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ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΛΑΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ 

18η Διδακηική περίοδος 2020-2021 

Μάθημα 22ο , Σεηάρηη 7 Απριλίοσ 2021, ώρα 7μ.μ. ζηο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Μόνο ηηλεοπηικά και διαδικησακά 

ΘΕΜΑ: Μια ζσνομιλία Αιζτύλοσ-εθέρη: Από ηον Μύθο ζηην 
Θζηορία. 

ΕΘΗΓΗΣΡΘΑ: Υαηζοπούλοσ Ειρήνη 

  

Ο κύζνο ζηε αξραία ειιεληθή ινγνηερλία ιεηηνπξγνύζε ζαλ 
γέθπξα, γηα λα ελνπνηήζεη ηα δηαθνξεηηθά πλεπκαηηθά επίπεδα ηνπ 
αθξναηεξίνπ θαη λα θαηαζηήζεη δπλαηό ηνλ δηάινγν. Απνηεινύζε θαη 
απνηειεί κηα ζπιινγηθή γιώζζα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θνηλή κλήκε θαη ηε 
ζπιινγηθή εκπεηξία. Ο Γεώξγηνο εθέξεο αμηνπνηεί πιεζωξηθά ζην έξγν 
ηνπ κνηίβα ηεο κπζνινγίαο, ε νπνία ζαλ έλαο πνιπεζηηαθόο θαθόο ηνλ 
βνεζά λα πξνζεγγίζεη, λα εξκελεύζεη θαη λα θαηαλνήζεη γεγνλόηα ηεο 
ζύγρξνλήο ηνπ επνρήο θαη πξαγκαηηθόηεηαο. Σνπνζεηώληαο ηελ 
επζύγξακκε ξνή ηεο ηζηνξίαο πιάη ζηελ θπθιηθή ξνή ηνπ κύζνπ, 
θαηαθέξλεη λα δώζεη ζηνλ ηειεπηαίν κηα δηαρξνληθή θαη κηα ζύγρξνλε 
παξάιιεια δηάζηαζε. ηελ παξνύζα εηζήγεζε ζα παξαθνινπζήζνπκε 
κηα ζύλδεζε ηεο Αηζρπιηθήο Ορέστειας κε ηα γεγνλόηα από ηνλ  
Μεζνπόιεκν έωο θαη ηα ρξόληα ηνπ Γεύηεξνπ Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ, πνπ 
επηρεηξεί ν εθέξεο ζην πνηεηηθό θαη απηνβηνγξαθηθό έξγν ηνπ εθείλεο 
ηεο πεξηόδνπ. Η ηαύηηζε ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ κύζνπ κε ηε ζύγρξνλε 

ηζηνξία κέζα ζην ρξόλν ηνπ πνηήκαηνο, ζπλπθαίλνληαο παξειζόλ θαη 
παξόλ, ππνβάιιεη ηελ αίζζεζε ελόο θαη ηνπ ίδηνπ παλάξραηνπ θαη 
ζύγρξνλνπ γίγλεζζαη. 

 Η Δηξήλε Υαηδνπνύινπ είλαη θαζεγήηξηα θηιόινγνο θαη ππεξεηεί ζηε 
δεκόζηα εθπαίδεπζε. Δίλαη παληξεκέλε θαη κεηέξα δύν θνξηηζηώλ. Έρεη 
ζπνπδάζεη Φηινζνθία (Παλ/κην Ιωαλλίλωλ), έρεη κεηαπηπρηαθό ζηε 
Νενειιεληθή Φηινινγία (Γεκνθξίηεην Παλ/κην Θξάθεο) θαη είλαη 



θάηνρνο δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία. Έρεη 
ζπκκεηάζρεη ζε ζπλέδξηα κε ζέκα ηελ Νενειιεληθή πεδνγξαθία θαη 
πνίεζε θαη έρεη δεκνζηεύζεη βηβιηνθξηζίεο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. 

Άξζξα ηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε πξαθηηθά πλεδξίωλ θαη επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά.  

Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζε δωληαλή 
κεηάδνζε ζηα κέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο από ην ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ εξξώλ 
(live streaming κέζα από ην θαλάιη ηνπ ΓΗ. ΠΔ. ΘΔ. εξξώλ ζην 
YouTube  

https://www.youtube.com/channel/UCjAbXaHpdKcdvW0LCMCA2-g) 

νπόηε κπνξεί λα γίλεηαη θαη δωληαλή ζπδήηεζε κε ηνπο ηειεζεαηέο.  
Δπίζεο ζα αλαξηώληαη ζην δηαδίθηπν ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο όπωο 

πρ.  Μαζήκαηα Κιαζηθήο Παηδείαο ζην Facebook: 

https://www.facebook.com/mathimata.klassikis.paideias/posts/112690232

7758626  

Αλδξνλίδεο  Θενιόγνο   
https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA 

       Κιαζζηθή παηδεία  https://www.youtube.com/channel/UCk6Czni-

OkM9SHw7CznMSQw 

θαη ηειενπηηθά 

 Υνξεγνί:  Η Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 
 ε TOYOTA ΟΤΣΡΙΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ, 

ε ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α., ε ΑΔ ΜΔΣΡΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ θαη  
ΑΝΑΣΑΙΑΓΗ ΥΑΡΗ – ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΣΑΘΗ ΚΟΤΣΜΔΡΙΓΗ, πξώελ Βνπιεπηήο, Οηθνλνκηθόο 
Δπηζεωξεηήο  

 

Ζήζης Μηηλιάγκας 

Φιλόλογος 

σνηονιζηής ηων θορέων σλοποίηζης 
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