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ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ  

Θέμα: Η Πολιηιζμική Ανάπηςξη και Πποζθοπά ηος Μικπαζιαηικού         

Ελληνιζμού 
 

  Ειζηγηηήρ: Φιλοκηήμων Φάκαρ, Θεολόγορ - Φιλόλογορ 
 

 Με αθνξκή ηα 100 ρξόληα από ηελ Δζληθή ηξαγσδία ηεο Μηθξαζηάηηθεο 

Καηαζηξνθήο, παξνπζηάδνπκε ζε επαλάιεςε, ηειενπηηθά θαη δηαδηθηπαθά, κηα 

εμαίξεηε εηζήγεζε ηνπ ζπλεξγάηε καο Φηινθηήκσλ Φάθα γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ 

Μηθξαζηαηηθνύ Διιεληζκνύ. 

 

 ηνλ Μηθξαζηαηηθό Διιεληζκό, ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ πνξεία, ηα πνιηηηζηηθά 

δεκηνπξγήκαηα θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ Γεκηνπξγία θαη Αλάπηπμε ηνπ Διιεληθνύ 

πλεύκαηνο, ζα αλαθεξζεί, κε ηελ εηζήγεζε ηνπ, ζην επόκελν κάζεκα (2-3-2016) ν 

ηαθηηθόο ζπλεξγάηεο θαη βαζηθόο ζπληειεζηήο ηεο επηηπρίαο ηνπ Πλεπκαηηθνύ καο 

πκπνζίνπ, Φηινθηήκσλ Φάθαο, εθπαηδεπηηθόο, Θενιόγνο – Φηιόινγνο. 

 

 Ο αξραίνο Διιεληθόο πνιηηηζκόο είλαη απηόο πνπ θαζηζηά ηνλ Διιεληζκό 

παξαδεθηό θαη ππνινγίζηκν ζε παγθόζκηα θιίκαθα αθόκε θαη ζήκεξα. 

Ο πνιηηηζκόο απηόο θηάλεη βέβαηα ζην απνθνξύθσκα ηνπ ηνλ 5
ν
 π.Υ. αηώλα, 

ηνλ επνλνκαδόκελν θαη ρξπζό αηώλα ηνπ Πεξηθιή. Πξόδξνκνο όκσο θαη ππόβαζξν 

ηνπ πνιηηηζκνύ απηνύ ππήξμε ν πνιηηηζκόο πνπ δηακνξθώζεθε από ην Μηθξαζηαηηθό 

Διιεληζκό πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Ηνλίαο θαη πνπ 

αλέδεημε θνξπθαίνπο επηζηήκνλεο, πνηεηέο, πεδνγξάθνπο, θαιιηηέρλεο, αλζξώπνπο  

γεληθά ησλ γξακκάησλ θαη ηεο ηέρλεο θαη πξνπαληόο ηνπο ιεγόκελνπο 

πξνζσθξαηηθνύο  θηινζόθνπο, πνπ πξνζπάζεζαλ λα εξκελεύζνπλ ηηο αξρέο θαη ηελ 

νπζία ηνπ θόζκνπ όρη κε κύζνπο, δεηζηδαηκνλίεο θαη πξνιήςεηο αιιά κε ην ιόγν, ηε 

ινγηθή θαη ην ζηνραζκό. 



ην Μηθξαζηαηηθό ρώξν θαη ζηα παξαθείκελα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, 

ζηα νπνία επεθηάζεθε ν Μηθξαζηαηηθόο Διιεληζκόο, δηαηππώζεθαλ ύςηζηεο 

επηζηεκνληθέο αιήζεηεο θαη θηινζνθηθέο ζεσξίεο θαη δεκηνπξγεζήθαλ θαηαπιεθηηθά 

έξγα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη γιππηηθήο ηέρλεο, ηα νπνία θνζκνύλ ζήκεξα επξσπατθά 

κνπζεία ή έρνπλ θαηαζηξαθεί. 

Γηα ηα πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηζηηθά δεκηνπξγήκαηα απηνύ ηνπ Διιεληζκνύ θαη 

ηνπο δεκηνπξγνύο ηνπο ζα γίλεη εηδηθόο ιόγνο ζην κάζεκα πνπ ζα δηδαρζεί ζηηο 2 

Μαξηίνπ ζην Μαμίκεην Πλεπκαηηθό θαη Πνιηηηζηηθό θέληξν. 

 

 Ο Φηινθηήκσλ Φάθαο, κε καθξά επδόθηκε ζεηεία θαη ζπνπδαία πξνζθνξά 

ζηελ παηδεία θαη ζηελ θνηλσλία, ζπκκεηέρεη από ηνπο πξώηνπο, ζαλ εηζεγεηήο, ζηα 

Μαζήκαηα Κιαζηθήο Παηδείαο. 

Βαζύο θαη ζηνραζηηθόο γλώζηεο ησλ Διιεληθώλ γξακκάησλ θαη ηεο 

Υξηζηηαληθήο, δηδαζθαιίαο πξνζθέξεη ζηνπο πνιινύο ζπκπνιίηεο καο ζπνπδαία 

επθαηξία λα θαηαλνήζνπλ ηελ νπζία ηνπ Διιεληθνύ Πλεύκαηνο ζε κηα ζαπκαζηή 

ζύδεπμε Διιεληζκνύ θαη Υξηζηηαληζκνύ, πνπ ραξαθηεξίδεη σο ηηο κέξεο ην 

παγθόζκην Πνιηηηζηηθό θαη Ζζηθό γίγλεζζαη. 

     

  Σα 

καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζε δσληαλή κεηάδνζε ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο από ην ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ εξξώλ (live streaming κέζα από ην 

θαλάιη ηνπ ΓΖ. ΠΔ. ΘΔ. εξξώλ ζην YouTube  

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

νπόηε κπνξεί λα γίλεηαη θαη δσληαλή ζπδήηεζε κε ηνπο ηειεζεαηέο.  Αθόκα 

κεηαδίδνληαη ηειενπηηθά θάζε άββαην θαη Κπξηαθή 6-7 ην απόγεπκα από ην  ΣΖΛΔ 

– ΔΠΗΛΟΓΔ. 

Δπίζεο ζα αλαξηώληαη ζην δηαδίθηπν ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο όπσο πρ.  

Μαζήκαηα Κιαζηθήο Παηδείαο ζην Facebook: 

https://www.facebook.com/mathimata.klassikis.paideias/posts/1126902327758626  

Αλδξνλίδεο  Θενιόγνο   

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

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

OkM9SHw7CznMSQw  

θαη ηειενπηηθά 

 Υνξεγνί:  Ζ Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 

 ε TOYOTA ΟΤΣΡΗΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ, 

 ε ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ( ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ) 

 

Ζήζηρ Μηηλιάγκαρ 

Φιλόλογορ 

ςνηονιζηήρ ηων θοπέων ςλοποίηζηρ                       
 

       

 

https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA?fbclid=IwAR1MBRy_FIhc8Z3C0iFbKVriTZDECiu9TPJkAHg0fD9ZTXSSlV8C6lRRZAk

