
ΜΑΞΘΜΕΘΟ ΠΝΕΤΜΑΣΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ                          έρρες  16 Μαΐοσ 2022 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΤΝΔΕΜΟ ΦΘΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΕΡΡΩΝ 

 

 

Πξνο  
ηα Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο  

έξξεο 
 

ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΛΑΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ 

19η Διδακηική περίοδος 

Μάθημα 28
ο
 , Σεηάρηη 18 Μαΐοσ 2022, ώρα 7:00μμ.  

Μόνο ηηλεοπηικά και διαδικησακά 
 

     ΘΕΜΑ: ΕΛΑ ΠΑΡΕ ΜΟΤ ΣΗ ΛΤΠΗ 

Αθιέρωμα λόγοσ και μοσζικής ζηον Νίκο Γκάηζο 

 

   ΕΘΗΓΗΣΗ: Γιώργος Κωζηούρος,  ύλια Ζέηηα ,Φιλόλογοι   
Δημήηρης Σζαούζης, Νομικός, ζσνηονιζηής ηοσ μοσζικού ηης εκδήλωζης 

 

Εκδήλωζη ανοικηή ζηο Δημοηικό Θέαηρο ερρών ΑΣΕΡΘΑ, 
Σεηάρηη 18 Μαΐοσ 2022 7 μ.μ. 

 

Σα Μαζήκαηα Κιαζηθήο Παηδείαο αθηεξώλνπλ ην εκπινπηηζκέλν κάζεκα απηήο ηεο 
Σεηάξηεο ζηνλ  ζπνπδαίν Νίθν Γθάηζν. Σν Πλεπκαηηθό απηό πκπόζην, πηζηό ζηνλ 
βαζηθόηεξν  ζηόρν ηνπ, ηελ πξνβνιή ησλ θαξπώλ ηνπ νπζηαζηηθνύ (θαη όρη 
ςεπδεπίγξαθνπ) ειιεληθνύ θαη παγθόζκηνπ πλεύκαηνο, παξνπζηάδεη έλα αθηέξσκα 
ιόγνπ θαη κνπζηθήο ζηνλ κεγάιν πνηεηή θαη ζηηρνπξγό. Με κία κόλν έθδνζε 
πνηεηηθήο ζύλζεζεο ζην ελεξγεηηθό ηνπ, ηελ πεξίθεκε θαη αμεπέξαζηε «Ακνξγό» 
πνπ θπθινθόξεζε ην 1943,  ν Ν. Γθάηζνο θέξδηζε κηα πεξίνπηε ζέζε ζην πάλζενλ 
ησλ Διιήλσλ πνηεηώλ.  Από ηελ άιιε, κε ηνπο ζηίρνπο ηνπ, πνπ κεινπνηήζεθαλ από 
ηνπο θνξπθαίνπο Έιιελεο ζπλζέηεο, δηδάζθεη, παξεγνξεί, ελζαξξύλεη θαη αγγίδεη κε 
έλα κνλαδηθό ηξόπν ηελ ειιεληθή ςπρή. Σν κάζεκα, κε όρεκα ηε καγεία ηεο πνίεζεο 
ηνπ Ν. Γθάηζνπ, καο μαλαγπξίδεη ζηελ επνρή ησλ πνηεηώλ, ηόηε πνπ ν θόζκνο ήηαλ 
πην δξνζεξόο  «θαη θάζε απγή μεθηλνύζε κηα πεγή γηα λα πνηίζεη όιε ηε γε». 
 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΔΚΓΖΛΧΖ 

Κείκελα –παξνπζίαζε: Γ.Δ.Κσζηνύξνο, ύιηα Εέηηα 

Σξαγνύδη: Γεκήηξεο Σζανύζεο, Εσή Φαξξά, Γάθεο Γνμόγινπ, Κάιιηα Βελέηε, 
Υξηζηίλα Μαπξίδνπ, Λεπηέξεο Σζηξνύδεο 

Σξαγνύδη-θηζάξα: Θνδσξήο Μπηηδίδεο 

Πιήθηξα-αθνξληεόλ: Θάλνο Παηζηάθνο 

Πηάλν-θιαξηλέην: Γηάλλεο Μνύηζηαλνο 

Ζιεθηξ. κπάζν: Λάκπξνο Πνύζθαο 



Κξνπζηά: Κώζηαο Μαθξάθεο 

Δπηκέιεηα κνπζηθνύ ζρήκαηνο-κπνπδνύθη: πύξνο Φέιεο 

θίηζν Ν. Γθάηζνπ: Υξηζηόθνξνο Μειιίδεο 

 

Σν κνπζηθό θνκκάηη ηεο εθδήισζεο είλαη αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ Μαλώιε 
Γεσξγηηδίθε, πνπ ηόζν είρε ζηεξίμεη ηα καζήκαηά καο θαη  κε ηελ θηζάξα ηνπ ζα καο 
παξαθνινπζεί θαη ζα καο ζπλνδεύεη από ηε γεηηνληά ησλ αγγέισλ.   
 

Σν κάζεκα ηεο Σεηάξηεο έρεη θαη κηα μερσξηζηή ηδηαηηεξόηεηα, θαζώο ν ζεζκόο 
επηζηξέθεη κεηά από 27 κήλεο ζηε δηα δώζεο δηαδηθαζία κε παξνπζία θνηλνύ θαη 
θπζηθά κε ειεύζεξε είζνδν, όπσο γίλεηαη 19 ρξόληα ηώξα. Ζ εθδήισζε ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ θηιόμελν ρώξν ηνπ δεκνηηθνύ ζεάηξνπ «Αζηέξηα», πνπ 
επγελώο παξαρσξήζεθε από ην ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. εξξώλ. 
 

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) 

 

Ζήζης Μηηλιάγκας 

Φιλόλογος 

σνηονιζηής ηων θορέων σλοποίηζης                       
 

       

 

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

