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ΘΕΜΑ: «Η άνοδορ και η πηώζη ηηρ Κλαζζικήρ Ελλάδαρ.» 

ΕΘΗΓΗΣΗ: Ζήζηρ Μηηλιάγκαρ, Φιλόλογορ. 

Κπίνοςμε ωθέλιμο να επαναλάβοςμε ηο μάθημα για ηην ακμή και 
παπακμή ηηρ Κλαζζικήρ Ελλάδορ, επειδή η κοινωνική και πολιηική 
οπγάνωζη μιαρ κοινωνίαρ είναι ηο ζποςδαιόηεπο θεμέλιο για ηην 
ανάπηςξη και δημιοςπγικόηηηα αςηήρ ηηρ κοινωνίαρ ζε όλα ηα 
επίπεδα. Και επειδή η ανάπηςξη και η δημιοςπγικόηηηα ηηρ 
Κλαζζικήρ Ελλάδορ, με ηα πποϊόνηα πος παπήγαγε, θεωπείηαι ηο 
θεμέλιο ηος παγκόζμιος πολιηιζμού, είναι σπήζιμο να καηανοήζοςμε 
καλύηεπα αςηή ηην οπγάνωζη και λειηοςπγία ηηρ Κλαζζικήρ 
Ελλάδορ. 

ηα επόκελα καζήκαηα κέρξη ην λέν έηνο ν θηιόινγνο Εήζεο 
Μεηιηάγθαο ζα αλαπηύμεη ην εμαηξεηηθήο ζπνπδαηόηεηαο θαη 
ελδηαθέξνληνο ζέκα: «Ζ άλνδνο θαη ε πηώζε ηεο Κιαζζηθήο Διιάδαο». 

Μηα καηηά πνπ ζα ζηαζεί πξώηα ζην γεσπνιηηηθό ζέκα, ηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ πνιηηηθή ιεηηνπξγία πνπ δεκηνπξγήζαλ ηηο 
ζπλζήθεο απηέο κε ηηο νπνίεο ε αθκάδνπζα Κιαζζηθή Διιάδα, δηήξθεζε 

πεξίπνπ κηα ρηιηεηία, όζν θακία άιιε ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο 

θαη έηζη έγηλε «Σν Διιεληθό ζαύκα» αμεπέξαζηεο ζπνπδαηόηεηαο, ζηα 
δεκηνπξγήκαηα ηνπ νπνίνπ, κεηαγελέζηεξα  ζηεξίρζεθε θαη αλαπηύρζεθε 

ν πνιηηηζκόο ηεο αλζξσπόηεηαο. 

Ο ιόξδνο Βύξσλαο, κέγαο θηιέιιελαο θαη πνηεηήο ζπνπδαίνο γξαθεί 
γηα ηελ Διιάδα 



«Όκνξθε Διιάδα! Λείςαλν ζιηβεξό 

παιηάο κεγαινζύλεο 

Νεθξή, θη όκσο αζάλαηε! 

πεζκέλε, αθόκα δίλεηο.» 

 

Θα δνύκε ινηπόλ ηηο ζπλζήθεο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ην θπζηθό θαη 
αλζξώπηλν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ππήξμε απηό ην Διιεληθό ζαύκα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: Ζ Κιαζζηθή Διιάδα ήηαλ εζληθή νληόηεηα κε 
θνηλά ραξαθηεξίζηεθα ( γιώζζα, Θξεζθείεο, ήζε, έζηκα θα) πνπ όκσο 
δελ ππήξμε πνηέ εληαία θξαηηθή νληόηεηα εμνπζίαο, όπσο ηα ζενθξαηηθά 

κνλαξρηθά έζλε Κξάηε θαη νη κεηέπεηηα απηνθξαηνξίεο (Ρσκατθή θα) 
Τπήξμε κηα απνθεληξσκέλε πνιηηηθή νξγάλσζε ζε έλα νηθνζύζηεκα 

πόιεσλ θξαηώλ, απηόλνκσλ, απηνδηνηθνύκελσλ, κε θπξίαξρν ην ξόιν 
ηνπ Πνιίηε (πνιηηνθξαηία). 

ηα ρξόληα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ε Κιαζζηθή Διιάδα 

απνηεινύληαλ από 1100 πεξίπνπ πόιεηο  θξάηε δηαζπαξκέλα θαη 
απηνιεηηνπξγνπληα από ηνλ Δύμεηλν Πόλην, ηε Γπηηθή Αζία, ηα παξάιηα 

ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ ζηελ Βόξεηα Αθξηθή κέρξη ηνλ Αηιαληηθό. 
Απηό ην κνλαδηθό απνθεληξσηηθό ζύζηεκα ελόο ιανύ, ζηεξηδόκελν 

κόλν ζηνλ πνιίηε θαη νύηε ζηνλ κνλάξρε, νύηε ζε  θάζε ππεξθπζηθέο 

ζετθέο δπλάκεηο πνπ ν κνλάξρεο ηαπηίδεη κε  ηνλ εαπηό ηνπ θαη έρεη ηνλ 
πνιίηε σο πνίκλην θαη όρη σο απηνηειή θαη αλεμάξηεηε πξνζσπηθόηεηα. 

Γεκηνύξγεζε ην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα πνπ απειεπζέξσζε, 

ελεξγνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ην αλζξσπηλνδπλακηθν ησλ θνηλσληώλ 

ώζηε λα ππάξμεη ηεξάζηηα πξόνδνο θαη ζηηο ζπλζήθεο δσήο ζηελ 
θνηλσληθή πνιηηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηα θνξπθαία επηηεύγκαηα  ζε όινπο 

ζηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο όπσο ζα δνύκε ζη α 
επόκελα καζήκαηα. 

    

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.  
Δπίζεο ζα αλαξηώληαη ζην δηαδίθηπν ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο όπσο 

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  

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


θαη ηειενπηηθά 

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

 ε ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α., ε ΑΔ ΜΔΣΡΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ 
θαη  ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΥΑΡΖ – ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ  

ΣΑΘΖ ΚΟΤΣΜΔΡΗΓΖ, πξώελ Βνπιεπηήο, Οηθνλνκηθόο 
Δπηζεσξεηήο 

Ζήζηρ Μηηλιάγκαρ 

Φιλόλογορ 

ςνηονιζηήρ ηων θοπέων ςλοποίηζηρ 


