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Μόνο ηηλεοπηικά και διαδικησακά 
 

     ΘΕΜΑ: Οι αληζμόνηηες παηρίδες ηοσ Ελληνιζμού (Κων/πολη, Μικραζία, 

Πόνηος) μέζα από ηα μαηιά ηων πεζογράθων ηοσς (επανάληψη) 

 

   ΕΘΗΓΗΣΗ: Γιώργος Κωζηούρος,  Φιλόλογος   
 

Με αθορκή ηα 100 τρόληα από ηελ Μηθραζηαηηθή θαηαζηροθή, επαλαιακβάλοσκε 

έλα σπέροτο κάζεκα γηα ηολ Μηθραζηαηηθό Διιεληζκό από ηο ζηαζερό θαη ποιύηηκο 

ζσλεργάηε ηοσ Πλεσκαηηθού κας σκποζίοσ Γηώργο Κωζηούρο. 

 

Ζ Μηθραζηαηηθή θαηαζηροθή ηοσ 1922, ορόζεκο ηες ειιεληθής ηζηορίας, ζθράγηζε 

κε ηραγηθό ηρόπο ηε κοίρα ηοσ λεόηεροσ ειιεληζκού θαη δεκηούργεζε λέα δεδοκέλα 

ζηελ ηζηορία ηοσ ειιεληθού έζλοσς. Οη παηρίδες ποσ τάζεθαλ ζσλδέζεθαλ κε ηε 

κλήκε, κε ηε λοζηαιγία θαη κε ηελ πίθρα γηα ηελ απώιεηα. Ασηά ηα ζσλαηζζήκαηα 

είλαη έληολα ζηοσς έιιελες πεδογράθοσς ποσ γελλήζεθαλ θαη έδεζαλ ζηης περηοτές 

ασηές θαη δε ζα ήηαλ ιογηθό λα κελ αποηειέζοσλ βαζηθό ζεκείο αλαθοράς ζηο έργο 

ηοσς. ηο κάζεκα γίλεηαη αλαθορά ζε επηά ηέηοηοσς πεδογράθοσς (Θεοηοθάς, 

Ηορδαλίδοσ, Ποιίηες, ωηερίοσ, Κόληογιοσ, Βελέδες, Φαζάς) θαη δηαβάδοληαη 

αποζπάζκαηα από αληίζηοητα έργα ηοσς, όποσ λοζηαιγούλ ηόποσς, πρόζωπα, έζηκα 

θαη περηζηαηηθά από ηελ θαζεκερηλόηεηα ζηης αιεζκόλεηες παηρίδες ηοσς πρηλ ηελ 

θαηαζηροθή. 
 

Ο Γηώργος Κωζηούρος, βαζηθός ζσλεργάηες ηοσ Πλεσκαηηθού κας σκποζίοσ 

γελλήζεθε ζηε Λακία, από ηελ εσρύηερε περηοτή ηες οποίας θαη θαηάγεηαη. 

πούδαζε ζηε Φηιοζοθηθή τοιή ηοσ Παλ/κίοσ Αζελώλ θαη σπερεηεί ως θαζεγεηής 

ζηο 1ο ΓΔ.Λ. ερρώλ. Παραθοιοσζεί γηα 8ε τροληά ηα καζήκαηα θιαζζηθής 

παηδείας θαη από ηελ περίοδο 2015-16 ζσκκεηέτεη θαη ως εηζεγεηής παροσζηάδοληας 

1-2 καζήκαηα ηο τρόλο 

 

Σα καζήκαηα γίλοληαη θάζε Σεηάρηε 7-8 ηο απόγεσκα ζε δωληαλή κεηάδοζε ζηα 

κέζα θοηλωληθής δηθηύωζες από ηο ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ ερρώλ (live streaming κέζα από ηο 



θαλάιη ηοσ ΓΖ. ΠΔ. ΘΔ. ερρώλ ζηο YouTube 

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

οπόηε κπορεί λα γίλεηαη θαη δωληαλή ζσδήηεζε κε ηοσς ηειεζεαηές.  Αθόκα 

κεηαδίδοληαη ηειεοπηηθά θάζε άββαηο θαη Κσρηαθή 6-7 ηο απόγεσκα από ηο  ΣΖΛΔ 

– ΔΠΗΛΟΓΔ. 

Δπίζες ζα αλαρηώληαη ζηο δηαδίθησο ζε δηάθορες ηζηοζειίδες όπως πτ.  

Μαζήκαηα Κιαζηθής Παηδείας ζηο Facebook: 

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

Αλδρολίδες  Θεοιόγος   

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

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

OkM9SHw7CznMSQw  

θαη ηειεοπηηθά 

 Υορεγοί:  Ζ Α.Δ Θέρκε ερρώλ (Σειεζέρκαλζε) 

 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

