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Αξιότιμο κ. Σταύρο Μπένο, 
Πρόεδρο του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” 
 
 

Ενημέρωση για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
«ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» 

war.dramaticus.org 
 
 

Αξιότιμε κ. Μπένο, 
 

Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε μαζί σας, με την παρούσα σας ενημερώνουμε 
και γραπτά σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θουκυδίδης Δραματικός: Το 
Θέατρο του Πολέμου», το περιεχόμενο του οποίου ενδεχομένως να ενδιαφέρει τα 
μέλη του Σωματείου σας. 
 

Ένας από τους κύριους παιδευτικούς άξονες του προγράμματος είναι η σπουδαστική 
θεατρική παράσταση «Πόλεμος Βίας Διδάσκαλος: Τα περί Πλάταιαν και άλλα Δεινά». 
Η παράσταση (βλ. war.dramaticus.org) είναι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα 
εκπαιδευτικού προγράμματος που διοργάνωσε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
«Μορφωτικό και Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού» (ΜΕΚΕΠ, www.herc.gr) το 
καλοκαίρι 2016, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η παράσταση 
ανέβηκε, με μεγάλη επιτυχία, στο Φεστιβάλ των Αισχυλείων 2016 και στο Θέατρο 
Τέχνης Καρόλου Κουν. 
 

Κατά το τρέχον έτος (2017), η εν λόγω παράσταση φιλοξενείται σε ακαδημαϊκούς και 
εκπαιδευτικούς φορείς (σχολεία, ιδρύματα, πανεπιστήμια). Συνδυάζεται με ομιλίες, 
διαλέξεις και συζητήσεις για τον Θουκυδίδη και το Θέατρο, που πλαισιώνουν την 
παράσταση και διοργανώνουν οι εν λόγω φορείς με την αρωγή του ΜΕΚΕΠ. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι προγραμματισμένες συνεργασίες με τους κάτωθι φορείς: 

 Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών για την εσπερίδα «Το Θεατρικό Γονίδιο στον Θουκυδίδη» ως μέρος των 
επίσημων εορτασμών για τα 180 χρόνια της Φιλοσοφικής Σχολής στις 23 Μαρτίου. 

 Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την 
εσπερίδα «Θουκυδίδης: Ηγεμονία, Δημοκρατία και Ανάγκη» στο Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά στις 3 Απριλίου. 

 Το Επιγραφικό Μουσείο για τα εγκαίνια της νέας έκθεσής του, τον Μάιο 2017. 

 Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης τον Ιούνιο 2017. 

 Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Δωδώνης στην Αρχαία Δωδώνη, τον Ιούλιο 2017. 
 

Για το προσεχές καλοκαίρι (1-14 Αυγούστου 2017) στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Θουκυδίδης Δραματικός: Το Θέατρο του Πολέμου ΙΙ: ΤΑ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ», έχει προγραμματιστεί η εκτέλεση της θεατρικής παράστασης με τίτλο 
«Από Λακεδαιμονίων εκ Πύλου», που θα λάβει χώρα στο αρχαίο θέατρο της 
Μεσσήνης στις 12 και 13 Αυγούστου. 
 



ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
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Στο πρόγραμμα θα μελετηθούν τα γεγονότα της Μεσσηνίας που εξιστορεί ο 
Θουκυδίδης, με κύρια θέματα την επανάσταση των ειλώτων και τον τρίτο 
Μεσσηνιακό πόλεμο στην Ιθώμη και τα γεγονότα της Πύλου/Σφακτηρίας το 425 π.Χ. 
Το κείμενο για τα γεγονότα της Πύλου έχει συγγράψει ο Καθηγητής και Διευθυντής 
της ανασκαφής της Αρχαίας Μεσσήνης, Πέτρος Θέμελης, βασιζόμενος στον 
Θουκυδίδη. Η δραματοποίηση του συνόλου των κειμένων της παράστασης θα γίνει 
από τον διακεκριμένο φιλόλογο και θεατρικό συγγραφέα Γιάννη Λιγνάδη. Στο 
πρόγραμμα θα συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι φοιτητές πανεπιστημίων κλασσικών 
σπουδών και δραματικών σχολών, και στην παράσταση θα λάβουν μέρος και 
διακεκριμένοι επαγγελματίες ηθοποιοί και καλλιτεχνικοί συντελεστές. 
 

Λαμβάνοντας υπόψιν το κύρος (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) και την πλούσια 
πνευματική δράση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, θα επιθυμούσαμε την ευγενική συνδρομή    
σας: 
α) στην επικοινωνία του νέου εγχειρήματος (Μεσσηνιακά, θέρος 2017) στο δίκτυο 
των μελών και συνεργασιών σας (με κύριους αποδέκτες τους Δήμους Καλαμάτας και 
λοιπής Μεσσηνίας, Λακωνίας, κ.α.), 
β) στην προσπάθειά μας για εξεύρεση χορηγών για την οικονομική στήριξη της 
θεατρικής παράστασης, και 
γ) σε κάθε άλλη μορφή συνεργασίας που θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ 
ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και ΜΕΚΕΠ σε επιστημονικό, καλλιτεχνικό και ευρύτερα πολιτιστικό 
επίπεδο. 
 

Με την προσδοκία ότι η συνδρομή σας στην ευόδωση του εν λόγω εγχειρήματος θα 
θέσει τα θεμέλια μιας μελλοντικής συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς και την 
δεδομένη εκτίμησή μας στο “εθνικής σημασίας” έργο που επιτελεί το ΔΙΑΖΩΜΑ, 
είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και περαιτέρω πληροφορία. 
 
 

Με εκτίμηση, 
 

Ανδρονίκη Μακρή (Δρ. Παν/μίου Οξφόρδης) 
Τηλ: 6944-57.12.83 

 


