
 

 

Lysistrata Project, 3/3/2003 
(μερικές από τις πολλές εκδηλώσεις που έγιναν και που έφτασαν σε εμάς) 

 
1) Πανεπ. Θεσσαλίας: Την Τρίτη 4 Μαρτίου 2003 το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενώνει τη 
φωνή του ενάντια στον πόλεμο με αυτές που θα ακουστούν σε όλο τον  κόσμο. Ο πρύτανης 
και δεκαεφτά καθηγητές πανεπιστημίου από διάφορα τμήματα μαζί με εργαζόμενους στο 
πανεπιστήμιο θα διαβάσουν Λυσιστράτη στο θέατρο Σπίρερ στο Βόλο στις 21.30 τοβράδυ. Η 
εκδήλωση θα αρχίσει με ένα cd - rom που έφτιαξαν ειδικά για αυτό με εικόνες πολέμου και 
ειρήνης καθώς και μηνύματα, ακολουθεί η ανάγνωση αποσπασμάτων από τους καθηγητές 
και τέλος το κοινό - θεατές ζωγραφίζουν σε χαρτιά στον τοίχο και γράφουν αντιπολεμικά 
συνθήματα και ευχές. Όλη την εκδήλωση συνοδεύει ευχάριστη μουσική. Επίσης στο χώρο θα 
εκτεθούν  αφίσες και ενημερωτικά από οργανισμούς για την Ειρήνη και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα . Την ιδέα υλοποιεί η Αλκηστις, επικ. καθηγήτρια του πανεπιστημίου σε 
συνεργασία με φορείς και πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας. 
Αλκηστις, Πανεπ. Θεσσαλίας 
 
2) Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής: Το Β1 του Ιωαννίνων διάβασε τη 
Λυσιστράτη. Ρούμκου Ελένη, Φιλόλογος. 
 
3) ΕΤ 3, Θεσσαλονίκη 95,8: Ο Δημήτρης Σακατζής και η Τζένη Καραβίτη διαβάζουν 
αποσπάσματα από τη Λυσιστράτη την Τρίτη 4-3-03 ,2-3 το μεσημέρι στο Ραδιόφωνο. 
 
4) Γυμνάσιο Καρυώτισσας:  ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 
Φιλολογική Επιμέλεια :Πέτσας Νικόλαος ΠΕ02 Φιλόλογος 
Συντονισμός-Οργάνωση : Ροΐδου Ευγενία ΠΕ04 Βιολόγος, Υπ/νη Βιβλιοθήκης 
(πλήρες κείμενο με αποσπάσματα από έργα στη σελίδα μας Εκπαιδευτικό Υλικό>Πρακτικές 
Δραστηριότητες) 
 
5) ΤΕΕ Νεάπολης: Η θεατρική ομάδα του ΤΕΕ Νεάπολης θα «ανεβάσει» τη κωμωδία του 
Αριστοφάνη «Λυσιστράτη».Το έργο πρόκειται να «ανέβει» μέσα στα πλαίσια των σχολικών 
εκδηλώσεων για τον αποχαιρετισμό της σχολικής χρονιάς. Η θεατρική ομάδα αποτελείται 
από 22 μαθητές απ’ όλα τα τμήματα του σχολείου και από τρεις καθηγητές . Εδώ και ένα 
μήνα εργάζεται πάνω στο έργο για να προσαρμόσει το σενάριο στα  σημερινά δεδομένα και 
φόρμες. Έτσι  βάζουμε και εμείς τη πινελιά μας στο πρόγραμμα «Λυσιστράτη και ο 
Πόλεμος» και υψώνουμε τη φωνή μας από αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε  για τη ΕΙΡΗΝΗ 
στο κόσμο..   
Γιάννης Αλμυράκης 
 
6) «ΡΑΔΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ»: ΧΡΩΜΟΚΡΑΤΙΑ ,ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Χρωμοκρατία , είναι το όνομα μιας  εκπομπής , αφιερωμένης στις πολιτικές  του πολιτισμού 
και στον πολιτισμό της πολιτικής , που αποτελεί παραγωγή του «Ράδιο Πάντειο», του 
ραδιοφωνικού εργαστηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου ( Τμήμα Επικοινωνίας , Μέσων 
και Πολιτισμού) και θα ακούγεται από το ραδιόφωνο του Flash κάθε Σάββατο στη 1 η 
ώρα το μεσημέρι. Στόχος της, όπως λέει και το τρέϊλερ της εκπομπής,  είναι η αναφορά σε 
ένα κόσμο χρωματιστό και όχι γκρίζο, ένα κόσμο όπου ο πολιτισμός δεν θα είναι άλλοθι και 
η πολιτική δεν θα είναι πρόσχημα.  Η πρώτη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στις 
αντιπολεμικές κινητοποιήσεις «γιατί η ειρήνη είναι , περισσότερο από κάθε τι άλλο, 
πολιτισμός». Με τους φοιτητές του Τμήματος θα μιλήσουν  ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. 
Ανδρέας Λοβέρδος, σε σύνδεση από το εξωτερικό,  κορυφαίοι διεθνολόγοι και εκπρόσωπος 
των αντιπολεμικών οργανώσεων. Μια ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην «Παγκόσμια  Ημέρα  
Λυσιστράτης» ( 3/3/2003), αντιπολεμικής θεατρικής εκδήλωσης, που θα λάβει χώρα στην 
Ελλάδα , τις Η.Π.Α. και πολλές άλλες χώρες, και όπου η εκπομπή Χρωμοκρατία του «Ράδιο 
Πάντειο» θα συμμετάσχει μεταδίδοντας αληθινές και πλαστές, αλλά πάντοτε αποκλειστικές, 
ειδήσεις , καθώς και μελοποιημένα χορικά από την παράσταση της Λυσιστρατης της 



 

 

θεατρικής ομάδας του Παντείου , σε σκηνοθεσία Κίτυς Αρσένη και μουσική Κώστα 
Χαριτάτου. Η εκπομπή αυτή είναι η δεύτερη του «Ράδιο Πάντειο», μετά από την 
δημοσιογραφική εκπομπή Ραδιουργίες που ακούγεται ήδη, εδώ και μια βδομάδα, κάθε 
Τετάρτη βράδυ στις  11 μ.μ. από τη ΝΕΤ 105.8.     
 
7) Γ. Χάνδρα Λασιθίου: Οι καθηγητές ενημέρωσαν τους μαθητές για το έργο και έγινε 
συζήτηση για τον αντιπολεμικό του χαρακτήρα. Διαβάστηκε επίσης και ένα εκτενές 
απόσπασμα από την αρχή του έργου. 
 
8) 7ο Γυμνάσιο Αχαρνών: Διαβάσαμε το κείμενο στη θεατρική ομάδα και ενα κομμάτι θα το 
δραματοποιήσουμε την Παρασκευή για τα παιδιά. 
 
9) 89ο Δημ. Σχολείο Θεσσαλονίκης:  τα παιδιά της Ε΄τάξης του, αφού άκουσαν τη 
Λυσιστράτη από το βιβλίο του Δ. Ποταμίτη, "Ιστορίες του παπού Αριστοφάνη", συζήτησαν 
με αφορμή την ερώτηση που περιέχεται στο κείμενο, "Σας άρεσε; γιατί;". Μετά χωρίστηκαν 
σε δυό ομάδες. Στην πρώτη αυτά που πιστεύουν πως δεν πρέπει να 
πιάνουμε στο χέρι μας όπλο ούτε σαν παιχνίδι και στην δεύτερη αυτοί που πιστεύουν πως η 
χρήση του όπλου σαν παιχνίδι δεν πειράζει. Εξέθεσαν τις απόψεις τους ελεύθερα. Τέλος 
ζωγράφισαν πανό με θέμα τον πόλεμο, ελεύθερα, το οποίο αφού το περιέφεραν στην αυλή 
του σχολείου, το ανάρτησαν στην τάξη. 
 
10) Τα  Εσπερινά Σχολεία Καστοριάς, Γυμνάσιο και Ενιαίο Λύκειο, ανταποκρινόμενα στο 
πρόγραμμα «Λυσιστράτη και ο πόλεμος», ενώνουν τις φωνές τους ενάντια στο πόλεμο με τη 
βοήθεια της ¨Λυσιστράτης¨. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε στις 3 / 3 / 2003, ημέρα 
αφιερωμένη στο αντιπολεμικό έργο του Αριστοφάνη, σχετική εισήγηση από τη φιλόλογο 
καθηγήτρια Τέγου-Στεργιοπούλου Στέλλα, Δ/ντρια του Εσπερινού Εν. Λυκείου Καστοριάς, 
διανεμήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο στους μαθητές και στη διάρκεια της 5ης διδακτικής ώρας 
του ωρολογίου προγράμματος, προβλήθηκε βιντεοταινία με θέμα την κωμωδία του 
Αριστοφάνη «Λυσιστράτη», από το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Μετά την 
προβολή ακολούθησε δημιουργική συζήτηση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. 
Οι Διευθυντές των Σχολείων: Στέλλα Τέγου – Στεργιοπούλου & Χρήστος  Μιχαήλ 
 
11) Γυμνάσιο Πυθαγορείου στη Σάμο: Φιλειρηνικούς Χαιρετισμούς και από το δικό μας 
σχολείο  Μας συγκίνησε η ιδέα του αφιερώματος στον Αριστοφάνη και σας στέλνουμε σε 
σύντομη "περίληψη" τη δική μας δράση. Αφού μοιράστηκαν οι ρόλοι - μετά από αρκετή 
δυσκολία, μιας και κανείς δεν ήθελε να είναι με τους "πολεμοχαρείς, καπήλους" -  τα παιδιά 
έγιναν για λίγο μικροί πρώταγωνιστές παίζοντας με το μεγάλο - ομολογουμένως - πάθος τις 
σκηνές τους και στη συνέχεια προχωρήσαμε στο παιχνίδι της "αλλαγής ρόλων και εποχών". 
Ποιοί προκαλούν σήμερα ή προσπαθούν να προκαλέσουν ένα πόλεμο; Τι Μπορούμε να 
κάνουμε, τι κάνουμε, πως αντέδρασαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, 
απέναντι σ'αυτή την απειλή; Πόση δύναμη έχουν οι φωνές μας αν ενωθούν; Μάθαμε και 
πληροφορηθήκαμε, διασκεδάζοντας. Ενώσαμε τις φωνές μας ενάντια στον πόλεμο και για 
μια ακόμη φορά συνειδητοποιήσαμε τη διαχρονικότητα του "παππού Αριστοφάνη"  
 
12) Κουμαντάρειος Πινακοθήκη Σπάρτης: Πλήρες κείμενο με περιγραφή των 
δραστηριοτήτων, φωτογραφίες κ.ά΄από την Γεωργία Κακούρου-Χρόνη στη σελίδα μας 
Εκπαιδευτικό Υλικό> Πρακτικές Δραστηριότητες 


