


Ο Ξενοφώντας και ο Θουκυδίδης 

μέσα από τα μάτια των 

μαθητών/τριών



Δυο λόγια από τη φιλόλογο της τάξης

Στα πλαίσια του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών της Α΄ Λυκείου 
κατά τη διάρκεια της ιδιόμορφης και δύσκολης σχολικής χρονιάς 2020 -
2021 οι μαθητές / τριες των τμημάτων Α2 και Α3 του σχολείου μας 
υλοποίησαν ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες ομαδικές και ατομικές 
εργασίες. Τόσο η Ιστορία του Θουκυδίδη, όσο και τα Ελληνικά του 
Ξενοφώντα εκτός από τις ποικίλες ερμηνευτικές, γλωσσικές και 
γραμματικοσυντακτικές γνώσεις που πρόσφεραν, έδωσαν την ευκαιρία 
για έμπνευση και δημιουργία συγγραφική και καλλιτεχνική, όπως μπορεί 
εύκολα κάποιος να διαπιστώσει στη συγκεκριμένη παρουσίαση. Απόδειξη 
πως τα αρχαία κείμενα είναι κάθε άλλο παρά βαρετά, μονότονα και 
δύσκολα. Έτσι, οι υπέροχοι μαθητές / τριές μου και συνοδοιπόροι μου, 
τη φετινή σχολική χρονιά, αναδείχθηκαν σε περίφημους ζωγράφους, 
δημοσιογράφους, θεατρικούς συγγραφείς και σκηνοθέτες, δεινούς 
ομιλητές και συντάκτες ημερολογίων, ιστορικούς μελετητές, 
φωτογράφους και εικαστικούς. 

Σαντή Θεοδώρα



Θουκυδίδη, Ιστορία

Βιβλίο 3ο



Κοντογεώργης Γιώργος, ως Κερκυραίος ολιγαρχικός

Κεφάλαιο 70

Αγαπητοί συμπολίτες,

θα ήθελα ως Κερκυραίος ολιγαρχικός να αναφερθώ στη βίαιη αντίδραση που 

επέδειξαν οι ομοϊδεάτες μου έναντι των δημοκρατικών και να φωτίσω τους λόγους 

για τους οποίους έγινε το πραξικόπημα και η εισβολή στη Βουλή και οι φόνοι του 

Πειθία και άλλων δημοκρατικών.

Θεωρώ πως πολύ σημαντικός ήταν ο ρόλος του υπέρογκου οικονομικού 

προστίμου εις βάρος των πέντε οικονομικά εύρωστων ανδρών και η ανένδοτη 

στάση που τήρησαν οι δημοκράτες βουλευτές απέναντι στο εύλογο αίτημά τους να 

πληρώσουν με δόσεις τα χρήματα του προστίμου. Οι πλούσιοι αυτοί Κερκυραίοι 

δεν αρνήθηκαν να πληρώσουν το πρόστιμο. Σαν μεγαλοκτηματίες που ήταν δεν 

είχαν πρόχειρα τόσα χρήματα. Ζήτησαν, λοιπόν, να το πληρώσουν σε χρόνο που 

θα το επέτρεπαν τα έσοδα από τα κτήματά τους. Οι βουλευτές όμως έδειξαν μία 

μεροληπτική συμπεριφορά απέναντί τους και θέλησαν να πάρουν εκδίκηση για την 

παραπομπή του Πειθία (αρχηγού της δημοκρατικής παράταξης) σε δίκη. 

Επομένως, η δίκη των ολιγαρχικών και η απαίτηση της άμεσης εξόφλησης του 

προστίμου είχε πολιτικά κίνητρα. Αυτό δημιούργησε πανικό στους ομοϊδεάτες μου 

και γι’ αυτό αντέδρασαν βίαια.



Κοντογεώργης Γιώργος, ως Κερκυραίος ολιγαρχικός

Κεφάλαιο 70

Επιπλέον, ο Πειθίας θέλησε να εκμεταλλευτεί την επιρροή του στους υπόλοιπους 

βουλευτές, όχι για θέματα ηθικής, αλλά για την εξόντωση των ολιγαρχικών που 

ήταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, πράγμα που, όπως ήταν φυσικό, δεν μπορούσε να 

μείνει χωρίς απάντηση από τους ολιγαρχικούς. Αν είχε αφεθεί ο Πειθίας να δρα 

ανενόχλητος, θα είχε οδηγήσει την Κέρκυρα στη συμμαχία με τους Αθηναίους που 

τόσο πολύ ήθελε. Θα μπορούσε κανείς να πει πως οι ολιγαρχικοί έδρασαν κατ’ 

αυτό τον τρόπο γιατί πάνω απ’ όλα ήθελαν να προστατέψουν την πατρίδα τους 

από την αθηναϊκή συμμαχία που τη θεωρούσαν επικίνδυνη. Όλοι γνωρίζουμε πως 

οι Αθηναίοι επιζητούσαν τη συμμαχία με την Κέρκυρα αποβλέποντας να 

εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα καθώς η στρατηγική θέση του νησιού μας 

είναι πολύ καλή κι επιπλέον η Κέρκυρα διαθέτει και μεγάλη ναυτική δύναμη. 

Άλλωστε, ακόμη κι αν οι Αθηναίοι κέρδιζαν τον πόλεμο οι Κερκυραίοι δεν θα είχαν  

τη δυνατότητα να δράσουν αυτόνομα και να πάρουν οικονομικές πρωτοβουλίες. Η 

Αθήνα θα ήταν αυτή που θα καθόριζε τις δράσεις και τις αρμοδιότητες των 

Κερκυραίων πάντα με γνώμονα το δικό τους συμφέρον. 

Αγαπητοί συμπολίτες, τώρα πια μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα τις ενέργειες 

των ολιγαρχικών και να τις δικαιολογήσετε αφού έγιναν μόνο για το συμφέρον της 

Κέρκυρας.

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.



Ταξιαρχοπούλου Αντιγόνη

Κεφάλαιο 70 

Απεικόνιση της δολοφονίας του Πειθία από τους Κερκυραίους 

ολιγαρχικούς πραξικοπηματίες



Φωτεινή Μικρούλη, ως δημοκρατικός Κερκυραίος

Κεφάλαιο 73

Μιλώντας εκ μέρους της δημοκρατικής παράταξης της Κέρκυρας και 

εκπροσωπώντας τους ομοϊδεάτες μου, οφείλουμε να προστατεύσουμε και να 

υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, καθώς και τους συμπολίτες μας. Έτσι, ο λόγος 

για τον οποίο βρίσκομαι σήμερα σε αυτή τη θέση, είναι για να σας παρακαλέσω να 

μας βοηθήσετε στο δύσκολο έργο μας και να συνεισφέρετε όσο μπορείτε στην 

προσπάθειά μας, η οποία, βέβαια, έχει στόχο αποκλειστικά και μόνο το καλύτερο 

για την Κέρκυρα. Βοηθήστε μας, λοιπόν, και δεν θα το μετανιώσετε, καθώς θα 

επωφεληθείτε και εσείς οι ίδιοι συμβάλλοντας στη προσπάθεια μας. Καταρχάς, θα 

έχετε την ευκαιρία να απελευθερωθείτε από την καταπίεση και τις δυσκολίες τις 

οποίες είστε αναγκασμένοι να υπομένετε εξαιτίας των ολιγαρχικών. Δεύτερον, και 

ιδιαίτερα σημαντικό, μην ξεχνάτε πως οι προσδοκίες και οι στόχοι σας για το 

μέλλον ταυτίζονται απόλυτα με τη δική μας οπτική σε σχέση με το πώς θα έπρεπε 

να λειτουργούν κάποια πράγματα. Επιπλέον, θα ήταν συνετό να αναλογιστείτε 

ποιο από τα δύο αντικρουόμενα πολιτεύματα σας παρέχει την σταθερότητα της 

πολιτικής για την Κέρκυρα, καθώς και ποιο σας προσφέρει την ασφάλεια που 

χρειάζεστε. Όπως καταλαβαίνετε, η συμμετοχή σας στην προσπάθεια μας αυτή για 

το κοινό συμφέρον και καλό της Κέρκυρας είναι απαραίτητη και θα μας κάνετε 

πραγματικά χαρούμενους και ευγνώμονες, αν πάρετε μέρος και εσείς στη μάχη 

που δίνουμε με στόχο την κατάλυση του ολιγαρχικού πολιτεύματος και την 

αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Κέρκυρα.



Κοντοκώστας Μάριος, ως δραματουργός

Κεφάλαιο 73

Διάλογος

Κερκυραίων Δημοκρατικών με τους Δούλους

Πώς υποθέτουμε πως ήταν ο διάλογος σύμφωνα με το πνεύμα του Θουκυδίδη:

Δημοκρατικός Α- Η Κέρκυρα βρίσκεται σε εμφύλιο. Δεν πρέπει να αφήσουμε τους 

ολιγαρχικούς να επικρατήσουν. Αυτοί οι δολοφόνοι έσφαξαν τον Πειθία και άλλους 

βουλευτές μέσα στη βουλή!

Δημοκρατικός Β- Θέλουμε τη βοήθεια σας. Χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν 

περισσότερους άντρες για να τους νικήσουμε.

Δούλος Α- Και γατί να πάμε με το μέρος σας;

Δούλος Β- Ναι, εμείς τι θα κερδίσουμε.

Δημοκρατικός Β- Εάν μας βοηθήσετε να ξαναπάρουμε την εξουσία, θα σας 

ελευθερώσουμε.

Γέρος Δούλος- Εμένα αυτοί οι διάολοι μια ζωή με κακομεταχειρίζονται, δούλος 

γεννήθηκα! Και τι δε θα ‘δινα  να πεθάνω ελεύθερος. Εγώ, είμαι μαζί σας!

Δούλος Α- Και ‘γώ!

Δούλος Β- Και ‘γώ το ίδιο!

Δημοκρατικός Α- Ευχαριστούμε φίλοι μου! Κι όταν όλα τελειώσουν θα ζείτε 

ελεύθεροι.



Κοντοκώστας Μάριος, ως δραματουργός 

Κεφάλαιο 73

Πώς θα ήταν ο διάλογος Κερκυραίων δημοκρατικών με τους δούλους αν αφηγούνταν 

ο Αριστοφάνης στη θέση του Θουκυδίδη:

Δημοκρατικός Α- Η Κέρκυρα βρίσκεται σε εμφύλιο. Δεν πρέπει να αφήσουμε να 

μας πάρουν την δύναμη. Εεε… εννοώ να  επικρατήσουν. Αυτοί οι δολοφόνοι 

έσφαξαν τον Πειθία που μου χρώσταγε λεφτά και άντε να τα πάρω πίσω τώρα και 

άλλους βουλευτές μέσα στη βουλή. Χάλια τα κάνανε, μέχρι το βράδυ καθαρίζαμε!

Δημοκρατικός Β- Θέλουμε κάποιον να μπει στη πρώτη γραμμή για να μην 

πεθάνουμε εμείς…Βοήθεια, θέλουμε τη  βοήθεια σας.

Δούλος Α- Άλλη δουλειά δεν είχα, και γιατί να μην πάω με τους φραγκάτους και να 

έρθω  με σας;

Δούλος Β- Ναι, εμείς τι θα κερδίσουμε. Ο Τζάμπας πέθανε φιλαράκι!

Δημοκρατικός Β- Εάν έρθετε να πεθάν… Πολεμήσετε για μας,  θα σας 

ελευθερώσουμε, λέμε τώρα…

Γέρος Δούλος- Εμένα αυτοί οι διάολοι μια ζωή με κακομεταχειρίζονται, δούλος 

γεννήθηκα! Και τι δε θα ‘δινα  να πεθάνω ελεύθερος. Εγώ, είμαι μαζί σας!



Κοντοκώστας Μάριος, ως δραματουργός

Κεφάλαιο 73

Δούλος Α- Και ‘γώ!

Δούλος Β- Και ‘γώ το ίδιο!

Δημοκρατικός Α- Ευχαριστούμε φίλοι μου! Κι όταν όλα τελειώσουν θα ζείτε 

ελεύθεροι. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε…

(5 λεπτά μετά σε ένα στενό λίγο πιο πέρα)

Δημοκρατικός Β- Καλά τα πες μπάρμπα! Άντε καλοφάγωτο το τάλιρο. 

Γέρος Δούλος- Όπα ψηλέ μου, δέκα συμφωνήσαμε!

Δημοκρατικός Β- Δε βγαίνω ρε μπάρμπα. Άντε ‘ντάξει πάρε δέκα. 



Καμαράτου Αιμιλία, ως δημοκρατικός Κερκυραίος 

Κεφάλαιο 73

Ως εκπρόσωπος της δημοκρατικής παράταξης, απευθύνομαι σε σας και ζητώ  την 

βοήθεια σας για την διαμάχη που υφίσταται ανάμεσα σε μας και τους ολιγαρχικούς. 

Όπως γνωρίζετε, δεν είμαστε οι μόνοι που θα ζητήσουμε ή έχουμε ήδη ζητήσει 

βοήθεια γιατί και οι αντίπαλοι μας αναζητάνε να κατατάξουν στην παράταξή τους 

ανθρώπινο δυναμικό. Αντιθέτως με τους αντίπαλους μας, όμως, έχουμε λογικά και 

αληθή επιχειρήματα που θα σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε τις προθέσεις κάθε 

πλευράς. Αρχικά, όπως γνωρίζετε, το δημοκρατικό κόμμα είναι βασισμένο σε 

κάποιες αρχές, μια από τις οποίες είναι και η πιο βασική, ότι δηλαδή την δύναμη, τον 

λόγο και την εξουσία πρέπει και είναι το σωστό να την έχει ο λαός. Επιπρόσθετα, 

αντίθετα με τους ολιγαρχικούς ακούμε τις φωνές όλων σας και τις λογιάζουμε σαν 

ισάξιες με τις δικές μας, αλλά και πράττουμε μέσα από την ελπίδα μιας ίσης και 

πολιτισμικά ίσης Κέρκυρας σε σχέση με τα τυραννικά ιδανικά των αντίπαλων μας. 

Στηρίζουμε και οργανώνουμε κάθε μας κίνηση και σχέδιο με αυτές τις ηθικές αξίες και 

νόμους στο μυαλό μας. Όπως επίσης δεν τάζουμε και μένουμε μόνο στα λόγια, για 

να εκμεταλλευτούμε αυτή την εμπιστοσύνη αργότερα, σε αντίθεση με τους 

ολιγαρχικούς.  Με αφορμή τα παραπάνω, λοιπόν, σας ζητάμε, όσοι από εσάς είστε 

πρόθυμοι και πιστεύετε πως οι προθέσεις μας ακολουθούν την ίδια πορεία με τα 

λόγια μας, να ακολουθήσετε την δημοκρατική παράταξη. Ως αντάλλαγμα όλοι οι 

άνδρες που θα ακολουθήσουν, θα ελευθερωθούν μετά την συμμετοχή τους στην 

διαμάχη και θα θεωρούνται ελεύθεροι πολίτες.



Χαντζοπούλου Ελίνα
Κεφάλαιο 74 

Απεικόνιση του εμπρησμού της πόλης από τους Κερκυραίους 

ολιγαρχικούς



Πιτταρά Βάλια, ως γυναίκα Κερκυραίου δημοκρατικού

Κεφάλαιο 74

Ο αγώνας για την νίκη των δημοκρατικών έχει χαραχθεί στη μνήμη μου. 

Εκείνη την ημέρα, όλες οι γυναίκες πιστεύαμε ότι ο αγώνας για τη 

δημοκρατία ήταν κοινός και ότι η καθεμία έπρεπε να βοηθήσει με 

όποιον τρόπο μπορούσε. Όταν, λοιπόν, γίνονταν οι μάχες στους 

δρόμους, όλες οι γυναίκες ανεβήκαμε στις στέγες των σπιτιών και 

πετούσαμε κεραμίδια και ότι άλλο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν 

όπλο. Φόβος δεν υπήρχε, μόνο αγωνία για την έκβαση της μάχης. Οι 

γυναίκες φανήκαμε εξίσου θαρραλέες και τολμηρές με τους άντρες, γιατί 

γνωρίζαμε ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, αλλά και ότι ο αγώνας 

των δημοκρατικών ήταν και δικός μας αγώνας. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, 

αποδείξαμε πως αν υπάρχει θέληση, ακόμα και οι πιο δύσκολες μάχες 

μπορούν να κατακτηθούν.



Καρβελά Μάνια, ως γυναίκα Κερκυραίου δημοκρατικού

Κεφάλαιο 74

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Ακόμα φοβάμαι, ακόμα τρέμω, πως η σημερινή μέρα δεν έχει τελειώσει, 

μέσα μου είμαι σίγουρη πως αυτό που ζήσαμε σήμερα θα ξανασυμβεί. 

Όμως νιώθω γερή και δυνατή και αυτό που μου δίνει δύναμη για τις 

μέρες που θα ακολουθήσουν είναι η σημερινή μας νίκη. Και αυτό που με 

κάνει ακόμη πιο δυνατή είναι πως ο γιος μου γλίτωσε. Είναι ζωντανός, η 

θεά Άρτεμις τον προστάτευσε. Μακάρι να ήταν εδώ ο πατέρας του. θα 

ήταν πολύ περήφανος. Θα ήταν περήφανος και για μένα, για πρώτη 

φορά ίσως. Για πρώτη φορά και γω ένιωσα πως μπορούσα να 

αγωνιστώ για την πατρίδα και το γιο μου, και να δείξω πως είμαι ικανή 

γι’ αυτό. 

Μόλις είδα τους ολιγαρχικούς να πλησιάζουν φώναξα την Αγαθονίκη, η 

οποία στην αρχή ήταν διστακτική. Πήρε θάρρος και μαζί με την 

Καλλιόπη, τη Λευκονόη, τη Λαμπιδώ  και πολλές άλλες γυναίκες 

ανεβήκαμε στις στέγες και αρχίσαμε να πετάμε κεραμίδια στους 

εχθρούς. Φοβήθηκα πολύ, όλες μας φοβόμασταν, αλλά εκείνη την ώρα 

δεν είχαμε επιλογή, έπρεπε να βοηθήσουμε. Η σκέψη του ανδρός μου, 

μου έδινε δύναμη. 



Καρβελά Μάνια ως γυναίκα Κερκυραίου δημοκρατικού

Κεφάλαιο 74

Μέσα μου ένιωθα θυμό και μίσος για αυτούς που μπορούσαν να 

πειράξουν το γιο μου. Δεν θα άφηνα κανένα να το κάνει. Ξέσπασα σε 

κλάματα. Τα καταφέραμε! Πέσαμε η μία στη αγκαλιά της άλλης. Ο 

εφιάλτης τελείωσε.

Όμως, αυτό ήταν μόνο η αρχή. Αργά το απόγευμα, ενώ μαγείρευα 

ήρεμη στην κουζίνα, ακούστηκαν ουρλιαχτά. Τρέχω στο μπαλκόνι να 

δω τι συμβαίνει. Βλέπω ένα μαύρο σύννεφο καπνού να έχει σκεπάσει 

όλη την αγορά. Ακούω την Αγαθονίκη να με φωνάζει. Πρέπει να 

φύγουμε! Οι ολιγαρχικοί έχουν βάλει φωτιά στην αγορά. Νιώθω το 

σώμα μου να παραλύει. Την ανάσα μου να κόβεται. Βρίσκω το γιο μου 

έξω από το σπίτι και τρέχω στην αγκαλιά του. Νιώθω πως καταρρέω.... 

Ο γιος μου προσπαθεί να με κρατήσει όρθια. Η Αγαθονίκη φωνάζει πως 

πρέπει να φύγουμε. Η φωτιά μπορεί να μας εγκλωβίσει! Αρχίζω να 

συνέρχομαι. Τρέχουμε! Τρέχω. Έχουμε φύγει μακριά όταν μαθαίνουμε 

πως η φωτιά έσβησε πριν επεκταθεί σε όλη την πόλη. Ανακούφιση! 

Αγκαλιαζόμαστε και πάλι.



Κατσόγιαννη Μελίνα, ως γυναίκα Κερκυραίου δημοκρατικού

Κεφάλαιο 74

Αγαπητό ημερολόγιο...

Αυτή τη στιγμή νιώθω υπερβολικά πολύ ακίνητη, όσο ο αέρας φέρνει 

την μυρωδιά και τις στάχτες των σπιτιών που κάηκαν και το μυαλό 

ακόμη φρενιάζει, τρέχει. Η μάχη τελείωσε, όμως εγώ παραμένω εκεί. 

Ακούω ακόμη τις απεγνωσμένες φωνές των τρελαμένων - από την 

έχθρα και τους σκοτωμούς – ανθρώπων. Τώρα αναπνέω την στάχτη και 

εκπνέω το αίμα που χύθηκε.

Όλες οι γυναίκες  βρισκόμασταν στις στέγες, παγωμένες, με ματιά 

καρφωμένη στους άντρες και τα αγόρια μας, που πέθαιναν και 

πληγώνονταν, αλλά συνέχιζαν να μάχονται. Έτρεμα ολόκληρη. Δεν 

ξέρω πόση ώρα πέρασε που στεκόμουν εκεί πάνω, κοιτάζοντας 

σιωπηλά. Κάποια στιγμή όμως δεν άντεξα και με μια σιγουριά σχεδόν 

ξένη για εμένα, άρπαξα ένα κεραμίδι και το πέταξα προς το μέτωπο των 

ολιγαρχικών, χτυπώντας έναν άντρα τους στο κεφάλι. Πρέπει να μου 

ξέφυγε μια κραυγή, γιατί οι γυναίκες ταράχτηκαν λες και ξαφνικά 

ξύπνησαν. Σε λίγα λεπτά σύννεφο μαζεύονταν τα κεραμίδια που 

πετούσαμε όλες ακατάπαυστα, με θάρρος, με σκοπό.



Κατσόγιαννη Μελίνα, ως γυναίκα Κερκυραίου δημοκρατικού

Κεφάλαιο 74

Ώρες ατελείωτες πέρασαν και εγώ ακόμη ξήλωνα τα κεραμίδια ένα ένα

με δάκρυα στα μάγουλά μου, στόχευα τους ολιγαρχικούς που πέφτανε ο 

ένας μετά τον άλλον. Η μάχη όλο και γύριζε προς το μέρος μας.

Μόνο όταν είδαμε τις φλόγες σταματήσαμε, κάποια στιγμή το βράδυ.  

Οι ολιγαρχικοί έκαναν μια τελευταία, απελπισμένη προσπάθεια να 

βάλουν τέλος στην μάχη και να επικρατήσουν. Βάλανε φωτιά στα σπίτια 

της πόλης γύρω από την αγορά και στις λαϊκές κατοικίες. Κάψανε σπίτια 

δικά μας και δικά τους και παραλίγο να κάψουν ολόκληρη την πόλη...

Η μάχη τέλειωσε και οι φωτιές έσβησαν. Τώρα η πόλη έχει σωπάσει 

όσο οι δύο παρατάξεις βρίσκονται σε επιφυλακή. Όμως είμαι σίγουρη, 

ότι η μάχη φρενιάζει ακόμα στους δρόμους της Κέρκυρας. Εγώ 

βρίσκομαι πάνω στις στέγες και τρέχω σαν τρελή, να σκοτώσω στο 

όνομα της δημοκρατίας, τους ολιγαρχικούς, πριν μας σκοτώσουν αυτοί. 

Ή πριν σκοτωθούμε όλοι...



Μαυρίδου Σύλια
Κεφάλαιο 75 

Απεικόνιση της εκτόπισης των ολιγαρχικών ικετών στο νησάκι Βίδος 

από τους δημοκρατικούς Κερκυραίους



Πασπαράκη  Σοφία, ως ιστορικός μελετητής

Η επέμβαση του ξένου παράγοντα ήταν καθοριστική και οι συνέπειες 

στην πολιτική ζωή της Κέρκυρας ήταν οι ακόλουθες. Αρχικά, 

χαρακτηριστικό παράδειγμα επέμβασης του ξένου παράγοντα ήταν η 

άφιξη Κορινθιακής τριήρους και των Λακεδαιμονίων πρέσβεων στην 

Κέρκυρα (κεφ. 72), γεγονός που ενθάρρυνε τους Κερκυραίους 

ολιγαρχικούς και επιτέθηκαν στους δημοκρατικούς συμπολίτες τους 

νικώντας τους σε μάχη και εν συνεχεία λεηλάτησαν τον τόπο διαμονής 

τους. Επιπλέον, μερικά ακόμα αντίστοιχα παραδείγματα ήταν ο ερχομός 

του Αθηναίου στρατηγού Νικόστρατου με την συνοδεία στόλου και 

οπλιτών έχοντας ως κύριο στόχο την διαπραγμάτευση μιας 

συμφωνίας(κεφ.75), αλλά και αργότερα του Ευρυμέδοντα (κεφ.81) με 

εξήντα αθηναϊκά πλοία για την παροχή βοήθειας στους δημοκρατικούς 

Κερκυραίους. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις οι συνέπειες ήταν 

καταστροφικές, καθώς στην πρώτη οι δημοκρατικοί εκμεταλλευόμενοι 

την παρουσία του Νικόστρατου επιχείρησαν να εξορίσουν τους 

ολιγαρχικούς και αφού απέτυχαν τους απομάκρυναν σε γειτονικό νησί, 

ενώ στην δεύτερη βασιζόμενοι στην προστασία του Ευρυμέδοντα 

συμπεριφέρθηκαν σκληρά και βάναυσα στους πολιτικούς τους 

αντιπάλους, σκοτώνοντας όποιον από αυτούς έπιαναν. 



Πασπαράκη  Σοφία, ως ιστορικός μελετητής 

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα, πώς με την επέμβαση ξένων 

παραγόντων στη πολική ζωή της Κέρκυρας επικράτησε αναστάτωση και 

πολιτικό χάος , ενώ είχε χαθεί κάθε έννοια συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης.

Ωστόσο, παρατηρούμε ότι ανάλογα παραδείγματα εκτυλίσσονται και 

στην σύγχρονη ελληνική και παγκόσμια πολιτική σκηνή. Ένα από τα 

σημαντικότερα που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα εντοπίζεται 

στην περιοχή της Συρίας, όπου η ανάμειξη του ξένου παράγοντα στον 

εμφύλιο πόλεμο ( ΗΠΑ, Τουρκία, Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση) οδήγησε 

σε μακροχρόνια σύγκρουση με εκατομμύρια πρόσφυγες, χιλιάδες 

νεκρούς και μια διαλυμένη χώρα.



Σάμπαλος Αλέξανδρος, έτοιμος για ναυμαχία

Κεφάλαιο 77



Σκορδίλη Μαίρη
Κεφάλαιο 78
Απεικόνιση της ναυμαχίας Κερκυραίων και Πελοποννησίων



Παπαγιαννοπούλου Χαρά
Κεφάλαιο 78

Απεικόνιση της ναυμαχίας 

Κερκυραίων & Πελοποννησίων



Κοζόκος Θάνος, ως ιστορικός μελετητής

Η κατάσταση στην Κέρκυρα τον 4ο αιώνα π.Χ. είναι εξαιρετικά τεταμένη. 

Αμέσως σπεύδουν να εκμεταλλευτούν την αναστάτωση που υπήρχε, οι 

δυο μεγάλες δυνάμεις του τότε κόσμου, Αθήνα και Σπάρτη. Έτσι τα 

εσωτερικά θέματα της πόλης-κράτους γίνονται το πάτημα της Αθήνας 

και της Σπάρτης προκειμένου να επεκτείνουν τις ζώνες επιρροής τους. 

Για να το πετύχουν αυτό στηρίζουν ενεργά τους ολιγαρχικούς και τους 

δημοκρατικούς, της περιοχής και με τις δημαγωγικές τους δράσεις 

οδηγούν την πόλη σε μια εκτεταμένη εμφύλια σύρραξη από την οποία 

προτιμούν όσο το δυνατόν περισσότερο να αποστασιοποιηθούν. Οι 

Αθήνα εκείνη την περίοδο είχε ισχυρή αποικιοκρατική πολιτική και 

λάμβανε όλα τα μέτρα προκειμένου να μετατρέψει την αθηναϊκή 

συμμαχία σε αθηναϊκή ηγεμονία. Γι’ αυτό η ένταξη της πολύ σημαντικής, 

στρατηγικά, Κέρκυρας θα ήταν ένα αρκετά χρήσιμο τόξο στην φαρέτρα 

των Αθηνών στην ανάπτυξη μιας πιθανής αυτοκρατορίας. Από την άλλη 

πλευρά η Σπάρτη βλέποντας την ανοδική πορεία της Αθήνας και 

νιώθοντας την απειλή να χάσει την επιβλητική της εικόνα στον ελλαδικό 

χώρο, κάνει κίνηση να προσθέσει την Κέρκυρα στο δικό της δόγμα, για 

να εμποδίσει την στρατηγική γιγάντωση των αντιπάλων τους. 



Κοζόκος Θάνος, ως ιστορικός μελετητής

Αυτό φυσικά για το οποίο δεν ενδιαφέρεται κανείς από τους δύο 

ισχυρούς είναι οι ζωές των αμάχων. Φρόντισαν να <<εμπλουτίσουν>> 

την ατμόσφαιρα με μπαρούτι και να οδηγήσουν φίλους και συγγενείς 

στα χέρια χωρίς να νοιάζονται για τις επιπτώσεις. Εν τέλει το 

αποτέλεσμα όπως το παρουσιάζει και ο Θουκυδίδης, είναι οι άνθρωποι 

να βγάλουν τον χειρότερο τους εαυτό και να αλληλοσφαγιάζονται χωρίς 

πραγματικές και επαρκείς αιτίες αφήνοντας πίσω μονάχα πόνο, όχι για 

τις περιουσίες μιας ζωής που κάηκαν σε μια στιγμή αλλά για τις ζωές 

αυτών που έφυγαν και δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω, σε αυτούς που 

αγάπησαν και αγαπήθηκαν.

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πούμε πως τέτοια περιστατικά σπανίζουν 

στην ιστορία. Οι άνθρωποι από την αρχή των πάντων θέλουν να 

νιώθουν ισχυροί και σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούν δόλιο 

τρόπο για να το πετύχουν. Στα δικά μου μάτια θα μπορούσα να πω 

πως υπόθεση <<καρμπόν>> με αυτή της Κέρκυρας είναι αυτή του 

ελληνικού εμφυλίου του 1823. Την περίοδο εκείνη η ελληνική 

επανάσταση έκανε τα πρώτα της, γοργά, βήματα και οι 

επαναστατημένοι <<γκιαούρηδες>> σημείωναν τις πρώτες σημαντικές 

νίκες. 



Κοζόκος Θάνος, ως ιστορικός μελετητής

Η χαρά φυσικά δεν έμελλε να κρατήσει για πολύ καθώς οι μεγάλες 

δυνάμεις προσέλκυσαν τους φιλόδοξους αλλά σχετικά ανιαρούς 

Έλληνες διπλωμάτες και αρχιστράτηγους και άρχιζαν να τους δελεάζουν 

με αξιώματα που θα έπαιρναν μετά την απελευθέρωση.  Το κακό ήθελε 

λίγο για να γίνει και οι ανδρείοι και γενναίοι πολεμιστές αφού 

λογομάχησαν άγρια για τις κυβερνητικές θέσεις σε ένα κράτος που 

ακόμα δεν υπήρχε, εξοπλίστηκαν με χρήματα από τα δάνεια των τριών 

<<προστάτιδων>> δυνάμεων, άφησαν σχεδόν μετέωρο το μέτωπο της 

μάχης με τους δυνάστες τους και έστρεψαν τα όπλα αναμεταξύ τους. 

Για άλλη μια φορά, χωρίς πρωτοτυπία το <<άχτι>> αρκετών βγήκε σε 

αμάχους, όχι όμως σε κλίμακα παρόμοια με αυτή του εμφυλίου του 

1946. Ευτυχώς για εμάς ο κίνδυνος της διάλυσης της επανάστασης από 

την ιλιγγιώδη στρατιά του Ιμπραήμ πασά ένωσε τους Έλληνες και μαζί 

με λίγη , όχι φυσικά αγνή, βοήθεια από την Ρωσία, την Αγγλία και την 

Γαλλία οδήγησε στην πολυπόθητη ανεξαρτησία του έθνους μας το 

1830. Η διαφθορά βέβαια μας ακολουθεί μέχρι και σήμερα και 

παραμένει βασικό αρνητικό χαρακτηριστικό της πατρίδας μας μαζί με 

την ημιμάθεια και τον λαϊκισμό.



Κράλης Ορέστης, ως ιστορικός μελετητής

Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και την 

δεύτερη σαν φάρσα όπως λέει και ένα γνωμικό του Καρλ Μαρξ. Οι 

άνθρωποι δυστυχώς  τείνουν συνεχώς να εθελοτυφλούν και να 

συνεχίζουν εσαεί τα λάθη τους. Η αρχή έγινε στην Κέρκυρα τον 4ο 

αιώνα π.Χ. και η ‘‘παράσταση’’ δεν κατέβηκε ποτέ με μεγάλες επιτυχίες 

και τον 21ο αιώνα μ.Χ. . Για πρώτη φορά στην παγκόσμια σκηνή η 

πολιτική ζωή ενός τόπου, εδώ συγκεκριμένα της Κέρκυρας αποκτά 

διεθνείς διαστάσεις. Με λίγα λόγια τα ζητήματα της πόλης έγιναν πλέον 

ζητήματα και των μεγάλων δυνάμεων οι οποίες προσπαθούν να 

εκμεταλλευθούν την ασταθή κατάσταση για προσωπικό όφελος. Η 

Αθήνα που αγωνίζεται να μετατρέψει την Αθηναϊκή συμμαχία σε 

ηγεμονία προσπαθεί να κάνει ένα ακόμα βήμα για να ισχυροποιήσει την 

αποικιοκρατική της πολιτική αλλά βρίσκει αντιμέτωπη της την Σπαρτή 

που θέλει να ανακόψει την επεκτατική πορεία της επιρροής της. Έτσι 

βρίσκουν και οι δυο την κατάλληλη αφορμή για σύγκρουση προκειμένου 

να κρίνουν την (για την εποχή εκείνη) κοσμοκρατορία. Οι ζώνες 

επιρροής πρέπει να μεγαλώσουν και η Κέρκυρα είναι η καταλληλότερη 

αυτήν την περίοδο για διεκδίκηση. 



Κράλης Ορέστης, ως ιστορικός μελετητής

Τελικά οι Αθηναίοι πέτυχαν τον σκοπό τους και πρόσδεσαν την 

Κέρκυρα στον δικό τους άξονα επιρροής και με λίγο αθηναϊκό αίμα αλλά 

πολύ κερκυραϊκό, είτε ολιγαρχικό είτε δημοκρατικό, πήγαν στον πόλεμο 

με τους Σπαρτιάτες πάνοπλοι αλλά στο τέλος πήραν απ’ τους 

συμμάχους τους ή όπως πίστευαν εκείνοι τους υποτακτικούς τους ό, τι 

εξ αρχής τους έδωσαν· εγωισμό και φιλοτομαρισμό. 

Τέτοια παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν σε αφθονία στην 

παγκόσμια αλλά και στην εγχώρια πολιτική σκηνή μέχρι σήμερα με πιο 

τρανταχτά τα εξής:

• Η κρίση των πυραύλων της Κούβας, εν μέσω ψυχρού πολέμου 

μεταξύ Η.Π.Α. και Ε.Σ.Σ.Δ. όπου λίγο έλειψε η παγκόσμια καταστροφή 

να γίνει πραγματικότητα

• Ο εμφύλιος στην Συρία, υποκινούμενος από τις Η.Π.Α., 

Ρωσία, Γαλλία για την αύξηση της επιρροής τους αλλά και του 

πετρελαϊκού τους αποθέματος

• Ο πόλεμος στο Κοσσυφοπέδιο, όπου το ΝΑΤΟ έδωσε την 

χαριστική βολή στην τότε ακόμα Γιουγκοσλαβία, πάτησε γερά πόδι στην 

εξαιρετικά σημαντική στρατηγική θέση των Βαλκανίων και βομβάρδισε 

με χημικά στόχους αμάχων 



Κράλης Ορέστης, ως ιστορικός μελετητής

• Η εμπλοκή της Γερμανίας στα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα 

της Τουρκίας που εν τέλει οδήγησε στην γενοκτονία τριών μειονοτήτων 

(Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων) για το δήθεν καλό των απλών 

φιλοπάτριδων Τούρκων 

• Ο Ελληνικός εμφύλιος του 1823, όπου λόγω της τεράστιας 

επιρροής των τριών μεγάλων δυνάμεων της εποχής (Αγγλία, Γαλλία, 

Ρωσία) οδήγησε τους επαναστατημένους Έλληνες σε μια μεταξύ τους 

ένοπλη διαμάχη με κίνδυνο να διαλυθεί το μέτωπο με τους Τούρκους

• Η τοποθέτηση ξένου ηγεμόνα από τις μεγάλες δυνάμεις μετά 

την εθνικοκαταστροφική δολοφονία Καποδίστρια για τον πλήρη έλεγχο 

της ελληνικής πολιτικής σκηνής

• Η εμπλοκή των Η.Π.Α. και του Ηνωμένου Βασιλείου στον 

ελληνικό εμφύλιο του 1946, όπου βοήθησαν σε τεράστιο βαθμό στην 

επικράτηση του βασιλικού στρατού με αντάλλαγμα φυσικά την ένταξη 

της χώρας μας στο δόγμα Τρούμαν 

• Η πλήρης στήριξη, κάλυψη και ευλογία των αμερικανικών 

κυβερνήσεων του Λίντον Τζόνσον και του Ρίτσαρντ Νίξον στο καθεστώς 

της 21ης του Απρίλη



Κράλης Ορέστης, ως ιστορικός μελετητής

Εμένα βέβαια η περίπτωση που μου θυμίζει πιο έντονα τα γεγονότα της 

Κέρκυρας είναι αυτή του πολέμου στο Ιράκ. Σε έναν πόλεμο ‘‘κατά της 

τρομοκρατίας’’ και ‘‘για το καλό της ανθρωπότητας’’ όπως έλεγαν τότε οι 

Αμερικάνοι, επιτέθηκαν κατά αθώων και στην συνέχεια τους έβαλαν να 

σκοτωθούν αναμεταξύ τους σε έναν εμφύλιο παρωδία όπου ο αδερφός 

οπλισμένος και απεσταλμένος από την αμερικανική κυβέρνηση σκότωνε 

τον αδερφό που ήταν οπλισμένος και απεσταλμένος από την Αλ Κάιντα. 

Οι κύριοι Τζόρτζ Μπους Τζούνιορ (πρόεδρος Η.Π.Α.) και Τόνι Μπλερ 

(πρωθυπουργός Ηνωμένου Βασιλείου) φρόντισαν να επιτεθούν με όλα 

τους τα μέσα στο Ιράκ στις 20 Μαρτίου του 2003 για να εκδιώξουν από 

την εξουσία τον Σαντάμ Χουσεΐν και να εκμεταλλευτούν το πετρέλαιο και 

το χρυσάφι που η χώρα είχε σε επαρκέστατο απόθεμα. Όταν πέτυχαν 

τον στόχο τους και τον απομάκρυναν φυλακίζοντας τον (και το 2006 

απαγχονίζοντας τον) προκειμένου να συνεχίσουν την εκμετάλλευση, 

εξόπλισαν και έστρεψαν τους Ιρακινούς εναντίον των συνανθρώπων 

τους, δημιουργώντας εθνική διχόνοια και αναπόφευκτα εμφύλια 

διαμάχη. Έτσι οι αμερικανικός στρατός κατάφερε να συνεχίσει τις 

βιαιοπραγίες κατά των αμάχων, το Ιράκ συνέχισε να πνίγεται στο αίμα 

και οι δυνατοί συνέχισαν να ξεζουμίζουν τους πόρους του τόπου.



Κράλης Ορέστης, ως ιστορικός μελετητής

Τελικά την 1η Σεπτεμβρίου του 2010 ο νεοεκλεγμένος δημοκρατικός 

πρόεδρος των Η.Π.Α. Μπάρακ Ομπάμα κήρυξε το τέλος του πολέμου 

όμως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν σταμάτησαν μέχρι και την τελική 

αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων τον Δεκέμβρη του 2011.  

Κλείνοντας, το έργο του Θουκυδίδη είναι αδύνατο να περιοριστεί 

αποκλειστικά στο πλαίσιο της ιστοριογραφίας. Η ψυχολογία των μαζών, 

ο φανατισμός, η ανθρώπινη θηριωδία και το ανελέητο της επιβολής των 

συμφερόντων είναι αναπόσπαστα δεμένα με το έργο του. Σε τελική 

ανάλυση ο Θουκυδίδης δεν χαρτογραφεί την ιστορία, αλλά τον ίδιο τον 

άνθρωπο, φέρνοντας τον, με τρόπο αμείλικτο, ενώπιον των πράξεων 

του. 



Ξενοφώντα, Ελληνικά

Βιβλίο 2ο



Παπαγιαννοπούλου Χαρά

Το Βουλευτήριο όπου έγινε η δίκη του Θηραμένη



Καρβελά Μάνια, Μιχοπούλου Αποστολία, Νικολάου 

Ευδοκία, ως σκηνοθέτες – δραματουργοί
Κεφάλαιο 3

Στοιχεία Σκηνοθεσίας

1η σκηνή: 

•Τόπος: δρόμος έξω από το δικαστήριο – πολυσύχναστο σημείο

•Πρόσωπα: 1.Αντίμαχος : Βουλευτής, άντρας της Κλεόνης

2.Κλεομήδης: Βουλευτής, ξάδελφος του Αντίμαχου

2η σκηνή:

•Τόπος: Έξω από το σπίτι του Αντίμαχου και της Κλεόνης

•Πρόσωπα: 1.Αντίμαχος : Βουλευτής, άντρας της Κλεόνης.

2.Κλεομήδης: Βουλευτής, ξάδελφος του Αντίμαχου.

3.Κλεόνη: Η γυναίκα του Αντίμαχου.

3η σκηνή:

•Τόπος: Μέσα στο σπίτι του Αντίμαχου και της Κλεόνης

•Πρόσωπα: 1.Αντίμαχος : Βουλευτής, άντρας της Κλεόνης.

2. : Βουλευτής, ξάδελφος του Αντίμαχου.

3.Κλεόνη: Η γυναίκα του Αντίμαχου



Καρβελά Μάνια, Μιχοπούλου Αποστολία, Νικολάου 

Ευδοκία, ως σκηνοθέτες – δραματουργοί
Κεφάλαιο 3

Διάλογος δύο βουλευτών και μίας γυναίκας μετά τη δίκη του 
Θηραμένη:

1η σκηνή:
-Ε ξάδελφε, θες να πάμε στην ταβέρνα του Αριστοφάνη; Θα 
είναι και οι άλλοι εκεί.
-Εε δεν ξέρω. Δεν αισθάνομαι πολύ καλά για να είμαι 
ειλικρινής. Προτιμάω να γυρίσω σπίτι. Μετά τα σημερινά 
γεγονότα…
-Έχεις δίκιο ρε Αντίμαχε, αλλά τι στεναχωριέσαι. Εμείς φτηνά την 

γλιτώσαμε. Γι’ αυτό έλα, θα περάσουμε μια χαρά. Θα δεις που σε λίγο 

καιρό θα έχουμε ξεχάσει και τον Θηραμένη και όλα.

-Να τα ξεχάσω; Αδύνατον. Οι τύψεις δεν θα σταματήσουν, να με 

κυνηγούν. Αλλά το αξίζω, αφού είμαι δειλός.

-Όπα!! Ηρέμησε.. Δειλός; Δεν σκέφτεσαι καθαρά γι’ αυτό τα λες αυτά. 

Εντάξει δεν διαφωνώ πως ο Θηραμένης δεν άξιζε τέτοιο τέλος. Αλλά, 

δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Όπως κάθε φυσιολογικός άνθρωπος 

επέλεξες να σωθείς από ένα βέβαιο κακό. Γι’ αυτό μην κατηγορείς τον 

εαυτό σου. Δεν θέλω να ακούω βλακείες ρε ξάδελφε.



-Ο Θηραμένης ήταν αδελφός. Τον πρόδωσα. Δεν θα αντέξω 
τέτοιο βάρος Κλεομήδη στο λέω...Πάω σπίτι να ξεκουραστώ 
μήπως και ελαφρύνω κάπως την συνείδηση μου.
-Καλά, καλά...Άντε πάμε. Θα έρθω και εγώ όμως μαζί σου 
μήπως και καταφέρω να σου βάλω μυαλό.
2η σκηνή:

-Αντίμαχε, Αντίμαχε! Τι έγινε στη δίκη; Έλα πες μου μην με κρατάς σε 

αγωνία.

-Εεε.. να στα πω καλύτερα σε λίγο γιατί δεν αισθάνομαι πολύ καλά.

-Τι έπαθες αγάπη μου; Γιατί είσαι χλωμός; Κάθισε να σου φέρω κάτι να 

φας. Έλα και εσύ Κλεομήδη μέσα. Θα φτάσει για όλους μας το φαΐ.

-Σε ευχαριστώ Κλεόνη. Μην αγχώνεσαι για τον άντρα σου. Θα του 

περάσει. Το καλό που του θέλω.

3η σκηνή:

-Γιατί; Τι έγινε; Αρχίζω να ανησυχώ.

-Άκου Κλεόνη. Δυστυχώς το δικαστήριο αποφάσισε τον θάνατο του 

Θηραμένη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Θηραμένης βρίσκεται κάτω από 

το χώμα.

-Πώς;;;; Δεν αισθάνομαι καλά..

-Κλεόνη, κάθισε εδώ να ηρεμήσεις λίγο και πάρε βαθιές ανάσες.

Καρβελά Μάνια, Μιχοπούλου Αποστολία, Νικολάου 

Ευδοκία, ως σκηνοθέτες – δραματουργοί
Κεφάλαιο 3



Καρβελά Μάνια, Μιχοπούλου Αποστολία, Νικολάου 

Ευδοκία, ως σκηνοθέτες – δραματουργοί
Κεφάλαιο 3

-Ποιος ηλίθιος από εσάς ψήφισε κάτι τέτοιο;

-Μακάρι να μπορούσαμε να ψηφίσουμε εμείς οι βουλευτές για αυτή την 

απόφαση, αλλά βλέπεις ο Κριτίας μας παγίδευε. Μας εκβίασε πως εάν 

δείχναμε κάποια αντίρρηση στην απόφαση του να καταδικάσει τον 

Θηραμένη σε θάνατο θα μας σκότωνε όλους επιτόπου.

-Πώς έγινε κάτι τέτοιο, πώς κατάφερε να σας τρομάξει; Ήσασταν τόσοι 

νοματαίοι και αυτός μόνο ένας.

-Δεν ήταν μόνος του. Όσο μας πούλαγε φούμαρα και μας έλεγε πως ο 

Θηραμένης είναι επικίνδυνος για το υπέροχο και δίκαιο πολίτευμα που 

έχει δημιουργήσει με τα υπόλοιπα φιλαράκια του, άρχισαν να μας 

πλησιάζουν άντρες με μαχαίρια. Τόλμησε να μας εκβιάσει άμεσα πως 

εάν εκφράζαμε αντίθετη άποψη θα μας περίμενε το ίδιο τέλος με τον 

Θηραμένη.

-Δεν μπορώ να πιστέψω το θράσος αυτού του αδίστακτου δολοφόνου. 

Ο δύσμοιρος ο Θηραμένης…Αντίμαχε όμως εσύ τι έκανες; Να 

φανταστώ προσπάθησες να τον σώσεις, έτσι; 

-Ντρέπομαι γυναίκα. Δεν μπορώ ούτε να σε κοιτάξω. Σιώπησα. Ένιωσα 

αδύναμος, ελεεινός..



Καρβελά Μάνια, Μιχοπούλου Αποστολία, Νικολάου 

Ευδοκία, ως σκηνοθέτες – δραματουργοί
Κεφάλαιο 3

-Δεν το περίμενα αυτό από εσένα. Νόμιζα πως ο άντρας που 

παντρεύτηκα αγωνίζεται για τις αξίες του οποιοδήποτε και εάν είναι το 

τίμημα. Πίστευα πως ποτέ σου δεν θα εγκατέλειπες με τόσο φτηνό 

τρόπο τον Θηραμένη. Ήταν το μόνο άτομο που αγωνιζόταν για να μας 

σώσει όλους από αυτό το βάρβαρο καθεστώς. Ήταν φίλος σου, 

αδελφός σου... δεν σε αναγνωρίζω.

-Κλεόνη πως τολμάς να μιλάς έτσι στον άντρα σου! Ξεχνάς μήπως την 

θέση σου; Εσύ καλύτερα να ασχολείσαι με το σπίτι σου. Αυτά είναι δικά 

μας θέματα. Γι’ αυτό σταμάτα να βγάζεις γλώσσα και φέρε να φάμε. Να 

μιλήσουμε σοβαρά εμείς οι άντρες.

-Κλεομήδη, ησύχασε. Έχει απόλυτο δίκιο η Κλεόνη. Το φταίξιμο είναι 

όλο δικό μας. Μας κοίταζε στα μάτια όσο βρισκόταν στον βωμό και μας 

παρακαλούσε να αντιδράσουμε. Ούτε τους θεούς δεν σεβαστήκαμε.

-Ευτυχώς που το κατάλαβες Αντίμαχε. Εσύ Κλεομήδη, για να μην 

έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα μην ξεχνάς την θέση σου. Δεν είσαι εσύ 

κύριος αυτού του σπιτιού. Γι’ αυτό άντε στο καλό! Από τέτοιους άντρες 

σαν και σένα δεν έχει ανάγκη αυτό το σπίτι.

-Κλεομήδη, σε ικετεύω μην της απαντήσεις. Μαζί μου έχει νευριάσει. 

Ήταν στενός μας φίλος ο Θηραμένης. Μην την ξεσυνερίζεσαι.



Καρβελά Μάνια, Μιχοπούλου Αποστολία, Νικολάου 

Ευδοκία, ως σκηνοθέτες – δραματουργοί
Κεφάλαιο 3

- Καλά… Τι να σου πω, ρε Αντίμαχε. Τέτοια γυναίκα που 

παντρεύτηκες… Καλύτερα να φύγω, μην πω λόγια που θα τα 

μετανιώσω.

-Γεια σου Κλεομήδη, στο καλό!

-Συγνώμη Αντίμαχε μου για την αντίδρασή μου πριν. Ήμουν λίγο 

υπερβολική.

-Όχι, όχι, είχες δίκιο. Να άκουγες πώς ο Θηραμένης υποστήριζε τη 

δημοκρατία. Ήταν ατρόμητος. Ήθελε το καλό όλων των πολιτών πάση 

θυσία.

-Πήγαινε να ξεκουραστείς τώρα και θα δούμε αύριο τι θα κάνουμε. Αλλά 

στο λέω ο ξάδελφός σου δεν θα ξαναμπεί σ΄ αυτό το σπίτι.

-Εντάξει, γυναίκα.



Καμαράτου Αιμιλία, Κατσόγιαννη Μελίνα, Μικρούλη Φωτεινή, 
ως δημοσιογράφοι παράνομης δημοκρατικής εφημερίδας

Κεφάλαιο 3



Καλλιώρας Γιώργος, Κωσταράς Παναγιώτης, Κράψης Άγγελος, 
ως βουλευτές στη δίκη του Θηραμένη
Κεφάλαιο 3

Βρισκόμαστε στο χώρο της δίκης και παρακολουθούμε ένα διάλογο μεταξύ δύο 

βουλευτών

Βουλ. 1: «Ο Θηραμένης έβγαλε πολύ καλό λόγο, νομίζω ότι θα ψηφίσω υπέρ του»

Βουλ. 2: «Συμφωνώ, κι εγώ το ίδιο πιστεύω»

«Έτσι όπως το βλέπω, και οι άλλοι έχουν την ίδια άποψη. Μάλλον δεν θα 

καταδικαστεί»

«Ναι, μάλλον έτσι θα γίνει. Ωχ! Πού πάει ο Κριτίας;»

«Μιλάει με τους Τριάκοντα!»

«Δεν φαίνεται καλό για εμάς… Πόσο μάλλον τον Θηραμένη!»

«Τώρα βγαίνει από την αίθουσα. Κάτι σκαρώνει!»

«Τί θέλει να κάνει άραγε;»

«Δεν ξέρω… Σίγουρα όχι κάτι καλό»

«Τώρα επιστρέφει»

Κριτίας: «Εγώ, κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι καθήκον κάθε αρχηγού που είναι 

άξιος του αξιώματός του είναι, αν δει ότι οι φίλοι του εξαπατώνται, να μην το 

επιτρέψει. Αυτό θα κάνω….»

Βουλ. 1:«Κοίτα! Στο κιγκλίδωμα!»

Βουλ. 2:«Τι κάνουν εκεί οπλισμένοι άντρες;»



Καλλιώρας Γιώργος, Κωσταράς Παναγιώτης, Κράψης Άγγελος, 
ως βουλευτές στη δίκη του Θηραμένη

Κεφάλαιο 3

«Μάλλον αυτό έκανε ο Κριτίας, για να μας φοβίσει!» 

«Αυτό πάντως το πέτυχε!»

«Πολύ φοβάμαι ότι μας αναγκάζει να καταδικάσουμε τον Θηραμένη»

«Δες, και οι άλλοι βουλευτές φαίνονται έντρομοι!»

«Ώστε ο Κριτίας χρησιμοποιεί ψυχολογική βία για να περάσει το δικό του… Ο 

άτιμος!»

Κριτίας: «…οι Τριάκοντα έχουν το δικαίωμα να θανατώνουν όποιον θέλουν. 

Λοιπόν, εγώ διαγράφω από τον κατάλογο αυτόν εδώ τον Θηραμένη, με τη 

συγκατάθεση….»

Βουλ. 2: «Έτσι ακριβώς είναι! Δεν θα τη γλυτώσουμε αν ψηφίσουμε υπέρ του 

Θηραμένη!»

Θηραμένης: «Εγώ, άνδρες, στο όνομα της ίδιας της Δικαιοσύνης ικετεύω να μην 

διαγράψει ούτε εμένα ούτε όποιον από σας θελήσει, αλλά σύμφωνα με το νόμο… 

καθενός από σας»

Βουλ. 1: «Καλά τα λέει! Δεν θα υποκύψουμε στις βρώμικες απειλές του Κριτία!»

«Είσαι με τα καλά σου; Θα εκτελεστείς και εσύ!»

«Ο Θηραμένης με έπεισε! Είμαι αποφασισμένος να πεθάνω, αν έτσι μένω πιστός 

στη δικαιοσύνη!»

«Εγώ προτιμώ να φύγω με τη ζωή μου σήμερα… Ψηφίζω κατά του Θηραμένη!»



Κράλης Ορέστης, Κοζόκος Θάνος, Κοντογεώργης Γιώργος, ως 

δημοσιογράφοι εφημερίδας που ελέγχεται από το καθεστώς των Τριάκοντα
Κεφάλαιο 3



Παπαγιαννοπούλου Χαρά, Πασχαλίδης Γιώργος, Φράγκου 

Ευφροσύνη, Φλεβοτόμος Ανδρέας, Χατζηδάκη Μαριλένα, ως 

Αθηναίοι που συνομιλούν λίγο πριν ο Θηραμένης πιει το κώνειο

- Κακόμοιρε Θηραμένη, έπεσαν όλα τα θεριά πάνω σου… (Σηκώνει τα χέρια στον 

ουρανό)                                                                                                                      

-Ναι, αλλά του αξίζει.                                                                                                   

-Μάλλον το λες ειρωνικά.                                                                                            

- Αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να του δοθεί ως ποινή για τα εγκλήματα του.    

-Ποια εγκλήματα; Ο Θηραμένης ήθελε να αποτρέψει οποιαδήποτε σύγκρουση με 

τους Λακεδαιμόνιους. Αυτός ήταν ο λόγος που προσπαθούσε να πείσει τους 

Αθηναίους να γκρεμίσουν τα τείχη και να δείξουν υποταγή στους Λακεδαιμονίους.  

- (υψώνοντας τη φωνή του) Να μας πουλήσει στους Λακεδαιμονίους εννοείς. Όσο 

για το ότι δεν έκανε κάποιο έγκλημα, νομίζω πως σφάλεις. Αφού υπήρξε προδότης 

δεν ξέρουμε τις προθέσεις του. Μπορεί να μας ξαναπροδώσει.                                 

-Ο Θηραμένης μας έχει δείξει ξεκάθαρα τον διαλλακτικό χαρακτήρα του. Ακόμα, 

είναι μετριοπαθής, δίκαιος και έχει ίχνη πολιτικής ευαισθησίας και ηθικής. 

Προσπαθεί με κάθε τρόπο να διαμορφώσει ένα υγιές πολίτευμα για την Αθήνα. 



Παπαγιαννοπούλου Χαρά, Πασχαλίδης Γιώργος, Φράγκου 

Ευφροσύνη, Φλεβοτόμος Ανδρέας, Χατζηδάκη Μαριλένα, ως 

Αθηναίοι που συνομιλούν λίγο πριν ο Θηραμένης πιει το κώνειο

- Μην ξεχνάς πως όταν τον είχαμε στείλει πρέσβη στον Λύσανδρο, έκανε τέσσερις 

μήνες να γυρίσει. Αυτούς τους τέσσερις μήνες οι πολίτες λιμοκτονούσαν.

-Τους τέσσερις μήνες που δεν μπορούσε να γυρίσει, επειδή τον κρατούσε ο 

Λύσανδρος και στη συνέχεια τον έστειλε στη Λακεδαίμονα, για να πάρει τις 

απαντήσεις.

-Ήταν προδότης και αυτό ήταν απλά μια δικαιολογία για την καθυστέρησή του πως 

καθυστέρησε για κάποιο προσωπικό όφελος.



Οικονόμου Λυδία, Χατζηστυλιανάκη Μελίνα, Πασπαράκης 

Αλέξανδρος, Σιδεράκης Σπύρος, ως Αθηναίοι συντάκτες ημερολογίου
Κεφάλαιο 3

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Μετά τα τελευταία γεγονότα νιώθω ιδιαίτερα διχασμένος, καθώς από την μια δεν 

τάχτηκα ποτέ υπέρμαχος του Θηραμένη αφού ανήκε στους Τριάκοντα, αλλά δεν 

θεωρώ ότι η κατάληξή του θα έπρεπε να είναι αυτή.  Αρχικά, οι Τριάκοντα 

προσπάθησαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας, όμως εγώ και οι συμπολίτες 

μου γρήγορα καταλάβαμε ότι ο στόχος τους είναι να εξυπηρετούν τα προσωπικά 

τους συμφέροντα και να διαπράττουν ανενόχλητοι τα εγκλήματά τους 

συλλαμβάνοντας αθώους πολίτες. Ήμουν πάντα αντίθετος με τον Κριτία, καθώς 

ήταν ακραίος και φανατικός, αλλά έβλεπα με σχετική συμπάθεια το Θηραμένη, ο 

οποίος είναι πιο διαλλακτικός και καταδίκαζε τις ανούσιες πράξεις των ομοϊδεατών 

του. Η αλήθεια είναι πως η απόφαση του Κριτία να καταδικάσει τον Θηραμένη σε 

θάνατο και να τον αφαιρέσει από τον ιερό χώρο επιβεβαίωσε την άποψή μου για 

εκείνον ως ασεβή και ανήθικο άνθρωπο. Δεν μπορώ να πω ότι στενοχωρήθηκα 

για την κατάληξη του Θηραμένη, αλλά σίγουρα δεν χάρηκα, γιατί αποδείχτηκε 

άνθρωπος με θάρρος, εξυπνάδα και αξιοπρέπεια ακόμα και στις τελευταίες του 

στιγμές. 



Οικονόμου Λυδία, Χατζηστυλιανάκη Μελίνα, Πασπαράκης 

Αλέξανδρος, Σιδεράκης Σπύρος, ως Αθηναίοι συντάκτες ημερολογίου 
Κεφάλαιο 3

Φοβήθηκα όμως και εγώ και οι συμπολίτες μου, αφού είδαμε πόσο εύκολο 

είναι για τον Κριτία να σκοτώσει κάποιον που έχει την ίδια εξουσία με αυτόν, 

πόσω μάλλον έναν απλό πολίτη. Από την άλλη πλευρά, όταν πεθαίνει ένας 

άνθρωπος νιώθω λύπη, αλλά ως δημοκρατικός Αθηναίος πολίτης είμαι 

ενάντια σε κάθε ολιγαρχικό καθεστώς, είτε το εκπροσωπούν αδίστακτοι, είτε 

μετριοπαθείς ολιγαρχικοί. Τώρα που ο Κριτίας απέκτησε περισσότερη εξουσία 

ανησυχούμε όχι μόνο για το δικό μας μέλλον, αλλά και για το μέλλον της 

πόλης μας.



Κράλης Ορέστης, Κοζόκος Θάνος, Κοντογεώργης Γιώργος, ως 

Αθηναίοι συντάκτες ημερολογίου
Κεφάλαιο 3



Καββαδία Τόνια, Κοντογιάννη Βάλια, Μαλεφάκη Νάσια, Μαυρίδου 

Σύλια, ως Αθηναίοι συντάκτες ημερολογίου
Κεφάλαιο 3

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

σήμερα μάθαμε για την δίκη του Θηραμένη. Μια δίκη που χαρακτηρίστηκε

ως παρωδία αφού εκεί σε αυτή οι δικαστές αποφάσιζαν με ανοιχτή

ψηφοφορία και θα γινόντουσαν θεατές της θανατικής ποινής του

Θηραμένη από τους Τριάκοντα.

Μάθαμε ότι αφού ο Θηραμένης δικάστηκε, ο Κριτίας συνέχισε να τον 

κατηγορεί αφού φαίνεται να είναι και ο επικεφαλής των υπολοίπων 

Τριάκοντα αλλά και των βουλευτών. Είναι αυτός που θέλει τον Θηραμένη 

νεκρό και στο τέλος τα κατάφερε. Βέβαια, από όσα μας είπαν οι πηγές μας 

η δίκη διεξήχθη παράνομα για να μπορέσουν να διαγράψουν το όνομα 

του από τη λίστα των Τρισχιλίων και για να μην μπορέσουν οι δικαστές να 

αθωώσουν τον Θηραμένη αφού δεν το επέτρεπε ο Κριτίας.

Αυτό όμως είναι άδικο γιατί ο συμπολίτης μας Θηραμένης έδειξε το ήθος, 

την ανωτερότητα, τον εγωισμό, το κουράγιο και τη δύναμη του μέχρι το 

τέλος. Δεν δείλιασε μπροστά στο θάνατο και στην απολογία του μίλησε με 

μετριοπάθεια και σύνεση λέγοντας τους πως ‘‘οι αδικίες προκαλούν 

δίκαιες αντιδράσεις». 



Καββαδία Τόνια, Κοντογιάννη Βάλια, Μαλεφάκη Νάσια, Μαυρίδου 

Σύλια, ως Αθηναίοι συντάκτες ημερολογίου
Κεφάλαιο 3

Όλα αυτά όμως μας οδηγούν σε ένα χάος. Εξαρτάται η τύχη μας από

αυτούς. Μας αποδεικνύουν ότι δεν έχουν καθόλου σεβασμό και ηθικές αξίες.

Αυτό υποτιμά εμάς αλλά και τη χώρα μας που χαρακτηρίζεται για την

δημοκρατία την οποία κακοποιούν. Μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι για

αυτό;; Είναι το καθήκον μας να προστατέψουμε τη δικαιοσύνη και τις αξίες

μας.



Σάμπαλος Αλέξανδρος, Ταξιαρχοπούλου Αντιγόνη, Ρωμανού 

Καλλίσια, Χαντζοπούλου Ελίνα, Τασιοπούλου Ευγενία, ως 

δημοσιογράφοι παράνομης δημοκρατικής εφημερίδας
Κεφάλαιο 3



Παππά Άννα, Ρήγας Καννάς Νίκος, Σκορδίλη Μαίρη, Σταύρου 

Δήμητρα, Τσάκος Χρήστος, ως Αθηναίοι συντάκτες ημερολογίου

Κεφάλαιο 3

Αγαπητό ημερολόγιο,

είναι μία φοβερή εποχή και η δίκη του Θηραμένη μόλις τελείωσε. Θεωρώ πως

όλη αυτή η κατάσταση ήταν μία παρωδία, αφού οι δικαστές είχαν αποφασίσει

με φανερή ψηφοφορία το αποτέλεσμα της δίκης του και δεν θα μπορούσαν να

τον αθωώσουν αφού ο ίδιος ο Κριτίας είπε απροκάλυπτα ότι δεν θα επιτρέψει

κάτι τέτοιο να συμβεί. Ταυτόχρονα, οι δικαστές ήταν απλοί θεατές της

θανατικής καταδίκης του Θηραμένη από τους τριάκοντα. Πιστεύω ότι αν οι

δικαστές δεν είχαν αυτή την στάση απέναντι στον Θηραμένη θα είχε γλυτώσει.

Ακούγοντας τις αποφάσεις των δικαστών ένιωσα αδικία και εκνευρισμό διότι

δεν άξιζε κάτι τέτοιο στον Θηραμένη εφόσον ο λόγος που δικάστηκε δεν ήταν

τόσο σοβαρός. Επιπλέον, συγκινήθηκα γιατί άνθρωποι σαν τον Θηραμένη δεν

θα ξανά υπάρξουν ώστε να δείχνουν τέτοια παραδείγματα και γενικότερα με

περιτριγυρίζει μια θλίψη.



Παπαγιαννοπούλου Χαρά

Το Βουλευτήριο


