


ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
και τόσο πλήρως σε φαντάστηκα...



«Στη μνήμη του πατέρα μου»



Προλογικό Σημείωμα

Όταν διάβασα το έργο του αδελφικού μου φίλου 
Γιώργου Αποστόλου, σκέφτηκα τη διπλή αγάπη του 
για το θέατρο και την ελληνική ιστορία. Τη βαθιά 
του ανάγκη να δώσει ζωή, σύγχρονη ματιά, νέα πνοή 
στον, πολλές φορές, περιχαρακωμένο νεκρό χώρο της 
φιλολογίας.

Ο Αποστόλου σκύβει στο παρελθόν με ανάγκη 
να ερμηνεύσει το παρόν. Αλλά πετυχαίνει και το 
αντίθετο. Μέσα από το παρόν να προσεγγίσει το 
παρελθόν. Στήνει τη δική του λοιπόν γέφυρα για να 
γίνει το πέρασμα από τη μια ερμηνεία στην άλλη. Και 
έτσι μετατρέπει το παλιό και το κάνει σύγχρονο.

Ως σύγχρονος λοιπόν ξυπνά μέσα από τις σελίδες 
του ο αμφιλεγόμενος Αλκιβιάδης. Ο ήρωας-αντιήρωάς 
του ξεδιπλώνεται και μέσω της θεατρικής μετάληψης 
αναγνωρίζεται και αφομοιώνεται διαφορετικά σε 
γνωστικό επίπεδο.

Ποιος τελικά ήταν ο Αλκιβιάδης;
Mακάρι να διδασκόταν η Ιστορία με αυτή την 

εκλαϊκευμένη, ζωντανή απόδοση προσώπων και 
γεγονότων. Θα ’χαμε πετύχει να ’ναι λιγότεροι οι 
ανιστόρητοι σε αυτόν τον τόπο. Και θα ’χαμε μια 
διαλεκτική και άρα εξελισσόμενη σχέση με την ιστορική 
μας ταυτότητα.

Όμως πρέπει να πω πως δεν είναι τυχαίο ότι το 
πρώτο που ξυπνά στον Αλκιβιάδη ο Αποστόλου είναι η 
καρδιά του. Με καρδιά, δηλαδή με αγάπη, προσεγγίζει 
την ιστορική προσωπικότητα ο συγγραφέας.

Το συγγραφικό εγχείρημα διακατέχεται από ένα 
γνήσιο, δυνατό συναίσθημα. Ο δημιουργός μπαίνει 
σε ένα αρχαίο άγαλμα και προσπαθεί μέσα από την 
πέτρινη σιωπή να ακούσει εσωτερικές φωνές και πάθη 



Αλκιβιάδης: Μια μηχανή του χρόνου

Ο Αλκιβιάδης θυμάμαι πως με γοήτευε από τα 
γυμνασιακά μου χρόνια. Το ίδιο και ο Μέγας 
Αλέξανδρος. Τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω πως 
και στις δύο περιπτώσεις λυπόμουν για τον σύντομο 
βίο τους. Μετά προστέθηκε και ο Χριστός για τον ίδιο 
λόγο. Έτσι από μικρός έμαθα να αντιμετωπίζω με δέος 
αυτό που λέμε μοίρα.

Το ενδιαφέρον μου για τον Αλκιβιάδη το 
ξαναβρήκα αρκετά χρόνια μετά, όταν πρωτοδιάβασα 
τη μυθιστορηματική βιογραφία της Ζακλίν ντε Ρομιγί 
«Αλκιβιάδης ή οι κίνδυνοι της φιλοδοξίας». Και τότε 
μαζί με τον Αλκιβιάδη με εντυπωσίασε το πάθος 
και η απίστευτη αφοσίωση αυτής της γυναίκας στον 
ελληνικό πολιτισμό. Μου φαινόταν υπερβολικό να 
διαβάζω σε μία συνέντευξή της πως νιώθει ότι ζει στον 
5ο π.Χ. αιώνα και πως ο αιώνας αυτός αποτελεί το 
κάδρο της ζωής της. Όμως έτσι ήταν: Όλο της το έργο 
εκφράζει αυτήν ακριβώς την ακλόνητη προσήλωση 
στην αρχαία Ελλάδα.

Ο Αλκιβιάδης αποτελεί για μένα μία μοναδική 
αντανάκλαση της έννοιας του τραγικού. Και είναι 
ένα πρόσωπο μέσα από το οποίο ένας δάσκαλος 
μπορεί πολύ εύγλωττα να μιλήσει στους μαθητές του 
για τα προβλήματα του παρόντος, γιατί αποκαλύπτει 
με έναν ιδανικό τρόπο τις ανταγωνιστικέ σχέσεις κα 
τους κοινωνικούς προβληματισμούς του σήμερα. 
Παράλληλα αποτελεί και μια ιδιαίτερη περίπτωση 
προβολής της ανθρώπινης περιπέτειας.

Το περσινό καλοκαίρι ξαναδιάβασα το βιβλίο του 
Άγγελου Βλάχου «Ο κύριός μου ο Αλκιβιάδης», με 
βασική μου πρόθεση να το αξιοποιήσω στη διδασκαλία 
του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών στην Α΄ 

του ήρωα.
Ο Αποστόλου δεν στέκει απέναντι στην προσωπο-

γραφία σαν αγιογράφος ούτε σαν φανατικά τυφλός 
πιστός. Παίρνει πινέλα και σκιαγραφεί ελεύθερα. 
Αναζητά και αφουγκράζεται τη ρευστή και 
δισυπόστατη αλήθεια της ιστορικής πραγματικότητας. 
Βάζει εαυτόν μέσα στον Αλκιβιάδη, και έτσι γίνεται 
οικείος μαζί του. Γι’ αυτό μέσα από τον Αλκιβιάδη 
του δεν κάνει άλλο ένα μάθημα ιστορίας. Κάνει μια 
συγγραφική ανάπλαση πάνω στην ιστορία.

Εύχομαι στον αγαπημένο μου φίλο να ’ναι μακρινό 
και όμορφο το ταξίδι του έργου του.

Πέτρος Ζούλιας
Σκηνοθέτης



αντιμετωπίζεται από την πλειοψηφία των μαθητών ως 
στατικό ή προσανατολισμένο κυρίως σε μορφολογικές 
αναζητήσεις. Μέχρι τώρα οι προεκτάσεις που έδινα 
στο μάθημα είχαν δώσει προϊόντα, όπως σελίδες 
ημερολογίου με αφορμή ιστορικά γεγονότα, σύνθεση 
ρητορικών λόγων, δημοσιογραφική κάλυψη ιστορικών 
συμβάντων κλπ. Ο Αλκιβιάδης τώρα μου έδινε τη 
μεγάλη ευκαιρία να εμπλουτίσω τη διδασκαλία μου με 
μία δυναμική μετάβαση στο παρελθόν.

Όταν φτάσαμε με τους μαθητές μου στο 
απόσπασμα από τα «Ελληνικά» του Ξενοφώντα όπου 
ο Αλκιβιάδης προσπαθεί να πείσει τους Αθηναίους 
στρατηγούς να αγκυροβολήσουν στη Σηστό, ώστε να 
αντιμετωπίσουν από θέση υπεροχής τον στόλο του 
Λύσανδρου, τους ζήτησα αρχικά να προσκομίσουν 
στοιχεία για τον Αλκιβιάδη. Σε αρκετούς ήταν ήδη 
γνωστός από το Γυμνάσιο, τώρα όμως η πρώτη αυτή 
ομαδική έρευνα μας βοήθησε να προσεγγίσουμε τόσο 
τον ίδιο όσο και το ιστορικό πλαίσιο όπου έδρασε και 
το οποίο επηρέασε με την πολιτική και στρατιωτική 
του δράση. Στο σημείο αυτό ανοίξαμε και το θέμα της 
τραγικότητας του ήρωά μας, συσχετίζοντάς τον με ό,τι 
ήδη γνώριζαν για τη δραματική ποίηση. 

Το επόμενό μου βήμα ήταν να δώσω στα παιδιά 
ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Ρομιγί για τον 
Αλκιβιάδη, εκείνο που αναφερόταν στο άδοξο τέλος 
του. Παράλληλα τους έδωσα τη «Σατραπεία» του Κ.Π. 
Καβάφη και τους ζήτησα να συσχετίσουν το πορτρέτο 
του ήρωα που είχαν δημιουργήσει με τα δεδομένα των 
άλλων δύο πηγών.

Η συζήτηση που ακολούθησε είχε ακόμα 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μιλήσαμε για την ανθρώπινη 
πλεονεξία, την πολιτική διαπλοκή και με οδηγό μας την 
ιστορία του Θουκυδίδη σκιαγραφήσαμε το πρότυπο 

Λυκείου. Αυτή τη φορά όμως συνειδητοποίησα 
πραγματικά τη μεγάλη ικανότητα αυτού του 
ανθρώπου να παραστήσει τόσο γλαφυρά και πειστικά 
την εποχή του ήρωά του και να δημιουργήσει ένα 
ζωντανό μυθιστόρημα με δυνατή πλοκή και έντονο 
σασπένς. Άρχισα έτσι να σκέφτομαι πώς θα περάσω 
κι εγώ με έναν δυναμικό και παραστατικό τρόπο την 
προσωπικότητα του Αλκιβιάδη σε ένα εφηβικό –και 
όχι μόνο– κοινό και αισθάνθηκα να οδηγούμαι σε μία 
θεατρική σύνθεση που φιλοδοξούσε να φέρει τους 
ήρωές μου, τον Αλκιβιάδη και τη Ζακλίν ντε Ρομιγί, 
πιο κοντά στο νεανικό μου κοινό. 

Θέλω εδώ να σας πω ότι ο προβληματισμός μου για 
την αναζήτηση τρόπων και μέσων για τη σύνδεση του 
σχολείου με τη θεατρική πράξη είναι διαρκής, τόσο 
κατά την εικοσαετή μου θητεία στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, όσο και στην παράλληλη πενταετή στο 
πρόγραμμα του International Baccalaureate. Όλα αυτά 
τα χρόνιας μπορώ να αναφέρω αρκετά παραδείγματα 
«πρότζεκτς» που συνδύαζαν το διδακτικό υλικό με 
την αισθητική και καλλιτεχνική πράξη. Θα αναφέρω 
μόνο το πιο πρόσφατο. Διδάσκοντας με τη συνάδελφό 
μου Αντωνία Σακκά το ποίημα «Κίχλη» του Γιώργου 
Σεφέρη, αναδείξαμε το ζεύγος φως-σκοτάδι, αξιο-
ποιώντας και την εμπειρία συναδέλφων από άλλα 
διδακτικά αντικείμενα, όπως η Ιστορία, η Χημεία, 
ακόμα και το business. Φτάσαμε έτσι σε μια θεατρική 
σύνθεση, η οποία παρουσιάστηκε σε τρεις παραστάσεις 
και είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή της μορφή σε κάθε 
ενδιαφερόμενο.

Να προσθέσω ακόμα πως τα Αρχαία Ελληνικά 
αποτελούν για μένα έναν προκλητικό χώρο ανίχνευσης 
της θεατρικής έκφρασης, με επίκεντρό του φυσικά 
την τραγική ποίηση. Και λέω προκλητικό, γιατί 



επένδυση μετατρέπεται στους επιμέρους χώρους που 
απαιτεί η σκηνική δράση. Συμβαίνει εδώ ό,τι βιώνει 
ο καθένας μας, όταν με τα μάτια της φαντασίας του, 
με τους μηχανισμούς της σκέψης, δημιουργεί εικόνες, 
φέρνει κοντά του πρόσωπα ή δημιουργεί φανταστικούς 
διαλόγους. Έτσι, με την εικονοπλαστική δύναμη της 
φαντασίας ο καναπές της Ζακλίν γίνεται το ανάκλιντρο 
του Αλκιβιάδη, το τραπέζι, του σαλονιού, ο χώρος 
αντιπαράθεσης Αλκιβιάδη-Νικία κ.ο.κ.

Η Ζακλίν αναζητά τον Αλκιβιάδη σε όλη τη διάρκεια 
του έργου. Ως αυτόπτης μάρτυρας της εκάστοτε 
δράσης, που η ίδια έπλασε και έφερε μπροστά στα 
μάτια της επικοινωνεί με όλους τους άλλους που τον 
γνώρισαν, εκτός από αυτόν. Εκείνον θα τον βρει και 
θα τον συναντήσει στην τελευταία εικόνα του έργου, 
όταν διαπιστώνει πως η λειτουργία της φαντασίας της 
επέδρασε αποφασιστικά στη γραφή του βιβλίου της γι’ 
αυτόν. 

Δύο είναι τα κυρίαρχα θέματα στον Αλκιβιάδη. 
Το πρώτο είναι η δημαγωγία σε όλες της τις μορφές. 
Το δεύτερο η «πτώση» ως ανθρώπινη περιπέτεια. 
Εγγενώς το έργο αποτελεί ένα είδος μαρτυρίας για 
τη ζωή και τη δράση ενός προσώπου. Από την άλλη 
η ετυμηγορία του θεατή μέσα από τη διανοητική 
κατανόηση των γεγονότων εμπεριέχει βέβαια και 
τη συναισθηματική προσέγγιση, χωρίς όμως την 
εμφάνιση κάποιου στοιχείου εμπάθειας προς τον 
κεντρικό χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, εκ προθέσεως 
το έργο δεν προσανατολίζει τον θεατή. Απλά ζητά να 
τον οδηγήσει στα άδυτα μιας ιστορίας μέσα από τα 
πρόσωπα (πραγματικά ή φανταστικά) που την έζησαν. 
Για μένα αυτό που προέχει είναι το ταξίδι στον χρόνο. 
Και αυτός ο Αλκιβιάδης είναι η δική μου θεατρική 
μηχανή του χρόνου, που φιλοδοξεί να εκπορθήσει τον 

του ενεργού πολίτη σε μία δημοκρατική κοινωνία, 
φωτίζοντας έτσι και τα χαρακτηριστικά κάθε μορφής 
ολοκληρωτισμού.

Γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Γιατί όλη αυτή η 
διδακτική πορεία, που συνδύαζε την ιστοριογραφία, 
τη λογοτεχνία, την πολιτική επιστήμη και το αρχαίο 
δράμα, μου πρόσφερε αυτό που χρειαζόμουν για 
να ξεκινήσω την προσωπική μου αναζήτηση και να 
δημιουργήσω τον δικό μου Αλκιβιάδη.

Η βασική ιδέα για την κατασκευή του στηρίζεται 
στον καβαφικό στίχο από τον ‘’Καισαρίωνα’’ «και 
τόσο πλήρως σε φαντάστηκα». Όπως ο Καβάφης 
εθάρρεψε πως ο Καισαρίωνας μπήκε μέσα στην 
κάμαρά του, έτσι και η συγγραφέας Ζακλίν του 
έργου αναζητά τον ήρωα του βιβλίου της Αλκιβιάδη, 
ταξιδεύοντας με τη φαντασία της στην αγαπημένη της 
εποχή και προσκαλώντας ένα απόγευμα στο σπίτι της 
τον αγαπημένο της συγγραφέα, τον Θουκυδίδη, και 
τον Φαίδωνα, τον πιστό σύντροφο του Αλκιβιάδη. 
Παρακολουθεί μαζί τους από το σαλόνι του σπιτιού 
της, καθισμένη στην καρέκλα του γραφείου της, τα 
γεγονότα της ζωής του ήρωά της.

Η Ζακλίν είναι μια ηρωίδα με διπλή υπόσταση. 
Είναι η δημιουργός ενός βιβλίου για τον Αλκιβιάδη 
αλλά είναι και εκείνη που ουσιαστικά σκηνοθετεί τη 
δράση που ξετυλίγεται μπροστά της «εν φαντασία και 
λόγω». Έτσι, πέρα από το πρόσωπο του Αλκιβιάδη, 
το έργο μιλά σε ένα δεύτερο επίπεδο για την ίδια 
διαδικασία της έμπνευσης, την αγωνία του συγγραφέα-
δημιουργού να αποδώσει με πληρότητα τη σύλληψη 
της ιδέας του. 
Το σαλόνι του σπιτιού της Ζακλίν είναι το μοναδικό 
σκηνικό του έργου, το οποίο με την κατάλληλη σπουδή 
στο φως και στην εικόνα και με την κατάλληλη μουσική 



νιώθω έντονα πως βλέπω μια πραγματική φίλη, και 
στον εικαστικό Δημήτρη Ιωάννου για τις δύο υπέροχες 
συνθέσεις που φιλοτέχνησε. Θερμά ευχαριστώ και στις 
εκδόσεις Ήτορ, στον Κώστα, στον Γιώργο και στον 
Άρη, για την προσήλωσή τους στη διαμόρφωση και 
έκδοση αυτού του βιβλίου. Αλλά και σε όλους αυτούς 
που με πλημμύρισαν με τη χαρά και τη συγκίνησή τους 
στο άκουσμα αυτής της έκδοσης. Στην «αδελφή» μου 
Τζέλα, στη Ζωή, στον Βεντσισλάβ, στη Ρούλα, στην 
Ηλιάνα, στη Φλώρα, στην Πίτσα, στον Μάνο, στον 
Θοδωρή, στη Στάσα, στην Κική, στον Μάνο, στον 
Μίλτο, στην Αντωνία, στη μητέρα μου, στη διεύθυνση 
του «Πλάτωνα» και στους μαθητές μου όλων των 
τάξεων.

Τη στιγμή που γράφω αυτά τα λόγια έχουν 
δημιουργηθεί τρεις ακόμα ομάδες. Η πρώτη ασχολείται 
με τη μουσική επιμέλεια της παράστασης, η δεύτερη με 
την εικαστική (κυρίως με τη διαμόρφωση του υλικού 
των βιντεοπροβολών) και η τρίτη με τη δημιουργία ενός 
χρονολογίου της ζωής και της εποχής του Αλκιβιάδη.
Δεν γνωρίζω πού ακριβώς θα μας οδηγήσει όλη αυτή η 
δράση. Εν αρχή ην ο λόγος, και αυτός ο λόγος βρίσκεται 
πλέον στη δική σας κρίση. Αυτό όμως που μπορώ να πω 
είναι ότι όλον αυτόν τον καιρό ζω με τον «Αλκιβιάδη» 
ένα συναρπαστικό ταξίδι με ωραίους συντρόφους, και 
προπαντός με την ελπίδα να επιβιβάσω στη διαδρομή 
και άλλους συνεπιβάτες. 

Γιώργος Αποστόλου
Ηλιούπολη, 9 Απριλίου 2015

ίδιο τον χρόνο, όπως θα έλεγε και ο Έλιοτ. Τώρα όσον 
αφορά την ανθρώπινη διάσταση που διαπερνά το έργο, 
αυτή καταδεικνύει κυρίως το αίσθημα του τραγικού 
πεπρωμένου που συνοδεύει την ανθρώπινη ψυχή.

Συνήθως στα έργα που υπηρετούν τον κανόνα 
της αληθοφάνειας οι συγγραφείς αποφεύγουν τους 
μονολόγους και καταλήγουν να τους δίνουν τη 
μορφή της στιχομυθίας. Στον «Αλκιβιάδη» η ύπαρξη 
αρκετών μονολόγων υπηρετεί την ατμόσφαιρα της 
«της μαρτυρίας» ή της ημερολογιακής καταγραφής 
που ήθελα να προσδώσω, όπως και την πρόθεσή 
μου να συνδέσω (και να «προσδέσω») το κείμενο με 
την αρχαία τραγωδία, στην οποία οι μονόλογοι είναι 
προσφιλείς.

Το έργο έχει μια συνειδητή λογοτεχνικότητα, 
όπως και μια συνειδητή ιστορικότητα. Μπορεί βέβαια 
κάποιοι αναγνώστες να σκεφτούν δικαιολογημένα 
πως αυτά τα χαρακτηριστικά αποδυναμώνουν τη 
θεατρικότητα του έργου. Σε κάθε περίπτωση οι 
παρατηρήσεις τους πάνω στο θέμα θα είχαν για μένα 
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Είχα ήδη ολοκληρώσει το έργο στην πρώτη του 
μορφή, όταν εγώ και συνάδελφός μου Χριστίνα 
Βασιλάκη δημιουργήσαμε τη θεατρική ομάδα με στόχο 
να ανεβάσουμε το έργο με την έναρξη της επόμενης 
σχολικής χρονιάς. Οι συναντήσεις μας μου πρόσφεραν 
πολύτιμη στήριξη, ώστε να μπορέσω από τότε να 
φτάσω μέχρι εδώ. Πολύτιμη στήριξη μού έδωσαν και 
οι φίλοι με τα ενθαρρυντικά τους λόγια και προπαντός 
με τις εύστοχες διορθώσεις και παρατηρήσεις τους. 
Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπημένο μου 
φίλο, σκηνοθέτη Πέτρο Ζούλια, για την αγάπη και 
τη στήριξή του κατά τη συγγραφή του βιβλίου, στη 
συγγραφέα Αγάθη Γεωργιάδου, που στο πρόσωπό της 
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Α´ ΠΡΑΞΗ

ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΩΤH

Η Ζακλίν είναι μία διάσημη καθηγήτρια ελληνικών 
με πολλά βιβλία στο ενεργητικό της πάνω στην 
αρχαία ελληνική γραμματεία και σκέψη. Είναι πλέον 
ηλικιωμένη και ζει μόνη της. Βρισκόμαστε στο σαλόνι 
του σπιτιού της, στο οποίο βρίσκεται και το γραφείο 
της. Είναι γεμάτο βιβλία, σχετικά ακατάστατο, αλλά 
φωτεινό, με ένα μεγάλο παράθυρο που βλέπει σε έναν 
κεντρικό δρόμο κάποιας μεγαλούπολης. Νυχτώνει. 
Μικροθόρυβοι ακούγονται από τον δρόμο και μια 
απαλή μουσική στο σαλόνι. Ξαφνικά ακούγεται ήχος 
κλειδιών στην πόρτα. Η Ζακλίν επιστρέφει. Είναι 
κομψά ντυμένη. Κατευθύνεται στο γραφείο της, όπου 
ακουμπά έναν χαρτοφύλακα και ανάβει μία λάμπα. 
Σκοτάδι στον υπόλοιπο χώρο. Πηγαίνει στο πικ απ 
και βάζει έναν δίσκο. Κάθεται αναπαυτικά σε μία 
πολυθρόνα, σερβίρεται ένα φλιτζάνι τσάι και μοιάζει 
να ανακαλεί στη μνήμη της τα αποσπάσματα της 
συνέντευξης που έδωσε πριν από λίγο. Ακούγεται μια 
ηχογραφημένη συνέντευξη-φωνή Ζακλίν ΟFF.
-Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που σας 
απασχολεί συγγραφικά αυτόν τον καιρό.
-Η δημαγωγία. Η κάθε μορφής δημαγωγία, που είναι 
και ο πραγματικός κίνδυνος για τη δημοκρατία. Τίποτε 
δυστυχώς δεν άλλαξε από την εποχή του Αλκιβιάδη. Οι 
αλλαγές είναι περιθωριακές, ανεκδοτολογικές. Η μόνη 
σημαντική αλλαγή είναι ότι η «μη κουλτούρα» κέρδισε 
έδαφος. Λοιπόν, ο Αλκιβιάδης είναι η απάντηση…
-Και πώς αντιστέκεται κανείς σ᾽ αυτή τη «μη 
κουλτούρα»;
-Μόνο με το πάθος. Προσωπικά το πάθος είναι αυτό 
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Οι χτύποι της καρδιάς αυξάνονται σταδιακά και 
γίνονται ακόμα πιο έντονοι. Το φως της λάμπας σβήνει, 
και ένας προβολέας πέφτει επάνω στον Αλκιβιάδη 
καθώς μπαίνει στη σκηνή κάνοντας τζόκινγκ. Ο 
Φαίδων, ο πιστός του σύντροφος, τον ακολουθεί 
κρατώντας του τον χρόνο. Σταματά μπροστά στη 
Ζακλίν σαν να θέλει να ξαποστάσει. Εκείνη κάνει ένα 
κύκλο γύρω του και τον περιεργάζεται με θαυμασμό. 
Μετά εκείνος συνεχίζει το τρέξιμο και χάνεται στο 
βάθος της σκηνής. Οι χτύποι της καρδιάς ατονούν 
σταδιακά και στη συνέχεια ακούγεται η φωνή της 
Ζακλίν να απαγγέλλει στοχαστικά τους στίχους 
του Καβάφη, κοιτώντας προς το μέρος που έφυγε ο 
Αλκιβιάδης.)

ΖΑΚΛΙΝ: «Την ομορφιά έτσι πολύ ατένισα που 
πλήρης είναι αυτής η ορασίς μου».* 
(Μουσική. Η Ζακλίν κατευθύνεται στο σαλόνι και 
κάθεται σε μια πολυθρόνα, παρατηρώντας τον 
Φαίδωνα και τον Αλκιβιάδη.)

ΕΙΚΟΝΑ 2

(Ακούγεται ρυθμική μουσική γυμναστηρίου. Ο 
Αλκιβιάδης και ο Φαίδωνας βρίσκονται μπροστά 
και στη μέση της σκηνής, φορούν φόρμες και έχουν 
κάπου ακουμπισμένα τα αθλητικά τους σακίδια. Ο 
Αλκιβιάδης εκτελεί κάποιες ασκήσεις γυμναστικής. Η 
Ζακλίν τούς παρατηρεί. Το σαλόνι της αλλάζει μορφή 
και με τη βιντεοπροβολή θυμίζει χώρο σύγχρονου 
γυμναστηρίου. Έντονο φως στη σκηνή.) 

* Κ. Π. Καβάφης: από το ποίημα «Έτσι πολύ ατένισα» 
(1917)

που με κρατάει στη ζωή, το πάθος γι’ αυτό που κάνω, 
για τη δουλειά μου, για τις έρευνές μου, και μετά η 
αγάπη, η αγάπη για τον αγαπημένο μου Θουκυδίδη. 
Χωρίς υπερβολή, θα αντάλλαζα όλη την, ας πούμε, 
επιτυχία μου για… ένα απόγευμα μαζί του…

(Σηκώνεται από την πολυθρόνα, κατευθύνεται στο 
γραφείο και ανοίγει ένα βιβλίο. Ακούγονται πλήκτρα 
πιάνου. Διαβάζει τα παρακάτω λόγια.)

ΖΑΚΛΙΝ: Αρνήθηκε να μάθει αυλό, όπως κάθε 
αγόρι καλής οικογενείας. Είπε πως του παραμόρφωνε 
το πρόσωπο και τον εμπόδιζε να χρησιμοποιεί τη 
φωνή του (χαμογελά). Ήταν γλυκός, ελκυστικός και 
αχτιδοβολούσε κάθε φορά σαν ωραίο άνθος. Έκτη 
Θαργηλιώνος. Η μέρα της γέννησης του Αλκιβιάδη, 
του ωραίου… του ωραιότερου σε τούτη την πόλη…
 
(Κατευθύνεται προς το παράθυρο και φαίνεται να 
κοιτά κάτω στον δρόμο, σαν να περιμένει κάτι…. Η 
μουσική από το πιάνο συνεχίζεται… Επιστρέφει στο 
γραφείο της και προσηλώνεται στο φως της λάμπας. 
Σκύβει και διαβάζει κάτι στοχαστικά προς το κοινό.)

ΖΑΚΛΙΝ: Ακρατέστατος, υβριστότατος, βιαιότατος… 
προκλητικότατος…*

(Ακούγεται ένας ήχος που θυμίζει χτύπους καρδιάς 
από άνθρωπο που τρέχει. Η Ζακλίν αφουγκράζεται 
τον ήχο, χαϊδεύοντας παράλληλα το φως της λάμπας. 

* Διαβάζει τους χαρακτηρισμούς που αποδίδει ο 
Ξενοφώντας στον Αλκιβιάδη στα Απομνημονεύματά 
του.
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (Καθώς πίνει νερό και μαζεύει τα 
πράγματά του): Φαίδων, πού είσαι; Είμαι έτοιμος. 
Ξεκινάμε… Τι μονολογείς πάλι;
ΦΑΙΔΩΝ: Έρχομαι, έρχομαι…

(Ο Φαίδων μαζεύει τα σακίδια. Στη συνέχεια στέκεται 
πλάι στον Αλκιβιάδη. Και οι δύο βρίσκονται στη μέση 
της σκηνής. Στη σκηνή εμφανίζεται μια γυναικεία 
μορφή, η Μοίρα, φορώντας ρούχα σε αποχρώσεις 
άσπρου μαύρου. Μια μουσική που συνοδεύει την 
εμφάνισή της παγώνει για λίγα λεπτά τους δύο 
άνδρες. Στη σκηνή εμφανίζεται ο Κλεινίας. Φοράει 
ανοιχτόχρωμο κουστούμι.)
 
ΚΛΕΙΝΙΑΣ (χαρούμενα): Τι τυχερή μέρα! Η μέρα των 
Πλαταιών και της Μυκάλης, η μέρα που γεννήθηκε ο 
γιος μου, ο Αλκιβιάδης… (τον κοιτάζει με περηφάνια) 
Μόλις τέσσερα χρόνια τον χάρηκα. Έτσι το θέλησε 
η Άτροπος. Και τώρα τον βλέπω από μακριά και το 
μόνο που με ησυχάζει είναι πως βρίσκεται στα ασφαλή 
χέρια του θείου του, του μεγάλου Περικλή, και στην 
αγκαλιά της Ασπασίας. Ας είναι καλότυχος…
ΜΟΙΡΑ: Κλεινία, ο γιος σου, ο ωραίος Αλκιβιάδης, θα 
γίνει σπουδαίος, κι όλος ο κόσμος θα μιλάει γι’ αυτόν. 
Είσαι τυχερός που βρίσκεσαι κοντά στους θεούς. Γιατί 
όσα θα πράξει, όσα θα σκεφτεί, όσα θα προκαλέσει 
και όσα θα πάθει θα σε γεμίσουν θλίψη. Ο θάνατος σε 
προστάτεψε απ’ την ντροπή του πατέρα... 

(Ο Φαίδωνας και ο Αλκιβιάδης παραμένουν ακίνητοι 
στο κέντρο της σκηνής. Από πάνω τους το φως της 
σκηνής σβήνει. Μουσική.)

ΦΑΙΔΩΝ: Ποτέ λιοντάρι μια αλεπού
 δεν είχε δει μπροστά της.
 Πρώτη φορά σαν το ’δε αυτή,
 έχασε τη μιλιά της.
 Τρόμαξε και τη δεύτερη,
 όμως πολύ πιο λίγο.
 Την τρίτη το συνήθισε
 και το ’κανε και φίλο.
 Γιατί συχνά το βλέπουμε
 πως γίνεται στ’ αλήθεια.
 Να μαλακώνει αργά αργά
 τον φόβο η συνήθεια.*
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Πάλι οι ίδιες σαχλαμάρες! Ιστορίες 
ζώων για να διδάσκεται η τρέχουσα ηθική. Στην 
κούνια μου τα άκουγα και βαριόμουν…
ΦΑΙΔΩΝ: Ο Αίσωπος δεν είναι μονάχα ηθική, 
Αλκιβιάδη, είναι πείρα ζωής, είναι γνώση…
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ειρωνικά): Πείρα ζωής… Γνώση… 
Βρίσκεις, Φαίδων, πως υστερώ σε τίποτα και πρέπει 
να το μάθω; Μήπως θαρρείς πως είμαι από αυτούς 
που έχουν ανάγκη από ανόητες ιστοριούλες για να 
ζήσουνε; 
ΦΑΙΔΩΝ: Δεν είπα…
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Πάψε λοιπόν να με εκνευρίζεις. 
(Όσο ο Αλκιβιάδης συνεχίζει τις ασκήσεις ο Φαίδων 
πλησιάζει τη Ζακλίν.)
ΦΑΙΔΩΝ (προς τη Ζακλίν): Αν τον άκουγε να μιλά 
έτσι ο ήσυχος και ήρεμος πατέρας του, ο Κλεινίας, 
θα έσκυβε το κεφάλι από ντροπή. Το μόνο κοινό που 
είχε με τον γιο του είναι η παλικαριά. Κατά τ’ άλλα 
ο Κλεινίας έζησε μια μετρημένη ζωή, χωρίς πάθη κι 
ενθουσιασμούς

* Έμμετρη απόδοση, Ι.Ν.Κυριαζή.
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σου, τη Δεινομάχη. Είσαι πλούσιος, έχεις ομορφιά, 
κοινωνική θέση, πολλούς θαυμαστές, έτοιμους να 
ανταποκριθούν σε κάθε σου επιθυμία… αλλά εσύ 
άλλο επιθυμείς… 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ειρωνικά): Και τι νομίζεις ότι επιθυμώ;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Μα να ξεπεράσεις τον θείο σου, τον 
Περικλή, και να γίνεις παντοδύναμος στην πόλη.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ξαφνιασμένος και θυμωμένος) Μα τι 
λες;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Θαρρώ πως θα προτιμούσες να πεθάνεις, 
αν δεν καταφέρεις να γίνεις ο δεύτερος Περικλής. 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με το 
ότι με παρακολουθείς;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Γρήγορα θα καταλάβεις πως με 
χρειάζεσαι για να πετύχεις όσα επιθυμείς. Κανείς 
δεν πετυχαίνει πραγματικά, αν πολεμά τη φωνή της 
λογικής, κι αυτό είναι για σένα ο μεγαλύτερος πόλεμος 
που πρέπει να δώσεις.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Μπα, και γιατί μ’ εσένα θα μπορέσω 
να επιτύχω τα όσα φιλοδοξώ να κάνω, ενώ χωρίς εσένα 
δεν θα τα καταφέρω;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ειρωνικά): Επειδή, φίλε μου, δεν νομίζω 
πως έμαθες από κανέναν τι είναι δίκαιο και τι άδικο. Ή 
μήπως μαθήτεψες κοντά σε κάποιον δάσκαλο που σου 
έμαθε να τα διακρίνεις; Ποιος είναι αυτός ο δάσκαλος, 
Αλκιβιάδη; Πες μου, σε παρακαλώ, το όνομά του. Για 
να πάω κι εγώ να τον γνωρίσω…..
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Με κοροϊδεύεις, Σωκράτη; Δεν γίνε-
ται να έχω μάθει με άλλο τρόπο το δίκαιο και το άδικο;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος; Γιατί 
τότε που πήγαινες στα μαθήματά σου και μετά 
στα παιχνίδια με τους φίλους σου δεν νομίζω πως 
νοιαζόσουν γι’ αυτό. Συνεχώς παραπονιόσουν πως οι 
άλλοι σε ζήλευαν και σε αδικούσαν.

ΕΙΚΟΝΑ ΤΡΙΤΗ 

(Η Ζακλίν σηκώνεται από την πολυθρόνα, 
κατευθύνεται στο γραφείο της και ανάβει το φως. 
Τώρα το σαλόνι με βιντεοπροβολή θυμίζει σύγχρονους 
δρόμους μεγαλούπολης με βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμια 
και εικόνες φοιτητών σε αμφιθέατρα… Μουσική. Η 
Ζακλίν γράφει. Ακούγονται δυνατά τα λόγια της.)

ΖΑΚΛΙΝ: Μεγάλωσε σαν πρίγκιπας κοντά στον 
Περικλή. Στο περιβάλλον του θείου του συνάντησε 
από παιδί τα λαμπρότερα πνεύματα της εποχής. Είχε 
μάθει βέβαια τη ρητορική, γιατί ο κηδεμόνας του ήταν 
φίλος των μεγάλων σοφιστών. Και ήξερε να πείθει του 
άλλους. Πόσο καλά το ήξερε! Ακόμα κι αυτό το μικρό 
τραύλισμα στην προφορά τού πρόσθετε μία χάρη στον 
λόγο. Και ξέρουμε την αγάπη και την αφοσίωση που δεν 
έπαψε να του δείχνει ο Σωκράτης…. «Μόνον εκείνον 
ησχύνετο και εφοβείτο, τους δε άλλους περιεφρόνει». 

(Πριν τελειώσει τα λόγια της εμφανίζεται ο Σωκράτης 
στη σκηνή και κατευθύνεται προς τον Αλκιβιάδη. 
Είναι σχετικά ατημέλητος.)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε συστάσεις, 
αν και πρώτη φορά συναντιόμαστε. Ομολογώ πως κάτι 
μέσα μου με εμπόδιζε μέχρι τώρα να σε πλησιάσω και 
να σε γνωρίσω.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Με πρόλαβες, Σωκράτη, γιατί είχα 
σκοπό κι εγώ να σου μιλήσω και να σε ρωτήσω τι θέλεις 
από μένα και γιατί βρίσκεσαι πάντα μπροστά μου;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Κατάγεσαι από τις μεγαλύτερες οικογέ-
νειες της Αθήνας, τους Ευπατρίδες από την πλευρά 
του πατέρα σου, και τους Αλκμεωνίδες από τη μητέρα 
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νομίζεις λοιπόν πως αρκούν τα φυσικά μου χαρίσματα 
για να τους ξεπεράσω; (γελώντας με έπαρση και 
επιδεικνύοντας το σώμα του)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Η ομορφιά σου είναι απαράμιλλη, 
θεϊκή θα τολμούσα να πω. Όμως η φιλοδοξία σου 
περιορίζεται στο να θέλεις να αναδειχτείς καλύτερος 
απ᾽ τους δικούς μας πολιτικούς; Υποτιμάς τον εαυτό 
σου νομίζω.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Και από ποιους άλλους θα έπρεπε να 
αναδειχτώ καλύτερος;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Πρώτα απ’ όλα από σένα τον ίδιο. Κι 
έπειτα από τους πραγματικούς εχθρούς της πόλης.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Και ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Δεν είναι πρόσωπα, Αλκιβιάδη. Εί-
ναι δαίμονες που τρυπώνουν στη σκέψη και μας 
τρελαίνουν.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Αντιπαθώ τις αλληγορίες και την 
ηθικολογία. Κι έπειτα τι νόημα έχουν όλες αυτές οι 
ερωτήσεις σου; Ξέρω κι εγώ να φέρνω τους άλλους σε 
δύσκολη θέση. Λοιπόν; Ποιοι είναι αυτοί οι δαίμονες;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ο εγωισμός και η διχόνοια. Αυτοί είναι 
οι πραγματικοί σου εχθροί. 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Κι εσύ υποστηρίζεις πως μπορείς να 
με βοηθήσεις να τους πολεμήσω;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ναι, μπορώ. Όχι όμως μόνος μου, αλλά 
με τη δύναμη που μου δίνει ο δικός μου δάσκαλος. 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ειρωνικά): Ε, δεν θα το πίστευα ποτέ 
πως εσύ, ο μεγαλύτερος δάσκαλος, έχεις δάσκαλο. Και 
ποιος λοιπόν είναι ανώτερος κι από σένα;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ο Θεός, Αλκιβιάδη, ο Θεός, που ως 
σήμερα με εμπόδιζε να σου μιλήσω και που τώρα με 
κάνει να πιστεύω πως μπορώ να σου δώσω τη δύναμη 
που χρειάζεσαι.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (γελώντας): Αστειεύεσαι, Σωκράτη; 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Αφού με αδικούσαν, Σωκράτη. Τι 
ήθελες να κάνω;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ώστε από παιδί ακόμα ήξερες τι είναι 
δίκαιο και τι άδικο;
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Ήξερα, Σωκράτη
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Και πότε το έμαθες; Και από ποιον;
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Απ᾽ τους πολλούς. Δεν τους νομίζεις 
άξιους να διδάξουν;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Είναι άξιοι οι πολλοί να σ᾽ το μάθουν;
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Γιατί όχι;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Το έχουνε μάθει από κανέναν;
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (με εκνευρισμό): Δεν ξέρω. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αν δεν το έχουν μάθει από κανέναν, 
πώς μπορούν να διδάξουν κάτι που δεν ξέρουν;
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Ωραία λοιπόν. Δεν ξέρουν. Ικανο-
ποιήθηκες;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Μην εκνευρίζεσαι. Δέξου απλά την 
αλήθεια. Πως όχι μόνο εσύ αλλά και οι περισσότεροι 
δεν ξέρουμε.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (γελώντας): Βλέπεις εσύ κανέναν να 
νοιάζεται για το δίκαιο και το άδικο; Ή μήπως βλέπεις 
πολλούς να πρόκοψαν υπηρετώντας το δίκαιο;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αυτό που βλέπω εγώ είναι πως σε πνίγει 
η αμάθεια, κι εσύ κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. 
Πραγματικά δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη 
θέση, όμως καλά καλά δεν γνωρίζεις τη φύση των 
πολιτευμάτων. Τι είναι η δημοκρατία, Αλκιβιάδη, που 
μέσα της μεγάλωσες; Και θέλεις να μπεις στην πολιτική 
πριν μορφωθείς! Βέβαια δεν κάνεις τίποτε διαφορετικό 
από τους περισσότερους πολιτικούς, με εξαίρεση ίσως 
τον θείο σου, τον Περικλή.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Εδώ συμφωνούμε. Οι περισσότεροι 
από τους πολιτικούς μας είναι ανίκανοι και κατώτεροι 
των περιστάσεων. Αλλά, για να σε πειράξω λίγο, δεν 



Γιώργος Αποστόλου32 33ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ και τόσο πλήρως σε φαντάστηκα...

πολιτική και στον έρωτα. Και γνώριζε πώς να διαθέτει 
τον πλούτο και την ομορφιά του για να κατακτά αυτό 
που θέλει. Γυναίκες και άνδρες υποτάσσονταν στη 
θέλησή του. Είναι παγίδα μεγάλη η ομορφιά. Κι όταν 
τη συντροφεύει ο πλούτος, γεννά στον άνθρωπο την 
αναίδεια. «Ύβρις φυτεύει τύραννον»*

(Πριν τελειώσει τη φράση της, την πλησιάζει και 
κάθεται απέναντί της ο Φαίδων. Η Ζακλίν φαίνεται να 
ξαφνιάζεται. Ομιχλώδες φως στη σκηνή.)

ΦΑΙΔΩΝ: Σε κάθε μάχη ήταν πρώτος. Στα δεκαοχτώ 
του έφυγε για την Ποτίδαια και άρχισε αμέσως να 
συζητιέται το όνομά του στην Αθήνα. Στη μάχη που 
έγινε έξω από τα τείχη πήρε αριστείο. Όταν βέβαια 
γύρισε από την εκστρατεία, έπεσε σε άλλες μάχες… 
Ο νους του ήταν μόνο στις γυναίκες. (μια γυναίκα 
μπαίνει στη σκηνή και κάθεται στον καναπέ) Κάθε 
μέρα έβρισκε και νέα φιλενάδα. Και πρέπει να πω πως 
υπήρξε αρκετά θρασύς και προκλητικός μαζί τους.

(Η Ζακλίν και ο Φαίδων κοιτούν προς τη γυναίκα. 
Ημίφως.)

ΤΙΜΑΝΔΡΑ: Ο γάμος του με γέμισε θλίψη. Χάθηκε 
κάθε ελπίδα για μένα. Σύντομα όμως και η γυναίκα του 
τον εγκατέλειψε, γιατί εκείνος δεν ήξερε τι σημαίνει 
πίστη και αφοσίωση. Μια μόνο αγκαλιά δεν του 
έφτανε ποτέ. Κι ήταν τόσες πολλές οι αγκαλιές που τον 
περίμεναν ανοιχτές και πρόθυμες να τον ζεστάνουν, 
ώστε αισθανόταν καθήκον του να ανταποκρίνεται 
σε όλες. Όσο κι αν τα ’ξερα όλα αυτά, ξεχνούσα τα 

* Σοφοκλής, Οιδίππους Τύραννος, στίχος 873

Ποιος Θεός;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Έχουμε να πούμε πολλά, φίλε μου. Άλλη 
μέρα θα ξαναμιλήσουμε, και ίσως τότε σου αποδείξω 
πως ο μόνος δρόμος για την πραγματική επιτυχία είναι 
ο δίκαιος λόγος. Προς το παρόν σάς χαιρετώ. Ήδη 
καθυστερήσατε αρκετά εξαιτίας μου. Στο επανιδείν 
λοιπόν… (απομακρύνεται)
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (στον Φαίδωνα): Πόσο όμορφα μιλά 
αυτός ο κακοφτιαγμένος άνθρωπος. Μοιάζει με εκείνα 
τα μικρά αγαλματάκια των Σιληνών που ανοίγουν στα 
δύο και κρύβουν μέσα τους θεών αγάλματα. Δεν έχω 
τη δύναμη να διαφωνήσω μαζί του. Όσο του μιλούσα, 
ένιωθα εκνευρισμό και ντροπή μαζί, αλλά τώρα που 
έφυγε αισθάνομαι ξαφνικά άδειος… Είναι σαν να με 
γνωρίζει πιο καλά κι από μένα τον ίδιο.
ΦΑΙΔΩΝ: Δεν είσαι ο πρώτος, όλοι έτσι νιώθουν 
κοντά του. 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (σκεφτικός): Δύσκολο να τα βάλει 
κανείς μαζί του. Τέλος πάντων… Πάμε, Φαίδων…

ΕΙΚΟΝΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

(Η Ζακλίν γράφει στο δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι 
της. Μουσική. Βρισκόμαστε πάλι στο γραφείο-
βιβλιοθήκη της. Η βιντεοπροβολή δείχνει σκηνές 
ξέφρενου πάρτυ, όπως αυτά της δεκαετίας του ᾽70.)

ΖΑΚΛΙΝ (Διαβάζει μια περικοπή από το Συμπόσιο 
του Πλάτωνα): «Παιδιά, γεια σας. Δέχεστε έναν 
πολύ μεθυσμένο άνθρωπο στη συντροφιά σας; Ελάτε 
λοιπόν. Να μπω ή να μην μπω;» (χαμογελά…) Τα νιάτα 
δεν αγαπούν την τάξη και μισούν τους κανόνες. Κι 
αυτός, σίγουρος για τον εαυτό του, δεν δεχόταν να τον 
ανακόψει κανείς. Ήθελε να έχει τα πρωτεία και στην 
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δεν θα κινδυνεύσεις ποτέ με εξορία. 
ΦΑΙΔΩΝ: Θουκυδίδη, νομίζω…
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: Πριν συνεχίσεις, φίλε μου, θέλω να 
παρατηρήσω πως αυτό που πριν από λίγο μας είπες για 
τη θρασύτητα του όμορφου Αλκιβιάδη ήταν κάπως 
αόριστο. Ακούστε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μετά 
την κατάληψη της Μήλου από τους Αθηναίους, οι 
άνδρες θανατώθηκαν όλοι και οι γυναίκες σύρθηκαν 
στη σκλαβιά. (τη στιγμή αυτή μια μαυροφορεμένη 
γυναίκα μπαίνει στη σκηνή και κάθεται στον καναπέ 
του σαλονιού) Όλα όσα εξέτασα δείχνουν ότι ο ίδιος 
είχε υποστηρίξει την πρόταση να επιβληθούν τα τόσο 
σκληρά μέτρα εναντίον του νησιού, ιδιαίτερο εκείνο 
που καταδίκαζε τις γυναίκες σε δουλεία. Το γεγονός 
πως ο ίδιος διάλεξε μία από αυτές για σύντροφο, 
κάνοντας κι ένα παιδί μαζί της, δεν νομίζω ότι είναι 
δείγμα ευαισθησίας και ανθρωπιάς! Είναι ανήθικο να 
εξυπηρετείς τον εαυτό σου και τα πάθη σου σε βάρος 
ενός μικρού λαού.

(Στη βιντεοπροβολή εμφανίζεται σαν σκιά η εικόνα 
της θεάς Αφροδίτης.)

ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΛΟ: Βρέθηκα σ’ ένα 
πλοίο, στοιβαγμένη στην πλώρη μαζί μ’ άλλες δέκα 
συμπατριώτισσες. Ψιλόβρεχε, όταν σαλπάραμε, και 
το αγιάζι ανακατευόταν με τη μυρωδιά του θανάτου 
που ξεθύμαινε στα ματωμένα ρούχα μας. Όταν έχασα 
απ’ τα μάτια μου το λιμάνι, έπεσε μια απέραντη σιωπή. 
Κι οι ναύτες λες και γίνανε οι νεκροπομποί που μας 
συνόδευαν στην τελευταία μας κατοικία. Κάποιοι απ’ 
αυτούς μάς πλησίαζαν πού και πού, κι εμείς σκύβαμε 
το κεφάλι και κλείναμε τα μάτια για να μας ξεχάσουν. 
Κατά το μεσημέρι ένας τους μας πέταξε ένα καρβέλι 

πάντα, σαν έβλεπα τα μάτια του να σβήνουν με τη 
λάμψη τους όλα τα πρόσωπα που τον περικύκλωναν. 
Με μια ματιά του ένιωθα η πιο τυχερή γυναίκα στον 
κόσμο, κι ας ήξερα πως δεν θα τον είχα ποτέ δικό μου. 
Εγώ τι ήμουνα… Μια γυναίκα χωρίς πλούτο, χωρίς 
υπόληψη… Ενώ αυτός τα είχε όλα, ομορφιά,πλούτο και 
δόξα. Εμένα μου έφτανε η ελπίδα, μικρή μα γενναία, 
πως κάποτε θα τον συντρόφευα για πάντα. Αυτή η 
ελπίδα ήταν που με κρατούσε αιώνια αιχμάλωτή του. 
Ήξερα όμως πολύ καλά πως ήμουνα αδύναμη να 
παλέψω τη μεγαλύτερη αντίζηλό μου, τη φιλοδοξία 
του.

(Έχει ήδη πλησιάσει κοντά τους ο Θουκυδίδης. Φοράει 
σκουρόχρωμο κοστούμι.)

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: Ο Φαίδων είναι ο άνθρωπος που 
ξέρει καλύτερα από τον καθένα μας τον κύριό του. Η 
μεγάλη αγάπη και αφοσίωση που ’χει στον Αλκιβιάδη 
δεν θα τον εμποδίσουν να πει την αλήθεια. Γιατί ο 
Φαίδων μορφώθηκε καλά από τον Κλεινία, λάτρεψε 
τον Όμηρο και προπαντός έζησε κοντά στον Περικλή, 
και αυτό σημαίνει πως έμαθε να είναι ευθύς και 
ειλικρινής. 
ΖΑΚΛΙΝ: Μόνο εσύ θα μπορούσες να μιλήσεις έτσι.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: Άσε τις φιλοφρονήσεις, Ζακλίν. Το 
ξέρεις πως δεν μ᾽ αρέσουν.
ΖΑΚΛΙΝ: Φιλοφρονήσεις; Κοίτα αυτό. (Του δείχνει 
ένα βιβλίο και του διαβάζει τον τίτλο.) «Ο Θουκυδίδης 
και ο αθηναϊκός ιμπεριαλισμός». Το οφείλω σ’ εσένα. 
Όσα βιβλία κι αν έγραψα για το αρχαίο θέατρο, τους 
τραγικούς, τον Όμηρο και τους σοφιστές, μόνο όταν 
εσύ μπαίνεις στη σκέψη μου το μυαλό μου καθαρίζει.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: Φτάνει σου είπα. Τουλάχιστον εσύ 
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κάθε νύχτα ερχόταν η ηχώ η θανατερή και μ’ έβρισκε, 
(κλείνει με τα χέρια της τ’ αυτιά της) αυτή η ηχώ που με 
στοίχειωνε και πάγωνε το βασανισμένο μου κορμί και 
μου ’σφιγγε την καρδιά, η ηχώ της δακρυσμένης θεάς, 
η ηχώ της πεθαμένης μου πατρίδας…
ΖΑΚΛΙΝ (αναστενάζοντας): «Ανόητος όποιος κουρ-
σεύει πόλεις, ναούς ρημάζει και μνήματα ιερά των 
πεθαμένων. Τον περιμένει σύντομα ο χαμός».* Κι ο 
χαμός τους ερχόταν, Θουκυδίδη. Εκεί, στη Σικελία. 
Αλήθεια, πώς κατάφερε να τους πείσει;
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: Όλους τους έπιασε μεγάλη επιθυ-
μία να φύγουν στην εκστρατεία. Οι ηλικιωμένοι 
αναπολούσαν τις παλιές δόξες. Οι νεότεροι επιθυμού-
σαν την περιπέτεια και οι στρατιώτες προσδοκούσαν 
φρέσκο χρήμα.
ΦΑΙΔΩΝ: Ο Αλκιβιάδης δεν είχε ανάγκη τα χρήματα. 
Τη δόξα ήθελε. Τη δόξα να προσφέρει στην Αθήνα 
την πιο ωραία της κατάκτηση, να είναι ο αρχηγός, να 
σβήσει για πάντα όλους τους άλλους.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ (ειρωνικά): Βέβαια η ιδέα της κατά-
κτησης δεν ομολογήθηκε ποτέ επίσημα. Πήγαμε τάχα 
να συμπαρασταθούμε στους φίλους μας της Εγέστας, 
που τους απειλούσαν οι Σελινούντιοι. Μπορούσαμε 
να αφήσουμε αβοήθητους τους ομοφύλους μας και 
τους συμμάχους μας που με τόσο κόπο αποκτήσαμε; 
Ο Νικίας προσπάθησε να αποτρέψει την καταστροφή 
που ερχόταν, μάταια όμως... Ο Αλκιβιάδης πρόλαβε 
να τον αιφνιδιάσει.

(Τα τελευταία του λόγια ο Θουκυδίδης τα λέει κοιτώ-
ντας τους δύο αντιπάλους, τον Αλκιβιάδη και τον Νικία, 
που έχουν ήδη πάρει θέση στις άκρες ενός τραπεζιού 

* Ευριπίδη, Τρωάδες, μτφρ Κώστας Λανταβός       

ψωμί. Δεν το αγγίξαμε, ώσπου έλιωσε μουσκεμένο απ’ 
τη βροχή που δυνάμωνε. Φεύγαμε χωρίς τους άνδρες 
μας, χωρίς τα παιδιά μας και τους γέρους γονείς μας, 
χωρίς την αδελφή μου τη νιόπαντρη, τη μικρούλα μου. 
Όπως μας σπρώχνανε για το λιμάνι, είδε το πτώμα 
του σφαγμένου άνδρα της και όρμησε να το φιλήσει. 
Έπεσε πάνω του και δεν ξανασηκώθηκε. Έφυγα μόνη 
μου. Να ’ναι κάπου κρυμμένος ο δικός μου άντρας; 
Το παιδί μου το μικρό το πήραν σ’ άλλο πλοίο; Θα 
το δω άραγε στην Αθήνα; Μέσα σε κείνο το βράδυ 
γέρασα. Σαν πατήσαμε το ξημέρωμα την καταραμένη 
γη, λιποθύμησα. Όταν άνοιξα πάλι τα μάτια μου, 
ακουμπούσα σ’ ένα στρώμα στη μέση ενός μεγάλου 
δωματίου. Σουρούπωνε. Μια γριά δούλα πεσμένη στα 
τέσσερα έπλενε το πάτωμα. Όταν με είδε να σαλεύω, 
στάθηκε και με κοίταξε με συμπόνια. «Είσαι τυχερή» 
μου είπε, μα δεν κατάλαβα. Σε λίγο πίσω απ’ τη μεγάλη 
κουρτίνα άκουσα βήματα να ζυγώνουν. Ένα χέρι 
την τράβηξε απότομα, κι εμφανίστηκε αυτός. Νόμιζα 
για λίγο πως ήταν θεός αυτός που μ’ επισκέφτηκε, για 
να γαληνέψει την ψυχή μου. Κι είχαν τα μάτια του 
μια γλύκα που καταλάγιαζε την τρικυμία μου. Με 
πλησίασε κι έκατσε δίπλα στα πόδια μου. Μου κράτησε 
για μια στιγμή το χέρι και μου ’πε: «Θα ’σαι καλά 
εδώ». Ήταν καλός, μα δεν βρήκα το κουράγιο να του 
απαντήσω. Δεν του απάντησα… Δεν του απάντησα 
ποτέ. Μόνο όταν μ’ έπιασαν οι πόνοι της γέννας, του 
’πα Πονάω… Πονάω…. Τη μέρα σιωπούσα. Πάντα 
σιωπούσα. Μόνο τις νύχτες άνοιγα το στόμα μου, τις 
νύχτες που νανούριζα τον γιο του και μαζί θρηνούσα 
το χαμένο μου παιδί και τον άμοιρο τον άνδρα μου. 
Δεν τον αγάπησα τον Αλκιβιάδη. Δεν θα μπορούσα να 
τον αγαπήσω. Όχι… Όχι… Η ζωή μου είχε τέλειωσε. 
Φαινόταν πως ζούσα, μα κάθε νύχτα πέθαινα, γιατί 
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τους νέους που κινούνται από το πάθος για την 
πατρίδα. Και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κανείς σε 
αυτήν την αίθουσα που να αρνείται πως η πόλη μας 
έγινε τόσο μεγάλη και δυνατή εξαιτίας αυτού του 
πάθους των πολιτών της. Γιατί οι πρόγονοί μας δεν 
διστάσανε και δεν λογαριάσανε ούτε την εχθρότητα 
της Σπάρτης ούτε την επιβουλή της Περσίας. Όμως 
δεν έχουμε και άλλη επιλογή, γιατί η ίδια η ύπαρξη 
της ηγεμονίας μάς αναγκάζει να πολλαπλασιάσουμε 
τις επεμβάσεις μας. Συμπολίτες μου, τα πράγματα 
είναι απλά αλλά αμείλικτα. Ή θα ασκούμε εμείς την 
ηγεμονία στους άλλους ή θα ακολουθούμε εμείς την 
ηγεμονία άλλων. Αν η πολιτεία μας μείνει αδρανής, 
θα αρχίσει να φθείρεται και ό,τι κερδίσαμε θα χαθεί. 
Ενώ, αν αγωνίζεται, τότε θα πλουτίσει την πείρα της 
και θα ενισχύσει την παράδοσή της να υπερασπίζεται 
αυτούς που χρειάζεται και αυτούς που τη χρειάζονται. 
Θυμηθείτε πως η πόλη μας έγινε μεγάλη από τα έργα 
και όχι από τα λόγια των δήθεν συνετών. (δείχνει τον 
Νικία.) Η λιποψυχία δεν είναι σύνεση, είναι καθαρή 
προδοσία.* (οι φωνές των βουλευτών δυναμώνουν.)
ΝΙΚΙΑΣ (με απόγνωση, συνειδητοποιώντας πως δεν 
τον ακούει πια κανείς): Με κατηγορείς για προδότη 
και λιπόψυχο. Ε, λοιπόν, γρήγορα θα καταλάβεις πως 
η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι δύσκολη και ότι οι 
πόλεις της Σικελίας είναι ισχυρές, και θα γίνουν ακόμα 
ισχυρότερες, αν ενωθούν εναντίον μας. Αθηναίοι, 
σκεφτείτε ότι η απόσταση του πολέμου είναι μεγάλη 
και θα χρειαστούμε τεράστιες δυνάμεις…
Και τουλάχιστον 100 πλοία (προς τον Αλκιβιάδη)… Και 
κάτι τελευταίο… Να ξέρεις πως αυτός που αποκαλείς

* Διασκευή αποσπασμάτων δημηγοριών από την 
Ιστορία του Θουκυδίδη (Βιβλίο 6ο, Κεφ. 1-29)

που βρίσκεται στο σαλόνι της Ζακλίν. Η Ζακλίν και 
ο Θουκυδίδης μετακινούνται στον καναπέ για να 
παρακολουθήσουν την αντιπαράθεση των δύο ανδρών. 
Βιντεοπροβολή συνάθροισης βουλευτών σύγχρονου 
κοινοβουλίου. Ήχοι συζητήσεων. Ο Αλκιβιάδης φορά 
λευκή στρατιωτική στολή αξιωματικού του ναυτικού, 
ενώ ο Νικίας αντίστοιχη του πεζικού. Εμφανίζονται 
στη σκηνή από αντίθετες κατευθύνσεις.)

ΝΙΚΙΑΣ: Αν πάλι αυτός καμαρώνει, επειδή τον 
εκλέξατε στρατηγό και σας παροτρύνει να επιχειρήσετε 
την εκστρατεία, μη λογαριάζοντας παρά το δικό 
του συμφέρον, κι εκείνο που επιθυμεί είναι να τον 
θαυμάζουν για τα άλογά του και να μπορεί με τα 
οφέλη του αξιώματός του να καλύπτει τις δαπάνες της 
πολυέξοδης ζωής του, μην του δώσετε την ευκαιρία 
να δοξαστεί ο ίδιος, διακινδυνεύοντας την τύχη της 
πατρίδας. Άνθρωποι σαν κι αυτόν βλάπτουν την 
πόλη και καταστρέφουν τη δύναμή της. Δεν νομίζεις, 
Αλκιβιάδη, ότι είσαι πάρα πολύ νέος και άπειρος, για 
να σου αναθέσουμε μια τόσο σοβαρή υπόθεση;Έπειτα 
πιστεύει κανείς από σας πως η ταπεινωμένη Σπάρτη 
δεν θα αντιδράσει; Και είναι παράλογο να ανοίξουμε 
νέο μέτωπο, όταν έχουμε στην κυρίως Ελλάδα τόσους 
εχθρούς. Η αλαζονεία μας θα φουντώσει το μίσος τους 
και οι σύμμαχοι θα μας στρέψουν γρήγορα την πλάτη. 
Οφείλουμε πρώτα να εδραιώσουμε την ηγεμονία μας 
στην Ελλάδα και να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας 
που δοκιμάστηκαν από τον πόλεμο και τον λοιμό. Και 
να ξέρετε ότι σπάνια πετυχαίνει κανείς, όταν κινείται 
από το πάθος, ενώ πολλά μπορεί να επιτύχει, όταν 
ενεργεί με σύνεση.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (κοιτώντας περιφρονητικά τον Νι-
κία): Αθηναίοι, ο Νικίας μόλις τώρα κατηγόρησε 
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προγόνους μάς συγκίνησαν, αλλά δεν μίλησε τη 
γλώσσα της αλήθειας…
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ (σηκώνεται από το σαλόνι και κατευ-
θύνεται προς τον Αθηναίο πολίτη): Θα την πει όμως 
λίγο αργότερα, τότε που, διωγμένος από την πόλη, θα 
αναζητήσει καταφύγιο στη Σπάρτη… Πόσο σύντομα 
διαψεύστηκε η ελπίδα!
ΦΑΙΔΩΝ (με πίκρα και θλίψη προς το κοινό): Θυμάμαι, 
και τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα και κάτι ανεβαίνει 
στον λαιμό μου και με πνίγει. Ενώ ετοιμαζόταν η μοίρα 
του Αλκιβιάδη να φύγει για την Καμάρινα, φάνηκε 
από μακριά ένα πλοίο να έρχεται. Ήταν η Σαλαμινία. 
Ο τριήραρχος ήρθε αμέσως στη σκηνή του Αλκιβιάδη. 

(Ο τριήραρχος μπαίνει στη σκηνή.)

ΤΡΙΗΡΑΡΧΟΣ: Στρατηγέ, φέρνω διαταγή της Βουλής 
και του Δήμου να γυρίσεις στην Αθήνα και να δώσεις 
λόγο για τις πράξεις σου. 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Ποιος με κατηγορεί και για ποιες 
πράξεις;
ΤΡΙΗΡΑΡΧΟΣ: Σε κατηγορεί ο Θεσσαλός του Κίμω-
νος. Έκανε μήνυση εναντίον σου, καταγγέλλοντας 
πως παρωδούσες τα Ελευσίνια μυστήρια στο σπίτι του 
Χαρμίδη. Έχω διαταγή να σε συνοδεύσω στην Αθήνα 
για να απολογηθείς.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Αφήστε με για λίγο μόνο! (Ο Τριήρ-
αρχος αποχωρεί. Ο Αλκιβιάδης κάθεται σε μια 
πολυθρόνα του σαλονιού συλλογισμένος.)
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: Ο Αλκιβιάδης δεν ήταν 
χειρότερος από τους άλλους. Είχε μεγάλο θράσος. 
Ναι. Αλλά πιο πολύ προτιμούσε να ακούγονται ακόμα 
και ψέματα, παρά να μη μιλούν καθόλου γι’ αυτόν. Το 
μεγάλο του λάθος ήταν ότι είχε δημιουργήσει εχθρούς. 

προδότη θα βρίσκεται εκεί που η πολιτεία θα τον τάξει. 
Έφτασα τα εξήντα αλλά γνωρίζω πάντα να σέβομαι 
τη γνώμη των πολλών, ενώ εσύ την υπολογίζεις όταν 
υπηρετεί τα δικά σου σχέδια.

(Νικίας και Αλκιβιάδης αποχωρούν προς αντίθετη 
κατεύθυνση. Σκηνή λιμανιού. Η βιντεοπροβολή δίνει 
στο σαλόνι της Ζακλίν την αίσθηση θαλασσινού 
τοπίου. Θριαμβική μουσική, ανάλογη της μεγάλης 
ημέρας. Ακούγονται ζητωκραυγές. Ο Αθηναίος πολί-
της βρίσκεται μπροστά και στη μέση της σκηνής.)

ΖΑΚΛΙΝ: «Τότε τας πόλεις απόλλυσθαι, όταν 
μην δύνωνται τους φαύλους, από των σπουδαίων 
διακρίνειν».*

(Σκηνή λιμανιού. Θριαμβική μουσική. Ακούγονται 
ζητωκραυγές. Ο Αθηναίος πολίτης βρίσκεται μπροστά 
και στη μέση της σκηνής. Φοράει απλά, καθημερινά 
ρούχα.)

ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: Ξημέρωσε πια η μεγάλη 
μέρα και μας βρήκε όλους στον Πειραιά. Ήμασταν 
όλοι εκεί, άνθρωποι κάθε ηλικίας, άλλοι για να 
αποχαιρετήσουμε τους συγγενείς μας, άλλοι τους 
φίλους μας... Στα μάτια όλων έβλεπες απ᾽ τη μια την ελπί-
δα για νέες κατακτήσεις και από την άλλη την αγωνία 
για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Αυτό που 
μας έδινε θάρρος ήταν το μέγεθος της προετοιμασίας: 
Εξήντα ελαφρές μονάδες και σαράντα μεταγωγικά 
του στρατού. Πλανηθήκαμε από τον ωραίο Αλκιβιάδη. 
Τα λόγια του για τους ένδοξους και κραταιούς

* Απόφθεγμα του Αντισθένη



Γιώργος Αποστόλου42 43ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ και τόσο πλήρως σε φαντάστηκα...

Κι επειδή δεν υπάρχει βάσιμη κατηγορία για να μου 
προσάψουν, καταφεύγουν στη γνωστή μέθοδο των 
ψευδομαρτύρων: Την ασέβεια προς τους θεούς. Αφού 
λοιπόν με κατηγορούν ως βλάσφημο, θα περιφρονήσω 
κι εγώ τη δική τους δικαιοσύνη και θα αναζητήσω 
τη θεϊκή. Αυτή θα με δικάσει. Όταν όμως θα έρθει η 
ώρα. Προς το παρόν θα τους βοηθήσω να φτιάξουν 
βήμα βήμα το παραμύθι τους για τον κακό Αλκιβιάδη. 
Λοιπόν, οι δρομείς στην εκκίνηση. Ας νικήσει ο 
καλύτερος!

ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΜΠΤΗ

(Ο Φαίδων πλησιάζει τον Αλκιβιάδη μπροστά στη 
σκηνή.)
 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Δεν θα γυρίσω στην Αθήνα. Όποιος 
θέλει ας με ακολουθήσει.
ΦΑΙΔΩΝ: Μα είναι σαν να παραδέχεσαι την ενοχή 
σου και να δικαιώνεις τους εχθρούς σου. Ήσουν ο 
πρώτος Έλληνας…
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τον κόβει απότομα): Θα είμαι πάντα 
ο πρώτος Έλληνας, όπου και αν πάω. (στοργικά) Θα 
είσαι μαζί μου, Φαίδωνα;
ΦΑΙΔΩΝ: Το ξέρεις, Αλκιβιάδη… Τι ρωτάς; 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Ωραία λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε μαζί 
τους για την Αθήνα. Και κάπου στους Θουρίους θ’ 
αλλάξουμε πορεία.
ΦΑΙΔΩΝ: Για πού;
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Για τη Σπάρτη, Φαίδων. Για τη 
Σπάρτη… Κάποιοι με θεωρούν τελειωμένο, όμως εγώ 
θα τους δείξω ότι ζω.

(Ο Αλκιβιάδης στέκεται ακίνητος στη μέση του σαλο-

Και τώρα οι εχθροί του ήθελαν το κεφάλι του. Πρώτη 
φορά στη ζωή μου αισθάνθηκα τόσο αμήχανα για 
έναν πολιτικό. Τι ακριβώς είχε συμβεί; Είχανε βάση οι 
κατηγορίες εναντίον του; Στην αγορά άλλοι από μας 
τον υποστήριζαν και άλλοι τον αναθεμάτιζαν.
ΖΑΚΛΙΝ (διαβάζει από ένα βιβλίο. Τα λόγια της 
συνοδεύονται από μουσική): «Και από τους πολίτες 
μας, όσους ξέρουμε να είναι άνθρωποι αρχοντικοί, 
άντρες συνετοί και δίκαιοι και σωστοί και άτομα που 
αντρώθηκαν μέσα στις παλαίστρες και στους χορούς και 
στα τραγούδια μας, εμείς τους κακομεταχειριζόμαστε, 
ενώ τους κάλπικους, τους ξένους, τους παμπόνηρους 
σε όλα τους δεχόμαστε».*
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (σηκώνεται απότομα από την 
πολυθρόνα και κατευθύνεται στη μέση της σκηνής): 
Με κατηγορούν ως άδικο αυτοί που από αδυναμία δεν 
μπορούν να αδικήσουν. Με κατηγορούν για ακόλαστο 
αυτοί που μόνο στ’ όνειρό τους μπορούν να γευτούν 
τις ακολασίες. Κι ακόμα με κατηγορούν για αλαζόνα 
αυτοί που τρέχουν πίσω μου για να κερδίσουν την 
εύνοιά μου. Οι ίδιοι που χτυπούν θανάσιμα τους 
δούλους τους και κακοποιούν τις γυναίκες τους 
διαμαρτύρονται για τη δική μου βαναυσότητα. Τι 
χειρότερο κάνω απ’ αυτούς; Αν κόπτονται τόσο για τη 
δική μου απανθρωπιά, ας τολμήσουν να καταργήσουν 
τη δουλεία ή να δώσουν και στις γυναίκες ψήφο στην 
εκκλησία του δήμου. Οι γυναίκες μ’ αγαπούν, γιατί 
τους προσφέρω όμορφες στιγμές και τιμώ τον θείο 
έρωτα, ενώ όλοι αυτοί οι επικριτές μου ζουν μίζερα τη 
ζωή τους μέσα στη συκοφαντία και στο ψέμα. 

* Αριστοφάνους, Βάτραχοι, Α΄Στάσιμο, στιχ. 727-731 
(μτφρ. Θεόδ. Μαυρόπουλος, εκδ. Ζήτρος)
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το κεφάλι του, πλενόταν με κρύο νερό και έτρωγε με 
απίστευτη όρεξη τον μέλανα ζωμό, σαν να γεννήθηκε 
Σπαρτιάτης.

(Στη σκηνή εμφανίζεται η Τιμαία, η βασίλισσα της 
Σπάρτης, ντυμένη κομψά.)
 
ΤΙΜΑΙΑ: Άρχισα να το πιστεύω κι εγώ… Ακόμα κι 
οι πιο καχύποπτοι Σπαρτιάτες κοντοστέκονταν στον 
δρόμο και τον καλημέριζαν. Πατεράδες με όμορφες 
κόρες τον προσκαλούσαν στις γιορτές τους. Οι πιο νέοι 
άκουγαν με προθυμία τ’ αστεία του κι οι μεγαλύτεροι 
έβρισκαν τα λόγια του συνετά και μετρημένα.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (προς το κοινό): Αν κάποιος νομίζει 
πως προδίδω την πατρίδα μου με το να ’μαι τώρα στη 
Σπάρτη, έχω να του πω ότι πατρίδα είναι η χώρα όπου ο 
καθένας απολαμβάνει τα δικαιώματά του. Αν κάποιον 
από εσάς τον αδικούσε η πατρίδα του, πόσο πατριώτης 
θα αισθανόταν; (Στέκεται δίπλα στην Τιμαία.)
ΤΙΜΑΙΑ (κοιτάζοντάς τον με ερωτική διάθεση): Όσο ο 
Άγις βρισκόταν στο παλάτι, έκανα πως τον αγνοούσα. 
Μα σαν έφυγε για τη Δεκέλεια, άφησα τρεις μέρες 
να περάσουν κι έστειλα την πιστή μου δούλα να τον 
καλέσει, τάχα για να τον ρωτήσω τα νέα του άνδρα 
μου από την Αθήνα. Πήγε, μα δεν τον βρήκε στο σπίτι. 
Ήρθε η νύχτα, κι ήμουν έτοιμη να πέσω, όταν άκουσα 
τη φωνή του μπροστά στην πόρτα μου . 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Τιμαία, βασίλισσά μου, έχω νέα από 
τον άνδρα σου. 
ΤΙΜΑΙΑ: Ω, πώς σε λυγίζει μεμιάς ο έρωτας, όταν ο 
άνδρας διαβάζει την καρδιά της γυναίκας. Τι ευτυχία, 
όταν η αγάπη καρπίζει απρόσμενα και δεν την 
εμποδίζουν τα λόγια. Αχ, ο έρωτας, που σκορπίζει τα 
προσχήματα και κάνει δούλα τη βασίλισσα, κορίτσι τη 

νιού με ύφος αγέρωχο. Εικόνα συνάθροισης πολιτών 
στη Σπάρτη. Βιντεοπροβολή. Μουσική.)

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (Έχει κατέβει στο κοινό και τους 
απευθύνει τα παρακάτω λόγια): Φίλοι Σπαρτιάτες, 
αν πέσουν οι Συρακούσες στα χέρια των Αθηναίων, 
πέφτει ολόκληρη η Σικελία κι αργότερα η Ιταλία. 
Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για σας. Μη 
θαρρείτε πως κινδυνεύει η μοίρα της Σικελίας μόνο. 
Κινδυνεύετε κι εσείς, αν δεν ακούσετε τις συμβουλές 
μου. Στείλτε στρατό στη Σικελία. Στείλτε έναν 
στρατηγό να οργανώσει την άμυνα. Κι αν οι Αθηναίοι 
θελήσουν να στείλουν κι άλλες ενισχύσεις, δεν πρέπει 
να τους αφήσετε. Μπείτε στην Αττική και οχυρώστε 
τη Δεκέλεια. Αυτό είναι που φοβούνται περισσότερο 
οι Αθηναίοι. Τα ορυχεία του Λαυρίου θα κλείσουν, 
και η Αθήνα δεν θα έχει πια ασήμι. Αν μ’ ακούσετε, 
Λακεδαιμόνιοι, και ενεργήσετε γρήγορα, η νίκη σας 
θα είναι βέβαιη.* (απομακρύνεται από τους θεατές. 
Μουσική.)
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (Στον Θουκυδίδη): Θεωρείς 
υπερβολική την καταδίκη του σε θάνατο; 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: Θεωρώ υπερβολικό τον εξευτελισμό 
του. Γιατί, εκτός από τη δήμευση της περιουσίας του, 
το όνομά του χαράχτηκε για διασυρμό σε στήλη και 
επίσημες κατάρες απαγγέλθηκαν εναντίον του. Τι άλλο 
περίμενες να κάνει ο Αλκιβιάδης από το να στραφεί 
στους Σπαρτιάτες και να στήσει πολύ δεξιοτεχνικά την 
παγίδα του για να καταστρέψει την Αθήνα.
ΖΑΚΛΙΝ: Έφτασε στο σημείο να αποδεχτεί και τους 
σπαρτιατικούς τρόπους ζωής ακόμα. Ξύρισε σύριζα 

* Διασκευή αποσπασμάτων από την Ιστορία του 
Θουκυδίδη, Βιβλίο 6ο.
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νύχτα που ξάπλωσε στο κρεβάτι μας. (ειρωνικά) Τότε, 
που ένας σεισμός τον ανάγκασε να θυμηθεί πως ήταν 
άνδρας μου. Κι όσο ο Άγις έβλεπε τον Λεωτυχίδα να 
μεγαλώνει και να μοιάζει στον Αλκιβιάδη, ολοένα και 
περισσότερο δυνάμωνε το μίσος του για τον Αθηναίο. 
Και ήταν το μίσος αυτό που τον έδιωξε κι απ’ τη Σπάρτη 
και τον έφερε στην Περσία και στον Τισσαφέρνη. (Ο 
Αλκιβιάδης αποχωρεί από τη σκηνή) Όσο για μένα, 
δεν παραδέχτηκα ποτέ τίποτα. Αλλά ούτε κι ο Άγις 
μίλησε πια για εκείνο το βράδυ του σεισμού… (Η 
Τιμαία αποχωρεί μέσα από τους θεατές.)
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: Κι ενώ εκείνος ετοιμαζόταν να 
φύγει απ’ τη Σπάρτη, η Σικελία έβραζε. Τι περίεργο! 
Ο εμπνευστής της εκστρατείας ήταν απών και στη 
Σικελία έμεινε ο Νικίας, που δεν την πίστευε. Τι 
καλό θα μπορούσε να βγει από αυτό; (μπαίνει ο 
Νικίας). Η κυριαρχία μας στη θάλασσα χάθηκε. Οι 
Σπαρτιάτες οχύρωσαν τη Δεκέλεια, τα ορυχεία του 
Λαυρίου κλειστά, όλη η συμμαχία ανάστατη, ενώ οι 
Πελοποννήσιοι ετοίμαζαν ναυτικό για το τελευταίο 
χτύπημα…
ΝΙΚΙΑΣ: Εκεί έχασα τη ζωή μου. Και πλήρωσα εγώ 
αντί για κείνον. Πλήρωσα το δικό του χρέος. Είναι 
τύχη όμως ο θάνατος, τύχη να μη βλέπουν τα μάτια 
μου τα παλικάρια να λιώνουν στα λατομεία, τύχη 
να μη με προλάβει η ταπείνωση που μου ετοίμαζε ο 
Γύλιππος στη Σπάρτη. Τύχη να μην ακούω και να μη 
βλέπω τον Αλκιβιάδη να μαχαιρώνει μέρα και νύχτα 
τη δημοκρατία με τα καμώματά του. Πέθανα για την 
πατρίδα. Αυτήν υπηρέτησα μια ζωή, χωρίς αντίρρηση. 
Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται βλακεία, αυτό που ξέρω 
όμως είναι πως προτιμώ τη βλακεία από την ντροπή. 
Ναι, αυτός συνέχισε να αναπνέει, νομίζοντας πως 
αυτό λέγεται ζωή. Τι είναι η ζωή θα μου πείτε. Δεν 

γυναίκα, τον γέρο παλικάρι. Ο έρωτας, που ημερεύει 
τα άγρια ζώα και θεριεύει τα ήμερα, που ποτίζει τα 
διψασμένα χωράφια και πετά μάτια στα ξερά κλαδιά. 
Μάχη είναι για τον άνδρα ο έρωτας. Για τη γυναίκα 
καλοκαίρι στη βαρυχειμωνιά… Στην πρώτη μας συν-
άντηση κράτησα και τη δούλα κοντά μου, για να μην 
κινήσω υποψίες. Μου χάρισε μπροστά της μία πόρπη 
ασημένια ως ένδειξη σεβασμού και αφοσίωσης σε μένα 
και στον Άγι. Του ’πα, για να τ’ ακούσει η δούλα μου 
και να το διαδώσει στην αγορά, πως θέλω να ’ρχεται 
κάθε πέντε μέρες να μου φέρνει τα νέα για τον πόλεμο 
και για την τύχη του στρατού μας. Κι έτσι κάναμε. 
Σμίγαμε από τότε κάθε πέντε μέρες στο φως της 
μέρας χωρίς άλλους μάρτυρες. Δεν ήμουν πια μικρή, 
και το σώμα μου μ’ έκανε να ντρέπομαι. Μα όταν το 
άγγιζαν τα χέρια του και το φιλούσαν τα χείλη του, 
γινόμουν κύκνος λευκός που βούτηξε στα νούφαρα. 
Όταν γέννησα τον Λεωτυχίδα μου, πίστεψα πια ότι 
ο Αλκιβιάδης θα γίνει κανονικός Σπαρτιάτης. Δεν τ’ 
άρεσε το όνομα του παιδιού και οι δυο μας κρυφά τον 
ονομάσαμε Αλκιβιάδη. Κι αυτό θα ’ταν το μυστικό 
μας, αν η δούλα μου δεν μ’ άκουγε ένα βράδυ να τον 
νανουρίζω με τ’ όνομα του πατέρα του. Όσο κι αν οι 
Σπαρτιάτες με συζητούσαν, δεν είχαν αποδείξεις για 
τίποτα. Οι γυναίκες, σαν θέλουν, ξέρουν καλά να 
κρύβουν μυστικά, όπως και να τα βγάζουν στη φόρα. 
«Ποιος σου χάρισε αυτήν την πόρπη;» ήταν το πρώτο 
πράγμα που με ρώτησε ο Άγις, όταν γύρισε από την 
Αθήνα. Ο Αλκιβιάδης, του απάντησα ατάραχη. Δεν 
ήμουν μόνη, είχα τη δούλα μου μαζί. Είναι απρεπές 
να μη δεχτείς το δώρο ενός επισκέπτη. «Κι ο γιος 
σου, ο Λεωτυχίδας;» με ρώτησε. Ο γιος μας! Του 
απάντησα. «Δεν είναι γιος μου. Δεν τον αναγνωρίζω». 
Είχε μετρήσει καλά τις μέρες από εκείνη την τελευταία  
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΩΤΗ

(Η Ζακλίν και ο Θουκυδίδης βρίσκονται στο γραφείο-
βιβλιοθήκη της πρώτης. Τα φώτα έχουν σβήσει στη 
σκηνή. Υπάρχει μόνο ένα φως γραφείου πάνω στο 
τραπέζι εργασίας. Μουσική.)

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: Η Σικελία ήταν η αρχή του τέλους. 
Και σ’ αυτό το τέλος υπεύθυνοι δεν ήταν ούτε οι 
Σπαρτιάτες ούτε οι Πέρσες.
ΖΑΚΛΙΝ: Επομένως, Θουκυδίδη, τα γεγονότα που 
ακολούθησαν ήταν αναμενόμενα. Εννοώ τις απο-
στασίες των πόλεων από την Αθήνα και την προσέγγιση 
της Σπάρτης με τους Πέρσες σατράπες… 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: Υπήρχε κάποιος εκεί στη Σπάρτη, 
κάποιος που ήξερε καλύτερα από τον καθένα τι 
σήμαιναν αυτές οι αποστασίες για την Αθήνα και πόσο 
εκείνη φοβόταν μια σύμπραξη της Σπάρτης με την 
Περσία. Ήταν ο Αλκιβιάδης δυστυχώς που εξύφανε 
όλο το σχέδιο της Ιωνίας.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: Πόσο μας έλειπε ο Περι-
κλής! Ακόμα και την ώρα του θανάτου του υπήρξε 
μεγάλος. Στην επιθανάτια κλίνη του οι φίλοι του τον 
επαινούσαν για όσα μεγάλα είχε πράξει. Εκείνος 
κάποια στιγμή τούς διέκοψε και τους είπε πως απορούσε 
γιατί δεν μιλούσαν για το μεγαλύτερο κατόρθωμά 
του. «Κανείς Αθηναίος δεν φόρεσε πένθος εξαιτίας 
μου». Πολλοί τότε τον είχαμε πει τύραννο, όμως τώρα 
αρχίσαμε να αισθανόμαστε το πραγματικό πρόσωπο 
της δημαγωγίας και της διαφθοράς.
ΖΑΚΛΙΝ (Έχει απομακρυνθεί από τον Θουκυδίδη 
και μιλά, γράφοντας παράλληλα τα παρακάτω λόγια 

είμαι φιλόσοφος για να ξέρω. Ως στρατηγός μιλώ, 
ως στρατιωτικός που πολεμούσε για την ειρήνη. Δεν 
πέρασαν πολλά απ’ τα χέρια μου, μα δεν πικραίνομαι γι’ 
αυτό. Πάλεψα τίμια να εμποδίσω τα χειρότερα. Κι αν 
με πικραίνει κάτι είναι… είναι… αυτή η τιμητική στήλη 
που έστησαν οι συμπατριώτες μου με τα ονόματα των 
στρατηγών που πολέμησαν στη Σικελία. Αυτή η στήλη 
που δεν είχε το δικό μου το όνομα. Αυτή η στήλη που 
θα μου χάριζε την αιώνια γαλήνη στην άλλη μου ζωή. 
Αυτή που ’γινε μεταθανάτιο φορτίο μου…

(Ακούγεται μουσική και ένα απόσπασμα από την 
«Ελένη» του Ευριπίδη, που μιλά εναντίον των κατα-
κτητικών πολέμων. Ακούγεται η φωνή OFF μιας 
γυναίκας που θρηνεί.)

Εσύ που μέσα στα πυκνά
σύδεντρα ζεις και πέτεσαι, αηδόνα.
Εσένα κράζω, γλυκόλαλο πουλί,
Με τη λυπηρή λαλιά.
Τον κόκκινο φουσκώνοντας λαιμό σου,
Βοήθα να μοιρολογήσω 
Τα πάθη της Ελένης.

(Στη συνέχεια πολλές μαζί γυναίκες μοιράζονται τους 
παρακάτω στίχους)

Με πετροβόλημα και με κοντάρι
Πλήθος χαθήκαν Αχαιοί.
Και κατοικούν στον άραχλο Άδη τώρα.
Οι δύστυχες γυναίκες τους πενθώντας
Έκοψαν τα μαλλιά, απομείναν
Έρμα τα σπίτια, δίχως άντρες.

(Σβήνει σταδιακά η μουσική) 


