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ηληορέια Αβληοσιάη 
1

ο
 Γσκλάζηο Ασιώλα 

 
1ε ζθελή 

 

Σπλέιεπζε κε ζπκκεηνρή ηνπ Θνπθπδίδε, ηνπ Κνινθνηξώλε, ηνπ Κωιέηηε ,ηνπ Καπνδίζηξηα θαη 
ηνπ Μαπξνθνξδάηνπ. Ο Θνπθπδίδεο ηνπο κηιάεη γηα ηελ νξζή δηνίθεζε ηεο ρώξαο θαη ηε 

δηεθπεξαίωζε ηωλ θαζεθόληωλ άζθεζεο ηεο εμνπζίαο. 

 

- Θοσθσδίδες: Έιιελεο αγσληζηέο, πάληα αγσληζηέο θαη πάληα μεξνθέθαινη. Με δηεθδηθείηε 
ηελ εμνπζία θαη ηηο άδνμεο ηηκέο. Μελ θαηαθεύγεηε ζε εμαπαηήζεηο θαη ιατθηζκό. 

-   Κοιοθοηρώλες: Μα εκείο λα μεθνξησζνύκε ηνλ ηνύξθηθν δπγό επηδηώθνπκε. Γε γίλεηαη 

αδέξθηα λα ζθνηώλνπλ αδέξθηα θαη όιε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 
- Κωιέηηες: Δκείο ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα Μεγάιε Διιάδα, λα απαιιαγνύκε από 

ηνπο νρηξνύο, λα είκαζηε ηζάμηνη κε ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν. 

- Θοσθσδίδες: Μα δε βιέπεηε; Δζείο ζθάδεζηε από ηώξα γηα ην πνηνο ζα πάξεη ηελ εμνπζία 
ζηα ρέξηα! Οη Φαλαξηώηεο κε ηνπο ηεξάξρεο θαη ηνπο πξνεζηνύο ή νη Φηιηθνί; Δζείο πξέπεη λα 

ελσζείηε θαη λα αληηκεησπίζεηε από θνηλνύ ηνλ αληίπαιν θαη όρη λα ζθάδεζηε κεηαμύ ζαο, λα 

θπιαθίδεηε ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα ελδπλακώλεηε ηνλ ερζξό ζαο. 

- Κοιοθοηρώλες: Μάιηζηα! Σα ίδηα πξνζπαζώ λα πσ θη εγώ αιιά κε απνπαίξλνπλ θαη 
δηαζηξεβιώλνπλ ηα ιεγόκελά κνπ. Πξνζπαζώ λα ελώζσ ηα Βαιθάληα, γηαηί όηαλ είκαζηε κηα 

γξνζηά, ηόηε ην ραζηνύθη γηα ηνπο νρηξνύο ζα είλαη πνιύ δπλαηό. Αιιά ν Μαπξνθνξδάηνο 

έρεη αληίζεηε ε άπνςε! 
-Μασροθορδάηος: Γελ έρσ αληίζεηε, αιιά πηζηεύσ πσο ε πξόηαζή κνπ σο πξνέδξνπ ηεο 

πξώηεο εζλνζπλέιεπζεο, εάλ κνπ επηηξέςεηο λα ηελ εθαξκόζσ, κπνξεί λα θέξεη απνηέιεζκα. 

- Θοσθσδίδες: Μάιηζηα! ''Κηήκα εο αεί.'' 

- Όιοη οη παραπάλω: Ση ζεκαίλεη απηό; 
-Θοσθσδίδες: Η Ιζηνξία ζα ην δείμεη. 

 

 
2ε ζθελή 

   

Βξηζθόκαζηε  ζην 300ν Γπκλάζην ΒΟΥΛΗαγκέλεο, ζηελ αίζνπζα ηεο ηξίηεο γπκλαζίνπ.  
Καζεγεηήο είλαη ν θύξηνο Χαξάιακπνο Ιωαλλίδνπ. Μαζεηέο είλαη νη ζεκεξηλνί πνιηηηθνί ηεο 

Ειιάδαο, όπωο: Γηώξγνο Παπαλδξένπ, Γηώξγνο Καξαηδαθέξεο, Αληώλεο Σακαξάο, Αιέθα 

Παπαξήγα θαη Θεόδωξνο Πάγθαινο. 

 
- Καζεγεηής: Καιεκέξα παηδηά!   

- Παηδηά: Καιεκέξα θύξηε Ισαλλίδνπ! 

- Καζεγεηής: Πξώηε ώξα ζα θάλνπκε καζεκαηηθά. Βγάιηε ηα ηεθηέξηα θαη ηηο πέλεο ζαο θαη 
αξρίδνπκε. Γηα πεο κνπ ,Παπαλδξένπ παηδί κνπ.... 



- Παπαλδρέοσ: Ό,ηη επηζπκείηε sir! 

- Καζεγεηής: Θέισ λα κεηξήζεηο από ην 30-35! 

- Παπαλδρέοσ: 30,31,32 ηξηάληα..... 
- Καζεγεηής: Γηαηί θόιιεζεο; 

- Παπαλδρέοσ: Μr sorry! Αιιά είκαη κπεξδεκέλνο. Γελ μέξσ πνην ηξία λα βάισ κπξνζηά. 

Να πάξσ ηε βνήζεηα ηνπ θνηλνύ; 
- Καζεγεηής: Δληάμεη θηάλεη. Αο πξνρσξήζνπκε ζε ζέλα, Θεόδσξε παηδί κνπ. 

- Θεόδωρος Πάγθαιος: Ση ζέιεηε λα ζαο πσ θύξηε; 

- Καζεγεηής: Να ππνζέζεηο πσο έρσ ζηελ έδξα κνπ 10 θαξακέιεο θη εζύ άιιεο 10.Πόζεο 
καο θάλνπλ αλ ηηο ελώζνπκε; 

- Μαζεηές: Μεδέλ. 

- Καζεγεηής: Μα γηαηί κεδέλ; 

- Μαζεηές: Γηαηί ζα ηηο έρεη θάεη όιεο θύξηε! 
- Καζεγεηής: ησπή! εβαζκόο πξνο ην ζπκκαζεηή ζαο. Αο πάκε ζε ζέλα, Αιέθα παηδί κνπ. 

Πόζν καο θάλεη 333 ρ 2; 

- Αιέθα Παπαρήγα: Κύξηε δηαθσλώ. Γελ ζα πάξεηε απάληεζε από εκέλα. 
- Καζεγεηής: Μα γηαηί θνξαζίδα; 

- Αιέθα Παπαρήγα; Γηαηί δηαθσλώ κε ηνλ Αληίρξηζην, δηαθσλώ κε ηνλ....... 

- Καζεγεηής: Σέινο πάλησλ. Αο πάκε ζε ζέλα Αληώλε. Πόζν καο θάλεη 223 + 33; 
- Αληώλες ακαράς: Λνηπόλ, αλ ην αλαιύζνπκε ην άζξνηζκα ζε 20 κέξε θαη ηα 

κεηαηξέςνπκε ζηα αληίζηνηρα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ, ηόηε έρνπκε απνηέιεζκα :''ΘΔΛΩ 

ΝΑ ΓΙΝΩ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟ''!! 

- Καζεγεηής: ε βξίζθσ πιήξσο ελεκεξσκέλν! Δύγε, κε θάηη ηέηνηα κπαιά ζα πξνρσξήζεη 
ε ρώξα καο κπξνζηά. Σέινο, αο εμεηάζσ εζέλα, Καξαηδαθέξε παηδί κνπ. Πόζν καο θάλεη ε 

πξάμε απηή; 

- Καραηδαθέρες: 30/2/60.Απιό θύξηε. Αλ ην αλαιύζνπκε καο  θάλεη 30 ρ 2 / 60 = 1 ή 60- 
60=0.Γε ζέιεη πνιύ κπαιό ,θύξηε. 

- Καζεγεηής; Απηήλ εδώ δεηάσ παηδί κνπ θαη όρη ηελ εκεξνκελία. 

- Καραηδαθέρες: Από πνύ ζέιεηε λα ην γλσξίδσ, θύξηε; Δζείο είζηε ν θαζεγεηήο θαη όρη 

εγώ. 
- Καζεγεηής: Γελ πήγε θαη ηόζν θαιά απηή ηε εμέηαζε ζήκεξα. Αο μεθνπξαζηνύκε ιίγν κε 

ην λα πξνρσξήζνπκε ζηα θαιιηηερληθά! Γηα δείμηε κνπ ηη έρεηε δσγξαθίζεη. Ση είλαη απηό, 

Καξαηδαθέξε παηδί κνπ; 
- Καραηδαθέρες: Λνηπόλ είλαη κηα ζθελή..... 

- Μαζεηές: Καιά, ην blackout πνπ έγηλε ρζεο δσγξάθηζεο; 

- Καραηδαθέρες: Όρη, ξε άζρεηνη! Γε βιέπεηε εδώ δπν καύξνπο πνπ ρηππηνύληαη ζην 
ζθνηάδη; 

- Καζεγεηής: Μάιηζηα, πνιύ πξσηόηππν αιιά θαη ξαηζηζηηθό κε ηελ επξεία απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο. Δζύ, Αιέθα παηδί  κνπ; Ση είλαη απηό; 

- Αιέθα Παπαρήγα: Μηα ζθελή από ην κεγάιν ΟΥΙ, πνπ είπαλ νη Έιιελεο. 
- Καζεγεηής: Μάιηζηα! Πάληα κέζα ζηελ αληίξξεζε. Δζύ Παπαλδξένπ; 

- Παπαλδρέοσ: Δγώ πξνζπάζεζα λα θάλσ έλαλ πνδειάηε ζε έλα ιηβάδη. 

- Καζεγεηής: Καη πνύ απεηθνλίδεηαη; 
- Παπαλδρέοσ: Γελ ηνλ πξόιαβα, θύξηε. Βηαδόηαλ πνιύ. 

- Καζεγεηής: Δζείο νη ππόινηπνη, δε βιέπσ λα έρεηε θάλεη θάηη. 

- Πάγθαιος: Δγώ θύξηε έρσ θάεη, ελλνώ πσο έρσ θέξεη. 

- Καζεγεηής: Ση είλαη απηό; 
- Πάγθαιος: Δίλαη κηα κηζνθαγσκέλε κπξηδόια. Σελ είρα ζην ηξαπέδη, θύξηε, όηαλ ηε 

δσγξάθηδα. Δ! Γελ κπνξνύζα λα ηελ αγλνήζσ,  όηαλ κε παξαθαινύζε λα ηε θάσ! 

- Καζεγεηής: Ακάλ απηή ε ιαηκαξγία ζνπ! Παηδηά, ζπγρσξέζηε κε, αιιά ζα κνπ επηηξέςεηε 
λα θάσ έλα θνπινπξάθη; Ακάλ! Πνύ πήγαλ; 

- Πάγθαιος: Μαδί ηα θάγακε θύξηε! 

- Παπαρήγα: Γηαθσλώ. Μόλνο ηνπ ηα έθαγε όια. 
- Παπαλδρέοσ: Δγώ πξνζέρσ ηε δηαηξνθή κνπ. 



- Καραηδαθέρες: Δγώ έγξαθα πνίεκα θαη δελ ην πξόζεμα. 

- ακαράς: Κη εγώ ήκνπλ έμσ θαη νξγάλσλα πνιηηηθή ζπγθέληξσζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

κνπ, γηα λα νξγαλώζνπκε θόκκα, όηαλ κεγαιώζνπκε. 
- Καζεγεηής: Βγάιηε ηώξα ην Αλζνιόγην, γηα λα αλαιύζνπκε έλα εμαίξεην πνίεκα. ίγνπξα 

ζα ην έρεηε αθνύζεη. Λέγεηαη Ιζάθε! 

- Μαζεηές: Α! Μάιηζηα ζα θάλνπκε ''camvafi''. 
- Καζεγεηής: Καβάθεο ιέγεηαη ν πνηεηήο, παηδηά! 

- ΙΣΟΡΙΑ: Όρη, όπσο ην ιέλε είλαη: ''Camvafis''!!! Δίλαη ν κόλνο άλζξσπνο πνπ ελζαξθώλεη 

ζην ραξαθηήξα ηνπ ηελ πνίεζε κε ηελ ηέρλε, ν κόλνο πνπ σο θακβά ρξεζηκνπνηεί ηα 
ηεηξάδηά ηνπ, σο πηλέιν ηελ πέλα ηνπ θαη σο ρξώκα ηε θαληαζία ηνπ ,πνπ ηα θάλεη ην έλα θαη 

ην απηό! Απηόο δίλεη κηα άιιε δηάζηαζε ζηνλ θόζκν! Όπσο ν δσγξάθνο ρξεζηκνπνηεί 

δηάθνξα ρξώκαηα, γηα λα εθθξάζεη ηε θύζε θαη ηνλ θόζκν, έηζη θη απηόο ρξεζηκνπνηεί 

ιέμεηο! Κάζε ιέμε θη από κηα μερσξηζηή δσγξαθηά, κηα μερσξηζηή πλνή ζηνλ θόζκν, κηα ιέμε 
ρίιηεο εηθόλεο θαη όρη απαξαίηεηα ην αληίζηξνθν. 

- Μαζεηές: Πνηα είζαη εζύ; 

- Ιζηορία: Η Ιζηνξία είκαη! Απηή πνπ θνπβαιάεη όιεο ηηο κνίξεο ησλ εζλώλ ζηελ πιάηε ηεο. 
Απηή πνπ  ηε βαξαίλεη  θάζε αηκαηνρπζία. Απηή πνπ ζπλερώο πξνζπαζεί λα βειηηώζεη ην 

παξόλ θαη ην κέιινλ κε ην λα μεζθνλίζνπλ ιίγν ηα ρεηξόγξαθά κνπ, αιιά ε άγλνηα ησλ 

αλζξώπσλ πξνο ην πξόζσπό κνπ, ηνπο νδεγεί πάληνηε ζην βπζό. 
- Μαζεηές: Καη ηη ζεο από εκάο; 

- Ιζηορία: Να ζαο απειεπζεξώζσ από ηα δεζκά ηνπ παξειζόληνο κε ην λα κε 

ζπκβνπιεύεζηε. Παξά ηνλ εξσηζκό, ζαο εζείο νη Έιιελεο δε κάζαηε πσο εγώ εκθαλίδνκαη κε 

ην ίδην πξόζσπν ζε θάζε ρξνληθό δηάζηεκα, πνπ εζείο νη άλζξσπνη έρεηε νξίζεη. Δγώ είκαη 
αζάλαηε θαη θάλσ θύθινπο. Όπσο έιεγα, εζείο νη Έιιελεο δε καζαίλεηε από ηα ιάζε ζαο, 

γηαηί όηαλ εζείο ζα είζηε ζε θάπνηα ζέζε πνπ ζα νξίδεηε κνίξεο, ζα ζαο επηζθεθζώ. Δζείο 

ηόηε ζα είζηε παζεηηθνί, ζα απνδέρεζηε θαη πξνπάλησλ ζα ζπκβηβάδεζηε κε όινπο ηνπο 
όξνπο. 

- ακαράς: Καη πώο ζα είκαζηε ζε θάπνηα πςειή ζέζε; Μήπσο ελλνείο βνπιεπηέο θαη 

πξσζππνπξγνί; 

- Ιζηορία: Αθνύζηε κε πξνζεθηηθά! Μηζό ιεπηάθη λα ζπκβνπιεπηώ ηα ρεηξόγξαθά κνπ! Ήδε 
από ην Θνπθπδίδε ε Ιζηνξία επαλαιακβάλεηαη. Ο ίδηνο ην είρε πξνβιέςεη θαη ραξαθηήξηδε ην 

έξγν ζην νπνίν ην είρε εληάμεη ''θηήκα εο αεί'', ην νπνίν πξννξηδόηαλ λα θαλεί ρξήζηκν ζε 

''όζνπο ζα ζειήζνπλ λα έρνπλ αθξηβή γλώκε ησλ γεγνλόησλ πνπ ζπλέβεζαλ θη εθείλσλ πνπ 
ζα ζπκβνύλ ζην κέιινλ, πνπ από ηελ πιεπξά ηεο αλζξώπηλεο θύζεο ζα είλαη όκνηα ή 

παξαπιήζηα''. Φαληάδνκαη είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηνπο πεινπνλλεζηαθνύο πνιέκνπο θαη ηελ  

3ε επηεκβξίνπ ηνπ 1843.Η ίδηα απιεζηία, ε ίδηα άγλνηα πξνο ηα ιάζε. Δζείο είζηε νη 
αλακελόκελνη βνπιεπηέο ηνπ 2010-2012.Η ίδηα θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε θάζε πόιεκν ζα 

θπξηαξρεί, αιιά απηόο ν πόιεκνο ζα είλαη ςπρξόο ,νηθνλνκηθόο πόιεκνο. Δζύ Παπαλδξένπ, 

ελδέρεηαη λα γίλεηο ν πξσζππνπξγόο ηεο Διιάδαο εθείλα ηα ρξόληα! Καη νη ππόινηπνη ζα 

δηεθδηθείηε ηελ ίδηα ζέζε! 
- Παπαλδρέοσ: Pardon? Δγώ θαζεγεηήο αγγιηθώλ ή εθπαηδεπηήο δηάθνξσλ sports ζέισ λα 

γίλσ. 

- Τπόιοηποη: Δίλαη άδηθν γηα εκάο. 
- Ιζηορία: πλερίδσ! Όινη εζείο ζα πξνζπαζήζεηε λα πάξεηε ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ζαο 

γηα ηνλ ηίηιν θαη γηα ηα πινπζηνπάξνρα αγαζά θαη όρη γηα λα βνεζήζεηε ηε ρώξα. Δίλαη 

βέβαην πσο ζα έρεηε ηελ ίδηα ζηάζε, παζεηηθνί θαη πηνεκέλνη. Θα κε αγλνήζεηε γηα κία 

αθόκε θνξά. 
 

 

3ε ζθελή:   
 Ειιάδα 2012: Ο Αληώλεο Σακαξάο δηαβάδεη ηνπο όξνπο ηνπ 2νπ Μλεκνλίνπ. 

 

- ακαράς: Αγαπεηέ ειιεληθέ ιαέ! Η ρώξα καο βξίζθεηαη ζε θαιό δξόκν! 
 



- Ιζηορία: ε θαιό δξόκν ε; Σειηθά είδεο πσο ηα μέραζεο όια απηά πνπ ζνπ είρα πεη, όηαλ 

αθόκα πήγαηλεο ζρνιείν; 

- ακαράς: Ση ζεο εζύ εδώ; 
- Ιζηορία: Να ζνπ δείμσ πσο επαλαιακβάλνκαη θαη πσο είκαη αζάλαηε! Άιισζηε, ζνπ είρα 

ππνζρεζεί κηα επίζθεςε. 

- ακαράς: Απηή ζέιεη ην θαθό ηεο ρώξαο καο. Θέιεη λα καο ξίμεη ζην γθξεκό! Όινη πάλσ 
ηεο! 

- Ιζηορία: Δίδεο πσο πάληα θάλσ ηνπο ίδηνπο θαύινπο θύθινπο; 

- ακαράς: θαηαπαηήζηε ηελ! 
- Ιζηορία: Έιιελεο μεζεθσζείηε ζαο μεγπκλώλνπλ από ην παξειζόλ ζαο θαη αζειγνύλ  πάλσ 

ζηελ ΙΣΟΡΙΑ ζαο!    

 

 


