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ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 1: Καλημέρα σας από το Α1news. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας 

μεταδώσουμε ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Τρομερές καταστροφές υπέστησαν οι περιοχές Σάμος, 

Χίος και Έφεσος από τις λεηλασίες των Αθηναίων. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε 

το 431 π.Χ. ανάμεσα στην Αθηναϊκή και Πελοποννησιακή συμμαχία, λόγω των πολλών αντιθέσεών 

τους στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα,  μαίνεται στο 26ο έτος της διάρκειάς του. Τη 

στιγμή αυτή οι Αθηναίοι με ορμητήριο τη Σάμο λεηλατούν τη χώρα του Πέρση βασιλιά. 

Περισσότερα θα ακούσουμε από τον ρεπόρτερ μας εκεί. 

ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΣΑΜΟΣ: Καλησπέρα σας, βρισκόμαστε στη Σάμο για να μεταδώσουμε περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των γεγονότων του πολέμου. Οι Αθηναίοι εξορμώντας από τη 

Σάμο λεηλάτησαν την Περσία και έπλεαν εναντίον της Χίου και της Εφέσου, προετοιμαζόμενοι για 

ναυμαχία. Για το σκοπό αυτό, μάλιστα, εξέλεξαν ως στρατηγούς τον Μένανδρο, τον Τυδέα και τον 

Κηφισόδοτο. Τελευταία πληροφορία είναι ότι βγήκαν από τον λιμάνι της Χίου στην ανοιχτή 

θάλασσα, γιατί τα παράλια της Μικράς Ασίας είναι εχθρικά σε αυτούς, πλέοντας προς τον 

Ελλήσποντο. 

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 1: Η αντίπαλη παράταξη, οι Λακεδαιμόνιοι, πληροφορούμαστε ότι ξεκινούν από τη 

Ρόδο, παραπλέοντας τα παράλια της Ιωνίας με σκοπό να φτάσουν στον Ελλήσποντο. Η σύγκρουση 

μάλλον προβλέπεται σκληρή. Ο ρεπόρτερ μας από την Άβυδο θα μας ενημερώσει σχετικά. 
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ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΑΒΥΔΟΣ: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ στην Άβυδο, που μόλις 

έφτασε ο Λύσανδρος. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες μας οι Σπαρτιάτες είχαν ξεκινήσει από την 

Ρόδο και πέρασαν τα παράλια της Ιωνίας, φτάνοντας στον Ελλήσποντο. Στόχος τους είναι να 

εμποδίσουν τα αθηναϊκά καράβια να αποπλεύσουν και να βάλουν σε τάξη τις πόλεις που είχαν 

αποστατήσει από τους Λακεδαιμονίους. Έχουμε νεότερες πληροφορίες ότι ο Λύσανδρος θα 

κατευθυνθεί παραλιακά προς τη Λάμψακο μαζί με τους κατοίκους της Αβύδου και με τους λοιπούς 

συμμάχους που θα ακολουθήσουν πεζοί με αρχηγό τον Θώραξ τον Λακεδαιμόνιο. Τελευταίες 

πληροφορίες μάλιστα λένε ότι έχουν σκοπό να κυριέψουν την πόλη, να την λεηλατήσουν και να 

πάρουν τα αγαθά της, χωρίς όμως να αιχμαλωτίσουν τους κατοίκους της. Μείνετε συντονισμένοι 

στο κανάλι μας για περισσότερες εξελίξεις. 

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 1: Για νεότερα γεγονότα λοιπόν παραμείνετε συντονισμένοι μαζί μας. 

 

 

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 2:  

Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας από το στούντιο του Α1news. Μαζί θα παρακολουθήσουμε όλες τις 

εξελίξεις από τον ελληνικό και διεθνή χώρο. Θα ξεκινήσουμε, όπως κάθε μέρα, με τις εξελίξεις του 

Πελοποννησιακού πολέμου. Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται στην πλευρά των Αθηναίων, οι 

οποίοι παρόλη τη χαλαρότητα που τους διακρίνει μέχρι τώρα, παρατάσσονται για ναυμαχία. Για 

περισσότερες πληροφορίες συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας στην περιοχή. Ο λόγος σε σένα… 

ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΣΗΣΤΟΣ: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στη Σηστό, η οποία απέχει 3 

χιλιόμετρα από τη βάση των Αθηναίων, τους Αιγός ποταμούς. Οι Αθηναίοι έρχονται κάθε μέρα εδώ 

στη Σηστό για να προμηθευτούν εφόδια, διανύοντας καθημερινά μεγάλη απόσταση. Σύμφωνα με 

έμπιστες πληροφορίες ο Αλκιβιάδης συμβούλευσε τους Αθηναίους να αλλάξουν αγκυροβόλι από 

τους Αιγός ποταμούς στη Σηστό, για να μπορούν να ανεφοδιάζονται ευκολότερα. Οι Αθηναίοι 

ωστόσο δεν δέχτηκαν να τον ακούσουν. Όσον αφορά τη διεξαγωγή του πολέμου, σύμφωνα με 

πληροφορίες πάλι, οι Αθηναίοι μετά την ανατολή του ήλιου παρατάσσουν τα πλοία τους για 

ναυμαχία στους ποταμούς, αλλά επειδή δεν βλέπουν κίνηση από τον Λύσανδρο ξαναγυρνούν πίσω 

στη βάση τους. Αυτό γίνεται εδώ και τέσσερις μέρες και δεν βλέπουμε κίνηση από κανέναν από τους 

δύο αντιπάλους. Αυτές οι μέχρι τώρα πληροφορίες... Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε… 

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 2: Επιστρέφουμε στον στούντιο για να δούμε τι γίνεται και στην άλλη πλευρά. 

Ανάλογη κινητικότητα διακρίνουμε και στους Σπαρτιάτες στην Λάμψακο. Υπήρχε και απ’ αυτούς 

προετοιμασία για ναυμαχία, η οποία όμως δεν έγινε γιατί ο Λύσανδρος έχει διαφορετικό στρατηγικό 

σχέδιο, όπως φαίνεται. Για περισσότερες πληροφορίες στο αυριανό δελτίο ειδήσεων του Α1news 

στις 9.00 π.μ. 

 

 

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 3: 

Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο σημερινό δελτίο ειδήσεων στις 9:00 με τον 

Φώτη Αρβανίτη. Σύμφωνα με τους ρεπόρτερ μας συγκλονιστικά γεγονότα συμβαίνουν στον 

πόλεμο Αθήνας-Σπάρτης και συγκεκριμένα στους Αιγός ποταμούς στη Μικρά Ασία. Από ό,τι μας 

έχουν πληροφορήσει επιτέλους υπάρχει νικητής!!! Πέτυχε το σχέδιο του Λυσάνδρου και 

καταφέρθηκε το αδύνατον! Τα σχέδια του απέδωσαν καρπούς, καθώς κατάφερε να εμποδίσει τον 

αθηναϊκό στόλο, που έδειξε χαλαρότητα, και να τον τρέψει σε φυγή. Και ενώ ο αθηναϊκός στόλος 

υπέστη πανωλεθρία στους Αιγός ποταμούς, οι νικητές πήραν λάφυρα, αιχμαλώτους και πλοία των 

ηττημένων. Όσοι Αθηναίοι διέφυγαν, κατευθύνθηκαν νότια προς την Κύπρο.  Όμως για 

περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας στη Λάμψακο. 



3 
 

ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΛΑΜΨΑΚΟΣ 1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Λάμψακο. Οι εξελίξεις τρέχουν 

με πολύ γρήγορο ρυθμό. Ο Λύσανδρος ακολούθησε μια πονηρή στρατηγική για τέσσερις μέρες, 

παρακολουθώντας από κοντά τους Αθηναίους. Την πέμπτη όμως μέρα διέταξε αυτούς που 

κατασκόπευαν τους αντιπάλους του, όταν τους δουν να διασκορπίζονται για να βρουν τροφή, να 

γυρίσουν πίσω τοποθετώντας μια ασπίδα στο κατάρτι του καραβιού τους. Έτσι και έγινε, και με 

αυτό το σημάδι οι Λακεδαιμόνιοι ξεκίνησαν επίθεση, ενώ οι αντίπαλοι ήταν απροετοίμαστοι. Ο 

Λύσανδρος, αρχηγός στη θάλασσα και ο Θώραξ, αρχηγός στη στεριά, κάνουν από κοινού την 

επίθεση. Μόλις τους είδαν οι Αθηναίοι, έδωσε σήμα ο στρατηγός τους ο Κόνων να τρέξουν αμέσως 

στα πλοία. Επειδή όμως ήταν απροετοίμαστοι, μόνο 8 πλοία από τα 180 ήταν με όλα τα πληρώματα 

τους επανδρωμένα, μαζί και η Πάραλος, το ιερό πλοίο των Αθηναίων. Οι Αθηναίοι έτρεξαν να 

διαφύγουν, αλλά μέσα στον πανικό ο Κόνων κατάφερε να πάρει τα ιστία των καραβιών του 

Λυσάνδρου, για να μην τους κυνηγήσει. Έτσι, τα οκτώ αθηναϊκά πλοία κατευθύνθηκαν προς τον 

Ευαγόρα της Κύπρου, ενώ η Πάραλος πήγε στην Αθήνα για να αναγγείλει τη συμφορά. Ο 

Λύσανδρος με τη σειρά του αφού έχει στείλει στην Σπάρτη τον Θεόπομπο τον Μιλήσιο τον πειρατή, 

για να αναγγείλει τα γεγονότα, συγκέντρωσε στη Λάμψακο τα πλοία,, τους αιχμαλώτους και τα 

λάφυρα του πολέμου. Μάλιστα όσο εμείς είμαστε εδώ, γίνεται ένα μεγάλο συμβούλιο με τους 

Αβυδηνούς και τους υπόλοιπους συμμάχους του, για να αποφασιστεί η τύχη των Αθηναίων 

αιχμαλώτων. Όταν έχουμε περισσότερα νέα, θα σας ενημερώσουμε. 

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 3: Κυρίες και κύριοι ακούγονται πολλές κατηγορίες για τους Αθηναίους. Λέγεται 

ότι οι αλαζόνες Αθηναίοι σκέφτονταν σε περίπτωση νίκης τους να κόψουν το δεξί χέρι όλων των 

αιχμαλώτων. Επίσης είναι γεγονός ότι, όταν συνέλαβαν δύο τριήρεις μία από την Κόρινθο και μία 

από την Άνδρο, πέταξαν όλους τους άνδρες στη θάλασσα. Μετά από αυτές τις παρανομίες των 

Αθηναίων…για να δούμε ποια θα είναι η τύχη τους… Ο λόγος σε σένα…. 

ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΛΑΜΨΑΚΟΣ 2: Κυρίες και κύριοι, το συμβούλιο μόλις τελείωσε και ανακοινώθηκαν 

τα αποτελέσματα. Μετά από πολλές προτάσεις και ενστάσεις κρίθηκε η ενοχή σχεδόν όλων των 

Αθηναίων. Ο Λύσανδρος μάλιστα ρώτησε τον στρατηγό Φιλοκλή που έριξε στη θάλασσα τους 

Ανδρίους και Κορινθίους ποια τιμωρία του αξίζει και αμέσως τον έσφαξε. Πίσω σε σένα… 

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 3: 

Σε ευχαριστούμε πολύ.. Είναι αλήθεια πως ο πόλεμος γίνεται δάσκαλος της βίας και αυτό το 

απέδειξε ο 26χρονος μέχρι τώρα πόλεμος, κύριες και κύριοι. Εδώ φτάσαμε, με πολύ λύπη, στο τέλος 

του σημερινού μας δελτίου. Σας εύχομαι όλους να έχετε μια καλή μέρα. 

 

 

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 4: 

Φίλες και φίλοι καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό μας δελτίο ειδήσεων. Μαζί θα 

παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα που βρίσκονται σε εξέλιξη σ’ όλο τον κόσμο. 

Πολλά τα νέα και οι εξελίξεις από τον Πελοποννησιακό πόλεμο! Θα ξεκινήσουμε με τα νεότερα που 

έχουμε από τα στρατόπεδα των Σπαρτιατών και Αθηναίων, μετά το θρίαμβο του Λυσάνδρου στη 

ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς. Κινητικότητα παρατηρούμε στην πλευρά των Σπαρτιατών όπου ο 

Λύσανδρος επισκευάζει τα πλοία του και καταστρώνει ένα σχέδιο για τον πλήρη αποκλεισμό της 

Αθήνας. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τον απεσταλμένο μας στη Λάμψακο για περισσότερες 

πληροφορίες. Ο λόγος σε σένα… Ακούς;  

ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΛΑΜΨΑΚΟΣ 3: Ναι…σας ακούω. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε 

στη Λάμψακο, όπου ο Λύσανδρος ρύθμισε την κατάσταση και έπλευσε εναντίον της Καλχηδόνας 

και του Βυζαντίου, για να επεκτείνει την κυριαρχία του. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάτοικοι 

τον υποδέχτηκαν, αφού πρώτα είχαν στείλει όλους τους Αθηναίους στην Αθήνα. Άλλες πληροφορίες 
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δεν μας έχουν δοθεί επίσημα για το ταξίδι του Λυσάνδρου. Ο Σπαρτιάτης στρατηγός στη συνέχεια 

άφησε υπεύθυνο τον Σθενέλαο τον Λάκωνα στο Βυζάντιο και την Καλχηδόνα, και επέστρεψε εδώ 

στην Λάμψακο για να επισκευάσει τα πλοία. Αυτές οι μέχρι τώρα πληροφορίες. Συνδεόμαστε με 

σένα… 

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 4: 

Εντελώς διαφορετικά είναι τα συναισθήματα στην πλευρά των Αθηναίων. Μετά την αναγγελία της 

καταστροφής, θρήνος επικρατεί παντού. Αν και η ατμόσφαιρα είναι πολύ βαριά, οι Αθηναίοι 

προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Ας συνδεθούμε όμως με τον ανταποκριτή μας στη Αθήνα 

για περισσότερες λεπτομέρειες.  

ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΑΘΗΝΑ 1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά 

αυτή την στιγμή όπου μόλις έφτασε η Πάραλος. Τα νέα δεν είναι καλά. Δυσάρεστη είδηση η 

πανωλεθρία των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς του Ελλησπόντου. Όλοι οι Αθηναίοι πολίτες 

θρηνούν… όχι μόνο για την ήττα και τους χαμένους στρατιώτες, αλλά και για τους ίδιους τους τους 

εαυτούς, νομίζοντας ότι θα πάθουν τα ίδια που έκαναν χρόνια τώρα στους αντιπάλους τους. Οι 

θρήνοι είναι τόσο δυνατοί, που μέσω των μακρών τειχών φτάνουν ως την πόλη της Αθήνας. 

Κανένας απ’ όσο φαίνεται δεν θα κοιμηθεί σήμερα. Οι Αθηναίοι ήδη έχουν συγκαλέσει συνέλευση 

για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Σύμφωνα με τις πηγές μας, θα φράξουν όλα τα 

λιμάνια εκτός από ένα με χώμα, για να μην έχουν πρόσβαση οι εχθροί, θα επισκευάσουν τα τείχη, θα 

βάλουν φρουρούς και θα ετοιμάσουν την πόλη τους για πολιορκία. Αυτά για τώρα…επιστρέφουμε 

σε σένα…  

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 4: Αυτά λοιπόν για σήμερα κυρίες και κύριοι. Για νεότερα μπείτε στο διαδικτυακό 

μας site. Καλή σας μέρα! 

 

 

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 5: Καλημέρα σας…είμαστε και πάλι κοντά σας, για να σας ενημερώσουμε για τα 

νέα γεγονότα στην Σπάρτη και την Αθήνα. Η κατάσταση στην Αθήνα μετά την ήττα στους Αιγός 

ποταμούς είναι δραματική και ο κλοιός της πολιορκίας σφίγγει όλο και περισσότερο. Ο ολιγαρχικός 

Θηραμένης πείθει την εκκλησία του δήμου, ώστε να σταλεί στον Λύσανδρο, που βρίσκεται στη 

Σαλαμίνα, και να διερευνήσει ο ίδιος προσωπικά τις προθέσεις των Λακεδαιμονίων. Όμως, σκόπιμα 

απ’ ό,τι φαίνεται, καθυστερεί, ελπίζοντας ότι οι πολιορκημένοι Αθηναίοι θα εξαντληθούν από την 

έλλειψη τροφίμων και θα είναι έτοιμοι να αποδεχτούν τους βαρύτερους όρους συνθηκολόγησης. 

Όταν επιστρέφει, δικαιολογείται με την πρόφαση ότι ο Λύσανδρος δεν του επέτρεπε να φύγει και 

μόνο στο τέλος τού υπέδειξε να στείλουν οι Αθηναίοι πρεσβεία στην Σπάρτη. Περίπλοκα τα 

πράγματα, κυρίες και κύριοι, ανάμεσα στις δύο πόλεις-κράτη. Θηραμένης, πρέσβεις, Λύσανδρος, 

έφοροι και άλλοι πολλοί μπλεγμένοι σε μια νέα κατάσταση, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα 

ο ρεπόρτερ μας στη Σπάρτη. 

ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΣΠΑΡΤΗ: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα! Σας μιλάει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ 

Γιάννης Αντωνίου, για να σας μεταφέρω ό,τι πληροφορίες έχω μέχρι στιγμής. Ο Θηραμένης μαζί 

με άλλους εννιά πρέσβεις ήρθε εδώ στη Σπάρτη με απόλυτη εξουσιοδότηση για την ειρήνη. Πριν 

καν φτάσει στην πόλη των Λακεδαιμονίων, από την Σελλασία ήδη δήλωσε την πλήρη 

εξουσιοδότηση που έχει από τους Αθηναίους για να διαπραγματευτεί. Με την άφιξή του στη 

Σπάρτη, οι έφοροι συγκάλεσαν συνέλευση μαζί με όλους τους συμμάχους τους. Δεν έχουμε ακριβείς 

πληροφορίες για το τι συζητήθηκε ακριβώς μέσα στη συνέλευση, όμως ξέρουμε ότι οι 

Λακεδαιμόνιοι υπερασπίστηκαν τους Αθηναίους κόντρα στην πρόταση των Θηβαίων και των 

Κορινθίων να αφανίσουν την πόλη της Αθήνας. Συγκεκριμένα, οι Σπαρτιάτες είπαν ότι δεν 

υποδουλώσουν την Αθήνα, μια πόλη που πρόσφερε τις υπηρεσίες της στους Περσικούς πολέμους, 
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αλλά θα έκαναν συμφωνία ειρήνης μαζί τους, με τους όρους να γκρεμίσουν οι Αθηναίοι τα μακρά 

τείχη και τα τείχη του Πειραιά, να παραδώσουν τα πλοία τους εκτός από δώδεκα, να επαναφέρουν 

τους εξόριστους και να ακολουθούν τους Λακεδαιμόνιους στην ξηρά και τη θάλασσα έχοντας τους 

ίδιους εχθρούς και φίλους. 

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 5: Ο ανταποκριτής μας στην Αθήνα θα μας πληροφορήσει τώρα για τα γενόμενα 

στην άλλη εμπόλεμη πρωτεύουσα. 

ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΑΘΗΝΑ 2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι από την Αθήνα. Τα νέα είναι άσχημα και 

επικρατεί βαρύ κλίμα. Η πόλη έχει περάσει δύσκολες στιγμές μετά την ήττα στους Αιγός ποταμούς 

και τον εμπορικό αποκλεισμό, ο οποίος έφερε ως αποτέλεσμα την πείνα και τον λιμό, που οδήγησε 

πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν διαρκώς. Τώρα, ο ερχομός του Θηραμένη και των άλλων 

πρέσβεων από τη Σπάρτη έδειξε ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Λακεδαίμονα δεν είχαν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι η Αθήνα υποχρεούται να γκρεμίσει τα τείχη της και να παραδώσει τα 

πλοία της, ακολουθώντας τους Σπαρτιάτες σε κάθε περίπτωση, γεγονός που αποδεικνύει την 

ολοκληρωτική υποδούλωσή της. Παρά το βαρύ κλίμα όμως και τη δύσκολη περίοδο για τους 

Αθηναίους, αυτό δεν φαίνεται στα πρόσωπά τους, γιατί πολλοί γιορτάζουν, επειδή με τη 

συνθηκολόγηση θα μπουν τρόφιμα στην πόλη. Επιπλέον, όσο σκληρά κι αν φαίνονται αυτά τα 

μέτρα, είναι μακράν καλύτερα από τον αφανισμό που πρότειναν οι Θηβαίοι και Κορίνθιοι για την 

Αθήνα. Αυτά είναι τα νεότερα από το μέτωπο της Αθήνας ……(όνομα). Να δούμε πού θα οδηγήσει 

η νέα κατάσταση…. 

 

 

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 6: Καλημέρα σας! Είμαστε πάλι κοντά σας, για να σας ενημερώσουμε για αυτά που 

συμβαίνουν στην Αθήνα. Αμέσως μετά την κατεδάφιση των μακρών τειχών ο λαός της Αθήνας 

διοικείται υπό την εξουσία 30 ανδρών. Οι τριάντα όμως δεν έπρατταν σύμφωνα με τους νόμους, 

αλλά συχνά έκαναν αυθαιρεσίες, οδηγώντας πολλές φορές σε θάνατο συμπολίτες τους Αθηναίους 

που δεν ήταν ολιγαρχικοί. Πολλές λεπτομέρειες γι’ αυτές τις αυθαιρεσίες δεν χρειάζεται να σας 

δώσω· ωστόσο θα μείνουμε σε μια ξαφνική αλλαγή συμπεριφοράς ενός από τους 30, του Θηραμένη, 

ο οποίος έλεγε πως δεν είναι λογικό να θανατώνουν όποιον ήθελαν. Ο φίλος του όμως και 

ομοιδεάτης, ο Κριτίας, είχε αντίθετη άποψη, λέγοντας ότι όποιος θέλει να κυριαρχεί πρέπει να 

βγάζει από τη μέση όσους τους στέκονται εμπόδιο, γεγονός που οδήγησε σε έντονη αντιδικία τους 

δύο άνδρες. Απ’ ό,τι καταλαβαίνετε, λόγω του τυραννικού καθεστώτος και της έλλειψης ελευθερίας 

λόγου που ακολούθησε, ήταν πολύ δύσκολο να συλλέξουμε πληροφορίες για το τι γίνεται. Ωστόσο ο 

ρεπόρτερ του καναλιού μας, ο οποίος διέφυγε στον Πειραιά, μετά από τεράστιες προσπάθειες 

κατάφερε να μάθει τη συνέβη στη δίκη που ακολούθησε εναντίον του Θηραμένη με κατήγορο τον 

Κριτία. Συνδεόμαστε αμέσως μαζί του.  

ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1:  

Καλημέρα σας και από τον  Πειραιά. Στην Αθήνα επικρατεί πανικός. Οι τριάκοντα σκοτώνουν 

πολλούς από αυτούς που δεν ανήκουν στον κατάλογο των 3.000 προστατευμένων ολιγαρχικών. 

Ωστόσο οδήγησαν σε δίκη και τον δικό τους άνθρωπο τον Θηραμένη, επειδή θεώρησαν ότι αποτελεί 

απειλή για το καθεστώς. Με βάση τα λεγόμενα βουλευτή που ασκούσε δικαστικά καθήκοντα, η δίκη 

αυτή ήταν μια παρωδία. Υπήρχαν φρουροί οπλισμένοι στα κιγκλιδώματα και έτσι κανείς δεν 

μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Θηραμένη, όλοι τον άκουσαν με 

προσοχή, όμως κανείς δεν τόλμησε να τον υποστηρίξει. Ο ίδιος μάλιστα είπε πως θα γίνουν πολλά 

ακόμα τραγικά πράγματα, όπως διαγραφές από τις λίστες, διωγμοί και θάνατοι. Στο τέλος ο 

Θηραμένης προσπάθησε να σωθεί ως ικέτης καταφεύγοντας στο βωμό, αλλά έντεκα άτομα τον 

έπιασαν και τον τραβούσαν από τα χέρια. Εκείνος επικαλούνταν θεούς και ανθρώπους για να δουν 



6 
 

καλά αυτά που γίνονταν. Οι βουλευτές όμως παρέμεναν αδρανείς, γιατί έβλεπαν πως ο χώρος 

μπροστά στο βουλευτήριο ήταν γεμάτος από φρουρούς οπλισμένους με εγχειρίδια. Έτσι, οι έντεκα 

έσυραν τον άντρα στην αγορά, όπου βρισκόμουν κι εγώ. Τότε λοιπόν άκουσα τον ίδιο το Θηραμένη 

να φωνάζει τι πάθαινε. Ο Σάτυρος, αρχηγός των 11,  του έλεγε ότι θα θρηνήσει αν δεν σωπάσει, ενώ 

οι φρουροί με μίσος στο πρόσωπο τον έσερναν χωρίς να μπορεί να ξεφύγει. Μετά από λίγη ώρα 

ήρθαν και άλλοι φρουροί και μας απείλησαν, αν δεν φεύγαμε. Κάπως έτσι λοιπόν ήρθε το τέλος του 

Θηραμένη, καταδικασμένος να πιει το κώνειο, μετά από μια κωμικοτραγική δίκη, όπως 

χαρακτηρίστηκε. Αν καταφέρουμε να μάθουμε νεότερα, θα σας ενημερώσουμε. Καπλάνη Γεωργία, 

από τον Πειραιά. 

 

 

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 7: Σας καλημερίζουμε στο σημερινό δελτίο ειδήσεων. Φίλες και φίλοι, έχουμε 

νεότερα με το πάντα επίκαιρο θέμα μας. Επιτέλους, υπάρχει αντίδραση από τους δημοκρατικούς, και 

αυτό έχει ως συνέπεια να διεξάγονται κάποιες μικρές μάχες ανάμεσα σε δημοκρατικούς και 

ολιγαρχικούς. Για περισσότερες πληροφορίες συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στον Πειραιά. 

ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2: Γεια σας κυρίες και κύριοι! Βρισκόμαστε στον Πειραιά λίγες μέρες 

μετά την θανάτωση του Θηραμένη. Έστω και λίγες ημέρες μετά από αυτό το τραγικό γεγονός, οι 

τριάντα διώχνουν ανεμπόδιστα Αθηναίους κατοίκους από τα σπίτια τους, καθώς έχουν επιβάλλει την 

κυριαρχία τους χωρίς φόβο. Η Θήβα και τα Μέγαρα είναι γεμάτα από μετανάστες, αφού έχουμε 

διωγμούς πολιτών  από την Αθήνα. 

Ο γενναίος στρατηγός των δημοκρατικών όμως, ο Θρασύβουλος, πήρε την κατάσταση στα χέρια 

του, και κατευθύνθηκε στο οχυρό φρούριο της Φυλής μαζί με 70 άντρες. Οι τριάκοντα αποφασίζουν 

να χτίσουν φρούριο, αφού τραυματίστηκαν μερικοί άντρες τους, με σκοπό να σταματήσουν τον 

ανεφοδιασμό των επαναστατών και να τους εξαναγκάσουν να παραδοθούν. Ο Θρασύβουλος, 

ωστόσο, αφού συγκέντρωσε τους άντρες του, επιτέθηκε στους αντιπάλους. Βλέποντας την άσχημη 

κατάσταση οι Τριάντα, κατακτούν την Ελευσίνα ως καταφύγιο έκτακτης ανάγκης. Εκεί 

συλλαμβάνουν τους κατοίκους, τους οδηγούν στο Ωδείο και την επόμενη μέρα με πρόταση του 

Κριτία, τους καταδικάζουν ομόφωνα. Ύστερα από όλα αυτά, ο Θρασύβουλος μαζί με 1.000 περίπου 

άντρες παρατάχτηκαν στη Μουνιχία ενώ οι ολιγαρχικοί πήγαν στην Ιπποδάμειο Αγορά. Ο αρχηγός 

των δημοκρατικών παίρνει το λόγο μπροστά στους στρατιώτες του, τους συμβουλεύει σχετικά με 

την μάχη και αναπτερώνει το ηθικό τους, σύμφωνα με πληροφορίες από το μέτωπο. Αυτά προς το 

παρόν επιστρέφουμε σε σένα. 

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 7: Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Όπως ακούσατε και μόνοι σας, οι 

ολιγαρχικοί χάνουν σε κρίσιμες μάχες και λέγεται ότι με χαμηλό ηθικό σίγουρα θα γυρίσουν 

αποδεκατισμένοι στην Αθήνα. Για να συνδεθούμε και με τον ανταποκριτή μας στην Αθήνα. 

ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΑΘΗΝΑ 3: Καλημέρα! Ραγδαίες και δραματικές οι εξελίξεις που διαδραματίζονται. 

Μετά την αυτοθυσία του μάντη, που προφήτευσε το θάνατό του, ακολούθησε η νίκη των 

δημοκρατικών, οι οποίοι προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στο αντίπαλο στρατόπεδο, όπως ο θάνατος 

του Κριτία και του Ιππόμαχου. Πρέπει να αναφέρουμε όμως πως οι δημοκρατικοί σεβάστηκαν τους 

αντιπάλους τους, καθώς δεν αφαίρεσαν τους χιτώνες τους και επέστρεψαν τους νεκρούς. Μετά την 

κατάπαυση των εχθροπραξιών ακολούθησε η ομιλία του κήρυκα Κλεόκριτου προς τους 

ολιγαρχικούς. Στην αρχή ο κήρυκας εξέφρασε την απορία του γιατί αυτοί ήθελαν να σκοτώνουν 

δημοκρατικούς. Τόνισε ότι οι δημοκρατικοί, αντίθετα, δεν τους είχαν κάνει κανένα κακό και 

υπενθύμισε τους κοινούς δεσμούς και τις κοινές εκδηλώσεις που ενώνουν όλους τους Αθηναίους. 

Στο τέλος κάλεσε τους ολιγαρχικούς να σταματήσουν τα εγκλήματα κατά της πατρίδας τους και να 

μην υπακούν στους τριάκοντα. Την επόμενη μέρα οι ολιγαρχικοί κάθονταν ταπεινωμένοι και 
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απομονωμένοι. Μεταξύ τους προέκυψαν διαφωνίες, ανάμεσα σε αυτούς που είχαν κάνει αδικήματα 

και σ’ εκείνους που δεν είχαν διαπράξει καμία αδικία. Στο τέλος κατέληξαν με ψηφοφορία να 

καθαιρέσουν τους τριάκοντα και στη θέση τους να εκλέξουν άλλους άρχοντες. 

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ 7: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν επιτέλους έφυγαν 

από την εξουσία οι ολιγαρχικοί. Όμως παρόλα αυτά περιμένουμε την αντίδραση της δύναμης της 

Σπάρτης. Αυτό ήταν το σημερινό μας δελτίο. Καλημέρα σας! Για περισσότερα μείνετε 

συντονισμένοι στο κανάλι μας. 


