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ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΟΛΗ 

Ο Άλιμοσ και ο Ευώνυμοσ, δφο αρχαίοι διμοι τθσ Ακινασ ςυηθτοφν για το μζλλον τθσ 

πόλθσ και αναηθτοφν τρόπουσ να βοθκιςουν τουσ ανκρώπουσ. Ο Ευώνυμοσ ιταν 

πλοφςιοσ και πολυπλθκισ διμοσ κοντά ςτθν αμαξωτι οδό που οδθγοφςε ςτο Λαφριο, 

ςθμερινι Λεωφόροσ Βουλιαγμζνθσ. Ο Άλιμοσ ιταν παράλιοσ διμοσ με λιμάνι, 

μικρότεροσ ςε μζγεκοσ, με κφριο αντικείμενο των κατοίκων τθν αλιεία. Σιμερα το 

μεγαλφτερο μζροσ του Ευώνυμου και ςχεδόν όλοσ ο Άλιμοσ ςυγκροτοφν το Διμο 

Αλίμου. Επικράτθςε το όνομα Άλιμοσ γιατί εκεί γεννικθκε ο μζγασ ιςτορικόσ 

Θουκυδίδθσ ο Αλιμοφςιοσ.  

Συνομιλοφν οι δυο ςοφοί γζροντεσ ο Άλιμοσ με τον Ευώνυμο, με αναδρομζσ από το χκεσ 

ςτο ςιμερα, ςυηθτώντασ για τα διαχρονικά ανκρώπινα προβλιματα. 

Ε. – Άλιμε τι κάνεισ; Ρεσ μου τα νζα ςου. Ζχει ψάρια θ κάλαςςα; Θυμάμαι 

μοςχοβολοφςε όλοσ ο τόποσ από το ιϊδιο και τθν αλμφρα. ζει ακόμα 

γάργαρο νερό από τον αρχαίο χείμαρρο Τραχϊνων που διζςχιηε και τθ 

δικι μου περιοχι; Το κζατρό ςου Άλιμε υπάρχει; Μαηευόςαςτε οι 

Αλιμοφςιοι να μιλιςετε για τα προβλιματα τθσ πόλθσ; 

Α. – Αχ Ευϊνυμζ μου! Η κάλαςςά μασ δεν ζχει πια τα ψάρια που είχε 

κάποτε. Είναι πάντα όμορφθ και γαλθνεφει θ ψυχι όταν κάκεςαι και 

βλζπεισ το θλιοβαςίλεμα, ιδιαίτερα ςτθν εκβολι του χείμαρρου 

Τραχϊνων. Για χρόνια τα ψάρια είχαν εξαφανιςτεί, αλλά μετά το ζργο του 

βιολογικοφ κακαριςμοφ ςτθν Ψυτάλλεια, τα ψάρια ξαναγφριςαν και μαηί 

τουσ ξαναγφριςε και θ ηωι. Πςο για το αρχαίο κζατρο ςτο πρανζσ του 

λόφου Θεςμοφορίων μόνο να το φανταςτείσ μπορείσ από κάτι λίγα 

ςπαράγματα και ανζνταχτα μζλθ που ζχουν απομείνει. Γιατί οι άνκρωποι 

ζχτιςαν πολυκατοικίεσ εκεί και μεηονζτεσ. Οι Γερμανοί ςτθν Κατοχι 

κατζςτρεψαν το ιερό τθσ Διμθτρασ, για να το κάνουν πολυβολείο. Κι αφοφ 

δεν υπάρχει πια το Θζατρο δεν ζχουμε ποφ να ςυνακροιςτοφμε. 

Ε. – Δεν πειράηει Άλιμε. Μακαίνω πωσ τϊρα οι Διμοι μασ ενϊκθκαν και 

τϊρα ζχουμε το δικό ςου όνομα, γιατί εςφ γζννθςεσ το Θουκυδίδθ. Τελικά 

φαίνεται πωσ μπορεί ζνασ άνκρωποσ με τθ δφναμθ του πνεφματοσ ν’ 

αλλάξει τθν ιςτορία ενόσ τόπου. 

Α. –Ζτςι είναι Ευϊνυμε, φαίνεται αλθκεφει ότι μερικζσ φορζσ, κατά πωσ 

λεν οι ςτρατθγοί, θ διαφορά ανάμεςα ςτθν νίκθ και ςτθν ιττα εξαρτάται 

από ζνα και μόνο ςτρατιϊτθ. Μα μασ λείπει το κζατρό μασ! 



Ε. – Μθν ςτεναχωριζςαι Άλιμε, το δικό μου κζατρο είναι ςε καλι 

κατάςταςθ και τϊρα που ενωκικαμε, όλοι μαηί εκεί κα ςυνακροιηόμαςτε! 

Θυμάςαι; Εκείνο με τθν ορκογϊνια ορχιςτρα, που εγκαταλείψαμε τρεισ 

αιϊνεσ πριν τθ γζννθςθ του Χριςτοφ γιατί πλθμμφριηε από τα νερά τθσ 

βροχισ. Ε, ςε πλθροφορϊ ότι ακόμα από τα νερά τθσ βροχισ πλθμμυρίηει! 

Άκουςα όμωσ, ότι με τθ βοικεια του «Διαηϊματοσ», οι άνκρωποι 

αποφάςιςαν να το αναςτθλϊςουν και να δίνουν εκεί παραςτάςεισ, ακόμα 

και ςχολικοφσ κεατρικοφσ αγϊνεσ να διοργανϊνουν. Να, τϊρα που μιλάμε, 

ζνα ςχολείο, το 9ο Δθμοτικό Αλίμου αποφάςιςε να υιοκετιςει το κζατρό 

μασ, το κζατρο του Ευϊνυμου και θ πζμπτθ τάξθ με τθ δαςκάλα τουσ να το 

παρουςιάςει ςτουσ μακθτζσ όλου του ςχολείου. Οι μακθτζσ να ξεναγοφν 

μακθτζσ ςτο Αρχαίο Θζατρό μασ! 

Α. – Μα τι μου λεσ Ευϊνυμε! Αυτά είναι ςπουδαία νζα! Αλλά, τι είναι το 

«Διάηωμα»; Εγϊ ιξερα το διάηωμα ςτθν αρχιτεκτονικι των αρχαίων 

κεάτρων μασ. 

Ε. – Ααα! Το «Διάηωμα» Άλιμε, είναι ζνα όραμα που γζννθςε ο Σταφροσ και 

άλλοι πολλοί γνωςτοί και άγνωςτοι εκελοντζσ, αρχαιολόγοι, καλλιτζχνεσ, 

ελεφκεροι πολίτεσ, ζνα όραμα που γίνεται πραγματικότθτα ςιγά - ςιγά για 

να γονιμοποιιςει ξανά τουσ ανκρϊπουσ με τα μνθμεία μασ, τουσ χϊρουσ 

κζαςθσ και ακρόαςθσ, που μζςα ςτθν αιωνιότθτα είναι αυτοί μόνο που 

κρατοφν τουσ ίδιουσ λόγουσ φπαρξθσ απ’ όταν τα χτίςαμε. 

Α. – Μα πεσ μου, θ Ακρόπολι ςου, Ευϊνυμε, με τα λαμπρά ανάκτορα και 

τα περίφθμα αγάλματα και τα κεραμικά υπάρχει;  

Ε. – Άλιμε, τϊρα χτφπθςεσ το ευαίςκθτο ςθμείο μου. Υπάρχει καμμζνθ 

μζςα ςτο κτιμα Γερουλάνου και περιμζνει τθν αρχαιολογικι ςκαπάνθ να 

τθν φζρει ςτο φωσ. Μα είναι δφςκολο, γιατί θ περιοχι πουλικθκε ςε 

ιδιϊτεσ. 

Α. – Γίνεται Ευϊνυμε, να πουλθκεί θ Ακρόπολι μασ; 

Ε. – Αχ, Άλιμε, φαίνεται πωσ με το χριμα όλα γίνονται! 

Α. – Και τϊρα, πϊσ κα γίνουν αναςκαφζσ για να βροφμε αυτοφσ τουσ 

κθςαυροφσ μασ; Ξζρω ακόμα πωσ δίπλα απ’ τθν Ακρόπολθ υπάρχει και 

λειτουργεί ζνα παλιό βυηαντινό εκκλθςάκι «Τα Ειςόδια τθσ Θεοτόκου». 

Αλλά τι μποροφμε να κάνουμε για όλ’ αυτά; 

Ε. – Μποροφμε να φτιάξουμε ζνα Αρχαιολογικό Ράρκο και μια ενιαία 

Ρολιτιςτικι διαδρομι που κα ςυνδζει όλα τα μνθμεία τθσ Ρόλθσ μασ και 

κα ‘ναι τόποσ εκπαίδευςθσ των νζων όλου του κόςμου. Αυτό είναι και τ’ 

όνειρό μασ! 



Α. –Και από ποφ πρζπει να ξεκινιςουμε για να γίνει αυτό το όνειρο 

πραγματικότθτα;  

Ε. – Μα φυςικά από τα παιδιά μασ. Γιατί, όπωσ ξζρεισ Άλιμε, από τα παιδιά 

ξεκινάνε οι μεγάλεσ αλλαγζσ ςτθν κοινωνία. 

Α. – Σοφά τα λόγια ςου Ευϊνυμε. Πμωσ, θ Ραιδεία είναι αυτι που δίνει 

αρχζσ ςτα παιδιά μασ και ςιμερα καρρϊ πωσ γίνεται μια ςθμαντικι 

προςπάκεια ςτο Διμο μασ. Στον Άλιμο θ Ραιδεία γιορτάηει ςτισ 17 

Σεπτζμβρθ. Σφμβολό τθσ ζνα χάρτινο παιδικό καραβάκι, χρϊμα το γαλάηιο, 

το γαλάηιο τθσ κάλαςςάσ μασ.  

Ε. – Τθ μζρα που μου λεσ γιορτάηει θ Σοφία, θ Αγάπθ, θ Ρίςτθ κι θ Ελπίδα.  

Κάκε μια χριςιμθ και απαραίτθτθ αξία για να οδθγιςουν τον Άνκρωπο 

ςτθν Αρετι, να τον εξυψϊςουν θκικά και πνευματικά.  

ΣΟΦΙΑ ΑΓΑΠΗ ΠΙΣΤΗ ΕΛΠΙΔΑ. Τζςςερισ κόρεσ εμφανίηονται και κακεμιά μιλάει για τισ 

χάρεσ τθσ και πώσ μπορεί τον Άνκρωπο να βοθκιςει. 

Σ. – Εγϊ είμαι θ Σοφία, που ςτουσ ανκρϊπουσ βρίςκω λφςεισ. Είμαι το 

απόςταγμα τθσ εμπειρίασ τουσ. Γι’ αυτό και πρϊτθ με γιορτάηουν. Κι όςοι 

μ’ ζχουν, δεν μ’ αλλάηουν! 

Αγ. – Εγϊ είμαι θ Αγάπθ: το άλασ τθσ ηωισ! Κάνω τουσ ανκρϊπουσ 

ευτυχιςμζνουσ! Πταν οι άνκρωποι αγαποφν, περπατοπετοφν. Κι απ’ όλα τ’ 

αγακά τίποτα πιότερο δε βαραίνει. Γιατί αμ’ αγαπάσ αλθκινά, όλ’ θ ηωι 

ομορφαίνει! 

Ρ. – Εγϊ είμαι θ Ρίςτθ. Δίνω ςτουσ ανκρϊπουσ όραμα. Τουσ κάνω να 

πιςτεφουν, πρϊτα ςτον εαυτό τουσ και μετά ςτουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ. 

Ρόςο μακριά μπορεί να πάει μια κοινωνία χωρίσ Ρίςτθ; Ρίςτθ ςτισ 

υπζρτατεσ αξίεσ: ςτουσ κεοφσ και ςτουσ ... ανκρϊπουσ. 

Ελ. – Εγϊ είμαι θ Ελπίδα, που όπωσ όλοι ξζρετε, πεκαίνω τελευταία, ι 

μάλλον .. δεν πεκαίνω ποτζ. Γιατί άμα χακϊ εγϊ, χάνεται το ανκρϊπινο 

είδοσ. Γιατί χωρίσ εμζνα δεν υπάρχει προςδοκία ότι μποροφν οι άνκρωποι 

να ϋβρουν το δρόμο τουσ και όλοι μαηί να κατακτιςουν τθν Αρετι. 

Ε. – Να ‘ναι άραγε αυτζσ οι αξίεσ που αρκοφν για να κάνουν τουσ 

ανκρϊπουσ ευτυχιςμζνουσ; 

 

Ο Άλιμοσ και ο Ευώνυμοσ κοιτάηονται ςυλλογιςμζνοι, ενώ τουσ πλαιςιώνουν οι τζςςερισ 

κόρεσ. Από το βάκοσ ζρχεται ζνασ επιβλθτικόσ και ευκυτενισ άνδρασ που δυνατά 

μονολογεί βροντώντασ το μπαςτοφνι του ςτο πάτωμα. Είναι ο Θουκυδίδθσ. 

 



Θ. – Είκοςι επτά χρόνια πόλεμοσ. Ζλλθνεσ πολεμοφν με Ζλλθνεσ. Ραντοφ 

καταςτροφι και φτϊχεια ςε νικθτζσ και νικθμζνουσ. Καμία πρόοδοσ, καμία 

προκοπι, καμία ανκρϊπινθ αξία. Κανζνα λουλοφδι δεν μπορεί ν’ ανκίςει, 

όταν οι άνκρωποι πολεμοφν. Ο πιο τραχφσ, ο πιο ςκλθρόσ πόλεμοσ είναι 

ανάμεςα ς’ αδζρφια, ςε όμαιμουσ.  

Ο εμφφλιοσ είν’ ο χειρότεροσ πόλεμοσ. Σασ το λζω εγϊ που ζγραψα τθν 

ιςτορία του. Εγϊ, ο Θουκυδίδθσ ο Αλιμοφςιοσ, ο γιοσ του Ολόρου, ζγραψα 

τον Ρελοποννθςιακό Ρόλεμο, μζρα – μζρα και τον άφθςα κλθρονομιά 

ςτουσ ανκρϊπουσ για να κυμοφνται οι Ζλλθνεσ πωσ όταν δεν ζχουν Ειρινθ 

ανάμεςά τουσ και Δθμοκρατία, μόνο νικθμζνοι υπάρχουν.  

Σασ λζω για τθ Δθμοκρατία, παρότι, όπωσ ξζρετε, εγϊ είμαι ολιγαρχικόσ, 

γιατί ςτα γεράματά μου, κι αυτό λίγοι το ξζρουν, πείςτθκα από το Μεγάλο 

Ρερικλι πωσ ςε Δθμοκρατία πρζπει να ηοφμε, όπου θ Ρολιτεία να 

φροντίηει για το καλό των περιςςοτζρων. Και μ’ αυτι τθν αρχι να 

πορεφεται και ν’ αποφαςίηει. 

Πλοι οι Ρολίτεσ πρζπει να ςυμμετζχουν ςτα κοινά. Γιατί όςοι δεν 

αςχολοφνται κακόλου με τθν Ρόλθ μασ, δεν είναι για μασ φιλιςυχοι 

Ρολίτεσ: Είναι ΑΧΗΣΤΟΙ ΡΟΛΙΤΕΣ!! 

Ο Θουκυδίδθσ κάκεται ανάμεςα ςτον Άλιμο και τον Ευώνυμο. Τουσ πλαιςιώνουν οι 

τζςςερισ κόρεσ, ενώ ςτθ ςκθνι μπαίνει θ Ειρινθ και πάνω τθσ ςτζκεται όρκια θ 

Δθμοκρατία. Οι κόρεσ τώρα αγκαλιάηουν τθ Δθμοκρατία, που με δυνατι φωνι 

απευκφνεται προσ όλουσ λζγοντασ: 

Δ. – Ο κλϊνοσ ςτον κλϊνο φυτρϊνει κι ό λόγοσ άλλο λόγο κζλει. Κι θ 

Σοφία, θ Αγάπθ, θ Ρίςτθ κι θ Ελπίδα μζςα ςτθν Ειρινθ ηουν. Σασ το λζω 

εγϊ, θ Δθμοκρατία, που ςασ νοιάηομαι όλουσ και φροντίηω και 

αποδζχομαι ακόμα κι αυτοφσ που με απαρνιοφνται. Ειρινθ χρειάηονται 

πάνω απ’ όλα οι άνκρωποι για να ευτυχοφν δθμιουργϊντασ Ρολιτιςμό. 

Τώρα όλοι αγκαλιάηουν και πλαιςιώνουν τθν Ειρινθ, λζγοντασ ρυκμικά το όνομά τθσ. 

 

ΕΙΗΝΗ! ΕΙΗΝΗ! ΕΙΗΝΗ!  

 

Άλιμοσ 1/05/2016  

 

Αφιερϊνεται ςτα παιδιά τθσ 5θσ τάξθσ του 9ου Δθμοτικοφ Αλίμου και τθ Δαςκάλα τουσ. 


