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Κεφάλαιο 1

T ο 490 π.Χ. όλοι ήταν σε αναβρασμό στην 

Αθήνα. Περίμεναν ότι κάτι κακό θα συνέβαι-

νε και προετοιμάζονταν, όπως μπορούσαν, 

γι’ αυτό το ενδεχόμενο. Οι ιερείς έκαναν λιτανείες 

στους θεούς και κυρίως στην προστάτιδα της πόλης, 

τη θεά Αθηνά. Καθημερινά οι ναοί ήταν γεμάτοι με 

πιστούς, που πήγαιναν προσφορές και αφιερώματα 

για δεήσεις.

Πολύ συχνά γινόταν και η συγκέντρωση του λαού, 

η Εκκλησία του Δήμου, όπως την έλεγαν, πάνω στον 

λόφο της Πνύκας. Οι πολιτικοί, με αρχηγούς τον 

στρατηγό Μιλτιάδη* των αριστοκρατών και τον Θεμι-

* Ο Μιλτιάδης (540-489 π.Χ.) ήταν Αθηναίος πολιτικός και 
στρατηγός. Υπήρξε ο ηγέτης των Αθηναίων στη νικηφόρα 
μάχη του Μαραθώνα κατά των Περσών το 490 π.Χ.
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στοκλή* των δημοκρατικών, συζητούσαν τόσο τις εξε-

λίξεις που αφορούσαν άμεσα την πόλη όσο κι εκείνες 

που σχετίζονταν με την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Το σημαντικότερο πρόβλημα που τους απασχο-

λούσε ήταν οι Πέρσες, οι οποίοι πριν από λίγα χρόνια 

κατέστειλαν μια μεγάλη επανάσταση των Ελλήνων 

στην Ιωνία, δηλαδή στα παράλια της Μικράς Ασίας. 

Έτσι, τους άνοιξε για τα καλά η όρεξη και θέλησαν 

να επεκταθούν στην Ελλάδα. Το τόλμησαν και εύκο-

λα κατέκτησαν τη Θράκη και τη Μακεδονία. Στη συ-

νέχεια οργάνωσαν ένα σχέδιο για να επιτεθούν στη 

νότια Ελλάδα, τελικά όμως δεν τα κατάφεραν, κι έτσι 

η προέλασή τους ανεστάλη.

Σχεδόν δύο χρόνια είχαν περάσει από τότε και 

όλοι οι Έλληνες είχαν ανακουφιστεί. Ίσως και να εί-

χαν πιστέψει ότι ο κίνδυνος είχε περάσει. Όμως τα 

πράγματα δεν ήταν έτσι. Γιατί οι φήμες για μια νέα 

εκστρατεία τους είχαν αρχίσει και πάλι να κυκλοφο-

ρούν έντονα. 

Στην Αθήνα κάθε πολίτης είχε λόγους να φοβάται 

έναν πόλεμο και όλοι λίγο πολύ το συζητούσαν στα 

σπίτια τους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο οίκος του 

* Ο Θεμιστοκλής (527-459 π.Χ.) ήταν Αθηναίος πολιτικός και 
στρατηγός. Υπήρξε πολιτικός αντίπαλος του Μιλτιάδη. Πολέ-
μησε στον Μαραθώνα και ήταν ο ηγέτης των Αθηναίων στη νι-
κηφόρα ναυμαχία της Σαλαμίνας κατά των Περσών το 480 π.Χ. 
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στρατηγού Μιλτιάδη, που ήταν πολύ αγαπητός στον 

λαό. Το σπίτι του, που ήταν κοντά στις Πειραϊκές 

Πύλες, ήταν μια πραγματική κυψέλη από δούλους, 

εργαζομένους, οικείους και πολλούς άλλους, που 

έμπαιναν και έβγαιναν καθημερινά. 

Ο Μιλτιάδης ήταν αυστηρός αλλά δίκαιος πατέ-

ρας και ποτέ δεν άφηνε τα παιδιά του να κάνουν ό,τι 

ήθελαν, όπως έκαναν πολλοί πλούσιοι της εποχής 

του. Η γυναίκα του, η Ηγησιπύλη, του είχε χαρίσει 

την Ελπινίκη και τον Κίμωνα**. Η Ελπινίκη μάθαινε 

στο σπίτι όλα όσα θα χρειαζόταν σαν θα μεγάλω-

νε και θα παντρευόταν, ενώ ο Κίμων, που πια είχε 

φτάσει τα δεκαπέντε του, εκπαιδευόταν για να γίνει 

ένας καλός πολίτης. Στο σπίτι είχε τους καλύτερους 

δασκάλους, ενώ καθημερινά πήγαινε στο Γυμνάσιο*** 

της πόλης. Επιπλέον, ο Μιλτιάδης πάντα τον έβαζε 

να εκτελεί μέσα στο σπίτι διάφορες άλλες εργασίες, 

** Ο Κίμων (506-450 π.Χ.) ήταν γιος του Μιλτιάδη. Μεγάλος πο-
λιτικός άντρας και στρατηγός, συνέβαλε σημαντικά στην ενδυ-
νάμωση της Αθήνας μέχρι τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Σκοτώ-
θηκε στην Κύπρο το 450 π.Χ., όταν οι Αθηναίοι πολιορκούσαν 
τους Πέρσες στο αρχαίο Κίτιο (σημ. πόλη της Λάρνακας).
*** Το Γυμνάσιο ήταν ένας μεγάλος περίκλειστος χώρος με 
στοές και κτίρια. Εκεί ασκούνταν οι νεαροί Αθηναίοι, κυρίως 
δε εκείνοι των οποίων οι γονείς δεν ήταν Αθηναίοι. Βρισκόταν 
στην περιοχή Κυνόσαργες, στα νότια του ναού του Ολυμπίου 
Διός, έξω από τα τείχη της Αθήνας. 
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ενώ του ανέθετε και εξωτερικές δουλειές, ώστε να 

μάθει τη ζωή πιο γρήγορα. Μάλιστα του έλεγε: «Μι-

κρέ Κίμωνα, να θυμάσαι ότι αργία μήτηρ πάσης κα-

κίας». Ότι δηλαδή η τεμπελιά μόνο κακά μπορεί να 

φέρει στον άνθρωπο. 

Εκείνη την ημέρα ο Μιλτιάδης είχε σηκωθεί από 

νωρίς. Αφού ολοκλήρωσε την προσωπική του γυμνα-

στική στον μεγάλο κήπο στο πίσω μέρος του σπιτιού 

του, άρχισε να ασχολείται με τις υποθέσεις στο γρα-

φείο του. Όταν τελείωσε, σηκώθηκε και πήγε προς 

το παράθυρο. Κοίταξε έξω στον κήπο και είδε τον Κί-

μωνα που μελετούσε με έναν παιδαγωγό. Εκεί δίπλα 

ήταν και ο προσωπικός του δούλος, ο εικοσάχρονος 

Χαρίλαος. Ο Μιλτιάδης φώναξε στον γιο του, που γύ-

ρισε. Του έκανε νόημα κι εκείνος έσπευσε στο γρα-

φείο του. 

―Καλημέρα, πατέρα.

―Καλημέρα. Σήμερα σου έχω μια αποστολή. 

―Ακούω. Τι μπορώ να κάνω;

―Τι ανάγκες έχουμε σε τρόφιμα αυτή την εβδο-

μάδα; 

Ο Κίμων γύρισε στον Χαρίλαο, που στεκόταν δίπλα 

και ο οποίος απάντησε:

―Κύριε, η μαγείρισσα είπε ότι χρειαζόμαστε επει-

γόντως όσπρια. Επίσης το σιτάρι είναι στο ένα τρίτο 

της ετήσιας ποσότητας που καταναλώνουμε. Καλό θα 
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ήταν να αγοράσουμε τώρα που τελείωσε ο θερισμός. 

Οι ποσότητες είναι μεγάλες και οι τιμές χαμηλές. 

―Από λαχανικά; 

―Είμαστε καλά, κύριε. 

―Ωραία. Κίμωνα, θέλω να πας για ψώνια με τον 

δούλο σου. Πήγαινε στη μαγείρισσα να σου δώσει τη 

λίστα. Πάρε μαζί σου και ένα γαϊδούρι μας να τα φορ-

τώσετε όλα.

―Σε ποιον έμπορο θέλεις να πάω, πατέρα;

―Πού νομίζεις ότι μπορούμε να βρούμε τα καλύ-

τερα προϊόντα;

―Πιστεύω στον Αντίπατρο, στην κεντρική Αγορά*. 

Το μαγαζί του είναι πίσω από τον βωμό των Δώδεκα 

Θεών**, σε έναν πλατύ δρόμο, ανάμεσα σε άλλα όμοια 

μαγαζιά.

―Α, μάλιστα. 

―Εκεί έχω και μια καλή φίλη, ξέρεις. Ένα κορίτσι 

στην ηλικία μου που μας εξυπηρετεί, είπε ο Κίμων. 

―Ποια είναι αυτή;

―Λέγεται Πανδώρα και είναι η κόρη του Αντίπα-

τρου. Πάντα μας δίνει τα καλύτερα. 

* Η Αγορά ήταν το εμπορικό, διοικητικό, φιλοσοφικό και εκ-
παιδευτικό κέντρο της αρχαίας Αθήνας. Εκεί βρίσκονταν όλα 
τα μεγάλα δημόσια κτίρια και πάμπολλα καταστήματα. 
** Κατασκευάστηκε γύρω στο 520 π.Χ. Οι Αθηναίοι από εκεί 
μετρούσαν όλες τις χιλιομετρικές αποστάσεις.
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―Α, μπα… Και πώς την έπεισες γι’ αυτό, γιε μου; 

Ο Κίμων κοκκίνισε. Ο Μιλτιάδης το είδε και χαμο-

γέλασε, αλλά του είπε σοβαρά:

―Κοίτα μην ξεπεράσεις τα όρια μαζί της. Ποτέ μην 

ξεχάσεις την καταγωγή σου. Είσαι ένας αριστοκρά-

της και πρέπει να προσέχεις να μην εκθέσεις την οι-

κογένειά μας στα μάτια του λαού. 

―Πατέρα, θα προσέχω, είπε ο μικρός με συστολή. 

―Ωραία. Μπορείς να πηγαίνεις. 

Ο Κίμων χαιρέτησε, αλλά, ενώ έφευγε, ο στρατη-

γός τού είπε:

―Ε, μα πού πας, βρε κουφιοκέφαλε; Χρήματα πή-

ρες;

―Α, ναι, θέλω κι από αυτά, είπε ο μικρός και χα-

μογέλασε.

―Πάρε, του είπε ο άλλος και του πέταξε ένα μικρό 

πουγκί με μερικά χρήματα. 

―Ευχαριστώ πολύ, πατέρα. Θα προσέχω.

―Και κοίτα μην αργήσεις. Το μεσημέρι θέλω όλοι 

να είμαστε στο σπίτι και να τρώμε σαν οικογένεια.

Ο Κίμων έφυγε ακολουθούμενος από τον δούλο 

του. Πήγε στη μαγείρισσα του οίκου και της είπε 

όσα είχε διατάξει ο Μιλτιάδης. Εκείνη του έδωσε τη 

λίστα και ο μικρός ξεκίνησε. Από ένα ψηλό μπαλκό-

νι τον παρακολουθούσε ο Μιλτιάδης. Χαμογελού-

σε. Ο γιος του ήταν πολύ έξυπνος, και το χαιρόταν. 
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Το ίδιο και ο καλός του δούλος, που είχε για βοηθό 

του. 

Ο στρατηγός είχε αγοράσει μωρό τον Χαρίλαο 

από έναν άλλο αριστοκράτη, καθώς η μητέρα του 

είχε πεθάνει στη γέννα. Ο Μιλτιάδης τον ανέθρεψε 

σαν δικό του παιδί και του έμαθε να διαβάζει και να 

γράφει. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια τού είχε διδά-

ξει προσωπικά πώς να χρησιμοποιεί ακόμα και όπλα, 

πράγμα πρωτόγνωρο για δούλο στην Αθήνα.

Ο Μιλτιάδης όμως πίστευε πολύ στην εκπαίδευ-

ση των δούλων, κάτι που τον έφερνε σε αντίθεση με 

άλλους φίλους του αριστοκράτες. Υποστήριζε ότι 

επιλεκτικά κάποιοι δούλοι, αν είχαν την κατάλληλη 

ελληνική εκπαίδευση, θα μπορούσαν να γίνουν καλοί 

πολίτες στο μέλλον. Και μάλιστα η Δημοκρατία θα 

μπορούσε να τους εμπιστευτεί ακόμα και αξιώματα. 

Έτσι, η Αθήνα δε θα κινδύνευε ποτέ από μια επανά-

σταση δούλων, όπως είχε γίνει πιο παλιά στη Σπάρτη.

Ολοφάνερο παράδειγμα επιτυχίας της τακτικής 

του ήταν τούτο το αγόρι, ο Χαρίλαος. Γι’ αυτό και ο 

Μιλτιάδης τού είχε τόση εμπιστοσύνη. Σχεδόν τον 

είχε σαν ελεύθερο άνθρωπο μέσα στον οίκο του, 

αλλά και τον πιο πιστό του υπηρέτη, τον οποίο είχε 

βάλει υπεύθυνο και συνοδοιπόρο δίπλα στον γιο του. 

Ο Χαρίλαος από τη μεριά του όλα αυτά τα χρόνια, 

πλην των άλλων, είχε διδαχτεί και ποια ήταν η θέση 
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του. Εκτιμούσε και με το παραπάνω την αποστολή που 

του είχε αναθέσει ο Μιλτιάδης. Έβλεπε τον μικρό Κί-

μωνα όχι μόνο σαν τον μικρό του κύριο, αλλά και σαν 

φίλο. Γι’ αυτό του συμπαραστεκόταν σε γλέντια, σε 

λύπες, σε κρυφές αποδράσεις, στην εκπαίδευσή του 

και σε πολλές άλλες περιστάσεις. Ο Χαρίλαος ήταν 

έτοιμος να δώσει ακόμα και τη ζωή του γι’ αυτόν.

Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι δυο τους είχαν πια 

φτάσει στο κέντρο της Αθήνας, στη μεγάλη Αγορά. Ο 

Κίμων κοίταξε γύρω του και είδε το πλήθος που πή-

γαινε και ερχόταν στην τεράστια τριγωνικού σχήμα-

τος πλατεία, η οποία σχηματιζόταν ανάμεσα στα δη-

μόσια κτίρια και στην πλατιά οδό των Παναθη ναίων, 

που οδηγούσε ψηλά στην Ακρόπολη. Χάρηκε. Αυτές 

οι έξοδοι από το σπίτι ήταν από τις μεγάλες του απο-

λαύσεις τώρα στην εφηβεία του. Σκόπευε λοιπόν να 

ευχαριστηθεί αυτή τη βόλτα όσο περισσότερο γινό-

ταν. 

Τράβηξε πίσω του τον γάιδαρο και έγνεψε στον 

Χαρίλαο να τον ακολουθήσει. Σύντομα χάθηκαν μέσα 

στο πλήθος.
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