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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο αποτελεί απόδοση στα Ελληνικά ενός τμήματος από το 

σάιτ του Δημοτικού Σχολείου του Σνέιθ της Αγγλίας και έγινε τον Σεπτέμβριο του 2001. Αν 

και το αρχικό σάιτ δεν υφίσταται πλέον, το κείμενο που ακολουθεί γράφτηκε την περίοδο 

εκείνη, εντούτοις εξακολουθεί και σήμερα (2020) να διατηρεί την αξία του οπότε το 

αφήνω αμετάβλητο. 

Ενώ η χρήση των υπολογιστών στο ελληνικό σχολείο είναι το ζητούμενο απ' όλους, 

προς το παρόν, όπου διδάσκονται υπολογιστές, αυτό έχει να κάνει με κάποια επαφή των 

παιδιών με προγράμματα ζωγραφικής και την διδασκαλία του Word ή κάποιου 

επεξεργαστή κειμένου. Αυτό πάντως δεν θα πρέπει να είναι και η μοναδική χρήση ενός 

υπολογιστή μέσα στην τάξη έτσι δεν είναι; 

Η "ανακαλυπτική" διάσταση της μάθησης, όπως προκρίνεται από τα νέα σχολικά 

προγράμματα δεν προωθείται αρκετά μ' αυτόν τον τρόπο, χρειάζεται ειδικό software το 

οποίο επί του παρόντος (2001) είναι δυσεύρετο, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. 

Για το λόγο αυτό, σκέφτηκα ότι η μετάφραση του συγκεκριμένου site θα μπορούσε να 

συμβάλλει κάπως προς αυτή την κατεύθυνση. 

Όπως θα παρατηρήσετε, η δουλειά του άγγλου συναδέλφου Derek Allen (με τον οποίο 

και είχα επικοινωνία εκείνη την περίοδο), είναι εξαιρετική και πολύ εύχρηστη μέσα στην 

τάξη, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της "Ευέλικτης Ζώνης" και της διαθεματικής προσέγγισης των 

διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. 

Το πρότζεκτ είχε εντυπωσιάσει τόσο, ώστε είχε προταθεί για βράβευση μεταξύ άλλων 

μαζί και με μια σχετική σελίδα του BBC! Επίσης, προς μεγάλη έκπληξή μου, -και χαρά- 

είδα να προτείνεται ως εγκεκριμένη διαθεματική δραστηριότητα στο βιβλίο της Ιστορίας 

της Δ΄ Τάξης που διδάσκεται σήμερα! 

Η χρήση του υπολογιστή διευκολύνει την διεξαγωγή του και το πρότζεκτ βρίσκεται 

δημοσιευμένο στη διεύθυνση https://paroutsas.jmc.gr/pel_war/index.htm. Εντούτοις, σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί τυπωμένο το παρόν 

βιβλίο.   

Δεδομένων των νέων συνθηκών λόγω κορωνοϊού, το πρότζεκτ προσφέρεται και για 

διαδικτυακή υλοποίηση μέσω σύγχρονης ή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το σάιτ συμπιεσμένο, για να το 

χρησιμοποιήσετε αυτούσιο σε υπολογιστή που δεν διαθέτει σύνδεση. 

ΔΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

  

https://paroutsas.jmc.gr/pel_war/index.htm


ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Το Αγγλικό αναλυτικό πρόγραμμα δεν δίνει και πολύ χρόνο για την μελέτη της 

ιστορίας σε μεγάλο βάθος. Εξ αιτίας της έλλειψης χρόνου υπάρχει ο κίνδυνος της 

παρανόησης, όταν ασχολούμαστε με θέματα όπως είναι η Αρχαία Ελλάδα ... πάνω από 

1000 χρόνια ιστορίας και μύθου 

Υπήρξε στ' αλήθεια ο Ηρακλής; 

Τι ήταν ο Δούρειος Ίππος; 

Συνάντησε ο Αρχιμήδης τον Πυθαγόρα; 

Αντί λοιπόν ν' ασχοληθούμε με ολόκληρη την Αρχαία Ελλάδα, ασχολούμαστε μόνο με 

26 χρόνια που ν' αξίζουν. Τον πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. 

Έχουμε δύο οικογένειες. Μία από την Αθήνα και μία από τη Σπάρτη. Μπορούμε να 

διαβάσουμε σαν σε έργο ή σαπουνόπερα το τί συνέβη σε κάθε μέλος της σε διαφορετικά 

χρονικά σημεία. Οι χαρακτήρες επίσης διαπλέκονται, έτσι ώστε διαβάζοντας για τον ένα 

να μαθαίνουμε κάτι και για τους άλλους. 

Αν η μισή τάξη διαβάσει για τη Σπάρτη και η άλλη μισή για την Αθήνα θα έχουμε την 

ευκαιρία για αρκετή δημιουργική συζήτηση. Για παράδειγμα στο Πρώτο μέρος 

Ο Σπάρτακος ο νεώτερος και ο Πολύβιος ο νεώτερος ασχολούνται με τις διαφορές 

ανάμεσα στη μόρφωση των αγοριών στις δύο πόλεις 

Η Αγαθονίκη και η Απολλωνία προβάλλουν τις διαφορές ανάμεσα στη μόρφωση 

αγοριών και κοριτσιών 

Η Ιφιγένεια και η Ηλέκτρα: Η θέση των γυναικών στις δύο πόλεις - κράτη 

Η περίληψη για τον δάσκαλο στον "πάτο" κάθε Μέρους δίνει την σχετική "ιστορία". 

Δίνονται ερωτήσεις κατανόησης για κάθε Μέρος έτσι ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν 

να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν τα κύρια σημεία. Υπάρχουν επίσης 

"βιογραφικά" φύλλα για κάθε χαρακτήρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φύλλα 

εργασίας. 

Ζητάμε εξ αρχής συγγνώμη για οποιαδήποτε προσβολή κάνουμε στους σοβαρούς 

ιστορικούς αλλά ... δεν τα επινοήσαμε ΟΛΑ. Τα περισσότερα συνέβησαν ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ. 

Καλή διασκέδαση!! 

Derek Allen, 2001 

   



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1
ΟΥ

 ΜΕΡΟΥΣ 

Βρισκόμαστε στα 430 π.Χ. Ο Σπαρτιατικός στρατός μόλις εισέβαλλε 

στην Αττική, την περιοχή γύρω από την Αθήνα. Οι Αθηναίοι γνωρίζουν 

ότι ο Σπαρτιατικός στρατός είναι πολύ δυνατός γι' αυτούς και 

κλειδώθηκαν μέσα στην πόλη αντί να πολεμήσουν. Ελπίζουν ότι οι 

Σπαρτιάτες θα εγκαταλείψουν τον αγώνα και θα φύγουν. Όμως 

ξέσπασε ένας τρομερός λοιμός στην Αθήνα και πολύς κόσμος πεθαίνει. 

Οι Σπαρτιάτες πάντως όσο και να προσπαθούν δεν καταφέρνουν να 

μπουν στην πόλη. Οι Αθηναίοι παίρνουν εφόδια και τροφές 

χρησιμοποιώντας το λιμάνι του Πειραιά, αφού οι Σπαρτιάτες δεν έχουν 

πλοία για να τους σταματήσουν!!! 

Η οικογένεια του Σπάρτακου ζει στη Σπάρτη. Ο 7χρονος γιος του, Σπάρτακος ο 

νεώτερος είναι έτοιμος να ξεκινήσει το σχολείο, το ίδιο και η δίδυμη αδερφή του, η 

Απολλωνία. Ο Σπάρτακος ο πρεσβύτερος και ο πατέρας του Πάτρονας, ετοιμάζονται να 

ενωθούν με τον Σπαρτιατικό Στρατό στην πολιορκία του των Αθηνών. Η σύζυγός του 

Ιφιγένεια αποδέχεται το γεγονός ότι η οικογένειά της τραβάει  διαφορετικούς δρόμους. 

Της αρκεί να είναι πολύ ευγνώμων που τα παιδιά της τελικά βγήκαν τόσο 'τέλεια'.  Ο 

Ζεύς, ο σκύλος τους, απλά δεν μπορεί να δει την σημασία όλων αυτών. 

Εν τω μεταξύ στην Αθήνα φτάνουν οι μέρες του σχολείου και για τον  Πολύβιο τον 

Νεώτερο, έναν επίσης 7χρονο νεαρό... Το σχολείο του βέβαια διαφέρει πολύ από τα δικά 

μας σήμερα. Η μικρή του αδελφή, η Αγαθονίκη θά 'θελε κι αυτή να πάει στο σχολείο, 

αλλά αυτό δεν συνηθιζόταν στην Αθήνα. Οι γυναίκες δεν είχαν πολλές ελευθερίες. Η 

γιαγιά του Ασπασία και η μητέρα του Ηλέκτρα είναι εντελώς αποσβολωμένες από το 

γεγονός ότι ο Περικλής ο ίδιος πρόκειται να τους επισκεφθεί. Ο πατέρας του νεαρού 

Πολύβιου, Πολύβιος κι αυτός, πήρε το μέρος του Περικλή στην ψηφοφορία της 

Εκκλησίας του Δήμου για το πώς θα έπρεπε να πολεμήσουν σ' αυτόν τον πόλεμο. 

Εντούτοις, ο δικός του πατέρας, ο Διονύσιος, ήταν υπέρ του πολέμου! Ο Περικλής έχει 

βάψει τα μαλλιά του ξανθά και τόσο αυτός όσο και ο Πολύβιος ο Πρεσβύτερος είναι 

κρυωμένοι. 

Ή μπας και αρρώστησαν από τον λοιμό; 

Ακολουθεί σε κάθε μια από τις επόμενες σελίδες η ζωή του κάθε μας ήρωα σε αυτά 

τα χρόνια της πρώτης φάσης του πολέμου. 

  



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2
ΟΥ

 ΜΕΡΟΥΣ  

Δέκα χρόνια μετά. Ο πόλεμος τελείωσε. Ο στρατός των Λακεδαιμονίων επέστρεψε 

στην πατρίδα και η ζωή ξαναπήρε τον φυσιολογικό της ρυθμό. 

Ο Πάτρονας (ο ηλικιωμένος Σπαρτιάτης) τα πήγε πολύ καλά. Τώρα είναι ένας πολύ 

...αρχαίος Έλληνας και έχει εκλεγεί μέλος των Εφόρων, έτσι είναι ένας από τους πέντε 

πιο σημαντικούς πολίτες της Σπάρτης. 

Η Ιφιγένεια, η σύζυγος του γιου του, έχει ένα ακόμα παιδί την Ινώ. Δυστυχώς η Ινώ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΑ. Της λείπει ένα δάκτυλο. Αυτό σημαίνει ότι προορίζεται να γίνει 

είλωτας (σκλάβα) και είναι ο Πάτρονας, ο παππούς της, που θα πάρει την απόφαση αν 

θα την "απορρίψουν" ή όχι. 

Ο Σπάρτακος ο πρεσβύτερος, πέρασε πολύ καλά στον πόλεμο ως αρχηγός της 

μυστικής αστυνομίας. Είχε άδεια να σκοτώνει οποιονδήποτε σκλάβο έδειχνε σημάδια 

απειθαρχίας. Τον προβληματίζει η συμπεριφορά ενός σκλάβου που λέγεται Πύραμος. 

Κατά διαβολική σύμπτωση όμως, η κόρη του η Απολλωνία είναι ερωτευμένη μ' αυτόν τον 

Πύραμο. Μάλλον θα υπάρξει πρόβλημα εδώ. 

Ο Ζευς, το σκυλί, δεν είναι ευτυχισμένο. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, έγινε 

φίλος μ' ένα μικρό Αθηναίικο σκυλί, τον Ερμή, αλλά ο Ερμής (που ανήκει στον Αλκιβιάδη) 

είναι ακόμα στην Αθήνα. Ο Ζεύς, που τώρα έχει μεγαλώσει κι έγινε κι αυτός πολύ… 

«αρχαίος» νιώθει την απουσία του φίλου του. 

Ο Σπάρτακος ο νεότερος, έγινε πλέον 17 ετών αλλά θα πρέπει να περιμένει τη σειρά 

του για να πολεμήσει, αφού ο πόλεμος έληξε προς το παρόν. Τα πάει καλά στο σχολείο 

και γίνεται ένας αληθινός Σπαρτιάτης. 

Εντωμεταξύ στην Αθήνα ... 

Η ζωή ξαφνικά έγινε καλύτερη και ο Πολύβιος και η οικογένειά του σκέφτονται για 

γάμους και αρματοδρομίες. 

Η Αγαθονίκη πρόκειται να παντρευτεί έναν φίλο του Αλκιβιάδη τον Διομήδη. Όλη η 

οικογένεια φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερης τιμής που εμπλέκεται με τον Αλκιβιάδη. Ο 

Πολύβιος ο νεότερος, νεαρός έφηβος πια, θα κρατάει το άρμα του στους αγώνες. Ακόμα 

κι ο παππούς Διονύσιος ενεργοποιείται καθώς του επιτρέπεται να του προσέχει τον 

σκύλο του, τον Ερμή. 

Η Ηλέκτρα είναι αποφασισμένη να κάνει έναν λαμπρό γάμο και η Ασπασία, η πεθερά 

της, έφυγε για τους Δελφούς, να δει τι της επιφυλάσσει το μέλλον. 

Τελικά οι Αθηναίοι φαίνεται να τα πηγαίνουν καλύτερα από τους Σπαρτιάτες, δεν 

νομίζετε; 

  



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3
ΟΥ

 ΜΕΡΟΥΣ 

Βρισκόμαστε στα 425 π.Χ., δεκαπέντε χρόνια μετά το ξεκίνημα της ιστορίας μας. Ο 

πόλεμος μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης έχει ξαναρχίσει. Ο Αλκιβιάδης έπεισε τους 

Αθηναίους να επιτεθούν στις Συρακούσες, στη Σικελία, με έναν τεράστιο στόλο από 

τριήρεις. Ο στόχος ήταν να αποκόψουν τον ανεφοδιασμό της Σπάρτης και να γονατίσουν 

τον εχθρό. Ο Αλκιβιάδης και ο Νικίας ορίστηκαν συνδιοικητές του Αθηναϊκού στόλου. 

Τη νύχτα πριν τον απόπλου του στόλου συνέβη κάτι περίεργο. Ο Αλκιβιάδης και οι 

φίλοι του έσπασαν τις Ερμές, κάτι κολώνες αφιερωμένες στον Θεό Ερμή, που 

χρησιμοποιούσαν οι Αθηναίοι στις διασταυρώσεις για να δείχνουν τον δρόμο. Ήταν κάτι 

σαν τις δικές μας πινακίδες της τροχαίας δηλαδή. Οι Αθηναίοι θύμωσαν πάρα πολύ. Ο 

Αλκιβιάδης συνελήφθη και απομακρύνθηκε από το πλοίο του. Δεν ήθελε να υποστεί τη 

δίκη και έτσι δραπέτευσε στην ...ΣΠΑΡΤΗ!   

Έδωσε στους Σπαρτιάτες όλες τις πληροφορίες για το Σχέδιο μάχης των Αθηναίων. 

Ο Σπάρτακος ο νεώτερος, 22 ετών τώρα, υπηρετεί στις Συρακούσες ως στρατιώτης 

με τον Σικελικό στρατό. Ο πατέρας του, Σπάρτακος ο πρεσβύτερος, του στέλνει 

λεπτομέρειες του Αθηναϊκού σχεδίου και έπειτα συνεχίζει τη δουλειά του ως αρχηγός 

της Μυστικής αστυνομίας κυνηγώντας τους είλωτες που σχεδιάζουν επανάσταση. 

Ο Πολύβιος ο νεώτερος είναι τώρα κι αυτός με τον Αθηναϊκό στρατό στη Σικελία. 

Υφίσταται την καταστροφή και είναι από τους ελάχιστους επιζήσαντες. Καταφέρνει να 

γυρίσει στην Αθήνα όπου αναγνωρίζεται από την αδελφή του την Αγαθονίκη καθώς 

κατεβαίνει από το καράβι. 

Οι Αθηναίοι είναι ακόμα θυμωμένοι με την προδοσία του Αλκιβιάδη και αρχίζουν να 

συλλαμβάνουν και να σκοτώνουν όποιον τον γνώριζε. Ο Διονύσιος, ο παππούς του 

Πολύβιου, ήταν φίλος του. Ο Διομήδης, ο σύζυγος της εγγονής του, του λέει να κρυφτεί 

αλλά προδίνεται από τον ίδιο του το γιο -τον Πολύβιο τον πρεσβύτερο- και τον 

σκοτώνουν. Η Αγαθονίκη αισθάνεται ότι απειλείται καθώς κι ο άντρας της ήταν φίλος του 

Αλκιβιάδη. Η Ασπασία η γιαγιά, παίρνει μια "καυτή" πληροφορία για τους επόμενους 

Ολυμπιακούς και ψάχνει για ένα ψηλό, μελαχρινό ξένο. 

Ο Αλκιβιάδης είναι ασφαλής προς το παρόν στην Σπάρτη. Ο Ερμής και ο Ζευς 

ξανασυναντιόνται με χαρά. Ο Πύραμος σχεδιάζει να επαναστατήσει και ανυπομονεί να 

συναντήσει την Απολλωνία. Η Ιφιγένεια παίρνει ένα γράμμα από την μικρή Ινώ, που ζει 

ευτυχισμένα σαν είλωτας με μια πολύ ευγενική οικογένεια. Η Ιφιγένεια παρασύρεται από 

το θυμό της όταν θυμάται πώς ο Πάτρονας δεν σταμάτησε τους στρατιώτες όταν της 

έπαιρναν την Ινώ κι έτσι τον ...δηλητηριάζει. 

Τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε χειρότερα, σωστά; 

  



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4
ΟΥ

 ΜΕΡΟΥΣ  

Και φτάνουμε στα 404 π.Χ. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος έχει τελειώσει πια. Ο 

Σπαρτιατικός στόλος νίκησε τον Αθηναϊκό και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, οι 

Αθηναίοι παραδόθηκαν. 

Ο Αλκιβιάδης αφού άλλαξε πολλές φορές παράταξη, πήγε να ζήσει με τον Περσικό 

στρατό στην Φρυγία. 

Οι Αθηναίοι αναγκάστηκαν να ρίξουν τα τείχη τους. Οι Σπαρτιάτες αντικατέστησαν την 

Δημοκρατία των Αθηνών με μια διοίκηση 30 τυράννων, ένας εκ των οποίον ήταν κι ο 

Πολύβιος. 

Όπως είναι φυσικό, μερικοί φίλοι μας έχουν γίνει πια τόσο ...αρχαίοι που δεν 

μπορούν πια να υφίστανται και πρέπει να πάνε στον Κάτω Κόσμο. Σύμφωνα με το αρχαίο 

έθιμο, οι Έλληνες έβαζαν ένα νόμισμα στο στόμα των νεκρών, έτσι ώστε να μπορούν να 

πληρώσουν τον Χάροντα για να τους μεταφέρει απέναντι στην Αχερουσία λίμνη στον 

τελικό τόπο ανάπαυσής τους. Οι περισσότεροι κατέληγαν στα Ηλύσια Πεδία, αλλά αν 

ήσουν απίστευτα κακός, τότε σε έστελναν στα Τάρταρα. Κανένας από τους φίλους μας 

δεν ήταν αρκετά κακός για κάθε τέτοιο. 

Οι Σπαρτιάτες μας τα πήγαν αρκετά καλά. Ο Σπάρτακος ο νεώτερος, περιμένει την 

προαγωγή του και ο Σπάρτακος ο πρεσβύτερος πάει προς την Αθήνα για να οργανώσει 

την Τυραννία. Η τραγωδία είναι όταν η Απολλωνία και ο Πύραμος σκοτώνονται από ένα 

λιοντάρι. Η Μυστική Αστυνομία αλλάζει την ιστορία για να αποδείξει ότι τελικά η 

Απολλωνία ήταν μια ηρωίδα του κράτους! Η Ιφιγένεια εξακολουθεί να θυμάται την Ινώ και 

καλύπτει τα ίχνη της για τον φόνο του Πάτρονα φτιάχνοντας ένα άγαλμα προς τιμήν του. 

Τα δυο σκυλιά είναι πολύ γέρικα για να επιβιώσουν και ταξιδεύουν στον κάτω κόσμο για 

να συναντήσουν τον Κέρβερο. 

Οι Αθηναίοι συνέρχονται από την ήττα. Ο Πολύβιος ο νεότερος ξανάρχισε τις 

σπουδές του. Η μητέρα του τον προσέχει ενώ ο πατέρας του, ο Πολύβιος ο 

πρεσβύτερος ασχολείται σοβαρά με την τυραννία. Ο Διονύσιος και η Ασπασία βρίσκονται 

στα Ηλύσια Πεδία χωρίς αναμνήσεις. Η Αγαθονίκη είναι ξανά έγκυος και ελπίζει αυτή τη 

φορά να είναι αγόρι. 

Αλλά πέρα από το άλυτο πρόβλημα του Αλκιβιάδη, εδώ πρέπει να σταματήσουμε το 

μικρό μας έπος. Υπάρχουν εκατοντάδες χρόνια Ελληνικής ιστορίας ακόμη. Ο Μέγας 

Αλέξανδρος δεν έφτασε ακόμα... αλλά δεν υπάρχει χρόνος στο αναλυτικό μας 

πρόγραμμα για περισσότερη διασκέδαση
1

!!! Κρίμα. 

                                                             
1 Εννοείται ότι αυτό ίσχυε το 2001  (και πιθανώς ισχύει ακόμη)  στην Μεγάλη Βρετανία, απ’ όπου προέρχεται και 
αυτή η εργασία. Άφησα όμως την επισήμανση καθώς θεωρώ ότι είναι ενδεικτικό του πνεύματος που επικρατεί 
στους εκπαιδευτικούς της χώρας εκεί, αλλά και της επιρροής του Ελληνικού πολιτισμού παγκόσμια. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Πώς θα ήταν αν ζούσατε στην Αρχαία Σπάρτη ή στην Αρχαία Αθήνα; 

Θα ζούσατε ασφαλώς σε μια πόλη - κράτος και θα ήσαστε πολύ 

περήφανοι γι' αυτό! Θα ήσασταν επίσης πολύ περήφανοι που είστε Έλληνες 

Οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν έναν σπουδαίο πολιτισμό. Τους άρεσε να 

συζητούν. Λάτρευαν τους θεούς τους και σέβονταν τους ανθρώπους. 

Αγαπούσαν το ωραίο, την μουσική, τη λογοτεχνία, το θέατρο, τη φιλοσοφία, 

την πολιτική και την τέχνη, ενώ σε πολλούς άρεσαν ο αθλητισμός και οι 

μάχες. 

Βρισκόμαστε στα 430 π.Χ. Ο Πολύβιος και η οικογένειά του από την Αθήνα 

και ο Σπάρτακος και η οικογένειά του από την Σπάρτη σκέφτονται το μέλλον. 

Έχουν βέβαια διαφορετικές απόψεις!!! 

Ο πανίσχυρος στρατός της Σπάρτης είναι έτοιμος για πόλεμο. Η Αθήνα 

ξέρει ότι δεν μπορεί να την νικήσει... Όμως η Αθηναίοι διαθέτουν Ναυτικό 

ενώ η Σπάρτη όχι. 

Θα παρακολουθήσουμε την ιστορία του μεγάλου Πελοποννησιακού 

πολέμου ανάμεσα στην Αθήνα και την Σπάρτη, όπως τον έζησαν αυτές οι 

δύο οικογένειες.  

  



ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

Πάμε πίσω στα 430 π.Χ. Οι Αρχαίοι Έλληνες τσακώνονται και πάλι. Οι 

πόλεις - κράτη ενώνονται η μια ενάντια στην άλλη ...η Κόρινθος, οι Θήβες, η 

Δήλος, η Κέρκυρα, οι Πλαταιές... όλες πάνε με το μέρος κάποιου.  

Η Σπάρτη και η Αθήνα ήταν οι μεγαλύτερες πόλεις - κράτη. Και οι δύο 

είχαν έλλειψη τροφίμων για τους κατοίκους τους. Το έδαφος γύρω από τις 

πόλεις τους δεν επαρκούσε για την καλλιέργεια των δημητριακών. Έτσι 

ενώθηκαν με τις άλλες πόλεις - κράτη που είχαν καλύτερη γη και 

μπορούσαν να παράγουν αρκετή τροφή με αντάλλαγμα την προστασία τους 

από την Αθήνα και την Σπάρτη. 

Οι Αθηναίοι είχαν ισχυρό ναυτικό.  

Οι Σπαρτιάτες και οι σύμμαχοί τους όμως ήταν πιο δυνατοί στη στεριά 

και είχαν αρχίσει να ανησυχούν που η Αθήνα γινόταν τόσο ισχυρή. 

Αν δεν έκαναν κάτι γρήγορα σύντομα η Αθήνα θα τους κυρίευε όλους! 

 

 

 



Μέρος πρώτο: 430 π. Χ. : Πίσω από τα τείχη 

Βρισκόμαστε στα 430 π. Χ. Ο Σπαρτιατικός Στρατός μόλις έχει εισβάλλει στην Αττική, 

δηλαδή την περιοχή γύρω από την Αθήνα. Οι Αθηναίοι γνωρίζουν ότι οι Σπαρτιάτες είναι 

πολύ πιο δυνατοί από αυτούς και έχουν κλειδωθεί μέσα στα τείχη τους, αντί να 

πολεμήσουν. Ελπίζουν ότι οι Σπαρτιάτες θα τα παρατήσουν φύγουν από μόνοι τους. 

Όμως ξεσπά ένας τρομερός λοιμός στην Αθήνα και πολύς κόσμος πεθαίνει. Οι 

Σπαρτιάτες πάντως όσο και να προσπαθούν δεν καταφέρνουν να μπουν στην πόλη. Οι 

Αθηναίοι παίρνουν εφόδια και τροφές στην πόλη χρησιμοποιώντας το λιμάνι του Πειραιά, 

αφού οι Σπαρτιάτες δεν έχουν πλοία για να τους σταματήσουν! 

Ο Σπάρτακος και οι οικογένειά του είναι Σπαρτιάτες.  

Ακόμα και κατά τη διάρκεια του πολέμου η ζωή πρέπει να συνεχιστεί... 

      

Σπάρτακος ο 

Νεώτερος 

Πάτρονας  

ο Παππούς 

Σπάρτακος  

ο πρεσβύτερος 

Ιφιγένεια  

η Μητέρα 

Απολλωνία  

η Κόρη 

Ζευς ο 

Σκύλος 

 

Εν τω μεταξύ στην Αθήνα, πίσω από τα Μακρά Τείχη, ο Πρώτος Πολίτης Περικλής και οι 

Αθηναίοι περιμένουν να φύγει ο Σπαρτιατικός Στρατός.  

Ο Πολύβιος και η οικογένειά του έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους.

 
 

    

Πολύβιος 

ο Νεώτερος 

Διονύσιος  

ο παππούς 

Ασπασία 

η γιαγιά 

Πολύβιος 

ο Πρεσβύτερος 

Ηλέκτρα 

η Μητέρα 

Αγαθονίκη 

η Κόρη 

 

 

 

 

  



Ο Σπάρτακος και οι οικογένειά του είναι Σπαρτιάτες. 

Ακόμα και κατά τη διάρκεια του πολέμου η ζωή πρέπει να συνεχιστεί... 

 

 

Σπάρτακος ο Νεώτερος 

 

Επιτέλους έγινα 7 

χρονών! Είμαι πολύ 

χαρούμενος! Τώρα μπορώ 

να πάω στο σχολείο.  

Το σχολείο είναι στο 

στρατώνα. Θα μάθω να 

είμαι γενναίος και να 

πολεμώ. Οι άνθρωποι λένε 

ότι τα μεγαλύτερα παιδιά 

θα τσακώνονται μαζί μου 

και θα με χτυπάνε για να 

πονάω... ότι το φαγητό θα 

είναι λιγοστό και ότι θα 

πρέπει να λέω ψέματα, να 

κλέβω και να ξεγελώ αν 

θέλω να επιβιώσω. 

Ό,τι όμως και να συμβεί, ο πατέρας μου, ο Σπάρτακος, δε θα πρέπει να με ακούσει 

ποτέ να παραπονιέμαι. Γιατί είμαι Σπαρτιάτης και είμαι περήφανος γι' αυτό. Θα μου 

μάθουν να γράφω και να διαβάζω, αλλά εμείς οι Σπαρτιάτες δεν νομίζουμε ότι αυτό είναι 

και τόσο σπουδαίο. Το μόνο που θέλουμε όλοι είναι να γίνουμε στρατιώτες. Να νικήσουμε 

τους Αθηναίους.  

Όταν γίνω 20 χρονών θα περάσω μια δύσκολη δοκιμασία φυσικής και στρατιωτικής 

ικανότητας και αρχηγικών ικανοτήτων. Αν περάσω θα γίνω κανονικός πολίτης και 

στρατιώτης της Σπάρτης. Αν αποτύχω, κάτι που δεν σκοπεύω να κάνω, θα γίνω απλά 

ένας Περίοικος, ένας πολίτης δεύτερης κατηγορίας! 

 

  



 

Πάτρονας  ο Παππούς 

 

Η μάχη της Σαλαμίνας – Η πρώτη μου μάχη 

Είμαι στ' αλήθεια περήφανος για τον εγγονό μου τον Σπάρτακο. Για σκέψου... Γιoς 

και εγγονός στο στρατώνα... Τι όμορφο πράγμα! 

Θέλω μονάχα ένα χρόνο υπηρεσίας ακόμα, έφτασα στα εξήντα χρόνια. Φοβάμαι ότι 

αυτός ο πόλεμος θα είναι μακροχρόνιος. Σύντομα θα φύγουμε για να πάμε στην Αττική 

να ενωθούμε με τον υπόλοιπο στρατό. Είθε οι Θεοί να συνεχίσουν να είναι καλοί μαζί 

μου. 

  



 

Σπάρτακος  ο πρεσβύτερος 

 

Είμαι αληθινά περήφανος για τον γιο μου τον Σπάρτακο. Η Ιφιγένεια τον ανάθρεψε 

καλά. Ανυπομονώ να έρθει και να τον βλέπω περισσότερο τώρα. Θα έρθει, εδώ, στον 

στρατώνα μαζί μου. 

Είμαι σίγουρος ότι δεν θα λείψει και τόσο στη μητέρα του. Θα μπορούμε και οι δύο 

να την επισκεπτόμαστε κάθε τόσο... κι ύστερα όταν φτάσω τα εξήντα μπορεί να πάμε να 

μείνουμε με την Ιφιγένεια στη Σάμο. Το κλίμα είναι καλύτερο εκεί.  

Πρέπει να φύγω σύντομα για την Αθήνα και να συμμετέχω στην πολιορκία της πόλης. 

  



 

Ιφιγένεια η Μητέρα 

 

 

 

 

Πόσο τυχερή είμαι! Δύο τέλεια παιδιά, ο Σπάρτακος και η Απολλωνία! Κάθε 

Σπαρτιάτης, άνδρας ή γυναίκα, πρέπει να έχει ένα τέλειο σώμα. Όταν γεννιέται ένα παιδί 

στη Σπάρτη, έρχονται οι στρατιώτες στο σπίτι και ελέγχουν το μωρό. 

Είχα ανησυχήσει για τον Σπάρτακο. Είχε ένα σημάδι στη μύτη του τη μέρα που ήρθαν 

οι στρατιώτες. Ευτυχώς που ήταν υπεύθυνος ο πεθερός μου ο Πάτρονας... Δεν μπορεί 

να δει και τόσο καλά, κοντεύει τα εξήντα κι είναι έτοιμος να αποσυρθεί. Είναι ο τελευταίος 

του πόλεμος. Είναι τόσο χαρούμενος. Πάντα ήθελε να πολεμήσει τους Αθηναίους. 

Αν τα παιδιά μου δεν ήταν υγιή και δυνατά, θα μου τα έπαιρναν και θα τα πετούσαν σ' 

έναν γκρεμό, στον ποταμό Καιάδα, ή θα τα πήγαιναν να τα κάνουν σκλάβους (είλωτες).  

Έχω κι ένα μωρό, την Ινώ. Είναι τόσο χαριτωμένο… Ιδίως με αυτό το ατροφικό της 

δαχτυλάκι στο αριστερό της ποδαράκι, μοιάζει με μια μικρή κούκλα. 

 

  



 

Απολλωνία η Κόρη 

 

Είναι καιρός να πάω κι εγώ στο σχολείο. Πρέπει να ζήσω στον στρατώνα. Δεν ξέρω τι 

να περιμένω. Ξέρω ότι πρέπει να μάθω πάλη, γυμναστική και να αποκτήσω μαχητικές 

ικανότητες 

Θέλουν να με κάνουν δυνατή. Οι Σπαρτιάτες πιστεύουν πως οι δυνατές κοπέλες 

κάνουν υγιή μωρά. 

Όταν γίνω 18 χρονών, αν περάσω την δοκιμασία για τις ικανότητές μου και την φυσική 

μου κατάσταση, θα μου δώσουν ένα σύζυγο και θα μου επιτραπεί να γυρίσω στο σπίτι.  

  



 

Ζευς ο Σκύλος 

Τώρα μάλιστα! Αυτό θα πει 

ανθρώπινη λογική…. 

Ο Σπάρτακος θέλει να γίνει 

στρατιώτης. Αντί να παίζει στα 

χωράφια μαζί μου, θέλει να πάει στο 

σχολείο να μάθει να πολεμάει. Απλά 

δεν το καταλαβαίνω.  

Δεκατρία χρόνια εκπαίδευση για 

να γίνει στρατιώτης και μπορεί να μην 

αντέξει ούτε 10 λεπτά στην πρώτη του 

μάχη. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα 

θέλει και το σκύλο του μαζί του στη 

μάχη. Αλλά θα απογοητευτεί λιγάκι... 

Είμαι ήδη δύο χρονών! 

 

 

 

  



Εν τω μεταξύ στην Αθήνα, πίσω από τα Μακρά Τείχη, ο Πρώτος Πολίτης Περικλής και 

οι Αθηναίοι περιμένουν να φύγει ο Σπαρτιατικός Στρατός. Ο Πολύβιος και η οικογένειά 

του έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους. 

 

 

Πολύβιος ο Νεώτερος 

Τώρα που είμαι 7 χρονών πρέπει 

να πάω στο σχολείο, ακόμα κι αν οι 

Σπαρτιάτες είναι έξω από την πόλη.  

Ο Μώμος, ο σκλάβος μας, δεν 

μπορεί να με διδάξει άλλο. Θα πάω 

στην σχολή του Αλάτου, όπου θα 

φοιτήσω μέχρι να γίνω 14 χρονών.  

Τα πρώτα χρόνια θα πρέπει να 

μάθω δυο σπουδαία πράγματα: Τα 

έπη του Ομήρου, την Οδύσσεια και 

την Ιλιάδα και να παίζω λύρα, ένα 

μουσικό όργανο.  

Ο Άλατος θα διαλέξει ποια άλλα 

μαθήματα θα κάνουμε. 

 

 

 

  



 

Διονύσιος ο Παππούς 

 

 

 

 

Οι μέρες που ζούμε είναι τραγικές. Ο Περικλής 

τα κατάφερε. Έπεισε το Συμβούλιο να προτιμήσει 

την ασφάλεια... να κλειστούμε πίσω από τα τείχη. 

Όλα μου τα χρόνια στην Εκκλησία του Δήμου δεν 

ξανάκουσα τέτοια πράγματα. 

Ο Περικλής λέει ότι οι Σπαρτιάτες θα βαρεθούν 

να κάθονται έξω από την πόλη. Θα φύγουν, θα 

χορτάσουν. Εγώ δεν το πιστεύω. Έχουμε 19.000 

στρατιώτες στον στρατό μας. Έχουμε ακόμα 3.000 

φύλακες στα τείχη και 1600 ειδικούς τοξότες. 

Θα 'πρεπε να επιτεθούμε. Πριν από 50 χρόνια οι 

Πέρσες κατάφεραν, έστω και για λίγο, να πατήσουν 

και να κάψουν την πόλη μας. Δεν Θα 'πρεπε να 

αφήσουμε τους Σπαρτιάτες να κάνουν το ίδιο. Αλλά 

δε με άκουσαν... Φαίνεται πως δεν έχω όση 

ευγλωττία χρειαζόταν. 

  



 

Ασπασία η γιαγιά 

Τα ρούχα μας τα φτιάχνουμε μόνοι 

μας. Είναι τόσο ακριβά να τα αγοράσει 

κανείς από την Αγορά. Είτε πρόκειται για 

λινά είτε για μάλλινα, γνέθουμε και 

υφαίνουμε όλη τη μέρα. 

Ίσα που μπορούμε να αγοράσουμε 

μερικά κοσμήματα από τους 

πραματευτάδες ...ξέρεις, στέκες για τα 

μαλλιά, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, τέτοια 

πράγματα. 

Ακόμα και τα αρώματα τα φτιάχνουμε 

μόνες μας βράζοντας λουλούδια και 

διάφορα βότανα. 

Σήμερα πάντως πρέπει να βάλουμε τα 

καλύτερα ρούχα μας. Ο Διονύσιος και ο 

Πολύβιος κάλεσαν στο σπίτι τον ίδιο τον 

Περικλή! Τέτοια τιμή στο φτωχικό μας! Ο 

αρχηγός μας δεν βγαίνει και συχνά τον 

τελευταίο καιρό μ' αυτόν τον τρομερό λοιμό 

που χτύπησε την πόλη μας. 

 

 

Γνέθοντας και υφαίνοντας για την κατασκευή των ρούχων 



  

Πολύβιος ο Πρεσβύτερος 

 

 «Αγαπητέ μου Πολύβιε!» Έτσι με 

αποκάλεσε ο Περικλής, έστω κι αν 

αυτός ο ανόητος ο πατέρας μου ο 

Διονύσιος, έριξε στην ψηφοδόχο ένα 

όστρακο ενάντια στον Περικλή. Το δικό 

μου το όστρακο ήταν το πρώτο που 

μπήκε... Ο Περικλής είπε ότι ήμουν το 

καλύτερο παράδειγμα για τους 

Αθηναίους. Με άνδρες σαν εμένα ο 

Σπαρτιατικός στρατός μπορεί να 

"νικηθεί".  

Ο Περικλής είπε ότι εμείς οι Αθηναίοι δεν πρέπει να προσφέρουμε ή να δεχτούμε 

καμιά περίπτωση μάχης στην ξηρά ενάντια στους Σπαρτιάτες. Μόνο όταν ο εχθρός φύγει 

θα πρέπει να εμφανισθεί ο Αθηναϊκός στρατός. Στο μεταξύ, εμείς θα στείλουμε τα πλοία 

μας να τους κάνουν όση ζημιά μπορούν. Σπουδαίο σχέδιο! Δεν σκοτώνεται κανένας, η 

Σπάρτη βαριέται και φεύγει. Να γιατί ψήφισα υπέρ του Περικλή και γιατί ο Περικλής με 

τιμά σαν φίλο του και επισκέπτεται το ταπεινό μου σπιτικό. Τρέχει κι αυτή η μύτη μου όλη 

την ώρα.... 

 

 



 

Ηλέκτρα η Μητέρα  

Τέτοια τιμή, ο ίδιος ο Περικλής διάλεξε 

να μας επισκεφθεί! Έχει βαμμένα ξανθά τα 

μαλλιά του!!! 

Δεν έχω βγει από το σπίτι για 

εβδομάδες. Δεν είναι ο λοιμός που κρατάει 

εμάς τις γυναίκες μέσα... απλά δεν μας 

επιτρέπεται να βγαίνουμε συχνά. 

Μπορούμε να πάμε σε κηδείες και γάμους 

και σε μερικές θρησκευτικές εκδηλώσεις. 

Ο Πολύβιος με αφήνει να επισκέπτομαι μια 

φορά τον μήνα την Απολίννα στο διπλανό 

σπίτι, αν βέβαια έχει τις καλές του. 

Ασφαλώς δεν μπορώ να πηγαίνω ούτε 

στους αθλητικούς αγώνες, ούτε και πέρυσι 

με άφησε, αφού οι αθλητές δεν φοράνε 

καθόλου ρούχα! 

Ετοίμασα το καλύτερό μας φαγητό για 

τον Περικλή: ελιές, σταφύλια και σύκα. Ελπίζω να του αρέσει το κατσικίσιο τυρί. Όπως κι 

εμείς, έτσι κι αυτός δεν τρώει κρέας. Το κρατάμε για τις θυσίες στον ναό.  

Αναρωτιέμαι, γιατί να ήρθε ο Περικλής; Γιατί φταρνίζεται και βήχει τόσο πολύ;  

 

  



 

Αγαθονίκη η Κόρη 

 

 

Λυπάμαι που ο Πολύβιος θα πάει στο 

σχολείο. Εμένα δε με αφήνουν. Πρέπει να 

μείνω στο σπίτι. Θα μάθω όμως να διαβάζω 

και να γράφω. Θα κάθομαι στον αυλόγυρο 

πίσω από το σπίτι και θα μαθαίνω μόνη μου. 

Θέλω να διαβάσω όλους τους μύθους του 

Αισώπου. Μ' αρέσουν τόσο πολύ. Ο Μώμος 

μ' άφηνε ν' ακούω όταν τους διάβαζε στον 

Πολύβιο. 

Εγώ θα πρέπει απλά να μείνω εδώ στο 

σπίτι και να βοηθώ την μητέρα να 

περιποιείται την οικογένεια να ξεπεράσει 

αυτόν τον τρομερό λοιμό που χτύπησε την 

πόλη. 

 

 

 

 

 

  



429 π. Χ. Θάνατος στην Αθήνα  

Καλώς τον Αλκιβιάδη! 

 

 

 

Αλίμονο, ο κακόμοιρος ο Θείος Περικλής δεν 

υπάρχει πια. Όλη η Αθήνα βγήκε να τον πενθήσει, 

ακόμα κι εγώ ο μικρούλης.  

Κατηγόρησαν τον καημένο Θείο Περικλή για 

το λοιμό. Τους κράτησε όλους κλεισμένους μέσα 

στα τείχη, ενώ οι Σπαρτιάτες στρατοπέδευσαν 

απ΄ έξω. Δεν πέθανε απλά και γρήγορα όπως οι 

περισσότεροι. Ταλαιπωρήθηκε για εβδομάδες. 

Είπε στους Αθηναίους να μην τον θρηνήσουν.  

Α, μια και το 'φερε η κουβέντα, με λένε 

Αλκιβιάδη. Πρόκειται να ακούσετε πολλά για 

μένα καθώς συνεχίζεται η ιστορία αυτού του 

λυπητερού πολέμου… 

 

  



Μέρος 2
ο
: 420 π. Χ. Επιτέλους ειρήνη! 

Βρισκόμαστε στο έτος 420 

π. Χ. Ο στρατός των Σπαρτιατών 

βρίσκεται έξω από την Αθήνα για 

τα 10 τελευταία χρόνια, εκτός 

από ένα χρόνο που είχαν κάνει 

ανακωχή. Ο Νικίας ο Αθηναίος, 

έχει τώρα κανονίσει μια νέα 

συμφωνία ειρήνης, που 

αναμένεται να διαρκέσει 50 

χρόνια.  

Όλοι μπορούν να γυρίσουν 

στο σπίτι τους. Η Αθήνα κρατά τη 

γη της και η Σπάρτη μπορεί να 

κρατήσει όλη τη γη που κέρδισε 

στο πεδίο της μάχης. 

Δεν την καλοδέχονται όμως όλοι την Ειρήνη και ιδιαίτερα ο Αλκιβιάδης που μόλις 

έχει εκλεγεί στρατηγός. Ο Αλκιβιάδης γίνεται ένας αληθινός ήρωας όταν κερδίζει στις 

αρματοδρομίες των Ολυμπιακών αγώνων.  

Ο Σπάρτακος και η οικογένειά του  έχουν δει πολλές αλλαγές. Αλλά οι Σπαρτιάτες οι ίδιοι 

δεν έχουν αλλάξει. 

      

Σπάρτακος ο 

Νεώτερος 

Πάτρονας  

ο Παππούς 

Σπάρτακος  

ο πρεσβύτερος 

Ιφιγένεια  

η Μητέρα 

Απολλωνία  

η Κόρη 

Ζευς ο 

Σκύλος 

 

Ο Πολύβιος και   η οικογένειά του δυναμώνουν ακόμα περισσότερο 

Επιβίωσαν όλοι από τον λοιμό και τώρα ανυπομονούν για τις καλύτερες μέρες που 

πρόκειται να έρθουν.

      

Πολύβιος 

ο Νεώτερος 

Διονύσιος  

ο παππούς 

Ασπασία 

η γιαγιά 

Πολύβιος 

ο Πρεσβύτερος 

Ηλέκτρα 

η Μητέρα 

Αγαθονίκη 

η Κόρη 

  



Ο Σπάρτακος και η οικογένειά του έχουν δει πολλές αλλαγές. Αλλά οι Σπαρτιάτες οι 

ίδιοι δεν έχουν αλλάξει. 

 

 

Σπάρτακος ο Νεώτερος 

Είμαι 17 χρονών πλέον! Είμαι ένας 

πολεμιστής! Με δείρανε τις προάλλες. 

Η Μαξίλα κι εγώ πεινάγαμε λίγο κι έτσι 

πήγαμε να κλέψουμε μερικά 

κοτόπουλα. Ήταν στ' αλήθεια 

νοστιμότατα! Δυστυχώς αυτός που τα 

είχε, μας ανακάλυψε και πήγε και μας 

ανέφερε. Μας δείρανε, όχι γιατί 

κλέψαμε τα κοτόπουλα αλλά γιατί μας 

πιάσανε. Πόνεσε λίγο…  

Ο δάσκαλός μας, μάς είπε ότι ένα 

αγόρι πριν από λίγα χρόνια, έπιασε μια 

αλεπού και σκέφτονταν να την 

σκοτώσει και να την φάει. Πρόσεξε 

όμως ότι ερχόταν κάτι στρατιώτες και 

έκρυψε την αλεπού κάτω από το 

πουκάμισό του. 

Για να αποφύγει την τιμωρία που 

θα του επιβάλλονταν αν τον έπιαναν να 

κλέβει, προτίμησε να αφήσει την 

αλεπού να του ξεσκίσει το στομάχι, 

παρά να ομολογήσει ότι την είχε 

κλέψει. Δεν επέτρεψε ούτε στο σώμα 

του ούτε στο πρόσωπό του να δείξουν τον πόνο του. Εγώ 

πάντως δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να φανώ τόσο 

γενναίος.  

Έτσι λοιπόν... Ο πόλεμος με την Αθήνα τελείωσε.... 

Δεν πειράζει, θα υπάρξουν άλλες μάχες για μένα, όταν 

γίνω στρατιώτης σε ένα - δυο χρόνια.  

  



 

Πάτρονας  ο Παππούς 

Τώρα είμαι 69 χρονών. Με 

ανάγκασαν να αποσυρθώ στα 60 μου. 

Φοράω ακόμα την πανοπλία μου κάθε 

τόσο για να θυμάμαι τις παλιές καλές 

μέρες. Όταν ήμουν 30 μου έδωσαν ένα 

κομμάτι γης λίγο πιο έξω από την πόλη. 

Δεν το είχα δει μέχρι που αποσύρθηκα. 

Το φρόντιζαν αντί για μένα οι σκλάβοι 

μου. Τώρα ζω εκεί. Ένας τιμημένος και 

αξιοσέβαστος Σπαρτιάτης! 

Όταν αποσύρθηκα με έκαναν μέλος 

του Συμβουλίου. Ήμασταν 28 και όλοι 

πάνω από εξήντα χρονών. Όλοι παλιοί 

πολεμιστές. Σαν ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ φτιάχναμε 

τους νόμους και κρίναμε τους 

εγκληματίες. 

Τώρα με έχουν κάνει έφορο. Είμαστε μόνο 5. Διοικούμε τα πάντα, από τα σχολεία 

μέχρι το στρατό. Ακόμα και το βασιλιά μπορούμε να καθαιρέσουμε. Επίσης, εμείς 

αποφασίζουμε ποια παιδιά θα πεταχτούν στον Καιάδα και ποια θα πουληθούν για 

σκλάβοι. (Δεν μου πολυαρέσει αυτό αλλά... είμαστε Σπαρτιάτες! Έχω μια τέτοια 

περίπτωση να κρίνω αύριο και πραγματικά σκέφτομαι τα δάκρυα της μητέρας του 

παιδιού).Έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω γίνει ένα πολύ ισχυρός άνθρωπος. Αλλά στην 

καρδιά μου θα παραμένω ένας απλός στρατιώτης. 

Συμφωνήσαμε με την ειρήνη που έκανε ο Νικίας ο Αθηναίος μαζί μας αλλά δεν 

εμπιστευόμαστε αυτόν τον Αλκιβιάδη…  



 

 

Σπάρτακος  ο πρεσβύτερος 

 

 

 

 

Έλειπα δέκα χρόνια. Μόνο μια φορά με άφησαν να πάω στην πατρίδα. Αισθάνομαι 

σαν ξένος στην πόλη μου. Όλοι έχουν αλλάξει. Η Απολλωνία με κοιτάζει περίεργα, η 

Ιφιγένεια κλαίει όλη την ώρα. 

 

Οι Είλωτες γίνονται επικίνδυνοι. Αρχίζουν να ξεσηκώνονται. Εκείνος ο νεαρός ο 

Πύραμος πρέπει να είναι πολύ επικίνδυνος. Πρέπει να βάλω να τον παρακολουθούν 

συνέχεια. Δεν χρειάζομαι και πολλές αποδείξεις για να τον "ησυχάσω". 

  



 

Ιφιγένεια η Μητέρα 

 

 

Ω! Αλίμονό μου! Οι 

στρατιώτες έρχονται σήμερα να 

ελέγξουν την μικρή μου Ινώ. Οι 

έφοροι επέμεναν. Ακόμα και η 

εγγονή του Πάτρονα πρέπει να 

ελεγχθεί. Η Σπαρτιατική 

τελειότητα πρέπει να συνεχιστεί.  

 

Δε θέλω να χάσω την μικρή 

μου Ινώ. Ελπίζω να τη δώσουν σε 

καμιά καλή οικογένεια που θα 

της φέρεται ευγενικά. Θα την 

κρατούσαμε οι ίδιοι, αλλά δεν θα 

ταίριαζε με το σπαρτιατικό τρόπο 

ζωής. Ο Σπάρτακος δεν θα 

βοηθήσει, ούτε κι ο Πάτρονας. Αν 

και είναι έφορος, δεν μπορεί να 

με βοηθήσει. 

 

Της λείπει μόνο ένα δάχτυλο. 

Μόνο ένα δάχτυλο απέχει από 

την τελειότητα και είναι 

καταδικασμένη να περάσει την 

ζωή της στη σκλαβιά. Φτωχή μου 

Ινώ! Θα μου λείψεις. Θα 

προσπαθήσω να μην κλάψω… 

 

  



 

Απολλωνία η Κόρη 

 

Την επόμενη χρονιά είναι οι εξετάσεις μου. Αν περάσω θα μου δώσουν ένα σύζυγο. 

Δεν θα έχω κανένα λόγο για το ποιος μπορεί να είναι. Μακάρι να ήταν ο Πύραμος! Τον 

είδα για πρώτη φορά όταν τρέχαμε. Είναι ψηλός και όμορφος και έχει τόσο γλυκό 

χαμόγελο. Μάζευε σταφύλια από τα κλήματα στο αμπέλι του αφέντη του. 

Δεν θα διαλέξουν τον Πύραμο για άντρα μου. Μια Σπαρτιάτισσα δεν μπορεί να 

παντρευτεί έναν είλωτα! 

  



 

Ζευς ο Σκύλος 

 

 

 

Είμαι πολύ λυπημένος. Κάθομαι έξω από τα τείχη των Αθηνών με τον Σπάρτακο τον 

μικρό - που τώρα δεν είναι και τόσο μικρός- επί δέκα χρόνια. 

Βαριόμουνα τρομερά. Παρ' όλο που ο έγινε Σπάρτακος  μέλος της Σπαρτιατικής 

Μυστικής Αστυνομίας και πάλι βαριόμουν τρομερά. Μέχρι που πριν από δυο χρόνια 

έκανα ένα φίλο. Είναι ένα μικρό σκυλάκι που συνάντησα μια μέρα που κατασκοπεύαμε 

κάτι σκλάβους. Ανήκει σ' έναν (μάλλον σπουδαίο) Αθηναίο που τον λένε Αλκιβιάδη. Γίναμε 

αμέσως πολύ καλοί φίλοι. Τον φωνάζουν Ερμή, κι όλο τρέχει και πηδά από 'δω και από 

'κει. 

Τώρα όμως γυρίσαμε πίσω στη Σπάρτη και μου λείπει ο Ερμής που μένει ακόμα στην 

Αθήνα με τον αφέντη του. Δεν είναι καθόλου δίκαιο... Ήταν ο μοναδικός αληθινός μου 

φίλος. Είμαι πολύ λυπημένος. 

  



Ο Πολύβιος και η οικογένειά του δυναμώνουν ακόμα περισσότερο 

Επιβίωσαν όλοι από τον λοιμό και τώρα ανυπομονούν για τις καλύτερες μέρες που 

πρόκειται να έρθουν. 

 

 

Πολύβιος ο Νεώτερος 

 

Το σχολείο δεν είναι για μένα. Δεν θα μπορούσα να παίξω ποτέ τη λύρα σωστά. 

Σπουδάζω 10 χρόνια και δεν έμαθα τίποτα. Του χρόνου θα πάω στην Στρατιωτική Σχολή. 

Εκεί θα είναι σίγουρα πιο συναρπαστικά. Μέχρι τότε θα βοηθάω τον καινούριο φίλο του 

Διονυσίου -του παππού μου- τον 

Αλκιβιάδη. 

Την άλλη εβδομάδα αρχίζουν 

οι Αγώνες. Ο Αλκιβιάδης 

συμμετέχει με εφτά –μάλιστα, με 

εφτά- άρματα. Ούτε βασιλιάς δεν 

συμμετείχε με τόσα πολλά άλλη 

φορά. Εγώ θα κρατάω τα ηνία της 

ομάδας που θα είναι επικεφαλής. 

Θα είναι μεγάλη τιμή αν ο 

Αλκιβιάδης καταφέρει και 

θριαμβεύσει στο Τέθριππο.  

  



 

Διονύσιος ο Παππούς 

 

 

 

Λοιπόν ζω ακόμα. Δέκα χρόνια χαμένα... και να που επιτέλους έχουμε έναν νέο 

ηγέτη, τον φίλο μου τον Αλκιβιάδη. Με συμπαθεί και ακούει τις συμβουλές μου και μ' 
αφήνει να προσέχω τον σκύλο του όταν προπονεί τις ομάδες του με τα άρματα. 

Είναι ένα πανέμορφο σκυλάκι. Κάνω τα πάντα 
γι΄ αυτό. Μέχρι που το πηγαίνω βόλτες τώρα που 
μπορούμε και βγαίνουμε έξω από τα τείχη της 
πόλης. 

Για κάποιο λόγο όμως, μου φαίνεται ανήσυχος 
και λυπημένος όταν επισκεπτόμαστε τα μέρη που 
είχε κατασκηνώσει η Σπαρτιατική Μυστική 
Αστυνομία. Τότε κάθεται σε ένα μικρό λοφάκι και 
ουρλιάζει. Γιατί άραγε; 

 

  



 

Ασπασία η γιαγιά 

 

Τι ωραία που είναι να μπορείς να ταξιδεύεις έξω 

από τα τείχη της Αθήνας. Πρέπει να πάω στο 

ΜΑΝΤΕΙΟ 

θα πάω στους ΔΕΛΦΟΥΣ. Εκεί βρίσκεται ένας 

ναός αφιερωμένος στον θεό Απόλλωνα. Αν 

προσφέρεις σωστά τις θυσίες και πεις τα λόγια που 

πρέπει, τότε η ιέρεια σου λέει το μέλλον σου. 

Η Ιέρεια ακούει τον θεό Απόλλωνα. Μιλάει σε μια 

περίεργη γλώσσα και οι ιερείς σου λένε τι εννοεί. 

Τι να ρωτήσω όμως; 

Μπορεί να ρωτήσω αν η Αγαθονίκη θα ευτυχήσει 

με τον νέο της σύζυγο.... 

Μπορεί να ρωτήσω αν ο Διονύσιος και ο μικρός Πολύβιος είναι ασφαλείς μ' αυτό το 

νέο τους φίλο τον Αλκιβιάδη... 

Ή μπορεί να ρωτήσω ποιος θα νικήσει στις αρματοδρομίες, να στοιχηματίσω και να 

κερδίσω ένα ...κάρο λεφτά! 

  



  

Πολύβιος ο Πρεσβύτερος 

 

 

 

 

Η κόρη μου Αγαθονίκη ήταν δική μου για δεκαεφτά χρόνια, από τώρα και μετά θα 

ανήκει στον Διομήδη που είναι 50 χρονών. Η προίκα κανονίστηκε. Η Αγαθονίκη δεν θα 

πάρει τίποτα για το γάμο της. Ο Διομήδης έκανε σκληρά παζάρια, ιδίως για το σπίτι. Αλλά 

όλα είναι έτοιμα για το γάμο τώρα. 

Απόψε θα συναντήσω τον Αλκιβιάδη για την τελετή... 

Εγώ θα δώσω τους όρκους για την Αγαθονίκη κι αυτός για 

τον Διομήδη. Έπειτα θα αρχίσει όλη η φασαρία.  

Η Ηλέκτρα ήθελε έναν παραδοσιακό γάμο. Υποθέτω ότι θα 

είναι καλύτερα να συμφωνήσω. Δαδιά, φώτα, χοροί και τέτοια 

πράγματα. 

  

Χορεύοντας με τον αυλό 



 

Ηλέκτρα η Μητέρα  

 

 

 

Αχ, πόσο μου αρέσουν οι γάμοι! Εμείς οι γυναίκες δεν κάνει να βγαίνουμε από το 

σπίτι συχνά, κι έτσι οι γάμοι είναι αληθινή απόλαυση.  

Πρέπει να φορέσω τα καλύτερά μου για την Αγαθονίκη. Νέες στέκες, δαχτυλίδια για 

τα δάχτυλά μου, σκουλαρίκια. Ό,τι καλύτερο υπάρχει! 

Θα βάλω τον Μώμο να βράσει λουλούδια και βότανα και να φτιάξει ένα εκπληκτικό 

άρωμα. Μάλλον θα φτιάξω τα μαλλιά μου σε κότσο, θα τα κερώσω και θα τα στερεώσω 

με εκείνη την μικρή χρυσή ταινία που μου έφερε πέρυσι η Απολίννα. 

Ύστερα θα χορέψουμε. Θα παίζει μουσική με λύρες, αυλούς, ντέφια, κύμβαλα και 

καστανιέτες. Οι άνδρες θα χορεύουν τους δικούς τους χορούς και εμείς τους δικούς 

μας. 

  



 

Αγαθονίκη η Κόρη 

 

 

 

Πρόκειται να παντρευτώ τον Διομήδη. Ο πατέρας μου κανονίζει την προίκα μου. Ο 

Διομήδης είναι πολύ μεγαλύτερος από μένα, αλλά έτσι είναι η ζωή. Τέτοια τιμή, να 

παντρευτώ ένα φίλο του Αλκιβιάδη!  

Ο γάμος μου θα αρχίσει το βραδάκι. Θα φορέσω το καλύτερό μου πέπλο κι ο 

πατέρας θα με πάει στο σπίτι του Διομήδη με ένα άρμα. Η οικογένειά μου θα ακολουθεί 

το άρμα με τα πόδια και θα κουβαλάνε διάφορα δώρα. Όλοι οι φίλοι μας, θα μας 

φωτίζουν το δρόμο με δαδιά και θα παίζουν μουσική για να εξαγνίσουν και να διώξουν τα 

κακά πνεύματα. 

Κατά τη διάρκεια της 

γαμήλιας τελετής, πρέπει να φάω 

ένα μήλο για να δείξω ότι η τροφή 

μου και οι άλλες μου ανάγκες θα 

βαρύνουν τώρα το σύζυγό μου. 

Αναρωτιέμαι τί δώρα θα μου 

κάνουν... Καλάθια, έπιπλα, 

κοσμήματα, καθρέφτες, αρώματα, 

βάζα γεμάτα βότανα... Αλήθεια, 

ανυπομονώ να τα δω!  

  



416 π.Χ. Οι αγώνες τελειώνουν 

Καλώς τον Αλκιβιάδη! 

Γεια σας, εγώ είμαι πάλι, ο παλιός γνωστός σας, ο Αλκιβιάδης. Λοιπόν ξέρετε τι 

έκανα; Τα άρματά μου τα πήγαν μάλλον καλά στους αγώνες. Βγήκα 1ος, 2ος, και 4ος. Ο 

Ευρυπίδης όμως έγραψε ότι βγήκα ΤΡΙΤΟΣ! 

Εσένα ψάλλω, ώ γιέ του Κλεινία 
Ωραίο πράγμα η νίκη, μα καλύτερο αυτό που δεν κατάφερε κανένας Έλληνας 
Να βγει πρώτος και δεύτερος και τρίτος στο άθλημα της αρματοδρομίας 
Και να βγει ακούραστος και στεφανωμένος με την ελιά του Δία 
Να δώσει θέμα στου κήρυκα το άγγελμα. 

 Το πλήθος τρελάθηκε. Είμαι τόσο 

δημοφιλής τώρα που θα κάνανε τα πάντα 

για μένα! 

Βαριέμαι κάπως αυτή τη στιγμή. Έχω 

όρεξη για λιγάκι πόλεμο. Δεν μπορούμε 

βέβαια να επιτεθούμε στη Σπάρτη, είναι 

πολύ δυνατή. 

Έχω ένα σχέδιο... ένα πονηρό σχέδιο! 

Θα επιτεθούμε στη Σικελία, το νησί που 

προμηθεύει τη Σπάρτη με τα πιο πολλά 

προϊόντα. Χωρίς τη Σικελία οι Σπαρτιάτες 

θα ηττηθούν σύντομα. Δεν μπορούν να 

αντέξουν δέκα χρόνια, όπως μπορέσαμε 

εμείς οι Αθηναίοι.  

Ο Νικίας ζήτησε 134 τριήρεις και 

27.000 άνδρες για την επίθεση. Νόμισε ότι 

το Συμβούλιο θα έλεγε ότι ήταν πολύ 

ακριβά και το σχέδιό μου θα απορριπτόταν. 

Όμως εκείνοι είπαν ναι! 

Σικελία σου 'ρχομαι! 

 

  



Μέρος 3
ο
: 415 – 413 π. Χ. Με τίνος το μέρος είσαι; 

Βρισκόμαστε στα 425 π. Χ. Ο 

πόλεμος μεταξύ Αθήνας και 

Σπάρτης έχει ξαναρχίσει. Ο 

Αλκιβιάδης έπεισε τους Αθηναίους 

να επιτεθούν στις Συρακούσες στη 

Σικελία με έναν τεράστιο στόλο από 

τριήρεις. Ο στόχος ήταν να 

αποκόψουν τον ανεφοδιασμό της 

Σπάρτης και να γονατίσουν τον 

εχθρό. Ο Αλκιβιάδης και ο Νικίας 

ορίστηκαν συνδιοικητές του 

Αθηναϊκού στόλου. Δυστυχώς όμως 

δεν πήγαν όλα σύμφωνα με το 

σχέδιο. Κάποια προδοσία είναι σε 

εξέλιξη! 

Τα μέλη κάθε οικογένειας παίρνουν διάφορα γράμματα. Διάβασέ τα σαν ιστορικές 

πηγές. Μπορείς να ανακαλύψεις τα τρομερά πράματα που διέπραξε ο "φίλος" μας ο 

Αλκιβιάδης και τις τρομερές πράξεις που έγιναν από άλλους; 

Η Οικογένεια του Σπάρτακου καλωσορίζει έναν καινούριο φίλο και φαίνεται πως 

βρίσκεται σ' αναταραχή. Ο Θάνατος πλανάται στον αέρα.. 

      

Σπάρτακος ο 

Νεώτερος 

Πάτρονας  

ο Παππούς 

Σπάρτακος  

ο πρεσβύτερος 

Ιφιγένεια  

η Μητέρα 

Απολλωνία  

η Κόρη 

Ζευς ο 

Σκύλος 

 

Ο Πολύβιος και η οικογένειά του αισθάνονται προδομένοι. Υπάρχουν κίνδυνος, 

καταστροφή και δυσκολίες μπροστά τους.

      

Πολύβιος 

ο Νεώτερος 

Διονύσιος  

ο παππούς 

Ασπασία 

η γιαγιά 

Πολύβιος 

ο Πρεσβύτερος 

Ηλέκτρα 

η Μητέρα 

Αγαθονίκη 

η Κόρη 

 

  



Η Οικογένεια του Σπάρτακου καλωσορίζει έναν καινούριο φίλο και φαίνεται πως 

βρίσκεται σ' αναταραχή. Ο Θάνατος πλανάται στον αέρα. 

 

 

Σπάρτακος ο Νεώτερος 

Η επιστολή που έλαβε ο Σπάρτακος ο Νεώτερος 

 

 

 

  

 

Προς τον Σπάρτακο τον Νεώτερο. 

Πέρασες τις εξετάσεις σου. Τώρα είσαι ένας κανονικός 

πολίτης και στρατιώτης της περήφανης Σπάρτης! Είναι 

μεγάλη τιμή για μένα να έχω ένα γιο στις Συρακούσες με 

τον Σικελικό στρατό. Οι Σικελοί είναι καλοί πολεμιστές, να 

ακούς τι λένε και να τους πεις τα παρακάτω: 

«Να αιφνιδιάσετε τον Αθηναϊκό στόλο. Ο Αλκιβιάδης λέει 

ότι δεν θα έχουν σκοπιές. Μια καλή ιδέα θα ήταν να 

φτιάχνατε πυρπολικά. Ο στόλος θα είναι συνωστισμένος στο 

λιμάνι. 134 τριήρεις δεν μπορούν να φύγουν γρήγορα. Όταν 

φυσήξει ο άνεμος από την κατάλληλη διεύθυνση, στείλτε τα 

πυρπολικά και παρακολουθείστε πώς θα καίνε τους 

Αθηναίους. 

Μόλις σκορπίσουν οι Αθηναίοι και δοκιμάσουν να 

διασχίσουν τα έλη να τους επιτίθεστε συνεχώς. Οδηγήστε 

τους προς το ποτάμι. Θα διψάνε. Περιμένετε κρυμμένοι 

μέχρι να προσπαθήσουν να το διασχίσουν και τότε...» 

Θα είναι μια μεγαλοπρεπής νίκη γιε μου. Θάνατος στους 

Αθηναίους! 

Με αγάπη ο πατέρας σου (Σπάρτακος ο Πρεσβύτερος). 

 



 

Πάτρονας  ο Παππούς 

Το γράμμα που πήρε ο Σπαρτιάτης πολεμιστής και Έφορος Πάτρονας από τη νύφη του 

 

 

 

  

Προς τον Πάτρονα.  

Δεν έσωσες την κόρη μου την Ινώ. Δεν θα σε συγχωρήσω 

ποτέ. Τώρα κάνεις παρέα με τους προδότες. Τον Αλκιβιάδη 

δεν πρέπει να τον εμπιστεύεται κανείς. Στην 

πραγματικότητα είναι τόσο σάπιος όσο κι εσύ. 

Η μικρή Ινώ σε θεωρεί ακόμα παππού της. Σου στέλνω 

αυτό το ποτό εκ μέρους της. Είσαι πια πολύ ...αρχαίος 

Έλληνας, 74 χρονών. Αυτό το ποτό θα σου δώσει δύναμη και 

ενέργεια. Ανακάτεψέ το με λίγο κρασί, και δώσε και στον 

Αλκιβιάδη αν θέλεις. Πιες το μονορούφι, κλείσε τα μάτια 

σου και θυμήσου την Ινώ. 

Στον αγαπημένο μου έφορο, 

Από την Ιφιγένεια. 



 

Σπάρτακος  ο πρεσβύτερος 

Το γράμμα που πήρε ο Σπάρτακος ο πρεσβύτερος από την κόρη του Απολλωνία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Προς τον πατέρα μου.  

Γύρνα σπίτι αμέσως. Οι είλωτες δεν πρόκειται να 

επαναστατήσουν ακόμα. Έχω άσχημα νέα. Ο πατέρας σου 

Πάτρονας πέθανε χθες. Καθόταν μαζί με εκείνον τον απαίσιο 

τον Αλκιβιάδη απολαμβάνοντας τον ήλιο, και πίνοντας ένα 

ποτήρι φετινό κρασί. Ξαφνικά έπεσε μπροστά στο τραπέζι, 

γύρισε το κεφάλι του, ψιθύρισε "Ινώ" και πέθανε. Ήταν τόσο 

ξαφνικό. Αν δεν ήταν τόσο ηλικιωμένος, θα υποψιαζόταν 

κανείς ότι τον δηλητηρίασαν ή κάτι τέτοιο. 

Ο Βασιλιάς και οι άλλοι Έφοροι κανόνισαν την κηδεία του. 

Μια λιτή τελετή, πολύ σπαρτιάτικη. Περιμένουν να γυρίσεις. 

Άφησε λοιπόν το κυνήγι των σκλάβων, ιδιαίτερα αυτόν τον 

Πύραμο. Δεν μπορεί να κάνει κανένα κακό, του αρέσει να 

λέει μεγάλες κουβέντες, αλλά δεν τον ακούει κανένας. 

Η μητέρα μου Ιφιγένεια συμπεριφέρεται πολύ περίεργα. 

Γύρνα γρήγορα...  

Από την Απολλωνία 



 

Ιφιγένεια η Μητέρα 

 

Το Γράμμα που πήρε η Σπαρτιάτισσα Ηλέκτρα από την κόρη της που την έδωσαν οι 

στρατιώτες για σκλάβα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Στη μαμά μου.  

Τόρα μεγάλοσα. Ο Λεονίδας κε η Πολύμνια είναι πολί καλί 

μαζί μου. Σου λέο να μιν ανισιχις γιατι ίμε πολί καλά. Έχο 

πολούσ φίλουσ εδό. Περνάμε πολί όρα στα χοράφια πέζοντας 

και παλέβοντας. Ίμε πολί καλή παλέστρια. Κανένας δεν με 

κοροϊδεύει για το δάχτυλό μου. Σε όλους τουσ φίλους μου κάτι 

λίπι.  

Η Πολοίμνεια ίνε σαν μάνα για μένα, αλλά εσύ θα ίσε 

πάντα η αλιθινί μου μάνα. Δεν σου φένετε πός γράφο πωλί 

καλά τόρα που αίγοινα παίντε χρωνόν;  

Νομίζω πος σε είδα έξο απο το σπίτι όταν έφτασε εκίνος ο 

άνθροπος με το μάβρο μούση. Φένονταν πολί σπουδέος. Ο 

παπούς μου ίταν εκοίνοσ που ήταν μαζοί του;  

Με αγάποι Ινό. 

 



 

Απολλωνία η Κόρη 

 

Το γράμμα που πήρε η Σπαρτιάτισσα Απολλωνία από έναν νεαρό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Στην όμορφη Απολλωνία. 

Σύντομα θα έρθει η ώρα. Εμείς οι είλωτες θα 

επαναστατήσουμε. Δεν θα είμαστε πια περιουσία της 

Σπάρτης. Η ελευθερία θα είναι δική μας. Θα πολεμήσουμε 

όπως πολεμάει το δυνατότερο λιοντάρι. Η μυστική 

αστυνομία δεν έχει ιδέα για το τι σχεδιάζουμε. 

Θα συναντηθούμε την ίδια ώρα, δίπλα στον μεγάλο 

βράχο, κοντά στην σπηλιά.  

Με αγάπη, Πύραμος. 



 

Ζευς ο Σκύλος 

Το γράμμα που πήρε ο σκύλος Ζευς από έναν παλιό φίλο 

 

 

 

 

 

  

Προς τον Δία 

Στοιχιματίζωπωςδενπερίμενεςότιξερωναγράφω 

Όλατασκυλιά τηςΑθήνας πάνεσχολείο. 

Μουλείπειςπολύ.είσαιοκαλύτεροςφίλοςπουείχαποτέ 

Δενμπορώναπαίξω σταχωράφιακαιναψάχνω γιακόκκαλαγιατί 

έχωγεράσειπολύ 

Γιαναπούμετηναλήθεια καιοιδύοέχουμεγεράσει. 

Θαβρούμεμιαωραίαγωνιάστηναυλήκαιθαμιλάμε 

γιατιςπαλιέςμέρες 

Θαακούμετουςγέρουςναλένειστορίες 

γιατονηρακλήτονπερσέακαιτονιάσονακαθώςθαμαςχαϊδεύουνταα

υτιάκαιθαμαςταΐζουνκανένακομάτιψωμί.  

μακάριναμηνξαναχωρίσουμεποτέ 

Από τον Ερμή 



Ο Πολύβιος και η οικογένειά του αισθάνονται προδομένοι. Υπάρχουν κίνδυνος, 

καταστροφή και δυσκολίες μπροστά τους. 

 

 

Πολύβιος ο Νεώτερος 

 

Η επιστολή που πήρε ο νεαρός Πολύβιος από τον δάσκαλό του στην Αθήνα 

  

 

Προς τον Πολύβιο.  

Συνεχώς σου έλεγα να μελετάς, να εξασκείσαι στη λύρα 

σου ή να μαθαίνεις τους στίχους των έργων. Αλλά εσύ ποτέ 

δεν με άκουσες. Πάντα έπαιζες με τα άλογα κάτω στους 

στάβλους. Τι κρίμα! Μπορούσες να γίνεις σπουδαίος 

επιστήμονας αν ήθελες, είχες τις δυνατότητες… 

Τώρα είσαι στρατιώτης, κωπηλατώντας σε μια τριήρη με 

κατεύθυνση τη Σικελία. Ελπίζω να σε βάλανε στο πάνω 

κατάστρωμα γιατί εκεί δεν μυρίζει τόσο άσχημα. Πρόσεχε! 

Θυμήσου την ιστορία του Θησέα που σου έμαθα. Ο Θησέας 

ήταν γενναίος και καλός μαχητής αλλά ήταν επίσης και 

σοφός. Ήξερε να προσέχει τον εαυτό του. θυμάσαι τον μίτο της 

Αριάδνης; 

Μείνε στο κέντρο. Κράτα γερά την ασπίδα σου. Για την 

τιμή της Αθήνας! Θάνατος στη Σπάρτη! 

Ο παλιός σου φίλος και δάσκαλος, Άλατος. 

 



 

Διονύσιος ο Παππούς 

Η επιστολή που πήρε ο Διονύσιος, από τον άντρα της εγγονής του, τον Διομήδη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Προς τον Διονύσιο.  

Στα έλεγα ότι δεν ήταν καλός. Θυμάσαι εκείνη τη νύχτα 

που σπάσανε και βεβήλωσαν τις Ερμές; Ήταν ο αγαπημένος 

σου Αλκιβιάδης και οι φίλοι του που το έκαναν! Έστειλαν 

ανθρώπους στον στόλο για να τον συλλάβουν και να τον φέρουν 

πίσω στην Αθήνα για να τον δικάσουν. Φαντάσου! Να 

συλλάβουν έναν στρατηγό που οδηγεί τους άντρες του στον 

πόλεμο... 

Τα νέα μόλις μας ήρθαν. Ο Αλκιβιάδης ξέφυγε. Βούτηξε από 

το πλοίο και κολύμπησε ως την ακτή. Οι φήμες λένε πως 

διάλεξε να καταφύγει στη Σπάρτη... Ακούς εκεί! Λες και δεν 

υπήρχαν άλλα μέρη.. Ξέρει τα σχέδιά μας για την επίθεση. 

Φοβάμαι ότι έρχεται καταστροφή. 

Πρόσεχε, υπάρχουν στρατιώτες στους δρόμους. Η Αθήνα έχει 

προδοθεί. Ψάχνουν να βρουν φίλους του Αλκιβιάδη και τους 

περνάνε από μαχαίρι. Κρύψου φίλε μου, εξαφανίσου... είμαστε 

σε μεγάλο κίνδυνο. Ο Αππιανός θα σε κρύψει στην σπηλιά 

πίσω από τα μελίσσια του. 

Από τον Διομήδη. 

 

 



 

Ασπασία η γιαγιά 

 

Η επιστολή που πήρε η γιαγιά Ασπασία από το Μαντείο των Δελφών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Προς την Ασπασία 

Είσαι μια από τις καλύτερες πελάτισσές μας. Θα πρέπει 

να ήταν η σωστή μας πρόβλεψη για τις αρματοδρομίες που 

σε ενθάρρυνε να ξαναγυρίσεις σε μας για περισσότερες 

προβλέψεις. Λοιπόν ορίστε οι τελευταίες μας πληροφορίες 

για το τι σου επιφυλάσσει το μέλλον... 

Η Αγαθονίκη θα βρει έναν τριχωτό άνδρα με κλάματα 

Ο Ερμής ο σκύλος θα βρει έναν χαμένο φίλο. 

Ο Διονύσιος θα βρει τραγικό τέλος. 

Ο Εξαίνετος θα νικήσει στο Στάδιο στους Ολυμπιακούς 

του 421: Στοίχημα 2:1 

Εσύ θα συναντήσεις έναν ψηλό, μελαχρινό, όμορφο ξένο. 

Ο Πολύβιος ο Πρεσβύτερος είναι προδότης!! 

Από το Μαντείο των Δελφών 



  

Πολύβιος ο Πρεσβύτερος 

 

Η επιστολή που πήρε ο Πολύβιος ο πρεσβύτερος από τον γιο του Πολύβιο τον νεώτερο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Προς τον πατέρα μου.  

Κάθομαι εδώ, στο πάνω κατάστρωμα της Τριήρους 26, 

κουπί 17. Βλέπω την Σικελία στον ορίζοντα. Οι άνδρες λένε ότι 

ο Αλκιβιάδης το 'σκασε για την Σπάρτη. Τα σχέδιά μας 

ανακαλύφθηκαν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο καλύτερος φίλος 

μου, ή αυτός που νόμιζα πως ήταν φίλος μου, μας πρόδωσε. 

Ο Δημοσθένης λέει ότι θα επιτεθούμε στις Συρακούσες 

αύριο. Η πόλη είναι καλά οχυρωμένη και θα χρειαστούμε 

κουράγιο και ικανότητες. Δεν αισθάνομαι έτοιμος γι' αυτή τη 

μάχη. Θα 'πρεπε να διαβάζω τα μαθήματά μου και να μάθω να 

παίζω καλά τη λύρα. Δεν θα κατέληγα τότε εδώ στρατιώτης σ΄ 

αυτό το βρωμερό καράβι. 

Αν πεθάνω αύριο, πρόσεξε τα άλογα. Ο Αλκιβιάδης θα τα 

χρειαστεί, αν επιστρέψει ποτέ. 

Ο γιος σου, Πολύβιος. 

 

 



 

Ηλέκτρα η Μητέρα  

 

Η επιστολή που πήρε η Ηλέκτρα από την κόρη της 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Προς την Μητέρα.  

Στην αρχή δεν τον γνώρισα... ένας κουρελιασμένος ναύτης με 

ανακατωμένα γένια. Τα μάτια του ήταν κόκκινα λες και είχε δει 

δαίμονες. Κάτι δεν πήγαινε καλά με το μυαλό του.  

Άρχισαν να του κάνουν διάφορες ερωτήσεις. "Τι συνέβη, πόσοι 

επιβίωσαν;" Αυτός κούναγε μονάχα το κεφάλι του και δεν 

απαντούσε. Έπειτα κοίταξε προς το μέρος μου, κατευθείαν μες τα 

μάτια μου. Ο Διομήδης προσπάθησε να τον τραβήξει μακριά μου. 

"Αγαθονίκη", ψιθύρισε. Το πρόσωπό του μου ήταν άγνωστο, 

αλλά αυτή τη φωνή θα την αναγνώριζα οπουδήποτε. Ήταν ο 

αδερφός μου ο Πολύβιος! "Κατέστρεψαν τον στόλο μας με 

πυρπολικά", είπε. "Δεν είχαμε πώς να γυρίσουμε στην πατρίδα.  

Κατέρρευσε στα πόδια μου. Καθώς κρατούσα το κεφάλι του, 

μου είπε ότι προσπάθησαν να περάσουν τους βάλτους. Δεν είχαν 

καθαρό νερό, αρρώστιες... οι Σικελοί τους επιτίθονταν συνέχεια. 

Μετά είδαν ένα ποτάμι. Νερό επιτέλους! Ολόκληρος ο στρατός, ή 

ότι είχε απομείνει τέλος πάντων, έτρεξε προς το ποτάμι. Οι 

Σικελοί τους περίμεναν... Τους κατακρεούργησαν... Μόνο μια 

χούφτα κατάφερε να γλιτώσει. 

Ο καημένος ο Πολύβιος, έκλαιγε όταν τον απομάκρυναν. Τώρα, 

θα τον φροντίσει ο Διομήδης. Θα συνέλθει μητέρα. Θα σε 

συναντήσει σύντομα. 

Από την Αγαθονίκη. 

 

 



 

Αγαθονίκη η Κόρη 

 

Η Επιστολή που πήρε η Αγαθονίκη, από τη μητέρα της 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Προς την Αγαθονίκη.  

Αλίμονο και τρις αλίμονο! Ο παππούς σου ο Διονύσιος 

δεν υπάρχει πια. Πρέπει να φανείς γενναία. Προσπάθησε να 

μην κλάψεις, ήταν πολύ ...αρχαίος.  

Προδόθηκε από τον πατέρα σου τον Πολύβιο. Οι 

στρατιώτες τον έψαχναν, έψαχναν για όλους τους φίλους του 

προδότη Αλκιβιάδη. 

Τον έψαχναν σε όλη την Αθήνα, στον Παρθενώνα, την 

Αγορά, παντού. Δεν τον έβρισκαν πουθενά. Αλλά ο Πολύβιος 

ήξερε ότι κρύβονταν σε μια σπηλιά πίσω από τα μελίσσια 

του Αππιανού. Οδήγησε τους στρατιώτες στην σπηλιά και 

στέκονταν παραδίπλα την ώρα που οι στρατιώτες τον 

αποτελείωσαν στα γρήγορα. 

Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Ο άντρας μου να προδώσει τον 

πατέρα του! Υπάρχει κίνδυνος παντού. Θυμήσου, ο άντρας 

σου ο Διομήδης ήταν κι αυτός φίλος του Αλκιβιάδη. Νομίζω 

πως πρέπει να κρυφτείς Αγαθονίκη. Να κρυφτείς μακριά... 

και γρήγορα! 

Από την Ηλέκτρα. 

 



415 – 413 π. Χ. : Είμαι με το μέρος ΜΟΥ 

Καλώς τον Αλκιβιάδη! 

 

 

Λοιπόν είχα αυτή την εκπληκτική ιδέα για να νικήσουμε τη 

Σπάρτη. Μου έδωσαν πλοία και στρατό και με έβαλαν 

επικεφαλής. Δυστυχώς, τα ήπια λίγο το βράδυ πριν φύγουμε 

για Σικελία και μαζί με τους φίλους μου σπάσαμε όλες τις 

Ερμές που βρήκαμε μπροστά μας. Την άλλη μέρα φύγαμε... 

Και ξέρετε τι έγινε; Έστειλαν ένα καράβι για να με συλλάβουν. 

Εμένα, τον Στρατηγό! 

Με έπιασαν και προσπαθούσαν να με στείλουν πίσω στην 

Αθήνα για να περάσω από δίκη για τις ζημιές που έκανα. 

Αποκλείεται! Πήδησα από το καράβι κολύμπησα προς την 

ελευθερία. Κι έτσι να 'μαι τώρα στη Σπάρτη. Χάρηκαν όλοι που 

με είδαν. Ιδιαίτερα όταν τους μαρτύρησα το σχέδιο μάχης των 

Αθηναίων. Νομίζω πως κανόνισα μια μικρή σφαγή εκεί πέρα… 

 

 

  

Μια από τις Ερμές που έσπασε ο 
Αλκιβιάδης και οι φίλοι του 



Μέρος 4
ο
: 404 π. Χ. Τραγωδία; 

Βρισκόμαστε στα 404 π. Χ. Ο πόλεμος βροντοχτυπούσε από μάχη σε μάχη. Ο 

Αλκιβιάδης έκανε ότι μπορούσε για να μπλέξει τα πράγματα αλλάζοντας στρατόπεδο για 

μια ακόμη φορά και βάζοντας ακόμα και τους Πέρσες στον πόλεμο. Το 404 π. Χ. ο 

σπαρτιατικός στόλος νίκησε τους Αθηναίους στους Αιγός Ποταμούς. Κατόπιν εισέβαλαν 

στην Αθήνα την ίδια και μετά από μια μικρή προσπάθεια την ανάγκασαν να παραδοθεί. 

Οι οικογένειές μας πέρασαν πολλά από το 430 π. Χ. που άρχισαν όλα. 

Η οικογένεια του Σπάρτακου είναι νικητές, αλλά τα κατάφεραν με δόξα και 

τιμή; 

      

Σπάρτακος ο 

Υιός 

Πάτρονας ο 

Παππούς 

Σπάρτακος ο 

Πατήρ 

Ιφιγένεια η 

Μητέρα 

Απολλωνία η 

Κόρη 

Ζευς ο 

Σκύλος 

Ο Πολύβιος και η οικογένειά του νικήθηκαν. Πώς τα περνάνε κάτω από την 

Σπαρτιατική κυριαρχία; 

      

Πολύβιος ο 

Υιός 

Διονύσιος ο 

Παππούς 

Ασπασία η 

γιαγιά 

Πολύβιος ο 

Πατήρ 

Αγαθονίκη η 

Κόρη 

Ηλέκτρα η 

Μητέρα 

 

  



Η οικογένεια του Σπάρτακου είναι νικητές, αλλά τα κατάφεραν με δόξα και τιμή; 

 

 

Σπάρτακος ο Νεώτερος 

 

 

Ήταν μια ένδοξη μάχη. Κυνηγήσαμε τον στόλο των 

Αθηναίων. Οι Αθηναίοι μαζεύτηκαν στους Αιγός 

Ποταμούς για να πάρουν φρέσκο νερό και εφόδια.  

Τους αιφνιδιάσαμε ενώ οι περισσότεροι ναυτικοί 

ήταν στην στεριά. Καταστρέψαμε σχεδόν 180 πλοία. Τα 

δικά μας πλοία έπαθαν πολύ λίγες ζημιές. Εισβάλαμε 

στην Αττική το 404. Μετά από μια μικρή μάχη τους 

αναγκάσαμε να παραδοθούν. 

Απαιτήσαμε να καταστρέψουν τα τείχη γύρω από το 

λιμάνι του Πειραιά, καθώς και τα Μακρά Τείχη που πάνε 

από την Αθήνα μέχρι το λιμάνι. Αναγκάσαμε τους 

Αθηναίους να τα ρίξουν μοναχοί τους. 

Η Σπάρτη είναι παντοδύναμη! 

Περιμένω να πάρω προαγωγή σύντομα.   



 

Πάτρονας  ο Παππούς 

 

Έχω πληρώσει τον βαρκάρη. Το νόμισμα που μου έβαλαν κάτω από τη γλώσσα ήταν 

ακριβώς όσο έπρεπε. Πέρασα τα νερά της Στυγός και μπήκα στον κάτω κόσμο. Θα πάω 

στα Ηλύσια Πεδία ή θα υποφέρω αιώνια στα Τάρταρα; 

Θα πρέπει να με κρίνετε ως Σπαρτιάτη, καθώς πίνω το νερό της Λήθης. 

  



 

 

Σπάρτακος  ο πρεσβύτερος 

 

Φύγανε όλοι τώρα πια... Αληθινοί, καλοί Σπαρτιάτες. Εμείς οι Σπαρτιάτες δεν 

γράφουμε πολύ.  

Πώς θα τους θυμάται η Ιστορία;  

Θυμήσου: Πάτρονας ο Μέγας. Πολεμιστής σπουδαίος, μέλος των 

Εφόρων, πάντα έκανε το καθήκον του, χωρίς να νοιάζεται για το κόστος. 

Πέθανε με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι. 

 

 

Θυμήσου :Απολλωνία, μια αληθινή Σπαρτιάτισσα. Έδωσε τη ζωή της για 

το έθνος, σκότωσε τον επικίνδυνο είλωτα, τον Πύραμο.  

 

Πρέπει να γυρίσω στην Αθήνα τώρα. Είμαστε νικητές. Πρέπει να ξεφορτωθούμε αυτή 

την ανόητη Δημοκρατία που έχουν. Πρέπει να διαλέξω τριάντα πολίτες που θα κάνουν 

κουμάντο. Θα είναι οι τύραννοι. Θα κυβερνάνε στο όνομα της Σπάρτης. Όσο καιρό 

κρατάνε την τάξη στην πόλη θα κάνουν ότι θέλουν. Θα λένε ψέματα, θα κλέβουν, θα 

ξεγελάνε, θα σκοτώνουν! ...Τυραννία. Ωραία! Τώρα μπορώ να βγω στη σύνταξη και να 

πάω στη Σάμο. 

  



 

Ιφιγένεια η Μητέρα 

 

Το μυαλό μου βασανίζεται. Μετάνιωσα 

γι' αυτό που έκανα στον Πάτρονα. Τώρα 

πρέπει να επανορθώσω. Εμείς οι 

Σπαρτιάτες δεν νοιαζόμαστε για τις τέχνες, 

ούτε για τα όμορφα κτίρια, μονάχα 

γράφουμε λίγο. 

Αλλά βρίσκεται εδώ ο Φαίδων από την 

Αθήνα. Του είπα να σκαλίσει ένα άγαλμα 

προς τιμήν του Πάτρονα. Ήταν ένας 

σπουδαίος στρατιωτικός, έφτασε να γίνει 

Έφορος. Ήταν μεγάλος Σπαρτιάτης….  

  



 

Απολλωνία η Κόρη 

Όλα αυτά τα χρόνια η Απολλωνία κρατούσε την αγάπη της για τον Πύραμο, ένα καλά κρυμμένο 

μυστικό. Συναντούνται συχνά και ...μυστικά. Ο Πολύβιος διέταξε την Αστυνομία να συλλάβει τον Πύραμο. 

Είχε γίνει πολύ επαναστατικός. Ξεσήκωνε τους σκλάβους συνεχώς και δημιουργούσε αναταραχές. Δείτε 

παρακάτω τι έγινε. 

  

Η Σπαρτιατική Μυστική αστυνομία διατάχτηκε από 
τον Σπάρτακο να συλλάβει τον σκλάβο Πύραμο. 
Διέδιδε επικίνδυνα πράγματα ανάμεσα στους 

Είλωτες. Αλλά που να είχε κρυφτεί; 

Από την πλαγιά του λόφου, οι στρατιώτες 
παρακολουθούσαν κρυμμένοι τον δρόμο. Δεν 
περίμεναν για πολύ ώρα μέχρι που εμφανίστηκε 

ποια λέτε; Η Απολλωνία! 

  

Σύντομα θα έρθει κι ο Πύραμος. Θα του κάνω ένα 
αστείο! Θα κρυφτώ στη σπηλιά και θα τον 
τρομάξω!. Θα βρυχηθώ σαν λιοντάρι και θα του 

κοπεί το αίμα! 

Οι στρατιώτες δεν μπορούσαν να πιστέψουν στην 
τύχη τους. Περίμεναν και παρακολουθούσαν με 
σαρδόνιο χαμόγελο. 

  

Θα περιμένουμε για τον βρυχηθμό. Ύστερα θα 
πεταχτούμε μόλις λιποθυμήσει και θα τον 
συλλάβουμε, θα τον πάμε στον Σπάρτακο. ΣΙΓΟΥΡΑ 

ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΛΟΙ. 

Ένας δυνατός βρυχηθμός διέσχισε τον αέρα. Ήταν 
ΠΟΛΥ αληθινός. Ο Πύραμος άρχισε να τρέμει... Και 
τότε.. 



  

Ένα λιοντάρι που περνούσε από κει κοντά, άκουσε 

το ουρλιαχτό και πετάχτηκε στον αέρα. Η μάχη ήταν 
σκληρή... Η μάχη ήταν σύντομη... Και... 

Ο Πύραμος δεν υπήρχε πια. Η Μυστική αστυνομία 

κρύφτηκε στους θάμνους τρέμοντας από φόβο. Δεν 
είχαν ξαναδεί τόσο μεγάλο λιοντάρι άλλη φορά. 

  

Ακούγοντας όλη αυτή τη φασαρία, η Απολλωνία 
βγήκε τρέχοντας από τη σπηλιά. Ήταν όμως πολύ 
αργά. Ο αγαπημένος της Πύραμος είχε ξεμπερδέψει. 

Λένε πως ο κεραυνός δεν χτυπάει δυο φορές στο 
ίδιο μέρος. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ισχύει για τα 
λιοντάρια! Η καημένη η Απολλωνία δεν είχε καμιά 

ελπίδα. 

  

Ήταν μια ΤΡΑΓΩΔΙΑ! Κι έτσι ο Πύραμος και η 
Απολλωνία ενώθηκαν στο ταξίδι για την Αχερουσία 

Λίμνη. Εκεί δεν υπάρχει Μυστική Αστυνομία... 

 

Σκότωσε τον Πύραμο μονή της κύριε... 
Προσπαθήσαμε να τη σταματήσουμε. Φτάσαμε 

πολύ αργά... Κάναμε ότι μπορούσαμε κύριε! Ένα 
τεράστιο λιοντάρι ήρθε και τη σκότωσε κύριε. 
Κουράγιο Κύριε...!!! 

 

 

  



 

Ζευς ο Σκύλος 

 

Έφυγα! Ήμουν 28 χρονών όταν πέθανα, 

πράγμα απίστευτο.  

Πρέπει να είμαι το πιο αρχαίο ελληνικό 

σκυλί που υπήρξε ποτέ. Νομίζω ότι θα με 

επιθυμήσουν. Μόνο ένα πρόβλημα έχω. 

Ξέχασα να πάρω μαζί μου τον Ερμή.  

Ρώτησα τον Χάροντα αν μπορούσα να 

γυρίσω πίσω να τον πάρω. Ο Χάρων μου 

έδειξε ένα τεράστιο τρικέφαλο σκύλο με ουρά 

δράκοντα. Τον λένε Κέρβερο.  

Δουλειά του είναι να στέκεται στην είσοδο 

του Κάτω Κόσμου και να απαγορεύει στους 

νεκρούς να ξαναβγαίνουν έξω. Δεν θα μ' 

αφήσει να περάσω.  

Αυτό σημαίνει μάλλον ότι είμαι 

πεθαμένος. Ο Χάρων λέει ότι είμαι νεκρός για 

τα καλά και βρίσκομαι στα Ηλύσια Πεδία. Θα με αφήσει να περιμένω τον Ερμή απ' την 

άλλη μεριά της όχθης πριν πιω το νερό της λησμονιάς.  

Είναι καλός άνθρωπος ...πολύ καλός άνθρωπος. 

  



Ο Πολύβιος και η οικογένειά του νικήθηκαν. Πώς τα περνάνε κάτω από την Σπαρτιατική 

κυριαρχία; 

 

 

Πολύβιος ο Νεώτερος 

 

Τελικά παραδοθήκαμε στους Σπαρτιάτες. Δεν θα 

πολεμάμε άλλο. Τα τείχη μας καταστράφηκαν. 

 

Επέστρεψα στις σπουδές μου. Ο Άλατος θα είναι 

περήφανος για μένα. 

 

Προβληματίζομαι μ' αυτό το απλό διάγραμμα. Το 

συνάντησα σ' ένα βιβλίο του Πυθαγόρα του 

Σάμιου. 

 

Τί είναι η κάθετος; Ποια είναι η υποτείνουσα; Ή 

μήπως τη λένε υπο-ποτεινουσα; Δεν το 

καταλαβαίνω καθόλου. 

 

Τώρα μπορώ να καθίσω και να σκεφτώ. Ο 

τρόμος των Συρακουσών έφυγε από το μυαλό 

μου. 

 

Είθε η ειρήνη να διαρκέσει. 

  



 

Διονύσιος ο Παππούς 

 

 

Το τέλος μου ήταν απαίσιο. Προδόθηκα. Ο γιος μου ο Πολύβιος θα γίνει καλός 

τύραννος. 

Κι έτσι πέρασα τα ύδατα της Στυγός και ήπια από τον ποταμό της Λήθης, το ποτάμι 

της λησμονιάς. Τώρα να 'μαι εδώ, τριγυρνώντας στα Ηλύσια Πεδία. 

Συνάντησα έναν γέρο. Ωραίος τύπος. Πρέπει να ήταν από μια πόλη που τη λένε 

Σάρτη, Πάρτη, δεν ξέρω… Δεν θυμάται καν πώς τον λένε! Για να πούμε την αλήθεια ούτε 

εγώ θυμάμαι κι έτσι δεν μας πειράζει καθόλου. Εγώ τον λέω Αττίλα και εκείνος με λέει 

Τζέκινς. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Κάθε τόσο συναντιόμαστε μ' αυτόν τον τύπο που 

λέγεται Βάκχος και τον φίλο του τον Πάνα και το ρίχνουμε έξω. 

Πρέπει να σας πω πως είναι πολύ ωραία εδώ. Δεν υπάρχουν ούτε μάχες, ούτε 

δυσκολίες, ούτε πείνα. Μονάχα ένα σωρό φρούτα και κέρατα της αφθονίας. Αυτή είναι 

ζωή για μένα! 

Εκείνη η γιαγιά εκεί πέρα μου φαίνεται περίεργα γνωστή! 

  



 

Ασπασία η γιαγιά 

 

 

Λοιπόν μου βγήκε. Η Προφητεία είπε ότι θα συναντήσω έναν ψηλό, μελαχρινό, 

όμορφο ξένο. Αναρωτιέμαι ποιος να είναι; 

Αυτά τα δύο σκυλάκια έχουν τόση πλάκα... είναι τόσο φιλικά. Χαίρομαι που είμαι εδώ 

στα Ηλύσια Πεδία. Δεν υπάρχουν ούτε παρατάξεις, ούτε πόλεις.... Μόνο μια μεγάλη 

ευτυχισμένη οικογένεια. 

Είναι δυο παππούδες εκεί πέρα, που τρώνε σταφύλια και πίνουν κρασί, ενώ ένα 

δίχηλο πλάσμα με κατσικίσια πόδια τους παίζει μ' έναν αυλό. Τον έναν απ' αυτούς μου 

φαίνεται σαν να τον ήξερα από παλιά. 

  



  

Πολύβιος ο Πρεσβύτερος 

 

 

Είχα κάνει λάθος. Η Δημοκρατία είναι χάσιμο χρόνου. Το μόνο που καταφέραμε ήταν 

να μας νικήσουν οι Σπαρτιάτες. Τέρμα πια οι πέτρες στις ψηφοδόχους.  

Θα ακούσω αυτόν τον Σπάρτακο. Θα συνεργαστώ με την Σπάρτη. Θα τους βοηθήσω 

και θα κυβερνήσω γι’ αυτούς. Εγώ και άλλοι 29. Θα γίνουμε τύραννοι. Μπορούμε να 

διοικήσουμε με όποια ισχύ αποφασίσουμε ότι θα χρειαστεί. Θα ξανακάνω πάλι σπουδαία 

την Αθήνα!  

  



 

Ηλέκτρα η Μητέρα  

 

Θα πάω να ζήσω με τον αγαπημένο μου γιο τον Πολύβιο τώρα. Ο άνδρας μου έχει 

γίνει τύραννος. Δεν έχει πια χρόνο για μένα. Περνάει όλη του την ώρα σχεδιάζοντας την 

δολοφονία των εχθρών του, που... περνάνε την ώρα τους σχεδιάζοντας την δολοφονία 

των ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ εχθρών... και πάει λέγοντας. Ίσως κάποια μέρα καταλάβουν ότι η 

Δημοκρατία ήταν πολύ καλή ιδέα. 

Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τον γιό μου. Έχει γίνει πολύ μορφωμένος. Όλη η Αθήνα 

μιλάει γι' αυτόν. Μονάχα να μπορούσε να καταλάβει τον ...ιπποπόταμο στο τρίγωνο! 

Δεν έχει και πολύ πλάκα το να είσαι γυναίκα. Ευτυχώς που έχω ακόμα την προίκα 

μου να βασιστώ, αν ο άντρας μου πέσει θύμα κάποιου από τους υπόλοιπους 29 

ανόητους που προσπαθούν να διοικήσουν την πόλη μας. 

  



 

Αγαθονίκη η Κόρη 

 

Ο Διομήδης είναι πολύ καλός σύζυγος. Γιατί στο καλό θέλει να πηγαίνει συνέχεια στη 

Φρυγία να συναντάει αυτόν τον απαίσιο Αλκιβιάδη, δεν το ξέρω.  

Θα πάρω την μικρή Αφροδίτη και θα μείνουμε στη μητέρα μου μέχρι να επιστρέψει. 

Στην Αφροδίτη λείπει ο παππούς της. Ελπίζω να πέρασε τα ύδατα της Στυγός με 

ασφάλεια. 

Κανείς δεν ξέρει ότι είμαι πάλι έγκυος. Διακόσμησα την αυλόπορτα με ένα στεφάνι 

από μαλλί για την Αφροδίτη. Πάντως, δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε όπως τα 

θέλουμε. Μακάρι να έπαυε ο μπαμπάς να είναι τύραννος… 

  



404 π. Χ.:  Επίλογος 

 Στο καλό Αλκιβιάδη 

 

Και τι απέγινε με τον Αλκιβιάδη; 

Οι Αθηναίοι δεν τον εμπιστευόταν. Το ίδιο και οι Σπαρτιάτες. 

Ο Αλκιβιάδης δολοφονήθηκε το 404 π. Χ. από τον Πέρση σατράπη, Φαρνάβαζο.. 

Πληρώθηκε όπως του άξιζε... 

Δες τα παρακάτω πρωτοσέλιδα για να ανακαλύψεις την πορεία της ζωής του. Αυτά 

θα έγραφαν οι εφημερίδες στην εποχή του… Αν υπήρχαν! 

 

 

  



Έτος 412 π.Χ 

 

  



Έτος 410 π.Χ 

 

  



Έτος 408 π.Χ 

 

 

  



Έτος 407 π.Χ 

 

  



Έτος 406 π.Χ 

 

  



Έτος 405 π.Χ 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  



ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Η ζωή του Σπάρτακου του νεώτερου 

Άρχισα το σχολείο στα _____________ μου χρόνια. Ζούσα στον 

σ_____________. Δεν φοβ_____________, ακόμα κι αν ήξερα ότι τα 

άλλα παιδιά θα με χτ_____________. Το μόνο πράγμα που ήθελα 

στη ζωή ήταν να γίνω σ_____________ και να νικήσω τους 

Α_____________.  

Καθώς μεγάλωνα, έγινα ένας πολύ καλός στ_____________. Όταν έγινα 

17, έγινε ειρ_____________ με τους Αθηναίους και ο π_____________ 

σταμάτησε. Απ_____________ πάρα πολύ.  

Πέρασα τις ε_____________ και με έστειλαν να πολεμήσω στην 

Σ_____________. Οι Αθηναίοι έστειλαν έναν τεράστιο στόλο 

εναντίον μας. Εμείς τους αιφ_____________ και τους επιτεθήκαμε 

με π_____________. Τους κυνηγήσαμε στους β_____________ και 

τους στήσαμε εν_____________. Τελικά νικήσαμε.  

Τα χρόνια πέρασαν. Τελικά δώσαμε την τελική μάχη στους 

Αι_____________ Π_____________. Καταστρέψαμε σχεδόν 

_____________ πλοία. Μετά πήγαμε στην Ατ_____________ και 

ύστερα από μια μικρή μάχη τους αναγκάσαμε να π_____________.  

Ήμουν υπεύθυνος στην ομάδα που τους ανάγκασε να 

γκ_____________ τα Μ_____________ Τ_____________ Τα πήγα καλά 

στη ζωή μου και περιμένω π_____________.  

  



Η ζωή του Πάτρονα 

Σε όλη μου τη ζωή υπήρξα σ_____________. Όταν έγινα εξήντα χρονών 

με έστειλαν στην Ατ_____________. Είχε ξεσπάσει ο 

Π_____________ πόλεμος με την Αθ_____________.  

Επί δ_____________ χρόνια ο Σπαρτιατικός στρατός καθόταν έξω από 

τα Μ_____________ Τ_____________ των Αθηνών. Εγώ πήρα 

σύνταξη. Όταν γύρισα στη Σπάρτη έγινα μέλος των 

Ε_____________. Δουλειά μου ήταν να ελ_____________ την 

αρτιμέλεια των παιδιών και να αποφασίζω αν ήταν τ_____________. 

Τελικά κάναμε μια σ_____________ με τον Ν_____________ τον 

Α_____________ για ει_____________.  

Όταν ο Αλ_____________ άλλαξε παράταξη, ήρθε να μείνει στην πόλη 

μας. Ήμουν ένας σπ_____________ πολίτης και γι' αυτό με 

προτίμησε. Μου μαρτύρησε τα σχέδια των Α_____________.  

Ανέλαβα το δύσκολο έργο να εξετάσω την ίδια μου την 

εγγ_____________. Την απέρριψα και την έστειλα να γίνει 

εί_____________. Η μητέρα της δεν με σ_____________ ποτέ. Μου 

έστειλε ένα ποτό που αποδείχτηκε πως ήταν δ_____________.  

Έτσι βρέθηκα να διασχίζω τα Υ_____________ της Σ_____________, 

έτοιμος για την τελική κρίση. Πλήρωσα ήδη τον β_____________. 

Πού θα αναπαυτώ. Θα είναι στα Η_____________ Π_____________ ή 

θα είναι στα Τ_____________; 

  



Η ζωή του Σπάρτακου του πρεσβύτερου 

Ήμουν στ' αλήθεια περήφανος για τον Σπάρτακο όταν άρχισε το 

σχ_____________. Και οι τρεις μας, ο Πάτρωνας, ο Σπάρτακος κι 

εγώ να ζούμε στον στρατώνα. Αυτό όμως δεν κράτησε πολύ 

γιατί έπρεπε να συναντήσω τον στρατό έξω από τα 

τ_____________ των Α_____________.  

Για δέκα μακρά χρόνια, καθόμουν έξω από αυτά τα τ_____________. 

Πήγα σπίτι μόνο μια φ_____________.  

Τώρα είμαι αρχηγός της Μ_____________ Α_____________. Σκοτώνω 

τους Είλ_____________.  

Αν δείχνουν σημάδια ανυπακοής μου επιτρέπεται να τους 

σ_____________. Ένας συγκεκριμένος Εί_____________ άρχισε να με 

ανησυχεί. Το όνομά του ήταν Π_____________.  

Ο Αλκιβιάδης ήρθε σε μένα και μου μαρτύρησε να σχέδια των 

Αθηναίων να επιτεθούν στη Σ_____________.  

Δεν τον εμπιστεύτηκα ούτε πρόκειται να τον εμπιστευτώ ποτέ. Οι 

πληροφορίες του μας οδήγησαν στη ν_____________.  

Τώρα έχω ανάμικτα συναισθήματα.  

Η κόρη μου η Απ_____________ είναι μια η_____________. Μας 

απάλλαξε από τον είλωτα Π_____________ μια και καλή. 

Δυστυχώς σκοτώθηκε από ένα λ_____________.  

Πρέπει να ταξιδέψω στην Ατ_____________ και να εκλέξω _____________ 

τυράννους που θα διοικούν αντί για μας. Δεν θα είναι και τόσο 

δύσκολο.  

  



Η ζωή της Ιφιγένειας 

Ήμουν χαρούμενη που είχα δύο τέλεια παιδιά, τον Σ_____________ και 

την Α_____________. Πέρασαν την εξ_____________ τους όταν ήταν 

μωρά. Ήμουν πολύ περήφανη όταν πήγαν σχ_____________.  

Μετά έκανα ένα ακόμα παιδί την μικρή Ι_____________. Αυτή όμως δεν 

ήταν τ_____________. Της έλειπε το μικρό της δ_____________. 

Έπρεπε να την εξ_____________ ο ίδιος ο Πάτρονας. Έκλαιγα όταν 

μου την π_____________. Δεν σ_____________ ποτέ τον Πάτρονα που 

πήρε την κόρη μου μακριά.  

Εξακολουθούσα να επικοινωνώ με την μικρή μου κόρη. Πήγε να 

ζήσει με τον _____________ και την _____________, που της 

φέρθηκαν πολύ ευγενικά. Μου είχε λ_____________ πάρα πολύ. 

Εκδ_____________ τον Πάτρονα στέλνοντάς του δ_____________ 

χωρίς να το καταλάβει κανένας!!! 

Καθώς περνούσαν τα χρόνια, εξακολουθούσα να κρατώ το 

μυ_____________ μου. Άρχισα όμως να αισθάνομαι τ_____________ 

για ό,τι είχα κάνει. Έτσι ζήτησα να φτιάξουν ένα α_____________ 

του Π_____________ και όλοι χ_____________ πολύ.  

Κανείς δεν θα το έμ_____________ ποτέ.  



Η ζωή της Απολλωνίας 

Πήγα στο σχολείο όταν έγινα ε_____________ 7 χρονών.  

Ζούσα στον σ_____________. Ήταν δύσκολη η ζωή. Έπρεπε να είμαι 

γερή για να κάνω γ_____________ π_____________.  

Δεν πέρασα τις εξ_____________ μου και γι’ αυτό δεν μου έδωσαν 

σ_____________. Χάρηκα γιατί ήμουν ερωτευμένη με τον 

Π_____________ που ήταν Ει_____________.  

Ο πατέρας μου ήταν αρχηγός της Μ_____________ Α_____________ και 

προσπαθούσε να συλ_____________ τον αγαπημένο μου.  

Η Μ_____________ Αστ_____________ κανόνισε να συλ_____________ τον 

Π_____________.  

‘Ένα λ_____________ σκότωσε τον Π_____________ και μετά σκότωσε και 

μένα.  

Είπαν ότι εγώ σκ_____________ τον Π_____________ και ότι ήμουν μια 

η_____________δα.  

  



Η ζωή του Ζηνός (του Δία) 

Ήμουν ένα ευτυχισμένο σκυλί. Ευχ_____________ στ΄αλήθεια όταν ο 

Σπάρτακος ο μικρός πήγε σχολείο γιατί ησύχασα λιγάκι. Βέβαια 

αυτό διάρκεσε μέχρι να με τραβολογήσει ο Σπάρτακος ο 

πρεσβύτερος στην Ατ_____________.  

Κάθισα έξω από τα τ_____________ για δέκα ολόκληρα χρόνια. Ήταν 

ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ βαρετά, μέχρι που συνάντησα έναν μικρό φίλο που 

τον έλεγα Ε_____________. Ανήκε σ' έναν σπουδαίο άνθρωπο που 

το όνομά του ήταν Α_____________ς.  

Ύστερα, δυστυχώς οι Σπαρτιάτες και οι Α_____________οι έκανα μια 

σ_____________. Εμένα με πήραν πίσω στη Σπάρτη.  

Μου ελ_____________ ο μικρός μου φίλος ο Ε_____________.  

Και τότε έγινε ένα θαύμα. Ο Αλ_____________ς ήρθε με το μέρος μας 

και έφερε και τον Ε_____________ μαζί του.  

Περάσαμε πολλές χαρούμενες στ_____________ ακούγοντας τις 

ιστορίες των γέρων.  

Καθώς περνούσαν τα χρόνια έγινα πολύ. . . αρ_____________. ! Τελικά 

πέθ_____________α.  

Ο Ε_____________ είχε γεράσει κι αυτός, αλλά δεν π_____________ μαζί 

με μένα. Όταν πήγα κάτω στα Υ_____________ της Σ_____________, 

ο βαρ_____________ με άφησε να περιμένω. Δεν μπορούσα να 

γυρίσω πίσω εξαιτίας ενός τρικ_____________ σκύλου, του 

Κέ_____________.  

Ο Ε_____________ κι εγώ είμασταν πολύ ευτυχισμένοι που 

τριγυρνούσαμε στα Η_____________ Π_____________.   



Η ζωή του Πολύβιου του νεώτερου 

Πήγα σχολείο όταν έγινα ε_____________ 7 ετών.  

Υποτίθεται ότι έπρεπε να μάθω να παίζω λ_____________ αλλά δεν τα 

κατάφερνα πολύ καλά. Ο Άλατος ήταν πολύ υπομονετικός μαζί 

μου.  

Τελικά βρήκα ένα πολύ ενδ_____________ αντικείμενο. Μου 

επιτράπηκε να κρατώ τα η_____________ των αλόγων του 

Αλ_____________ στους αγώνες. Κατέβασε ε_____________ άρματα 

για τον αγώνα του Τ_____________. Ήταν τα πιο πολλά απ' όσα 

κατέβασε οποιοσδήποτε άλλος στο παρελθόν. Ήταν τόσο καλός 

που ήρθε π_____________, δ_____________ και τετ_____________.  

Στη συνέχεια έπρεπε να κάνω τη στρατιωτική μου θητεία και 

βρέθηκα σε μια τρ_____________, έξω από τις ακτές της 

Σ_____________. Οι Σ_____________ έστειλαν πλοία εναντίον μας. 

Μας κυνήγησαν μέσα στους β_____________ και τελικά μας 

έστησαν ε_____________. Πολύ λίγοι από μας γ_____________.  

Ήμουν ένας από τους λίγους στ_____________ που γύρισαν ζωντανοί 

στην Ατ_____________.  

Τώρα ξανάρχισα της σπ_____________ μου. Έχω συν_____________ από 

την τρομερή εμπ_____________ του πολέμου.  

  



Η ζωή του Διονυσίου  

Ψήφισα υπέρ του π_____________. Είπα ότι θα έπρεπε να 

επ_____________ κι όχι να κρυφτούμε πίσω από τα τείχη. Αλλά ο 

Π_____________ κατάφερε και πέρασε το δικό του. Ήμουν 

τυχερός και γλίτωσα από τον απαίσιο λ_____________ που ρήμαξε 

την πόλη.  

Ο Α_____________ ήθελε τον πόλεμο κι έτσι εγώ πήγα με το μέρος 

του.  

Οι φίλοι σε υψηλά πόστα πάντα σε παρατάνε. Ο Αλκιβιάδης έσπασε 

όλα τα αγ_____________ που ήταν αφιερωμένα στον θεό 

Ε_____________. Προσπάθησαν να τον σ_____________ αλλά αυτός 

διέφυγε στη Σπ_____________.  

Έπειτα άρχισαν να συλλαμβάνουν όλους τους φίλους του κι εγώ 

ήμουν ένας από αυτούς. Ο Δ_____________ μου παρήγγειλε να 

κρυφτώ. Κρύφτηκα σε μια σπ_____________. Αλλά προδόθηκα 

από τον ίδιο μου το γιό, τον Π_____________.  

Τώρα, στα Η_____________ Π_____________, έκανα πολλούς νέους 

φίλους. Όλοι πρέπει να π_____________ το νερό της 

Λ_____________ κι έτσι δεν θ_____________ τίποτα.  

  



Η ζωή της Ασπασίας 

Δεν πολυβγαίναμε έξω από το σπίτι γιατί δεν μας άφ_____________. 

Αυτό γινόταν γιατί ήμασταν γ_____________. Μερικές φορές 

πηγαίναμε επισκέψεις στη γ_____________. Δεν συνέβαινε τίποτα 

το συνταρακτικό. . . εκτός από μια φορά που μας επισκέφτηκε ο 

Π_____________.  

Είχαμε λίγο περισσότερες ελ_____________ όταν υπογράφηκε η 

συνθήκη με τους Σπ_____________. Ένα από τα μέρη που 

μπορούσαμε να πάμε ήταν και το Μ_____________ των 

Δ_____________.  

Μου άρεσε πολύ να το επισκέπτομαι και πήγαινα όσο σ_____________ 

μπορούσα.  

Επισκεπτόμουν το Μ_____________ τόσο συχνά που έγινα ο 

καλύτερος π_____________ τους. Ο καλύτερος χρησμός που μου 

έδωσαν ποτέ ήταν ότι ο Εξ_____________ θα κέρδιζε στον αγώνα 

του στ_____________ στους Ολυμπιακούς του 412. Και ξέρετε κάτι; 

Τον κ_____________! 

Πέθανα πολύ ευχαριστημένη. Συνάντησα έναν ψ_____________, 

μ_____________, ό_____________ ξένο στα Η_____________ Πεδία.  

Μου θύμιζε πάρα πολύ τον Δι_____________. Αλλά πάλι δεν μπορώ να 

θυμηθώ ποιός ήταν γιατί ήπια από την πηγή της Λ_____________.  

 

  



Η ζωή του Πολύβιου του πρεσβύτερου 

Ψήφισα υπέρ του Περ_____________. Έμοιαζε να έχει τις καλύτερες 

ιδέες. Να μην κάνουμε τίποτα. Απλά να καθίσουμε πίσω από τα 

τ_____________ και να περιμένουμε να βαρεθούν οι Σ_____________ 

και να φύγουν. Όμως αυτοί δεν έκαναν αυτό το πράγμα. 

Κάθισαν εκεί για δ_____________ ολόκληρα χρόνια! 

Ο Αλ_____________ φάνηκε πως ήταν ο πιο σίγουρος διάδοχος του 

Π_____________. Ευτυχώς που τον συνάντησα για τον γάμο της 

Αγ_____________. Μου αρέσει να έχω ισχυρούς φ_____________, 

ιδιαίτερα διάσημους Ολ_____________κες.  

Όμως κάποια στιγμή ο Α_____________ έφυγε και τα χάλασε όλα. Εγώ 

του είπα να μην σπάσει τα αγ_____________.  

Κατάλαβα ότι ήταν πολύ επ_____________ να τους αφήσω να 

θυμηθούν ότι είχα υπάρξει φ_____________ του Α_____________. 

Έτσι τους κατασκόπευσα, τους πρόδωσα, και τους είπα πού θα 

μπορούσαν να βρουν τους φ_____________ του Αλ_____________. 

Ακόμα και τον ίδιο μου τον π_____________. Σκέψου πως πήγε να 

κρυφτεί σε μια σ_____________.  

Έγινα τόσο σκλ_____________ που οι Σπαρτιάτες με διάλεξαν να γίνω 

ένας από τους τρ_____________ τυρ_____________ που διοικούν την 

Αθήνα.  

  



Η ζωή της Ηλέκτρας 

Δεν πολυβγαίναμε έξω από το σπίτι γιατί δεν μας άφ_____________. 

Αυτό γινόταν γιατί ήμασταν γ_____________. Μερικές φορές 

πηγαίναμε επισκέψεις στη γ_____________. Δεν μας άφηναν ούτε 

τους Ο_____________ Α_____________ να παρακολουθήσουμε. Αυτό 

γινόταν γιατί οι αθλητές δεν φορούσαν ρ_____________.  

Δεν συνέβαινε τίποτα το συνταρακτικό εκτός από μια φορά που μας 

επισκέφτηκε ο Π_____________. Ήταν λίγο πριν αρρωστήσει από 

τον λ_____________.  

Μια από τις πιο ευτ_____________ στιγμές της ζωής μου ήταν ο γάμος 

της Αγ_____________ με τον Δ_____________.  

Ήταν τόσο όμορφο ζευγάρι! 

Ο άντ_____________ μου πρόδωσε τον ίδιο τον π_____________ του! Δεν 

μπορούσα να το πιστέψω… Έπρεπε να προειδοποιήσω την 

Αγ_____________ να προσέχει γιατί μπορούσε να προδώσει και 

την ίδια του την κ_____________.  

Τώρα ζω με τον γ_____________ μου τον Π_____________. Είμαι στ' 

αλήθεια περ_____________ γι' αυτόν.  

Ο άντρας μου είναι ένας τύρ_____________. Ένας από τους 

τ_____________. Αναρωτιέμαι πόσο θα αντέξει; 



Η ζωή της Αγαθονίκης 

Δεν μου επιτράπηκε να πάω σχ_____________. Έπρεπε να κάθομαι στην 

αυ_____________ του σπιτιού και να ακούω τον Μ_____________, τον 

σκλάβο μας.  

Έμαθα να διαβάζω μόνη μου. Μου άρεσαν οι ιστορίες του 

Αί_____________. Έπεσε ένας τρομερός λ_____________ στην πόλη 

μας. Εγώ βοήθησα και περ_____________ την οικογένειά μου.  

Παντρεύτηκα τον Δ_____________, έναν φίλο του Π_____________, του 

πατέρα μου. Ήταν πολύ μ_____________ από μένα, αλλά δεν 

πειράζει. Είναι καλός άνθρωπος.  

Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής μου ήταν όταν είδα τον 

Π_____________, τον αδελφό μου, να επιστρέφει από τη μάχη της 

Σ_____________. Φαινόταν χάλια. Όλοι ανησυχήσαμε γι΄ αυτόν.  

Όλοι επίσης ανησύχησαν για μένα. Ο Αλ_____________ ήταν προδότης 

και ο σύζυγός μου υπήρξε φίλος του. Έπρεπε να προσέχουμε 

πολύ πού πηγαίναμε.  

Τώρα, τόσα χρόνια μετά, έχω τη δική μου μικρή οι_____________. 

Καλωσόρισα την πρωτότοκη κόρη μου, την Αφροδίτη. Ελπίζω το 

νέο μου παιδί να είναι α_____________. Ο Δ_____________ θα χαρεί 

πολύ αν είναι αγ_____________.  

  



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

Μέρος 1 

Α. Σπάρτη 

1. Πόσο χρονών ήταν ο Σπάρτακος ο νεώτερος όταν άρχισε το σχολείο; 

____________________________________________________________________________________ 

2. Ποιά ήταν η στάση των Σπαρτιατών   απέναντι στην γραφή και την 

ανάγνωση; 

____________________________________________________________________________________ 

3.  Για πόσο διάστημα ο Σπάρτακος θα πηγαίνει σχολειο; 

____________________________________________________________________________________ 

4. Τι θα του συμβεί αν αποτύχει στην δοκιμασία; 

____________________________________________________________________________________ 

5. Πόσο χρονών αποσύρονταν οι στρατιώτες της Σπάρτης; 

____________________________________________________________________________________ 

6. Ποιά ήταν η πρώτη μάχη του Πάτρονα; 

____________________________________________________________________________________ 

7. Τι μάθαινε στο σχολείο η Απολλωνία; 

____________________________________________________________________________________ 

8. Γιατί έπρεπε να είναι δυνατές και υγιείς οι Σπαρτιάτισσες;? 

____________________________________________________________________________________ 

9. Τι θα συμβεί στη Απολλωνία όταν γίνει 18 χρονών; 

____________________________________________________________________________________ 

10. Γιατί γινόταν ο έλεγχος των μικρών παιδιών στη Σπάρτη; 

____________________________________________________________________________________ 

11. Τι συνέβαινε αν δεν τα έβρισκαν υγιή; 

____________________________________________________________________________________ 

12. Πόσο καιρό διαρκούσε η εκπαίδευση ενός στρατιώτη; 

____________________________________________________________________________________ 

13. Πού ζει ο Σπάρτακος ο Πρεσβύτερος; 

____________________________________________________________________________________ 

14. Τι θέλει να κάνει όταν γίνει 60 χρονών; 
____________________________________________________________________________________  



Β. Αθήνα 

1. Πόσο χρονών ήταν ο Πολύβιος ο Νεώτερος όταν άρχισε το σχολείο; 

____________________________________________________________________________________ 

2. Ποια ήταν τα δύο σπουδαιότερα πράγματα που έπρεπε να μάθει ο Πολύβιος; 

____________________________________________________________________________________ 

3. Για πόσο καιρό ο Πολύβιος θα πήγαινε σχολείο; 

____________________________________________________________________________________ 

4. Πού διδασκόταν η Αγαθονίκη; 

____________________________________________________________________________________ 

5. Ποιος δίδασκε την Αγαθονίκη; 

____________________________________________________________________________________ 

6. Ο Διονύσιος ήταν με το μέρος του Περικλή; 

____________________________________________________________________________________ 

7. Τι ήθελε ο Διονύσιος να κάνουν στους Σπαρτιάτες; 

____________________________________________________________________________________ 

8. Γιατί οι Αθηναίοι έφτιαχναν μόνοι τους τα ρούχα τους; 

____________________________________________________________________________________ 

9. Πώς κατασκεύαζαν τα αρώματα; 

____________________________________________________________________________________ 

10. Γιατί οι γυναίκες έπρεπε να φορέσουν τα καλύτερα ρούχα τους σήμερα; 

____________________________________________________________________________________ 

11. Γιατί ο Περικλής δεν έβγαινε συχνά; 

____________________________________________________________________________________ 

12. Γιατί η Ασπασία δεν έβγαινε συχνά; 

____________________________________________________________________________________ 

13. Έτρωγαν κρέας οι Αρχαίοι Έλληνες; 

____________________________________________________________________________________ 

14. Γιατί ο Περικλής θεωρούσε τον Πολύβιο φίλο του; 

____________________________________________________________________________________  



Μέρος 2 

Α. Σπάρτη 

1. Γιατί έδειραν τον Σπάρτακο τον Νεώτερο; 

____________________________________________________________________________________ 

2. Πώς αισθάνεται τώρα που τελείωσε ο πόλεμος; 

____________________________________________________________________________________ 

3. Τι συνέβη στον Πάτρονα όταν έγινε 60 χρονών;  

____________________________________________________________________________________ 

4. Τι σπουδαίο πόστο ανέλαβε τώρα ο Πάτρονας; 

____________________________________________________________________________________ 

5. Τι πρέπει να κάνει ο Πάτρονας με τα μικρά παιδιά; 

____________________________________________________________________________________ 

6. Με ποιον ερωτεύτηκε η Απολλωνία; 

____________________________________________________________________________________ 

7. Γιατί ο αγαπημένος της Απολλωνίας αποτελεί πρόβλημα; 

____________________________________________________________________________________ 

8. Γιατί η Ιφιγένεια ανησυχεί για την Ινώ; 

____________________________________________________________________________________ 

9. Θα είναι γενναία η Ιφιγένεια; 

____________________________________________________________________________________ 

10. Γιατί είναι λυπημένος ο Ζευς; 

____________________________________________________________________________________ 

11. Ποια είναι η δουλειά του Σπάρτακου του πρεσβύτερου; 

____________________________________________________________________________________ 

12. Τίνος είναι ο Ερμής; 

____________________________________________________________________________________ 

13. Γιατί η Απολλωνία κοιτάζει περίεργα τον Σπάρτακο; 

____________________________________________________________________________________ 

14. Χρειάζεται ο Σπάρτακος να πάρει ειδική άδεια για να σκοτώσει; 

____________________________________________________________________________________ 

  



Β. Αθήνα 

1. Γιατί ο Πολύβιος παράτησε το σχολείο; 

____________________________________________________________________________________ 

2. Ποια ενδιαφέρουσα δουλειά ανέλαβε; 

____________________________________________________________________________________ 

3. Τι είναι το Τέθριππο; 

____________________________________________________________________________________ 

4. Πώς δείχνει ο Αλκιβιάδης τη φιλία του στον Διονύσιο; 

____________________________________________________________________________________ 

5. Πόσος καιρός πέρασε από τότε που ο Διονύσιος μπορούσε να περπατήσει 

ελεύθερα έξω από τα τείχη της πόλης; 

____________________________________________________________________________________ 

6. Πώς γνωρίζετε ότι η Αγαθονίκη θέλει να παντρευτεί; 

____________________________________________________________________________________ 

7. Με ποιον παντρεύεται; 

____________________________________________________________________________________ 

8. Τι πιστεύει για τον νέο της σύζυγο; 

____________________________________________________________________________________ 

9. Γιατί δεν είχε συνηθίσει η Ασπασία να ταξιδεύει στους Δελφούς; 

____________________________________________________________________________________ 

10. Τι είδους δώρα πιστεύεις ότι θα πρόσφερε στο Μαντείο; 

____________________________________________________________________________________ 

11. Χόρεψε η Ηλέκτρα με τον άντρα της κατά την τελετή του γάμου; 

____________________________________________________________________________________ 

12. Πώς κατασκεύασε τα αρώματα ο Μώμος; 

____________________________________________________________________________________ 

13. Ποιος πήγε στο γάμο της Αγαθονίκης; 

____________________________________________________________________________________ 

14. Πόσο μεγαλύτερος ήταν ο Διομήδης από την Αγαθονίκη; 

____________________________________________________________________________________  



Μέρος 3  

Α. Σπάρτη 

1. Πού είναι ο Σπάρτακος ο νεώτερος; 

____________________________________________________________________________________ 

2. Τί κάνει εκεί; 

____________________________________________________________________________________ 

3. Η Ινώ αναφέρει έναν άνθρωπο με μαύρα γένια. Ποιος είναι και πώς λένε τον 

σκύλο του;  

____________________________________________________________________________________ 

4. Σε ποια δύο πράγματα είναι καλή η Ινώ; 

____________________________________________________________________________________ 

5. Ποιος νομίζει η Ιφιγένεια ότι είναι πιο διεφθαρμένος, ο Αλκιβιάδης ή ο 

Πάτρονας; 

____________________________________________________________________________________ 

6. Γιατί νομίζει ο Πάτρονας ότι του έστειλε η Ιφιγένεια το ποτό; 

____________________________________________________________________________________ 

7. Για ποιο λόγο του έστειλε η Ιφιγένεια το ποτό ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; 

____________________________________________________________________________________ 

8. Τι έκανε ο Σπάρτακος ο πρεσβύτερος όταν πέθανε ο Πάτρονας; 

____________________________________________________________________________________ 

9. Γιατί ο Πύραμος ενδιέφερε τον Σπάρτακο; 

____________________________________________________________________________________ 

10. Πώς ξέρουμε ότι η Απολλωνία ήταν μια ΓΕΡΗ κοπέλλα; 

____________________________________________________________________________________ 

11. Θα ευχαριστιόταν ο Σπάρτακος αν μάθαινε ότι η Απολλωνία συναντούσε 

κρυφά τον Πύραμο; 

____________________________________________________________________________________ 

12. Ποια είδη φαγητού προτιμούσε ο Ερμής; 

____________________________________________________________________________________ 

13. Γιατί δεν μπορούν να τρέχουν από δω και από κει ο Ζεύς με τον Ερμή; 

____________________________________________________________________________________ 

14. Σε ποιον ανήκει ο Ερμής; 

____________________________________________________________________________________  



Β. Αθήνα 

1. Πού είναι ο Πολύβιος ο νεώτερος; 

____________________________________________________________________________________ 

2. Πού κάθεται; 

____________________________________________________________________________________ 

3. Πώς μυρίζει; 

____________________________________________________________________________________ 

4. Τι συμβουλές δίνει ο Άλατος στον Πολύβιο; 

____________________________________________________________________________________ 

5. Τι συνέβει στον Αλκιβιάδη; 

____________________________________________________________________________________ 

6. Γιατί κινδυνεύει ο Διονύσιος; 

____________________________________________________________________________________ 

7. Πού θα κρυφτεί ο Διονύσιος 

____________________________________________________________________________________ 

8. Από πού παίρνει η Ασπασία όλες τις πληροφορίες; 

____________________________________________________________________________________ 

9. Ποιος είναι ο τριχωτός άντρας που θα κλαίει; 

____________________________________________________________________________________ 

10. Πώς ήξεραν οι στρατιώτες πού να βρουν τον Διονύσιο; 

____________________________________________________________________________________ 

11. Γιατί θά πρέπει η Αγαθονίκη να το σκάσει; 

____________________________________________________________________________________ 

12. Ποιος είχε κόκκινα μάτια "σαν να είχε δει δαίμονες;" 

____________________________________________________________________________________ 

13. Πώς κατέστρεψαν οι Σικελοί τον Αθηναϊκό στόλο; 

____________________________________________________________________________________ 

14. Πόσοι Αθηναίοι επιβίωσαν; 

____________________________________________________________________________________ 

  



Μέρος 4 

Α. Σπάρτη 

1. Πού είναι ο Σπάρτακος ο νεώτερος; 

____________________________________________________________________________________ 

2. Τι υποχρεώνει τους Αθηναίους να κάνουν; 

____________________________________________________________________________________ 

3. Για ποιο πράγμα ανυπομονεί; 

____________________________________________________________________________________ 

4. Που θα καταλήξει ο Πάτρονας αν τον κρίνετε ένοχο; 

____________________________________________________________________________________ 

5. Πώς πλήρωσε τον Βαρκάρη; 

____________________________________________________________________________________ 

6. Πώς πέθανε η Απολλωνία; 

____________________________________________________________________________________ 

7. Τι είπε η αστυνομία για το πώς πέθανε η Απολλωνία; 

____________________________________________________________________________________ 

8. Γιατί είπε ψέματα η Μυστική Ασυτνομία; 

____________________________________________________________________________________ 

9. Γιατί η Ιφιγένεια έφτιαξε ένα άγαλμα; 

____________________________________________________________________________________ 

10. Τι πιστεύει η Ιφιγένεια ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ για τον Πάτρονα; 

____________________________________________________________________________________ 

11. Γιατί δεν μπορούσε ο Ζευς να γυρίσει πίσω και να πάρει τον Ερμή; 

____________________________________________________________________________________ 

12. Πώς κατάλαβε ο Ζευς ότι ήταν πεθαμένος; 

____________________________________________________________________________________ 

13. Γιατί επιστρέφει ο Σπάρτακος στην Αθήνα; 

____________________________________________________________________________________ 

14. Πίστεψε ο Σπάρτακος την Μυστική Αστυνομία σχετικά με τον θάνατο της 

Απολλωνίας; 

____________________________________________________________________________________  



Β. Αθήνα 

1. Τί συνέβη στον Πολύβιο; 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Τι σκέφτεται; 

__________________________________________________________________________________________ 

3. Τι σου συμβαίνει αν πιεις από το νερό της Λήθης; 

__________________________________________________________________________________________ 

4. Επιτρέπεται να πηγαίνουν Σπαρτιάτες στα Ηλύσια Πεδία; 

__________________________________________________________________________________________ 

5. Πού πήγε ο Διομήδης; 

__________________________________________________________________________________________ 

6. Τι ελπίζει η Αγαθονίκη όταν λέει ότι θέλει να διακοσμήσει την εξώπορτα με 

ένα στεφάνι ελιάς; 

__________________________________________________________________________________________ 

7. Τι ήταν οι Τύραννοι; 

__________________________________________________________________________________________ 

8. Γιατί η Ηλέκτρα είναι περήφανη για τον Πολύβιο, το γιο της; 

__________________________________________________________________________________________ 

9. Ποιος είναι ο ψηλός, μελαχροινός, όμορφος ξένος; 

__________________________________________________________________________________________ 

10. Γιατί τριγυρίζει στα Ηλύσια Πεδία; 

__________________________________________________________________________________________ 

11. Ποια είναι η δίχηλη φιγούρα που παίζει φλάουτο; 

__________________________________________________________________________________________ 

12. Γιατί ο Πολύβιος πιστεύει ότι η Δημοκρατία ήταν χάσιμο χρόνου; 

__________________________________________________________________________________________ 

13. Πόσοι ήταν οι τύραννοι; Ήταν καλή ιδέα να υπάρχουν τόσοι πολλοί; 

__________________________________________________________________________________________ 

14. Τι εννοεί ο Πολύβιος όταν λέει ότι ο Αλκιβιάδης θα είναι "η πρώτη του 
τυραννική δοκιμή"; 
__________________________________________________________________________________________ 


