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Κεφάλαιο 1

―Σήκω, καλέ μου Διογένη, είναι ώρα. Δεν πρέπει να 

αργήσεις στο Γυμνάσιο. 

―Τώρα, βρε μαμά, τώρα! είπε ο μικρός στη μητέ-

ρα του Ελένη και χασμουρήθηκε.

―Σήκω, του είπε πάλι και τον τράβηξε. Ο Ωριγένης 

ο σχολάρχης πάλι θα κάνει παράπονα στον πατέρα 

σου τον Αρίσταρχο.

―Εντάξει, εντάξει. Σηκώνομαι.

―Χρυσό μου, πρέπει να καταλαβαίνεις ορισμένα 

πράγματα, να είσαι υπεύθυνος. Δεν είσαι πια παιδάκι!

Αυτό γινόταν σχεδόν κάθε μέρα τον τελευταίο χρόνο. 

Γιατί ο Διογένης μπορεί να ήταν από αριστοκρατική γε-

νιά, από το γνωστό γένος των Αλκμεωνιδών, απ’ όπου 

καταγόταν και ο μεγάλος πολιτικός Περικλής*, ο 

* Αρχαίος Έλληνας πολιτικός, ρήτορας και στρατηγός του 
5ου αιώνα π.Χ.

22544_Inner.indd   11 26/8/15   2:42 µ.µ.



12

οποίος είχε αποβιώσει το 429 π.Χ., στη διάρκεια του 

λοιμού που είχε πλήξει την Αθήνα στις αρχές του Πε-

λοποννησιακού πολέμου*, αλλά αυτό δε σήμαινε ότι ο 

μικρός θα ήταν παντού καλός. 

Ειδικά στο σχολείο οι δάσκαλοί του τον χαρακτή-

ριζαν τεμπελάκο. Είχε καλές επιδόσεις σε όλα τα μα-

θήματα –στη μουσική, στη γραφή, στην αριθμητική, 

στη ρητορική–, ακόμα και στα αθλήματα και κυρίως 

στους δρόμους. Αλλά θα μπορούσε να ήταν καλύτε-

ρος αν έδειχνε λίγο περισσότερο ζήλο. 

Η αδελφή του, η Χρυσάνθη, ήταν πέντε χρόνια 

μεγαλύτερη και σύντομα θα παντρευόταν ένα καλό 

παλικάρι, επίσης αριστοκράτη. Ήταν η κατάλληλη πε-

ρίοδος, αφού, χάρη στον στρατηγό Νικία, είχε υπο-

γραφεί εκείνη τη χρονιά, το 421 π.Χ., ειρήνη με τους 

Σπαρτιάτες, ύστερα από δέκα έτη πολέμου, που είχε 

ρημάξει όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, μιας και κανείς δεν 

ήξερε πόσο θα διαρκούσε αυτή η κατάσταση, πολ-

λοί έσπευδαν να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους, 

ακόμα και να τελέσουν γάμους.

―Καλή μου μητέρα, θα τα καταφέρω και φέτος 

* Πόλεμος ανάμεσα στην Αθηναϊκή και την Πελοποννησιακή 
Συμμαχία, υπό την ηγεμονία της Σπάρτης, που διήρκεσε από 
το 431 έως το 404 π.Χ. Έληξε με την ολοκληρωτική ήττα των 
Αθηναίων.
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στο σχολείο, όπως και πέρυσι, είπε ο Διογένης και 

χασμουρήθηκε.

―Σήκω, σου λέω… Κι εσύ, Φίλων…, είπε στον δού-

λο του Διογένη, που στεκόταν εκεί δίπλα. Πάρ’ τον 

και κατευθείαν για πλύσιμο. Ύστερα ελάτε για πρωι-

νό στο αίθριο.

―Μάλιστα, κυρία, είπε υπάκουα ο δούλος.

Πράγματι, λίγο μετά ο Διογένης καθόταν στο τρα-

πέζι με την υπόλοιπη οικογένεια, που ήδη έτρωγε.

―Πώς τα κατάφερες και σηκώθηκες; του πέταξε η 

Ελένη με χαμόγελο.

Ο γιος της απλώς στραβομουτσούνιασε και σερβι-

ρίστηκε γάλα κι ένα καλό κομμάτι ψωμί.

―Κοίτα μην αργήσεις στο σχολείο, είπε ο πατέρας 

του. Προχτές είδα τον Ωριγένη. Μου είπε ότι τεμπε-

λιάζεις.

―Αυτός τα ίδια λέει για όλους, πατέρα. Ακόμα και 

στους δύο φίλους μου, τον Λαέρτη και τον Λυσίμαχο.

―Για τον γιο μου θέλω να λένε τα καλύτερα! είπε 

έντονα ο Αρίσταρχος.

―Τι θα λένε τα παιδιά του απλού κόσμου; ρώτησε 

η αδελφή του. 

―Δε θα λένε τίποτα, γιατί δεν ενδιαφέρονται για 

εμάς τους αριστοκράτες.

―Για πρόσεχε τα λόγια σου, μικρέ! είπε απειλητι-

κά ο Αρίσταρχος.

22544_Inner.indd   13 26/8/15   2:42 µ.µ.



14

―Τελείωνε με το πρωινό, παρενέβη η Ελένη, για 

να αποφορτίσει την κατάσταση. Ο Φίλων έχει ήδη στα 

χέρια του τα σχολικά σου. Ώρα να φεύγεις.

Ο Διογένης σηκώθηκε, φίλησε τη μητέρα του, χαι-

ρέτησε απλά τους άλλους κι έφυγε. 

Το σπίτι τους ήταν κοντά στον λόφο της Πνύκας* κι 

από εκεί με το άλογο θα πήγαινε νοτιοανατολικά στο 

Κυνόσαργες**. Αυτό ήταν το Γυμνάσιό του, έξω από 

την πόλη, δίπλα στον ποταμό Ιλισό. 

Αλλά ο Διογένης είχε αναλάβει και μια άλλη υπο-

χρέωση: με μεσολάβηση του πατέρα του, τρεις φο-

ρές την εβδομάδα εργαζόταν αμισθί στη βιβλιοθήκη 

του Γυμνασίου, η οποία στεγαζόταν προσωρινά στον 

περίβολο του δικαστηρίου στην Αγορά***, στα βόρεια 

της οδού των Παναθηναίων. Τούτος ήταν ο μεγά-

λος κεντρικός δρόμος της πόλης, που κατευθυνόταν 

* Θέση όπου συγκαλούνταν η Εκκλησία του Δήμου. Εδώ αγό-
ρευσαν σπουδαίοι πολιτικοί, στρατηγοί και ρήτορες, όπως ο 
Θεμιστοκλής, ο Περικλής, ο Δημοσθένης, ο Αισχίνης κ.ά.
** Περιοχή της αρχαίας Αθήνας όπου υπήρχε ένα από τα τρία 
μεγαλύτερα και σημαντικότερα γυμνάσια στην αρχαιότητα.
*** Ανοιχτός χώρος που βρίσκεται βορειοδυτικά της Ακρόπο-
λης. Στην αρχαιότητα αποτελούσε διοικητικό, φιλοσοφικό, εκ-
παιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της 
πόλης.
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στον λόφο της Ακρόπολης****, πάνω στον οποίο είχε 

οικοδομηθεί ο ναός του Παρθενώνα, αφιερωμένος 

στην προστάτιδα της πόλης, την Αθηνά. 

Για τον μικρό Διογένη αυτό το καθήκον ήταν το μο-

ναδικό ευχάριστο την περίοδο της εκπαίδευσής του. 

Στη βιβλιοθήκη έβρισκε ενδιαφέροντα αναγνώσματα, 

ώστε να περνάει ευχάριστα την ώρα του. 

Τα περισσότερα από αυτά ήταν δωρεά για την εκ-

παίδευση των νέων από τους κληρονόμους του τυ-

ράννου Πεισιστράτου*****. Τούτος, στην εποχή του, πριν 

από εκατό και πλέον χρόνια, μεταξύ των άλλων διέθε-

τε και τεράστια βιβλιοθήκη, που όλοι οι Αθηναίοι μπο-

ρούσαν να συμβουλεύονται. Αλλά, μιας και ακόμη η 

πόλη δεν είχε μεριμνήσει για να κατασκευαστεί ειδικό 

κτίριο δίπλα στο Γυμνάσιο, προς ώρας η βιβλιοθήκη 

στεγαζόταν δίπλα στο δικαστήριο. 

Ο Διογένης συνέχιζε τον δρόμο του με τον Φίλωνα 

και σκεφτόταν διάφορα. Η ζέστη ήταν μεγάλη και σε 

λίγες μέρες τα σχολεία θα έκλειναν. Είχε πια φτάσει ο 

**** Το σπουδαιότερο και μεγαλοπρεπέστερο ιερό της αρχαίας 
πόλης, αφιερωμένο, κατά κύριο λόγο, στην προστάτιδα θεά 
της, την Αθηνά.
***** Τύραννος στην αρχαία Αθήνα, για συνολικά περίπου εί-
κοσι χρόνια (561 έως 527 π.Χ.).
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μήνας Εκατόμβαιος* και το καλοκαίρι είχε ξεπεράσει 

τα μισά του. 

Όλοι στην Αθήνα προετοιμάζονταν για τα Μεγά-

λα Παναθήναια**, τη σημαντικότερη εορτή της πόλης 

προς τιμήν της προστάτιδας θεάς Αθηνάς. Ειδικά 

φέτος ο Διογένης, κατά τη διάρκεια της εορτής, θα 

έπαιρνε μέρος στον αγώνα ταχύτητας για νέους, το 

στάδιο, δηλαδή την απόσταση των 190 μέτρων.

Φτάνοντας στο Γυμνάσιο, πήρε το καλάθι του από 

τον δούλο του και τον έδιωξε. Θα τον περίμενε πάλι 

αργά το απόγευμα που θα έφευγε. Αλλά δεν πρόλα-

βε να περάσει την είσοδο του Γυμνασίου κι εκεί τον 

υποδέχτηκε ο καλός του φίλος, ο Λαέρτης.

―Καλημέρα, Διογένη. Πώς και μας θυμήθηκες;

―Όρεξη έχεις πρωί πρωί, φίλε; απάντησε ο άλλος 

και χασμουρήθηκε.

―Έλα, αστεία το είπα. Πώς είσαι;

―Αγουροξυπνημένος. Εσύ;

―Κι εγώ δεν έχω πάνω από δέκα λεπτά που ήρθα. 

Διαβασμένος; ρώτησε διστακτικά ο Λαέρτης.

―Σχεδόν.

* Πρώτος μήνας στο αττικό ημερολόγιο, που ακολουθούσε το 
θερινό ηλιοστάσιο και αντιστοιχούσε στο χρονικό διάστημα 
από 23 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου, αφιερωμένος στον Απόλλωνα.
** Η μεγαλύτερη εορτή των Αθηνών προς τιμήν της πολιούχου 
Παλλάδος Αθηνάς. Γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια.
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―Πάλι; ρώτησε ο άλλος με κρυφό χαμόγελο.

―Πάλι, βρε Λαέρτη, πάλι! Ω, μα δεν αντέχω άλλο 

να κάνω ό,τι μου λένε! είπε με παράπονο ο Διογένης.

―Τι συζητάτε εσείς εδώ; ακούστηκε μια φωνή και 

τους έκανε να γυρίσουν. 

Είδαν τον φίλο τους Λυσίμαχο να χασμουριέται 

νωχελικά. 

―Καλημέρα σε όλους. Πώς τα πάτε;

―Τα ίδια, είπε ο Διογένης. Αλήθεια, θα πάρετε μέ-

ρος στους αγώνες κατά τη διάρκεια των εορτών;

―Εγώ στο τραγούδι με κιθάρα, είπε ο Λαέρτης.

―Εγώ σε αγώνα μεγάλης απόστασης, δήλωσε ο 

Λυσίμαχος.

―Εμένα οι δικοί μου με έγραψαν για το στάδιο. 

Μάλλον για την τιμή των όπλων θα το κάνω, μιας και 

είναι παράδοση της οικογένειας για τα αγόρια. 

―Μη χολοσκάς. Διασκέδαση θα είναι, είπε ο Λαέρ-

της χαμογελαστά κι έδεσε καλύτερα στο κεφάλι του 

την κορδέλα που συγκρατούσε τα μακριά ξανθά μαλ-

λιά του.

Δεν πρόλαβαν να ανταλλάξουν άλλη κουβέντα και 

ακούστηκε το κουδούνι. Μπήκαν στην αίθουσα και 

άρχισε η πρώτη ώρα, τα μαθηματικά, με καθηγητή 

τον Αντίγονο. Όλα γενικά τα μαθήματα τα απεχθανό-

ταν ο Διογένης, αλλά πιο πολύ τους αριθμούς. 

Όχι ότι ήταν χαζός, αλλά περισσότερο του άρεσε 
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η μελέτη της παλαιάς γραμματείας. Κυρίως αγαπού-

σε τα ομηρικά έπη* και μετά τα γραπτά των παλαιό-

τερων φιλοσόφων. Αυτά είχαν διασωθεί σε πολλά 

αντίγραφα.

Τα πρωτότυπα όμως των παλαιών αυτών έργων 

φυλάσσονταν στη βιβλιοθήκη του Γυμνασίου, σε ει-

δικό δωμάτιο, μαζί με άλλα σημαντικά αναγνώσματα. 

Οι ώρες, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, περνούσαν 

σχεδόν χωρίς κόπο. Μετά τα μαθηματικά ακολούθη-

σαν η γραφή, η ανάγνωση και διάφορα άλλα μαθή-

ματα.

Τέλος είχαν ένα δίωρο γυμναστική στην παλαί-

στρα. Εκεί ο Διογένης ασκήθηκε στην πάλη, στο αγα-

πημένο του τρέξιμο και στα άλματα. Όταν τελείωσε, 

πήγε να πλυθεί με τα άλλα αγόρια στους λουτήρες. 

Είχε πια μεσημεριάσει, κι έτσι τα παιδιά πήγαν στην 

τράπεζα του Γυμνασίου, όπου κάθισαν για το μεση-

μεριανό τους. Έφαγαν καλά – τουλάχιστον σ’ αυτό 

δεν είχαν παράπονο. Γιατί στο τραπέζι τους υπήρχαν 

ψητό κοτόπουλο, σαλάτες, μελόπιτες, καλό ψωμί και 

φρέσκο τυρί. 

Ακολούθως είχαν μισή ώρα ελεύθερη. Έτσι, ο Διο-

γένης αποφάσισε να κάνει μια βόλτα πριν επιστρέψει 

* Τα ποιητικά κείμενα της Ιλιάδας και της Οδύσσειας του 
Ομήρου.
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στον χώρο της μελέτης. Εκεί, στο αναγνωστήριο, τα 

παιδιά μελετούσαν για δύο ώρες, υπό την επίβλεψη 

δασκάλων, τις εργασίες τους για την επόμενη μέρα. 

Το απόγευμα θα σχολούσαν. Συνήθως έρχονταν 

οι δούλοι τους και τα συνόδευαν πάλι προς το σπίτι, 

όπου τα παιδιά θα ήταν ελεύθερα να ασχοληθούν με 

οτιδήποτε επιθυμούσαν. 
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Κεφάλαιο 2

Ή ταν πια απομεσήμερο και ο Διογένης, βυθι-

σμένος στις σκέψεις του, περπατούσε μόνος 

κάτω από τη μεγάλη στοά που σχηματιζόταν 

περιμετρικά στη μεγάλη αυλή του Γυμνασίου. Η 

στοά στηριζόταν σε όμορφους, λευκούς, ραβδω-

τούς μαρμάρινους κίονες και προσέφερε μια δρο-

σερή σκιά. 

Ο δρόμος τον έφερε προς τα γραφεία των δασκά-

λων. Καθώς περνούσε απέξω, τους άκουσε που συ-

ζητούσαν για διάφορα θέματα. Κάποια στιγμή βρέθη-

κε έξω από το γραφείο του σχολάρχη. 

«Καλός είσαι κι εσύ» σκέφτηκε ο Διογένης και στά-

θηκε. «Θες να παραστήσεις και τον σχολάρχη. Αν 

δεν ήταν ο φίλος σου, ο στρατηγός Αναξίμανδρος, 

όπως λέει και ο πατέρας μου, κανείς δε θα σε διόριζε

σ’ αυτή τη θέση. Γιατί μέχρι πέρυσι ήσουν απλός δά-

σκαλος απαγγελίας επών… τίποτε άλλο». 
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Αλλά ο Διογένης δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις 

σκέψεις του και άκουσε έντονες ομιλίες. Στάθηκε πε-

ρίεργος πίσω από το παράθυρο και άκουσε τον Ωρι-

γένη να συνομιλεί με κάποιον που έλεγε:

―Πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει η δουλειά, 

οπωσδήποτε… Ακούς;

―Μα εγώ δεν μπορώ… Θα με υποψιαστούν, δεν 

το καταλαβαίνεις;

―Κανείς δε θα καταλάβει το παραμικρό, γέρο. 

Γνωρίζεις το μέρος σαν τη χούφτα σου. Παλιά είχες 

υπηρετήσει κι εκεί και τώρα το επισκέπτεσαι συχνά. 

Πρέπει να γίνει… Και θα γίνει, Ωριγένη. Αλλιώς…

―Αλλιώς τι… Τι θες να πεις; ρώτησε ο σχολάρχης 

με κάποιο φόβο.

―Αυτό που σου είπε ο αρχηγός. Πολλοί θα κινδυ-

νεύσουν… Και πρώτος εσύ!

―Με εκβιάζεις επειδή εγώ στο παρελθόν…

―Αυτό που σου λέω! είπε ο άντρας και χτύπησε το 

χέρι του στο τραπέζι.

―Πιο σιγά. Θες να μας ακούσουν;

Ο Διογένης δεν πρόλαβε να ακούσει τίποτα πε-

ρισσότερο, γιατί ο Ωριγένης έκλεισε το παράθυρο 

και τράβηξε και την κουρτίνα. Αλλά τότε ο μικρός αι-

σθάνθηκε μια παρουσία πίσω του και γύρισε. Ήταν ο 

καθηγητής των μαθηματικών, ο Αντίγονος. 

―Τι συμβαίνει, μικρέ; τον ρώτησε.
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―Τι… τίποτα, είπε εκείνος τραυλίζοντας από την 

έκπληξη και ανασηκώνοντας τους ώμους του.

―Πώς τίποτα; τον ρώτησε πάλι και άρχισαν να 

περπατούν. 

―Ε, να… Είμαι λίγο αγχωμένος.

Ο Διογένης άρχισε να του λέει διάφορα και κατά-

φερε με δικαιολογίες να καλύψει τη στάση του. Σε 

μια στιγμή έφτασαν κοντά στο σημείο όπου ήταν η 

πύλη του Γυμνασίου. Σήκωσε το κεφάλι του και είδε 

έναν τύπο να φεύγει βιαστικά με το άλογό του.

―Ποιος είναι αυτός; ρώτησε ο Διογένης ξαφνικά.

―Χμ… Δεν τον γνωρίζω. Μάλλον επισκέπτης.

―Δηλαδή, δάσκαλε, τον έχεις ξαναδεί;

―Νομίζω μπήκε πριν από μία ώρα. Οι δούλοι τον 

οδήγησαν στον σχολάρχη. Πέρασε στιγμιαία από 

μπροστά μου.

―Τι δουλειά έχει άραγε ο ξένος με τον Ωριγένη;

―Και γιατί σε ενδιαφέρει, νεαρέ; 

―Εμένα; Έτσι ρωτάω, από απλή περιέργεια. 

―Να μην είσαι περίεργος, μικρέ!

―Μα, καθηγητά, δε μου φάνηκε καλή η φάτσα 

του.

―Σ’ αυτό δεν έχεις άδικο. Είδα πιο πριν ότι είχε κι 

ένα μεγάλο σημάδι στο δεξί μάγουλο, σαν χαρακιά 

από μαχαίρι.

―Λες να είναι στρατιώτης ή κρατικός υπάλληλος;
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―Δε γνωρίζω. Αλλά εσύ δεν έχεις δουλειά; Η ώρα 

του φαγητού τελείωσε και πρέπει να πας στο ανα-

γνωστήριο. Μην τεμπελιάζεις.

Ο Διογένης τον άφησε να μιλάει. Σε λίγη ώρα 

έφτασαν στο αναγνωστήριο. Μπήκε και κάθισε στην 

καθιερωμένη θέση του, δίπλα στους φίλους του, που 

ήδη μελετούσαν. Πήρε κι αυτός τα εργαλεία της γρα-

φής, αλλά, προτού αρχίσει να γράφει, ξεκίνησε στα 

σιγανά την κουβέντα. Όμως, πριν τελειώσει, ένιωσαν 

και οι τρεις στο κεφάλι τους το χέρι του επιστάτη να 

τους σκουντάει.

Η ώρα τους πέρασε σχετικά γρήγορα και, όταν 

ήχησε το πρώτο κουδούνι, όλα τα παιδιά βγήκαν στο 

μεγάλο προαύλιο. Μερικά άρχισαν να περπατούν και 

να συζητούν, άλλα να παίζουν, ενώ κάποια ξεκουρά-

ζονταν νωχελικά στους πάγκους κάτω από τα δέντρα, 

που ήταν διάσπαρτα στη μεγάλη αυλή. 

Σ’ ένα από αυτά ο Διογένης ξεμονάχιασε τους άλ-

λους δύο και τους είπε με λεπτομέρειες τι είχε πέσει 

στην αντίληψή του. Όταν τελείωσε, ο Λαέρτης τον 

ρώτησε:

―Κι εσύ τι νομίζεις ότι συμβαίνει;

―Θέλει και ρώτημα; πετάχτηκε ο Λυσίμαχος. Ο 

σχολάρχης την έχει λερωμένη τη φωλιά του. 

―Από ποια άποψη; Τι εννοείς; ρώτησε ο Διογένης.

―Τον Ωριγένη τον θυμάμαι από τότε που ερχόταν 
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στο σπίτι μας. Παλιά ήταν φίλος του πατέρα μου, του 

Τιμολέοντα. Αλλά μετά τον έκανε πέρα.

―Και ο λόγος; ρώτησε ο Λαέρτης.

―Ο Τιμολέων μου είπε ότι κάποτε τον καταδίκα-

σαν για κάτι παρανομίες. Καταλαβαίνετε ότι ο πατέ-

ρας μου δεν τον ήθελε κοντά μας, για να μη λερώνει 

το όνομα του οίκου μας και κυρίως το δικό του, κα-

θώς είναι δικαστής στον Άρειο Πάγο.

―Φίλοι μου, πιστεύω ότι και τώρα κάτι ύποπτο 

συμβαίνει με τον Ωριγένη, διαπίστωσε ο Διογένης.

―Και τι σκοπεύεις να κάνεις; ρώτησε ο Λαέρτης 

με περιέργεια.

―Εγώ… τίποτα, είπε ο Διογένης αόριστα, αναση-

κώνοντας τους ώμους του.

Οι άλλοι δύο τον κοίταξαν καχύποπτα. Ήξεραν 

πολύ καλά ότι, όταν είχε αυτό το ύφος κι έλεγε αυτές 

ακριβώς τις λέξεις, μάλλον το αντίθετο θα γινόταν. 

Πολλές φορές στο παρελθόν ο φίλος τους είχε μπλέ-

ξει σε σκανταλιές, που τελικά κατέληγαν σε ένα καλό 

χέρι ξύλο από τον πατέρα του.

Όμως δεν πρόλαβαν να πουν κάτι άλλο, γιατί 

άκουσαν το κουδούνι. Έτσι, οι δούλοι τούς έκαναν 

νόημα να επιστρέψουν στο αναγνωστήριο. Ήταν από 

τις χειρότερες ώρες του Διογένη, γιατί θα έπρεπε να 

μελετήσει μαθηματικά και τριγωνομετρία. Άσε που 

περίμενε ότι αύριο θα ήταν η σειρά του για εξέταση 
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κι έτσι όφειλε να είναι καλά προετοιμασμένος, για να 

μη γίνει ρεζίλι σε όλη την τάξη του. 

Αλλά, βέβαια, πού μυαλό για διάβασμα; Λίγη ώρα 

μετά σηκώθηκε και πήγε στον επόπτη του αναγνω-

στηρίου. Του ζήτησε άδεια, κάνοντας νόημα ότι τον 

πονούσε η κοιλιά του, για να πάει στο αποχωρητήριο. 

Ο επόπτης τού έδωσε την άδεια. Το αποχωρητήριο 

ήταν απέναντι από το αναγνωστήριο κι έπρεπε να 

δια σχίσει την αυλή. Έτσι, πήγε, έκανε την ανάγκη του 

και, πριν βγει, παρακολουθώντας το παράθυρο του 

επόπτη, είδε ότι αυτός ήταν μέσα στην αίθουσα. 

«Δεν είναι άσχημη ιδέα να πάω πάλι στο γραφείο 

του Ωριγένη και να ρίξω μια ματιά» σκέφτηκε. 

Ξεκίνησε και, σχεδόν τρέχοντας, έφτασε έξω από 

το γραφείο του σχολάρχη. Πήρε ανάσα και κρυφο-

κοίταξε. Είδε ότι το παράθυρο ήταν πάλι ανοιχτό. Χά-

ρηκε με την τύχη του. Μετά το τόλμησε και κοίταξε 

όσο πιο προσεκτικά μπορούσε. Μέσα είδε τον Ωρι-

γένη να έχει ριγμένο το κεφάλι του στα χέρια και να 

αναστενάζει βαριά. 

«Αυτός κάτι έχει. Ίσως είναι ακόμη ταραγμένος 

από εκείνο τον τύπο» σκέφτηκε ο μικρός. «Κοίτα τον 

πώς φουσκώνει και ξεφουσκώνει! Χμ, τι να του ζήτη-

σε ο άλλος άραγε; Και γιατί τον απείλησε;»

Αλλά ο Διογένης δεν πρόλαβε να σκεφτεί κάτι 

άλλο, διότι έφαγε μια καρπαζιά. Γύρισε και κατατρο-

22544_Inner.indd   25 26/8/15   2:42 µ.µ.



26

μαγμένος είδε τον επόπτη του αναγνωστηρίου να 

στέκεται τώρα από πάνω του φουρκισμένος. Άρχισε 

να τον κατσαδιάζει σε σημείο που βγήκε και ο σχο-

λάρχης στο παράθυρο απορημένος. Απλώς τους είδε 

να απομακρύνονται. Δεν έδωσε περισσότερη σημα-

σία και μπήκε πάλι μέσα.

              Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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Αρχαία Αθήνα, 421 π.Χ. Μόλις έχει υπογραφεί ειρήνη µε 

τη Σπάρτη κι έχει κοπάσει ο Πελοποννησιακός πόλεµος. 

Ο δωδεκάχρονος αριστοκράτης Διογένης, που εργαζόταν 

ως βοηθός στη βιβλιοθήκη της πόλης, ακούει θόρυβο στον 

χώρο όπου φυλάσσονται τα πολύτιµα βιβλία. Τρέχει να δει 

τι συµβαίνει και πέφτει πάνω σε µια σκιά που φεύγει τρέχο-

ντας κρατώντας στο χέρι ένα πολύτιµο βιβλίο, τα οµηρικά 

έπη... Όταν αφηγείται στους φίλους του, Λαέρτη και Λυσί-

µαχο, τα γεγονότα, αποφασίζουν να αναλάβουν δράση και 

να λύσουν το µυστήριο, υπερασπιζόµενοι την πατρίδα και 

τη δηµοκρατία!

Θάνος Κονδύλης
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Η περιπέτεια αρχίζει!
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