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Η μυστική κρυπτή της Αγιάς Σοφιάς

     Τον τελευταίο καιρό πηγαίνουμε να επισκεφτούμε, έστω και μια φορά τον χρόνο,

την φημισμένη εκκλησία του Βυζαντίου, την Αγιά Σοφιά. Βλέπετε, η οικογένεια μου

και εγώ ζούμε σε μια περιοχή λίγο πιο έξω από την Πόλη, οπότε κάθε φορά πρέπει

να πραγματοποιήσουμε ένα μικρό ταξίδι για να φτάσουμε εκεί. Στην Πόλη μένουνε

κάποιοι οικογενειακοί μας φίλοι όπου μας φιλοξενούν στο εντυπωσιακό αρχοντικό

τους. Έτσι και φέτος αποφασίσαμε να πάμε να τους επισκεφτούμε για ακόμη μια

φορά, όμως αυτή δεν έμοιαζε με καμία άλλη παλιότερη…

     Διανύαμε  το έτος 726 μ.Χ. Ήταν ηλιόλουστο πρωινό,  όταν ξεκινήσαμε αυτό το

ταξίδι.  Τακτοποιήσαμε  τα  ρούχα μας,  ταΐσαμε  για  μια  ακόμα φόρα  τα  ζώα του

στάβλου μας και μαζέψαμε κάποια φρούτα από τα χωράφια μας για να έχουμε

προμήθειες σε όλη την διάρκεια της εκδρομής. Τοποθετήσαμε τις αποσκευές μας σε

μία  άμαξα,  που  είχε  φτιάξει  ο  μπαμπάς  μου  με  τη  βοήθεια  ενός  τεχνίτη,  και

ξεκινήσαμε  τη  μεγάλη  διαδρομή.  Έπειτα  από  δύο  κουραστικές  μέρες  ταξιδιού

φτάσαμε στον προορισμό μας. Όμως, η κατάσταση  εκεί φαινόταν πιο περίεργη σε

σχέση με άλλες χρονιές. Οι πολίτες σχεδόν έτρεχαν να φτάσουν στα σπίτια τους.

Έμοιαζε σαν κάποιος να τους κυνηγούσε. Είχαν κατεβασμένα τα κεφάλια τους. Όταν

τους ρωτούσες τί συνέβαινε,  απλώς σε προσπερνούσαν σαν να μην ήσουν ποτέ

εκεί.  Έτσι  πήρα  και  εγώ  το  θάρρος  και  ρώτησα  τον  πατέρα  μου,  χωρίς  κανένα

αποτέλεσμα. Έγνεψε, με ένα παράξενο ύφος ότι δεν ήξερε όμως, βαθιά μέσα μου

πίστευα ότι γνώριζε. Κάτι πολύ σοβαρό συνέβαινε στην Πόλη αυτή την περίοδο. 

    Η οικογένεια που μας φιλοξενούσε είχε και αυτή έναν γιο, συνομήλικό μου, που

αν και είχε διαφορετικές συνήθειες  από εμένα ήμασταν αρκετά καλοί φίλοι. Την

τρίτη μέρα της εκδρομής πήγαμε όλοι μαζί στην Αγία Σοφιά. Δυστυχώς  μαζί μας δεν

ήρθαν οι δυο πατεράδες, διότι όπως έλεγαν, είχαν κάποιες πολύ σοβαρές δουλειές

να κάνουν. Τότε ήταν που σιγουρεύτηκα ότι  κάτι άσχημο  συνέβαινε χωρίς όμως,

να καταλαβαίνω τι. 



     Η γιαγιά μαζί με τις μαμάδες μας είχαν μείνει λίγο πίσω. Εκείνη την στιγμή βρήκα

την ευκαιρία να ρωτήσω και τον φίλο μου αν είχε κάποια ιδέα για το τι συνέβαινε.

Εκείνος  παραδέχτηκε  ότι  είχε  αρχίσει  να  αντιλαμβάνεται   διαφορά  στην

ατμόσφαιρα  της  Πόλης   τους  τελευταίους  μήνες,  όμως  δε  γνώριζε  τον  λόγο.

Συζητώντας πέρασε η ώρα και φτάσαμε στον ναό. Αν και τον επισκέπτομαι κάθε

χρόνο,  κάθε  φορά  που  τον  βλέπω  μένω  έκθαμβος.  Εκατοντάδες  πολίτες  είχαν

μαζευτεί  γύρω  από  τον  επιβλητικό  ναό  περιμένοντας  να  προσκυνήσουν  και  να

παρακολουθήσουν την Λειτουργία. Έπειτα από λίγη ώρα καταφέραμε να μπούμε

μέσα. Μέσα στο πλήθος όμως, έχασα τη μητέρα μου και έμεινα μόνος με τον φίλο

μου  μέσα  στον   τεράστιο  ναό.  Δεν  ανησύχησα  γιατί  ήμουν  σίγουρος  ότι  θα

συναντιόμαστε  έξω.  Αποφασίσαμε  να  ρίξουμε  μία  γρήγορη  ματιά  στις

τοιχογραφίες.  Μακάρι  όμως,  τα  πράγματα  να  είχαν  κυλίσει   έτσι  όπως  τα

φανταζόμαστε.

 Αρχίσαμε να περιπλανιόμαστε μέσα στην εκκλησία. Όμως, καθώς παρατηρούσαμε

τις  τοιχογραφίες,  είδαμε έναν πολύ παράξενο άντρα.  Φορούσε έναν κατάμαυρο

χιτώνα  και  κρατούσε  στα  χέρια  του  ένα  σακίδιο,  που  από  ότι  προσέξαμε  ήταν

γεμάτο  βυζαντινά  νομίσματα.  Κοιταχτήκαμε  και  πήραμε  την  απόφαση  να  τον

ακολουθήσουμε. Περπατούσε με γρήγορο βήμα και προσπαθούσε να χαθεί μέσα

στον κόσμο, σαν να μας είχε καταλάβει, ότι ήμασταν ξοπίσω του. Μετά από λίγη

ώρα σταμάτησε  μπροστά από μία κρήνη.  Το  μέρος  εκεί  ήταν  απόμερο.  Ίσα  ίσα

έβλεπες τον κόσμο που προσκυνούσε στην κεντρική αίθουσα. Τότε ο μυστηριώδης

κύριος μετακίνησε μία πλάκα και αποκάλυψε μία κρύπτη.  Περιμέναμε λίγη ώρα

μέχρι να μπει μέσα και να προχωρήσει για να μην μας καταλάβει.

     Μόλις κρίναμε ότι ήταν η κατάλληλη ώρα να δράσουμε τρέξαμε αμέσως προς

την  κρήνη.  Με  προσεκτικές  κινήσεις,  για   να  μην  κάνουμε  κάποιον  θόρυβο,

μετακινήσαμε την πλάκα. Παίρνοντας μία βαθιά ανάσα μπήκαμε στην κρύπτη. Ήταν

πολύ σκοτεινά. Ανά περίπου τρεις παλάμες υπήρχε ένας δαυλός. Έπειτα από λίγη

ώρα  περπατήματος  φτάσαμε  σε  ένα  μεγάλο  φωτεινό  δωμάτιο.  Δεν  βρισκόταν

κάνεις εκεί, μάλλον ο άντρας είχε προλάβει να χαθεί μέσα στα τεράστια τούνελ.

Υπήρχαν όμως πάρα πολλές εικόνες αγίων,  άλλες  στο πάτωμα και άλλες σε κάτι

μικρά τραπεζάκια. Μάλιστα νομίζαμε  ότι είδαμε μια εικόνα που υπήρχε και στην

Χαλκή Πύλη της Πόλης,  χωρίς όμως να είμαστε σίγουροι αν ήταν όντως αυτή,  ή

κάποιο άλλο  αντίγραφο.

  Είχαμε μείνει άφωνοι! Τότε και οι δύο μαζί ψιθυρίσαμε:  λαθρεμπόριο εικόνων!

Τότε αρχίσαμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι… Γνωρίζαμε ήδη ότι υπήρχε ζήτημα  με

τις  εικόνες  αλλά  ποτέ  δεν  φανταζόμασταν  ότι  κάποιοι  θα  έφταναν  σε  αυτό  το

σημείο.  Μετά  από  λίγα  λεπτά   ακούστηκαν  κάποια  βήματα.  Φοβηθήκαμε   και

αρχίσαμε να τρέχουμε προς την έξοδο. Ευτυχώς δεν μας πήραν είδηση. Βγήκαμε και

πήγαμε πάλι στην κεντρική αίθουσα όπου τυχαία συναντήσαμε  τις μητέρες μας.

Αποφασίσαμε να μην τους πούμε τι είδαμε! 

     Οι ώρες περνούσαν  και  εγώ με τον φίλο παίζαμε προσπαθώντας να ξεχάσουμε

όσα  είχαμε  δει  στον  ναό.  Οι  νοικοκυρές  ετοίμαζαν  φαγητά  στην  κουζίνα.  Όλοι



περιμέναμε με ανυπομονησία τους άντρες της οικογένειας να επιστρέψουν  από τις

σημαντικές  δουλειές  τους.  Συνήθως επέστρεφαν αργά το  απόγευμα,  όμως τώρα

κόντευε να βραδιάσει και εκείνοι ήταν  άφαντοι.

    Η  ώρα περνούσε   και  ξαφνικά ακούστηκε  ένα χτύπημα  της  πόρτας.  Ήταν  ο

πατέρας μου. Έδειχνε πολύ βιαστικός και όπως δήλωσε δεν είχε έρθει για να μείνει.

Μας  ενημέρωσε ότι θα ξαναφύγει  και να μην τον περιμένουμε για να το δείπνο.

Δεν ανέφερε ούτε πού ήταν ούτε πού θα πήγαινε για τόσες ώρες.  Η μητέρα  έτρεξε

να τον αποχαιρετήσει και να τον συνοδέψει μέχρι την πόρτα. Ελπίζαμε ότι εκείνη θα

αποσπούσε  πληροφορίες.  Σιγανοπερπατώντας  πήγαμε  κοντά  στην  πόρτα  μήπως

κρυφακούσουμε  κάτι!  Ο  πατέρας  είπε  στη  μητέρα  κάτι  συνταρακτικό.  Την

πληροφόρησε ότι είχε κλαπεί η ιερή εικόνα που βρισκόταν στην είσοδο της Πόλης.

Στο  άκουσμα  της  είδησης  κοίταξα  τον  φίλο  μου  και  προσπαθούσαμε   να

διατηρήσουμε τη ψυχραιμία μας.

    Στη  συνέχεια   φάγαμε  και  πήγαμε  στα  κρεβάτια  μας.  Δεν  μπορούσαμε  να

κλείσουμε μάτι. Η εικόνα που είδαμε στην μυστική κρύπτη ήταν όντως η εικόνα που

εκλάπη. Σκεφτόμασταν πως πρέπει να πούμε σε κάποιον ενήλικα όσα είχαμε δει.

Όμως, αν το λέγαμε στους γονείς μας, το πιο πιθανό ήταν ή να μας τιμωρήσουν ή να

μην μας πιστέψουν. Έπρεπε να σκεφτούμε κάποιον άλλον για να εμπιστευτούμε την

περιπέτειά  μας . 

    Αν και ο πατέρας μου γύρισε πολύ αργά ξύπνησε πολύς νωρίς για να μεταβεί στο

παλάτι  του  αυτοκράτορα  Λέοντα  Γ΄,  μιας  και  υπηρετεί   στην  αυτοκρατορική

φρουρά.  Αστραπιαία  σκέφτηκα  ότι  ο  αυτοκράτορας  θα  μπορούσε   να  είναι  το

πρόσωπο στο οποίο θα λέγαμε το μυστικό μας. Με γνώριζε ήδη πολύ καιρό και με

συμπαθούσε  ιδιαίτερα.  Πετάχτηκα  από  το  κρεβάτι,  ξύπνησα  τον  φίλο  μου  και

μοιράστηκα μαζί του την ιδέα μου. Τη βρήκε συναρπαστική, αρκεί ο πατέρας να

δεχόταν να μας πάρει κοντά του. Μόλις σηκωθήκαμε από το κρεβάτι, πήγαμε και

τον  πείσαμε  να μας  πάρει  μαζί  του.  Τον  προλάβαμε  τη  στιγμή που  έφευγε  και

ευτυχώς  για  μας,  εκείνη  την  ημέρα  ήταν  ευδιάθετος  και  έτσι  δέχτηκε  να  τον

συνοδεύσουμε.

       Το σχέδιο μας είχε αρχίσει να μπαίνει σε δράση. Ανεβήκαμε στην άμαξα και

ξεκινήσαμε τη διαδρομή για το παλάτι. Σε λίγη ώρα το τεράστιο παλάτι δέσποζε

μπροστά  μας.  Κατάφυτοι  διάδρομοι  οδηγούσαν  στην  κεντρική  είσοδο  του

παλατιού.  Εκεί  βρισκόταν  και  η  αυτοκρατορική  φρουρά.  Οι  υπόλοιποι  φρουροί

χαιρέτησαν τον πατέρα. Εκείνος τους εξήγησε πως εμείς θέλαμε να περιηγηθούμε

στο εσωτερικό του παλατιού, όπως του είχαμε πει, και εκείνοι επειδή μας γνώριζαν,

μας επέτρεψαν την είσοδο. Είχαμε καταφέρει το πρώτο βήμα του σχεδίου!

   Περιπλανηθήκαμε μέσα στο  παλάτι  και  έπειτα  φτάσαμε  στην  αυτοκρατορική

αίθουσα. Υπήρχε μία πελώρια πόρτα που χώριζε το δωμάτιο του  βασιλιά από τον

υπόλοιπο χώρο.  Η αλήθεια είναι  ότι  διστάσαμε  λίγο να χτυπήσουμε την πόρτα

αλλά τελικά πήραμε τη μεγάλη απόφαση.  Δεν είχαμε κάτι  να χάσουμε, μόνο να

κερδίσουμε. Και έτσι την χτυπήσαμε. Πέρασε λίγη ώρα, ώσπου η πόρτα άρχισε να



ανοίγει.  Ήταν  η  γραμματέας  του  αυτοκράτορα.  Μόλις  μας  είδε  παραξενεύτηκε.

Εξηγήσαμε  ότι  θέλαμε  να  μιλήσουμε  στον  αυτοκράτορα.  Πριν  τελειώσουμε  την

κουβέντα  μας  φάνηκε  εκείνος  μπροστά  μας!  Μας  είχε  αντιληφθεί  και  ήταν

περίεργος να μάθει γιατί είχαμε βρεθεί στο παλάτι. 

    Χωρίς να χάσουμε λεπτό του είπαμε την περιπέτειά μας. Εκείνος στην αρχή δεν

αντέδρασε,  αλλά  φαίνεται  ότι  αμέσως  συνειδητοποίησε  την  σοβαρότητα  της

κατάστασης γιατί ξαφνικά φώναξε την φρουρά. Θέλαμε ακόμα να του πούμε να μην

αναφέρει τα ονόματά μας σε κανέναν, καθώς δεν το γνώριζαν οι γονείς μας. Όμως

αυτός βιαστικός όπως ήταν  δεν έδωσε σημασία σε αυτές τις λεπτομέρειες….

    Η φρουρά εμφανίστηκε τρέχοντας έτοιμη να υπερασπίσει την ακεραιότητα του

βασιλιά από τον κίνδυνο που νόμιζαν ότι διέτρεχε ... Και πρώτος από όλους ήταν  ο

μπαμπάς μου. Όταν μας είδε εκεί πήρε το άγριο του βλέμμα. Δεν περίμενε να μας

αντικρύσει στην αίθουσα του αυτοκράτορα. Αμέσως,  τους εξήγησε πως εμείς δεν

είμαστε ο κίνδυνος,  αλλά ο κίνδυνος βρίσκεται  αλλού… και  ότι  πρέπει  να πάνε

γρήγορα στην Αγιά Σοφιά να ελέγξουν αν όντως υπήρχε η κρύπτη. Εμείς τότε με

αποφασιστικό  βλέμμα και  βήμα γοργό τους  ακολουθήσαμε και  ανεβήκαμε στην

άμαξα μαζί με τους φρουρούς. Ο Αυτοκράτορας έμεινε στο παλάτι  και περίμενε

νέα .

       Μόλις φτάσαμε στην Αγιά Σοφιά πήγαμε γρήγορα και τους υποδείξαμε  το

σημείο όπου ο μυστηριώδης άντρας είχε εξαφανιστεί.   Όλοι μαζί μπήκαμε μέσα

στην  κρύπτη.  Ευτυχώς  οι  εικόνες  βρισκόντουσαν  ακόμα  εκεί.  Οι  φρουροί

αναφώνησαν μόλις είδαν την εικόνα που είχε κλαπεί.  Πήραν όσες περισσότερες

εικόνες μπορούσαν, για να τις επιστρέψουν στην εκκλησία. Στη  συνέχεια βγήκαμε

έξω και απομακρυνθήκαμε από το σημείο. Έτρεξαν να μεταφέρουν τα σοβαρά νέα

στον αυτοκράτορα!  Ο πατέρας μου μας συνόδεψε μέχρι  το  σπίτι  και  διηγήθηκε

γρήγορα στη μητέρα μου τι  είχε συμβεί.  Εκείνη απόρησε!  Ήμασταν χαρούμενοι,

γιατί είχαμε κάνει κάτι καλό. Και είχαμε! Αλλά η χαρά μας δεν κράτησε πολύ. 

    Όταν οι κάτοικοι της Πόλης έμαθαν για την απομάκρυνση της εικόνας από τη

πύλη, άρχισαν να διαμαρτύρονται και να υπερβάλουν σε ό, τι είχε να κάνει με την

λατρεία των ίδιων των εικόνων. Τα επόμενα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Χειρότερα

και  από  πόλεμο  με  εχθρούς.  Ρωμαίοι  πολεμούσαν  με  Ρωμαίους,  εικονολάτρες

πολεμούσαν εικονομάχους.  Ψηφίστηκε ακόμα και  αυτοκρατορικό διάταγμα κατά

της  λατρείας  των  εικόνων.  Η  εικονομαχία  δίχασε  τον  λαό.  Πολλά  έργα  τέχνης

καταστράφηκαν. Υπήρχε έντονη δυσαρέσκεια από όλες τις πλευρές .

      Υπήρξαν  στιγμές που αρχίσαμε να έχουμε τύψεις  για την αποκάλυψη της

κρύπτης. Ίσως δεν έπρεπε να το πούμε. Ποιος ξέρει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι η

περιπέτεια αυτή θα μου μείνει αξέχαστη. Σε εμένα και στον φίλο μου.            
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Το ταξίδι της Παναγίας της Πορταΐτισσας από την

Κωνσταντινούπολη στο Άγιον Όρος.

 Ζούσα στη Νίκαια της Μικράς Ασίας τον 9ο αιώνα μ.Χ. Το 829 στα μέσα της

«εικονομαχίας» η μητέρα μου αναγκάστηκε να με βάλει σε μια βάρκα μαζί με την

εικόνα της  Παναγίας  που είχαμε κειμήλιο στο σπίτι  μας,  ώστε  η  εικόνα να μην

καταστραφεί από τους εικονομάχους.

Έπειτα από τέσσερις μήνες που πάλευε η βάρκα μου με τα κύματα πλησίασα

στο Άγιον Όρος. Οι μοναχοί της μονής Ιβήρων δύο με τρείς νύχτες έβλεπαν στην

θάλασσα  ένα  φως,  αλλά  δεν  καταλάβαιναν  ότι  ήταν  ένα  θαύμα  της  Παναγίας.

Μόλις έφτασα με τη βάρκα στο λιμάνι, οι μοναχοί ξαφνιάστηκαν, δεν φαντάστηκαν

ότι  υπήρχα κι εγώ μέσα στην βάρκα. Αμέσως, με ξενάγησαν στο μοναστήρι  των

Ιβήρων. 

Η μονή  Ιβήρων  βρίσκεται  στη  βορειοανατολική  πλευρά  της  αθωνικής

χερσονήσου επάνω σε μικρό όρμο. Ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα ως μονή του Κλήμεντος.

Το 980 ο  εξ Ιβηρίας (σημερινής  Γεωργίας),  επιφανέστατος  στη βασιλική αυλή της

Ιβηρίας,  μοναχός Ιωάννης  Τουρκίνιος  με  ομάδα  Ιβήρων  (Γεωργιανών)  μοναχών,

προερχόμενη  από  τη  Μεγίστη  Λαύρα  την  επέκτειναν  και  τη  διαμόρφωσαν  σε

λαύρα. Μου  έδειξαν  τα  παρεκκλήσια  και  τον  κυρίως  ναό  δηλαδή  το  καθολικό.

Έπειτα τοποθέτησαν την εικόνα της Παναγίας  στο καθολικό.  Κάθε βράδυ γινόταν

κάτι  πολύ παράξενο,  η εικόνα  μετακινούταν στην πόρτα του μοναστηριού.  Ένα

πρωινό με ρώτησαν: «εσύ μετακινείς την εικόνα στην πόρτα;» και απάντησα όχι.

Μια μέρα άκουσα τη φωνή της Παναγίας «Πες στον ηγούμενο να παύσετε να με

πειράζετε, διότι δεν ήρθα στο Μοναστήρι για να με φυλάτε σεις, αλλά ήρθα για να

γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας και σ’ αυτήν και στη μέλλουσα ζωή. Όσοι θα



ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού και δεν αμελούν στην απόκτηση των αρετών

και τελειώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους σ’ αυτόν τον τόπο, ας έχουν θάρρος και να

μη φοβούνται , διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από τον Θεό και Υιό μου και την πήρα. Ως

επιβεβαίωση των λόγων μου σας δίνω αυτό το σημείο: Όσο βλέπετε την εικόνα μου

στο Μοναστήρι σας, δεν θα λείψει απ’ το Όρος τούτο η χάρις και το έλεος του Υιού

μου και Θεού». Με εντολή του τότε Ηγουμένου κτίστηκε ειδικό παρεκκλήσιο κοντά

στην πόρτα της Μονής και εκεί απέθεσαν την ιερή εικόνα.

Όπως λένε οι Μοναχοί,  την εποχή που στη Μεσόγειο δρούσαν πειρατικοί

στόλοι, η Μονή των Ιβήρων έγινε στόχος του Άραβα πειρατή Ραχάι. Η παράδοση

λέει πως όταν οι πειρατές πλησίασαν τη Μονή, για να την λεηλατήσουν,  δεν τα

κατάφεραν. Επιστρέφοντας στο πλοίο είπαν στον Ραχάι πως μια γυναίκα τούς είχε

εμποδίσει.  Ο  ίδιος  δοκίμασε  να  δείξει  στους  άνδρες  του  πως  όλα  ήταν  της

φαντασίας τους. Φθάνοντας στη Μονή είδε μπροστά του την εικόνα της Παναγίας.

Τότε έβγαλε το ξίφος του και τη χτύπησε στο πρόσωπο. Παραδόξως, το εικόνισμα

άρχισε να αιμορραγεί στο σημείο που χτυπήθηκε. Το σημάδι στο εικόνισμα, όπως

και το αίμα που έχει ξεραθεί με τα χρόνια, φαίνονται. Τότε ο πειρατής, κατάλαβε

πως δεν είχε να κάνει με κάτι άψυχο. Οι αγιορείτικες παραδόσεις τον θέλουν να

μένει στη Μονή των Ιβήρων, όπου βαπτίστηκε Χριστιανός και έγινε μοναχός. Του

έδωσαν το όνομα Δαμασκηνός, αλλά εκείνος θέλοντας να ταπεινωθεί ζητούσε από

τους ανθρώπους να τον φωνάζουν Βάρβαρο. Έζησε όλη του τη ζωή μπροστά από

την εικόνα της Παναγίας.

Λίγο πιο πάνω από τη μονή Ιβήρων ανηφορίζοντας το μονοπάτι προς την
μονή Κουτλουμουσίου μόλις ένα τέταρτο από το μοναστήρι της Ιβήρων συναντά
κανείς  ένα  ναΐδριο  με  ένα  μικρό  προσκυνητάρι  στο  πλάι  του  μονοπατιού.  Το
ναΐδριο αυτό αποκαλείται Φλουρί. Χτίστηκε το 960 μ.Χ. εις ανάμνηση ενός παλαιού
θαύματος  και  προς  τιμήν  της  Παναγίας  της  Πορταΐτισσας  δίπλα  στο  κατά  πολύ
προγενέστερό του προσκυνητάρι. Τον παλαιό καιρό ένας οδοιπόρος προερχόμενος
από τα μέρη της Μεγίστης Λαύρας μετά από ώρες οδοιπορίας πέρασε από τη μονή
Ιβήρων και καθώς είδε τον πορτάρη  του εζήτησε λίγο ψωμί, ώστε να συνεχίσει την
πορεία του. Ο δε πορτάρης του αρνήθηκε κι αυτός περίλυπος έφυγε. Στάθηκε λίγο
πιο πάνω στο σημείο, όπου σήμερα είναι ο ναΐσκος για να ξαποστάσει κι εκεί, ενώ
ήταν  λυπημένος  με  δάκρυα  στα  μάτια  αναρωτιόταν  για  την  ασπλαχνία  του
πορτάρη. Τότε μπρος του εμφανίσθηκε μια γυναίκα που κρατούσε ένα παιδί στην
αγκαλιά  και  του  έδωσε  ένα  χρυσό  νόμισμα  και  τον  παρότρυνε  να  πάει  στον
πορτάρη   να  το  δώσει,  ώστε  να  του  φέρει  το  ψωμί  που  ζήτησε.  Πράγματι  ο
οδοιπόρος το έκανε, ενώ ο πορτάρης δείχνοντας το χρυσό νόμισμα στους λοιπούς
συν-μοναστές  αντιλήφθηκαν,  ότι  πρόκειται  για  ένα από  τα  φλουριά  που είχε  η
εικόνα  της  Παναγίας  και  με  θαυματουργό  τρόπο  η  Παναγία  το  έδωσε  στον
οδοιπόρο,  για να διδάξει  τον πορτάρη ο οποίος συνετίστηκε.  Από το θαύμα και
ύστερα δίπλα στην πόρτα πάντα κρεμούσαν σακούλια με ψωμί, για να το δίνουν σε
όποιον περαστικό και οδοιπόρο το ζητήσει,  γιατί ούτε η μονή, ούτε το περιβόλι,
ούτε και τα αγαθά που βρίσκονταν εκεί τους ανήκαν απλά τα διαχειρίζονταν και
όπως η ίδια η Παναγία τους έδειξε ποτέ δεν θα έπρεπε με ασπλαχνία να αρνούνται
αλλά με αγάπη να δίδουν ό, τι «αγαθό» έχουν ιδιαιτέρως στους έχοντας ανάγκη...



Όλα μου τα χρόνια τα πέρασα μέσα στο μοναστήρι και μάλιστα εκτελούσα το
διακόνημα του βιβλιοθηκάριου. Περνούσα πολλές ώρες μέσα στην βιβλιοθήκη και
αντέγραφα  χειρόγραφα.  Όλα  τα  παραπάνω  για  την  εικόνα  της  Παναγίας  της
Πορταΐτισσας είτε τα έζησα, είτε μου τα διηγήθηκαν άλλοι  μοναχοί.  Αποφάσισα,
λοιπόν, να τα καταγράψω, γιατί αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της Βυζαντινής
μας Ιστορίας και παράδοσης.

Φωτογραφίες και εικόνες
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Ένας στρατιώτης αφηγείται

 



Στις  αρχές  του  7ου αιώνα  που  το  Βυζάντιο  βρισκόταν  σε  κρίση  ήμουν
στρατιώτης στον μισθοφορικό στρατό. Μαζί με την οικογένεια μου μέναμε στις
ευρωπαϊκές επαρχίες της αυτοκρατορίας.  Ήταν τα πρώτα χρόνια της βασιλείας
του Ηράκλειου, όταν οι Σλάβοι άρχισαν συνεχείς επιθέσεις και να κατακλύζουν τις
επαρχίες. Οι μάχες ήταν δύσκολες και πολλές φορές φοβήθηκα για την οικογένεια
μου.

Τα  πράγματα  όμως,  ήταν  δύσκολα  για  όλη  την  αυτοκρατορία,  πολύπλευρη
κρίση είχε χτυπήσει κάθε μέρος του Βυζαντίου, οι πόλεις αρχίσαν να ερημώνουν
και ο πληθυσμός μειωνόταν. Η κρίση επεκτάθηκε και σε οικονομικό επίπεδο έτσι ο
στρατός παραμελήθηκε. 

Όταν  ο  Ηράκλειος  προσπάθησε  με  τη  βοήθεια  της  εκκλησίας  να  τον
αναδιοργανώσει  στο  σπίτι  έφτασε  ένα  γράμμα.  Καλούσαν  εμένα  και  την
οικογένειά μου να μεταβούμε στην Πόλη. Από εκεί θα έμπαινα στον στρατό του
Ηρακλείου,  ενώ η οικογένειά μου θα ήταν σε ασφαλέστερο μέρος.  Ο Ηράκλειος
εκτός από βασιλιάς ήταν και στρατηγός,  εκείνος μας οδηγούσε στις μάχες.  Τον
ακολούθησα σε πολλές από τις εκστρατείες του. 

Μία  ήταν  αυτή  στην  οποία  ξεχώρισε.  Στη  μάχη  της  Νινευή,  κοντά  στα
Γαυγάμηλα  εκεί  καταφέραμε  και  συντρίψαμε  ολοκληρωτικά  τον  στρατό  των
Περσών και  να ανακτήσουμε όλες της Βυζαντινές  επαρχίες  κοντά στην  Εγγύς
ανατολή. Αυτή κρίθηκε μια από τις σημαντικότερες και καθορίστηκες μάχες του
Βυζαντινοπερσικού πολέμου. Ήταν μία από τις δυσκολότερες μάχες που είχαμε
δώσει ήταν βαρύς χειμώνας. Εκείνη την μέρα είδα πολλούς από τους στρατιώτες
μας να σκοτώνονται στη μάχη.

Οι εκστρατείες του Ηρακλείου είχαν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Καθώς οι
Πέρσες είχαν κλέψει τον τίμιο σταυρό και αυτό ήταν κάτι το οποίο ο Ηράκλειος
ήθελε  πολύ  να  πάρει  πίσω.  Πριν  τις  μάχες  έβγαζε  λόγους  με  σκοπό  να  μας



παρακινήσει και να μας εμψυχώσει. Οι ομιλίες του ήταν φλογερές και μας ενέπνεε
να συνεχίσουμε.

Είχα βρεθεί σε πολλές από αυτές τις ομιλίες και ήταν όλες το ίδιο έντονες και
εμψυχωτικές. Μιλούσε κατά των εχθρών του Χριστιανισμού. Πολλές φορές αυτά
που έλεγε ακούγονταν σαν μια προσωπική του κόντρα εναντίον των εχθρών κάτι
το  οποίο  προσπαθούσε  να  μεταδώσει  και  σε  εμάς.  Έλεγε  πως  θα  έπρεπε  να
είμαστε ένα σώμα που όλοι πολεμάνε με τον ίδιο σκοπό. Ο Θεός έλεγε, είναι με το
μέρος μας.

Σημειώσαμε πολλές νίκες και για λίγο καιρό τα πράγματα στην αυτοκρατορία
ήταν ήρεμα, επικρατούσε ειρήνη και τα σύνορα του Βυζαντίου είχαν επανέλθει
στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι μάχες αποδείχθηκαν πρόσκαιρες, καθώς σύντομα
οι  Άραβες  αρχίσαν επιθέσεις  κατά της  αυτοκρατορίας.  Εκείνον  τον  καιρό  είχα
μόλις είχα αποσυρθεί από το στράτευμα και βρισκόμουν στην Πόλη μαζί με την
οικογένεια  μου.  Υπήρχε  ανάγκη  για  στρατιώτες  αλλά  η  οικονομία  είχε
καταρρεύσει. Δεν υπήρχαν πλέον αρκετά έσοδα και οικονομικά δεν μπορούσε το
κράτος να καλύψει τον μισθοφορικό στρατό.

Τότε οι διάδοχοι του Ηρακλείου θέλησαν να κάνουν κάτι νέο που θα βοηθούσε
τόσο την οικονομία του κράτους όσο και τις μάχες.  Κατήργησαν ολοκληρωτικά
τον μισθοφορικό στρατό και τον αντικατέστησαν με τον θεματικό στρατό που
ήταν διοικητικές περιφέρεις με δικό τους στρατό. Κατατάχθηκα και εγώ εκεί, έτσι
για ακόμα μια φορά μαζί με την οικογένειά μου μετακομίσαμε στα σύνορα του
κράτους. 

Μας παραχώρησαν δικό μας χωράφι το οποίο θα καλλιεργούσαμε από εκεί θα
καλύπταμε μόνοι μας τις ανάγκες για φαΐ. Παράλληλα με τα έσοδα που θα είχαμε
θα καλύπταμε κάθε αλλού είδους ανάγκη. Σε καιρό πολέμου μόνος μου θα έπρεπε
να καλύψω τα έξοδα για τη πανοπλία και τον εξοπλισμό της μάχης. Έπρεπε να
είχα έτοιμο το άλογό μου ώστε να είμαι ποιο δυνατός.

Το θέμα στο οποίο  ανήκαμε  διοικούταν  από τον  στρατηγό  ο  οποίος  ήταν η
πολιτική  και  στρατιωτική  διοίκησή.  Μέσα στα όρια του θέματος αυτός ήταν η
ανώτατη διοίκηση. 

Ο θεματικός στρατός σύντομα αντικατέστησε ολοκληρωτικά τον μισθοφορικό
και  αποδείχθηκε  πολύ  χρήσιμος,  ενώ  απέκτησε  εθνικό  χαρακτήρα.  Όταν
ξεσπούσαν μάχες όλοι γινόμασταν ένα πολεμούσαμε με μεγαλύτερη θέληση καθώς
ξέραμε ότι πίσω βρισκόταν η οικογένεια μας και δεν πολεμούσαμε απλά για το
κράτος άλλα για να προστατέψουμε εκείνους.

Με τον μισθοφορικό στρατό να μειώνεται εντελώς αρχίσαν τα πρώτα σημάδια
οικονομικής  ανάκαμψης.  Ο  πληθυσμός  αυξήθηκε,  το  ίδιο  και  το  εμπόριο  και  η
βιοτεχνία. Τα κρατικά έξοδα μειώθηκαν και πλέον η κρίση είχε ξεπεραστεί.

Παρόλα  αυτά  η  οικονομία  παρέμεινε  κυρίως,  αγροτική  και  κυριάρχησε  η
αγροτική ιδιοκτησία στην ύπαιθρο.

Στέλλα Σαμψώνη, Β4
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ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

Ο  πατέρας  μου  ήταν  ο  αυτοκράτορας  του  Βυζαντίου,  ο  Λέων  Γ΄.

Καταγόμαστε από την Γερμανικεία της Βόρειας Συρίας και ειδικά ο πατέρας μου

είχε  επηρεαστεί  από τις  ανεικονικές αντιλήψεις  κυρίως του Ισλάμ.  Ζήσαμε στην

εποχή της  εικονομαχίας  την  οποία  ο πατέρας  μου υποστηρίζει  πάρα πολύ.  Εγώ

όμως, όχι τόσο όσο νόμιζε.

Από τότε που γεννήθηκα ο πατέρας δεν ξεχνούσε να μου θυμίζει το πόσο οι

εικόνες δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστιανισμό και πως εγώ δεν πρέπει να

κάνω  φίλους,  οι  οποίοι  να  λατρεύουν  τις  εικόνες.   Εγώ  όσο  μεγάλωνα

συνειδητοποιούσα πως ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει και επιθυμεί εκείνος και όχι, τι

του λένε οι άνθρωποι γύρω του. Φυσικά ο πατέρας μου είχε άλλη άποψη. Συνέχεια

εξέδιδε  νόμους  κατά  των  εικονολατρών  και  πίστευε  ότι  όλοι  τους  έπρεπε  να

θανατωθούν.  Εγώ  ήμουν  αναγκασμένος  να  ακούω  όλα  αυτά  τα  απάνθρωπα

πράγματα σε όλη μου την ζωή.

Στην ηλικία των είκοσι γνώρισα ένα κορίτσι από την Αθήνα, που την έλεγαν

Ειρήνη. Η Ειρήνη είχε τις ίδιες αντιλήψεις με εμένα και για αυτό  γίναμε γρήγορα

καλοί  φίλοι.  Της  είπα  τα  πάντα  για  τον  πατέρα  μου  και  το  πόσο  απάνθρωπες

πράξεις έκανε όλα αυτά τα χρονιά. Φυσικά η Ειρήνη τα γνώριζε, καθώς οι γονείς της

και ο αδερφός της είχαν δολοφονηθεί, εξαιτίας όλων αυτών των αυτοκρατορικών

νόμων. Η ίδια είχε υποσχεθεί στον εαυτό της ότι κάποια μέρα θα βάλει τέλος σε όλα

αυτά. 

Εγώ θέλοντας να ξεφύγω από τον πατέρα μου την ρώτησα αν μπορώ και εγώ

να συμμετέχω σε όλα αυτά που είχε σκοπό να κάνει. Εκείνη συμφώνησε και έτσι

τους  επομένους  3  μήνες  διοργανώσαμε  μια  μεγάλη  κρυφή οργάνωση κατά του

πατέρα μου και των εικονομάχων. Σύντομα όμως ο πατέρας μου το έμαθε. Στην

αρχή έμαθε ότι υπάρχει μια τέτοια οργάνωση μέσα στην Πόλη, αλλά όχι πως εγώ

ήμουν μέρος της.  Έτσι,  μάζεψε ένα πολύ μεγάλο μέρος του στρατού με τον ίδιο

αρχηγό και πήγαν να σκοτώσουν τα μέλη της οργάνωσής μου, μαζί με την Ειρήνη.

Με κάποιον τρόπο ήξερε τα πάντα, το πότε θα γίνει η επόμενη συνάντηση κ.λπ.



Μάλλον,  θα  υπήρχε  ένας  ρουφιάνος  μέσα  στην  οργάνωση.  Φεύγοντας  από  το

παλάτι προσπάθησα να τον σταματήσω, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Έτσι έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα και έφτασα πρώτος στη συνάντηση.

Εκεί  ήταν  μόνο  η  Ειρήνη  και  δύο  μέλη  της  οργάνωσης,  ο  Μιχαήλ  και  ο

Κωνσταντίνος. Τούς εξήγησα τι επρόκειτο να συμβεί και όλοι μαζί αποφασίσαμε να

περιμένουμε,  ώστε  να  έρθει  ένας  ικανοποιητικός  αριθμός  των  μελών  της

οργάνωσης, ώστε να μπορέσουμε να τους φυγαδέψουμε. 

Είχαν  περάσει  μόλις  20  λεπτά  και  είχαν  έρθει  σχεδόν  όλοι.  Έτσι,  ενώ

ετοιμαζόμασταν  να  φύγουμε,  ξαφνικά  εμφανίστηκε  ο  πατέρας  μου  με  δύο

στρατιώτες  από  πίσω  του.  Εγώ  με  την  Ειρήνη  βρισκόμασταν  σε  ένα  μικρότερο

δωμάτιο του υπογείου, όταν ακούσαμε την φωνή του πατέρα μου. Εκείνος ξεκίνησε

να μιλάει, ενώ η Ειρήνη μου είπε πως μόνο εγώ μπορούσα να μας σώσω. Έτσι, μόλις

ξεκίνησαν οι στρατιώτες να επιτίθονται στα μέλη της οργάνωσης, βγήκα έξω από το

δωμάτιο και φώναξα, «Σταματήστε! Πατέρα, αν θες να μάθεις ποιος είναι ο ιδρυτής

αυτής  εδώ  της  οργάνωσης,  μάθε  ότι  εγώ  είμαι.  Όλη  μου  την  ζωή  σε  άκουγα

συνέχεια να μου διδάσκεις τις δικές σου ανεικονικές αντιλήψεις χωρίς να νοιάζεσαι

για το τι  πιστεύω εγώ, έτσι όπως δεν νοιάζεσαι για το τι  πιστεύει ο κόσμος των

εικονολατρών.  Δεν  θα ανεχτώ άλλο αυτήν  την  συμπεριφορά.  Δεν  μπορώ  να ζω

γνωρίζοντας πως ποτέ δεν θα μπορέσω να ζήσω ελεύθερος με τις αντιλήψεις μου.

Σκότωσέ με λοιπόν πατέρα. Σκότωσέ με για να ελευθερωθώ!».

Αυτά του είπα, ενώ τον έβλεπα σιγά σιγά να καταρρέει. Δεν ήξερα τι είχε

πάθει,  αλλά  οι  στρατιώτες  που  τον  κρατούσαν  όρθιο,  έλεγαν  ότι  δεν  ανέπνεε.

Τελικά, είχε πάθει καρδιακή προσβολή. 

Στην συνέχεια,  τον  θρόνο ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Ε’.  Εγώ έφυγα από το

παλάτι και πήγα να ζήσω με την Ειρήνη, η οποία προσφέρθηκε να με φιλοξενήσει.

Τις  επόμενες  μέρες  από  την  στέψη  του  Κωνσταντίνου  Ε’,  εκδόθηκαν  ακόμα

σκληρότεροι  αυτοκρατορικοί  νόμοι.  Η  οργάνωση  συνέχισε  τις  συνελεύσεις  σε

διαφορετικό  χώρο,  ενώ  βρήκαμε  τον  ρουφιάνο  και  τον  διώξαμε.  Ο  στρατός

συνέχισε να μας ψάχνει, αλλά ποτέ δεν μας βρήκε. Πέρασαν έτσι σχεδόν 20 χρόνια

και  εμείς  συνεχίζαμε  να  οργανώνουμε  το  σχέδιο  μας  για  να  λήξουμε  την

εικονομαχία, όταν η Ειρήνη μας ανακοίνωσε σε μια συνέλευση πως θα ασχοληθεί

με την πολιτική, ώστε η οργάνωση να έχει μια μεγάλη ευκαιρία σε περίπτωση νίκης

της. 

Τα χρόνια περάσαν και πράγματι η Ειρήνη είχε προετοιμαστεί πολύ καλά σε

περίπτωση θανάτου του Κωνσταντίνου,  ο οποίος συνέχιζε να εκδίδει ολοένα και

σκληρότερα  διατάγματα  κατά  των  εικονολατρών.  Η  οργάνωση,  της  οποίας  την

διοίκηση  είχαμε  αναλάβει  πια  εγώ,  ο  Μιχαήλ  και  ο  Κωνσταντίνος,  είχε

προετοιμαστεί  πάρα  πολύ  καλά  σε  περίπτωση  νίκης  την  Ειρήνης  αλλά  και  μη.

Ήμασταν πια έτοιμοι  να αντιμετωπίσουμε τους πολυπληθέστερους εικονομάχους

πρόσωπο με πρόσωπο.



Ο  καιρός,  ο  οποίος  βασίλευε  ο  Κωνσταντίνος  Ε΄,  μας  βοηθούσε  να

προετοιμαζόμαστε όλο και καλύτερα για τις επόμενες κινήσεις μας.  Πέρασαν και

άλλα 4 χρόνια πολύ γρήγορα, ώσπου ήρθε ο θάνατος του Κωνσταντίνου Ε’. Τότε

ήταν η ευκαιρία μας να χτυπήσουμε. Η Ειρήνη προσπαθούσε όλο και περισσότερο

να  γίνει  αυτοκράτειρα,  αλλά  η  συμμετοχή  της  στην  οργάνωσή  μας  δεν  την

βοηθούσε. Έτσι αποφάσισα να βγω έξω και να μιλήσω στον κόσμο. Να του πω πως

η Ειρήνη δεν συμμετείχε καθόλου στην οργάνωσή μας και πως αυτή έπρεπε να γίνει

αυτοκράτειρα, καθώς είχε και τις ικανότητες και το μυαλό να κυβερνήσει και να

πάει αυτήν την αυτοκρατορία ένα βήμα παραπέρα.

Από  ότι  φάνηκε  ο  λαός  άκουσε  τον  λόγο  μου,  καθώς  ήμουν  ο  γιος  του

προηγούμενου  αυτοκράτορα.  Έτσι,  ολοένα  και  περισσότερος  κόσμος  άρχισε  να

υποστηρίζει την Ειρήνη και τελικά, έγινε αυτοκράτειρα, η αυτοκράτειρα Ειρήνη η

Αθηναία. Ήμουν σίγουρος ότι η Ειρήνη θα γράψει ιστορία, όπως και έγινε.

Στην  αρχή,  επειδή  δεν  ήθελε  ο  λαός  να  υποψιαστεί  τις  μη  ανεικονικές

αντιλήψεις της,  η Ειρήνη δεν εξέδωσε γρήγορα νόμους υπέρ των εικονολατρών.

Είχαμε σχεδιάσει ότι θα τελειώναμε μια και καλή την εικονομαχία με μια ακόμα

οικουμενική σύνοδο. Το σχέδιό μας προχωρούσε όπως είχαμε υπολογίσει όλα αυτά

τα  χρόνια,  αλλά  αργούσε  παραπάνω.  Παρουσιάστηκαν  προβλήματα  με  τους

εικονομάχους που δεν είχαμε προβλέψει.  Το πιο ακραίο ήταν όταν εκατοντάδες

εικονομάχοι  εισέβαλαν  στο  παλάτι  στην  προσπάθειά  τους  να  σκοτώσουν  την

Ειρήνη.

Περάσαμε πολλές δυσκολίες μέχρι που βρεθήκαμε στην τελική ευθεία την

διοργάνωσης  της  οικουμενικής  συνόδου.  Δώδεκα  χρόνια  μετά  την  στέψη  της

Ειρήνης συγκλήθηκε από την ίδια την αυτοκράτειρα, η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος της

οποίας μοναδικός στόχος ήταν ο τερματισμός της εικονομαχίας.

Στην  οικουμενική σύνοδο  οι  εντάσεις  ήταν  αυξημένες.  Πολύ εικονομάχοι

άρχοντες συμμετείχαν σε αυτήν. Στόχος τους ήταν όχι μόνο να μην τερματιστεί η

εικονομαχία,  αλλά και  όλοι  οι  εικονολάτρες να θανατωθούν. Αναγκαστήκαμε να

ψηφίσουμε  αν  όλοι  συμφωνούσαμε  σε  αυτήν  την  ιδέα.  Και  οι  περισσότεροι

συμφωνούσαν. 

Είχαν ψηφίσει όλοι, εκτός από την Ειρήνη και εμένα. Με κοίταξε στα μάτια

και μετέπειτα φώναξε, « Όχι! Αυτό που λέτε είναι απάνθρωπο. Δεν μπορούμε να

θανατώσουμε χιλιάδες ανθρώπους που απλά πιστεύουν ό,τι θέλουν εκείνοι και όχι

ό,τι τους επιβάλλετε εσείς. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πιστεύει αυτό

που θέλει εκείνος και όχι ό,τι θέλετε εσείς. Ακόμα απορώ, πώς οι περισσότεροι από

εσάς  ψηφίσατε  ναι  σε  αυτήν  την  ανίερη  ιδέα»,  και  τότε,  ένας  από  τους

εικονομάχους άρχοντας την διέκοψε και φώναξε νευριασμένος, « Και πού ξέρεις

εσύ ότι η λατρεία των εικόνων δεν είναι ανίερη. Και αν είναι, πώς μπορούμε εμείς

να αφήσουμε όλους αυτούς τους απίστους να ζήσουν» είπε και κάθισε πάλι στην

καρέκλα του.



Μετά  από  αυτό,  όλο  και  περισσότεροι  άρχοντες  σηκωνόντουσαν

νευριασμένοι και έλεγαν ότι ο εικονομάχος έχει δίκαιο. Η κατάσταση ξεπέρασε τα

όρια, και έτσι αποφάσισα να τους μιλήσω. Σηκώθηκα λοιπόν πάνω και ξεκίνησα να

μιλάω, λέγοντας « Και αν η λατρεία των εικόνων δεν είναι ανίερη; Και αν όλοι σας

είστε  λάθος;  Γιατί  ένας άνθρωπος  με  απόλυτη ελευθερία να πιστεύει  ό,τι  θέλει

εκείνος δεν μπορεί; Γιατί πρέπει να αναγκάζετε εσείς αυτούς τους ανθρώπους τι να

πιστεύουν; Όλοι πρέπει να έχουμε την ελευθερία να πιστεύουμε ό,τι θέλουμε εμείς.

Και  για  αυτό  προτείνω  την  πανηγυρική  αποκατάσταση  των  εικόνων»,  είπα  και

κάθισα κάτω.

Ξαφνικά  όλοι  ησύχασαν.  Άρχισαν  να  σκέφτονται  σοβαρά  τι  είχα  πει

δευτερόλεπτα πριν. Η ησυχία αυτή συνέχισε και για τα επόμενα 2 λεπτά, όπου και

σηκώθηκε  πάνω  πάλι  εκείνος  ο  εικονομάχος  άρχοντας.  «  Και  γιατί  τώρα  να

πετάξουμε στα σκουπίδια όλους τους αγώνες που έχουμε κάνει εκατό χρόνια τώρα;

Εντάξει, ο καθένας να έχει την ελευθερία να πιστεύει ό,τι  εκείνος θέλει, αλλά οι

υπερβολές  στην  λατρεία  των  εικόνων  που  πραγματοποιούνται  καθημερινά;  Δεν

μπορούμε να επιτρέψουμε τις υπερβολές αυτές. Επίσης, ακόμα δεν ξέρουμε αν η

λατρεία των εικόνων είναι σύμφωνη με τη  εκκλησία. Γι’  αυτό, προτείνω η λατρεία

των εικόνων να επιτραπεί μόνο για τιμητική προσκύνηση».

Τότε σηκώθηκε πάλι η Ειρήνη και είπε να ψηφίσουμε την εξής ιδέα: « Η

λατρεία των εικόνων πια επιτρέπεται αλλά μόνο για τιμητική προσκύνηση». Όλοι

συμφωνήσαμε, και αυτό και έγινε. 

 Όλα αυτά συνέβησαν το 787 μ.Χ. και για τα επόμενα χρόνια αυτό ίσχυε.

Τώρα ζούμε στο 809 μ.Χ. και ελπίζω αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Η Ειρήνη έχει

πεθάνει 6 χρόνια τώρα και εγώ ετοιμάζομαι για τον θάνατο επίσης. Δεν ξέρω τι θα

γίνει  στα  επόμενα  χρόνια,  αλλά  αυτό  που  ελπίζω  είναι  ότι  οι  άνθρωποι  θα

λατρεύουν τις  εικόνες,  γιατί  η λατρεία τους είναι  μέρος της θρησκείας μας,  του

Χριστιανισμού!
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Η στάση του Νίκα

Ήταν βράδυ, πρώτες μέρες του έτους 532μ.Χ.  Ήταν μια πολύ ήσυχη νύχτα

και  η φύση ήταν  ήρεμη και  γαλήνια  όμως,  ο  Ιουστινιανός  στην  κλίνη του  ήταν

ανήσυχος  και  προβληματισμένος.  Η  Θεοδώρα  ήταν  δίπλα  του,  όπως  πάντα  και

προσπαθούσε να τον καθησυχάσει.                            

Θεοδώρα: Τι συμβαίνει; Τι σε προβληματίζει;

Ιουστινιανός: Η  κατάσταση  στον  Ιππόδρομο  είναι  απελπιστική.  Οι  δήμοι  έχουν

ξεσηκωθεί ζητώντας τα δικαιώματα τους γιατί θεωρούν ότι τους έχω αδικήσει με

τον τρόπο που διοικώ.          

Θ: Μα εσύ είσαι ο αυτοκράτορας και ξέρεις καλύτερα τι  πρέπει να κάνεις. Μην

αγχώνεσαι, στο κάτω κάτω τι μπορεί να γίνει;   

Ι: Έχουν ξεσηκωθεί και κάνουν εξέγερση. Προσπαθούν να με ρίξουν από τον θρόνο

και  φοβάμαι  πως  πολλοί  άνθρωποι  θα  χάσουν  την  ζωή  τους.  Σκέφτομαι  πολύ

σοβαρά να παραιτηθώ από μόνος μου.                    

Θ: Είσαι πολύ ικανός και έχεις δίπλα σου ανθρώπους εξίσου ικανούς που μπορούν

να σε στηρίξουν σε περίπτωση που τα πράγματα γίνουν πολύ δύσκολα. Έχεις τους

καλύτερους στρατηγούς μαζί σου, τον Βελισάριο και τον Μούνδο. Μην αφήσεις τον

θρόνο  έτσι  απλά.  Πρέπει  να  υπερασπιστείς  ότι  είναι  δικό  σου  και  έτσι  θα

περιορίσεις και την δύναμη των δήμων.

Ι: Έχεις δίκιο. Δεν θα τους αφήσω. Ευχαριστώ που είσαι πάντα δίπλα μου.     

Κι  έτσι  τους  βρήκε ο ύπνος,  για πρώτη φορά εκείνες  τις  μέρες,  λίγο πιο

ήρεμα. Την  επόμενη μέρα συναντήθηκε με τους στρατηγούς και συζήτησαν για τις

ζημιές που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες, από τότε που ξεκίνησε η

εξέγερση. Είχαν πυρπολήσει πολλά κτίρια, πολιορκήσει ένα μέρος του παλατιού και

είχαν κάνει ζημιές μέχρι και στην Αγία Σοφία.     

 Ι: Και τι ακριβώς ζητούν συγκεκριμένα μάθαμε;                       

Βελισάριος: Την παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών, Ιωάννη Καπαδόκη, αλλά

και του Τριβωνιανού.                                          

Μούνδος: Επίσης  διαμαρτύρονται  για  τις  οικονομικές  μεταρρυθμίσεις  σου,  την

βαριά φορολογία και την κρατική αυθαιρεσία.            



Ι: Μάλιστα.  Και  να  φανταστώ  θέλουν  και  καινούριο  αυτοκράτορα;

Β: Ναι, θα επιχειρήσουν σήμερα στον Ιππόδρομο να βάλουν στον θρόνο τον Υπάτιο,

ανιψιό του Αναστάσιου, πρώην αυτοκράτορα.

Ο Ιουστινιανός θυμήθηκε τη συζήτηση που είχε το προηγούμενο βράδυ με

τη  Θεοδώρα  και  τότε,  με  εκείνη  στο  πλευρό  του,  ένιωσε  έτοιμος.  Έτσι  έδωσε

εντολές στους στρατηγούς του και η καταστολή της εξέγερσης ξεκίνησε. Τούς είπε

να σταματήσουν την εξέγερση με όποιον δυνατό τρόπο. Όμως, οι επαναστάτες ήταν

πάρα  πολλοί  και  ανεξέλεγκτοι.  Οι  στρατιωτικοί  προσπαθούσαν  να  βρουν  έναν

τρόπο, ώστε να τους μαζέψουν όλους μαζί και η δουλειά να γίνει πιο γρήγορα. 

Β: Μήπως να τους συγκεντρώναμε στην πλατεία;    

Μ: Όχι  είναι  πολύ  ριψοκίνδυνο  και  μπορεί  να  τραυματιστούν  πολλοί  αθώοι

άνθρωποι, άσε που είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουν.

Θ: Υπάρχει  πάντα και  ο  Ιππόδρομος.  Θα μπορούσατε  να  τους  εγκλωβίσετε  εκεί

μέσα.

Β: Πολύ καλή ιδέα, Θεοδώρα! Μπορούμε να τους σπρώξουμε από την πλατεία μέσα

στον Ιππόδρομο την ώρα που θα ανεβάζουν τον Υπάτιο στον θρόνο. 

Ι: Τον Υπάτιο μην τον σκοτώσετε.         

Μ: Μάλιστα αυτοκράτορα.

Ο Βελισάριος και ο Μούνδος εγκλώβισαν τους επαναστάτες στον Ιππόδρομο

και τους σκότωσαν. Αίμα πλημμύρισε τον Ιππόδρομο. Σκοτώθηκαν περίπου 30.000

άνθρωποι. Ο Ιουστινιανός μετά από τόσες μέρες ένιωσε ξανά ασφαλής και ήρεμος.

Όμως είχε γίνει αυτό που πολύ φοβόταν, πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν σφαγιαστεί.

Όταν πια όλα είχαν τελειώσει είχε έρθει το βράδυ και ο αυτοκράτορας βρισκόταν

πάλι στην κλίνη με τη σύζυγό του.                                       

Θ: Τι σε προβληματίζει τώρα; Όλα τελείωσαν και είμαστε πάλι ασφαλείς.              

Ι: Ναι  το ξέρω, όμως πολύς κόσμος σκοτώθηκε χωρίς κανέναν  σημαντικό λόγο.

Θ: Αλλά  δεν  έχεις  καμία  ευθύνη  εσύ.  Είσαι  ο  αυτοκράτορας  και  έπρεπε  να

υπερασπιστείς  τη  θέση σου,  αφού προσπαθούσαν  να πάρουν  την  εξουσία σου.

Ι: Tο ξέρω, αλλά και πάλι τόσες ψυχές χάθηκαν άδικα.            

Θ: Έχεις δίκιο όμως, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τι σκέφτεσαι να κάνεις

με  τους  προδότες  που  επέζησαν  και  με  τον  Υπάτιο;

Ι: Του  Υπάτιου  του  αξίζει  να  θανατωθεί,  αλλά  τους  υπόλοιπους  απλά  θα  τους

εξορίσω. Αρκετό αίμα χύθηκε.

Κι έτσι έγινε την επόμενη μέρα. Μαζεύτηκε ο λαός στην πλατεία και έγινε η

τελετή  εξόρισης,  αλλά  και  η  τελετή  θανάτωσης.  Πολλοί  άνθρωποι  θρηνούσαν,

ακόμα και ο Ιουστινιανός για τις αθώες ψυχές που χάθηκαν, όμως κανένας τους δεν

κατηγόρησε φανερά τον αυτοκράτορα. Έτσι έληξε η καταστολή της στάσης του Νίκα

και η υπόλοιπη θητεία του Ιουστινιανού στο βασιλικό αξίωμα ήταν πολύ πιο ήρεμη,

παρόλο το πως ξεκίνησε και όλοι ξέρουμε τον Ιουστινιανό σαν μια πολύ σπουδαία



προσωπικότητα. Στην ιστορία έμεινε και η γυναίκα του Θεοδώρα που πάντα ήταν

δίπλα του και τον συμβούλευε.

                              ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σχολικό Έτος: 2021-2022

Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΛΕΝΑ ΒΟΤΣΗ

Εργασία: Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Ιστορικό Διήγημα: ΑΓΑΠΗ ΨΩΜΙΑΔΗ, Β4

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ

ΑΝΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΗΣ

Σημείωση: Κάποιες ημερομηνίες του κειμένου δεν είναι οι ακριβείς των γεγονότων 

αλλά πολύ κοντά στις πραγματικές.



13 Μαρτίου 975 μ.Χ.

Ονομάζομαι Άννα. Άννα η Πορφυρογέννητη. Είμαι κόρη του Ρωμανού Β’ και

της  Θεοφανώς.  Σήμερα  έχω  τα  γενέθλιά  μου  και  αποφάσισα  να  αρχίσω  να

καταγράφω τις σκέψεις μου και τα γεγονότα που συμβαίνουν μιας και μπαίνω πια

σε  ηλικία  γάμου.  Κλείνω  τα  δώδεκά  μου  έτη.  Μόνο  ο  Βασίλειος  τα  θυμήθηκε.

Έστειλε  από  το  πρωί  έναν  απεσταλμένο  να  μου  ευχηθεί  μιας  και  ήταν  σχεδόν

αδύνατο να έρθει ο ίδιος λόγω του θείου μας του Ιωάννη Τσιμισκή  που δεν μας

αφήνει και πολύ να συναντιόμαστε μην τυχόν και συνωμοτήσουμε εναντίον του.

Εκείνος είναι πια αυτοκράτορας, αφού ο πατέρας μου έχει πεθάνει και η μητέρα

μου… Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. 

Η Θεοφανώ έχει καταφέρει να κατακτήσει τις καρδιές τριών αυτοκρατόρων

μόνο  που  ο  τελευταίος  την  πρόδωσε.  Παντρεμένη  με  τον  Ρωμανό  Β’  απέκτησε

εμένα, τον Βασίλειο και τον Κωνσταντίνο. Μετά τον θάνατο του πατέρα μου, για να

καταφέρει  να  παραμείνει  στην  εξουσία  παντρεύτηκε  τον  Νικηφόρο  Φωκά  που

έπειτα από την απελευθέρωση της Κρήτης θεωρούταν ήρωας. Σε λίγο καιρό όμως,

ανακάλυψε πως ήταν δύστροπος και είχε αρχίσει να τον αντιπαθεί ο λαός. Έτσι,

συνωμοτώντας με τον ανιψιό του Ιωάννη Τσιμισκή με τον οποίο διατηρούσε κρυφά

σχέση,  τον  δολοφόνησε.  Ο  Τσιμισκής  είχε  υποσχεθεί  πως  θα  την  έκανε

συναυτοκράτειρά  του  όμως,  ήρθε  αντιμέτωπος  με  τον  Πατριάρχη  Πολύευκτο,  ο

οποίος του έθεσε το δίλημμα ανάμεσα στη Θεοφανώ και τον θρόνο. Ο Τσιμισκής

που ήθελε πολύ καιρό την εξουσία υπέκυψε και έστειλε εξόριστη τη μητέρα μου σε

ένα μοναστήρι. Ακόμα θυμάμαι την ημέρα που έφυγε. Ήταν εντελώς διαφορετική

από ό, τι συνήθως. Μαυροντυμένη και πληγωμένη μας αποχαιρέτησε κλαίγοντας.

Από τότε εγώ και οι δύο μου αδελφοί μου μισούμε τον Τσιμισκή ακόμα και αν δεν

έχει προσπαθήσει ποτέ να μας βλάψει. 

Ο Βασίλειος είναι ο μεγάλος μου αδελφός και εκτελεί τέλεια τον ρόλο του

προσπαθώντας πάντα να με υποστηρίζει και να με προστατεύει. Είναι πολύ έξυπνος

και πιστεύω πως μια μέρα θα γίνει ένας ικανότατος αυτοκράτορας. Από την άλλη ο

Κωνσταντίνος  δεν  είναι  τόσο  σοβαρός  και  εύστροφος  σαν  τον  Βασίλειο.

Ενδιαφέρεται περισσότερο για τα γλέντια και τις απολαύσεις και σπάνια για το τι

συμβαίνει στην αυτοκρατορία και σε εμάς. Τώρα όμως, αρχίζει να σκοτεινιάζει και

χρειάζεται να παρευρεθώ στο δείπνο. Θα συνεχίσω κάποια άλλη στιγμή…

5 Απριλίου 975 μ.Χ.

Σήμερα αναχώρησε η εκστρατεία του Τσιμισκή. Για πολλούς θεωρείται ένα

σημαντικό  γεγονός,  αφού  πραγματοποιείται  με  σκοπό   να  αντιμετωπίσει  λαούς

στην Ανατολή. Εμένα όμως, δεν με ενδιαφέρει καθόλου ούτε η εκστρατεία ούτε ο

Τσιμισκής.  Και  αν  πεθάνει  στον  πόλεμο  καλύτερα  για  εμάς  θα  είναι.  Αν  πάλι

επιστρέψει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Το μόνο καλό της υπόθεσης είναι πως φεύγει

και δεν θα βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια μας για τουλάχιστον δύο μήνες, αφού

έχει την φήμη καλού στρατηγού και δεν νομίζω πως θα ηττηθεί από τις πρώτες



μάχες. Ο Βασίλειος - σε αντίθεση με εμένα - ενδιαφέρεται αρκετά για την τροπή της

εκστρατείας, διότι αν σκοτωθεί ο Τσιμισκής θα αναλάβει εκείνος τα καθήκοντα του

αυτοκράτορα. Μαζί βέβαια, με τον Κωνσταντίνο τον οποίο όμως, δεν λογαριάζει και

πολύ. Θα χαρώ πολύ αν ο αδελφός μου, ο Βασίλειος, στεφθεί φέτος αυτοκράτορας.

Σίγουρα θα ανέβω και εγώ στην εκτίμηση του λαού και ακόμα μπορεί να φέρει τη

μητέρα πίσω στο ανάκτορο και στη ζωή μας, αν καταφέρω να τον πείσω, πράγμα

πολύ εύκολο για εμένα. Θα είμαι πολύ ευγνώμων αν συμβεί αυτό. Προς το παρόν

όμως είναι μόνο ελπίδες…

1 Μαϊου 975 μ.Χ.

Σήμερα το πρωί το παλάτι έλαβε γράμμα από τη Θεοφανώ. Όχι την μητέρα

μου αλλά την ανιψιά του Τσιμισκή, η οποία ζει πια στη Δύση, αφού παντρεύτηκε

τον γιο του αυτοκράτορα των Δυτικών. Τη ζήλευα πολύ τη Θεοφανώ, διότι κανονικά

εμένα  θα  έστελναν  να  παντρευτώ  τον  Όθωνα  Β’  μιας  και  εγώ  είμαι

πορφυρογέννητη.  Ο  Τσιμισκής  όμως,  προτίμησε  να  στείλει  εκείνη  δεν  ξέρω για

ποιον λόγο,  αφού και  οι  ίδιοι  οι απεσταλμένοι  ζήτησαν για μέλλουσα νύφη του

αυτοκράτορά τους την πορφυρογέννητη πριγκίπισσα. Ίσως την επέλεξε, διότι είναι

μεγαλύτερή  μου  κατά  τρία  χρόνια  ή  επειδή  διαθέτει  υψηλότερο  μορφωτικό

επίπεδο. Αλήθεια δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι πως τώρα πια η Θεοφανώ έχει

φύγει από το παλάτι  στο οποίο ήταν φυλακισμένη για όλη της τη ζωή και  είναι

ελεύθερη να βασιλεύει  μαζί με τον άντρα της στη Δύση. Όλοι εδώ την θαυμάζουν

και την γνωρίζουν ως η γυναίκα η οποία διαδίδει τον Βυζαντινό πολιτισμό και τρόπο

ζωής στους Δυτικούς. Εμένα όμως, δεν με γνωρίζει κανείς ως Άννα. Όλοι με ξέρουν

ως  η  πορφυρογέννητη  πριγκίπισσα  κόρη  του  μακαρίτη  Ρωμανού  Β’  και  της

προδότριας Θεοφανώς. 

Σήμερα, λοιπόν, το γράμμα της Θεοφανώς έφερε μεγάλη χαρά στο παλάτι,

αφού  ανακοίνωνε  την  γέννηση  του  δεύτερου  παιδιού  της  αυτοκράτειρας.  Το

γεγονός ότι ήταν πάλι κορίτσι, όπως το πρώτο, μπορεί να προβλημάτισε μερικούς

όμως, - όπως ανέφερα και νωρίτερα - η Θεοφανώ ήταν πολύ αγαπητή και ο ερχομός

ενός  απογόνού  της  έφερε  γέλια  και  ενθουσιασμό  σε  ολόκληρη  την

Κωνσταντινούπολη. 

Χάρηκα και εγώ, επειδή έχω πια αποφασίσει πως δεν φταίει η Θεοφανώ για

την επιλογή της αλλά ο Τσιμισκής, ο οποίος μεγάλωσε την αντιπάθειά μου ακόμα

περισσότερο. Δεν της μίλησα ποτέ. Θα ήθελα κάποια στιγμή να την επισκεφτώ. Να

της  μιλήσω  σαν  μια  παλιά  φίλη  ακόμα  και  αδελφή και  να  της  ζητήσω  να  μου

μιλήσει για τον πολιτισμό της Δύσης, τους ανθρώπους, τα γεγονότα που έζησε. Θα

την ακούσω με ενδιαφέρον και θα της ζητήσω συγγνώμη για το μίσος που έτρεφα

για εκείνη ακόμα και αν δεν της το είχα πει ποτέ (βέβαια αν είναι τόσο έξυπνη όσο

λένε θα το είχε καταλάβει από μόνη της). Θα ήταν η αδερφή που ποτέ δεν είχα.

Όμως ξέρω πως είναι γραφτό να μην την ξαναδώ …



20 Σεπτέμβρη 975 μ.Χ.

Αν δεν το έχω αναφέρει  νωρίτερα ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για τα άλλα

κράτη και τις προσωπικότητες των ηγετών τους. Γι’ αυτό και συνέχεια ρωτάω τους

δασκάλους  μου  να  μου  μιλήσουν  για  εκείνους  με  πρόφαση  ότι  όταν  στεφθώ

αυτοκράτειρα κάποιου κράτους θα χρειάζεται να  γνωρίζω κάποια πράγματα για

αυτούς,  ώστε  να  μπορώ να τους  αντιμετωπίσω.  Σήμερα,  λοιπόν,  έμαθα για  την

Όλγα, τη Ρωσίδα αυτοκράτειρα, η οποία αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες

προσωπικότητες ηγετών. Έμαθα, λοιπόν,  πως ο άντρας της σκοτώθηκε από έναν

μικρό λαό ενώ μάζευε φόρους και  από τότε  κυβέρνησε η ίδια τη χώρα της  για

περίπου δύο δεκαετίες, διότι ο γιος της ήταν ακόμα βρέφος. Ήταν μια δυναμική και

έξυπνη γυναίκα δυστυχώς όμως, ειδωλολάτρισσα. Κάποια στιγμή, λοιπόν, λένε πως

ένιωσε αδύναμη και πως είχε διαπράξει πολλές αμαρτίες στη ζωή της γι’αυτό και

ζήτησε να μάθει για τις άλλες θρησκείες του κόσμου. 

Ο  Χριστιανισμός  της  κέντρισε  το  ενδιαφέρον  και  αποφάσισε  να  μάθει

περισσότερα γι’αυτή τη θρησκεία αγάπης από έναν ιερέα που ζούσε στα μέρη της.

Ενθουσιαζόταν  όλο  και  πιο  πολύ  και  τελικά  το  955  μ.Χ.  ήρθε  στην

Κωνσταντινούπολη,  για  να  συναντήσει  από  κοντά  τον  αυτοκράτορα  και  την

αυτοκράτειρα αλλά και για να δει τις εκκλησίες και γενικώς να βρεθεί στον πυρήνα

της Ορθοδοξίας. Σε εκείνη την επίσκεψή της βαφτίστηκε στην Αγία Σοφία σε μια

πολυτελέστατη  τελετή  και  απέκτησε  ανάδοχο  τον  ίδιο  τον  αυτοκράτορα

Κωνσταντίνο Ζ’. Από τότε τέλεσε ένα τεράστιο χριστιανικό έργο χτίζοντας εκκλησίες

και διαδίδοντας τον Χριστιανισμό στους συμπατριώτες της.  Δυστυχώς όμως,  δεν

κατάφερε να πείσει τον γιο της να ασπαστεί την Ορθοδοξία. Πέθανε το 969 μ.Χ. σε

προχωρημένη ηλικία γεμάτη και κουρασμένη από τη ζωή της. Δεν ξαναπαντρεύτηκε

ποτέ ούτε απέκτησε άλλο παιδί. 

Ο γιος της, Σβιατοσλάβ, σκοτώθηκε σε μια μάχη κατά την εκστρατεία του για

την επέκταση του ρωσικού κράτους. Πρόλαβε όμως, να αποκτήσει τρία παιδία, δύο

με τη νόμιμη γυναίκα του και ένα με την οικονόμο της μητέρας του, τον Βλαντιμίρ.

Ο Βλαντιμίρ δεν θεωρείται νόμιμος διάδοχος αλλά είναι πολύ ικανός και έξυπνος.

Ποιος ξέρει τι του επιφυλάσσει το μέλλον…

10 Ιανουαρίου 976 μ.Χ.

Είναι  η  καλύτερη  ημέρα  της  ζωής  μου!  Είμαι  τόσο  χαρούμενη   που

εκπληρώθηκαν  οι  ευχές  μου.   Σήμερα…  στις  10  Ιανουαρίου  του  976  μ.Χ.…

ανακοινώθηκε επισήμως ο θάνατος του Τσιμισκή που σημαίνει πως… ο αδελφός

μου, τα αδέλφια μου για την ακρίβεια, είναι πλέον οι νόμιμοι αυτοκράτορες του

κράτους!!! Σχεδόν νόμιμοι βέβαια, αφού την πραγματική εξουσία έχει ο θείος μας ο

Βασίλειος  Λεκαπηνός  (παρακοιμώμενος)  ο  οποίος  κατηγορείται  και  για  την

δολοφονία του Τσιμισκή. Παρ’ όλα αυτά και τα δύο αδέρφια μου έχουν τη δύναμη

να παίρνουν αποφάσεις και να συντονίζουν το κράτος.



Ξέρω πως οι δυσκολίες για εμάς τώρα ξεκινούν αλλά είμαι ενθουσιασμένη.

Τόσα χρόνια ζούσαμε μέσα στο παλάτι κρυμμένοι από την πραγματικότητα του έξω

κόσμου. Βρισκόμασταν υπό την «προστασία» του Τσιμισκή κατά κάποιον τρόπο.

Τώρα όμως, θα χρειαστεί να έρθουμε αντιμέτωποι πρόσωπο με πρόσωπο με τον

λαό, τα προβλήματα και τις εξεγέρσεις του. Για την ακρίβεια τα αδέρφια μου και

κυρίως ο Βασίλειος θα είναι αυτός που θα χρειαστεί να τα διαχειριστεί όλα αυτά,

αφού εγώ είμαι  αναγκασμένη να μην βγαίνω έξω από το ανάκτορο αλλά και  ο

Κωνσταντίνος δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα - όχι μόνο των άλλων αλλά ούτε

και για τα δικά του.

 Δυστυχώς υπάρχει και ο θείος μας στη μέση ο οποίος είμαι σίγουρη πως θα

προσπαθήσει να μας χωρίσει και να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στους

τρεις μας. Γι’αυτό θεωρώ πως δεν είναι ασφαλές να καταγράφω τις σκέψεις μου

μιας και δεν γνωρίζω αν υπάρχουν οπαδοί και συνεργοί του μέσα στο παλάτι οι

οποίοι μπαινοβγαίνουν και στα δικά μου διαμερίσματα. Στην θέση που βρίσκομαι

δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν… Θα περιμένω να τελειώσει  η βασιλεία του

παρακοιμώμενου και όταν νιώσω ασφαλής θα το ξανασκεφτώ. Αυτή τη στιγμή όμως

αυτά τα χαρτιά χρειάζεται να παραμείνουν κρυμμένα…

2 Νοεμβρίου 985 μ.Χ.

Σήμερα είναι μια μεγάλη και πολύ σημαντική μέρα. Ένα γεγονός συντάραξε

ολόκληρο  το  παλάτι.  Αυτό  το  γεγονός  είναι  η  εξορία  του  Λεκαπηνού  από  τον

αδελφό  μου  που  σημαίνει  πως  πια  ο  ίδιος  έχει  την  απόλυτη  εξουσία  της

αυτοκρατορίας. Γι’αυτό και σήμερα το πρωί αποφάσισα πως είμαι πια ασφαλής και

έχει  έρθει  η  ώρα  να  ξεθάψω  τα  χαρτιά  με  τις  παλιές  μου  σημειώσεις  και  να

ξεκινήσω  πάλι  να  καταγράφω  τα  γεγονότα.  Έχουν  συμβεί  πάρα  πολλά  από  την

τελευταία φορά που έγραψα κάτι. Ας τα πάρω λοιπόν από την αρχή…

Αρχικά πριν  από κάποια  χρόνια  επέστρεψε η  μητέρα  μου στο  παλάτι.  Ο

Βασίλειος με δική του πρωτοβουλία, χωρίς δηλαδή να ενημερώσει τον Λεκαπηνό,

έστειλε ανθρώπους να την φέρουν πίσω στο ανάκτορο και την οικογένειά της. Είχε

αλλάξει  πολύ.  Δεν  ανακατευόταν  πια  στις  πολιτικές  υποθέσεις  ούτε  γενικότερα

«στα πόδια» του Βασίλειου. Είχε επίσης γεράσει κάπως πρόωρα και δεν κατείχε πια

την δυναμική και το παράστημα που είχε κάποτε. Δυστυχώς πέθανε νωρίς και δεν

είχα τον χρόνο που ήθελα για να την ξανανιώσω κοντά μου.

Για κακή μας τύχη όμως συνέβησαν και άλλα δυσάρεστα πράγματα όπως η

επανάσταση  του  Βάρδα  Σκληρού.   Ο  Βάρδας  είναι  ένας  Μικρασιάτης  ο  οποίος

ξεσήκωσε  πολλούς  συμπατριώτες  του  εναντίον  του  αδελφού  μου.  Ευτυχώς,  η

επανάσταση  κατεστάλει  με  τη  βοήθεια  του  άλλου  Βάρδα  του  Φωκά  που  είχε

τιμωρηθεί από τον Τσιμισκή σε εξαναγκαστική μοναχική ζωή. Έτσι χάρηκε πολύ να

βοηθήσει  τον  αυτοκράτορα  και  να  επιστρέψει  στις  μάχες.  Ο  Φωκάς,  λοιπόν,

κατάφερε να συντρίψει τον στρατό του Σκληρού χωρίς όμως, να σκοτώσει τον ίδιο.

Ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ καμία τέτοια επανάσταση,  διότι διήρκησε αρκετό

καιρό και τάραξε εκτός από τον Βασίλειο και ολόκληρη την αυτοκρατορία. 



Τέλος,  επιτέλους ο αδελφός  μου βρήκε την  αφορμή που έψαχνε,  για να

καταφέρει να βγάλει από την μέση τον Λεκαπηνό. Έμαθε, λοιπόν, από κάποιους

έμπιστους ανθρώπους του πως ο θείος μας προσπαθούσε να ωθήσει τον Βάρδα

Φωκά αυτή τη φορά να επαναστατήσει εναντίον του. Γι’αυτό και με την πρόφαση

αυτή δήμευσε την περιουσία του και τον εξόρισε για πάντα…

15 Ιουνίου 986 μ.Χ.

Σήμερα ξεκινάει η εκστρατεία την οποία ηγείται ο μεγάλος μου αδελφός, για

να πάει να κατακτήσει και να αναχαιτήσει την επέλαση των Βουλγάρων. Έχω πάρα

πολύ άγχος για το τι μπορεί να συμβεί… Δεν θέλω να συμβεί τίποτα ούτε σε αυτόν

αλλά ούτε και  στο στράτευμά του διότι  ξέρω πως έπειτα θα έχει  ενοχές και  θα

νιώθει άσχημα για πολύ καιρό. Ειδικά στην περίπτωση μιας ενδεχόμενης ήττας δεν

θα θέλει να ξαναβγεί από το παλάτι. 

Εγώ  έχω  απόλυτη  εμπιστοσύνη  στον  μεγάλο  μου  αδελφό  πως  θα  τα

καταφέρει.  Καθ’όλη  τη  διάρκεια  της  βασιλείας  του  Λεκαπηνού  εκείνος

παρακολουθούσε από μακριά τα γεγονότα και μάθαινε από τα λάθη του ώστε να

μην τα επαναλάβει καθώς και αντιλαμβανόταν τις  σωστές διπλωματικές κινήσεις

που  έκανε  για  το  συμφέρον  του  ίδιου  ή  του  κράτους.  Γι’αυτό  και  τώρα  είναι

προετοιμασμένος για αυτό, αν και ποτέ ξανά δεν έχει οδηγήσει στρατό σε μάχη.

Όμως η  τροπή της εκστρατείας βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του Θεού. Εμείς

το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε…

13 Απριλίου 989 μ.Χ.

Έχουν συμβεί τόσα τρομερά πράγματα από την ημέρα της αναχώρησης της

εκστρατείας. Κανένα τους δεν ήταν καλό. Ο Βασίλειος ηττήθηκε στην Βουλγαρία και

έχασε  σχεδόν  όλο  του  το  στράτευμα.  Ο  Βάρδας  Φωκάς  βρίσκοντας  ευκαιρία

ξεκίνησε επανάσταση εναντίον του και παραλίγο να καταλάβει την Πόλη. Όμως ο

αδελφός  μου  βρήκε  μια  πανέξυπνη  λύση…  Ζήτησε  βοήθεια  από  τους  Ρως  και

εκείνοι χωρίς αντάλλαγμα έστειλαν στρατό. Πολύ περίεργο μου φαίνεται αυτό αλλά

μάλλον απλώς ήθελαν να μας βοηθήσουν για να διατηρήσουν τις  καλές σχέσεις

μεταξύ μας. Παρεμπιμπτώντος πλέον βασιλιάς των Ρως είναι ο Βλαντιμίρ, ο εγγονός

της Όλγας ο οποίος κανονικά δεν είχε δικαίωμα του θρόνου. Με τη βοήθεια των

Ρως  ο  αδελφός  μου  συνέτριψε  τον  στρατό  του  Φωκά  και  κατάφερε  να

αποκαταστήσει την ειρήνη στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας. Να και μια άσχημη

ιστορία με όμορφο όμως τέλος…

1 Ιουλίου 989 μ.Χ.

Δυστυχώς βιάστηκα να μιλήσω. Χθες το βράδυ άκουσα κάποιους υπηρέτες

να μιλούν για την κατάληψη της Χερσώνας από τους Ρως και για ένα μήνυμα που

έστειλε ο Βλαντιμίρ στα αδέρφια μου. Δεν έχω ακριβώς καταλάβει για τι πρόκειται

όμως, έχω ένα κακό προαίσθημα για το περιεχόμενό του… Αύριο θα πάω να μιλήσω



στον Βασίλειο για να μάθω τι  συμβαίνει.  Μέχρι τότε όμως θα με έχει  «φάει» η

αγωνία…

2 Ιουλίου 989 μ.Χ.

Είναι η χειρότερη ημέρα της ζωής μου. Μα πώς μπόρεσαν να μου το κάνουν

αυτό; Και ειδικά ο Βασίλειος. Δεν ξέρει τι με περιμένει εκεί; Αυτοί οι βάρβαροι θα

με κατασπαράξουν. Και… και αυτός ο Βλαντιμίρ… Τα χειρότερα έχω ακούσει για

εκείνον. Μα δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Το ήξερα εγώ, το είχα πει πως

είχα ένα κακό προαίσθημα για εκείνο το γράμμα.  Όμως ας τα πάρουμε από την

αρχή…

Σήμερα το πρωί πήγα να μιλήσω στον αδελφό μου. Όντως μου επιβεβαίωσε

πως  οι  Ρως  έχουν  καταλάβει  την  Χερσώνα  και  πως  θα  την  επιστρέψουν  στην

αυτοκρατορία μόνο με ένα αντάλλαγμα… Εκεί κόμπιασε και εγώ - που αντιλήφθηκα

την αγωνία του - τον προέτρεψα να συνεχίσει. Μου είπε λοιπόν πως… ο Βλαντιμίρ

θα επιστρέψει την Χερσώνα μόνο αν… με πάρει για γυναίκα του. Εκείνη τη στιγμή

έχασα  την  γη  κάτω  από  τα  πόδια  μου  και  έκατσα  σε  μια  καρέκλα  για  να  μην

καταρρεύσω. Αμέσως  άρχισα να κλαίω με λυγμούς. Δεν θέλω να τον παντρευτώ,

του  είπα,  ποτέ  δεν  έχουν  δώσει  πορφυρογέννητη  πριγκίπισσα  σε  ξένο  και  για

βάρβαρο δεν το συζητάω. Προσπάθησε να με καθησυχάσει λέγοντάς μου πως θα με

δώσουν μόνο αν δεχτεί να βαφτιστεί και μαζί με εκείνον και ολόκληρο το έθνος των

Ρως. Θα πάρουμε, λέει, ένα μεγάλο κράτος με το μέρος μας και θα προλάβουμε τον

Πάπα ο οποίος είχε σκοπό να τους κάνει καθολικούς. 

Σηκώθηκα και έφυγα. Τίποτα από αυτά δεν με έπεισε ότι είμαι αναγκασμένη

να  πάω  εκεί  να  παντρευτώ  έναν  βάρβαρο  άντρα  και  να  ζήσω  μαζί  του  στο

αφιλόξενο κράτος του. Και τι άντρα… Έχω ακούσει πως είναι παντρεμένος με πάνω

από οχτακόσιες γυναίκες και εγώ θα γίνω άλλη μία; Βέβαια ο αδελφός μου μου είπε

πως θα βαφτιστεί χριστιανός άρα θα χρειαστεί να απαρνηθεί όλες τις υπόλοιπες,

αλλά αυτό εμένα δεν μου κάνει διαφορά. Απ’ ό, τι κατάλαβα είμαι αναγκασμένη να

το κάνω. Θα θυσιαστώ και εγώ για την πατρίδα μου, όπως τόσες άλλες γυναίκες…

1 Αυγούστου 989 μ.Χ.

Σε  λίγη  ώρα  φτάνουμε  στη  Χερσώνα.  Είμαι  ακόμα  πολύ  λυπημένη  και

δακρύζω κάθε φορά που σκέφτομαι την αποχώρησή μου από την πατρίδα μου. Μια

πόλη που δεν θα ξαναδώ ποτέ. Τα αδέλφια μου με αποχαιρέτησαν συγκινημένα και

όλος ο λαός χειροκροτούσε και ζητωκραύγαζε ενώ έφευγε το πλοίο από το λιμάνι.

Τώρα  καταλαβαίνω  πως  ένιωθε  η  Θεοφανώ,  όταν  ξεκίνησε  για  την  Ιταλία.  Δεν

ένιωθε τυχερή και ευτυχισμένη αλλά λυπημένη, συγκινημένη και αγχωμένη για το

μέλλον  της  και  τη  νέα  της  ζωή.  Ένιωθε  άγχος  για  πολλά  πράγματα:  για  τον

χαρακτήρα και την εμφάνιση του άντρα της, για το αν θα την αποδεχτεί ο λαός της

νέας της πατρίδας και για πάρα πολλά ακόμη. Και εγώ που την ζήλευα...  Ήμουν

πολύ ανόητη. 



Τώρα οδεύοντας προς την Χερσώνα, την πόλη που υπήρξε η αιτία αυτού του

κακού που με βρήκε, νιώθω το ίδιο άγχος διότι εκεί θα γνωρίσω τον άντρα με τον

οποίο θα περάσω την υπόλοιπη ζωή μου. Θα είναι από τις πιο σημαντικές στιγμές

που θα καθορίσουν το  μέλλον μου.  Αχ και  να είχα εδώ δίπλα μου την  μητέρα.

Εκείνη σίγουρα θα ήξερε τι να κάνει. Είχε εμπειρία σε αυτά άλλωστε… Ακόμα και αν

δεν είναι εδώ όμως, ξέρω ότι από κάπου ψηλά θα με βλέπει. Και επίσης, γνωρίζω

πως έχω την προστασία της Παναγίας,  οπότε  δεν χρειάζεται  να φοβηθώ τίποτα.

Τώρα όμως με περιμένουν, το πλοίο σε λίγα λεπτά θα έχει δέσει στο λιμάνι και εγώ

θα έχω να αντιμετωπίσω τη νέα μου πραγματικότητα…

10 Αυγούστου 989 μ.Χ.

Αυτές τις ημέρες ήμουν τόσο απασχολημένη που δεν είχα χρόνο ούτε να

σταθώ  γι’αυτό  και  τώρα  που  ηρέμησα  κάπως  αποφάσισα  να  καταγράψω  τις

εμπειρίες που έζησα μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα βρίσκομαι

στα διαμερίσματά μου στο Κίεβο και προσπαθώ ακόμη να ενταχθώ στις συνήθειες

αυτού του λαού. 

Αρχικά,  όταν  έφτασα  στην  Χερσώνα  με  περίμενε  μια  πολύ  ευχάριστη

έκπληξη καθώς είδα τον άντρα μου. Ήταν ψηλός, γεροδεμένος, με ξανθά μαλλιά και

καταγάλανα  μάτια.  Ακόμη  μιλάμε  με  τη  βοήθεια  ενός  διερμηνέα  αλλά

καταβάλλουμε  και  οι  δύο  μεγάλη  προσπάθεια,  για  να  καταφέρουμε  να

συνεννοηθούμε και χωρίς αυτόν. Λοιπόν, όπως έλεγα, με εξέπληξε η εμφάνισή του

αλλά αργότερα και ο χαρακτήρας του,  καθώς δεν ήταν ο σκληρός και βάρβαρος

άνδρας που περίμενα. Αν και δεν ήταν τόσο καλλιεργημένος όσο εγώ, φαίνεται πως

από όσα είχε περάσει στη ζωή του είχε διδαχτεί πολλά πράγματα και τώρα είχε

αποκτήσει μια κάποια σοφία. 

Την επόμενη μέρα, αφότου γνωριστήκαμε βαφτίστηκε χριστιανός και έπειτα

από  δύο  ημέρες  παντρευτήκαμε.  Έμαθα  μάλιστα,  πως  στο  ενδιάμεσο  χρονικό

διάστημα  ανακοίνωσε  σε  όλες  τις  συζύγους  του  την  μεταστροφή  του  στην

Ορθοδοξία και τις απαρνήθηκε όλες, για να μπορέσει να παντρευτεί εμένα. Αυτό

προσωπικά με κολάκευσε και με έκανε να καταλάβω πως από εδώ και πέρα θα μου

είναι πιστός. Μετά τον γάμο μας πραγματοποιήθηκε ένα τεράστιο γλέντι το οποίο

πιστεύω  πως  θα  μείνει  χαραγμένο  στη  μνήμη  όλων  των  παρευρισκομένων  για

πάντα. 

Αυτή τη στιγμή νιώθω ευγνώμων προς τα αδέλφια μου που με ανάγκασαν

να  έρθω  εδώ,  γιατί  κατάλαβα  πως  εδώ  θα  είμαι  ευτυχισμένη.  Ξέρω  πως  θα

χρειαστεί  να  αντιμετωπίσουμε  δυσκολίες  όμως,  θα  αγωνιστούμε  για  να  τις

ξεπεράσουμε και  να χαράξουμε τα ονόματά μας στην παγκόσμια ιστορία.  Όμως

τώρα δεν έχω άλλο χρόνο με περιμένει η νέα μου ζωή…





                                  ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Στην υπηρεσία της αυτοκράτειρας Θεοδώρας

Όταν  ο  Ιουστινιανός  Α΄  ανακηρύχτηκε  αυτοκράτορας,  βρήκα  δουλειά  στα

ανάκτορα,  στην  υπηρεσία  της  Θεοδώρας.  Ήμουν  20  χρονών,  ανύπαντρη,  καθώς

ήμουν από μια πολύ φτωχή οικογένεια που δεν είχε προίκα για να με παντρέψει.

Αναγκάστηκα να δουλεύω σε σπίτια πλούσιων οικογενειών από 15 χρονών, για να

μπορέσω να βοηθήσω την οικογένεια μου. Δεν είχα συνηθίσει να είμαι στον ίδιο

χώρο με γυναίκες που δεν είναι συγγενικά μου πρόσωπα, αφού, πριν ξεκινήσω να

δουλεύω  ως  υπηρέτρια,  ήμουν  την  περισσότερη  μέρα  στο  σπίτι.  Δεν  πήγαινα

σχολείο, όπως και κανένα άλλο κορίτσι εκείνης της εποχής. Έβγαινα από το σπίτι

μόνο για την εκκλησία, τα πανηγύρια και το λουτρό πάντα με συνοδεία της μητέρας

μου  και  των  αδελφών μου.  Η μητέρα  μου με  έμαθε  να  κάνω τις  δουλειές  του

σπιτιού και λίγη γραφή. 

Όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι τα αδέλφια μου να πηγαίνουν με τον πατέρα μου

στα  κτήματα  που  φρόντιζαν  τα  ζώα  και  καλλιεργούσαν  τα  λαχανικά  και  τα

δημητριακά. Εγώ και η μητέρα μου, όσο οι άντρες του σπιτιού ήταν στα κτήματα,

καθαρίζαμε το σπίτι. Εμένα μου άρεσε να σκουπίζω το σπίτι, η μητέρα μου έφτιαχνε

τα κρεβάτια μας και  μάζευε το  πρωινό μας.  Μετά,  όταν τα  αδέρφια μου και  ο

πατέρας  μου  γυρνούσαν  από  το  κτήμα,  μάς  έφερναν  ό,τι  μάζευαν.  Συνήθως,

έφερναν αυγά και  γάλα από τα  ζώα αλλά και  διάφορα λαχανικά όπως λάχανα,

κρεμμύδια, καρότα και αρακά. Εγώ, η μητέρα μου και τα αδέρφια μου πηγαίναμε

στις πηγές για να πάρουμε νερό όσο ο πατέρας μας πήγαινε να πουλήσει κάποια

τρόφιμα από το χωράφι. Μετά με τα λεφτά που έπαιρνε ο πατέρας μου αγόραζε

πράγματα που δεν μπορούσαμε  να φτιάξουμε,  όπως ύφασμα για να φτιάξουμε

ρούχα.



Όταν ο πατέρας μου γυρνούσε σπίτι  τρώγαμε για μεσημέρι.  Μετά ο πατέρας

πήγαινε  τα  αδέρφια μου να γυμναστούν  και  να μάθουν  αριθμητική,  γραφή και

ανάγνωση. Την ώρα εκείνη η μητέρα μου με μάθαινε να υφαίνω και φτιάχναμε μαζί

το βραδινό. Όταν η υπόλοιπη οικογένεια επέστρεφε σπίτι τρώγαμε βραδινό και τα

αδέρφια μου μετά από το φαγητό, μου μάθαιναν λίγη γραφή ότι είχαν μάθει μέσα

στην μέρα. Εκείνη την ώρα η μητέρα μου μάζευε το τραπέζι.  Ακόμα και αν  δεν

έβγαινα από το σπίτι περνούσα όμορφα την μέρα μου μαθαίνοντας καθημερινά νέα

πράγματα.

Όταν,  λοιπόν,  έγινα  είκοσι  χρονών  και  για  να  βοηθήσω  οικονομικά  την

οικογένεια μου, ξεκίνησα να δουλεύω στην υπηρεσία της Θεοδώρας. Κάθε πρωί η

αυτοκράτειρα Θεοδώρα ήθελε ζεστό τσάι του βουνού μαζί με ψωμί, στις 9:00 το

πρωί. Μετά ήθελε το ζεστό της μπάνιο στις 10:00. Κάθε πρωί εγώ μαζί με  άλλες

τέσσερις υπηρέτριες ξυπνούσαμε από τις 5:00 το πρωί για να φτιάξουμε το μπάνιο

της,  να  σφουγγαρίσουμε,  να  σκουπίσουμε,  να  πλύνουμε  τα  ρούχα  της

προηγούμενης  μέρας  και  να  ετοιμάσουμε τα  ρούχα της,  για  να  έχει  να  αλλάζει

καθαρά  όλη την μέρα η αυτοκράτειρα Θεοδώρα.

 Μετά  στις  10:30  ετοιμαζόταν  και  τότε  έβγαινε  στην  αγορά.  Εγώ  την

ακολουθούσα,  για  να  της  κάνω  τα  θελήματα  της.  Πολλές  φορές  στην  αγορά

συναντούσε  συγγενείς  της,  μίλαγαν  πολλή  ώρα  ακόμα  κι  αν  αυτό  το  άτομο  το

έβλεπε καθημερινά. Εγώ κουβαλούσα τα ψώνια της. Συνήθως, έπαιρνε φορέματα

και  κοσμήματα.  Η  αυτοκράτειρα  Θεοδώρα  ήταν  πάντα  περιποιημένη,  δεν  της

άρεσαν τα μαύρα ρούχα, συνήθως προτιμούσε να φοράει κόκκινα και μπλε ρούχα

από λινό ύφασμα. Λουζόταν καθημερινά και σπάνια φορούσε περούκες μόνο σε

πολύ σημαντικές περιστάσεις. Αγαπούσε τα κοσμήματα, φορούσε πάντα ένα κολιέ

από μαργαριτάρια και πολλά δαχτυλίδια. Έβαζε βραχιόλια και σκουλαρίκια μόνο

όταν ήταν να βγει από το σπίτι. 

Πολλές φορές ήθελε να μάθει πράγματα για την Κωνσταντινούπολη,  χωρίς να

καταλαβαίνουν ότι είναι αυτή και για αυτό ντυνόταν πιο διαφορετικά. Είχε φθηνά

ρούχα και δεν φορούσε κανένα κόσμημα. Ντυνόταν με μαύρα ρούχα, ένα μαύρο

μαντίλι  στο  κεφάλι  και  παπούτσια  που  ήταν  σχεδόν  σκισμένα.  Έτσι  δεν  την

αναγνώριζε κανένας. Με εμπιστευόταν πιο πολύ από τις άλλες υπηρέτριες γι'αυτό



με έπαιρνε μαζί τις σε τέτοιες περιπτώσεις. Έπαιρνε μόνο εμένα, γιατί το σχέδιο

αυτό ήταν μυστικό.  Βγαίναμε τότε  στην αγορά και ακούγαμε τις  συζητήσεις  του

λαού.  Έτσι  μάζευε  πληροφορίες  για  από  τις  απόψεις  του  λαού για  τα  διάφορα

θέματα. Με τον τρόπο αυτό ήταν πάντα ενήμερη και είχε άποψη για τα θέματα που

αφορούσαν τον αυτοκράτορα.

Περίπου στις 12:00 που επιστρέφαμε από την αγορά. Το μεσημεριανό φαγητό

ήταν πάντα έτοιμο και η Θεοδώρα έτρωγε, αφού άλλαζε ρούχα. Η αυτοκράτειρα

αγαπούσε το κρέας, όπως και τα λαχανικά. Το αγαπημένο της φαγητό ήταν αρνί με

καρότα  και  μαρούλι.  Έτρωγε  μαζί  με  τον  αυτοκράτορα  Ιουστινιανό  Α΄  και  μετά

ξεκουράζονταν ο καθένας στο δωμάτιο του για περίπου 1-2 ώρες. Εκείνη την ώρα

όσο ξεκουράζονταν, εμείς, οι υπηρέτες τρώγαμε ό,τι είχε απομείνει.

Το απόγευμα η αυτοκράτειρα Θεοδώρα σπάνια έτρωγε απογευματινό. Συνήθως,

τα απογεύματα έκανε συσκέψεις με τον Ιουστινιανό και συζητούσαν τα θέματα που

απασχολούσαν τον αυτοκράτορα. Πάντα ήμουν και εγώ εκεί για ό,τι χρειαζόταν. Με

θεωρούσε  την  πιο  έμπιστη  υπηρέτριά  της.  Ο  Ιουστινιανός  επηρεαζόταν  πολύ

εύκολα από την  Θεοδώρα.   Σε  μία από αυτές  τις  συσκέψεις  ήταν  παρών και  ο

Φλάβιος Βελισάριος,  που ήταν ένας στρατηγός και  πολύ στενός συνεργάτης του

Ιουστινιανού.  Θέλοντας  να  ελαφρύνει  την  ατμόσφαιρα  ο  στρατηγός  είπε  ένα

αστείο. Τότε όλοι ξέσπασαν σε γέλια, μαζί και η  αυτοκράτειρα Θεοδώρα. Αυτό με

παραξένεψε πάρα πολύ, αφού καμία γυναίκα δεν έπρεπε να γελάει μπροστά σε

άντρες.

Πολλά βράδια πριν ξαπλώσει μου έλεγε για τον εαυτό της. Μια μέρα πήρα το

θάρρος να την ρωτήσω για το παρελθόν της. Κανένας δεν γνώριζε για το παρελθόν

της ή όσοι γνώριζαν έλεγαν ότι είχε ένα πολύ σκοτεινό παρελθόν. Πολλές φορές

μου είχε πει για την οικογένεια της. Μου έλεγε ότι έχει δύο αδερφές, την Κομιτώ

και  την Αναστασία. Μου είχε πει επίσης, ότι ο πατέρας της είχε πεθάνει και ότι η

μαμά της είχε ξαναπαντρευτεί. Δεν γνώριζα τίποτα άλλο για την ζωή της.  

Πολλοί κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης δεν την είχαν σε εκτίμηση. Έλεγαν ότι

είχε κάνει  πολυάριθμες  εκτρώσεις  αλλά  και  ότι  είχε  ένα  γιο  που  ονομάστηκε



Ιωάννης, ο οποίος σώθηκε από την παιδοκτονία από τον πατέρα του. Αυτό το παιδί

εγώ δεν τον είχα δει ποτέ, γιατί δεν ζούσε στο παλάτι. 

Έμεινα στην υπηρεσία της μέχρι τον θάνατο της, στις 28 Ιουνίου 548, σε ηλικία

σαράντα οκτώ ετών, από καρκίνο του μαστού. Τότε έφυγα από το παλάτι και γύρισα

σπίτι μου και με τα λίγα λεφτά που είχα μαζέψει βοήθησα την οικογένεια μου.  

                                           ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σχολικό Έτος: 2021-2022

Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΛΕΝΑ ΒΟΤΣΗ

Εργασία: Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Ιστορικό Διήγημα: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΣΚΑΡΤΑΔΟΥ, Β4

Εμφύλιος στο Βυζάντιο

Ο  ήλιος  ανατέλλει  δίνοντας  μια  λάμψη  εκτυφλωτική  στην  πρωτεύουσα  του
Βυζαντίου.  Όλα  μοιάζουν  παράξενα  καθώς  το  φως  παίζει  περίεργα  παιχνίδια
μαντεύοντας  τα  γεγονότα  που  πρόκειται  να  συμβούν.  Η  ιστορία  της
αυτοκρατορίας,  καθώς βρισκόμαστε στο 726 μ.Χ. παίρνει άλλη διάσταση με μία
διαμάχη που για χρόνια θα ταλαντεύει τους υπηκόους της. Οι ήρωές μας, ο μικρός
Θεόδωρος και αργότερα οι απόγονοί του βιώνουν τις δύο φάσεις της πνευματικής
κίνησης με ερώτημα: «Είναι σύμφωνη με τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας ή όχι η
λατρεία των εικόνων;» που ονομάστηκε Εικονομαχία.  

Από νωρίς το πρωί πολλοί κάτοικοι είναι ανάστατοι, καθώς στρατιώτες με εντολή
του αυτοκράτορα Λέοντα  του  Γ’  κατεβάζουν την  εικόνα  του  Χριστού  από την
Χαλκή Πύλη που μέχρι τότε κοσμούσε. Ο Θεόδωρος με τα μάτια ενός δεκάχρονου
παιδιού  κλονίζεται.  Είναι  ο  μεγάλος  γιός  της  οικογένειας  Κρυστάλλη,  βαθιά
Χριστιανοί και εικονολάτρες. Βλέποντας την εικόνα σπασμένη και πεταμένη κάτι
ράγισε μέσα του. Έτρεξε στο σπίτι του να φέρει τα άσχημα μαντάτα, μα το νέο
είχε  φτάσει  ήδη  στην  οικογένεια.  Τα  δύο  μικρότερα  αδέρφια  του  κοιτούσαν
απορημένα,  ενώ  η  μητέρα  και  ο  πατέρας  θλιμμένοι  και  προβληματισμένοι
συζητούσαν για την κίνηση του αυτοκράτορα. 

- Μα  δεν  σκέφτονται  τις  συνέπειες;  έλεγε  και  ξαναέλεγε  ο  πατέρας  του,  ο
Ιωάννης. 

- Αν είναι η αρχή μιας δίωξης εναντίον μας, αν μας κυνηγήσουν, αν πειράξουν τα
παιδιά  μας,  αν  μας  βλάψουν;  Μπορεί  να  ακολουθήσουν  φριχτά  γεγονότα.



Υποσχέσου μου πως μόλις αρχίσει το κακό θα φύγουμε όσο πιο μακριά γίνεται,
είπε η μητέρα με μια φανερή ανησυχία στον τόνο της φωνής. 

- Δεν θα πάμε πουθενά Ελένη, θα μείνουμε στην Πόλη και θα υπερασπιστούμε
τα  πιστεύω  μας.  Δεν  τιμούμε  το  αντικείμενο  αλλά  τον  ίδιο  τον  Άγιο,
συμπλήρωσε ο Ιωάννης. 

- Δεν ισχύει για όλους, ξέρεις πολύ καλά ότι πολλοί άνθρωποι από την δική μας
πλευρά δεν κατανοούν τη διαφορά! 

- Δεν  μπορεί  κάποιος  να  τους  το  εξηγήσει;  ακούστηκε  η  παιδική  φωνή  του
Θεόδωρου. 

Οι γονείς του μειδίασαν με την αθωότητα του γιού τους και μέσα τους χάρηκαν
βλέποντας πως ένα μικρό παιδί μπορεί να ξεχωρίσει τις έννοιες. Άρα υπάρχει μία
μικρή ελπίδα σκέφτηκαν. 

Τις  επόμενες  μέρες  η  οικογένεια  Κρυστάλλη  βιώνει  τον  διχασμό  ολοένα  και
περισσότερο. Η διαμάχη μεταξύ εικονομάχων και εικονολατρών αρχίζει να παίρνει
τρομακτικές  διαστάσεις,  άνθρωποι  σε  μάχες  χάνουν  τη  ζωή  τους,  οικογένειες
έρχονται  σε  ρήξη,  φίλοι  γίνονται  εχθροί.  Η  δυναστεία  των  Ισαύρων  όμως,
στέκεται όρθια και αγέρωχη προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.
Συγκεκριμένα ο Αυτοκράτορας Λέων Γ΄  και ο γιος του Κωσταντίνος Ε΄ αρχικά
επηρεασμένοι  από  ανεικονικές  αντιλήψεις  της  ιουδαϊκής  και  της  ισλαμικής
θρησκείας και κυρίως, για να έχουν με το μέρος τους τους αγρότες της Μ. Ασίας
πράττουν ως εικονομάχοι. 

Μη  θέλοντας  να  χάσουν  εδάφη  στηρίζονταν  στην  άμυνα  που  προσέφεραν  οι
αγρότες, οι οποίοι έμεναν στα σύνορα με το Ισλάμ και είχαν το βάρος μιας πιθανής
εισβολής  από τους Άραβες. Οι αγρότες είναι εικονομάχοι, οπότε οι Ίσαυροι τους
υποστηρίζουν, καθώς δεν θέλουν να επαναληφθούν τα γεγονότα των τελευταίων
χρόνων  της  βασιλείας  του  Ηρακλείου,  όπου  οι  Μονοφυσίτες,  μία  αίρεση  της
θρησκείας μας, δέχονταν διώξεις από το κράτος και οι υποστηρικτές της ένιωθαν
αποκομμένοι και καταπιεσμένοι. Ως Μονοφυσίτες οι κάτοικοι της Μ. Ασίας, όταν οι
Άραβες  ήρθαν  απειλώντας  την  αυτοκρατορία,  εκείνοι  τους  άφησαν  να  τους
κατακτήσουν βλέποντάς τους ως απελευθερωτές από το κράτος που τους είχε στο
περιθώριο, γεγονός που συγκλόνισε την ακεραιότητα της Βυζαντινής επικράτειας
και την εδαφική της κυριαρχία.

Μεγαλώνοντας ο Θεόδωρος έγινε ένας σοφός άνδρας τιμώντας τους προγόνους
του μεταλαμπαδεύοντας τα πιστεύω του στα παιδιά του και μάλιστα γράφοντας
σκέψεις  και  συναισθήματά του κατά την πρώτη φάση της  Εικονομαχίας,  όπου
έζησε.  Ένα μεγάλο  μέρος  των γραπτών  του αφορούσε  στη μεγάλη του θλίψη,
αφού  εξαιτίας  της  διαμάχης  έχασε  τους  δύο  καλύτερούς  του  φίλους.  Τον
απέρριψαν  και  τον  απομόνωσαν,  καθώς  οι  ίδιοι  μεγάλωναν  σε  μία  οικογένεια
ακραίων εικονομάχων. «Ήμασταν παιδιά είχαμε όρεξη για ζωή, παιχνίδι, ανεμελιά,



αγαπούσαμε ο ένας τον άλλο,  αναζητούσαμε την παρέα. Πώς είναι  δυνατόν να
γκρεμίζονται τέτοιες σχέσεις δυνατές; Και όμως γίνεται! Οι φίλοι μου μεγάλωσαν
σε  ένα  τελείως  διαφορετικό  περιβάλλον  από  εμένα.  Ο  πατέρας  τους  ήταν
στρατηγός, δεν τολμούσαν να φέρουν αντίρρηση αν και δεν συμφωνούσαν με την
αγριότητα  που αντιμετώπιζαν την άλλη πλευρά. Ούτε εγώ συμφωνούσα με τη
σκληρότητα ορισμένων εικονολατρών». 

Ο γιος του Θεόδωρου, ο Ιωάννης, έζησε με ανακούφιση τη λήξη της Α’ φάσης της
Εικονομαχίας,  όταν  η  αυτοκράτειρα  Ειρήνη  η  Αθηναία  συγκάλεσε  την  Ζ’
Οικουμενική  Σύνοδο  το  787  μ.Χ.  Η  αυτοκράτειρα  μάλιστα,  αποκατέστησε
πανηγυρικά  τις  εικόνες  διευκρινίζοντας  πως  στην  εικόνα  απονέμεται  μόνο
τιμητική προσκύνηση. Ο Θεόδωρος δεν πρόλαβε δυστυχώς τη λήξη της Α’ φάσης
που σίγουρα θα του προσέφερε χαρά, καθώς η ζωή του ήταν γεμάτη αγωνία, φόβο
και απογοήτευση για την εμφύλια διαμάχη της αυτοκρατορίας. 

Τα χρόνια  πέρασαν σαν νερό και  η  οικογένεια  Κρυστάλλη έμενε σταθερή στις
ιδέες και τις αρχές της.  Όμως περνώντας το κατώφλι της δεύτερης φάσης της
Εικονομαχίας  ένα  μέλος  της  οικογένειας  έμελλε  να  στηρίξει  σθεναρά  τους
εικονομάχους.  Ο Ιωάννης μεγαλώνει  την οικογένεια με τα τρία του παιδιά,  τον
Κωσταντίνο,  τον  Θεόδωρο  και  την  Ειρήνη.  Ο  Κωσταντίνος  ήταν  έμπορος  και
φανατικός εικονολάτρης γεγονός ιδιαίτερα αρνητικό καθώς η οικογένεια,  όπως
γνωρίζουμε  ήταν  εικονολάτρες  αλλά  έχοντας  ηθικά  όρια,  σε  καμία  περίπτωση
ειδωλολάτρες.  Ο  Θεόδωρος  όμως  ήταν  εικονομάχος  και  μάλιστα  αρκετά
επηρεασμένος  από  τους  φίλους  του  που  είχαν  αξιώματα  στην  αυλή  του
αυτοκράτορα. Έτσι, λοιπόν, έγινε στρατηγός του Λέοντα του Ε’ του Αρμένιου που
ξεκίνησε  το  815  την  Β’  φάση της  Εικονομαχίας.  Ενώ  η  Ειρήνη  ήταν μία  απλή
γυναίκα που καθόταν στο σπίτι της περιμένοντας την ώρα της παντρειάς, όπως
έκαναν και οι περισσότερες γυναίκες στις πατριαρχικές τότε κοινωνίες.  

Η  Ειρήνη  ήταν  μία  γυναίκα  δυναμική  που  ήταν  έτοιμη  να  υπερασπιστεί  τα
πιστεύω της  και  μάλιστα πολύ  άνθρωποι  τη  σύγκριναν θετικά  με την γνωστή
Ειρήνη την Αθηναία. Ήταν μία κοπέλα εικονολάτρης  με μέτρο κι  έχοντας μία
ιδιαίτερη πνευματική ομοιότητα με τον αγαπημένο της παππού. Ο παππούς της, ο
Θεόδωρος, έγραφε τις σκέψεις και συναισθήματά του σε ένα τετράδιο όπως ήδη
έχω  αναφέρει   το  οποίο  η  εγγονή  του  είχε  πάντα  μαζί  της  και  πολλές  φορές
απαντούσε  στις  ρητορικές  ερωτήσεις  του.  Προσπαθούσε  ακούραστα  να
βοηθήσει  την οικογένεια της και  να συμβουλεύσει κυρίως τα αδέρφια της που
φάνταζαν ως οι χειρότεροι εχθροί. Αγωνιούσε να τους εμπνεύσει την αγάπη και
τον σεβασμό , να σταματήσει επιτέλους αυτή η παράλογη διαμάχη!! Συνεχώς τους
υπενθύμιζε  τις  δυσάρεστες  συνέπειες  σε  όλους  τους
τομείς  ,κοινωνικούς  ,πολιτιστικούς,  οικονομικούς αλλά και  στην αδερφική τους
σχέση ! Μία σχέση που ουσιαστικά είχαν και οι δύο απαρνηθεί!!



Το μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας δημιουργήθηκε όταν ο
Θεόδωρος άρχισε να εξαπολύει κατηγορίες προς τον Κωσταντίνο κυρίως, αλλά και
όλη του την οικογένεια. Ο λόγος παράλογος , τους έκρινε υπεύθυνους για τις ήττες
των Βυζαντινών στις μάχες. Όπως ακριβώς εγκαινίασε ο Λέων ο Ε’ και τη  δεύτερη
φάση της Εικονομαχίας. Η ένταση μέσα στο΄΄ περιποιημένο΄΄ σπίτι κορυφώθηκε.
Οι φωνές, οι τσακωμοί είχαν καταλάβει εκείνη την ήρεμη συνύπαρξη λίγο καιρό
πιο πριν.   

Ο καιρός περνούσε η δεύτερη φάση της Εικονομαχίας μπορεί να μην διήρκησε
τόσα χρόνια ή να μην ήταν τόσο έντονη αλλά οι αντιπαραθέσεις  συνέχιζαν να
διαλύουν τόσο την ηρεμία της αυτοκρατορίας όσο και σχέσεις, φιλίες, οικογένειες
και το πιο τραγικό, ανθρώπους. Μία πολύ γνωστή προσωπικότητα η Αυγούστα
Θεοδώρα  μητέρα  του  ανήλικου  Μιχαήλ  Γ’  που  είχε  αναλάβει  την  κυριαρχία
συγκάλεσε  σύνοδο  το  843  και  οριστικά  αποκατέστησε  και  αναστήλωσε  τις
εικόνες. Με αυτή την πολύ σημαντική σύνοδο ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση και
γενικότερα η Εικονομαχία. 

Πολλές εικόνες και ναοί καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της Εικονομαχίας και
όσον αφορά  στην εξωτερική πολιτική,  η εκκλησία της Ρώμης ως εικονολάτρες
γυρίζουν την πλάτη τους στο Βυζάντιο δυσαρεστημένοι από τους εικονομάχους
αυτοκράτορες του Βυζαντίου των προηγούμενων χρόνων. Το δυσάρεστο γεγονός
όμως, ήταν πως μετά τη νίκη των εικόνων οι εικονολάτρες με μεγάλη συμμετοχή
του Κωσταντίνου  άρχισαν διώξεις  ως αντίποινα  απέναντι  στους εικονομάχους.
Μάλιστα,  κατέστρεψαν  ιδιαίτερα  σημαντικά  κείμενα  για  τη  θρησκεία  του
Χριστιανισμού που είχαν συγγράψει οι εικονομάχοι. 

Τα  δύο  αδέρφια  αν   και  οι  ρόλοι  αντιστράφηκαν  παρέμεναν  οι  χειρότεροι
αντίπαλοι. Η Ειρήνη ήταν  η μόνη που προσπαθούσε να τους μεταπείσει για τις
παρορμητικές τους πράξεις, οι οποίες όχι μόνο πλήγωναν τους ανθρώπους αλλά
έκαναν κακό ακόμη, και στους ίδιους. Τα δύο αδέρφια μία μέρα ξεπέρασαν τα όρια.
Μία  μέρα  πριν  ,  ή  μήπως  κάτι  ώρες,  οι  δύο  παρατάξεις  αποφάσισαν  να
σταματήσουν οριστικά  να  μάχονται  και  να  δεχτούν τη  σύνοδο.  Εκείνη  η  μέρα
όμως,  θα μείνει  χαραγμένη για  πάντα στο μυαλό  της  Ειρήνης.  Ο  Κωσταντίνος
χρησιμοποίησε απαράδεκτα σκληρούς και προσβλητικούς λόγους απέναντι στον
αδερφό  του.  Το  αποκορύφωμα  του  τσακωμού  ήταν  η  φράση:  «Είσαι  η
απογοήτευση αυτής της οικογένειας ,  ακούς;    βάλε το καλά στο μυαλό σου, ο
παππούς  θα  ήταν  τόσο  απογοητευμένος  που  πήρες  το  όνομά  του,  είσαι  μία
απογοήτευση!». Τότε όλα έγιναν με ταχύτητα φωτός. 

Ο Θεόδωρος πήρε το σπαθί από την στολή του και ο Κωσταντίνος το σπαθί του
προπάππου τους, που κοσμούσε τον μεγάλο τοίχο του δωματίου και πάνω στον
έντονό   τους  διάλογο,  ο  ένας  μαχαίρωσε  τον  άλλο!  Η  Ειρήνη  αγκαλιάζει  τα
αδέρφια της, ενώ εκείνα ξεψυχούν με τελευταίες τους λέξεις ένα συγγνώμη τόσο



συγχρονισμένο και σιγανό που ακόμα η ηρωίδα ακούει βαθιά μέσα  στην  ψυχή
της.  Η Ειρήνη λίγες ώρες μετά στερεύοντας τα δάκρυα, σωπαίνοντας οι λυγμοί
της,  κουβαλώντας  ασήκωτο  βάρος  στην  ψυχή  της  πηγαίνει  στο  δωμάτιό  της.
Ανοίγει  ευλαβικά  τις  σημειώσεις  του  παππού  της   και  απαντά  στο  τελευταίο
ρητορικό  του ερώτημα « Θα σταματήσει ποτέ να είναι τόσο σκληρός ο κόσμος, θα
αλλάξουν  οι  άνθρωποι,  θα  γίνει  επιτέλους  η  ανθρωπότητα  καλύτερη;».  «Όχι
παππού  οι  άνθρωποι  δεν  αλλάζουν  αν  όμως,  ο  καθένας  μας  προσπαθήσει  να
βελτιωθεί  ίσως  αλλάξει  έστω  και  λίγο  ο  κόσμος  και  η  ανθρωπότητα.  Προς  το
παρόν όμως, μπορώ να σου απαντήσω με μία λέξη  ……..όχι….».   

Σκαρτάδου Σμαράγδα Β4 
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Σχολικό Έτος: 2021-2022

Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΛΕΝΑ ΒΟΤΣΗ

Εργασία: Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Ιστορικό Διήγημα: ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΒΑΚΗ, Β4

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

      Ήταν ένα ζεστό μεσημέρι του 610 μ.Χ. Δούλευα ως ψαράς, για να συντηρήσω

την οικογένεια μου. Δεν έπιανα καλές φουρνιές εκείνη την περίοδο, όμως έπρεπε

να συνεχίσω να προσπαθώ, γιατί μόλις πριν μία εβδομάδα, η μητέρα μου έφερε στη

ζωή τον νεογέννητο αδελφό μας.  Είχαμε απελπιστεί,  παρόλα αυτά είχαμε πίστη

στον Θεό και αυτό μας ωθούσε να συνεχίσουμε. Όμως, εκείνο το απόγευμα, μία

δυσάρεστη έκπληξη μας περίμενε. 

Προχώραγα σπίτι μου, είχε περάσει το μεσημέρι και ο ήλιος έδυε. Ξαφνικά

συνάντησα έναν παλιό μου φίλο,  τον Αγησίλαο. Ζούσαμε μαζί  στην Αθήνα,  πριν

φύγω για Κωνσταντινούπολη. Ήμασταν αχώριστοι. Στην αρχή δεν τον αναγνώρισα,

καθώς  είχαν  περάσει  τα  χρόνια,  όμως  έπειτα  είδα  τα  χαρακτηριστικά  του.

Σταμάτησε και εκείνος να προχωράει όταν με αντίκρισε. 

- Τι κάνεις εσύ εδώ; του είπα με χαρά

-  Γεια σου φίλε Σωκράτη! Τι εννοείς, δεν έμαθες τα νέα;

- Ποια νέα, δεν καταλαβαίνω...

- Οι Πέρσες, συγκεκριμένα, ο αρχηγός τους, ο Χοσρόης μας πήρε τον Τίμιο

Σταυρό!



- Ορίστε; Πλάκα μου κάνεις; 

- Όχι.. δεν σου κάνω καθόλου πλάκα! Ούτε εγώ καταλαβαίνω το θράσος που

έχουν μερικοί άνθρωποι. 

- Εσύ όμως, δεν μου εξήγησες τελικά, γιατί είσαι εδώ;

- Ζητήσαμε  βοήθεια  από  τον  Ηράκλειο,  θα  αρχίσει  πόλεμο,  ώστε  να

πάρουμε τον Τίμιο Σταυρό πίσω. Πολλοί Χριστιανοί από όλο το Βυζάντιο

έρχονται  στην  Κωνσταντινούπολη,  γιατί  θα  γίνουν  διαδηλώσεις.  Θες  να

έρθεις μαζί μου; Στις 7 θα γίνει μία.

- Ωραία, πάμε. 

Τον ακολούθησα, μέχρι που φτάσαμε σε ένα ιδιαίτερο κτήριο. Μπήκαμε μέσα.

Ήμουν  αρκετά  αγχωμένος,  καθώς  δεν  ήξερα  τι  θα  συνέβαινε.  Είχα  πολλά

συναισθήματα. Ένιωθα θυμό, λύπη και σύγχυση, αφού τα νέα που μου έφερε δεν

ήταν ευχάριστα. Όμως η παρουσία του με έκανε να νιώθω ένα συναίσθημα που

είχα να νιώσω καιρό, με γέμιζε ελπίδα. 

Εκεί  βρίσκονταν  όντως,  πολύ  άνθρωποι.  Από  διαφορετικές  περιοχές  του

Βυζαντίου ο καθένας. Καθόντουσαν όλοι κάτω, σαν να περίμεναν κάτι. Τότε, ήταν η

στιγμή που μπήκε μέσα στην αίθουσα ο Ηράκλειος. Έπεσε ησυχία.

-  Αγαπητοί συνάνθρωποί μου Χριστιανοί, ο λόγος της συνάντησης μας ήταν

για να αποφασίσουμε να πολεμήσουμε κατά των Περσών που τόλμησαν να

μας  κλέψουν  το  σημαντικότερο  κομμάτι  του  Χριστιανισμού  και  να

προκαλέσουν  ύβρη.  Για  αυτό,  λοιπόν,  σας  ρωτώ  γενναίοι  πολίτες  ,  θα

κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια να μας ρεζιλεύουν οι Πέρσες ή θα πάμε

να πολεμήσουμε  για  την πατρίδα και τη θρησκεία μας; 

Οι  άντρες  ξεσηκώθηκαν.  Χειροκροτήματα  μέσα  στην  αίθουσα  ακούγονταν

μέχρι το τέλος των γωνιών. Η αίθουσα ήταν τεράστια και η φασαρία ακουγόταν και

έξω. 

Τις  επόμενες  μέρες  ετοιμαστήκαμε.  Πόλεμος  είχε  ξεσπάσει.  Η  ατμόσφαιρα

ήταν επιβαρυμένη. Σχεδόν κάθε δύο μέρες ο Ηράκλειος θα οργάνωνε διαδηλώσεις

και θα μας τόνωνε το ηθικό, ενώ η σχέση μας άνθιζε μέρα με την μέρα με τον

Αγησίλαο. 

Μία  μέρα  όμως,  έγινε  το  ατύχημα.  Πολεμάγαμε  κατά  των  Περσών  και  ο

Αγησίλαος  είχε  απομακρυνθεί  από  τους  υπόλοιπους  στρατιώτες.  Και  τον

περικύκλωσαν οι Πέρσες. Τότε ήταν που τον κάρφωσαν με ένα δόρυ στο στήθος.

Έτρεχε αίμα από την πληγή του, κατακόκκινο σαν σπόρους ενός ροδιού.  Φώναξα

Αγησίλαε όμως, δεν πρόλαβα να τελειώσω την πρότασή μου, ένας στρατιώτης με

σκότωσε με ένα βέλος που μου έριξε στο κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή ξεψύχησα. 

Μετά από κάτι μέρες νικήσαμε τους Πέρσες οι Βυζαντινοί. Πήραμε πίσω τον

Τίμιο Σταυρό. Στην Κωνσταντινούπολη γιόρταζαν με τραπέζια και γιορτές την χαρά



τους. Εγώ γιόρταζα τη χαρά που ήμουν με τον Αγησίλαο σε ένα μέρος ειρηνικό ,

χωρίς πολέμους και χωρίς έχθρα. 
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ΦΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Η σημερινή Ιστορία δεν είναι μια συνηθισμένη. Είναι μια ιστορία προδοσίας, θυμού

και μιας πονεμένης αγάπης αλλά αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι πως σχεδόν

κανένας δεν την γνωρίζει.

Όλα ξεκίνησαν στο προσκήνιο του 9ου αιώνα, οι Βάραγγοι δηλαδή, οι Ρως, με τις

συναλλαγές και  το  εμπόριο  αναμείχθηκαν με  τους  ανατολικούς  Σλάβους  με  την

μέθοδο των επιγαμιών και δημιούργησαν έναν νέο λαό. Σταδιακά αναπτύχθηκαν

και  σχημάτισαν  το  πρώτο  ρωσικό  κράτος.  Επίσης,  με  το  εμπόριο  και  με  τον

εκχριστιανισμό  τους  κατάφεραν  να  συμφιλιωθούν  και  να  σχηματίσουν  καλές

σχέσεις με τους Βυζαντινούς μετά από τις πολλαπλές διαμάχες και πολέμους που

είχαν μεταξύ τους.

Πέρασε, λοιπόν, αρκετός καιρός και οι δυο αυτοκρατορίες κράτησαν τις αρμονικές

τους σχέσεις μέχρι που οι Βυζαντινοί αποφάσισαν να κάνουν ένα επίσημο δείπνο

για τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη, για να τους δείξουν την εκτίμηση τους

προς αυτούς. Το δείπνο ήταν προετοιμασμένο προσεκτικά, τα πάντα ήταν τέλεια,

μέχρι και η τελευταία λεπτομέρεια. Σε αυτό το τραπέζι συμμετείχε ο αυτοκράτορας

του Βυζάντιου και φυσικά οι βασιλικοί αυλικοί του, μεταξύ των οποίων ήταν και ο

απεσταλμένος των Βυζαντινών στους Ρώσους. Τον θυμάμαι πολύ καλά αυτόν, ήταν

ένα έξυπνο παλικάρι,  νέος και όμορφος,  πολύ όμορφος.  Και  τη γυναίκα του την



θυμάμαι. Γλυκιά κοπέλα η Πολίνα, σεμνή και με κάλους τρόπους. Είχαν παντρευτεί

πρόσφατα. Η οικογένεια του Θεοδώρου τη ζήτησε σε γάμο από τον Ρώσο πατέρα

της και δέχτηκε αμέσως. 

Από το μέρος των Ρώσων θα ήταν ο πρίγκιπας Ολέγκ , η κόρη του και η αυλή τους.

Επιπρόσθετα, στην αυλή τους ήταν και ο πιστός ακόλουθος του πρίγκιπα, ο Αlexey.

Αυτός και η Πολίνα ήταν παιδικοί φίλοι. Μεγάλωσαν σχεδόν μαζί και ήταν μια φιλία

ισχυρή και όλοι την θαύμαζαν, αλλά για τον Alexey είχε εξελιχθεί σε κάτι πιο βαθύ.

Έτρεφε συναισθήματα πάθους γι’ αυτήν για χρόνια. Γι’  αυτό και όταν έμαθε για τον

γάμο της με τον Θεόδωρο πληγώθηκε βαθιά και είχε βαλθεί να τον καταστρέψει και

αυτόν αλλά και όποιον Βυζαντινό γνώριζε. 

Το  δείπνο,  λοιπόν,  ήταν  η τέλεια ευκαιρία γι’  αυτόν,  για να βάλει  επιτέλους σε

πράξη το δαιμόνιό του σχέδιο αλλά όσο έξυπνο κι  αν ήταν δεν κατάφερε να το

ολοκληρώσει. Είχε σκεφτεί να δολοφονήσει την κόρη του πρίγκιπά τους, την Όλγα,

όταν ο αυτοκράτορας έκανε πρόποση και κανένας δεν κοιτούσε. Θα είχε φροντίσει

ο Θεόδωρος να καθίσει δίπλα της κι έτσι θα ήταν πιο εύκολο να τον στοχοποιήσουν

και  όταν  θα κατάφερνε  να  τους  πείσει  πως  το  έκανε  αυτός,  θα έβαζαν  να  τον

σκοτώσουν και θα μπορούσε να κάνει την Πολίνα δικιά του. 

Όλα πήγαιναν βάση σχεδίου. Είχε καταφέρει να αρπάξει από την αυλή στην είσοδο

ένα  από  τα  λουλούδια  που  θα  χρησιμοποιούσε  ως  δηλητήριο  χωρίς  να  τον

καταλάβει κανείς.  Έδωσε ευγενικά τη θέση του που ήταν δίπλα στην Όλγα στον

Θεόδωρο και  περίμενε για την ώρα την πρόποσης.  Φαινόταν ανήσυχος από την

αρχή, αναρωτιέμαι πώς κανένας μας δεν τον κατάλαβε. Μόλις τα φαγητά έφτασαν

στο τραπέζι ο αυτοκράτορας σηκώθηκε πήρε το ποτήρι του κρασιού του στο χέρι

και χαμογελαστός άρχισε να ευχαριστεί τον πρίγκιπα Ολέγκ, την αξιαγάπητη κόρη

του και όλους τους υπόλοιπους παρευβρισκομένους. Εκείνη ακριβώς, τη στιγμή ο

Alejey βρήκε την ευκαιρία και άδειασε το μπουκαλάκι με το δηλητήριο στο ποτό της

Όλγας. Αφού ο αυτοκράτορας κάθισε κάτω όλοι ήπιαν από τα ποτήρια τους. Πέντε

μόνο λεπτά αργότερα η Όλγα άρχισε να νιώθει παράξενα, σηκώθηκε για να πάει

στην τουαλέτα, δεν πρόλαβε να κάνει ένα βήμα και σωριάστηκε στο πάτωμα. 



Τρομαγμένοι  όλοι  σηκωνόμαστε  και  τρέχουμε  προς  την  κοπέλα.  Ένταση

επικρατούσε σε όλο το δωμάτιο, ο πατέρας της με δάκρυα σκυμμένος πάνω από

την κόρη του και όλοι κοίταζαν γύρω τους προσπαθώντας να καταλάβουν τι έχει

συμβεί. «Δηλητηριάστηκε» φώναξε η Πολίνα. Ήξερε πολλά πράγματα γύρω από την

ιατρική, την ενδιέφερε και προσπαθούσε να μάθει όσο πιο πολλά μπορούσε. «Ο

Θεόδωρος το έκανε», είπε αμέσως ο Αlexey χωρίς να διστάσει και έκανε ένα βήμα

μπροστά.  Έντονη  διαμάχη  ξεκίνησε  μεταξύ  τους.  Κανένας  δεν  μπορούσε  να

καταλάβει την αλήθεια αλλά ο Alexey είχε δίκιο για ένα πράμα τελικά. Ο Θεόδωρος

ήταν ο πιο εύκολος στόχος, καθώς καθόταν ακριβώς δίπλα της και θα ήταν πολύ

δύσκολο να το κάνει κάποιος άλλος και έτσι συμφώνησαν μαζί του. 

Ο Alexey ένιωθε περήφανος δεν πίστευε ότι θα κατάφερνε να τους ξεγελάσει αλλά

δεν ήταν ποτέ προετοιμασμένος γι’ αυτό που θα συνέβαινε μετά…

«Στα  μπουντρούμια»  φώναξε  εξοργισμένος  ο  αυτοκράτορας!  Ο  Θεόδωρος

φοβισμένος κοίταξε το λυπημένο πρόσωπο της αγαπημένης του. «Εγώ το έκανα»,

είπε  εκείνη.  Έκπληκτοι  όλοι  γύρισαν  ξαφνικά  και  την  κοίταξαν.  Η  Πολίνα  ήταν

διατεθειμένη να αναλάβει το φταίξιμο η ίδια, πάρα να δει τον άντρα της κλεισμένο

στη  φυλακή  για  κάτι  που  δεν  έκανε,  τόσο  πολύ  τον  αγαπούσε.  Ο  Θεόδωρος

παγωμένος  δεν  μπορούσε  να  βγάλει  ούτε  μια  λέξη  από  το  στόμα  του.  Για  την

ακρίβεια όλοι τους είχαν μείνει άφωνοι. «Πάρτε εμένα»,  επέμενε εκείνη. Χωρίς να

ξέρουν τι  να κάνουν, η φρουρά πήρε διστακτικά την Πολίνα και άρχισαν να την

οδηγούν έξω από το δωμάτιο.

Σιωπή  επικρατούσε  τώρα  πια  στην  αίθουσα.  Οι  σκέψεις  του  Alexey  είχαν

μπερδευτεί δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει, δεν γινόταν να αφήσει να πάρουν μακριά

την Πολίνα, ενώ έφταιγε ο ίδιος, αλλά φοβόταν πολύ για να μιλήσει. Διακριτικά

κοίταξε το δωμάτιο και τα πρόσωπα όλων. Κατάλαβε τον πόνο που είχε προκαλέσει.

Δεν ήταν κακός άνθρωπος, δεν ήθελε ποτέ να προκαλέσει τόση πολλή θλίψη, αλλά

ο ερωτάς τον είχε τυφλώσει, δεν μπορούσε να σκεφτεί σωστά και το μυαλό του είχε

θολώσει. Όλα είχαν γίνει για την αγάπη αλλά το πήρε απόφαση, θα ομολογούσε….

Γρήγορα έτρεξε κοντά στην Πολίνα και εκεί μπροστά σε όλους εξήγησε το σχέδιο

του. Τούς είπε πως το δηλητήριο είναι από τα λουλούδια από τον κήπο, πως το



έκανε, γιατί αγαπούσε τόσο πολύ την Πολίνα που η καρδιά του δεν άντεχε να είναι

με κάποιον άλλον και τον οδήγησε σε αυτή την φριχτή πράξη. Και τότε η Πολίνα

κατάλαβε πως μπορούσε να σώσει την Όλγα. Όπως σας είπα και πριν την ενδιέφερε

η ιατρική και είχε μελετήσει όλα τα θεραπευτικά και δηλητηριώδη βότανα και αφού

ήταν από τον κήπο τους είχε σίγουρα το αντίδοτο. 

Χωρίς δεύτερη σκέψη έτρεξε στo γραφείο της και γύρισε πίσω με ένα φιαλίδιο.

Γρήγορα πήγε κοντά στην Όλγα και έριξε μερικές σταγόνες στο μισάνοιχτο στόμα

της.  Όλοι  κάναμε  έναν  κύκλο  πάνω  από  το  κορίτσι  και  αυτή  αμέσως  με  τα

κοκκινισμένα της ματιά πήρε μια πολύ βαθιά απότομη ανάσα και σήκωσε το σώμα

της από το παγωμένο πάτωμα.  Εγώ και  οι  υπόλοιποι  υπηρέτες της δώσαμε ένα

ποτήρι νερό και μια κουβέρτα να σκεπαστεί. 

Όσο  η  Όλγα  ηρεμούσε  στο  τραπέζι  και  η  φρουρά  πήρε  τον  Alexey στα

μπουντρούμια,  κάτω  από  το  παλάτι,  η  ατμόσφαιρα  ήταν  ακόμα  ηλεκτρισμένη.

Μετά από συζήτηση ο αυτοκράτορας και ο πρίγκιπας Ολέγκ υποσχέθηκαν πως ποτέ

κανένας δεν πρέπει να μάθει γι’ αυτή τη φρικιαστική ιστορία του παλατιού. Και έτσι

αυτή η νύχτα τρόμου έμεινε σε αυτούς τους τοίχους και κανένας δεν έμαθε τι έγινε

αργότερα. 

                                  ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΛΕΝΑ ΒΟΤΣΗ

Εργασία: Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Ιστορικό Διήγημα: ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ, Β4 

Ειρήνη η Αθηναία

Η  κατάσταση  στο  Βυζάντιο  δεν  είναι  καθόλου  καλή.  Οι  εικονοκλάστες  έχουν

επικρατήσει  επί  σειρά  ετών.   Έχουν  συνδέσει  την  λατρεία  των  εικόνων  με

δεισιδαιμονίες  και  υπερβολές.  Πιστεύουν  ότι  τα  συμφέροντα  του  Βυζαντίου

έρχονται σε αντίθεση με την εικονολατρία και αποδίδουν τις επιτυχίες των εχθρών



του Βυζαντίου στη δίκαιη κατά την γνώμη τους οργή του Θεού. Έφτασαν στο σημείο

να απομακρύνουν την εικόνα του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη της Πόλης και να

τιμωρήσουν τους εικονόφιλους με εξορίες, φυλακίσεις και δημεύσεις περιουσιών.

Είναι απαραίτητο να δοθεί ένα τέλος σε αυτή τη διαμάχη και να αποκατασταθούν

πανηγυρικά οι εικόνες. Ο σύζυγός μου Λέων ο Δ΄ δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο,

αφού υποστηρίζει τους εικονοκλάστες αλλά τίποτα δεν θα με σταματήσει μέχρι να

καταφέρω τον σκοπό μου.

Ευτυχώς μετά τον θάνατο του συζύγου μου, όλα γίνονται πιο εύκολα. Έχοντας την

κηδεμονία του γιου μου,  του δεκάχρονου Κωνσταντίνου ΣΤ΄,  που ανακηρύχθηκε

βασιλιάς,  θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να αποκαταστήσω τις εικόνες.

Θα  πρέπει  να  συγκληθεί  Οικουμενική  Σύνοδος  αλλά  αρχικά  θα  πρέπει  να

ισχυροποιήσω την θέση μου. Τα αδέλφια του Λέοντα του Δ΄ διεκδικούν τον θρόνο,

ο στρατός έχει εικονομαχική ηγεσία και τα κυριότερα δημόσια αξιώματα τα έχουν

εικονομάχοι.  Γρήγορα όμως, όλα θα αλλάξουν.

Η  επιτυχής  εξουδετέρωση  των  στάσεων  των  αδελφών  του  Λέοντος  Δ΄,  που

διεκδικούσαν  τον  θρόνο  αλλά  και  του  στρατηγού  της  Σικελίας  Ελπίδιου  που

στασίασε εναντίον του ανήλικου αυτοκράτορα καθώς και οι νίκες του Σταυρακίου,

του συμβούλου μου, απέναντι στα σλαβικά φύλα της Ελλάδας  ενίσχυσαν τη θέση

μου. Η ειρήνη με τους Άραβες έχει ομολογουμένως ταπεινωτικούς όρους αλλά δεν

παύει να είναι μια ειρήνη που μου δίνει επιπλέον, δύναμη. Η ώρα της σύγκλησης

της Οικουμενικής Συνόδου έχει έρθει. Ο στρατός όμως, μου χαλάει τα σχέδια, γιατί

εμποδίζει την πραγματοποίησή της. Τον επόμενο όμως, χρόνο το 787, ο τόπος και ο

χρόνος  είναι  κατάλληλοι  για  τη  συνέχιση  των  εργασιών  της  συνόδου  με  τις

συνεδριάσεις της να γίνονται μακριά από την Κωνσταντινούπολη, στη Νίκαια της

Βιθυνίας.  Η  Ζ΄  Οικουμενική  Σύνοδος  αποκαθιστά  πανηγυρικά  τις  εικόνες,

διευκρινίζοντας ότι στις εικόνες απονέμεται μόνο τιμητική προσκύνηση. Επιτέλους,

η εικονόφιλη παράταξη έχει επικρατήσει πλήρως.

Η εσωτερική γαλήνη όμως,  δεν  αποκαθίσταται.  Οι  εικονομάχοι  δεν  δέχονται  τις

αποφάσεις  της  Οικουμενικής  Συνόδου  αλλά  και  οι  εικονόφιλοι  δεν  είναι

ικανοποιημένοι με τα μέτρα εναντίον των εικονομάχων. Επιπλέον, έχω με το μέρος

μου  μόνο  τους  εικονόφιλους  με  επικεφαλής  τον  Σταυράκιο,  ενώ  οι  υπόλοιποι



θέλουν να αναλάβει την εξουσία ο ενήλικος πλέον διάδοχος Κωνσταντίνος ΣΤ΄. Δεν

θα αφήσω όμως, τον γιο μου να καταστρέψει τα σχέδιά μου. Έχω ήδη διαλύσει τον

αρραβώνα του με την Ροτρούδη, την κόρη του ρήγα των Φράγκων, που μάχονταν

τους  συμμάχους  των  Βυζαντινών,  για  να  μην  μπορεί  να  ισχυροποιηθεί  ο

Κωνσταντίνος και ο Σταυράκιος, ο σύμβουλός μου, ελέγχει τον κρατικό μηχανισμό.

Έχω όμως, ένα προαίσθημα ότι ο γιος μου κάτι ετοιμάζει εναντίον μου…

Δυστυχώς,  πληροφορούμαι  από  τον  Σταυράκιο  ότι  ο  γιος  μου  μαζί  με  λίγους

άρχοντες έχει συνεννοηθεί να με συλλάβει και να με εξορίσει στη Σικελία αλλά η

τιμωρία  όλων  θα  είναι  σκληρή.  Δεν  διστάζω  να  διατάξω  τη  σύλληψη  του

Κωνσταντίνου και αφού τον έβρισα και τον χαστούκισα και τον κούρεψα, εξόρισα

τους  συνωμότες  και  ζήτησα  από  τον  στρατό  να  ορκιστεί,  ότι  όσο  ζω  δεν  θα

αναγνωρίσει  τον  Κωνσταντίνο  ΣΤ΄  ως  βασιλιά.  Τα  προβλήματά  μου  όμως,  δεν

σταματούν εδώ.

Ο  Σταυράκιος  συγκροτεί  νέο  στρατό  αλλά  ο  στρατός  της  Ανατολής  αντέδρασε.

Εντονότερα αντέδρασε ο στρατός του θέματος των Αρμενιακών που αρνήθηκε τον

όρκο και την πρόταξη του ονόματός μου σε αυτό του Κωνσταντίνου ΣΤ΄ , όπως του

ζητήθηκε. Αποφασίζω να στείλω τον σπαθάριο Αλέξιο Μουσελέμ, για να συνετίσει

τους  Αρμενιακούς  αλλά  μαθαίνω  ότι  τελικά,  αυτός  ανέλαβε  την  αρχηγία  των

εξεγερμένων. Τώρα όλος ο στρατός της Ανατολής έχει στραφεί εναντίον μου και

αναγνωρίζει  τον  Κωνσταντίνο  ΣΤ΄  ως  μόνο  βασιλιά.  Αναγκαστικά  πρέπει  να  τον

ελευθερώσω. Εκείνος θα με αποκηρύξει, ενώ ο Σταυράκιος και όλοι οι ευνούχοι του

Παλατιού εξορίζονται.

Σύντομα  όμως,  η  βασιλεία  θα  γίνει  πάλι  «Κωνσταντίνου  και  Ειρήνης»,  αφού  ο

Κωνσταντίνος θα με αποκαταστήσει.  Και πάλι όμως, οι Αρμενιακοί αρνούνται να

δεχθούν τη νέα τροπή των πραγμάτων και απαιτούν να τεθεί επικεφαλής τους  ο

Αλέξιος Μουσελέμ αλλά με τη βοήθεια του Σταυράκιου καταφέρνω να κατηγορηθεί

ο Αλέξιος για εσχάτη προδοσία, να δαρθεί, να κουρευτεί και να φυλακιστεί.  Ύστερα

όμως, ο Κωνσταντίνος ΣΤ΄ εκστράτευσε και πάλι κατά των Βουλγάρων αλλά υπέστη

ήττα με μεγάλες απώλειες και έτσι ο στρατός στρέφεται ενάντια σε μένα και τον γιο

μου και θέλει αυτοκράτορα τον καίσαρα Νικηφόρο. Δεν θα αφήσω όμως, να πάρει

εκείνος την εξουσία ούτε και κάποιος άλλος. Θα τον τυφλώσω και εκείνον και τον



Αλέξιο  Μουσελέμ και  θα τιμωρήσω υποδειγματικά τους  ηγέτες  που  στράφηκαν

εναντίον μου. Ταυτόχρονα θα υποχρεώσω τον γιο μου να παντρευτεί μια από τις

πιστές ακολούθους μου, τη Θεοδότη και να αφήσει τη Μαρία την Αμνία η οποία θα

μπει  σε  μοναστήρι.  Έτσι  θα στραφεί  ο  λαός εναντίον  του  Κωνσταντίνου για την

στάση του και θα έχω μόνη την εξουσία.

Στη  συνέχεια  με  τη  βοήθεια  του  Σταυράκιου θα αποτρέψω  την  σύγκρουση του

Κωνσταντίνου  ΣΤ΄  με  τους  Άραβες,  γιατί  ενδεχομένως  θα  νικήσει  και  θα

θριαμβεύσει  στην Κωνσταντινούπολη.   Γενικά θα έχω μονίμως,  τους ανθρώπους

μου τριγύρω του, να τον παρακολουθούν μέχρι να δοθεί μια οριστική λύση και να

αναλάβω  μόνη  μου  την  διακυβέρνηση  της  χώρας.  Έτσι  κι  έγινε.  Όταν  ο

Κωνσταντίνος  ΣΤ΄  αποφασίζει  να  καταφύγει  στον  στρατό  της  Ανατολής,  θα

συλληφθεί, θα μεταφερθεί στην αίθουσα της Πορφύρας του παλατιού, όπου τον

γέννησα και με διαταγή μου θα τυφλωθεί.

Στη συνέχεια θα στραφούν εναντίον μου ακόμη και άτομα από το στενό και έμπιστο

περιβάλλον μου, όπως ο Σταυράκιος και ο διάδοχός του Αέτιος, ενώ τον Οκτώβριο

του 802 θα με εκθρονίσουν και θα ανέβει στο θρόνο ο Νικηφόρος, ο οποίος θα μου

ζητήσει  να  του  δώσω  τους  θησαυρούς  μου  και  εγώ  θα  δεχθώ  μόνο  αν  μου

επιτρέψει να παραμείνω στο ανάκτορο. Εκείνος θα συμφωνήσει αλλά μόλις πάρει

τους  θησαυρούς  μου  θα  με  εξορίσει  στην  Πρίγκηπο  και  ύστερα  από  λίγο  στην

Λέσβο.

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Η Αλωση της Κωνσταντινούπολης από προσωπική ματιά

Η Αλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της

βυζαντινής  πρωτεύουσας,  της  οποίας  Αυτοκράτορας  ήταν  ο  Κωνσταντίνος  ΙΑ΄

Παλαιολόγος, από τον  οθωμανικό στρατό, με επικεφαλής τον  σουλτάνο Μωάμεθ

Β΄.  Η  πολιορκία  διήρκεσε  από  τις  6  Απριλίου  έως  την  Τρίτη,  29  Μαΐου  1453

(Ιουλιανό ημερολόγιο). Η άλωση αυτή της Κωνσταντινούπολης, σήμανε και το τέλος

της υπερχιλιετούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Ύστερα από την μάχη της Άγκυρας  η Οθωμανική Αυτοκρατορία βυθίστηκε

στην αναρχία. Ο σουλτάνος Μουράτ Β’  επανάφερε την τάξη σ’ αυτή και ανανέωσε

την επιθετικότητά της: κατέλαβε τα Γιάννενα και τη Θεσσαλονίκη  και κατανίκησε

έναν σταυροφορικό στρατό στη Βάρνα. Έτσι προετοίμασε την πολιορκία της Πόλης,

την οποία διεξήγαγε με επιτυχία ο διάδοχός του Μωάμεθ Β’ Πορθητής .  Προτού

αρχίσει την πολιορκία, ο Πορθητής έχτισε στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου το

φρούριο της Ρούμελης, για να εμποδίσει τον επισιτισμό της Πόλης από τον Εύξεινο.

Η  πολιορκία  κράτησε  54  μέρες  (6  Απριλίου  -  29  Μαΐου  1453).  Ο  γενναίος

αυτοκράτορας  Κωνσταντίνος  ΙΑ’  διέθετε  ελάχιστες  δυνάμεις.  Η  υπεροχή  των

Τούρκων σε στρατιώτες και οπλισμό ήταν συντριπτική.  Οι Βυζαντινοί,  αβοήθητοι

από τα χριστιανικά κράτη,  αγωνίστηκαν ηρωικά,  αλλά ο αγώνας ήταν  άνισος.  Η

τελική έφοδος έγινε τη νύχτα της 29ης Μαΐου. Κατόπιν σφοδρού βομβαρδισμού και

συνεχών επιθέσεων οι γενίτσαροι πέρασαν από τα ρήγματα των τειχών και έγιναν

κύριοι της Πόλης.  Ο αυτοκράτορας έπεσε στο πεδίο της μάχης, κυκλωμένος από

τους εισβολείς. Όπως προέβλεπε ο θρησκευτικός νόμος, η Πόλη παραδόθηκε στους

μαχητές. Οι σφαγές και η λεηλασία διήρκεσαν τρεις  μέρες. Από την πρώτη κιόλας

μέρα ο Μωάμεθ μπήκε με πομπή στην κατακτημένη πόλη, προσευχήθηκε στην Αγία

Σοφία και ανήγγειλε ότι εφεξής πρωτεύουσά του θα είναι η Πόλη.

Είμαι ένας στρατιώτης του Βυζάντιου. Βρισκόμαστε στο έτος 1454 μ.Χ. Θα

ήθελα  να  σας  πω  την  ιστορία  μου  για  το  πως  βίωσα  τα  τελευταία  χρόνια  και

γενικότερα  την  προσωπική  μου  εμπειρία  σε  αυτή  την  κατάσταση  αλλά  και  τις

συνθήκες  που  επικρατούσαν  κατά  τη  διάρκεια  της  πολιορκίας  των  Οθωμανών

Τούρκων. 

Η  μέρα  μας  ξεκινούσε  από  νωρίς,  όπου  συνήθως  οι  άντρες  ασκούνταν

αμέτρητες ώρες για να είναι προετοιμασμένοι για κάποια αναπάντεχη επίθεση από

τους  εχθρούς  και  άλλαζαν  βάρδιες  στα  τείχη.  Λόγω  των  συνθηκών  εκείνης  της

εποχής εκδώσαμε έναν νέο νόμο για εκείνο το επικίνδυνο χρονικό διάστημα. Αυτός

ο νόμος ανάγκαζε τα αγόρια άνω της ηλικίας των επτά να μαθαίνουν τη βασική

εκπαίδευση  στρατού,  για  να  φανούν  χρήσιμοι,  ήταν  κάτι  παρόμοιο  με  την

εκπαίδευση στην αρχαία Σπάρτη και από αυτήν εμπνευστήκαμε, για να πάρουμε

αυτήν  την  απόφαση.  Από  την  άλλη πλευρά οι  γυναίκες με  τα  υπόλοιπα παιδιά

έφτιαχναν μεγάλες ποσότητες φαγητού μάζευαν φρούτα με πολλές βιταμίνες και

φύτευαν λαχανικά για να μπορέσουν να δώσουν στα αρσενικά μέλη της οικογένειας



τα απαραίτητα για να περάσουν ένα ακόμη βράδυ προστατεύοντας την Πόλη και

για να αναπτύξουν δυνάμεις.

Εκείνη την  εποχή  οι  συνθήκες  ήταν  πολύ δύσκολες.  Άρχισε  να  επικρατεί

πολύ  πείνα  και  να  πεθαίνουν  ολοένα  και  περισσότεροι  άνθρωποι.  Σύντομα

καταλάβαμε πως εκτός από την πείνα υπήρχε και άλλη αιτία που έφευγαν από την

ζωή άνθρωποι. Μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν από εκείνη, αυτή ήταν πως

είχε ξεσπάσει ένας τρομερός ιός που “καταβρόχθιζε” τους πάντες και όσοι τυχεροί

κατάφερναν να παραμείνουν σε αυτόν τον κόσμο δεν είχαν πλέον καμία είδους

δύναμη. Επειδή βρισκόμασταν σε εκστρατεία τα φάρμακά μας ήταν ελάχιστα και

ακόμη αυτά τα λίγα που είχαμε δεν βοηθούσαν στην αντιμετώπιση της νέας αυτής

πανδημίας.  Η οικονομική κατάσταση της  Πόλης  συνεχώς χειροτέρευε οπότε  δεν

είχαμε  την  δυνατότητα  αλλά  ούτε  και  τον  χρόνο  να  δημιουργήσουμε  κάποιο

αντίδοτο.   Ταυτόχρονα  όμως  εκτός  από  την  οικονομία  της  Πόλης  άρχισε  να

μειώνεται η συνολική στρατιωτική δύναμη της πόλης. Πολλοί στρατιώτες πέθαιναν

ανεξέλεγκτα λόγω των μειωμένων μέτρων προστασίας στα στρατόπεδα. Αυτός ήταν

ένας κύριος παράγοντας κατάρρευσης του Βυζαντίου.

Έτσι  περνούσαν  οι  μέρες  μέχρι  που  κάτι  αναπάντεχο  συνέβη  που

περιμέναμε καιρό. Ξαφνικά αρχίσαμε να βλέπουμε στο πέρας κανόνια και πολλούς

στρατιώτες να έρχονται. Όσοι είχαμε καταφέρει να μείνουμε καλά μετά από όλους

τους καταποντισμός μπήκαμε σε θέση άμυνας.  Οι Οθωμανοί ήταν πολλαπλάσιοι

από εμάς και είχαν καλύτερο και ισχυρότερο οπλισμό. Το μόνο που μας έσωζε ήταν

τα τείχη της πόλης.  Μόνο που και αυτά δεν θα άντεχαν για πολύ καιρό από τις

κανονιές  της  μεγάλης  μπομπάρδας.  Ζούσαμε  όλοι  μέσα  στο  άγχος,  χωρίς  να

ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Οι γυναίκες ετοίμαζαν φαγητό για τους στρατιώτες, το

οποίο μέρα με την μέρα τελείωνε. Η πείνα άρχισε να φτάνει στο αποκορύφωμα της.

Οι στρατιώτες ήταν εξουθενωμένοι από τις πολλές ώρες που προστάτευαν τα τείχη.

Δεν  έτρωγαν  ούτε  την  κατάλληλη  ποσότητα  φαγητού  ούτε  ξεκουραζόντουσαν

αρκετά ώστε να μπορέσουν να αμυνθούν σε περίπτωση ανάγκης μέχρι που εκείνη

ήρθε.

Ξαφνικά το αναπάντεχο συνέβη. Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος. Τα τείχη

άρχισαν να καταρρέουν. Το τέλος της Κωνσταντινούπολης είχε αρχίσει να έρχεται.

Εκεί ήταν η στιγμή της συνειδητοποίησης πως θα πρέπει να τα παρατήσω όλα πίσω

μου και  να βρω σύντομα ένα ασφαλές μέρος.  Δεν  είχα χρόνο να ψάξω για την

οικογένεια μου. Έπρεπε να δράσω γρήγορα. Έτσι σκέφτηκα να βρω εγκαίρως ένα

καταφύγιο ώστε να μείνω ασφαλής την ώρα που οι Οθωμανοί Τούρκοι βρίσκονταν

στην Πόλη. Έτσι και έκανα. Πήγα σε μια σπηλιά που βρισκόταν κοντά της χωρίς

όμως να είναι εμφανή. Ευτυχώς έφτασα εκεί με ασφάλεια, καθώς δεν με πρόσεξε

κανείς  κατά  την  διάρκεια  της  διαδρομής  μου  μέχρι  εκεί  αλλά  ούτε  και  της

παραμονής μου.

Από τη σπηλιά, που ήταν μικρή σε μέγεθος, έβλεπα ένα μέρος της Πόλης.

Φωτιές έβγαιναν από κάθε σπίτι και ο καπνός είχε γεμίσει την ατμόσφαιρα. Δεν

γνώριζα αν η οικογένεια μου ή οι φίλοι μου είχαν καταφέρει να ξεφύγουν από τους



εχθρούς.  Ήμουν  μόνος  μου,  με  περιορισμένη  πρόσβαση  σε  νερό  και  ελάχιστο

φαγητό, καθώς οι στρατιώτες έκαναν περιπολίες στην γύρω περιοχή μήπως βρουν

κάποιον που ξέφυγε, όπως εμένα. Όμως κανείς δεν σκέφτηκε να ψάξει σε αυτήν την

σπηλιά που μένω. Περίμενα την ώρα που το τουρκικό στράτευμα θα φύγει από το

σημείο για να πάω να ψάξω για επιζώντες και για εξοπλισμό. Το μόνο στήριγμά μου

εκείνη την στιγμή ήταν η ελπίδα και την είχα παντού μαζί μου.

Εντέλει είχα λίγο χρόνο να ψάξω για τους συγγενείς μου και τροφή όμως,

δεν βρήκα τίποτα από αυτά. Το μόνο που κατάφερα να βρω ήταν μερικά κομμάτια

ξύλου και κάποια σκουριασμένα σίδερα. Με την βοήθεια αυτών των υλικών και των

γνώσεων που μου χάρισε ο πατέρας μου πριν πεθάνει, κατάφερα να κατασκευάσω

ένα μικρό ξύλινο καραβάκι και ένα κουπί. Ξεκίνησα να κάνω μια διαδρομή στην

θάλασσα  χωρίς  να  ξέρω  τον  προορισμό.  Μετά  από  μερικές  ώρες,  ευτυχώς,

κατάφερα να δω στην απέραντή θάλασσα ένα κομμάτι στεριάς. Άρχιζε να νυχτώνει

και ήξερα πως για να καταφέρω να πάω σε αυτό το μικρό νησάκι που επιθυμούσα

έπρεπε να διασχίσω πρώτα μια μεγάλη νύχτα και  να αντιμετωπίσω τα τεράστια

κύματα που θα σχηματίζονταν λόγω της κακοκαιρίας.

Παρόλα αυτά κατάφερα μετά τις δυσκολίες και μια περιπετειώδη νύχτα να

φτάσω στο επιθυμητό σημείο. Από εκεί και πέρα δεν θα χρειαζόταν να ανησυχώ

πλέον  από  τους  Τούρκους  και  τους  εχθρούς.  Κατάφερα  να  καλλιεργήσω  ένα

χωραφάκι και να εξημερώσω μερικά ζώα για να επιβιώσω. Επίσης, στάθηκα αρκετά

τυχερός, καθώς υπήρχε μια πηγή που έτρεχε καθαρό νερό. Ευτυχώς κατάφερα να

σωθώ. Και γι΄ αυτό είμαι ευγνώμων. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που οι Τούρκοι

έριξαν τα τείχη και εισέβαλαν στην Πόλη και την περιπέτεια μου, για να φτάσω στο

σημείο που βρίσκομαι τώρα.
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Η συγκεκριμένη ιστορία αναφέρεται σε ένα φανταστικό πρόσωπο, τον Γκαμπρέλ,

ο οποίος αφηγείται την ζωή του στην περίοδο του 7ου αιώνα στην αυτοκρατορία

του Βυζαντίου. 

    Είχαμε περάσει κάθε δυσκολία… κάθε εμπόδιο που θα μπορούσε να μας στείλει η

ζωή. Ασθένειες, πείνα, τρομακτικές καταστροφές… τα πράγματα δεν ήταν καθόλου

εύκολα. Ήδη είχαμε χάσει δύο αγαπημένα αδέρφια, λόγω των δεκάδων ισχυρών

σεισμών στην περιοχή. Ήταν πλέον αναγκαίο να εγκαταλείψουμε την Πόλη, όπως

πολλοί άλλοι πραγματοποίησαν, δεν ήταν ασφαλής. Μόνο που, δεν ήταν δυνατόν

να  φύγουμε  τώρα.  Έπρεπε  να  βρούμε  ένα  μέρος  που  θα  ήμασταν  σίγουρα

ασφαλείς.

    Κατά το 610 μ.Χ. περίπου, όπως κι έγινε, θα ανέβαινε στην εξουσία ο Ηράκλειος,

αφού η εξέγερσή του με τον πατέρα του ενάντια στον αδύναμο Φωκά φαινόταν

τελειωμένη υπόθεση. Η οικογένειά μου, δεν πολύ ασχολιόταν με την πολιτική, με τα

προβλήματα που είχαμε. Με τον Φλάβιο (Ηράκλειο) όμως, ήταν διαφορετικά. Όλοι

μου οι συγγενείς του έδειχναν μία συμπάθεια που δεν μπορούσε να κρυφτεί. Του

είχαν  μεγάλη  εμπιστοσύνη,  πίστευαν  πως  θα  μπορούσε  να  βελτιώσει  την

κατάσταση  όσο  γίνεται  στο  καλύτερο  και  ότι  θα  ήταν  άξιος  της  θέσης  του

αυτοκράτορα, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα στο εσωτερικό του κράτος, αλλά

και τους εχθρούς του στο εξωτερικό του.  Τέλος,  ο  Ηράκλειος ήταν ο λόγος που

τελικά αποφασίσαμε να μην φύγουμε από την Κωνσταντινούπολη. Φαινόταν πως

θα ασχολούταν με την πρωτεύουσα.

    Όταν ανέλαβε την εξουσία ο Ηράκλειος, ήμουν μόλις 15 ετών παιδί. Είχα αρχίσει

κι  εγώ  να  έχω  εμπιστοσύνη  σε  εκείνον  λόγω  της  οικογένειάς  μου.  Η  άθλια

κατάσταση  στο  Βυζάντιο  ευθυνόταν  κυρίως,  για  τις  επιδρομές  που

πραγματοποιούσαν  οι  Άβαροι  στα  Βαλκάνια  και  οι  Πέρσες  στις  ανατολικές

επαρχίες.  Παράλληλα  με  τις  συνεχείς  προσπάθειες  για  την  υπέρβαση  των

προβλημάτων  ο  Ηράκλειος  ευτύχησε  να  έχει  την  συμπαράσταση  του  λαού  της

Κωνσταντινούπολης, κάτι που είχε καταφέρει πλήρως με την δική μου οικογένεια.

Έκανε προτάσεις ειρήνης αλλά μάταια. Οι Πέρσες συνέχισαν τις εισβολές, μέχρι που

λίγα χρόνια μετά άρπαξαν και τον Τίμιο Σταυρό. Αυτό ήταν μεγάλο χτύπημα για το

Βυζάντιο αλλά και για μένα προσωπικά, αφού ήμουν Χριστιανός. Είχαμε νιώσει μία

μικρή απογοήτευση προς τον Ηράκλειο. Η κατάσταση ολοένα χειροτέρευε. Ύστερα…

απειλήθηκε και η Πόλη. 

    Πολλοί φοβηθήκαμε πως ήταν το τέλος, του Βυζαντίου και πιθανότατα της ζωής

μας. Οι Πέρσες ήταν υπερβολικά ισχυροί. Παρόλο, όμως, το συνεχές χάσιμο των

εδαφών, μέχρι και στην Β. Αφρική, η Κωνσταντινούπολη έμεινε ζωντανή. Τα τείχη

άντεξαν την εισβολή των Περσών… αυτό μας έδωσε μία παραπάνω ελπίδα πως ο

Ηράκλειος ίσως να καταφέρει να ανακτήσει εδάφη, ή να σκεφτεί κάτι έξυπνο για

την ενδυνάμωση της αυτοκρατορίας. Η πίεση των Περσών δεν πήγαινε πλέον άλλο.

Ο στρατός έπρεπε να οργανωθεί στρατηγικά κατά των Περσών στην Ανατολή. Είχε



κιόλας θρησκευτικό χαρακτήρα λόγω της αρπαγής του Τίμιου Σταυρού. Και… ήταν

πλέον σειρά μου για να γίνω στρατιώτης. Τον Φλεβάρη του 622 μπήκα στον στρατό,

όταν ήμουν 27 ετών. Χρειάζονταν επιπλέον, άντρες για την εκστρατεία που ήταν να

ξεκινήσει.  Οι  συγγενείς  μου  και  κυρίως  η  μητέρα  μου  ήταν  πολύ  θλιμμένοι.

Φοβόντουσαν πως θα πάθω κάτι κακό, πως θα με χάσουν στη μάχη. Δεν ήθελαν να

επιστρατευτώ,  όπως το είχα ήδη αποφύγει  7 χρόνια νωρίτερα.  Τώρα όμως,  δεν

υπήρχε  επιλογή.  Έπρεπε  να  τους  αφήσω  για  πολύ  καιρό  και  ίσως  να  μην  τους

ξαναδώ ποτέ.

    Λίγους μήνες μετά ήταν η στιγμή. Θα πραγματοποιούταν η πρώτη εκστρατεία

κατά των Περσών για την ανάκτηση εδαφών στην Αρμενία. Δεν είχα φόβο, αντίθετα

ήμουν περήφανος που θα πολεμούσα για τη χώρα μου σε μία τέτοια σημαντική

μάχη.  Το  αποτέλεσμα…  ήταν  κυρίως  θετικό.  Η  εκστρατεία  ήταν  επιτυχής  και

ευτυχώς δεν τραυματίστηκα σοβαρά,  ούτε  θα έλεγα ότι  ήταν  όσο δύσκολο όσο

περίμενα. Τα κακά νέα για μένα ήταν πως, είχα γνωρίσει έναν πολύ καλό φίλο στον

στρατό, τον Μιχαήλ. Κάναμε παρέα μαζί, συζητάγαμε και περνούσαμε καλά. Μετά

την  μάχη με ειδοποίησαν  πως δυστυχώς σκοτώθηκε  από τους  Πέρσες.  Αυτό  με

τάραξε.  Δεν  μπορούσα  να  το  πιστέψω.  Έπρεπε  να  τους  ξαναρωτήσω  να

σιγουρευτούν αν ήταν αυτός. Όμως δεν υπήρχε αμφιβολία… ήταν ο φίλος μου ο

Μιχαήλ.  Τα  νέα  αυτά  ήταν  σοκαριστικά  και  στενάχωρα  στην  αρχή.  Ένιωσα  πιο

αδύναμος χωρίς εκείνον. Αργότερα όμως, η θλίψη εξελίχθηκε σε θυμό και οργή.

Μπορεί να μην ήταν λογική ή σωστή η αντίδρασή μου αλλά η απώλεια αυτή με

έκανε να νιώσω μίσος για όλον τον λαό των Περσών. Ήθελα να πάρω εκδίκηση για

αυτό το αγαπημένο μου πρόσωπο.

    Ο χειμώνας (622-623) ήταν μία σχετικά ήρεμη περίοδος για το Βυζάντιο.  Δεν

ξεκίνησε  κάποια  άλλη  εκστρατεία  ο  Ηράκλειος  και  οι  Πέρσες  αντίστοιχα

σταμάτησαν να απειλούν τόσο πολύ τα ανατολικά εδάφη της αυτοκρατορίας,  το

ίδιο  και  οι  Άβαροι  και  οι  Σλάβοι  στα  Βαλκάνια,  λόγω του  κρύου.  Αυτή  όμως η

ηρεμία  και  «διακοπή»  από  τις  μάχες  και  τον  πόλεμο  δεν  είχε  αλλάξει  τα

συναισθήματά μου για την απώλεια του καλύτερού μου φίλου. Ακόμα «έβραζα»

από θυμό και παραδόξως ήθελα να ξαναπαλέψω με τους Πέρσες πιο πολύ από

οτιδήποτε άλλο. Ο Ηράκλειος έδωσε σε πολλούς στρατιώτες άδεια να πάνε πίσω

στην πατρίδα και να δουν την οικογένειά τους. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς που θα

πήγαιναν πίσω στο σπίτι τους για τον Δεκέμβρη και Γενάρη. Οι δικοί μου δεν είχαν

ιδέα  για  το  αν  ήμουν  ζωντανός  ή  όχι,  ούτε  εγώ  ήξερα  αν  ήταν  όλοι  καλά.

Τρελάθηκαν απ' την χαρά τους που γύρισα υγιής κι εγώ εννοείται χάρηκα που τους

είδα μετά από τόσο καιρό, αλλά δεν είχα ξεπεράσει τον χαμό του Μιχαήλ. Όλοι τους

ήταν στα καλύτερά τους όμως, κι αυτό είχε σημασία. Δεν θα μπορούσα να αντέξω

να χάσω κάποιον άλλον τόσο σημαντικό στη ζωή μου. 

    Γνώριζαν πως η  εκστρατεία  ολοκληρώθηκε επιτυχώς όμως,  ήθελαν  πολύ να

μάθουν λεπτομέρειες,  ειδικά ο πατέρας μου που ήταν πρώην στρατιωτικός.  Δεν

μπορούσα  να  πω  κάτι  παραπάνω.  Τουλάχιστον  όχι  τώρα.  Όποτε  αναφέρεται  η

συγκεκριμένη μάχη μου θυμάμαι τον Μιχαήλ. Ο πατέρας κατάλαβε και αποφάσισε



να μην με πιέσει. Με είχαν στα όπα όπα αυτό το διάστημα της επιστροφής μου.

Ήθελαν να με  περιποιηθούν.  Δεν  τους  χάλασα το  χατίρι.  Η  μητέρα ετοίμασε το

γεύμα  που  ξέρει  να  κάνει  καλύτερα  ενώ  εγώ,  ο  πατέρας  και  οι  αδερφοί  του

συζητήσαμε  για  το  πώς  είναι  τα  πράγματα  στην  Κωνσταντινούπολη.  «Έχουν

καλυτερέψει», μου είπαν, «αλλά κανείς δεν μπορεί να σταματήσει έναν σεισμό»,

είπε  γελώντας  ο  θείος  Λεωνίδας.  Ένιωθα  πολύ  καλά  που  ήμουν  ξανά  με  την

οικογένεια αλλά τα βράδια είχα ταραγμένο ύπνο και εφιάλτες που σχετίζονταν με

τον Μιχαήλ. Μα γιατί τώρα αυτοί οι εφιάλτες; Δεν είχα τέτοια επεισόδια ούτε την

βραδιά της μέρας που έμαθα για τον χαμό του. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί

τώρα, μετά από μισό χρόνο περίπου. Η περιέργεια σύντομα μεταμορφώθηκε πάλι

σε θυμό. Ο χρόνος με τους γονείς και θείους μου με είχε κάνει να ηρεμήσω λίγο και

να  ξεχάσω  την  οργή  μου  για  τους  Πέρσες.  Αυτό  το  συναίσθημα  όμως,

ξαναγεννήθηκε με αποτέλεσμα να μην έχω ύπνο κάποια βράδια. Αυτό συνέβαινε

μόνο όταν ήμουν μόνος, στο κρεβάτι μου όταν κοιμόμουν και ξαφνικά ξύπναγα από

τον  εφιάλτη.  Την  μέρα  που  ήμουν  μαζί  με  τους  συγγενείς  ούτε  που  μου

ερχόντουσαν στο μυαλό ο Μιχαήλ και οι Πέρσες.

    Ήρθε η ώρα να πάω πίσω στην Ανατολή, διότι ο Ηράκλειος σχεδίαζε την δεύτερη

εκστρατεία.  Ήταν Φλεβάρης 623 που με καλέσανε πίσω. Είχε ολοκληρωθεί ένας

χρόνος από την επιστράτευσή μου. Ούτε που κατάλαβα πόσο γρήγορα πέρασε ο

χρόνος. Χαιρέτησα την μητέρα, τον πατέρα και τους θείους και μου ευχηθήκαν καλή

τύχη στις επόμενες μάχες. 

      Για κάποιον περίεργο λόγο δεν με φώναξαν στις πρώτες μάχες της εκστρατείας.

Είπανε πως δεν θα στείλουν όλους τους άντρες  στις πόλεις της Ντοβίν, Ναχκαβάν

και την Ταυρίδα όπου θα γινόντουσαν οι μάχες. Θα φώναζαν τους υπόλοιπους μόνο

αν άρχισαν να χάνουν στις μάχες, κάτι που δεν έγινε. Αυτό με θύμωσε κατά κάποιον

τρόπο.  Ήταν  σαν  να  επέλεξαν  τους  πιο  δυνατούς  και  να  μην  με  θεώρησαν

απαραίτητο για να πολεμήσει ακόμα, ενώ είχα πάρα πολλά να δώσω. Το δέχτηκα

όμως  και  απλώς  περίμενα  για  την  επόμενη  μάχη.  …Τελικά,  κατέληξα  να  μείνω

«αχρησιμοποίητος» για 3 ολόκληρα χρόνια. Συνέχισα να είμαι μία ρεζέρβα που θα

ήταν χρήσιμη μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Ίσως να ήταν καλό αυτό, γιατί ήμουν πιο

ασφαλής έτσι αλλά το μίσος μου για τον λαό των Περσών δεν είχε αλλάξει. Ήθελα

ακόμα να τους ξαναπολεμήσω. 

    Το  626  όμως  άλλαξαν  τα  πράγματα.  Οι  Πέρσες  είχαν  συμμαχήσει  με  τους

Αβάρους  και  πολιόρκησαν  την  Κωνσταντινούπολη  από  ξηρά  και  θάλασσα.  Δεν

μπορούσα να λείψω κι από αυτό! Ζω εκεί από τότε που γεννήθηκα και όλη μου η

οικογένεια  είναι  εκεί.  Συν  ότι  είναι  η  πρωτεύουσα  της  αυτοκρατορίας  και  δεν

γίνεται να νικηθούμε εδώ. Δεν περίμενα να μην με καλέσουν στη μάχη, όπως και

ευτυχώς έκαναν. Θα πολεμούσα επιτέλους μετά από 4 χρόνια! Ίσως όμως να μην

ήταν  τόσο  φυσιολογική  αυτή  η  συμπεριφορά  μου.  Ίσως  να  είμαι  ο  μόνος  που

χαίρεται  να  παλέψει.  Πρέπει  να  γίνει  όμως.  Για  τον  Μιχαήλ.  Ήμουν,  λοιπόν,

επιτέλους στον κύριο στρατό, οπού βρισκόταν στην Λαζική. Ήταν  ώρα να δείξω τι

πραγματικά μπορώ να κάνω στη μάχη και να είμαι ξανά στον κύριο στρατό, μόνιμα.



Ο  πατριάρχης  Σέργιος  εμψύχωσε  τον  πληθυσμό  της  Κωνσταντινούπολης  και

εξασφάλισε το ακμαίο φρόνημα του στρατού και του στόλου.

    Και λοιπόν… άρχισε η εισβολή των Αβαρών και Περσών από στεριά και θάλασσα.

Εγώ βέβαια, ήμουν στρατιώτης ξηράς. Πολέμησα με πάθος, αποφασιστικά και θα

έλεγα πολύ καλά - σε αυτό βοήθησε πολύ η οργή που ακόμα είχα για τους Πέρσες.

Τελικά,  καταφέραμε  να  εξουδετερώσουμε  τον  στρατό  των  Περσών και  Αβάρων,

όπως και ο Βυζαντινός στόλος συνέτριψε ολοκληρωτικά αυτόν των Περσών. Ήμουν

χαρούμενος που η επιστροφή μου στον στρατό ήρθε με αποφασιστική νίκη, που η

οικογένειά μου δεν επηρεάστηκε από την εισβολή και ένιωσα ευχαριστημένος από

την  απόδοσή  μου  -  δεν  θα  απογοητευόμουν  με  τον  εαυτό  μου  ακόμα  κι  αν  η

εισβολή των εχθρών ήταν επιτυχής.

    Αφού ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, με άφησαν να πάω να δω την οικογένειά

μου, 3 χρόνια από την τελευταία φορά που τους είδα. Εξάλλου, ήμουν 31 ετών. Δεν

είναι το ό,τι πιο εύκολο να πολεμάς σε αυτήν την ηλικία. Γύρισα στο σπίτι και μου

έκαναν γιορτή για τον γυρισμό μου. Βέβαια, είχα τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι και

θα έπρεπε να είμαι ξαπλωμένος για λίγο αλλά χαρήκαμε όλοι που ξαναείδαμε ο

ένας τον άλλον, μετά από τόσο καιρό. Μου εξήγησαν πως ο θείος Λεωνίδας έφυγε

να μείνει στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε κάτι ξαδέρφια εκεί και αποφάσισε να πάει να

μείνει μαζί τους. Έναν μήνα αργότερα, αρρώστησε ο πατέρας μου. Δεν ήταν κάτι

τραγικό, αλλά ήταν την περισσότερη ώρα στο κρεβάτι και ξεκουραζόταν. Δεν είχα

την δυνατότητα να τον βλέπω πολύ. Καθώς πέρναγε ο χρόνος, όλα ήταν καλά και

ήρεμα. Ο πατέρας καλυτέρευε καθημερινά και δεν πήγαινε κάτι στραβά. Ύστερα,

κάποια στιγμή νομίζω τον Νοέμβρη, μου έκανε αίτηση ο στρατός του Βυζαντίου αν

θέλω  να  πολεμήσω  στην  Νινευή.  Επρόκειτο  να  γινόταν  μία  πολύ  ισχυρή  και

δύσκολη μάχη. Ο λόγος που δεν με υποχρέωσαν ήταν η ηλικία μου. Ήμουν πλέον 32

ετών και δεν ήταν εύκολο να ξανά παλέψω. Οι γονείς μου με συμβούλεψαν να μην

πάω, πως δεν υπάρχει λόγος να κινδυνέψω ξανά. Το σκέφτηκα καλά και αποφάσισα

να πάω. Θα ήταν η τελευταία μου φορά στην εκστρατεία κατά των Περσών, ίσως να

ήταν  η  τελευταία  μάχη  του  Βυζαντίου  κατά  των  Περσών  υπό  τον  Ηράκλειο.  Η

Νινευή ήταν πολύ πιο μακριά από τις άλλες μάχες, σε Πόλη και Αρμενία. Δεν με

ενδιέφερε όμως. 

12 Δεκεμβρίου 627 μ.Χ.

Αυτή ήταν η μέρα της μάχης της Νινευί. Η μάχη αυτή θα ήταν η πιο σκληρή που είχα

ποτέ ζήσει. Δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Ήταν τεράστια η σύγκρουση των

δύο αυτοκρατοριών.  Πάνω στην μάχη τραυμάτισα πολύ σοβαρά το χέρι  μου.  Η

αιμορραγία  ήταν  αρκετά  μεγάλη.  Θα  σκοτωνόμουν,  αλλά  ήρθε  ένας  άλλος

στρατιώτης και με βοήθησε, έτσι δεν με σκότωσε ο Πέρσης.  Με μετέφερε εκτός

μάχης όσο πιο γρήγορα και κρυφά γινόταν. Δεν μπορούσα να συνεχίσω. Μου έδωσε

ένα πανί για την αιμορραγία και πήγε πίσω στην μάχη. 

    Αυτή η σύγκρουση έληξε με νίκη υπέρ του Βυζαντίου.  Ήταν μία από τις πιο

σημαντικές,  αν  όχι  η  σημαντικότερη  μάχη  του  Βυζαντινοπερσικού  πολέμου.  Με



γύρισαν πίσω στην Κωνσταντινούπολη, στο σπίτι μου. Με είδαν με τραυματισμένο

το χέρι και τρόμαξαν, αλλά τους εξήγησα πως θα περνούσε σύντομα. Στην τελική,

ήμασταν  χαρούμενοι  που  ο  αυτοκράτορας,  που  όλοι  εμπιστευτήκαμε  πριν  καν

αναλάβει εξουσία, βοήθησε εξαιρετικά την κατάσταση και συνέτριψε τους Πέρσες.

Πόσο θα ήθελα να ήταν ο Μιχαήλ εδώ μαζί μου αυτή την στιγμή…

ΠΗΓΕΣ:

1. Βιβλίο Μαθητή Ιστορίας Β' Γυμνασίου

2. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica Τόμος 22

3.Βικιπαίδεια  (https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE

%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82)

4. Η φαντασία μου
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Μία αληθινή ιστορία

   Αυτή είναι η ιστορία του Μεχμέτ και του Αναξαγόρα, δυο φίλων αδελφικών που

όμως  βρέθηκαν  αντιμέτωποι  με  τον  πόλεμο,  μέλη  της  στρατιάς  των  δύο

αντιμαχόμενων εθνών και τους χώρισε ο θάνατος. 

   Το ξεκίνημα αυτής, λοιπόν, της ιστορίας χρονολογείται περίπου στο 613 μ.X., όταν

ο  Ηράκλειος  είχε  υπό  την  εξουσία  του  τη  Ρωμαϊκή  αυτοκρατορία.  Την  περίοδο

εκείνη δυο παιδιά γεννήθηκαν στην ίδια γειτονιά της Κωνσταντινούπολης, αγόρια

διαφορετικής  καταγωγής.  Ο  Αναξαγόρας  ήταν  Έλληνας,  με  καταγωγή  από  την

Αθήνα  και  απόγονος  μιας  εύπορης  οικογένειας.  Έμενε  στην  πόλη  μαζί  με  τους

δικούς του, καθώς ο πατέρας του ήταν έμπορος χαλιών. Ο Μεχμέτ από την άλλη

είχε αραβική καταγωγή και ήταν ειδωλολάτρης. Ως μέλος μιας φτωχής οικογένειας,

δούλευε  στην  έπαυλη  του  Αναξαγόρα  ως  υπηρέτης.  Μα,  αν  πραγματικά

αναρωτιέστε  πως μπορώ να ξέρω να σας πω μια τέτοια ιστορία είναι  απλό:  Τα

χρόνια  εκείνα ήμουν ένας  μικρός,  πλανόδιος πωλητής  λιβανιού και  θυμάμαι  να



σύχναζα έξω από το σπίτι του πλούσιου νεαρού. Ακόμα θυμάμαι σαν ήταν μικρά,

που  αχώριστα  έπαιζαν  μαζί  σαν  δυο  διαφορετικά  χρώματα  λουλουδιών  να

στέκονται παρέα. Βλέπετε, τα παιδιά δεν έχουν τίποτε να τα χωρίζει και αυτό που

εμείς αποκαλούμε «ρατσισμό» αποτελούσε σημάδι άγνωστο στον χάρτη τους  που

όμως, περίμενε κάποτε να εξερευνηθεί.

    Τα χρόνια πέρναγαν σαν το νερό ενός ποταμού, αλλάζοντας μερικές φορές τον

ειρμό της σκέψης των ανθρώπων και έτσι, ενώ παλιότερα ήταν όλοι εξοικειωμένοι

με το γεγονός ότι υπήρχαν κι άλλες πολλές θρησκείες, κάτι συνταραχτικό συνέβη

που άλλαξε τη ροή των γεγονότων. Το 630 μ.Χ.  κυριάρχησε ο ισλαμισμός στους

Άραβες,  μια θρησκεία που περιλαμβάνει τον ιερό πόλεμο και φανατίζει, σαν ένα

πέπλο που όταν σου ρίχνεται, σταματάς να υπακούς στην κοινή λογική αλλά σαν

στρατιώτης,  προσηλώνεσαι  στο  θέλημά  της.  Η  οικογένεια  του  Αναξαγόρα,

φοβούμενη  μήπως  οι  γονείς  του  Μεχμέτ  εξεγερθούν  και  τους  σκοτώσουν,

αποφάσισαν να τους διώξουν, καθώς η έριδα έμπαινε στις καρδιές και το μυαλό

τους.  Οι  δυο  νέοι,  αναγκάστηκαν  να  αποχαιρετήσουν  ο  ένας  τον  άλλο  και  με

βιασύνη έπρεπε να διαλέξουν δρόμους  διαφορετικούς.

      Για πολύ καιρό, δεν έτυχε να ακούσω ή έστω να προσπαθήσω να μάθω κάτι γι’

αυτούς.  Ως δούλος  της  μοίρας  μου,  συνέχισα το  ταξίδι  μου σε  πόλεις  μακρινές

περιμένοντας πως τίποτα σε τούτον εδώ τον κόσμο δεν θα άλλαζε, παρά μόνον θα

υπήρχε ο εγωισμός να μας χωρίζει και να προκαλεί διαμάχες και θανάτους. 

      Έξι χρόνια αργότερα, όταν το έτος 636 είχε πλέον βασιλέψει, μια μάχη ξέσπασε

στο Γιαρμούκ,  περιοχή όπου βρισκόταν ο ομώνυμος παραπόταμος  του ποταμού

Ιορδάνη.  Εκείνη  την  περίοδο,  είχα  καταφέρει  από  το  εμπόριο  λιβανιού  να

μεταπηδήσω στο εμπόριο σιδηρομεταλλευμάτων και για κακή μου τύχη με είχαν

στείλει να προμηθεύσω το στράτευμα των βυζαντινών με  διάφορα μέταλλα που θα

τους φαίνονταν χρήσιμα στην παραγωγή όπλων. Τότε, εντελώς τυχαία και σ’ ένα

πεδίο  όπου  στρατιώτες  εξασκούνταν  σκληρά  να  δώσουν  την  τελική  τους

αναμέτρηση κι ενώ ετοιμαζόμουν να φύγω, το βλέμμα μου έπεσε πάνω σ’  έναν

θλιμμένο  νεαρό  που  βάλθηκε  στα  καλά  καθούμενα  να  κλαίει  διαβάζοντας  ένα

γράμμα. Ήταν σα να ήθελε με μιας να σβηστεί από την εικόνα του πολεμοχαρούς

σκηνικού κι έτσι, με ένα βλέμμα απορίας, κατευθύνθηκα προς αυτόν με σκοπό να

τον καθησυχάσω. Βλέπετε εκείνα τα χρόνια όποιος φαινόταν έστω και λίγο ανάξιος

πολεμιστής θα εξοριζόταν από την πατρίδα του και αυτό θα σήμανε ατίμωση στην

οικογένειά του. Καθώς διέσχιζα το πυκνό καταπράσινο γρασίδι το οποίο μόλις κάτι

μέτρα  μας  χώριζε,  άρχιζα  να  αναγνωρίζω χαρακτηριστικά  από  το  πρόσωπο  του

νεαρού. Εκείνα τα ξανθά κοντά μαλλιά σε συνδυασμό με τα πυκνά ατίθασα φρύδια

και  τα  καταπράσινα  μάτια,  τα  είχα  ξανασυναντήσει  και  τα  ήξερα μάλιστα πολύ

καλά. Οι αναμνήσεις μου με πήγαιναν πίσω, σ’ εκείνη την λαμπρή γειτονιά όταν

ήταν  στο  μεγαλείο  της  και  που  στα  σοκάκια  της  δεν  έπαυε  να  επικρατεί

πολυκοσμία.  Βαθιά  συγκινημένος  προχώρησα  να  μάθω  τι  είχε  συμβεί  στον

Αναξαγόρα, που σαν παιδί μου ήξερα πότε τον βασάνιζε το καθετί. Κι εκείνος, με το



που με αναγνώρισε έπεσε στα χέρια μου και με λυγμούς προσπάθησε να μου πει τι

είχε γίνει.

~Θα  τον  σκοτώσουν,  θα  τον  σκοτώσουν!  Έλεγε  και  μόλις  που  κατάφερα  να

ξεχωρίσω τα λόγια του από το κλάμα. 

~Τι θες να πεις παιδί μου; Πες μου το κακό που σε βασανίζει για να λυτρωθείς.

~Στον πόλεμο θα πάρει μέρος κι ο Μεχμέτ, τον θυμάσαι, έτσι δεν είναι; Σαν μικρός

που ήταν αχώριστοι παίζαμε παρέα, σαν αδέλφια μα κι όταν έφυγε από την Πόλη

δεν χάσαμε επαφές. Αλληλογραφούσαμε και κρατούσαμε συντροφιά ο ένας στον

άλλο.  Η  πρώτη  μας  φορά  στο  πανεπιστήμιο,  μικρά  ασήμαντα  οικογενειακά

καβγαδάκια, ο πρώτος μας μεγάλος έρωτας, όλα τα μοιραζόμασταν και νιώθαμε

σαν να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο.

    Τα νέα, σαν ένας κεραυνός χτύπησαν τα βάθη της καρδιάς μου και πλέον μόνο

ένα ήταν σίγουρο: κανείς δε μπορούσε να κάνει πίσω. Σε λίγο η μάχη θα άρχιζε κι

εγώ έπρεπε να αναχωρήσω για την πατρίδα. Πνιγμένος μέσα στις σκέψεις μόνο δυο

λέξεις πρόλαβαν να βγουν απ’ τα χείλη μου κι αυτές ήταν λέξεις όπως: «κουράγιο»

και «υπόμεινε». Σαν να ήμουν σχεδόν σίγουρος για την κακή κατάληξη αυτού του

άσκοπου πολέμου αγκάλιασα σφιχτά τον Αναξαγόρα κι έπειτα έφυγα, καθώς ήταν

αρκετά επώδυνο να κοιτάζω στο βάθος κόσμο να είναι αποφασισμένος να πεθάνει

κι όλα αυτά για τι; Ως ένδειξη του μεγαλείου του Βυζαντίου ή αυτού του Χαλιφάτου.

     Δυο εβδομάδες αργότερα, όταν όλα πλέον είχαν τελειώσει και οι βυζαντινοί

είχαν υποστεί νίκη ολοκληρωτική, θυμάμαι τον εαυτό μου να έψαχνα απεγνωσμένα

τον έμπορο Ξενοφώντα, το κύρος του οποίου ποτέ δεν έλειπε μόνο που πρόφερε

κανείς  το  όνομά  του.  Ήταν  βλέπετε  σπουδαίος  για  τα  χρόνια  του  και  όλοι  τον

ανταγωνίζονταν τόσο στην τιμή όσο και στην τέχνη. Τελικά, ύστερα από καιρό που

έψαχνα μα τίποτα δεν έβρισκα, έτυχε να φτάσει ως τ’ αυτιά μου πως ένας θρύλος

είχε  μόλις  γεννηθεί  απ’  αυτόν  τον  πόλεμο.  Επρόκειτο  για  δυο  νεαρούς,  μέλη

αντιμαχόμενης στρατιάς που μην μπορώντας να υπερασπιστούν ο ένας τον άλλο

λάβωσαν  τα  στήθη  με  τα  σπαθιά  τους  κι  έτσι  παράμερα  ξεψύχησαν  παρέα

κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.

    Ώρες ατελείωτες έκλαιγα, προσπαθώντας να βγάλω από μέσα μου την λύπη και

το  μίσος  μου  για  αυτούς  που  έτσι  και  μόνο  για  το  συμφέρον  οργανώνουν

εγκλήματα με ανυπολόγιστες συνέπειες. Γιατί παιδιά μου δεν έχει δικαιολογία ένας

φόνος,  μια  γενοκτονία  παρά  μόνο  κάλυψη  όπως  αυτό  που  ονομάζουμε

«φιλοπατρία» κι  ορισμένες φορές παρερμηνεύεται  και για χάρη της αφανίζουμε

πολιτισμούς  ολόκληρους,  για  να  επικρατήσουν  οι  δυνατοί,  δηλαδή  η  ψεύτικη

υπόληψή μας.  

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Ο Κωνσταντίνος και ο Υιός του

Είμαι πολύ περήφανος για τον πατέρα μου τον Κωνσταντίνο. Βοηθάει τη Ρώμη και

δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του αλλά και τους άλλους. Είναι ένας πολύ καλός

αυτοκράτορας.  Όλα  άρχισαν  από  τα  μέτρα  που  πήρε.  Αυτά  ήταν  το  δικαίωμα

άσκησης της Χριστιανικής λατρείας, η διαχώριση της πολιτικής με τη στρατιωτική

εξουσία και η κυκλοφορία ενός χρυσού νομίσματος. Μαζί με όλα αυτά ήθελε να

ιδρύσει και ένα νέο διοικητικό κέντρο στην Ανατολή.

Έκανε αρκετούς πολέμους από τους οποίους οι περισσότεροι ήταν καταστροφικοί.

Ένας από αυτούς όμως, έχει χαραχτεί στη μνήμη μου. Μια μέρα είχε δώσει εντολή

να ετοιμαστεί ο περισσότερος στρατός, για να φύγουν για το Ανατολικό τμήμα του

κράτους.  Εγώ  τότε  τον  ρώτησα  για  ποιον  λόγο  να  πάει  και  κυρίως,  γιατί  να

ετοιμάσει  τόσο  στρατό.  Μου  απάντησε  πως  θα  πήγαινε  να  αντιμετωπίσει  τον

Λικίνιο, για να μείνει μόνο αυτός και να γίνει μονοκράτορας. Αυτό όμως, που δεν

περίμενα ήταν πως μου ανέθεσε τα καθήκοντά του μέχρι να γυρίσει. 

Δεν ήταν πολύ δύσκολα αυτά τα καθήκοντα, αν και φαντάζομαι πως οι υπήκοοί του

είχαν πάρει όλες τις δουλειές και εγώ απλώς, έδινα διαταγές. Ωστόσο, μέσα στις

μέρες που έλειπε ο Κωνσταντίνος, κάτι αναπάντεχο συνέβη. Ο Λικίνιος είχε στήσει

ενέδρα.  Οι  στρατιώτες  του,  μετά  από  μια  σκληρή  μάχη  με  τους  υπηκόους,

κατάφεραν να με απαγάγουν. Την ίδια μέρα κιόλας με είχαν πάει στον Λικίνιο. Εκεί

άκουσα να λέει  πως  θα απειλήσουν  τον  πατέρα μου ότι  θα με  σκοτώσουν.  Ως

αντάλλαγμα θα ζητήσουν  πολλά χρήματα και  τα  όπλα του στρατού,  για να μην

μπορεί ο Κωνσταντίνος να γίνει μονοκράτορας. Έτσι ο Λικίνιος θα κυριαρχούσε σε

όλη την αυτοκρατορία. 

Οι μέρες πέρασαν, το αίτημα του Λικινίου έγινε δεκτό και τα λάφυρα άρχισαν να

μαζεύονται. Όμως, επειδή ο Κωνσταντίνος δεν θα άφηνε ποτέ την αυτοκρατορία

στο έλεός της δημιούργησε ένα σχέδιο. Την ώρα, λοιπόν, που θα έδινε τα χρήματα

και κάποια από τα όπλα στον Λικίνιο οι καλύτεροι από τους στρατιώτες θα ήταν

έτοιμοι  να  αφοπλίσουν  τον  στρατό  του  Λικινίου  με  το  σήμα  που  θα  έδινε  ο

Κωνσταντίνος.  Έτσι και έγινε. Αφότου αφοπλίστηκε ο στρατός ο πατέρας μου με

πήρε πίσω στο σπίτι νικώντας πια τον Λικίνιο και έγινε τελικά, μονοκράτορας. 

Μετά  από  αυτό  το  συμβάν  όλα  ήρθαν  πάλι  στην  θέση  τους.  Ο  Κωνσταντίνος

αποφάσισε  τελικά,  να  ιδρύσει  το  νέο  διοικητικό  κέντρο  στη  θέση  του  αρχαίου



Βυζαντίου.  Όταν  το  έκανε  αυτό  μου  εξήγησε  τους  λόγους,  όμως  αυτόν  που

θεώρησα σημαντικότερο είναι  ότι  η περιοχή έχει  καλύτερη άμυνα και  καλύτερο

εμπόριο. Εκεί έβαλε λεωφόρους, δημόσια κτήρια και μια πλατεία όπου ονομάστηκε

<<  Φόρουμ  του  Κωνσταντίνου>>.  Έβαλε  νέα  τείχη  στην  Πόλη,   ώστε  να

αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των Γότθων και των Περσών. Παλιά οι επιθέσεις τους

ήταν  καταστροφικές  για  την  Ρώμη  όμως,  με  αυτά  τα  τείχη  οι  καταστροφές

μειώθηκαν κατά πολύ. 

Όσο για το εμπόριο υπήρξε σίγουρα τεράστια ανάπτυξη. Τώρα με την τοποθεσία

που έχουμε η μισή Ευρώπη και η άλλη μισή Ασία έρχονται και εμπορεύεται από

εμάς.  Θυμάμαι  μια  ιστορία  που  μου  έλεγε  ο  πατέρας  μου,  σχετικά  με  μια

ανταλλαγή  που  έκανε  ένας  φίλος  του.  Στην  ανταλλαγή  αυτή  ένας  έμπορος  θα

αντάλλαζε ελεφαντόδοντο με έναν φίλο του πατέρα μου. Όμως, ο έμπορος έκλεψε

τα νομίσματα της ανταλλαγής πήρε το ελεφαντόδοντο και  έτρεξε να κρυφτεί.  Ο

φίλος του πατέρα μου τον  κυνήγησε σε όλη την αυτοκρατορία, ώσπου φώναξε τους

φρουρούς και τον έπιασαν. Αυτή είναι σίγουρα μια ωραία και αστεία ιστορία που

δεν θα ξεχάσω ποτέ μου.

Ο πατέρας μου όμως, έφτιαξε και έναν ιππόδρομο. Θυμάμαι πως πηγαίναμε εκεί

πολλές φορές και βλέπαμε τις ομάδες πάνω στα άλογα να τρέχουν και εμείς να

βάζουμε  στοιχήματα  μεταξύ  μας.  Αυτές  οι  στιγμές  είναι  οι  καλύτερες  που  έχω

περάσει με τον πατέρα μου, διότι είμασταν πραγματικά χαρούμενοι.

Εκτός όμως από τους χώρους διασκέδασης και όλα τα άλλα που έφτιαξε θα έπρεπε

να βάλει και ένα όνομα σε αυτή την πόλη. Πολλοί την έλεγαν Νέα Ρώμη όμως, τον

συμβούλεψα να βάλει το όνομά του, αφού είναι ο ιδρυτής της. Έτσι πήρε το όνομα

Κωνσταντινούπολη. Τα εγκαίνια της πόλης έγιναν στης 11 Μαΐου του 330. Από τότε

και για πολλά χρόνια γιορτάζαμε τα γενέθλιά της. 

Ο Κωνσταντίνος  είχε  δείξει  ευνοϊκό χαρακτήρα στους Χριστιανούς,  γιατί  πίστευε

πως θα μπορούσαν να  αποκαταστήσουν την κλονισμένη ενότητα του Ρωμαϊκού

κράτους. Στην Ανατολή οι Χριστιανοί ήταν περισσότεροι. Αυτός ήταν και ένας από

τους  λόγους  που  ήρθαμε  στην  Κωνσταντινούπολη.  Αυτό  ήταν  κάτι  που  έμαθα

αρκετό καιρό μετά την ίδρυση της πόλης. 

Αυτή η εύνοια που έδειχνε ο Κωνσταντίνος φαίνεται κυρίως, από δύο πράγματα. Το

πρώτο  είναι  πως  μετέφερε  το  χριστόγραμμα  από  την  στρατιωτική  σημαία  στα

νομίσματα του και  εξέδωσε λόγους ευνοϊκούς για τους χριστιανούς.  Το δεύτερο

πράγμα είναι ο το Διάταγμα των Μεδιολάνων. Σε αυτό το Διάταγμα ο Κωνσταντίνος

με  τον  Λικίνιο  υπέγραψαν  συμφωνία  για  την  ελευθερία  άσκησης  του

Χριστιανισμού.  Όμως θυμάμαι πως μετά από όλο αυτό πολύ άνθρωποι που δεν

ήξερα ερχόντουσαν στο σπίτι και χτυπούσαν την πόρτα. Ο πατέρας μου, μου είπε να

μην τους δίνω σημασία και να μην τους ανοίγω. Όταν τον ρώτησα γιατί, μου είπε

πως είναι οπαδοί της αρχαίας θρησκείας και είναι ενοχλημένοι με το γεγονός ότι

είναι πιο ευνοϊκός με την νέα θρησκεία παρά με αυτούς. 



Ένα  χρόνο  μετά,  αφότου  είχε  γίνει  μονοκράτορας  ο  Κωνσταντίνος,  κάλεσε  ένα

συνέδριο στη Νίκαια της Βιθυνίας. Με είχε πάρει και εμένα μαζί του. Στο συνέδριο

ήρθαν επίσκοποι από όλες τις επαρχίες του Οικουμενικού Ρωμαϊκού κράτους. Γι’

αυτό νομίζω ονομάστηκε και Οικουμενική σύνοδος. Στο συνέδριο αυτό ο πατέρας

μου, μού υποσχέθηκε ότι θα γίνω και εγώ αυτοκράτορας κάποια μέρα. 

 Όμως, τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι. Τα χρόνια πέρασαν πολύ γρήγορα, ώσπου μια

μέρα του έτους 337 ο πατέρας μου πέθανε. Από τότε, λοιπόν, έπρεπε να αναλάβω

την εξουσία. Πολλοί την ζήλευαν αυτή την εξουσία και με επιτυχία προσπάθησαν να

μου  την  πάρουν.  Δεν  ένιωθα  άξιος  πια.  Αυτοκράτορες  ήταν  ο  Ιουλιανός  και

αργότερα ο Θεοδόσιος. 

Τον Θεοδόσιο δεν τον συμπάθησα ποτέ. Με έδιωξε από την αυτοκρατορία, διότι

φοβόταν μην πάω με οπαδούς και πάρω πίσω την εξουσία. Τώρα έχω καταφύγει σε

ένα χωράφι με ένα μικρό σπίτι κάπου στην Ευρώπη έχοντας πια νέες συνήθειες και

προσπαθώντας να ζήσω ως ένας ταπεινός αγρότης.
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Όταν  ξεκίνησε  η  παρακμή  του  κράτους  μας,  του  Βυζαντίου,  έδιωξαν  τους

μισθοφόρους  και  προσέλαβαν  αγρότες,  που  ήταν  στρατιώτες.  Ένας  από  αυτούς

ήμουν και εγώ. 

Ζούσα σε ένα μικρό χωριό με ελάχιστα απομονωμένα αγροτόσπιτα. Τα περισσότερα

από  αυτά  ήταν  φτωχά  σπίτια  ενός  τυπικού  αγροτικού  χωριού.  Ισόγεια  και

αποτελούνταν από δύο ή τρία δωμάτια, με δάπεδο από πατημένο πηλόχωμα και

αχυρένια στέγη. Οι πιο εύποροι χωρικοί ζούσαν σε διώροφα σπίτια, στα οποία το

ισόγειο χρησίμευε σαν αποθήκη. Τα σπίτια αυτά είχαν επίσης, στάβλους για τα ζώα

και αρκετά διέθεταν μύλο για το άλεσμα του σιταριού. Γύρω από αυτά τα σπίτια

υπήρχαν αμπελώνες,  λαχανόκηποι,  οπωρώνες και  ελαιώνες.  Στις εδαφικές ζώνες

μεταξύ των διαφορετικών ιδιοκτησιών έσπερναν σιτάρι, κριθάρι, βρόμη ή σίκαλη.

Πιο μακριά από το χωριό έβοσκαν τα κοπάδια των προβάτων, των αιγών και των

βοοειδών.

Είχαμε  μια  ποικίλη  διατροφή,  ειδικά  σε  περιόδους  της  σταθερότητας  και  της

ευημερίας.  Το  ψωμί  ήταν  το  κυρίαρχο  μέρος  της  διατροφής  μας  και

συμπληρώνονταν  από  τις  ελιές  και  το  ελαιόλαδο,  τα  φασόλια,  τα  ψάρια,  τα

λαχανικά - όπως το λάχανο - τα κρεμμύδια, τα πράσα, τα καρότα, το σκόρδο, τα

αγγούρια και τα κολοκύθια, διάφορα φρούτα συμπεριλαμβανομένων των μήλων,

των αχλαδιών, των κερασιών και των δαμάσκηνων, καθώς επίσης και του μελιού

και των καρυδιών. Τα ζώα ήταν σημαντικά για την παραγωγή γάλακτος, τυριού και

για το κρέας τους. Τα αυγά κότας ήταν επίσης, σε μεγάλη εκτίμηση στη διατροφή

τόσο του φτωχού αγρότη όσο και του αριστοκράτη.

Οι  καλλιέργειες  εξαρτιόνταν  από  τη  θέση  και  την  ποιότητα  του  εδάφους:  Στο

εσωτερικό  της  Μικράς  Ασίας  και  ιδιαίτερα  στις  τεράστιες  φάρμες  των



μεγαλογαιοκτημόνων εκτρέφονταν ζώα, ενώ στις ποτιστικές και εύφορες παράκτιες

περιοχές της Μικράς Ασίας καλλιεργούνταν το σιτάρι, τα αμπέλια και οι ελιές. Άλλες

μορφές  γεωργικής  παραγωγής  ήρθαν  στο  προσκήνιο,  όταν  ευνόησαν  οι

περιστάσεις:  η αλιεία αποτέλεσε ένα σημαντικό τομέα της αγροτικής οικονομίας

στις  παράκτιες  περιοχές  και  στις  όχθες  των  λιμνών,  καλλιεργήθηκε  το  λινάρι

καλλιεργήθηκε για την παραγωγή  σχοινιού και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Καλλιεργήθηκε επίσης, το βαμβάκι, αυξήθηκε η καλλιέργεια των δέντρων μουριάς

για την παραγωγή μεταξιού από μεταξοσκώληκες. Αναπτύχθηκε και η μελισσοκομία

για την παραγωγή του κεριού καθώς επίσης, και του μελιού.

Σε ηλικία 25 ετών πήγα στη βουλή, όπως μου είχε ζητηθεί, για να μου δοθεί ένα

χωράφι. Αυτό το χωράφι θα ήταν η ζωή μου, διότι θα μου πρόσφερε χρήματα, με τα

οποία θα συντηρούσα την οικογένεια μου και θα αγόραζα εξοπλισμό και ένα άλογο

για τις μάχες που με περίμεναν. Φυσικά, θα είχα τους μεγάλους φόρους οι οποίοι

πολλές φορές αν ήσουν μικροκαλλιεργητής και είχες και δάνεια μπορούσαν να σε

οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή. Η μόνη λύση σε αυτή την περίπτωση ήταν

να  βάλεις  ως  εγγύηση  τα  χωράφια  σου.  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο  αυξανόταν  ο

δανεισμός και η χρεοκοπία.

Η θέση των μικρών αγροτών στο Βυζάντιο γίνονταν ακόμη χειρότερη σε περιόδους

πολέμων,  δυσμενών  κλιματολογικών  συνθηκών  και  εξαιτίας  της  πίεσης  των

μεγαλογαιοκτημόνων  και  της  φορολογικής  πίεσης  του  κράτους.  Αιώνες  με  τους

αιώνες η γη από τα χέρια των μικρών αγροτών πέρασε στα χέρια των δυνατών και

της  εκκλησίας.  Δημιουργήθηκαν  τεράστια  κτήματα  μοναστηριών,  παρά  τις

σποραδικές προσπάθειες από την κεντρική κυβέρνηση να χορηγηθεί η οικονομική

βοήθεια  στους  μικροκαλλιεργητές  ή  να  νομοθετήσει  ενάντια  στην  πώληση  του

εδάφους στους δυνατούς.

Βέβαια, οι στρατιώτες – αγρότες, όπως εγώ,  λάμβαναν από το κράτος εκτάσεις γης,

τις  οποίες  καλλιεργούσαν  και  ήταν  υπεύθυνοι  για  τη  φροντίδα  τους.  Όλοι  οι

στρατιώτες – αγρότες λειτουργούσαν σύμφωνα με τον γεωργικό νόμο και γνώριζαν

τις  υποχρεώσεις  και  τα  δικαιώματα  τους.  Με  το  πέρασμα  του  χρόνου

δημιουργούσαν  μεγάλη  ιδιοκτησία  με  αποτέλεσμα  να  μπορούν  γενικότερα  να

συμπεριληφθούν στους πιο ευκατάστατους καλλιεργητές.

Οι  καλλιεργητές  των  στρατιωτικών  κτημάτων  είχαν  υποχρέωση  να  προσφέρουν

στρατιωτικής φύσης υπηρεσίες, κάθε φορά που το κράτος τις χρειαζόταν: είτε με

προσωπική  ένοπλη  υπηρεσία,  είτε  με  καταβολή  χρηματικού  ποσού  ικανού  να

εξοπλίσει και να συντηρήσει έναν στρατιώτη. Ήταν υπεύθυνοι για την προμήθεια

ατομικού εξοπλισμού,  δηλαδή άλογα,  όπλα ακόμα και  τα βασικά αγαθά για τις

ανάγκες  τους  σε  περίπτωση  μάχης.  Ήταν  υποχρεωμένοι  να  ακολουθούν  τους

κανόνες του ‘’Γεωργικού Νόμου’’ και να εκτελούν τις απαιτούμενες ενέργειες που

τους όριζε το κράτος.



Φυσικά,  ο  ρόλος  του  στρατιώτη-  αγρότη  είχες  διάφορους  κινδύνους  και

μειονεκτήματα. Το κράτος προχώρησε και στην παραχώρηση ή πώληση γης στους

στρατιώτες  με  σκοπό τη  δημιουργία  στρατιωτών,  οι  οποίοι  δε  θα πληρώνονταν

πλέον τακτικά για τις στρατιωτικές τους υπηρεσίες, αλλά θα κάλυπταν σε μεγάλο

μέρος τις ανάγκες τους από την καλλιέργεια της γης τους.  Οι στρατιώτες αυτοί δεν

ήταν  πλέον  επαγγελματίες,  καθώς,  ως  συνέπεια  της  ιδιότητας  του  στρατιώτη-

γεωργού  δεν  υπηρετούσαν  ενεργά  όλο  το  χρόνο  αλλά  μόνο  την  περίοδο  των

επιχειρήσεων και ανάλογα με τις ανάγκες προ έκυπταν.

Για πολλά χρόνια βρισκόμουν σε θέση άμυνας λόγω των πολλών επιθέσεων των

Αράβων. Αργότερα, ο αρχηγός μας, είπε πως θα αντεπιτεθούμε στον Ευφράτη. Η

οικογένεια μου ανησυχούσε πολύ για εμένα αλλά σε αυτή την μάχη νικήσαμε, τον

Εμίρη της Μελιτηνής. Μετά από αυτή την μάχη, η αυτοκρατορία μας κατάλαβε πως

αυτοί  οι  καιροί  θα είναι  πολύ δύσκολοι.  Στην  συνέχεια  η  διαμάχη  κράτους  και

χριστιανισμού τελείωσε και με τις νίκες που πήραμε, αποκτήσαμε αυτοπεποίθηση

και επεκτείναμε το κράτος. Επίσης, πολλοί άνθρωποι του κράτους μας και άλλων

εθνών έγιναν πιστοί στον χριστιανισμό.

Στη  συνέχεια  καταλάβαμε  πως  χρειαζόμασταν  συμμάχους,  γι’  αυτό

συμφιλιωθήκαμε  με  τους  Βούλγαρους,  για  να  είναι  ενισχυμένη  η  άμυνα  και  η

επίθεση του κράτους.

Η μακρά παραμονή μας σε ένα μέρος εξαιτίας της αμυντικής μορφής του πολέμου

εναντίον  των  Αράβων  ευνοούσε  την  σύνδεσή  μας  με  τον  ντόπιο  πληθυσμό  και

συνεπώς, την επένδυση των χρημάτων που κερδίζαμε από τη στρατιωτική υπηρεσία

στην  αγορά  γης.  Μετά  την  εγκατάστασή  μας  στα  μικρασιατικά  εδάφη  και  με

αφορμή τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε το βυζαντινό κράτος,

λόγω των πολέμων και των απωλειών εδαφών στο α΄ μισό του 7ου αιώνα, άρχισε η

διαδικασία  της  σύνδεσής  των  στρατιωτών  με  τη  γη  στην  οποία  ήταν

εγκατεστημένοι.  Τα  αγροκτήματα  που  παραχωρούνταν  στους  στρατιώτες

μπορούσαν να μεταβιβαστούν από πατέρα σε γιο.

Στο τέλος, αφού το κράτος επεκτάθηκε, εγώ και οι υπόλοιποι αγρότες-στρατιώτες

αντικατασταθήκαμε  με  πολλούς  και  πολυάριθμους  στρατούς  οι  οποίοι  ήταν

υπεύθυνοι να προστατεύουν και να υπερασπίζονται κάθε κομμάτι του Βυζαντίου.
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Εισαγωγή:

Το  παρακάτω  διήγημα  αναφέρεται  στη  γνωριμία  του  Ιουστινιανού  και  της

Θεοδώρας, τον γάμο τους, τη μετέπειτα ζωή τους και την επίδραση της Θεοδώρας

στην αντίδραση και αντιμετώπιση του Ιουστινιανού στα γεγονότα στη Στάση του

Νίκα.  Αποτελείται  κυρίως  από  πραγματικά  ιστορικά  γεγονότα,  στα  οποία

λαμβάνουν  μέρος  πρόσωπα  που  έχουν  υπάρξει  στην  ιστορία  και  ελάχιστο

περιεχόμενο μυθοπλασίας.

Κεφάλαιο Α’: Η γνωριμία

     



 Μουσική,  τραγούδια και  γέλια ακούγονταν  στην αίθουσα του θρόνου.  Μεγάλη

γιορτή είχε διοργανωθεί από το παλάτι για τη νίκη των Βένετων επί των Πράσινων

στις  ετήσιες  ιπποδρομίες.  Μέσα  στην  αίθουσα  του  θρόνου  μια  μικρή  θεατρική

παράσταση έχει στηθεί προς τιμήν του αυτοκράτορα Ιουστίνου, ο οποίος μαζί με τη

σύζυγό του, ήταν ιδιαίτερα θεατρόφιλοι. Δίπλα στον Ιουστίνο καθόταν ο ανιψιός

του, Πέτρος Σαββάτιος, ο μετέπειτα αυτοκράτορας Ιουστινιανός.

 Το βλέμμα του έπεσε πάνω σε μία νεαρή κοπέλα, καστανόξανθη με πολύ ωραίο

πρόσωπο και ιδιαίτερο παράστημα, η οποία εκείνη τη στιγμή απήγγειλλε στίχους

από κάποιο ποίημα. Ο Ιουστινιανός έσκυψε κοντά στον θείο του και τον ρώτησε:

-Αγαπητέ μου θείε,  με όλο τον σεβασμό, θα ήθελα να μάθω ποιά είναι  αυτή η

νεαρή ηθοποιός. 

-Εάν  σε  ενδιαφέρει  τόσο,  ρώτησε  την  ίδια  μετά  το  τέλος  της  παράστασης.  Έχε

υπόψη σου, όμως, ότι η κοπέλα είναι ταπεινής καταγωγής και δεν ταιριάζει σε έναν

υποψήφιο αυτοκράτορα*.

-Αγαπητέ μου θείε, είναι τόσο μεγάλο το ταξικό μας χάσμα, που δε μπορώ ούτε να

της απαγγείλω τον λόγο και να της εκφράσω τον θαυμασμό μου σχετικά με την

καλλιτεχνική της ιδιότητα;

-Βεβαίως και μπορείς, απλώς υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί.

Μετά το τέλος της παράστασης, το γλέντι συνεχίστηκε με χορούς και τραγούδια. Ο

Ιουστινιανός  σηκώθηκε  από  το  τραπέζι  στο  οποίο  καθόταν,  πλησίασε  τη  νεαρή

Θεοδώρα και της εξέφρασε τον θαυμασμό του για την καλλιτεχνική της ιδιότητα και

τη ζήτησε σε χορό.

Η  Θεοδώρα  αισθάνθηκε  ντροπή  και  δέος  από  την  πρόσκληση  του  Πατρίκιου

Ιουστινιανού και με το βλέμμα κατεβασμένο, δέχτηκε την πρότασή του:

*Ο  Ιουστίνος  Α’,  θείος  του  Ιουστινιανού  δεν  είχε  παιδιά  και  προόριζε  τον  ανιψιό  του,  Πέτρο

Σαββάτιο, μετέπειτα Ιουστινιανό, να γίνει αυτοκράτορας.

«Άρχοντα μου, είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνετε. Θα φροντίσω να φανώ αντάξια

της προσοχής σας».

 Το ζευγάρι χόρεψε μέχρι αργά το βράδυ και παρά τη διαφορά της ηλικίας που

είχαν*,  ανακάλυψαν πολλά κοινά στοιχεία  μεταξύ  τους.  Η  Θεοδώρα ήταν  πολύ

φιλόδοξη  σε  σχέση  με  την  εξέλιξη  της  δουλειάς  της  και  ο  Ιουστινιανός  εξίσου

φιλόδοξος, ονειρευόμενος να φτάσει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στα σύνορα που

είχε η Ρωμαϊκή.

 Αφού ο  Ιουστινιανός  έμαθε πού βρίσκεται  η  οικία της  Θεοδώρας,  έστειλε,  την

επόμενη μέρα, ακόλουθούς του, με σκοπό να την ξανασυναντήσει. Για πάρα πολύ



καιρό και  υπό πλήρη μυστικότητα,  συναντιόντουσαν  μέχρι  που η γνωριμία τους

εξελίχθηκε σε μεγάλη αγάπη.

 Οι  συναντήσεις  τους  παρέμειναν  μυστικές  έως  και  τον  θάνατο  της  θείας  του

Ιουστινιανού, συζύγου του αυτοκράτορα Ιουστίνου, η οποία ήταν άκρως αντίθετη

με τη σχέση που είχαν συνάψει οι δύο νέοι, λόγω της ταξικής τους διαφοράς και της

επαγγελματικής ιδιότητας της Θεοδώρας, καθώς τους καλλιτέχνες εκείνη την εποχή

και  για  αρκετούς  αιώνες  ακόμα,  τους  θεωρούσαν  ανθρώπους  χαμηλής  ηθικής.

Επίσης, ήταν σύνηθες να παντρεύονται νέοι της ίδιας κοινωνικής τάξης, γιατί, εκτός

από  τους  κώδικες  ηθικής  και  το  «γαλάζιο  αίμα»**,  συγχωνεύονταν  και  οι

περιουσίες τους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ακόμα πιο δυνατές οικογένειες.

*Ο Ιουστινιανός, τότε, ήταν 38 ετών και η Θεοδώρα περίπου 20.

**αριστοκρατικής καταγωγής

Κεφάλαιο Β’: Η ένωση με τα δεσμά του γάμου- Κοινός βίος

 Στο τέλος, όμως, παρόλες τις ραδιουργίες του παλατιού εναντίον της σχέσης που

είχε δημιουργηθεί, ο Ιουστινιανός και η Θεοδώρα κατάφεραν να ενώσουν τις ζωές

τους και το πεπρωμένο τους με τα ιερά δεσμά του γάμου. Οι  ετοιμασίες και  οι

στολισμοί  στη  Βασιλεύουσα διήρκεσαν  τουλάχιστον  ένα μήνα.  Όλα τα  μνημεία,

ακόμα και ο Ιππόδρομος, καθαρίστηκαν και στολίστηκαν. Η Θεοδώρα, ύστερα από

πολλές πρόβες με τις μοδίστρες του παλατιού, επέλεξε ένα χρυσοκέντητο νυφικό με

πολύτιμους λίθους και πέπλο, το οποίο θα μετέφεραν δέκα ανύπαντρες κοπέλες

του  παλατιού.  Μέσα  από  επεφημίες,  τραγούδια  και  με  δρόμους  στρωμένους

ροδοπέταλα από τον λαό της Πόλης, η βασιλική άμαξα έφτασε στη Βασιλική της

Αγίας Σοφίας*.  Έφτασαν στον Ναό όπου θα γινόταν η τελετή με τη συνοδεία του

παλατιού και τους πάντρεψε ο τότε Επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, Επιφάνιος

(520-535). 

 Ακολούθησε  μια  λαμπρή  τελετή,  στην  οποία  παρευρέθηκαν  όλα  τα  μέλη  του

παλατιού.  Ακόμα,  ήταν  καλεσμένοι  βασιλείς  άλλων  κρατών,  με  τους  οποίους

ανέπτυξαν  φιλικές  σχέσεις  στη  συνέχεια.   Αρκετοί  άνθρωποι  του  λαού  της

Κωνσταντινούπολης βρίσκονταν έξω από τον Ναό περιμένοντας με ανυπομονησία

να καλωσορίσουν την  νέα Αυτοκράτειρα.  Όταν τελείωσε το  μυστήριο,  το  ζεύγος

βγήκε από τον Ναό, ευχαρίστησαν τον λαό για το καλωσόρισμα της Θεοδώρας στη

Βυζαντινή  Αυτοκρατορία  και  ύστερα  κατευθύνθηκαν,  με  τη  συνοδεία  των

καλεσμένων  και  μουσικής,  προς  το  παλάτι  όπου  θα  πραγματοποιούνταν  μια

υπέρλαμπρη δεξίωση.

 Στον  Κεράτιο  Κόλπο,  όλα  τα  πλοία  του  Βυζαντινού  στόλου  είχαν  τόσα  πολλά

φανάρια αναμμένα, που μέσα στη νύχτα η σκοτεινή θάλασσα έμοιαζε  με έναστρο

ουρανό και τα πληρώματά τους είχαν την άδεια να γλεντήσουν μέχρι το πρωί.



 Η Θεοδώρα υπενθύμισε στον Ιουστινιανό να φροντίσει ιδιαίτερα τους βασιλείς των

άλλων κρατών,  διότι  έτσι  θα αυξάνονταν οι  πιθανότητες  να αναπτύξουν  φιλικές

σχέσεις και να αποφύγουν τις συγκρούσεις. Ο Ιουστινιανός θεώρησε πρέπουσα τη

συμβουλή  της  και  κατά  τη  διάρκεια  του  γλεντιού,  πλησίασε  τον  βασιλιά  των

Βανδάλων, Χιλδέριχο και ανέπτυξαν φιλικές και μόνιμες διπλωματικές σχέσεις. 

*προϋπήρξε του σημερινού Ναού της Αγίας Σοφίας και καταστράφηκε στη Στάση του Νίκα

 

Μετά τον  γάμο και  στο  διάστημα που  ακολούθησε,  το  ζευγάρι  προσπάθησε  να

πραγματοποιήσει τα όνειρά του για την ανάπτυξη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο

Αυτοκράτορας  Ιουστινιανός Α’  (527-565)  έγινε διάσημος για τις  νομοθετικές του

μεταρρυθμίσεις και για τα δημόσια έργα που κατασκευάστηκαν κατά τη θητεία του.

Από την Κωνσταντινούπολη ξεκίνησε η αποστολή για την επανάκτηση της πρώην

διοίκησης της Αφρικής τον Ιούνιο του 533. 

 Πριν  την  αναχώρηση της  αποστολής,  το πλοίο του  στρατηγού Βελισάριου ήταν

αγκυροβολημένο  μπροστά  από  το  αυτοκρατορικό  παλάτι  και  ο  Πατριάρχης

Επιφάνιος το ευλόγησε, ώστε να επιτύχει τους στόχους του. Πραγματικά, μετά τη

νίκη που ήρθε το 534, τα λάφυρα, από τον δεύτερο Ναό της Ιερουσαλήμ, ο οποίος

είχε λεηλατηθεί από τους Ρωμαίους το 70 μ.Χ., που είχαν μεταφερθεί στη Ρώμη και

κατόπιν στην Καρχηδόνα από τους Βανδάλους, μετά την άλωση της Ρώμης το 455,

μεταφέρθηκαν  πλέον  στην  Κωνσταντινούπολη,  στην  εκκλησία  του  Αγίου

Πολύευκτου, πριν επιστραφούν και πάλι στην Ιερουσαλήμ και φυλαχθούν στον Ναό

της Αναστάσεως.

 Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα, απ’ τη μεριά της, δεν παρέλειπε να αναμειγνύεται στις

μεταρρυθμίσεις  του  Ιουστινιανού.  Επίσης,  ασχολήθηκε  με  τα  δικαιώματα  των

γυναικών και ειδικά με τα σχετικά με το δικαίωμα μιας πατρικίας, ακόμα και αν πριν

ήταν ηθοποιός, να παντρευτεί οποιονδήποτε (φωτογραφική νομοθετική ρύθμιση).

Επιπλέον, η Θεοδώρα, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αλεξάνδρεια, ήρθε

σε επαφή με τους μονοφυσιτικούς κύκλους και προστάτεψε ηγετικές μορφές του

Μονοφυσιτισμού,  όπως  ο  Σεβήρος  Αντιοχείας  και  ο  Πατριάρχης  Αλεξανδρείας,

Θεοδόσιος.



Κεφάλαιο Γ’: Η Στάση του Νίκα

 Η Θεοδώρα αποδείχτηκε ικανή σύζυγος κατά τη διάρκεια της Στάσης του Νίκα.

Υπήρχαν  δύο αντίπαλες  πολιτικές  φατρίες  της  Αυτοκρατορίας,  οι  Βένετοι  και  οι

Πράσινοι, που ξεκίνησαν μια εξέγερση, τον Ιανουάριο του 532 κατά τη διάρκεια της

αρματοδρομίας  στον  ιππόδρομο.  Οι  ταραχές  προήλθαν  από  πολλά  παράπονα,

μερικά για τον Ιουστινιανό και τη Θεοδώρα και τις δικές του ενέργειες. Οι ταραξίες

πυρπόλησαν πολλά δημόσια κτίρια, ένα των οποίων η Βασιλική της Αγίας Σοφίας

και ανακήρυξαν νέο αυτοκράτορα τον Υπάτιο,  ο οποίος ήταν ανιψιός του πρώην

αυτοκράτορα Αναστάσιου Α’. Ανίκανος να ελέγξει τον όχλο, ο Ιουστινιανός και οι

αξιωματούχοι του ετοίμασαν πανικόβλητοι τη φυγή τους. Σε μια συνεδρίαση του

κυβερνητικού συμβουλίου, η Θεοδώρα κατόρθωσε να αποτρέψει τον σύζυγό της

από το να εγκαταλείψει τη Βασιλεύουσα,  λέγοντάς του τα εξής λόγια που έμειναν

στην ιστορία: 

« Δεν σωζόμεθα δια της φυγής, παρά να αποθάνωμεν αδόξως, προτιμότερον να

αποθάνωμεν  ενδόξως  αγωνιζόμενοι»  επιστρέφοντας  στο  παλάτι» (μτφρ:  «Δε

σωζόμαστε  με  τη  φυγή,  από  το  να  πεθάνουμε  άδοξα  προτιμότερο  είναι  να

πεθάνουμε ένδοξα αγωνιζόμενοι»).

 Ο λόγος της  ανέβασε σημαντικά το ηθικό του Ιουστινιανού,  με  αποτέλεσμα να

διατάξει  τους  πιστούς  του  στρατιώτες  και  με  δύο  επικεφαλής  αξιόπιστους

αξιωματικούς, τον Βελισάριο και τον Μούνδο, ώστε να επιτεθούν στους διαδηλωτές

στον ιππόδρομο και  θανάτωσαν (σύμφωνα με τον  Προκόπιο),  πάνω από 30.000

στασιαστές.  Ο  Υπάτιος  ήταν  να  συγχωρεθεί  από  τον  Ιουστινιανό,  αλλά

καταδικάστηκε σε θάνατο, κατόπιν παρέμβασης της Θεοδώρας. Ο Ιουστινιανός δε

ξέχασε ποτέ ότι η Θεοδώρα είχε σώσει τον θρόνο του. 

 Η Αυτοκράτειρα ήταν  πάντα αφοσιωμένη στους φίλους της,  όπως ο στρατηγός

Ναρσής, αλλά δε συγχωρούσε ποτέ όσους θεωρούσε απειλή για την επιρροή της.

Θύματά της υπήρξαν ο μεγάλος στρατηγός Βελισάριος, που έπεσε στη δυσμένειά

της, αλλά και ο ανώτερος οικονομικός υπάλληλος Ιωάννης Καππαδόκης, ο οποίος

παρά τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει στο αυτοκρατορικό ταμείο, έχασε τη θέση

του το 541.

 Επίλογος: Το τέλος της Αυτοκράτειρας Θεοδώρας και η επίδρασή της.

Η Θεοδώρα πέθανε, όπως περιγράφει ο Βίκτωρας Τοννένας, από καρκίνο, στις 28

Ιουνίου του 548, στην ηλικία των 48 ετών. Το σώμα της θάφτηκε στην εκκλησία των

Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη.  Το μονόγραμμά της είναι  χαραγμένο

στα κιονόκρανα της Αγίας Σοφίας. Τόσο η Θεοδώρα, όσο και ο Ιουστινιανός, έχουν

αποτυπωθεί στα λαμπρά ψηφιδωτά της Βασιλικής του Αγίου Βιταλίου της Ραβέννας

στην Ιταλία, τα οποία ολοκληρώθηκαν ένα χρόνο πριν τον θάνατό της. 

 Η  επιρροή της  στον Ιουστινιανό ήταν  τόσο ισχυρή  που,  μετά τον θάνατό της,

εργάστηκε  για  να  φέρει  την  αρμονία  μεταξύ  των  Μονοφυσιτών  και  των

Χαλκηδονίων  Χριστιανών  στην  Αυτοκρατορία  και  κράτησε  την  υπόσχεσή  του  να



προστατεύσει  τη  μικρή κοινότητα  των Μονοφυσιτών που πήγαν προσφυγές στο

παλάτι του Ορμίσδα.

 Σε  όλη  την  Αυτοκρατορία,  πόλεις  ή  επαρχίες  περηφανεύονταν  να  παίρνουν,

τιμώντας  την,  το  όνομα Θεοδωριάς  ή  Θεοδωρούπολις.  Η Ολβια της  Κυρηναϊκής

μετονομάστηκε σε Θεοδωριάδα προς τιμήν της αυτοκράτειρας Θεοδώρας.

 Ο Ιουστινιανός, από την αρχή έως το τέλος της βασιλείας του, εμπνεόταν από δύο

μεγάλες  ιδέες.  Την  ανασύσταση του ρωμαϊκού κράτους  και  την  επικράτηση της

Ορθόδοξης  Χριστιανικής  Θρησκείας σε  όλη την Αυτοκρατορία.  Ευτύχησε  να έχει

εξαιρετικούς συνεργάτες, που πρωτοστάτησαν τόσο στην άσκηση της εσωτερικής

πολιτικής, όσο και στη διεξαγωγή των μεγάλων πολέμων σε Ανατολή και Δύση.

 Οι  στρατηγοί  Βελισάριος  και  Ναρσής  ηγήθηκαν  των  πολέμων  στη  Δύση,  ο

Τριβωνιανός  κωδικοποίησε  το  Δίκαιο,  ο  Ιωάννης  Καππαδόκης  πήρε  σπουδαία

διοικητικά και φορολογικά μέτρα, ενώ ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος σχεδίασαν και

έχτισαν την Αγία Σοφία, μετά τη Στάση του Νίκα, η οποία αποτελεί για πολλούς το

λαμπρότερο μνημείο της Βυζαντινής Ιστορίας.

Μετά τον θάνατο της Θεοδώρας,  ο  Ιουστινιανός έπεσε σε βαριά κατάθλιψη.  Τα

τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αφοσιωθεί στον Θεό και δε νοιαζόταν για τίποτε

επί της Γης. Τ η νύχτα της 14ης Νοεμβρίου 565, έπαθε καρδιακή προσβολή. Ο μόνος

που  βρισκόταν  μαζί  του  ήταν  ο  ιερωμένος  Καλλίνικος,  ο  οποίος  είπε  ότι  ο

Ιουστινιανός  όρισε  διάδοχό  του  τον  ανιψιό  του,  Φλάβιο  Ιουστίνο.  Σίγουρα  ο

Ιουστινιανός  δεν  ήταν  άγιος.  Ωστόσο,  πέτυχε  πολλά και  σημαντικά  και  χάρη  σε

αυτόν,  η  Βυζαντινή  Αυτοκρατορία  άρχισε  να  γίνεται  ολοένα  και  περισσότερο

ελληνική, στη γλώσσα και στον πολιτισμό.
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                                    Στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου

Ένα  ηλιόλουστο  πρωινό  όταν  έκανα  τον  καθημερινό  μου  περίπατο   βρήκα  στο

πεζοδρόμιο ένα παλιό χρυσό νόμισμα που μου ξύπνησε πολλές αναμνήσεις πριν

από  30  χρόνια.  Θυμήθηκα  όταν  ήμουν  στρατιώτης  που  προστάτευε  τον

Κωνσταντίνο Α΄ την ώρα που κήρυττε τα νέα μέτρα για την ανόρθωση του κράτους.

Όλα πήγαιναν καλά αλλά όταν ο Αυτοκράτορας μίλησε για τα θρησκευτικά μέτρα

υπήρχαν πολλές φωνές και διαφωνίες. 

Ο  Αυτοκράτορας  Κωνσταντίνος  ήταν  μεγάλος  υποστηρικτής  της  χριστιανικής

θρησκείας, αφού αυτή η νέα θρησκεία συγκροτούσε τη δυναμικότερη πληθυσμιακή

ομάδα  της  Ανατολής  και  φαινόταν  ότι  μπορούσε  να  αποκτήσει  την  κλονισμένη

ενότητα  του Ρωμαϊκού Κράτους.  Οπότε,  αφού  νίκησε  τον  Λικίνιο  Αύγουστο του

ανατολικού τμήματος του κράτους και έμεινε μονοκράτορας, αποφάσισε να κηρύξει

κάποια θρησκευτικά μέτρα αλλά και να δείξει ευνοϊκή στάση στον χριστιανισμό.

Συγκεκριμένα μετά την νίκη του επί του Μαξέντιου μετέφερε το μονόγραμμα του

Χριστού από τη στρατιωτική σημαία στα νομίσματά του, έκανε συμφωνία με τον

Λικίνιο  που  λεγόταν  διάταγμα  των  Μεδολιάνων,  το  οποίο  αναγνώρισε  στους

Χριστιανούς ελευθερία άσκησης της λατρείας τους και σταμάτησε τους διωγμούς

κατά των Χριστιανών. 

Είχε περάσει ένας χρόνος από τότε αλλά ακόμα είχα ένα κακό προαίσθημα για τους

υποστηρικτές  της  αρχαίας  θρησκείας  και  των  αιρέσεων  που  στο  τέλος  βγήκε

αληθινό.  Ήδη  οι  νόμοι  του  Αυτοκράτορα  φαίνονταν  να  πιάνουν,  αφού  το  νέο

διοικητικό  κέντρο  είχε  ιδρυθεί  στη  θέση  του  αρχαίου  Βυζαντίου  το  οποίο  είχε

μοναδική γεωπολιτική  θέση και μεγάλη εμπορική σημασία. Άρχιζαν να κτίζονται

δημόσια  κτήρια,  όπως  το  κτίριο  της  Συγκλήτου,  έργα  τέχνης  όπως  το  Ιερόν

Παλάτιον, πλατείες όπως το φόρουμ του Κωνσταντίνου, επιβλητικές λεωφόροι, νέα

τείχη και ίδρυσε και άλλα δημόσια κτήρια, όπως εκκλησίες, λουτρά και δεξαμενές.

Εκείνον τον χρόνο επίσης, προγραμματίστηκε η πρώτη Οικουμενική σύνοδος, όταν ο

Κωνσταντίνος Α΄ συγκάλεσε συμβούλιο στη Νίκαια της Βιθυνίας, σύνοδο επισκόπων

απ΄  όλες  τις  επαρχίες  του  Ρωμαϊκού  Κράτους  η  οποία  σύνοδος  διατύπωσε  τη



διδασκαλία  της  Εκκλησίας  έναντι  των  αιρέσεων που  είχαν  εμφανισθεί.  Αυτά  τα

συνέδρια είχαν σκοπό την ειρήνευση της αυτοκρατορίας. 

Αφότου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εργασιών στις 11 Μαΐου 330 τελέστηκαν τα

εγκαίνια, της πόλης η οποία ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη. Εκείνη η στιγμή ήταν η

κατάλληλη  για  τους  υποστηρικτές  της  αρχαίας  θρησκείας  και  τον  αιρέσεων  να

κάνουν την κίνησή τους, αφού μέσα στην χαρά του ο κόσμος δεν θα παρατηρούσε

τίποτα αλλά και θα τους έπιαναν απροετοίμαστους. Έτσι οι υποστηρικτές ψηφίσανε

για  βγάλουν  τον  αρχηγό  αυτή  της  αντίστασης.  Αρχηγός  είχε  βγει  ο  Ξενοφών

γνωστός για την εξυπνάδα και  την  ηρεμία του.  Πίστευαν ότι  με επικεφαλής τον

Ξενοφών  δεν θα κάνουν καμία παλαβή η γρήγορη κίνηση. Το σχέδιό του που μέχρι

και εγώ θα το έβρισκα μεγαλοφυές, ήταν να γινόντουσαν 4 διαφορετικές ομάδες η

κάθε μία από 300 υποστηρικτές. Η μία ομάδα θα πήγαινε στο  διοικητικό κέντρο για

να το  καταστρέψουν  και  μετά να το  κάψουν.  Η επόμενη ομάδα θα πήγαινε  σε

σπίτια Χριστιανών που θα τους  έπαιρναν για να τους εκτελέσουν. Τέλος, η τρίτη

ομάδα  θα  έμπαιναν  σε  εκκλησίες  για  να  καταστρέψουν  ότι  είχε  σχέση  με  την

θρησκεία  του  Χριστού.  Έτσι  μέσα  στη  χαρά  και  στα  πανηγύρια  ξεκίνησε  η

αντίσταση. 

Οι υποστηρικτές της αρχαίας θρησκείας έπαιρναν τους άντρες χριστιανούς για να

τους εκτελέσουν και τις γυναίκες ή τις έκαναν δούλες ή γυναίκες τους. Το σχέδιο

αυτό προγραμματιζόταν εδώ και καιρό οπότε ήξεραν κάθε κίνηση που θα κάνανε. Ο

Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος είχε σαστίσει, δεν ήξερε τι να κάνει, πρώτη φόρα τον

είχα δει τόσο θυμωμένο αλλά και τόσο ανήσυχο. Δεν μπορούσε να σκεφτεί, δεν

ήξερε  ποια  από  τις  ομάδες  να  αντιμετωπίσει  πρώτη.  Εντωμεταξύ  οι  άντρες  της

τελευταίας ομάδας ήταν κρυμμένοι και μεταμφιεσμένοι σαν Χριστιανοί, ήθελαν να

μπουν μέσα στο  παλάτι του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. 

Ο Ξενοφών είχε σκεφτεί ότι το κτήριο είναι γεμάτο στρατιώτες, όπως ήμουν εγώ,

και θα ήταν αδύνατον να μπορέσουν να μπουν μέσα χωρίς να εξαλειφθούν, οπότε

άμα βρίσκανε 300 χριστιανούς κρυμμένους για να σωθούν θα τους πήγαιναν μέσα

στο παλάτι για να τους προστατεύσουν. Βλέποντας τον Αυτοκράτορα έτσι σκέφτηκα

ότι δεν υπήρχε ελπίδα οπότε έβαλα πόδι και προσπάθησα να τον ενθαρρύνω. Του

είπα ότι θα έπρεπε να ντρέπεται που είναι έτσι, ότι είναι η μόνη μας ελπίδα για να

ζήσουμε και ότι είμαι σίγουρος ότι θα βρει την λύση του προβλήματος ακόμα και αν

αυτή είναι η πιο δύσκολη. Έτσι ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος πήρε κάποιες βαθιές

ανάσες, σήκωσε το κεφάλι του και προσπαθούσε με τις ώρες να βρει μια λύση, ενώ

είχε  στείλει  στρατεύματα  για  να  σώσει  όσους  περισσότερους  χριστιανούς

μπορούσε. 

Το σχέδιο του Ξενοφώντα δούλευε μέχρι στιγμής αλλά δεν κράτησε για πολύ. Μετά

από πολλή σκέψη ο Μέγας Κωνσταντίνος κατάλαβε ότι υπήρχε αρχηγός ή αλλιώς

μυαλό της αντίστασης που τους βοήθησε. Σκέφτηκε ότι αφού το έκαναν μετά από

πολλά χρόνια θα είχαν μελετήσει το σχέδιο τους  και  θα ήξεραν κάθε κίνησή μας.

Έτσι και εμείς αρχίζαμε να συζητάμε για το τι σχέδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε

για να προστατευτεί όλη η Κωνσταντινούπολη. Την ώρα που εμείς καταστρώναμε το



σχέδιό μας η ομάδα που θα έμπαινε μέσα στο παλάτι είναι εκατοστά μακριά για να

το καταφέρει. Τότε ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος καθώς κοιτούσαμε τα σχέδια του

ήρθε μία ξαφνική ιδέα, κατάλαβε ότι τα έκαναν όλα αυτά για αντιπερισπασμό και

ότι θα υπάρχει μία ακόμα ομάδα η οποία θα ήθελε να μπει μέσα στο κάστρο για να

σκοτώσουν τον Αυτοκράτορα. Εκείνη ακριβώς την στιγμή κοίταξα στο παράθυρο και

είδα  300  κατοίκους  να  περνούν  από  τα  τείχη  του  παλατιού  με  έναν  φύλακα.

Κατάλαβα απευθείας ότι είναι αυτοί και κάλεσα γρήγορα όλους τους στρατιώτες

του  παλατιού  να  μαζευτούν  για  να  παλέψουμε,  αφού  ξέραμε  ότι  δεν  θα

παραδοθούν έτσι απλά. 

Όταν  μαζευτήκαμε  όλοι  βγήκαμε  από  την  πόρτα  και  τρέξαμε  προς  τους

ψευτοχριστιανούς  κατευθείαν σηκώσαμε τα όπλα και τους στοχεύσαμε δεν τους

πυροβολήσαμε, γιατί δεν μας είχαν επιτεθεί ακόμα τους είχαμε στο στόχαστρο όλη

την ώρα μέχρι να μπουν στα κελιά τους. Μόλις μπήκαμε στις φυλακές του παλατιού

μάς επιτέθηκαν με όπλα τα οποία δεν είδαμε την ώρα που τους ελέγχαμε, ευτυχώς

καταφέραμε  να  τους  νικήσουμε   αλλά   πολλοί  στρατιώτες  σκοτώθηκαν  επίσης.

Εκείνη την μέρα είδα συνάδελφους φίλους να πέφτουν στην μάχη, είδα ανθρώπους

με  οικογένειες  να  πέφτουν  στη  μάχη  και  αυτό  τους  έκανε  ήρωες.  Από  τότε

υπάρχουν αγάλματα από αυτούς τους ανθρώπους στην πλατεία  που θα είναι για

πάντα χαραγμένοι στη μνήμη μου και δεν θα ξεχάσω ποτέ.

                             ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σχολικό Έτος: 2021-2022

Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΛΕΝΑ ΒΟΤΣΗ

Εργασία: Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Ιστορικό Διήγημα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Β2

ΠΩΣ ΈΝΑΣ ΝΕΑΡΌΣ ΣΤΑΜΆΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΦΆΣΗ ΤΗΣ
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΊΑΣ

Κατά την περίοδο της εικονομαχίας, γύρω στο φθινόπωρο του 786 μ.Χ., ζούσε ένας
νεαρός με το όνομα Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος βρισκόταν σε μία πόλη κοντά
στα  αραβοβυζαντινά  σύνορα  και  καταγόταν  από  μία  εξαιρετική  οικογένεια



σιδηρουργών, με πολλή πελατεία.  Στο οικογενειακό τους σιδηρουργείο,  στο οποίο
δούλευαν μόνο ο Κωνσταντίνος και ο πατέρας του, κάθε μέρα είχανε πολύ κόσμο να
σερβίρουν,  ώστε  να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν τους
Άραβες, σε περίπτωση επίθεσης. Ωστόσο, το μόνο αρνητικό ήταν ότι ο Κωνσταντίνος
ήταν  εικονολάτρης,  αλλά  η  πόλη  στην  οποία  ζούσαν,  είχαν  υιοθετήσει  από  τον
Ιουδαϊσμό και τον Ισλαμισμό ανεικονικές αντιλήψεις, ο Κωνσταντίνος όμως, δεν είχε
αποκαλύψει τις πραγματικές του αντιλήψεις, ώστε να μην μπει σε μπελάδες.

Μία μέρα όμως, στο σιδηρουργείο είχε έρθει ένας φίλος του πατέρα του, ο Νικόλαος.
Είχε πάει στο σιδηρουργείο, για να συναντήσει τον πατέρα του Κωνσταντίνου, τον
Μιχαήλ και μαζί με εκείνον είχαν καθίσει να μιλήσουν για τα προβλήματα που τους
απασχολούν. Κάποια στιγμή, ο Νικόλαος ανέφερε το θέμα των εικονολατρών, με τις
λανθασμένες θρησκευτικές τους αντιλήψεις, το γεγονός ότι ήταν ειδωλολάτρες και
ότι  ο  αυτοκράτορας  Κωνσταντίνος  ΣΤ΄  δεν  δρα  με  πιο  αποτελεσματικό  τρόπο,
εκτελώντας  όλους  τους  εικονολάτρες.  Ακούγοντας  όλα αυτά ο  Κωνσταντίνος  δεν
άντεξε και απάντησε στον Νικόλαο ότι οι εικονολάτρες είναι οι σωστοί σε αυτή την
διαμάχη και ότι οι εικονομάχοι πρέπει να πληρώσουν για τις δικές τους λανθασμένες
αντιλήψεις. Ο Νικόλαος και ο Μιχαήλ, νόμιζαν ότι ο Κωνσταντίνος αστειευόταν και
άρχισαν  να  γελάνε.  Παρ’  όλα  αυτά  ο  Νικόλαος  άρχισε  να  υποπτεύεται  τον
Κωνσταντίνο και για αυτό κατέστρωσε ένα σχέδιο για να διαψεύσει τις υποψίες του.

Το σχέδιο ήταν να δωροδοκήσει έναν κοντινό φίλο του Κωνσταντίνου, ώστε να τον
πιέσει και να τον αναγκάσει να ομολογήσει την πραγματικότητα και αυτό έκανε. Την
επόμενη μέρα, ο Νικόλαος πήγε να βρει τον καλύτερο φίλο του Κωνσταντίνου, τον
Ιωάννη. Όταν ο Ιωάννης άκουσε ότι ο κολλητός του έκρυβε ότι ήταν εικονόφιλος
αρχικά δεν τον πίστεψε αλλά μετά από λίγο άρχιζε να έχει και εκείνος τις υποψίες
του,  διότι  έχει  παρατηρήσει  ότι  ο  Κωνσταντίνος  δεν  θέλει  να  μιλάει  για  τους
εικονόφιλους. Αποφάσισε αμέσως, τότε να συναντηθεί με τον Κωνσταντίνο εκείνο το
απόγευμα στην πλατεία του χωριού με την αιτιολογία ότι έπρεπε να του αποκριθεί
εγκαίρως για ένα σοβαρό θέμα, χωρίς όμως να αποκαλύψει πιο ήταν αυτό το σοβαρό
θέμα,  στο  οποίο  έπρεπε  αμέσως  να  μιλήσουν.  Όταν  έφτασε  το  απόγευμα  ο
Κωνσταντίνος πήγε προβληματισμένος και δειλιασμένος στην πλατεία του χωριού,
για να συναντήσει τον Ιωάννη. Όταν προσέγγισε την πλατεία είδε τον Ιωάννη να τον
περιμένει με μία σοβαρότητα στο ύφος του και τον ρώτησε: «Λοιπόν, ποιο είναι αυτό
το τόσο σοβαρό ζήτημα το οποίο ήθελες να με ρωτήσεις;», και εκείνος τον ρώτησε
«Κωνσταντίνε,  είσαι  εικονόφιλος;».  Ο Κωνσταντίνος  ξαφνιασμένος  του απάντησε
«Όχι! Γιατί ρωτάς;» και ο Ιωάννης του είπε «Ρωτάω, γιατί είμαι εικονόφιλος.».  ο
Κωνσταντίνος  του συναπάντησε «Δεν ήμουν εντελώς ειλικρινής μαζί σου. Ναι είμαι
εικονόφιλος.».  εκείνη  τη στιγμή από το πουθενά πετάχτηκε ο Νικόλαος λέγοντας
«ΤΟ ΗΞΕΡΑ! ΤΟ ΗΞΕΡΑ! ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΨΕΥΔΟΡΚΟ ΑΝΑΜΕΣΆ ΜΑΣ!» και
έτρεξε  να  το  πει  σε  όλο  το  χωριό.  Εντωμεταξύ  ο  Κωνσταντίνος  έφυγε
στεναχωρημένος από την πλατεία στο σπίτι του, λόγω της προδοσίας του φίλου του.

Εκείνο  το  βράδυ,  έξω  από  το  σπίτι  του  Κωνσταντίνου,  ακούστηκε  ένα  έντονο
βούισμα. Ο Μιχαήλ άνοιξε την πόρτα και δεν πίστευε στα μάτια του. Όλο το χωριό
είχε μαζευτεί έξω από το σπίτι, για να διαμαρτυρηθεί. Ο Μιχαήλ, ανίδεος για το τί
γινόταν, ρώτησε το πλήθος τον λόγο της διαμαρτυρίας. Εκείνοι του απάντησαν ότι ο
υιός  του  είναι  ψεύδορκος,  γιατί  είναι  εικονολάτρης.  Ο Μιχαήλ έκθαμβος  φώναξε



αμέσως τον γιο του και τον ρώτησε: «Πες μου ότι λένε ψέματα. Πες μου ότι δεν είσαι
εικονολάτρης»  και  ο  Κωνσταντίνος  του  απάντησε  «Πατέρα  είναι  αλήθεια,  είμαι
εικονολάτρης». Ο Μιχαήλ ξέσπασε σε δάκρυα, καθώς οι στρατιώτες - αγρότες πήγαν
τον Μιχαήλ σε ένα μπουντρούμι. 

Πέρασαν  βδομάδες  και  ο  Κωνσταντίνος  ήταν  κλεισμένος  στο  μπουντρούμι
περιμένοντας την ημέρα της θανάτωσής του. Όμως, άκουσε μία πόρτα να ανοίγει.
Ένας  φρουρός  του  είχε  ανοίξει  το  μπουντρούμι  και  του  είπε  να  φύγει.  Ο
Κωνσταντίνος τον ρώτησε γιατί τον βοηθάει και εκείνος του απάντησε ότι είναι και
αυτός εικονολάτρης και ότι δεν θα ήθελε να δει έναν νεαρό να θανατώνεται άδικα. Ο
Κωνσταντίνος άρχισε να τρέχει, για να ξεφύγει και με κάποιον τρόπο κατάφερε να
δραπετεύσει από το χωριό, χωρίς να τον καταλάβει κανένας. Σκοπός του ήταν να πάει
στη Βασιλεύουσα και να ξεκινήσει μία νέα ζωή.

Έτσι, άρχισε η περιπέτειά του προς την Κωνσταντινούπολη χωρίς τροφή και χωρίς
νερό.  Καθώς  περνούσαν  οι  μήνες  πέρασε  από  πολλές  πόλεις  και  κατάφερε  να
ξεπεράσει την δυσκολία της πείνας και της αφυδάτωσης, κλέβοντας προμήθειες από
διάφορες αγορές και σπίτια. Τις περισσότερες φορές τα κατάφερε χωρίς να τον πιάσει
κανείς,  αλλά  κάποιες  φορές  έπρεπε  να  τρέξει  για  να  μην  τον  προλάβουν.  Όμως
υπήρχαν και οι περιπτώσεις που οι άνθρωποι ήταν ευγενικοί και του έδιναν διάφορα
αντικείμενα πρώτης ανάγκης.

Όλα πήγαιναν τέλεια μέχρι που πέρασε από την Νικομήδεια, μία πόλη κοντά στην
Κωνσταντινούπολη. Εκεί οι άνθρωποι ήταν πιο σκληροί και πιο προσεχτικοί με τα
προϊόντα  τους.  Καθώς  ο  Κωνσταντίνος  προσπαθούσε  να  κλέψει  μερικά  μήλα,  ο
πωλητής τον κατάλαβε και άρχισε να τον κυνηγάει. Καθώς έτρεχε για να του ξεφύγει,
ο Κωνσταντίνος έπεσε πάνω σε έναν φρουρό, ο οποίος τον έπιασε και τον έβαλε στην
φυλακή. Δύο μέρες πέρασαν και ο Κωνσταντίνος ήταν κλεισμένος στην φυλακή και
σκεφτόταν  ότι  είναι  άτυχος  που  έφτασε  τόσο  κοντά,  αλλά  δεν  κατάφερε  να
κατορθώσει  τον  στόχο  του,  διότι  είχε  φυλακιστεί  σε  μία  πόλη  κοντά  στην
Βασιλεύουσα.  Τότε του ήρθε  μία λαμπρή ιδέα.  Σκέφτηκε να κάνει  τον λιπόθυμο,
ώστε όταν ο φρουρός να μπει στο κελί του για να τον ελέγξει, εκείνος να βρει την
ευκαιρία  να  το  σκάσει.  Και  αυτό  έκανε.  Όταν  ο  φρουρός  μπήκε  στο  κελί,  ο
Κωνσταντίνος  κατάφερε να ακινητοποιήσει  τον φρουρό και  άρχισε να τρέχει  όσο
απόμακρα  μπορούσε.  Έτρεχε  για  ώρες,  αλλά  κατόρθωσε  να  ξεφύγει  από  τους
φρουρούς, κρύβοντας σε μία καρότσα, η οποία τυχαία βάδιζε και εκείνη προς την
Κωνσταντινούπολη.

 Την επόμενη μέρα η καρότσα είχε φτάσει στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατέβηκε
και ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος τα κατάφερε, είχε φτάσει μετά από πολλούς
μήνες στην Κωνσταντινούπολη. Το μόνο κακό ήταν ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν
γεμάτη  από  τους  εικονομάχους  και  ο  Κωνσταντίνος  θα  έπρεπε  να  είναι  πολύ
προσεχτικός, για να μην μπει σε μπελάδες. Καθώς προχωρούσε, βρέθηκε σε ένα στέκι
που σύχναζαν πολλοί άντρες της εποχής. Ήταν τότε που ρώτησε έναν τυχαία, πού θα
μπορούσε να βρει οπαδούς των εικόνων. Κάτι που δεν υπολόγισε ήταν ότι,  ο τυχαίος
άνθρωπος ήταν εικονομάχος, όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι σε εκείνο το στέκι και
όταν άκουσαν ότι ένας εικονολάτρης είναι ανάμεσά τους, άρχισαν να κυνηγάνε τον
Κωνσταντίνο σε όλη την περιοχή.  



Ο  Κωνσταντίνος  έτρεχε  για  μέρες  μέχρι  που  βρήκε  ένα  μοναστήρι  να  κρυφτεί.
Πέρασαν ώρες  και  δεν  υπήρχε  κανένα  ίχνος  από τους  εικονομάχους  διώκτες  του
Κωνσταντίνου και νόμιζε ότι ήταν ασφαλής, μέχρι που άκουσε μία φωνή να του λέει:
«Ποιος είσαι εσύ και τι κάνεις εδώ;». Ο Κωνσταντίνος γύρισε και είδε μία καλόγρια.
Τότε ρώτησε δειλά και τρομαγμένος «Τ-Τι είπατε;» και η καλόγρια τον ξαναρώτησε
«Είπα,  ποιος  είσαι  εσύ  και  τι  κάνεις  εδώ;»  και  ο  Κωνσταντίνος  της  απάντησε
«Ονομάζομε Κωνσταντίνος. Εσείς;» και η καλόγρια του απάντησε «Εμένα με λένε
Μαρία. Τώρα πες μου τον λόγο που βρίσκεσαι εδώ». Ο Κωνσταντίνος της είπε πως ο
λόγος που είναι εδώ είναι επειδή θέλει να κρυφτεί από τους εικονομάχους. Όταν η
Μαρία άκουσε πως θέλει να ξεφύγει από τους εικονομάχους του είπε αμέσως να πάει
μαζί της, ώστε να τον φιλοξενήσει στο μοναστήρι, να τον ταΐσει και να τον πλύνει. 

Όταν ο Κωνσταντίνος έφαγε και χόρτασε, η Μαρία πήρε το θάρρος να τον ρωτήσει
πώς κατέληξε σε εκείνη την κατάσταση. Εκείνος της εξήγησε με λεπτομέρειες το πώς
έφτασε σε αυτή τη φάση, λέγοντάς  της για την ενέδρα που του στήσανε,  το πως
έπρεπε να κλέβει για να επιζήσει, τις φυλακίσεις του και το γεγονός ότι έπρεπε να
κλέβει για να επιβιώσει. Η Μαρία συγκινήθηκε από την ιστορία του νεαρού και ο
Κωνσταντίνος  της  αποκρίθηκε  γιατί  τον  βοηθάει.  Η Μαρία  του  απάντησε  ότι  το
μοναστήρι στο οποίο βρίσκονται, είναι πόλος έλξης για όλους τους τραυματισμένους
ή  διωκόμενους  εικονολάτρες  και  τους  βοηθάει  θεραπεύοντας  τις  πληγές  τους  και
παρέχοντάς τους τα απαραίτητα. 

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος τη ρώτησε τι κάνουν οι άνθρωποι του μοναστηριού,
για να σταματήσουν τους εικονομάχους. Εκείνη του απάντησε ότι δεν κάνουν τίποτα
εκτός από να προσεύχονται,  για να σταματήσει αυτός ο θρησκευτικός πόλεμος. Ο
Κωνσταντίνος  παραξενευμένος,  ρώτησε  την  Μαρία  γιατί  δεν  κάνουν  κάτι
περισσότερο. Εκείνη του απαντά ότι το μοναστήρι δεν έχει  καθόλου πολιτική και
οικονομική ισχύ για να δράσει και ότι μετά βίας συντηρούνται. Ο Κωνσταντίνος της
είπε: «Εγώ, όμως  δεν μπορώ να κάτσω με δεμένα χέρια μέχρι την ημέρα που θα
τελειώσει  αυτή η διαμάχη». Η Μαρία, με ένα σοβαρό ύφος στο βλέμμα της,  του
απάντησε: «Άμα όντως θέλεις να κάνεις κάτι περισσότερο άκου τι θα κάνεις. Θα πας
την Κυριακή το πρωί στην Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, εκεί θα
βρεις την αυτοκράτειρα την Ειρήνη την Αθηναία και πες της τα προβλήματα των
οπαδών των εικόνων και πιο συγκεκριμένα την ιστορία που πέρασες για να φτάσεις
ως εδώ. Αυτή στη συνέχεια θα ξέρει τι να κάνει.».

Ο Κωνσταντίνος άκουσε την  συμβουλή της Μαρίας και, όταν ήρθε η Κυριακή πρωί,
ο Κωνσταντίνος πήγε στην Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, ώστε
να βρει την αυτοκράτειρα. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι ο Κωνσταντίνος δεν ήξερε
πώς έμοιαζε  η  αυτοκράτειρα.  Έψαχνε  συνεχώς από εδώ και  από εκεί  και  ρώταγε
περαστικούς, αλλά τίποτα. Αργότερα, έπεσε πάνω σε ένα πλήθος ανδρών. Ήταν το
ίδιο  πλήθος,  το  οποίο  αποτελούταν  από  εικονομάχους,  που  τον  κυνηγούσε  πριν
μερικές μέρες. Όταν το πλήθος είδε τον Κωνσταντίνο,  άρχισε να τον κυνηγάει σε
ολόκληρο το προαύλιο της εκκλησίας. Μετά από λίγη ώρα κυνηγητού,  το πλήθος
κατάφερε να τον πιάσει και να τον δέσει σε ένα δένδρο. Άρχισε να τον μαστίγωνε και
να  τον  βασάνιζε,  ρίχνοντάς  του  γροθιές  και  εκσφενδονίζοντάς  του  διάφορους
κοφτερούς  λίθους.  Οι  εικονομάχοι  φαινόνταν  ότι  είχαν  ένα  αίσθημα  χαράς  και



ικανοποίησης,  βασανίζοντας  έναν νεαρό,  μόνο και  μόνο επειδή  είχε  διαφορετικές
θρησκευτικές αντιλήψεις.

Ο Κωνσταντίνος νόμιζε ότι αυτές θα ήταν οι τελευταίες στιγμές της ζωής του, μέχρι
που άκουσε μία γυναικεία φωνή. Είδε μία καλοντυμένη και καλοχτενισμένη γυναίκα
να λέει στο πλήθος, το οποίο βασάνιζε τον Κωνσταντίνο, να φύγει και να παρατήσει
τον νεαρό ήσυχο. Όταν το πλήθος την άκουσε έφυγε τρομαγμένη. Η γυναίκα έλυσε
τον Κωνσταντίνο και τον ρώτησε αν είναι καλά. Ο Κωνσταντίνος δεν κατάφερε να
απαντήσει, διότι είχε λιποθυμήσει και είχε χάσει τις αισθήσεις του. 

Πέρασαν ώρες και ο Κωνσταντίνος ξύπνησε σε ένα παλάτι. Ήταν περίεργος για να
μάθει πού βρισκόταν, τι συνέβη και ποια είναι η γυναίκα που τον έσωσε . Εκείνη τη
στιγμή, μπήκε στο δωμάτιο η γυναίκα, η οποία τον γλίτωσε από το πλήθος και της
εξέφρασε  τις  απορίες  του.  Η γυναίκα του απάντησε ότι  λιποθύμησε.  Επίσης,  του
απάντησε  ότι  βρίσκεται  στο  παλάτι  της  αυτοκράτειρας  και  ότι  εκείνη  είναι  η
αυτοκράτειρα  Ειρήνη  η  Αθηναία.  Αφού  του  απάντησε  στις  ερωτήσεις  του,  η
αυτοκράτειρα τον ρώτησε πως κατέληξε σε αυτή την κατάσταση. Όπως και με την
Μαρία, ο Κωνσταντίνος αφηγήθηκε στην αυτοκράτειρα την περιπέτειά του από το
χωριό του μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτή η αφήγηση συγκλόνισε την αυτοκράτειρα.
Όταν άκουσε την ιστορία του Κωνσταντίνου του είπε ότι θα τα κανονίσει όλα εκείνη,
σχετικά με το θέμα της θρησκευτικής σύγκρουσης.

Για να τηρήσει τον λόγο της, η αυτοκράτειρα Ειρήνη συγκάλεσε την Ζ΄ Οικουμενική
Σύνοδο,  η  οποία  αποκατέστησε  με  επιτυχία  τις  εικόνες,  διευκρινίζοντας  ότι  στις
εικόνες απονέμεται μόνο τιμητική προσκύνηση. Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος έγινε
μοναχός και μαζί με τη Μαρία βοήθησαν πάρα πολλούς εικονολάτρες στην δεύτερη
φάση της εικονομαχίας.   
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                                    Στα χρόνια του αυτοκράτορα Ηρακλείου

Ονομάζομαι  Κωνσταντίνος  και  είμαι  γιος  του  Ηρακλείου   δηλαδή  του
βασιλιά  της  Βυζαντινής  αυτοκρατορίας.  Αυτή  την  εποχή  διανύουμε  μια
πολύπλευρη  κρίση.  Λοιμοί,  κακές  σοδιές,  σεισμοί  και  εισβολές  στα  εδάφη  της
αυτοκρατορίας, οδηγούν στην παρακμή των πόλεων, στη μείωση του πληθυσμού
και την υποχώρηση του εμπορίου και της νομισματικής κυκλοφορίας.  Επίσης ,η
επέκταση  της  κρίσης   στη  δημόσια  οικονομία  οδήγησε  στη  παραμέληση  του
στρατού. Ο πατέρας μου βρήκε ένα δημόσιο να είναι καταφορτωμένο με χρέη και



να έχει  φτάσει  στην χειρότερη φτώχεια γι’  αυτό ανέλαβε δράση παρόλο που η
κατάσταση  είναι  κρίσιμη,  η  κινητοποίηση  όλων  των  δυνάμεων  και  μια  ριζική
μεταρρύθμιση θα μπορέσουν να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη καταστροφή.

Μια  μέρα,  καθώς  κάναμε  βόλτα  με  τους  φίλους  μου,  ακούσαμε  ένα
ευχάριστο νέο.  Ο πατέρας μου,  κατάφερε να αναδιοργανώσει τον στρατό με τη
βοήθεια της εκκλησίας που έδωσε χρήματα της εκκλησίας ως δάνειο στο κράτος. Ο
πατέρας  μου  ξεκίνησε  να  επισκευάζει  τα  τείχη  και  αναδιοργάνωσε  τον  στόλο.
Σύντομα, ήρθαν πολλά καράβια με τρόφιμα και εφόδια για τους κατοίκους. Επίσης,
έδωσε γη στους στρατιώτες των συνόρων, με σκοπό να την καλλιεργήσουν  και να
την  υπερασπιστούν.  Ο  πατέρας  μου   στράφηκε  κατά  των  Περσών  που   είχαν
αιχμαλωτίσει  τον  Πατριάρχη  Ιεροσολύμων  και  έκλεψαν  τον  Τίμιο  Σταυρό.
Αποφάσισα να τον ακολουθήσω στην εκστρατεία του κατά των Περσών. Φύγαμε
από την Πόλη την Κυριακή του Πάσχα και αφήσαμε τον πρωθυπουργό Βώνο και
τον  Πατριάρχη  Σέργιο  στη  Νινευί,  κοντά  στα  Γαυγάμηλα  δεχθήκαμε   επίθεση
παρόλ΄  αυτά  καταφέραμε  να  κερδίσουμε,  ανακτώντας  έτσι  την  Βυζαντινές
επαρχίες της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Κατά τη δεύτερη εκστρατεία  το 626 μ.Χ.
οι Πέρσες σε συνεννόηση με τους Αβάρους αιφνιδίασαν τους Βυζαντινούς, καθώς
πολιόρκησαν από κοινού την Κωνσταντινούπολη  από στεριά και θάλασσα. Όταν
έφτασαν  τα  νέα  ο  πατέρας  μου  ήταν  μακριά,  στην  Περσία.  Ήταν  αδύνατο  να
επιστρέψει.
Τότε με ρώτησε:
-Γιε μου τι θα κάνουμε;
-Δεν ξέρω
-Λοιπόν το βρήκα θα προσπαθήσουμε να ανακόψουμε την πορεία των υπόλοιπων
Περσών που πάνε για ενίσχυση!
-Καλή ιδέα ! Ίσως πρέπει να τους στήσουμε ενέδρα…
-Μπράβο πολύ έξυπνο, μου απάντησε
-Πάω να ξεκινήσω την οργάνωση, είπε με αγκάλιασε και έφυγε.
Πέρασε  περίπου  μια  ώρα  από  εκείνη  την  στιγμή  όταν  ξαφνικά   είδαμε  σκόνη
περίπου 2,5  χιλιόμετρα μακριά.  Τρέξαμε  και  κρυφτήκαμε-  περίπου 300 άτομα-
πίσω  από  τους  βράχους.  Μόλις  μαζεύτηκαν  πολλοί  εχθροί  αρχίσαμε  να  τους
σκοτώνουμε χρησιμοποιώντας ακόντια. Η μάχη κράτησε περίπου μισή ώρα  και
καταφέραμε πράγματι, να ανακόψουμε την πορεία των Περσών προς την Πόλη.
Τότε ο πατέρας μου φώναξε χαρούμενα:
-Αυτή ήταν  η ιδέα του γιου μου! Μπράβο σου Κωνσταντίνε.
Και τότε όλοι άρχισαν να με συγχαίρουν. Ένιωσα πολύ χαρούμενος.
Την επόμενη ημέρα ο πατέρας μου αποφάσισε  να επιτεθεί στους Πέρσες στον
Ευφράτη. Όλοι ξέραμε πως θα είναι μια δύσκολη μάχη αλλά  ήμασταν αισιόδοξοι.
Πέρασαν μέρες μέχρι που μια ήμερα ήρθαν ενισχύσεις αλλά και εφόδια μέσα στις
ενισχύσεις  ήταν και  ο  Φίλος  μου  ο  Μιχαήλ.  Όταν  τον  είδα  χάρηκα πάρα πολύ
τρέξαμε και αγκαλιαστήκαμε
Και τότε είπα:
-Μιχαήλ μου έλειψες!
-Και  εμένα ! Απάντησε
-Γιατί ήρθες όμως;
-Ο πατέρας σου με κάλεσε να σας βοηθήσω αλλά και να σου κάνω παρέα μην είσαι
μόνος σου.
-Τέλεια! Πάμε τώρα να ετοιμαστούμε για την αυριανή  μάχη.  Μου ανέθεσαν να
ετοιμάσω ασπίδες και όπλα για την μάχη. Εσένα;



- Εμένα μου ανέθεσαν να καθαρίσω τα όπλα και τις ασπίδες, απάντησε εκείνος.
-Θα σε βοηθήσω και θα με βοηθήσεις , σύμφωνοι;
-Έγινε , απάντησε και ξεκινήσαμε προς την σκηνή με τα όπλα…
Την επόμενη ημέρα ήμασταν έτοιμοι από νωρίς το πρωί. Οι Πέρσες ξεκίνησαν με
αντιπερισπασμό.  Μερικοί  ήρθαν  από  αριστερά  και  μερικοί  από  δεξιά  ενώ
παράλληλα  οι  Πέρσες  από  απέναντι  ετοιμάζονταν.  Ήμασταν  σίγουροι  ότι  θα
συμβεί αυτό οπότε ήμασταν έτοιμοι.  Ακούσαμε κραυγές και τρέξαμε στο σημείο
που ήταν πίσω από τη σκηνή. Ήταν ένα παιδί, είχε χτυπήσει. Κάτι δεν πήγαινε
καλά.  Αμέσως  έβγαλα  το  σπαθί  που  μου  είχε  δώσει  ο  πατέρας  μου.  Ήμασταν
περικυκλωμένοι! Ο Μιχαήλ έβγαλε το σπαθί και πήρε και την ασπίδα που είχε.
- Από δεξιά σου, φώναξα.
-ΒΟΗΘΕΙΑ!
Ένα στρατιώτης τότε ήρθε και μας βοήθησε. Καταφέραμε να τους αποκρούσουμε.
Ήταν  μια  σημαντική  στιγμή  μιας  και  χαλάσαμε  τον  αντιπερισπασμό.  Ώρες
ακούγαμε  τα  σπαθιά  να  χτυπούν ώσπου κάποια  στιγμή σταμάτησε.  Τρομάξαμε
πάρα πολύ, αλλά ευτυχώς δεν ήταν αυτό που νομίζαμε. Είχαμε κερδίσει την μάχη!
Στο  βάθος  ο  πατέρας  μου,  με  τον  Τίμιο  σταυρό  στα  χέρια.  Έτρεξα  να  τον
αγκαλιάσω.
Και τότε φώναξε:
-Αυτή την νίκη την αφιερώνω σε εσάς . Χωρίς εσάς θα είχαμε χάσει.
-Λοιπόν, είπε, πρέπει να γυρίσουμε στην Πόλη γρήγορα.
2   μέρες  μετά  φτάσαμε  στην  Πόλη  και  όλα  ήταν  τέλεια.  Όλο  Το  βράδυ
τραγουδήσαμε όλοι οι πολίτες μαζί τον Ακάθιστο ύμνο στην Αγία Σοφία...

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σχολικό Έτος: 2021-2022

Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΛΕΝΑ ΒΟΤΣΗ

Εργασία: Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
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Στα χρόνια της στάσης του Νίκα

Με λένε Ισίδωρο και έχω έναν μικρό αδελφό τον Θεότοκο. Φοιτούσαμε και οι δύο

στην  Νεοπλατωνική  Ακαδημία  της  Αθήνας,  την  οποία  δυστυχώς  έκλεισε  ο

Αυτοκράτορας  Ιουστινιανός.  Ο  πατέρας  μου  ήταν  ένας   από  τους  7  σοφούς

καθηγητές  της  Ακαδημίας,  οι  οποίοι  μη  μπορώντας  να  διανοηθούν  ότι  θα



συνεχίσουν τη ζωή τους σαν Χριστιανοί, κατέφυγαν στην Περσία. Έτσι βρεθήκαμε

μαζί με τον Θεότοκο στη χώρα που βασίλευε ο βασιλιάς Χοσρόης ο Α’ ο οποίος

μελετούσε  τα  αρχαία  Ελληνικά  κείμενα  και  υπόγραφε  ως  “Χοσρόης  ο  Έλλην”.

Ευτυχώς  στην  Περσία  μείναμε  λίγα  χρόνια,  γιατί  όταν  έγινε  συνθήκη  ειρήνης

μεταξύ του Βυζαντίου και της Περσίας ο Χοσρόης ζήτησε από τον Ιουστινιανό να

επιτρέψει την ασφαλή επιστροφή μας. 

Στην αρχή η ζωή για εμάς στην Κωνσταντινούπολη ήταν πολύ δύσκολη. Όμως ο

πατέρας μου ήταν πολύ καλός νομικός και σύντομα άρχισε να δουλεύει δίπλα στον

Τριβωνιανό που ήταν εκσυγχρονιστής  των παλαιών νόμων και  συντάκτης των

νέων. Ήμουν πολύ περήφανος, γιατί έγραψε και ένα μεγάλο κείμενο στο βιβλίο του

«Πανδέκτη».   Ο  Ιουστινιανός  επιθεωρούσε  την  κωδικοποίηση  του  Ρωμαϊκού

δίκαιου και τον εκσυγχρονισμό των νόμων πρωταρχικής σημασίας.

Στον ελεύθερο χρόνο μας πηγαίναμε πολλές φορές στον Ιππόδρομο να δούμε τις

περίφημες  αρματοδρομίες.  Υποστηρίζαμε τον Δήμο των Πράσινων όπως και οι

περισσότεροι φίλοι μας που ανήκαμε στην ίδια κοινωνική τάξη. Όμως εκείνη την

μέρα  όλα  έδειχναν  διαφορετικά.  Οι  Βένετοι  ενώθηκαν  με  τους  Πράσινους  και

άρχισαν να φωνάζουν. Ύψωναν τα χέρια με δύναμη και φώναζαν συνθήματα κατά

του  Αυτοκράτορα.  Ο  Ιουστινιανός  προσπαθούσε  να  τους  ηρεμήσει,  να  δώσει

εξηγήσεις χωρίς αποτέλεσμα. 

Πολύ σύντομα τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή. Το πλήθος των εξεγερμένων

όλο και μεγάλωνε, καθώς ο λαός δυσφορούσε για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις

του αυτοκράτορα, τη βαριά φορολογία και την κρατική αυθαιρεσία. Απαιτούσε

την  παραίτηση  του  Ιωάννη  Καππαδόκη  του  Υπουργού  Οικονομικών,  και  του

Τριβωνιανού. Άρχισα να φοβάμαι και για την ασφάλεια του πατέρα μου επειδή

δούλευε  με  τον  Τριβωνιανό.  Με  τον  Θεόδοτο  ψάχναμε  μέρος  για  να

προφυλαχτούμε και να γυρίσουμε γρήγορα στο σπίτι,  ενώ από μακριά βλέπαμε

τον Αυτοκράτορα να φεύγει με την συνοδεία του για το παλάτι. 



Το πλήθος γρήγορα βγήκε έξω από τον ιππόδρομο και φωνάζοντας « Νίκα Νίκα»

άρχισε να λεηλατεί την αγορά, να πυρπολεί κτίρια, να πολιορκεί το παλάτι και να

προξενεί ζημιές ακόμη και στην Αγία Σοφία. Οι καπνοί από τις φωτιές έκαναν την

ατμόσφαιρα αφόρητη. Ευτυχώς φτάσαμε γρήγορα στο σπίτι και εκεί βρήκαμε τον

πατέρα μας να μας περιμένει. Μας ενημέρωσε ότι οι στασιαστές είχαν μαζευτεί

πάλι στον ιππόδρομο και ανακήρυξαν νέο αυτοκράτορα τον Υπάτιο, ανιψιό του

πρώην αυτοκράτορα Αναστάσιου του Α΄.

Ο Θεόδοτος, παρά τις συμβουλές μας επέμενε να επιστρέψει στον ιππόδρομο και

να δει από κοντά τις εξελίξεις, καθώς και τον νέο Αυτοκράτορα.  Μέσα σε λίγες

ώρες άρχισαν να εξαπλώνονται τα καινούργια νέα. Ενώ ο Ιουστινιανός ήθελε να

παραιτηθεί  και  να  εγκαταλείψει  τον  θρόνο  και  την  Κωνσταντινούπολη,  τον

συγκράτησαν οι συνεργάτες του και η αυτοκράτειρα Θεοδώρα, πείθοντάς τον ότι

αυτό θα ήταν το πιο μεγάλο κακό για την Πόλη και την αυτοκρατορία. 

Ο Αυτοκράτορας έδωσε εντολή στους στρατηγούς του Βελισάριο και Ναρσή να

καταπνίξουν  την  εξέγερση.  Μόλις  το  έμαθα  έφυγα  τρέχοντας  να  φτάσω  στον

ιππόδρομο  να  προειδοποιήσω  τον  αδερφό  μου.  Δυστυχώς  έφτασα  πολύ  αργά.

Πολλοί λένε  ότι εκείνη την μέρα σκοτώθηκαν 30.000 άνθρωποι, άλλοι μιλάνε για

40.000. Τα χέρια μου και τα ρούχα μου κοκκίνισαν από το αίμα των σκοτωμένων,

ενώ έψαχνα απεγνωσμένα να βρω τον Θεόδοτο.  



Την επόμενη κιόλας μέρα ο ιππόδρομος άρχισε να καθαρίζεται , η πόλη άρχισε να

επισκευάζεται  και  ο  αυτοκράτορας  παντοδύναμος  πλέον,  συνέχισε  το

μεταρρυθμιστικό του έργο και την ανοικοδόμηση της Πόλης. Μόνο ο Θεόδοτος δεν

θα γύρναγε στο σπίτι μας ποτέ ξανά…

Πηγές:

https://www.diadrastika.com/2012/11/529.html
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Βιβλίο Ιστορίας Ε δημοτικού

Βιβλίο Ιστορίας Β γυμνασίου



 

                                       
  ΝΙΚΟΣ ΛΕΝΤΗΣ, Β2
                       Η ιστορία ενός αγρότη - στρατιώτη

Μετά τον θάνατο του Λέοντος Γ΄, όταν το θέμα των εικονομάχων είχε

λυθεί, γεννήθηκα εγώ! Ο πατέρας ήταν από τους αγρότες που τους είχε δοθεί

γη με την προϋπόθεση να την προστατεύουν σε περίπτωση πολέμου, κοντά

στα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας. Ήμουν δεκαπέντε ετών, όταν

κάποιοι στρατιώτες ήρθαν στο σπίτι και είπαν στον πατέρα μου ότι ετοίμαζαν

επίθεση κατά των Αράβων στην οροσειρά του Ταύρου.

“Σωθήκαμε σωθήκαμε” φώναξα, αφού τώρα μπορούσα επιτέλους, να

Ο πατέρας έφυγε, αλλά ποτέ δεν γύρισε, αφήνοντας την οικογένειά μας σε

δύσκολη κατάσταση. Αναγκάστηκα να αναλάβω εγώ το αγρόκτημα. Ξεκίνησα

τις δουλειές. Καλλιεργούσα το χωράφι, έκανα συγκομιδή, φύτευα, πότιζα και

φρόντιζα τις αγελάδες. Ήταν εξουθενωτικό! Είχαμε πολλά έξοδα και σαν να

μην έφτανε αυτό ήρθε η ώρα της μάχης. Δεν είχα ούτε άλογο, ούτε οπλισμό.

Ο εκατόνταρχος με απειλούσε οργισμένος. Πήγα στην εκκλησία του Αγίου

Παύλου για να ζητήσω βοήθεια. Όταν με είδε ο πατήρ Πέτρος με ρώτησε: “ Τί

έχεις παιδί μου, γιατί είσαι λυπημένος και απελπισμένος;” Εγώ του ανέφερα

όλα όσα είχαν συμβεί τον τελευταίο καιρό. Ο παπάς με λυπήθηκε και λίγο

πριν φύγω μου φώναξε: Περίμενε! Πάρε αυτό! Μου έδωσε ένα πουγκί. Δεν

είχα δει τι είχε μέσα, μέχρι που έφτασα σπίτι. Άνοιξα το πουγκί και τι να δω!

ετοιμαστώ για τη μάχη. Έτρεξα κατευθείαν σε μια γειτονική πόλη που είχε

σιδηρουργείο και αγόρασα την καλύτερη πανοπλία, σπαθί, ασπίδα και πέταλα

για το άλογο που πήρα. Ενθουσιάστηκα όταν πρωτοείδα τον εξοπλισμό. Δεν

είχα ξαναδεί ποτέ μου. Όταν φόρεσα την πανοπλία αισθάνθηκα περηφάνεια

και μετά κατάλαβα πως ήταν πολύ βαριά. Πολύ βαριά! Τέλος πάντων με τα

πολλά ετοιμάστηκα και πήγα στο στρατόπεδο. Ένιωσα τρομοκρατημένος. Δεν

ήξερα τι θα γινόταν. Πίστευα ότι θα πάθω ό,τι έπαθε κι ο πατέρας μου.

Ξεκινήσαμε τη διαδρομή προς το σημείο του χάους. Κάθε βήμα που έκανα

https://www.news247.gr/afieromata/stasi-toy-nika-i-pio-viaii-exegersi-stin-istoria-toy-vyzantioy.7561842.html
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νόμιζα πως θα ήταν το τελευταίο μου. Τελικά ήρθε η ώρα! Απέναντι είδα τους

εχθρούς. Οι Άραβες. Άγριος λαός αναφώνησα, που δεν δείχνει κανένα έλεος! Ο

Αξιωματικός μας είπε: Όλα αυτά τα κάνετε για την ελευθερία σας, να ζήσετε

μια άνετη ζωή με τις οικογένειές σας... Μα εγώ ήξερα πως δεν θα ήταν η

τελευταία φορά που θα πολεμούσα για την ελευθερία μου. Ξεκίνησε η

σφαγή! Ήμουν στις πίσω σειρές οπότε δεν διέτρεχα άμεσα κίνδυνο. Αυτή η

αιματηρή μάχη κράτησε πολύ. Ήρθε η ώρα να βγω μπροστά. Τα πόδια μου

έτρεμαν και τα χέρια μου είχαν μουδιάσει. Δεν υπήρχε περίπτωση επιβίωσης.

Τότε όμως έγινε το απίστευτο! Δεν ξέρω αν ήταν τα λόγια του αξιωματικού ή

το γεγονός ότι δεν πάλευα μόνος μου για την επιβίωση και την επιστροφή

στην μητέρα και την μικρή αδελφή μου, αλλά τα κατάφερα! Το σπαθί είχε

γίνει ένα με το χέρι μου και η ασπίδα μου απέκρουε όλες τις επιθέσεις του

εχθρού. Επιτέλους, τελείωσε, κατάφερα κάτι που δεν πίστευα ποτέ ότι θα

μπορούσα να κάνω. Επιβίωσα χωρίς καν να τραυματιστώ. Όταν γυρίσαμε στην

πόλη μου έδωσαν αριστείο ανδρείας. Μόλις τελείωσε το γλέντι που

ακολούθησε, έτρεξα στην εκκλησία για να ευχαριστήσω τον παπα-Πέτρο που

μου είχε δώσει τα νομίσματα και μου είχε κάνει αυτό το καλό. Άγιος

άνθρωπος. Ο Θεός να τον έχει καλά. Επίσης, δεν μου ζήτησε να τα επιστρέψω.

Πέρασαν οι μέρες και όλα είχαν βρει τον ρυθμό τους. Ζούσαμε πλέον μια

φυσιολογική ζωή. Αυτό όμως, δεν κράτησε για πολύ. Ένας άλλος λαός έκανε

εισβολή από τα ανατολικά καίγοντας, λεηλατώντας και καταστρέφοντας ό,τι

έβρισκε μπροστά του. Όσοι γλιτώσαμε από αυτήν την ύπουλη επιδρομή

οπλιστήκαμε και ανασυνταχτήκαμε με σκοπό να σώσουμε ότι προλαβαίναμε

από τον τόπο μας. Αυτή την φορά ήμουν πιο έμπειρος και πιο αποφασισμένος

να πολεμήσω. Βλέποντας με ο αξιωματικός με έβαλε βοηθό του. Ήμουν ένας

άλλος. Είχα λυσσάξει και δεν ήθελα να μείνει κανείς τους όρθιος. Πολεμούσα

με όλες μου τις ψυχικές και σωματικές δυνάμεις. Το ίδιο και οι υπόλοιποι



 

Πατέρα ελπίζω να σε έκανα περήφανο!

στρατιώτες της ομάδας μου. Δεν αρκούσε όμως μόνο αυτό. Ήμασταν πολύ

λίγοι και απροετοίμαστοι. Σαν να μην έφτανε αυτό, ξαφνικά το άλογο ενός

στρατιώτη έπαθε σπασμούς και έπεσε κάτω αναίσθητο. Ο εκατόνταρχος τον

απειλούσε... Δυστυχώς χάνονταν οι άνδρες μας ο ένας μετά τον άλλον.

Αναγκαστήκαμε να παραδοθούμε. Περάσαμε πολύ δύσκολα ως αιχμάλωτοι

όσο καιρό ζητούσαν λύτρα για να μας αφήσουν. Όταν κατάλαβαν ότι οι

οικογένειές μας δεν είχαν χρήματα να τους δώσουν, ετοιμάζονταν να μας

αποκεφαλίσουν. Τελευταία στιγμή μπορέσαμε και δραπετεύσαμε.

Επιστρέψαμε μετά από πολλές κακουχίες στην πόλη μας. Σιγά σιγά όλα έγιναν

πάλι όπως πριν και η οικονομία ανέκαμψε.

Έτσι έπιασαν τόπο όλοι οι αγώνες μας και μπορέσαμε πλέον, να χαρίσουμε

στους νεότερους μια πιο ήρεμη ζωή με τα βασικά εφόδια, για να προοδεύουν

και να ζουν ειρηνικά. Για την ώρα ήμασταν ασφαλείς.
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Η εκστρατεία του Ηρακλείου κατά των Περσών

Προς το τέλος του 6ου και αρχές του 7ου αι. μ.Χ. το Βυζάντιο αντιμετώπιζε
μια  πολύπλευρη  κρίση  (εσωτερική  και  εξωτερική).  Τα  αίτια  της  εσωτερικής
κρίσης ήταν οι λοιμοί, οι σεισμοί και οι κακές σοδειές που είχαν ως αποτέλεσμα
την  εγκατάλειψη  ή την  παρακμή των πόλεων,  τη  μείωση του πληθυσμού,  την
υποχώρηση του εμπορίου και την οικονομική κρίση του στρατού. Παράλληλα οι
εισβολές των Σλάβων, των Αβάρων και των Περσών δημιουργούσαν μια οξύτατη
εξωτερική  κρίση.  Όλα  αυτά  υπαγόρευαν  την  ανάγκη  μιας  μεταρρύθμισης  και
άμεσης αντίδρασης για την αποτροπή της καταστροφής.

Το  δύσκολο  αυτό  έργο  ανέλαβε  ο  Ηράκλειος  (610  -  641),  ο  οποίος
αναδιοργάνωσε το στράτευμα με την οικονομική και ηθική βοήθεια της Εκκλησίας
και επιχείρησε εκστρατείες κατά των Περσών, στις οποίες ήταν επικεφαλής.

Οι  εκστρατείες  αυτές  είχαν  έντονο  θρησκευτικό  χαρακτήρα.  Το κίνητρο
των επιθέσεων ήταν η αρπαγή του Τιμίου Σταυρού από τους Πέρσες. Ο Ηράκλειος
εξύψωσε το  θρησκευτικό  και  πατριωτικό  συναίσθημα των στρατιωτών του κι
αυτό είχε καθοριστική σημασία για την έκβαση των εκστρατειών. Στη μάχη της
Νινευί  (627)  ο  Ηράκλειος  πέτυχε  θριαμβευτική  νίκη  έναντι  των  Περσών  και
ανέκτησε  τις  επαρχίες  της  Εγγύς  Ανατολής  και  τον  Τίμιο  Σταυρό.  Παράλληλα
αποκρούστηκαν  και  οι  Σλάβοι  με  τους  Αβάρους  που  είχαν  πολιορκήσει  την
Κωνσταντινούπολη (626).

Στο  τέλος  του  7ου αι.  απειλούσαν  την  αυτοκρατορία  οι  Άραβες.  Οι
κατακτήσεις των Αράβων και η συνεχής εξάπλωσή τους δημιούργησε την ανάγκη
αποτελεσματικότερης  άμυνας.  Για  τον  σκοπό  αυτό  οι  διάδοχοι  του  Ηρακλείου
καθιέρωσαν  ένα  νέο  διοικητικό  σύστημα,  τα  θέματα,  που  ήταν  διοικητικές
περιφέρειες  με δικό τους στρατό.

Ο θεματικός στρατός που δημιουργήθηκε ήταν ένα είδος εθνικού στρατού
που  αποδείχθηκε  πολύ  αποτελεσματικός  για  την  άμυνα  της  αυτοκρατορίας.
Αποτελούνταν από ελεύθερους αγρότες, στους οποίους το κράτος παραχωρούσε
στρατιωτικά  κτήματα  ή  στρατιωτόπια,  τα  οποία  υπερασπίζονταν  και
καρπώνονταν. Την ανώτατη εξουσία στα όρια του θέματος είχε ο στρατηγός.

Την ίδια εποχή ολοκληρώθηκε ο εξελληνισμός του κράτους: καθιερώθηκε η
ελληνική  ως  επίσημη  γλώσσα  στην  πολιτική  και  στρατιωτική  διοίκηση  και  οι



ρωμαϊκοί τίτλοι αντικαταστάθηκαν από ελληνικούς. Η εξέλιξη αυτή συμβολίζει το
οριστικό  τέλος  της  ρωμαϊκής  αυτοκρατορίας  και  την  αρχή  της  μεσαιωνικής
ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Οι Άβαροι είχαν υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τους Βυζαντινούς, έναντι
γενναίων  ανταλλαγμάτων,  όμως  οι  τάσεις  ανεξαρτητοποίησης  που  είχαν
εκδηλωθεί  από  ορισμένες  φυλές  (Σέρβους  και  Χρωβάτους,  δηλαδή  Κροάτες,
πιθανότατα με υποκίνηση των Βυζαντινών), είχαν εξαγριώσει τον αυτοκράτορά
τους. Οι Πέρσες, που την ίδια εποχή πολεμούσαν με τους Βυζαντινούς στα νότια
σύνορα  της  αυτοκρατορίας,  καθώς  διέθεταν  άφθονο  χρυσό,  πιθανότατα
εξαγόρασαν  τους  Αβάρους  οι  οποίοι  έδειχναν  αποφασισμένοι  να  πολεμήσουν
μέχρι τέλους για την κατάληψη της Κων/πολης.

Ο Χοσρόης, βλέποντας ότι χρειαζόταν μία αποφασιστική αντεπίθεση για να
νικήσει τους Βυζαντινούς άφησε τον Σαχίν με 50.000 άνδρες στην Μεσοποταμία
και  την  Αρμενία  για  να  απασχολεί  τον βυζαντινό  στρατό,  κι  με  ένα  μικρότερο
στρατό  έφτασε  και  στρατοπέδευσε  στα  τείχη  της  Χαλκηδόνας,  στην  Ασιατική
πλευρά του Βοσπόρου. Ο Χοσρόης είχε συμμαχήσει με τον χαγάνο των Αβάρων,
έτσι ώστε να ξεκινήσει μια συντονισμένη επίθεση κατά της Κωνσταντινουπόλεως
τόσο από την ευρωπαϊκή όσο και την ασιατική πλευρά.

Θα σας αφηγηθώ ο ίδιος τη δική μου εμπειρία ως στρατιώτης και πολίτης
του Βυζαντίου:

«Ο περσικός στρατός  στρατοπέδευσε στη Χαλκηδόνα,  ενώ οι  Άβαροι  με
τους  Σλάβους  στην  ευρωπαϊκή  πλευρά  της  Κωνσταντινούπολης  όπου  και
κατέστρεψαν το υδραγωγείο του Ουάλη. Λόγω του βυζαντινού ναυτικού ελέγχου
στο  στενό  του  Βοσπόρου,  όμως,  οι  Πέρσες  δεν  μπορούσαν  να  στείλουν
στρατεύματα στην ευρωπαϊκή πλευρά για να βοηθήσουν τους συμμάχους τους.
Αυτό  μείωσε  την  αποτελεσματικότητα  της  πολιορκίας,  επειδή  οι  Πέρσες  ήταν
έμπειροι  σε  πολιορκίες.  Επιπλέον,  οι  Πέρσες  και  οι  Άβαροι  είχαν  δυσκολίες
επικοινωνίας  σε  όλο  τον  φυλασσόμενο  Βόσπορο,  αν  και  αναμφίβολα,  υπήρχε
κάποια επικοινωνία μεταξύ των δύο δυνάμεων. 

Η άμυνα της Κωνσταντινούπολης ήταν υπό την αρχηγία του Πατριάρχη
Σέργιου και των πατρικίων. Στη συνέχεια, ο Ηράκλειος μας χώρισε σε τρία μέρη.
Ακόμη,  παρόλο  που  ο  ίδιος  έκρινε  πως  η  πόλη  ήταν  σχετικά  ασφαλής  ζήτησε
ενισχύσεις  στην  Κωνσταντινούπολη  για  να  ενισχύσει  κυρίως,  το  ηθικό  των
αμυνομένων. Ένα άλλο μέρος του στρατού ήταν υπό την αρχηγία του αδελφού
του Θεοδώρου και  στάλθηκε για να ασχοληθεί  με  τον Σαχίν,  ενώ το τρίτο και
μικρότερο μέρος θα παράμενε υπό τον έλεγχό του, με σκοπό μία επιδρομή στο
Περσικό βασίλειο.

Στις 29 Ιουνίου 626, άρχισε μια συντονισμένη επίθεση κατά των τειχών.
Μέσα στα τείχη, βρισκόταν 12.000 καλά εκπαιδευμένο Βυζαντινό ιππικό και πεζοί
που  με  την  βοήθεια  των  κατοίκων  υπερασπίστηκαν  την  πόλη  ενάντια  στις
δυνάμεις περίπου 80.000 Αβάρων και Σλάβων. Φοβόμουν πολύ για την οικογένειά
μου, αλλά ακόμη και για τον εαυτό μου. Παρά τις συνεχείς επιθέσεις στα τείχη με
βολές πολιορκητικών μηχανών για ένα μήνα, το ηθικό ήταν υψηλό μέσα από τα
τείχη της Κωνσταντινούπολης, λόγω του Πατριάρχη Σεργίου που με θρησκευτική
θέρμη και πομπές, κατά μήκος των τειχών με την εικόνα της Παναγίας, κρατούσε
ψηλά το ηθικό με την πεποίθηση ότι οι Βυζαντινοί ήταν υπό θεϊκή προστασία.
Επιπλέον,  οι  κραυγές  του  Πατριάρχη  για  τον  θρησκευτικό  ζήλο  ανάμεσα στην
αγροτιά γύρω από την Κωνσταντινούπολη έγινε ολοένα και πιο αποτελεσματική
από το γεγονός ότι αντιμετώπιζαν ειδωλολάτρες.  Κατά συνέπεια, κάθε επίθεση



ήταν μια καταδικασμένη προσπάθεια.  Όταν ο στόλος των Αβαροσλάβων και  ο
περσικός  στόλος  βυθίστηκαν  σε  δύο  διαφορετικές  ναυμαχίες,  οι  επιτιθέμενοι
τράπηκαν σε φυγή εγκαταλείποντας την πολιορκία προφανώς υπό την πεποίθηση
ότι η θεϊκή παρέμβαση είχε κερδίσει για το Βυζάντιο».

Η αποτυχία της πολιορκίας ήρθε αμέσως μετά την είδηση της νίκης των
Βυζαντινών,  όπου ο  αδελφός του  Ηράκλειου,  Θεόδωρος σημείωσε επίσης,  νίκη
κατά του Πέρση στρατηγού Σαχίν. Έπειτα ο Περσικός στρατός εγκατέλειψε την
Χαλκηδόνα και  αποσύρθηκε στην Συρία,  ακόμα,  με  την εξουδετέρωση των πιο
ειδικευμένων στρατηγών του Χοσρόη, ο Ηράκλειος στέρησε από τον εχθρό του,
μερικά  από  τα  καλύτερα  και  πιο  έμπειρα  στρατεύματά  του,  διασφαλίζοντας
παράλληλα  τα  πλευρά  του,  πριν  την  εισβολή  του  στην  Περσία.  Την  επόμενη
χρονιά, ο Ηράκλειος ηγήθηκε της εισβολής στη Μεσοποταμία για άλλη μια φορά,
νικώντας ένα άλλο περσικό στρατό στη Νινευή. Στη συνέχεια, ο ίδιος βάδισε προς
την Κτησιφώντα, όπου Πέρσης βασιλιάς ανατράπηκε από έναν άλλο. Τελικά, με
υπογραφή  συνθήκης,  οι  Πέρσες  ήταν  υποχρεωμένοι  να  αποσύρουν  όλες  τις
ένοπλες δυνάμεις τους και να επιστρέψουν στην Αίγυπτο και το Λεβάντε με τα
αυτοκρατορικά  εδάφη  της  Μεσοποταμίας  και  της  Αρμενίας  επέστρεψαν  σε
Βυζαντινά χέρια κατά τον χρόνο της προγενέστερης συνθήκη ειρήνης του 595. Ο
πόλεμος είχε τελειώσει,  ούτε οι  Πέρσες ούτε οι Βυζαντινοί  θα ξαναπολεμήσουν
πάλι  μέχρι  την  αραβοϊσλαμική  εισβολή  έσπασε  τη  συμμαχία  των  δύο
αυτοκρατοριών.

Η πολιορκία του 626 απέτυχε γιατί οι Άβαροι δεν είχαν την υπομονή ή την
τεχνολογία,  για  να  κατακτήσουν  την  Πόλη.  Αν  και  οι  Πέρσες  ήταν
εμπειρογνώμονες στην πολιορκία, τα τείχη της Κωνσταντινούπολης αποδείχτηκε
ότι  μπόρεσαν να  αντέξουν εύκολα τους πολιορκητικούς  πύργους και  τις  άλλες
μηχανές,  εξαιτίας  του  ότι  δεν  θα  μπορούσαν  οι  πολιορκητές  να  μετακινήσουν
εξοπλισμό πολιορκίας στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου όπου οι Άβαροι και
οι Σλάβοι σύμμαχοι τους είχαν αρχικά τοποθετηθεί.  Επιπλέον,  οι Πέρσες και οι
Σλάβοι δεν είχαν αρκετά ισχυρό ναυτικό για να αγνοήσουν τα θαλάσσια τείχη και
να δημιουργήσουν ένα κανάλι επικοινωνίας. Η έλλειψη των προμηθειών για τους
Αβάρους τελικά τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν την πολιορκία.  Τέλος,  πολλοί
πιστεύουν πως χωρίς τη βοήθεια της Παναγίας δεν θα τα κατάφερναν.

Οι Βυζαντινοί διατήρησαν στη μνήμη τους το γεγονός της σωτηρίας της
Κωνσταντινούπολης,  γιορτάζοντας  κάθε  χρόνο  την  7η  Αυγούστου  ως  μεγάλη
εορτή και αποδίδοντας τιμές στην Υπέρμαχο Στρατηγό, την Παναγία μας.
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Μία νέα ζωή

          Με λένε Ευρυδίκη και είμαι Ρωμαία. Κατάγομαι από την Τραπεζούντα και χρειάστηκε

να μετακομίσω με  την οικογένειά  μου,  τις  δύο κόρες  και  τον σύζυγο μου στο Αρχαίο

Βυζάντιο,  όπως  λεγόταν  τότε.  Όταν  μετακομίσαμε  άνοιξη  ήταν  θυμάμαι,  το  324  μ.Χ.,

είμαστε περίπου οχτώ χρόνια στο καινούριο μας σπίτι. Μπορεί να πάει καιρός, αλλά  θα

ήθελα πολύ  να μιλήσω και να σχολιάσω τις μέρες εκείνες, μιας και ήταν περίεργες και μου

έκαναν εντύπωση με το που εγκατασταθήκαμε εκεί.

           Εκείνη τη χρονιά που πήγαμε εμείς ο Κωσταντίνος Α’ νίκησε τον Λικίνιο και έγινε

μονοκράτορας. Δεν γνωρίζαμε πολλά για αυτούς, εγώ όμως επειδή ήθελα να ξέρω για τον

μονοκράτορα πλέον της πόλης όπου ζούσα έψαξα μερικά πράγματα για εκείνον και μπορώ

να πω πως έμεινα ευχαριστημένη και  ένιωθα ασφαλής για εμένα και την οικογένειά μου. Ο

Κωσταντίνος, ο μεγάλος αυτός ηγέτης για να μπορέσει να ανορθώσει το κράτος του, δύο ή

τρεις μέρες αφότου μετακομίσαμε εκεί  ανακοίνωσε σε όλους μας κάποια νέα μέτρα, που

κατά τη γνώμη μου και ως νέος πολίτης  βοήθησαν αρκετά. Όλα αυτά εμάς μας είχαν έρθει

πολύ απότομα και χρειαστήκαμε καιρό να προσαρμοστούμε σε αυτό το μέρος, συν τα νέα

μέτρα στα οποία έπρεπε να δώσουμε μεγάλη σημασία.  Σιγά σιγά τα μέτρα άρχισαν να

παίζουν σημαντικό ρόλο στις ζωές όλων των κατοίκων και πρώτα από όλα μας στιγμάτισε η

ίδρυση  ενός  νέου  διοικητικού  κέντρου,  που  πήρε  τη  θέση  του  αρχαίου  Βυζαντίου,

Κωνσταντινούπολη όπως την αποκαλούμε πια. Ήταν η πρώτη μεγάλη αλλαγή για όλους,

που δύσκολα μπορέσαμε να τη συνηθίσουμε και εμείς, αλλά κυρίως οι παλιοί και μόνιμοι

κάτοικοι εκεί, καθώς άλλαξε τελείως, το όνομα της  αλλά και η ίδια η πόλη και τους φάνηκε

σαν  να  ξεκινούν  μια  νέα  ζωή  στο  ίδιο  μέρος  με  άλλο  πλέον  όμως,  όνομα  και  άλλη

μορφολογία. Άργησε πολύ όμως, να τελειώσει η πρώτη φάση εργασιών, γι’ αυτό και δεν

ήταν μεγάλο πρόβλημα ακόμα.

          Τις επόμενες μέρες, έκανα μία φίλη. Ήταν κοντά στην ηλικία μου και είχε και εκείνη

μια όμορφη οικογένεια.  Ελένη την έλεγαν, και από την ημέρα που γεννήθηκε έμενε και

μεγάλωσε εδώ. Έτσι, μου είπε μερικά πράγματα για αυτό το μέρος και κατάφερα να το

μάθω  καλύτερα  και  αυτό  και  την  νέα  μου  παρέα.  Από  τότε,  εγώ  και  η  Ελένη  γίναμε

αχώριστες  φίλες.  Μια  μέρα,  αρχίσαμε  να  συζητάμε  για  τα  μέτρα  που  έθεσε  ο

αυτοκράτοράς  μας.  Στεναχωριόταν  πολύ  που  αυτή  η  πόλη  θα  γινόταν  νέο  διοικητικό

κέντρο, προσπάθησα να την καταλάβω, όμως την καθησύχασα λέγοντας της πως θα την

ανανεώσει και θα την πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Ένα μέτρο που μου είπε η Ελένη πως

άλλαξε πολύ τις ζωές πολλών κατοίκων, κάτι που εγώ δεν είχα αντιληφθεί, ήταν το ότι ο

Κωσταντίνος  αναγνώρισε  το  δικαίωμα  άσκησης  της  χριστιανικής  λατρείας,  νόμος  που



συνέφερε και εμένα πολύ, διότι η οικογένειά μου και εγώ είμαστε χριστιανοί. Χάρηκα όταν

το άκουσα αυτό, επειδή θα ήξερα πως μπορώ να πιστεύω στη θρησκεία που θέλω χωρίς να

κρύβομαι.

          Μία βδομάδα μετά, ήμουν στο σπίτι με την οικογένειά μου και ο σύζυγός μου και εγώ

διαβάζαμε εφημερίδα. Μας τράβηξε και των δύο το ενδιαφέρον στα σημεία που ανέφερε

κάποιους σφοδρούς πολέμους που είχαν γίνει παλαιότερα και κυρίως το πως διέκριναν την

στρατιωτική και πολιτική εξουσία. Μας ηρέμησε αρκετά το γεγονός ότι ο Κωσταντίνος είχε

φροντίσει για αυτό και είχε καθιερώσει με τα νέα μέτρα τη διάκριση αυτών των δύο. Από

την διαμονή μας εκεί,  προφανώς και δεν θα έλειπαν τα έξοδα, να ψωνίσουμε τρόφιμα,

ποτά, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας και ούτω το καθ’ εξής. Είχαμε κάτι παλιά

νομίσματα, που πλέον δεν ήταν τόσο διαδεδομένα, αφού ο αυτοκράτορας έκοψε και έθεσε

σε κυκλοφορία ένα πολύ σταθερό χρυσό νόμισμα που έκανε σε όλους μεγάλη εντύπωση

και  είχαν  αρχίσει  όλοι  να  το  χρησιμοποιούν  αντικαθιστώντας  το  προηγούμενο  και

ανορθώνοντας σε υψηλό βαθμό την οικονομία.

            Τις επόμενες μέρες, ακουγόντουσαν γενικότερα διάφορες διαμαρτυρίες, τσακωμοί

και  διαφωνίες   σχετικά  με  ποιο  κριτήριο  διαλέχτηκε  εκείνη  η  πόλη  για  νέο  διοικητικό

κέντρο.  Δεν πίστευα πως θα θορυβούσε  αυτό το ζήτημα τόσο κόσμο, αλλά οι προσδοκίες

μου  αποδείχτηκαν  αντίθετες.  Οι  περισσότεροι  πολίτες  ήταν  κάθετοι  με  αυτό  και

απαιτούσαν να αλλάξει η απόφαση αυτή αμέσως. Βέβαια, όσο και να διαμαρτύρονταν η

δύναμή τους απείχε αρκετά από την δύναμη του αυτοκράτορα. Ωστόσο, ο Κωσταντίνος για

να κερδίσει το κοινό που είχε αλλά και ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό αυτού, ανακοίνωσε

τους λόγους για τους οποίους διαλέχτηκε το Αρχαίο Βυζάντιο. Μετά από αυτό το συμβάν,

ειδοποίησα κατευθείαν την Ελένη να συναντηθούμε, ώστε να μάθουμε μαζί τους λόγους, οι

οποίοι θα ανακοινώνονταν πολύ σύντομα. Ύστερα, μαζευτήκαμε εμείς και κάποιες άλλες

φίλες που είχαμε κάνει από εκεί και μαθαίναμε σιγά σιγά που οφείλεται η επιλογή της

θέσης και ποιοι ήταν οι λόγοι ίδρυσης της Κωνσταντινούπολης. Πρώτα από όλα οφειλόταν

στην  γεωπολιτική  της  σημασία  και  την  σπουδαιότητα  για  το  εμπόριο,  στοιχείο  που

προφανώς και απασχολούσε πολλούς από τους κατοίκους και σίγουρα ήταν για εμάς ήταν

ένα προτέρημα και  θα βοηθούσε  αρκετά στην εξουσία και  οικονομία του κράτους.  Στη

συνέχεια, αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από́ τη

Δύση στην Ανατολή́, επειδή διέθετε ακμαίο πληθυσμό και οικονομία. Επιπλέον, από εκείνα

τα μέρη οι χριστιανοί ήταν πολυπληθέστεροι, που πλέον τους στήριζε και πολύ οικονομικά

ο Κωσταντίνος. Αξιοσημείωτοι είναι και οι δύο τελευταίοι λόγοι,  στις πόλεις της Ανατολής

υπήρχαν  θρησκευτικές  συγκρούσεις,  λόγω  των  αιρέσεων  κυρίως  και  τέλος,  η  θέση

βοηθούσε στην απόκρουση των εχθρών, Γότθων στο Δούναβη και Περσών στον Ευφράτη

αφού ήταν και οι δύο αρκετά απειλητικά κράτη για το δικό μας. Καθώς το συζητούσα και με

τις φίλες μου καμία δεν έδειξε να ενοχλείται. Αντιθέτως, και η παρέα μου αλλά και όλοι οι

υπόλοιποι έγιναν αμέσως πολύ κατανοητικοί και έδειξαν σεβασμό προς το πρόσωπο του

αυτοκράτορα. Εγώ και η οικογένεια μου να είμαι ειλικρινής δεν ήθελα να πάρουμε θέση σε

αυτόν τον «εμφύλιο» και προτιμήσαμε να μείνουμε έξω από αυτό. Εξάλλου, λίγος ήταν

ακόμα  ο  καιρός  που  βρισκόμασταν  εκεί,  οπότε  δεν  μας  απασχολούσε  τόσο  όσο  τους

υπόλοιπους.

          Ύστερα από λίγο καιρό, κάθε μέρα το κράτος μας γινόταν και ομορφότερο. Πήρε καιρό

αλλά άξιζε τον κόπο. Ο αυτοκράτορας προίκισε την πόλη με νέα τείχη, γεγονός που μας

προστάτευε παραπάνω, επιβλητικές λεωφόρους, δηλαδή μεγάλες πλατείες και το φόρουμ

του Κωσταντίνου.  Όλοι  οι  κάτοικοι  θυμάμαι  είχαν  αρχίζει  να εντυπωσιάζονται  και  τους



χαροποιούσε πολύ αυτή η ανανέωση. Επίσης, δεν μπορούσαν να λείπουν να λαμπρά έργα

τέχνης,  το  Ιερόν  Παλάτιον,  το  κτίριο  της  Συγκλήτου  και  άλλα  δημόσια  κτίρια  όπως

εκκλησίες,  λουτρά  και  δεξαμενές.  Από  όταν  άρχισαν  να  γίνονται  αυτές  οι  αλλαγές,  οι

άνθρωποι  έγιναν  πιο  αισιόδοξοι.  Σημαντική  επίσης,  ήταν  η  ραγδαία  ανάπτυξη  του

πληθυσμού,  που  ήταν  ένα  πολύ  ευχάριστο  νέο,  καθώς  ο  λαός  μας  και  η  δύναμή  μας

μεγάλωνε. Αφού όλα άλλαζαν, πήρε θέση και η θρησκευτική πολιτική του κράτους μας, που

όλο και βελτιωνόταν. Με μεγάλο όφελος δούλεψαν σε μεγάλο βαθμό τα μέτρα υπέρ των

Χριστιανών,  αφού  ο  Κωσταντίνος  τους  βοηθούσε  πολύ,  αλλά  και  πολλοί  πολίτες  ήταν

χριστιανοί.  Είχε  μεταφέρει  το  Χριστόγραμμα  στα  νομίσματα,  είχε  κάνει  νομοθετικές

ρυθμίσεις, υπήρχε και το Διάταγμα των Μεδιολάνων από παλαιότερα, είχε γίνει παύση των

διωγμών όταν έγινε μονοκράτορας και το σημαντικότερο  έκανε καταδίκη αιρέσεων με την

Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας ένα χρόνο αργότερα, το 325, που ήταν μία πολύ καλή

κίνηση, αφού έφερε την ειρήνη στην Εκκλησία και την Αυτοκρατορία.

          Είχαν πλέον τελειώσει όλα αυτά, και εμείς ως καινούριοι εκεί σιγά σιγά φτιάξαμε μια

καθημερινότητα, που μέχρι και σήμερα με μικρές αλλαγές δεν την έχω βαρεθεί. Τα μέτρα

που είχε πάρει ο Κωσταντίνος και οι λόγοι για τους οποίους έγινε νέο διοικητικό κέντρο,

συνέχιζαν  με  τον  καιρό  να  δείχνουν  πως  πραγματικά  χρησίμευσαν  και  δούλεψαν  για

μεγάλο χρονικό διάστημα και κανείς δεν φάνηκε κάθετος με αυτό. Οι φίλες μου και εγώ

συναντιόμασταν,  τότε  όμως  ακόμη  και  τώρα,  και  λέγαμε  τα  νέα  του  κράτους  που

συζητιόντουσαν από όλους και μαθαίνονταν με ταχύτητα φωτός και άλλα διάφορα θέματα

που μας απασχολούσαν.  Ταυτόχρονα, από τότε που φτιάχτηκε η πόλη μας πιο όμορφη,

κάθε μέρα εμφανιζόταν και ένα παραπάνω πλεονέκτημα της  και φάνηκε να άρεσε πολύ

στους κατοίκους και προσωπικά εμένα με εντυπωσίασε.

          Πέρασαν τα χρόνια και έξι χρόνια μετά, συγκεκριμένα στις 11  Μαΐου του 330, έγιναν

τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης, η οποία φανερά πήρε το όνομά της από το ιδρυτή της,

αφού τελείωσε ολοκληρωτικά η πρώτη φάση εργασιών. Εκείνη την περίοδο, οι ρυθμοί σιγά

σιγά ηρέμησαν και ο καθένας συνέχιζε την καθημερινότητά του. Κάπου εκεί ήταν το τέλος

και  των  δικών  μου  ημερών  που  μου  είχαν  τραβήξει  το  ενδιαφέρον  από  όταν

εγκαταστάθηκα εκεί και εκείνη την περίοδο δεν θα την ξεχάσω ποτέ.

          Πια είμαστε στο σήμερα, το κράτος μας έχει μείνει όπως σας το περιέγραψα την

τελευταία  φορά  με  τις  νέες  εγκαταστάσεις  που  είχαν  γίνει,  εγώ  με  τις  φίλες  και  την

οικογένειά  μου  και  οι  υπόλοιποι  συγκάτοικοι  συνεχίζοντας  τις  ζωές  τους.  Σαν  να  μην

πέρασε μια μέρα!

     

Μάιρα Λεστάρη

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ελένη Βότση



ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σχολικό Έτος: 2021-2022

Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΛΕΝΑ ΒΟΤΣΗ

Εργασία: Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Ιστορικό Διήγημα: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ, Β2

                                           ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

Κωνσταντινούπολη, 815 μ.Χ.

Φέτος σίγουρα είναι η χειρότερη χρονιά της ζωής μου. Με το διάταγμα του νέου

αυτοκράτορα Λέοντος του Γ΄ όλοι εμείς οι εικονολάτρες διωκόμαστε. Αυτό είναι

πολύ άδικο για εμάς διότι δεν κάναμε κακό σε κάποιον ούτε στην κοινότητα μας,

απλά προσκυνάμε τις εικόνες ενώ οι αντίπαλοι μας, οι εικονομάχοι όχι. Ειλικρινά

δεν  καταλαβαίνω  γιατί  να  μην  είμαστε  όλοι  αγαπημένοι  και  ενωμένοι  και  να

μπορεί ο καθένας να πιστεύει σε αυτό που θέλει. Συγγνώμη ξέχασα να συστηθώ,

ονομάζομαι  Λουκάς,  είμαι  10  χρονών και  ζω μαζί  με  την  οικογένεια  μου  στην



Κωνσταντινούπολη την πρωτεύουσα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας που δυστυχώς

τα τελευταία χρόνια είναι διχασμένη λόγω του ζητήματος των εικόνων, μα πριν

μιλήσω για αυτό να σας συστήσω και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Έχω μια μικρή

αδερφή,  την  Ειρήνη.  Τη  μητέρα  μου  τη  λένε  Αικατερίνη  και  τον  πατέρα  μου

Στέργιο.  Δυστυχώς,  εδώ και πάρα πολλά χρόνια η οικογένεια μου μπλέκεται σε

φασαρίες και διωγμούς λόγω του ζητήματος των εικόνων.  

Κωνσταντινούπολη 817 μ.Χ.

Πρέπει  επειγόντως  να  αφήσουμε  το  σπίτι  μας  και  να  πάμε  να  βρούμε  ένα

καταφύγιο, ώστε να κρυφτούμε από τους στρατιώτες που μας ψάχνουν παντού

στη πόλη. Χθες τους είδαμε να συλλαμβάνουν τον άνθρωπο από το διπλανό σπίτι,

επειδή είναι κι αυτός εικονολάτρης και δυστυχώς κάποιος μας κάρφωσε και εμάς

και τώρα είμαστε καταζητούμενοι. Ευτυχώς, βρήκαμε κατάλυμα στο υπόγειο ενός

στενού οικογενειακού μας φίλου που δεν το χρησιμοποιεί και είναι καλά κρυμμένο.

Το πιο δύσκολο όμως, πράγμα είναι το πως θα ζούμε απομονωμένοι εδώ μέσα μιας

και  δεν  μπορούμε  να  βγούμε  να  πάμε  ούτε  στην  αγορά  να  προμηθευτούμε

τρόφιμα και φυσικά ούτε στο σχολείο. Το περιστατικό όμως, με τον γείτονα δεν

ήταν το μόνο που μας τάραξε… πριν από δύο μήνες συνέλαβαν το θείο μου τον

Άγγελο και τον πήγαν στη φυλακή και έκτοτε δεν ξέρουμε τι απέγινε, ζει; πέθανε;

Απέδρασε; τόσες απορίες αλλά καμία απάντηση. Δεν ξέρω πραγματικά όλα είναι

μπερδεμένα.

Κωνσταντινούπολη 820 μ.Χ.

Τελικά έγινε το κακό, πριν δυο βδομάδες οι στρατιώτες ανακάλυψαν την υπόγεια

κρυψώνα και μας συνέλαβαν όλους μέσα στη μαύρη νύχτα. Μας οδήγησαν σε μια

άμαξα και μετά μας πήγαν σε μια μεγάλη φυλακή και μας έχωσαν σε ένα μικρό

κελί, δηλαδή τι κελί, μια τρύπα! Η ζωή εδώ είναι τραγική, το φαγητό σερβίρεται σε

βρόμικα πιάτα με πιρούνια τα οποία ούτε καν πλένονται, επίσης τρώμε πολύ λίγο,

μια  ελιά,  λίγο  ψωμί  και  κανονικό  φαγητό  μια  φορά  την  εβδομάδα.  Υπάρχουν

τρωκτικά και ζωύφια παντού που με τρομάζουν. Η μυρωδιά και η δυσωδία είναι

απερίγραπτες.   Πραγματικά δεν περίμενα οι συνθήκες να είναι τόσο άθλιες και

απάνθρωπες. Τουλάχιστον έως τώρα δεν μας βασανίζουν, μόνο μας φωνάζουν και



μας  υποτιμούν.  Ονειρεύομαι  την  μέρα  που  θα  τελειώσει  όλο  αυτό…που  θα

περπατώ ελεύθερος μέσα στα στενά και στα παζάρια.

Κωνσταντινούπολη 822 μ.Χ.

Επιτέλους  ελεύθερος,  μετά  από  δυο  χρόνια  μέσα  στη  φυλακή  είμαι  επιτέλους

ελεύθερος…ελπίζω  όχι  για  λίγο…  βέβαια  είμαστε  ακόμα  καταζητούμενοι,  αλλά

τουλάχιστον δεν βρισκόμαστε πλέον σε κελί φυλακής. Και να σας πω πως βγήκα

από τη φυλακή, δηλαδή δεν βγήκα, απέδρασα μαζί με την οικογένεια μου. Έγινε

ένα περιστατικό με έναν κρατούμενο και ένα φρουρό και βρήκαμε την ευκαιρία να

δραπετεύσουμε, όχι μόνο εμείς αλλά και άλλες οικογένειες και κρατούμενοι. Τώρα

για  άλλη  μια  φορά  θα  πρέπει  να  βρούμε  καταφύγιο,  κυνηγημένοι.  Όλοι  στην

οικογένεια αποφάσισαν να φύγουν από την πόλη  αλλά εγώ δεν θέλω, την αγαπώ

αυτή την πόλη και μιας και επιτέλους ενηλικιώθηκα πήρα την μεγάλη απόφαση να

μείνω μόνος. Λυπάμαι αλλά δεν γινόταν αλλιώς, πρέπει να δουλέψω.

Κωνσταντινούπολη 823 μ.Χ.

Τον τελευταίο καιρό τα πράγματα έχουν ηρεμήσει κάπως, βέβαια δεν σταμάτησαν

οι διωγμοί εις βάρος μας, αλλά κάτι έγινε. Βρήκα σπίτι να μείνω και δουλειά σε ένα

εργαστήρι  παραγωγής  πολεμικών  όπλων με ένα πολύ καλό  αφεντικό  το οποίο

συμπαθώ πολύ.  Βέβαια,  τώρα μαθαίνω τη δουλειά,  δεν έχω εξοικειωθεί  ακόμα

καλά, αλλά θα το μάθω σιγά – σιγά, το αφεντικό με βοηθάει αρκετά και θέλει να

μου διδάξει την τέχνη του μιας και δεν έχει παιδιά αγόρια να την συνεχίσουν.

Κωνσταντινούπολη 825 μ.Χ.

Δυστυχώς ξανά ξεκίνησαν οι διωγμοί και τα επεισόδια ανάμεσα σε πολίτες και

στρατιώτες,  ή  ακόμα και  μεταξύ  πολίτων,  ευτυχώς  το  αφεντικό  μου  είναι  και

εκείνος  εικονολάτρης,  γιατί  αν  δεν  ήταν  ενδέχεται  τώρα  να  μην  είχα  δουλειά.

Μετακόμισα και σε ένα μικρό δωμάτιο διότι αυτό που είχα ήταν αρκετά μεγάλο

για ένα μόνο άτομο, και δυσκολευόμουν να το καθαρίζω και να το συντηρώ. Το νέο

μου σπίτι  είναι  πιο  κοντά στο  παλάτι  του  αυτοκράτορα,  πράγμα το  οποίο  θα

μπορούσε να με εκθέσει γιατί στην περιοχή υπάρχουν πολλοί στρατιώτες. Δεν λέω

ρίσκαρα, αλλά τι είναι η ζωή χωρίς ρίσκο…



Κωνσταντινούπολη 828 μ.Χ.

Δεν το πιστεύω, είναι η δεύτερη φορά που συλλαμβάνομαι και οδηγούμαι μέσα

στη νύχτα στη φυλακή,  και  για άλλη μια φορά κάποιος με  κατέδωσε.  Κάποιος

γείτονας,  κάποιος ρουφιάνος.  Και το κακό είναι ότι αυτή τη φορά με πήγαν σε

χειρότερη φυλακή, και το μόνο που μου παρέχεται σε καθημερινή βάση είναι νερό

και λίγο ξερό ψωμί,  άντε και καμιά ελιά αν είμαι τυχερός.  Αλλά δεν είναι μόνο

αυτό,  πριν μια εβδομάδα ξεκίνησαν και  τα βασανιστήρια,  που γίνονται  σχεδόν

καθημερινά. Ξύλο, μαστίγιο, γδάρσιμο και οτιδήποτε άλλο σκεφτεί ο απάνθρωπος

και δαιμόνιος στρατηγός της περιοχής. Προσεύχομαι όλη τη μέρα και τη νύχτα στο

Θεό για να τελειώσει αυτό το μαρτύριο και να μου δώσει υπομονή να αντέξω, έχω

φτάσει σε σημείο να έχω τάσεις αυτοκτονίας τα βράδια που ξεπαγιάζω μέσα στο

κελί, αλλά όχι θα αντέξω, είμαι δυνατός! Η Πίστη μου θα με σώσει.

Κωνσταντινούπολη 833 μ.Χ.

Έχουν περάσει πέντε χρόνια και είμαι ακόμα μέσα σε αυτό το μικρό παγωμένο

κελί, δεν έχω νέα της οικογένειας μου εδώ και πέντε χρόνια. Κάποιοι μου είπαν ότι

ο πατέρας μου πέθανε, πράγμα που ούτε θέλω να το σκέφτομαι, μακάρι να είναι

καλά ο  πατέρας  μου και  όλη  η οικογένεια  μου.  Τα  πράγματα στη φυλακή δεν

άλλαξαν και πολύ, μόνο κάποιοι κρατούμενοι έφυγαν και κάποιοι νέοι ήρθαν, αλλά

κατά τ’ άλλα όλα τα ίδια. 

Κωνσταντινούπολη 836 μ.Χ.

Ναι,  ήρθε η στιγμή,  οχτώ χρόνια μέσα στη φυλακή και  επιτέλους η ποινή μου

τελείωσε και είμαι ελεύθερος να ζήσω τη ζωή μου και να κάνω την οικογένεια μου.

Παντρεύτηκα  με  την  κόρη  ενός  φυλακισμένου  εικονολάτρη,  πολύ  πλούσιου,  ο

οποίος τέλειωσε την ποινή του μαζί μου και μου έδωσε το χέρι της κόρης του

Μυρτούς.  Με  είχε  συμπαθήσει  πολύ  και  είχαμε  έρθει  πολύ  κοντά  μέσα  στην

δυστυχία  μας.  Ήθελε  να  με  κάνει  γαμπρό  του  από  την  πρώτη  μέσα  που

γνωριστήκαμε. Η Μυρτώ είναι μια καλή κοπέλα που με αγαπάει και με σέβεται.

Κωνσταντινούπολη 843 μ.Χ.

Σήμερα είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου, πέρασα όλη μου τη ζωή μέσα στην

εικονομαχία  που  επιτέλους  έλαβε  τέλος.  Οι  εικόνες  αναστηλώθηκαν,  οι



κρατούμενοι ελευθερώθηκαν, οι λεηλατημένοι ναοί ξανακτίστηκαν και επιτέλους

είμαστε  ελεύθεροι  να  πιστεύουμε  σε  αυτό  που  θέλουμε  και  να  είμαστε  όλοι

ενωμένοι. Ελπίζουμε ο Θεός να μας χαρίσει παιδιά, γιατί με τη Μυρτώ δεν θέλαμε

εν μέσω αυτή της αβέβαιης κατάστασης να κάνουμε παιδιά που μπορεί ξαφνικά οι

γονείς τους να βρεθούν φυλακισμένοι.

Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου!

                              ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σχολικό Έτος: 2021-2022

Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΛΕΝΑ ΒΟΤΣΗ
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Η ιστορία του Νικηφόρου του εικονολάτρη

…840 μΧ. Ακούστηκαν φωνές και ξαφνικά χτύπησε δυνατά η πόρτα. Ο Νικηφόρος

άνοιξε έντρομος και αντίκρισε τον φίλο του, τον Γιώργη. 

-Τι έγινε Γιώργη; Τι συμβαίνει;

-Γρήγορα… κλείσε την πόρτα μη μας δουν!

Λαχανιασμένος καθώς ήταν κάθισε να πάρει μια ανάσα και άρχισε να εξηγεί στον

φίλο του πως οι εικονομάχοι άρχισαν ξανά τις διώξεις, τώρα πιο έντονα , προς τους

χριστιανούς εικονόφιλους. 

-Πρέπει να φύγεις Νικηφόρε, σε ψάχνουν.

Ο Νικηφόρος, θαρραλέος όπως πάντα, σκέφτηκε να μείνει εκεί και να υπερασπιστεί

την πίστη του. Δεν φοβόταν για τον εαυτό του σκεφτόταν μόνο την μητέρα του και

την δύστυχη αδερφή του . Ποιος ξέρει τι θα τους έκαναν οι εικονομάχοι με τόσο

μίσος που έτρεφαν για αυτούς.

Μάζεψαν γρήγορα γρήγορα λίγα ρούχα,  την εικόνα της Παναγίας που είχαν στο

εικονοστάσι και λίγο ψωμί , που μόλις είχε ψήσει η μητέρα του και ξεκίνησαν. Δεν



ήξερε που πάνε και τι κατάληξη θα έχουν , το μόνο που ήξερε ήταν πως η Παναγιά

θα τους προστάτευε .

Ανέβηκαν το βουνό και αντίκρισαν το μοναστήρι του Αη-Γιώργη.

-Εκεί θα πάμε, είπε με αποφασιστική φωνή ο Νικηφόρος.

Οι δύο γυναίκες των ακολουθούσαν χωρίς να βγάλουν μιλιά, τον εμπιστεύονταν

απόλυτα.  Όταν  έφτασαν  στην  είσοδο  του  μοναστηριού  είδαν  την  εξώπορτα

σπασμένη.

-Περιμένετε εδώ, είπε ο Νικηφόρος και άνοιξε δειλά δειλά την πόρτα. Τα πάντα

ήταν κατεστραμμένα. Σπασμένα τζάμια και πόρτες. Προχώρησε στο εσωτερικό του

ναού και η θλίψη τον κυρίευσε όταν είδε πως είχαν βεβηλώσει τον ιερό ναό. Οι

«βάρβαροι»  είχαν  κάψει  εικόνες  ,  έβαψαν  με  ασβέστη  τις  τοιχογραφίες  και

έσπασαν τα ιερά κειμήλια.

-Θεέ μου, αναφώνησε ,δεν φοβούνται τίποτα πια αυτοί οι άνθρωποι;

Τότε  εμφανίστηκε  μία  μοναχή,  μικροκαμωμένη,  ήταν  είκοσι  ετών.  Το  ράσο  της

βρώμικο όμως,  τα μάτια της έλαμπαν λες και είχαν όλο το φως του ήλιου μέσα

τους.

-Έφτασαν  μέχρι  εδώ οι  αθεόφοβοι,  μέσα στον  οίκο του  Θεού.  Όλες  οι  μοναχές

εκδιώχθηκαν  μόνο  εγώ  γλύτωσα  απ΄  τη  λύσσα  τους,  γιατί  κρύφτηκα  μέσα  στο

πηγάδι στην πίσω αυλή. Όταν βεβαιώθηκα πως έφυγαν βγήκα και τώρα προσπαθώ

να φτιάξω ξανά το μοναστήρι μας ελπίζοντας να γυρίσουν πίσω κάποια στιγμή οι

αδερφές μοναχές μου, είπε η μοναχή.

Ο Νικηφόρος έμεινε να την κοιτάζει μη μπορώντας να πιστέψει στα μάτια του και

στα αυτιά του. Όμως το βλέμμα της μοναχής του έδωσε ελπίδα. 

-Μπορούμε να μείνουμε μαζί σου; Έχω τη μάνα και την μικρή μου αδερφή μου απ’

έξω , θα σε βοηθήσουμε με το μοναστήρι, πιάνουν τα χέρια μου…

-Το σπίτι του Αη-Γιώργη είναι τώρα και δικό σας, πως μπορώ να σας αρνηθώ.

Οι  μέρες  περνούσαν.  Ο  Νικηφόρος  με  την  νεαρή  μοναχή  δούλευαν  από  το

ξημέρωμα μέχρι το βράδυ. Λίγο σταματούσαν το μεσημέρι για να φάνε ό, τι είχε

μαγειρέψει η μάνα με τα λιγοστά τρόφιμα που είχαν. Ακόμη και η μικρή βοηθούσε ,

μπλεκόταν συνέχεια στα πόδια του Νικηφόρου νομίζοντας πως τον βοηθά ενώ τον

καθυστερούσε ακόμη περισσότερο. 

Μια μέρα ο Νικηφόρος αποφάσισε να κατέβει στο χωριό , να μάθει, να δει ,  να

υπερασπιστεί την πίστη του με θάρρος, ποιος ξέρει τι σκεφτόταν.  Μάταια η μάνα

του τον παρακαλούσε να μείνει. Ήταν αποφασισμένος να κατέβει το πρωί. Ακόμη

και η μοναχή τον προειδοποίησε πως η κατάσταση δεν έχει καταλαγιάσει και πως

αν είχαν ηρεμήσει τα πράγματα θα γυρνούσαν οι μοναχές πίσω.



Εκείνο το πρωί ο Νικηφόρος  ξύπνησε νιώθοντας μέσα του μια δύναμη αλλιώτικη ,

μια χαρά απέραντη. Φίλησε τη μάνα και την αδερφή του, έκανε τον σταυρό του και

κατηφόρισε το βουνό.

Σκεφτόταν τον φίλο του τον Γιώργη, το σπίτι του και χίλια δυο πράγματα. Άρχισε να

χαράζει, όταν άκουσε να λαλάει ο πετεινός του Κυρ Παντελή. 

-Αα είμαι κοντά στο σπίτι του Γιώργη, ψιθύρισε και τότε άκουσε γοργά βήματα  να

κατευθύνονται προς το μέρος του.

-Αφήστε με! Φώναξε με όση δύναμη είχε μέσα του. 

Ήταν  όμως  αργά,  ήταν  πια  στα  χέρια  των  εικονομάχων.  Στη  φυλακή  που  τον

έστειλαν  ήλπιζε  να  δει  κάποιον  γνωστό  να  μάθει  για  τον  φίλο του  τον  Γιώργη.

Μάταια όμως, κανείς δεν είχε δεν τον φίλο του εδώ και ένα μήνα. Ύστερα από δέκα

μέρες παραμονής στη φυλακή ο διοικητής αποφάσισε να τον εξορίσει στην Ρωσία

μαζί  με  άλλους  είκοσι  συγκρατούμενους.  Στο  άκουσμα  αυτής  της  είδησης  ο

Νικηφόρος έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του, άραγε θα ξανάβλεπε τη μητέρα του

και  την  μικρή  του  αδερφή;  Λύπη,  θυμός  και  αγανάκτηση  κυρίευσαν  τον  νεαρό

κρατούμενο.

Στο μεταξύ η μητέρα του και η μοναχή προσεύχονταν να είναι καλά ο Νικηφόρος

και να γυρίσει γρήγορα. Η ημέρα της αναχώρησης έφτασε. Οι φύλακες ξύπνησαν

τους κρατούμενους και τους οδήγησαν στις άμαξες που θα τους έπαιρναν μακριά

από τον τόπο τους. Ο Νικηφόρος αμίλητος και σκεπτικός ανέβηκε τελευταίος, ενώ

ένας φύλακας τον χτύπησε με δύναμη στην πλάτη, για να κάνει πιο γρήγορα.

Ο  καλπασμός  των  αλόγων  ήταν  ρυθμικός  και  οι  κρατούμενοι  προσεύχονταν

σιωπηλά, όταν ξαφνικά ακούστηκε φασαρία και η πόρτα της άμαξας άνοιξε βίαια.

-Γιώργη!!! Φώναξε ο Νικηφόρος και με ένα σάλτο πήδηξε απ’ την άμαξα μαζί με

τους άλλους.

Ο  φίλος  του  με  μια  ομάδα,  τους  έσωσε.  Είχε  αφιερώσει  τη  ζωή  του  για  να

προστατεύει τους εικονόφιλους αδερφούς του. Τώρα κι ο Νικηφόρος θα ήταν ένας

από  αυτούς.  Αυτή  η  ομάδα  υπεράσπισης  των  εικονόφιλων  ήταν  μυστική.  Ο

Νικηφόρος  εξαιτίας  της  σταθερής  και  λογικής  συμπεριφοράς  του  κατάφερε  σε

μικρό χρονικό διάστημα να κερδίσει  την εμπιστοσύνη όλων. Έπειτα όμως από τρία

χρόνια σκληρής δουλειάς και ατελείωτων μαχών για την ελευθερία της πίστης τους

ήρθε επιτέλους η λύτρωσή τους.  Το 843 μ.Χ.  ψηφίστηκε η σύνοδος όπου όρισε

οριστικά και πανηγυρικά την αποκατάσταση και την αναστήλωση των εικόνων. Όλοι

πλέον οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι να λατρεύουν φανερά τις εικόνες. Ο Νικηφόρος

και ο Γιώργης  αποφάσισαν να επισκεφτούν το χωριό τους έπειτα από τόσο καιρό.

Όταν έφτασαν στην πύλη του χωριού ο Νικηφόρος είπε στον φίλο του:

-Γιώργη , καλέ μου φίλε, σε ευχαριστώ για όλα. Αν δεν ήσουν εσύ δεν θα τα είχα

καταφέρει…



Ο Γιώργης δεν απάντησε. Απλώς χαμογέλασε και τον χτύπησε φιλικά στην πλάτη.

Ύστερα οι δρόμοι τους χωρίστηκαν. Ο Γιώργης πήγε στο σπίτι του ενώ ο Νικηφόρος

κατευθύνθηκε προς το μοναστήρι του Αη-Γιώργη. Τρέχοντας μέσα στα δάση σαν

μικρό παιδί  φτάνοντας  στο μοναστήρι  του λύγισαν τα  πόδια.  Όταν αντίκρισε  τη

μητέρα του και την αδερφή του δεν άντεξε. Ξέσπασαν και οι τρεις σε κλάματα και

αγκαλιές . Όλα  για αυτούς είχαν πια αλλάξει. Πλέον αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να

ζουν ελεύθερα δίχως ίχνος φόβου για την πίστη τους και για την ίδια τους τη ζωή…
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                                     Ένας εικονολάτρης εξιστορεί

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

 Έχω να σου γράψω αρκετά χρόνια, από όταν ήμουν μικρό παιδί. Τώρα γέρασα,
έζησα και έμαθα πολλά κι όμως έχω την ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον, έστω κι αν
αυτό είναι ένα κομμάτι χαρτί. Το χαρτί όμως, λένε πως έχει μεγαλύτερη υπομονή
από  τους  ανθρώπους,  γι’  αυτό  κι  εγώ  θα  σου  τα  εξιστορήσω  όλα  με  κάθε
λεπτομέρεια. Στο διάστημα που μεσολάβησε συνέβησαν πολλά και συνταρακτικά
γεγονότα τα οποία στιγμάτισαν όχι μόνο την δικιά μου ζωή, αλλά και όλης της
βυζαντινής  αυτοκρατορίας.  Αναφέρομαι  στη  διαμάχη  της  Εικονομαχίας  που
ξέσπασε ανάμεσα στους εικονόφιλους, οι οποίοι είναι αυτοί που υποστήριξαν τη
λατρεία  των  εικόνων  και  τους  εικονομάχους,  οι  οποίοι  είναι  οι  διώκτες  της
λατρείας των εικόνων.

Σημαντική αφορμή, λοιπόν, αποτέλεσαν  οι υπερβολές που είχαν εκδηλωθεί γύρω
από τη λατρεία των αγίων λειψάνων και εικόνων. Ομολογώ να πω πως υπήρξε μια
περίοδος  όπου  είχαμε  μεγάλη  έξαρση  μοναχισμού.  Χιλιάδες  νέοι  άνθρωποι
κατέφευγαν  στα  μοναστήρια  για  να  αποφύγουν  την  στράτευση  ή  άλλες
κοινωνικές   υποχρεώσεις.  Για  να  ζήσουν  μάλιστα,  πολλοί  από  αυτούς
εκμεταλλεύονταν  την  αμάθεια  του  κόσμου  με  την  πώληση  αγίων  λειψάνων  ή



χρώματος από θαυματουργικές εικόνες για θεραπευτικούς σκοπούς. Ακόμα, η ιδέα
ότι οι επιτυχίες των εχθρών του Βυζαντίου προέρχονταν από την δίκαιη οργή του
Θεού για ό,τι συνέβαινε στο χώρο τη λατρείας, έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο.

Το 726 μ.Χ, είχαμε την απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από την Χαλκή Πύλη
της Πόλης, πράξη που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες του λαού της πρωτεύουσας.
Χιλιάδες άνθρωποι είχαν μαζευτεί και απαιτούσαν να επιστραφεί πίσω η εικόνα.
Άκουγα  εικονομάχους  να  τους  απαντάνε:  «Δεν  είναι  σωστό  να  προσκυνάμε
κατασκευάσματα ανθρώπινων  χεριών  και  κάθε είδους  ομοιώματα,  ενώ ο  Θεός
απαγορεύει την προσκύνηση»!  Οι εικονολάτρες όμως, έμεναν αμετάπειστοι και
τότε ήταν που άρχισαν οι εικονομάχοι να τους επιτίθονται προσπαθώντας έτσι να
τους  επιβάλουν  τις  πεποιθήσεις  τους.  Χάος  ξέσπασε  στην  Πόλη,  πολλοί  από
αυτούς σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν και κάπως έτσι ο φόβος
κυριάρχησε. Ο Λέων Γ΄ καθιέρωσε τον διωγμό των εικόνων ως επίσημο δόγμα του
Κράτους και της Εκκλησίας και το 730 μ.Χ εξέδωσε το πρώτο διάταγμα,  με το
οποίο οριζόταν η καταστροφή των εικόνων και η δίωξη των εικονόφιλων. Άντρες
και  γυναίκες  τιμωρήθηκαν  με  εξορίες,  φυλακίσεις  και  δημεύσεις  περιουσιών.
Θυμάμαι μια μέρα, μικρό παιδί ήμουν ακόμη, που γυρνούσα σπίτι μου, είδα μια
οικογένεια  πέντε  ατόμων  περικυκλωμένη  από  αξιωματικούς.  Τότε  ήταν  που
συνέλαβαν τους δύο γονείς, ενώ παράλληλα τα παιδιά έκλαιγαν μη θέλοντας να
αποχωριστούν τους γονείς τους και να καταλήξουν σε ορφανοτροφείο. Η γυναίκα
τους παρακαλούσε να τους αφήσουν προσπαθώντας να τους πείσει να δείξουν
έλεος λόγω του γεγονότος  ότι  είχαν μικρά παιδιά να θρέψουν.  Αντίθετα όμως,
εκείνοι δεν δίστασαν να τη χτυπήσουν για το θράσος της και αιμόφυρτη πλέον, να
την μεταφέρουν αυτή και τον άνδρα της στις φυλακές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή
τη σκηνή. Ήθελα πάρα πολύ να τους βοηθήσω, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να
κάνω τίποτα. Παρόλα αυτά, κατηγορώ καθημερινά τον εαυτό μου για την δειλία
που έδειξα και κάθε βράδυ με δυσκολία κοιμάμαι από τις τύψεις.

 Θύμα όλης  αυτής  της  παρωδίας  ήταν  –  συμπεριλαμβανομένων  και  όλων  των
άλλων - και η δικιά μου η οικογένεια. Ο πατέρας μου υποστήριζε την μεριά των
εικονολατρών και κάθε μέρα οργάνωνε συναντήσεις σε όσο πιο γίνεται μυστικές
τοποθεσίες όπου μαζεύονταν αρκετά άτομα. Η μητέρα μου όπως και εγώ ο ίδιος
ήμασταν συνέχεια σε επιφυλακή και παράλληλα πολύ ανήσυχοι διότι γνωρίζαμε
τις  συνέπειες  που  θα  ακολουθούσαν.  Προσπαθούσαμε  να  τον  πείσουμε  να
σταματήσει. Μάταια όμως. Μια μέρα μάλιστα η μητέρα μου πάνω στην απελπισία
της τόλμησε να του προτείνει να μεταστραφεί και να γίνει εικονομάχος, καθώς
μόνο τότε δεν θα κινδυνεύαμε και κυρίως αυτός, να πάθει κάτι κακό. Τότε εκείνος
θύμωσε  πάρα  πολύ,  έφυγε  βροντώντας  την  πόρτα  πίσω  του.  Γύρισε  αργά  το
βράδυ ξαφνιάζοντάς μας όλους με την συμπεριφορά του. Την είχε συγχωρήσει και
καταλάβαινε τους φόβους και τις ανησυχίες της. Η νύχτα έκλεισε με μια τεράστια
ζεστή αγκαλιά από την οποία κανείς μας δεν ήθελε να φύγει. Ο πατέρας εκείνη την
νύχτα μας είπε πως όλα θα πήγαιναν μια χαρά. Θέλαμε να τον πιστέψουμε, διότι
το μυαλό μας δεν άντεχε να σκεφτεί την άλλη εκδοχή. Η επόμενη μέρα ξημέρωσε
για να ανατρέψει όλα αυτά που είχαν προηγηθεί. Ξύπνησα απότομα ακούγοντας
τις φωνές της μητέρας. Ένα μόνο βλέμμα αρκούσε για να καταλάβω τι είχε συμβεί.
Είχαν  συλλάβει  τον  πατέρα.  Ο  μεγαλύτερος  φόβος  μου  έγινε  τελικά



πραγματικότητα. Χωρίς την παρουσία του στο σπίτι νιώθαμε αποκομμένοι.  Δεν
μπορούσαμε να το αποδεχτούμε και ούτε καν να διανοηθούμε τι θα ακολουθούσε
στη  συνέχεια.  Μετά  από  έναν  ολόκληρο  μήνα  γεμάτο  απόγνωση,  θλίψη  και
απομόνωση και συγκεκριμένα τη μέρα των γενεθλίων του, μας ενημέρωσαν πως ο
πατέρας αφού υπέστη μια  σειρά από ατελείωτα  βασανιστήρια,  δεν  άντεξε  και
ξεψύχησε. Προσπαθούσαν να τον κάνουν να μιλήσει και να δώσει τα ονόματα των
υπολοίπων ατόμων που παρευρίσκονταν στις συναντήσεις. Έναν χρόνο αργότερα
η μητέρα αρρώστησε βαριά από την στενοχώρια της και  πέθανε κι  αυτή.  Εγώ
όμως έπρεπε να συνεχίσω για χάρη και των δύο και να παλέψω σκληρά. Και αυτό
έκανα.

Τα  επόμενα  χρόνια  υπήρξα  ένας  από  τους  πιο  φανατικούς  οπαδούς  της
εικονολατρίας. Προσπαθούσα να διαδώσω τα επιχειρήματά μας σε όσο το δυνατό
περισσότερο κόσμο έτσι ώστε να τους κάνω να καταλάβουν πως η εικονολατρία
δεν  ήταν  όπως  την  παρουσίαζαν  οι  εικονοκλάστες.  Με  την  προσκύνηση  των
εικόνων  ουσιαστικά  τιμούσαμε  τον  Χριστό  με  σκοπό  την  δοξολογία  και  την
ανάμνηση των  παθημάτων  του.  Δεν  προσκυνούσαμε  το  υλικό  αλλά  το  ίδιο  το
πρόσωπο  που  απεικονιζόταν  σε  αυτές.  Αυτό  ήταν  το  μήνυμα  που  ήθελα  να
περάσω  στους  υπόλοιπους  ανθρώπους.  Στην  αρχή,  κανένας  δεν  με  πίστευε.
Αντιθέτως, έβλεπαν την εικονολατρία σαν αίρεση και εμένα με θεωρούσαν τρελό.
Εγώ  όμως  δεν  το  έβαζα κάτω.  Τελικά  παρατήρησα πως  σταδιακά,  και  με  την
υποστήριξη ενός θα έλεγα πολύ σημαντικού Θεολόγου, του Ιωάννη Δαμασκηνού,
κατάφερα να φέρω με το μέρος μου αρκετούς ανθρώπους. Ο θάνατός του δεν με
πτόησε αλλά αντίθετα με ώθησε στο να συνεχίσω.

Γενικά,  όλη  μου  την  ζωή  θυμάμαι  να  παλεύω  για  αυτό.  Και  νιώθω  πολύ
υπερήφανος.  Νιώθω  πως  έτσι  δικαιώθηκε  ο  πατέρας  μου.  Ο  θάνατός  με
στοίχειωνε  για  πολλά  χρόνια  και  με  αυτόν  τον  τρόπο  κατάφερα  πιστεύω  να
εξιλεωθώ.  Όταν  οι  δυνάμεις  μου  δεν  μου  έφταναν  πλέον,  τα  παιδιά  μου
προθυμοποιήθηκαν να συνεχίσουν το έργο που τότε είχε αρχίσει ο πατέρας μου
και  που  ακολούθως  είχε  περάσει  σε  εμένα.  Ήμουν  πολύ  συγκινημένος  και
χαρούμενος διότι ήξερα, πως οι κόποι του πατέρα μου δεν θα πήγαιναν χαμένοι
και πως η οικογένειά μας θα συνέχιζε να παλεύει έως ότου τελειώσουν όλα αυτά
και βγούμε νικητές.
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Η Νέα Ρώμη

Βρισκόμαστε στις 11 Μαΐου 330 μ.Χ. Σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των
εργασιών και τελούνται τα εγκαίνια της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης.

Η  ιστορία  μου,  λοιπόν,  ξεκινά  από  τη  στιγμή  που  ο  αυτοκράτοράς  μας,  ο
Κωσταντίνος  Α’  μας  κάλεσε να μεταφερθούμε  σε μια πόλη ήδη χτισμένη στην
Ανατολή! Εγώ είμαι ένας Χριστιανός πολίτης που ζούσα στη Ρώμη για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα. Μόλις άκουσα τον αυτοκράτορα να αναφέρει πως σε αυτή την
πόλη  αναγνώρισε  το  δικαίωμα  άσκησης  της  χριστιανικής  λατρείας  άρχισα  να
σκέφτομαι πως ίσως η ζωή μου θα ήταν καλύτερη σε αυτή την πόλη χωρίς πολλές
συγκρούσεις. Η απόφαση ήταν πολύ δύσκολη, όχι μόνο για εμένα αλλά για όλους
τους πολίτες στη Ρώμη. Έπρεπε να αφήσουμε ό,τι είχαμε πίσω μας, τα σπίτια μας,
τους συγγενείς μας, τους φίλους μας και τις δουλειές μας. Κανείς δεν ήξερε αν τα
λόγια του αυτοκράτορα ήταν αλήθεια ή όχι.

Την  επόμενη  μέρα  η  μετακόμιση  αυτή  έγινε  ένα  μεγάλο  θέμα  συζήτησης  στη
Ρώμη, παντού άκουγα φωνές να συζητάνε γι’ αυτό το θέμα, να ρωτάνε ο ένας τον
άλλον αν θα μετακομίσει. Απ’ την άλλη όμως, πίστευα πως το ταξίδι δεν θα ήταν
εύκολο για κανέναν, κανείς δεν ήξερε τι θα αντιμετωπίζαμε!  Αφού είναι όμως, για
το καλύτερο,  πήρα την απόφαση να μεταφερθώ σε αυτήν τη νέα πόλη,  οπότε
έπρεπε να αποχαιρετήσω κάθε κοντινό μου άνθρωπο και να ετοιμαστώ γι’ αυτό το
ταξίδι για μια νέα και μια καλύτερη ζωή σε μια άγνωστη πόλη για εμένα.

Το ταξίδι ξεκίνησε δυο μέρες μετά. Πολλοί περισσότεροι πολίτες πήραν την ίδια
απόφαση με εμένα. Από την αρχή του ταξιδιού μάς συνόδευαν στρατιώτες του
Κωσταντίνου Α’ σε περίπτωση επίθεσης. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πολλοί
έμειναν  πίσω  και  άρχισαν  να  μετανιώνουν  για  την  απόφασή  τους,  άλλοι
αρρώστησαν  από  σοβαρές  ασθένειες.  Ο  αυτοκράτορας  προσπάθησε  με  κάθε
τρόπο να τους θεραπεύσει, κάτι που με έκανε πολύ πιο αισιόδοξο γι’ αυτή τη πόλη
και άρχισα να εμπιστεύομαι περισσότερο τον Κωσταντίνο Α’.  Το ταξίδι διήρκησε
δέκα μέρες. Μπορούσα να καταλάβω την κούραση των πολιτών από τις εκφράσεις
στα πρόσωπά τους.

Μόλις  φτάσαμε  μείναμε  όλοι  έκπληκτοι  από  το  μεγάλο  αυτό  έργο  του
αυτοκράτορα Κωσταντίνου Α΄. Άρχισα να νιώθω ενθουσιασμένος και αισιόδοξος



για τη νέα ζωή που με περίμενε, όπως και όλοι οι συμπολίτες μου. Παρατήρησα
πως η αρχιτεκτονική της πόλης έμοιαζε πολύ με τη Ρώμη, δηλαδή ο αυτοκράτορας
Κωσταντίνος Α’ εμπνεύστηκε από τη Ρώμη και  ίσως και γι’ αυτό μας φώναξε να
μεταφερθούμε εδώ. Εκείνη τη στιγμή πίστευα πως θα μου ήταν αρκετά δύσκολο
να  προσαρμοστώ  σε  μια  περιοχή  που  έμοιαζε  με  τη  Ρώμη  μόνος  μου  χωρίς
κανέναν  γνωστό  μου.  Παρόλα  αυτά  μετά  από  κάποιες  εβδομάδες  άρχισα   να
γνωρίζω κι άλλους πολίτες και άρχισα να νιώθω πιο άνετα από πριν. 

Η πόλη ήταν ήδη κτισμένη με νέα τείχη! Ο αυτοκράτορας Κωσταντίνος προίκισε
την πόλη με λεωφόρους. Έκτισε και το φόρουμ, μια πλατεία του Κωσταντίνου, την
οποία τη στόλισε με λαμπρά έργα τέχνης.  Ακόμη, έχτισε το Ιερόν Παλάτιον,  το
κτίριο  της  Συγκλήτου  και  άλλα  δημόσια  κτήρια  όπως  εκκλησίες,  λουτρά  και
δεξαμενές. Ο  Κωνσταντίνος  έχτισε  ένα  μεγάλο  ανάκτορο  και  έναν  θαυμάσιο
Ιππόδρομο και έστησε δυο στοές,  δηλαδή σκεπαστούς δρόμους, για το εμπόριο.
Έπειτα  παρατήρησα τις  ένδοξες εκκλησίες  που έκτισε:  τη Μεγάλη Σοφία,  τους
Αγίους  Αποστόλους  και  την  Αγία  Ειρήνη,  τον  Άγιο  Μώκιο  και  τον  Αρχάγγελο
Μιχαήλ. Έστησε και μια θαυμαστή πορφυρή κολόνα, που απ’ ό,τι έμαθα  χρόνια
έκαναν τα πλοία να τη φέρουν από τη Ρώμη στη Βασιλεύουσα, γιατί ήταν πολύ
μεγάλη και βαριά, και έναν ολόκληρο χρόνο έκαναν να την πάνε από τη θάλασσα
ως την πλατεία.  Στην  κορφή της έστησε ένα άγαλμα που το έφεραν από την
Ηλιούπολη της Φρυγίας και είχε γύρω στο κεφάλι εφτά ακτίνες. Επίσης, έφερε κι
άλλα υπέροχα πράγματα από πολλές  χώρες και πόλεις.

Από τη στιγμή που πέρασα τα τείχη και  μπήκα στη Νέα Ρώμη ως ένας νέος
πολίτης έως σήμερα δεν έχω μετανιώσει την απόφαση αυτή και αυτό το ταξίδι
που πέρασα για μια καλύτερη ζωή!

                                         ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Η Στάση του ΝίκαΗ Στάση του Νίκα

Ιανουάριος 532 μ.Χ.

Σήμερα  η  μέρα,  αυτή,  δεν έχει  καμία  διαφορά  από  τις  υπόλοιπες.  Είναι  όλο
αρνητικές  σκέψεις  και  συναισθήματα.  Κι  ο  λόγος  είναι  πολύ  απλός,  αφού  ο
αυτοκράτορας μας, ο Ιουστινιανός,  με τις απάνθρωπες μεταρρυθμίσεις του είχε



στριμώξει  οικονομικά όλους εμάς τους απλούς πολίτες της Βασιλεύουσας.  Έχω
αναστατωθεί, όμως, από ένα σοβαρό περιστατικό που έγινε πριν από λίγες μέρες.
Ένας γέρος ευγενής, ο Ιπποβάτης, είχε δημιουργήσει πολλά χρέη. Οι δανειστές του
που ανήκουν στους Πράσινους, τον πίεζαν να τους επιστρέψει τα χρήματα που
χρωστούσε. Αυτός, όμως, ζήτησε την βοήθεια του επικεφαλής των Βένετων που
ήταν παλιός του φίλος.  Ο τελευταίος,  έστειλε πράγματι φρουρά στον Ιπποβάτη.
Όταν οι Πράσινοι έφτασαν στο σπίτι του μαζί με ένοπλους οπαδούς οι Βένετοι
φρουροί τους επιτέθηκαν κι ακολούθησε άγρια συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα
τον  θάνατο  δύο  ανδρών  και  τον  τραυματισμό  περισσοτέρων.  Ο  Ιωάννης
Καππαδόκης όταν έμαθε για το περιστατικό έστειλε ένα στρατιωτικό απόσπασμα
στον  τόπο  της  σύγκρουσης  και  συνέλαβε  τους  πρωταίτιους.  Οι  επτά
συλληφθέντες,  Πράσινοι  και  Βένετοι,  καταδικάστηκαν  σε  θάνατο.  Τότε,  όμως,
συνέβη  το  απίθανο!  Ο  επικεφαλής  των  Βένετων  ζήτησε  συνάντηση  με  τον
επικεφαλής  των  Πρασίνων  προτείνοντας  να  αναλάβουν  από  κοινού  την
απελευθέρωση  των  συλληφθέντων.  Ακούγεται  ότι  θα  ζητήσουν  σήμερα,  (13
Ιανουαρίου), που θα γίνουν οι αρματοδρομίες στον Ιππόδρομο και που θα έρθει ο
αυτοκράτορας  να  αφήσει  ελεύθερους  τους  συλληφθέντες  και  να  διώξει  τον
Ιωάννη  Καππαδόκη.  Ξεκινάω  για  τον  Ιππόδρομο  και  να  δούμε  αν  τελικά
επαληθευτούν οι φήμες που ακούγονται. Παρόλα αυτά διαπιστώνω ότι επικρατεί
μία αναστάτωση στην πόλη. Και τη μεγάλη ουρά είναι αυτή για τον Ιππόδρομο!
Ελπίζω να βρω μία καλή θέση γιατί σήμερα λέγεται ότι θα έρθει ο αυτοκράτορας.
Και  ναι,  πράγματι,  έρχεται  ο  Ιουστινιανός!  Όμως,  οι  εκπρόσωποι  των  ομάδων
φωνάζουν από τώρα τα αιτήματά τους, αλλά ο αυτοκράτορας δεν δίνει καθόλου
σημασία. Ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό δεν θα προκαλέσει την οργή τους.

Τελικά,  οι  ελπίδες  μου  διαψεύστηκαν,  γιατί  το  ίδιο  βράδυ  ένοπλοι  των  δύο
ομάδων  φωνάζοντας  «Νίκα»  επιτέθηκαν  στο  κτίριο  των  φυλακών
απελευθέρωσαν  τους  κρατούμενους  και  έκαψαν  ζωντανούς  όσους  από  τους
φρουρούς προσπάθησαν να αντιδράσουν. Η εξέγερση έχει ξεσπάσει. Ο οργισμένος
όχλος έχει περικυκλώσει τα ανάκτορα και ζητά την αποπομπή του Τριβωνιανού,
συμβούλου του Ιουστινιανού. Ο αυτοκράτορας, όμως, εξακολουθεί να αδιαφορεί
και με φοβίζει αυτό γιατί βλέπω το πλήθος να έχει παρεκτραπεί και πυρπολούν
ό,τι βρίσκει στο δρόμο του. Όλα τα καταστήματα στους εμπορικούς δρόμους της
πόλης έχουν γίνει στάχτη και το χειρότερο όποιος προσπαθεί να υπερασπιστεί την
περιουσία  του  τον  σφαγιάζουν.  Δεν  ξέρω  που  θα  οδηγήσει  αυτή  η  ιστορία,
φοβάμαι και θα πω στην οικογένειά μου να μην βγούμε καθόλου από το σπίτι.

Σήμερα,  15  Ιανουαρίου,  ο  αυτοκράτορας  έστειλε  εκπροσώπους  του  στους
στασιαστές ζητώντας τους να πάψουν τις καταστροφές. Οι αντιπρόσωποι, όμως,
δέχτηκαν  την  επίθεση  του  εξαγριωμένου  πλήθους  και  σώθηκαν  χάρη  στην
θαρραλέα επέμβαση του στρατηγού Βελισάριου ο οποίος με 40 μόλις στρατιώτες
όρμησε στο πλήθος, το ανέτρεψε και τους οδήγησε με ασφάλεια στα ανάκτορα.
Αναμένονται εξελίξεις κι αύριο ανακοινώσεις. Όλοι εδώ στην Κωνσταντινούπολη
περιμένουμε  τι  θα  κάνει  ο  αυτοκράτορας.  Ξημέρωσε  16  Ιανουαρίου,  νομίζω
κανένας δεν κοιμήθηκε απόψε, και ναι βγαίνει ένας κήρυκας από το παλάτι. Τι να
πει  άραγε;  Τελικά,  ανακοινώνει  στους στασιαστές ότι  τα αιτήματά τους έχουν
γίνει  δεκτά και τόσο ο Καππαδόκης όσο κι  ο Τριβωνιανός έχουν απομακρυνθεί
από τη διοίκηση. Παρόλα αυτά δεν βλέπω το πλήθος να ησυχάζει.



Η αναστάτωση στην πόλη εξακολουθεί  να  υπάρχει,  οι  στασιαστές  δεν  έχουν
πειστεί  με  την  στάση του  αυτοκράτορα  γι’  αυτό  και  σήμερα 18  Ιανουαρίου  ο
αυτοκράτορας θα πάει ο ίδιος στον Ιππόδρομο για να μιλήσει στο πλήθος. Θα πάω
κι εγώ αν και είναι λίγο επικίνδυνο. Την ώρα που μπαίνω, όμως, επικρατεί ένα
χάος και μια βροχή από πέτρες και ξύλα πετιούνται στον αυτοκράτορα, ο οποίος
αναγκάζεται να τραπεί σε φυγή για να γλιτώσει την ζωή του. Τότε, οι στασιαστές,
όμως, κάνουν κάτι τρομερό! Ανακηρύσσουν ως νέο αυτοκράτορα τον Υπάτιο. Πώς
θα αντιδράσει ο Ιουστινιανός;

Ακούγεται πως ο αυτοκράτορας είναι απελπισμένος και θέλει να εγκαταλείψει
την  Κωνσταντινούπολη.  Όμως  η  αυτοκράτειρα  Θεοδώρα  και  ο  στρατηγός
Βελισάριος  έχουν  αντιδράσει.  Πληροφορίες  λένε  ότι  η  αυτοκράτειρα  επενέβη
δυναμικά  και  είπε  στον  τρομοκρατημένο  Ιουστινιανό  την  περίφημη  φράση:
«Καλόν εντάφιον η βασιλεία».  Την άποψή της συμμερίστηκε κι ο Βελισάριος.  Ο
στρατηγός  είπε  στον  αυτοκράτορα  ότι  δεν  χρειαζόταν  μεγάλο  πλήθος
στρατιωτών  για  να  αντιμετωπίσει  τον  όχλο.  Ο  ίδιος  τους  είχε  πολεμήσει  και
νικήσει με 40 μόλις στρατιώτες λίγες ημέρες πριν. Με την άποψη του Βελισάριου
συμφώνησε κι ο στρατηγός Μούνδος κι έτσι ξεκίνησε η αντεπίθεση.

Τα γεγονότα που εξελίχθηκαν μετά ήταν από τα πιο βίαια και βάρβαρα γεγονότα
που έχω ζήσει μέχρι τώρα… Ο Βελισάριος κι άνδρες του κινήθηκαν πεζή με τους
μανδύες τους βρεγμένους  και  τυλιγμένους  γύρω από τα πρόσωπά τους για να
προστατευτούν από τις φλόγες και τους καπνούς κι έφτασαν τελικά στην κύρια
πύλη του Ιπποδρόμου. Ο Βελισάριος κινήθηκε προσεκτικά εντός του Ιπποδρόμου
με το σπαθί στο χέρι και διέταξε τους άνδρες του να επιτεθούν. Την ώρα που οι
200  άνδρες  του  Βελισάριου  άρχισαν  να  κατασφάζουν  τους  στασιαστές,
επιτέθηκαν από την άλλη πλευρά και οι 200 στρατιώτες του Μούνδου. Κι τότε ο
φόβος  του πλήθους  μετατράπηκε  σε πανικό.  Δεν ήξερα που να  τρέξω,  που να
κρυφτώ γιατί οι στασιαστές είχαν μετατραπεί σε μια μάζα. Τελικά, αναγκάστηκα
να κρυφτώ κάτω από τα πτώματα παριστάνοντας κι εγώ τον νεκρό για να σωθώ.
Αυτά που ζούσα ήταν σαν ένας  εφιάλτης  χωρίς  τέλος.  Άκουγα τις  φωνές  των
στρατιωτών,  τις διαταγές των στρατηγών και τα τελευταία λόγια των νεκρών.
Κάποια στιγμή δεν άκουγα τίποτα, νόμιζα ότι είχα πεθάνει. Κι τότε ο Βελισάριος
διέταξε τους άνδρες του κι αυτούς του Μούνδου να αποσυρθούν από την σφαγή.
Μόνο όταν τους είδα να φεύγουν όλοι σηκώθηκα και αντίκρισα ένα φρικτό και
ανατριχιαστικό θέαμα. Ο τόπος ήταν γεμάτος πτώματα… Έφυγα καταματωμένος
χωρίς να ξέρω αν το αίμα ήταν δικό μου ή των νεκρών.

Όταν  μερικές  ώρες  αργότερα  σταμάτησαν οι  σφαγές  και  αποκαταστάθηκε  η
τάξη έγινε κι ο θλιβερός απολογισμός. Περισσότεροι από 35.000 άνθρωποι είχαν
σκοτωθεί στην τελική φάση της εξέγερσης.

Από εκείνη την ημέρα η Κωνσταντινούπολη δεν ήταν η ίδια… αλλά ούτε κι εγώ
πλέον…                      

            

                                 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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                                        Τα δάκρυα της Βασιλεύουσας

Τρίτη 29 Μαΐου 1453

Το  πρωί έχει  έρθει ύστερα από μία δύσκολη νύχτα. Η μέρα είναι  παράξενη,  μουντή, με  σύννεφα να

σκεπάζουν τον ουρανό και να κρύβουν το φως του ήλιου. Δεν είχα προλάβει να ξεκουραστώ. Όλο το

βράδυ οι Οθωμανοί βομβάρδιζαν τα τείχη της πόλης με τα κανόνια τους προσπαθώντας να μπουν μέσα

και εμείς, αν και εξουθενωμένοι, σπεύσαμε να τα επισκευάσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Χάρη σε

εμάς, τους τεχνίτες, αλλά και το ολιγάριθμο πεζικό μας ο Οθωμανικός στρατός απέτυχε να εισβάλλει για

άλλη μια  φορά.   Τώρα  οι  εργασίες  μας συνεχίζονται  με  ελπίδα να  προλάβουμε  να  ξαναχτίσουμε  τα

κομμάτια των τειχών που υπέστησαν καταπονήσεις  μέχρι την νύχτα. Δεν υπάρχει καιρός να παραπονεθεί

κανείς, είτε πεινάμε, είτε διψάμε, είτε πονάμε από τις επιβαρυμένες δουλειές μας.  Αυτή η κατάσταση

είναι συνεχόμενη για κοντά δύο μήνες τώρα. Δεν μας απομένει πολύ κουράγιο, μόνο ελπίδα που μας κάνει

να υπομένουμε.  Κοιτάζω πέρα από τα βορειοανατολικά τείχη.  Τα φρούρια των Οθωμανών στέκονται

υπερήφανα περικυκλώνοντας την Πόλη. Κανόνια βρίσκονται παραταγμένα, καθώς και πύργοι. Η δύναμη

των Οθωμανών με τρόμαζε και μάλιστα στο έπακρον γιατί αντικρίζοντας τα στρατόπεδά τους κάθε φορά

καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να ηττηθούν. Και ύστερα, στο μυαλό μου τρέχουν οι σκηνές από τους

αγώνες μας εδώ και τόσες μέρες.

Ήταν 6 Απριλίου του 1453 όταν μάθαμε πως ο Οθωμανικός στρατός είχε περικυκλώσει τα τείχη της

Κωνσταντινούπολης,  κηρύττοντας  επισήμως  την  πολιορκία  της.  Ο  Αυτοκράτοράς  μας,  Κωνσταντίνος

Παλαιολόγος,  προσπάθησε  να  λήξει  την  πολιορκία  διπλωματικά,  επικοινωνώντας  με  τον  Οθωμανό

Μωάμεθ Β’ και προτείνοντάς του να λαμβάνει φόρο από την Πόλη αλλά να μην κάνει επίθεση. Παρόλα

αυτά,  ο  Σουλτάνος δεν  απεδέχθη την πρόταση του.  Ήδη είχαμε  αρχίσει  να  ανησυχούμε.  Τι  άλλο θα

μπορούσε να τους αποτρέψει από το να μας καταστρέψουν ολοκληρωτικά; Το Βυζάντιο δεν ήταν σε θέση



να πολεμήσει απέναντί τους! Από προηγούμενα χρόνια τα εδάφη του είχαν λιγοστέψει. Ο πατέρας του

Μωάμεθ Β’, Μουράτ, είχε καταλάβει τα Γιάννενα και την Θεσσαλονίκη το 1430, ενώ είχε αυξήσει την

δύναμη του κράτους του κερδίζοντας έναν σταυροφόρο στρατό στην Βάρνα το 1444. Αυτά αλλά και οι

προηγούμενες σταυροφορίες μας είχαν καταπονήσει. Μπροστά στους Οθωμανούς φαινόμασταν αδύναμοι.

Μάλιστα εκείνοι  είχαν  προετοιμαστεί  χτίζοντας το φρούριο  της  Ρούμελης  στην ευρωπαϊκή  ακτή του

Βοσπόρου.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  εμπόδισαν  τον  επισιτισμό  της  Πόλης.  Τα  πράγματα  είχαν,  έτσι,

δυσκολέψει. Δεν είχαμε αρκετά αποθέματα ώστε να αντέξουμε την πολιορκία και το γνωρίζαμε καλά

αυτό. Ούτε καν νερό δεν υπήρχε.  Αυτή ήταν και η αφετηρία της εκπλήρωσης του ονείρου του Μουράτ

που ανέλαβε ο γιος του.  Όμως, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος δεν επαναπαύτηκε. Ζήτησε βοήθεια από

την δύση ευελπιστώντας πως από κάπου θα στηριζόμασταν επιτέλους.  Τελικά,  σε  αντίθεση με το τι

πιστεύαμε πως θα συμβεί, η δύση μας αγνόησε εντελώς, όσο κι αν υπομείναμε. Μάλιστα υπήρξαν φορές

που  μας  πρόδωσαν  βοηθώντας  τους  Τούρκους,  όπως  παραδειγματικά  έκαναν  οι  Σέρβοι  που

χρηματοδότησαν  την εκστρατεία  τους.  Χτυπημένοι  από όλες  τις  πλευρές,  δεν  είχαμε  τίποτα άλλο να

κάνουμε  από το να  αντισταθούμε  έστω και  μόνοι  μας.   Ο αυτοκράτορας με  λόγους  προσπάθησε να

εμψυχώσει τον λαό δίνοντάς του ψευδείς ελπίδες πως η σωτηρία μας θα ερχόταν. Αλλά ποιον κορόιδευε;

Οι περισσότεροι ,αν όχι όλοι, είχαν καταλάβει πως αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ. Κάθε βράδυ οι Τούρκοι

στρατιώτες μας βομβάρδιζαν τα τείχη και προσπαθούσαν να μπουν στην Πόλη, όμως ευτυχώς μέχρι τώρα

δεν  τα είχαν  καταφέρει.  Μανιωδώς  εμείς  οι  τεχνίτες  τα επισκευάζαμε  κάτω από ακόμα  και  τις  πιο

αντίξοες συνθήκες. Έτσι, αν και κάθε φορά κουραζόμουν τόσο πολύ, στο τέλος συνειδητοποιούσα πως όλος

ο αγώνας μας άξιζε.

Αυτό σκέφτομαι καθώς βάζω πέτρες για να ξαναχτίσω τα γκρεμισμένα κομμάτια.  Ο Γρηγόριος δίπλα μου

βαριανασαίνοντας κοιτάζει τα Οθωμανικά στρατεύματα.

«Λες να ξανακάνουν επιδρομή, Δημήτριε; Δεν κουράστηκαν ακόμα;»

«Όπως φαίνεται όχι, Γρηγόριε. Και έχω την εντύπωση πως κάτι σχεδιάζουν για σήμερα.»

«Ας μας φυλάξει η Παναγία…»



«Ας μην χάνουμε την πίστη μας. Έχει αποδειχθεί πως ο στρατός μας είναι ικανός. Θα αντέξουμε.» του

απάντησα, αλλά βαθιά μέσα μου γνώριζα πως η άλωση κοντοζύγωνε.

«Πώς να αντέξουμε καλέ Δημήτριε;» με ρώτησε ο Ιωάννης που δούλευε μαζί μας «Δεν ξέρω για εσάς,

αλλά στην οικογένειά μου υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Ούτε φαγητό να θρέψω τα παιδιά μου δεν έχω.

Μην κοιτάς που εσύ είσαι πιο νέος.»

«Κάνε λίγο υπομονή Ιωάννη. Θα φτιάξουν τα πράγματα, θα δεις.»

Με αυτήν μου την κουβέντα συνεχίσαμε την δουλειά ώσπου ήταν ώρα να αλλάξουμε βάρδιες. Οι τρεις μας

πήραμε τον δρόμο για τα σπίτια μας. Έξω έχει πλέον νυχτώσει. Φτάσαμε σε ένα στενό όπου θα αφήναμε

τον Γρηγόριο, αλλά καθώς πήγαμε να τον χαιρετήσουμε, ένας δυνατός θόρυβος ακούστηκε. Όχι Θεέ μου,

όχι πάλι!  Χωρίς να το ξανασκεφτούμε, ξεκινήσαμε να τρέχουμε πάλι προς τα πίσω. Ο κόσμος τρέχει

πανικόβλητος.  Γυναικόπαιδα  προσπαθούν  να  ξεφύγουν,  ζώα  τρέχουν  αλαφιασμένα,  ηλικιωμένοι

κρατιούνται και ψάχνουν να βρουν καταφύγιο. Στρατιώτες παίρνουν θέση πίσω από τα τείχη, τα οποία

έχουν αρχίσει να καταστρέφονται. Ο Οθωμανικός στρατός ξεκίνησε να προσπαθεί να μπει μέσα στην

πόλη. Αρχίζουμε να παλεύουμε για την επικράτησή μας. Στα τείχη μας σκάνε με δύναμη βόμβες από τα

κανόνια  των  Οθωμανών.  Στρωνόμαστε  στην  δουλειά  μήπως  και  προλάβουμε  να  τα  σώσουμε.  Δεν

γνωρίζαμε αν  θα τα καταφέρναμε αλλά ξέραμε πως αν προσπαθήσουμε,  αυτό ήταν δυνατόν.  Παντού

επικρατεί πανικός, ενώ σύντομα μαθαίνουμε πως ο στρατηγός Γενουάτης Ιουστινιάνης έχει τραυματιστεί

σοβαρά και είναι εκτός μάχης. Παρόλα αυτά, ο στρατός μας αν και ολιγάριθμος συνεχίζει,  αφήνοντας

πίσω  αυτήν την απώλεια. Χαριστική για εμάς βολή ήταν ο θάνατος του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου

Παλαιολόγου,  ο  οποίος  πέθανε  πολεμώντας  στα  τείχη  ως  απλός  στρατιώτης.  Οι  ρωγμές  που  έχουν

δημιουργηθεί είναι ανεπανόρθωτες. Ο Οθωμανικός στρατός εισβάλλει στην Πόλη μέσω της Κερκόπορτας

στο βόρειο  κομμάτι της αυτοκρατορίας.  Ξεκινούν  να  λεηλατούν  κτήρια  και  εκκλησίες,  ενώ  μάχονται

απέναντι  στους  Βυζαντινούς  στρατιώτες  με  ορμή.  Αφήνω  τα εργαλεία  μου  και  τρέχω  να  βοηθήσω.

Ανάμεσα στην νεκρή λαοθάλασσα καταφέρνω να βρω ένα ξίφος το οποίο και παίρνω. Ξεχύνομαι και εγώ

μέσα στο πλήθος μαζί  με  τους άλλους εργάτες.  Δίπλα μου αντικρίζω τον Γρηγόριο  να πέφτει νεκρό.

Συγκρατούμαι και συνεχίζω να πολεμώ. Πλέον έχουν μείνει λίγοι από εμάς. Οι ελπίδες μου σβήνουν. Ένας



Οθωμανός στρατιώτης πάνω στο άλογό του τρέχει προς το μέρος μου. Αυτό ήταν, σκέφτηκα. Νιώθω το

σπαθί του να με διαπερνά, ενώ μετά από λίγο πέφτω στο έδαφος. Με την άκρη το ματιού μου βλέπω για

τελευταία φορά την Πόλη. Θα μου λείψει, αλλά ίσως ήταν καλύτερα που η ζωή μου τελείωσε εδώ. Έστω

δεν θα την έβλεπα ποτέ στα χέρια των κατακτητών της. Κλείνω τα μάτια μου με περηφάνια, περηφάνια

για όσα έκανα εγώ και ο Βυζαντινός λαός τόσο καιρό. Η Πόλη δεν ήταν πλέον Βυζαντινή, δεν ήταν πλέον

Χριστιανική, δεν ήταν πλέον όπως ήταν πριν. Και τίποτα δεν θα ήταν πια το ίδιο.
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Όλοι στην καταστολή της εξέγερσης της Στάσης του Νίκα  …
μικροί και μεγάλοι!

«Ακούω  φωνές...μα  τι  γίνεται  στο  δρόμο»;  Είπε  ο  Ιάκωβος  στη  μητέρα  του
Αθανασία, αδελφή του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού.

«Δεν το άκουσες; Ξεκίνησαν εξέγερση οι δήμοι των «Πράσινων και «Βένετων», που
είναι οργανώσεις φιλάθλων με λαϊκή καταγωγή, αλλά ζουν για τις αρματοδρομίες
στις  εξέδρες  του  Ιππόδρομου  της  Κωνσταντινούπολης»  είπε  η  Αθανασία  στο
16χρονο γιο της.

«Ξέρω, μητέρα, ποιοι είναι, αλλά πως ξεκίνησε αυτή η εξέγερση; Έχω πάει πολλές
φορές  να παρακολουθήσω τις  ιπποδρομίες  με  το θείο  μου  και  δεν είχε  συμβεί
τίποτα ανησυχητικό». απάντησε στην μητέρα του ο Ιάκωβος.

«Άκουσα ότι μέλη Βενετών και Πρασίνων είχαν καταδικαστεί με την κατηγορία
της  δολοφονίας  σε  απαγχονισμό  στον  ιππόδρομο,  αλλά  εξαιτίας  κάποιων
προβλημάτων της αγχόνης, γλίτωσαν κι οι δύο. Κάποιοι από τους συγκλητικούς
είδαν τη στάση σαν ευκαιρία να ανατρέψουν το θείο σου, δυσαρεστημένοι από



νέους,  βαρείς  φόρους  που  αυτός  είχε  επιβάλει  και  τον  ψαλιδισμό  των
δικαιωμάτων των ευγενών γενικότερα» είπε ανήσυχη η Αθανασία.

«Εάν ο θείος βρίσκεται σε κίνδυνο, τότε γιατί δεν κάνουμε τίποτα;!» Φώναξε στην
μητέρα του ο Ιάκωβος, εκνευρισμένος ….

«Έχω πάρει αυστηρές διαταγές από εκείνον να μείνουμε εγώ και εσύ έξω από την
εξέγερση και να σε εμποδίσω να προσπαθήσεις να χάσεις την ζωή σου σε αυτή την
κατάσταση.  Έτσι  και  αλλιώς,  ο  θείος  σου  είναι  αρκετά  μεγάλος  για  να
αντιμετωπίσει μόνος του τα προβλήματα της πόλης. Έχει και τη σύζυγο του, τη
Θεοδώρα, για να τον συμβουλεύει. Εσύ δεν έχεις καμιά δουλειά να ανακατευτείς σε
όλο αυτό» του απάντησε ήρεμα η Αθανασία χωρίς να θέλει να τον θυμώσει ακόμα
περισσότερο.

Ο Ιάκωβος χωρίς να απαντήσει στη μητέρα του κατευθύνθηκε προς την πόρτα,
αγνοώντας τα λόγια της για την διαταγή του Αυτοκράτορα και βγήκε σκεπτικός
από το σπίτι. Ξεκίνησε τον δρόμο του προς το παλάτι για να μιλήσει με το θείο
του.  Έφτασε  στο  παλάτι,  προσπαθώντας  να  μην  τραβήξει  τα  βλέμματα  των
στασιαστών,  οι  οποίοι  ήταν  οπλισμένοι  και  ζήτησε  να  μιλήσει  με  τον
Αυτοκράτορα. Οι φρουροί ξέροντας ποιος είναι, ενημέρωσαν τον Ιουστινιανό ότι ο
ανιψιός  του τον ζητά.  Ο Ιουστινιανός,  τους  είπε  να τον φέρουν γρήγορα στην
αίθουσα του θρόνου του, πριν τον καταλάβουν οι στασιαστές.

Μόλις  ο  Ιάκωβος  μπήκε  στην  αίθουσα  του  θρόνου,  είδε  τον  θείο  του  να  τον
περιμένει αναστατωμένος. Τον πλησίασε και στάθηκε μπροστά του. 

«Ιάκωβε, τι δουλειά έχεις εδώ; Διέταξα τη μητέρα σου να μην σε αφήσει να βγεις
έξω από το σπίτι πριν τελειώσει η εξέγερση. Είσαι τυχερός που δεν σε κατάλαβαν,
αλλιώς θα είχαμε μεγαλύτερο πρόβλημα!» του τόνισε ο Ιουστινιανός.  «Γνωρίζω
θείε, τι ζήτησες από την μητέρα μου και ξέρω σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκεσαι
τώρα, αλλά μπορώ να βοηθήσω να τελειώσει αυτή η διαμάχη με τους δήμους μια
και καλή! Είμαι εκπαιδευμένος από τους καλύτερους πολεμιστές σου και ξέρεις ότι
άμα πολεμήσω και εγώ – » πριν προλάβει να τελειώσει ο θείος του φώναξε: «ΟΧΙ!
Είσαι  ακόμα  μικρός  και  δεν  είσαι  έτοιμος  για  κάτι  τέτοιο!  Δεν  μπορείς  να
καταλάβεις  τη  σοβαρότητα  της  κατάστασης.  Δεν  πρόκειται  να  σε  αφήσω  να
ρισκάρεις την ζωή σου σε κάτι που έχω υπό έλεγχο, ενώ θα μπορούσες εσύ να
μείνεις ΑΣΦΑΛΗΣ!» του φώναξε χωρίς να σταματήσει ούτε για να πάρει ανάσα.

Ο Ιάκωβος χωρίς να πει τίποτα έφυγε γρήγορα μη θέλοντας να ακούσει άλλο το
θείο του. Ήξερε πως άμα γύρναγε σπίτι θα έπρεπε να αντιμετωπίσει την μητέρα
του οπότε στάθηκε και σκέφτηκε τι να κάνει. Παρά τα λόγια του Ιουστινιανού, ο
Ιάκωβος ήταν αποφασισμένος να βοηθήσει να τελειώσει  η εξέγερση χωρίς  την
άδεια του θείου του. Τότε, του ήρθε μία ιδέα! Κατευθύνθηκε προς το σπίτι του
καλύτερου  του  φίλου,  του  Ιωάννη,  που  γνωρίζονταν  από  παιδιά,  για  να  τον
συμβουλευτεί. 

Έφτασε στο σπίτι  του,  μπήκε μέσα.  Τον καλωσόρισε η μητέρα του φίλου του,
Μυρτώ  και  τον  συνόδεψε  εκεί  που  ο  Ιωάννης  καθόταν.  Του  εξήγησε  όλη  την
κατάσταση με τους δήμους και την εξέγερση, το πόσο ήθελε να βοηθήσει και όσα



του  είπε  ο  θείος  του.  Ο  Ιωάννης  τον  άκουγε  σιωπηλός  μέχρι  ο  φίλος  του  να
ολοκληρώσει όλα όσα τον προβλημάτιζαν. « Έφυγα χωρίς να πω τίποτα μετά από
όσα μου είπε… Δεν καταλαβαίνει ότι παρόλο που είμαι ακόμα μικρός μπορώ να τα
καταφέρω, απλά χρειάζομαι λίγη βοήθεια, για αυτό ήρθα σε εσένα έμπιστε φίλε
μου» κατέληξε ο Ιάκωβος. Ο Ιωάννης σκέφτηκε για λίγο και μετά είπε: «Ξέρω ότι
δεν θα χαρείς με αυτό που θα σου πω, αλλά νομίζω ότι ο θείος σου έχει δίκιο…
Είμαστε ακόμα δεκαέξι ετών και δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα για μια τέτοια μάχη,
παρόλο την εκπαίδευση που έχουμε λάβει. Θα προτιμούσα να το ξανασκεφτείς και
να  αφήσουμε  καλύτερα  την  κατάσταση  στον  θείο  σου».  Του  απάντησε
προβληματισμένος ο Ιωάννης.

Ο Ιάκωβος χωρίς να διστάσει προσπάθησε να πείσει τον Ιωάννη να τον βοηθήσει.
«Σε παρακαλώ, Ιωάννη, ξανασκέψου το, στο όνομα της φιλίας μας, βοήθησέ με,
μπορούμε να το καταφέρουμε μαζί. Θα καταστρώσουμε ένα σχέδιο και θα βγούμε
αλώβητοι,  όλα  θα  πάνε  καλά,  θα  το  δεις!»  συνέχισε  να  του  λέει  όλο  και
περισσότερα. Ο Ιωάννης δεν άντεξε άλλο και τον σταμάτησε. «ΕΝΤΑΞΕΙ, ΕΝΤΑΞΕΙ,
θα  σε  βοηθήσω!  Σταμάτα  την  πολυλογία!»  του  είπε  ενοχλημένος.  Ο  Ιάκωβος
ανακουφισμένος αγκάλιασε τον φίλο του για να τον ευχαριστήσει.  

Την επόμενη ημέρα, όταν η Αθανασία, μητέρα του Ιάκωβου, είχε βγει για δουλείες,
ο Ιωάννης πήγε στο σπίτι του  και άρχισαν να συζητούν για το σχέδιο. Ο Ιάκωβος
είχε  βγάλει  το χάρτη του ιπποδρόμου,  που του τον είχε  δώσει ο θείος του για
περίπτωση ανάγκης  και τον έβαλε πάνω στο τραπέζι. «Λοιπόν, αρχικά πρέπει να
βρούμε τον τρόπο που θα μπούμε στον ιππόδρομο χωρίς να μας δουν, γιατί είναι
γεμάτος  στασιαστές»  ξεκίνησε  ο  Ιωάννης.  «Το  ξέρω,  από  αυτό  εδώ το  σοκάκι
μπορούμε  να  μπούμε  και  θα  μας  βγάλει  ακριβώς  επάνω  τους.  Θα  τους
αιφνιδιάσουμε  από  πίσω  και…»  Έτσι  συνέχισαν  να  σχεδιάζουν  μέχρι  αργά  το
απόγευμα που γύρισε η Αθανασία, οπότε ο Ιωάννης έπρεπε να φύγει πριν τον δει.

Το  επόμενο  πρωί  οι  δύο  φίλοι  ετοιμάστηκαν,  πήραν  τα  όπλα  τους  και
ξεκίνησαν προς τον ιππόδρομο. Ο Ιάκωβος άφησε ένα σημείωμα για την μητέρα
του  για  το  πού  θα  βρισκόταν.  Όταν  έφτασαν  στο  ιππόδρομο,  είδαν  τον
Ιουστινιανό και τους στρατιώτες τους να πολεμάνε τους στασιαστές. Κοίταξε ο
ένας  τον  άλλον,  έγνεψαν  το  κεφάλι  τους  και  έτρεξαν  προς  το  μέρος  των
στασιαστών. Άρχισαν να πολεμούν με γενναιότητα και θάρρος και μέχρι τώρα όλα
πήγαιναν καλά. Ξαφνικά ο Ιάκωβος είδε έναν Πράσινο να τρέχει καταπάνω στον
θείο του, ενώ αυτός πάλευε με  έναν άλλον στασιαστή. Χωρίς να χάσει χρόνο πήρε
το τόξο του και με μια γρήγορη κίνηση έριξε το βέλος του ακριβώς επάνω στον
Πράσινο, ρίχνοντας τον κάτω νεκρό. Ο Ιουστινιανός, αφού σκότωσε τον δικό του
αντίπαλο, γύρισε να δει από πού ήρθε το βέλος και είδε τον Ιάκωβο να παλεύει με
τους  στασιαστές.  Ανήσυχος,  αλλά  ταυτόχρονα  και  εντυπωσιασμένος   με  τον
ανιψιό  του,  συνέχισε  να  παλεύει  χωρίς  να  έχει  χρόνο  να  πάει  κοντά  του.  Στο
μεταξύ,  ο  Ιωάννης είχε  τραυματιστεί,  καθώς ένας Βένετος είχε ρίξει  ένα βέλος
στον  ώμο  του.  Μόλις  το  είδε  ο  Ιάκωβος  ότι  ο  καλύτερος  φίλος  του  ήταν
χτυπημένος άσχημα έτρεξε να τον βοηθήσει, πετώντας κάτω το Βένετο. Η μάχη
συνεχίστηκε για πολλές ώρες, με τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και τον Ιουστινιανό να
πολεμούν λυσσαλέα. 



Όταν είχε πια τελειώσει η μάχη, ο Ιουστινιανός κατευθύνθηκε προς τον Ιάκωβο, ο
οποίος  δεν είχε  τραυματιστεί  σχεδόν καθόλου,  παρά μόνο  μια  γρατζουνιά  στο
μάγουλο.  Τον αγκάλιασε σφικτά και του είπε με θλιμμένο τόνο:  «Αφού έφυγες
αναστατωμένος από τον παλάτι πριν λίγες μέρες, ήξερα πως ήταν λάθος ο τρόπος
που σου μίλησα. Ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη, αλλά δεν βρήκα το χρόνο και
τον τρόπο για να το κάνω». «Δεν πειράζει θείε, ξέρω ότι ήθελες το καλύτερο για
μένα» του απάντησε λαχανιασμένος από την μάχη.  «Ευτυχώς είχες βοήθεια και
από κάποιον άλλον όπως διακρίνω» είπε κοιτάζοντας τον Ιωάννη που καθόταν για
να πάρει μια ανάσα, κρατώντας την πληγή του.

«Παρόλο που ήρθες χωρίς να πάρεις άδεια και ρίσκαρες και τη δικιά σου ζωή και
του Ιωάννη  σε ευχαριστώ. Αν δεν ήσουν εδώ, τώρα θα ήμουν νεκρός». Συνέχισε ο
Ιουστινιανός κοιτώντας τον με δάκρυα στα μάτια, με ένα βλέμμα ευγνωμοσύνης.
«Ξέρω ότι η τελευταία μας συζήτηση δεν είχε αίσιο τέλος, αλλά δεν θα μπορούσα
ποτέ να αφήσω κάτι να σου συμβεί θείε.» του απάντησε σοβαρά ο Ιάκωβος.

Ξαφνικά ακούστηκε η φωνή της Αθανασίας να πλησιάζει και να φωνάζει για το
γιο της. Μόλις τον είδε στο πεδίο μάχης δίπλα στα πτώματα έτρεξε προς το μέρος
του  και  τον  αγκάλιασε.  «ΓΙΕ  ΜΟΥ!  ΔΟΞΑ  ΤΩ  ΘΕΩ,  ΕΙΣΑΙ  ΚΑΛΑ!  Όταν  είδα  το
σημείωμα που άφησες, παραλίγο να πεθάνω από την αγωνία μου! Νόμιζα ότι κάτι
κακό θα σου συνέβαινε!  Πώς μπόρεσες να έρθεις  στη μάχη χωρίς  να μου πεις
τίποτα!» του φώναξε φοβισμένη, τρομαγμένη για την υγεία του γιου της. «Μπορεί
να ήρθε χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν παρά μόνο σε εμένα, αλλά παρόλα αυτά,
είναι ήρωας. Έσωσε εμένα και τον ίδιο τον αυτοκράτορα χωρίς καθόλου βοήθεια»
της  τόνισε  ο  Ιωάννης  που  είχε  έρθει  πια  δίπλα  στον Ιάκωβο.  «Είναι  αλήθεια»
μίλησε ξαφνικά ο Ιουστινιανός… «Μου έσωσε τη ζωή και βοήθησε αυτός και ο
Ιωάννης  στη  ήττα  των  στασιαστών».  Τελείωσε  περήφανος  και  για  τα  δύο
παλικάρια. 

Η Αθανασία είχε μείνει  έκπληκτη από τα λόγια του αδελφού της και γύρισε να
αντικρίσει τα δύο αγόρια. Με ένα πλατύ χαμόγελο είπε: «Είμαι σίγουρη ότι και οι
δυο σας δείξατε μεγάλο θάρρος και τόλμη για αυτή σας την απόφαση να έρθετε
εδώ, παρόλο που πιστεύαμε πως δεν είστε ακόμα έτοιμοι για κάτι τέτοιο» είπε
συγκινημένη.  «Και για τη σημερινή σας αυτή πράξη σας προσφέρω τις   θέσεις
στρατηγών στην  φρουρά μου» είπε ο Ιουστινιανός,  σίγουρος για την πρόταση
του. Τα δύο παλικάρια είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό, αλλά δέχτηκαν με μεγάλη
χαρά την πρόταση του Ιουστινιανού. Από εκείνη την μέρα, ο Ιάκωβος μαζί με τον
καλύτερο του φίλο πολεμούσαν στο πλευρό του Ιουστινιανού, ξέροντας πια την
δύναμη και τη θέληση που έχουν μέσα τους.
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ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Πάντα ήθελα να επισκεφτώ το παλιό  βιβλιοπωλείο,  που βρισκόταν στην
γειτονιά μου. Έτσι,  πήρα την πρωτοβουλία να το κάνω το περασμένο Σάββατο,
που  είχα  τελειώσει  τα  μαθήματά  μου.  Ενώ  ξεφύλλιζα  ένα  φθαρμένο  βιβλίο,
γλίστρησε  ένα  κιτρινισμένο  χαρτί.  Έσκυψα  να  το  πιάσω.  Όταν  το  σήκωσα
κατάλαβα ότι ήταν ένα γράμμα με άγνωστο αποστολέα. Άρχισα να διαβάζω:
7 Ιουνίου  1270  
  Αγαπητέ μου φίλε, Μανουήλ,

Ξέρω ότι θα ανησυχείς για εμένα τόσα χρόνια που έχουμε να μιλήσουμε.
Χάθηκαν οι  σχέσεις  μας από τότε που αγόρασαν τον πατέρα μου και  εμένα σε
δουλοπάζαρο. Μας μετέφεραν στον Μιστρά μια υπέροχη πόλη, όπου γνωρίσαμε
τον αφέντη μας, που άνηκε στους δυνατούς, το πιο ισχυρό κοινωνικό στρώμα μετά
τον αυτοκράτορα,  που ήταν τότε  ο  Μιχαήλ Η'  Παλαιολόγος.  Το σπίτι  του ήταν
τριώροφο και δέσποζε στο δεύτερο υψηλότερο κομμάτι της πόλης, την Άνω πόλη.
Τα σπίτια εδώ είναι οχυρωμένα με σύστημα ύδρευσης και αποθήκες.



Οι μέρες μου περνούσαν ήρεμα. Μας έστελνε ο κύριός μας να διασχίσουμε
ένα  στενό  δρομάκι,  το  οποίο  οδηγούσε  στο  λιμανάκι,  την  Καλαμάτα,  που  το
φυλούσε ένα μικρό κάστρο πάνω στον λόφο. Υπήρχαν, επίσης, μερικά σπίτια και
μια αποθήκη. Εκεί βρίσκαμε μία βάρκα και με αυτή πηγαίναμε για ψάρεμα. Έπειτα,
γυρνούσαμε στον Μυστρά και   πουλούσαμε τα ψάρια,  που μόλις  είχαμε πιάσει
στους ντόπιους.

Άλλες φορές κυνηγούσαμε αγριογούρουνα κοντά στον Βασιλοπόταμο, ένα
ποτάμι πίσω από τον Μιστρά με ένα μόνο γεφύρι,  γεγονός που βοηθούσε στην
ασφάλεια της πόλης. Να σου θυμίσω ότι το Δεσποτάτο του Μορέως ανακτήθηκε
από τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο νικώντας τον Γουλιέλμο Βιλλεαρδουίνο το 1262
στην  μάχη  της  Πελαγονίας.  Γι’  αυτό  έδιναν  μεγάλη  σημασία  στην  άμυνα  της
καστροπολιτείας.

Όλα αυτά ίσχυαν μέχρι που αρρώστησε το αφεντικό μου βαριά. Δεν έκανε
τίποτα  παρά  να  είναι  ξαπλωμένος  στο  κρεβάτι  από  ελεφαντόδοντο  με
λεπτομέρειες  χρυσού.  Είχε  υψηλό  πυρετό  και  έτρωγε  μόνο  σούπα,  αλλά
μπορούσαμε να τον φροντίζουμε. Όμως χειροτέρεψε και γι’ αυτό αναγκαστήκαμε
να  τον  πάμε  στην  κλινική.  Δεν  είχαμε  νέα  του  μέχρι  που  μια  μέρα  ήρθε  ένας
εκπρόσωπος από την κλινική και μας πληροφόρησε ότι οι γιατροί δεν μπόρεσαν να
το βοηθήσουν άλλο και έτσι τον χάσαμε από την ζωή μας.

Από τότε τα πράγματα άλλαξαν. Ανέλαβε ο γιος του αφεντικού μου, που μου
φερόταν πολύ επιθετικά και κάθε φορά που δεν εκτελούσα τις εντολές τέλεια με
χτυπούσε και με απειλούσε πως θα με έδιωχνε, παρ' ότι ήξερε πως χρειαζόμουν
έστω  και  τα  λίγα  χρήματα  που  κέρδιζα.  Τώρα  πια  έτρωγα  μόνο  τα  αποφάγια.
Ζήλευα τους καλεσμένους του, οι οποίοι είχαν στην διάθεση τους  πλούσια φαγητά
και κάθονταν στην τραπεζαρία στο κέντρο του σαλονιού. Εγώ τους σέρβιρα μόνο,
τίποτ'  άλλο.  Μια  μέρα  μου  έπεσε  η  γαβάθα  με  τη  σούπα  μπροστά  στους
προσκεκλημένους  και  έσπασε.  Αυτό  είχε  ως  αποτέλεσμα  να  δεχτώ  ένα  δυνατό
χτύπημα  με  ένα  πήλινο  πιάτο  στο  κεφάλι.  Είχα  ματώσει,  όλοι  πήγαν  να  με
βοηθήσουν, εκτός του οικοδεσπότη, του υπαίτιου της πληγής μου. Μου κάλυψαν το
κεφάλι με επίδεσμο. Τελικά, όμως δεν απεδείχθη σοβαρό.

Έβλεπα τα πουλιά να πετάνε έξω από το μεγάλο παράθυρο του δωματίου
μου,  ήθελα  να  τους  μοιάσω,  να  φτερουγίζω  ελεύθερος  χωρίς  κανένας  να  με
περιορίζει. Κάθε βράδυ πήγαινα στην εκκλησία κοντά στο σπίτι και προσευχόμουν
να απελευθερωθώ, να είμαι ανεξάρτητος σαν τους φοιτητές, που πήγαιναν στην
ακαδημία  του  Πλήθωνος  και  είχαν  μια  καλύτερη  ζωή.  Ήθελα  να  μιλήσω  σε
κάποιον, αλλά δεν είχα κανέναν. Έμεινα ορφανός και από πατέρα πριν ένα χρόνο,
όταν ήμουν 11 ετών. Αλλά και να είχα, τι θα του έλεγα; Ντρεπόμουν... Ήταν λες και
δεν  είχα στόμα,  σαν να μου το είχε  καλύψει  ένα μαντήλι  και  δεν με  άφηνε  να
μιλήσω.

Μια μέρα σε επίσκεψη μου στην εκκλησία άκουσα μια φωνή να μου λέει
“Καλησπέρα τέκνον μου, γιατί ήρθες εδώ και ποια τα αίτια για τις τόσες πληγές
σου”; Πάγωσα, γύρισα και είδα έναν ιερέα, που κρατούσε ένα καλάθι γεμάτο με
ρίγανη, πράγμα που αποδείκνυε ότι είχε πάει στο βουνό για να μαζέψει βότανα.
Δεν απάντησα, εκείνος, όμως επέμεινε να μάθει. Έτσι, μετά από πολλή ώρα, του
εξομολογήθηκα την όλη κατάσταση, ενώ με παρακολουθούσε σκεφτικός. Μετά από
μερικά λεπτά σιγής, αφού τελείωσα την διήγηση, μου πρότεινε να γυρίσω πίσω και
μου υποσχέθηκε ότι θα με βοηθήσει.

Είχε περάσει αρκετός καιρός, αλλά ο ιερέας, που μου είχε υποσχεθεί ότι θα
με  βοηθήσει,  δεν  ξαναεμφανίστηκε  ποτέ.  Καθόμουν  πάνω  στην  σκεπή  από



κεραμίδια και σκεφτόμουν. Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι δεν θα απελευθερωνόμουν
ποτέ. Άρχισαν να ακούγονται χαμηλές φωνές από τον δρόμο. Στην αρχή δεν τους
έδινα  σημασία,  ήμουν  αφοσιωμένος  στους  προβληματισμούς  μου.  Σιγά  –  σιγά,
όμως δυνάμωναν και έβγαζαν νόημα, ένα νόημα που με ξάφνιασε, ήταν φράσεις
κατά του αφεντικού μου. Σηκώθηκα να δω, όλοι οι παπάδες των εκκλησιών του
Μιστρά, που να πούμε την αλήθεια δεν είναι και λίγες, και μπροστά ο ιερέας που
είχα συναντήσει, είχαν μαζευτεί έξω από το οχυρωμένο σπίτι για διαμαρτυρία.

Ξαφνικά,  μέσα από το πλήθος πετάχτηκαν δύο στρατιώτες,  παραβίασαν
την  πόρτα  του  τείχους,  όπως  και  την  εσωτερική.  Μετά  από  λίγο  βγήκαν  έξω
κρατώντας το αφεντικό μου από τα χέρια.  Έπειτα μπήκε μέσα ο ιερέας και  με
φώναξε.  Εγώ πήδηξα  από το ανοιχτό παράθυρο και  τον ευχαρίστησα για  την
πολύτιμη βοήθεια, που μου είχε προσφέρει. Μετά, αφού με υιοθέτησε με πήρε στο
σπίτι του και με φρόντισε σαν παιδί του.

Όταν μεγάλωσα πλέον, ζήτησα από τον κηδεμόνα μου να μου δώσει μερικά
τούβλα, ξύλα και λάσπη, για να χτίσω και εγώ το δικό μου σπίτι στο χαμηλότερο
κομμάτι  της  πόλης,  το  Εξωχώρι.  Έτσι,  τώρα,  σου  γράφω  από  το  μικρό  ξύλινο
τραπεζάκι της οικίας μου, με ένα κεράκι να τρεμοσβήνει και να με φωτίζει.

Με αγάπη
ο φίλος σου

Αυτή η ιστορία  με  συγκίνησε,  αλλά μέσα από τη ζωή του μικρού αυτού
ήρωα άντλησα αρκετές πληροφορίες για την περίοδο αυτή. Γι’ αυτό παρακάλεσα
τον βιβλιοπώλη να μου δώσει το γράμμα αυτό και εκείνη δεν έφερε αντίρρηση.
Από τότε το κρατάω σαν τον δικό μου φυλαγμένο θησαυρό.

 

Πηγές:
• “Βυζαντινός Εσπερινός” (μυθιστόρημα)
• “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους

Βυζαντινός Ελληνισμός Μεσοβυζαντινοί και Υστεροβυζαντινοί Χρόνοι “
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΒΑΝ

(Παρακολουθούμε την αφήγηση ενός Βούλγαρου, του Ιβάν – φανταστικού ήρωα -

κατά  την  περίοδο  διάδοσης  του  Χριστιανισμού  στους  Βούλγαρους   και  τον

εκχριστιανισμό τους).

‘’Στα  μέσα  του 9ου αι.  μ.Χ.  η  Βουλγαρία βρίσκεται  στη μεγαλύτερη εδαφική της

έκταση:  απλώνεται  από  τον  Εύξεινο  Πόντο  έως  την  Αδριατική  θάλασσα.  Τότε

προέκυψε και το θέμα της θρησκείας. Άλλωστε μια ενιαία θρησκεία θα συνέβαλε

στην εξουδετέρωση των εθνοτικών εντάσεων ανάμεσα σε εμάς (τους Βούλγαρους)

και  τους  Σλάβους  και  στην  εδραίωση  της  κεντρικής  εξουσίας.  Επίσης  ο

εκχριστιανισμός  θα  συνεπαγόταν  την  αρχή  της  πολιτισμικής  εξέλιξης  και  τη

μετάβαση από τον προφορικό στον γραπτό λόγο. Μέχρι τότε χρησιμοποιούσαμε τα

ελληνικά γράμματα. Στη διάδοση του χριστιανισμού ,στην χώρα μας συνεισέφεραν οι

βυζαντινοί  μοναχοί  και  αιχμάλωτοι.  Ενδεικτική  είναι  η  περίπτωση  του  χάνου

Κρούμου, ο οποίος το 813, μετά την κατάκτηση της Αδριανούπολης, οδήγησε στη

χώρα μας περίπου 10.000 χριστιανούς κατοίκους της πόλης αυτής αιχμαλώτους. Η

προσπάθεια των Φράγκων μοναρχών να επηρεάσουν πολιτικά, όπως και του πάπα

της Ρώμης να διεισδύσει θρησκευτικά στην πατρίδα μας κατά τη δεκαετία του 860,

προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Βυζαντίου που δεν ήθελε σε καμιά περίπτωση

να  χάσει  τη  χώρα  μας  από  την  σφαίρα  επιρροής  του.  Το  Βυζάντιο  αντέδρασε

στρατιωτικά (ο βυζαντινός στρατός βάδισε εναντίον της Βουλγαρίας, ενώ ο στόλος

έπλευσε στις ακτές του Εύξεινου Πόντου). Αυτό το γεγονός καθώς και ο λιμός που

είχε πλήξει τη χώρα μας ανάγκασαν τον Βούλγαρο ηγεμόνα μας  Βόρη (852-889) να

αναθεωρήσει την πολιτική του και να δεχθεί το 864 το βάπτισμα του ίδιου και του

λαού του από το Βυζάντιο. (Είχε σταλεί Έλληνας αρχιερέας που τον βάπτισε και του

έδωσε το όνομα Μιχαήλ, δηλαδή το όνομα του βυζαντινού αυτοκράτορα που έγινε

ανάδοχός του).



Πιο  συγκεκριμένα,  στο  ζήτημα  του  εκχριστιανισμού  μας  η  βυζαντινή  εκκλησία

συγκρούστηκε με τον πάπα , ο οποίος επιδίωκε την επέκταση της ρωμαιοκαθολικής

εκκλησίας στην άμεση γειτονιά του Βυζαντίου. Ο βυζαντινός στρατός υποχρέωσε τον

ηγεμόνα μας Βόρη να δεχτεί  τον Χριστιανισμό από την Κωνσταντινούπολη και να

βαπτιστεί  μάλιστα,  ο ίδιος  με ανάδοχο τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄   το 864 .  Ο

τρόπος με τον οποίο έγινε ο εκχριστιανισμός στην χώρα μας είναι εντελώς βίαιος ,

πράγμα το οποίο  εξόργισε,  τόσο εμένα,  όσο και  τους  συμπολίτες μου,  δυστυχώς

όμως , δεν μπορούσαμε να κάνουμε , τίποτα παραπάνω , από το να το δεχτούμε . 

Ωστόσο , μετά από πρόσκληση του ηγεμόνα μας, ο πάπας έκανε νέα επέμβαση στα

ζητήματα της Βουλγαρικής εκκλησίας. Τότε ο πατριάρχης Φώτιος, υπερασπιζόμενος

την ανεξαρτησία της βυζαντινής εκκλησίας και τα ζωτικά συμφέροντα του Βυζαντινού

κράτους, κατήγγειλε  την επέμβαση της Ρώμης στην χώρα μας και κατηγόρησε την

ρωμαϊκή εκκλησία για λειτουργικά και δογματικά λάθη. Όταν πρωτομάθαμε αυτά τα

νέα, η αλήθεια είναι πως ένιωσα και εγώ αλλά και οι υπόλοιποι συμπολίτες μου,

αισθανθήκαμε δικαίωση.

Η  σύνοδος  του  έτους  867,  τότε  που  έγινε  και  το  Α’  σχίσμα  των  Εκκλησιών,

αναθεμάτισε τον πάπα , απέρριψε το δόγμα περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος

και  εκ  του  Υιού  και  καταδίκασε  την  επέμβαση  της  Ρώμης  στην  χώρα  μας.  Με

απόφαση της συνόδου του 870 η εκκλησία της χώρας μας υπάχθηκε οριστικά στην

δικαιοδοσία  του  πατριαρχείου  Κωνσταντινούπολης.  Μπορεί  αυτή  η  σύνοδος  να

ωφέλησε την χώρα μας , όμως εγώ ήμουν πλέον αγανακτισμένος, καθώς έπρεπε όλοι

οι πολίτες της πατρίδας μας να είμαστε σε εγρήγορση, ώστε να μαθαίνουμε τυχόν ,

νέα και συνθήκες μετά τον εκχριστιανισμό μας ,  πράγμα το οποίο είχε μπει στην

καθημερινότητά μας και μας είχε κουράσει όλους .

Ο Βούλγαρος ηγεμόνας αναγκάσθηκε να στραφεί εκ νέου στην Κωνσταντινούπολη

και  έθεσε  το  870  τη  Βουλγαρική  Εκκλησία  υπό  τη  δικαιοδοσία  της

Κωνσταντινούπολης.  Έτσι  χειροτονήθηκε  αρχιεπίσκοπος  Πρεσλάβας  ο  Ιωσήφ  ο

οποίος μαζί με δέκα επισκόπους στάλθηκε να οργανώσει τη Βουλγαρική Εκκλησία. 

Πέρυσι,  το 889, ο Βόρης αποχώρησε από την εξουσία (έγινε μοναχός)  και άφησε

διάδοχό του τον γιο του Βλαδίμηρο. Αυτός όμως, προσπάθησε σε συνεννόηση με τη

βουλγαρική  αριστοκρατία  (βογιάρους)  να  επαναφέρει  την  ειδωλολατρία.  Τότε

επέστρεψε ο Βόρης τον ανέτρεψε και τοποθέτησε στο θρόνο του τον γιο του Συμεών.

Είχα κουραστεί από τις τόσες αλλαγές στον τρόπο ζωής της χώρας μας, από τους

πολλούς ανθρώπους που έχουν ανέλθει στην εξουσία. Από τις αρχές του 9ου αιώνα,

μέχρι και τώρα που βρίσκεται στο τέλος του όλος ο Βουλγαρικός πληθυσμός δέχτηκε

μετασχηματισμούς τόσο τον τομέα της εξουσίας , όσο και στον θρησκευτικό.  Ήθελα

να  φύγω  από  την  χώρα  μου  και  να  πάνω  να  ζήσω  κάπου  αλλού  έτσι  ώστε  να

διασφαλίσω ηρεμία στα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Έστω και στην ηλικία των 89

ετών.  Άλλωστε,  δεν έχω οικογένεια,  ούτε  κάποιον  να αφήσω πίσω μου.  Έτσι  και

έγινε! Ειδοποίησα τους πιο κοντινούς μου φίλους, σχετικά με την αποχώρηση μου

από την  χώρα μας,  μάζεψα τα  πράγματά  μου  και  ξεκίνησα το  ταξίδι  μου,  χωρίς



κάποιον συγκεκριμένο προορισμό. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσω πως οι

φίλοι μου δεν με πίστεψαν. Μου είπαν  πως λέω ασυναρτησίες και πως κάθε μέρα η

άνοια που είχα λόγω ηλικίας γίνεται όλο και χειρότερα. Εγώ ήμουν προετοιμασμένος

για αυτήν την αντίδραση , οπότε δεν έδωσα μεγάλη σημασία . Κι  όμως , εγώ το

εννοούσα  .  Έφυγα  !  Δεν  ήξερα  τον  προορισμό  ,  αλλά  έφυγα  .  Περπατούσα…

Περπατούσα… Είχαν περάσει ολόκληρα μερόνυχτα ,όμως εγώ με τα πράγματά μου

στο χέρι , συνέχιζα να περπατάω ελπίζοντας πως κάποια στιγμή θα βρω ένα γαλήνιο

μέρος, για να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου .

Είχαν περάσει αρκετές εβδομάδες και οι σκέψεις που είχα στο μυαλό μου από την

αρχή αυτού του απρόσμενου ταξιδιού ,  άρχισαν να με κυριεύουν.  Μήπως όντως

τρελάθηκα; Μήπως είχα βαρεθεί την μοναχική και άσκοπη ζωή μου και  αποφάσισα

να την τελειώσω με τέτοιο τρόπο ; Άραγε πού πάω ; Θα καταφέρω να μείνω ζωντανός

τελικά;   Και  πού  ξέρω  αν  εκεί  που  θα  με  βγάλει  ο  δρόμος  μου  ,  δεν  θα  είναι

χειρότερα από την Βουλγαρία ; Για πόσο καιρό θα κοιμάμαι σε παγκάκια μέχρι να

βρω ένα κανονικό σπίτι ’’;

Μάλλον άργησε να τα σκεφτεί  αυτά ο Ιβάν.  Άραγε ζει ή πέθανε; Μήπως χάθηκε;

Κατάφερε να ζήσει την ήρεμη ζωή που ονειρευόταν τα τελευταία χρόνια της ζωής

του;  Από  ότι  φαίνεται  δεν  θα  μάθουμε  ποτέ,  αφού  ο  Βούλγαρος  γεράκος  δεν

ξαναέδωσε κανένα σημείο ζωής …

Βιβλιογραφία

 Βιβλίο ιστορίας Β’ γυμνασίου 
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Πως ένας νεαρός εικονολάτρης στάθηκε απέναντι στους
εικονομάχους γονείς του.

Ήταν ένα πρωί σαν όλα τ' άλλα στο σπίτι του Μιχαήλ. Ο πατέρας του, σηκωμένος
από νωρίς, δούλευε αδιάκοπα στο κτήμα ενώ η μητέρα του έκανε τις δουλειές του
σπιτιού  και  ετοιμαζόταν  να  πάει  στο  κομμωτήριο,  στο  οποίο  δούλευε.  Ήταν
σημαντική αυτή η μέρα για τον Μιχαήλ. Όπως κάθε νεαρός στην ηλικία του - θα
γνώριζε την μελλοντική του νύφη και μητέρα των παιδιών του, δηλαδή την κόρη
ενός μεγάλου εμπόρου.

Όπως κάθε μέρα,  ο  Μιχαήλ βγήκε απ'  το  σπίτι  του με  σκοπό να βοηθήσει  τον
πατέρα  του  στο  κτήμα  και  να  μάθει  και  ο  ίδιος  τις  διαδικασίες  που  θα
ακολουθούσε στο μέλλον. Ο πατέρας του φαινόταν ιδιαίτερα καλόκεφος εκείνη τη
μέρα. “Πατέρα, φαίνεσαι ιδιαίτερα γελαστός σήμερα.” τόνισε ο Μιχαήλ. “Μα είναι
δυνατόν να μην είμαι; Σήμερα θα γνωρίσεις την νύφη σου! Ξέρεις τι σημαίνει αυτό,
Μιχαήλ;  Θα  είσαι  κομμάτι  της  οικογένειας  ενός  μεγάλου  έμπορου  και  θα  σε
βοηθούν με τα οικονομικά!” είπε χαρούμενα ο πατέρας του. Ο Μιχαήλ, παρ' όλα
αυτά, δεν ήταν ούτε λίγο ενθουσιασμένος συγκριτικά με τον πατέρα του. Ένιωθε
σαν κάτι να του λείπει. Αποφάσισε να πάει στην εκκλησία για να προσευχηθεί και
να ηρεμήσει.

Έφτασε στην εκκλησία μα δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Ο Μιχαήλ καθόταν μόνος
του  και  σκεφτόταν  όταν  άκουσε  κλάματα   από  μακριά.  Πλησίασε  και  είδε  μια
κοπέλα στην ηλικία του καθισμένη στο πάτωμα να κλαίει. Την έλεγαν Θεοδώρα,
είπε, και έκλεγε επειδή ένιωθε εγκλωβισμένη. Η Θεοδώρα παραδέχτηκε πως είναι
εικονολάτρης  στον  Μιχαήλ  και  εκείνος  δεν  έβγαλε  άχνα.  Μόνο  της  έγνευσε  να

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD#%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD#%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD#%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://opencourses.auth.gr/modules/document/file.php/OCRS192/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/ENOTHTA_02.pdf
https://opencourses.auth.gr/modules/document/file.php/OCRS192/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/ENOTHTA_02.pdf
https://opencourses.auth.gr/modules/document/file.php/OCRS192/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/ENOTHTA_02.pdf


συνεχίσει. Του είπε τα πάντα – για τον πατέρα της που θέλει να την παντρέψει με
έναν εικονομάχο, για το μίσος της οικογένειας της προς τους εικονολάτρες μα και
για τον τρόπο που άλλαξε την γνώμη της και πως πήγε από το να μοιράζεται το
μίσος της  οικογένειας της  στο να  είναι  εικονολάτρης.  Ο  Μιχαήλ ακούγοντας το
πάθος με το οποίο μιλούσε για τον τρόπο ζωής της κατάλαβε τι του έλειπε – ένα
πάθος σαν το δικό της.

Ο Μιχαήλ ενθουσιασμένος της είπε να του μιλήσει για την άλλη πλευρά . Μιλούσαν
για  ώρες.  Κάποια  στιγμή άκουσαν βήματα και  η  Θεοδώρα τον  ενημέρωσε πως
έφυγε απ' τους συνοδούς της και τώρα την ψάχνουν οπότε τον συμβούλεψε να
φύγει. Ο Μιχαήλ έτρεξε μακριά της και έφυγε απ' την εκκλησία. Όσο προχωρούσε
δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται την ιδέα της εικονολατρίας. Ένιωθε
ένοχος που το σκεφτόταν τόσο σοβαρά αλλά ακόμα και η ιδέα αυτή τον έκανε να
νιώθει ολοκληρωμένο.

Όταν έφτασε ήταν φανερά προβληματισμένος αλλά οι γονείς του αποφάσισαν πως
θα ήταν καλύτερο να μην τον απασχολήσουν. Πέρασε η ώρα και έφυγαν για το
σπίτι του έμπορου και της κόρης του. Ο Μιχαήλ ήταν ακόμα αναστατωμένος αλλά
προσπαθούσε να το κρύψει. Μίλησε στον πατέρα της πρώτα κι έπειτα περίμενε
την κόρη του. Όταν μπήκε μέσα ο Μιχαήλ δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του
– ήταν η Θεοδώρα. Η συνάντηση τους πήγε καλά, ο πατέρας της τον συμπάθησε
και τους γονείς του και φαινόταν πλέον σίγουρο ότι θα έκλεινε η συμφωνία μεταξύ
των δύο πατεράδων.  Ο Μιχαήλ και η Θεοδώρα όμως είχαν άλλο σχέδιο. Οι δυο τους
είχαν σκοπό να δραπετεύσουν  και να κρύβονται από τις οικογένειές τους μα και
τους φανατικούς εικονολάτρες.

Την επόμενη μέρα, αφού επέμεναν και οι δύο να βρεθούν οι δυο οικογένειες ξανά,
έφυγαν κρυφά και άφησαν μια εικόνα της Θεοδώρας για να καταλάβουν οι γονείς
τους  τι  γινόταν.  Καθώς  προχωρούσαν  μαζί  άκουσαν  ξαφνικά  μια  βαβούρα.
Κοίταξαν  πίσω  τους  και  είδαν  ξαφνικά  έναν  όχλο  ανθρώπων  από  πίσω  τους.
Άρχισαν  να  τρέχουν.  Μετά  από  αρκετή  ώρα  ένας  κύριος  τους  ρώτησε  αν
χρειαζόντουσαν βοήθεια. Μετά από κάποια ώρα τούς είπε πως είναι εικονολάτρης
και  ο  ίδιος  και  πως  υπάρχει  ένα  κρυφό  μοναστήρι  που  θα  μπορούσε  να  τους
προστατέψει. Τούς οδήγησε εκεί και εκεί έζησαν, παντρεύτηκαν και μεγάλωσαν τα
παιδιά τους.

Πατεράκη Μιχαέλα
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                                                        Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ 

           Ήταν 10 Ιανουαρίου του 532 όταν εγώ και ο αδερφός μου, ο Κωνσταντίνος,

πληροφορηθήκαμε για την εξέγερση των Πράσινων δηλαδή, του δήμου μας. Πρώτα,

το έμαθε η Ελένη όσο ήταν με την γειτόνισσα και ύφαιναν, οπότε κατευθείαν μας το

είπε. Η Ελένη πρότεινε να μην πάμε εκεί γιατί από ό, τι είχε καταλάβει το κακό που

θα  γινόταν  θα  ήταν  επιβλαβές  για  ολόκληρη  την  Πόλη,  την  ιστορία  και  τους

κατοίκους  της.  Δεν  είχαμε  άλλη  επιλογή  από  το  να  συμβάλλουμε  κι  εμείς  στην

εξέγερση αυτή, να πάρουμε το θέμα στα χέρια μας και να δράσουμε αμέσως. Είχε

παραγίνει το κακό με τους φόρους του Ιουστινιανού, δεν είχαμε χρήματα ούτε για να

θρέψουμε  τα  παιδιά  μας,  τραγική  κατάσταση.  Και  δεν  ήμασταν  μόνο  εμείς  που

περνούσαμε αυτήν την κρίση αλλά ήταν και πολλές χιλιάδες άτομα ακόμα . 

           Οπότε την επόμενη μέρα 11 Ιανουαρίου μόλις ξημέρωσε άρχισε η εξέγερση.

Να καταλάβει επιτέλους, ο Ιουστινιανός και ο Καππαδόκης τι κακό έχουν προξενήσει

σε  εμάς  και  τις  οικογένειες  μας,  πως  πλέον  εξαιτίας  του  και  εξαιτίας  της

καταστροφής που υπέστη η οικονομία λόγω του πολέμου με τους Πέρσες, εμείς δεν

έχουμε ούτε να φάμε καλά – καλά. Καταφέραμε να πυρπολήσουμε μέχρι και την Αγία

Σοφία  ελπίζοντας  πως  θα  τα  καταφέρουμε.  Η  Πόλη ήταν  σαν  πυρπολημένη.   Τα

άτομα  που  ήταν  μαζί  μας  γίνονταν  όλο  και  περισσότερα  και  η  καταστροφή  που

προκαλούταν όλο και μεγαλύτερη, αυτό με έβαλε σε ολιγόλεπτες σκέψεις για αυτό

που πράττουμε, όταν όμως ξανασκέφτηκα τον στόχο μας αμέσως τα ξέχασα όλα και

συνέχισα.                                                                         

        Από ό, τι άκουσα ο Ιουστινιανός αδυνατούσε να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Πιεσμένος και από τον πόλεμο με τους Πέρσες ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει την

Πόλη.  Η  Θεοδώρα,  η  σύζυγός  του,  κατάφερε  να  τον  μεταπείσει  σύντομα.  Έτσι  ,

αμέσως  διέταξε  τους  καλύτερους   στρατηγούς  του  Βελισάριο  και  Μούνδο  να

καταστείλουν αυτήν την εξέγερση με κάθε δυνατό τρόπο .            

         Μετά  από  δύο  ολόκληρες  ημέρες  άρχισαν  οι  μεγάλες,  λεγόμενες  <<

δωροδοκίες>>  του Βελισάριου και του Μούνδου . Κατάφεραν να φέρουν  με το

μέρος του πολλούς από τους αρχηγούς μας , δίνοντας δώρα μεγάλης αξίας και σε

αυτούς  που  μεταστρέφονταν.  Η  καρδιά  μου  πονούσε  όμως  ,  το  σωστό  ήταν  να

ακολουθήσω  και  να  αφήσω  πίσω  την  ομάδα  μου.  Τα  δώρα  ήταν  μεγάλα,

συγκεκριμένα θα γλιτώναμε από τους φόρους εγώ και η Ελένη, που σημαίνει ότι Θα

είχαμε την δυνατότητα να φέρουμε έναν διδάσκαλο στο σπίτι, ώστε να μάθουν τα

παιδιά τα πρώτα τους γράμματα. Όταν το ανακοίνωσα βιαστικά στον Κωνσταντίνο,

σοκαρίστηκε. Τα λόγια του ήταν σκληρά με προσέβαλε ,  εμένα και την τιμή μου.

Προσπάθησα να του εξηγήσω να έρθει κι εκείνος μαζί μου, μα… ήταν όλο μάταιο. Με

κοίταξε  και  έφυγε.  Η καρδιά μου σπάραζε  καθώς  χωρίζονταν οι  δρόμοι  μας  ,  η

απορία του που θα κατέληγε ο καθένας μας όλο και μεγάλωνε. Αν είχε κι αυτός

παιδιά, θα καταλάβαινε σίγουρα. Το μόνο που κοιτάζει τώρα είναι το ηθικό και την

τιμή της ομάδας του . 



               Την επόμενη μέρα εγώ, ο αρχηγός μας και κάποιοι άλλοι κατευθυνθήκαμε

προς το μέρος των Βένετων. Στις 18 Ιανουαρίου πάρθηκε η μεγάλη απόφαση να γίνει

η σφαγή στον Ιππόδρομο . Ο φόβος για τον αδερφό μου με είχε καταλάβει .  Τι θα

έκανε ,   πώς θα γλίτωνε ,  αχ και  του το  είχα πει  :  <<  Φύγε ,  έλα μαζί  μας .  Σε

παρακαλώ ! >> Εκείνος , όμως συνέχισε ακάθεκτος . Πού να ήξερε τι επρόκειτο να

γινόταν σε εκείνον και σε άλλα 30.000 άτομα . 

          Η εικόνα ήταν τουλάχιστον αποκρουστική. Χιλιάδες  άνθρωποι πέθαιναν

μπροστά μας λες και ήταν ολόκληρο θέαμα . Κι όμως , θέαμα είχε γίνει όλο αυτό .

Δεν ήθελα να κοιτάζω , διότι κάποια στιγμή θα εμφανιζόταν ο Κωνσταντίνος . Μετά

από λίγα λεπτά μπήκε στην σειρά . Δεν το πίστευα, ο αδερφός μου , το αίμα μου , ο

άνθρωπος που μεγαλώσαμε μαζί θα περνούσε τέτοιο βασανιστήριο μόνο και μόνο

για μία επιπόλαια επιλογή. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο μου έριξε μια ματιά.

Έκανε ένα νεύμα, ώστε να μου δώσει το σημάδι να καταλάβω πως δεν μετανιώνει

για την απόφαση του .  Ο πόνος δεν μπορούσε να μένει άλλο στην ψυχή μου και

άρχισα να κλαίω γοερά . ΚΑΙ ΝΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΑΝ. ΑΙΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΥ ΓΥΡΩ ΤΟΥ. Πώς

θα το έλεγα στη μητέρα μας ; Βρισκόταν μακριά κι εγώ προσπάθησα να τρέξω … να

τρέξω να τον σώσω. Με κράτησαν αυτοί που ήταν γύρω μου. 

           Με βαριά καρδιά γύρισα σπίτι. Η Ελένη με είδε μόνο μου και κατάλαβε

αμέσως τι είχε γίνει, πως είχαν σφαγιάσει τον Κωνσταντίνο. Έπεσε στο πάτωμα και

έκλαιγε κι εκείνη χωρίς σταματημό. Τώρα εγώ ο ίδιος έπρεπε να το πω στην μητέρα.

Μα πώς…; Δεν θα το άντεχε …

            Αγάπη Περιφάνου Β2 
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ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ



Έχω  κάνει  πολλά  πράγματα  στη  ζωή  μου.  Παρακολούθησα  τη  στέψη  του
αυτοκράτορα  Ιουστινιανού,  ήμουν  από  τους  ελάχιστους  που  διέφυγαν  από  τη
σφαγή στη Στάση του Νίκα και βοήθησα στο χτίσιμο της περίφημης εκκλησίας της
Αγιάς Σοφιάς.

Όπως  και  σε  εμένα,  σε  πολλούς  δεν  άρεσε  ο  τρόπος  διακυβέρνησης  του
Ιουστινιανού και τα μέτρα που λάμβανε. Αυτό οδήγησε στην Στάση του Νίκα. Η
εξέγερση  αυτή  κράτησε  περίπου  μία  βδομάδα  και  ήμουν  χαρούμενος  που
συμμετείχα.  Ήμουν νέος τότε και δεν καταλάβαινα το πόσο μεγάλη τροπή είχε
πάρει  το  πράγμα.  Την  τελευταία  μέρα  της  εξέγερσης  είδα  εκατοντάδες
στρατιώτες να μπαίνουν από την κεντρική πύλη του ιπποδρόμου. Τότε άρχισα να
τρέχω όσο πιο γρήγορα μπορούσα για να γλυτώσω.  Ήμουν απίστευτα τυχερός
που κατάφερα να ξεφύγω εκείνη την μέρα. Πολλοί φίλοι σκοτώθηκαν. Από εκείνη
τη στιγμή μίσησα τον Ιουστινιανό.

Μετά την Στάση του Νίκα,  σπούδασα αρχιτεκτονική,  έπιασα δουλειά και  έγινα
ένας από τους καλύτερους τεχνίτες στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι,  λίγα χρόνια
αργότερα,  μου ζητήθηκε να εργαστώ μαζί με πολλούς άλλους τεχνίτες  για την
κατασκευή της Αγιάς Σοφιάς.  Είχα ακούσει να μιλάνε για την εκκλησία.  Όλη η
Πόλη το συζητάει. Ο Ιουστινιανός ήθελε να χτίσει μία τεράστια και μεγαλοπρεπή
εκκλησία  που  να  περνάει  αυτή  του  Σολομώντα.  Προσωπικά  δεν  πίστευα  ότι
μπορεί  να  τα  καταφέρει.  Πίστευα  πως  ένα  τέτοιο  κατόρθωμα  ήταν  αδύνατο.
Ακόμα δεν μου άρεσε και πολύ η ιδέα ότι θα δουλεύω για τον Ιουστινιανό. Παρ’
όλα  αυτά  τα  λεφτά  που  πρόσφερε  για  μια  τέτοια  εργασία  ήταν  αρκετά.
Περισσότερα απ’ ό, τι πληρώθηκα ποτέ πριν. Γι’ αυτό, λοιπόν, δέχτηκα.

Βέβαια,  οι  εργασίες  είχαν  ήδη  αρχίσει  πριν  τρία  χρόνια  αλλά  υπήρχαν  ακόμα
πολλά  πράγματα  να  γίνουν.  Όσο  δούλευα  εκεί  γνώρισα  τον  Ανθέμιο  και  τον
Ισίδωρο,  τους  αρχιτέκτονες  που  επεξεργάστηκαν  τα  σχέδια  της  εκκλησίας  και
τώρα  διεύθυναν  τις  εργασίες  κατασκευής  της.  Πρέπει  να  ομολογήσω  ότι  είχα
εντυπωσιαστεί  με  τις  ικανότητές  τους.  Εγώ  ασχολήθηκα  περισσότερο  με  την
κατασκευή του τρούλου. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε πάνω στη βασιλική
ήταν πολύ εντυπωσιακός. 

Μπορώ να πω πως έβαλα τα δυνατά μου στην κατασκευή της Αγιάς Σοφιάς και
παραδέχομαι ότι έκανα λάθος σε ό,τι την αφορά. Μετά από δύο χρόνια σκληρής
δουλειάς για μένα (5 χρόνια συνολικά) η εκκλησία ολοκληρώθηκε το 537 και είχε
τεράστια  επιτυχία.  Ήταν  ακόμα  καλύτερη  και  μεγαλύτερη  από  όσο  την  είχε
φανταστεί ο αυτοκράτορας και ήταν πολύ περήφανος για τον εαυτό του. Ύστερα
διακοσμήθηκε και το εσωτερικό του στο οποίο μπαίνει άπλετο το φως από τα 40
παράθυρα του μεγάλου τρούλου που έμοιαζε να κρέμεται από τον ουρανό. Από
τότε χιλιάδες άνθρωποι έρχονται κάθε χρόνο, για να δουν αυτό το αριστούργημα
της τέχνης.  Κι  εγώ,  που δεν πίστευα ότι μπορούσε να χτιστεί  τέτοια εκκλησία,
στέκομαι τώρα και θαυμάζω το μεγαλείο της. Ο Ιουστινιανός βέβαια, σπατάλησε
πάρα πολλά από τα λεφτά του κράτους, για να την χτίσει, αλλά νομίζω πως άξιζε
τελικά, τον κόπο. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΑ

  Ήταν βράδυ Κυριακής του Γενάρη. Ήμουν στο σπίτι και καθόμουν δίπλα στο
τζάκι κοιτώντας τα παιδιά που παίζουν. Χτύπησε ξαφνικά η πόρτα. Ποιος μπορεί
να είναι τέτοια ώρα; Άνοιξα με δισταγμό και είδα έναν γέρο, φτωχό. «Τι θέλεις
εδώ;», τον ρώτησα. Εκείνος έπεσε στα γόνατα και με παρακάλεσε να τον αφήσω
να μπει μέσα. Τον λυπήθηκα και τον άφησα να μπει.

  Τα μάτια του ήταν κάτασπρα. Είχε μακριά λευκά γένια και μαλλιά και φορούσε
σκισμένα ρούχα. Το πρόσωπό του είχε ουλές και με το ζόρι στεκόταν στα πόδια
του. Φαινόταν να είχε να φάει πολλές μέρες και για αυτό έστρωσα το τραπέζι και
του είπα να καθίσει.  Ξαφνικά  γύρισε και  μου έδειξε  ξανά τα  μάτια  του.  Ήταν
τυφλός. Ένιωσα απίστευτη ντροπή. Αφού απολογήθηκα τον πήρα από το χέρι και
τον οδήγησα στο τραπέζι. Του πρόσφερα όσο φαγητό μου είχε μείνει και εκείνος
άρχισε να τρώει χωρίς δεύτερη σκέψη.

  «Ποιος  είσαι;»  τον  ρώτησα  «από  πού  έρχεσαι  και  τι  σε  φέρνει  στην
Κωνσταντινούπολη;».  Αναστέναξε  αλλά  δεν  μου  έδωσε  απάντηση.  Τα  παιδιά
κοιτούσαν τρομαγμένα τον ξένο που έτρωγε σαν λύκος το φαγητό που είχε μείνει.
Είχα  αρχίσει  να  θυμώνω πολύ  με  αυτόν τον  ξένο  που ξεκάθαρα με αγνοούσε.
Σηκώθηκα και του φώναξα «Τολμάς να έρχεσαι εδώ και να τρως το φαγητό μας;
Είμαστε είδη πολύ φτωχοί! Δεν φτάνει που σε άφησα να μπεις αρνείσαι και  να
μου πεις ποιος είσαι; Έπρεπε να σε είχα αφήσει να πεθάνεις από το κρύο»! 

Τότε σηκώθηκε και έβγαλε το παλτό του και το πέταξε κάτω. Τρομοκρατήθηκα.
Όλο του το σώμα ήταν γεμάτο ουλές και κοψίματα. «Αφού θέλεις να μάθεις τόσο



πολύ  ποιος  είμαι,  θα  σου  πω.  Πρέπει  να  μάθεις  όμως,  να  σέβεσαι  τους
μεγαλύτερους». « Το όνομά μου είναι Λέοντας και κατάγομαι από την Νίκαια της
Μ. Ασίας».  «Γιατί  έχεις  ουλές σε όλο σου το σώμα και πώς τυφλώθηκες;  Είσαι
ληστής; Θα σε πάω δεμένο στον Ηράκλειο!» φώναξα.

«Δεν είμαι ληστής. Ήμουν κάποτε μισθοφόρος, από τους πιο γνωστούς. Πολέμησα
στο  πλάι  του  Ηρακλείου,  όταν  οι  Πέρσες   πήραν  τον  Τίμιο  Σταυρό.  Μου
υποσχέθηκε  πλούτη  αν  τον  βοηθήσω  στην  εκστρατεία  αλλά  δεν  τήρησε  την
υπόσχεσή του». «Θες να πεις πως είσαι ήρωας; Πες μας λοιπόν την ιστορία σου, τις
μάχες που πολέμησες» είπα κοροϊδευτικά . Χαμήλωσε το κεφάλι. «Πολύ καλά. Θα
σου πω τι πέρασα μαζί με τον Ηράκλειο», είπε και κάθισε στην καρέκλα. 

« Ήμουν μόλις 25 χρονών όταν έμαθα πως οι Πέρσες  πήραν τον Τίμιο Σταυρό και
έρχονταν  να  πάρουν  την  πατρίδα  μου.  Είχαμε  τρομοκρατηθεί.  Πήρα  όσα
περισσότερα  χρήματα  μπορούσα  και  άρχισα  να  κατευθύνομαι  στην  Πόλη.
Προσπάθησα να πείσω τους γονείς μου να με ακολουθήσουν.  Αρνήθηκαν,  γιατί
σύμφωνα με τον πατέρα μου μόνο ένας δειλός είναι πρόθυμος να αφήσει το σπίτι,
την πατρίδα και να μην πολεμήσει κατά των εχθρών. Όμως εγώ ήμουν νέος και
φοβόμουν πως αν μείνω θα χάσω την ζωή μου. Οπότε άρχισα να κατευθύνομαι με
ένα σάκο νομίσματα,  λίγο  φαγητό  και  ένα  άλογο στην βασιλεύουσα.  Ο  δρόμος
ήταν πολύ μακρύς και επικίνδυνος. Ήμουν ολομόναχος. Είχα ακούσει από άλλους
περαστικούς  ότι  οι  δρόμοι  αυτοί  είναι  επικίνδυνοι  γιατί  υπάρχουν  ληστές.
Προσπάθησα να είμαι πολύ προσεχτικός και να κινούμαι αθόρυβα για να μην γίνω
στόχος».

Σταμάτησε να μιλάει. «Συνέχισε την ιστορία σου» του είπα. «Τι περιμένεις;» Πήρε
μια βαθιά ανάσα και συνέχισε. «Την πέμπτη μέρα όμως, καθώς προχωρούσα με το
άλογό μου προς το πέρασμα για την Βασιλεύουσα με σταμάτησαν τρεις άντρες.
Φορούσαν κατάμαυρα ρούχα και φαίνονταν μόνο τα μάτια τους.   Ξαφνικά ο ένας
έβγαλε ένα μαχαίρι και πλησίασε. Ο πατέρας μου ήταν και αυτός μισθοφόρος και
με  είχε  εκπαιδεύσει  στο  πώς  να  παλεύω.  Οπότε  πλησίασα  τον  ληστή  και  τον
χτύπησα στο κεφάλι. Εκείνος έπεσε στο έδαφος αλλά συνήλθε γρήγορα και μου
επιτέθηκε. Προσπαθούσε να με καρφώσει με το μαχαίρι για να με σκοτώσει μα
εγώ κατάφερνα να τον αποφύγω. Ήθελα να τον χτυπήσω στο γόνατο για να χάσει
την ισορροπία του και να μπορέσω να τον αφοπλίσω. Τα κατάφερα. Έπεσε κάτω
και εγώ γρήγορα πήρα το μαχαίρι και τον χτύπησα στο στήθος. Αίμα άρχισε να
βγαίνει από την πληγή. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πήρα την ζωή από έναν
άνθρωπο. Όσο γινόταν αυτό οι άλλοι δύο ληστές είχαν κλέψει το άλογό μου και
είχαν εξαφανιστεί». « Μετά τι έγινε;» τον ρώτησα.

«Αφού  έθαψα  τον  νεκρό  άντρα,  συνέχισα  με  τα  πόδια,  ώσπου  έφτασα  στην
Κωνσταντινούπολη.  Εκεί  έμαθα για  τον  Ηράκλειο  και  για  την  εκστρατεία  που
ετοίμαζε.  Έμαθα  για  τα  πλούτη  που  υποσχόταν  σε  όσους  τον  βοηθούσαν  να
νικήσει τους βαρβάρους. Οπότε αποφάσισα να λάβω μέρος. Ήμουν φτωχός και δεν
είχα τίποτα να χάσω. Έτσι,  λοιπόν,  το  Πάσχα του 622 μπήκαμε στα πλοία και
αρχίσαμε να πηγαίνουμε στις Πύλες. Το ταξίδι κράτησε δύο μέρες και μέσα στο
πλοίο γνώρισα και έναν ακόμα μισθοφόρο τον Μιχαήλ. 



 Μετά  από  δυο  μέρες  φτάσαμε  στον  προορισμό  μας.  Όμως  οι  Πέρσες  μας
περίμεναν. Ξαφνικά μια βροχή από βέλη άρχισε να πέφτει στα πλοία μας.  Όλοι
προσπαθούσαν  να  καλυφθούν  με  τις  ασπίδες  τους  όμως,  πολλοί  έπεφταν
χτυπημένοι από τα βέλη. Ξαφνικά ένιωσα έναν οξύ πόνο στην πλάτη και το ένα
χέρι. Με χτύπησαν δύο βέλη. Έπεσα κάτω από τον πόνο. Δεν είχα  άλλη επιλογή
από το να τα τραβήξω. Και αυτό έκανα. Ευτυχώς δεν αιμορραγούσα. Η πανοπλία
ήταν αρκετά καλή αφού σταμάτησε τα βέλη αλλά είχε αρχίσει να χαλάει. 

Κατέβηκα γρήγορα από το πλοίο το οποίο είχε φτάσει στην ακτή. Άρχισα να τρέχω
προς τους  Πέρσες και να τους χτυπώ με το σπαθί και την ασπίδα μου. Τον πρώτο
εχθρό τον είδα να περιμένει κάτω από το καράβι. Πήδηξα και τον χτύπησα στο
πρόσωπο με την ασπίδα.  Έπεσε κάτω και του κάρφωσα το σπαθί στην κοιλιά.
Έβγαλε  μια  κραυγή και  σταμάτησε  να  κουνιέται.  Τότε  πήρα το ξίφος  μου και
συνέχισα να πολεμώ. Σκότωσα τέσσερις από αυτούς μέχρι που έφτασαν όλα τα
καράβια  και  κατέβηκε  ο  υπόλοιπος  στρατός.  Οι  Πέρσες  άρχισαν  να  πηγαίνουν
προς τα πίσω ενώ οι δικοί μας στρατιώτες έτρεχαν προς αυτούς. Η πανοπλία μου
έχε διαλυθεί και άρχισε να τρέχει αίμα από τα πόδια και την κοιλία μου. Έβαλα το
χέρι μου για να δω τα τραύματα. Δεν ήταν βαθιά. Κοίταξα γύρω μου και το μόνο
που είδα ήταν θάνατος.  Τόσοι πολλοί  άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε λίγες
μόνο ώρες. Δεν ήξερα τι να κάνω. Πήρα την πανοπλία από έναν νεκρό βυζαντινό,
την φόρεσα και έτρεξα να βοηθήσω τους υπόλοιπους». 

Ο Λέοντας σταμάτησε ξανά. Με ρώτησε αν μπορούσε να μείνει εδώ το βράδυ. Τον
άφησα με την προϋπόθεση να συνεχίσει  την ιστορία του την  αυγή.  Τα παιδιά
είχαν είδη αποκοιμηθεί. Οπότε έστρωσα στον γέροντα και έπεσε να κοιμηθεί. Εγώ
έμεινα  ξύπνιος  όλο  το  βράδυ.  Σκεφτόμουν  για  τον  ξένο  και  την  ιστορία  του.
Μπορεί να είναι όντως αυτός που λέει;  Ή μήπως είναι απλά ένας φτωχός που
θέλει ένα μέρος για να κοιμηθεί; Δεν έχω άλλη επιλογή από το να περιμένω.

Ξημέρωσε, λοιπόν, η Δευτέρα. Όταν ξύπνησαν τα παιδιά πήγαν στον κήπο ενώ
εγώ  έκατσα  μαζί  με  τον  Λέοντα.  «Συνέχισε  την  ιστορία  σου»,  είπα.  Εκείνος
σηκώθηκε και μου ζήτησε να τον οδηγήσω στο τζάκι. Το έκανα και ο ξένος έκατσε
στο πάτωμα και άρχισε να λέει την υπόλοιπη ιστορία. «Καθώς πολεμούσα με τους
υπόλοιπους  στρατιώτες  τότε  τον  είδα.  Ο  Ηράκλειος  είχε  φτάσει.  Φορούσε  μια
ολόχρυση πανοπλία  που λαμπύριζε,  όταν το φως του ήλιου  έπεφτε  πάνω της.
Ήταν πάνω σε ένα πανέμορφο άσπρο άλογο και κρατούσε μια τεράστια ασπίδα
από ασήμι και ένα χάλκινο σπαθί.  Άρχισε να πηγαίνει  προς τους πέρσες χωρίς
φόβο και να τους χτυπά ασταμάτητα.

Μετά  από λίγη  ώρα άκουσα κάποιον  να  φωνάζει  πως νικήσαμε  και  είδα  τους
βαρβάρους να τρέχουν, για να σώσουν την ζωή τους. Έψαξα να βρω τον Μιχαήλ
και  τελικά,  τον  είδα  καθιστό  πάνω  σε  έναν  βράχο.  Φαινόταν  χαρούμενος  που
νικήσαμε αλλά είχε  τραυματιστεί  αρκετά.  Το βράδυ μείναμε στην παραλία και
θάψαμε  όλους  τους  νεκρούς.  Ένιωσα συντετριμμένος,  όταν  κατάλαβα  ότι  είχα
πάρει  την  ζωή  τεσσάρων  ανθρώπων  όμως,  δεν  είχα  άλλη  επιλογή.  Είτε  θα
πολεμούσα είτε θα πέθαινα.



Την επόμενη μέρα συνεχίσαμε την εκστρατεία. Περάσαμε από την Βιθυνία όπου
δώσαμε  άλλη  μια  μάχη  στην  οποία  διακρίθηκα,  γιατί  εγώ  ήμουν  αυτός  που
οδήγησε τον στρατό μέσα στην πόλη.  Ακόμα και ο ίδιος ο Ηράκλειος ήρθε και με
έκανε έναν από του στρατηγούς του. Μου έδωσε μια πανοπλία από λευκόχρυσο με
ένα λιοντάρι στην μέση. Ακόμα, μου έδωσε ένα κατάμαυρο άλογο που ονόμασα
Φόβο, γιατί η εμφάνισή του αυτό το συναίσθημα προκαλούσε». 

«Θες να μου πεις ότι ήσουν στρατηγός του Ηρακλείου»; είπα γελώντας. «Αν λες
αλήθεια πώς κατάντησες έτσι»; Ο γέροντας κατέβασε το κεφάλι και μου είπε. «Άσε
με να τελειώσω την ιστορία και θα καταλάβεις». Ήμουν περίεργος να δω τι θα πει
οπότε τον άφησα να συνεχίσει. «Πολεμούσα για πολλά χρόνια πλάι στον Ηράκλειο
και τον Μιχαήλ. Τόσα χρόνια το μόνο που έκανα ήταν να σκοτώνω. Ο πόλεμος δεν
είναι  όπως τον  φαντάστηκα.  Πολλές  φορές  χρειάστηκε  να πάρω την ζωή από
κάποιον μόνο με τα γυμνά μου χέρια, για να καταφέρω να επιβιώσω. Με άλλαξε.
Περάσαμε  από  τον  Ευφράτη,  την  Καππαδοκία   ακόμα  και  σε  όλες  αυτές  τις
περιοχές έκανα ότι και στις Πύλες. Τραυματίστηκα και σκότωσα». Άρχισε να μου
εξηγεί τι έκανε σε κάθε μάχη και πώς απέκτησε τις ουλές. 

«Όμως η πιο σημαντική για εμένα ήταν η τελευταία μας μάχη. Στην Νινευή. Είχε
είδη αρχίσει να βρέχει όταν παρατάχτηκε ο στρατός. Εγώ μαζί με τον Ηράκλειο
και  τον  Μιχαήλ  ήμασταν  πάνω  στα  άλογά  μας  στην  πρώτη  γραμμή.  Τότε  ο
Βασιλιάς έδωσε το σύνθημα και αρχίσαμε να τρέχουμε φωνάζοντας στους Πέρσες.
Πέσαμε με δύναμη πάνω τους και αρχίσαμε να τους χτυπάμε αλύπητα με τα όπλα
μας. Η πανοπλία μου έχε γεμίσει αίμα. Δεν ήξερα πόσους εχθρούς έσφαξα εκείνη
την μέρα. Ξαφνικά το ο Φόβος κατέρρευσε. Είχε χτυπηθεί από ένα βέλος και έπεσε
νεκρός, οπότε πεζός άρχισα να επιτίθεμαι στους εχθρούς. 

Τότε ένιωσα ένα χτύπημα στην πλάτη έπεσα κάτω και μου έφυγε το κράνος. Λίγα
μέτρα δίπλα είδα τον Μιχαήλ να είναι πεσμένος νεκρός στο έδαφος. Έτρεξα προς
εκείνον και ένας Πέρσης με χτύπησε με το σπαθί του στα μάτια. Έβαλα τα χέρια
μου αλλά δεν  κατάφερα να τα  προστατεύσω.  Δεν μπορούσα να δω.  Όλα ήταν
μαύρα. Ξάπλωσα στο έδαφος ουρλιάζοντας από τον πόνο. Λίγη ώρα μετά άκουσα
μια φωνή να λέει πως νικήσαμε. Πως πήραμε πίσω τον Τίμιο Σταυρό. Άκουσα τον
Ηράκλειο να περνά. Φώναξα αλλά αυτός με αγνόησε και έφυγε καλπάζοντας με το
άλογό του. Έμεινα αρκετές μέρες εκεί μέχρι που με βρήκε ένας περαστικός και με
έφερε εδώ που έμαθα και για τον θάνατο των γονιών μου. Τώρα όμως, οι Άραβες
παίρνουν όσα κατακτήσαμε σε τόσα χρόνια. Παίρνουν από εμάς αυτά για τα οποία
πεθαίναμε για έξι χρόνια ».

«Και  η  πανοπλία;»  ρώτησα.  «Του  την  έδωσα  ως  δώρο  για  την  πράξη  του»,
απάντησε. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα. Δεν υπήρχε περίπτωση
να έλεγε την αλήθεια. Ήθελα να τον κάνω να πληρώσει για τα ψέματα που έλεγε
οπότε  πήρα αυτόν και  τα  παιδία  και  πήγαμε  στα ανάκτορα.   Εκεί  οι  φρουροί
αναγνώρισαν  τον γέροντα και  μας  οδήγησαν στον Ηράκλειο.  Μόλις  μας  είδε  ο
αυτοκράτορας  έτρεξε  σε  εμάς.  «Λέοντα  είσαι  ζωντανός!»  είπε  έκπληκτος  ο
Ηράκλειος.  Δεν  πίστευα  στα  μάτια  μου.  Ο  γέροντας  έλεγε  την  αλήθεια.  Ο
αυτοκράτορας απολογήθηκε με κλάματα στον Λέοντα και μας έδωσε ένα βαρέλι



με χρυσά νομίσματα που τον φροντίσαμε, ενώ εκείνου του πρότεινε να ζήσει μαζί
του στα ανάκτορα. 

Τελικά, ο Λέοντας έλεγε την αλήθεια όλες αυτές τις μέρες. Ακόμα δεν μπορώ να
πιστέψω  ότι  ο  φτωχός  που  χτύπησε  την  πόρτα  μας  πολέμησε  μαζί  με  τον
Ηράκλειο κατά των Περσών για έξι ολόκληρα χρόνια.

Μπαλαδήμας Παύλος
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                                Ο εκχριστιανισμός των Μοραβών

Αγαπητό ημερολόγιο,

      Είμαι  η   Σβετλάνα  και  είμαι  από  τη  Μοραβία.  Έχω  να  σου  διηγηθώ
καταπληκτικά γεγονότα τα οποία άλλαξαν τη ζωή μου, όχι μόνο για εμένα αλλά
για ολόκληρο το λαό μου. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή.  

      Όλα άρχισαν τον Μάρτιο του 862 όταν ο ηγεμόνας μας δηλαδή του σλαβικού
κράτους ο Ραστισλάβος ζήτησε από το Βυζάντιο ιεραποστόλους για να διδάξουν
στον λαό τον Χριστιανισμό. Όταν  μάθαμε αυτά τα συνταρακτικά νέα χαρήκαμε
πάρα πολύ γιατί επιτέλους θα γινόμασταν και εμείς ένα μέρος του συνόλου και
ίσως τότε να μας υπολόγιζαν περισσότερο σαν λαό και να μην μας θεωρούσαν
αγράμματους  καθώς  δεν  είχαμε  γραφή.  Όλος  ο  λαός  ήταν  χαρούμενος  και



πανευτυχής με αυτή τη κίνηση του Ραστισλάβου και τον είχαμε σε πολλή μεγάλη
εκτίμηση.

     Τότε ο Μιχαήλ Γ΄ και ο πατριάρχης Φώτιος αντιλήφθηκαν τα οφέλη που θα
τους προσέφερε ο εκχριστιανισμός μας (των Σλάβων). Συνεπώς, κάποιοι έπρεπε
να  πραγματοποιήσουν αυτή την αποστολή. Οπότε η αποστολή αυτή ανατέθηκε
στον  Μεθόδιο  και  τον  Κωνσταντίνο  (που  αργότερα  πήρε  το  μοναστικό  όνομα
Κύριλλος). Ήταν έμπειροι διπλωμάτες και γνωστοί λόγιοι και γνώριζαν άριστα τη
σλαβική και άλλες γλώσσες. Οι δύο αδερφοί έφτασαν στη Μοραβία το θέρος του
863. Τότε είχαμε χαρεί όλοι με την άφιξη τους στη χώρα μας και ήμασταν πλέον
έτοιμοι να εκχριστιανιστούμε και να μάθουμε όσα περισσότερα μπορούσαμε. 

     Ο Κωνσταντίνος δημιούργησε ένα σλαβικό αλφάβητο που απέδιδε όλες τις
φωνητικές ιδιαιτερότητες της σλαβικής γλώσσας,  όμως δεν αρκέστηκε μόνο σε
αυτό  και  απέδωσε  στα  σλαβικά  τη  Θεία  Λειτουργία  και  τα  ιερά  βιβλία.  Όλοι
ήμασταν ευγνώμονες για αυτό το γεγονός καθώς άλλαξε τελείως τη ζωή μας, την
καθημερινότητα μας και επηρέασε τον τρόπο ζωής μας πολύ θετικά. Επιτέλους,
θα  μαθαίναμε  να  γράφουμε,  για  να  μπορέσουμε  να  αναδείξουμε  και  άλλα
επαγγέλματα όπως ο συγγραφέας, ο ιστορικός και ο ποιητής.  Ποιος ξέρει μπορεί
στο μέλλον να τα βρουν οι απόγονοι μας, για να ξέρουν και αυτοί τι γινόταν τότε
στα χρόνια μας και να μάθουν από τα λάθη μας έτσι ώστε να μην τα επαναλάβουν.

      Συνεπώς, η γραφή  άλλαξε τελείως τον τρόπο της ζωής μας, γεγονός το οποίο
μας  δημιούργησε  καλύτερες  συνθήκες.   Πλέον,   μπορούσαμε  και  εμείς  να
συνεννοηθούμε  πολύ  καλύτερα  με  τους  συνανθρώπους  μας,  να  κάνουμε
καινούριες  φιλίες και  να εκφέρουμε τη δική μας άποψη χωρίς κάποιος να μας
επιβάλλεται. Ο κόσμος πλέον, θα γινόταν πιο δίκαιος. Εμένα με βοήθησε πολύ στο
να  γίνω  καλύτερος  άνθρωπος  και  μορφωμένος  καθώς  η  σωστή  χρήση  της
γλώσσας είναι ένδειξη ότι ο λαός μου αναπτύσσεται και εξελίσσεται, πράγμα πολύ
σημαντικό για ένα λαό, καθώς έτσι γίνεται όλο και πιο δυνατός στο πέρασμα του
χρόνου.

      Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος γνώριζαν άριστα τη σλαβική γλώσσα πράγμα που
βοήθησε πολύ  στον εκχριστιανισμό μας, γιατί όσα μας είπε ήταν στη γλώσσα την
οποία καταλαβαίναμε και έτσι μπορέσαμε να κατανοήσουμε καλύτερα το κήρυγμα
και τη λειτουργία και εξασφάλισε τεράστια επιτυχία στο ιεραποστολικό έργο. Εγώ
ένιωσα πολύ καλύτερα, γιατί μπορούσα να ρωτήσω πράγματα τα οποία δεν τα
καταλάβαινα και μπορούσα να ρωτήσω επιπλέον στοιχεία για αυτή την θρησκεία,
που έβρισκα ενδιαφέροντα.    

      Θρησκεία είναι  κάθε  πολιτιστικό  σύστημα  σχεδιασμένων  ηθών,
συμπεριφορών,  απόψεων  και  καθημερινών  πρακτικών,  όπως  κοσμοθεωριών,
ιερών  κειμένων,  ιερών  τόπων  και  οργανισμών  τα  οποία  συνδέουν  τους
ανθρώπους  με  υπερφυσικά  φαινόμενα  ή  οντότητες.  Επίσης,  θρησκεία  είναι  ο
σεβασμός, ο ιερός φόβος και η αφοσίωση του ανθρώπου προς ένα υπέρτατο ον. Η
θρησκεία  όμως,  για  εμένα ήταν,  είναι  και  θα  είναι  ένα  από  τα  πιο  σημαντικά
πράγματα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγοράσει, καθώς τη θρησκεία την έχεις
μέσα στη καρδιά σου και, αν πιστεύεις, όλα είναι δυνατά και πιο εύκολα, καθώς



έχεις  πάντα  κάποιον  στην  καρδιά  σου  που  σε  στηρίζει  αρκεί  μόνο  να  Τον
εμπιστευθείς. Η θρησκεία μας ενώνει, μας κρατάει σε επαφή μας και μας στηρίζει
στις δύσκολες στιγμές της ζωής και όταν δεν έχουμε κανέναν άνθρωπο δίπλα μας.
Είναι  πολύ  σημαντική  σε  ένα  κράτος  και  σε  ένα  λαό,  για  να  μην  υπάρχουν
συγκρούσεις μεταξύ των πολιτών, γιατί άμα ο καθένας πίστευε σε άλλο Θεό τότε
θα  υπήρχαν  πολλές  διαμάχες  και  το  κράτος  θα  χωριζόταν  στα  δυο,  γιατί  οι
δυνατοί πολύ πιθανόν θα ήταν να έπαιρναν οι μισοί το μέρος του ενός και οι άλλοι
μισοί το μέρος του άλλο. 

       Οπότε είμαστε όλοι ευγνώμονες στον ηγεμόνα μας, γιατί αυτό που έκανε ήταν
πολύ σημαντικό για την ενότητα του λαού και για τη ευκαιρία που μας δόθηκε να
πιστεύουμε σε κάτι  που θα μας κρατάει  όλους μαζί αλλά και  που μας κρατάει
πάντα  συντροφιά.  Ο  εκχριστιανισμός,  συντέλεσε  στην  ενότητα  των  Σλάβων,
καθώς ενίσχυσε την κοινότητα της φυλής με τη κοινότητα της πίστης . Οπότε ο
εκχριστιανισμός  μας  είναι  ένα  ιστορικό  γεγονός  με  τεράστιες  συνέπειες  στην
πολιτισμική φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής επικράτειας. 

Όμως, τα γεγονότα δεν τελειώνουν εδώ, καθώς οι δυο αδερφοί οργάνωσαν και τη
σλαβική  εκκλησία  (το 863-866)  και  μας μύησαν στο πολιτιστικό  σύστημα των
Ελλήνων και του Χριστιανισμού. Το γεγονός αυτό είναι φανταστικό, γιατί νόμιζα
ότι  υπήρχε  ελπίδα  να  γίνουμε  σαν  τους  Έλληνες  πράγματα  που  ήταν
αξιοθαύμαστο και απίστευτο αλλά και πολύ δύσκολο να το κατορθώσουμε. Πάντα
ήλπιζα ότι θα γινόμασταν και εμείς σαν τους Έλληνες,  γιατί είναι ένας λαός με
πολλά  κατορθώματα και οι άνθρωποι εκεί είναι μορφωμένοι, έχουν ποιητές και
ιστορικούς  αλλά  θαυμάζω  το  γεγονός  που  όλοι  είναι  ατρόμητοι  και  πολύ
αποφασιστικοί.  Έχουν γράψει ιστορία και η αλήθεια είναι ότι θέλω και η χώρα
που ζω να γίνει σαν το Βυζάντιο, να γράψει ιστορία και όλοι να γίνουμε σαν τους
Έλληνες και ακόμα καλύτεροι.

Όλα αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ σημαντικά για το κράτος μου
και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Η ζωή μου τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί και για
αυτό είμαι ευγνώμων αλλά δεν υπήρχαν μόνο ευχάριστα γεγονότα παρόλο που
αυτά  ήταν η πλειοψηφία. 

     Πλησιάζαμε  και  παίρναμε  σταδιακά  τη  κουλτούρα  των  Ελλήνων,  για
παράδειγμα εκχριστιανιστήκαμε  και  αποχτήσαμε ένα αλφάβητο.  Αυτό είχε  σαν
αποτέλεσμα να χάσουμε σε μικρό βαθμό βέβαια, κάποια από τα παλιά μας έθιμα,
τα  οποία  εξαφανίστηκαν  με  την  πάροδο  του  χρόνου.  Πιστεύω  πως  όλα  τα
ευχάριστα πράγματα στη  ζωή έχουν ένα τίμημα το οποίο στη πάροδο του χρόνου
αρχίζει  να  ξεχνιέται.  Εμείς  χάσαμε  κάτι  όμως,  κερδίσαμε  κάτι  καλύτερο  και
σημαντικότερο για την υπόλοιπη ζωή μας και των απογόνων μας. Πάντα χάνεις
κάτι όμως, κερδίζεις ή αποκτάς κάτι άλλο σημαντικότερο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82
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                                               Η ΧΑΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Ήταν  Δεκέμβριος  του  741  μ.Χ.  Αυτή  τη  χρονιά  ο  χειμώνας  στην
Κωνσταντινούπολη  ήταν  πολύ  βαρύς.  Έπρεπε  άλλωστε,  να  είμαστε  αρκετά
προσεχτικοί,  ειδικά  τώρα που πλησιάζουν Χριστούγεννα και  θα έρθουν πολλοί
πιστοί  από  τα  γύρω  χωριά  για  προσκυνήσουν  την  εικόνα  της  Παναγίας   στο
μυστικό παρεκκλήσι και πρέπει να βρούμε τρόπο, ώστε όλο αυτό να μην μαθευτεί
και μας προδώσουν.  Το παρεκκλήσι είχε γύρω στις 5 εικόνες οπού ανάμεσα σε
αυτές βρισκόταν μια μεγάλη της Παναγίας.  Ήταν από τις  λίγες  από τις  οποίες
είχαν επιβιώσει από την εικονομαχία, διότι είχαν περάσει στρατιώτες και τις είχαν
αρπάξει  με βία . Ωστόσο, εμείς είχαμε κρύψει μερικές με αποτέλεσμα να μην τις
βρούνε όλες. Δυστυχώς, πολλές εικόνες τούς τις δώσαμε για να μην υποπτευθούν
τίποτα  .  Πλέον  έχουμε  χτίσει  ένα  μικρό  εικονοστάσι  στο  υπόγειο  το  οποίο
αργότερα το ονομάσαμε παρεκκλήσι . 

Με το πέρασμα των χρονών όλο και περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονταν το
παρεκκλήσι   με  σκοπό  να  προσευχηθούν.  Προσέχοντας  βέβαια,  σε  ποιους
εμπιστευόμαστε αυτό το μυστικό , διότι με τη συνθήκη του Λέοντος Γ΄ το 730 , οι
εικονολάτρες φυλακίζονταν και βασανίζονταν, ενώ η περιουσία τους δινόταν στο
δήμο .  

 Είχε  μπει  Απρίλιος  του  785  και  έπρεπε  να  γιορτάσουμε  το  Πάσχα,  αλλά  ο
αυτοκράτορας διέταξε να ανακριθούν όλοι οι κάτοικοι για τυχόν παραβάτες του
νόμου,  οι  οποίοι  είχαν  στην κατοχή τους  εικόνες.  Παρόλα αυτά η μέρα κύλισε
στους κανονικούς της ρυθμούς. Χαράματα της επόμενης μέρας πριν καν ο ήλιος
ανατέλλει μας ξυπνήσαν χτυπήματα στη πόρτα. Έτσι, λοιπόν, και εμείς ανοίξαμε
να δούμε τι συμβαίνει. Ήταν ένας γείτονας και άρχισε να μας μιλά , έλεγε πως ένας
άλλος ανακρίθηκε και μας  κατέδωσε και πως από στιγμή σε στιγμή θα έφταναν
στρατιώτες  για  να  μας  συλλάβουν.  Ξαφνιαστήκαμε  στο  άκουσμα  αυτών  των
λόγων και βιαστικά πήραμε την εικόνα και ότι άλλο αντικείμενο αξίας είχαμε και



φύγαμε με προορισμό τα βουνά, διότι ξέραμε πως κάνεις δεν είχε την οικονομική
κατάσταση για να θρέψει μια οικογένεια.  Καθώς τρέχαμε ακούγαμε τα βήματα
των στρατιωτών πάνω στα αλόγα που όλο και μας πλησίαζαν, καταλάβαμε πως
αργά  η  γρηγορά  θα  μας  προφτάναν.   Μόνη  λύση  που  σκεφτήκαμε  ήταν  να
θάψουμε   την  εικόνα  στη  άμμο  δίπλα  από  τη  θάλασσα,  η  οποία  βρισκόταν
ανάμεσα στο χωριό και  στα βουνά,  προκειμένου να μην την πάρουν και  αυτή.
Παρά την προσπάθειά μας οι στρατιώτες μάς έπιασαν χωρίς την εικόνα . Τέλος ,
μας οδήγησαν στη φυλακή χώρια, για να γίνει η διαμονή μας πιο επώδυνη .

Κάποια μέρα του καλοκαιριού το έτος 787 ένας δεσμοφύλακας μου άνοιξε το κελί
και μου ανακοίνωσε την αποφυλάκισή μου, καθώς μου επέστρεφαν κάποια από τα
υπάρχοντα μου , μου εξήγησαν την αίτια της αποφυλάκισης.   Η Ζ’ Οικουμενική
Σύνοδος της  Χριστιανικής  Εκκλησίας  συγκλήθηκε  στις 24  Σεπτέμβριου  του
787στην Νίκαια της  Βιθυνίας  με αποτέλεσμα την αποκατάσταση των εικόνων.
Ξαναβρήκα  την  οικογένεια  μου  και  γυρίσαμε  πίσω  στον  τόπο  κατοικίας  μας.
Πρώτη μας σκέψη ήταν να πάμε στην ακτή να ελέγξουμε αν η εικόνα βρισκόταν
ακόμη στο μέρος που την είχαμε θάψει ,  αρχίσαμε το ξεθάψιμο και τελικά,  την
βρήκαμε,  ήταν θαύμα που είχε παραμείνει  ακόμη εκεί.  Την γυρίσαμε σπίτι στο
εικονοστάσι. Δυστυχώς, οι υπόλοιπες έλειπαν είχαν κατασχεθεί αλλά δεν πειράζει
ήταν μια καινούρια αρχή. 




	Όλα μου τα χρόνια τα πέρασα μέσα στο μοναστήρι και μάλιστα εκτελούσα το διακόνημα του βιβλιοθηκάριου. Περνούσα πολλές ώρες μέσα στην βιβλιοθήκη και αντέγραφα χειρόγραφα. Όλα τα παραπάνω για την εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας είτε τα έζησα, είτε μου τα διηγήθηκαν άλλοι μοναχοί. Αποφάσισα, λοιπόν, να τα καταγράψω, γιατί αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της Βυζαντινής μας Ιστορίας και παράδοσης.
	Η Στάση του Νίκα
	Ιανουάριος 532 μ.Χ.
	Σήμερα η μέρα, αυτή, δεν έχει καμία διαφορά από τις υπόλοιπες. Είναι όλο αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα. Κι ο λόγος είναι πολύ απλός, αφού ο αυτοκράτορας μας, ο Ιουστινιανός, με τις απάνθρωπες μεταρρυθμίσεις του είχε στριμώξει οικονομικά όλους εμάς τους απλούς πολίτες της Βασιλεύουσας. Έχω αναστατωθεί, όμως, από ένα σοβαρό περιστατικό που έγινε πριν από λίγες μέρες. Ένας γέρος ευγενής, ο Ιπποβάτης, είχε δημιουργήσει πολλά χρέη. Οι δανειστές του που ανήκουν στους Πράσινους, τον πίεζαν να τους επιστρέψει τα χρήματα που χρωστούσε. Αυτός, όμως, ζήτησε την βοήθεια του επικεφαλής των Βένετων που ήταν παλιός του φίλος. Ο τελευταίος, έστειλε πράγματι φρουρά στον Ιπποβάτη. Όταν οι Πράσινοι έφτασαν στο σπίτι του μαζί με ένοπλους οπαδούς οι Βένετοι φρουροί τους επιτέθηκαν κι ακολούθησε άγρια συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανδρών και τον τραυματισμό περισσοτέρων. Ο Ιωάννης Καππαδόκης όταν έμαθε για το περιστατικό έστειλε ένα στρατιωτικό απόσπασμα στον τόπο της σύγκρουσης και συνέλαβε τους πρωταίτιους. Οι επτά συλληφθέντες, Πράσινοι και Βένετοι, καταδικάστηκαν σε θάνατο. Τότε, όμως, συνέβη το απίθανο! Ο επικεφαλής των Βένετων ζήτησε συνάντηση με τον επικεφαλής των Πρασίνων προτείνοντας να αναλάβουν από κοινού την απελευθέρωση των συλληφθέντων. Ακούγεται ότι θα ζητήσουν σήμερα, (13 Ιανουαρίου), που θα γίνουν οι αρματοδρομίες στον Ιππόδρομο και που θα έρθει ο αυτοκράτορας να αφήσει ελεύθερους τους συλληφθέντες και να διώξει τον Ιωάννη Καππαδόκη. Ξεκινάω για τον Ιππόδρομο και να δούμε αν τελικά επαληθευτούν οι φήμες που ακούγονται. Παρόλα αυτά διαπιστώνω ότι επικρατεί μία αναστάτωση στην πόλη. Και τη μεγάλη ουρά είναι αυτή για τον Ιππόδρομο! Ελπίζω να βρω μία καλή θέση γιατί σήμερα λέγεται ότι θα έρθει ο αυτοκράτορας. Και ναι, πράγματι, έρχεται ο Ιουστινιανός! Όμως, οι εκπρόσωποι των ομάδων φωνάζουν από τώρα τα αιτήματά τους, αλλά ο αυτοκράτορας δεν δίνει καθόλου σημασία. Ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό δεν θα προκαλέσει την οργή τους.
	Τελικά, οι ελπίδες μου διαψεύστηκαν, γιατί το ίδιο βράδυ ένοπλοι των δύο ομάδων φωνάζοντας «Νίκα» επιτέθηκαν στο κτίριο των φυλακών απελευθέρωσαν τους κρατούμενους και έκαψαν ζωντανούς όσους από τους φρουρούς προσπάθησαν να αντιδράσουν. Η εξέγερση έχει ξεσπάσει. Ο οργισμένος όχλος έχει περικυκλώσει τα ανάκτορα και ζητά την αποπομπή του Τριβωνιανού, συμβούλου του Ιουστινιανού. Ο αυτοκράτορας, όμως, εξακολουθεί να αδιαφορεί και με φοβίζει αυτό γιατί βλέπω το πλήθος να έχει παρεκτραπεί και πυρπολούν ό,τι βρίσκει στο δρόμο του. Όλα τα καταστήματα στους εμπορικούς δρόμους της πόλης έχουν γίνει στάχτη και το χειρότερο όποιος προσπαθεί να υπερασπιστεί την περιουσία του τον σφαγιάζουν. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτή η ιστορία, φοβάμαι και θα πω στην οικογένειά μου να μην βγούμε καθόλου από το σπίτι.
	Σήμερα, 15 Ιανουαρίου, ο αυτοκράτορας έστειλε εκπροσώπους του στους στασιαστές ζητώντας τους να πάψουν τις καταστροφές. Οι αντιπρόσωποι, όμως, δέχτηκαν την επίθεση του εξαγριωμένου πλήθους και σώθηκαν χάρη στην θαρραλέα επέμβαση του στρατηγού Βελισάριου ο οποίος με 40 μόλις στρατιώτες όρμησε στο πλήθος, το ανέτρεψε και τους οδήγησε με ασφάλεια στα ανάκτορα. Αναμένονται εξελίξεις κι αύριο ανακοινώσεις. Όλοι εδώ στην Κωνσταντινούπολη περιμένουμε τι θα κάνει ο αυτοκράτορας. Ξημέρωσε 16 Ιανουαρίου, νομίζω κανένας δεν κοιμήθηκε απόψε, και ναι βγαίνει ένας κήρυκας από το παλάτι. Τι να πει άραγε; Τελικά, ανακοινώνει στους στασιαστές ότι τα αιτήματά τους έχουν γίνει δεκτά και τόσο ο Καππαδόκης όσο κι ο Τριβωνιανός έχουν απομακρυνθεί από τη διοίκηση. Παρόλα αυτά δεν βλέπω το πλήθος να ησυχάζει.
	Η αναστάτωση στην πόλη εξακολουθεί να υπάρχει, οι στασιαστές δεν έχουν πειστεί με την στάση του αυτοκράτορα γι’ αυτό και σήμερα 18 Ιανουαρίου ο αυτοκράτορας θα πάει ο ίδιος στον Ιππόδρομο για να μιλήσει στο πλήθος. Θα πάω κι εγώ αν και είναι λίγο επικίνδυνο. Την ώρα που μπαίνω, όμως, επικρατεί ένα χάος και μια βροχή από πέτρες και ξύλα πετιούνται στον αυτοκράτορα, ο οποίος αναγκάζεται να τραπεί σε φυγή για να γλιτώσει την ζωή του. Τότε, οι στασιαστές, όμως, κάνουν κάτι τρομερό! Ανακηρύσσουν ως νέο αυτοκράτορα τον Υπάτιο. Πώς θα αντιδράσει ο Ιουστινιανός;
	Ακούγεται πως ο αυτοκράτορας είναι απελπισμένος και θέλει να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη. Όμως η αυτοκράτειρα Θεοδώρα και ο στρατηγός Βελισάριος έχουν αντιδράσει. Πληροφορίες λένε ότι η αυτοκράτειρα επενέβη δυναμικά και είπε στον τρομοκρατημένο Ιουστινιανό την περίφημη φράση: «Καλόν εντάφιον η βασιλεία». Την άποψή της συμμερίστηκε κι ο Βελισάριος. Ο στρατηγός είπε στον αυτοκράτορα ότι δεν χρειαζόταν μεγάλο πλήθος στρατιωτών για να αντιμετωπίσει τον όχλο. Ο ίδιος τους είχε πολεμήσει και νικήσει με 40 μόλις στρατιώτες λίγες ημέρες πριν. Με την άποψη του Βελισάριου συμφώνησε κι ο στρατηγός Μούνδος κι έτσι ξεκίνησε η αντεπίθεση.
	Τα γεγονότα που εξελίχθηκαν μετά ήταν από τα πιο βίαια και βάρβαρα γεγονότα που έχω ζήσει μέχρι τώρα… Ο Βελισάριος κι άνδρες του κινήθηκαν πεζή με τους μανδύες τους βρεγμένους και τυλιγμένους γύρω από τα πρόσωπά τους για να προστατευτούν από τις φλόγες και τους καπνούς κι έφτασαν τελικά στην κύρια πύλη του Ιπποδρόμου. Ο Βελισάριος κινήθηκε προσεκτικά εντός του Ιπποδρόμου με το σπαθί στο χέρι και διέταξε τους άνδρες του να επιτεθούν. Την ώρα που οι 200 άνδρες του Βελισάριου άρχισαν να κατασφάζουν τους στασιαστές, επιτέθηκαν από την άλλη πλευρά και οι 200 στρατιώτες του Μούνδου. Κι τότε ο φόβος του πλήθους μετατράπηκε σε πανικό. Δεν ήξερα που να τρέξω, που να κρυφτώ γιατί οι στασιαστές είχαν μετατραπεί σε μια μάζα. Τελικά, αναγκάστηκα να κρυφτώ κάτω από τα πτώματα παριστάνοντας κι εγώ τον νεκρό για να σωθώ. Αυτά που ζούσα ήταν σαν ένας εφιάλτης χωρίς τέλος. Άκουγα τις φωνές των στρατιωτών, τις διαταγές των στρατηγών και τα τελευταία λόγια των νεκρών. Κάποια στιγμή δεν άκουγα τίποτα, νόμιζα ότι είχα πεθάνει. Κι τότε ο Βελισάριος διέταξε τους άνδρες του κι αυτούς του Μούνδου να αποσυρθούν από την σφαγή. Μόνο όταν τους είδα να φεύγουν όλοι σηκώθηκα και αντίκρισα ένα φρικτό και ανατριχιαστικό θέαμα. Ο τόπος ήταν γεμάτος πτώματα… Έφυγα καταματωμένος χωρίς να ξέρω αν το αίμα ήταν δικό μου ή των νεκρών.
	Όταν μερικές ώρες αργότερα σταμάτησαν οι σφαγές και αποκαταστάθηκε η τάξη έγινε κι ο θλιβερός απολογισμός. Περισσότεροι από 35.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στην τελική φάση της εξέγερσης.
	Από εκείνη την ημέρα η Κωνσταντινούπολη δεν ήταν η ίδια… αλλά ούτε κι εγώ πλέον…
	

