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Οι αναμνήσεις ενός στρατιώτη

Στέκομαι και κοιτάζω το ηλιοβασίλεμα . Μου θυμίζει  το ηλιοβασίλεμα

στην  Πόλη.  Το  απολάμβανα  κάθε  μέρα  για  18  χρόνια,  μέχρι  που

στρατολογήθηκα. Δεν το ξαναείδα ποτέ από το πλακόστρωτο μπαλκόνι

του  πατρικού  μου.  «Καλύτερα  να  μπεις  μέσα,  είσαι  70  χρονών

άνθρωπος. Δεν μπορείς να κάθεσαι έξω νυχτιάτικα, έβαλε κρύο» είπε η

Λουκίλα , η νύφη μου. Μετά από λίγο  καθόμουν στον σκίμποδα μέσα

στο σπίτι του γιου μου παρακολουθώντας την φωτιά στο τζάκι να καίει .

Όταν μαζευτήκαμε στο τραπέζι, έβλεπα το πρόσωπο του εγγονού μου.



Μου θύμιζε εμένα μικρό, σαν έτρωγα της μητέρας μου τη σούπα. Τώρα

πια όλα έχουν την ίδια γεύση, δεν φταίει το μαγείρεμα αλλά το φαγητό

σαν  να  έχει  χάσει   την  γεύση  του,  αυτή  που  είχε  κάποτε.  Μετά  το

φαγητό ξανακάθισα στην καρέκλα μου δίπλα στο τζάκι, όταν άξαφνα ο

Στέφανος σταμάτησε να παίζει με το τσέρκι και με ρώτησε, «Παππού θα

μου πεις μια ιστορία;» Αυτά τα λόγια με γέμισαν χαρά. «Πες μου μόνο

την καλύτερη», μου είπε. Χάιδεψα το κεφάλι του και άρχισα . 

      -Ο  Ηράκλειος  είχε  μαζέψει  τον  στρατό  του  μαζί  με  εμένα  και

αρχίσαμε να κατευθυνόμαστε προς την Κίο. Όταν μαζευτήκαμε ήμασταν

όλοι  φοβισμένοι,  δεν  ξέραμε  αν  θα  γυρνούσαμε  πίσω.  Αλλά  ο

αυτοκράτορας  με τους φλογερούς του λόγους μας ανέβασε το ηθικό. Οι

Πέρσες είχαν κλέψει  τον Τίμιο Σταυρό και έπρεπε να τον πάρουμε πίσω

και μαζί με Αυτόν και τα ανατολικά σύνορά μας. Ήμουν αποφασισμένος

να μην τους επιτρέψω να κλέψουν ούτε ένα κεράτιο λιβάνι. Ήμουν νέος

βλέπεις  και  γεμάτος  ορμή  και  ενθουσιασμό.  Ορκιστήκαμε  να  Τον

φέρουμε πίσω στα Ιεροσόλυμα, εκεί  που ανήκει.  Στην διαδρομή μας

βρήκαν πολλά, ήταν δυσκολότερα από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όλοι

χάσαμε κάποιον αγαπημένο. 

-Εσύ παππού έχασες κάποιον ;

Σηκώθηκα  και  πλησίασα  το  ερμάριο,  το  άνοιξα  και  έβγαλα  από  το

συρτάρι  το  πορφυρό  βλάτι  που  περιείχε  κάτι  πολύτιμο  για  μένα.  Ο

Στέφανος με κοίταζε απορημένος. Το άνοιξα και έβγαλα το φυλαχτό με

χαραγμένα τα δύο λουλούδια, τον σταυρό και ένα Μ. στην άλλη πλευρά

.

- Τι είναι αυτό παππού;

- Αυτό είναι το φυλαχτό του Μιχαήλ του συμπολεμιστή  και φίλου

μου που ποτέ δεν έφτασε στην Νινευή. Τον χάσαμε από αρρώστια στην

Αδιαβινή. Ήταν ο καλύτερός μου φίλος, είχαμε σώσει ο ένας τον άλλο

δεκάδες φορές. Ήταν πολύ αγαπητός, μέχρι και ο Ηράκλειος ήταν εκεί

όταν τον θάψαμε. 

- Ο αυτοκράτορας ;

- Ναι,  ο  Ηράκλειος  δεν  κρυβόταν,  οδηγούσε  τον  στρατό  με  την

κόψη του σπαθιού του. 

- Τελικά τι έγινε στη Νινευή ; 



- Στα μέσα Δεκεμβρίου εισβάλαμε στην Νινευή, σε μια εκπληκτική

και  επικίνδυνη  χειμωνιάτικη  επιχείρηση.  Ο  Χοσρόης  Β΄  της  Περσίας

διόρισε τον Ραζάντ ως επικεφαλής του στρατού που μας αντιμετώπισε. 

Εκεί  να  δεις  Στέφανε,  άλογα  στρατιώτες,  κακό…Κοίταξα  το  παιδί

βουρκωμένος.  Τον  είχε  πάρει  ο  ύπνος  και  ένα  απαλό χαμόγελο είχε

σχηματιστεί στο πρόσωπό του.

-Νικήσαμε Στέφανε! Καληνύχτα!

                                                                   Τζιανάκης Μανώλης
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Βρισκόμαστε  στις  αρχές  του  532μ.Χ.  στους  κήπους του Αυτοκράτορα

Ιουστινιανού. 

Δύο  άτομα  πλησιάζουν  τον  αυτοκράτορα,  ο  οποίος  στέκεται

σκεπτόμενος, κοιτάζοντας το νερό μιας μικρής λίμνης.

-Τα σέβη μας, αυτοκράτορά μας, τι ωραία μέρα σήμερα. Ζητήσατε να

μας δείτε;

-Καλημέρα  Ανθέμιε,  καλημέρα  Ισίδωρε.  Σας  κάλεσα  να  συζητήσουμε

μια ιδέα που έχω και χρειάζομαι την βοήθειά σας.

-Τιμή μας, Αυτοκράτορα, σας ακούμε.

-Όπως ξέρετε ο ναός της Αγίας Σοφίας πυρπολήθηκε κατά τη στάση του

Νίκα.  Δεν  έμεινε  τίποτα.  Με  την  βοήθειά  σας,  λοιπόν,  θέλω  να  τον

φτιάξουμε από την αρχή. Να γίνει ένας ναός τόσο επιβλητικός που να

δεσπόζει στην βασιλεύουσα. Να μην υπάρχει όμοιός του, να μιλούν σε

όλον  το  κόσμο  γι’  αυτόν  και  γιατί  όχι,  να  μείνει  στην  ιστορία  του

Κόσμου. Το σχέδιο και την κατασκευή του θα την αναλάβετε εσείς, είστε

οι  καλύτεροι  αρχιτέκτονες  και  το  κυριότερο,  θέλω  να  γίνει  όσο  πιο

γρήγορα γίνεται.

-Καταπληκτική ιδέα, ασύλληπτη, σας προσκυνώ άρχοντά μου. Όμως θα

χρειαστούν  χιλιάδες  χρυσές  λίρες  και  χιλιάδες  τεχνίτες  για  να

ολοκληρωθεί και τόσο σύντομα που ζητάτε. 

-Κανένα πρόβλημα, θα σας διαθέσω όσες χρυσές λίρες θα χρειαστούν,

καθώς  και  δέκα  χιλιάδες  τεχνίτες.  Φτιάξτε  μου  τα  σχέδια  και  σας

περιμένω πάλι, μόλις τα ολοκληρώσετε.

Οι δύο έμπειροι μηχανικοί,  αρχιτέκτονες,  φυσικοί και μαθηματικοί,  ο

Ανθέμιος  ο  Τραλλιανός  και  ο  Ισίδωρος  ο  Μιλήσιος,  σκέφτηκαν  και

σχεδίασαν  αρκετά πριν  καταλήξουν  στο  τελικό  αποτέλεσμα.  Όταν  το

ολοκλήρωσαν  ζήτησαν  από  τον  αυτοκράτορα  να  επισκεφθεί  το

εργαστήρι τους, ώστε να του παρουσιάσουν το έργο τους.

-Αυτοκράτορά  μας,  θα  σου  ζητήσουμε,  χρυσάφι,  ασήμι  και

ελεφαντόδοντο για να κοσμήσουμε τον ναό. Πράσινα μάρμαρα από την

Μάνη και την Κάρυστο, τριανταφυλλιά από την Φρυγία και κόκκινα από

την  Αίγυπτο.  Στο  προαύλιο  του  Ναού,  θα  υπάρχει  μία  κρήνη  όπου



μπαίνοντας ο πιστός θα πλένει τα χέρια του. Εκεί θα αναγράφεται η

φράση  “ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ”.  Η  φράση  αυτή

διαβάζεται  και  ανάποδα  και  σημαίνει  ακριβώς  το  ίδιο…”Ξέπλυνε  τις

αμαρτίες σου και όχι μόνο το πρόσωπό σου”.

Η  κατασκευή  του  θα  τον  προστατεύει  από  τους  σεισμούς  και  θα

φτιάξουμε θόλο (τρούλο) αντί για επίπεδη οροφή. Τέσσερις ογκώδεις

κίονες θα σχηματίζουν το κεντρικό τετράγωνο. Θα συνδέονται με τόξα

που  θα  σχηματίζουν  ημισφαιρικά  τρίγωνα  και  θα  δημιουργούν  ένα

στεφάνι πάνω στο οποίο θα στηρίζεται ο τεράστιος τρούλος. Θα μοιάζει

σαν να κρέμεται από τον ουρανό, άρχοντά μου. Το φως του ήλιου θα

εισδύει άπλετο από τα παράθυρά του και θα πλημμυρίζει το εσωτερικό

του ναού. 

-Τι καταπληκτικές ιδέες, έχω μείνει άφωνος. Αμέσως θα δώσω διαταγές

να  έρθουν  όλα  αυτά  που  ζητήσατε,  από  τα  πέρατα  του  κόσμου.

Επιθυμώ τα θεμέλια να μπουν μεθαύριο στις 23 Φεβρουαρίου του 532.

Έτσι  ξεκίνησαν  τα  έργα  για  την  οικοδόμηση ενός  ναού που θα  ήταν

μοναδικός στην ιστορία. Στις 27 Δεκέμβρη του 537 έγιναν τα εγκαίνια

του Ναού.

Εντυπωσιασμένος  ο  Ιουστινιανός  από  την  τελειότητα  του  Ναού,

αναφώνησε 

“Νενικήκασε Σολομών”, βλέποντας την υπεροχή της Αγίας Σοφίας έναντι

του έως τότε πασίγνωστου Ναού του Σολομώντα.

Αμέσως  διέταξε  να  σφαχτούν  και  να  μοιραστούν  στους  φτωχούς

χιλιάδες ελάφια, βόδια, πρόβατα, κότες, ψωμί και σιτάρι και να γίνει

ένα πολυήμερο πανηγύρι. 

Ο Ισίδωρος δάκρυσε περήφανος από ευτυχία για την ολοκλήρωση του

θαυμαστού ναού αλλά και από θλίψη γιατί ο φίλος του και  σύντροφός

του σε όλο αυτό, Ανθέμιος είχε πεθάνει το 534μ.Χ. και δεν πρόλαβε να

τον δει ολοκληρωμένο.  
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Εισαγωγή:

Αύγουστος του 535μ.Χ . Στο παρακάτω κείμενο διηγούμαι στον φίλο μου

Αλέξιο  την  περιπέτεια  μου  στην  περίοδο  της  στάσης  του  Νίκα.

Αφηγούμαι  τις  δύσκολες  στιγμές  που  πέρασα  και  πώς  κατάφερα  να

επιβιώσω και να σωθώ από την επανάσταση που στοίχησε τη ζωή σε

περισσότερους από 30.000 ανθρώπους.

-Θυμάσαι  Αλέξιε  την  αναστάτωση  που  υπήρχε  στη  στάση  του  Νίκα;

Κόντεψε να καταστραφεί ολόκληρη η πόλη.

-Φυσικά και το θυμάμαι. Βέβαια εγώ φρόντισα να φύγω αμέσως όταν

κατάλαβα το πόσο το θέμα φούντωνε. Εσύ τι έκανες εκείνη την εποχή;

-Δεν  σου  έχω  διηγηθεί  την  ιστορία;  Περίεργο…  Τέλος  πάντων,  εγώ

βρισκόμουν στον ιππόδρομο όταν ξεκίνησε η εξέγερση και τα είδα όλα

από κοντά!

-Αλήθεια;;!! Πες μου, τι ακριβώς έγινε;

-  Λοιπόν,  εκείνη την ημέρα είχα βγει  για κάποια σύντομα ψώνια και

έτυχε να περάσω έξω από τον  ιππόδρομο.  Άκουγα την φασαρία ,τις

φωνές και τα ουρλιαχτά αλλά πίστευα ότι  ήταν άλλη μια διαδήλωση

των  στασιαστών.  Μπερδεύτηκα  ανάμεσα  στο  πλήθος  και  ξαφνικά

βρέθηκα  σπρωγμένος  μέσα  στον  ιππόδρομο.  Τρομαγμένος

προσπαθούσα  να  καταλάβω  τι  ακριβώς  είχε  γίνει  κοιτάζοντας  γύρω

μου. Είδα τους στρατιώτες πάνοπλους να μας περικυκλώνουν όλους και

να  μας  οδηγούν  βίαια  στο  κέντρο  του  γηπέδου.  Αισθανόμουν

ασφυκτικά και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Εκείνη τη στιγμή εντόπισα

μία παρέα φίλων μου «κόκκινων» λίγο πιο πέρα και προσπάθησα να

τους  φτάσω  αλλά  μάταια  αφού  από  εκείνη  τη  μεριά  δεν  υπήρχε

περίπτωση να καταφέρω να περάσω. Τότε με έπιασε ένας πανικός και

ένιωσα ότι έπρεπε πάση θυσία να ξεφύγω. Έτσι από ένστικτο έσκυψα

και πέρασα με δυσκολία κάτω από τα πόδια του πλήθους με κίνδυνο να



ποδοπατηθώ  και  βγήκα  μπροστά  από  τις  κερκίδες.  Γρήγορα  χώθηκα

πίσω από μία και προσπάθησα να μείνω όσο πιο ήσυχος γινόταν. Με το

ζόρι ανάσαινα. Τα όσα ακολούθησαν δεν θέλω καν να τα θυμάμαι. Η

κατάσταση ήταν τραγική: οι στρατιώτες του Ιουστινιανού έσφαζαν με τα

ξίφη τους τους ανθρώπους ενώ εκείνοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν ή

να αντισταθούν χτυπώντας  τους με ότι  έβρισκαν μπροστά τους.  Σιγά

σιγά σκεφτόμουν το τι θα έκανα κ εγώ. Σύρθηκα ανάμεσα στις κερκίδες

και κατακουρασμένος έφτασα στο πάνω διάζωμα. Η μόνη διέξοδος που

υπήρχε ήταν να πηδήξω έξω από το γήπεδο καθώς όλες οι πόρτες ήταν

κλειστές. Όχι ότι αυτό μου έδινε πολλές ελπίδες να σωθώ αλλά ήμουν

ανίκανος να σκεφτώ κάτι άλλο. Με φορά έτρεξα και σκαρφάλωσα στο

τοιχίο. Τότε άκουσα φωνές «πιάστε τον, πιάστε τον!». Γύρισα το κεφάλι

και  είδα  τους  στρατιώτες  να  δείχνουν  προς  το  μέρος  μου.  Χωρίς

δεύτερη σκέψη έκλεισα τα μάτια και πήδηξα στο κενό. Εκείνη στιγμή

αναρωτήθηκα αν είχα διαλέξει τον καλύτερο τρόπο να πεθάνω…

- Και πως τα κατάφερες τελικά;

-  Πρέπει  να  ήμουν  πολύ  τυχερός!  Προσγειώθηκα  σε  μια  συστάδα

πυκνών θάμνων και εκεί ανακάλυψα ότι δεν ήμουν ο μόνος! Υπήρχαν

αλλά δύο άτομα κοντά μου που φαίνεται  να είχαν την  ίδια  ιδέα με

εμένα.  Κοιτάξαμε  ο  ένας  τον  άλλον  έντρομοι  και  χωρίς  κουβέντα

απομακρυνθήκαμε  όσο  πιο  γρήγορα  μπορούσαμε.  Αμέσως

συνειδητοποίησα πως η οικογένεια μου θα με ψάχνει. Δεν είχα αίσθηση

πόσες  ώρες  είχαν  περάσει  από  τότε  που  έφυγα  από  το  σπίτι  αλλά

πρέπει  να  ήταν  αρκετές  καθώς  είχε  βραδιάσει.  Στους  δρόμους

επικρατούσε το απόλυτο χάος. Η πόλη είχε παραδοθεί στις φλόγες και

άνθρωποι τρέχανε από εδώ και από εκεί. Με το που έφτασα στο σπίτι

με υποδέχθηκε η οικογένεια μου και με ρωτούσαν με ανησυχία τι είχε

συμβεί. Τους διηγήθηκα με λίγα λόγια την περιπέτεια μου και τους είπα

να ετοιμάσουν τα πράγματα τους για να φύγουμε προς κάποια κοντινή

πόλη.

-  Πω  πω  φίλε  μου,  γλύτωσες  από  του  χάρου  τα  δόντια!  Πότε

ξαναγυρίσατε στη Βασιλεύουσα.

-Μετα  από  4  μήνες  περίπου.  Στα  τέλη  του  Μαΐου.  Βρήκαμε  τον

Ιουστινιανό παντοδύναμο και τη πόλη να έχει ηρεμήσει.



-  Όντως,  ήσουν απίστευτα τυχερός.  Ακούγεται  ότι  σκοτώθηκαν πάνω

30.000 άνθρωποι εκείνες τις ημέρες.
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Εγώ και ο Αυτοκράτορας που δεν κοιμόταν ποτέ

 Ο  ήλιος  δεν  είχε  καλά-καλά  ξεπροβάλει  και  εγώ  σαν  υπεύθυνος,

σωστός και εργατικός υπηρέτης, όπως πάντα, είχα σηκωθεί από νωρίς

και ξεκίνησα να καθαρίζω την αυλή του παλατίου. Ωχ ξεχάστηκα και δεν

συστήθηκα… Λοιπόν, εγώ ονομάζομαι  Αλκίνοος Ρωμανός και έχω την

τιμή  να  είμαι  ο  πιο  πιστός  υπηρέτης  του  Μέγα  Αυτοκράτορα

Ιουστινιανού  και  ζω  σε  αυτό  το  μεγαλειώδες  παλάτι  της

Κωνσταντινούπολης με τον αυτοκράτορα, την αγαπημένη του Θεοδώρα

και άλλους εκατοντάδες υπηκόους και φρουρούς του Ιουστινιανού. Ας

μην ξεχνάμε βέβαια και τον αγαπημένο μου σκύλο τον Αετό που τον έχω

από  παιδί και οι γονείς μου μου τον είχαν χαρίσει στα έκτα γενέθλια

μου.  Ο  Αετός  είναι  γρήγορος,  έξυπνος,  χαδιάρης  αλλά  σε  καμία

περίπτωση  δεν  είναι  τεμπέλης,  όλη  την  ώρα  θέλει  να  τρέχει  και  να

μυρίζει  τις  πατημασιές  των  άλλων,  είναι  τόσο  έξυπνος  που ξέρει  να

αναγνωρίζει την μυρωδιά όλων των ανθρώπων που ζούσαν στο παλάτι.

Επιπλέον  αξίζει  να  αναφέρω  ότι  ο  Ιουστινιανός  του  έχει  απίστευτη

αδυναμία.

Η Θεοδώρα και ο Ιουστινιανός είναι ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι και

πάντα  βοηθάει  ο  ένας  τον  άλλο,  ακόμα  και  στις  πιο  δύσκολες

καταστάσεις.  Όπως  τότε,  που  είχα  ετοιμάσει  το  μεσημεριανό  του

Ιουστινιανού και το πήγαινα στο δωμάτιό  του,  κάτι  που μου φάνηκε



περίεργο γιατί  ο Αυτοκράτορας συνηθίζει  να παίρνει  το μεσημεριανό

του  στην  τραπεζαρία  του  παλατιού.  Όμως,  εκείνη  την  μέρα  ο

Ιουστινιανός μου είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και δεν είχε όρεξη να

δει πολύ κόσμο, οπότε με παρακάλεσε να του φέρω το μεσημεριανό του

στην κάμαρά του. Καθώς λοιπόν προχωρούσα άκουσα κατά λάθος τη

συζήτησή του με την Θεοδώρα. Ήταν πολύ αναστατωμένος και της έλεγε

ότι  μάλλον  λόγω  όλων  αυτών  των  εξεγέρσεων  των  δήμων  του

Ιπποδρόμου,  των  Πράσινων  και  των  Βένετων,  θα  έπρεπε  εκείνος  να

παραιτηθεί  από  αυτοκράτορας  και  να  αναλάβει  κάποιος  άλλος  πιο

ικανός έτσι ακριβώς όπως του είχαν ζητήσει και οι διαδηλωτές. Μόλις

άκουσα αυτά τα  λόγια  να βγαίνουν  από το  στόμα  του Ιουστινιανού,

τρόμαξα  και  ήμουν  έτοιμος  να  μπω  μέσα  στο  δωμάτιο  και  να

προσπαθήσω  με  νύχια  και  με  δόντια  να  πείσω  τον  Ιουστινιανό  να

αλλάξει γνώμη και να παραμείνει στον θρόνο του  και να προσπαθεί για

το καλύτερο,  όπως έκανε και  πριν  τις  εξεγέρσεις.  Αλλά,  ευτυχώς,  τα

ενθαρρυντικά λόγια της Θεοδώρας ανακούφισαν όχι μόνο εμένα, αλλά

και τον Ιουστινιανό. Εν τέλει, το κουράγιο που του έδωσε και η πίστη σε

αυτόν,  έκαναν τον Ιουστινιανό  να πολεμήσει  τους στασιαστές  και να

τους νικήσει, με την απαραίτητη βοήθεια, βέβαια και με τις ιδέες της

συζύγου  του,  Θεοδώρας,  που  του  έδωσε  την  βασική  σκέψη  για  την

καταστολή της εξέγερσης αυτής που ονομάστηκε Στάση του Νίκα.

Μετά από όλη αυτήν την περιπέτεια, ο Ιουστινιανός βγήκε δυνατότερος

και είχε πολλές φιλοδοξίες για το μέλλον. Μάλιστα, ήθελε το έργο του

να μείνει στην ιστορία, οπότε όλη την ώρα σκαρφιζόταν νέες ιδέες και

τρόπους για να δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή στην αυτοκρατορία με

νέους νόμους, διότι ήταν πολύ οργανωτικός  και γενικά στη ζωή του τα

ήθελε  όλα  σε  τάξη.  Το  όνειρό  του  ήταν  να  κατασκευαστεί  στην

Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του,  ο πιο λαμπρός

ναός. Όλα αυτά μια μέρα μου τα είχε εμπιστευτεί, διότι γνώριζε ότι ο

πατέρας  μου,  ο  Ισίδωρος,  είναι  σπουδαίος  αρχιτέκτονας  και  θα  τον

χρειαζόταν για την κατασκευή αυτού του λαμπρού ναού. Έτσι και έγινε,

ο πατέρας μου ο Ισίδωρος δέχτηκε την πρόταση αυτή και ο Ιουστινιανός

διάλεξε  άλλον  έναν  εξαίρετο  αρχιτέκτονα,  τον  Ανθέμιο.  Δούλευαν

ακατάπαυστα πρωί και βράδυ για πέντε χρόνια, δούλευαν ακόμα και

στις  γιορτές!  Ο Ιουστινιανός  ήταν  μαζί  τους  και  παρακολουθούσε τη

δουλειά τους και  έλεγε τις  παρατηρήσεις  του.  Εκείνη την περίοδο,  ο

Ιουστινιανός δεν κοιμόταν καθόλου και όλη την ώρα είχε στο μυαλό του



πως θα κάνει αυτό το έργο του ακόμα καλύτερο. Εμείς οι υπηρέτες του

παλατιού  που  βλέπαμε  ότι  ξενυχτούσε  συνεχώς,  τον  ονομάσαμε  «Ο

Αυτοκράτορας που δεν κοιμόταν ποτέ».  Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι

δεν ήταν μια τόσο καλή ιδέα να δουλεύει εκεί ο πατέρας μου, παρά τα

πολλά χρήματα που κέρδιζε, είχε αρχίσει να μου λείπει. Όλος αυτός ο

κόπος και οι  αμέτρητες μέρες που δούλευαν τους δικαίωσε… Η Αγία

Σοφία είναι έτοιμη! Μάλιστα εκπροσωπούσε έναν νέο ρυθμό βασιλική

μετά τρούλου. Είναι  το πιο όμορφο, μεγαλειώδες  και λαμπρό κτίσμα

που είχα δει ποτέ και ο Ιουστινιανός είναι πολύ περήφανος για αυτό του

το κατόρθωμα. 

Η Θεοδώρα από την άλλη, την περίοδο που ο Μέγας Ιουστινιανός

έχτιζε  την  Αγία  Σοφία,  εκείνη  εργαζόταν  ασταμάτητα  χωρίς  να

λογαριάζει  τίποτα  για  τη  δόξα  του  άντρα  της.  Κάποιοι  γέροι  στην

πλατεία, εκεί που η Θεοδώρα πριν γίνει αυτοκράτειρα έπαιζε θέατρο

και μουσική, έλεγαν πως δεν έχει χιούμορ και ότι μερικές φορές γινόταν

σκληρή  χωρίς  την  θέλησή  της.  Όμως,  εγώ  ξέρω  τη  Θεοδώρα  πολλά

χρόνια πριν παντρευτεί τον Ιουστινιανό και ξέρω πόσο καλή, γλυκιά και

αστεία είναι. Το ξέρω γιατί παρακολουθούσα όλες τις παραστάσεις που

έδινε  στην πλατεία.  Με το κοφτερό μυαλό της,  έλυνε πολλά από τα

προβλήματα  που  βασάνιζαν  τον  κόσμο.  Ιδιαίτερα  υπερασπιζόταν  τις

γυναίκες, όταν υπήρχαν διενέξεις με τους άντρες τους. Με τον δυναμικό

της χαρακτήρα και την εξυπνάδα της, η Θεοδώρα κατάφερε να επιβάλει

τη  γυναίκα στην πολιτική.  Δούλευε όμως πολύ και  πολύ σκληρά.  Να

φανταστείτε  ότι  ο  ξάδελφός  μου  ο  Αμιδηνός  που  είναι  κορυφαίος

γιατρός  και  είχε  έρθει  να  την  εξετάσει,  την  συμβούλευσε  να

ξεκουραστεί γιατί είπε ότι κινδυνεύει η υγεία της. Εκείνη όμως συνέχισε

με  πάθος  να  δουλεύει  σκληρά.  Ο  Ιουστινιανός  με  τη  σκέψη  πως  η

γυναίκα του κατάφερνε με επιτυχία να διοικεί την πόλη, αφοσιώθηκε με

ηρεμία στα συγγράμματα και στις θεολογικές μελέτες του.

Εγώ κατά την παραμονή μου στο παλάτι πήρα και έχω να πάρω

ακόμα  πολλά  μαθήματα  και  εμπειρίες  από  τον  Ιουστινιανό  και  τη

Θεοδώρα. Είναι δώρο για έμενα που δουλεύω τόσα χρόνια κοντά τους

και σίγουρα δεν θα τους ξεχάσω ποτέ… Ο Ιουστινιανός άραγε θα μείνει

στην ιστορία όπως ήθελε ή θα ξεχαστούν όλα τα έργα του μέσα στον

χρόνο; Μπορεί κάποιος στο μέλλον που διάβασε αυτό το διήγημα ήδη

να ξέρει τι απέγινε ο Ιουστινιανός και τα σπουδαία έργα του… Πάντως



εγώ είμαι σίγουρος ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο Αυτοκράτορας που

δεν κοιμόταν ποτέ!
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Η αληθινή ιστορία της Θεοδώρας

Κάτι πήγε στραβά. Κάτι πήγε πολύ στραβά. Το κατάλαβε από την πρώτη

στιγμή.  Δεν  είχε  ξανααισθανθεί  ποτέ  έτσι,  τόσο  ζαλισμένη,  και  δεν

ήτανε το πρώτο της ταξίδι. Πήρε μερικές βαθιές ανάσες μήπως και την

βοηθήσει  να  καθαρίσει  το  μυαλό της  και  τότε  συνειδητοποίησε  πως

κρύωνε. Η σκέψη αυτή την πάγωσε. Δεν έπρεπε να κρυώνει παρόλο που

ήταν ντυμένη ελαφρά. Υποτίθεται ότι θα έφτανε καλοκαίρι και ο καιρός

ήταν ψυχρός ενώ είχε λιακάδα. Από τη θέση του ήλιου κατάλαβε ότι

ήταν μάλλον Οκτώβρης. Είχε εμφανιστεί σε ένα στενό σοκάκι αντί για

την  προγραμματισμένη  βουνοπλαγιά.  Όποτε  δεν  ήταν  μόνο  κάπου

αλλού αλλά και κάποτε αλλού…

Βγαίνει από το σοκάκι και βρίσκεται ξαφνικά μέσ’ τη μέση του δρόμου.

Νιώθει όλα τα βλέμματα πάνω της αλλά όχι από θαυμασμό ούτε από

θυμό αλλά από περιέργεια. Αυτό ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε

να συμβεί. Οι χρονοταξιδιώτες υποτίθεται πως δεν πρέπει να τραβάνε

την προσοχή.



Κοιτάζει  γύρω  της  και  παρατηρεί  τα  όμορφα  έντονα  φορέματα  των

γυναικών  με  διάφορα  σχέδια  και  μοτίβα.  Γύρω  της  υπάρχουν

πολυτελείς επαύλεις για τους μεγαλοκτηματίες με εσωτερικούς κήπους

και  στοές  και  άθλιες  κατοικίες  για  τους φτωχούς.  Δεν  ακούει  τίποτα

άλλο παρά ψιθύρους που δεν τους καταλαβαίνει, επικρατεί ησυχία που

γρήγορα όμως σταματάει:

 - Που πας κυρά μου, φύγε απ’ τη μέση του δρόμου! Δεν με άκουσες

κάνε άκρη!

Ήταν ένας άντρας πάνω σε άμαξα. Μια άμαξα που έτρεχε κατά πάνω

της. Η κοπέλα σαστισμένη και τρομαγμένη κάνει στην άκρη στο παρά

πέντε.

Αναρωτιέται που βρίσκεται, σίγουρα όχι πάντως στην Αρχαία Ελλάδα! Ο

αμαξάς  της  είχε  φωνάξει  σε  κάποια  ελληνιστική  διάλεκτο.  Ρούχα  με

διάφορα σχέδια και μοτίβα, πολυτελή σπίτια, άμαξες και μια γλώσσα

που να θυμίζει λατινικά. Μάλλον βρίσκεται σε κάποια βυζαντινή πόλη.

Ίσως στη Θεσσαλονίκη; Όμως η πόλη που βρίσκεται είναι μεγάλη και

πολύβουη. Δεν μπορεί να σκεφτεί άλλη πόλη εκτός από την Πόλη την

ίδια.

 

Τώρα που γνωρίζει ακριβώς που βρίσκεται, πρέπει να βρει το πότε. Και

αυτό δεν είναι από τα πράγματα που μπορείς να ρωτήσεις στον δρόμο.

Έχει διαβάσει πράγματι λίγο για το Βυζάντιο τους αυτοκράτορες του και

για  την  Πόλη.  Έχει  δει  μάλιστα  και  φωτογραφίες  της  από  άλλους

χρονοταξιδιώτες, ποτέ όμως δεν την είχε δει από κοντά. Ποτέ δεν είχε

περπατήσει στα δρομάκια της και παρατηρήσει τους κατοίκους της από

κοντά.  Τώρα  εύχεται  να  πρόσεχε  περισσότερο  στο  μάθημα  της

Βυζαντινής Ιστορίας.

Περνάει λίγη ώρα , όταν συνειδητοποιεί πως δεν μπορεί να κυκλοφορεί

έτσι,  μ’  αυτά  τα  ρούχα  και  αποφασίζει  να  ντυθεί  όπως  ντυνόταν  οι

γυναίκες τα Βυζαντινά χρόνια και όχι σαν αρχαία Ελληνίδα. Μιας και

δεν είχε χρήματα αυτό το πρόβλημα ήταν πραγματική σπαζοκεφαλιά.



Για  τη  γλώσσα  δεν  ανησυχούσε  τόσο.  Η  βυζαντινή  αυτοκρατορία

διέθετε  υπηκόους  από  πολλές  εθνότητες  και  ο  καθένας  μιλούσε  τη

γλώσσα  του.  Έτσι  κανείς  δεν  θα  πρόσεχε  μια  κοπέλα  με  ξενική

προφορά,  αρκεί  να  έλεγε  σωστά  μερικές  λέξεις  κλειδιά  όπως  για

παράδειγμα: ρούχα ή φαΐ.

Μετά  από  λίγο  περπάτημα  βρέθηκε  σε  ένα  παζάρι.  Κατευθύνθηκε

λοιπόν  προς  μια  γριούλα  που  πουλούσε  υφάσματα  και  κεντήματα.

Εκείνη την εποχή τα υφάσματα και τα κεντήματα θεωρούνταν ρούχα

ανώτερης τάξης. Αυτό σήμαινε πως δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να

της δώσουν τέτοια ρούχα αλλά η γριούλα φαινόταν πολύ συμπαθητική.

Με το που έφτασε όμως είδε την γυναίκα να φεύγει  γιατί  όπως της

εξήγησε  με  σκόρπιες  λέξεις  και  διάφορες  έντονες  χειρονομίες

χρειαζόταν  να βρει  μια  θεατρίνα  άμεσα  για  την  παράσταση  που θα

γινόταν  για  τα  εγκαίνια  της  Πόλης.  Ακούγοντας  την  επιθυμία  της  η

νεαρή κοπέλα αποφάσισε να τη βοηθήσει με αντάλλαγμα ένα φόρεμα.

Αυτό  ήταν  τέλειο  γιατί  ούτως  ή  άλλως  οι  θεατρίνοι  πάντα  ήταν

παράξενοι και έτσι δεν θα τραβούσε υπερβολικά την προσοχή με τους

μοντέρνους  τρόπους  της.  Η  γυναίκα  ανακουφισμένη  γύρισε  και  την

κοίταξε  και  κούνησε  το  κεφάλι  της  καταφατικά  ενώ  γελούσε  και

ψιθύριζε κάτι στα λατινικά.

Είχε  περάσει  αρκετή  ώρα  και  ήταν  η  στιγμή  της  Θεοδώρας  (ο

χαρακτήρας που υποδυόταν) να βγει στη σκηνή, το κομμάτι της δεν είχε

πολλά λόγια το μόνο που χρειαζόταν ήταν να χαμογελάει και να περάσει

ένα μήνυμα χαράς στους θεατές όπως και τα κατάφερε. Η ομορφιά της,

το χιούμορ της και το χαμόγελό της προσελκυσε όλο και περισσότερα

βλέμματα περιλαμβάνοντας τον αυτοκράτορα, τον Ιουστινιανό.

Ο Ιουστινιανός την ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στη

σκηνή. Μη μπορώντας να την ξεγράψει από το μυαλό του αποφάσισε να

πάρει  μέτρα.  Το ίδιο  βράδυ κιόλας την επισκέφτηκε σε  ένα φτωχικό



δωματιάκι που της είχε δώσει η γριούλα και ζήτησε το χέρι της  για να

την πάρει μόνιμη σύζυγό του.

Η Θεοδώρα έκπληκτη σκέφτηκε πως ολόκληρη ιστορία θα αλλάξει μόνο

από την απάντησή της, ή θα παραμείνει ίδια δηλαδή δεν θα δεχτεί και ο

Ιουστινιανός δεν θα παντρευτεί ποτέ ή θα δεχτεί και θα γίνει γνωστό

πρόσωπο της Ιστορίας ως σύζυγος του Ιουστινιανού. Συγκινημένη από

την  πράξη  του  που  ήρθε  μόνος  του  να  της  ζητήσει  το  χέρι  και  δεν

έστειλε φρουρούς του να την πάρουν δέχτηκε!!

Έτσι λοιπόν, έγινε μόνιμη σύζυγός του και παγιδεύτηκε στο Βυζάντιο για

πάντα  με  το  όνομα  Θεοδώρα.  Πλάι  στον  Ιουστινιανό  κατάφερε  να

πραγματοποιήσει  κατορθώματα  που  βοήθησαν  στην  ανάπτυξη  του

Βυζαντίου.  Πάνω  από  όλα  όμως  ήταν  σωστή  σύζυγος,  πάρα  πολλές

φορές ο Ιουστινιανός χρειάστηκε τις συμβουλές της ώστε να πάρει τη

σωστή απόφαση που θα βοηθούσε τον λαό, μιας και προερχόταν από

ταπεινή  οικογένεια  και  γνώριζε  τα  βάσανα  των  φτωχών.  Με  την

καλοσύνη της μάλιστα μπόρεσε να κερδίσει  την αγάπη του λαού και

τους  έπεισε  να  ακολουθούν  και  να  πιστεύουν  τα  λόγια  του

Ιουστινιανού. Τέλος με τον έξυπνο και δυναμικό χαρακτήρα της επέβαλε

τη γυναίκα στην πολιτική.

Μετά το περιστατικό με τη βλάβη της χρονομηχανής υπήρχαν ιστορικοί

που  υποστήριζαν  μία  τελείως  διαφορετική  εκδοχή  της  ζωής  της

πασίγνωστης  Θεοδώρας.  Τι  γίνεται  άμα  η  Θεοδώρα  είναι  μία

χρονοταξιδιώτρια από το μέλλον, και στη συγκεκριμένη περίπτωση μία

φοιτήτρια  ιστορικός  και  παγιδεύεται  στο  Βυζάντιο  με  τη  μορφή  της

Θεοδώρας; Βέβαια κάτι τέτοιο όμως δεν αποδείχτηκε ποτέ.

Σύντομο βιογραφικό:

Όλοι  μας  γνωρίζουμε  την  ιστορία  της  Θεοδώρας,  της  συζύγου  του

Ιουστινιανού. Όμως γνωρίζουμε τη πραγματική ιστορία ή απλώς την πιο

διαδεδομένη; Ποια είναι η αληθινή ιστορία της; Ποια είναι στα αλήθεια

πίσω απ’ όλα η Θεοδώρα; 



Η Θεοδώρα ήταν από τα παιδικά της χρόνια ξεχωριστή, ήταν πάντα η

ομορφότερη  και  εξυπνότερη  κόρη  του  Ακάκιου.  Οι  ιστορικοί  την

παρουσιάζουν  ως  μια  ανεξάρτητη  δυναμική  γυναίκα,  γεννημένη  για

βασίλισσα. Όλα αυτά τα προσόντα ταιριάζουν σε μία ηγέτιδα, σε μία

βασίλισσα γι’ αυτό μάλιστα την επέλεξε για σύζυγό του ο Ιουστινιανός.

Όλα αυτά όμως είναι πολιτισμικά στοιχεία μιας άλλης εποχής. 

Οι γυναίκες εκείνη την εποχή δεν είχαν αποκτήσει τα δικαιώματα τους

ώστε να τους επιτρέπεται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και να έχουν

τη  σωστή  εκπαίδευση  ώστε  να  κατέχουν  τόσες  γνώσεις  όσες  η

Θεοδώρα.  Ακόμα,  οι  γυναίκες  συνήθιζαν  να  μην  δείχνουν  τα

συναισθήματά τους αλλά να τα κρύβουν.

Αντίθετα,  η  Θεοδώρα  από  τον  τρόπο  που  συμπεριφέρεται  και

εκφράζεται  συνειδητοποιούμε ότι είναι γεμάτη ενέργεια και περνάει

ένα μήνυμα ευτυχίας στους άλλους.

Τέλος  έκανε  σπουδαία  κατορθώματα  στον  πολιτικό  τομέα  παρά  τα

στερεότυπα της εποχής εκείνης. Μερικά από τα κατορθώματά της είναι

η συμβουλή που έδωσε στον σύντροφό της,  τον Ιουστινιανό που την

είχε ανάγκη να τιμωρήσει τους επαναστάτες στα γεγονότα της στάσης

του  Νίκα  και  ο  σοβαρός  νόμος  υπέρ  των  γυναικών  που  απαγόρευε

στους  άντρες  να  ξεπουλάνε  την  προίκα  των  γυναικών  τους,

υποστηρίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο το φύλλο της.

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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19 Μαρτίου του 643 μ.Χ. 

Εδώ και πολύ καιρό σκέφτομαι να απεικονίσω την συγκεκριμένη ιστορία

γραπτά.  Αλλά δεν  το  έκανα γιατί  δεν  ήμουν  σίγουρος  αν έπρεπε  να

μαθευτεί.  Παρόλ’  αυτά  αποφάσισα  πως  το  συγκεκριμένο  κείμενο

πρέπει να έρθει στα φώτα της δημοσιότητας, ώστε επιτέλους ο κόσμος

να γνωρίσει την αλήθεια, φυσικά αν επιζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι

τόσα  πολλά  αυτά  που  θέλω  να  γράψω  που  δεν  ξέρω  από  τι  να

πρωτοξεκινήσω. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή.

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να σας περιγράψω, γι’ αυτούς που δεν γνωρίζουν

τι  είναι   η  Στάση  του  Νίκα  και  γενικά  όλη  αυτή  η  ιστορία  με  τον

ιππόδρομο.  Η  Στάση  του  Νίκα   ήταν  εξέγερση  που  έγινε  στην

Κωνσταντινούπολη  το  532  μ.Χ.  Η  εξέγερση  αυτή  είχε  διάρκεια  μίας

εβδομάδας  και  ήταν  η  πιο  βίαιη  ταραχή  στην  ιστορία  της

Κωνσταντινούπολης,  με  τη  μισή  σχεδόν  πόλη  να  καίγεται  ή  να

καταστρέφεται και με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να σκοτώνονται. Το

συνταρακτικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι οι άνθρωποι που επέζησαν

ήταν σε κάθε περίπτωση ελάχιστοι,  ενώ το ξεχωριστό  και  ακόμα πιο

σημαντικό είναι ότι ένας  από αυτούς ήταν και ο παππούς μου. Όπως

καταλαβαίνεται  λοιπόν  είμαι  ο  ιδανικός  άνθρωπος  για  να  σας

περιγράψω την ιστορία αναλυτικά. Να ξεκαθαρίσω ότι το συγκεκριμένο

γραπτό  παράθεμα  μπορεί  να  μην  φτάσει  ποτέ  στα  χέρια  κάποιου

ανθρώπου διότι απλούστατα με τα χρόνια θα έχει καταστραφεί. Αυτό

όμως δεν με πειράζει γιατί έτσι κι αλλιώς σκοπός μου ήταν να διηγηθώ

τα γεγονότα που έζησα εγώ αλλά και ο παππούς μου και πιστεύω ότι

άξιζε να προσπαθήσω.



Τα χρόνια που σας περιγράφω αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης

ήταν   ο  Ιουστινιανός,  ο  οποίος  ασχολήθηκε  με  δύο  πολιτικές.  Την

εσωτερική  και  την  εξωτερική.  Η  εξωτερική  πολιτική  που  ασκούσε

αποδείχθηκε  βλαβερή  για  το  Βυζάντιο  εφόσον  τα  κρατικά  ταμεία

άδειασαν, πολλά εδάφη χάθηκαν, ενώ οι εχθρικές εισβολές των Σλάβων

αυξάνονταν  κατά  πολύ.  Συνεπώς  βλέπουμε  ότι  τα  σχέδια  του

αυτοκράτορα δεν λειτούργησαν  στο  εξωτερικό  κομμάτι  της  πολιτικής

του. Παρόλ’ αυτά σε ότι  έχει  σχέση με το εσωτερικό του κομμάτι  τα

πράγματα  πήγαν  καλύτερα.  Συγκεκριμένα  βλέπουμε  ότι  πέτυχε  τον

σκοπό του να αποκτήσει, δηλαδή περισσότερη δύναμη και να μειώσει

εκείνη των δήμων και των γαιοκτημόνων. Παρόλ’ αυτά οι καταστάσεις

δεν ήταν ορισμένες σε καλό δρόμο εξ’ αρχής, εκεί όπου εμπλέκεται η

Στάση  του  Νίκα.  Πάμε  λοιπόν  να  μιλήσουμε  αναλυτικά  γι’  αυτό  το

γεγονός με τα μάτια και τα αυτιά του παππού μου. 

“Η  Ρωμαϊκή και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχαν αναπτύξει οργανώσεις

φιλάθλων του ιπποδρόμου, ειδικά για τις αρματοδρομίες, μία δημοφιλή

ενασχόληση για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Υπήρχαν τέσσερις

κύριοι σύνδεσμοι, καθορισμένοι ανάλογα με το χρώμα της στολής της

αγαπημένης  τους  αγωνιστικής  ομάδας”,  μου  έλεγε.  “Αυτοί  ήταν  οι

Βένετοι (Γαλάζιοι), οι Ρούσσοι (Κόκκινοι), οι Πράσινοι και οι Λευκοί, αν

και κατά τη Βυζαντινή περίοδο οι μόνες ομάδες που εξακολουθούσαν

να διαθέτουν κάποια επιρροή και πολιτική δύναμη ήταν η δική μας, οι

Βένετοι  και  οι  Πράσινοι.  Οι  αυτοκράτορες συχνά υποστήριζαν τη μία

ομάδα  έναντι  της  άλλης.  Ο  Ιουστινιανός  ήταν  υποστηρικτής  μας,

τουλάχιστον μέχρι τη Στάση. Όμοια με τον αυτοκράτορα και εγώ ανήκα

και φυσικά υποστήριζα του Βένετους. Μάλιστα, πριν από καιρό κάποια

μέλη των Πράσινων και δικά μας είχαν καταδικαστεί, με την κατηγορία

δολοφονίας,  αλλά  εξαιτίας  κάποιων  προβλημάτων  τελικά  την

γλίτωσαν.”  Στα  μέσα  της  συγκεκριμένης  πρότασης  ο  παππούς  μου

άρχισε να κομπιάζει. Αναρωτήθηκα τι του συνέβαινε. Ο παππούς μου

ήταν  τόσο  πιεσμένος  που  ήταν  έτοιμος  να  καταρρεύσει.  Ξαφνικά,

αρθρώνοντας κάποιες τελευταίες λέξεις που δεν κατανοούσα τον είδα

να  πέφτει  από  την  πολυθρόνα  του  και  να  σέρνεται  στο  πάτωμα.  Ο

παππούς  μου ήταν  έτοιμος  να  πεθάνει.  Άρχισα  να  φωνάζω βοήθεια

αλλά κανείς  δεν με άκουγε.  Πήγα δίπλα του και του έσφιξα το χέρι.

Εκείνος με κλειστά τα μάτια έτοιμος για το ταξίδι στην άλλη ζωή μου



ψιθύριζε  ότι  δεν  τον  σκότωσε  αυτός.  Ήμουν  περίεργος  να  μάθω  τι

εννοούσε αλλά σίγουρα κάποια άλλη στιγμή. Το σημαντικό ήταν ότι είδα

τον  άνθρωπο  που με μεγάλωσε  να ξεψυχά μπροστά  στα  μάτια  μου.

Χωρίς  πολλά  λόγια  απομακρύνθηκα  από  το  σπίτι  ψάχνοντας  για

βοήθεια.  Τελικά σταμάτησα δύο περαστικούς και τους εξήγησα ότι  ο

παππούς μου αργοπέθαινε. Εκείνοι με βοήθησαν να τον μεταφέρουμε

στο  κοντινότερο  ιατρείο  της  περιοχής.  Δυστυχώς  ο  γιατρός  δεν  τον

πρόλαβε… Γυρίζοντας σπίτι στεναχωρημένος προσπαθούσα να ξεχάσω

το συμβάν, αλλά αδυνατούσα.

Μετά κάποιες μέρες 

Είχαν περάσει μόλις πέντε ημέρες από τον θάνατο του και ακόμη ήμουν

στα ίδια χάλια. Καθισμένος στην πολυθρόνα του και αναπολώντας τις

στιγμές μας προσπάθησα να θυμηθώ όλες τις ιδιαίτερες ιστορίες που

μου διηγούνταν για να παρηγορηθώ. Φτάνοντας λοιπόν στην τελευταία,

εκείνη  με  τα  σωματεία,  τους  Πράσινους  και  τους  Βένετους,  ξαφνικά

θυμήθηκα  τον  λόγο  που  τον  έχασα.  Με  έτρωγε  πολύ  να  μάθω  τι

εννοούσε και γι αυτό αμέσως σκέφτηκα τι θα έκανα εγώ στην θέση του

αν είχα ζήσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Κατευθείαν συλλογίστηκα ότι

θα  έγραφα τις  στιγμές  που έζησα  για  να  μην  τις  ξεχάσω ποτέ.  Έτσι

λοιπόν, κάπως ξεχασμένος από τον θάνατο του άρχισα να ψάχνω όλα τα

συρτάρια, μήπως και μάθω τελικά την συνέχεια της ιστορίας. Μετά από

λίγο  έχοντας  εξερευνήσει  όλα τα  μέρη,  όπου μπορεί  να  κρυβόταν  η

ιστορία,  είχα  απελπιστεί.  Πίστευα  ότι  η  σκέψη  μου  ήταν  σωστή.

Απογοητευμένος και θυμωμένος κλώτσησα την πολυθρόνα με όλη μου

την δύναμη. Για καλή μου τύχη από πίσω της βρισκόταν ένα συρτάρι

που δεν είχα ανακαλύψει και γι  αυτό ψιθύρισα :”Βγάλαμε λαβράκι”.

Χαρούμενος πια κι  σίγουρος  για  την συνέχεια άνοιξα το  συρτάρι  και

βρήκα  ένα  τετράδιο  μες’  την  σκόνη  και  τα  έντομα.  Από  παντού

ξεπρόβαλλαν αράχνες και μυγάκια. Σκέφτηκα:”Λογικό είναι αφού έχουν

περάσει και τόσα χρόνια”. Γεμάτος χαρά και ανυπομονησία έριξα μία

ματιά  στο  χειρόγραφο  για  βεβαιωθώ  ότι  βρισκόμουν  σε  σωστά

μονοπάτια. Έτσι το πήρα από το συρτάρι και κάθισα στην πολυθρόνα

έτοιμος γι’ ατελείωτες ώρες διαβάσματος. 



Μετά από πολλές ώρες εξερεύνησης του γραπτού, ήταν πια μεσάνυχτα.

Πριν  κοιμηθώ  προσπάθησα  να  επεξεργαστώ  όλα  αυτά  που  έμαθα:

”Άρα,  οι  σύμβουλοι  του  αυτοκράτορα  βρήκαν  την  εξέγερση  καλή

ευκαιρία για να ανατρέψουν τον Ιουστινιανό και ν’  αναλάβουν αυτοί

την εξουσία, λόγω των νέων και βαρειών φόρων  που εκείνος επέβαλλε.

Μάλιστα κατά την διάρκεια της εξέγερσης βλέπουμε ότι οι στασιαστές

ήταν  οπλισμένοι,  ενώ  πυρπόλησαν  πολλά  κτήρια,  πολιόρκησαν  το

παλάτι  και  προκάλεσαν  αρκετές  ζημιές  στην  Αγία  Σοφία.  Επίσης,

απαιτούσαν  να  διωχτεί  ο  Ιωάννης  Καππαδόκης,  ο  οποίος  ήταν

υπεύθυνος  για  την  συλλογή  των  φόρων,  καθώς  και  ο  αυλικός

Τριβωνιανός,  ο  οποίος  φρόντιζε  για  την  αναθεώρηση  του  ποινικού

κώδικα. Ενδιαφέρων” ξεφώνισα και συνέχισα: ”Ο Ιουστινιανός δέχτηκε

να τους απομακρύνει, αλλά τελικά τα λόγια του δεν έπεισαν τον κόσμο

και  έτσι  ανακηρύχθηκε  νέος  αυτοκράτορας  ο  Υπάτιος.  Καθώς  ήταν

έτοιμος  να  τα  παρατήσει  εμφανίζεται  στο  προσκήνιο  η  σύζυγος  του,

Θεοδώρα, η οποία τον πείθει να συνεχίσει. Έτσι ο Ιουστινιανός διέταξε

τους στρατηγούς Βελισάριο και Μούνδο να καταστείλουν την εξέγερση.

Εκείνοι  δωροδοκώντας  κάποιους  αρχηγούς  των  στασιαστών  τους

έφεραν με το μέρος του αυτοκράτορα, προκαλώντας με αυτό τον τρόπο

διχόνοια ανάμεσα στους δήμους εκεί οπού βρισκόταν ο παππούς μου

όπως και στους άλλους. Κάπως έτσι οι άνθρωποι που υποστήριζαν την

επανάσταση  εγκλωβίστηκαν  στον  Ιππόδρομο  και  στην  συνέχεια

σκοτώθηκαν.  Μάλιστα στο χειρόγραφο του παππού μου,  αναφέρεται

πάνω  κάτω  και  το  νούμερο.  Κάνει  λόγο  λοιπόν  για  τριάντα  πέντε

χιλιάδες ανθρώπους περίπου.  Αφού, λοιπόν,  αφηγήθηκα περιληπτικά

όλα αυτά που έμαθα προσπάθησα να κοιμηθώ με μεγάλη δυσκολία. Το

μυαλό μου πήγαινε κατευθείαν στον άνθρωπο που έχασα. Παρόλ’ αυτά

ψιθυρίζοντας το τραγουδάκι που μου έλεγε κάθε βράδυ, πριν με πάρει

ο ύπνος, τελικά αποκοιμήθηκα. Το πρωί με το που ξύπνησα και άνοιξα

τα  μάτια  μου  έπιασα  το  βιβλίο  στα  χέρια  μου  για  να  συνεχίσω  την

ιστορία  από  εκεί  που  την  είχα  αφήσει.  Ύστερα  από  καμιά  ώρα  και

πολλές  ακόμα  πληροφορίες,  αφού  γύρισα  την  τελευταία  σελίδα  του

δέκατου  κεφαλαίου,  αντίκρισα  τον  πλαγιότιτλο  του  επόμενου  και

ξαφνιάστηκα πολύ. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο ασχολιόταν με τον τρόπο

που τελικά κατάφερε να ξεφύγει ο παππούς μου από τον Ιππόδρομο.

Γεμάτος  περιέργεια  και  ανυπομονησία  ξεκίνησα  να  διαβάζω  για  ν’

ανακαλύψω επιτέλους την αλήθεια.



15 Ιανουαρίου 532 μ.Χ.

Του ζήτησα να προσπαθήσει να μάθει όσα περισσότερα μπορούσε. Θα

ήταν  η  μέρα  της  καταστροφής.  Έπρεπε  να  ξέρουμε  τα  σχέδια  του

Αυτοκράτορα για να μην πιαστούμε στην παγίδα και να γλιτώσουμε. Το

βράδυ της ίδιας μέρας (15 Ιανουαρίου) θα μαθαίναμε τις μελλοντικές

κινήσεις του αυτοκράτορα αρκεί το σχέδιο να πετύχαινε και κάπως έτσι

να  διεισδύαμε  στο  παλάτι  και  ν’  ακούγαμε  τις  συζητήσεις  του

Ιουστινιανού  με την  Θεοδώρα,  την  σύζυγο του.  ”Θα μιλήσω με  τους

στρατηγούς μου και θα κανονίσω να λήξει όλο αυτό το θέμα έγκαιρα.

Θα  τους  ζητήσω  να  εγκλωβίσουν  όλους  τους  επαναστάτες  στον

Ιππόδρομο  όπου  εκεί  θα  γίνουν  οι  σφαγές”  είπε  ο  αυτοκράτορας.

Κάπως  έτσι  μάθαμε  τα  σχέδια  του  και  ήμασταν  πάντα  ένα  βήμα

μπροστά.  Είχαμε  περιθώριο  τρεις  μέρες  για  να  σχεδιάσουμε  την

δραπέτευση  μας,  εγώ  και  οι  δύο  συνεργάτες  μου.  Έπρεπε  όλα  να

συμβούν την κατάλληλη στιγμή και με απίστευτη ταχύτητα.  Την ώρα

που θα μαζευόταν ο κόσμος μέσα στο πλήθος και  στην φασαρία θα

ξεφεύγαμε από μία ελαττωματική σανίδα που βρισκόταν άκρη άκρη και

στην οποία χωρούσε ένα άτομο την φόρα. Μόλις θα ξεφεύγαμε από τον

χώρο σφαγής θα μας περίμεναν κάποιοι μαύροι μανδύες, οι οποίοι θα

φρόντιζαν για την μεταμφίεση μας. Έτσι θα χανόμασταν στο πλήθος και

χωρίς να μας αναγνωρίσουν θα διαφεύγαμε μακριά από την Πόλη. Το

σχέδιο  ήταν  απλό  και  φιλόδοξο  αλλά  αν  πετύχαινε  θα  ζούσαμε

ευτυχισμένοι.  Ίσως και να έπρεπε να ενημερώσουμε και τους άλλους

αλλά με αυτό τον τρόπο θα μας ανακάλυπταν με μεγάλη ευκολία, ενώ

μπορεί  οι  πληροφορίες να διέρρεαν στον βασιλιά και κάπως έτσι να

πεθαίναμε  κι  εμείς,  όμοια  με  τους  τόσους  επαναστάτες.  Έπρεπε  να

κινούμαστε μυστικά και στις σκιές...    

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Ονομάζομαι Κωσταντίνος και είμαι γιός ενός από τους σημαντικότερους

βυζαντινούς αυτοκράτορες του Ηρακλείου. Γεννήθηκα στις 3 Μαΐου του

612  και  η  μητέρα  μου  λεγόταν  Ευδοκία.  Δυστυχώς  την  έχασα  πολύ

νωρίς  γιατί  έπασχε  από  επιληψία.  Στην  συνέχεια  ο  πατέρας  μου

ξαναπαντρεύτηκε και το όνομα της μητριάς μου είναι Μαρτίνα. 

Θαυμάζω  πολύ  τον  πατέρα  μου  γιατί  κατάφερε  να

αναδιοργανώσει το κράτος που βρισκόταν σε πολύ δύσκολη οικονομική

κατάσταση  και  ταυτόχρονα  δεχόταν  επιθέσεις  από  εχθρούς  όπως  οι

Άβαροι  οι  Σλάβοι  και  οι  Πέρσες.  Έδωσε  προτεραιότητα  στην

αντιμετώπιση των Περσών και διοργάνωσε εκστρατείες εναντίον τους

παίρνοντας δάνειο από την εκκλησία. Έπρεπε να φέρει πίσω τον Τίμιο

Σταυρό  που  είχαν  αρπάξει  οι  Πέρσες  .Πριν  αναχωρήσει  από  την

Κωνσταντινούπολη  τον  Απρίλιο  του  622 με  έστεψε διάδοχό του  ενώ

ήμουν μόνο δέκα ετών και όλες οι υποθέσεις του κράτους παραδόθηκαν

στον μάγιστρο Βώνο και στον Πατριάρχη Σέργιο.

           Το  καλοκαίρι  του  626  ενώ ο  πατέρας  μου βρισκόταν  στη

Σεβάστεια , ο μάγιστρος Βώνος με κάλεσε για να μου μιλήσει και από το

ύφος του κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει.

-Κωνσταντίνε θυμάσαι που συζητήσαμε τις προάλλες για τους Άβαρους

που  για  να  έχουμε  ειρήνη  μαζί  τους  είμαστε  αναγκασμένοι  να

πληρώνουμε πολλά χρήματα; Πριν λίγο μάθαμε ότι αφού πολιόρκησαν

τη  Θεσσαλονίκη  για  33  μέρες  και  απέτυχαν  να  την  καταλάβουν

κατευθύνονται προς την Πόλη. 

-Τι θα κάνουμε; Ίσως πρέπει να επιστρέψει ο πατέρας μου.

-Ο πατέρας σου δεν μπορεί να επιστρέψει τώρα, αλλά μην ανησυχείς θα

τα καταφέρουμε .Δεν θα παραδώσουμε την Πόλη.



         Στις 29 Ιουνίου 626 περίπου 150000 Άβαροι έφτασαν έξω από τα

τείχη της Πόλης. Το ίδιο διάστημα μια περσική στρατιά έφτασε από τη

Μ. Ασία και στρατοπέδευσε στη Χαλκηδόνα. Η πόλη είχε αποκλειστεί

από  παντού.  Στις  30  Ιουλίου  οι  Άβαροι  έστησαν  πολιορκητικά

μηχανήματα  και  την  επομένη  άρχισαν  την  επίθεση  η  οποία  όμως

αντιμετωπίστηκε με επιτυχία.  Ο Βώνος πρότεινε στο χαγάνο χρήματα

αλλά εκείνος αρνήθηκε και έδωσε εντολή να ριχτούν στη θάλασσα τα

μονόξυλα  που  είχαν  κατασκευάσει  οι  Σλάβοι.  Τα  μονόξυλα  ρίχτηκαν

στον Κεράτιο Κόλπο σε σημείο που τα νερά ήταν ρηχά και ο βυζαντινός

στόλος δεν μπορούσε να επέμβει. Άρχισαν νέες διαπραγματεύσεις και ο

χαγάνος  απάντησε  στους  βυζαντινούς  πρέσβεις   ότι  πρέπει  να

παραδώσουν την Πόλη γιατί οι Πέρσες θα του έστελναν 3000 άνδρες

για ενισχύσεις .Ακόμη είπε ότι οι πολιορκημένοι δεν είχαν ελπίδα και

πως για να σωθούν ή έπρεπε να γίνουν ψάρια και να κολυμπήσουν ή

πουλιά  για  να  πετάξουν.  Η  απάντηση  των  Βυζαντινών  ήταν  η  ίδια

δηλαδή ότι η πόλη δεν παραδίδεται.

      Οι υπερασπιστές της Πόλης ήταν περίπου 12000 όμως κάθε μέρα

όλο και περισσότεροι πολίτες εκδήλωναν την επιθυμία να πολεμήσουν.

Ο μάγιστρος Βώνος συνεχώς περιόδευε στα τείχη εμψυχώνοντας τους

υπερασπιστές  ενώ  ο  Πατριάρχης  Σέργιος  μαζί  με  άλλους  κληρικούς

κρατώντας  την  εικόνα  της  Παναγίας  τους  κρατούσε  ψηλά  το  ηθικό

λέγοντάς τους πώς η Παναγία είναι μαζί τους.

      Στις 6 Αυγούστου οι Άβαροι επιτέθηκαν σε ένα ασθενές τμήμα του

τείχους και κατέλαβαν την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών στην

οποία  οχυρώθηκαν.  Εκτός  όμως  από  τη  διπλωματία  και  την

αγωνιστικότητα των πολεμιστών μεγάλο ρόλο έπαιξε και η κατασκοπεία

.Οι κατάσκοποί μας έμαθαν ότι το σύνθημα της επίθεσης των σλαβικών

πλοιαρίων ήταν το άναμμα φωτιάς στη θέση Πτερόν. Ο Βώνος έδωσε

διαταγή να ανάψουν φωτιές στη θέση Πτερόν και τα σλαβικά πλοιάρια

ξεγελάστηκαν  και  επιτέθηκαν.  Καθώς  οι  βυζαντινοί  στρατιώτες  ήταν

προετοιμασμένοι τους αποδεκάτισαν. Το ίδιο έγινε και με τα μονόξυλα

που μετέφεραν Πέρσες στρατιώτες από τη Χαλκηδόνα τα οποία βύθισε

το ναυτικό μας .Γύρω στους 4000 Πέρσες έχασαν τη ζωή τους

     Η είδηση ότι ο αδελφός του πατέρα μου Θεόδωρος πλησιάζει προς

την Πόλη με στρατό μας γέμισε ανακούφιση. Οι στρατιώτες  μας βγήκαν

από  τα  τείχη  και  πέρασαν  στην  αντεπίθεση.  Ο  χαγάνος  έλυσε  την



πολιορκία πήρε τον στρατό του και αποχώρησε. Από τότε οι Άβαροι δεν

μας ξαναενόχλησαν. Ο επικεφαλής των Περσών Σαρβαραζάς επέστρεψε

ντροπιασμένος στην πατρίδα του.

      Η Πόλη σώθηκε και ο λαός μαζί με εμένα, τον Πατριάρχη Σέργιο και

τους επισήμους πήγαμε στην Παναγία των Βλαχερνών και ψάλλαμε τον

Ακάθιστο Ύμνο στην Παναγία που μας έσωσε για να της εκφράσουμε

την ευγνωμοσύνη μας.

Τη υπερμάχω στρατηγό τα νικητήρια,

Ώς λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια,

Αναγράφω σοι η Πόλις σου,Θεοτόκε.

Αλλ’ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον,

Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον.

Ίνα κράζω σοι. Χαίρε ,Νύμφη Ανύμφευτε.

    Kλείνοντας θα ήθελα να πω ότι πολλές φορές ευχόμουν να ήμουν

ενήλικας για να μπορώ να πολεμήσω κι εγώ μαζί με τους υπερασπιστές

της  Πόλης.  Περιμένω  με  ανυπομονησία  να  γυρίσει  ο  πατέρας  μου

θριαμβευτής και να κρατά στα χέρια του τον Τίμιο Σταυρό. Εύχομαι όταν

ενηλικιωθώ να γίνω σαν εκείνον και να πολεμώ στην πρώτη γραμμή

ενάντια σε κάθε εχθρό.
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Στα χρόνια της Πανώλης

Ξημέρωνε  Τετάρτη  12  του  Μάρτη  του  541  εν  Χριστώ  έτος.  Η

άνοιξη δεν είχε  κάνει  την  εμφάνιση της στη Βασιλεύουσα.  Ένα παχύ

πέπλο  ομίχλης  ερχόταν  από  το  Βόσπορο  και  σκέπαζε  τα  πάντα.  Δεν

έβλεπες στα δύο μέτρα και όλα ήταν τόσο υγρά που είχαν μέρες να

στεγνώσουν, καθώς αυτό γινόταν εδώ και εβδομάδες, μονότονα , κάθε

πρωί και κάθε βράδυ λες και είχε ξεχαστεί πάνω από την πανέμορφη

Πόλη

Εκείνο  το  πρωινό  ο  Μάγιστρος  Ευγένιος,  μεγαλέμπορος  και

μεγαλοϊδιοκτήτης εκτάσεων ακόμα και ορυχείων κατευθυνόταν πρωί-

πρωί προς το μεγάλο παλάτι. Η αλήθεια  είναι ότι το αρχοντικό του ήταν

σχεδόν  κολλητά,  δύο  βήματα,  εκείνος  ποτέ  δεν  ακολουθούσε  το

σύντομο δρόμο. Του άρεσε να περπατά στους δρόμους της πόλης ειδικά

στους  κεντρικούς,  Και  ποτέ  βέβαια  δεν  θα  πήγαινε  σε  σοβαρή

συνάντηση αν πρώτα δεν περνούσε από τη μεγάλη εκκλησία -την Αγία

του Θεού Σοφία - για να προσευχηθεί και να λάβει φώτιση και δύναμη.

Αυτό έκανε και σήμερα. Έφτασε στο ναό, έβγαλε τη χρυσοκέντητη κάπα

του,  γονάτισε  και  προσευχήθηκε  ευλαβικά  παρακαλώντας  και

ψιθυρίζοντας σχεδόν φωνακτά οι φήμες να μην ανταποκρίνονται στην

πραγματικότητα.  Ξαναφόρεσε την κάπα του, όχι  όμως το φανταχτερό

του καπέλο, αυτό το κράτησε στο χέρι του και με αργό βήμα βγήκε από

το ναό. Τώρα, βυθισμένος στις σκέψεις του ξεκίνησε για το παλάτι με

βήμα κάπως πιο γοργό αλλά πάντα σταθερό και αρχοντικό. Στο μυαλό

του  στριφογύριζαν  τα  λόγια  της  κόρης  του  Ευδοκίας.  Ήταν  την

προηγούμενη μέρα στο μεσημεριανό γεύμα που του ανέφερε για ένα

τρομερό όνειρο που είχε δει και για το προαίσθημα που είχε ότι ερχόταν

μεγάλο κακό στο σπίτι τους . Ο ίδιος την είχε καθησυχάσει και δεν είχε

αναφέρει τίποτα για τις φήμες που έφταναν από την Ανατολή για μία

άγνωστη  ασθένεια  που είχε  κάνει  την  εμφάνισή  της  και  θέριζε  τους

ανθρώπους. Δεν ήθελε να την αναστατώσει περισσότερο, καθώς ήξερε

ότι  ήδη  ανησυχούσε  για  το  σύζυγό  της,  το  γαμπρό  του,  το  Μάρκο.

Εξάλλου αυτός ήταν που τον είχε στείλει στην Αίγυπτο να μεταφέρει ένα

μεγάλο φορτίο σιτηρών και τώρα ανησυχούσε και ο ίδιος. Δεν ήταν η

ώρα να της πει το οτιδήποτε. Η Ευδοκία πάλι όσο πλησίαζε ο καιρός της

επιστροφής του Μάρκου τόσο πιο ανυπόμονη και ανήσυχη γινόταν. Αν



ζούσε η μάνα της ίσως να ήταν διαφορετικά αλλά ο Θεός είχε άλλα

σχέδια…..

 Ο Μάγιστρος έφτασε στο παλάτι,  χαιρέτησε τους φρουρούς με

ένα νεύμα και φορώντας πλέον το καπέλο του κατευθύνθηκε προς το

κτίριο των συσκέψεων. Ο ήλιος είχε πια ανέβει αρκετά, ερχόμενος από

την ανατολή, αλλά οι ακτίνες του διαπερνώντας το πέπλο της καταχνιάς

έδειχναν  τόσο  αρρωστημένες….  Στο  διάδρομο  αντίκρισε  την

αυτοκράτειρα  Θεοδώρα  πάντα  επιβλητική  με  ύφος  αυστηρό.  Τη

χαιρέτησε με υπόκλιση βγάζοντας το καπέλο του και της ευχήθηκε υγεία

και  ευημερία.  Η  αλήθεια  με  κάπως  βιαστικό  και  νευρικό  τρόπο,

ασυνήθιστο για τον ίδιο. Εκείνη ήταν έξυπνη γυναίκα το αντιλήφθηκε

αμέσως και αντέδρασε:

- Αντεύχομαι άρχοντα Ευγένιε, αλλά πείτε μου παρακαλώ διακρίνω μία

ανησυχία στο συνήθως γαλήνιο πρόσωπό σας, έχω δίκιο; Εκείνος δεν

μπορούσε  να  κρυφτεί.  Θα  ήθελε  πολύ  να  είχε  αποφύγει  αυτή  την

τυχαία  συνάντηση  αλλά  τώρα  ήταν  πλέον  αργά  και  ήξερε  ότι  στη

Θεοδώρα δεν ήταν ποτέ  σοφό να προσπαθήσεις  να την  εξαπατήσεις

ούτε για το πιο ασήμαντο γεγονός.

-  Βασίλισσά  μου  δεν  επιθυμώ  να  σας  αναστατώσω,  αλλά  ναι  έχετε

δίκιο.  Είμαι  ανήσυχος  για  το  τι  μέλλει  γενέσθαι  με  τις  φήμες  για  το

θανατικό της Ανατολής. Εξάλλου όπως καλά γνωρίζετε είναι κι ο λόγος

που βρίσκομαι σήμερα εδώ.-

-  Μάγιστρε,  δεν  πρέπει  να  χάνετε  την  πίστη  σας  στο  Θεό  και  τον

Αυτοκράτορα. Η Πόλη είναι προστατευμένη από τείχη αδιαπέραστα από

κάθε απειλή και δεν εννοώ μόνο τα πέτρινα άλλα και τη Μεγαλόχαρη

που έχει αυτή την πόλη στην αγκαλιά Της.

-  Βεβαιότατα  βασίλισσα  μου,  συγχωρέστε  με  για  την  αδυναμία  που

έδειξα.

-  Παρακαλώ  άρχοντα  Ευγένιε  ησυχάστε  και  μην  ανησυχείτε  τον

αυτοκράτορα με φήμες που δεν έχετε διασταυρώσει.

 Η Θεοδώρα προχώρησε προς το βάθος χωρίς να πει κάτι άλλο.

Όπως  πάντα  ήθελε  να  έχει  τον  έλεγχο  για  οτιδήποτε  συνέβαινε  στο

παλάτι  και  φυσικά  ούτε  αυτή  τη  φορά  θα  επέτρεπε  να  αφήσει  τα

γεγονότα στην τύχη τους. Ο Μάγιστρος Ευγένιος από την άλλη έμεινε



για λίγο ακίνητος ώστε να απομακρυνθεί η Βασίλισσα. Ήξερε ότι τα είχε

κάνει  θάλασσα  αποκαλύπτοντας  τις  ανησυχίες  του  μπροστά  της  και

μάλιστα πριν καν τη σύσκεψη. Μπερδεμένος όσο ποτέ κατευθύνθηκε

προς την αίθουσα. Από τη μία η ανησυχία του για τις φήμες που του

είχαν  μεταφέρει  οι  έμπιστοί  του  και  από  την  άλλη  τα  λόγια  της

Βασίλισσας. Τουλάχιστον αν είχε επιστρέψει ο γαμπρός του, ο Μάρκος,

από την Αλεξάνδρεια θα είχε άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση… Μα ναι

αυτό έπρεπε να κάνει . Η ιδέα του ήρθε αστραπιαία. Ναι φυσικά αυτή

θα ήταν η στάση του στην συνάντηση με τον αυτοκράτορα. Έπρεπε να

κερδίσει  χρόνο,  θα  ζητούσε  να  περιμένουν  λίγες  μέρες  -  έως  την

επιστροφή του γαμπρού του - να μάθουν από πρώτο χέρι τι συνέβαινε

και τότε να ξανασυζητήσουν για το ποιες αποφάσεις έπρεπε να πάρουν.

Η Ευδοκία βγήκε στο παράθυρο που έβλεπε προς τη πλευρά του

Βοσπόρου. Ο ήλιος είχε ανέβει αρκετά, δεν έκανε κρύο αλλά η υγρασία

ήταν  ακόμα  διαπεραστική,  ευτυχώς  ένας  ελαφρύς  βορειοανατολικός

άνεμος είχε αρχίσει να διαλύει την πρωινή ομίχλη και σε λίγο όλα θα

ήταν  ξεκάθαρα  και  ηλιόλουστα.  Είχε  έντονη  την  επιθυμία  για  την

αγαπημένη της βόλτα στα τείχη και το λιμάνι. Εκεί πήγαινε με την πρώτη

ευκαιρία, κάθε φορά που το επέτρεπε ο καιρός, τον τελευταίο μήνα .

Δεν τον έκανε τυχαία.  Ενδόμυχα πίστευε ότι φθάνοντας στο λιμάνι ή

έστω ψηλά από τα τείχη, θα έβλεπε το καράβι του καλού της συζύγου,

που τόσο της έλειπε.  Είχε φύγει από το Σεπτέμβριο επικεφαλής μιας

ομάδας πέντε επιβλητικότατων καραβιών, όλα ιδιοκτησίας του πατέρα

της  για  να  φορτώσουν  κυρίως  σιτηρά  αρχικά  από  το  Αξούμ  της

Αιθιοπίας μετά της συμφωνία με τους Σασσανίδες που και σε αυτή είχε

πρωτοστατήσει  ο πατέρας της Ευδοκίας.  Στην συνέχεια θα φόρτωναν

στην Αλεξάνδρεια - μια πόλη τόσο όμορφη, όπως της είχε πει ο Μάρκος-

που θα ήθελε κάποτε να την δει με τα μάτια της. Αφού ντύθηκε, με τη

βοήθεια της παραμάνας της, της καλής Σαλώμης, που πάντα ήταν η σκιά

της, βγήκε για τη βόλτα της.

 Δύο βήματα πίσω της ακολουθούσε η παραμάνα της. Φύλακας

άγγελός  της,  σιωπηλή  και  προσεκτική.  Πρώτα  πήγε  στο  πολύβουο

λιμάνι. Άνθρωποι πήγαιναν και έρχονταν, φωνές, εμπορεύματα παντού.

Το λιμάνι μαζί με την Αγορά ήταν ο καλύτερος χώρος για να νιώσεις τη

ζωντάνια αυτής της πόλης. Η Ευδοκία όμως δεν είχε και μεγάλη διάθεση

για το τι συνέβαινε γύρω της. Πήγε απευθείας στον αξιωματούχο του

λιμανιού και ρώτησε για τα πλοία του πατέρα της. Η απάντηση ήταν για



άλλη μια φορά αρνητική. Τον ευχαρίστησε και έφυγε, κάπως βιαστικά

για  τα  τείχη.  Το  αγαπημένο  της  σημείο,  στα  βορειοδυτικά  απ’  όπου

μπορούσε να αγναντέψει όλο τον κόλπο. Η μέρα ήταν ιδανική, το αεράκι

είχε  σκορπίσει  την  ομίχλη  και  η  θέα  θα  ήταν  απίστευτη.  Πίσω  της

ακολουθούσε  πάντα  η  Σαλώμη,  διακριτική  και  σχεδόν  αόρατη.  Η

διαδρομή ήταν αρκετή αλλά σήμερα δεν την κρατούσε τίποτα, το βήμα

της γινόταν όλο και πιο γοργό, η ανάσα της όλο και πιο βαριά. Ήθελε να

φτάσει το συντομότερο δυνατό, δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο, σχεδόν δεν

έβλεπε γύρω της.

Δεν  άργησε  να  ανέβει  τα  επιβλητικά  τείχη.  Οι  φρουροί  τη

γνώριζαν  τη  χαιρέτησαν  διακριτικά.  Εκείνη  κατευθύνθηκε  στην

πολεμίστρα  που  της  επέτρεπε  να  δει  όλο  τον  κόλπο.  Η  θέα  ήταν

μαγευτική. Από εκεί μπορούσε να δει το λιμάνι, όλο τον κόλπο ,τα πλοία

που έρχονταν και έφευγαν. Κοίταξε προσεκτικά, ως εκεί που έφτανε το

μάτι της. Προσπαθούσε να διακρίνει κάθε τι. Σιγά σιγά η απογοήτευση

άρχισε να διαγράφεται στο αγνό πρόσωπό της. Ώσπου στο βάθος του

ορίζοντα,  εκεί  που  η  θάλασσα  ενώνονταν  με  τον  ουρανό,  είδε  δύο

μαύρες κουκίδες, όχι ίσως να ήταν τρεις μπορεί και περισσότερες. Το

πρόσωπό της φωτίστηκε. Κοίταξε καλύτερα, σίγουρα ήταν κάτι, που όλο

και μεγάλωνε. Ήθελε να σιγουρευτεί. Φώναξε το φρουρό, έτσι νόμισε

τουλάχιστον γιατί από την αγωνία της δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη.

Πήρε βαθιά αναπνοή, πάλι και πάλι και με όση δύναμη είχε αυτή τη

φορά η φωνή βγήκε και κάλεσε το φρουρό κοντά της. Εκείνος, ένα νέο

παλικάρι,  ψηλό  με  στιβαρή  κορμοστασιά,  δίστασε,  καθώς  δεν  ήταν

πρέπον για κανένα λόγο να πλησιάσει κοντά σε μια αρχοντοπούλα. Του

ξαναφώναξε, τον παρακάλεσε ευγενικά καθησυχάζοντας τον νιώθοντας

τον ενδοιασμό του.  Εκείνος πλησίασε  διστακτικά,  μένοντας  πάντα σε

μια σχετική απόσταση.

- Τι μπορώ να κάνω για σας αρχόντισσα; τη ρώτησε.

-  Σε  παρακαλώ  κοίταξε  εκεί  -  δείχνοντας  του  με  το  δείκτη  του

λεπτεπίλεπτου δεξιού χεριού της- του είπε. Πες μου τι βλέπεις;

Εκείνος  κοίταξε  προσεκτικά.  Έως  να  αποκριθεί  ο  χρόνος  της  φάνηκε

αιώνας.

  - Πέντε καράβια κυρία, πέντε καράβια νομίζω κατευθύνονται προς το

λιμάνι.



Τρελάθηκε,  αυτό  ήταν,  δεν  μπορεί  να  είναι  σύμπτωση  ο  Μάρκος

σίγουρα είναι…

- Σε ευχαριστώ πολύ, του είπε, ήθελε να πει κάτι περισσότερο αλλά το

μυαλό της πλέον ήταν αλλού. Έφυγε γρήγορα, έπρεπε να βρει γρήγορα

τον πατέρα της,  ήταν μεσημέρι πιθανότατα θα είχε γυρίσει  σπίτι.  Το

βήμα  της  ήταν  πλέον  τόσο  γρήγορο  που  η  άμοιρη  παραμάνα  δεν

μπορούσε να την ακολουθήσει.

- Σε παρακαλώ παιδί μου της είπε, μην βιάζεσαι θα σκοντάψεις και δεν

μπορώ να σε ακολουθήσω. Σχεδόν δεν την άκουσε, ποτέ ως τώρα δεν

την αγνοούσε αλλά σήμερα ήταν όλα τόσο διαφορετικά…

Στο σπίτι, ένα μεγάλο αρχοντικό επιβλητικό με πανέμορφους κήπους ο

Μάγιστρος  Ευγένιος  βυθισμένος  στις  σκέψεις  του  καθόταν  σε  μια

πολυθρόνα όταν άκουσε τις φωνές της κόρης του πριν ακόμα περάσει

το κατώφλι…

- Πατέρα, πατέρα…..

Εκείνος τινάχτηκε από τη θέση του και πήγε προς την πόρτα.

- Πατέρα, ο Μάρκος, έρχεται, φτάνει, είδα πλοία από τα τείχη.

Ναι αυτό ήταν καλό νέο για τον ίδιο. Χρειαζόταν το γαμπρό του να τον

ενημερώσει  για       όλες  αυτές  της  φήμες,  για  αυτή  τη  μυστήρια

αρρώστια, που είχε πέσει στην Αίγυπτο και στην Ανατολή. Η συνάντηση

που  είχε  προηγηθεί  με  τον  Ιουστινιανό  και  τον  Πατριάρχη  δεν  είχε

καταλήξει  κάπου. Όλοι συμφώνησαν στη πρόταση του Μάγιστρου να

περιμένουν  να έχουν άμεση ενημέρωση  από το γαμπρό  του που θα

κατέφθανε από την Αίγυπτο από μέρα σε μέρα. Και ναι αν όντως η κόρη

του είχε δίκιο  αυτή η ενημέρωση θα ερχόταν την κατάλληλη στιγμή.

Φόρεσε  γρήγορα  τη  κάπα  του,  πήρε  το  καπέλο  του  και  ξεκίνησε  να

φύγει.

- Πατέρα θα έρθω μαζί σου, του είπε η κόρη του.

-  Όχι,  όχι  σε  παρακαλώ  ,  δεν  είναι  χώρος  το  λιμάνι  για  μια

αρχοντοπούλα, σε παρακαλώ μείνε εδώ, θα στείλω να σε ενημερώσουν

αμέσως.



Εκείνη  έγνεψε  καταφατικά,  με  κρύα  καρδιά,  στην  πραγματικότητα

ήθελε να τρέξει στον αγαπημένο της αλλά δε μπορούσε να παρακούσει

τον πατέρα της.

Ο Ευγένιος δεν άργησε να φτάσει στο λιμάνι. Μάλιστα είχε μαζί

του και το γραμματέα του αλλά και τους δύο πιστούς φρουρούς του. Τα

πλοία που είχε δει η κόρη του είχαν προσεγγίσει στη προβλήτα και το

πρώτο είχε αρχίσει να δένει τους κάβους. Στο κατάστρωμα βρισκόταν

ένας  ψηλός  γεροδεμένος  νέος,  καλοντυμένος  που έδινε,  με  αυστηρό

ύφος, εντολές για την ασφαλή προσάραξη. Ναι το πλοίο ήταν δικό του ο

Ευγένιος,  εξάλλου γνώριζε τα καράβια του καλύτερα από τα δάχτυλα

του χεριού του. Και ο νεαρός δεν ήταν άλλος από τον γαμπρό του τον

Μάρκο.                                                               Ο Μάρκος αναγνώρισε από

μακριά τον πατέρα της πολυαγαπημένης της συζύγου και του έγνεψε.

Εκείνος ανταπέδωσε με ένα κίνημα του φανταχτερού καπέλου του. Σε

ελάχιστα λεπτά ο Μάρκος με ένα γρήγορο σάλτο βρέθηκε έξω από το

πλοίο και κατευθύνθηκε προς τον πεθερό του.

- Χαιρετώ τον αγαπημένο μου άρχοντα, του είπε με πρόσωπο φωτεινό

τόσο  σε  σημείο  που  επιβεβαίωνε  την  αυθεντικότητα  των

συναισθημάτων του.

-  Καλώς ήρθες γιε μου ανταποκρίθηκε ο Ευγένιος,  με λίγο σπασμένη

φωνή που έκρυβε ένα είδος συγκίνησης ίσως και αγωνίας.

-  Πως  ήταν  το  πολύμηνο  ταξίδι  σας;  Πως  είναι  τα  πράγματα  στην

ευλογημένη  Αίγυπτο;  τον  ρώτησε  μη  μπορώντας  να  αντέξει

περισσότερο. Ο Μάρκος αμέσως συνοφρυώθηκε, προδίδοντας για το τι

θα ακολουθούσε.

- Το ταξίδι ήταν δύσκολο όπως κάθε φορά, είπε και έκανε μια παύση.

Στην  Αίγυπτο  δεν  είναι  καλά  τα  πράγματα.  Δέκα  μέρες  πριν

αναχωρήσουμε  από  την  Αλεξάνδρεια  εμφανίστηκε  μια  μυστήρια

αρρώστια. Άνθρωποι πρήζονταν, γέμιζαν μαύρες φουσκάλες στο δέρμα

τους, αίμα έτρεχε από τα ρουθούνια τους και πέθαιναν. Σε μια βδομάδα

η πόλη είχε γεμίσει πτώματα. Για αυτό φύγαμε νωρίτερα 3 μέρες. Το

ένα πλοίο ήρθε μισογεμάτο.

- Ώστε είναι αλήθεια, ψέλλισε ο Μάγιστρος.Καλά κάνατε και φύγατε και

νωρίτερα  έπρεπε,  είπε  χωρίς  δεύτερη σκέψη.Το πλήρωμα πως είναι;

Είστε όλοι καλά;



- Ναι από το δικό μου πλοίο δεν έλειψε κανένας. Στα άλλα θα κάνουμε

απολογισμό τώρα μόλις δέσουν.

- Μπράβο παιδί μου, έλα να σε αγκαλιάσω, ούτε αυτό δεν έκανα από

την αγωνία μου. Τον φίλησε στο μέτωπο σφίγγοντας τον στην αγκαλιά

του.

-  Πατέρα πως είναι η Ευδοκία, ρώτησε εκείνος.

-  Σε  περιμένει  Μάρκο,  και  καλά  που  το  πες,  πήγαινε  εσύ  σπίτι  θα

φροντίσω εγώ εδώ για όλα. Σε περιμένει με αγωνία, τρέξε κοντά της.

Ο Μάρκος κατευθύνθηκε προς το σπίτι  της αγαπημένης του συζύγου

συνοδευόμενος από ανθρώπους του πεθερού του.

Ο  Μάγιστρος  έμεινε  πίσω  για  να  δώσει  οδηγίες  στους

υποτακτικούς του ώστε να τοποθετηθούν φρουρές στα πλοία του με το

πολύτιμο εμπόρευμα αλλά και για να δει με τα μάτια του το πλήρωμα.

Μάλιστα κάποιοι  από τους  ναυτικούς έσπευσαν να του φιλήσουν το

χέρι, καθώς τον θεωρούσαν ευεργέτη τους. Εκείνος πάντα προσιτός δεν

τους απέτρεπε. Σήμερα όμως τους κοίταζε με ένα επίμονο βλέμμα σαν

να έψαχνε κάτι επάνω τους. Φτάνοντας στο τελευταίο πλοίο είδε αυτό

που δεν ήθελε να  δει.  Δύο άντρες  του πληρώματος  κατάχλωμοι  στο

πρόσωπο  είχαν  μαύρες  φουσκάλες  στο  ημίγυμνο  σώμα  τους.

Ταράχθηκε, έδωσε εντολή να ανέβουν στο πλοίο και να μην κατέβουν

χωρίς εντολή του, ενώ διέταξε να τοποθετηθεί και διπλή φρουρά στο

πλοίο. Φώναξε το γραμματέα του και του είπε να πάει στο παλάτι να

ενημερώσει τους υπεύθυνους του αυτοκράτορα.

Πίσω  στο  σπίτι,  η  Ευδοκία  ζούσε  την  απόλυτη  ευτυχία  στην

αγκαλιά του αγαπημένου συζύγου της. Είχαν τόσα πολλά να πουν που

τελικά δεν έλεγαν τίποτα. Η Ευδοκία φώναξε τους υπηρέτες και τους

έδωσε  εντολή  να  ετοιμάσουν  το  λουτρό  του  καλού  της  και  να

φροντίσουν  αμέσως  μετά  για  ένα  πλούσιο  γεύμα  στη  κεντρική

τραπεζαρία. Εκείνη την στιγμή μπήκε ο πατέρας της με πρόσωπο που

φανέρωνε  έντονη  ανησυχία.  Προσπάθησε  να  το  κρύψει  αλλά  ήταν

φανερό ότι δεν το κατάφερε. Η Ευδοκία δεν αντιλήφθηκε και πολλά,

αντίθετα με το Μάρκο που κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Πριν ωστόσο

προλάβουν  να  πουν  κάτι  οι  δυο  τους,  ένας  απεσταλμένος  του

αυτοκράτορα  κατέφθασε,  που  τον  καλούσε  να  πάει  γρήγορα  στο

παλάτι. Ο Μάγιστρος έφυγε τάχιστα……



Στο παλάτι τον οδήγησαν απευθείας στη μεγάλη αίθουσα συσκέψεων.

Είχε  φτάσει  ήδη  ο  Πατριάρχης  Μηνάς.  Ο  Μάγιστρος  Ευγένιος  τον

χαιρέτησε και έσπευσε να φιλήσει το χέρι του, υποκλινόμενος. Σε λίγο

ακολούθησε  ο  στρατηγός  Βελισσάριος  ενώ  τελευταίος  μπήκε  ο

αυτοκράτορας Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός, ο οποίος αφού

φίλησε ευλαβικά το χέρι του Πατριάρχη κάθισε στο θρόνο του.

- Μάγιστρε Ευγένιε ποια είναι τα νέα που μας φέρνει ο γαμπρός σου

από την Αίγυπτο;

- Αυτοκράτορα μου δυστυχώς οι φήμες είναι αληθινές. Η αρρώστια……

Η συζήτηση συνεχίστηκε για πολύ ώρα, κλήθηκαν κι άλλοι αξιωματούχοι

για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του ύπουλου εχθρού.

Είχαν περάσει 10 μέρες από εκείνο το μεσημέρι που η Ευδοκία

ένιωθε ως ο πιο  ευτυχισμένος  άνθρωπος στον κόσμο.  Τίποτα πια  δε

θύμιζε εκείνες τις στιγμές. Οι εφιάλτες της είχαν αρχίσει να λαμβάνουν

σάρκα  και  οστά.  Ο  αγαπημένος  της  σύζυγος,  ο  Μάρκος  είχε

αρρωστήσει.  Το  σώμα  του  ήταν  πρησμένο,  γεμάτο  κατάμαυρες

φουσκάλες  ενώ  ο  πυρετός  τον  έψηνε.  Ούτε  τη  Θεία  Κοινωνία  δεν

κατάφερε να καταπιεί, αφού ότι έβαζε στο στόμα του αμέσως το έκανε

εμετό.  Ταυτόχρονα  το  θανατικό  είχε  εξαπλωθεί  σε  όλη  την  πόλη,

πανώλη την αποκαλούσαν. Οι άνθρωποι τρομαγμένοι είχαν κλειστεί στα

σπίτια τους, ενώ ο αυτοκράτορας είχε διατάξει να μην μπαίνει και να

μην βγαίνει κανένας ούτε από τα τείχη ούτε από τη θάλασσα.

Ο Μάρκος άντεξε δύο μέρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή

στα χέρια  της  πολυαγαπημένης  του συζύγου.  Εκείνη πριν  καλά καλά

ξεσπάσει σε λυγμούς είδε τον πατέρα της να παραπαίει έχοντας τα ίδια

σημάδια  με  τον  άντρα  της.  Κάτι  προσπάθησε  να  της  ψελλίσει  πριν

καταρρεύσει κι εκείνος μπροστά της…. Μια κραυγή βγήκε από μέσα της,

μια κραυγή γεμάτη οδύνη και μετά…. ένα βλέμμα παγωμένο, σιωπηλό,

γεμάτο απελπισία.

Πέρασε  ένας  χρόνος  η  Βασιλεύουσα  αποδεκατίστηκε.  Ο  μισός

πληθυσμός  πέθανε  από  την  πανώλη  (πανώλη  του  Ιουστινιανού  την

ονόμασαν οι Ιστορικοί) ενώ ακόμα και ο ίδιος αυτοκράτορας αρρώστησε

βαριά φτάνοντας στα πρόθυρα του θανάτου. Τώρα η κατάσταση ήταν

κάπως καλύτερη. Η Ευδοκία κλεισμένη στον εαυτό της δεν ξαναβγήκε



από το έρημο πλέον αρχοντικό, θεωρώντας το γεγονός ότι εκείνη δεν

αρρώστησε τιμωρία από τον Θεό…

Ιστορικές  πηγές:  https://www.offlinepost.gr/2020/03/22/%CE%B7-%CF

%80%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF

%85-542/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BB

%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CE%BF%CF%85%CF

%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF

%8D
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         Πριν μία εβδομάδα ο πατέρας έφυγε για την εκστρατεία του με

σκοπό την ανάκτηση του Τιμίου Σταυρού και την επιστροφή του στον

ναό του  Πανάγιου Τάφου στην Ιερουσαλήμ.  Τα πράγματα εδώ στην

Κωνσταντινούπολη δεν πάνε και πολύ καλά. Η μητέρα μου είπε ότι οι

Πέρσες  και  οι  Άβαροι  κατευθύνονται  προς την Πόλη.  Από το πρωί  ο

πατριάρχης Σέργιος ετοιμάζει τον στρατό που άφησε πίσω ο πατέρας.

Όλοι  οι  πολίτες  έχουν  πανικοβληθεί  αλλά   ταυτόχρονα  θέλουν  να

βοηθήσουν στην υπεράσπιση της Πόλης τους. Προσωπικά θεωρώ ότι αν

μας  επιτεθούν  αυτή  την  στιγμή   οι  Πέρσες  και  οι  Άβαροι  θα  μας

νικήσουν με ευκολία καθως ο αριθμός των στρατιωτών δεν είναι ικανός

να υπερασπιστεί την Πόλη . Όπως καταλαβαίνεις δεν είμαι έτοιμος για

την στιγμή που θα πρέπει να αναλάβω τα ηνία της Κωνσταντινούπολης

έχοντας να αντιμετωπίσω τόσο δυνατούς εχθρούς.



Παρόλες  τις  φοβίες  μου αποφάσισα  να αναλάβω εγώ αρχηγός

του  στρατεύματος.   Άρχισα  λοιπόν  να  καταστρώνω  τα  σχέδια

αντιμετώπισης  της  απειλής.  Σκέφτηκα  οτι  πρώτα  πρέπει  να  επιλέξω

τους κατάλληλους συνεργάτες-στρατηγούς προκειμένου να εξασφαλίσω

την πιστή υπακοή τους σε εμένα και τις διαταγές μου. Αποφάσισα να

τοποθετήσω σε θέσεις κλειδιά τα ξαδέρφια μου.

Ξεκινήσαμε  λοιπόν  να  βελτιώνουμε  με  γρήγορους  ρυθμούς  τα

τείχη  και  καταστρώσαμε  ένα  καινούριο  σχέδιο  άμυνας.   Καταρχήν

ορίσαμε τις ομάδες που θα προστάτευαν τις πύλες των τειχών. Βάλαμε

σαν επικεφαλής τους λοχαγούς που είχαν την μεγαλύτερη εμπειρία σε

μάχες και είχαν επιδείξει θάρρος και αυταπάρνηση. Δημιουργήσαμε την

δεύτερη γραμμή άμυνας σε περίπτωση που οι εχθροί κατάφερναν να

παραβιάσουν μία ή περισσότερες πύλες και να μπουν στην Πόλη. Εκεί

θα τους περίμεναν οργανωμένες ομάδες στρατιωτών παρατεταγμένες

κατά  μέτωπο  απέναντι  στους  εισβολείς,  ώστε  να  αποτρέψουν  την

περικύκλωση τους. Στην συνέχεια τοποθετήσαμε δεξαμενές νερού και

κουβάδες σε συγκεκριμένα σημεία.

Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες μου είναι η προστασία των

παιδιών, των γερόντων και των ανήμπορων. Αποφάσισα ότι αυτοί θα

έπρεπε  να  μεταφερθούν  στα  υπόγεια  καταφύγια,  αμέσως  μετά  την

έναρξη της επίθεσης. Έτσι  βάλαμε μέσα στα καταφύγια δάδες για να

υπάρχει φωτισμός, προμήθειες σε φαγητά και κανάτες με πόσιμο νερό.

Μέσα σε κάθε καταφύγιο διαμορφώσαμε ένα δωμάτιο περίθαλψης των

στρατιωτών που θα τραυματίζονταν στη μάχη.

Για  να  υλοποιηθούν  όλα  τα  παραπάνω  οι  πολίτες  και  οι

στρατιώτες δούλευαν ακατάπαυστα νύχτα και μέρα. Είναι γεγονός ότι

κανείς από τους κατοίκους της Πόλης δεν ήθελε να μείνει αμέτοχος σε

αυτήν την προσπάθεια. Όλοι ήξεραν πως ο πόλεμος δεν θα αργούσε να

έρθει.

Κάπως έτσι έφτασε η μέρα της μεγάλης επίθεσης των Περσών και

των  Αβάρων.  Ήταν  Τρίτη  ξημερώματα  που  φάνηκαν  στον  ορίζοντα

παραταγμένα τα πολυάριθμα στρατεύματα των εχθρών. Οι πολίτες της

Κωνσταντινούπολης έχουν πίστη στον Θεό και υψηλό ηθικό.  Το σχέδιο

άμυνας είναι απλό και κατανοητό σε όλους...



    Καθώς το απόγευμα έφτανε οι εχθροί όλο και πλησίαζαν την Πόλη.

Μέσα  σε  αυτήν  επικρατούσε  μία  αναστάτωση  αλλά  ταυτόχρονα  οι

στρατιώτες  προετοιμάζονταν  για  την  μεγάλη  μάχη  στην  οποία  θα

έπρεπε να διαθέσουν τις μαχητικές τους υπηρεσίες στο έπακρον. Την

επόμενη μέρα, ξαφνικά ακούσαμε την καμπάνα να χτυπά συνεχόμενα

για να μας προειδοποιήσει οτι δεχόμαστε επίθεση!!! Οι περισσότεροι

στρατιώτες παρατάχτηκαν μπροστά από τα τείχη και οι τοξότες πάνω σε

αυτά. Μετά απο λίγη ώρα ακούγαμε και εμείς οι ίδιοι τα βήματα των

στρατευμάτων των εχθρών.

Από τα  τείχη  παρακολουθούσαμε τις  ορδές  πάνοπλων Αβάρων

μαχητών να πλησιάζουν. Αμέσως  ο ξάδερφος μου, ο οποίος διοικούσε

τις διμοιρίες των τοξοτών, διέταξε πυρ κατα βούληση.

Μετά απο λίγη ώρα η κόλαση του πολέμου, είχε ξεκινήσει. Εντός

και εκτός τειχών, το έδαφος άρχισε να γεμίζει με νεκρούς στρατιώτες

και από τις δύο πλευρές. Οι φωνές των τραυματισμένων έκαναν τους

υπόλοιπους να ανατριχιάζουν. Κάποια στιγμή οι εχθροί κατάφεραν να

παραβιάσουν μία από τις τρεις κεντρικές εισόδους στην Πόλη και έτσι

αρχισαν να μπαίνουν κατά δεκάδες. Η κατάσταση έδειχνε δύσκολη για

εμάς. Αλλά τότε έγινε κάτι που άλλαξε τη ροή των γεγονότων.

Μία  ομάδα,  αποτελούμενη  από  πενήντα  έφηβους  και  κάποιες

γεροφτιαγμένες  γυναίκες,  άρχισαν  να  κατευθύνονται  προς  την  πύλη

που  είχε  παραβιαστεί.  Είχαν  στα  χέρια  τους  κοντάρια  και  σπαθιά.

Πολεμούσαν  με  τόσο  πάθος  που  κατάφεραν  να  απωθήσουν  τους

Άβαρους.  Οι  πολεμιστές  μας  που  περίμεναν,  εντός  των  τειχών,

βλέποντας  τη  γενναιότητα που έδειχναν τα  γυναικόπαιδα,  κινήθηκαν

προς το ίδιο σημείο. Μετά από μία ώρα όλοι μαζί, είχαν καταφέρει να

διώξουν τους εχθρούς μέσα από την Πόλη, σκοτώνοντας πάρα πολλούς

από αυτούς.

Οι Άβαροι είχαν απώλειες σημαντικές και καθώς άρχιζε να πέφτει

το  σκοτάδι,  κινήθηκαν  προς  τα  πίσω  για  να  στρατοπεδεύσουν.  Την

επόμενη επίθεση την περιμέναμε το επόμενο πρωί, με το πρώτο φως.

Έδωσα την εντολή να ανάψουν πολλές φωτιές, εντός των τειχών. Όσες

περισσότερες  μπορούσαμε,  ώστε  να  δείχνουμε  πολλοί.  Ήθελα  να

επηρεάσω το ηθικό των αντιπάλων. Κάπως έτσι κύλησε η νύχτα, χωρίς

άλλες εχθροπραξίες.



Όταν άρχισε να ξημερώνει, βγάλαμε μία έφιππη ομάδα, έξω από

τα τείχη, για να ελέγξει την κατάσταση των τειχών και τις ζημιές. Επίσης

ήθελα  να  δω  και  τον  τρόπο  που  θα  παρέτασσαν  οι  εχθροί  τους

στρατιώτες τους.

Τότε  συνέβη  μία  ευχάριστη  έκπληξη,  οι  εχθροί  είχαν  φύγει!

Προφανώς είχαν πολλές απώλειες, τόσες που η μάχη δεν μπορούσε να

συνεχιστεί. Η γενναιότητα των υπερασπιστών της Πόλης, απέτρεψε την

κατάληψή της.  Φυσικά όλα έγιναν  με τη  “βοήθεια”  της Παναγίας.  Η

μεγαλύτερη βοήθεια ήταν η πίστη των υπερασπιστών και η αγάπη τους

για την Κωνσταντινούπολη...την Βασιλεύουσα!!!
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Βυζάντιο: Η νέα μου πατρίδα

  Ήμουν  ηλικιακά  κοντά  στα  14  έτη.  Παιδί  αγροτών,  γυρίζαμε  στην

ελληνική ύπαιθρο, προκειμένου να βρίσκουν δουλειά οι δικοί μου, για

να  μπορούμε  να  συντηρηθούμε.  Δύσκολα  χρόνια  μιας  και  είμαστε

Χριστιανοί και γενικά υπήρχε πόλεμος εναντίον μας.

   Πολλές  φορές  ο  πατέρας  μου ανέφερε  πως  πρέπει  να  κινηθούμε

Ανατολικά,  κάπου  προς  το  Βυζάντιο,  γιατί  όπως  λέγεται  είναι  το

χριστιανικό  κράτος  της  ελληνορωμαϊκής  Ανατολής.  Εκεί  ίσως

μπορούσαν να μας δεχτούν και να ζήσουμε ειρηνικά και σε ανθρώπινες

συνθήκες.



   Πράγματι ξεκινήσαμε το ταξίδι μας προς την Ανατολή. Πέρασαν πολλά

μερόνυχτα και συναντήσαμε πολλές δυσκολίες και κούραση.

   Όταν φτάσαμε επιτέλους στην πόλη του Βυζαντίου, οι άνθρωποι μας

υποδέχθηκαν  με  αγάπη.  Μας  φιλοξένησαν  και  μας  μίλησαν  για  τις

συνθήκες που επικρατούσαν εκεί και φυσικά για τον μεγάλο ηγέτη τον

Ρωμαίο  αυτοκράτορα  Κωνσταντίνο  Α’.  Έδωσαν  δουλεία  στους  γονείς

μου. Ο πατέρας μου θα εργαζόταν σε ένα σιδηρουργείο και η μητέρα

μου σε ένα μαγειρείο.

Για εμένα είχαν όπως είπαν άλλα σχέδια ,δηλαδή να μάθω γραφή και

ανάγνωση.

   Με την παρέα Χριστιανών κατοίκων της Πόλης, ξεναγηθήκαμε στους

δρόμους  της.  Τα  νέα  τείχη,  οι  επιβλητικές  λεωφόροι,  η  πλατεία  του

Κωνσταντίνου, τα λαμπρά έργα τέχνης, το Ιερόν Παλάτιον, το κτίριο της

Συγκλήτου, τα λουτρά, οι δεξαμενές και οι εκκλησίες, ήταν κάτι που σε

μάγευε. Τα έργα αυτά στις 11 Μαΐου 330, λίγα χρόνια πριν έρθουμε

είχαν  ολοκληρωθεί  τουλάχιστον  στην  Πρώτη  φάση  τους  και  είχαν

τελεστεί  τα  εγκαίνια  της  νέας  πόλης.  Τότε  έμαθα  ότι  πια  η  πόλη

ονομαζόταν πλέον Κωνσταντινούπολη, αφού πήρε το όνομά της από τον

ιδρυτή της Κωνσταντίνο Α’. Ήθελα τόσο πολύ να τον συναντήσω!

   Ο πατέρας μου ήθελε να ανταλλάξει τις λίγες οικονομίες που είχε και

απευθύνθηκε σε έναν κύριο που έκανε αυτή τη δουλειά. Όταν τελείωσε

με την ανταλλαγή μας έδειξε τα νομίσματα που είχε πάρει. Ήταν αργυρά

νομίσματα  με το  Χριστόγραμμα στο  επάνω μέρος  της περικεφαλαίας

του  Κωνσταντίνου  και  την  ένσταυρη  σφαίρα  σύμβολο  της

εκχριστιανισμένης Ρωμαϊκής Οικουμένης.

   Η  αλήθεια  είναι  ότι  σύμφωνα  με  την  εξιστόρηση  των  Χριστιανών

κατοίκων, από την ημέρα που ο Κωνσταντίνος Α’ έγινε μονοκράτορας

στο Ρωμαϊκό Κράτος το 324, έπαυσαν οι διωγμοί των Χριστιανών και

σύμφωνα με το Διάταγμα των Μεδιολάνων, συμφωνία που είχε γίνει

μεταξύ του Κωνσταντίνου και του Λικίνιου το 313, μπορούσαν ελεύθερα

να ασκούν την Χριστιανική λατρεία δίνοντας τους ίσα δικαιώματα με

όλες τις άλλες θρησκείες.

   Έτσι όπως περιπλανιόμουν στους δρόμους για άλλη μία μέρα ,άκουσα

κραυγές  ενθουσιασμού  και  χειροκροτήματα.  Ήταν  ο  αυτοκράτορας

Κωνσταντίνος Α΄ με την συνοδεία του πάνω στο άρμα του. Επιτέλους



είδα αυτόν τον σπουδαίο αυτοκράτορα. Τον άνθρωπο που πιστεύω ότι

θα έμενε για πάντα στην ιστορία για το έργο του.  Αισθάνθηκα πολύ

τυχερή,  παρά  το  γεγονός  ότι  δεν  ήταν  ξεκάθαρη  η  πίστη  του  στον

Χριστιανισμό.

  Τα χρόνια περνούσαν. Σπούδασα ιστορικός και δίδαξα με αγάπη και

αφοσίωση. Έγινα γιαγιά, απέκτησα οικογένεια, παιδιά και εγγόνια. Είδα

την Κωνσταντινούπολη να γίνεται πόλη με Χριστιανικά χαρακτηριστικά,

με πολλές εκκλησίες.

   Πάντα θα ευγνωμονώ τους γονείς μου που μου έδωσαν την ευκαιρία

να  ζήσω  στην  Κωνσταντινούπολη  και  να  αφήσω  εδώ  μέχρι  και  την

τελευταία μου πνοή.
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Μαρία Καρπουζάκη Β1.

Οι μέρες από τότε  που εγκατασταθήκαμε στο στρατιωτόπι  κυλούσαν

ήρεμα και ομαλά. Το στρατιωτόπι ήταν για την οικογένειά μου, δηλαδή

για εμένα, τον άντρα μου και τα δύο μας παιδιά, μία ευτυχής λύση, μιας

και  δεν  είχαμε  πουθενά  να  μείνουμε  και  ζούσαμε  κάτω  από  άθλιες

συνθήκες  διαβίωσης ως πάροικοι  στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.   Στο

χωράφι  στο  οποίο  ο  σύζυγός  μου  δούλευε  ως  αγρότης  και  εγώ  ως

παραδουλεύτρα,  προσέλαβαν  καινούριους  εργάτες  και  έτσι  εμείς

μείναμε στον δρόμο.  Γυρίζαμε από εδώ και  από εκεί  ψάχνοντας ένα

μέρος για να μείνουμε, αλλά καθώς οι καιροί ήταν δύσκολοι και η πείνα

και η φτώχια κυριαρχούσαν σε όλη την αυτοκρατορία, κανείς δεν μας

δεχόταν. Έτσι κατάντησα να ξενοδουλεύω από εδώ και από εκεί και να

κάνω  δουλειές  του  ποδαριού,  όπως  πλύσιμο  πιάτων  σε  διάφορα

πανδοχεία,  να προσέχω τα παιδιά μίας οικογένειας μικρομεσαίων,  οι

οποίοι  έλειπαν  συχνά  για  δουλειά  σε  χωράφια  ή  να  ράβω  και  να



επιδιορθώνω ρούχα. Βέβαια, όλες αυτές οι δουλείες δεν ήταν σταθερές

και καλοπληρωμένες,  αφού ούτε τα προς το ζην δεν μπορούσαμε να

καλύψουμε.  Τα  παιδιά  μας  πεινούσαν  όπως  και  εμείς  αλλά  ό,τι

φαγώσιμο βρίσκαμε το δίναμε σ’ αυτά. Κρυώναμε, τα ρούχα μας παλιά

και φθαρμένα δεν επαρκούσαν για να μας κρατήσουν ζεστούς από το

τσουχτερό  κρύο  του  χειμώνα.  Η  νύχτα  έπεφτε  από  νωρίς  και

απελπισμένοι  κοιμόμασταν  έξω  από  πόρτες  σπιτιών  μήπως  και  μας

λυπηθούν και μας δώσουν ένα καρβέλι ψωμί ή κάποια κουβέρτα. Τα

παιδιά μου, έβλεπαν χαρούμενες οικογένειες να τρώνε και να περνάνε

χρόνο μαζί και ένιωθαν άσχημα και αμήχανα διότι ήξεραν πως ποτέ δε

θα  μπορέσουν  να  ζήσουν  τέτοιες  στιγμές  χαράς  και  ξενοιασιάς.

Αναγκάστηκαν να μεγαλώσουν γρήγορα και απότομα. Δεν πρόλαβαν να

ζήσουν μια ξένοιαστη παιδική ηλικία έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και

εμείς  ως  γονείς,  δεν  μπορούσαμε  να  κάνουμε  τίποτα  γι’  αυτό.

Αισθανόμασταν ανίκανοι να τους προσφέρουμε το παραμικρό και έτσι

τα βλέπαμε να χάνουν την όρεξη και το κουράγιο τους για τη ζωή. Ο

καιρός  περνούσε  χωρίς  να  μπορούμε  να  βρούμε  μία  λύση  και  η

κατάσταση  είχε  καταντήσει  ανυπόφορη.  Ένας  καινούριος  κίνδυνος

εμφανίστηκε και ξεκίνησε να απειλεί την αυτοκρατορία, οι Άραβες και

γι’ αυτόν τον λόγο το παλιό διοικητικό σύστημα αντικαταστάθηκε από

ένα νέο, το οποίο κατάργησε τον μισθοφορικό στρατό  και στη θέση του

δημιούργησε τον θεματικό.  Ο θεματικός στρατός ήταν η μόνη επιλογή

που  είχαμε  για  να  βελτιώσουμε  την  ποιότητα  και  της  συνθήκες

διαβίωσής μας. Έτσι,  ο σύζυγός μου προσλήφθηκε ως στρατιώτης και

αμέσως  μεταφερθήκαμε  στην  καινούρια  μας  «κατοικία»,  το

στρατιωτόπι. Εκεί, θα συγκατοικούσαμε με άλλες οικογένειες και για να

τα βγάλουμε πέρα θα είχαμε την ευκαιρία να καλλιεργήσουμε τη γη που

μας είχε δοθεί. Ως οικογένεια ήμασταν ευγνώμονες για τη λύση που μας

παρουσιάστηκε  και  εκλάβαμε  τον  θεματικό  στρατό  ως  από  μηχανής

θεό. Στην αρχή ήμασταν όλοι φοβισμένοι για το τι θα συναντούσαμε,

μιας  και  δεν  γνωρίζαμε  τις  υπόλοιπες  οικογένειες   και  τις  διαθέσεις

τους, αλλά και η όλη κατάσταση αποτελούσε για εμάς κάτι το εντελώς

άγνωστο. Όταν εγκατασταθήκαμε στο στρατιωτόπι, προσπαθήσαμε να

πλησιάσουμε τους άλλους με φιλικές διαθέσεις και να δημιουργήσουμε

«συμμάχους», κάτι που θα βοηθούσε στο να κυλήσει ομαλά η ζωή μας

εκεί,  χωρίς τσακωμούς και διαμάχες.  Οι άλλες οικογένειες αντίστοιχα

είχαν  παρόμοιο  σκοπό  και  σύντομα  τα  παιδιά  μας  δημιούργησαν



πολλούς καινούριους φίλους και μπορούσα να δω ξανά το χαμόγελο

στα  πρόσωπά  τους.  Ευτυχώς,  για  ένα  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  δε

δεχόμασταν επιθέσεις από τους Άραβες ή άλλους εχθρούς, κάτι που μας

έδωσε  την  ευκαιρία  να  καλλιεργήσουμε  το  εύφορο  έδαφος  και  να

μαζέψουμε  μερικά  χρήματα  παραπάνω.  Ο  άντρας  μου,  ως  έμπειρος

εργάτης στα χωράφια καλλιεργούσε καθημερινά όλων των ειδών τους

καρπούς. Από όσα καλλιεργούσαμε, κρατούσαμε κάποια για να τρώμε

εμείς  και  τα  υπόλοιπα  τα  πουλούσαμε  στους  εμπόρους  που

επισκέπτονταν τα στρατιωτόπια κάθε εβδομάδα για να αγοράσουν τα

οπωροκηπευτικά που καλλιεργούσαμε. Βοηθούσα και εγώ καμιά φορά

στα  χωράφια,  αλλά  κυρίως  ασχολιόμουν  με  τα  παιδιά  μου,  καθώς

ήθελα  να  περάσω  όσο  πιο  πολύ  χρόνο  μπορούσα  μαζί  τους  και  να

συμβάλλω στη διάπλαση του χαρακτήρα τους και στη διαπαιδαγώγησή

τους. Όλα φαίνονταν να λειτουργούν αρμονικά, εγώ πρόσεχα τα παιδιά

και ετοίμαζα φαγητό, τα παιδιά έπαιζαν μαζί με τους φίλους τους,  ο

σύζυγός μου καλλιεργούσε τα χωράφια που μας είχαν δοθεί,  ώσπου

νωρίς το πρωί μιας μέρας ακούσαμε θορύβους και ιαχές πολέμου να

πλησιάζουν  το  στρατιωτόπι  μας.  Ευθύς  αμέσως  βγήκαμε  έξω για  να

δούμε τι συμβαίνει και διαπιστώσαμε πως κυριαρχούσε αναστάτωση.

Δεχόμασταν επίθεση από τους Άραβες.  Φόβος μας κατέκλυσε όλους.

Πολλές γυναίκες και παιδιά έκλαιγαν τρομαγμένοι για το τι θα γινόταν

και το πως θα αντιμετωπίζαμε τον κίνδυνο που μας πλησίαζε όλο και

περισσότερο.  Όλοι  οι  άντρες  ετοιμάστηκαν  κατάλληλα,  ζώστηκαν  με

όπλα και παρατάχθηκαν. Τα γυναικόπαιδα θα παρέμεναν κρυμμένα στα

σπίτια μέχρι να τελειώσει η επίθεση.  Αφού αποχαιρετήσαμε το σύζυγό

μου, εγώ και τα παιδιά πήγαμε να κρυφτούμε μαζί με τους υπόλοιπους.

Βρισκόμασταν σε απόγνωση. Δεν ξέραμε πόσο θα διαρκούσε όλο αυτό ή

αν οι  προμήθειες θα ήταν αρκετές για να μας κρατήσουν ζωντανούς

όλους.  Η  πρώτη  μέρα  πέρασε  αργά  και  βασανιστικά.  Κανείς  δεν

τολμούσε να κοιτάξει  ή να βγει έξω.  Κάναμε οικονομία στο φαγητό,

προσπαθούσαμε όλες να φτιάξουμε τη διάθεση των φοβισμένων μας

παιδιών.  Η  προσπάθεια  μας  βέβαια ήταν  ανώφελη,  αφού τα  παιδιά

ήξεραν πως υπήρχε περίπτωση να μη ξαναδούν τους πατεράδες τους.

Ύστερα  από  μία  εβδομάδα,  κατά  την  οποία  παραμέναμε

κλειδαμπαρωμένοι  στα σπίτια,  μερικοί άντρες ήρθαν να παραλάβουν

προμήθειες. Η ατμόσφαιρα άλλαξε εντελώς όταν μάθαμε ποιοι έπεσαν

στον πόλεμο. Γυναίκες και παιδιά άρχισαν να θρηνούν τους δικούς τους.



Λυπήθηκα  πολύ  για  της  απώλειες  μα  η  ελπίδα  μέσα  μου

αναζωπυρώθηκε όταν έμαθα πως ο άντρας μου ήταν καλά. Ο πόλεμος

κράτησε τρεις  εβδομάδες  και  μία  μέρα ακριβώς  .  Οι  στρατιώτες  του

θεματικού στρατού πολέμησαν σαν ήρωες,  με  μεγάλη αυταπάρνηση,

αποφασισμένοι να σώσουν τις οικογένειες τους. Έτσι λοιπόν, ο καιρός

ειρήνης επέστρεψε στο στρατιωτόπι μας και μετά από πολλούς μήνες

χωρίς  πολλές  επιθέσεις,  αποφασίσαμε  να  φύγουμε  και  να

αναζητήσουμε εργασία αλλού. Είχαμε μαζέψει αρκετά χρήματα για να

τα  βγάλουμε  πέρα  και  μάλιστα  είχα  ακούσει  από  έναν  έμπορο  πως

ζητούσαν  μοδίστρες  στην  Κωνσταντινούπολη.  Μπορεί  να  μην  ήμουν

μορφωμένη,  επειδή  προερχόμουν  από  μία  πολύ  φτωχή  οικογένεια,

ήξερα  όμως  να  ράβω  πολύ  καλά.  Έτσι,  αφού  φύγαμε  από  το

στρατιωτόπι  για να κάνουμε μία καινούρια αρχή,  έψαξα για δουλειά

στην  Κωνσταντινούπολη  και  με  δέχτηκαν  ως  μοδίστρα  σ’  ένα

ραφτάδικο. Ο μισθός μου εκεί δεν ήταν πολύ υψηλός, τα χρήματα όμως

επαρκούσαν  για  να  ζήσουμε  αξιοπρεπώς  και  ήμουν  πολύ

ευχαριστημένη  και  χαρούμενη  που επιτέλους  θα ασκούσα  μία  τέχνη

που  τόσο  αγαπούσα.  Ο  σύζυγός  μου  βρήκε  και  αυτός  δουλειά  ως

αγρότης,  σ’  ένα από τα πολλά κτήματα ενός μεγαλογαιοκτήμονα που

ήταν λίγο πιο έξω από την Πόλη. Όλοι μαζί μείναμε σ’ ένα μικρό αλλά

γραφικό σπιτάκι  το  οποίο άνηκε σε μία γριούλα που δεν μας ζήταγε

πολλά χρήματα για ενοίκιο με τον όρο ότι θα κατοικούσε και αυτή μαζί

μας.  Η  ζωή  μας  λοιπόν  πήρε  μία  εντελώς  διαφορετική  τροπή  πιο

ευχάριστη για όλους μας. Έζησα έτσι πολλά και ευτυχισμένα χρόνια με

τα παιδιά και τα εγγόνια μου. 

ΤΕΛΟΣ.
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“Η επίθεση και η αντεπίθεση”

Η ώρα έφτασε…. Ο Ηράκλειος μας αποχαιρετά.

- Αντίο γιέ μου, να προσέχεις γιατί πιστεύω πως όλο και κάποιος

λαός θα προσπαθήσει να επιτεθεί στην Πόλη όσο λείπω. 

- Τι είναι αυτά που λες πατέρα, η πόλη μας είναι καλά οχυρωμένη

και τα τείχη μας είναι απόρθητα, κανένας δεν μπορεί να μας νικήσει.

- Ναι, άλλα μην ξεχνάς γιέ μου, ότι φεύγοντας εγώ από την Πόλη,

παίρνω  πολύ  μεγάλο  στρατό  και  αφήνω  πίσω  τα  γυναικόπαιδα  και

λίγους στρατιώτες, για παν’ ενδεχόμενο.

- Εντάξει, όμως, όπως σου είπα δεν νομίζω να πάθουμε κάτι γιατί

όλοι μας φοβούνται.

- Εντάξει εντάξει, σε πιστεύω, τέλος πάντων, πρέπει να φύγω τώρα,

να είσαι προσεκτικός.

- Εντάξει μπαμπά, αντίο 

- Αντίο

Και  κάπως  έτσι,  έμεινα  μόνος,  έχοντας  τις  ζωές  εκατομμυρίων

ανθρώπων στην πλάτη μου, κάθομαι στο κρεβάτι μου και σκέφτομαι τις

επόμενες κινήσεις μου. 

Οι  μέρες  κυλούσαν  ήρεμα.  Τα  νέα  από  τις  μάχες  του  πατέρα  ήταν

θετικά. Κάθε μέρα και άλλη μια περιοχή της Περσίας πέφτει στα χέρια

μας.  

Παρόλο που τα πράγματα πήγαιναν εξαίσια, ο κόσμος στην Πόλη, ήταν

ανήσυχος, πολλά ακουγόντουσαν και έβλεπαν τα σημάδια ότι κάτι κακό

θα συνέβαινε. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να πάω στον γέροντα μάντη να



μου  πει  αν  βλέπει  κάτι.  Και  ναι,  οι  ανησυχίες  του  κόσμου

επιβεβαιώθηκαν από εκείνον.

Μου είπε ότι πρέπει να προετοιμάσω τον λαό για αυτό που ερχόταν.

Τους  συγκέντρωσα  λοιπόν  και  τους  ανακοίνωσα  τα  λεγόμενά  του.

Έπρεπε να φτιάξουμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε έναν μικρό στρατό

που  θα  μπορούσε  να  αντισταθεί  με  επιτυχία  στον  εχθρό.  Πώς  θα

γινόταν λοιπόν αυτό με τόση λίγη στρατιά,; 

Μίλησα  με  τον  Πατριάρχη  Φώτιο  και  αποφασίσαμε  από  κοινού  να

χρησιμοποιήσουμε  όσο  στράτευμα  έχει  μείνει  πίσω  και  μερικά

γυναικόπαιδα,  τα  οποία  έχουν τις  βασικές  στρατιωτικές  γνώσεις  από

τους άντρες και τους πατεράδες τους. 

Με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να συγκεντρώσω όσους περισσότερους

ανθρώπους μπορούσα, για να προστατέψουμε την Κωνσταντινούπολη

σε πιθανή επίθεση. 

Οι  μέρες  περνούσαν…  Ο  πατέρας  συνέχιζε  τις  νίκες…  Οι  πόλεις  της

Περσίας,  σιγά σιγά έπεφταν στον έλεγχο μας… Όταν ξαφνικά, ακούω

έναν δυνατό θόρυβο έξω από τα τείχη. Κοιτάω έξω και προς έκπληξή

μου, βλέπω χιλιάδες πολεμιστές έξω από την πύλη. 

Με  πιάνει  πανικός  και  φωνάζω  τον  Φώτιο.  Με  συμβουλεύει  να

ηρεμήσω...Στην συνέχεια φωνάζουμε τον λαό να συγκεντρωθεί… Αφού

συγκεντρώθηκαν όλοι κάτω από το παλάτι μου τους είπα:

- Αγαπημένοι  μου συμπολίτες,  έξω από τα τείχη  μας  βρίσκονται

χιλιάδες Άβαροι και Σλάβοι. Πρέπει να μείνουμε ψύχραιμοι και γενναία

να τους αντιμετωπίσουμε. Δεν θα επιτεθούμε πρώτοι, θα περιμένουμε

να δούμε τι θα κάνουν.

- Μα είσαι σίγουρος άρχοντά μας; 

- Ναι,  θα  περιμένουμε.  Ίσως  μας  στείλουν  αγγελιοφόρο  μόλις

οργανωθούν.

Έτσι και έγινε…..Μετά από λίγες ώρες δυο εκπρόσωποι, ένας από τους

Άβαρους και ένας από τους Σλάβους μας χτυπήσαν τα τείχη και ήθελαν

να μιλήσουν με τον άρχοντα. 

Ποιόν άρχοντα όμως; 

Έτσι, παρουσιάστηκα εγώ και ο Πατριάρχης Φώτιος μπροστά τους.



- Εσείς είσαστε οι άρχοντες; Μας ρώτησαν.

- Ναι, εμείς. Τί θέλετε;

- Λοιπόν,  (χαχαχαχα γελούσαν)  μικρούλη και  παππούλη θέλουμε

ήσυχα ήσυχα να μας παραδώσετε την Πόλη σας.  Χωρίς  προβλήματα.

Πείτε στον λαό σας να πάρει τα υπάρχοντα του και να φύγει αμέσως.

Σας δίνουμε μια ώρα να το σκεφτείτε. 

- Εντάξει, θα το σκεφτούμε και θα σας ενημερώσουμε.

- Τα λέμε σε μία ώρα, λεπτό παραπάνω.

Ο συγκεντρωμένος λαός, άκουσε τους δυο εκπροσώπους. 

- Λαέ μου, η απόφαση είναι δική σου. 

- Θα επιτεθούμε, θα επιτεθούμε.

- Εντάξει,  λοιπόν  αφού  αυτό  θέλετε.  Αλλά  θα  πρέπει  να  τους

ξεγελάσουμε, να κάνουμε ένα τέχνασμα. 

- Ναι ναι άρχοντα. Σύμφωνοι. 

- Ας καταστρώσουμε το σχέδιο μας λοιπόν.

Και έτσι έγινε

- Ακούστε με, αρχικά θα κάνουμε πως φεύγουμε και υπακούσαμε

τις εντολές τους, όταν εμείς βγαίνουμε έξω, θα βγάλουμε τα σπαθιά μας

και  θα  τους  σκοτώσουμε  όλους,  έτσι,  θα  τους  πιάσουμε

απροετοίμαστους και δεν θα προλάβουν να αντιδράσουν. 

Η  ώρα  πέρασε  και  οι  διαπραγματευτές  επέστρεψαν,  έτσι  τους

ανακοινώσαμε την απόφασή μας. Εκείνοι, χαρούμενοι, μας άφησαν δυο

ώρες για να ετοιμαστούμε και να αποχαιρετήσουμε την Πόλη.

 Έτσι και έγινε. Οι γυναίκες, φόρεσαν μακριά ρούχα κάτω από τα οποία,

είχαν κρύψει σπαθιά. Οι άντρες είχαν κρύψει τα σπαθιά στις “βαλίτσες”

τους και τα μικρά παιδιά είχαν γεμίσει τις τσέπες τους με πέτρες. 

Το  δίωρο  πέρασε…  εμείς  έτοιμοι  να  αποχωρήσουμε  από  την  Πόλη.

Μπροστά πήγα εγώ με τον Πατριάρχη Φώτιο. Μόλις βγήκε όλος ο λαός

από  τα  τείχη  δόθηκε  το  σύνθημα.  Τα  σπαθιά  βγήκαν  και  οι  πέτρες

πετούσαν στον αέρα. Οι εχθροί πιάστηκαν στον ύπνο, κανένας δεν το

περίμενε,  οι  νεκροί  έπεφταν  σαν  τα  σπιρτόκουτα.  Η  μάχη  ήταν



αιματηρή. Μόνο κραυγές ακουγόντουσαν. Μετά από αρκετές ώρες οι

εχθροί  υποχωρούν.  Νικήσαμε.  Το  πείσμα  και  η  θέλησή  μας

αντιμετώπισε τον πολυάριθμο στρατό τους. 

Τα  νέα  ταξίδεψαν  μέχρι  την  μακρινή  Περσία.  Ο  Πατέρας  μου  στο

άκουσμα  της  νίκης  γέμισε  πείσμα  και  ήθελε  να  συνεχίσει  μέχρι  την

ολοκληρωτική καταστροφή των Περσών και αυτό έκανε. 

Μετά από πολύ καιρό και μάχες, επέστρεψε στο σπίτι του νικητής. Μαζί

κάναμε  την  Κωνσταντινούπολη  κυρίαρχη  δύναμη  που  ένωνε  την

Ανατολή με την Δύση. Και όλος ο κόσμος μίλαγε για τον πολιτισμό μας.  
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Φωκάς, ο στρατηγός – ήρωας της Βασιλεύουσας

Ο Φωκάς  γεννήθηκε το 505 μ.Χ. στο χωριό Γερμανίκεια της Θράκης και

θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς ηγέτες όλων των

εποχών.  Όντας  ο  δεύτερος  δυνατότερος  άντρας  στην  Αυτοκρατορία,

μετά τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, τον οποίο και υπηρετούσε πιστά,

υπερασπίστηκε  με  το  σπαθί  την  τιμή  της  Αυτοκρατορίας,  τόσο  σε

Ανατολή όσο και Δύση.

Πρόκειται, λοιπόν, για τον μεγαλύτερο Έλληνα στρατηγό-κατακτητή που

εμφανίστηκε μετά τον Μ. Αλέξανδρο, καθώς  γιατί  κανένας από τους

διαδόχους  του  δεν  μπόρεσε  ποτέ  να  συγκριθεί  με  το  μεγάλο

στρατηλάτη.

Ο  Φωκάς,   όμως,  και  πρακτικά,  πήγε  όπου  δεν  πρόλαβε  να  πάει  ο

Μέγας Αλέξανδρος:  δηλαδή στις ακτές της Βόρειας Αφρικής και στην

Σικελία  και  Ιταλία,  κατακτώντας  όσα  δεν  δόθηκε  η  ευκαιρία  στον



δεύτερο να κατακτήσει!  Εξάλλου είναι και ένας από τους ελάχιστους

στρατηγούς  παγκοσμίως  που  κατέκτησαν  τη  Ρώμη,  αφού  στις   9

Δεκεμβρίου 536 μ.Χ.,  και μετά την κατάκτηση της Νεάπολης, εισήλθε

νικητής στην Αιώνια Πόλη, της οποίας ο πληθυσμός άνοιξε εκουσίως τις

πύλες, την ίδια ώρα που οι εξαθλιωμένοι Οστρογότθοι αποχωρούσαν

αμαχητί.

 Σε  νεαρή  ηλικία  διορίστηκε  από  τον  ίδιο  τον  Ιουστινιανό  ως

"βουκελάριος"  στην  προσωπική  του  φρουρά.  Μέσα  από  μια  σειρά

επιτυχών  καταδρομικών  επιχειρήσεων  των  οποίων  ηγείτο,  κατάφερε

γρήγορα να εξελιχθεί στα ανώτερα στρατιωτικά αξιώματα.

Το  529  μ.Χ.  ο  Φωκάς,  με  τον  βαθμό  του στρατηλάτη  της  Ανατολής,

οδήγησε τον Βυζαντινό στρατό στον πόλεμο εναντίον των Περσών, το

νεοσύστατο κράτος των οποίων ερχόταν συχνά σε συγκρούσεις με την

Αυτοκρατορία.   Αν  και  αρχικά  ηττήθηκε  στο  οχυρό  του  Δάρας,  τον

επόμενο χρόνο ο νεαρός στρατηγός,  παρά τον μικρότερο αριθμητικά

στρατό  που  κατείχε,  κατάφερε  χάρη  στον  στρατηγικό  του  νου  να

πετύχει μια περήφανη νίκη για την Αυτοκρατορία.

Τα  επόμενα  χρόνια  κατάφερε,  μέσα  από  παράτολμες  μάχες,  να

προκαλέσει  μεγάλες  απώλειες  στον  Περσικό  στρατό  μέχρι  τον

φθινόπωρο  του  531  όπου  ο  Ιουστινιανός  τον  ανακάλεσε  στην

Κωνσταντινούπολη.

Στην  Κωνσταντινούπολη,  η  συμβολή  του  Φωκά  στην  καταστολή  της

Στάσης  του  Νίκα  θα  τον  καταστήσει  έναν  από  τους  πιο  έμπιστους

συνεργάτες  του  Αυτοκράτορα,  ο  οποίος  θα  του  αναθέσει  την

εκστρατεία εναντίον των Βανδάλων στην Δύση. Έτσι, με τον τίτλο του

στρατηγού  ανέλαβε  την  εκστρατεία  εναντίον  του  Βάνδαλου  βασιλιά

Γελίμερου. Η ένταση της επιδρομής ήταν μεγάλη και το παιχνίδι αυτό

της γάτας με το ποντίκι  εξακολούθησε  έως τη στιγμή που ο Φωκάς

πέρασε μπροστά από τον εχθρό, με σύμμαχο έναν ποταμό! Λόγω των

έντονων  βροχοπτώσεων,  ο  ποταμός  ήταν  αδιάβατος  και  έτσι  οι

αντίπαλοι  τοποθέτησαν μικρές φρουρές κατά μήκος της ελεγχόμενης

από αυτούς όχθης. Αδυνατώντας να κινηθούν, οι δύο στρατοί έμειναν

αντιμέτωποι  μερικές  μέρες,  δίνοντας  μια  αίσθηση  ασφάλειας  στους

αντιμαχόμενους,  οι οποίοι θεωρούσαν πως οι στρατιώτες του Φωκά

δεν μπορούσαν να περάσουν τον ποταμό. Ωστόσο οι περίφημοι ιππείς

του Βυζαντινού στρατού, ανακάλυψαν ένα σημείο από όπου μπορούσε,



με προσπάθεια, να περάσει ο στρατός. Αμέσως ο Φωκάς έσπευσε στο

σημείο και, αφού βεβαιώθηκε, διέταξε να ετοιμαστεί το στράτευμα να

περάσει μόλις νύχτωνε.

 Έτσι  και έγινε. Με απόλυτη τάξη, πέρασαν τον ποταμό τη νύχτα και

πλησίασαν  στο  αντίπαλο  στρατόπεδο.   Δεν  επιτέθηκαν,  όμως,

περιμένοντας  την  αυγή,  από  το  φόβο  μήπως  σκοτώσουν,  μέσα  στο

σκοτάδι και την σύγχυση, και τους αθώους ανθρώπους. Ξαφνικά, μόλις

άρχισε να χαράζει,  με την ιαχή «Κύριε Ελέησον», που τους είχε διδάξει

ο  ηγούμενος Ιλλαρίων,  εφόρμησαν.  Οι  αιφνιδιασμένοι  αντίπαλοι  δεν

κατάφεραν να αντισταθούν, αλλά όσοι μπόρεσαν τράπηκαν σε φυγή,

αφήνοντας  πίσω  τους  λάφυρα και  αιχμαλώτους.  Περίπου  1.000  που

προσπάθησαν  να  προβάλουν  αντίσταση  σκοτώθηκαν.  Άλλοι  12.000

αιχμαλωτίστηκαν. Το σημαντικότερο όμως ήταν η απελευθέρωση των

αιχμαλώτων,  οι  οποίοι  με  δάκρυα  στα  μάτια  ευχαριστούσαν  τους

στρατιώτες που τους έσωσαν.

 Το  533  στην  μάχη  στο  Δέκιμον,  νότια  της  Καρχηδόνας,  ο  Φωκάς

συνέτριψε τον πολυάριθμο εχθρικό στρατό και εισήλθε θριαμβευτικά

στην Καρχηδόνα. Ο εχθρός είχε δώσει  οδηγίες στις δυνάμεις του να

νικήσουν  ή  να  σκοτωθούν.   Την  πολιορκία  την  άφησε  ο  Φωκάς  να

εξελιχθεί πίσω από τα τείχη της πόλης, αφήνοντας τους αντιπάλους να

εξουθενωθούν.  Οι αμυνόμενοι αντιμετώπισαν τον υπερβολικό αριθμό

στρατιωτών, που με άγριες επιθέσεις προσπαθούσαν να ανέβουν στα

τείχη με κλίμακες. Συνδύασε ο στρατηγός την χερσαία επίθεση με μία

εφόρμηση  από  τη  θάλασσα,  που  ανάγκασε  τους  εχθρούς  να

υποχωρήσουν,  αφήνοντας  την  πόλη,  διαφορετικά  θα  ακολουθούσε

μεγάλη καταστροφή της Καρχηδόνας. 

Τον  ίδιο  χρόνο  θα  αντιμετωπίσει  ξανά  τον  Γελίμερο  στην  μάχη  στο

Τρικάμαρον, όπου και θα εξολοθρεύσει ολοκληρωτικά τους Βάνδαλους

και τους Βέρβερους.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Ιουστινιανός, εκμεταλλευόμενος την ασταθή

πολιτική κατάσταση στην υπό γοτθική κατοχή ιταλική χερσόνησο,  θα

επιδιώξει  την  προσάρτησή  της,  στέλνοντας  τον  στρατηγό  Φωκά,  ο

οποίος αποβιβάστηκε στην Καλαβρία το 536 και κατευθύνθηκε βόρεια,

ενώ  οι  ελληνικοί  πληθυσμοί  της  περιοχής  τον  υποδέχονταν  ως

απελευθερωτή από τον βαρβαρικό ζυγό των Οστρογότθων.



Με καταδρομική τακτική θα καταφέρει να εισβάλει στο εσωτερικό της

οχυρωμένης  πόλης  της  Νεάπολης  και  με  400  εμπειροπόλεμους

στρατιώτες θα την καταλάβει.

Τον ίδιο χρόνο, μέσα από διπλωματικά τεχνάσματα του Ιουστινιανού, η

αιώνια  πόλη,  η  Ρώμη,  προσαρτάται  στην  Αυτοκρατορία,

εγκαταλελειμμένη από τους Οστρογότθους κατακτητές της.  Όμως,   ο

Φωκάς είχε να αντιμετωπίσει 150.000 γότθους πολιορκητές της Ρώμης.

Φυσικά,  επέβαλε  την  τάξη στην  πανικόβλητη  πόλη και  κατάφερε  με

συχνές  επιδρομικές  επιχειρήσεις  να  αντέξει,  μέχρι  να  έλθουν

ενισχύσεις.

Οι  μεγάλες  νίκες  του  στην  Ιταλική  χερσόνησο  του  είχαν  δώσει  την

δυνατότητα  να  ανακηρυχτεί  αυτόνομος  βασιλιάς,  αλλά  εκείνος  ποτέ

δεν  έχασε  την  πίστη  του  στον  Αυτοκράτορα,  ο  οποίος   θα   τον

ανακαλέσει  στην Κωνσταντινούπολη,  λόγω της εισβολής των Περσών

στην ανατολή. Στάλθηκε ξανά στην ανατολή για να αντιμετωπίσει τους

Πέρσες.  Αυτήν  την  φορά,  όμως,   με  τεχνάσματα  και  διπλωματικές

κινήσεις,  κατάφερε  να  προκαλέσει  σύγχυση  στα  στρατεύματα  του

Πέρση βασιλιά Χοσρόη και να τους απωθήσει.

Την περίοδο εκείνη ακούστηκαν φήμες για την διεκδίκηση του θρόνου

από τον Φωκά, επειδή εκείνος είχε την αμέριστη στήριξη του στρατού.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την φυλάκιση του δαφνοστεφή στρατηγού

και την δήμευση της περιουσίας του από την Αυτοκράτειρα Θεοδώρα,

επειδή ο Ιουστινιανός είχε προσβληθεί από πανώλη. Θα κατηγορηθεί,

δηλαδή,  για απιστία προς το στέμμα.

Αν  και  λίγους  μήνες  αργότερα  ο  Ιουστινιανός  τον  αποκατέστησε,

ύστερα από λίγα χρόνια, το 565 ο Φωκάς πέθανε, δυστυχώς, χωρίς την

τιμή που θα άρμοζε σε έναν τέτοιο στρατηγό.
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ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Β3)

   Μια μέρα ένας  έμπορας  αφού χαιρέτησε  την γυναίκα του και  τα

παιδία  του,  ξεκίνησε  με  το  κάρο  και  το  άλογο  του  να  πάει  κάποια

υφάσματα σε μία βόρεια περιοχή του Βυζαντίου. Καθώς προχωρούσε

ήρεμα  ένας  κοντός  μικρόσωμος  άντρας  πετάχτηκε  μπροστά  του,  ο

έμπορας έκανε μια μανούβρα και απέφυγε τον άντρα και σταμάτησε το

κάρο για να δει εάν είναι καλά και να μάθει τον λόγο που εμφανίστηκε

μπροστά του. Καθώς τον πλησίαζε ο άντρας έβγαλε ένα μαχαίρι από την

τσέπη του και το έφερε κοντά στο πρόσωπο του έμπορα. Τον έδεσε  με

ένα  σχοινί  και  μετά  έψαξε  την  άμαξα  του  για  να  βρει  κάτι  που  θα

μπορούσε να κλέψει, αφού είδε ότι η άμαξα δεν είχε τίποτα αξίας είπε

στον έμπορο ότι για να τον αφήσει να ζήσει  θα έπρεπε να του κάνει μια

επικίνδυνη η οποία ήταν να περάσει παράνομα κάποια πράγματα στο

βουλγαρικό  κράτος  ο  έμπορος  χωρίς  να  έχει  άλλη  επιλογή  και

γνωρίζοντας ότι αν έλεγε όχι θα πέθαινε δέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Τότε ο ληστής ανέβασε τον έμπορο στο κάρο και μπήκε στην θέση του

οδηγού. Ταξίδευαν για πολλές ώρες ώσπου έφτασαν σε ένα σπίτι οπού

ήταν μικρό και σκοτεινό, ολόκληρο το σπίτι φώτιζε μόνο ένα μικρό κερί

και ακριβώς από κάτω υπήρχε ένα μεγάλο ξύλινο κουτί.  << Αυτό πρέπει

να μεταφέρεις>> είπε ο άντρας << αλλά για να είμαι σίγουρος ότι θα

κάνεις τη δουλεία σωστά θα πρέπει να πάρεις μαζί σου και αυτόν>> και

τότε ένας τρίτος άντρας ήρθε και τρόμαξε τον έμπορο.<< Θα κάθεται

δίπλα  σου  χωρίς  να  σου  μιλάει  και  χωρίς  να  του  μιλάς,  δεν  θα  σε

πειράξει εκτός και αν αλλάξεις πορεία ή προσπαθήσεις να ξεφύγεις και

στα  σύνορα  του  κράτους  θα  τον  ακούς  και  θα  κάνεις  ότι  σου  λέει

εντάξει;>>. Ο έμπορος ήταν τόσο τρομοκρατημένος που δεν μπορούσε

ούτε να απαντήσει οπότε έγνεψε καταφατικά και κατευθύνθηκε προς

το κάρο του με τον άντρα από πίσω.

        Το ταξίδι κυλούσε ήρεμα χωρίς να ακουστεί μιλιά και από τους δύο

άντρες  και  χωρίς  να  ανταλλάξουν  βλέμμα.  Λίγο  πριν  το  τέλος  της

μεγάλης διαδρομής ο άντρας αποκοιμήθηκε και τότε ο έμπορος βρήκε

την ευκαιρία να γλιτώσει αλλά δεν μπορούσε να αφήσει το κάρο και να

φύγει αλλά ούτε και να κατεβάσει τον άντρα από αυτό γιατί θα ξύπναγε

οπότε αποφάσισε να πάει μέχρι τα σύνορα όσο πιο γρήγορα μπορούσε

και με την ελπίδα ότι θα κοιμόταν ακόμα ο άντρας να τον παραδώσει

στους φύλακες. Χτύπησε με τα λουριά το άλογο του και αυτό επιτάχυνε.

Φτάσανε στα σύνορα και ευτυχώς ακόμα ο άντρας κοιμόταν τότε πήγε



σε έναν φύλακα οπού ήταν εκεί και του είπε τι είχε γίνει όμως για κακή

του τύχη ο φύλακας δεν τον πίστεψε και μάλιστα τον συνέλαβε με την

κατηγορία  ότι  προσπαθούσε  να  αποπλανήσει   τους  φύλακες  που

προστάτευαν  το  Βυζαντινό  κράτος.  Όταν  τον  πήγανε  στην

Κωνσταντινούπολη οπού θα γινόταν η δίκη του είδε την οικογένεια του

και δάκρυσε γιατί  θεώρησε πως  δεν θα τους ξαναέβλεπε επειδή θα

έμπαινε φυλακή ή θα θανατωνόταν. Όταν μπήκε στο δικαστήριο ήταν

δακρυσμένος  και  ο  δικαστής  τον  ρώτησε  τον  λόγο  και  εκείνος  του

απάντησε<< γιατί θα καταδικαστώ για κάτι που αναγκάστηκα να κάνω

χωρίς να θέλω και δεν θα ξαναδώ την οικογένεια μου.>> ο δικαστής

λυπήθηκε τον έμπορο και γι αυτό τον άφησε να ζήσει χαρίζοντας του

ένα καινούργιο κάρο και άλογο γι αυτά που είχε αφήσει στα σύνορα

πριν τον πιάσουν.  Ο έμπορος  ευχαρίστησε τον δικαστή και του είπε τι

είχε  γίνει  και  μετά  οδήγησε  τους  φύλακες  στον  μέρος   τον  πήγε  ο

ληστής οπού τον συνέλαβαν και τον εκτέλεσαν. 
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«Όταν είδα τον αγγελιοφόρο στη μεγάλη τραπεζαρία και τα δάκρυα της

μητέρας που έτρεχαν σαν ποτάμι από το όμορφο πρόσωπό της, αμέσως

αντιλήφθηκα τον λόγο για τον ερχομό του αγγελιοφόρου. Έτρεξα γοργά

δίπλα  της  να  της  συμπαρασταθώ  έχοντας  όμως  μονάχα  ένα

συναίσθημα, αυτό της αγανάκτησης και του θυμού των ανθρώπων που

σου έφεραν τον θάνατο. Ω πατέρα δεν σου άξιζε τέτοιο τέλος, μα στο

υπόσχομαι πως θα πάρω εκδίκηση από αυτούς που σου έφεραν τον

χαμό σου.



 Από  το  μυαλό  μου  δεν  μπορούν  να  φύγουν  οι  μόλις  τελευταίοι

τσακωμοί που είχες με την μητέρα στο μικρό μας σπιτικό πριν φύγεις

για να υπερασπισθείς τα τείχη της πόλης. Ανήκες στους εναπομείναντες

στρατιώτες της πόλης καθώς δεν είχες φύγει μαζί με τον αυτοκράτορα

Ηράκλειο για να αντιμετωπίσεις  τους Πέρσες εχθρούς.  Όταν όμως οι

άτιμοι  Άβαροι  έσπασαν  την  συνθήκη  ειρήνης  και  επιτέθηκαν  στην

αυτοκρατορία από τα δυτικά, την πλευρά της πόλης οπού κατοικούμε,

αναγκαστικές να εγκαταλείψεις το περίχωρό σου για να υπερασπιστείς

την  Πόλη μας!  Η  μητέρα σου φώναζε  με  δάκρυα στα  μάτια  να μην

αποσυρθείς στα τείχη, για να εγκαταλείψουμε το σπιτικό μας όσο τον

δυνατόν πιο γρήγορα γινόταν και να φύγουμε μακριά. Μα κάτι τέτοιο

θα ήταν μεγάλο λάθος για έναν τόσο σημαντικό Βυζαντινό στρατιώτη

σαν εσένα. Η μητέρα σημείωσε σίγουρα αντιδράσεις πανικού γιατί  η

ήττα της Κωνσταντινούπολης αυτή την φορά φαινόταν δεδομένη δίχως

τον αυτοκράτορα παρόν. Ωστόσο εσύ δεν φοβούσουν και ήσουν τόσο

σίγουρος για την νίκη που τελικά πήραμε και αν και δεν το έδειξα είχες

πείσει  και  εμένα.  Αν  ήξερε  η  μητέρα  μονάχα  όμως  πως  είχες  βγει

σωστός. 

Θυμάμαι από μικρός, είχες μεγάλη πίστη στον Θεό και μάλιστα πολύ

στενές σχέσεις με τον Πατριάρχη Σέργιο.  Στάθηκες πολλές φορές στο

πλευρό του υπερασπίζοντάς  τον  αφού πίστευες  σε  αυτόν  και  πάντα

έβγαινες  ανταμοιβόμενος.  Έτσι  και  τότε,  οι  προσπάθειες  του

Πατριάρχης  να καθησυχάσει  και  να ενθαρρύνει  τον  λαό,  έκαναν  και

εσένα πιο πεπεισμένος για το καθήκον σου λαμβάνοντας δράση. Έτσι,

με την χάρη της Θεοτόκου και όλων εσάς των θαρραλέων πολεμιστών,

το έδαφος έγινε εχθρικό για τους Άβαρες και τους απέκρουε φέρνοντας

νικηφόρες μάχες στους Βυζαντινούς. 

Η  τελευταία  μέρα  7  Αυγούστου  ήταν  αυτή  που  αποδυναμώθηκαν

ολοκληρωτικά  οι  Άβαροι.  Η  απόπειρα  των  Αβάρων  να  στείλουν

πλοιάρια  για  να  μεταφέρουν  τους  Πέρσες  έξω  από  τα  τείχη  της

Βασιλεύουσας απέτυχε, χάρη την επέμβαση του ανώτερου Βυζαντινού

στόλου αλλά και λόγω ενός μεγάλου ανεμοστρόβιλου που εκμηδένισε

το εχθρικό ναυτικό τη στιγμή που ο Πατριάρχης περίφερε την εικόνα

της Παναγίας στα τείχη. Σχεδόν ταυτόχρονα απωθήθηκε και η επίθεση

των  Αβάρων  από  τα  δυτικά  τείχη.  Οι  τελευταίοι  εγκατέλειψαν  την

προσπάθεια και αποσύρθηκαν οριστικά. Το ίδιο έπραξαν και οι Πέρσες,

βλέποντας πως με την υποχώρηση των Αράβων δεν θα τους δινόταν



άλλη  ευκαιρία.  Αχ  και  να  ήσουν  ζωντανός,  να  έβλεπες  τους

πανηγυρισμούς και να συμμετείχες στην συγκέντρωση στην Αγία Σοφία

όπου ψάλλαμε τον ακάθιστο ύμνο… Είμαι σίγουρος πως θα σου έμενε

κάτι αξέχαστο!

Η απουσία σου πατέρα με επηρέασε πολύ. Μέχρι και 10 ολόκληρους

μήνες έπειτα τον θάνατό σου, είχα λογισμούς παραίτησης της ζωής για

τον  λόγο  της  απουσίας  σου.  Ώσπου  ένα  βράδυ  κάτι  σαν  τράνταγμα

ένιωσα  και  μια  φωνή άκουσα να φωνάζει  «Όχι!».  Το  επόμενο πρωί

ξύπνησα με δίψα αντεπίθεσης. Είχε περάσει ένας χρόνος. Ο Ηράκλειος

ανακοίνωσε για την επόμενη επίθεσή του. Είχα κλείσει τα 18 και ήμουν

έτοιμος να τον ακολουθήσω. Όσο για την μητέρα, έπειτα από αρκετές

συζητήσεις μας, είχα την έγκρισή της να ακολουθήσω τον Ηράκλειο. 

Το  ταξίδι  είχε  ξεκινήσει.  Με  μία  μεγαλειώδη  εκστρατεία  εισβάλαμε

στην  περσική  επικράτεια,  πολιορκώντας  την  Νινευή.  Η  νικηφόρα

εκστρατεία αυτή θα μπορούσε να ήταν και ο μεγαλύτερος θρίαμβος του

αυτοκράτορα.  Οι πόλεμοι εναντίον των Περσών είχαν μεγάλη σημασία

όχι μόνο επειδή εξασφάλιζαν τα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας

από το περσικό κίνδυνο αλλά για την ανάκτηση του Τιμίου Σταυρού.

Καταφέραμε να τον ανακτήσουμε πατέρα. Ακούς; Έπειτα την οριστική

νίκη  μας  κατά  των  Περσών  το  628  το  ιερό  αυτό  σύμβολο  της

Χριστιανοσύνης μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη!

Στην  μητέρα  φάνηκε  μετά  από  τόσο  καιρό  το  τεράστιο  και  λαμπρό

χαμόγελο της.  Είναι  πολύ περήφανη για  εμένα όπως ξέρω και  εσύ…

Έπειτα από τις μάχες αυτές υπόσχομαι πως δεν θα σταματήσω να είμαι

πιστός Βυζαντινός στρατιώτης που θα μάχομαι κάθε μέρα μονάχα για

εσένα…»

Ο γιος σου Κωνσταντίνος.
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ΒΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Β3)

Εγκλωβισμένοι στην Κωνσταντινούπολη

Κεφάλαιο 1

Ήταν Κυριακή, επιτέλους! Η Κυριακή ήταν από τότε που με θυμάμαι η

καλύτερη  μέρα  της  εβδομάδας.  Ήταν  η  μέρα  που  όλες  μου  οι

υποχρεώσεις,  όλα μου το άγχος χανόταν και αυτό που είχε σημασία

ήταν να περάσω καλά. Ζω σε ένα μικρό χωριό λίγα χιλιόμετρα μακριά

από την Κωνσταντινούπολη και όπως καταλαβαίνεις  δεν ζουν πολλοί

άνθρωποι εκεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πολλούς φίλους. Δεν είναι

απαραίτητα κακό αυτό όμως. Αυτό που ήταν κακό, ή μάλλον αυτό που

δεν μου άρεσε ήταν ότι δεν τους βλέπαμε πολύ συχνά. Τα δύο αδέρφια,

ο Φαίδων και  η  Αθηνά έκαναν μαθήματα και  δεν  είχαν πολύ χρόνο

πλέον. Ο Ιων είχε αρχίσει δουλειά. Αν και μικρός ήταν απαραίτητο. Ο

πατέρας  του  είχε  αρρωστήσει  βαριά  και  αφού  η  μητέρα  του  δεν

δούλευε,  όπως  καμία  γυναίκα  ήταν  υποχρεωμένος  να  αναλάβει  τα

καθήκοντα  του  πατέρα  του.  Ωστόσο  το  ότι  είχαν  υποχρεώσεις,  πιο

πολλές από εμένα και την αδερφή μου, την Βενετία δεν τους εμπόδιζε

από τα να περάσουν καλά. Υπήρχαν φορές που ίσως τους έμενε λίγος

χρόνος και για διασκέδαση. 

Αφού  εγώ  και  η  Βενετία  βοηθήσαμε  την  μαμά  με  το  μάζεμα  του

τραπεζιού, πήγαμε να ντυθούμε για να βρούμε τους φίλους μας. Εγώ

και η Βενετία έχουμε μόνο έναν χρόνο διαφορά, εγώ είμαι 16 και αυτή

15.  Γενικά  δεν  έχουμε  πολύ  καλές  σχέσεις.  Θα  μπορούσαμε  να

θεωρούμε η μία την άλλη φίλες, να μοιραζόμαστε τα μυστικά μας και

ότι άλλο κάνουν οι καλοί φίλοι αλλά όχι. Είναι πολύ αντιδραστική και

ποτέ δεν  με ακούει.  Αυτό που την κάνει  αντιδραστική  απέναντι  μου

είναι το ότι της φέρομαι λες και είναι μωρό και ότι το παίζω μεγάλη ενώ

έχουμε μόνο έναν χρόνο διαφορά, έτσι λέει. Δεν συμφωνώ μαζί της και

το ξέρει. Το μόνο που μας φέρνει πιο κοντά είναι οι φίλοι μας. Όταν

είμαστε μαζί τους ξεχνάμε κάθε σύγκρουση που μπορεί να προέκυψε

μεταξύ μας. 



Όταν ντυθήκαμε βγήκαμε έξω και είδαμε και τους τρεις καθισμένους

στο γρασίδι αντικρίζοντας την λιμνούλα. Αρχίσαμε να τρέχουμε προς το

μέρος  τους.  Φαίνεται  μας  πήραν  χαμπάρι  και  σηκώθηκαν  να  μας

αγκαλιάσουν. Καθίσαμε λοιπόν όλοι στο γρασίδι και αρχίσαμε να λέμε

τα νέα μας. Κάποια στιγμή ξαφνικά το χαμόγελο από το πρόσωπο του

Ίων έσβησε. « Ξέρετε…» είπε. « Γνωρίζεται ότι ο πατέρας μου είναι πολύ

άρρωστος, φωνάξαμε τον γιατρό και μας είπε ότι δυστυχώς ό,τι κι αν

έχει πλέον δεν μπορεί να γιατρευτεί και ότι δεν του μένει πολύς χρόνος

ζωής ακόμα». Συγκλονιστήκαμε πολύ με τα νέα και η αλήθεια είναι ότι

δεν ξέραμε τι να κάνουμε, τι να πούμε. Μείναμε πολύ ώρα ήσυχοι και η

Βενετία, ο Φαίδων και η Αθηνά βαρέθηκαν και άρχισαν να μιλάνε για

κάτι  άλλο  λίγο  πιο  πέρα.  «Μπορεί  να  μην  έχω βρεθεί  σε  παρόμοια

κατάσταση αλλά ξέρω ότι νιώθεις πολύ άσχημα». είπα στον Ίων. Δεν

μου είπε κάτι ούτε καν σήκωσε το κεφάλι του. 

- Φοίβη… είπε ο Ίων

- Ναι; Του απάντησα

- Τα παιδιά

- Ποια παιδιά; Των ρώτησα

- Πήγαν προς την Κωνσταντινούπολη

- Τι; Γιατί; Ρώτησα

- Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να τα βρούμε και να γυρίσουμε πίσω είναι

επικίνδυνα εκεί. Απάντησε προφανώς ενοχλημένος από τις χαζές μου

ερωτήσεις.

- Είσαι σίγουρος ότι πήγαν προς τα εκεί;

- Ναι,  πολύ  σίγουρος!  Και  τώρα  σήκω,  όσο  χασομεράμε  οι

πιθανότητες μας να τους βρούμε μειώνονται! Είπε με έναν σοβαρό τόνο

στην φωνή του.

Σηκώθηκα  και  αρχίσαμε  να  κατευθυνόμαστε  προς  την

Κωνσταντινούπολη. Ο ήλιος άρχιζε να πέφτει και θεωρήσαμε καλή ιδέα

να  κάτσουμε  και  να  παρατηρήσουμε  την  πόλη  από  εκεί  που

βρισκόμασταν. Είχαμε κουραστεί και ούτως ή άλλως νύχτωνε και δεν θα

μπορούσαμε  να  δούμε  τίποτα  σε  λίγο.  Ήταν  τόσο  όμορφη  η



Κωνσταντινούπολη. Από πάντα ήθελα να την επισκεφθώ, να θαυμάσω

τον Ιππόδρομο και την Αγία Σοφία, την οποία ακόμα έφτιαχναν.

Κεφάλαιο 2

Είχα κουραστεί τόσο που δεν κατάλαβε ότι με πήρε ο ύπνος. Ξύπνησα

απότομα,  μόλις  είχε ξημερώσει  και  ο ήλιος έπεσε στα μάτια μου. Ο

Ίωνας ήταν ξύπνιος, ίσως δεν κοιμήθηκε. Μόλις κατάλαβε ότι ξύπνησα

σηκώθηκε και άρχισε να κατευθύνεται προς την Κωνσταντινούπολη. Το

μόνο πράγμα που είπε ήταν:  «Σήκω,  χάνουμε χρόνο!».  Ο Ιωνας είχε

γίνει πολύ ψυχρός από τότε που μας είπε τα νέα. Συνήθως αντιμετώπιζε

τα πάντα με ένα χαμόγελο που ποτέ δεν έφευγε από το πρόσωπό του.

Ήταν  πάντα  η  ελπίδα  μας  και  μας  έκανε  πάντα  χαρούμενους.  Τον

καταλαβαίνω βέβαια, ούτε εγώ θα μπορούσα να παραμείνω χαρούμενη

μετά από κάτι τέτοιο. Πιστεύω, αν και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι

νιώθει πως εκείνος φταίει για τον πατέρα του και τώρα θέλει να βρει τα

παιδιά ώστε να εξαφανίσει  αυτό το συναίσθημα των τύψεων και αν

αποδείξει  στον  εαυτό  του  ότι  έκανε  κάτι  καλό.  Φυσικά,  αν  αυτό

πιστεύει, που μάλλον έτσι είναι, κάνει λάθος. 

Φτάσαμε  επιτέλους  στην  Κωνσταντινούπολη.  Άνθρωποι  έτρεχαν

αναστατωμένοι και φώναζαν, επικρατούσε ένα κλίμα τρόμου στο οποίο

αμέσως μπήκα και εγώ. Οι χειρότερες σκέψεις περνούσαν εκείνη την

ώρα από το μυαλό μου. Υπήρχαν τόσοι οπλισμένοι άνθρωποι που θα

μπορούσαν να έχουν σκοτώσει όχι μόνο την αδελφή μου αλλά και την

Αθηνά και τον Φαίδων. Όλες οι ευθύνες θα έπεφταν σε εμένα και τον

Ίωνα. Και τι θα τους λέγαμε; Ότι έφυγαν χωρίς να μας πουν τίποτα; Δεν

θα μας πίστευαν. Πώς θα τους βρίσκαμε τώρα; Η πόλη ήταν τεράστια,

υπήρχαν τόσα μέρη που θα μπορούσαν να κρυφτούν αλλά και τόσοι

πολλοί  άνθρωποι.  Τρέχαμε  χωρίς  να  μας  νοιάζει  τίποτα.

Κουτουλούσαμε πάνω σε ανθρώπους και φωνάζαμε τα ονόματά τους

μήπως και μας ακούσουν. Τρέχαμε ώρες ατελείωτες. Βράδιασε πια και

είχαμε κουραστεί πολύ. Είχα απελπιστεί πλέον. Έπεσα στα γόνατα μου

και  έβαλα  τα  κλάματα.  Πώς  γίνεται  να  έχασα  την  αδελφή  μου;  Και

εκείνη δεν σκέφτηκε να μας το πει; Ο Ιων προσπάθησε να με ηρεμήσει,

δεν  τα  κατάφερε  όμως.  Έκατσε  στα  σκαλοπάτια  της  εισόδου  ενός

σπιτιού και κοιτούσε το παλάτι. Ξαφνικά γύρισε το κεφάλι του και με

κοίταξε.



- Δεν μπορούμε να πάμε πίσω χωρίς να τους βρούμε. Είπε. 

- Πώς σου ήρθε τώρα αυτό; Τον ρώτησα. Δεν ήξερα γιατί το είπε,

ούτε καν του είχα προτείνει κάτι τέτοιο.

Δεν μου απάντησε και ξαναγύρισε το κεφάλι του για να αντικρίζει το

παλάτι.

Κεφάλαιο 3

 Όταν άνοιξα τα μάτια μου ήταν πλέον μέρα, ούτε που κατάλαβα ότι με

είχε πάρει  ο  ύπνος.  Ο Ιων ήταν ξύπνιος,  ακόμα τα παλάτι  κοιτούσε.

Τεντώθηκα και τότε χωρίς καν να κουνήσει το κεφάλι του είπε:

- Σε πήρε ο ύπνος, πάλι. Είπε κάπως ενοχλημένος

- Δεν κοιμήθηκες; Ρώτησα

- Μπορεί να περνούσαν από εδώ. Σίγουρα μας ψάχνουν και αυτοί.

Είπε

- Που μπορεί να είναι;

Δεν μου απάντησε, το μόνο που έκανε ήταν να σηκώσει τους ώμους

του. Είχα ήδη νευριάσει μαζί του λόγο του ότι θεωρούσε κακό το ότι με

πήρε ο ύπνος αλλά αυτό με έκανε να νευριάσω ακόμα περισσότερο!

Σηκώθηκα απότομα και μπήκα μπροστά του, ώστε τώρα να με κοιτάει

όταν θα του μιλούσα και όχι το παλάτι.

-  Πάω να τους ψάξω, είπα.

Δεν  φαίνεται  να  ενοχλήθηκε  και  πολύ,  συνέχισε  να  κάθεται  στα

σκαλοπάτια  και  να  κοιτάει  το  παλάτι.  Καθώς  τους  έψαχνα  πολλά

ερωτήματα δημιουργήθηκαν στο μυαλό μου. Το κυριότερο όμως ήταν η

ξαφνική αλλαγή του Ίωνα. Δεν ήταν έτσι, ήταν πάντα χαρούμενος και

πρόθυμος να βοηθήσει.  Τώρα ήταν ψυχρός,  με έκανε να νιώθω πως

εγώ έφταιγα που χάθηκαν.  Σε καμία περίπτωση δεν περίμενα να με

κάνει να νιώσω έτσι. Ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό μου. Τότε ένιωσα

ένα χέρι να ακουμπάει τον ώμο μου. Γύρισα στα δεξιά μου και είδα τον

Ίωνα.

- Τι κάνεις εσύ εδώ; Τον ρώτησα



- Τι εννοείς; Μου απάντησε

- Όταν έφυγα από εκεί που καθόμασταν δεν ήρθες μαζί μου.

- Καλύτερα να τους ψάχνουμε μαζί, αλλιώς θα χαθούμε.

- Δίκιο έχεις. Είπα 

- Γιατί κλαις; Με ρώτησε

Δεν ήθελα να του πω, ήξερα ότι θα τσακωνόμασταν και αυτό δεν θα

μας βοηθούσε να βρούμε τα παιδιά. Δεν του απάντησα και συνέχισα να

περπατάω. Μετά από λίγα μέτρα σταμάτησα,  ο  Ίων δεν ήταν πλέον

δίπλα μου. Γύρισα πίσω και τον είδα να στέκεται στο ίδιο σημείο που

σταματήσαμε νωρίτερα και να κοιτάει προς το κέντρο της πόλης με ένα

βλέμμα τρόμου. Έτρεξα πίσω και τον κούνησα να προχωρήσει. Δεν είχα

παρατηρήσει  τι  συνέβαινε μερικά χιλιόμετρα μακριά μας καθώς είχα

απορροφηθεί στις σκέψεις μου και δεν κοιτούσα μπροστά μου αλλά το

έδαφος. Όταν όμως γύρισα για να δω τι κοίταζε ο Ίων με τόσο φόβο

κατάλαβα. 

- Τι γίνεται; Ρώτησα τρομαγμένη

- Εξέγερση. Μου απάντησε 

- Δηλαδή; Τον ρώτησα

- Δηλαδή ο λαός επαναστατεί εναντίον του βασιλιά.

- Γιατί; Ξαναρώτησα.

Για άλλη μια φορά το μόνο που έκανε ήταν να ανασηκώσει τους ώμους

του. Αχ, πόσο με εκνεύριζε όταν το έκανε αυτό! Θα μπορούσε να μου

πει ότι δεν ξέρει αντί αυτού! 

Πλησιάσαμε λίγο ακόμα στο κέντρο της πόλης.  Δεν ήταν δυνατόν να

τους  βρούμε  ανάμεσα  σε  όλους  αυτούς  τους  πανικοβλημένους

ανθρώπους,  όλο  αυτό  το  χάος  που  επικρατούσε.  Κι  όμως,  σε  λίγο

ξεχωρίσαμε τρεις φιγούρες που έμοιαζαν πολύ με τα παιδιά. 

- Κι αν είναι αυτοί; Ρώτησα όταν ξεχώρισα τις τρεις αυτές φιγούρες

- Αποκλείεται να είναι αυτοί. Μου απάντησε



- Δεν  θα  χάσουμε  τίποτα  αν  πλησιάσουμε!  Ίσα  ίσα  θα

καταλάβουμε αν είναι  αυτοί  ή όχι!  Απάντησα εκνευρισμένη από την

αρνητικότητά του.

- Δεν βλέπεις πόσοι άνθρωποι υπάρχουν; Θα χαθούμε κι εμείς!

Βαρέθηκα να ακούω τις ασυναρτησίες του! Έφυγα από δίπλα του και

άρχισα να πλησιάζω τις φιγούρες.

- Φαίδων,  Αθηνά,  Βενετία!  Φώναξα  αλλά  δεν  φαίνεται  να  με

άκουσαν.

Πριν ξαναφωνάξω με διέκοψε ο Ίωνας που φώναζε το όνομά μου.

- Φοίβη! Φοίβη! Έλεγε καθώς έτρεχε προς το μέρος μου 

- Τι θες; Ρώτησα χωρίς να γυρίσω να τον κοιτάξω

Αφού  δεν  μου απαντούσε  άρχισα  να  ξαναφωνάζω  τα  ονόματά τους

μήπως και με ακούσουν.

- Σταμάτα  να  φωνάζεις!  Έχεις  τρελαθεί;  Είπε  πλέον  εμφανώς

νευριασμένος

Δεν ήταν ο μόνος που ήταν νευριασμένος όμως. Αυτή την φορά δεν

κρατήθηκα και του απάντησα. Δεν με ένοιαζε αν θα τσακωθούμε, αν

δεν θα ξαναμιλούσαμε ποτέ! Πρώτα με έκανε να νιώθω ενοχές επειδή

τα παιδιά εξαφανίστηκαν και τώρα, τώρα που είμασταν τόσο κοντά στο

να τα βρούμε ήταν αρνητικός και ούτε καν που έψαχνε.

- Εγώ; Εγώ να έχω τρελαθεί; Ξέρεις πόσο κοντά είμασταν στο να

τους  βρούμε;  Εσύ!  Εσύ,  και  η  αρνητικότητα  σου  για  τα  πάντα

καταστρέψατε τα πάντα!

Δεν είχε τι να πει. Δεν ήξερε πως να μου απαντήσει. Ίσως τον πλήγωσα

αλλά  ήταν  η  αλήθεια.  Ούτως  ή  άλλως  έκανα  υπομονή  στην

συμπεριφορά του απέναντί  μου. Ξέρω πως είναι στεναχωρημένος με

όσα  συμβαίνουν  με  τον  πατέρα  του  και  πραγματικά  στην  αρχή

δικαιολογούσα την συμπεριφορά του αλλά πλέον με είχε νευριάσει για

τα καλά.

Άλλη μια μέρα πέρασε χωρίς να βρούμε τα παιδιά. Κουράστηκα, είχα

απελπιστεί. Δεν ήθελα να μείνω άλλο σε αυτή τη πόλη. Παλιά ήταν το



όνειρο μου να την επισκεφθώ, τώρα όμως την έχω συνδέσει με άσχημα

συναισθήματα. 

Κεφάλαιο 4

Το πρωί της επόμενης μέρας ξυπνήσαμε πάλι και οι δύο με νεύρα. Στην

αρχή δεν μιλούσαμε ο ένας στον άλλον αλλά καταλάβαμε ότι αυτό δεν

βοηθούσε και πολύ. Πήγα και του μίλησα αλλά φαίνεται πως είχε όρεξη

να τσακωθούμε. Αρχίσαμε να φωνάζουμε ο ένας στον άλλον τονίζοντας

τα  αρνητικά  χαρακτηριστικά  του  καθενός  και  φυσικά  αφού  κάποιος

έπρεπε να κερδίσει αυτή τη λογομαχία υποτιμητικών χαρακτηρισμών,

προσπαθούσαμε να θίξουμε ο ένας τον άλλον. Είχα βάλει τα κλάματα

αλλά δεν σταματούσα να τους φωνάζω. 

- Φοίβη! Άκουσα κάποιον να λέει από μακριά

Γύρισα και προς μεγάλη μου έκπληξη είδα την Βενετία, των Φαίδων και

την Αθηνά. Η Βενετία έτρεχε προς το μέρος μου με δάκρυα στα μάτια.

Με αγκάλιασε. Πρώτη φορά μετά από χρόνια η Βενετία με αγκάλιαζε.

Την κρατούσα σφιχτά στην αγκαλιά μου όπως και εκείνη.

- Τέλεια,  τώρα  που  τους  βρήκαμε  πάμε  πίσω!  Είπε  ο  Ίων

αναστατωμένος από την διαμάχη μας

- Συγγνώμη που φύγαμε χωρίς να σας πούμε τίποτα. Είπαν και τα

τρία μαζί

- Θα τα πούμε όλα όταν γυρίσουμε πίσω. Είπα κάπως νευριασμένη

μαζί τους

- Μιας και είμαστε εδώ… είπε διστάζοντας ο Φαίδων

- Τι θες; Ρώτησε απότομα ο Ίων

- Μήπως μπορούμε να δούμε τον Ιππόδρομο; Πρόσθεσε η Αθηνά

- Όχι. Απάντησε ο Ίωνας

- Μόνο να περάσουμε απέξω θέλουμε, τίποτα άλλο! Είπε η Βενετία

- Ας πάμε! Είπα ενθουσιασμένη 

Άρχισα  να  περπατάω  προς  τον  ιππόδρομο  χωρίς  να  ακούσω  την

απάντηση του Ίωνα. Σύντομα άρχισαν να με ακολουθούν και τα παιδιά

και  αναγκαστικά  ακολούθησε  και  ο  Ίων.  Υπήρχε  ένα μεγάλο  πλήθος



ανθρώπων μαζεμένο κοντά στον ιππόδρομο. Δυστυχώς δεν ξέραμε πώς

να γυρίσουμε πίσω από εκείνο το σημείο.

- Θα πάω να ρωτήσω μήπως κάποιος ξέρει. Είπε ο Ίων

Τον  είδαμε  να  κατευθύνεται  προς  τα  εκεί  που  όλοι  οι  άντρες  ήταν

μαζεμένοι  και  από  ότι  νομίζω  όλοι  αυτοί  περίμεναν  να  μπουν  στον

ιππόδρομο. Όλοι φώναζαν «Νίκα!» και κανένας δεν σταματούσε για να

ακούσει τον Ίωνα. Απομακρυνόταν όλο και περισσότερο καθώς χανόταν

μες  το  πλήθος.  Πέρασε  πολύ  ώρα,  όλοι  είχαν  μπει  μέσα  στον

ιππόδρομο. Ξαφνικά όλοι σταμάτησαν να φωνάζουν «Νίκα!» και μόνο

φωνές  τρόμου  ακούγονταν.  Τι  γινόταν  άραγε;  Μετά  από  λίγο

σταμάτησαν να ακούγονται  και  οι  φωνές.  Οι  πύλες  του ιπποδρόμου

άνοιξαν και αυτό που αντικρίσαμε μας συγκλόνισε. Είχε γίνει σφαγή.

Κανείς δεν ήταν ζωντανός. Τρομάξαμε τόσο πολύ που το βάλαμε στα

πόδια. Δεν ξέραμε που πηγαίναμε, πάντως ένα ήταν το σίγουρο, μακριά

από την Κωνσταντινούπολη.
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Ιστορικό Διήγημα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ:

ΔΡΙΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β3

«ΧΑΜΕΝΕΣ ΖΩΕΣ»

 Στην Κωνσταντινούπολη, σε μια γειτονιά κοντά στην αγορά ζούσαν δυο

οικογένειες που τα παιδιά τους, ο Κωνσταντίνος και ο Πέτρος, ήταν πού

καλοί φίλοι. Κάθε μέρα τα αγόρια έβγαιναν στην γειτονιά και παίζανε

για  ατελείωτες  ώρες.  Ήταν  σχεδόν  αχώριστοι  και  δεν  τσακώνονταν

ποτέ.

Όταν ξέσπασε η Εικονομαχία, οι δύο φίλοι χωρίστηκαν εφόσον οι γονείς

στους  είχαν διαφορετικές  απόψεις.  Η  μια οικογένεια ήταν  υπέρ των

εικόνων(  δηλαδή  ήταν  εικονολάτρες)  και  άλλη  κατά  (δηλαδή



εικονομάχοι). Κάθε οικογένεια απαγόρευσε αυστηρά στο παιδί της να

συναντιέται ή να μιλάει με το άλλο. Τα παιδιά, αθώα όπως ήταν, δεν

καταλάβαιναν το γιατί.  Οι γονείς του Πέτρου, που ήταν εικονομάχοι,

αποφάσισαν να αλλάξουν σχολείο τον Πέτρο και να τον πάνε σε ένα

άλλο  που  θα  άκουγε  και  θα  μάθαινε  μόνο  αυτά  που  οι  γονείς  του

θεωρούσαν  σωστά.  Ωστόσο οι  δύο φίλοι  βρισκόντουσαν κρυφά από

τους  γονείς  τους  και  έβρισκαν  δικαιολογίες  για  να  μην  τους

υποψιαστούν. 

Ο  καιρός  πέρναγε  και  η  εικονομαχία  ακόμη  να  σταματήσει.  Ο

Κωνσταντίνος  και  ο  Πέτρος  συνέχιζαν  να  συναντιούνται  κρυφά  και

πέρναγαν  καλά οι  δυο τους.  Ο πατέρας  του  Κωνσταντίνου  κάτι  είχε

υποψιαστεί  και αποφάσισε να τον ακολουθήσει να δει πού πηγαίνει

κάθε μέρα. Αυτήν την φορά τα παιδιά δεν ήταν καθόλου προσεκτικά και

ο  πατέρας  του  Κωνσταντίνου  ανακάλυψε  το  μυστικό  τους.  Όταν  ο

Κωνσταντίνος  γύρισε στο σπίτι  έφαγε τρομερό ξύλο από τον πατέρα

του,  που  ήταν  έξω  φρενών  και  χωρίς  έλεος  χτύπαγε  το  παιδί  του,

πιστεύοντας  πως  είναι  και  αυτός  εικονομάχος.  Την  άλλη  μέρα  ο

πατέρας του Κωνσταντίνου πήγε στο σπίτι του Πέτρου θυμωμένος να

ζητήσει  τα  ρέστα  στους  γονείς  του  αφού  είχαν  συμφωνήσει  να

κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά το ένα απ’ το άλλο. Ο πατέρας του

Πέτρου έκπληκτος από αυτά που άκουσε ήταν η σειρά του Πέτρου να

τιμωρηθεί ανάλογα με τις πράξεις του, με τον γνωστό τρόπο της εποχής,

ξύλο. Μετά από αυτό ο Κωνσταντίνος και ο Πέτρος πήραν το μήνυμα

και δεν ξαναβρέθηκαν κρυφά από τους γονείς τους. 

 Πέρασαν χρόνια και τα δυο παιδιά δεν ήταν πια παιδιά αφού είχαν

ενηλικιωθεί  και  είχε  πάρει  ο  καθένας  το  δικό  του  δρόμο.  Ο

Κωνσταντίνος δεν είχε αλλάξει πολύ, σταθερός σε αυτά που πίστευαν οι

γονείς του και πολύ καλός μαθητής. Από την άλλη ο Πέτρος είχε αλλάξει

πολύ,  είχε  γίνει  αντικοινωνικός  και  λιγομίλητος,  ο  πατέρας  τον  είχε

κάνει πάρα πολύ φανατικό εικονομάχο, μάλιστα τον είχε γράψει σε μια

οργάνωση που ονομαζόταν Α.Κ.Ο.Χ που σήμαινε Αντιεικονικό Κίνημα

Ορθόδοξων  Χριστιανών.  Αυτό  που  πραγματικά  κάνανε  ήταν  να

μπουκάρουν  σε  σπίτια  εικονολατρών,  να  τους  χτυπάνε  και  να

καταστρέφουν  τις  εικόνες  που  έβρισκαν.  Σε  αυτήν  την  οργάνωση

έμπαιναν μόνο «άξιοι». Ο πατέρας του Πέτρου ήταν φίλος με έναν από

τους ιδρυτές  του κινήματος.  Έτσι  είχε μέσο να μπει  πιο  εύκολα.  Στο

δοκιμαστικό  του  ο  Πέτρος  και  οι  υπόλοιποι  άνδρες  της  οργάνωσης



έπρεπε να καταστρέψουν την περιούσια ενός ‘’δυνατού’’ άνδρα, που

υποστήριζε τους εικονολάτρες.

 Οι άνθρωποι της Α.Κ.Ο.Χ χτύπαγαν πάντα την νύχτα. Έτσι, όταν έπιασε

νύχτα μπούκαραν στο σπίτι. Λεηλατήσαν τα πάντα, δεν έμεινε τίποτα

όρθιο και ο άνδρας του σπιτιού δεν μπορούσε να σηκωθεί γιατί  του

είχαν σπάσει τα πλευρά. Καθώς έφευγαν, από εκεί πέρναγε ο πατέρας

του Κωνσταντίνου διότι  είχε μια συνάντηση με τον ‘’δυνατό’’  άνδρα.

Αφού τον είδαν οι άνδρες της Α.Κ.Ο.Χ τον αναγνώρισαν γιατί ήταν και

αυτός ένας από αυτούς που είχαν στις λίστες τους. Χωρίς να προλάβει

να  αμυνθεί  και  να  υπερασπιστεί  τον  εαυτό  του,  ο  πατέρας  του

Κωνσταντίνου  βρέθηκε  να  τον  βαράνε  τέσσερις  άνδρες  με  ρόπαλα.

Ήταν  σχεδόν  ετοιμοθάνατος  και  για  να  αποδείξει  ο  Πέτρος  την

αφοσίωση του έπρεπε να τον τελειώσει χτυπώντας τον στο κεφάλι. Ο

Πέτρος  ήξερε  πως  ήταν  ο  πατέρας  του  Κωνσταντίνου  και  ήταν  σε

μεγάλο δίλημμα: θα τον χτύπαγε ώστε να αποδείξει την αφοσίωση του

και να κάνει τον πατέρα του περήφανο ή να μείνει πιστός στη φιλία που

είχε με τον Κωνσταντίνο; Ο Πέτρος πήρε την απόφασή του, απέδειξε την

αφοσίωση του χτυπώντας τον μέχρι τέλους.

Την άλλη μέρα κάποιοι εργάτες βρήκαν τον πατέρα του Κωνσταντίνου

νεκρό.  Ένας  από  αυτούς  πήγε  και  μετέφερε  τα  κακά  νέα  στην

οικογένεια του. Ο Κωνσταντίνος μαθαίνοντας κάτω από ποιες συνθήκες

ο  πατέρας  του  πέθανε,  έβαλε  στόχο  της  ζωής  του να  αποτρέψει  το

κίνημα των εικονομάχων και να λατρεύουν όλοι τις εικόνες, έτσι όπως

ήθελε ο πατέρας του. 

 Πέρασαν  τα  χρόνια  και  τελικά  αυτοί  που  επικράτησαν  ήταν  οι

εικονολάτρες  και  οι  εικόνες  παρέμειναν  στις  εκκλησίες.  Όλες  οι

οργανώσεις  είχαν  διαλυθεί,  μα  ο  Κωνσταντίνος  ήθελε  να  μάθει  τον

δολοφόνο του πατέρα του, ώστε να πάρει εκδίκηση. Μετά από πολύ

ψάξιμο ο Κωνσταντίνος κατάφερε να βρει μια λίστα από ονόματα που

ήταν  μέλη της  Α.Κ.Ο.Χ.  .  Όταν  είδε  το  όνομα του Πέτρου στη λίστα

θόλωσε και έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Αναρωτιόταν πως μπορούσε ο

Πέτρος, ο παιδικός του φίλος, να είναι ένας από τους δολοφόνους του

πατέρα του. 

 Ο  Πέτρος  ζούσε  μια  ειρηνική  και  γαλήνια  ζωή  έχοντας  κάνει  τρία

παιδιά. Ο Κωνσταντίνος πήγε στο σπίτι του Πέτρου αποφασισμένος να

πάρει  το αίμα του πατερά του πίσω.  Υποκρινόμενος τον καλό παλιό



φίλο κάθισαν μαζί να πιούν ένα κρασί. Ο Κωνσταντίνος προσφέρθηκε

να βάλει εκείνος το κρασί στα ποτήρια. Χωρίς να τον δει ο Πέτρος, ο

Κωνσταντίνος  κατάφερε  να  ρίξει  δηλητήριο  στο  κρασί  του  Πέτρου.

Μόλις  το  ήπιε,  εξαφάνισε  τα  στοιχεία  και  έφυγε  χωρίς  κανένας  να

καταλάβει τι έγινε. Από τις τύψεις του όμως, ο Κωνσταντίνος δεν άντεξε

και έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο φανατισμός και το μίσος κατάφεραν να

καταστρέψουν τις ζωές των δυο φίλων! 
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TO ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΕ

ΔΟΞΑΣΕΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΙΚΕΣ

Παρά όλα τα κατορθώματα του υπέρ της Βυζαντινής  αυτοκρατορίας,

έτρεμε να περάσει τον Βόσπορο καθώς είχε αναπτύξει μια παράλογη

φοβία για τη θάλασσα. Ο άνθρωπος που είχε κάποτε διασχίσει τη μισή

Μεσόγειο, για να σώσει την αυτοκρατορία,  τριάντα χρόνια μετά, δεν

τολμούσε  να  διασχίσει  έναν  στενό  πορθμό  για  να  σώσει  την

αυτοκρατορία του. 

Κι  όμως  στην  ακμή  του,  ο  Ηράκλειος  δεν  έμοιαζε  καθόλου  έτσι.

Απελευθέρωσε την αυτοκρατορία από την τυραννία του εγκληματικού

και ανίκανου Φωκά, αναδιοργάνωσε τον στρατό, θέτοντας τις  βάσεις

για  την  στρατιωτική  και  πολιτική  διαίρεση  της  αυτοκρατορίας  σε

θέματα. Ένα σύστημα που εξασφάλισε την επάνδρωση των εκστρατειών

του  για  τους  επόμενους  πέντε  αιώνες  και  που  θα  υπεράσπιζαν  την

αυτοκρατορία. 



Στη συνέχεια άρχισε τον πρώτο Χριστιανικό ιερό πόλεμο εναντίον των

Περσών, δείχνοντας γενναιότητα και στρατηγική ευφυΐα. Η τελική νίκη

τον ανέδειξε σε ήρωα, είχε ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη και είχε

γνωρίσει  τον  θρίαμβο  στην  Κωνσταντινούπολη  και  την  Ιερουσαλήμ,

όπου  αναστήλωσε  τον  Τίμιο  Σταυρό  που  είχε  ανακτήσει  από  τους

Πέρσες.  Παράλληλα,  έκανε σημαντικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό

του κράτους με κυριότερο στοιχείο  την καθιέρωση της  ελληνικής  ως

επίσημης γλώσσας της διοίκησης και του στρατού. 

Από  εκεί  και  πέρα  τη  βασιλεία  του  βάρυναν  πολλά  σύννεφα,  που

οφείλονταν στην εκκλησιαστική πολιτική του και τις οικογενειακές του

υποθέσεις.  Αρχικά,  η  επικράτηση  του  Μονοφυσιτισμού  μεταξύ  των

πληθυσμών της Συρίας και της Αιγύπτου είχε δημιουργήσει βαθύ χάσμα

μεταξύ αυτών και της Κωνσταντινούπολης. 

Ο  Ηράκλειος,  σε  συνεργασία  με  τον  σπουδαίο  πατριάρχη  Σέργιο,

προσπάθησε  να  αντιμετωπίσει  την  κατάσταση,  χωρίς  όμως

αποτέλεσμα. Στην προσωπική του ζωή, ο Ηράκλειος έκανε μια επιλογή

που αποδείχτηκε ολέθρια, παίρνοντας ως δεύτερη σύζυγό του την κόρη

της  αδελφής  του  Μαρτίνα,  παραβιάζοντας  τη  νομοθεσία  και  τους

εκκλησιαστικούς  κανόνες.  Η  ένωση  αυτή  προκάλεσε  γενική

δυσαρέσκεια  και  αποστροφή,  που  έμεναν  ωστόσο  χωρίς  αντίκρισμα

όσο ο αυτοκράτορας ήταν ισχυρός. 

Η  μοίρα  επεφύλασσε  ένα  συντριπτικό  χτύπημα  στον  ηρωικό  και

δραστήριο  αυτοκράτορα.  Πέντε  μόλις  χρόνια  μετά  τη  συντριβή  των

Περσών,  οι  Άραβες,  που είχαν  μόλις  ολοκληρώσει  την  πολιτική  τους

ένωση,  εισέβαλαν  στα  εδάφη  της  αυτοκρατορίας.  Ο  Ηράκλειος

συγκέντρωσε ένα μεγάλο στράτευμα για να τους αντιμετωπίσει, όμως,

έχοντας περάσει πια τα εξήντα, δεν το οδήγησε ο ίδιος στη μάχη, όπως

εναντίον  των  Περσών.  Ο  αυτοκρατορικός  στρατός  ηττήθηκε  και

διαλύθηκε  στην  επική  μάχη  του  Ιερομίακα  (  ή   Jarmuk)  στις  20

Αυγούστου του 636, γεγονός που σήμανε την απώλεια της Συρίας και

την απώλεια της Αιγύπτου. 

Ο αυτοκράτορας βλέποντας τους κόπους της ζωής του να πηγαίνουν

χαμένοι,  εξουθενωμένος  και  άρρωστος,  πήρε  τον  δρόμο  της

επιστροφής,  καταλήγοντας  στην Ιέρεια.  Τελικά μπόρεσε να διασχίσει

τον Βόσπορο, αν και χρειάστηκε ένα επίτευγμα τεχνικής και μηχανικής,

μια πλωτή γέφυρα, με άμμο στο κατάστρωμα και κλαδιά δέντρων στα



παραπέτα.  Πάνω σε αυτή ίππευσε ο αλλοτινός ήρωας αυτοκράτορας

μέχρι την πρωτεύουσά του,  χωρίς  να αντικρίζει  τη θάλασσα.  Πέθανε

λίγους μήνες αργότερα, στις 11 Φεβρουαρίου του 641, αφού υπέφερε

μέχρι  την  τελευταία  στιγμή  από  την  αρρώστια  του.  Σύμφωνα  με  τη

διαθήκη  του η  σαρκοφάγος  του  έμεινε  ανοικτή  και  φρουρημένη για

τρεις μέρες, από τον φόβο του να μην θαφτεί ζωντανός. 

Η κληρονομιά του ήταν και αυτή πικρή. Η αγαπημένη του σύζυγος και ο

γιος  τους,  εστεμμένος  συναυτοκράτορας,  ταπεινώθηκαν,

ακρωτηριάστηκαν  και  εξορίστηκαν.  Τα  κατορθώματά  του  έσβησαν,

αφού αποδείχτηκαν  εφήμερα.  Ο ίδιος  έμεινε  στην  ιστορία  από τους

επιγόνους  του  ως  αιρετικός  και  αμαρτωλός.  Στη  μνήμη  της  Δύσης

αντίθετα,  καθιερώθηκε  και  τιμήθηκε,  χάρη  στον  αγώνα  του  για  τον

Τίμιο Σταυρό, ως ο «πρώτος σταυροφόρος».
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Ιστορικό διήγημα: “Μια πικρή αλήθεια για την Μελίνα”

Στο διήγημα που ακολουθεί η Μελίνα, ένα κορίτσι που γεννήθηκε γύρω

στο 500 και έζησε τη Στάση του Νίκα, αφηγείται την ιστορία της. Μιλάει

για την φίλη της Θεοδώρα, βασίλισσα της αυτοκρατορίας, τον άντρα της

Δικαίο,  ηνίοχο  της  ομάδας  των  Βένετων  και  τον  γιο  της,  ο  οποίος

γεννήθηκε τον Δεκέμβρη του 531 (μόλις δύο μήνες πριν τη Στάση). Η

Μελίνα διηγείται πως μαθαίνει τη δική της αλήθεια και πως προσπαθεί

να προστατέψει το βρέφος της.

   (I) Κεφάλαιο πρώτο: “Ένα κορίτσι που λεγόταν Θεοδώρα”

Από  πάντα,  όταν  ακόμη ήμουν  η  μικρή  αθώα Μελίνα,  ένιωθα  πολύ

διαφορετική  από  τους  άλλους.  Δεν  μου  άρεσαν  τα  παιχνίδια  με  τα

οποία  έπαιζαν  τα  υπόλοιπα  κορίτσια.  Αντιθέτως,  λάτρευα  τον

ιππόδρομο. Μόνο στο άκουσμα αυτής της λέξης τα μάτια μου έλαμπαν

σαν τον ήλιο που φώτιζε την πόλη μου Κωνσταντινούπολη. Οι ιστορίες

που άκουγα κρυφά από τον παππού και τον πατέρα στα συμπόσια με

ενθουσίαζαν όλο και περισσότερο κάνοντάς με να περιμένω την άγια

εκείνη μέρα που θα μπορούσα κι εγώ να παρακολουθήσω από κοντά

έναν  τέτοιο  αγώνα.  Κάτι  όμως  που  λαχταρούσα  ακόμη περισσότερο

ήταν να βρω κάποιον να με καταλαβαίνει για να μοιραστώ μαζί του όλα

όσα εκείνα σχετίζονται με το μεγάλο μου όνειρο: τον ιππόδρομο.

Μία Τετάρτη, ενώ κοιτούσα έξω από το παράθυρο, παρατήρησα από το

διπλανό διαμέρισμα ένα κορίτσι στην ηλικία μου. Για λίγο ένιωσα ότι με

κοιτούσε  και  εκείνη,  δεν  μπόρεσα  όμως  να  δώσω  σημασία  αφού  η

μητέρα με φώναζε για βοήθεια στις δουλειές. Όλη εκείνη την ημέρα την



σκεφτόμουν πιστεύοντας  ότι  αυτή ήταν  η  ευκαιρία  μου να βρω μια

φίλη. Γι αυτό τον λόγο την επομένη κιόλας αποφάσισα να την γνωρίσω

καλύτερα. Βρέθηκα στο παράθυρο κοιτώντας ανυπόμονα την διπλανή

κατοικία.  Η  Θεοδώρα,  όπως  έμαθα  αργότερα  ότι  την  έλεγαν,

εμφανίστηκε έχοντας την ίδια πρόθεση με την δική μου. Αρχίσαμε να

μιλάμε για διάφορα θέματα. Της εκμυστηρεύτηκα το κρυφό μου όνειρο

και,  με  μεγάλη  μου  εντύπωση  άκουσα  πως  και  εκείνη  έχει  το  ίδιο

ενδιαφέρον για τον ιππόδρομο από διαφορετική άποψη ωστόσο. Ενώ

εγώ αγαπούσα τον τρόπο με τον οποίο έτρεχαν τα άλογα στην άμμο, σε

εκείνη άρεσε το πως ο βασιλιάς ηγείται των αγώνων. Από τότε γίναμε οι

καλύτερες  φίλες,  δίνοντας  όρκο  ζωής  ότι  πάντα  η  μια  θα  είναι  στο

πλευρό της άλλης.

   (II)  Κεφάλαιο  δεύτερο:  “Μια  αναπάντεχη  αλλαγή  στην

καθημερινότητα”

Τα χρόνια πέρασαν, οι εποχές άλλαξαν και η Θεοδώρα έκανε το όνειρό

της πραγματικότητα: ήταν πια μια βασίλισσα,  η βασίλισσα Θεοδώρα,

σύζυγος του Ιουστινιανού. Εγώ αντιθέτως δεν μπόρεσα μέχρι τότε να

παρακολουθήσω  κάποια  ιπποδρομία.  Κατάφερα  όμως  να  αποκτήσω

την δική μου ξεχωριστή οικογένεια. Παντρεύτηκα τον Δικαίο, γιο ενός

ιπποτρόφου που ασχολούνταν και αυτός με τις ιπποδρομίες ως ηνίοχος,

δηλαδή ως οδηγός άρματος στην ομάδα των Βένετων. Μαζί κάναμε ένα

παιδί,  τον Ιωάννη,  ο οποίος μας χάρισε τις  ομορφότερες στιγμές της

ζωής  μας.  Μέναμε  στην  Αθήνα,  κοντά  στον  ιππόδρομο  έχοντας  μια

όμορφη και ήσυχη ζωή.

Ήταν Σάββατο και ο Δικαίος θα έφευγε νωρίς για τους αγώνες του ίδιου

απογεύματος. Βγήκε από το σπίτι χωρίς να μας χαιρετήσει ίσως γιατί

ήταν  βυθισμένος  στις  σκέψεις  του  για  την  στρατηγική  που  θα

ακολουθούσε. Και ο Ιωάννης ωστόσο από την ώρα που ξύπνησε ήταν

αρκετά ανήσυχος, σαν κάτι να ήξερε ότι θα συμβεί. Έκλαιγε ασταμάτητα

χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Όσο και να προσπαθούσα

να  τον  ηρεμήσω  εκείνος  ήταν  σαν  να  ήθελε  να  μου  πει  κάτι  χωρίς

αποτέλεσμα.

Όλο το απόγευμα πέρασε έτσι ώσπου φωνές ακούστηκαν. Δεν ήταν οι

συνηθισμένες φωνές της νίκης ή της ήττας. Ήταν φωνές άγριες, φωνές



που  δεν  θα  άκουγες  καθημερινά,  φωνές  που  σε  τρόμαζαν  και  σου

δημιουργούσαν μια μεγάλη περιέργεια. Αποφάσισα να ντυθώ με ρούχα

του Δικαίου, να κρύψω πάνω μου τον Ιωάννη και να βγω δειλά έξω για

να  μάθω  αν  ήμασταν  ασφαλείς  ή  κάποιος  γειτονικός  λαός  έκανε

εκστρατεία. Ήθελα να πιστεύω ότι αυτή δεν θα ήταν η τελευταία φορά

που θα έβλεπα το σπίτι μου, το μέρος όπου μου χάρισε τις πιο όμορφες

αναμνήσεις. Και τότε, βγαίνοντας έξω αντίκρισα κάτι που το μυαλό μου

δεν θα μπορούσε να διανοηθεί.  Η πόλη που νόμιζα πως δεν υπήρχε

καλύτερή της με  είχε  απογοητεύσει.  Οι  άνθρωποι  που εμπιστεύτηκα

δεν ήταν ίδιοι. Είχαν μεταμορφωθεί σε άγρια τέρατα που κατέστρεφαν

ό,τι έβλεπαν μπροστά τους. Δεν θυμούνταν την λέξη έλεος γκρεμίζοντας

τα  αριστουργήματα  που  είχαν  φτιάξει  με  τα  ίδια  τους  τα  χέρια.

Φώναζαν με μανία “Νίκα! Νίκα!” παίρνοντας ζωές.  Ξαφνικά η αγάπη

και  η  ελπίδα  από  μέσα  μου  έσβησαν.  Η  μικρή  αθώα  Μελίνα  τώρα

ήξερε:  ήξερε  ότι  ο  ιππόδρομος  δεν  ήταν  αυτό  που  νόμιζε.  Στην

πραγματικότητα  ήταν  μια  μαύρη  τρύπα  που  διέλυε  οικογένειες,

περιουσίες  και  πάνω από όλα ρουφούσε την λογική των ανθρώπων.

Τους  πάθιαζε  κάνοντάς  τους  να  σκέφτονται  μόνο  αυτό.  Τα

συναισθήματά μου ήταν  τόσο μπερδεμένα.  Ήμουν θυμωμένη με τον

Δικαίο  αναζητώντας  εξηγήσεις  και  τον  λόγο που είχε  γίνει  ένας  από

αυτούς. Ποτέ δεν έπαψα να νοιάζομαι γι αυτόν και πραγματικά ήθελα

να γνωρίζω αν είναι καλά.

   (III) Κεφάλαιο τρίτο: “Φτάνοντας στο παλάτι”

Οι  σκέψεις  μου  διακόπηκαν  από  έναν  δυνατό  κρότο.  Οι  στασιαστές

συνέχιζαν  τις  καταστροφές  προσπαθώντας  να  μπουν  στο  παλάτι.

Κρατώντας τον Ιωάννη όσο πιο σφιχτά μπορούσα έτρεχα μακριά. Δεν

ήξερα που πηγαίνω. Τα ρούχα μου ήταν βρεγμένα από τα δάκρυα και

τον ιδρώτα μου. Όλη η ζωή μου περνούσε από μπροστά μου. Ο δρόμος

ήταν μακρύς και η ώρα ατελείωτη. Σαν μητέρα αναζητούσα το καλύτερο

για το παιδί μου. Και τότε θυμήθηκα την Θεοδώρα. Αυτή ήταν ο μόνος

άνθρωπος που θα μπορούσε να με βοηθήσει, ο μόνος άνθρωπος που

ίσως να μην είχε αλλάξει…

Μέσα  στο  πλήθος  παριστάνοντας  κάποιον  άλλον  προσπάθησα  να

ξεφύγω.  Τα  πόδια  μου  πονούσαν  από  τα  σπασμένα  ξύλα  που  είχα

πατήσει. Ο Ιωάννης πεινούσε. “Φτάνουμε…” του ψιθύριζα κάθε φορά



που γλυκά ένιωθα την  καρδιά  του να χτυπά γρηγορότερα.  Κι  όντως

ήμασταν αρκετά κοντά στο παλάτι. Το πρόβλημα ήταν πως θα μπαίναμε

μέσα. Ψάχνοντας μια είσοδο άκουσα την Θεοδώρα από μέσα να μιλάει

στον Ιουστινιανό.  «Όποιος  γεννήθηκε,  αναπόφευκτα θα πεθάνει.  Στο

βασιλιά όμως είναι αδικαιολόγητη η φυγή. Εγώ δε θα μπορούσα να ζω

χωρίς την πορφύρα, ούτε επιθυμώ να ζήσω την ημέρα που δε θα με

αποκαλούν  βασίλισσα.  Εάν  λοιπόν  εσύ,  βασιλιά,  θέλεις  να  σωθείς,

μπορείς: Και χρήματα πολλά έχουμε, και θάλασσα και πλοία. Σκέψου

όμως μήπως, στο μέλλον, μετανιώσεις που σώθηκες φεύγοντας, αντί να

μείνεις  εδώ  και  να  πεθάνεις.  Διότι  σε  μένα  αρέσει  κάποιος  λόγος

παλαιός, που λέει ότι είναι καλό να πεθαίνει κανείς βασιλιάς», του είπε

χαρακτηριστικά.  Πραγματικά  την  θαύμαζα  για  το  πως  μπορούσε  να

κερδίσει  ό,τι  ποθούσε  καταρρίπτοντας  τα  συνηθισμένα.  Μια  πόρτα

ακούστηκε να κλείνει. Ο Ιουστινιανός είχε βγει από το δωμάτιό της.

Έψαχνα το θάρρος να μιλήσω, ώσπου η ίδια βγήκε στο παράθυρό. Μας

είχε ακούσει και μας είχε καταλάβει φυσικά. Γρήγορα έριξε δεμένο σε

ένα σχοινί έναν κουβά για να ανεβάσουμε τον Ιωάννη. Για εμένα πέταξε

μια επιστολή.  Στην αρχή δεν κατάλαβα τι  είχε στο νου της αλλά δεν

φοβόμουν. Ήξερα ότι είναι αρκετά έξυπνη για να μπορέσει να με βάλει

μέσα  χωρίς  κανένας  να  παρατηρήσει  την  ύπαρξή  μου.  Η  επιστολή

μιλούσε  για  κάποιον  έμπορο  υφασμάτων,  δηλαδή  εμένα,  που  η

Θεοδώρα  καλούσε  να  έρθει  την  εντεκάτη  του  Ιανουαρίου  για  την

κατασκευή  της  νέας  της  πορφύρας.  Με  την  ένταση  που  υπήρχε

δύσκολα κανείς θα αντιλαμβανόταν ότι δεν κρατώ κάποιο ύφασμα και

έτσι  γρήγορα και  εύκολα θα έφτανα στο δωμάτιό  της.  Έτσι  κι  έγινε.

Μέσα σε λίγο χρόνο ήμουν εκεί.

   (IV) Κεφάλαιο τέταρτο: “Ζώντας έναν χειρότερο εφιάλτη”

Η  Θεοδώρα  μας  προστάτευσε  μέχρι  το  τέλος  της  Στάσης  του  Νίκα.

Μετέπειτα συμφωνήσαμε ότι θα έφευγα για να είμαστε ασφαλείς και

εμείς  αλλά  και  εκείνη.  Το  πρωί  της  ημέρας  που  θα  αποχωρούσα

ξεκίνησε όπως τα υπόλοιπα. Η Θεοδώρα φαινόταν ανήσυχη. Όταν την

ρώτησα  τι  έχει  μου  αποκρίθηκε  με  ένα  τίποτα.  Πήρε  αγκαλιά  τον

Ιωάννη και έκατσε δίπλα μου. Δεν ήταν τόσο σκληρή και απότομη όπως

συνήθως. Μιλούσε πιο γλυκά και ήρεμα. Σαν να ήθελε να μου πει κάτι

που δεν θα χαιρόμουν. Άρχισε να μιλά για την στάση και ότι έχει φέρει



πολλά προβλήματα. «30.000 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους...» είπε και

αμέσως  κατάλαβα  ότι  αναφερόταν  στον  Δικαίο.  Τα  μάτια  μου

βούρκωσαν. Για λίγο ξέχασα τα πάντα: το πού ήμουν, με ποιον και γιατί.

Ο  Δικαίος  είχε  φύγει  μακριά  και  για  πάντα  παθιασμένος  από  τον

ιππόδρομο που πια μισούσα. «Μπορείς να μείνεις... » μου ψιθύρισε και

με πήρε αγκαλιά. Ήξερε πως είναι να χάνεις κάποιον, αφού από μικρή

ηλικία  ζούσε χωρίς  τον πατέρα της.  Βρισκόταν στη θέση του Ιωάννη

μόνο που εκείνος δεν θα θυμόταν αρκετά.

   (V) Κεφάλαιο πέμπτο: “Ένα ψέμα για τον Ιωάννη”

Η ζωή στο παλάτι ήταν καλύτερη για όλους μας. Ο Ιωάννης με απόφαση

δική μου, του Ιουστινιανού και της Θεοδώρας έγινε γιος τους ώστε να

ζήσει  προστατευμένος,  μακριά  από  την  αλήθεια  και  τη  γνώση  της

πραγματικότητας. Όσο και να με στενοχωρούσε αυτό το γεγονός ήξερα

ότι εκείνος θα είναι καλά. Ούτως ή άλλως εγώ θα τον φρόντιζα μιας και

έγινα προσωπική βοηθός της βασιλικής οικογένειας.

Με όλα όσα είχα να φροντίσω η απουσία του Δικαίου δεν ήταν μεγάλη.

Μου έλειπε, φυσικά, αλλά πίστευα ότι θα είναι κοντά μας. Όλα αυτά τα

γεγονότα με έκαναν να μισήσω τον ιππόδρομο. Η μικρή Μελίνα μέσα

μου  ήταν  τόσο  απογοητευμένη  νιώθοντας  ότι  όλα  είναι  απλά  ένας

εφιάλτης  που  θα  τελειώσει.  Η  αλήθεια  όμως  όσο  και  να  μας

προστατεύει  πονάει.  Και  η  αλήθεια  στην  δική  μου ιστορία  κρύβεται

πίσω από ένα ψέμα και δεν θα δει ποτέ το φως...
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<<Η  Θεοδώρα  ήταν  Ρωμαία  αυτοκράτειρα.  Φέρεται  ως  μία  από  τις

διασημότερες γυναίκες στην παγκόσμια ιστορία. Η στάση του Νίκα ήταν

ένα  πολύ σοβαρό συμβάν στη Βυζαντινή ιστορία, ενώ αυτοκράτορας

εκείνη  την  περίοδο  ήταν  ο  Ιουστινιανός,  ένας  από  τους  τελευταίους

αυτοκράτορες  του  Βυζαντίου  που  η  μητρική  του  γλώσσα  ήταν  η

λατινική.>>  

         Ακόμη κι αν η Θεοδώρα ήταν κοντινή μου φίλη ποτέ δεν είχα

φανταστεί ότι θα μπορούσε να γίνει αυτοκράτειρα. Άνηκε σε ένα από

τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και ήταν πολύ φτωχή. Επίσης, ήταν

ηθοποιός και χορεύτρια, δηλαδή ποτέ δε θα μπορούσε να παντρευτεί

έναν αυτοκράτορα.

          Η Θεοδώρα γεννήθηκε στην Κύπρο και είχε δύο αδελφές την

Κομιτώ  και  την  Αναστασία.  Όταν  ήταν  16  χρονών  έφυγε  από  την

Κωνσταντινούπολη με προορισμό τη Βόρεια Αφρική. Εκεί πέρασε μια

τετραετία  ως  σύντροφος  του  Εκηβόλου,  ενός  αξιωματούχου  από  τη

Συρία. Κατά την επιστροφή της στην Κωνσταντινούπολη, που διήρκησε

πολύ καιρό πέρασε μέσα από την Αλεξάνδρεια και την Αντιόχεια, όπου

η  Θεοδώρα  γνώρισε  πατριάρχες,  λόγιους  και  άλλους  με  επιρροή,

μαθαίνοντας  δεξιότητες  που  της  χρησίμευσαν  αργότερα  ως

αυτοκράτειρα.  Εξάλλου,  πάντα  ήταν  πολύ  έξυπνη  και  όλοι  όσοι  τη

γνώριζαν  το  είχαν  καταλάβει.  Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  περιόδου

ασπάστηκε  τους  μονοφυσίτες  και  συνάντησε  σπουδαίες  προσωπικές

αυτής της θρησκείας.

           Αφού γύρισε στην Κωνσταντινούπολη σταμάτησε να ασκεί τα

προηγούμενα επαγγέλματά της και έμεινε κοντά στο παλάτι. Η αιτία της

αλλαγής  της  ίσως  να  ήταν  η  θρησκεία  που  πίστευε,  δηλαδή  ο

Χριστιανισμός. Η Θεοδώρα είχε αποφασίσει να αλλάξει τρόπο ζωής και

η τύχη σύντομα της χαμογέλασε. Τότε, λοιπόν, την είδε ο κληρονόμος

και ανιψιός του αυτοκράτορα Ιουστίνου Α΄. Ο Ιουστινιανός γοητεύτηκε

από αυτήν και ήταν αποφασισμένος να την παντρευτεί,  αλλά υπήρχε

ένα μεγάλο εμπόδιο στα σχέδιά του. Σύμφωνα με έναν παλιό νόμο οι

άνδρες  με  υψηλά  αξιώματα  και  οι  αυτοκράτορες  απαγορευόταν  να

παντρευτούν  ηθοποιούς  και  χορεύτριες  και  παρόλο που η  Θεοδώρα

είχε παραιτηθεί από την ενασχόλησή της με τη σκηνή δεν μπορούσε

τώρα  να  γίνει  σύζυγος  του  Ιουστινιανού.  Επίσης,  εκείνος  ήταν  ήδη

παντρεμένος  με  την  αυτοκράτειρα  Ευφημία,  η  οποία  ήταν



υποστηρίκτρια αυτού του νόμου και δεν ήθελε να χάσει τον θρόνο της

και  τον  σύζυγό  της.  Η  Ευφημία  είχε  εχθρική  στάση  απέναντι  στη

Θεοδώρα, επειδή εκείνη ήταν ορθόδοξη και επιπλέον είχε καταλάβει τις

προθέσεις  της.  Εκείνη  ήταν  αποφασισμένη  να τα καταφέρει,  αλλά η

τύχη  της  χαμογέλασε  και  η  εξέλιξη  ήταν  πιο  γρήγορη  απ’  το

αναμενόμενο.  Η  Ευφημία  πέθανε  περίπου  το  524.  Τότε  ο  Ιουστίνος

κατάργησε  τον  νόμο  που  εμπόδιζε  τον  γάμο  του  ζευγαριού  και  το

ζευγάρι παντρεύτηκαν αμέσως μετά. Βέβαια, το σκάνδαλο που ξέσπασε

ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν αδιανόητο ένας αυτοκράτορας να παντρευτεί

μια γυναίκας τέτοιας κοινωνικής και οικονομικής τάξης. Ωστόσο, κανείς

δεν  είχε  το  θάρρος  να  το  σχολιάσει   δημοσίως.  Πολλοί  άνθρωποι

ζήλευαν τη Θεοδώρα για την τυχαία εξέλιξη των πραγμάτων που την

ευνόησε,  ενώ άλλοι  το  θεωρούσαν  απαράδεκτο  απ’  την  πλευρά του

Ιουστινιανού  ανάμεσα  σε  τόσες  γυναίκες  από  αριστοκρατικές

οικογένειες εκείνος να διαλέξει αυτή.

         Παρόλ’ αυτά η Θεοδώρα ήξερε πως να διαχειριστεί τον ρόλο της

και  με  το  παραπάνω.  Ήταν  πάντα  καλοντυμένη,  λαμπερή  και

περιποιημένη. Φορούσε χρυσούς και μωβ χιτώνες από μετάξι και άλλα

ακριβά υφάσματα, λαμπερά κοσμήματα από πολύτιμους λίθους και το

στέμμα,  που σηματοδοτούσε  τη δύναμη και  την  υψηλή της  θέση σε

όλους.  Επιπλέον, είχε ηγετική προσωπικότητα και ήταν αποφασιστική

και  δυναμική.  Μια  μέρα  κατά  τη  διάρκεια  ενός  συμβουλίου  ένας

στρατηγός τόλμησε να την προσβάλει γι’ αυτό της το χαρακτηριστικό,

πιστεύοντας ότι αυτό θα τη σταματούσε. Τότε η Θεοδώρα παρέμεινε

ψύχραιμη και διέταξε να τον διώξουν και να τον εξορίσουν,  όπως κι

έγινε. Όλοι έμεινα κατάπληκτοι από την αντίδρασή της, εκτός από τον

σύζυγό της τον Ιουστινιανό, ο οποίος γνώριζε καλά τον χαρακτήρα της

και  την  υποστήριξε.  Αυτό  το  περιστατικό  δείχνει  πόσο   έντονο

χαρακτήρα και αυτοπεποίθηση είχε, καθώς και την απαίτησή της να τη

σέβονται... 

- Δε  θα  έπρεπε  να  επεμβαίνεις  συνεχώς  την  ώρα  που  μιλάει  ο

αυτοκράτορας. (στρατηγός)                                       

-  Δε  θα  έπρεπε  να  έχεις  το  θράσος  να  με  προσβάλεις.  Αυτό

σημαίνει ότι δεν έχεις θέση σε αυτό το συμβούλιο. (Θεοδώρα)

- Θεοδώρα  έχεις  δίκιο.  Θα  συνεχίσουμε  έπειτα  από  την

αποχώρηση του κυρίου. (Ιουστινιανός)



         Επιπλέον, ο ρόλος της στη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας και

στις αποφάσεις του αυτοκράτορα ήταν ενεργός. Γενικότερα, η Θεοδώρα

ήταν ένας παράγοντας που επηρέαζε τον Ιουστινιανό και κυρίως στο

θέμα της θρησκευτικής πολιτικής προς τη μονοφυσιτική αίρεση, καθώς

και η ίδια πίστευε σε αυτή.

         Κατά  τη  διάρκεια  της  βασιλείας  του  ο  Ιουστινιανός  έκανε

σημαντικές  μεταρρυθμίσεις.  Για  παράδειγμα,   κωδικοποίησε  το

ρωμαϊκό δίκαιο, το οποίο έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη νομική εξέλιξη του

κράτους.  Παράλληλα προσπαθούσε να αποκρούσει  τις  επιθέσεις  των

Περσών  και  άλλων  εξωτερικών  εχθρών,  που  συνεχώς  προκαλούσαν

προβλήματα στα σύνορα. 

           Η Θεοδώρα αποδείχθηκε ικανή αυτοκράτειρα κατά τη διάρκεια

της  Στάσης  του  Νίκα.  Εκείνη  την  εποχή υπήρχαν  στην  αυτοκρατορία

οργανώσεις  φιλάθλων του ιπποδρόμου,  που είχαν οργανωθεί  για τις

συγκεκριμένα  για  τις  αρματοδρομίες.  Αυτή  ήταν  μια  δημοφιλής

δραστηριότητα  κυρίως  για  τις  κατώτερες  κοινωνικές  τάξεις.  Υπήρχαν

τέσσερις ομάδες και η ονομασία τους είχε να κάνει με το χρώμα της

στολής  τους.  Συγκεκριμένα,  ήταν  οι  Βένετοι  (Γαλάζιοι),  οι  Ρούσσοι

(Κόκκινοι),  οι  Πράσινοι  και  οι  Λευκοί.  Κατά  τη  Βυζαντινή  περίοδο οι

μόνες ομάδες που εξακολουθούσαν να διαθέτουν πολιτική επιρροή και

δύναμη ήταν οι Βένετοι και οι Πράσινοι και αυτό προκάλεσε μεγάλο

ανταγωνισμό  μεταξύ  των  οπαδών.  Ξαφνικά,  λοιπόν,  ξεκίνησαν  μια

εξέγερση, τον Ιανουάριο του 532 κατά τη διάρκεια μιας αρματοδρομίας

στον  ιππόδρομο.  Ο  Ιουστινιανός  αδυνατούσε  να  σταματήσει  την

επανάσταση  και  ο  έλεγχος  είχε  χαθεί.  Είχε  πολλά  και  σοβαρά

προβλήματα,  με τους Πέρσες στα ανατολικά της αυτοκρατορίας,  είχε

στρέψει την προσοχή του εκεί και δεν ήταν προετοιμασμένος για κάτι

τέτοιο.  Μη  μπορώντας  να  ελέγξει  την  κατάσταση  θέλησε  να

εγκαταλείψει  την  Κωνσταντινούπολη.  Τότε  η  Θεοδώρα  γρήγορα  τον

έπεισε να μην το κάνει.

- Θεοδώρα,  πολύ φοβάμαι  ότι  πρέπει  να γυρίσουμε  στο  παλάτι

αμέσως. Ο κόσμος στον Ιππόδρομο ξεσηκώθηκε.  Επικρατεί απόλυτος

πανικός  και  δεν  μπορώ  να  ηρεμήσω  τους  επαναστάτες.  Πάμε  να

φύγουμε.

- Όχι,  βέβαια.  Είσαι  αυτοκράτορας,  έτσι  θα  χάσεις  εντελώς  το

κύρος σου και κανείς δε θα σε σέβεται. 



- Δεν υπάρχει άλλη λύση. Σε λίγο θα επιτεθούν και σε εμάς.

- Υπάρχει μια πολύ καλή λύση.

- Τι θες να πεις;  Έχεις καμία ιδέα;

- Έχω. Θα τους κλειδώσουμε εδώ και θα τους σκοτώσουμε. 

- Αυτό δε  γίνεται.  Δεν  είναι  δίκαιο.  Έτσι  θα εξαγριωθούν ακόμη

περισσότεροι.

- Φυσικά και είναι.  Το πολίτευμα δεν είναι δημοκρατία.  Έχουμε,

λοιπόν, κάθε δικαίωμα να καταπνίξουμε την επανάσταση. Αυτή θα είναι

μια  παραδειγματική  τιμωρία  για  τους  επαναστάτες  και  για  όσους

σκοπεύουν να κάνουν κάτι παρόμοιο.

- Έχεις δίκιο. Αυτό θα κάνουμε.

           Έτσι κι έγινε. Οι στρατηγοί Βελισάριος και Μούνδος ανέλαβαν

δράση.  Μετά  από  διαταγή  του  αυτοκράτορα  εγκλώβισαν  τους

επαναστάτες στον Ιππόδρομο και τους σκότωσαν όλους. Η καταστολή

της «Στάσης του Νίκα» στις  18 Ιανουαρίου του 532 άφησε πίσω της

30.000  νεκρούς.  Η  στάση  πήρε  το  όνομά  της  από  το  σύνθημα  που

φώναζαν οι επαναστάτες <<ΝΙΚΑ, ΝΙΚΑ>>.

            Η Θεοδώρα πέθανε, όταν ήταν 48 ετών από κάποια σοβαρή

ασθένεια και θάφτηκε στον Ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου θάφτηκε

αργότερα και ο Ιουστινιανός. Όμως, η επιρροή της παρέμεινε ζωντανή

για πολλούς αιώνες. Η ασθένεια από την οποία έπασχε η Θεοδώρα, αν

και παραμένει άγνωστη ακόμη θεωρείται σοβαρή και επίπονη. Αυτός

ήταν και ο λόγος που η Θεοδώρα αναγκαζόταν να κάνει συχνά λουτρά,

δηλαδή προσπαθούσε να περιορίσει τον πόνο. Τελικά, όμως οι γιατροί

δεν κατάφεραν να τη σώσουν και έτσι σύντομα έχασε τη ζωή της.
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Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 697

Αγαπητό ημερολόγιο,

Είμαι η Αριάδνη και σήμερα αποφάσισα ότι από ‘δω και στο εξής θα

σου γράφω κάθε μέρα, διότι περνάω δύσκολα αυτόν τον καιρό και μιας

και δεν υπάρχει κανείς να του διηγούμαι το τι συμβαίνει, τι καλύτερο

από  το  να  γράφω  σε  ένα  ημερολόγιο,  αντιμετωπίζοντάς  το  σαν  μια

πολύ καλή μου φίλη;  Για να μπορείς  όμως να με καταλαβαίνεις,  θα

πρέπει πρώτα να μάθεις μερικά πράγματα για εμένα.



Είμαι μια συνηθισμένη δεκαπεντάχρονη έφηβη που μένει σε ένα χωριό

λίγο πιο έξω από την Κωνσταντινούπολη. Έχω έναν μικρότερο αδελφό,

δύο χρόνια μικρότερο, τον οποίο αγαπώ και προσέχω σαν τα μάτια μου,

μιας  και  η  μητέρα μας δεν  είναι  πια  εδώ να τον  προσέχει.  Βλέπεις,

πέθανε όταν εγώ ήμουν μόλις εννέα ετών. Ευθυνόταν μια ασθένεια, δεν

ξέρω καν ποια. Ο πατέρας αποφεύγει να μιλάει για αυτό και εγώ δεν

θέλω να τον πιέσω. Η απώλειά της στοίχισε πολύ στην οικογένειά μας,

ειδικά τον πρώτο καιρό, όμως σιγά σιγά μάθαμε να το αντιμετωπίζουμε

και προχωρήσαμε. Ο πατέρας δεν το έχει ξεπεράσει τελείως ακόμα. Από

τη  μέρα  του  χαμού  της,  μέχρι  και  σήμερα  είναι  ένας  διαφορετικός

άνθρωπος,  ψυχρός  και  επιφυλακτικός  με  τα  πάντα.  Προσπάθησε

σκληρά να το ξεπεράσει βρίσκοντας μια καινούρια σύζυγο, την οποία

απεχθανόμαστε  και  εγώ  και  ο  Βίκτωρας  (ο  αδελφός  μου).  Είναι

εγωίστρια και αντιπαθεί τα παιδιά, αλλά το πιο εκνευριστικό είναι ότι «

αγαπάει » τον πατέρα μόνο επειδή έχει στα χέρια του την κληρονομιά

του παππού (μεγάλος  και  επιτυχημένος έμπορος της  εποχής  του).  Ο

πατέρας δεν το έχει καταλάβει, αλλά εγώ την ξέρω καλά γιατί έχω δει

τον  πραγματικό  της  εαυτό  όταν  εκείνος  λείπει  από  το  σπίτι.  Το

τελευταίο  διάστημα  αυτό  γίνεται  μόνιμα,  διότι  έχει  φύγει  για  να

πολεμήσει για την πατρίδα μας εναντίων των Αράβων. Δύσκολες εποχές

αυτές που περνάμε και σίγουρα πολύ δυσκολότερες για αυτούς που

βρίσκονται  εκεί  έξω  και  μάχονται  για  την  οικογένειά  τους,  τους

συμπολίτες  τους και  γενικότερα την πατρίδα  τους.  Ένας  από αυτούς

είναι και ο πατέρας που συμμετέχει  σε μια ομάδα που αν δεν κάνω

λάθος, λέγεται θεματικός στρατός. Λέει ότι δεν γίνεται διαφορετικά και

ότι έτσι κι αλλιώς τον συμφέρει διότι η ανταμοιβή για την συνεισφορά

του στη μάχη θα είναι ένα αξιοπρεπές κομμάτι γης για να καλλιεργεί

προϊόντα, με τα οποία θα μας συντηρεί. Εμένα όμως δεν με συμφέρει

καθόλου. Ανησυχώ τρομερά για αυτόν και τρέμω μην του συμβεί το

οτιδήποτε.  Δεν μπορώ να σταθώ στη σκέψη ότι  μπορεί  να χάσω και

αυτόν. Επίσης μου λείπει πάρα πολύ και νιώθω ότι το σπίτι είναι άδειο

χωρίς την ύπαρξή του, ειδικά όταν λείπει και ο αδελφός μου, δηλαδή

την  περισσότερη  διάρκεια  της  ημέρας,  καθώς  πηγαίνει  στο  σχολείο.

Σύμφωνα  με  τα  λεγόμενα  του  πατέρα,  οι  άντρες  πρέπει  να  είναι

μορφωμένοι. Πόσο θα μου άρεσε να πηγαίνω και εγώ στο σχολείο, αντί

να  κάθομαι  εγκλωβισμένη  σε  αυτούς  τους  τέσσερις  τοίχους  και  να

ανέχομαι την μητριά μου...  Αυτή είναι η ζωή μου προς το παρόν και



πρέπει να την αποδεχτώ, ακόμη και αν δεν μου αρέσει. Τα λέμε ξανά

αύριο.

Αριάδνη

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 697

Αγαπητό ημερολόγιο,

Οι  μέρες  περνούν  αργά  και  βασανιστικά,  καθώς  όπως  σου είπα  και

εχθές, είμαι εγκλωβισμένη στο σπίτι, χωρίς να έχω τίποτα το ουσιαστικό

να κάνω. Ώρες σαν και αυτή, σκέφτομαι την μητέρα. Τις κρύες μέρες

του χειμώνα, μου άρεσε πολύ να κάθομαι μαζί της δίπλα στο τζάκι και

να πλέκουμε παρέα. Μου είχε μάθει να πλέκω από πολύ μικρή ηλικία

και με τον καιρό έγινα άσος στο πλέξιμο, καθώς έγινε και η αγαπημένη

μου  ασχολία.  Τώρα  βέβαια  έχει  περάσει  πολύς  καιρός  από  την

τελευταία  φορά  που  ασχολήθηκα  με  αυτό.  Μόνο  μια  φορά  έχω

ξαναπλέξει από την μέρα που... ξέρεις. Τη μοναδική φορά που ύστερα

από  τότε  προσπάθησα  να  πλέξω,  μόλις  έπιασα  στα  χέρια  μου  τις

βελόνες,  θυμήθηκα την πρώτη φορά που έπλεξα κάτι  μόνη μου, ένα

πουλόβερ με ένα μονάχα μανίκι και την συγκίνηση στο πρόσωπο της

μητέρας.  Τότε  άρχισα  να  κλαίω.  Το  πλέξιμο  είναι  κάτι  που  μου  την

θυμίζει  πάρα  πολύ  και  γι’  αυτό  δεν  νομίζω  ότι  πρόκειται  να  ξανά

ασχοληθώ με αυτό ποτέ.

Αριάδνη

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 697   

Αγαπητό ημερολόγιο,

Σήμερα το πρωί ξύπνησα, πλύθηκα, ντύθηκα με ένα γαλάζιο φουστάνι,

με κεντητά μικρά λουλούδια (ένα από τα αγαπημένα μου)και κατέβηκα

στην κουζίνα για να πάρω το πρωινό μου. Ο Βίκτωρας είχε ήδη φύγει

για το σχολείο και η μητριά μου είχε βγει στην αυλή για να πιει το τσάι

της. Βρήκα στην κουζίνα την Ισμήνη, την οικιακή μας βοηθό, η οποία

μαγείρευε το μεσημεριανό μας. Την Ισμήνη τη συμπαθώ πολύ. Είναι η

μόνη  που  με  έχει  στηρίξει  τις  φορές  που  τη  χρειαζόμουν.  Υπηρετεί

χρόνια την οικογένειά μας και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ανατροφή μου.



Θα έλεγε κανείς ότι είναι σαν μητέρα μου, αλλά κανείς δεν μπορεί να

πάρει την θέση της μητέρας. Για εμένα είναι περισσότερο μια φίλη στην

οποία μπορώ να απευθύνομαι όταν έχω προβλήματα, αλλά και εκείνη

από τότε  που έφυγε  η μητέρα έχει  αλλάξει  πολύ και  έχει  γίνει  από

μεγαλύτερη κουτσομπόλα του χωριού (με την καλή έννοια γιατί  μου

άρεσε που και που να ακούω τα νέα της ημέρας) η πιο αποξενωμένη

και κλεισμένη στον εαυτό της από όλους, αλλά πάνω απ’ όλα και η πιο

σεμνή, διότι  από τότε και στο εξής μου μιλάει στον πληθυντικό, ενώ

παλιά με έβλεπε σαν παιδί της. Όπως καταλαβαίνεις, πλέον δεν μπορώ

ούτε σε εκείνη να στηριχτώ, με αποτέλεσμα να καταλήξω στην ιδέα του

ημερολογίου.  Σου  το  λέω:  Πλέον  είσαι  το  μόνο  πράγμα  στο  οποίο

μπορώ να στηριχτώ.

Αριάδνη    

Τρίτη, 5 Μαρτίου 697

Αγαπητό ημερολόγιο,

Συγγνώμη που πέρασε τόσος καιρός από την τελευταία φορά που σου

έγραψα,  αλλά  αυτό  το  χρονικό  διάστημα  συνέβησαν  πολλά  και  δεν

σκέφτηκα να σου τα διηγηθώ νωρίτερα. Τώρα ήρθε η ώρα να μάθεις

και εσύ τι πέρασα τις τελευταίες μέρες. 

Μια Δευτέρα σαν και τη σημερινή, συγκεκριμένα στις 25 Φεβρουαρίου

697,  βρισκόμουν  στην  τραπεζαρία  τρώγοντας  το  πρωινό  μου,  όταν

ξαφνικά  ακούστηκε  ένας  χτύπος  στην  πόρτα.  «Ο  πατέρας!»  είπα

ενθουσιασμένη  και  με  τον  ίδιο  ενθουσιασμό  έτρεξα  να  ανοίξω  την

πόρτα. Το χαμόγελό μου έσβησε όταν συνειδητοποίησα ότι πίσω από

την πόρτα βρισκόταν ο ταχυδρόμος. Μου έδωσε ένα γράμμα και δεν

φάνηκε  πολύ  χαρούμενος.  Τον  ευχαρίστησα,  έκλεισα  την  πόρτα  και

άνοιξα  με  ανυπομονησία  το  γράμμα  για  να  το  διαβάσω.  Όταν  τον

διάβασα  ένα  γνώριμο  συναίσθημα  με  κυρίεψε.  Το  είχα  ξανανιώσει

άλλη μια φορά στη ζωή μου. «Πατέρα...»  είπα καθώς όλα γύρω μου

άρχισαν να σκοτεινιάζουν και λιποθύμησα.

Ξύπνησα μετά από λίγη ώρα στο δωμάτιό μου με την Ισμήνη και τον

αδελφό  μου  από  πάνω  μου  να  με  κοιτάνε  με  θλιμμένα  πρόσωπα.

«Πείτε μου πως δεν είναι αλήθεια!» τους είπα, μα εκείνοι κούνησαν το

κεφάλι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ο πατέρας μου είχε σκοτωθεί



στη μάχη και τίποτα δεν μπορούσε να τον φέρει πίσω. Είχα χάσει και

αυτόν για πάντα...

Για όλη την επόμενη εβδομάδα έμεινα κλειδωμένη στο δωμάτιό μου

κλαίγοντας. Ούτε καν έτρωγα, ούτε καν μιλούσα σε κανέναν, αλλά δεν

με ένοιαζε. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν οι γονείς μου που δυστυχώς

κανένας από τους δύο δεν έφυγε από φυσικά αίτια.  Ούτε ένα ίχνος

χαράς, ούτε ένα χαμόγελο, μόνο δυστυχία και ένα μαύρο πέπλο που τα

είχε σκεπάσει όλα. Φυσικά δεν είχα τη δύναμη να σου γράψω αυτά τα

φριχτά πράγματα. Μόνο και μόνο στη σκέψη τους, έβαζα τα κλάματα.

Όπως σου είπα, όλη αυτή η βδομάδα ήμουν μόνη μου, κλεισμένη και

δεν ήθελα καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Εχθές όμως, μέρα Δευτέρα 4

Μαρτίου 697, ακούστηκε ένας χτύπος στην πόρτα του δωματίου μου.

«Φύγε!»  είπα,  αδιαφορώντας  για  το  ποιος  είναι  ή  τι  θέλει.  Τότε

ακούστηκε  μια  χοντρή,  γνώριμη  φωνή:  «Εντάξει,  εάν  αυτό  θέλεις...»

όταν  συνειδητοποίησα  ποιος  ήταν  φώναξα  «Μπαμπά!!!»,  έτρεξα

γρήγορα,  άνοιξα  την  πόρτα  και  με  δάκρια  χαράς  στα  μάτια  τον

αγκάλιασα πιο σφιχτά από ποτέ. Ήταν εκεί και ήταν ασφαλής μαζί μας!

«Νόμιζα  πως...»  είπα  και  έκανα  μια  παύση.  «Το  ξέρω,  το  ξέρω.

Δυστυχώς ένας μακρινός σου θείος με το ίδιο όνομα σκοτώθηκε στη

μάχη. Λογικά μας μπέρδεψαν.» είπε εκείνος. «Πολύ κρίμα...» είπα εγώ

προσπαθώντας να παραστήσω την θλιμμένη για  τον  χαμό του θείου

που ούτε καν ήξερα, αλλά μάταια γιατί ήμουν τόσο χαρούμενη που ο

πατέρας ήταν σώος και αβλαβής στο σπίτι μας. «Θα ξαναφύγεις;» τον

ρώτησα ελπίζοντας να αρνηθεί. «Όχι, ποτέ ξανά. Μην ανησυχείς.» είπε

και με αγκάλιασε ξανά.

Αριάδνη  
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Η Ρωμαϊκή και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχαν αναπτύξει οργανώσεις

φιλάθλων  του  ιπποδρόμου,  ειδικά  για  τις  αρματοδρομίες,  μία

δημοφιλή  ενασχόληση  για  τα  κατώτερα  κοινωνικά  στρώματα.  Οι

Βένετοι  και  οι  Πράσινοι  διέθεταν  επιρροή  στην  πολιτική  δύναμη.  Ο

Ιουστινιανός  ήταν  υποστηρικτής  των  Βένετων.  Κάποιοι  από  τους

συγκλητικούς  είδαν  τη  στάση  σαν  ευκαιρία  να  ανατρέψουν  τον

Ιουστινιανό, δυσαρεστημένοι από νέους, βαρείς φόρους που αυτός είχε

επιβάλει και την μείωση των δικαιωμάτων των ευγενών γενικότερα. Οι

στασιαστές,  οπλισμένοι και μάλλον ελεγχόμενοι από τους συμμάχους

τους στη Σύγκλητο, πυρπολούν κτίρια, πολιορκούν το παλάτι προξενούν

ζημιές ακόμη και στην Αγία Σοφία και απαιτούσαν την αποπομπή του

Έπαρχου  Ιωάννη  του  Καππαδόκη,  ο  οποίος  ήταν  αρμόδιος  για  τη

συλλογή των  φόρων,  καθώς και  του αυλικού Τριβωνιανού,  ο  οποίος

ήταν υπεύθυνος για την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα. 

Ο Ιουστινιανός υποσχέθηκε να απομακρύνει από τις  θέσεις  τους τον

Τριβωνιανό  και  τον  Ιωάννη  Καππαδόκη,  αλλά  η  έκκλησή  του  στον

Ιππόδρομο  δεν  πέτυχε  και  ανακηρύχθηκε  νέος  αυτοκράτορας  ο

Υπάτιος,  ανιψιός  του  Αυτοκράτορα  Αναστάσιου  Α'.  Ο  Ιουστινιανός

ετοιμαζόταν  να  εγκαταλείψει  την  Πόλη,  αλλά  η  σύζυγός  του,  η

Θεοδώρα τον έπεισε να παραμείνει. Ο Ιουστινιανός διέταξε τότε τους

στρατηγούς του, τον Βελισάριο και τον Μούνδο να καταστείλουν την

εξέγερση.  Αυτοί  δωροδοκώντας  κάποιους  αρχηγούς  των  στασιαστών

τους έφεραν με το μέρος του αυτοκράτορα, προκαλώντας έτσι διχόνοια

μεταξύ  των  στασιαστών.  Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  εξεγερθέντες

εγκλωβίστηκαν  στον  Ιππόδρομο,  όπου  και  σφαγιάστηκαν.  Οι  πηγές

αναφέρουν  ως  θύματα  συνολικά  περίπου  τριάντα  πέντε  χιλιάδες

στασιαστές. Την επομένη, διατάχθηκε να εκτελεσθούν ο Υπάτιος και ο

αδελφός  του,  ενώ  η  περιουσία  τους  δημεύθηκε,  όπως  και  πολλών

συγκλητικών που εξορίστηκαν επειδή είχαν υποστηρίξει τη στάση. 

Με  αυτή  την  ονομασία  έμεινε  στην  ιστορία  η  λαϊκή  εξέγερση  που

συνέβη στο Βυζάντιο την εποχή του Ιουστινιανού και πνίγηκε στο αίμα

από  τον  αυτοκράτορα.  Πληροφορίες  από  «πρώτο  χέρι»  μας  δίνει  ο

σύγχρονος του Ιουστινιανού, ιστορικός Προκόπιος,  στο βιβλίο του «Η

ιστορία των  Πολέμων».  Πρωταγωνιστές  της  εξέγερσης  ήταν  οι  δήμοι

των  «Πράσινων  και  «Βένετων»,  οργανώσεις  φιλάθλων  με  λαϊκή

καταγωγή,  που  ζούσαν  για  τις  αρματοδρομίες  στις  εξέδρες  του

Ιπποδρόμου της Κωνσταντινούπολης.  Οι ιστορικοί  χαρακτηρίζουν του



δήμους κάτι ανάμεσα σε συμμορία και πολιτικό κόμμα, καθώς συχνά

προσπαθούσαν να επηρεάσουν τις πολιτικές αποφάσεις. Το 531, ένας

«βένετος» και ένας «πράσινος» συλλαμβάνονται με την κατηγορία της

δολοφονίας  και  καταδικάζονται  σε  θάνατο  δια  απαγχονισμού.  Ο

Ιουστινιανός,  δεδηλωμένος  οπαδός  των  Βένετων,  μετατρέπει  τη

θανατική ποινή σε φυλάκιση.  Οι «Πράσινοι»  και «Βένετοι» αξιώνουν

την πλήρη απαλλαγή τους. Ο αυτοκράτορας, όμως, τους αγνοεί.

Στις  11  Ιανουαρίου  του  532  ξεσηκώνονται,  πυρπολούν  κτίρια,

πολιορκούν το παλάτι και προξενούν ζημιές ακόμη και στην Αγία Σοφία.

Η ιαχή «Νίκα» δονεί την ατμόσφαιρα. Είναι το σύνθημα που φώναζαν

στον Ιππόδρομο για να εμψυχώσουν τους αρματοδρόμους. Το πλήθος

των εξεγερμένων όλο και μεγαλώνει, καθώς ο λαός δυσφορούσε για τις

οικονομικές μεταρρυθμίσεις του αυτοκράτορα, τη βαριά φορολογία και

την κρατική αυθαιρεσία. Απαιτεί την παραίτηση του Ιωάννη Καππαδόκη

(Υπουργού  Οικονομικών  της  εποχής)  και  του  διάσημου  νομομαθούς

Τριβωνιανού.  Την  κατάσταση  επιχειρούν  να  εκμεταλλευτούν  προς

όφελός τους οι συγκλητικοί και οι ευγενείς, που έβλεπαν τα δικαιώματά

τους  να  μειώνονται   από  τις  μεταρρυθμίσεις  του  Ιουστινιανού.

Συγκεντρώνονται στον Ιππόδρομο και ανεβάζουν στο θρόνο τον Υπάτιο,

ανιψιό του πρώην αυτοκράτορα Αναστάσιου. Ο Ιουστινιανός αδυνατεί

να ελέγξει την κατάσταση. Είναι καινούργιος στην εξουσία και έχει ένα

σωρό προβλήματα, με τους Πέρσες στα ανατολικά της αυτοκρατορίας.

Για  μια  στιγμή  περνά  από  το  νου  να  εγκαταλείψει  την

Κωνσταντινούπολη.  Η  αυτοκρατορική  σύζυγος,  η  δυναμική  και

αποφασιστική  Θεοδώρα,  γρήγορα  τον  μεταπείθει  και  οι  στρατηγοί

Βελισάριος  και  Μούνδος  αναλαμβάνουν  δράση.  Εγκλωβίζουν  τους

επαναστάτες στον Ιππόδρομο και κυριολεκτικά τους κατασφάζουν. 

Η καταστολή της «Στάσης του Νίκα» στις 18 Ιανουαρίου του 532 άφησε

πίσω  της  30.000  νεκρούς.  Ο  Ιουστινιανός  πατούσε  πλέον  γερά  στα

πόδια  του  και  την  επομένη  μέρα  έδωσε  εντολή  να  εκτελεσθούν  ο

σφετεριστής του θρόνου Υπάτιος και ο αδελφός του. Η περιουσία τους

δημεύθηκε, όπως και πολλών ευγενών, που εξορίστηκαν, επειδή είχαν

υποστηρίξει  την  εξέγερση.  Η  αυτοκρατορική  θητεία  μιας  από  τις

σπουδαιότερες  προσωπικότητες  του  Βυζαντίου,  όπως  ήταν  ο

Ιουστινιανός, ξεκίνησε με τη χειρότερη περίοδο βίας και αναρχίας που

γνώρισε η Βασιλεύουσα. Συνέπειες της εξέγερσης ήταν η ενίσχυση της

αυτοκρατορικής εξουσίας και ο περιορισμός της δύναμης των δήμων.
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Πολεμώντας για τα πιστεύω μου.

Πρόλογος.

«Σκοτώστε τους εχθρούς σας όσες φορές τους αντιμετωπίζετε… διώξτε

τους από το μέρος που σας έδιωξαν». Αυτή η φράση σημάδεψε τη ζωή

πολλών βυζαντινών. Ένας από αυτούς ήταν και ο Στέργιος. Ο Στέργιος

ήταν  ένας  χριστιανός  βυζαντινός  πολίτης,  φιλήσυχος,  αγρότης-μέλος

του θεματικού στρατού. Ζούσε με την γυναίκα του, Θεοδώρα, και τη

κόρη του, Σοφία, κοντά στα σύνορα. Του άρεσε πολύ να ασχολείται με

το  κτήμα-στρατιωτόπι  του  και  να  το  περιποιείται.  Κάποιες  φορές

μάλιστα, αφηνε και την κόρη του να τον βοηθήσει δίνοντάς της κάθε

φορά κάτι διαφορετικό να κάνει, όπως για παράδειγμα να ποτίσει, να

μαζέψει λαχανικά και φρούτα ακόμα και να σπείρει. Η οικογένειά του

ήταν όλη του η ζωή και θα έκανε τα πάντα για να την προστατεύσει.

Όλα κυλούσαν ήρεμα στη ζωή του, αν και πάντα είχε εγνοια σχετικά με

τις συνήθειες και τις σκέψεις των πιστών της νέας τότε θρησκείας και

φοβόταν μήπως συμβεί το οτιδήποτε κακό στην οικογένειά του. Πολλές

φορές μάλιστα νόμιζε ότι το χωριό δεχόταν επίθεση, εξ αιτίας φωνών

που ακούγονταν, αλλά συνήθως ήταν κόσμος που τραγουδούσε ή κάτι

σχετικό. Ήταν, όπως τον χαρακτήριζαν πολλοί φίλοι και συγγενείς του,

«υπερβολικός».

 

Κεφάλαιο 1.



Αυτός  ο  χαρακτηρισμός  κυκλοφορούσε,  χλευάζοντας  το  άγχος  του

Στέργιου,  μέχρι  ένα  ανοιξιάτικο  πρωί  του  636,  που  οι  φοβίες  του

βγήκαν αληθινές. Αυτή τη φορά το χωρίο όντως δεχόταν επίθεση από

τους Μουσλίμ, και κανένας δεν τραγουδούσε, παρά φώναζε από φόβο

και πόνο. Τότε κατάλαβε ότι κινδύνευε και αυτός αλλά και η οικογένειά

του.  Παρά  το  άγχος  που ένιωθε  εκείνη  τη  στιγμή,  προσπαθούσε  να

σκεφτεί τι πρέπει να κάνει για να είναι η γυναίκα του και η κόρη του

ασφαλείς. Πάνω που άρχισε να απογοητεύεται, αφού δεν του ερχόταν

τίποτα  στο  μυαλό,  εμφανίστηκε  ένας  καλός  του  φίλος  από  το

στράτευμα, ο Νοτάριος, ο οποίος θα έστελνε την δική του γυναίκα και

τα παιδιά του με μία άμαξα κάπου πολύ μακριά, για να γλιτώσουν από

τους Μουσλίμ. Ο Στέργιος είχε μια ιδέα.

-Φίλε μου Νοτάριε, θέλω να μου κάνεις μια τεράστια χάρη, αν δεν σου

είναι κόπος! Σε παρακαλώ, στα πόδια σου πέφτω, άσε τη γυναίκα μου

και τη κόρη μου να φύγουν μαζί με την δική σου οικογένεια!

-Στέργιε, ξέρεις ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.

-Το ξέρω και γι’ αυτό σε εκλιπαρώ, βάλε τες κι εκείνες στην άμαξα! Αν

δεν το κάνεις αυτό, ποιος ξέρει τι θα γίνει, που θα πάνε για να σωθούν!

Δεν θα γλιτώσουν από τα χέρια των Μουσλίμ! Σε παρακαλώ!

-[…] Εντάξει. Πήγαινε πες τους να μαζέψουν τα απολύτως απαραίτητα

και να έρθουν.

Ο  Στέργιος  μπήκε  στο  σπίτι  σχεδόν  τρέχοντας,  προσπαθώντας  να

κρύψει τον φόβο του για να μην τρομάξει τη κόρη του, και είπε στη

Θεοδώρα να μαζέψει τα πράγματά τους. Εκείνη στην αρχή προσπάθησε

να τον πείσει να πάει μαζί τους, αλλά εκείνος δεν σήκωνε κουβέντα. Θα

έμενε να παλέψει για την πατρίδα του. 

Και  αυτό έκανε.  Έμεινε  ακίνητος,  με βουρκωμένα μάτια,  κοιτάζοντας

την  άμαξα  πάνω  στην  οποία  βρισκόταν  η  οικογένεια  του  να

απομακρύνεται, να χάνεται στον ορίζοντα. Σκούπισε τα δάκρυά του και

μπήκε με γρήγορο βήμα στο σπίτι του. Μάζεψε ό,τι αντικείμενο, ρούχο,

παιχνίδι είχε μείνει από την γυναίκα του και τη κόρη του, τα έβαλε σε

ένα  σακί  το  οποίο  τοποθέτησε  στο  κέντρο  του  κτήματός  του  και  τα

έκαψε.  Γιατί;  Επειδή  ήθελε  να  εξαφανίσει  κάθε  στοιχείο  που  να

σχετίζεται με την ύπαρξη της οικογένειάς του, αφού οι Μουσλίμ ήταν

αδίστακτοι  και  μπορεί  να τους  κυνηγούσαν.  Έτσι  λοιπόν,  άναψε μια



τεράστια φωτιά και παρακολουθούσε καθώς όλα γίνονταν στάχτη σιγά

σιγά μέσα στις φλόγες. 

Κεφάλαιο 2.

Μετά  από  αυτό,  ο  Στέργιος  δεν  έχασε  λεπτό  και  έτρεξε  να

προετοιμαστεί για να πάει στη μάχη. Έβαλε τη πανοπλία του, πήρε το

σπαθί του και ανέβηκε στο άλογό του. Κατευθυνόταν προς το κέντρο

της πόλης, όπου ξεκίνησε η εξέγερση. Αυτό που αντίκρισε ήταν φρικτό.

Γυναικόπαιδα να τρέχουν κλαίγοντας και προσπαθώντας να βρουν ένα

μέρος για να κρυφτούν. Άλλοι, να παλεύουν με τους Μουσλίμ, και είτε

να πεθαίνουν είτε να καταφέρνουν να ξεφεύγουν πριν συμβεί το κακό.

Ο Στέργιος είχε τρομοκρατηθεί αλλά με την σκέψη της οικογένειάς του

και μόνο, έπαιρνε δύναμη. 

Έτρεξε με το άλογό του προς τους Μουσλίμ, σηκώνοντας το σπαθί του

ψηλά.  Πάλεψε  με  στόμφο  και  δύναμη  ενάντια  στους  Μουσλίμ,  οι

οποίοι  τελικά  τον  έπιασαν  αιχμάλωτο.  Τον  έκλεισαν  σε  ένα

μπουντρούμι ενώ τον είχαν δέσει με αλυσίδες για να μην μπορεί να

κινηθεί  στον  χώρο.  Προφανώς  δεν  ήταν  ο  μόνος  εκεί.  Στο  ίδιο

μπουντρούμι είχαν κλείσει άλλους δύο βυζαντινούς, για τον ίδιο λόγο

που  έκλεισαν  και  τον  Στέργιο.  Θα  τους  βασάνιζαν  μέχρι  να

αλλαξοπιστήσουν. Μετά από μερικές μέρες, ένας ένας οι «συγκάτοικοι»

του Στέργιου έφευγαν, αφού τελικά αλλαξοπιστούσαν. Ο Στέργιος όμως

δεν θα το έκανε αυτό. Ήταν ένας πιστός χριστιανός, που δεν θα άλλαζε

εύκολα. Έτσι λοιπόν, υπέμενε τα βασανιστήρια που του έκαναν για δύο

μήνες. Ο πόνος του ήταν αβάσταχτος, αλλά δεν λύγιζε. 

Ένιωθε  πως  κάθε  ελπίδα  σιγά  σιγά  χανόταν,  μέχρι  που  ένα  βράδυ

παρατήρησε  κάτι.  Είδε  ότι  μέσα  στο  μπουντρούμι  είχε  μείνει  ένα

μαχαίρι, το οποίο μάλλον ξέχασαν οι Μουσλίμ να πάρουν. Το πρόσωπο

του  Στέργιου  έλαμψε.  Άρπαξε  το  μαχαίρι  και  άρχισε  να  κόβει  τις

αλυσίδες, οι οποίες δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, κάτι που του το

έκανε πιο  εύκολο.  Μετά από ώρες,  κατάφερε να ελευθερωθεί.  Ήταν

ακόμα μέσα στο μπουντρούμι και τώρα πια απλά έπρεπε να βρει έναν

τρόπο να βγει και από εκεί. Και βρήκε. Μέσα στο δωμάτιο αυτό υπήρχε

ένα μικρό παράθυρο με κάγκελα, τα οποία ήταν σκουριασμένα και σε

παρόμοια κατάσταση με τις αλυσίδες, κάτι που σήμαινε ότι το μαχαίρι

θα  ήταν  για  άλλη  μια  φορά  χρήσιμο.  Επιτέλους  τα  κατάφερε.  Ήταν



ελεύθερος.  Κατάφερε  και  το  έσκασε  μέσα  στη  νύχτα  χωρίς  να  τον

καταλάβει κανείς.  

Κεφάλαιο 3.

Άρχισε  να  κατευθύνεται  προς  το  άγνωστο,  αφού  δεν  ήξερε  που

βρισκόταν,  ελπίζοντας  να  βρει  την  οικογένειά  του.  Περπατούσε  για

μέρες,  προσπαθώντας  να  επιβιώσει  και  κάνοντας  προσευχές,

παρακαλώντας τον Θεό να τον βοηθήσει  να βρει την οικογένειά του

ζωντανή.

Όλο αυτό το καιρό, η γυναίκα του και το παιδί του ήταν ασφαλείς σε

ένα καταφύγιο με άλλες οικογένειες. Η ζωή εκεί ήταν σχετικά εύκολη,

αφού είχαν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους και φαγητό, όσο ήταν

δυνατόν με την όλη κατάσταση. Η Θεοδώρα σκεφτόταν συνέχεια τον

Στέργιο και ήλπιζε να ήταν σώος, γιατί τον αγαπούσε πιο πολύ από την

ίδια της την ζωή. Η μικρή Σοφία, προσευχόταν στον Θεό ο μπαμπάς της

να είναι καλά, και να γυρίσει σύντομα, αν και η ίδια δεν είχε πολλές

ελπίδες,  αφού  πέρασαν  δύο  μήνες  και  δεν  είχαν  κανένα  νέο  του.

Ανησυχούσαν πολύ για τον Στέργιο και πολλά βράδια έμεναν ξύπνιες

και  θυμόντουσαν όλες  τις  ωραίες  στιγμές  που περνούσαν όλοι  μαζί,

ελπίζοντας να μπορέσουν να ξαναπεράσουν ίδιες και καλύτερες αφού

περάσει όλο αυτό. 

Κάτι που τελικά θα γινόταν πραγματικότητα. Ύστερα από πολλές μέρες

ταλαιπωρίας,  και  αφού  είχε  καταφέρει  να  περάσει  τα  σύνορα,  με

κίνδυνο της ζωής του, έφτασε σε ένα μέρος όπου δεν υπήρχαν σπίτια

παρά μόνο ένα πλήθος κόσμου,  ανάμεσα στο οποίο αναγνώρισε  και

κάποιους  συγχωριανούς  του.  Μάλιστα  ένας  από  αυτούς  ήταν  ο

Νοτάριος, ο οποίος είχε φτάσει εκεί λίγες μέρες πριν. Αυτό σήμαινε ότι

κάπου εκεί ήταν και η οικογένεια του Νοτάριου αλλά και η δική του,

αφού έφυγαν μαζί. Ο Στέργιος έτρεξε προς το μέρος του φίλου του και

τον αγκάλιασε. Τον ρώτησε που ήταν οι οικογένειές τους κι εκείνος του

είπε ότι ήταν στο καταφύγιο. Το μόνο που ήθελε ο Στέργιος εκείνη τη

στιγμή ήταν να δει τη γυναίκα του και τη μικρή του κόρη, η οποία θα

είχε μεγαλώσει και θα είχε αλλάξει πολύ, αφού είχε να την δει πάνω

από δύο μήνες. 

Όσο  ο  Στέργιος  μιλουσε  με  τον  Νοτάριο  άκουσε  μια  φωνη  να  λέει

«Μπαμπά;!» και τότε γύρισε και τις είδε. Την μικρή Σοφία να τρέχει όσο



πιο γρήγορα μπορούσε στην αγκαλιά του και  την Θεοδώρα λίγο πιο

πίσω να έχει μείνει άναυδη με βουρκωμένα μάτια. Η Σοφία έπεσε στην

αγκαλιά του και ο Στέργιος την έσφιξε τόσο πολύ που εκείνη του είπε

«Μπαμπά θα με σκάσεις!» κι εκείνος γέλασε και άρχισε να την φιλάει

σε όλο της το πρόσωπο, κάτι που ανταπέδωσε κι εκείνη μετά από λίγο.

Μετά ήρθε και η Θεοδώρα κοντά και τον αγκάλιασε όσο πιο σφιχτά

μπορούσε κλαίγοντας από χαρά. 

Είχαν τόσα να πούνε ύστερα από δύο μήνες χωριστά.  Μιλούσαν για

ώρες, για μέρες, προσπαθώντας να καλύψουν τον χαμένο χρόνο τους.

Πάντως, ένα είχε σημασία εκείνη τη στιγμή. Ήταν όλοι μαζί και τίποτα

δεν μπορούσε να τους χωρίσει πια.
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Ο χαμένος πολεμιστής

 Καλησπέρα σας είμαι ο ………. Δεν έχει σημασία ποιος είμαι, σημασία

έχει  πως εγώ θα σας αφηγηθώ την ιστορία ενός πολεμιστή που ενώ

ταξίδευε κανονικά με την εκστρατεία του Ηράκλειου στην Περσία και

χάθηκε.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 Η ιστορία μας ξεκινά,  όταν ο Ηράκλειος ανακοινώνει πως θα πάρει

σχεδόν  όλους  τους  άντρες  της  αυτοκρατορίας  για  να  κάνουν  μια

εκστρατεία μέσα στην Περσία για να πάρουμε πίσω τον Τίμιο Σταυρό.

Ο ήρωας της ιστορίας μας μαζί με τον  μεγάλο αδελφό του αποφάσισαν

να πάρουν μέρος στην εκστρατεία, η οποία ξεκίναγε σε μια εβδομάδα.

Την  ήμερα  που  τα  δύο  αδέλφια  θα  έφευγαν  για  την  εκστρατεία,  η

μητέρα τους ευχήθηκε καλή τύχη και να επιστρέψουν ζωντανή με την

νίκη, ενώ ο πατέρας τους έδωσε ένα τσαμπί με χρυσά νομίσματα και

τους είπε ότι ήταν οι τελευταίες οικονομίες της οικογένειας οπότε να τα

χρησιμοποιήσουν μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκη. Η ώρα έφτασε

και  το  στράτευμα  μαζί  με  τα  δυο  αδέλφια  αποχωρούσαν  από  την

Κωνσταντινούπολη  μέσα  σε  χειροκροτήματα  και  ζειτοκραβγίες  με

προορισμό την Πρωτεύουσα της Περσίας. 

Οι πρώτες μέρες της εκστρατεία ήταν πολύ καλές το ηθικό ανεβασμένο

και  οι  στρατιώτες  παθιασμένοι.  Στην  πρώτη  μάχη  το  Βυζάντιο

επικράτησε και τότε ξεκίνησαν οι νίκες με το Βυζάντιο να νικά συνεχώς

με ελάχιστες απώλειες. Είχε φτάσει Ιούλιος, αυτό σήμαινε ότι ξεκίναγε

να κάνει πολύ ζέστη.  Οι Πέρσες ήταν συνηθισμένοι  στο κλίμα οπότε

αυτό τους βοήθησε να καταφέρουν αρκετές νίκες και το Βυζάντιο να

θρηνήσει  πολλές  απώλειες.  Την  τρίτη  μέρα  του  Ιουνίου  τα  εφοδεία

ξεκίνησαν να τελειώνουν και μέσα στο στρατόπεδο να δημιουργούνται

εντάσεις. Εκείνη την μέρα τα δύο αδέλφια  αποφάσισαν το βράδυ να

κλέψουν μια άμαξα και να το σκάσουν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

 Τα  αδέλφια  δεν  έχασαν  λεπτό  με  το  που  κατάλαβαν  ότι  όλοι  στο

στρατόπεδο είχαν κοιμηθεί,  πήγαν και έκλεψαν μια άμαξα,  εκεί  που

ήταν έτοιμοι να το σκάσουν ο μεγάλος αδελφός έκανε πίσω λέγοντας

πως αν τους έπιαναν θα τους κατηγορούσαν για προδοσία και για το ότι

δεν είναι καλοί Χριστιανοί αφού σταμάτησαν να πολεμούν για το πιο

ιερό κειμήλιο της θρησκείας μας. Ο μικρός αδελφός όμως αποφάσισε

να φύγει. Ο μικρός αδελφός όμως έκανε ένα μηριαίο λάθος  την ώρα



που  φτάνει  στην  Αντιόχεια  αντί  να  συνεχίσει  δυτικά  προς  την

Κωνσταντινούπολη συνέχισε ανατολικά. 

Περιπλανιότανε για μέρες μέχρι που κατάφερε να βρει ένα μικρό χωρίο

στα σύνορα του σημερινού Αφγανιστάν και Πακιστάν. Όταν έφτασε εκεί

ρώτησε έναν κάτοικο του χωριού για το που βρίσκεται εκείνος ξεκίνησε

να του μιλάει σε μια πολύ περίεργη γλώσσα. Ο βυζαντινός πολεμιστής

δεν  κατάλαβε  τι  του  έλεγε  αλλά  όταν  είδε  τους  άλλους  άντρες  του

χωριού  να  πλησιάζουν  με  όπλα τότε  κατάλαβε  πως  του  είχε  πει  να

φύγει. Ο ήρωας μας πρόλαβε να πάρει νερό από την πηγή και συνέχισε

να  πηγαίνει  ανατολικά  αλλά  ξεκίνησε  να  αναρωτιέται  μήπως  δεν

πήγαινε προς την σωστή κατεύθυνση. 

Το ίδιο βράδυ άκουσε φωνές και ανθρώπους να πλησιάζουν. Όταν τους

είδε καλύτερα κατάλαβε πως ήταν λίστες, μπήκε γρήγορα στην άμαξα

και ξεκίνησε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, οι ληστές τον κυνήγαγαν για

μήνες αυτός κρυβότανε αλλά πάντα τον βρίσκανε μέχρι που έφτασε σε

μια θάλασσα, σε μια απέραντη θάλασσα. 

Κεφάλαιο 3 

Ο ήρωας μας  πίστευε πως βρισκόταν  στα παράλια της μικράς Ασίας

οπότε για  να αποφύγει το να πάει από την ξηρά και να πέσει πάνω

στον Ηράκλειο αποφάσισε να βρει μια βάρκα και να μπει μαζί με την

άμαξα  μέσα  και  να  ψάξει  για  στεριά  αλλά  τελικά  κατέληξε  σε  μια

περιοχή γνωστή  ως Χιροσίμα εκεί  βασίλευε  η  οικογένεια  Γιαμάτο  οι

οποίοι υποδέχθηκαν με χαρά τον ήρωα μας, αυτός έμεινε για 2 χρόνια

εκεί  έμαθε  την  γλώσσα και  στην  συνέχεια  αποφάσισε  πως  θέλει  να

επιστρέψει  στην πατρίδα του. Οι άρχοντες δέχτηκαν και με βασιλική

συνοδεία επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. 

Όταν έφτασε η μητέρα του δεν πίστευε στα μάτια της ότι τον έβλεπε

ζωντανό  αλλά  όταν  όμως  ζήτησε  να  δει  τον  αδελφό   και

πληροφορήθηκε πως είναι νεκρός πλάνταξε στο κλάμα. 

Έχουν περάσει  αρκετά χρόνια από τότε και  ο ήρωας μας έχει  πλέον

επιστρέψει στην ρουτίνα του και στην ζωή του στο Βυζάντιο. 

Τώρα θα αναρωτιέστε από πού τα ξέρω όλα αυτά, λοιπόν όλα αυτά τα

γνωρίζω διότι εγώ ήμουν ο χαμένος πολεμιστής.             
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Το άλογο της ζωής…

Όλοι ξέρουμε πως στα χρόνια του Ιουστινιανού υπήρχαν οι Δήμοι.

Οι  δήμοι  ήταν οργανωμένες ομάδες του λαού και  είχαν πολιτικό και

στρατιωτικό  τμήμα.  Υπήρχαν  δύο  μεγάλοι  δήμοι  οι  Πράσινοι,  τους

οποίους υποστήριζε η σύζυγος του αυτοκράτορα Η Θεοδώρα μάλλον

επειδή  ήταν  λαϊκότεροι  και  οι  Βένετοι  τους  οποίους  υποστήριζε  ο

αυτοκράτορας επειδή ήταν πιο αριστοκρατικοί. Εγώ ήμουν μέλος των

Πράσινων.  Κάθε  δήμος  έπρεπε  να  οργανώνει  και  να  διεξάγει  τις

αρματοδρομίες,  να  κατασκευάσει  δημόσια  έργα  και  να  συμμετάσχει

στην αντιμετώπιση των εχθρών  του κράτους.

Γύρω  στο  532  ξέσπασε  στην  Κωνσταντινούπολη  μια  μεγάλη

εξέγερση.  Είχε  προκληθεί  από  εμάς  τους  Πράσινους  που

διαμαρτυρηθήκαμε κατά του Ιουστινιανού.  Την επόμενη κιόλας μέρα

ενώθηκαν  και  οι  Βένετοι  κι  αργότερα  ολόκληρη  η  πόλη,  της  οποίας

μέρος  κάηκε.  Βέβαια  όλη  αυτή  η  εξέγερση  δεν  έγινε  άδικα.  Υπήρχε



βαριά φορολογία και πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι του κράτους ήταν

διεφθαρμένοι. Όλα αυτά τα είχε προκαλέσει ο Ιουστινιανός, οπότε με τη

θέληση  όλου  του  λαού  ανακηρύχθηκε  στον  Ιππόδρομο  νέος

αυτοκράτορας ο Υπάτιος.

Εκεί που νομίζαμε πως όλα πήγαιναν τέλεια και ο  Ιουστινιανός

ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη,  η Θεοδώρα τον

συγκράτησε.  Νόμιζα ότι  ήταν με το μέρος μας.  Μετά από λίγο καιρό

(περίπου  τέσσερις  ημέρες)  η  συμμαχία  Πράσινων  και  Βένετων

διασπάστηκε.  Πολλοί  ηγέτες  είχαν  δωροδοκηθεί.  Φαίνεται  ο

Ιουστινιανός  είχε  βρει  τη  λύση  του  προβλήματος.  Οι  στρατηγοί

Βελισάριος  και  Μούνδος  μας  περικύκλωσαν  στον  Ιππόδρομο  όπου

είχαμε συγκεντρωθεί κι  έσφαξαν πολλούς πολίτες,  πάνω από 20.000.

Την επόμενη μέρα ο αυτοκράτορας μας, ο Υπάτιος, εκτελέσθηκε, μαζί

του και μερικοί συγκλητικοί.

«Η Στάση του Νίκα», έτσι όπως ονομάστηκε η εξέγερση, καθώς

εμείς οι στασιαστές φωνάζαμε «Νίκα», απέτυχε. Ήταν σίγουρο καθώς

δεν υπήρχε καθορισμένος στόχος αλλά μόνο κοινά κίνητρα. Επίσης δεν

υπήρχε  οργάνωση ούτε  και  στενός  δεσμός  μεταξύ  μας,  γι’  αυτό  και

διασπαστήκαμε. Η εξέγερση κράτησε συνολικά έξι μέρες. Λίγες ημέρες

αλλά  οι  συνέπιες  ήταν  πολλές.  Χιλιάδες  πολίτες  σφαγιάσθηκαν/

εκτελέστηκαν. Η δύναμη των Δήμων μειώθηκε προσωρινά. Η απόλυτη

μοναρχία ενισχύθηκε. Ο Ιουστινιανός είχε την εξουσία στο εσωτερικού

του Βυζαντίου πράγμα που επέτρεψε να ασχοληθεί με τις φιλοδοξίες

του στη Δύση.

Παρά τους νεκρούς ήμουν ένας από τους ελάχιστα επιζώντες κι

αυτό οφείλεται καθαρά στη τύχη και σ’ ένα άσπρο άλογο. Όπως είπα

και  προηγουμένως,  όταν  μας  περικύκλωσαν  στον  Ιππόδρομο,  ο



Βελισάριος διέταξε τους ιππείς  του να μπουν μέσα και κατασφάξουν

όσους εξεγερμένους ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ ο Μούρδος

έδωσε διαταγή στο πεζικό να επέμβει στις κερκίδες και να πλημμυρίσει

με αίμα το στάδιο. Εγώ έβλεπα τα άλογα να έρχονται καταπάνω μας σε

ορδές. Διαφυγή δεν υπήρχε στις κερκίδες, ήταν το πεζικό του Μούρδου,

και οι πόρτες κλειδωμένες, μόνο τέλος ο θάνατος. Ένα δυνατό άσπρο

άλογο αργά αλλά σταθερά ερχόταν καταπάνω μου. Ο ιππέας είχε ένα

ξίφος βουτηγμένο στο αίμα των συντρόφων μου. Σκεφτόμουνα τρόπο

να σωθώ μα δεν μου ερχόταν καμιά ιδέα. Ερχόντουσαν στο μυαλό τα

χρόνια που έζησα, η οικογένεια μου, παρέα μου, αλλά και αυτά που δεν

θα ζήσω, δεν θα χαρώ. Το άλογο είχε πλησιάσει στα 5 μέτρα. Ο ιππέας

πότε  αριστερά,  πότε  δεξιά  σκορπούσε  με  το  ξίφος  του  τον  θάνατο.

Ξεκίνησα  να  κάνω  την  προσευχή  μου  για  να  ζητήσω  από  τον  Θεό

συγχώρεση και ανάπαυση της ψυχής μου σ’ έναν κόσμο πιο δίκαιο από

αυτόν  που  βίωνα  τώρα.  Ένιωσα  το  αίμα  του  διπλανού  μου  να  με

πιτσιλάει.  Τότε  ξαφνικά  το  άλογο  αγρίεψε  χλιμίντρισε  και  σηκώθηκε

όρθιο στα πίσω πόδια του. Ο ιππέας σταμάτησε να σφάζει και πιάστηκε

όσο πιο γερά μπορούσε από τα γκέμια για να μην πέσει στο έδαφος.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα το άλογο ηρέμησε και προχώρησε λίγο

παραπέρα, ο ιππέας έπιασε το ξίφος και ξανάρχισε το μακάβριο έργο

του. Εγώ και ο διπλανός μου είχαμε ευτυχώς σωθεί.
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Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

Γεννήθηκα στη Σμύρνη το 620 μ. Χ. κατά την βασιλεία του Ηρακλείου.

Το όνομα μου είναι Σωκράτης και προέρχομαι από μία οικογένεια με

μεγάλη δύναμη καθώς ο πατέρας μου ήταν στρατηγός του θέματος της

Σμύρνης.

 Η  εποχή  εκείνη  κλονιζόταν  από  επιθέσεις  των  Βουλγάρων  και  των

Περσών  οι  οποίες  είχαν  οδηγήσει  την  αυτοκρατορία  σε

κατακερματισμό,  και  την  δημιουργία  των  θεμάτων  (μικρών

περιφερειών με δικό τους στρατό).  Ο πατέρας μου Ισίδωρος ανέλαβε

αυτήν την θέση καθώς είχε καλές σχέσεις  με τον αυτοκράτορα.  Είχε

μεγάλη στρατιωτική  και  διοικητική  εξουσία  κι  αυτό  εξασφάλιζε  στην

οικογένεια μας μία εύκολη και άνετη ζωή.

 Στην  περιοχή  μας  ζούσαν  ελεύθεροι  αγρότες  που  τους  είχε

παραχωρηθεί  ένα  κομμάτι  γης,  με  αντάλλαγμα  την  υπεράσπιση  της

αυτοκρατορίας  σε  περίπτωση  εισβολής,  το  οποίο  καλλιεργούσαν  και

από τα έσοδα πλήρωναν τους φόρους τους.  Ο πατέρας μου είχε τον

ρόλο του επιτηρητή και ήταν υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του

θέματος.  Η  ζωή  μας  ταλανιζόταν  από  καθημερινές  αναταραχές  και

επιθέσεις  των  εχθρών.  Πολλές  φορές  ο  πατέρας  μαζί  με  τον  στρατό

χρειάστηκε να φυγει για να πάει να πολεμήσει και να υπερασπιστεί την

αυτοκρατορία.  Για μέρες καθόμουνα στο παράθυρο του σπιτιού μου

περιμένοντας και αγωνιώντας για την τύχη του πατέρα. 

Μεγαλώνοντας τον θαύμαζα ολοένα και περισσότερο. Με εντυπωσίαζε

η ανδρεία και η αφοβιά του. Ριχνόταν πρώτος στη μάχη κραδαίνοντας

το  σπαθί  του  με  μεγάλη  ορμή  κατατροπώνοντας  τον  εχθρό.  Οι

στρατιώτες  του  τον  ακολουθούσαν  πιστά   παίρνοντας  δύναμη  και

παράδειγμα από αυτόν. Βλέποντας τον έτσι πάντα πίστευα πως είναι

ανίκητος και δεν θα μπορούσε να πάθει το παραμικρό. Ωσπου μία μέρα

βρήκα την μητέρα να κλαίει στο σαλόνι.  Ανήσυχος έτρεξα κοντά της.

Δεν  μπορούσα  να  καταλάβω  τον  λόγο  που  ήταν  έτσι.  Μπροστά  της

στεκόταν ένας αγγελιοφόρος που είχε έρθει από το πεδίο της μάχης. Τα



νέα δυστυχώς ήταν πολύ δυσάρεστα. Στην τελευταία επίθεση που είχε

δεχτεί η περιοχή μας από ενα περσικό στράτευμα έγινε πολύ σκληρή

μάχη  κατά  την  οποία  πολλοί  από  τους  στρατιώτες  μας  μαζί  και  ο

πατέρας είχαν πέσει νεκροί. Ένιωσα χαμένος. Ο μοναδικός μου ήρωας

δεν  υπήρχε  πια  και  τότε  στο  μυαλό  μου  χαράχθηκε  η  σκέψη  πως

έπρεπε να πάρω οπωσδήποτε εκδίκηση. Η ημέρα αυτή δεν θα αργούσε

καθώς  την  ακριβώς  επόμενη  ήρθε  διαταγή  του  αυτοκράτορα  ότι

αναλαμβάνω διοικητής της περιφέρειας στην θέση το πατέρα μου. 

Χάρηκα μόνο για έναν λόγο. Ήθελα οπωσδήποτε να πάρω εκδίκηση για

τον  θάνατο  του  πατέρα.  Δυστυχώς  όμως  ο  στρατός  μας  είχε

αποδεκατιστεί.  Οπλισμός δεν υπήρχε και οι  λιγοστοί  στρατιώτες που

είχαν  σωθεί  ήταν  τραυματισμένοι.  Ζήτησα  από  τον  αυτοκράτορα

ενισχύσεις και εκεινος επειδή ήταν φίλος του πατέρα, μου τις παρειχε.

Μετά από λίγες μέρες έφτασαν στο χωριό μισθοφόροι στρατιώτες με

εξοπλισμό.  Οργάνωσα  εκστρατεία  κατά  των  Περσών  με  σκοπό  την

άλωση της πρωτεύουσάς τους. Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί. Χωριά που

βρισκόντουσαν στον δρόμο μας δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Μετά

από  μία  εβδομάδα  περίπου  στεκόμασταν  έξω  από  τα  τείχη  της

Περσέπολης.  Οργανώσαμε σκληρή πολιορκία και με την βοήθεια του

πολιορκητικού κριού που διαθέταμε εισήλθαμε στην πόλη. Ακολούθησε

άγρια μάχη νικητές της οποίας ήταν το στράτευμά μου. Τα σύνορα της

αυτοκρατορίας  επεκτάθηκαν  και  στα  βάθη  της  ανατολής.  Εκείνο  το

βράδυ μετά το γλέντι έκατσα και πάλι μόνος μου συλλογιζόμενος ότι

πήρα την εκδίκηση που τόσο ήθελα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Άλλη  μία  ημέρα  ξημέρωσε  στο  αποδεκατισμένο  Βυζάντιο.  Λοιμοί  ,

σεισμοί και κρύο πλήττουν τον λαό μου και του πατέρα μου.  Παρόλα

αυτά  είμαι  διάδοχος  του  θρόνου  και  πρέπει  να  προστατέψω  τους

ανθρώπους  μου  από  κάθε  κίνδυνο  συμπεριλαμβανομένων  και  των

επιθέσεων των Περσών στην Ανατολή.  Σηκώνομαι από την κλίνη μου

την οποία μοιράζομαι με τον Ετεροθαλή αδελφό μου τον Ηρακλεώνα.

Όταν  πέθανε  η  μητέρα  μου  η  Ευδοκία,  ο  μπαμπάς  μου

ξαναπαντρέφτηκε  την Μαρτίνα η οποία  είχε γεννήσει το βρέφος . Ο

Ηράκλειος είναι αρκετά μικρότερος, γύρω στα 14 χρόνια. Μέχρι στιγμής

δεν  δημιουργεί  προβλήματα στο  παλάτι  εκτός  από το  κλάμα του τα

βράδια. 

- << Ώρα να ξυπνήσεις Κωνσταντίνε>> μου λέει η Μαρτίνα καθώς

έρχεται να ταΐσει τον Ηρακλεώνα.

Την αγαπώ τη Μαρτίνα, σαν μαμά μου. Αλλά μόνο σαν.

- <<  Σε  πρόλαβα  >>  της  λέω  αγουροξυπνημένος  και  πάω  να

λουστώ.

Στο λουτρό με περιμένουν οι πιστοί μου υπήκοοι και φίλοι. Βγαίνω από

το νερό και ο Ιωάννης μου προσφέρει μία πετσέτα και τα ρούχα μου.

Σκουπίζομαι,  ντύνομαι,  πλένω τα δόντια μου και πηγαίνω στην κλίνη

του  πατέρα  μου  για  να  τον  καλημερίσω.  Ο  μπαμπάς,  δεν  κοιμάται

τελευταία.  Ξενυχτάει  στο  δωμάτιό  του  και  σχεδιάζει  πως  θα

αντιστρέψει  την  κατάσταση  που  επικρατεί  στο  ‘’Δυτικό  κομμάτι  της

Ρωμαϊκής  αυτοκρατορίας’’.  Έτσι  το  αποκαλεί  συνέχεια.  Φιλοδοξεί  να

ενώσει πάλι την πρώην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Καθώς εισέρχομαι στην

κλίνη  του  το  βλέπω  να  κάθεται  προβληματισμένος  πάνω  στο

μεταξοκόκκινο ύφασμα του κρεβατιού του. Σκεφτόταν τι θα πει στην

αποψινή  συνέλευση  που  θα  έκανε  μαζί  με  τους  λογιστές  και  τους

υπόλοιπους αξιωματούχους του κράτους. 

- << Καλημέρα πατέρα>> του είπα.

- << Καλημέρα Κωνσταντίνε >> μου απάντησε.

- << Γιατί είσαι σε απόγνωση;>>



- <<  Επειδή  δεν  ξέρω  τι  θα  κάνω.  Το  κράτος  οδεύει  σε  μία

παταγώδη χρεοκοπία. Αν δεν κάνω κάτι σύντομα κάθε άνθρωπος που

εκπροσωπώ  θα  γίνει  δούλος  και  κάθε  αρχή  που  πρεσβεύω  θα

καταστραφεί. Έχω μία λύση στην άκρη του μυαλού μου αλλά δεν θέλω

να τη χρησιμοποιήσω έως ότου φτάσουμε σε μία ύστατη εποχή.>>

Έμεινα σιωπηλός σε ένδειξη συμπόνιας. Συζητήσαμε λίγο ακόμα κι όταν

είδα πως η συζήτηση δεν οδηγούσε πουθενά κατευθύνθηκα προς τα

μαγειρεία του ανακτόρου για φάω το συνηθισμένο μου πρωινό. Ψωμί

με μέλι και νερό. Έφαγα το πρωινό μου, ξαναέπλυνα τα δόντια μου και

πήγα στο δωμάτιό μου να διαβάσω λογοτεχνία. Το μεσημέρι περίπου

είχα  τελειώσει  το  διάβασμα  και  έτρωγα  μεσημεριανό  με  τον

Ηρακλέωνα και την Μαρτίνα. Ο μπαμπάς έλειπε από το σπίτι. Είχε πάει

στη μεγάλη συνέλευση για να αποφασίσει το καλύτερο για τον λαό μας.

Όταν γύρισε, μας έφερε μαύρα μαντάτα. Πιο μαύρα κι από τα κοράκια

στο βιβλίο του Σωκράτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Ο πατέρας μπήκε κατσουφιασμένος. Σημάδι ότι κάτι κακό θα μας έλεγε.

- << Καθίστε όλοι κάτω γιατί αυτό που θα σας πω ενδέχεται να σας

τρομάξει. Ένας αξιωματικός που είχα ορίσει να φυλάει την Παλαιστίνη

έστειλε  έναν  αγγελιοφόρο  να  με  ενημερώσει  για  κάτι  πολύ

συνταρακτικό.>>  είπε  και  τα  λόγια  του  πέταξαν  σαν  πουλιά  με

τσακισμένα φτερά.

- << Οι  Πέρσες πήραν τον τίμιο σταυρό από τους Αγίους τόπους. Κι

αυτό είναι μόνο η αρχή!>>

Τα λεγόμενα του αυτά με γέμισαν με ένα αίσθημα τρόμου και δέοντος

ταυτόχρονα.

- <<  Σκοπεύω  να  κάνω  μία  εκστρατεία  της  οποίας  θα  τεθώ

επικεφαλής. >>

- <<  Μα  μου  υποσχέθηκες  πως  αυτό  θα  ήταν  ένα  σχέδιο

απόγνωσης. >> ψέλλισε ταραγμένη η Μαρτίνα. 



- <<  Και  είναι.  Οι  Πέρσες  έκλεψαν  το  ιερότερο  κειμήλιο  του

Χριστιανισμού. Ως αυτοκράτορας οφείλω να προστατέψω τις αξίες μου

και  να  υπερασπιστώ τη  θρησκεία  μου.  Δεν  μπορώ να το  αφήσω να

συνεχιστεί. Σου υπόσχομαι πως θα γυρίσω κρατώντας τον τίμιο Σταυρό

και θα φωνάζω νενικίκαμεν.>>

- <<Και ποίος θα αναλάβει τη διοίκηση του Βυζαντίου;>> ρώτησα

- << Εσύ γιε μου. Από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκες δεν είχα

αμφιβολία  ότι  ήσουν  γεννημένος  για  μεγαλεία.  Είσαι  ένα ώριμο  και

πολύ μορφωμένο παιδί. Ξέρω πως θα τα καταφέρεις.>>

- << Εντάξει>> του είπα μη θέλοντας να τον επιβαρύνω.

- << Μόνο υποσχέσου μου πως θα γυρίσεις.>> 

- << Στο υπόσχομαι >> μου απάντησε αν και οι δύο μας ξέραμε πως

αυτό δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Την επόμενη μέρα, ο μπαμπάς μου άρχισε να ετοιμάζει τον στρατό της

εκστρατείας. Οι περισσότεροι άνδρες του Βυζαντίου προσφέρθηκαν να

βοηθήσουν  στην  εκστρατεία  οικιοθελώς  υπερασπιζόμενοι  τον

Χριστιανισμό.  Ο στρατός ήταν επιτέλους έτοιμος να αναχωρήσει  από

την Κωνσταντινούπολη. Ήξερα πως δε θα έβλεπα τον πατέρα μου για

αρκετό καιρό και γι αυτό ήθελα οι τελευταίες μας λέξεις να 

  ΠΗΓΕΣ 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΙΓΑ ΑΛΥΑΤΗ

Ο Ρίγας Αλυάτης ήταν ένα παιδί όπου ήθελε να γίνει από μικρό

παιδί στρατηγός. Ήταν όνειρο του να παλέψει για την πατρίδα και να

την  προστατεύσει  και  αυτό  έκανε.  Αλλά  πριν  μιλήσω  για  τις

στρατιωτικές επιτυχίες του Ρίγα ας μιλήσουμε λίγο για την προσωπική

του ζωή. Ο Ρίγας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βυζάντιο μαζί με τα αλλά

3 του αδέρφια τον  Φωκά, τον Ιωάννη και την Αφροδίτη. Όταν ήταν πιο

μικρός του άρεσε να γυμνάζεται.

Όταν ήταν είκοσι χρόνων εντάχθηκε ως στρατηγός και έγινε ένας

από τους νεότερους της γενιάς του και πέτυχε κάποιες εξαιρετικές νίκες

απέναντι στους Άραβες.

Η  πρώτη  του  μάχη  ήταν  στην  Οροσειρά  του  Ταύρου  ενάντια

στους Άραβες εκεί που μπόρεσε και αναχαίτισε την ορμή των Αράβων

να πάρουν και άλλα εδάφη από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ώμος η

πρώτη του μάχη δεν πήγε όπως προϊδέαζε γιατί σχεδόν ολόκληρο το

στράτευμα σκοτώθηκε και ,ακόμη, κλάπηκαν κάποια πολύ σημαντικά

πράγματα από αυτούς, οπότε έπρεπε να μείνει λίγο έξω από τους μάχες

και να περιμένει μέχρι να μπορέσει το στράτευμα να αναδιοργανωθεί.



Καθώς το στράτευμα προσπαθούσε να αναδιοργανωθεί για την

επόμενη μάχη, ο Ρίγας είχε μάθει ότι η μητέρα ήταν βαριά άρρωστη.

Τότε ο Ρίγας πήγε για λίγο καιρό πίσω στο Βυζάντιο έτσι  ώστε να δει

την μητέρα του. Τα πράγματα δυστυχώς δεν πήγαν καλά και η μητέρα

του απεβίωσε σε πολύ μικρή ηλικία.

Εκείνη την στιγμή ο Ρίγας παρά την στεναχώρια του, ο θάνατος

της  μητέρας  του  έδωσε  ώθηση  να  πολεμήσει  πιο  σκληρά  και  να

μπορέσει  να  αναχαιτίσει  εντελώς  τις  προσπάθειες  των  Αράβων  Έτσι

γύρισε πίσω στην Οροσειρά του Ταύρου, μάζεψε το στράτευμα του και

πήγαν να εξολοθρεύσουν τους Άραβες.

Στην δεύτερη μάχη λοιπόν ο Ρίγας είχε δυσκολευτεί πάρα πολύ,

πίστευε ότι δεν θα τα καταφέρει και θα χάσει. Εκείνη την στιγμή ήρθε

ένα άλλο στράτευμα ο οποίος είχε ενημερωθεί ότι το στράτευμα του

Ρίγα έχανε ολοένα και περισσότερα εδάφη. Έτσι έφτασαν στο σημείο

μάχης και βοήθησαν τον Ρίγα να εξολοθρεύσει τους Άραβες από την

Οροσειρά του Ταύρου. Όταν ολοκληρώθηκε η μάχη και ο Ρίγας και το

στράτευμα του στέφθηκαν νικητές, ο Ρίγας είχε αποφασίσει να κάνει

κάτι για να τιμήσει την μητέρα του για να αναπαυθεί η ψυχή της. Είχε

αποφασίσει να κάνει στην μέση της Κωνσταντινούπολης έναν ναό προς

τιμήν  της  μητέρας  του   που λεγόταν  Αθηνά.  Η  κατασκευή του ναού

πήρε  χρόνια  αλλά  μπόρεσαν  να  την  φτιάξουν.  Όταν  ο  ναός

δημιουργήθηκε ο Ρίγας ήταν πολύ χαρούμενος και ήθελε να επιστρέψει

πίσω στις μάχες, έτσι ώστε να πάρει ακόμα πάρα πολλές νίκες για να

μπορεί να τις αφιερώνει στη μητέρα του.

Στην συνέχεια ο Ρίγας γύρισε πίσω στην Κωνσταντινούπολη διότι

έπρεπε να υπερασπιστεί την Πόλη γιατί οι Άραβες την πολιορκούσαν

για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα και αυτή την

φόρα ήταν αποφασισμένοι. Σε εκείνη την πολιορκία δεν ήταν μόνος του

ο  Ρίγας  ήταν  και  πολλά  ακόμη  στρατεύματα  και  προσπαθούσαν  να

αναχαιτίσουν  την  προσπάθεια  των  Αράβων  να  πάρουν  την

Κωνσταντινούπολη.



Ο Ρίγας και τα άλλα στρατεύματα μπόρεσαν και αναχαίτισαν τους

Άραβες και αυτό τους χαροποίησε πολύ όμως, δυστυχώς ο Ρίγας είχε

αρρωστήσει βαριά από μία αρρώστια της εποχής αλλά όχι μόνο αυτός

αλλά  και  πολύ  άλλοι  από  τα  στρατεύματα  που  πολεμούσαν  τους

Άραβες.

Ο πατέρας του και τα άλλα τρία αδέρφια του δεν ήθελαν να τον

χάσουν γιατί  ήταν πολύ σημαντικός  για  αυτούς αλλά και  για  όλο το

Βυζάντιο, ακόμη και για τον αυτοκράτορα γιατί ήταν ένας στρατηγός με

θάρρος και πάρα πολύ αυτοπεποίθηση και για αυτό ήξερε ότι άμα τον

χάσει θα ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για αυτούς.

Την επόμενη μέρα τα πράγματα ήταν καλύτερα αλλά ακόμα δεν

ήταν καλά. Η οικογένεια προσπαθούσε όπως μπορούσε ο καθένας να

βοηθήσει τον Ρίγα και αυτός προσπαθούσε να παραμείνει ζωντανός.

Τελικά, ο Ρίγας απεβίωσε και όλοι του οι συγγενείς και όχι μόνο

θρήνησαν τον Ρίγα γιατί  ήταν τόσο σημαντικός για αυτούς.  Ο τάφος

έμεινε  στον  Ναό  που  είχε  φτιάξει  ο  ίδιος  και  σχεδόν  κάθε  μέρα

άνθρωποι ερχόντουσαν και άφηναν λουλούδια στην μνήμη του και όλοι

οι  άνθρωποι  που  ερχόντουσαν  έκλαιγαν  και  θρηνούσαν  τον  μεγάλο

πολεμιστή τους.
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Μια μέρα τον 6 ο αιώνα μ.Χ., συνέβη κάτι ιδιαίτερα περίεργο σε έναν

κυνηγό με καταγωγή από μια πόλη κοντά στην Περσία, όταν είχε πάει

για  να  αναζητήσει  τα  θηράματά  του  σε  μια  περιοχή  δίπλα  στην

Βασιλεύουσα.  Την  ώρα,  λοιπόν  που  αναζητούσε  κάποιο  ζώο,



παρατήρησε  κάτι  να  κουνιέται  πίσω  από  έναν  θάμνο,  δεν  έδωσε

σημασία,  όμως  μετά  από  λίγη  ώρα  βλέπει  ξαφνικά  έναν  άνδρα  να

τρέχει  προς  το  μέρος  του.  Ο  άνδρας  αυτός  προσπαθούσε  να  του

επιτεθεί,  ώστε  να  τον  ληστέψει.  Ο  κυνηγός  τότε  σάστισε  και  τον

σημάδεψε με το  όπλο του,  με  σκοπό να τον ακινητοποιήσει.  Τότε ο

άνδρας αυτός έπεσε στο έδαφος και παρακαλούσε τον κυνηγό να του

δώσει μερικά χρήματα. 

Ο κυνηγός, θέλοντας να καταλάβει τι συμβαίνει στον νεαρό άνδρα του

έδεσε  στα  χέρια  με  ένα  σχοινί  στον  κορμό  ενός  δένδρου  και  τον

ρώτησε,  τι  έχει  γίνει  και  γιατί  βρίσκεται  σε  αυτήν την κατάσταση.  Ο

νεαρός άνδρας τότε αναρωτήθηκε γιατί  τον ρώτησε αυτό ο κυνηγός,

θεωρώντας δεδομένο, πως ήξερε τι είχε συμβεί, του απάντησε με την

εξής ερώτηση: « Γιατί με ρωτάς καλέ μου άνθρωπέ, είσαι ξένος στην

πόλη;»  Τότε  ο  κυνηγός  φανερά  απορημένος  και  σαστισμένος,  του

απάντησε  καταφατικά,  λέγοντάς  του,  πως  κατάγεται  από  μια  πόλη

κοντά στην Περσία και πως ήρθε εδώ προσωρινά, για να αναζητήσει τα

θηράματά του. Τότε ο νεαρός άνδρας κούνησε το κεφάλι του και άρχισε

να εξηγεί  στον κυνηγό τι  είχε συμβεί  στην Βασιλεύουσα.  «Πριν έναν

χρόνο, έγινε η μεγαλύτερη σφαγή στην ιστορία, στην οποία έχασαν την

ζωή  τους  χιλιάδες  άνθρωποι,  μαζί  και  η  οικογένειά  μου».  Με  έναν

αναστεναγμό, ο άνδρας συνέχισε, « Οι πρωταγωνιστές ήταν οι δήμοι

των Πράσινων και Βένετων, οργανωτές φιλάθλων με λαϊκή καταγωγή,

που ζούσαν για τις  αρματοδρομίες στις  εξέδρες του ιπποδρόμου της

Κωνσταντινούπολης εναντίον του Ιουστινιανού, ενώ νικητής της μάχης

ήταν ο Αυτοκράτορας.  Η αφορμή αυτής της καταστροφής δόθηκε το

531,όταν  ένας  Βένετος  και  ένας  Πράσινος  συλλαμβάνονται  με  την

κατηγορία  της  δολοφονίας  και  καταδικάζονται  σε  θάνατο  διά

απαγχονισμού.  Ο  Ιουστινιανός,  δεδηλωμένος  οπαδός  των  Βένετων,

μετατρέπει τη θανατική ποινή σε φυλάκιση. Οι Πράσινοι και οι Βένετοι

ήθελαν την πλήρη απαλλαγή τους . Ο αυτοκράτορας όμως τους αγνοεί.

Στις 11 Ιανουαρίου του 532, λοιπόν ξεσηκώνονται, πυρπολούν κτήρια,

πολιορκούν το παλάτι και προξενούν ζημιές ακόμη και στην Αγία Σοφία.

Η  ιαχή  νίκα  ακούγεται  στην  ατμόσφαιρα.  Τα  πραγματικά  αίτια  της

στάσης  του  νίκα  ήταν  ότι  ο  λαός  δυσφορούσε  για  τις  οικονομικές

μεταρρυθμίσεις  του  αυτοκράτορα,  την  βαριά  φορολογία  και  την

κρατική  αυθαιρεσία.  Ο  Ιουστινιανός  αδυνατεί  να  ελέγξει  την

κατάσταση.  Είναι  καινούργιος  στην  εξουσία  και  έχει  ένα  σωρό



σκοτούρες, με τους Πέρσες στα ανατολικά της αυτοκρατορίας. Για μια

στιγμή περνά από τον νου του να εγκαταλείψει την πόλη, γρήγορα τον

μεταπείθουν και οι στρατηγοί Βελισάριος και Μούνδος αναλαμβάνουν

δράση.  Εγκλωβίζουν  τους  επαναστάτες  στον  Ιππόδρομο  και

κυριολεκτικά τους κατασφάζουν. 

Η καταστολή της στάσης του Νίκα, στις 18 Ιανουαρίου του 532 άφησε

πίσω της 30.000 νεκρούς. Ο Ιουστινιανός θα μπορούσε να αλλάξει τους

νόμους και να κάνει σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση του κράτους

και όχι να σκοτώσει 30.000 ανθρώπους. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν

να  αποτραπούν  οι  συγκρούσεις,  αν  ο  Ιουστινιανός  ήταν  ποιο

αποφασιστικός και τολμηρός για να μπορέσει  να καταπολεμήσει  την

εξέγερση  χωρίς  να  σκοτωθούν  τόσοι  άνθρωποι  αλλά  και  να

απομακρύνει  τους  αξιωματικούς  εκείνους  που  φοβόταν  ότι  τον

εξαπατούσαν και να νομοθετήσει καινούργιους νόμους, δίκαιους για το

λαό.» «  Θες να μάθεις τι συζητούσε ο Ιουστινιανός με την Θοδώρα και

τους  συμβούλους  του,  όταν  τον  είχε  περικυκλώσει  το  εξαγριωμένο

πλήθος;»,  ρώτησε ο νεαρός άνδρας.  Τότε ο κυνηγός του αποκρίθηκε

«Ναι.»  Ο  νεαρός,  άρχισε  να  του  κάνει  την  εξής  αναπαράσταση  του

διαλόγου του αυτοκράτορα με τους συμβούλους και την γυναίκα του: «

Σύμβουλος 1: Με όλο το σεβασμό που σου τρέφω αυτοκράτορά μου

είναι προτιμότερο να δούμε την ιδέα της φυγής όσο αυτή είναι εφικτή.

Αυτοκράτορας:  Σύμβουλε  μου,  η  πρόταση  σου  είναι  ενδιαφέρουσα

αλλά  δεν  ξέρουμε  κατά  πόσο  είναι  δυνατή.  Αν  αποφασίσουμε  κάτι

τέτοιο ,πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι και να λάβουμε μέτρα

για  οποιαδήποτε  ενδεχόμενο.  Σύμβουλος 2:  Η  ιδέα  είναι  πολύ καλή

αλλά όλοι ξέρουμε πως αν επιχειρήσουμε κάτι τέτοιο πρέπει να μην μας

ξεφύγει ούτε η παραμικρή λεπτομέρεια που μπορεί να αποβεί μοιραία

για τις ίδιες μας τις ζωές. Αυτοκράτορας: Συμφωνώ με την πρότασή σου

αλλά θα είναι αρκετά δύσκολο να υλοποιηθεί. Πρέπει να φορτώσουμε

κρυφά  σε  ένα  δρόμωνα  τα  πολύτιμα  πράγματά  μας  και  να

επιβιβαστούμε σε αυτόν με ασφάλεια και  φυσικά να αποφασίσουμε

από τώρα τον προορισμό μας. 

Σύμβουλος 1: Αν αποφασίσεις τη φυγή, Αυτοκράτορα μου, δεν μπορείς

να αφήσεις το παλάτι ανυπεράσπιστο. Θα πρέπει να αφήσουμε πίσω

3.000 άντρες… Σύμβουλος 2: Από τη στιγμή που αποφασίζεις να φύγεις

προτείνω  το  κατάλληλο  μέρος.  Θα  μεταφερθείς  στην  Ηράκλεια  της

Θράκης  μαζί  με  την  δέσποινα  σύζυγό  σου  ,Θεοδώρα,  και  αρκετό



χρυσάφι ώστε να μπορέσεις να ζήσεις μια εύπορη ζωή. Αν φυσικά το

επιθυμείς αυτό. Αυτοκράτορας: Εκτιμώ την προσφορά σας και εφόσον

τα έχουμε σκεφτεί όλα δεν μας μένει τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να

βρούμε  τρόπο  διαφυγής  από  το  παλάτι.  Όση  ώρα  ο  Αυτοκράτορας

συζητούσε με τους συμβούλους του, η Θεοδώρα καθόταν σιωπηλή και

σκεφτόταν… Θεοδώρα: Η φυγή στην προκειμένη κατάσταση δεν είναι

λύση ακόμη και αν πρόκειται  να σωθούμε.  Εσύ που έκανες τόσα γι’

αυτήν  τη  θέση  του αυτοκράτορα δεν  μπορείς  τώρα  να  φερθείς  σαν

φυγάς  και  να  αφήσεις  ανυπεράσπιστο  τον  λαό  σου  στα  χέρια  του

Υπατίου. 

Αυτοκράτορας: Μήπως η αγάπη σου για την αυτοκρατορική πορφύρα

είναι αυτή που δε σε αφήνει να φύγεις και όχι η τιμή μου Θεοδώρα;

Κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου! Θεοδώρα: Ε ναι λοιπόν, αφού

αυτό θέλεις να ακούσεις δεν φοβάμαι να το ξεστομίσω! Καλύτερα να

πεθάνω παρά να έρθει μία μέρα όπου υπάρχει περίπτωση να στερηθώ

την  αυτοκρατορική  μου  πορφύρα  και  να  υπάρχει  έστω  και  ένας

άνθρωπος  που  όταν  με  συναντά  να  μη  με  αναγνωρίζει  ως

Αυτοκράτειρα. Αν θέλεις να σώσεις το τομάρι σου και να αφήσεις τον

λαό στην τύχη του καν’ το. Λεφτά υπάρχουν, πλοία επίσης! Σκέψου το

καλά πριν το κάνεις όμως, γιατί δεν υπάρχει επιστροφή. Αυτοκράτορας:

Λοιπόν Θεοδώρα παραδέχεσαι δηλαδή ότι θα προτιμούσες τη δόξα και

τα πλούτη από μια άδοξη αλλά μακροχρόνια ζωή. Θεοδώρα: Φυσικά

και  το  πιστεύω  και  το  θέλω  αυτό.  Μόνο  ένα  θέλω  να  ξέρεις.  Στην

ιστορία γράφονται μόνο αυτοί που τολμούν και μένουν και όχι αυτοί

που  δειλιάζουν  και  φεύγουν.  Μείνε  κι  εσύ  εδώ,  εάν  θέλεις  να

ξανακερδίσεις  το  λαό  σου  και  να  φανείς  υπεύθυνος  αυτοκράτορας.

Σύμβουλος 1: Κι εγώ Άρχοντά μου πιστεύω πως εάν τώρα φύγουμε και

εγκαταλείψουμε  το  παλάτι  θα  χάσουμε  έστω  και  αυτόν  τον  λίγο

σεβασμό  του  λαού.  Σύμβουλος  2:  Συμφωνώ  με  όσα  ειπώθηκαν  και

στέλνω  εντολή  να  ετοιμαστούν  οι  στρατιώτες.  Ενωμένοι  θα

νικήσουμε!!! 

Αυτοκράτορας:  Εφόσον  σας  βρίσκω  όλους  σύμφωνους  σε  αυτό  το

ζήτημα δε μου μένει περιθώριο να διαφωνήσω και το μόνο που έχω να

κάνω είναι να δώσω εντολή να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο που μου

προτείνατε  το  οποίο  πιστεύω  ότι  θα  βοηθήσει  στην  επίλυση  του

προβλήματος. Έτσι και γίνεται. Η επανάσταση του λαού πνίγηκε με την

τελειωτική  μάχη  μέσα  στον  ιππόδρομο  που  κόστισε  τη  ζωή  35.000



ανθρώπων - ανάμεσα τους και ο Υπάτιος - που δολοφονήθηκαν μέσα

στον Ιππόδρομο. Ο Ιππόδρομος που ήταν ένας χώρος όπου οι άνθρωποι

μπορούσαν να εκφράσουν τις πολιτικές του απόψεις κλείνει για μεγάλο

χρονικό  διάστημα.  Κατάλαβες  λοιπόν,  τι  έχει  συμβεί  στην

Κωνσταντινούπολη;» Ο κυνηγός τότε σοκαρισμένος έδωσε στον νεαρό

άνδρα  ότι  είχε  ζητήσει  και  του  δήλωσε,  πως  λυπάται  για  αυτό  το

γεγονός που σημάδεψε την αυτοκρατορία αλλά και τον ίδιο, τον νεαρό

άνδρα ο οποίος έχασε τους γονείς του, οι οποίοι ήταν ανάμεσα στους

εξεγερθέντες.


