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εικονογράφηση
Χρήστος Γουσίδης

Η ιστορία της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης είναι η ιστορία
του Γένους μας, η ιστορία του Πατριαρχείου μας και της Ορθόδοξης
Εκκλησίας. Για αυτό το λόγο, το βιβλίο αυτό είναι ένα αντίδωρο της
Αρχιεπισκοπής Αμερικής στα παιδιά της, για να μάθουν το μεγάλο
μυστικό που κρύβει στους αιώνες αυτός ο εκπληκτικός ναός. Ένας
ναός που είναι ένα μνημείο του Βυζαντινού πολιτισμού και του ήθους
της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, αλλά και προσφορά του Γένους
μας στην παγκόσμια κληρονομιά. Είμαστε περήφανοι που μας επέλεξε
ο Θεός να είμαστε οι κληρονόμοι αυτού του πολιτισμού και έχουμε
χρέος να τον κρατήσουμε ζωντανό, σαν πηγή φρέσκου νερού που
δροσίζει όλο τον σύγχρονο κόσμο. Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο θα
μεταφερθείτε σε ένα θαυμαστό κόσμο και θα γευθείτε με ένα
μοναδικό τρόπο την καθημερινή ζωή στην Πόλη των πόλεων,
ξετυλίγοντας σαν κουβάρι την ιστορία του ναού της του Θεού Σοφίας
και της ίδιας της Πόλεως. Καλή ανάγνωση.
† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Μια Νέα Αρχή

Ώ

ρες τώρα προχωρούσαν στα στενά σοκάκια της Πόλης
ο μικρός Τιν με τον πατέρα του. Μεγαλόσωμος εκείνος,
περισσότερο απ’ τους συνηθισμένους γάτους, γκριζωπός
με καφετιές πινελιές στα αυτιά και την ουρά, με απίστευτα
γρήγορο βήμα και ικανότητα στους ελιγμούς, άφηνε διαρκώς
τον μικροκαμωμένο γιό του αρκετά πίσω, πασχίζοντας μάταια
ο δόλιος να τον προφτάσει. Δεν είχε άλλο κουράγιο και τα μικρά
του πόδια είχαν κουραστεί πια!
Αξημέρωτα ξεκίνησαν το ταξίδι τους… με μεγάλη τρυφερότητα
η μητέρα χάιδεψε το κεφαλάκι του αποχαιρετώντας τον…
αγουροξυπνημένος όπως ήταν ούτε που κατάλαβε τι του είπε,
κάτι σαν «είμαι πολύ περήφανη»… κατευθύνθηκαν προς το
λιμάνι… το πρωινό αεράκι ανασήκωσε τη πολύχρωμη γούνα
του κάνοντάς τον να ανατριχιάσει.
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Η ανατολή τους βρήκε πάνω στο πρώτο καραβάκι που ξεκινούσε
για την Πόλη, αφήνοντας πίσω τους την πανέμορφη Πρίγκηπο.
Μαζί με τη Χάλκη, την Αντιγόνη και την Πρώτη στολίζουν με
την ομορφιά τους τη θάλασσα του Μαρμαρά. Οι πολύχρωμες
βάρκες λικνίζονταν στο λιμανάκι που ακόμα κοιμόταν. Ο
πατέρας, ευτυχώς, είχε παντού γνωστούς, έτσι κατάφεραν να
τσιμπήσουν κάτι πάνω στο καράβι. Κουλουριασμένος δίπλα
στον πατέρα του για να ζεσταθεί, παρακολουθούσε από το
τελευταίο επίπεδο του άδειου καραβιού, την υδάτινη γραμμή
που διαγραφόταν πίσω τους. Η διαδρομή ήταν μεγάλη και ο
ρυθμικός ήχος της μηχανής τον νανούρισε γλυκά.
Ο πατέρας ανασηκώθηκε σε κάποια στιγμή απότομα πράγμα
που έκανε το μικρούλη Τιν να ξυπνήσει και να καταλάβει
πως είχαν φτάσει. Από εκείνη τη στιγμή περπατούσαν και
περπατούσαν… και δεν κατάλαβε κιόλας γιατί διάλεξε αυτόν ο
πατέρας… τόσα μεγαλύτερα αδέρφια είχε και … άσε που ήταν
ν’ ανταμώσει με τους υπόλοιπους της παρέας για ακόμη μία
περιπετειώδη εξόρμηση… όλα τα σχέδιά του καταστράφηκαν…
η κοιλιά του διαμαρτυρόταν, το κεφάλι του βούιζε από τη
φασαρία του δρόμου, κόντευε μεσημέρι κι ο πατέρας συνέχιζε
ακάθεκτος!
-Άντε, προχώρα πιο γρήγορα! Μη μένεις διαρκώς πίσω! Του
είπε σε κάποια στιγμή.
-Ναι, μπαμπά… απάντησε ο Τιν χωρίς όρεξη και κουράγιο.
-Μα γιατί είσαι έτσι, δεν πιστεύω να κουράστηκες;
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-Και κουράστηκα και πεινάω και πόνεσαν τα πόδια μου
-Λίγο υπομονή ακόμη, σύντομα θα σταματήσουμε για φαγητό.
Έχω κάτι φίλους που θα μας φιλέψουν στα σίγουρα! Μόνο
μείνε ακριβώς πίσω μου μη χαθείς!
Απογοητευμένος ο Τιν που θα συνέχιζαν το περπάτημα, έσκυψε
το κεφάλι του, κατέβασε τ’ αυτιά του και προσπαθούσε μόνο
να μη χάσει απ’ τα μάτια του την ουρά του πατέρα του που…
κουνώντας την τον βοηθούσε να προσανατολίζεται. Ο κόσμος,
τα αυτοκίνητα, όλη η φασαρία τον είχαν ζαλίσει… τι όμορφα
που ήταν στο νησί του χωρίς βαβούρα, χωρίς το φόβο μη τον
πατήσουν… μόνο ποδήλατα και παϊτόνια που τα τραβούσαν
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άλογα έβλεπε και είχαν πολύ γούστο όταν με την παρέα του
προσπαθούσαν να τα ξεπεράσουν τρέχοντας!
Ξαφνικά κατάλαβε πως ανέβηκαν σε γέφυρα! Μια γνωστή
μυρουδιά γαργάλισε τη ροδαλή μυτούλα του… ψάρια!
- Ναι, επιτέλους, φαγητό! μουρμούρισε και σήκωσε ψηλά το
κεφάλι και τ’ αυτιά του, αλλάζοντας η διάθεσή του στη στιγμή!
Σε όλο το μήκος της γέφυρας ήταν παρατεταγμένοι ο ένας δίπλα
στον άλλο δεκάδες ψαράδες με τα καλάμια τους, να περιμένουν
υπομονετικά το άτυχο θύμα τους.
Ούτε «μιάο» δεν πρόλαβε να κάνει ο πατέρας του και οι μεζέδες
άρχισαν να σερβίρονται. Απ’ όποιον κι αν περνούσαν τους
πετούσε και κάτι. Δοκίμασαν πολλά είδη φρέσκου ψαριού.
Πριν προλάβουν να φτάσουν στη μέση της γέφυρας «την είχαν
κάνει ταράτσα»! Ο Τιν κοντοστάθηκε και έκατσε στα πίσω
πόδια του βγάζοντας έναν αναστεναγμό.
-Χόρτασες κιόλας; Τον ρώτησε ο πατέρας. Που να δεις τι θα
γίνει όταν πάμε κάτω απ’ τη γέφυρα, στις ταβέρνες και στα
καραβάκια.
Πράγματι! Αφού χόρτασαν από… ¨σούσι¨, πέρασαν στα
μαγειρευτά. Τι κεμπάπ, τι ψητές πιτούλες με γιαούρτι,
πατατούλες και φυσικά ψητά ψαράκια με τραγανιστές ουρίτσες
και ζουμερά κεφαλάκια.
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-Αυτό είναι φαγητό! Αναφώνησε ο Τιν. Να είχαμε και ζεστούς
λουκουμάδες με παγωτό καϊμάκι όπως στο νησί… έτσι κλείναμε
κάθε γεύμα… είπε και ξάπλωσε κάτω, άπλωσε τα ποδαράκια
του και έμεινε ακίνητος.
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-Έχεις απόλυτο δίκιο… συμπλήρωσε και ο πατέρας. Μετά από
μια καλή μάσα, χρειάζεται και μια καλή ξάπλα! Μπορεί να
κουραστήκαμε λίγο αλλά άξιζε τον κόπο. Τεντώθηκε και κείνος
φαρδύς-πλατύς δίπλα στο γιό του και τα μάτια τους έκλεισαν
ανακουφισμένα από την ικανοποίηση της κοιλιάς τους.
Ο ήχος του τραμ που περνούσε από τη γέφυρα τρόμαξε το
μικρό Τιν που πετάχτηκε αμέσως επάνω. Ο πατέρας του
έπλενε νωχελικά τις πατούσες του ενώ τα πρώτα αναμμένα
φώτα αποχαιρετούσαν τρεμοπαίζοντας τη μέρα που πήγαινε με
τη σειρά της να κοιμηθεί.
-Και τώρα, τι κάνουμε πατέρα; Ρώτησε ο Τιν. Κάναμε τόσο
δρόμο μόνο για να φάμε;
-Φυσικά όχι, γιε μου. Θυμάσαι που σου έλεγε η μητέρα σου
για την ξακουστή ξαδέρφη της που ζει μέσα στο ναό της Αγίας
Σοφίας συνεχίζοντας την παράδοση για τις γάτες που ζούσαν
στο Μέγα παλάτι και κοιμούνταν στην αγκαλιά του Μεγάλου
Κωνσταντίνου;
-Ναι, το θυμάμαι γιατί τις τελευταίες βδομάδες όλο γι’ αυτό
μου μιλούσε.
-Από τότε που γκρεμίστηκε το Παλάτι οι βασιλικές γάτες
βρήκαν καταφύγιο στο μοναδικό αυτό ναό της Αγίας Σοφίας.
Η θεία σου, που η καταγωγή της είναι από εκείνες τις γάτες
του παλατιού όπως και της μητέρας σου, ζήτησε κάποιο από τα
παιδιά μας να γίνει συνεχιστής αυτής της παράδοσης. Θα δεις
πως είσαι ίδιος η θεία σου και από τη στιγμή που γεννήθηκες
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σε προορίζαμε γι’ αυτό το σκοπό. Θα μείνεις κοντά της και
θα μάθεις όλη την ιστορία της πόλης και του Ναού, άξιος
συνεχιστής της παράδοσής μας!
Ο Τιν, έσκυψε το κεφάλι του σκεπτικός…
-Δηλαδή… δεν θα ξαναγυρίσω στο σπίτι;
-Από ‘δω και μπρος ο Ναός της Αγίας Σοφίας θα είναι το σπίτι
σου.
-Και… δεν θα είμαι στη γιορτή του Άη-Γιώργη του Κουδουνά
να μπλεχτώ με τους υπόλοιπους στις χρωματιστές κλωστές
που δένουν οι προσκυνητές στα δέντρα; Είπε με παράπονο και
μεγάλη έκπληξη.
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-Μεγαλώνοντας ο καθένας μας, αφήνει τα παιδιάστικα
καμώματά του και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Και τι
μεγαλύτερη ευθύνη και τιμή να σ’ έχουν σαν παράδειγμα οι
υπόλοιποι! Να γίνεις κάποιος μέσα στην κοινωνία κάνοντας
όλους μας περήφανους!
-Να γίνω κάποιος μέσα στη γατοκοινωνία;
-Τι σημασία έχει από πού προέρχεσαι; Σημασία έχει πώς θα
αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που σου δίνονται. Δεν θα είσαι πλέον
ένας γάτος όπως τόσοι άλλοι, αλλά θα είσαι «Ο γάτος» που
όλοι θα θέλουν να μοιάσουν.
-Είναι δύσκολο πατέρα…
-Τίποτα δεν είναι δύσκολο, όλα τα μαθαίνουμε και γινόμαστε
καλύτεροι.
-Κι αν κάνω λάθη;

-Το Τιν βγαίνει από το Ιουσ-Τιν-ιανός, το όνομα αυτού του
ένδοξου Βασιλιά.
Χωρίς να μιλάει και με το μυαλό του να επεξεργάζεται
όσα του είπε ο πατέρας, ο μικρούλης Τιν τον ακολουθούσε
μουρμουρίζοντας το όνομά του.
-Ιουσ-Τιν-ιανός, Ιουσ-Τιν-ιανός, άκου εκεί Ιουστινιανός! Καλά
που δεν το ξέρουν στην παρέα… θα έτρωγα μεγάλο δούλεμα…
Η νύχτα είχε απλώσει το βελουδένιο πέπλο της στολισμένο με
τα φώτα της πόλης σαν χρωματιστά φαναράκια να παιχνιδίζουν
στα σκοτεινά νερά του Κεράτιου κόλπου. Στρίβοντας στο
τελευταίο σοκάκι, όλα του φαίνονταν ίδια καθώς δεν είχε ιδέα
προς τα πού κατευθύνονταν, αντίκρισαν ένα τεράστιο κτίριο.
Όσο κι αν σήκωνε το κεφαλάκι του ο Τιν, υψωνόταν μπροστά
του επιβλητικό και τρομαχτικό, για το δικό του μέγεθος, μέσα
στην καταχνιά της νύχτας.

-Ακόμα καλύτερα! Έτσι θα ξέρεις από την εμπειρία σου ποιο θα
είναι το σωστό! Έλα, μην ανησυχείς, η θεία σου μας περιμένει…
όλα θα πάνε καλά Ιουστινιανέ.

-Εδώ είμαστε, φτάσαμε! Είπε ο πατέρας. Θα περιμένουμε να
έρθει η θεία σου να μας συναντήσει.

-Πως με είπες; Έβγαλε μια κραυγή έκπληξης ανακατεμένη με
νιαουριτό! Αφού Τιν με φωνάζετε!

Περίμεναν για λίγο δίπλα σ’ένα συρματένιο φράχτη, κοιτώντας
τριγύρω, προσπαθώντας να μαντέψουν από πού θα έκανε την
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Ο Τιν, φοβισμένος, κόλλησε πάνω στον πατέρα του.
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εμφάνισή της.
Παρόλο που τα περισσότερα καταστήματα είχαν κλείσει, τα
πάρκα ήταν γεμάτα από κόσμο.
Η κίνηση και οι ρυθμοί είχαν ηρεμήσει σε σύγκριση με τη
μέρα, πολλοί όμως ήταν εκείνοι που απολάμβαναν τη ζεστή
βραδιά καθισμένοι στα παγκάκια ή κάνοντας τη βόλτα τους.
Παιδάκια έπαιζαν ακόμη ξένοιαστα κάτω από το άγρυπνο
βλέμμα των μανάδων τους, παρέες από ηλικιωμένες γυναίκες
παρατηρούσαν και κουτσομπόλευαν τους περαστικούς, έφηβοι
που διασκέδαζαν πειράζοντας ο ένας τον άλλο. Ένα μυστηριώδες
συναίσθημα ηρεμίας τύλιξε το μικρό γατούλη. Πρώτη φορά
ένιωθε έτσι σε ξένο περιβάλλον… δεν φοβόταν πλέον… ώσπου
ένιωσε να κινείται κάτι πίσω του! Μια σκιά φαινόταν πως τους
περιτριγύριζε… Χώθηκε τρομαγμένος κάτω απ’ τα πόδια του
πατέρα του… Ξαφνικά, πετάχτηκε από το πουθενά μπροστά
τους!
-Καλώς ήρθατε! Αργήσατε, σας περίμενα νωρίτερα.
-Χρειάστηκε να σταματήσουμε για φαγητό, ταξιδεύαμε απ’ το
πρωί. Καλώς σε βρίσκουμε Αυγούστα, έχεις τους πιο θερμούς
χαιρετισμούς της ξαδέρφης σου, είπε γεμάτος σεβασμό ο
πατέρας με ελαφρά σκυμμένο το κεφάλι.
- Ελάτε να πάμε μέσα, ας μη στεκόμαστε άλλο εδώ, είπε
κοιτάζοντας τριγύρω.
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Από ένα μυστικό άνοιγμα που ίσα, ίσα χωρούσαν να περάσουν,
βρέθηκαν σε μια αυλή. Δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν πολλά
από τον περίγυρο έτσι όπως βιάζονταν μη τυχόν και τους δει
κάποιος…
Η θεία του, τους οδήγησε κάτω από ένα σκέπαστρο…
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-Εδώ μπορείτε να περάσετε την νύχτα σας χωρίς ανησυχία. Θα
τα ξαναπούμε με το πρώτο φως της ημέρας.
Γύρισε, κοίταξε το μικρούλη Τιν από την κορφή ως τα νύχια
χωρίς να πει κουβέντα… καληνυχτήθηκαν και όπως ήταν
κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι δεν άργησε να τους πάρει ο
ύπνος.

20
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-Για να πω την αλήθεια δεν ξέρω… ξεκούραστος αλλά λιγάκι
μπερδεμένος ακόμη…
Ο πατέρας του τον χάιδεψε με την ίδια τρυφερότητα όπως η
μητέρα του…
-Εγώ θα σ’ αφήσω τώρα στα καλύτερα χέρια, είναι ώρα να
επιστρέψω. Θα τα πας περίφημα, αντίο γιε μου!

Καινούριο Ξεκίνημα

-Δεν αποχαιρετιόμαστε με αντίο, εφ΄ όσον κανένας μας δεν
αφήνει αυτόν τον κόσμο, παρατήρησε η θεία. Εις το επανιδείν
λοιπόν ! είμαι σίγουρη πως θα ξαναϊδωθούμε σύντομα!

ε περισσή μεγαλοπρέπεια ο φωτοδότης ήλιος έριχνε τις
χρυσαφένιες ακτίνες του πάνω στο Ναό της του Θεού
Σοφίας αυτή την τόσο ξεχωριστή μέρα! Μια σκανταλιάρα
ακτίνα, ξεστράτισε από το δρόμο της και έτρεξε να ρίξει το φως
της στα κλειστά ματάκια του Τιν, θέλοντας να τον καλωσορίσει!
Τι μεγαλείο αντίκρισε ανοίγοντάς τα, βλέποντας όλο το Ναό
λουσμένο μέσα στο φως του πρωινού! Τα καφετιά του τούβλα
έμοιαζαν χρυσαφένια και φάνταζε στα μάτια του σ’ όλη του τη
μεγαλοπρέπεια! Έτριψε τη μουσούδα του και φταρνίστηκε. Ο
πατέρας δεν ήταν κοντά του… μέχρι να σηκωθεί για να τον
ψάξει, εμφανίστηκε παρέα με τη θεία του.

-Γειά σου πατέρα, είπε και ο Τιν φανερά στενοχωρημένος… θα
σας περιμένω… και στάθηκε να κοιτάζει τον πατέρα του που
ξεμάκραινε, ώσπου χάθηκε από τα μάτια του.

Μ

-Καλημέρα γιε μου, υπέροχη μέρα!
-Καλημέρα Ιουστινιανέ ή Τιν! Είπε ευδιάθετα και η θεία του.
Πόσο χαίρομαι που έχεις αυτό το όνομα! Πως νοιώθεις;
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-Έλα μικρούλη μου, του είπε η θεία Αυγούστα. Πριν ξεκινήσουμε
την ξενάγηση, ένα καλό πρωινό θα σε τονώσει και θα σε κάνει
να νοιώσεις καλύτερα! Ίσιωσε το σώμα σου, ψηλά το κεφάλι!
Δεν είμαστε γάτες της γειτονιάς που δεν έχει νόημα η ζωή τους.
Έχουμε έναν υψηλό προορισμό κι αυτό να γεμίζει με τιμή όλο
σου το είναι. Να το δείχνεις στις κινήσεις σου, στο βλέμμα σου,
ακόμα και στον τρόπο που τρως! Δώσε αξία σ’ αυτό που είσαι
και τίμησε το όνομα που φέρεις. Μη ξεχάσεις ποτέ σου πως
πολλοί θα ήθελαν να είναι στη θέση μας… να έχεις τα μάτια σου
δεκατέσσερα…
-Τι εννοείς θεία; Ρώτησε γεμάτος απορία ο Τιν.

23

-Υπάρχουν πολλές γάτες που θέλουν να πάρουν τη θέση μου
μέσα στο Ναό χωρίς να το αξίζουν φυσικά. Δεν σταματούν
να επιτίθενται και να βρίσκουν ευκαιρίες να με διώξουν από
‘κει… κι από δω και πέρα το ίδιο θα κάνουν και σε σένα. Ποτέ
μη δείξεις το φόβο σου, θα τον εκμεταλλευτούν εναντίον σου.
Υπερασπιζόμαστε κάτι που μας ανήκει κι αυτό μας δίνει δύναμη
και κουράγιο.
-Είναι πολύ πρωί ακόμα, θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά; Μπορούμε
να πάμε στη γέφυρα που φάγαμε χθες με το πατέρα, είχε τέλειους
μεζέδες είπε ο Τιν γλύφοντας τα μουστάκια του.
-Σήμερα θα πάμε στην ψαραγορά, ανοίγει πριν ξημερώσει κι
εμείς πάμε τόσο πρωί για να προλάβουμε να είμαστε πίσω
προτού ανοίξει ο Ναός στους επισκέπτες. Ώστε στη γέφυρα του
Γαλατά δειπνήσατε χθες… το ξέρεις πως την πρώτη γέφυρα
την έχτισε ο συνονόματός σου, ο Ιουστινιανός; Αν σήκωνες το
κεφάλι σου θα έβλεπες και τον πύργο του Γαλατά και φυσικά
δεν τρώμε απ’ όπου να ‘ναι μικρέ μου, μόνο από την κεντρική
ψαραγορά που έχει ότι πιο νόστιμο και φρέσκο! … έλα λοιπόν…
Οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν και η πόλη σιγά,
σιγά ξυπνούσε. Την προσοχή του Τιν τράβηξε ο ήχος από το
καμπανάκι του γραφικού κόκκινου τραμ που είχε ξεκινήσει το
πρώτο του πρωινό δρομολόγιο. Τα μάτια του συναντήθηκαν με
εκείνα δύο νεαρών που ήταν κρεμασμένοι στην εξωτερική του
πλευρά…
-Τους βλέπεις αυτούς που κρατιούνται απ’ έξω;
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-Ναι, πλάκα έχουν!
-Αυτό που κάνουν λέγεται «σκαλομαρία», κρέμονται απ’ έξω
για να μη πληρώσουν εισιτήριο!
Προχωρώντας, παρατήρησε πως και τα καροτσάκια των
μικροπωλητών είχαν το ίδιο όμορφο και χαρακτηριστικό σχήμα
του τραμ!
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-Είναι πολύ όμορφη πόλη! Αναφώνησε ενθουσιασμένος.
-Είναι, όντως! Είπε η θεία του. Κι ακόμα δεν έχεις δει τίποτα
μικρούλη μου… Κωνσταντινούπολη! Η πόλη όπου ζουν
δεκαπέντε εκατομμύρια άνθρωποι διαφορετικών πολιτισμών
και θρησκειών. Από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης.
Τέσσερις αυτοκρατορίες την είχαν πρωτεύουσά τους! Η
Ρωμαϊκή, η Βυζαντινή, η Λατινική και η Οθωμανική. Είναι
χτισμένη πάνω στην Αρχαία Ελληνική πόλη Βυζάντιο. Το
όνομα αυτό το πήρε από τον άνθρωπο που την πρώτο έχτισε τον
Βύζαντα των Μεγάρων ο οποίος ήταν ο επικεφαλής, ο αρχηγός
δηλαδή των ανθρώπων που ήρθαν εδώ από τα Μέγαρα, την
πόλη της Ελλάδας που βρίσκεται ανάμεσα στην Αττική και την
Κόρινθο. Το Βυζάντιο, ήταν μία από τις καλύτερα οχυρωμένες
πόλεις της εποχής εκείνης και σε σημαντική τοποθεσία, όπως
και σήμερα! Είναι η μοναδική πόλη στον κόσμο που βρίσκεται
σε δύο Ηπείρους! Την Ευρώπη και τη Ασία! Μετά ονομάστηκε
Κωνσταντινούπολη…
-Γιατί την έχτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος, η πόλη του
Κωνσταντίνου, μου το ‘χει πει χίλιες φορές η μαμά μου…
συμπλήρωσε βαριεστημένα ο Τιν.
-Ακριβώς μικρέ μου, γέλασε η θεία Αυγούστα διασκεδάζοντας
τη βαρεμάρα του μικρού της ανιψιού.
-Αλλά… όταν την έχτισε ο Μ. Κωνσταντίνος την ονόμασε Νέα
Ρώμη γιατί αποφάσισε ως αυτοκράτορας πως η αυτοκρατορία
χρειαζόταν μια ανανέωση και μια καινούρια πρωτεύουσα.
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Εκτίμησε πως η θέση αυτή ήταν καταλληλότερη και από
πλευράς τοποθεσίας. Εδώ συναντιόνταν οι δρόμοι που ένωναν
την Ευρώπη με την Ασία αλλά και τον Εύξεινο Πόντο με το
Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Εδώ κατέληγε η Εγνατία Οδός και
ξεκινούσαν οι εμπορικοί δρόμοι για τη Μικρά Ασία και την
Ανατολή. Όλος ο εμπορικός πλούτος θα κατευθύνονταν
προς την Κωνσταντινούπολη.Έτσι, μετέφερε την έδρα της
αυτοκρατορίας από τη Ρώμη της Ιταλίας, στην πόλη που έχτισε
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ο ίδιος, τη Νέα Ρώμη. Έμεινε πρωτεύουσα της για περισσότερο
από χίλια χρόνια!
Είχε όμως και άλλα ονόματα Βασιλεύουσα, Βασιλίς των
πόλεων, Επτάλοφος γιατί όπως και η Ρώμη χτίστηκε πάνω σε
επτά λόφους, Μεγαλόπολις και για πολύ λίγο είχε και το όνομα
Αυγούστα Αντωνίνα. Την ονόμασε έτσι προς τιμήν του γιου
του ο αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σέβηρος. Θα ακούσεις να την
ονομάζουν και σκέτο Πόλη και ταιριάζει με το σημερινό της
όνομα Ινσταμπούλ που σημαίνει «Εις την πόλη» σύμφωνα με
πηγές του 14ου αιώνα.
Για τους περισσότερους όμως και κυρίως για τους Έλληνες
παραμένει Κωνσταντινούπολη αφού η Βυζαντινή κυριαρχία,
ή και Αυτοκρατορία των Ελλήνων, διαμορφώθηκε από την
επιρροή του Ελληνικού πολιτισμού, της Ελληνικής παράδοσης,
της Ελληνικής γλώσσας και της Χριστιανικής Πίστης!
-Πολλά είπαμε όμως… εδώ είμαστε! Το βλέπεις αυτό το
τριγωνικό σκέπαστρο; Εδώ θα βρεις τα πιο φρέσκα ψάρια!
-Πρώτη φορά βλέπω τέτοια μοντέρνα ψαραγορά… μοσχοβολάει
όμως!
Πεινασμένος όπως ήταν και κουρασμένος από τη φλυαρία της
θείας του, ο μικρός Τιν έπεσε με τα μούτρα στο φαγητό. Οι
ψαράδες, που την ήξεραν, τους φέρονταν με μεγάλη ευγένεια
και τους πρόσφεραν πολλούς και εκλεκτούς μεζέδες χάρη στη
θεία του. Εκείνη όμως επιλεκτική, έτρωγε, έχοντας τα μάτια της
τριγύρω. Σε κάποια στιγμή πήγε κοντά στον Τιν και του λέει:
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-Κοίταξε με προσοχή, όχι αμέσως, μόλις φύγω από κοντά σου,
στο κατάστημα απέναντι. Στέκεται μια παρέα από γάτους με
αρχηγό έναν άσπρο.
Μόλις ξεμάκρυνε η θεία του, ο Τιν σήκωσε με φόβο το κεφάλι
του και είδε τους γάτους που τον κοιτούσαν. Ο άσπρος, τυφλός
από το ένα μάτι, δεν έπαιρνε το… άλλο του μάτι από πάνω του.
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Ο Τιν φανερά φοβισμένος, χωρίς να ξέρει τι να κάνει, πήγε κοντά
στη θεία του που συνέχιζε να τρώει σα να μη συμβαίνει τίποτα.
-Θεία, τι θα μας κάνουν; Ρώτησε τρομαγμένος.
-Τίποτα δεν μπορούν να μας κάνουν. Όλοι ξέρουν ποια είμαι
και είμαστε ασφαλείς εδώ. Δεν θα πλησιάσουν, έμαθαν τα νέα
πως ήρθε διάδοχός μου και ήρθαν να σε δουν. Άφησέ τους να
σε καμαρώσουν λοιπόν… συνέχισε το φαγητό σου, σε λίγο θα
πάρουμε το δρόμο της επιστροφής.

-Τι, θα μας επιτεθούν και σκυλιά; Αλλίμονο μου, θα πεθάνω
πριν την ώρα μου και δεν έφαγα και γλυκό! αναφώνησε και
μαζεύτηκε σαν κουβάρι δίπλα στη θεία του.
-Μια έκφραση είναι, είπε η θεία γελώντας και με τις επτά ψυχές
της με τα καμώματα του ανιψιού της.
-Ιουστινιανέ, ντροπή! Δεν είπαμε να μη δείχνεις το φόβο
σου; Ας επιστρέψουμε, δεν θ’ αργήσει να ανοίξει ο Ναός. Θα
ακολουθήσουμε άλλο δρόμο όμως, πιο σύντομο.

Ο Τιν, που του κόπηκε η όρεξη, μασουλούσε αμήχανα, ρίχνοντας
κλεφτές ματιές στους… θεατές του. Όλο έβγαζε τα νύχια του ο
Άσπρος και τα ακόνιζε στο διπλανό δέντρο και οι υπόλοιποι με
τα αυτιά τους προς τα πίσω, έδειχναν τα δόντια τους. Ο καημένος
ο Τιν κόντεψε να πνιγεί…

-Το θέμα είναι πώς θα γυρίσουμε, κι αν μας επιτεθούν;
Ξαναρώτησε ο Τιν.

-Θάρρος μικρέ! Του είπε με περισσή τόλμη η θεία του. Σκυλί
που γαβγίζει δεν δαγκώνει.

-Ακολούθησέ με γρήγορα! Και η θεία Αυγούστα άρχισε να τρέχει
μέσα στα δρομάκια.
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-Εγώ πάντως δεν φοβάμαι αφού έχω έναν Ιουστινιανό στο πλάι
μου είπε κοιτάζοντάς τον όλο καμάρι.
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Βάζοντας όλη του τη δύναμη ο Τιν έτρεχε από πίσω της. Τα
μικρά του πόδια είχαν πάρει φωτιά! Η συμμορία του Άσπρου
τους ακολούθησε αμέσως! Το κυνήγι κράτησε λίγα λεπτά ώσπου
η θεία κάνοντας νόημα στο μικρό έστριψε απότομα και χώθηκε
μέσα σ’ ένα κατάστημα με μπαχαρικά.
Κουλουριασμένοι και οι δυο, θεία και ανιψιός, κάτω από έναν
πάγκο, κρατούσαν ακόμα και την ανάσα τους. Λίγο έλειψε να
φταρνιστεί από τη μυρωδιά του πιπεριού που γαργαλούσε τη
μύτη του αλλά κράτησε σφιχτά το στόμα με τις δυο πατούσες
του. Από τη σχισμή ανάμεσα στα ξύλα που αποτελούσαν τον
πάγκο, είδαν τον Άσπρο με τους δικούς του να περνούν από
μπροστά τους συνεχίζοντας το τρέξιμο.
-Αυτό είναι το καλό με την Πόλη, ανιψιέ μου. Έχει αμέτρητα
μαγαζιά και χάνεσαι στο λεπτό! Τα καταστήματα με τα
μπαχαρικά είναι η καλύτερη κρυψώνα γιατί από τις μυρουδιές
χάνονται τα ίχνη μας! Να το θυμάσαι αυτό!
Άφησαν την κρυψώνα τους και συνεχίζοντας το ίδιο βιαστικά
έφτασαν στο κρυφό πέρασμα απ’ όπου είχαν περάσει με τον
πατέρα το προηγούμενο βράδυ.
-Τώρα είμαστε ασφαλείς, εδώ μέσα δεν τολμούν να μπουν και
γιατί φοβούνται το χώρο και γιατί έχει διαρκώς επισκέπτες.
-Τέτοια τρομάρα και τέτοιο τρεχαλητό δεν έχω κάνει στη ζωή
μου! κατάφερε να πει ο Τιν κοντανασαίνοντας ακόμα.
Με το που ηρέμησε, άρχισε να περιεργάζεται το χώρο…
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Ιστορικές Περιπλανήσεις

Ό

λο αυτό το κτήριο είναι η Αγία Σοφία; Πω, πω, τεράστια
είναι! Είπε με γουρλωμένα ματάκια.

- Και ποια ήταν αυτή η Σοφία που έγινε Αγία;
Η θεία είχε καθίσει στα πίσω πόδια της και το βλέμμα της ατένιζε
ψηλά… δε μιλούσε, μόνο κοίταζε… ο Τιν, γεμάτος περιέργεια,
πήγε κοντά της χωρίς να την ενοχλήσει.
-Αυτό το κτίσμα, μικρέ μου, είναι ότι απόμεινε από το μεγαλιώδες
κατασκεύασμα όλων των εποχών. Είναι η Μεγάλη Εκκλησία,
ο Ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας… μία από τις θεμελιώδης
ιδιότητες του Θεού, είναι η Σοφία Του. Ο Θεός είναι Πάνσοφος!
Σ’ αυτή Του την ιδιότητα είναι αφιερωμένος ο Ναός και όχι σε
άνθρωπο.
-Όταν εγκαταστάθηκε εδώ η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, ο
Μ. Κωνσταντίνος έχτισε το Μέγα Παλάτι, ένα παλάτι για τον
εαυτό του και τους κληρονόμους του. Ήταν ένα συγκρότημα
ανακτόρων όπου εκτός από την αυτοκρατορική οικογένεια
στεγαζόταν και η διοίκηση του κράτους. Μέρος του παλατιού
αποτελούσε και η Αγία Σοφία η οποία θεμελιώθηκε για πρώτη
φορά από τον Μ. Κωνσταντίνο στον Πρώτο λόφο. Μέσω ενός
χώρου σαν αυλή, του Αυγουσταίου, η είσοδος του παλατιού
συνδεόταν με το ναό της Αγίας Σοφίας. Ήταν ένας χώρος
με μεγάλη αίγλη, λάμψη και χλιδή απ’ όπου περνούσαν οι
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αυτοκρατορικές πομπές.
-Έχει το όνομά σου θεία! ΑυγούσταΑυγουσταίο! Είπε με έκπληξη ο Τιν.
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-Ναι, μικρέ μου… ελπίζω και προσπαθώ να ανταποκρίνομαι
στη σημασία του ονόματος μου. Να είμαι δηλαδή σεβάσμια και
σεβαστή από όλους όπως και η Αυγούστα Ελένη η μητέρα του
Μ. Κωνσταντίνου, που ήταν Ελληνίδα και Χριστιανή, προς
τιμήν της οποίας χτίστηκε στήλη με το άγαλμά της μέσα σ’
αυτό το χώρο.
Η θεία, με αυτοκρατορική χάρη, λες και ήταν η ίδια πάνω στη
στήλη, ατένιζε και πάλι ψηλά στο γαλάζιο ουρανό, αναπολώντας
τις γεμάτες μεγαλοπρέπεια μέρες.
-Έλα μαζί μου, είπε στον Τιν.
Καθώς κατευθύνονταν προς την άλλη πλευρά του Ναού,
άρχισε να ξεδιπλώνει στα μάτια του μικρού της
ανιψιού τις σελίδες της μακραίωνης και πολυτάραχης
ιστορίας που σημάδεψε στο
διάβα των αιώνων κάθε πιθαμή της Πόλης και του
Ναού. Μιας ιστορίας που καθώς ξετυλίγεται φτάνει
μέχρι σήμερα.
-Θα περπατήσουμε τώρα το κάθε τμήμα του Ναού
μέχρι το εσωτερικό του να δεις και να θαυμάσεις το
μεγαλείο του, είπε και επιβράδυνε το βήμα της.
-Ο Μ. Κωνσταντίνος δυστυχώς, δεν πρόλαβε να δει
τον πρώτο Ναό, ο οποίος ήταν μια τρίκλινη ή πεντάκλινη,
ξυλόστεγη βασιλική. Δηλαδή μια ορθογώνια αίθουσα με δύο
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σειρές
από κολώνες που
τη χώριζαν σε τρία κλίτη(μέρη)
και με ξύλινη στέγη, κάτι σαν το Ναό της
Αχειροποιήτου στη Θεσσαλονίκη. Τον ολοκλήρωσε ο γιος του
Κωνστάντιος. Πρόσφερε πολύτιμα δώρα στο Ναό, χρυσά και
αργυρά σκεύη, χρυσοϋφαντα καλύμματα για την Άγια Τράπεζα
στολισμένα με πολύτιμους λίθους! Από την αρχή ήταν η έδρα
του Πατριαρχείου και ο καθεδρικός Ναός της πόλης. Αυτός,
ο πρώτος Ναός κάηκε και χτίστηκε από την αρχή. Δυστυχώς,
σαράντα χρόνια αργότερα, φανατικοί οπαδοί του τότε
Πατριάρχη Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, πυρπόλησαν το
Ναό, εξαγριωμένοι από την άδικη απόφαση της Αυτοκράτειρας
Ευδοξίας να τον εξορίσει. Τότε οι αυτοκράτορες προτιμούσαν
Επισκόπους που συμφωνούσαν μαζί τους, να το πούμε και αυτό!
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Τον ανοικοδόμησαν, τον εγκαινίασαν και ήρθε η Στάση του
Νίκα να τον ξανακάψει και να τον καταστρέψει…
-Δεν ήξερα πως ο Νίκας είχε στάση εδώ! Είπε έκπληκτος ο Τιν.
Η θεία ξέσπασε σ’ ένα ατέλειωτο γέλιο που κράτησε σχεδόν
λεπτό!
-Αχ μικρέ μου και αξιολάτρευτε ανιψιέ, πόσο μου θυμίζεις τον
εαυτό μου… έτσι ξεκίνησα και εγώ, εξ απαλών ονύχων!
-Μπορεί να είμαι μικρός θεία, αλλά τα νύχια μου δεν είναι
καθόλου απαλά, της απάντησε λιγάκι θιγμένος κοιτάζοντας τις
πατούσες του.

-Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε τα γεγονότα… δίπλα ακριβώς στο
Μεγάλο Παλάτι, βρισκόταν ο ιππόδρομος. Η πιο δημοφιλής
απασχόληση για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα ήταν οι
αρματοδρομίες, κάτι σαν το σημερινό ποδόσφαιρο.
Υπήρχαν τέσσερις ομάδες με το δικό τους χρώμα η καθεμία. Οι
Βένετοι (γαλάζιοι), οι Ρούσσοι (κόκκινοι), οι Πράσινοι και οι
Λευκοί.
Οι Βένετοι και οι Πράσινοι ζούσαν για τις αρματοδρομίες
και είχαν και πολιτική δύναμη. Ο Ιουστινιανός που
ήταν τότε νέος αυτοκράτορας και
υποστήριζε τους

-Είμαι απολύτως σίγουρη γι’ αυτό, τον πείραξε με τη σειρά της
εκείνη. Αυτό που είπα σημαίνει πως ήμουν και ‘γω πολύ
μικρή, σχεδόν μωρό, όταν πρώτο ξεκίνησα να
μαθαίνω. Είναι τόσο όμορφος και
αστείρευτος ο κόσμος
της
γνώσης.
Σου χαρίζει
πνευματική
ομορφιά και
δύναμη που
κανείς
δεν
μπορεί να σου
αφαιρέσει.
Ούτε ο ίδιος ο
χρόνος!
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Βένετους, ήταν αντιπαθής στο λαό λόγω της σκληρής
οικονομικής πολιτικής που επέβαλε.
Ένα χρόνο πριν, έπιασαν ένα Βένετο και ένα Πράσινο,
τους κατηγόρησαν για δολοφονία και τους καταδίκασαν σε
απαγχονισμό. Ο Ιουστινιανός, που όπως είπαμε ήταν οπαδός
των Βένετων, άλλαξε την κατηγορία σε απλή φυλάκιση. Οι
υπόλοιποι οπαδοί όμως ζητούσαν να απαλλαγούν εντελώς οι
κατηγορούμενοι αλλά ο Ιουστινιανός τους αγνόησε.
Έτσι, εκείνη τη μέρα μέσα στον Ιππόδρομο με παρουσία του
αυτοκράτορα, ξεσηκώθηκαν οπλισμένοι, φωνάζοντας
εξαγριωμένοι το σύνθημα «Νίκα».
Βρήκαν την ευκαιρία και κάποιοι ευγενείς από τη
Σύγκλητο που δεν συμφωνούσαν
με τις μεταρρυθμίσεις του
Ιουστινιανού, εκμεταλλεύτηκαν
την κατάσταση για να τον
ρίξουν από το θρόνο. Μια
ολόκληρη
βδομάδα
έβαζαν φωτιά σε κτήρια,
πολιόρκησαν το παλάτι
καίγοντας το Αυγουσταίο
και την πύλη των ανακτόρων
και φυσικά και την Αγία Σοφία.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι
σκοτώθηκαν και καταστράφηκε
σχεδόν η μισή πόλη.
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Ο Ιουστινιανός, που δεν μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση,
θέλησε να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη. Του άλλαξε
γνώμη όμως η δυναμική σύζυγός του Θεοδώρα. Έτσι, οι
στρατηγοί Βελισάριος και Μούνδος, εγκλώβισαν μέσα στον
Ιππόδρομο τους στασιαστές και τους κατέσφαξαν! Τους δε
ευγενείς που υποστήριξαν την εξέγερση, τους εξόρισε. Η Στάση
του Νίκα ήταν η χειρότερη βίαιη ταραχή στην ιστορία της
Πόλης και η χειρότερη αρχή της αυτοκρατορικής θητείας αυτής
της σπουδαίας προσωπικότητας που λέγεται Ιουστινιανός.
-Πω, πω! Χαμός έγινε! Αναφώνησε ο μικρός Τιν. Αν ήμουν και
εγώ εκεί θα έδινα κάμποσες νυχιές! Και άρχισε να γρατσουνάει
τον αέρα νιαουρίζοντας άγρια.
-Κράτα την πολεμική σου όρεξη και ακολούθησέ με, του είπε η
θεία.
Εν τω μεταξύ, επισκέπτες άρχισαν να μπαίνουν και να θαυμάζουν
το Ναό.
-Μείνε κοντά μου μικρούλη, ο κόσμος μας δείχνει έντονα την
αγάπη του, μη γρατσουνίσεις κανέναν εάν σε χαϊδέψει. Άσε τους
να συνηθίσουν την παρουσία σου, μα να θυμάσαι δεν είμαστε
χαϊβάνια!, τόνισε αυστηρά η θεία.
-Α, θεία, τώρα θα θυμώσω! Κανένας δε μ’ έχει ξαναπεί χαϊβάνι!
Κόντεψε να παρεξηγηθεί ο νεαρός γατούλης.
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-Μη σικλετίζεσαι χωρίς λόγο μικρέ μου. Το χαϊβάνι είναι το
κατοικίδιο ζώο στα Πολίτικα και εμείς δεν είμαστε κατοικίδια
όπως άλλες γάτες.
-Τότε εντάξει. Θα μπούμε και ‘μεις μέσα; Ησύχασε ρωτώντας
ανυπόμονα ο Τιν.
-Γιαβάς, γιαβάς τζιγιέρι μου, όπως λέμε εδώ στην Πόλη.
-Δηλαδή θεία;
-Σιγά, σιγά σπλάγχνο μου, έχω κάτι ακόμα που θέλω να σου
δείξω στην εξωτερική πλευρά. Θα το δεις με την φαντασία σου
όμως γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει πια...
Φτάνοντας στην πλευρά όπου είχαν περάσει το πρώτο τους
βράδυ ο Τιν με τον πατέρα του, η θεία σταμάτησε και ρώτησε
τον ανιψιό της.
-Λοιπόν! Πού είχαμε μείνει;
-Στο μεγάλο χαμό που έγινε στον Ιππόδρομο, είπε σοβαρός με
σιγουριά ο Τιν.
-Πολύ σωστά! Ο Ιουστινιανός που λες, αποφάσισε μετά την
καταστροφή της Αγίας Σοφίας από τη Στάση του Νίκα, να
χτίσει το ναό αλλά να ξεπερνάει όλους τους προηγούμενους σε
λαμπρότητα. Ένα ναό που θα έμενε στις επόμενες γενιές ως
μνημείο της δικής του βασιλείας, έναν Ναό όπου ο Πατριάρχης
με τους Ιερείς και το λαό, θα δοξάζουν τον Ένα και μοναδικό Θεό
στους αιώνες! Όμοιός του δεν θα είχε κτισθεί ποτέ, ούτε θα κτιζόταν
ίδιος στο μέλλον! Εδώ, στο σημείο που βρισκόμαστε υπήρχε το
αίθριο. Ήταν μια κλειστή, υπάιθρια, μαρμαρόστρωτη αυλή που
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είχε γύρω-γύρω κολώνες και στη μέση υπήρχε μια μαρμάρινη
βρύση πάνω στην οποία ήταν γραμμένη η καρκινική φράση
«ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ»πο
υ μπορούσες να τη διαβάσεις και από την ανάποδη!
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-Τι σημαίνει αυτό θεία; Ρώτησε λιγάκι μπερδεμένος ο Τιν.
-Αυτή η φράση σημαίνει να πλύνεις και τις αμαρτίες σου όχι
μόνο το πρόσωπό σου. Προέτρεπαν έτσι τους ανθρώπους που
ήθελαν να μπουν στο Ναό να καθαριστούν και ψυχικά πριν
παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία.
-Και γιατί τη λένε καρκινική;
-Έχεις δει ποτέ πως περπατάει ο κάβουρας ή καρκίνος;
-Ναι, ναι! Αναφώνησε ενθουσιασμένος ο Τιν. Πάει στο πλάι!
-Ακριβώς μικρούλη μου. Για να διαβάσουμε την επιγραφή, το
βλέμμα μας πάει δεξιά-αριστερά ή αριστερά-δεξιά όπως πάει και
ο κάβουρας!
-Αυτή η αυλή λοιπόν, συνόρευε με τα Πατριαρχικά κτίσματα
που συνδέονταν με το Αυγουσταίο, συνέχισε η θεία. Δυστυχώς
όμως δεν υπάρχει πια…

πρόκειται να μας τρομάξουν οι απειλές τους!

Εκείνη τη στιγμή ένα δυνατό τράνταγμα ακούστηκε στο
συρμάτινο φράχτη μαζί με απειλητικά νιαουριτά. Γύρισαν
έκπληκτοι το κεφάλι τους η θεία και ο Τιν και αντίκρισαν τον
Άσπρο και τη συμμορία του να είναι σκαρφαλωμένοι στα
σύρματα και να τους απειλούν. Ο μικρός γατούλης αυτή τη
φορά δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Στεκόταν και τους έβλεπε
ατάραχος!

-Δε θα μου γλυτώσεις μικρέ! Φώναξε άγρια με τη βαριά, βραχνή
φωνή του ο Άσπρος.

-Έτσι μπράβο μικρέ μου Ιουστινιανέ! Του είπε χαρούμενη η θεία.
Ας καταλάβουν επιτέλους πως αυτή η θέση δεν τους ανήκει. Δεν

-Στην πλευρά του αίθριου που ήταν κολλημένη πάνω στο
ναό, υπήρχαν πέντε πόρτες οι οποίες οδηγούσαν σ’ έναν απλό,
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Και τους γύρισαν και οι δυο την πλάτη τους.

Ο Τιν γύρισε και τον κοίταξε, προσπαθώντας να μη δείξει την
ταραχή του.
-Μη φοβάσαι μικρέ μου, εδώ μέσα δεν πρόκειται να μπουν! Είπε
η θεία και συνέχισε την ξενάγηση.
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στενόμακρο χώρο, όσο το πλάτος του ναού, τον εξωτερικό
νάρθηκα. Άλλες πέντε οδηγούν στον εσωτερικό νάρθηκα. Ο
χώρος αυτός είναι ίδιος στο πλάτος, όμως πιο ευρύχωρος. Και
από τις δύο πλευρές του νάρθηκα υπάρχουν χώροι ιστορικής
σημασίας. Στη Νότια πλευρά ήταν η κύρια είσοδος του Ναού
η Ωραία Πύλη και δεξιά από την πύλη ήταν το μητατώριον. Ο
χώρος όπου ο Αυτοκράτορας άλλαζε το τζιτζάκιο και φορούσε
το σαγίον όταν έμπαινε στο Ναό. Από εδώ εννέα πύλες, τρεις
από δεξιά, τρεις από αριστερά και τρεις από το κέντρο οδηγούν
στο εσωτερικό του Ναού. Οι τρεις μεσαίες λέγονται Βασιλικές
Πύλες επειδή από αυτές έμπαινε μόνο ο Αυτοκράτορας στις
επίσημες τελετές. Πάνω από εδώ βρίσκεται ο γυναικωνίτης που
τον χρησιμοποιούσε αποκλειστικά η αυτοκράτειρα και οι κυρίες
της αυλής. Ένα στρογγυλό πράσινο μάρμαρο δείχνει μέχρι και
σήμερα το σημείο όπου βρισκόταν ο θρόνος της. Όταν μπούμε
μέσα θέλω να παρατηρήσεις τις πόρτες!
-Λοιπόν, είσαι έτοιμος;
-Πανέτοιμος, θεία, ανυπομονώ! Δήλωσε ασυγκράτητος ο Τιν.
Με μεγάλη λαχτάρα αναμεμιγμένη με περιέργεια, σεβασμό και
μια μικρή δόση φόβου, ο μικρούλης Τιν άπλωσε το ποδαράκι
του για να το πατήσει μέσα στο Ναό. Με το που σήκωσε το
κεφάλι του να δει το ύψος του κτηρίου από κοντά, τον κατέλαβε
δέος! Τεράστιο καθώς ήταν, ανοίχτηκε μπροστά του σε όλο
του το μεγαλείο! Είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό να χαζεύει
τριγύρω τα σχέδια στις βαριές πόρτες, τις γιγάντιες κολώνες
με τα πανέμορφα κιονόκρανα και τους απίστευτα τεράστιους
46

χώρους! Τα καταπληκτικά μάρμαρα στο πάτωμα και τους
τοίχους σε διάφορα χρώματα και με ανάγλυφες παραστάσεις,
τον πανέμορφο διάκοσμο των τρούλων, τα καταπληκτικά, αν
και κατεστραμμένα ψηφιδωτά. Δεν μπορούσε να αρθρώσει
λέξη παρά μόνο κοίταζε τις μορφές και ένοιωθε πως του
μυστηριώδες συναίσθημα ήταν αυτό που τον κατέλαβε!
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-Είναι ότι πιο καταπληκτικό έχω δει στη ζωή μου, κατάφερε να
πει σιγά. Είναι τεράστια!
-Ακριβώς μικρέ μου ανιψιέ… από τα χρόνια του Βυζαντίου
μέχρι σήμερα ποιητές, υμνογράφοι και ιστορικοί εξύμνησαν
την αξεπέραστη ομορφιά της με την πένα τους, γράφοντας
πως αποτελεί το πιο μεγαλειώδες θέαμα! Ένα αριστούργημα
αρχιτεκτονικής! Είναι τόσο μεγάλη που αν βάλουμε ρόδες
στον Καθεδρικό Ναό των Παρισίων κι αφαιρέσουμε το
κωδωνοστάσιο, μπορούμε να τον κυλήσουμε εδώ μέσα! Ακόμα
και το άγαλμα της Ελευθερίας χωράει! Ο πυρσός μόλις που θα
έξυνε την οροφή του τρούλου! Παρ΄όλες όμως τις καταστροφές,
διατηρεί την αρχική της Ιουστινιάνεια λάμψη.
-Ποιος μπόρεσε να δημιουργήσει κάτι τόσο θαυμάσιο;
αναρωτήθηκε εκστασιασμένος ο Τιν.
-Κύριο αρχιτέκτονα διάλεξε ο Ιουστινιανός τον Ανθέμιο από τις
Τράλλεις. Ο ικανότερος μηχανικός και αρχιτέκτονας του αιώνα!
Ένας άνδρας ικανός να μιμηθεί σεισμούς και κεραυνούς! Ο
πρώτος απ’ όλους τους Έλληνες που χρησιμοποίησε τη δύναμη
του ατμού. Είχε επαναστατικές και πρωτοποριακές ιδέες στην
αντοχή και ασφάλεια των κατασκευών του. Ο Ισίδωρος από
τη Μίλητο και ο Ιγνάτιος, αρχιτέκτονες σχεδόν ισάξιοι του
Ανθέμιου, επιλέχθηκαν για συνεργάτες του. Ο Ανθέμιος δεν
αντέγραψε αλλά δημιούργησε ένα νέο ρυθμό αρχιτεκτονικής!
Τη βασιλική με τρούλο! Άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον
οποίο θα χτίζονταν οι ναοί! Δεκαπέντε αιώνες πολιτισμού και
τεχνικής έχουν περάσει χωρίς να δημιουργήσουν κάτι ανάλογο!
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Το απαράμμιλο αριστούργημα όμως, που ξεπερνάει κάθε τι
ανάλογο σε μέγεθος, μεγαλείο ή ομορφιά, είναι ο τρούλος της!
Ο Τιν, σήκωσε το μικρό του κεφάλι και θαύμασε το μοναδικό
αυτό θέαμα!
-Πως όμως, θεία, μετά από τόσα χρόνια δεν γκρεμίστηκε;
-Εδώ φαίνεται η εξυπνάδα και η γνώση του αλλά και η επενέργεια
του Θεού! Δεν σου κάνει εντύπωση πως όλα τα κτήρια γύρω
από το Ναό μέσα σε τόσους αιώνες κατέρευσαν ενώ εκείνη και ο
τρούλος της επιβίωσαν; Είναι άραγε τυχαίο αυτό;
Ο Τιν την κοίταζε στα μάτια χωρίς να μπορεί να απαντήσει.
-Ο Ανθέμιος, γνώριζε πως η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται
49

χτισμένη στις πιο θανατηφόρες σεισμικές ζώνες της γης! Οπότε
την έχτισε με αντισεισμικές προδιαγραφές. Με τα υλικά που
χρησιμοποίησε την έκανε ελαφριά και εύκαμπτη μειώνοντας
το βάρος του κτηρίου και έτσι μείωσε και την επίδραση που θα
δεχόταν από τους σεισμούς. Τα τούβλα που χρησιμοποιήθηκαν
ψήθηκαν λιγότερο ώστε να είναι ελαφρότερα, ενώ μέσα στο σοβά
έβαλε θρυμματισμένο τούβλο! Προσθέτοντας στο νερό, στον
ασβέστη και στην άμμο θρυμματισμένα τούβλα, έκανε έναν
ειδικό σοβά με μεγάλη ελαστικότητα. Και το καταπληκτικό
είναι πως τα δείγματα που εξετάστηκαν δείχνουν πως είναι
χημικά ενεργός και ισχυρός όπως τη μέρα που φτιάχτηκε!
-Ο άνθρωπος ήταν ιδιοφυϊα! Αναφώνησε ο Τιν.
-Συμφωνώ απόλυτα, συμπλήρωσε η θεία. Που ν’ ακούσεις
όσον αφορά τον τρούλο! Εδώ, στον κυρίως Ναό, ο χώρος
κεντρικά είναι τετράγωνος. Στις τέσσερις γωνίες του ο Ανθέμιος
κατασκεύασε τέσσερις τεράστιες κολώνες. Πάνω στις κολώνες
πρόσθεσε τεράστιες αψίδες, τόξα. Πάνω στα τόξα στήριξε τον
τρούλο. Στα κενά που δημιουργούνταν ανάμεσα στα τόξα,
κατασκεύασε τριγωνικά τμήματα για να γεμίσουν και να καθίσει
ο τρούλος χωρίς το φόβο να καταρεύσει. Το βόρειο και νότιο
τόξο τα έκλεισε προσθέτοντας τύμπανα με τοξωτά παράθυρα.
Αυτά τα τύμπανα τα στηρίζουν δύο όροφοι με κιονοστοιχίες,
κολώνες δηλαδή με κιονόκρανα. Για την κατασκευή του
τρούλου χρησιμοποιήθηκαν ελαφρόπετρες από το νησί της
Ρόδου που έχουν την επιγραφή ¨Μεγάλης Εκκλησίας του
Κωνσταντίνου¨. Επίσης για να μη δέχεται πιέσεις η βάση του
τρούλου, τοποθέτησε σε όλη την περίμετρο παράθυρα! Ο Ναός
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καταυγάζεται από φως και ο τρούλος δίνει την εντύπωση πως
κρέμεται από τον ουρανό κάνοντας τους επισκέπτες να μένουν
έκθαμβοι, εκστατικοί και γεμάτοι θαυμασμό! Στη δε κορυφή
του τοποθετήθηκε ο ¨ερυσίπτολις¨ Σταυρός δηλαδή αυτός που
προστατεύει την Πόλη.
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Πράγματι, ο Τιν έστρεψε το βλέμμα του στους επισκέπτες του
Ναού και οι περισσότεροι ήταν με το κεφάλι σηκωμένο προς τα
πάνω, χαζεύοντας τη μοναδική αυτή ομορφιά! .
- Δυστυχώς, τώρα δεν βλέπεις τον αρχικό εκείνο θόλο…
-Και τι βλέπω; Ρώτησε γεμάτος απορία ο Τιν.
-Είκοσι χρόνια μετά τα εγκαίνια του Ναού, ο μοναδικός αυτός
θόλος έπεσε εξαιτίας των σεισμών, καταστρέφοντας τον άμβωνα,
το κιβώριο και την Αγία Τράπεζα! Ο ανιψιός του Ισιδώρου, ο
Ισίδωρος ο Νεότερος έχτισε το νέο θόλο που βλέπουμε μέχρι
σήμερα. Είναι εξίμιση μέτρα ψηλότερος από τον πρωταρχικό.
-Δεν μπορούμε όμως να μην πούμε και για τον πλούτο που
ξοδεύτηκε και την απερίγραπτη ομορφιά που της έδιναν τα
πλούσια σκεύη και η πλούσια διακόσμηση!
-Φαίνεται πως πρέπει να έδωσε πολλά λεφτά! Τόνισε με
θαυμασμό ο Τιν!
- Ο Ιουστινιανός δεν τσιγκουνεύτηκε, ούτε έκανε οικονομία στα
χρήματα. Εξήντα τέσσερα εκατομμύρια δολάρια της εποχής
εκείνης ξοδεύτηκαν για να τελειώσει ο Ναός! Ο ίδιος πήγαινε
προσωπικά τις πρωινές ώρες έλεγχε, εξέταζε και παρατηρούσε
την πορεία του έργου. Για να επιβραβεύσει και να παρακινήσει
τους εργάτες να δουλεύουν, έριχνε αργυρά νομίσματα στα
οικοδομικά υλικά! Διάλεξε ότι καλύτερο και πολυτιμότερο
υπήρχε απ’ όλη την οικουμένη! Έστειλε εγκύκλιο, έγγραφο
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δηλαδή, που διέταζε όλους τους κυβερνήτες των επαρχιών να
στείλουν στην Κωνσταντινούπολη τα πολυτιμότερα αρχαία
μνημεία της περιοχής τους. Τα πιο ωραία μάρμαρα από τα πιο
φημισμένα λατομεία. Πράσινα από την Κάρυστο, πράσινοπορφυρούν από τον Ταϋγετο, ροδόχροα με λευκές φλέβες από
τη Φρυγία, ανοιχτόμαυρα με γαλάζιες φλέβες από το Βόσπορο,
κόκκινα με λευκά στίγματα από τη Θήβα της Αιγύπτου, λευκά
από την Προκόνησο, χρυσαφιά από τη Λιβύη, κοκκαλί από την
Καπαδοκία για να στολίσει τις κολώνες, τα κιονόκρανα και τις
επενδύσεις των τοίχων και του δαπέδου! Εξήντα τέσσερις κολώνες
ήρθαν αποκλειστικά για το Ναό από τα διάσημα λατομεία της
Θεσσαλίας στη Μολωσό! Όλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά
του. Συνεισφορές έρχονταν από παντού! Θησαυροί έρεαν σαν
ποτάμι καθώς το έργο προχωρούσε. Ακόμη και οι φτωχοί και οι
χήρες έδιναν από το υστέρημά τους.
-Κι εγώ θα έδινα ότι είχα! Πετάχτηκε ο μικρούλης Τιν.
-Είμαι σίγουρη, είπε η θεία χαμογελώντας και συνέχισε. Έλα να
δεις εδώ στο πάτωμα όπου απαγορεύεται να πατήσει ο κόσμος.
Βλέπεις τους κύκλους από κόκκινο και πράσινο γρανίτη;
Εδώ υπήρχε χρυσός θρόνος όπου γινόταν η στέψη του
αυτοκράτορα.
-Γιατί το έχουν κλεισμένο;
-Δεν επιτρέπεται να πατήσει το πόδι του κανείς άνθρωπος σ’
αυτό το σημείο.
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-Γάτος; Ρώτησε με πονηρό βλέμμα
οΤιν.
-Έλα, πάμε πιο δίπλα, μη πατήσει κάποιος
εσένα μικρούλη μου.
-Ψηλοί κίονες στεφανωμένοι με κιονόκρανα
σκαλισμένα με τόση λεπτομέρεια λες και ήταν
δουλεμένα από χρυσοχόους, στολισμένοι με μπλε
και χρυσαφί γραμμές που υψώνονταν από το
δάπεδο το οποίο έμοιαζε σαν κήπος από την
ομορφιά και τα χρώματα τόσο των μαρμάρων
όσο και των ψηφιδωτών! Σε αρκετά κιονόκρανα
υπάρχει χαραγμένο το μονόγραμμα της
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Θεοδώρας και του Ιουστινιανού. Η ομορφιά των χρωμάτων και
στους τοίχους έδινε την εντύπωση πως ήταν ζωγραφισμένοι!
Ο άμβωνας ήταν κατασκευασμένος από άργυρο, πολύτιμους
λίθους και σπάνια μάρμαρα. Η Αγία Τράπεζα από καθαρό
χρυσάφι, σπάνια κοσμήματα και σμάλτο. Το κιβώριο αργυρό,
στολισμένο με χρυσά και μεταξωτά κεντήματα προσέθεται με τη
σειρά του εκθαμβωτική λάμψη και μεγαλοπρέπεια. Ο τρούλος,
διακοσμημένος εσωτερικά με χρυσές ψηφίδες αντανακλούσε στο
εσωτερικό όλο το φως! Ο τεράστιος πολυέλαιος με τα χιλιάδες
κεριά φώτιζε το Ναό κάνοντάς τον να λάμπει, κυρίως τη νύχτα,
αναγγέλλοντας στους ναυτικούς τη δόξα της αυτοκρατορίας.
Και χρησιμοποιώντας τα λόγια του Προκοπίου που λέει πως: ¨η
εκπληκτική λαμπρότητα που ακτινοβολεί από το ναό της Αγίας
Σοφίας δείχνει πως κλείνει, αυτή η ίδια μέσα της, την πηγή του
φωτός¨ μπορεί να περιγράψει την απόκοσμη λαμπρότητά της.
Τι να πει κανείς για τα ψηφιδωτά! Κολλούσαν φύλλα χρυσού
πάνω σε ψηφίδες από γυαλί. Τοποθετούσαν τις ψηφίδες ανάποδα
ώστε να φαίνεται στο βάθος μέσω του γυαλιού ο χρυσός!
-Μιλάμε για μεγάλα μυαλά! Συμπλήρωσε και πάλι ο Τιν.
-Γύρνα το κεφάλι σου και δες πάνω από τη μεσαία Αυτοκρατορική
Πύλη. Βλέπεις το Χριστό καθισμένο στο θρόνο Του να ευλογεί
και να κρατάει το Ευαγγέλιο. Η Παναγία και ο Αρχάγγελος
Γαβριήλ μέσα σε δύο κύκλους…
-Ποιος είναι αυτός που σκύβει μπροστά από το Χριστό;
-Είναι ο αυτοκράτορας ο Λέων ο Στ΄… άσε, μεγάλη ιστορία, θα
στην πω κάποια άλλη στιγμή… εκεί απέναντι, στον βορεινό
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τοίχο, βλέπεις τους τρεις Αγίους; Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο
Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιγνάτιος επίσκοπος Ατταλείας και ο
Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.
-Ο Άγιος Ιωάννης, ο Πατριάρχης που εξόρισε η αυτοκράτειρα;
Ρώτησε με ενδιαφέρον ο Τιν.
-Ναι, μικρέ μου, αυτός! Προσωπικά με συναρπάζει το γεγονός
πως μέσα από τα ψηφιδωτά μπορούμε και βλέπουμε τους
Αυτοκράτορες με τις συζύγους τους που πέρασαν μέσα στους
αιώνες! Πάνω, στο νότιο υπερώο, το γυναικωνίτη, υπάρχει
το ψηφιδωτό της Δεήσεως όπως λέγεται που παριστά μέσα
σε χρυσό φόντο το Χριστό ανάμεσα στην Παναγία και
τον Άγιο Ιωάννη το Βαπτιστή. Είναι αφιερωμένο από τον
αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο από τον δωδέκατο αιώνα!
Απέναντι, είναι το ψηφιδωτό με το Χριστό ένθρονο και τους
αυτοκράτορες Κωνσταντίνο 9ο το Μονομάχο και τη σύζυγό
του Ζωή να προσφέρουν δώρα. Το κεφάλι του Κωνσταντίνου
αντικατέστησε το κεφάλι του πρώτου της συζύγου Ρωμανού του
3ου, ο Κωνσταντίνος ήταν ο τρίτος της σύζυγος… είπε η θεία
κουνώντας το δικό της κεφάλι αποδοκιμαστικά και επικριτικά…
Λίγο πιο πέρα, προς το ιερό, υπάρχουν άλλα δύο υπέροχα
ψηφιδωτά. Στα αριστερά βλέπουμε το Χριστό ανάμεσα στην
αυτοκράτειρα Ζωή και τον Κωνσταντίνο το Μονομάχο πάλι
και δεξιά την Παναγία με τον Ιησού βρέφος ανάμεσα στον
αυτοκράτορα Ιωάννη Κομνηνό Β΄ τον Πορφυρογέννητο και τη
σύζυγό του την αυτοκράτειρα Ειρήνη της Ουγγαρίας με ξανθά
μαλλιά. Προσφέρουν χρήματα και δωρεές. Το αγαπημένο μου
όμως είναι αυτό εκεί, νότια, όπως πάμε να βγούμε στο νάρθηκα.
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Δες την τεράστια μπρούτζινη πόρτα! Την έφεραν
από έναν ελληνιστικό ναό στην Ταρσό. Εκεί,
πάνω απ’ αυτή την πόρτα είναι η Παναγία
με το Θείο βρέφος σε θρόνο. Δεξιά
είναι ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος
ο Α΄ που της προσφέρει την Πόλη
και αριστερά ο Ιουστινιανός της
προσφέρει την Αγία Σοφία. Δεν
είναι πανέμορφο;
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-Ναι, θεία, είναι πολύ όμορφο!
-Σου είχα πει να προσέξεις τις πόρτες πριν μπούμε… στο δεύτερο
νάρθηκα οι πόρτες ήταν καμωμένες από ελεφαντόδοντο, ενώ η
μεσαία η Βασιλική από επιχρυσωμένο ασήμι! Άκουσα, πως αντί
για κανονικό ξύλο είχαν εσωτερικά ξύλο από την Κιβωτό του
Νώε! Οι Βυζαντινοί ήταν διάσημοι για τις χάλκινες πόρτες τους
διακοσμημένες με χρυσό και ασήμι. Βλέπεις τα άγκιστρα στις
πόρτες; Υπάρχουν χιλιάδες μέσα στο Ναό απ’ όπου κρεμούσαν
κουρτίνες για διάφορους λόγους.
-Πω, πω! νιώθω τόσο περήφανος που βλέπω τον άνθρωπο που
έχω το όνομά του!
-Και βέβαια να είσαι! Ο Ιουστινιανός ήταν ο μεγαλύτερος
Βυζαντινός Αυτοκράτορας. Έφτιαξε γέφυρες, λιμάνια,
υδραγωγεία, ανέπτυξε το εμπόριο και τη βιοτεχνία. Χάρη
σ’ αυτόν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία απογειώθηκε και έγινε
Ελληνική στη γλώσσα και τον πολιτισμό. Κορυφαίο του
δημιούργημα η Αγία Σοφία!
-Πιστεύω, είπε με σοβαρό ύφος ο μικρός Τιν, πως βρήκα το
σκοπό της ζωής μου… θα υπερασπιστώ αυτόν το Ναό και την
ιστορία του.
Η θεία τον κοίταξε με πολύ καμάρι. Έβλεπε πως αυτός ο
μικρούλης θα ήταν άξιος διάδοχός της.
-Είμαι πολύ περήφανη με τα λόγια σου μικρέ μου Τιν, είπε η
θεία φανερά συγκινημένη. Φρόντισε αυτή η φλόγα που άναψε
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μέσα σου να διατηρηθεί αναμμένη και να σε εμπνέει στην πορεία
της ζωής σου.
-Είχε δίκιο ο πατέρας μου τελικά… είναι η μεγαλύτερη ευθύνη
και τιμή.
-Το πιστεύω και εγώ αυτό, είχε απόλυτο δίκιο, συμφώνησε η
θεία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή να βρίσκεσαι σ’ ένα χώρο με
τέτοια ιστορική σημασία και να τον διαφυλάττεις!
- Εδώ μέσα υπηρετούσαν χίλιοι κληρικοί! Ογδόντα πρεσβύτεροι,
εκατόν πενήντα διάκονοι, εβδομήντα υποδιάκονοι, εκατόν
εξήντα αναγνώστες, είκοσι πέντε ψάλτες, σαράντα διακόνισσες
και εβδομήντα πέντε θυρωροί! Και υπήρχε και ένας μεγάλος
αριθμός προσωπικού για την καθαριότητα του Ναού! Όταν
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε λιγότερο από έξι χρόνια, το τονίζω
αυτό, αφού δούλευαν αδιάκοπα δέκα χιλιάδες εργάτες, έγιναν τα
εγκαίνια του Ναού με μεγάλη τελετουργική μεγαλοπρέπεια.
Ο γραμματοποιός της αυλής του Ιουστινιανού, Παύλος ο
Σιλεντιάριος στο έργο του περιγράφει: Ξεκίνησε μια μεγάλη
λιτανεία από το Ναό της Αγίας Αναστασίας, πέρασε δίπλα από
τον Ιππόδρομο και το Μέγα Ανάκτορο, μέσα από το Αυγουσταίο
και σταμάτησε στην πύλη του εσωτερικού νάρθηκα.
Οι μεντεσέδες της βαριάς πόρτας έτριξαν στο άνοιγμά της. Ο
Ιουστινιανός κατέβηκε από την άμαξα, έβγαλε το στέμμα του
και το άφησε στα χέρια του Πατριάρχη Μηνά, έβαλε μετάνοια
και μπήκε στο Καθολικό. Όταν μπαίνοντας από την Πύλη
αντίκρισε αυτό το φωτοβόλο και λαμπερό θέαμα στο εσωτερικό
του Ναού με τα μωσαϊκά, τα χίλια καντήλια, τα άμφια των
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κληρικών, τον κυρίεψε ένας τέτοιος ενθουσιασμός που ανέβηκε
πάνω στον άμβωνα, ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και φώναξε:
«Δόξα στο Θεό που με αξίωσε να πραγματοποιήσω ένα τέτοιο
έργο. Σε νίκησα Σολωμόντα!» Φαντάσου τι εκπληκτικό θέαμα
είχε αντικρίσει! Έναν επίγειο ουρανό!
Με τη συνοδεία του Πατριάρχη, ασπάστηκε στο Άγιο Βήμα το
Άγιο Δισκοπότηρο, το Άγιο Δισκάριο, το Πετραχήλι και τον
Σταυρό ευλογίας που βρισκόταν πάνω στην Αγία Τράπεζα.
Όλοι μαζί οι Βασιλείς, ο κλήρος και ο λαός με μια φωνή έψαλαν
ύμνους ευχαριστίας και προσευχής!
Ο Τιν καθόταν ακούνητος και προσπαθούσε να φανταστεί όσο
μπορούσε τις εικόνες που περιέγραφε η θεία.
-Όταν ο Αυτοκράτορας βγήκε στην Αυλή τον περίμενε πλήθος
λαού, απ’ όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για να γιορτάσει τα
εγκαίνια. Είχε διατάξει να σφάξουν χιλιάδες βοοειδή, ελάφια,
αρνιά, κατσίκια, χοίρους, κότες να τα μαγειρέψουν και να τα
μοιράσουν στον κόσμο που με τη σειρά του πανηγύριζε. Και όχι
άδικα αφού χιλιάδες κιλά σιτάρι μοιράστηκαν στους φτωχούς
μαζί με εκατοντάδες κιλά χρυσάφι!
Οι πανηγυρισμοί κράτησαν περίπου δυο εβδομάδες.
-Ε και να ήμασταν και μεις, τι φαϊ θα κάναμε! Και μόνο που
το σκέφτομαι μου τρέχουν τα σάλια, νιαούρισε ο Τιν και το
στομάχι του γουργούρισε από λαχτάρα.
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-Η αλήθεια είναι πως και ‘γω πείνασα
λίγο, είπε και η θεία. Εδώ δίπλα έχει ένα
μερακλίδικο ταβερνάκι με φανταστικούς
μεζέδες. Πάντα με περιποιείται ο μάγειρας,
πάμε!
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Πονεμένες μνήμες

Μ

ε τη λαχτάρα των μεζέδων, άφησαν για λίγο τους
αυτοκράτορες να ησυχάσουν και βγαίνοντας από το
Ναό κατευθύνθηκαν στα ταβερνάκια απέναντι. Παρόλο που οι
μυρωδιές τον… βομβάρδιζαν από παντού, η καρδιά και το μυαλό
του Τιν ήταν ακόμα μέσα στο Ναό.
-Θεία, ένα τόσο όμορφο και πολύτιμο κατασκεύασμα πως είναι
δυνατόν να έχει καταστραφεί;
-Πολύ καλή και πολύ σωστή η ερώτησή σου μικρές μου,
απάντησε η θεία.
-Δυστυχώς, όταν για κάτι, δεν κάνεις τον κόπο να γνωρίσεις την
ιστορία του, δεν το σέβεσαι, δεν εκτιμάς την αξία του και δεν του
δίνεις την τιμή που του αρμόζει, οδηγείσαι στο να του φερθείς
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παράλογα. Και έτσι φέρθηκαν οι άνθρωποι μέσα στους αιώνες.
Λόγω εγωισμού και επίδειξη δύναμης, ο Ναός, δέχτηκε πολλούς
βανδαλισμούς. Στην περίοδο της Εικονομαχίας, μια περίοδο
που απαγορευόταν η προσκύνηση των Εικόνων, στρατεύματα
μπήκαν στο ναό και κατέστρεψαν τις Αγιογραφίες και
ψηφιδωτά! Ο Ιουστινιανός είχε τοποθετήσει τεράστιες εικόνες
στο Ναό οι οποίες καταστράφηκαν… τις ανυπολόγιστες ζημιές
όμως τις έκαναν οι Σταυροφόροι της τέταρτης Σταυροφορίας
όταν πήραν την Πόλη. Οι Φράγκοι όχι μόνο κατέστρεψαν
αλλά και λεηλάτησαν την Αγία Σοφία! Οι στρατιώτες
έπαιρναν ότι έβρισκαν μπροστά τους! Αφαιρούσαν κομμάτια
ασημιού και χρυσά αντικείμενα… έριξαν τα Ιερά λείψανα των
Αγίων μαρτύρων σε βρώμικους χώρους… έκαναν θρύψαλα
την Αγία Τράπεζα και την μοιράστηκαν μεταξύ τους… πήραν
τα Ιερά δισκοπότηρα, αφαίρεσαν τους πολύτιμους λίθους και
τα μετέτρεψαν σε κύπελλα για να πίνουν κρασί… γλεντούσαν
και ξεφάντωσαν μεθυσμένοι μέσα στο Ναό κάνοντας άσχημες
και ντροπιαστικές πράξεις… ζώα μπαινόβγαιναν φορτωμένα
κουβαλώντας τους θησαυρούς ενώ μόλυναν το χώρο με τις
ακαθαρσίες τους… αισχρά τραγούδια ακούγονταν στη θέση των
ύμνων και κοροϊδευτικά ανακατεύτηκαν αίμα και κοπριά στη
θέση του Άρτου και του Οίνου…
Ο Τιν αποσβολωμένος, άφωνος και κοκαλωμένος, δεν μπορούσε
να συνεχίσει το περπάτημά του… η μικρή του καρδιά είχε
πληγωθεί από αυτά που άκουγε…
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-Πως μπόρεσαν; Αναρωτήθηκε με σκυμμένο το κεφάλι… πως
μπόρεσαν; Όλα αυτά που τόσοι άνθρωποι έφτιαξαν με τόσο
κόπο και τόση αγάπη, πώς μπόρεσαν να τα καταστρέψουν κάτι
που ήταν αγιασμένο και αφιερωμένο στο Θεό;
-Είναι αυτό που σου έλεγα πριν μικρέ μου, φέρθηκαν
παράλογα και απάνθρωπα. Οι Σταυροφόροι, κατακτώντας την
Κωνσταντινούπολη, κατέστρεψαν το σώμα του Βυζαντίου. Οι
Τούρκοι όμως κατέστρεψαν την ψυχή του. Όταν ο Σουλτάνος
Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής την πολιορκούσε, ήταν το όνειρό του
να κατακτήσει την Πόλη, ζήτησε από τον τότε αυτοκράτορα
Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να του την παραδόσει και όσοι ήθελαν
μπορούσαν να φύγουν ελεύθεροι, μαζί και ο αυτοκράτορας.
Φυσικά εκείνος δεν δέχτηκε απαντώντας πως: Το να σου δώσω
την Πόλη δεν έγκειται σε μένα ούτε σε κάποιον άλλο από τους
κατοίκους της… είναι κοινή η γνώμη όλων να πεθάνουμε με
τη θέλησή μας, χωρίς να υπολογίσουμε τη ζωή μας… έτσι, ο
Κωνσταντίνος, πήγε στο ναός της Αγίας Σοφίας μαζί με τους
άντρες του, κοινώνησαν, ζήτησε συγγνώμη από το λαό αν άθελά
του είχε αδικήσει κάποιον στη διάρκεια της Βασιλείας του και
τελευταίος πέρασε το κατώφλι του ναού, στον οποίο ποτέ από
τότε για τόσους αιώνες, δεν ξαναπάτησε το πόδι χριστιανού
ηγεμόνα.

Πόλη
όλων
των
εποχών. Σε
αντίθεση, μέσα
από τα τείχη,
όλος ο κλήρος και
ο λαός με δάκρυα
στα μάτια, έψελνα
αδιάκοπα, περιφέροντας
την θαυματουργή εικόνα
της Παναγίας της Οδηγήτριας

Ο υπερήφανος κατακτητής προσπαθούσε να εμψυχώσει τους
στρατιώτες του απαριθμώντας τα αμέτρητα πλούτη που θα
γίνονταν δικά τους κατακτώντας την ωραιότερη και ενδοξότερη
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κατά μήκος των τειχών που άλλοτε τους είχε σώσει
από την επιδρομή των Αράβων. Αυτή τη φορά
όμως, η εικόνα έπεσε από το ξύλινο θρονί της χωρίς
να μπορούν να τη σηκώσουν κάνοντας όλους να
καταλάβουν πως όλα είχαν τελειώσει…
Η Βασιλεύουσα, η Βασιλίς των Πόλεων, που
ταλαιπωρούνταν τόσο από την άσχημη οικονομική
κατάσταση όσο και από το διχασμό της Εκκλησίας
με το σχίσμα των Καθολικών, δεν κατάφερε να
αντέξει και έπεσε μετά από μεγάλο και σκληρό
αγώνα στα χέρια του κατακτητή… ο Αυτοκράτορας
έπεσε μαζί της μαχόμενος υπέρ της πίστεως, υπέρ
συγγενών και φίλων όπως είχε ζητήσει από όλους
να κάνουν… Θρύλος λέει πως Άγγελοι τον άρπαξαν
όταν περικυκλώθηκε από Οθωμανούς. Η σημαία
με την Τουρκική ημισέληνο κυμάτιζε πλέον πάνω
στα τείχη ενώ η σημαία με το Δικέφαλο Αετό, το
σύμβολο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, βρισκόταν
πεταμένη κάτω…δίπλα της, ηττημένο κείτονταν
και το λιοντάρι στη σημαία των Λατίνων
συμμάχων…
τη
θαυματουργή εικόνα
της Παναγίας, έργο
του Ευαγγελιστή
Λουκά, το Ιερό
αυτό Παλλάδιον
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της Πόλης, την κατάστρεψαν… Η Πόλης εάλω…
Η θεία, σταμάτησε τη διήγηση, μη μπορώντας
να συνεχίσει από τη συγκίνηση… παρόλο που
ο μάγειρας στη γραφική ταβερνούλα τους είχε
σερβίρει τους εκλεκτότερους μεζέδες του, κανένας
δεν είχε όρεξη να φάει… ο Τιν, που του είχε κοπεί
εντελώς η όρεξη, έμενε αμίλητος…
-Φάε λίγο τζάνουμ, ούτε που άγγιξες το φαγητό
σου, τον προέτρεψε η θεία.
-Δεν μπορώ, δεν κατεβαίνει μπουκιά… θεία, η
Αγία Σοφία τι απέγινε; Ρώτησε με πόνο ο Τιν.
- Στην Αγία Σοφία που ήταν ασφυκτικά
γεμάτη από δεκάδες χιλιάδες πιστούς τελέστηκε
η τελευταία Θεία λειτουργία… οι Τούρκοι,
έσπασαν την κεντρική πύλη, όρμησαν μέσα και
κατέσφαξαν τους Έλληνες που προσπάθησαν να
κρυφτούν εκεί χωρίς να κάνουν διακρίσεις
σε φύλο ή ηλικία… εκεί μέσα, όπου
άλλοτε αντηχούσαν ψαλμοί, ύμνοι
και ο νικητήριος παιάνας του «Τη
υπερμάχω στρατηγό τα νικητήρια»
προς την Παναγία, τώρα σπαρακτικές
κραυγές και κλάματα διαπερνούσαν τους
τοίχους… έριξαν τις πόρτες στο νότιο
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προθάλαμο, τα σημάδια της βίας φαίνονται μέχρι και σήμερα
και όσους βρήκαν, μισοπεθαμένους, καλόγερους, ευγενείς,
ζητιάνους, κυράδες, παιδιά, τους έδεσαν ανά δύο και τους
έσυραν σε σκλαβοπάζαρα για να πουληθούν. Και όχι μόνο από
την Αγία Σοφία αλλά και από τους υπόλοιπους ναούς, από τα
πλούσια σπίτια λεηλατούσαν θησαυρούς, έσφαζαν και άρπαζαν
αιχμαλώτους.
Το θέαμα ελεεινό, τρομερό, πέρα από κάθε φαντασία… σαν
άγρια θηρία να κατατρυπούν τους ηλικιωμένους και τα μωρά
με τα ξίφη, τις νέες κοπέλες ακόμα και μοναχές να τις σέρνουν
στους δρόμους απ’ τα μαλλιά, να επιδίδονται σε κάθε είδους
βρώμικη και ανήθικη πράξη. Να ντύνουν με τα ιερά άμφια τα
άλογά τους, να πίνουν τη Θεία Κοινωνία! Θρυμμάτιζαν τους
μαρμάρινους τάφους των αυτοκρατόρων και Πατριαρχών,
έπαιρναν ό,τι πολύτιμο έβρισκαν μέσα και πετούσαν
τα κόκκαλα. Τα άπειρα βιβλία της Αυτοκρατορικής
βιβλιοθήκης, σπάνια χειρόγραφα, αρχαίοι πάπυροι,
επιστημονικά συγγράματα, Ευαγγέλια, όλα έγιναν
στάχτη… τρεις μέρες και τρεις νύχτες η χιλιόχρονη
αυτοκρατορία γκρεμιζόταν και οι κάτοικοί της
σφάζονταν… κάποιοι όμως γλύτωσαν, αφήνοντας
πίσω την ελπίδα και το φόβο!
-Αλήθεια θεία; αυτό δεν περίμενα να το ακούσω!
Αναθάρεσε ο Τιν.
-Θα σου πω αν φας το φαί σου. Πρέπει να
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έχεις δυνάμεις, η αποστολή μας, μας θέλει δυνατούς!
Στο λεπτό, ο μικρούλης, είχε καταβροχθίσει τη μερίδα του και
ήταν όλος αυτιά για ν’ ακούσει τη συνέχεια.
-Ήταν πεντανόστιμο! Είπε γλύφοντας τα μουστάκια και τις
πατούσες του.
-Χουνκιάρ μπεγιεντί! Το αγαπημένο μου, πουθενά δεν θα το
βρεις νοστιμότερο! Του είπε η θεία.
-Χουνκαρ μπεντι…πώς το είπες;
-Χουνκιάρ μπεγιεντί! Ξαναείπε η θεία. Κοκκινιστό κρέας με
πουρέ από μελιτζάνα.
-Μπορεί να μη ξέρω να το λέω, μα ξέρω να το τρώω, είναι
νοστιμότατο!
Και γελώντας επέστρεφαν στο Ναό, απολαμβάνοντας το
διάλειμμά τους.
-Άντε θεία, συνέχισε, έχω μεγάλη αγωνία ν’ ακούσω τι έγινε
μετά και πιο πολύ ποιοι ήταν αυτοί που γλύτωσαν!
- Όταν λοιπόν, οι Τούρκοι μπήκαν στην Πόλη, στην
Αγία Σοφία γινόταν Θεία Λειτουργία… τότε,
Άγγελος Κυρίου σταμάτησε τη λειτουργία, ο
Πατριάρχης με συνοδεία διακόνων μάζεψαν
τα δισκοπότηρα και εξαφανίστηκαν πίσω από
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μια πόρτα του Ναού η οποία παραμένει μέχρι σήμερα κλειστή και
κανένας Τούρκος δεν τολμάει να την ανοίξει. Λέγεται πως όταν
γίνει αυτό, η Πόλη θα γίνει πάλι Ελληνική. Και ο Πατριάρχης
θα επιστρέψει να ολοκληρώσει τη λειτουργία που σταμάτησε!
-Εξαφανίστηκαν και που πήγαν; Ρώτησε γεμάτος απορία ο Τιν.
-Κανένας δεν ξέρει… όλοι όμως και Τούρκοι και Έλληνες το
πιστεύουν και το περιμένουν… οι πρώτοι με φόβο, ενώ οι άλλοι
με ελπίδα…
-Θαυμαστό είναι και το γεγονός σχετικά με την Αγία Τράπεζα
του Ναού! Για να τη γλυτώσουν, οι Λατίνοι που βοήθησαν τον
Βασιλιά Κωνσταντίνο στη διάρκεια της πολιορκίας, τη φόρτωσαν
σ’ ένα καράβι να την πάρουν μαζί τους για να μη πέσει στα χέρια
των Τούρκων. Καθώς έβγαιναν στα νερά του Μαρμαρά, άνοιξε
το καράβι και η Αγία Τράπεζα βυθίστηκε στη θάλασσα! Το πιο
θαυμαστό είναι πως όταν κάνει θαλασσοταραχή και μεγάλα
κύματα υψώνονται, στο σημείο εκείνο επικρατεί γαλήνη και
ηρεμία! Οι ψαράδες το γνωρίζουν αυτό το σημείο γιατί βγαίνει
και μια άρρητη ευωδία.

Πατριάρχη τη χαρά να λειτουργήσει στην Αγία Σοφία. Και
υπάρχουν μαρτυρίες για την πραγματική ύπαρξή του, όπως
υπάρχουν άνθρωποι και γάτες που φυλάγουν από γενιά σε γενιά
το μυστικό αυτό μέρος όπου βρίσκεται… δεν είμαστε μόνο
εμείς οι δύο που προστατεύουμε και πιστεύουμε σ’ αυτή την
παράδοση… είμαστε πολλοί…
-Το πιο δίκαιο θα ήταν η Αγία Σοφία, να γίνει και πάλι αυτό για το
οποίο χτίστηκε, θεία, συμπλήρωσε ο Τιν. Να είναι ένας λαμπρός
Ναός αφιερωμένος στο Θεό όπως ακριβώς το είχε ονειρευτεί
και ο Ιουστινιανός. Αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να είναι. Να
αντηχήσουν στο εσωτερικό της ύμνοι και δοξολογίες όπως τότε,
να ανάψουν ξανά τα καντήλια της και να σκορπίσει το φως της,
η ευωδία της και το μεγαλείο της σε όλη την Οικουμένη! Αυτό
εύχομαι με όλη μου την καρδιά!
-Και εγώ το εύχομαι μικρέ μου… μακάρι να βγει αληθινή η ευχή
σου κάποια μέρα…

-Όπως και η Αγία Σοφία που έζησε τόσους αιώνες χωρίς να
γκρεμιστεί, έτσι και όλα αυτά που μου λες θεία, δεν μπορεί να
είναι τυχαία. Διέκοψε σκεπτόμενος ο Τιν.
-Τίποτα δεν είναι τυχαίο μικρέ μου ανιψιέ. Όπως επίσης ο
θρύλος για τον μαρμαρωμένο Βασιλιά που κοιμάται αιώνες
τώρα με το χέρι στο σπαθί του, έτοιμος να ξαναδώσει πάλι στον
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κεφάλι της προσπαθώντας να δει τον ανιψιό της.
Ένα τελευταίο χτύπημα την άφησε λιπόθυμη …
Με μεγάλη ορμή και δύναμη ο Άσπρος κατευθύνθηκε στα
πιο σκοτεινά και έρημα δρομάκια, ώσπου έφτασε σε μια
μισογκρεμισμένη οικοδομή και χώθηκε σ’ ένα υπόγειο. Πέταξε
το μικρό πάνω σε ένα σωρό από πέτρες και χώματα και νιαούρισε
πανηγυρικά με όλη του τη δύναμη. Μετά από λίγα λεπτά έκαναν
την εμφάνισή τους και οι υπόλοιποι.

η Απαγωγή

Η

θεία δεν πρόλαβε να τελειώσει την κουβέντα της όταν
βρέθηκαν περικυκλωμένοι από τον Άσπρο και τη
συμμορία του. Χωρίς να το καταλάβουν, κάποιοι απ’ αυτούς,
στρίμωξαν τη θεία και ο Άσπρος έφυγε τρέχοντας κρατώντας
σφικτά με τα δόντια του το μικρό Τιν από το σβέρκο!
-Τιν! Φώναξε δυνατά η Θεία.
Κοφτερά νύχια τη χτύπησαν στο πρόσωπο επανειλημμένα
πετώντας την στην άκρη του δρόμου.
-Ξέχασέ τον θείτσα! Είπε ένας κάνοντας τους υπόλοιπους να
γελάσουν.
Με πολύ κόπο προσπάθησε εκείνη να σηκώσει το ματωμένο
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Ο Τιν, παγωμένος απ’ το φόβο, με τα πλευρά του να πονάνε από
την πτώση, προσπαθούσε να τρυπώσει κάτω από τις πέτρες.
Ο Άσπρος, πηγαινοερχόταν μπροστά από το μικρούλη έχοντας
ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του ένα χαμόγελο επιτυχίας και
ικανοποίησης.
-Στο είπα πως δεν θα μου ξεφύγεις μικρέ, κανένας δε γλυτώνει
από το μονόφθαλμο Άσπρο! Γρύλισε.
-Ναι, είσαι μεγάλος ρεϊζης.
-Σους, εγώ κάνω ζάφτι εδώ, είπε κοιτάζοντας άγρια αυτόν που
τον διέκοψε.
-Ίνσαλλάχ, συνέχισε, να τους βγάλουμε όλους απ’ τη μέση, να
πάρουμε ό,τι μας ανήκει.
-Ίνσαλλάχ! Φώναξαν όλοι!
-Τίποτα δεν σας ανήκει! Ψιθύρισε ο Τιν νιώθοντας την

73

αγανάκτηση και το θυμό να φουντώνουν μέσα του.
-Τι είπες μικρέ; Στάθηκε μπροστά του ο Άσπρος κοιτώντας τον
και δείχνοντάς του τα δόντια του.
Ο Τιν χωρίς να το σκεφτεί, σήκωσε το κεφάλι του και ξαναείπε
με θάρρος κατάμουτρα στον Άσπρο.
-Τίποτα δεν σας ανήκει!
Ο Άσπρος πλημυρισμένος από οργή και μίσος χτύπησε το
μικρό και τον πέταξε στον απέναντι τοίχο.
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-Τίποτα δεν μας ανήκει, τίποτα δεν μας ανήκει; Όλα μας ανήκουν
από τότε που ο ένδοξος Μωάμεθ ο Πορθητής κατέκτησε την
Πόλη. Οι τεράστιοι μιναρέδες που έχτισαν οι Σουλτάνοι μας
και το μουσουλμανικό μισοφέγγαρο που αντικατέστησε το
σταυρό και υψώνεται στην κορυφή του τρούλου της Αγιασοφιάς
διαλαλούν πως όλα είναι δικά μας! Φροντοφώναξε κάνοντας
όλη τη συμμορία να νιαουρίζει με μεγάλο ενθουσιασμό.
-Οι τεράστιες κυκλικές Αραβικές επιγραφές που τη στολίζουν, οι
στίχοι του Κορανίου που καλύπτουν τον κεντρικό τρούλο, αφού
ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής σκέπασε με σοβά όλα τα ασεβή
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ψηφιδωτά και τοποθέτησε δύο τεράστιους κηροστάτες που τους
έφερε από τη Βουδαπέστη, το Μιχράμπ όπως και το μαρμάρινο
Μιμπέρ μαζί με την εξέδρα του μουεζίν και τις τεράστιες υδρίες
με τις βρύσες για τον καθαρμό δεξιά και αριστερά της εισόδου
τι δείχνουν; Ρώτησε και πάλι με μεγάλη φωνή.
-Πως είναι όλα δικά μας! Φώναξαν με τη σειρά τους όλοι μαζί
οι συμμορίτες.
Ο Άσπρος, πλησίασε με αργά βήματα τον Τιν, στάθηκε
μπροστά του και επανέλαβε αργά:
-Είναι όλα δικά μας!
-Όχι για πολύ ακόμα, ο
θα δώσει πάλι πίσω στον
τους Χριστιανούς την
σοβαρός και με τόλμη

μαρμαρωμένος βασιλιάς
Πατριάρχη και σ’ όλους
Αγία Σοφία! απάντησε
ο μικρός γατούλης.

-Βλέπω, σε δασκάλεψε
Αυγούστα…δεν
θα ζήσετε όμως

καλά η άμια σου η

ούτε εσύ, ούτε
κι εκείνη για να τον δείτε!
Γρήγορα, εκεί που αφήσαμε τη θεία
του, την θέλω εδώ μαζί με τον ανιψιό
της!
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Διέταξε και εκτός από δύο που έμειναν να φυλάνε τον Τιν,
όρμησαν όλοι έξω.Εν τω μεταξύ, οι γάτοι φύλακες του
επτασφράγιστου μυστικού του μαρμαρωμένου βασιλιά και
φίλοι της θείας, κρυφοί θεατές του… ατυχήματος, τη μάζεψαν
από το δρόμο και τη μετέφεραν σε δική τους μυστική κρυψώνα.
Περιποιήθηκαν τα τραύματά της, την άφησαν ασφαλή και όπως
πάντα, αθόρυβα και σιωπηλά, βιάστηκαν να συνεχίσουν τις
έρευνες αναζητώντας το μικρό διάδοχο. Έμπειροι γνώστες των
συνηθειών του Άσπρου και έχοντας γάτους πληροφοριοδότες
παντού, δεν άργησαν ν’ ανακαλύψουν το μέρος όπου κρατούσαν
φυλακισμένο τον Τιν. Με αστραπιαίες κινήσεις αιφνιδιασμού και
εκμεταλευόμενοι την απουσία της συμμορίας, εξουδετέρωσαν
με μεγάλη ευκολία τους φρουρούς και έτρεχαν ήδη μαζί με το
μικρό στα δαιδαλώδη καλντερίμια της περιοχής.
Δεν άργησαν να απομακρυνθούν εντελώς από την πόλη, με την
ταχύτητα που είχαν, οδηγώντας τον μικρό σε άγνωστο μέρος. Για
ώρες συνέχιζαν χωρίς καθόλου να ξεκουραστούν, κουβαλώντας
στη ράχη
τους
τον ταλαιπωρημένο Τιν
μέσα στην αφέγγαρη νύχτα.
Σταδιακά,
φτάνοντας
σε μια περιοχή με
σπηλιές, μείωσαν την
ταχύτητά τους ώσπου
έφτασαν έξω από ένα
καταχωνιασμένο
και ξεχασμένο
άνοιγμα,
την
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είσοδο μιας σπηλιάς. Μια σιδερένια μανταλωμένη πόρτα
την έφραζε. Ως αίλουροι, πέρασαν από τη σχισμή στο πλάι
της πόρτας. Διάχυτη παντού η μυρωδιά της μούχλας και της
κλεισούρας.
-Ποιοι είστε, που με πάτε; Ρώτησε αδύναμα ο Τιν.
-Μην ανησυχείς, δικοί σου είμαστε, είσαι ασφαλής μαζί μας.
Είπε ο γάτος που προπορευόταν. Θα σε κρύψουμε εδώ για λίγο
καιρό όπου δεν θα μπορεί να σε βρει κανένας. Είναι ιερός χώρος,
να παραμείνεις με σεβασμό.
-Τι είναι εδώ μέσα; Ρώτησε ο Τιν διστακτικά.

πολεμική εξάρτηση της εποχής του. Το χέρι του ήταν στο ξίφος,
το οποίο ήταν βγαλμένο από τη θήκη του και του απέμεναν λίγα
εκατοστά για να βγει εντελώς.
-Αυτός μικρέ μου, είναι ο Άγιος Ιωάννης Γ΄ ο Βατάτζης, ο δεύτερος
αυτοκράτορας της Νίκαιας, ένας από τους μεγαλύτερους
αυτοκράτορες του Βυζαντίου, που δεν
τον ένοιαζαν τα πλούτη και η δόξα
αλλά ο λαός του. Το ξίφος του
μετακινείται και όταν
βγει τελείως από
το θηκάρι οι

-Εδώ, μικρέ μου, βρίσκεται η ελπίδα και το μέλλον της της
Αγίας Σοφίας, απάντησε με δέος ο γάτος που ακολουθούσε.
Ο Τιν καταλάβαινε πως κάτι μυστικό και πολύτιμο κρυβόταν εκεί
μέσα. Αφού προχώρησαν αρκετά, άλλη μια κλειδαμπαρωμένη
πόρτα φάνηκε μπροστά τους. Αυτή τη φορά σύρθηκαν από
κάτω όπου υπήρχε ένα πολύ στενό βαθούλωμα στο πάτωμα.
Αυτό που αντίκρισε μόλις πέρασε κάτω από την πόρτα ο Τιν,
δεν πίστευε, ούτε περίμενε πως θα το αντίκριζε ποτέ του.
Οι δύο γάτοι έσκυψαν αμέσως το κεφάλι τους μέχρι κάτω, ενώ
εκείνος έμεινε να κοιτάζει αποσβολωμένος.
Εκεί, μπροστά στα μάτια του, μέσα σε έναν ανοιχτό τάφο
βρισκόταν μισοξαπλωμένος ένας άντρας που έμοιαζε σαν
ζωντανός, σα να κοιμάται, με χρώμα ροδαλό, ντυμένος με ρούχα
βασιλικά, δυο πορφυρούς σταυρούς στους ώμους και πλήρη
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Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα πάρουν πάλι πίσω ότι έχασαν. Πριν
μερικά χρόνια ήταν ξαπλωμένος, τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει
σιγά-σιγά και ανασηκώνεται. Είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς!
Εμείς είμαστε οι φύλακες και προστάτες του μυστικού.
Ο Τιν, έσκυψε με όλη του την ευλάβεια το κεφάλι του
πλημυρισμένος από δέος, σεβασμό και φόβο μπροστά στο
μεγαλείο του Βασιλιά που, χωρίς να το γνωρίζει μέχρι σήμερα,
θα ήταν ένας από εκείνους που θα προστάτευε και θα επιτηρούσε.
-Σας είμαι τόσο ευγνώμων, ευχαριστώ για όλα! Γύρισε και είπε
στους συνοδούς του. Όμως, η θεία μου, που είναι; Ρώτησε με
λαχτάρα και αγωνία.
-Είναι καλά, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Είναι και εκείνη
κρυμμένη… θα σε αφήσουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε
αργότερα.
Οι δύο μυστικοί φύλακες έφυγαν αφήνοντας τον Τιν μόνο του
να ξεκουραστεί. Εξουθενωμένος από την περιπετειώδη μέρα
του, με το σώμα του να πονάει ακόμα από τα χτυπήματα, πήγε
και κουλουριάστηκε κοντά στα πόδια του Μαρμαρωμένου
Βασιλιά, όπως έκαναν κάποτε οι αυτοκρατορικοί πρόγονοί του.
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Στην καρδιά του δεν υπήρχε πλέον ίχνος φόβου και τα μάτια
του έκλεισαν απλώνοντας την ίδια ηρεμία και στο βασανισμένο
κορμάκι του.
Όταν μετά από ώρες άνοιξε και πάλι τα ματάκια του η θεία του
ήταν εκεί, χτυπημένη, αδύναμη αλλά με ακέραιη ψυχική και
πνευματική δύναμη.
-Θεία μου, καλή μου θεία! Είπε γεμάτος χαρά ο Τιν που την
έβλεπε και πάλι.
-Μικρέ μου Ιουστινιανέ, έδωσες την πρώτη σου μάχη και
βγήκες νικητής. Ο Άσπρος λύσσαξε απ’ το κακό του, είμαστε
όλοι περήφανοι για σένα και την τόλμη που έδειξες. Είσαι άξιος
διάδοχός μου!
-Σ’ ευχαριστώ και σένα θεία που με διάλεξες για αυτή τη θέση,
είμαι έτοιμος ν’ αγωνιστώ στο πλάι σου για τη διάδοση και την
επικράτηση της αλήθειας όσα χρόνια κι αν περάσουν. Για έναν
τέτοιο Βασιλιά αξίζουν όλες οι μάχες.
Η θεία, παραβλέποντας τους πόνους της, χάιδεψε τρυφερά το
κεφαλάκι του ανιψιού της.
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-Όλοι παρακαλάμε κάποια μέρα η ευχή σου να γίνει
πραγματικότητα, μικρέ μου!
Και όλοι μαζί, στάθηκαν και προσκύνησαν με ευλάβεια τον
κοιμώμενο βασιλιά τους, δίνοντας την υπόσχεση πως δεν θα
εγκαταλείψουν ποτέ ούτε την Πόλη, ούτε και την ελπίδα στο
όνειρό τους.

Τέλος
και τω Θεώ
Δόξα
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Γλωσσάρι

τόσο πολύ που νιώθω πως η κοιλιά μου θα εκραγεί.
-σούσι:

-Ακάθεκτος: κάποιος που κινείται χωρίς να μπορείς να τον
συγκρατήσεις.

παραδοσιακό Ιαπωνικό φαγητό που έχει ως βάση το
ξυδάτο ρύζι με ωμό ψάρι.

-κεμπάπ:

-Αγουροξυπνημένος: που έχει μόλις ξυπνήσει, δεν έχει συνέλθει
ακόμη από τον ύπνο.

στο μουσουλμανικό κόσμο είναι μια μεγάλη ποικιλία
ψητών κρεατικών.

-τραμ:

ένας μικρός σιδηρόδρομος που κυκλοφορεί στους
δρόμους μιας πόλης.

-νωχελικά:

με κινήσεις αργές, χωρίς ζωντάνια.

-Σοκάκι:

-Πασχίζω:

(τούρκικη λέξη) το στενό δρομάκι ανάμεσα σε
κτίσματα.
προσπαθώ με πολύ κόπο.

-Πρίγκηπος: είναι το μεγαλύτερο από τα τέσσερα νησιά
στη θάλασσα του Μαρμαρά νότια της
Κωνσταντινούπολης. Τα υπόλοιπα είναι η Χάλκη,
η Πρώτη και η Αντιγόνη. Υπάρχουν άλλα πέντε
μικρότερα: Πίτα, Νέανδρος, Οξειά, Πλάτη και
Αντιρόβυθος.
-Λικνίζομαι: κουνάω κάτι ελαφρά πέρα-δώθε.
-Παρατεταγμένοι: αυτοί που είναι σε σειρά.
-«την έχω κάνει ταράτσα»: έκφραση που σημαίνει έχω φάει
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-Άγιος Γεώργιος Κουδουνάς: Μοναστήρι στο νησί Πρίγκηπος
προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου, όπου πηγαίνουν
στη γιορτή του και Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι.
Η συγκεκριμένη εικόνα είναι θαυματουργή και
η παράδοση λέει πως ένας βοσκός είδε στον ύπνο
του τον Άγιο που του είπε να σκάψει εκεί που θα
ακουστούν κουδούνια και θα βρει την εικόνα του.
Από τότε, στους προσκυνητές του Μοναστηριού
δίνονται κουδουνάκια.
-επιβλητικό: κάτι που εμπνέει έντονο θαυμασμό και εντύπωση.
-καταχνιά:

αραιή ομίχλη που μειώνει που εμποδίζει κάποιον να
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-περισσή:

βλέπει καθαρά.

-επιβραδύνω: ελαττώνω την ταχύτητα.

περισσότερη από ότι χρειάζεται.

-Αγία Τράπεζα: είναι ένα τετράγωνο χτιστό τραπέζι που βρίσκεται
μέσα στο ναό και υπάρχουν πάνω του διάφορα
αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην τέλεση
της Θείας Λειτουργίας. Συμβολίζει: το τραπέζι
εκείνο όπου έφαγε ο Χριστός με τους μαθητές του το
τελευταίο δείπνο, το τάφο του Χριστού, τους τάφους
των Αγίων μαρτύρων , το θρόνο του Θεού.

-ξεστρατίζω: βγαίνω από το δρόμο μου και ακολουθώ άλλη πορεία.
-ξεμακραίνω: απομακρύνομαι, φεύγω σε μεγάλη απόσταση από
κάποιον.
-μεζές:

μια μικρή ποσότητα νόστιμου φαγητού για να
συνοδέυσει ένα ποτό.

-επιλεκτικός: αυτός που διαλέγει.
-μασουλάω: μασάω για πολύ ώρα κάτι.
-καμώματα: παράξενη και αστεία συμπεριφορά.
-ατενίζω:

έχω το βλέμμα μου, την προσοχή μου στραμμένο
κάπου.

-αναπολώ:

συναισθήματα που δημιουργούνται όταν θυμόμαστε
αγαπημένους τόπους και πρόσωπα από το παρελθόν.

-μακραίωνη: που διαρκεί πολύ μεγάλο διάστημα, πολλούς αιώνες.
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-Πατριαρχείο: είναι ο χώρος όπου ζει ο Πατριάρχης και η περιοχή
στην οποία ενεργεί και κρίνει πάνω σε πνευματικά
θέματα. Για ιστορικούς λόγους βρίσκεται σε
υψηλότερο επίπεδο από τις υπόλοιπες μητροπόλεις
της περιοχής.
-Καθεδρικός ναός: Ο κεντρικός Ναός μιας πόλης που είναι και έδρα
του Επισκόπου της περιοχής. Είναι μεγαλοπρεπής,
χτισμένος στην πλατεία της πόλης και είναι ορατός
από παντού.
-Εγκλωβίζω: οδηγώ και κλείνω κάποιον σε έναν πολύ στενό χώρο.
-Στασιαστής: αυτός που παίρνει μέρος σε στάση, εξέγερση.
-Σικλετίζομαι: (τούρκικη λέξη) στεναχωριέμαι.
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-Τζιτζάκιο:

βρίσκεται ανάμεσα στα ρούχα
με παράξενα ονόματα
της εποχής εκείνης που πιθανό να
ονομάζονταν από τα υφάσματα από τα οποία
ήταν ραμμένα. Μερικά από αυτά ήταν πολύ
βαριά και ενισχυμένα εσωτερικά με σύρματα
για να μένουν τεντωμένα.

-Σαγίον:
-Γυναικωνίτης:

ένας ειδικός χώρος μέσα στους Ναούς και στα
σπίτια όπου έμεναν οι γυναίκες ξεχωριστά 		
από τους άντρες.

-Εξαπτέρυγα:

μία τάξη των Αγγέλων, τα Σεραφείμ (που
σημαίνει «καθαρίζω με φωτιά») είναι
εξαπτέρυγα δηλαδή έχουν έξι φτερούγες.
Από αυτές δύο σκεπάζουν το πρόσωπο, δύο
βρίσκονται στην πλάτη και δύο σκεπάζουν τα
πόδια.

-Απαράμιλλο:

αυτό που ξεπερνάει κάθε τι σε μέγεθος και
ομορφιά, που δεν μπορεί να συγκριθεί.

-Καταυγάζω:

φωτίζω, φέγγω και λάμπω ζωηρά.
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-Άμβωνας:

είναι ένα υψωμένο σημείο μέσα στο ναό
από όπου διαβάζεται το Ευαγγέλιο. Είναι
μαρμάρινος ή ξύλινος και συμβολίζει τον
τάφο του Χριστού.

-Κιβώριο:

μια στέγη με σχήμα καμπύλης η οποία
στηριζόταν σε τέσσερις λεπτές κολώνες και
σκέπαζε την Αγία τράπεζα. Ήταν μαρμάρινα.
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Πηγές - Βιβλιογραφία
- WIKIPEDIA
- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
- ΛΩΞΑΝΤΡΑ (ΜΑΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ)
- ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ)
- Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ,
Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
(ΣΕΡ ΕΝΤΟΥΙΝ ΠΗΑΡΣ)
- ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ)
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