
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
Μια κουρασµένη αυτοκρατορία

Τα χρόνια πέρασαν και η ένδοξη εποχή του 
Ιουστινιανού έµεινε πίσω. Το Βυζάντιο µετά 
από πολλούς πολέµους, αποδυναµώθηκε*, 
ενώ οι γείτονές του ,γλυκοκοιτούσαν τα εδάφη 
της αυτοκρατορίας, όπως µια πεινασµένη 
αλεπού την κότα. Η ιστορία αναζητούσε 
επειγόντως έναν πραγµατικό βασιλιά!

Μια ηλιόλουστη µέρα ανέτειλε στο 
στρατόπεδο των Βυζαντινών, κοντά στα 
σύνορα της Περσίας. Οι δύο φίλοι, ο Ισίδωρος 
και ο Ανθέµιος, έτρωγαν το πρωινό τους 
περιµένοντας για νέες εντολές. Περιµένοντας 
να δουν από κοντά τον νέο αυτοκράτορα για τον οποίο µιλούσαν όλοι! Τον 
Ηράκλειο!

-Ισίδωρε το άκουσες; Έρχεται να επιβλέψει τις µάχες από κοντά ο 
αυτοκράτορας!

-Σοβαρά µιλάς; Θέλω παρα πολύ να τον γνωρίσω! Θρύλοι ολόκληροι έχουν 
ειπωθεί* γύρω από το όνοµα του! Λένε ότι πριν γίνει αυτοκράτορας, ήταν 
διοικητής στην Καρχηδόνα, την γεννέτειρα του Αννίβα! Και πως όταν ήρθε 
εδώ τα βρήκε όλα ρηµαγµένα! Τίποτα δε δούλευε σωστά!

-Πώς να δουλεύει Ισίδωρε αδελφικέ µου φίλε. Αυτοί οι Πέρσες µας έχουν 
κουράσει πολύ! Έχουν πάρει τα πάνω τους. Όµως γελάει καλύτερα όποιος 
γελάει τελευταίος. Τώρα που ετοιµαζόµαστε για επίθεση στη πρωτεύουσα 
τους θα σου πω εγώ τι έχει να γίνει.

Οι δύο φίλοι συνέχισαν το πρωινό τους, ανυποµονώντας να γνωρίσουν τον 
Ηράκλειο από κοντά. Πράγµατι ήταν ένας τρανός βασιλιάς. Όλοι τον 
εµπιστεύονταν και τον αγαπούσαν.Το πατριαρχείο* µάλιστα τον βοήθησε να 
βγει από τη δύσκολη οικονοµική θέση του Βυζαντίου. Ξέρετε τι έκανε; Ο 
πατριάρχης Σέργιος έλιωσε όλα τα χρυσά καντήλια, τους χρυσούς 
πολυελαίους, τα χρυσά σκεύη της εκκλησίας και ότι άλλο είχε αξία, ώστε να 
µπορεί ο Ηράκλειος να κόψει νοµίσµατα και να φτιάξει ξανά τα γκρεµισµένα 
τείχη και να ετοιµάσει τις πόλεις για κάθε ενδεχόµενο*. Και να που σε λίγη 
ώρα εµφανίστηκε µπροστά σε όλους τους στρατιώτες!!!



ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ. ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΣΙΚΟ ΣΠΑΘΙ! 
ΟΙ ΑΤΙΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ 
ΚΛΕΨΑΝΕ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ. ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΠΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ 
ΑΥΤΟΝ ΠΕΘΑΝΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ. ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ΠΩΣ ΘΑ 
ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΕΤΣΙ; ΦΙΛΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ! 
ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ. ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥΣ! ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΝ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΟΥΝ ΤΑ 
ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ. ΕΚΕΙ ΘΑ ΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ 
ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ Ο 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΙΣ 
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ! ΕΙΣΤΕ 
ΜΑΖΙ ΜΟΥ;
Η φωνή των στρατιωτών, 
έκανε τα βουνά τριγύρω 
να τρέµουν! Οι ασπιδες 
και τα οπλα γυάλιζαν 
κατω από τον ήλιο της 
ερήµου, ενω τα σπαθιά 

σηκώνονταν ψηλά σχίζοντας τον αέρα. Κανένας δε περίµενε όµως αυτό που 
θα συνέβαινε. Μια φωνή από τη πλευρά των τοξοτών ακούστηκε.

-Βασιλιά µου µπορώ να µιλήσω; Ήταν ο Ισίδωρος! Δε µπορούσε ποτέ να 
κρατήσει το στόµα του κλειστό. 

-Ποιος είσαι στρατιώτη; Παρουσιάσου!
-Είµαι ο Ισίδωρος ο Θεοκλητιανός. Με όλο το θάρρος βασιλιά µου, αλλά 

νέα από την πατρίδα λένε ότι οι Άβαροι δε θα τηρήσουν τη συµφωνία ειρήνης. 
Θέλουν να δουν το Βυζάντιο να καταστρέφεται!

Οι Άβαροι ήταν ακόµα ένας εχθρικός λαός! Το κακό ήταν ότι βρίσκονταν 
αρκετά κοντά στη Κωνσταντινούπολη, λίγο πιο πάνω από έκει που σήµερα 
βρίσκεται η Βουλγαρία. Ο στρατός τους όπως καταλαβαίνετε θα µπορούσε σε 
πολύ λίγο χρόνο να φτάσει τα τείχη της πόλης. 

-Στρατιώτη µη φοβάσαι! Οι Άβαροι πληρώνονται καλά για να κάθονται στα 
αυγά τους! Δε θα µας ενοχλήσουν.

Όµως αγαπητοί µου φίλοι τα πράγµατα δε πήγαν τόσο καλά όσο τα 
περίµενε ο Ηράκλειος. Όσο αυτός πολεµούσε τους Πέρσες, αυτοί βρήκαν 
ευκαιρία και έκαναν συµµαχία µε τους Αβάρους και ξαφνικά βρέθηκαν αυτοί 
έξω από τα τείχη της Πόλης και ο Ηράκλειος µε όλο το στρατό να κάνουν 



ηλιοθεραπεία στις ερήµους της Περσίας. Γιατί αγαπητοί µου φίλοι δε 
προλάβαιναν µε τίποτα να γυρίσουν πίσω και να προστατέψουν την 
Κωνσταντινούπολη! Δε χρεάζεται να σας πω, ότι το ηθικό των στρατιωτών 
είχε πέσει κατακόρυφα. Ακόµα και οι πιο γενναίοι έτρεµαν στην ιδέα των 
εχθρών που θα έµπαιναν στην Πόλη τους!

Πράγµατι ο εχθρός είχε καταφέρει να περικυκλώσει την βασιλεύουσα! Οι 
διπλωµάτες έστελναν συνέχεια µηνύµατα για να παραδοθεί η Πόλη! Τους 
έλεγαν ότι µόνο αν είναι πουλιά για να πετάξουν µπορούν να σωθούν ή ψάρια 
για να κολυµπήσουν. Αλλιώς δεν υπήρχε σωτηρία! 

Όµως η Πόλη ήταν καλά προετοιµασµένη! Όχι απλά άντεξε την επίθεση 
αλλά νίκησε τον εχθρό! Οι κάτοικοι της Πόλης υµνούσαν την Παναγία 
ψέλνοντας τον ΑΚΑΘΙΣΤΟ ΥΜΝΟ.

Ο Ηράκλειος το µόνο που είχε να κάνει πια, ήταν να νικήσει τους 
τελευταίους Πέρσες που µείναν µετά τη µεγάλη νίκη! Ο στρατός του γεµάτος 
ηθικό µπήκε στη Περσία και πήρε πίσω τον τίµιο Σταυρό! Όταν γύρισε πίσω 
τον υποδέχτηκαν µε χαρές και πανηγύρια γιατί δύο µεγάλοι εχθροί, όπως οι 
Άβαροι και οι Πέρσες, δε θα απασχολούσαν άλλο το Βυζάντιο!

αποδυναµώθηκε*=έχασε δύναµη
ειπωθεί*=να το έχουν πει
πατριαρχείο*=το αρχηγείο της εκκλησίας
ενδεχόµενο*=πιθανότητα

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
Τῇ ὑπερµάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, 
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, 
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε• 
ἀλλ‘ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσµάχητον, 
ἐκ παντοίων µε κινδύνων ἐλευθέρωσον, 
ἵνα κράζω σοί• Χαῖρε Νύµφη ἀνύµφευτε.


