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“Ο Θεόκλητος στην Αγία Σοφία”

Πέντε χρόνια µετά τη µεγάλη σφαγή 
στη “στη στάση του νίκα”, η καθηµερινή 
ζωή στη βασιλεύουσα άρχισε να 
επιστρέφει στους ρυθµούς της. Σήµερα 
για το Θεόκλητο θα ήταν µια ειδική 
µέρα. Θα βάφτιζε το νεογέννητο παιδί 
του στην ανακαινισµένη πια Αγία 
Σοφία! Πριν από λίγα χρόνια θυµότανε 
πως ήταν µια µικρή εκκλησία και πως 
δέχτηκε άγρια επίθεση από τους 
εξεγερµένους ενάντια στον 
Ιουστινιανό. Τώρα στη θέση της υψώνονταν ένα φανταστικό κτήριο! Ένα 
θεόρατο οικοδόµηµα που ένιωθες ότι άγγιζε τον ουρανό. Από µακρiά έλαµπε 
σα φωτοστέφανο και πλήθος κόσµου ερχόταν να προσκυνήσει! 
-Θεόκλητε αντε να πάµε στην εκκλησία. Τι στέκεσαι στην είσοδο; Την έχεις 
καµαρώσει εκατό φορές από τα εγκαίνια! Η γυναίκα του Ελένη όπως 
καταλαβαίνετε βιάζονταν να βαφτίσει το παιδί!
-Ασε µε Λενιώ και τέτοιο πράγµα πρέπει να είµαστε τυχεροί που το έχουµε 
δίπλα µας. Βλέπεις εκείνη την πέτρα εκεί; Είναι από την Ελλάδα! Εκείνο το 
µάρµαρο εκεί το βλέπεις; Είναι από την Ιταλία. Τα πετράδια που στολίζουν 
τις εικόνες και τα παράθυρα είναι από την Αίγυπτο και από κάθε γωνιά της 
αυτοκρατορίας. Αυτός ο ναός αγάπη µου, είναι ο ναός όλων των 
ανθρώπων. Όλοι µας βάλαµε ένα λιθαράκι.
-Άραγε Θεόκλητε ήξεραν αυτοί που έστελναν λιθαράκια τι έκανε ο 
Ιουστινιανός για να αντιµετωπίσει την στάση; 
- Ελένη σταµάτα! Έπρεπε να το κάνει!
- Έπρεπε να σκοτώσει τόσο κόσµο; Αλήθεια δε ξέρω πως ένας άνθρωπος 
πρώτα σφαγιάζει και µετά χτίζει ναούς. 

- Αν δε το έκανε καλή µου οι Δήµοι θα µας είχαν στη φτώχεια ακόµα. Θα 
πεινούσαµε! Ποιος ξέρει σε ποια φυλακή θα ήµουν;

Η ατµόσφαιρα είχε φορτιστεί αρκετά. Όµως η µέρα ήταν χαράς! Η οικογένεια 
του Θεόκλητου πέρασε τις πύλες της εκκλησίας!  Από την είσοδο χωρούσαν 



δυο ελέφαντες ο ένας καβάλα 
στον άλλο! Τόσο µεγάλη ήταν! Ο 
Θεόκλητος σήκωσε το βλέµµα στον 
τρούλο! Δε µπορεί να ήταν 
αληθινός! Έµοιαζε σαν να 
κρατιέται εκεί µε τα χέρια του 
ίδιου του Θεού! Δεν υπήρχαν 
στηρίγµατα! Μόνο ένας χρυσαφένιος 
ουρανός να αγκαλιάζει τον οίκο του 
Θεού. Στα πλαϊνά υπήρχαν δυο 
µακρόστενα κτίσµατα! Από εκεί κάτω κάθονταν οι πιστοί! Ξέρετε παλιά τις 
εκκλησίες τις έφτιαχναν µακρόστενες! Βασιλικές! Έτσι τις ονόµαζαν! Όµως 
τα λόγια είναι περιττά! Γιατί αγαπητοί συνταξιδιώτες ο Θεόκλητος Βαφτίζει 
σήµερα τον γιο του! Και µάλιστα θα του δώσει όχι ένα, αλλά δύο ονόµατα, 
γιατί και τότε ήταν της µόδας! Ανθέµιος- Ισίδωρος το όνοµα αυτού*! 
-Μα καλά µπαµπά πως σκέφτηκες αυτά τα ονόµατα; Με δυσκολία µπορώ να 

τα πω! Είπε η µικρή κόρη του φίλου 
µας.
-Αγάπη µου αυτά είναι τα ονόµατα 
των ανθρώπων που σχεδίασαν αυτόν 
τον υπέροχο ναό! Μπορεί να είναι 
δύσκολα, αλλά πρέπει να τα ξέρουµε, 
γιατί αυτό που φτιάξανε είµαι 
σίγουρος ότι θα µείνει στην ιστορία!  
-Και δηλαδή θα το µαθαίνουν τα 
παιδιά στο σχολείο; Εγώ γιατί 
µαθαίνω για τον Όµηρο µόνο;
-Που ξέρεις µικρή µου. Μπορεί να το 
µαθαίνουν στο σχολείο όπως εσύ τον 
Όµηρο. 

- Και µπαµπά;;;;;; Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο;
- Ότι θες! 
- Ποιος έιναι ο Σολοµώντας;
- Πού τον άκουσες αυτόν;
- Δεν άκουσα αυτόν! Άκουσα τον κύριο Ιουστινιανό να φωνάζει το βράδυ το 
όνοµα του! Και να λέει ότι τον νίκησε! Που τον νίκησε; Οδηγούσε άρµα ο 
Σολοµώντας;



- ΧΑΧΑΧΑΧΑ! Ο Σολοµόντας κάποτε είχε φτιάξει έναν τεράστιο ναό. Και 
έλεγε ότι δε θα φτιαχτεί µεγαλύτερος. Ο Ιουστινιανός όµως κατάφερε να 
φτιάξει! Και έτσι όταν εγκαινίασε τον ναό το πρώτο πράγµα που είπε ήταν “ 
Νενίκηκά σε Σολοµώντα”! Που σηµαίνει “Σε νίκησα Σολοµώντα!”

-Ούαου! Πολύ ωραία ιστορία µπαµπά!!! Πάµε τώρα να φάµε σπίτι; Πείνασα 
λίγακι....

Και έτσι πέρασε ακόµα µια µέρα στο Βυζάντιο... Μια ειρηνική µέρα σε µια 
αυτοκρατορία που ακόµα µεγάλωνε! Θα έρθετε µαζί µας µια βόλτα µέχρι τα 
σύνορα;......

Τί διαφωνία είχε η Ελένη µε τον Θεόκλητο; Κατα τη γνώµη σας ποιος είχε 
δίκαιο;
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Πως λεγόταν το µακρόστενο κοµµάτι της εκκλησίας;
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Γιατί ο Ιουστινιανός είπε νενίκηκά σε Σολοµώντα;
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


