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22 “Βούλγαροι και Ρώσοι”

-Ώρα για ύπνο Μένιο µου. 
-Τι καλά που αύριο δεν έχω σχολείο!! Θα ξυπνήσω το πρωί και θα φτιάξω 
κάστρα και οχυρά µε τις λάσπες από τη βροχή!
-Χαχα! Εσύ και οι ιππότες σου λοιπόν να έχετε όνειρα γλυκά!
-Ευχαριστούµε µαµά! Καλό βράδυ!
 Τα φώτα στο δωµάτιο έσβησαν. Μονάχα πολύχρωµες φωτεινές κηλίδες από 
την περιστρεφόµενη λάµπα στο κοµοδίνο, χόρευαν πάνω στον τοίχο. Η βροχή 
χτυπούσε σιγανά το παραθύρι. Ζωντάνευε στο µυαλό του φίλου µας τους 
καλπασµούς από τα άλογα των αγαπηµένων του ιπποτών. Για κάποιοι λόγο 
όµως που ούτε αυτός καταλάβαινε, οι καλπασµοί γίνονταν όλο και πιο 
δυνατοί. Ένιωθε λες και θα έµπαιναν µέσα στο δωµάτιο. Ξαφνικά όλα 
σταµάτησαν! Απόλυτη ησυχία επικρατούσε στο χώρο! Ξάφνου η ντουλάπα 
χοροπήδηξε από ένα αλλόκοτο τρέµουλο. Ήταν σαν να είχε γίνει µόλις 
σεισµός! Όµως τίποτα άλλο στο δωµάτιο δεν είχε κουνηθεί! Μια λάµψη βγήκε 
µέσα από τη ντουλάπα και τότε...ΜΠΟΥΜ!!!! 
-Θεε µου ποιος είναι; Φύγε γρήγορα, η µαµά µου θα ξυπνήσει και είναι και 
αστυνοµικός!
Για κάποιο λόγο κανένας στο σπίτι δε φάνηκε να ενοχλείται. Όµως µέσα στο 
δωµάτιο υπήρχε τώρα ένα γιγάντιο άλογο µε έναν πανύψηλο καβαλάρη! 
Ντυµένος µε τη χρυσή του πανοπλία και τη µεγάλη κόκκινη ασπίδα, έκανε το 
άλογο να σωπάσει. Από το λαιµό του κρεµόταν ένας µεταξένιος πορφυρός 
χιτώνας! Ο Μένιος τον αναγνώρισε! Μα που το είχε ξαναδεί;
-Ποιός είσαι; Θα µου πεις; Θα µου κάνεις κακό;
-Φυσικά και όχι πριγκηπά µου! Είµαι εδώ γιατί χρειάζοµαι τη βοήθεια σου! 
-Τι θες τη βοήθεια µου µέσα στη ντουλάπα; Δε ξέρεις τι ρούχα να φορέσεις;
-ΧΑΧΑΧΑΧΑ! Έχεις το χιούµορ ενός βασιλιά! Όµως η αυτοκρατορία µας 
είναι αρκετά µεγαλύτερη από αυτό το ξύλινο κατασκεύασµα!Άσε τα λόγια! 
Πάµε τώρα!
Ο Μένιος ανέβηκε στο άλογο! Είχε φοβηθεί πολύ, όµως κάτι του έλεγε ότι 
θα περνούσε ένα ξεχωριστό βράδυ! Εκτός των άλλων, είχε αναγνωρίσει και 
τον χιτώνα! Τον φορούσαν οι βασιλιάδες του Βυζαντίου! Μα ποιος ήταν 
αυτός;



Με ένα άλµα το άλογο βρέθηκε από τα σιδερωµένα πουκαµισάκια στη πλώρη 
ενός πολεµικού καραβιού! Απέναντι, άλλα πολεµικά πλοία ήταν τυλιγµένα 
στις φλόγες! 
-Τώρα ήρθε η ώρα να συστηθώ! Είµαι ο Ιωάννης Τσιµισκής! Ο βασιλιάς της 
Κωνσταντινούπολης! Απέναντι βλέπεις τον εχθρό µας! Τους Ρώσους!
-Και γιατί είναι εχθρός σας;
-Γιατί κάναµε το λάθος και ζητήσαµε τη βοήθεια τους να νικήσουµε τους 
Βούλγαρους!
-Κι άλλος εχθρός; Μα καλά φίλους δεν έχετε εσείς εδώ;
-Οι Βούλγαροι θέλησαν να πάρουν γη που δεν τους ανήκει! Να ξέρεις φίλε 
µου πως όποιος λάος δεν έχει λιµάνι στη Μεσόγειο θέλει να αποκτήσει ένα! 
-Μα εγώ διάβασα στην ιστορία πως οι Βούλγαροι πήραν το κυριλλικό 
αλφάβητο και πως έγιναν χριστιανοί! 
-Σίγουρα δε γίνεται συνεχώς πόλεµος, αλλά ανάµεσα στους γείτονες πάντα 
υπάρχει φασαρία.
-Το ίδιο παθαίνει και η µαµά µου µε τη γειτόνισσα. Όλο για καφέ µαζί είναι 
και όλο η µια πετάει τα σκουπίδια στην αυλή της άλλης. Αλλά τώρα 
αυτοκράτορα Τσιµισκή, τι σκοπεύεις να κάνεις µε τους Ρώσους;
-Ό,τι πεις εσύ πρίγκηπα µου!
-Μα εγώ είµαι 10 χρονών! Καλά καλά το κρεβάτι µου δε στρώνω και θες να 
πάρω τέτοια απόφαση;
-Βλέπεις Μένιο αφέντη να έχουµε πάρει εµείς καλύτερες µέχρι τώρα; 
Σκέψου και περιµένω! Οι Ρώσοι έχουν χάσει σε αυτή τη µάχη όπως βλέπεις. 
Τα καράβια τους καίγονται στον Εύξεινο Πόντο. Αλλά θα ξαναέρθουν!
-Ο Μένιος κάθησε για λίγο σκεπτικός. Πάντα του άρεσαν οι µάχες και οι 
πόλεµοι µε τα παιχνίδια του! Όµως αυτό ήταν άλλο! Εδώ µιλάµε για 
ανθρώπους! Τότε πήγε το µυαλό του στο τρόπο που οι Έλληνες κατέκτησαν 
παλαιότερα τους Ρωµαίους. Όχι µε πόλεµο, αλλά µε τον πολιτισµό τους! Έτσι 
κοίταξε τον Ιωάννη στα µάτια και είπε!
-Αφήστε τον Θεό να αποφασίσει!
-Παρακαλώ; είπε απορηµένος ο Τσιµισκής.
-Αφήστε τους να γνωρίσουν το Θεό. Να µάθουν από εσάς. Και έτσι θα τους 
έχετε συνέχεια φίλους. Μάθετε τους τέχνες και γράµµατα. Μεταδώστε τον 
πολιτισµό σας!
-Μπορεί να λες πρίγκηπα τον εαυτό σου παιδί, αλλά µίλησες µε τα λόγια ενός 
σοφού. Πάµε να σε γυρίσω σπίτι. Αύριο έχεις να παίξεις και µε τις λάσπες!
Ο Ιωάννης του χάρισε ένα µεγάλο χαµόγελο. Πριν το καταλάβει, ο Μένιος 
βρίσκονταν κουκουλωµένος στα σκεπάσµατα του. Ήταν όνειρο ή 



πραγµατικότητα όλο αυτό; Το πρωί το ξυπνητήρι χτύπησε για παιχνίδι! Όλα 
µοιάζαν φυσιολογικά! Έπιασε το βιβλίο της ιστορίας του και άνοιξε στο 
κεφάλαιο που έγραφε για τους Ρώσους! Ο Τσιµισκής έκανε ότι ακριβώς του 
είχε πει!!!Τα χρόνια εκείνα είχε γίνει η αρχή για µια φιλία που κράτησε 
αιώνες!
-Μαµά εχθές το βράδυ είδα το πιο ωραίο όνειρο!! Ήµουν λέει πρίγκηπας του 
Βυζαντίου!
-Πρέπει να ήταν πολύ καλά έ;
-Τέλεια ήταν!!
Η πόρτα του δωµατίου έκλεισε πίσω του, αποκαλύπτοντας ένα κουβάρι µε 
τρίχες αλόγου που ήταν πεσµένες στο πάτωµα!

Ποιοι αναφέρονται σε αυτό το παραµύθι ως οι εχθροί του Βυζαντίου;
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Γιατί είναι σηµαντικό να έχεις ένα λιµάνι στη Μεσόγειο;
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Ποια ήταν η στρατηγική των Βυζαντινών προς τους Ρώσους;
..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


