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      Ήηακ άκμηλε. Η Πόιε ζημιηζμέκε απ΄ άθνε ζ΄άθνε πενίμεκε ημκ ενπμμό 

ημο αοημθνάημνα μεηά ηηξ ζνηαμβεοηηθέξ ημο κίθεξ θαηά ηςκ απίζηςκ. Η 

αοημθνάηεηνα Γηνήκε, ήζοπε πηα μεηά  από ηόζμοξ μήκεξ αγςκίαξ, πήγε κα 

πνμζεοπεζεί ζηεκ Αγία μθία θαη κα εοπανηζηήζεη ημ Θεό πμο μ ζύδογόξ ηεξ 

ήηακ γενόξ. 

     Όηακ μπήθε μέζα ζηεκ εθθιεζία, ζαμπώζεθε γηα άιιε μηα θμνά από ηεκ 

μμμνθηά θαη ημ μεγαιείμ ημο πενίιαμπνμο καμύ. Έμεηκε πμιιή ώνα γμκαηηζηή 

μπνμζηά ζηεκ εηθόκα ηεξ Πακαγίαξ θη ύζηενα αθμύμπεζε ζ΄ έκα ζηαζίδη θαη 

ζαύμαζε λακά ηε δηαθόζμεζε ημο καμύ θαη όια ηα πενίηεπκα ζημηπεία ηεξ 

ιαηνείαξ. Γκηοπςζηάζζεθε θονίςξ από ηα αθηενώμαηα ηςκ πηζηώκ, 

ανπόκηςκ θαη απιώκ ακζνώπςκ απ΄ όια ηα μένε ηεξ αοημθναημνίαξ: 

πάιθηκμοξ ζηαονμύξ ιηηακείαξ, ζηαονμύξ –ζηαονμζήθεξ με ηίμημ λύιμ, 

ζηαονμύξ αγηαζμμύ θαη εοιμγίαξ, ζημιηζμέκμοξ με ζμάιημ θαη πμιύηημεξ ή 

εμηπμιύηημεξ πέηνεξ. ημ βάζμξ μέζα ζημ ηενό πνόζελε μηακ αζεμέκηα 

ιοπκία, πμο ακαβόηακ θαηά ηεκ ηειεηή ηεξ ανημθιαζίαξ. Πάκς ζηεκ Αγία 

Σνάπεδα, είδε από εθεί πμο ζηεθόηακ ημ αζεμέκημ δηζθάνημ, ημ άγημ Πμηήνημ, 

ημκ αζηενίζθμ, ηε ιόγπε θαη ημ θμπιηάνημ. Σόηε ζομήζεθε όηη θάπμηε ηεξ είπε 

πεη μ άκηναξ ηεξ γηα μηα ζήθε όπμο θοιάζζμκηακ μη ιεγόμεκμη «θνίθμη ηςκ 

θνεκμβιαβώκ», δειαδή αζεμέκηα ηαηκηςηά ζηεθάκηα, πμο πνεζημμπμημύκηακ 

ςξ μέζμ ζεναπείαξ ηςκ δαημμκηζμέκςκ αηόμςκ, αοηώκ δειαδή πμο έπαζπακ 

από ροπηθά κμζήμαηα. 

     Ύζηενα, ε αοημθνάηεηνα, μαγεμέκε από όια αοηά ηα ανηζημονγήμαηα ηεξ 

πνηζηηακηθήξ ηέπκεξ θαη πενήθακε γηα ημ μεγαιείμ μηαξ ηόζμ ηνακήξ πόιεξ, 

γύνηζε ζημ παιάηη. Γίπε ανπίζεη κα βναδηάδεη. ηα θηςπόζπηηα άκαβακ ημοξ 

πήιηκμοξ ιύπκμοξ, πνμσόκηα ηςκ αηηηθώκ θαη θμνηκζηαθώκ ενγαζηενίςκ θαη 

ζηα ανπμκηηθά θαη ζημ παιάηη ηα πενίηεπκα θαη πμιοηειή ιοπκάνηα πμο είπακ 

εηζαπζεί από ηε Μ. Αζία θαη ηε Βόνεημ Αθνηθή θη ήηακ ζημιηζμέκα με 

πνηζηηακηθά ζέμαηα. 

     Σεκ άιιε μένα, ε Γηνήκε λύπκεζε από πανμύμεκεξ θςκέξ, πμδμβμιεηά 

αιόγςκ, ηηξ ζάιπηγγεξ θαη δεηςθναογέξ ημο πιήζμοξ.  Ο αοημθνάημναξ 

έμπαηκε ζνηαμβεοηήξ ζηεκ Πόιε θαη πίζς απ΄ αοηόκ μη λέκμη άνπμκηεξ 

επηζθέπηεξ θαη πνμζθοκεηέξ με δώνα θαη αθηενώμαηα από ηε Μ. Αζία θαη 

ημοξ Αγίμοξ Σόπμοξ. ημ ηέιμξ ενπόηακ ημ κηθεθόνμ ζηνάηεομα με ηα 

ιάθονα θαη ημοξ αηπμαιώημοξ. Αθμύ ηέιεηςζε ε πμμπή θαη ε οπμδμπή, 

απμζύνζεθακ μ θαζέκαξ ζημ πώνμ ημο, γηα κα λεθμοναζζμύκ από ημ μεγάιμ 

θαη δύζθμιμ ηαλίδη.  

     Ύζηενα, μη λέκμη άνπμκηεξ, μεηά ηεκ θαζηενςμέκε θηιμλεκία, πνμζέθενακ 

ηα δώνα ημοξ ζημ αοημθναημνηθό δεύγμξ. Πνώηα –πνώηα  πάνηζακ  πήιηκα 

θηαιίδηα, ηηξ «εοιμγίεξ» με αγηαζμέκμ έιαημ από ημ καό ημο αγίμο Μεκά ζηεκ 



Αιελάκδνεηα, πμο ζηηξ δομ όρεηξ ημοξ πανίζηακακ ημκ άγημ Μεκά ακάμεζα ζε 

δύμ θαμήιεξ. Γπίζεξ, ημοξ έδςζακ έκα μπμοθαιάθη με «ύδςν ημο Ιμνδάκμο», 

ιαμπάδεξ από ηε ιεηημονγία ηεξ Ακάζηαζεξ ζημκ μμώκομμ καό ηςκ 

Ιενμζμιύμςκ, ζπόγγμοξ γηα ημκ θαζανηζμό ημο Αγίμο Πμηενίμο θαη θμπύιηα 

από ηεκ Γνοζνά ζάιαζζα. Αθόμε, πμιύηημα ανγονά ζθεύε θαη δίζθμοξ με 

επημήθε ιαβή, ηα γκςζηά ςξ «ηνοηιίδεξ», πμο είπακ ζηεκ πίζς ημοξ όρε 

πέκηε ζθναγίδεξ γηα πηζημπμίεζε ηεξ γκεζηόηεηαξ ημο μεηάιιμο.  

      ηεκ αοημθνάηεηνα πνμζέθενακ πενίηεπκα πνοζά θμζμήμαηα ηδηαίηενα 

ιεπηήξ επελενγαζίαξ: έκα πενηδέναημ, εκώηηα, ζθμοιανίθηα δειαδή από 

ιεπημύξ νόδαθεξ θαη ζμανάγδηα, βναπηόιηα, πενίαπηα, δώκεξ θαη πόνπεξ. 

ημκ αοημθνάημνα έκα πνοζό δαπηοιίδη θαη μηα πάιθηκε ζθναγίδα με 

μμκόγναμμα. Με αοηόκ ημκ ηνόπμ μη ζπμοδαίμη επηζθέπηεξ έδεηλακ ημ  

ζεβαζμό θαη ηεκ ηδηαίηενε ηημή γηα ηε θηιμλεκία 

πμο ημοξ πνμζθένζεθε. 

 

       Πέναζακ ανθεηέξ μένεξ  θαη πνηκ από ηεκ ακαπώνεζε ηςκ λέκςκ  

δόζεθε ζημ παιάηη ημ απμπαηνεηηζηήνημ δείπκμ. Καηαζογθηκεμέκμ ημ 

αοημθναημνηθό δεύγμξ ημοξ έδςζε θη αοηό με ηε ζεηνά ημο ηα δώνα πμο ζα 

ζθνάγηδακ ηε θηιία ημοξ: έκα  νςζηθό πεηνόγναθμ Γοαγγειηζηάνημ με 

πμιοηειείξ ζηαπώζεηξ θαη ανγονεπίπνοζμ ακάγιοθμ δηάθμζμμ. Γπίζεξ, πνοζά 

κμμίζμαηα πμο εθπνμζςπμύζακ όιμοξ ημοξ  αοημθνάημνεξ πμο είπακ ακέιζεη 

ζημ ζνόκμ ηεξ Κςκζηακηηκμύπμιεξ μέπνη ηόηε θαη ήηακ ζπάκηεξ θμπέξ ηςκ 

κμμηζμαημθμπείςκ ηεξ Πόιεξ. 

      Σεκ επόμεκε μένα έθογακ μη επηζθέπηεξ θαη ημ παιάηη λακαβνήθε ημοξ 

παιημύξ ημο νοζμμύξ.       
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