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Κωνσταντινούπολη: Η άλωση της πόλης
Ιaκωβος Γ. Ζωρζής
ιιΟ νους

μου και ο λογισμός συγχίζεται να

γρόψει να στιχομπλέξει aστοχεί τnν όλωσn

τnς πόλnς. Εσείς βουνό θρnνnσετε και πέτρες
ραγισθnτε και ποτaμοί φυρόσετε και βρύσες
ξεραθείτε, γιατί εχόθn το κλειδί όλπς τnς Οι
κουμένnς, το μότι τnς Ανατολι'1ς και τnς Χρι
στιανοσύνnς».

ουσα του χριστιανισμού και τnς Ρωμιοσύνnς,

Ιερn αυτn

πόλΑ. τnν αποφρόδα εκείνn

nμέρα έπεφτε στα χέρια των βόρβαρωντουρ
κικώνφυλώντnςΑνατολι'1ς.

n

1821,

τnν ανεξαρτnσία.
Με τnν συνθnκn των Σεβρών ο Ελευθέ
ριος Βενιζέλος έφτιαξε τnν Ελλόδα των πέντε

n

Μικρασιατικn καταστροφn και μετό

n

συν

θnκn τnς Λωζόνnς που προστότευε τον Ελλn
νισμό τnς Μικρός Ασίας και τnς Πόλnς. όμως

ούτε θρnσκευτικό, ούτε εκπαιδευτικό δικαιώ
ματα σεβόστnκαν οι Τούρκοι. Το

1955

νέοι

διωγμοί και σnμερα απόμειναν στnν πόλn των

Ήταν το τέρμα του βυζαντινού πολιτι
σμού και

ρίου και όλλους λόγιους που οδnγnσαν στn
Φιλικn Εταιρεία, και τnν επανόστασn τοιJ

Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, όμως έγινε

539 χρόνια πέρασαν από τnν 29n Μαίου
του 1453 όταν n πόλn των πόλεων, n βασιλεύ
n

στιανικnς πίστnς και του χριστιανικού μαρτυ

αρχn τnς σκλαβιός και τnς δου

Πόλεων 3000 υπερnλικες οι μαθnτές όλοι είναι

390

και στα γυμνόσια -Λύκεια

190. Οι

Τουρκι

λείας, όμως ο πνευματικός φοίνικας έμελλε να

κές αρχές απαγορεύουν το διορισμό θρn

ζnσει να βιώσει, να γιγαντώσει. Η περίοδος τnς

σκευτικών λειτουργών που δεν έχουν τουρκικn

πτώσnς και παρακμnς του βυζαντινού κρό

υπnκοότnτα. Ο Τουρκολόγος Σπύρος Αθανα

τους. Ωφέλnσε πολλούς εχθρούς του να το

σιόδnς που έζnσε τα παιδικό του χρόνια στnν

καθυποτόξουν και πρώτοι

Κωνσταντινούπολn θυμόται τπν καθnμερινn

οι Δυτικοί με το

πόπα που nθελαν τnν Ορθοδοξία να υποτα

προσπόθεια αφελλnνισμού και γρόφει: «Βαθύ

κτεί στο Ρωμαιοκαθολικό δόγμα. Το κρότος

τραύμα στις παιδικές μας ψυχές. θα μείνει ο

βρισκόταν εις αθλίαν οικονομικn κατόστασn

ιιόρκος» που υποχρεωτικό απαγγέλλαμε κόθε

και ο μαυραγοριτισμός aνθούσε.
Αυτn τn στιγμn διόλεξαν οι Τούρκοι να

κόμουντnν επίθεσn τους κ ατό τnς βασιλεύου
σας. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος nταν το
σύμβολο τnς αντίστασnς και του αγώνα ενός

λαού που δεν κόμπτεται. δεν λυγίζει δεν προ
σκυνό τπς θρnσκευτικnς πίστnς και του Χρι
στιανικού μαρτυρίου.
Τα

400 χρόνια τnς δουλείας. είχαν μεΌα

τους πολλό δείγματα πνευματικnς ζωnς, με

τον Αδαμόντιο Koρan τον Πλι'1θωνα Γεμιστό
δεν προσκυνό. Ο Μαρμαρωμένος βασιλιός
τnς εθνικnς τιμnς και αξιοπρέπειας τnς χριτι-

πρωί πριν από τα μαθι'ψατα.: «Είμαι Τούρκος,
είμαι δίκαιος. είμαι εργατικός. Αρχn μου είναι
να προστατεύω τους μικρότερους μου, να σέ

βομαι τους μεγαλύτερους μου, να αγαπώ τnν
πατρίδα μου, το έθνος μου περισσότερο από
το είναι μου. Αφιερώνω τnν ύπαρξn μου στnν
Τουρκία».

Αςμπνέχουμε αυταπότεςγιατονΤουρ

κικό επεκτατισμό και τnν Τουρκικn βαρβαρό
τnτα, τα ζούμε εδώ στnν Κύπρο και δεν πρέπει

να έχουμε ψευδαισθnσεις για το τι εστί Τούρ
κος, ούτε ομοσπονδία, ούτε οτιδnποτε όλλον
τον κόνουννα κόνει πίσω.

