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«Εάλω η Πόλις>>, σήμερα μια τραγική επέτειος

Χριστάκη Σα88ίδη,
χρονογράφου

«Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γης,

ση της Βασιλεύουσας της Βυζαντινής

σημαίνει τα

Αυτοκρατορίας.

Αγιά

επουράνια,

Σοφιά»,

έτσι

σημαίνει η

τραγούδησε

Αφού

πέτυχαν να

ο

κατακτήσουν την Μακεδονία, τη Θρά

Ελληνισμός την πτώση της βασιλεύ

κη, τη Μικρά Ασία άρχισαν τηνπο

ουσας του Βυζαντίου, της νΙJφης του

λιορκία -rης Κωνσταντινούπολης επί

Βοσπόρου,

Βαγιαζίτ του Α· το

συμβόλου

του

σμού, όταν την 29η Μαιοu

Ελληνι

1453

η

1421

και απέτυχαν

σ' αυτήν την προσπάθειά τους. Μετά

Κωνσταντινούπολις έπιπτε στα στίφη

το Βαγιαζίτ Α· και το Μουράτ το Β·

του βάρβαρου Τούρκου κατακτητή.

ανέλαβε ο Μωάμεθ ο Β· και πρώτη

Πέρασαν

54 7

χρόνια από την απο

φράδα εκείνη μέρα,
ποτέ

μέχρι σήμερα,

δεν έσβησε το

από

τα μάτια της ψυχής του ελληνικοι)

γένους, ότι «Πάλι με χρόνους με ι<αι·
ρο ι) ς πάλι δικτ'] μας θα' ναι,.

σκέψη του ήτο η κατάκτηση της Κων-

σταντινούπολης, έτσι κατέστρωσε τα
στρατιωτικά πολιορκητικό σχέδιά του
και

αυτός

εφοδιασμένος

Οuρβανόν,

Κωνσταντινούπολης,

μεγάλη εμπορική κίνηση της Κωνστα

και να

της

ης

σπουδαιότερες εμπορικές συγκοινω
νίες.

Οι

γνώστης

των

οχυρωματικών έργων των Τειχών της

ηολιορκlα της Πόλης.

Ευρώπη,

νέα

διαμετρήματος και με συνεργάτη τον

χωριστά, δρούσαν να αναι<;όψουν τη

ντινουπόλεως με την Ασία και την

με

πυροβόλα όπλα, μικρού και μεγάλου

Ούγκρο

Τούρκοι και Λατίνοι, ο καθένας τους

,

άρχισε

την

Την Πόλη υπεράσπιζαν ο τελευταίος
Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κων
σταντίνος ο Παλαιολόγος, ο

11 ος,

ο

οποίος άρχισε να αγωνιι'ι και ζήτησε

Τούρκοι απ() τον εvδέκατον

αιώνα εποφθαλμιούσαν την κατάκτη-

τη βοήθεια της Χριστιανικής Ευρώ
πης,

η

οποία όμως για

διάφορους

90

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
λόγους δεν ανταποκρίθηκε. Η μόνη

ίδιον να του παραχωρήσει την Πελσ

βοήθεια που πέτυχε ο Αuτοκράτορας

πόννησον

ήταν να σταλεί μια δύναμη από

αuηΊςο Θαρραλέα uπήρξεν η άμεση

700

και

να

γίνει

ηγεμόνας

γενναίους Γενουάτες με αρχηγό τους

απάντηση του

τον Ιουστινιάνη και

την πόλιν σοι δούναι ουτ' εμόν εστίν

200

πολεμιστές

υπό την αρχηγία του Καρδιναλίου Ισι

οuτ'

δώρου. Τα εuρωπaίκά κράτη, Γαλλία,

αυτή.

Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία δεν μπό
ρεσαν, για εσωτερικούς λόγους, να
σπεύσουν αρωγο[ εις την κινδυνεύ
οuσαν ελληνική αυτοκρατορία.

άλλου

των

κατοικούντων

εν

Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαι

ρέτως αποθανούμεθα μη φειδομένοι
tης

ημιί)V» ο

'Ητοι

«ούτε

εγιi.J

ούτε οι κάτοικοι της Πόλης έχουμε το

Το ίδιο το Βυζάντιο, τότε, υπέφερε

δικαίωμα να σου παραδι.J)σωμεν την

από

διαμά

Πόλιν, γιατί όλοι από κοινού, έχομεν

χες, μεταξύ ενωτικών και aνθενωτι

αποφασίσει να πολεμήσωμεν με θάρ

κών σε τέτοιο σημείο, που η αδιαλλα

ρος και αποφασιστικότητα σαν Έλλη

ξία των δύο τούτων φατριών

νες, χωρίς να λογαριάσουμε τη ζωήν

αιτl.α

μας για τη σωτηρία

σφοδρές

της

θρησκευτικές

ολιγάριθμης

σε

άνδρες

aντιπαράταξης προς τα στίφη των

Αυτοκράτωρ

Τούρκων.
Τα

οικονομικά

πατρίδος». Ο

Παλαιο

προβλι':πωντη
της Αυτοκρατορίας

ήσαν αρκετά εξασθενημένα

έναντι

της aνθηρός οικονομίας των Τούρ
κων. Ολίγας ημέρας προ της γενικής
επίθεσης των Τούρκων εναντίον της

ΚωνσταντινοιJπολης, ο Μωάμεθ
μτ']νuσε εις τον Αυτοκράτορα Κων
σταντίνον Παλαιολόγον να του παρα
δώσει την Πόλη, υποσχόμενος

λεια ζωής και περιουσίας εις όλους
τους κατοίκους της Πόλης, εις δε τον

συμφο-

ρά που θα ακολοuθοίισε θέλησε προ
τού δώσει τη ζωή του για τη σωτηρία

της πατρίδος, να προσευχηθεί προς
τον

Προς

Λειτουργία

στο

μεγάλη
Ναό

της

Αγίας

Σοφίας, που επέπρωτο να είναι και η

τελευταί.α θεία λειτουργία της Αγίας
Αφού κοιν())νησε των Αχρά

ντωv Μυστηρίων κατευθύνθηκε προς

τα Τείχη, όπου με θάρρος και πίστιν
τους μαχητές να συνεχί
σουν αγωνιζόμενοι και ότι η νίκη θα
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ήταν δική τους. Και πράγματι, αλλε~

κους, όπως ήταν πάνω στο άλογό

πάλληλες

του, κραδαίvωv το σπαθί του, επέπε

επιθέσεις

των Τούρκων

σεν επί των Τούρκων μόνος, ότε εδέ

απεκρούσθηοαv.

Σ' αυτές τις κρίσιμες ώρες πληγώθη
κε από τουρκικό βέλος ο ήρωας Ιου
οηνιάvης και απεχώρησε της μάχης.

Εκ τούτου

εδημωuργήθη

σύγχυσις

και εχαλαρά>θη προς στιγμήν η άμυ
να, πράγμα που αντελήφθη ο Μωά
μεθ και διέταξεν αμέσως γενική έφο

χθη και εμπρός και από πίσω κτυπή
ματα από τα σπαθιά των Τοίφκων, και
τότε ανεφώνησεν «δεν υπάρχει ένας
χριστιανός να μου πάρει την κεφα

λήν», ενιi) έπιπτεν με το άλογό του
νεκρός,

μεταξύ

της

σωρείας

των

πτωμάτων των συστρατιωτών του.

δο, υποσχέθηκε δε στους στρατιωτες

Την άλωσιν της Κωνστανηνουπόλε

του

ως έκλαψεν από τα βάθη της ψυχής

ότι

εάν

κερδίσουν

για

μέρες να λεηλατοίιν και ό,τι πάρουν

του

θα ήταν δικά τους. Έτσι άρχισε η

αυτrΊ

μάχη την 8ην πρωινήν ώραν της 29ης

ελληνικός

Μαίου

εκφράζουν με την απλότητα τους,

οι

1453,

Τούρκοι

ημέραν Τρίτηv. Τυχαίως
αvεκάλυψαν

μια πόρτα

το

πανελλήνιον.

συμφορά
λαός

Την

Εθνική

ετραγούδησεν
με

θρήνους,

ο

που

τον πόνο και την εγκαρτέρηση για τα

αvοικτήν, την καλοuμέvη «Κερκόπορ

δεινά του γt:νους

τα»,

νουν την ελπίδα για μια καινούργια

και

50

Τούρκοι

μπήκαν

στην

πόλιν στα μετόπισθεν των Ελλήνων
μαχητών. Τα αναρρίθμητα στίφη των
Τούρκων

στρατιωτών

άρχισαν

να

κυριαρχούν στο πεδίον της μάχης.

Όταν ο Αυτοκράτορας αντελrΊφθη ότι
περικυκλωμένος από

τοιιρ.

και αναπτερώ

Εθνικτ'] Ανάσταση του γένους.

Όπως και εμείς για

28

τώρα χρόνια

υποφέρουμε και καρτερούμε και τη

δική μας ζωηφόρο ανάσταση, με την

απελευθέρωση

και επανένωση της

Κύπρου μας, σε ένα ενιαίο κράτος.

