
Ἀναστασία. «Ὁ Παλαιολόγος εἶναι ἀ γω-
νιστής καί γενναῖος. Στέκεται μέ ἀξιοπρέ-
πεια στό ὕψος τῆς ἱστορικῆς στιγμῆς...
Σέβεται τόν ἄν θρωπο καί τήν ψυχή του,
σέβεται τήν πατρίδα καί τήν τιμή της,
σέβεται τόν Θεό καί τό μεγαλεῖο Του...».
— Ἐμένα, ἐκεῖνο πού μοῦ κάνει ἐντύ-

πωση, εἶπε στή συνέχεια ἡ Ἑλένη, εἶναι
ὅτι εἶχε αὐτή τήν ψυχική δύνα μη, πα-
ρόλο πού ἤξερε τί τούς περίμε νε καί πό-
σο περισσότεροι ἦταν οἱ Τοῦρκοι.
— Γιά φανταστεῖτε, παιδιά, διαφορά!

σχολίασε ὁ φιλόλογος. Μόλις 7000 ἦταν
οἱ Βυζαντινοί καί οἱ Ὀθωμανοί ἔ φταναν
τίς 258.000 χιλιάδες, σύμφωνα μέ τόν
Φραντζῆ. Μά, ὅπως τό εἴπατε, αὐτή εἶ -
ναι ἡ ἀνδρεία τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς. Δέ
μετράει γι᾽ αὐτήν ὁ ἀριθμη τικός ἀλλά ὁ

ἠθικός συντελεστής.
— Στόν Μωάμεθ, πρόσθεσε

ὁ Γιῶρ γος, δέν ἦταν πού ἀ -
πάντησε ὅτι δέν τοῦ παρα-
δίδει τήν Πόλη, προτιμώντας
τή θυσία;

— Αὐτό ἀξίζει νά τό θυμη-
θοῦμε, εἶπε μέ ἱκανοποίηση ὁ
καθηγητής. Στίς 23 Μαΐου

τοῦ 1453 πράγματι ὁ Μωάμεθ ἔστειλε
πρεσβεία, ἀ ξιώνοντας ἀπό τόν Κωνσταντί-
νο Παλαιολόγο νά τοῦ παραδώσει τήν Πό-
λη, μέ μιά μάλιστα δελεαστική ὑ πόσχεση:
νά ἐπιτρέψει στούς πολιορκημένους τήν
ἀσφαλή ἀποχώρησή τους καί τόν ἴδιο νά
τόν ἀναγνω ρίσει ἡ γεμόνα τῆς Πελοπον-
νήσου. Καί ὁ Αὐτοκράτορας ἔδωσε τή με-
γαλειώδη ἀπάντηση, πού ἀνέφερε ὁ συμ-
μαθητής σας. Θά τή γράψω στόν πίνα-
κα καί θά σᾶς τή μεταφέρω αὐτούσια:
«Τό δέ τήν πόλιν σοι δοῦναι οὔτ’ ἐμόν
ἐστίν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν
ταύτῃ. Κοινῇ γάρ γνώ μῃ πάντες αὐτο-

Δέν μπο ροῦ σε ὁ κ. Ἀγγελί δης νά μήν ἐ -
παι νέσει τούς μα θητές γιά τίς τόσο καλές
ἐργασίες τους στή Λογοτεχνία τῆς Α΄ Λυ-
κείου. Μέ βάση τό λόγο τοῦ τελευταίου Βυ-
ζαντινοῦ Αὐτοκράτορα πρός τούς ὑπερα-
σπιστές τῆς Πόλης, στίς 28 Μαΐου τοῦ
1453, πού διασώζει ὁ ἱ στορικός τῆς Ἁλώ-
σεως Γ. Φραντζῆς, εἶχαν παρουσιάσει τό
ἦθος του συγκριτικά μέ τό ἦ θος τοῦ Μωά-
μεθ τοῦ πορθητῆ, ὅπως διακρίνεται στόν
παρατιθέμενο στό σχολικό βιβλίο λόγο του1.
«Ὁ ὅλος λόγος του εἶναι θερμός καί δια-

 πνέεται ἀπό ὑψηλό φρόνημα», ἔγραφε ἡ
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προαιρέτως ἀποθανοῦ μεν καί οὐ φεισό-
μεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν». Ὅ μως, τό νά σοῦ πα-
ραδώσω τήν Πόλη, οὔτε δικό μου εἶναι οὔτε κά-
ποιου ἄλλου ἀπ᾽ ὅσους κατοικοῦν σ᾽ αὐτήν. Για-
τί μέ κοινῇ ἀπόφαση (κοινῇ γάρ γνώμῃ) καί μέ
τή θέλησή μας (αὐτοπροαιρέτως) θά πεθάνουμε
καί δέν θά λυπηθοῦμε τή ζωή μας. Κι ἄν διε-
ρωτηθοῦμε πῶς εἶπε αὐ τά τά βαρυσή-
μαντα λόγια, ἔχουμε ἕτοιμη ἤδη τή δική
του ἀπάντηση, ὅτι δέν μπορεῖ νά παρα-
δώσει στούς ἀπίστους τοῦτο τό κάστρο
πού δόξασαν χίλια χρόνια Χριστιανισμοῦ
καί ὅτι δέν θέ λει νά ντροπιάσει τούς προ-
γόνους του, οὔτε ν᾽ ἀφήσει τίς γενιές πού
ἔρχονται χωρίς παράδειγμα.
— Κύριε, εἶπε ὁ Μανώλης, εἶναι ἀλήθεια

ὅτι τοῦ δόθηκε εὐκαιρία καί πρίν νά σώ-
 σει τή ζωή του καί τό ἀρνήθηκε;
— Ναί, βέβαια. Καί δέν εἶναι τό πρῶτο

οὔτε τό τελευταῖο παράδειγμα στήν ἱστο-
ρία μας ἀξιοπρέπειας καί αὐτοθυσίας. Ἦταν
ἀρχές τοῦ Μαΐου, ὅταν τόν ἐπισκέφτη-
καν Ἕλ ληνες καί ξένοι προτείνοντάς του
νά διαφύγει στήν Εὐ ρώπη. Μά ἦταν δυ-
νατόν νά δεχτεῖ κάτι τέτοιο ἐκεῖνος πού
ἀγαποῦσε τό σο τόν λαό του, τή Βασιλεύ-
ουσα Πόλη, πού τήν ἀποκαλοῦσε «καταφύ-
γιον τῶν Χριστιανῶν καί ἐλπίδα καί χα-
ράν πάντων τῶν Ἑλλήνων»; Γι᾽ αὐτό καί
χω ρίς ἀμφιταλάντευση εἶπε πώς ποτέ δέν
θ᾽ ἀποφάσιζε νά ἐγκαταλείψει τόν λαό του,
τούς ναούς, τήν Κωνσταντινούπολη. Αὐτό
τό θάρρος καί ἡ ἀγάπη του γιά τή χώ-
ρα του, γράφει ὁ βυζαντινολόγος Vasiliev,
ἐπιβεβαιώνονται ἀπό πολλές ἑλληνικές
καί ξένες πηγές. Ἀλλά καί ἡ εὐσέβειά του.
— Ἔχω διαβάσει, πρόσθεσε ἡ Γεωργία,

ὅτι πρίν ἀπό τή μάχη εἶχε κοινωνήσει
στήν Ἁγιά-Σοφιά.
— Ἔτσι εἶναι, ὅπως τό εἶπες. Τή μέ ρα

πρίν ἀπό τήν Ἅλωση τῆς Πόλης ζήτησε
τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τή συγχώρεση τοῦ λα-

οῦ, μετάλαβε τά Ἄχραντα Μυστήρια καί
μετά ἄφησε τή «Διαθήκη» του. 
— Τί ἐννοεῖτε ὅταν λέτε «Διαθήκη»; Ρώ-

τησε μέ φανερή τήν ἀπορία ἡ Κατερί να.
— Τίς τελευταῖες του παραγγελίες δη-

λαδή. Τούς ζήτησε ἀρχικά ν᾽ ἀ ψηφήσουν
τόν θάνατο καί νά σώσουν τήν Πατρί-
δα. Κι ἔπειτα, τούς προέτρε ψε, ἄν ὑπο-
δουλωθοῦν, νά κρατήσουν «τήν πίστη τῶν
πατέρων καί τόν σεβασμό στό ἔνδοξο πα-
 ρελθόν». Τί λέτε, παιδιά, δικαιώθηκαν οἱ ἐλ -
πίδες του;
— Ἀπό μιά ἄποψη ναί, ἀπάντησε ὁ Πα-

 ναγιώτης. Ἀρκεῖ νά σκεφτοῦμε τήν ἀντο-
 χή τῶν Ἑλλήνων στήν Τουρκοκρατία.
— Πολύ καλά τά εἶπες, Παναγιώτη! Οἱ

ἐλπίδες τοῦ ἐθνομάρτυρα Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου καρποφόρησαν. Τά ὄνειρά
του ἔγιναν ὄνειρα τοῦ Γένους μας καί μέ
τή δύναμή τους ὄχι μόνο ἀποτίναξε τή
σκλαβιά τό 1821, ἀλλά ὁπλίστηκε μέ θάρ-
 ρος καί γιά τήν ὑπόλοιπη ἱστορική μας
πορεία.
— Πάντως, κύριε, μπορεῖ νά τήν πῆραν

τήν Κωνσταντινούπολη οἱ Τοῦρκοι, ἀλ -
λά ἐμεῖς τή νιώθουμε δική μας!
— Μά, δέν μπορεῖ νά συμβαίνει ἀλλιῶς,

γιά μᾶς, τά «ἐγγόνια» τοῦ Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου. Ὁ Παρθενώνας κι ἡ Ἁ γιά-
Σοφιά, ἡ Πόλη, τό σύμβολο τῆς Ὀρθοδο -
ξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, εἶναι ἡ παράδο-
σή μας, εἶναι ἕνα μέ τήν ψυχή μας. Γι᾽ αὐτό
τή νιώθουμε δική μας. Καί παρακαλοῦμε
τόν Θεό ἀ κόμη καί γιά τούς σημερινούς
Ἕλληνες τῆς Πόλης, νά τούς προστατεύ-
ει, μαζί μέ ὅλους τούς δοκιμαζόμενους
Ἕλληνες τοῦ Ἔθνους μας.

——————
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