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Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
«Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!»

Η 29η Μαΐου 1453, είναι ηµέρα
µνήµης της άλωσης της Πόλης. Η-
µέρα του µεγάλου πόνου, των θα-
νατώσεων, των βασανισµών, των
διωγµών, των ταπεινώσεων, και
των λοιπών αµέτρητων ταλαιπω-
ριών που έπαθε ο ορθόδοξος λα-
ός της Βασιλεύουσας κατά την ά-
λωση και µετά απ’ αυτήν σ’ όλο
τον υπόδουλο ορθόδοξο χώρο.
Μια ανάµνηση, ένας καηµός, ένα
χρέος. Οι πρόγονοί µας, µετά την
άλωση, έζησαν µε τη Μεγάλη Ιδέα
του Γένους: «Πάλι µε χρόνους µε
καιρούς, πάλι δικά µας θα ’ναι».

Ηµέρα µνήµης της άλωσης και η
σκέψη µας φέρνει σε αντιστοιχία τα γεγονότα της άλωσης µε τη
σύγχρονη πραγµατικότητα που αφορά το Έθνος µας και το λαό
µας. Καιρός περισυλλογής και αυτοκριτικής.

Τα γεγονότα του 1453 µαρτυρούν και βοούν. Τα σηµερινά γεγο-
νότα προβληµατίζουν. Και σήµερα διαγράφονται παρόµοιες τάσεις
στις επιλογές του Έθνους. Άρχοντες και λαός βρισκόµαστε µπρο-
στά σε κρίσιµες επιλογές και καλούµαστε να πάρουµε αποφάσεις
καθοριστικές για τις τύχες του Έθνους. Η σηµερινή ηµέρα µας αφή-
νει τα µηνύµατά της. Αν θέλουµε να υπάρξουµε ως Ορθόδοξος
λαός και ως Ελληνικό Έθνος δεν πρέπει να χωνευτούµε στο χω-
νευτήρι των πολιτισµών.

Η 29η Μαΐου 1453 είναι µια αποφράδα ηµέρα για τον Ελληνι-
σµό αλλά και για ολόκληρη την πολιτισµένη ανθρωπότητα.

Η Κων/πολη έµεινε απόρθητη για σχεδόν 1.000 χρόνια και µαζί
της η Βυζαντινή αυτοκρατορία έζησε 1.123 χρόνια γνωρίζοντας ό-
λες τις τροπές της µοίρας: δόξα, µεγαλείο, κατάπτωση. Ένα σύντο-
µο χρονικό του τέλους.

Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος στο διάστηµα εκείνο αγωνι-
ζόταν να οργανώσει όσο του ήταν δυνατό την άµυνα. Τελικά, η
βοήθεια που περίµενε από τη ∆ύση δεν ήρθε, εκτός από 200 περί-
που τοξότες που έφερε ο Έλληνας καρδινάλιος Ισίδωρος. Την Πό-
λη υπεράσπιζαν περίπου 8000 Έλληνες και 3000 µισθοφόροι.

Ο Μωάµεθ Β΄ ο Πορθητής εµφανίστηκε στις 5 Απριλίου επικε-
φαλής των 12.000 επίλεκτων γενιτσάρων του, µε 250.000 στρατό
περίπου, µε το µεγάλο κανόνι του Ουρβανού και έστησε τη χρυ-
σοκόκκινη σκηνή του στην Κοιλάδα του Λύκου, σχεδόν έξω από
την πύλη του Αγίου Ρωµανού. Αρχίζει συνδυασµένες µε τους
βοµβαρδισµούς επιθέσεις. Στις 20 Απριλίου ένα ευχάριστο γεγο-
νός τόνωσε το ηθικό των πολιορκηµένων. Ο πλοίαρχος Φλαντα-
νελάς µε τρία γενοβέζικα πλοία και το δικό του, ένα ελληνικό έ-
σπασαν τον αποκλεισµό του εχθρικού στόλου και πέρασαν στον
Κεράτιο Κόλπο. Ήταν µια µεγάλη και εµψυχωτική νίκη. Ο άµοιρος
Μπαλτόγλου, ναύαρχος του στόλου, µόλις που γλύτωσε το κε-
φάλι του, έχασε όµως τον τίτλο του ναυάρχου και όλη του την πε-
ριουσία. Η άγρια µανία που κυρίεψε το σουλτάνο, τον οδήγησε σ’
ένα τόλµηµα από τα πιο εντυπωσιακά της ιστορίας. πέρασε από τη
στεριά 72 πλοία, και τα έριξε στον Κεράτιο πίσω από την προστα-
τευτική αλυσίδα.

Στις 25 Μαΐου ο Μωάµεθ ζήτησε από τον Κωνσταντίνο ΙΑ΄ Πα-
λαιολόγο να του παραδώσει την Πόλη και να φύγει ανενόχλητος.

Η απάντηση του αυτοκράτορα ήταν απλή και ηρωική σαν του
Λεωνίδα Σπαρτιάτη. «Το δε την πόλιν σοι δούναι ουτ’ εµόν ε-
στίν ουτ’ άλλου των κατοικούντων εν αυτή. κοινή, γαρ γνώµη,
πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούµεν και ου φεισόµεθα της
ζωής ηµών». Στις 29 Μαΐου από τα χαράµατα άρχισε η µεγάλη έ-
φοδος των Τούρκων. Οι αµυνόµενοι µε ηρωισµό κρατούσαν τις
θέσεις τους, ώσπου µια τραγική σύγχυση που δηµιουργήθηκε από
τον τραυµατισµό του Γενοβέζου φρούραρχου Ιουστινιάνη, έκανε
τους µισθοφόρους να υποχωρήσουν στο µέσο τείχος αφήνοντας
τις πρώτες θέσεις τους. Η γραµµή της άµυνας έσπασε. Ακόµη, τα
στίφη των Τούρκων περνώντας από µια µικρή πύλη, την Κερκό-
πορτα, και, όπως λέγεται, δεν την είχαν κλείσει καλά, από χρόνια
ήταν αχρησιµοποίητη. Τότε ο τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτο-
ρας, ξήλωσε από τη στολή του τα διακριτικά που µπορούσαν να
προδώσουν το αξίωµά του και όρµησε προς τα τείχη. ∆εν τον ξα-
ναείδε ποτέ κανείς. Τέλος, ακούστηκε η κραυγή «Η Πόλις εάλω!».
Η Βασιλεύουσα παραδόθηκε σε αδυσώπητη λεηλασία, σφαγή και
υποδούλωση.

Ο θρύλος λέει ότι τη στιγµή που ο βασιλιάς - αυτοκράτορας πε-
ρικυκλώθηκε από τους Τούρκους, ένας άγγελος του Κυρίου τον
άρπαξε και τον έκρυψε σε µια σπηλιά, αφού πρώτα τον µαρµάρω-
σε. Στη σπηλιά αυτή περιµένει για αιώνες ο «Μαρµαρωµένος Βα-
σιλιάς» να ξαναέρθει την κατάλληλη στιγµή, «το πλήρωµα του
χρόνου», και ο άγγελος Κυρίου θα του ξαναδώσει τη ζωή και το
σπαθί του, για να διώξει τους Τούρκους από την Πόλη και να τους
κυνηγήσει µέχρι την Κόκκινη Μηλιά. Κι άλλοι πολλοί και θαυµα-
στοί θρύλοι αναπτύχθηκαν γύρω από την άλωση της Πόλης, για
να θρέψουν τις ελπίδες και το θάρρος του Έθνους επί αιώνες, ό-
πως: «Το ποτάµι που σταµάτησε να κυλάει», «τα ψάρια του κα-
λόγερου», «ο πύργος της βασιλοπούλας», «οι Κρητικοί πολεµι-
στές», «η Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας», «η τελευταία λει-
τουργία στην Αγία Σοφία µε τον εξαφανισµένο παπά» κ.τ.λ. Η
Πόλη ζει και θα ζει για πάντα στις αγνές καρδιές µας!

Του Χρήστου ∆εληµπούρα
τ. Σχολικού Συµβούλου

Προϊσταµένου Π.Ε.

HΘυσία* στον Αη Ταξιάρχη. Το ευλο-
γηµένο χωριό Έξαρχος Λοκρίδος, πε-
ριβάλλεται από ένα µαργαριταρένιο

περιδέραιο, Εξωκλησίων, Προσκυνηµάτων
και Ναϊσκων, πολλά από τα οποία έχουν
θεµελιωθεί επί αρχαιοτέρων, ενώ οι εγκά-
τοικοι και περίοικοι διατηρούν, την βαθειά
και απαρασάλευτη προγονική πίστη, στα
πατρικοδοσµένα προτάγµατα και παραδό-
σεις, πού διαπερνούν τον χρόνο και τις γε-
νεές.

Συµβάλλει βεβαίως σ αυτό, το γεγονός
τής οδικής, σχετικής αποµόνωσης, πού
διατήρησε αµόλυντη, αναλογικά και επί
τού παρόντος, την τοπική κοινωνική οµά-
δα, ώστε να τιµά µε µοναδικό τρόπο, τον
προστάτη Άγιο της, όπως εδώ τον Αη Τα-
ξιάρχη, µετά την Λειτουργία, µε τήν Θυσία
αµνών, ευλογηµένων από τόν Ιερέα, Κοινή
Τράπεζα, όπου παρακάθονται άπαντες και
γεύονται τα καλούδια τής περιοχής, οβε-
λία, πίτες διάφορες, λαχανόπιτες, γαλατό-
πιτες, τυρόπιτες µε χλωρό τυρί από τις γύ-

ρωθεν στάνες και είναι δεκτοί ώς συνδαιτυµόνες όλοι
ντόπιοι και πανηγυριστές και περαστικοί, αναβιώνο-
ντας τήν πανάρχαια Ελληνική Φιλοξενία, σ' ένα χώρο
πού βρίσκεται, εν οπτική επαφή µε τις δύο πολυµνηµό-
νευτες, πανάρχαιες Φωκικές πόλεις, τήν Υάµπολη και
τις Αβές.

Η Λειτουργία, η ευλογία τών Ιερείων, η λέξις θυσία,
το Χριστός Ανέστη πού ψάλλεται οµαδικά, το τερπνό
και χαριέστατο τοπίο, η περιρρέουσα ατµόσφαιρα, πού
αναδίδει ευωδία πνευµατική, η συνεστίαση πού χαλα-
ρώνει και συσφίγγει τούς δεσµούς, αυτής τής µικροκοι-
νωνίας, πού επιµένει στα αρχαίκα δρώµενα, είναι µία
άλλη Ελλάδα, πού αντιστέκεται, άς ελπίσουµε όχι µα-
ταίως.

*Θυσία, απόδοση ευχαριστιών και προσφορών, πρός
τα Θεία, µε δηµόσιο χαρακτήρα, εξ αρχαιοτάτων χρό-
νων µαρτυρουµένη.

Η κόγχη του Ιερού, τού Αη Ταξιάρχη µε τούς Τρείς Ιε-
ράρχες, αριστερά ολόσωµος ο Άγιος Στέφανος, ο διάκο-
νος πρωτοµάρτυς, φύλακας τής Προθέσεως. Για όσους
αρέσκονται σε εικασίες και υπερβάσεις, η περίεργη ε-
κτός εποχής, Λατινική κόµµωσις του, προσφέρει ευκαι-
ρίες ουρανοδροµιών και υπερβατικών αναζητήσεων.
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Ο Αη Ταξιάρχης είναι µονό-
χωρος, µικρός Ναός µε κα-
τάβαση, περιβάλλεται από
προσκτίσµατα και ένα µι-
κρό Άλσος, ώς ετάχθη. Χα-
ρακτηριστικό κτίσµα τής ε-
ποχής τής µέσης τουρκο-
κρατίας, είναι θεµελιωµένος
επί παλαιότερων ερειπίων,
µε χαµηλή µικρή τοξωτή
θύρα και είναι κατάγρα-
φος, µε εικονογραφικό πρό-
γραµµα και νωπογραφίες
εφ 'υγρας, πού διατηρού-
νται κατά τµήµατα και
σπαράγµατα, όπου η αµεί-
λικτη υγρασία και το σχετι-
κό ασεβές ασβέστωµα έ-
χουν προκαλέσει ζηµιές. Ό-
µως ο µικρός κλειστός χώ-
ρος, αποπνέει αύρα και α-
τµόσφαιρα πνευµατική, κα-
λώντας σε προσευχή και εκ
βαθέων…

"ΛΑΚΚΟΣ" Θυσίας.

Η Τράπεζα περιλαµβάνει όλα τα κα-
λούδια τής περιοχής, πίτες διάφορες,
τυριά ντόπια και αλλα σε επάρκεια.Ο Ιερεύς ευλογεί τα Ιερεία.

Και φυσικά ο εξαίρετος σπιτικός οίνος 
από τοπικές αµπελοποικιλίες.

Τα αφιερωµένα ζώα
πού γιά κάποιο λό-
γο, οι δωρητές δεν ε-
τοιµάζουν για την
θυσία και τήν κοινή
τράπεζα κληρώνο-
νται υπέρ τού Ναού.
Αξιοσηµείωτο, ότι τα
συγκεκριµένα, φέ-
ρουν θυσιαστικές
ταινίες.


