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Ο τρόμοσ με είχε κυριεφςει. Δεν ιξερα αν κα επιηοφςαμε και 

αυτι τθ φορά και ιμουν ανίκανοσ να πολεμιςω, γιατί ιμουν αρκετά 

μεγάλοσ πια ςε θλικία. Ζπρεπε να μείνω ςτο ναό και να προςευχθκώ, 

να ηθτιςω δφναμθ από το Θεό, όπωσ πολλοί άλλοι. Το ζνςτικτό μου, 

από τθν άλλθ, δεν με άφθνε ιςυχο, μου φώναηε να βγω ζξω, να 

πολεμιςω.    Οι δυνάμεισ μου, όμωσ, και μια μικρι αναπθρία από ζνα 

παλιό τραφμα ςτο χζρι με ζκαναν ανιμπορο να βοθκιςω ςτθν 

υπεράςπιςθ τθσ Ρόλθσ. 

Από το φκινόπωρο του ςωτιριου ζτουσ 1452, που οι Οκωμανοί Τοφρκοι 

άρχιςαν να κατεδαφίηουν τα βυηαντινά φροφρια ςτθν Ρροποντίδα και 

ςτον Εφξεινο, ιξερα ότι θ πολιορκία δε κα αργοφςε να αρχίςει! Πταν οι 

εχκροί άρχιςαν να ςυγκεντρώνονται ζξω από τα τείχθ, 

τρομοκρατικθκα!   

Οι Οκωμανοί ξεκίνθςαν δυναμικά προςπακώντασ να επιχωματώςουν 

τθν τάφρο και να διανοίξουν υπόγειεσ διαβάςεισ ςτα μζςα Απριλίου. 

Λίγε μζρεσ αργότερα αποφάςιςαν να κάνουν μια ζφοδο, όμωσ ευτυχώσ 

τουσ απώκθςαν οι πολεμιςτζσ μασ. 

  

Συνεχίςτθκαν , λοιπόν , οι επικζςεισ και οι απωκιςεισ για αρκετό 

καιρό με τον Μωάμεκ να ςκζφτεται ςυνζχεια νζα ςχζδια και με μασ να 

προςπακοφμε να κρατιςουμε τθν Ρόλθ δικιά μασ. 

 Ο μικρόσ μου εγγονόσ με κοίταηε ζκπλθκτοσ, γεμάτοσ αγωνία, εγώ όμωσ 

τον ενκάρρυνα, αν και ιξερα τι τρόμοσ με είχε καταλάβει τότε!  

   Στισ 28 με 29 Μαΐου του 1453 οι Οκωμανοί αποφάςιςαν να 

επιχειριςουν τθν τελευταία τουσ επίκεςθ. Ξαφνικά ακοφγονταν 



διαδοχικοί κανονιοβολιςμοί κι ζτςι υπζκεςα ότι προςπακοφςαν να 

μπουν ςτα τείχθ. Ρζτυχαν τελικά να μπουν ςτο μεςοτείχιο. Πταν το 

ζμακα, όρμθςα ζξω και ζτρεξα όςο πιο γριγορα μποροφςα. Οι 

Οκωμανοί είχαν ξεχυκεί  ςε κάκε γωνιά τθσ Ρόλθσ και άρχιςαν τισ 

λεθλαςίεσ. Άρχιςα τότε να προςεφχομαι και να ηθτάω βοικεια από το 

Θεό! Μόλισ, όμωσ, ζμακα ότι ο Ιουςτινιάνθσ είχε τραυματιςτεί και είχε 

αποχωριςει από τθ μάχθ, όλεσ οι ελπίδεσ μου ζγιναν ςκόνθ. 

Ρροςπακοφςα ςαν τρελόσ να βρω μια διζξοδο, για να ξεφφγω.  

Εκείνθ τθ ςτιγμι πρόςεξα ζνα άλογο κι ανζβθκα πάνω του. 

Ήξερα ότι δεν είχα πολλζσ πικανότθτεσ αλλά ζπρεπε να προςπακιςω. 

 Ύςτερα από λίγθ ώρα, που μου φάνθκε ολόκλθροσ αιώνασ, βρικα μια 

διζξοδο από μια ανοιχτι πφλθ ςτα καλάςςια τείχθ. Μπροςτά μου ιτανε 

μια βάρκα που ξεκινοφςε με λίγουσ ακόμθ απελπιςμζνουσ. Άφθςα το 

άλογο και μπικα μζςα. Ο Θεόσ μου είχε ςυμπαραςτακεί. Ασ με 

ςυγχωρζςει, όμωσ: ποτζ δεν ζμακα τι απζγινε ο μικρόσ μου εγγονόσ… 


