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Πάντα πίςτευα πωσ ςτο τζλοσ κα ςωκοφμε. Πωσ θ Βαςιλεφουςα, με τθν 

προςταςία τθσ παναγίασ, δε κα πζςει ςε ξζνα χζρια. Πωσ κα υπάρχει 

μια ευτυχιςμζνθ κατάλθξθ, όμοια με αυτι των ιςτοριϊν και των 

παραμυκιϊν. Τϊρα είμαι πλζον μακριά από τθν πατρίδα μου και νιϊκω 

κενόσ και μόνοσ. Κοιτϊ ζνα ςθμείωμα, δθμιοφργθμα ενόσ άρρωςτου 

παιδιοφ που είχα κεραπεφςει. ‘’Καλζ μου γιατρζ, είςαι ςαν το Θεό’’, 

ζλεγε. ‘’Εςφ μπορείσ να καταφζρεισ τα πάντα’’. Κι όμωσ. Λίγο καιρό 

πριν, θ πόλθ μου, θ Πόλθ μασ, καταςτρεφόταν κι εγϊ είχα μείνει 

άπρακτοσ. ‘’Ζνασ γιατρόσ δεν μπορεί να ριχκεί ςτθ μάχθ. Πρζπει να 

μείνει πίςω, ϊςτε να βοθκιςει, όταν τον χρειαςτοφν’’ είχα πει. Αχ πόςο 

μετάνιωςα! Μακάρι να είχα βοθκιςει ζμπρακτα και ασ ιταν ουςιαςτικά 

μθδαμινι θ ςυνειςφορά μου ςτθ μάχθ. 

   Η αλικεια είναι πωσ ακόμα δεν είχα αντιμετωπίςει τθν 

πραγματικότθτα, όταν ςτισ 6 Απριλίου παρακολοφκθςα πανικόβλθτοσ 

τουσ Οκωμανοφσ να αρχίηουν τθν επίκεςθ. Μζςα μου ωςτόςο, 

εξακολουκοφςα να πιςτεφω πωσ δε κα προκαλζςουν μεγάλθ ηθμιά ςτθν 

Πόλθ και πωσ δε κα τθν κάνουν δικι τουσ, επειδι ‘’ζτςι ζπρεπε’’.  Πόςο 

αφελισ ιμουν! Και δε ρίχτθκα ςτθ μάχθ...  Όςο οι μζρεσ περνοφςαν θ 

κατάςταςθ επιδεινωνόταν. Οι Οκωμανοί ιταν πολφ καλά εξοπλιςμζνοι 

και προςπακοφςαν να παρακάμψουν τα τείχθ ι να τουσ 

δθμιουργιςουν βλάβεσ. Κανονιοβολοφςαν ςυνεχϊσ και θ αλικεια είναι 

ότι αντιμετωπίηαμε με δυςκολία τα προβλιματα αυτά. Μα δεν ζκαναν 

πίςω, δεν υποχωροφςαν και οι επικζςεισ ιταν ςυνεχείσ, οι άντρεσ μασ 

όμωσ κατάφερναν να τισ αποκροφουν. Εγϊ παρακολουκοφςα πακθτικά, 

περιμζνοντασ τα γεγονότα να εξελιχκοφν και να ςωκοφμε με κάποιον 

μαγικό τρόπο.  



Και θ αναπάντεχθ είδθςθ ζφταςε: ο Μωάμεκ είχε ηθτιςει τθν 

παράδοςθ τθσ Πόλθσ, είχε μάλιςτα το κράςοσ να υποςχεκεί ςτον 

αυτοκράτορά μασ τθν προςωπικι του ελευκερία. Ήμαςτε ςίγουροι για 

τθν αρνθτικι απάντθςθ, θ οποία και δόκθκε. Μα μετά από αυτό είχαμε 

όλοι εκνευριςτεί και αποκτιςαμε μια πιο ζντονθ διάκεςθ για άμυνα. 

Ήταν απαράδεκτο να μασ κάνει μια τζτοια πρόταςθ και ζπρεπε να 

αποδείξουμε πωσ το γζνοσ που είχε προςτατευτεί και επιβιϊςει τόςα 

χρόνια, προςφζροντασ πολιτιςμό, δεν είχε χακεί. Ήμαςτε εμείσ φυςικά! 

Ακόμα και εγϊ ιμουν διατεκειμζνοσ να ριχτϊ ςτθν μάχθ. Μα δεν 

πρόλαβα. Λίγεσ μζρεσ αργότερα, εκείνθ τθν αποφράδα Τρίτθ ςτα τείχθ 

ζγιναν ορατζσ οι ςθμαίεσ τουσ. Οκωμανικζσ ςθμαίεσ να ανεμίηουν, 

όπωσ κάποτε ανζμιηαν οι δικζσ μασ. ‘’Μασ κατζλαβαν!’’, ‘’Η Πόλθ ζπεςε 

ςτα χζρια τουσ!’’. ‘’Τϊρα ο κακζνασ πρζπει να φροντίςει για τον εαυτό 

του!’’.  ‘’Φφγετε!’’, φϊναηε πανικόβλθτοσ ο κόςμοσ ςτουσ δρόμουσ. 

Ζγινα καπνόσ. Δεν κατάλαβα πότε ζφταςα ςτο ιατρείο μου, εκεί 

διατθροφςα και το δωμάτιο όπου ζμενα, κζλοντασ  να μαηζψω ό,τι 

προλάβω. Τότε άκουςα και άλλο τραγικό μαντάτο. Ο Ιουςτινιάνθσ είχε 

τραυματιςτεί και είχε αποςυρκεί από τθν μάχθ. Μα κα μποροφςα να 

τον περιποιθκϊ και να επιςτρζψει. Αυτόσ όμωσ μπικε ςε ζνα πλοίο και 

το ζςκαςε!  

Όλα είχαν τελειϊςει. Μάηεψα τα πράγματα μου πολφ βιαςτικά 

και ζτρεξα πανικόβλθτοσ. Μζςα ςε όλα αυτά όμωσ, ςτάκθκα και 

τυχερόσ. Συνάντθςα ζναν ςυμπολίτθ μου, ο οποίοσ μου ιταν αρκετά 

ςυμπακισ. Γεϊργιοσ, αυτό είναι το όνομά του. Του μιλοφςα 

μπερδεφοντασ τα λόγια μου, μα μου είπε πωσ δεν τα ιξερα πολφ ςωςτά 

τα γεγονότα, αλλά πωσ πράγματι κα ιταν καλφτερο να εγκαταλείψουμε 

τθν Πόλθ ζτςι όπωσ ιρκαν τα πράγματα. Ο ίδιοσ μου εκμυςτθρεφτθκε 

πωσ είχε ςκοπό να δωροδοκιςει τουσ κατακτθτζσ, για να εξαγοράςει 

τθν ελευκερία του και πωσ κα ικελε να με πάρει μαηί του. Ήμουν 

διςτακτικόσ, μα μου εξιγθςε πωσ τϊρα πια όλα είχαν τελειϊςει και πωσ 

ζπρεπε να προςτατεφςουμε τουσ εαυτοφσ μασ. Δζχτθκα μα κα ζπρεπε 

να περιμζνουμε λίγο. Δυο μζρεσ αργότερα, πλθρϊνοντασ αδρά, 

επιβιβαςτικαμε ςε ζνα πλοίο. Μετά από μζρεσ καταφζραμε να 

φτάςουμε ςτθν Πελοπόννθςο, ςτο όμορφο κάςτρο του Μυςτρά. 

 


