
                                   ΗΜΟΥΝ ΚΙ ΕΓΩ ΕΚΕΙ  

του ΚΟΥΚΟΥΛΟΜMΑΤΗ ΗΛΙΑ, Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

     Η νφχτα ζπεςε.  Οι δυνάμεισ του εχκροφ  μάσ ςφυροκοποφςαν 

ακατάπαυςτα. Οι κανονιοβολιςμοί όλεσ αυτζσ τισ μζρεσ ζπεφταν ςαν 

ςμινοσ ακρίδων ςτα ςπαρτά. Ο Μωάμεκ λυςςομανοφςε και ενάλλαςςε 

με μανία τα ςτρατεφματα του, κζλοντασ να αδράξει το γεγονόσ ότι 

ιμαςταν άυπνοι και κουραςμζνοι. Μα ό,τι κι αν επιχείρθςαν οι 

Οκωμανοί,  όπωσ να ανζβουν με κλίμακεσ ςτα τείχθ, δεν απζδωςε 

καρποφσ, κακϊσ εμείσ προβάλαμε ςκεναρι αντίςταςθ. Μάλιςτα 

κάποιουσ τουσ φτάναμε ςε ςθμείο να υποχωροφν ςτα μετόπιςκεν, 

όμωσ εκεί αντιμετωπίηονταν «ςυνετιςμό» από τουσ ςυμπολεμιςτζσ 

τουσ, οι οποίοι τουσ κτυποφςαν και τουσ ανάγκαηαν να 

ξαναεπιςτρζψουν ςτθ μάχθ. Σα ςτρατεφματα των Οκωμανϊν 

εξολοκρεφτθκαν γριγορα με μικρζσ απϊλειεσ για εμάσ.  

Σότε ο Μωάμεκ υπενκφμιςε ςτουσ ςτρατιϊτεσ του ότι, αν 

καταλάβουν τθν Πόλθ, κα τουσ δοκεί το δικαίωμα να τθ λεθλατιςουν 

για τρεισ ιμερεσ. Με αναπτερωμζνο πλζον το θκικό τουσ, χφκθκαν εκ 

νζου ςτθ μάχθ με περιςςότερο πάκοσ και μαχθτικότθτα. Ενϊ κεωρθτικά 

αντζχαμε, ςυνζβθ το απροςδόκθτο: ο Ιουςτινιανθσ εξαιτίασ ενόσ 

επιφανειακοφ τραφματοσ λιγοψφχθςε και τράπθκε ςε φυγι. Άλλωςτε, 

δεν πολεμοφςε για τθν πατρίδα του... Με το πρόςχθμα του 

τραυματιςμοφ του Ιουςτινιανθ πολλοί ςυμπολεμιςτζσ μου κατζφυγαν 

και ζτςι χάςαμε τθν ενότθτα μασ. 

    Εκμεταλλευόμενοι το γεγονόσ αυτό, οι γενίτςαροι εφόρμθςαν από 

τθν πόρτα που ξζχαςαν ανοιχτι πίςω τουσ οι ςτρατιϊτεσ του 

Ιουςτινιάνθ, ενϊ κάποιοι ςυμπολεμιςτζσ τουσ είχαν ιδθ περάςει ςτο 

εςωτερικό των τειχϊν και με πολφ κόπο να καταφζρουν τθν υποςτολι 

τθσ βυηαντινισ ςθμαίασ ςε κάποιουσ πφργουσ και τθν ανζγερςθ τθσ 

Οκωμανικισ. Δυςτυχϊσ, πάνω ςτθν ςφγχυςι μασ παραλείψαμε τθν 

αλλαγι των ςθμαιϊν, με αποτζλεςμα πολλοί να μπερδευτοφν και 

πεπειςμζνοι ότι θ Πόλθ ζπεςε, να τραποφν ςε φυγι. Και ενϊ, ζςτω και 

με τισ λιγοςτζσ δυνάμεισ που  μασ απζμειναν, κάποιοι αντιςτεκόμαςταν 

ςκεναρά, το κακό τρίτωςε, όταν ζνασ άςθμοσ γενίτςαροσ διζπραξε το 



μεγαλφτερο κατόρκωμα, ςκότωςε τον αυτοκράτορα Κωνςταντίνο, ο 

όποιοσ ςε λίγο κείτονταν νεκρόσ μζςα ςϋ ζνα ςωρό από νεκρά ςϊματα 

ςυμπολεμιςτϊν του ςαν ζνασ απλόσ ςτρατιϊτθσ. Εξαιτίασ τθσ 

υποχϊρθςθσ μασ, οι Οκωμανοί πιραν κάρροσ και με μια ςυντονιςμζνθ 

επίκεςθ κατάφεραν να διειςδφςουν ςτθν Πόλθ.  

Ο Μωάμεκ τιρθςε τθν υπόςχεςθ που είχε δϊςει κι ζτςι οι εχκροί 

λεθλατοφςαν για τρεισ ολόκλθρεσ μζρεσ τθν όμορφθ πόλθ μασ. Από τθν 

πρϊτθ ςτιγμι ο Μωάμεκ ειςιλκε ςτθν Άγια οφία, όπου αφοφ 

προςευχικθκε, ανιγγειλε ότι εξισ θ Βαςιλεφουςα των Ρωμαίων και 

όλθσ τθσ Οικουμζνθσ κα ιταν θ πρωτεφουςα του κράτουσ του.  

Ευτυχϊσ, λίγο πριν φτάςουν οι εχκροί ςτο λιμάνι, προλάβαμε με 

λίγουσ ςυντρόφουσ μου να επιβιβαςτοφμε ςε ζνα καράβι και να 

φφγουμε προσ τθ Χίο. Γράφω, λοιπόν, τα λόγια αυτά για να μάκουν οι 

επόμενεσ γενιζσ όςα ζηθςα τθν θμζρα που οι Οκωμανοί πιρανε τθν 

Κωνςταντινοφπολθ.    


