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Β΄ Σάμε Γπκλαζίνπ  

Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ πάξηεο 

 

 

                                 « Ήμουν κι εγώ εκεί » 
 

      Κάπνηε ε Ρσκαλία ήηαλ κηα ιακπξή απηνθξαηνξία. Σν εκπόξην ήηαλ ζε 

άλζεζε, όπσο θαη ε νηθνλνκία. Όια ηα θξάηε δήιεπαλ ηελ απηνθξαηνξία καο. 

Αλ θαη είραλ γίλεη πνιιέο επηδξνκέο θαη πνιηνξθίεο ζην παξειζόλ, πάληα ηηο 

απέθξνπε. Η Παλαγία θαη ν Θεόο ήηαλ κε ην κέξνο καο! 

      Βξηζθόκνπλ ζηελ Αγία νθία, ζηελ εθθιεζία ηνπ Θενύ, θαη ηεινύζα ηε  

Θεία Λεηηνπξγία,  όηαλ έλησζα κηα ειαθξά δαιάδα. Έλησζα ζα λα έρεη αιιάμεη  

ν θόζκνο γύξσ κνπ, πξνο ην ρεηξόηεξν όκσο. Άθνπγα γηα αξθεηή ώξα έλαλ 

εθθσθαληηθό ζόξπβν. Βγήθα ινηπόλ από ην λαό θαη θαηεπζύλζεθα ζηα ηείρε, θαη 

ηη λα δσ: Οη αιιόζξεζθνη, νη Οζσκαλνί είραλ αξρίζεη λα πνιηνξθνύλ ηελ Πόιε. 

Γελ πίζηεπα ζηα κάηηα κνπ. Σν ζπκάκαη ζαλ ρζεο, ήηαλ 6 Απξηιίνπ. Αιιά απηό 

δελ ήηαλ ε αξρή. Θπκήζεθα ηόηε ην πειώξην θαλόλη πνπ κεηέθεξαλ ακέηξεηνη 

άληξεο θαη βόδηα ην Φεβξνπάξην σο ην Μάξηε. πγθεληξώζεθε έηζη ν ζηξαηόο 

ηνπο, ν νπνίνο ήηαλ πνιπάξηζκνο. 

      Λίγεο κέξεο αξγόηεξα, νη αιιόζξεζθνη επηρείξεζαλ λα αλνίμνπλ ππόγεηεο 

δηαβάζεηο θάησ από ηα ηείρε. Γόμα ησ Θεώ, ηνπο αληηκεησπίζακε έμππλα. 

Έλησζα ηόηε αλαθνύθηζε, πίζηεςα όηη ζα έθεπγαλ ζύληνκα. Γπζηπρώο όκσο, 

κάο απέθιεηζαλ ηνπο ζαιάζζηνπο δξόκνπο. Μείλακε αβνήζεηνη θη έηζη θαλέλαο 

γεηηνληθόο ιαόο δελ κπόξεζε λα κάο ζώζεη. Ήκαζηαλ θαηαδηθαζκέλνη. 

      Λίγν αξγόηεξα, ζηα κέζα Απξηιίνπ νη ερζξνί επηηίζεληαη ζηα ηείρε. Δπηπρώο, 

νη γελλαίνη καο ζηξαηηώηεο ηνύο απσζνύλ. Σξία γελνβέδηθα πινία θαη ν γελλαίνο 

Φιαληαλειάο κπαίλνπλ ζηνλ Κεξάηην, αθνύ πξώηα έζπαζαλ ηνλ απνθιεηζκό. Ο 

Μσάκεζ πξέπεη λα νξγίζηεθε, γηαηί κεηά κέρξη θαη ηελ ζηεξηά ηελ έθαλε 

ζάιαζζα, θαζώο κεηέθεξε ηα πινία δηα μεξάο πίζσ από ην Γαιαηά κέζα ζηνλ 

Κεξάηην. Άζε πνπ νη Γελνπάηεο ηνπ Γαιαηά βνεζνύζαλ ηνπο Σνύξθνπο, 

απνθαιύπηνληαο ηηο επόκελέο καο θηλήζεηο. 

      ηηο 7  Μαΐνπ, νη Σνύξθνη επηηίζεληαη από ηε ζηεξηά ρσξίο επηηπρία. ηηο  

12 ηνπ ίδηνπ κήλα μαλαεπηηίζεληαη. Ο γελλαίνο απηνθξάηνξάο καο απνθαζίδεη λα 

κελ εγθαηαιείςνπκε ηελ Πόιε. Μάηαηα νη Σνύξθνη πξνζπαζνύλ  λα κπνπλ ζηε 

Βαζηιεύνπζα κέζσ ππόγεησλ δηαβάζεσλ θαη κέζσ ηνπ μύιηλνπ πύξγνπ ηνπο. 

Καηαζθεπάδνπλ επίζεο κηα μύιηλε γέθπξα ζην κπρό ηνπ Κεξάηηνπ θόιπνπ γηα λα 

πξνζβάιινπλ εθείλε ηελ πιεπξά ησλ ηεηρώλ από θνληά.  

      Ο  Κσλζηαληίλνο ζηηο 21 Μαΐνπ αξλείηαη μαλά ηελ παξάδνζε ηεο Πόιεο θη 

αο ηνπ έηαμε ν Μσάκεζ αζθάιεηα θαη πινύηε! Απηόο δε λνηάζηεθε γηα ηε 

ζσηεξία ηνπ, αιιά γηα ηε ζσηεξία όιεο ηεο Πόιεο πνπ πξνζηάηεπε ε Παλαγία ε 

Οδεγήηξηα! 



 Σα γεξά καο ηείρε ζηαδηαθά απνδπλακώλνληαη εμαηηίαο ησλ θαλνληνβνιηζκώλ 

θαη ησλ ππόγεησλ ζηνώλ. Σν εζηθό ησλ ππεξαζπηζηώλ αξρίδεη λα θινλίδεηαη. 

Οιόθιεξν εθείλν ην βξάδπ ηεο Γεπηέξαο πξνο Σξίηε πξνζεπρόκνπλ γηα ηε 

ζσηεξία ηεο Πόιεο. Πξνζπαζνύζα λα επηθνηλσλήζσ κε ην Θεό, αιιά ηειηθά 

ήηαλ γξαθηό ε Πόιε λα ηνπξθέςεη. 

      Ξεκέξσλε Σξίηε. Ο λαόο είρε ζρεδόλ αδεηάζεη, ήκνπλ κόλνο. Έλα κηθξό 

παηδί, πνπ κε βνεζνύζε ζηελ εθθιεζία, κνπ έθεξε ηα θαθά καληάηα από ηα 

ηείρε: ν ηξαπκαηηζκόο ηνπ Ινπζηηληάλε ηνλ νδήγεζε ζηελ απνρώξεζε από ην 

πεδίν ηεο κάρεο. Σν ηειεησηηθό ρηύπεκα ήηαλ ν ζάλαηνο ηνπ γελλαίνπ καο 

απηνθξάηνξα. Ήκνπλ ζίγνπξνο όηη όια είραλ ηειεηώζεη. Πξάγκαηη, άθνπζα ηνπο 

Σνύξθνπο λα μερύλνληαη ζηελ Πόιε θαη λα ηε ιεειαηνύλ. Κακηά δεθαπεληαξηά 

πινία κε Χξηζηηαλνύο θαηάθεξαλ κόλν λα γιπηώζνπλ. Δπηπρώο θη εγώ 

επηβηβάζηεθα ζε έλα από απηά θαη έηζη δελ έκαζα πνηέ ηελ ηύρε ησλ ζπγγελώλ 

θαη ησλ γεηηόλσλ κνπ. 

     


