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Ήταν 1 Απριλίου του 1453 και ςτθ Bαςιλεφουςα όλοι οι άνκρωποι ιταν κινθτικοί και 

βοθκοφςαν για τθν επιςκευι των τειχϊν. Τπιρχε ζντονθ φθμολογία ότι οι Οκωμανοί κα 

ζρχονταν ςε λίγεσ μζρεσ να μασ πολιορκιςουν. Πιγα να επιτθριςω τισ καταςκευζσ ωσ 

υπαςπιςτισ του Ιουςτινιάνθ.  Σα τείχθ μασ φαίνεται πωσ ιταν αρκετά γερά και κα άντεχαν 

αρκετά. 

 Και να που οι φόβοι μασ αποδείχτθκαν αλθκινοί. Μετά από λίγεσ μζρεσ κατζφκαςαν πλοία 

και ςτρατεφματα με οκωμανικι ςθμαία και άρχιςε θ πολιορκία. Οι Οκωμανοί 

προςπάκθςαν να μπουν κάτω από τα τείχθ αλλά εμείσ τουσ αποκροφςαμε. υηθτάγαμε 

μεταξφ μασ για το τι κα πρζπει να κάνουμε για να ςωκοφμε, όχι μόνο εμείσ αλλά θ πόλθ 

ολόκλθρθ. Είχαμε διάφορα ςχζδια αλλά μόλισ πθγαίναμε να τα πραγματοποιιςουμε οι 

εχκροί τα ιξεραν με ζναν «μαγικό» τρόπο. Καταλάβαμε ότι υπιρχαν προδότεσ μεταξφ μασ. 

Οι μάχεσ γίνονταν ςϊμα με ςϊμα. Οι Οκωμανοί προςπακοφςαν να μπουν από τθν ξθρά 

αλλά μάταια. ‘Ήταν 11 Μαΐου, νομίηω,  όταν ηιτθςαν μια ςυνάντθςθ για διαπραγματεφςεισ. 

Ζφταςαν κατά το ςοφρουπο. Μασ ηιτθςαν να παραδοκοφμε αλλά αρνθκικαμε. Αυτοί 

αγανάκτθςαν και επζςτρεψαν ςτο ςτρατόπεδό τουσ. Ζτςι χάςαμε τρεισ ϊρεσ για το τίποτα. 

Σθν επόμενθ μζρα μασ περίμενε μια μεγάλθ ζκπλθξθ. Οι Οκωμανοί μετζφεραν τα πλοία 

του ςτθ ςτεριά χρθςιμοποιϊντασ μια δίολκο. Σότε καταλάβαμε πωσ το τζλοσ ιταν κοντά 

κάτι που μασ φόβιςε ακόμα περιςςότερο. Ξαναιλκαν διαπραγματευτζσ, όχι όμωσ για 

ςυμβιβαςμό, αλλά για να μασ απειλιςουν και να μασ προτείνουν να φφγουμε ειρθνικά, 

αλλιϊσ δεν κα γλιτϊναμε τθ ςφαγι. 

29 Μαΐου, θ πιο αποφαςιςτικι θμζρα. Σρεισ το πρωί άρχιςε θ μάχθ. Κατά τθ διάρκειά τθσ, ο 

Ιουςτινιάνθσ τραυματίςτθκε. Σότε προκλικθκε μεγάλθ ςφγχυςθ. Δεν ξζραμε τι να κάνουμε 

εκείνθ τθ ςτιγμι. Ο Ιουςτινιάνθσ δεν μποροφςε να θγθκεί, οπότε ζπρεπε να πάρω μια 

απόφαςθ. Οι ςτρατιϊτεσ επζμεναν να υποχωριςουμε και να φφγουμε. Ζδωςα τθ διαταγι. 

Ενϊ ιμουν ζτοιμοσ να φφγω, ςκζφτθκα τθν Κωςταντίνα. Είχε ηιςει από μικρό παιδί εκεί και 

κα τθσ ιταν δφςκολο να φφγει,  ενϊ θ πόλθ τθσ καταςτρζφεται. Αν ζμενε όμωσ εκεί κα 

πζκαινε όπωσ οι υπόλοιποι. Σθν πιρα μαηί μου και φφγαμε με τα πλοία. Γλιτϊςαμε αλλά θ 

Πόλθ ζπεςε. 

 

                                                                                                                                                      


