
Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (29 ΜΑΪΟΥ 1453)  
ΑΙΤΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ  

••• 
Ιωάννης Δ. Κακουδάκης 

Αντιστράτηγος 

Διευθυντής της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού/ΓΕΣ και 
Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής 

Ιστορίας/ΓΕΕΘΑ 
 

  
««ΤΤοο  ττηηνν  ππόόλλιινν  σσοοιι  δδοούύννααιι  οουυττ’’  
εεμμόόνν  έέσσττιι  οούύττ’’  άάλλλλοουυ  ττωωνν  
κκααττοοιικκοούύννττωωνν  εενν  ττααύύττηη∙∙  κκοοιιννήή  
γγααρρ  γγννώώμμηη  ππάάννττεεςς  ααυυττοοππρροοααιι--
ρρέέττωωςς  ααπποοθθααννοούύμμεενν  κκααιι  οουυ  
φφεειισσόόμμεεθθαα  ττηηςς  ζζωωήήςς  ηημμώώνν!!»»  
                      (Μιχαήλ Δούκας, 
                                       ΧΧΧΙΧ, 1)  
(Το να σου παραδώσω την πόλη 
ούτε σε εμένα ανήκει ούτε σε 
κανέναν άλλο από αυτούς που την 
κατοικούν∙ γιατί είναι κοινή από-
φαση όλοι να πεθάνουμε με τη 
θέλησή μας και δεν λυπόμαστε για 
τη ζωή μας!) 

 
ΑΑυυττήή  ήήτταανν  ηη  γγεεννννααίίαα  ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  ττεελλεευυττααίίοουυ  ααυυττοοκκρράάττοορραα  

ττοουυ  ΒΒυυζζααννττίίοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΙΙΑΑ΄́  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοουυ,,  σσττιιςς  δδεελλεεαασσττιικκέέςς  
ππρροοττάάσσεειιςς  ττοουυ  ΣΣοουυλλττάάννοουυ  ΜΜωωάάμμεεθθ  ΒΒ΄́  σσττηηνν  ππύύλληη  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  
ΡΡωωμμααννοούύ,,  οο  οοπποοίίοοςς  μμεε  ττεελλεεσσίίγγρρααφφόό  ττοουυ  ζζηηττοούύσσεε::    

««ΉΉ  κκααττααλλιιππεείίνν  ττηηνν  ππόόλλιινν  κκααιι  
ααππεελλθθεείίνν  έέννθθαα  κκααιι  ββοούύλλεειι  μμεεττάά  ττωωνν  
σσωωνν  ααρρχχόόννττωωνν  κκααιι  υυππααρρχχόόννττωωνν  ήή  
ααννττιισσττήήννααιι  κκααιι  σσυυνν  ττηη  ζζωωήή  κκααιι  τταα  
υυππάάρρχχοονντταα  ααπποολλέέσσεειιςς,,  σσύύ  ττεε  κκααιι  οοιι  
μμεεττάά  σσοουυ..»»    

((ήή  εεγγκκααττααλλεείίππεειιςς  ττηηνν  ππόόλληη  κκααιι  
φφεεύύγγεειιςς  μμεε  ττηη  θθέέλληησσήή  σσοουυ  μμααζζίί  μμεε  ττοουυςς  
άάρρχχοοννττεεςς  κκααιι  τταα  υυππάάρρχχοοννττάά  σσοουυ,,  ήή  
ααννττιισσττέέκκεεσσααιι  κκααιι  χχάάννεειιςς  κκααιι  ττηη  ζζωωήή  κκααιι  
τταα  υυππάάρρχχοονντταα,,  τταα  δδιικκάά  σσοουυ  κκααιι  ααυυττώώνν  
πποουυ  σσεε  αακκοολλοουυθθοούύνν..))  
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ΗΗ  ααππάάννττηησσηη  ααυυττήή  ήήτταανν  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  ππιιοο  ρρωωμμααλλέέεεςς  κκααιι  γγόόννιιμμεεςς  
ααννττιιδδρράάσσεειιςς  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  ψψυυχχήήςς..  ΉΉτταανν  έένναα  εεππιιππλλέέοονν  ΟΟΧΧΙΙ  σσττηηνν  
ααλλυυσσίίδδαα  ττωωνν  πποολλλλώώνν  πποουυ  σσυυννδδέέοουυνν  άάρρρρηηκκτταα  δδιιααμμέέσσοουυ  ττωωνν  
ααιιώώννωωνν  ττηηνν  εεθθννιικκήή  κκααιι  ιισσττοορριικκήή  μμααςς  πποορρεείίαα..  ΩΩσσττόόσσοο,,  ήήτταανν  κκααιι  ττοο  
κκύύκκννεειιοο  άάσσμμαα  μμιιααςς  μμεεγγάάλληηςς  κκααιι  λλααμμππρρήήςς  ααυυττοοκκρρααττοορρίίααςς,,  ηη  οοπποοίίαα  
γγιιαα  ππάάννωω  ααππόό  χχίίλλιιαα  χχρρόόννιιαα  φφώώττιιζζεε  κκααιι  ππααίίδδεευυεε  ττοονν  κκόόσσμμοο..  ΜΜιιααςς  
ααυυττοοκκρρααττοορρίίααςς  πποουυ  δδηημμιιοουυρργγήήθθηηκκεε  ααππόό  ττηη  λλααμμππρρόόττηητταα  ττοουυ  
ΜΜεεγγάάλλοουυ  ΚΚωωνν//ννοουυ  ΑΑ΄́,,  γγιιοουυ  ττηηςς  ΕΕλλέέννηηςς,,  κκααιι  χχάάθθηηκκεε  ππάάλλιι  μμεε  ττηη  
γγεεννννααιιόόττηητταα  ττοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΙΙΑΑ΄́  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοουυ,,  ΕΕλλέέννηηςς  ΔΔρρααγγάάττσσηη    
γγιιοουυ  ππάάλλιι..  

««ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  γγααρρ,,  εευυττυυχχήήςς  ββαασσιιλλεεύύςς,,  ΕΕλλέέννηηςς  υυιιόόςς,,  ααννέέσσττηησσεε  
ττεε  ττααύύττηηνν  κκααιι  εειιςς  άάκκρροονν  εευυδδααιιμμοοννίίααςς  κκααιι  ττύύχχηηςς  εεππήήρρεε,,  κκααιι  ππάάλλιινν  εεππίί  
ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ,,  δδυυσσττυυχχοούύςς  ββαασσιιλλέέωωςς,,  ΕΕλλέέννηηςς  υυιιοούύ,,  εεάάλλωω  ττεε  κκααιι  εειιςς  
εεσσχχάάττηηνν  δδοουυλλεείίαανν  ττεε  κκααιι  κκαακκοοδδααιιμμοοννίίαανν  κκααττήήχχθθηη..»»  

                                          ((ΚΚρριιττόόββοουυλλοοςς  οο  ΊΊμμββρριιοοςς--ΥΥμμννηηττήήςς  ττοουυ  ΜΜωωάάμμεεθθ  ΒΒ΄́))    

ΚΚααιι  έέττσσιι  εεππααλληηθθεεύύττηηκκεε  ηη  ππρροοφφηηττεείίαα,,  όόττιι  θθαα  ππέέσσεειι  ηη  ΠΠόόλληη,,  όότταανν  
θθαα  εείίννααιι  ααυυττοοκκρράάττοορρααςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς,,  γγιιοοςς  ΕΕλλέέννηηςς..    

ΤΤοο  332244  μμ..ΧΧ..  οο  ΜΜέέγγααςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ααπποοφφάάσσιισσεε  νναα  δδηημμιιοουυρργγήή--
σσεειι  μμιιαα  ννέέαα  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  γγιιαα  νναα  σσώώσσεειι  ττηηνν  ΒΒυυζζααννττιιννήή    ΑΑυυττοοκκρρααττοο--
ρρίίαα..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  μμέέρροοςς  γγιιαα  νναα  σσττεεγγάάσσεειι  ττοο  ννέέοο  ααυυττοοκκρράάττοορραα  
θθεεωωρρήήθθηηκκεε  ηη  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΠΠοολλίίχχννηηςς  ττοουυ  ΒΒυυζζααννττίίοουυ,,  μμιιααςς  ππόόλληηςς  μμεε  
σσττρρααττηηγγιικκήή  θθέέσσηη  πποουυ  έέννωωννεε  ττηηνν  ΑΑννααττοολλήή  μμεε  ττηη  ΔΔύύσσηη  κκααιι  ττοο  ΒΒοορρρράά  
μμεε  ττοο  ΝΝόόττοο..  ΌΌτταανν  έέγγιινναανν  τταα  εεγγκκααίίννιιαα  ττηηςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς,,  ττηηςς  
ΝΝέέααςς  ΡΡώώμμηηςς,,  ττηηνν  1111ηη  ΜΜααΐΐοουυ  ττοουυ  333300  μμ..ΧΧ..,,  κκααννεείίςς  δδεενν  φφααννττααζζόότταανν  
όόττιι  ηη  ππόόλληη  ααυυττήή  θθαα  ααπποοττεελλοούύσσεε  ττοο  κκέέννττρροο  ττηηςς  οοιικκοουυμμέέννηηςς  πποουυ  θθαα  
γγοοήήττεευυεε  φφίίλλοουυςς  κκααιι  εεχχθθρροούύςς  μμεε  ττηη  δδόόξξαα  κκααιι  ττοο  μμεεγγααλλεείίοο  ττηηςς..  ΗΗ  
««ΕΕππττάάλλοοφφοοςς  ππόόλληη»»,,  μμεε  ττιιςς  εεκκκκλληησσίίεεςς  ττηηςς,,  ττοονν  ππλλοούύττοο  κκααιι  ττηη  
μμεεγγααλλοοππρρέέππεειιάά  ττηηςς,,  ααπποοττέέλλεεσσεε  μμιιαα  σσυυννεεχχήή  ππρρόόκκλληησσηη  γγιιαα  όόλλοουυςς  
ττοουυςς  πποολλιιττιισσμμέέννοουυςς  κκααιι  μμηη  λλααοούύςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  κκιιννοούύνντταανν  σστταα  ββόόρρεειιαα  
κκααιι  ααννααττοολλιικκάά  σσύύννοορράά  ττηηςς..  ΌΌλλοοιι  όόμμωωςς  γγννώώρριιζζαανν  κκααιι  τταα  ιισσχχυυρράά,,  
ααππόόρρθθηητταα,,  θθεεοοδδοοσσιιαακκάά  ττεείίχχηη  πποουυ  ππρροοσσττάάττεευυαανν  ττηη  ΒΒαασσιιλλεεύύοουυσσαα,,  
ππααρρέέχχοοννττάάςς  ττηηςς  ππρροοσστταασσίίαα,,  αασσφφάάλλεειιαα  κκααιι  δδύύννααμμηη..  ΔΔεενν  εείίννααιι  ττυυχχααίίοο  
άάλλλλωωσσττεε,,  ππωωςς  κκααιι  ττιιςς  2222  φφοορρέέςς  πποουυ  ηη  ΠΠόόλληη  πποολλιιοορρκκήήθθηηκκεε,,  οοιι  
πποολλιιοορρκκηηττέέςς  ττηηςς  κκαατταασσττρράάφφηηκκαανν..  ΛΛοογγιικκάά,,  λλοοιιππόόνν,,  εείίχχεε  
δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί  οο  θθρρύύλλοοςς  ππωωςς  ηη  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη  δδεενν  ππρρόόκκεειιττααιι  
νναα  ααλλωωθθεείί  πποοττέέ!!  ΑΑκκόόμμαα  κκααιι  όότταανν  ηη  ΠΠόόλληη  πποολλιιοορρκκοούύνντταανν  ααππόό  ττοουυςς  
ΦΦρράάγγκκοουυςς  σσττααυυρροοφφόόρροουυςς  ττοο  11220044  χχρρεειιάάσσττηηκκεε  ηη  ππρροοδδοοσσίίαα  ααππόό  
ΒΒυυζζααννττιιννοούύςς  ααξξιιωωμμααττοούύχχοουυςς  γγιιαα  νναα  ππέέσσεειι!!  ΗΗ  άάλλωωσσηη  ττηηςς  
ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς  σσττιιςς  1122  ΑΑππρριιλλίίοουυ  11220044  ααπποοττέέλλεεσσεε  ττηηνν  
ααφφεεττηηρρίίαα  ττοουυ  οορριισσττιικκοούύ  ττηηςς  ττέέλλοουυςς..    



  33

ΗΗ  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη  κκααιι  ηη  ΒΒυυζζααννττιιννήή  ΑΑυυττοοκκρρααττοορρίίαα  γγιιαα  
ππεερρίίπποουυ  μμιιαα  χχιιλλιιεεττίίαα  ααπποοττεελλοούύσσαανν  ττοο  ππρροοππύύρργγιιοο  ττοουυ  χχρριισσττιιααννιισσμμοούύ  
κκααιι  ττοουυ  πποολλιιττιισσμμοούύ..  ΌΌλλοοιι  οοιι  εεχχθθρροοίί  ττηηςς  χχρριισσττιιααννοοσσύύννηηςς  χχάάννοονντταανν  
μμππρροοσσττάά  σστταα  ττεείίχχηη  ττηηςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς..  ΟΟιι  ΠΠέέρρσσεεςς  κκααιι  οοιι  
ΆΆββααρροοιι  ττοο  662266,,  οοιι  ΡΡώώσσοοιι  ττοο  886600  κκααιι  οοιι  ΒΒοούύλλγγααρροοιι  ττοο  991177..  ΟΟιι  
σσηημμααννττιικκόόττεερρεεςς  όόμμωωςς  πποολλιιοορρκκίίεεςς,,  πποουυ  κκααθθόόρριισσαανν  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  κκααιι  
ττοο  μμέέλλλλοονν  ττόόσσοο  ττηηςς  ΒΒυυζζααννττιιννήήςς  AAυυττοοκκρρααττοορρίίααςς,,  όόσσοο  κκααιι  ττηηςς  
χχρριισσττιιααννιικκήήςς  ΕΕυυρρώώππηηςς,,  ήήτταανν  ααυυττέέςς  ττωωνν  ΑΑρράάββωωνν  ττοο  667744  κκααιι  ττοο  771177  
μμ..ΧΧ..  ΩΩσσττόόσσοο,,  ηη  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη  ήήτταανν  εεκκεείίννηη  πποουυ  μμεεττέέδδωωσσεε  ττοο  
χχρριισσττιιααννιισσμμόό  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη,,  ήήτταανν  εεκκεείίννηη  πποουυ  δδιιααφφύύλλααξξεε  κκααιι  
δδιιέέδδωωσσεε  σσττοονν  ττόόττεε  γγννωωσσττόό  κκόόσσμμοο  ττιιςς  γγννώώσσεειιςς  ττωωνν  ααρρχχααίίωωνν  
φφιιλλοοσσόόφφωωνν..  ΔΔίίκκααιιαα,,  λλοοιιππόόνν,,  χχααρραακκττηηρρίίσσττηηκκεε  ωωςς  ««οο  μμοοννααδδιικκόόςς  
φφάάρροοςς  πποουυ  έέλλααμμππεε  μμέέσσαα  σσττοο  σσκκοοττάάδδιι  ττοουυ  ΜΜεεσσααίίωωνναα»»..  

ΗΗ  ααρρχχήή  ττοουυ  ττέέλλοουυςς  ττηηςς  κκρρααττααιιάάςς  ααυυττοοκκρρααττοορρίίααςς  άάρρχχιισσεε,,  όόππωωςς  
ππρροοεείίππαα,,  όότταανν  οοιι  ΦΦρράάγγκκοοιι  άάλλωωσσαανν  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  ττηηνν  
ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη  ττοο  11220044..  ΗΗ  φφρριικκττήή  λλεεηηλλαασσίίαα  ττόόττεε  ττηηςς  
ΒΒαασσιιλλεεύύοουυσσααςς  ααππόό  ττοουυςς  σσττααυυρροοφφόόρροουυςς  σσττέέρρηησσεε  ττηηνν  ππόόλληη  ααππόό  τταα  
σσυυσσσσωωρρεευυμμέένναα  ααμμύύθθηητταα  ππλλοούύττηη  κκααιι  ττοουυςς  ααννεεξξάάννττλληηττοουυςς  
θθηησσααυυρροούύςς  ττέέχχννηηςς  πποουυ  εείίχχεε..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ττηηςς  ΦΦρρααγγκκοοκκρρααττίίααςς  όόλλοοιι  
ααυυττοοίί  οοιι  θθηησσααυυρροοίί  ααφφααιιρρέέθθηηκκαανν  ααππόό  ττοο  οορργγααννιικκόό  ττοουυςς  σσύύννοολλοο  κκααιι  
κκόόσσμμηησσαανν  τταα  μμεεγγάάλλαα  κκέέννττρραα  ττηηςς  ΔΔύύσσηηςς..  ΑΑκκόόμμαα  κκααιι  όότταανν  ηη  ΠΠόόλληη  
αανναακκττήήθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  σσττρρααττηηγγόό  ττοούύ  ΜΜιιχχααήήλλ  ΗΗ΄́  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοουυ,,  ΑΑλλέέξξιιοο  
ΣΣττρρααττηηγγόόπποουυλλοο  ττοο  11226611,,  δδεενν  μμππόόρρεεσσεε  νναα  ααπποοκκττήήσσεειι  ττηηνν  ππααλλααιιάά  
ττηηςς  δδύύννααμμηη..  ΑΑννττίίθθεετταα,,  τταα  ππρροοββλλήήμμαατταα  πποουυ  εείίχχεε  νναα  ααννττιιμμεεττωωππίίσσεειι  ηη  
ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη  ήήτταανν  ττεερράάσσττιιαα..  ΗΗ  οοιικκοοννοομμιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν  
οοπποοίίαα  εείίχχεε  ππεερριιέέλλθθεειι  ηη  ααυυττοοκκρρααττοορρίίαα  ήήτταανν  φφρριικκττήή..  ΗΗ  εεξξααφφάάννιισσηη  ττηηςς  
μμιικκρρήήςς,,  εελλεεύύθθεερρηηςς  γγεεωωρργγιικκήήςς  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς,,  ηη  οοπποοίίαα  σσττήήρριιζζεε  
οοιικκοοννοομμιικκάά  κκααιι  σσττρρααττιιωωττιικκάά  ττοο  ΒΒυυζζάάννττιιοο  σστταα  χχρρόόννιιαα  ττηηςς  κκυυρριιααρρχχίίααςς  
ττοουυ,,  εείίχχεε  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  κκααττααππιιέέζζοοννττααιι  οοιι  ππλληηθθυυσσμμοοίί  ττηηςς  
υυππααίίθθρροουυ  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  κκεεννττρριικκήή  δδιιοοίίκκηησσηη..  ΈΈττσσιι,,  μμεε  ττηη  μμεεττααττρροοππήή  
ττωωνν  μμιικκρροοκκααλλλλιιεερργγηηττώώνν  σσεε  δδοουυλλοοππάάρροοιικκοουυςς,,  εεππιιττααχχύύννθθηηκκεε  ηη  
ππττώώσσηη  ττοουυ  ΒΒυυζζααννττίίοουυ..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  μμεε  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  εεμμπποορριικκώώνν  
ππρροοννοομμίίωωνν  σσττιιςς  ιιττααλλιικκέέςς  ππόόλλεειιςς,,  ττοο  ββυυζζααννττιιννόό  εεμμππόόρριιοο  κκααιι  ηη  
ννααυυττιιλλίίαα  ππααρρήήκκμμαασσαανν..    

ΚΚααιι  σσττοο  σσττρρααττιιωωττιικκόό  ττοομμέέαα  τταα  λλάάθθηη  ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  
ΒΒυυζζααννττιιννώώνν  ααυυττοοκκρρααττόόρρωωνν  ήήτταανν  μμεεγγάάλλαα  κκααιι  κκαατταασσττρροοφφιικκάά..  ΗΗ  
ππααρρααμμέέλληησσηη  ττοουυ  ννααυυττιικκοούύ,,  πποουυ  ααπποοττεελλοούύσσεε  ττηη  δδύύννααμμηη  ττηηςς  
ααυυττοοκκρρααττοορρίίααςς  κκααιι  εείίχχεε  κκαατταασσττήήσσεειι  ττηη  ΜΜεεσσόόγγεειιοο  θθάάλλαασσσσαα  
««ββυυζζααννττιιννήή  λλίίμμννηη»»,,  οοδδήήγγηησσεε  σσττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ννέέωωνν  ννααυυττιικκώώνν  
δδυυννάάμμεεωωνν  πποουυ  ααννττιικκααττέέσσττηησσαανν  ττηηνν  ααυυττοοκκρρααττοορρίίαα,,  ττόόσσοο  εεμμπποορριικκάά,,  
όόσσοο  κκααιι  σσττρρααττιιωωττιικκάά..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  οοιι  ββυυζζααννττιιννοοίί  ααυυττοοκκρράάττοορρεεςς  
ααννττιικκααττέέσσττηησσαανν  ττοονν  εεθθννιικκόό  ββυυζζααννττιιννόό  σσττρρααττόό,,  πποουυ  ααπποοττεελλοούύσσεε  ττοο  
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φφόόββηηττρροο  ττωωνν  εεχχθθρρώώνν  ττοουυ  ΒΒυυζζααννττίίοουυ,,  μμεε  μμιισσθθοοφφόόρροουυςς  πποουυ  δδεενν  
γγννώώρριιζζαανν  κκαανν  ττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  ααυυττοοκκρρααττοορρίίααςς  κκααιι  ττοο  μμόόννοο  πποουυ  ττοουυςς  
εεννδδιιέέφφεερρεε  ήήτταανν  ττοο  χχρρήήμμαα..  ΟΟιι  άάννθθρρωωπποοιι  ααυυττοοίί  δδεενν  δδίίσστταασσαανν  νναα  
ππααρρααττήήσσοουυνν  ττηηνν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη  κκααιι  νναα  σσυυσσττρρααττεευυθθοούύνν  μμεε  
ττοουυςς  ΟΟθθωωμμααννοούύςς,,  όότταανν  ππιιαα  φφααιιννόότταανν  ππωωςς  οοιι  μμέέρρεεςς  ττηηςς  ΠΠόόλληηςς  ήήτταανν  
λλίίγγεεςς..    

ΗΗ  εελλάάττττωωσσηη  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ  σσττιιςς  ααννααττοολλιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  
ααυυττοοκκρρααττοορρίίααςς  κκααιι  ηη  έέλλλλεειιψψηη  ιικκααννοούύ  σσττρρααττοούύ  εείίχχαανν  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  
ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  εεννόόςς  ννέέοουυ  κκρράάττοουυςς,,  ττοουυ  ΟΟθθωωμμααννιικκοούύ..  ΜΜέέσσαα  σσεε  λλίίγγαα  
χχρρόόννιιαα  ττοο  μμιικκρρόό  ααυυττόό  κκρρααττίίδδιιοο  κκααττάάφφεερρεε  νναα  κκυυρριιααρρχχήήσσεειι  σσττηηνν  
ππλλοουυσσιιόόττεερρηη  εεππααρρχχίίαα  ττοουυ  ΒΒυυζζααννττίίοουυ,,  ττηη  ΜΜιικκρράά  ΑΑσσίίαα,,  κκααιι  μμέέσσαα  σσεε  
ππεερρίίπποουυ  5500  χχρρόόννιιαα  οοιι  ΤΤοούύρρκκοοιι  εείίχχαανν  φφττάάσσεειι  σστταα  ΒΒααλλκκάάννιιαα..    

ΤΤοο  ΒΒυυζζάάννττιιοο  άάρργγηησσεε  νναα  ααννττιιλληηφφθθεείί  ττοονν  κκίίννδδυυννοο  κκααιι  ππλλέέοονν  ηη  
κκααττάάσστταασσηη  εείίχχεε  ξξεεφφύύγγεειι  ααππόό  ττοονν  έέλλεεγγχχόό  ττοουυ..  ΌΌτταανν  ττοο  11335544  οοιι  
ΤΤοούύρρκκοοιι  κκααττέέλλααββαανν  ττηηνν  ΚΚααλλλλίίπποολληη  σσττηη  ΘΘρράάκκηη,,  ηη  ππρροοέέλλαασσήή  ττοουυςς  
σστταα  ΒΒααλλκκάάννιιαα  ήήτταανν  εεύύκκοολληη..  ΟΟιι  εελλεεύύθθεερρεεςς  ββυυζζααννττιιννέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  
έέππεεφφτταανν  δδιιααδδοοχχιικκάά  σστταα  χχέέρριιαα  ττωωνν  ΤΤοούύρρκκωωνν  μμεε  ττηηνν  ααυυττοοκκρρααττοορρίίαα  
ααννήήμμπποορρηη  νναα  ααννττιιδδρράάσσεειι..  ΑΑυυττήή  ηη  ρρααγγδδααίίαα  εεξξάάππλλωωσσηη  ττοουυ  
οοθθωωμμααννιικκοούύ  κκρράάττοουυςς  οοδδήήγγηησσεε  ττοουυςς  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοουυςς,,  ττοουυςς  
ττεελλεευυττααίίοουυςς  ααυυττοοκκρράάττοορρεεςς  ττοουυ  ΒΒυυζζααννττίίοουυ,,  νναα  σσττρρααφφοούύνν  γγιιαα  
ββοοήήθθεειιαα  σσττηη  ΔΔύύσσηη..  ΓΓιιαα  νναα  εεππιιττεευυχχθθεείί  όόμμωωςς  σσυυμμφφωωννίίαα,,  έέππρρεεππεε  νναα  
υυπποοχχωωρρήήσσεειι  ηη  ΑΑννααττοολλιικκήή  ΕΕκκκκλληησσίίαα  σσττιιςς  ααξξιιώώσσεειιςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς,,  
ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααςς  ττοο  ππρρωωττεείίοο  ττοουυ  ΠΠάάππαα..  ΟΟιι  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοοιι,,  κκααθθώώςς  κκααιι  
πποολλλλοοίί  ααννώώττεερροοιι  κκλληηρριικκοοίί  κκααιι  ααξξιιωωμμααττοούύχχοοιι,,  μμππρροοσσττάά  σσττοονν  κκίίννδδυυννοο  
νναα  χχααθθεείί  ηη  ααυυττοοκκρρααττοορρίίαα,,  δδέέχχθθηηκκαανν    νναα  κκάάννοουυνν  ααυυττήή  ττηη  θθυυσσίίαα  κκααιι  
νναα  ααννααγγννωωρρίίσσοουυνν  τταα  ππρρωωττεείίαα  ττοουυ  ΠΠάάππαα,,  οοδδηηγγώώννττααςς  ττιιςς  δδυυοο  
ΕΕκκκκλληησσίίεεςς  σσττηηνν  έέννωωσσηη..  ΈΈττσσιι,,  ττοο  11443399  σσττηη  σσύύννοοδδοο  ττηηςς  ΦΦλλωωρρεεννττίίααςς,,  
υυπποογγρράάφφηηκκεε  κκααιι  ααππόό  τταα  δδύύοο  μμέέρρηη  ηη  ΈΈννωωσσηη  ττωωνν  ΕΕκκκκλληησσιιώώνν..  ΟΟ  
λλααόόςς  όόμμωωςς  κκααιι  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  μμέέρροοςς  ττοουυ  κκλλήήρροουυ  ήήτταανν  ααννττίίθθεεττοο  σσ’’  
ααυυττήή  ττηηνν  έέννωωσσηη  κκααιι  ττηηνν  πποολλέέμμηησσαανν  μμεε  ββιιααιιόόττηητταα..  ΑΑυυττόό  εείίχχεε  ωωςς  
ααπποοττέέλλεεσσμμαα,,  ππααρρααμμοοννέέςς  ττηηςς  πποολλιιοορρκκίίααςς  ττηηςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς  
ααππόό  ττοουυςς  ΤΤοούύρρκκοουυςς,,  ηη  ΠΠόόλληη  νναα  μμαασσττίίζζεεττααιι  ααππόό  εεμμφφύύλλιιεεςς  
σσυυγγκκρροούύσσεειιςς  μμεεττααξξύύ  ΕΕννωωττιικκώώνν  κκααιι  ΑΑννθθεεννωωττιικκώώνν..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  οο  
ΣΣοουυλλττάάννοοςς  ΜΜοουυρράάττ  ΒΒ΄́  σσυυννέέχχιιζζεε  ττηηνν  κκααττάάκκττηησσηη  ττωωνν  ΒΒααλλκκααννίίωωνν,,  
εεννώώ  οο  ΔΔεεσσππόόττηηςς  ττοουυ  ΜΜυυσσττρράά  κκααιι  ααδδεερρφφόόςς  ττοουυ  ααυυττοοκκρράάττοορραα  
ΙΙωωάάννννηη  ΗΗ΄́  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοουυ,,  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοοςς  ((οο  μμεεττέέππεειιτταα  
ααυυττοοκκρράάττοορρααςς)),,  ααννττιισσττεεκκόότταανν  ηηρρωωιικκάά  σσττοονν  ΤΤοούύρρκκοο  κκαατταακκττηηττήή..    

ΤΤοο  11444499  οο  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  δδιιααδδέέχχθθηηκκεε  σσττοο  θθρρόόννοο  ττοονν  ααδδεερρφφόό  
ττοουυ  κκααιι  ππρροοεεττοοίίμμαασσεε  ττηηνν  ΠΠόόλληη  γγιιαα  ττηη  δδιιααφφααιιννόόμμεεννηη  πποολλιιοορρκκίίαα..  
ΈΈμμεελλλλεε  νναα  εείίννααιι  οο  ττεελλεευυττααίίοοςς  υυππεερραασσππιισσττήήςς  ττηηςς  μμαακκρροοββιιόόττεερρηηςς  κκααιι  
ιισσχχυυρρόόττεερρηηςς  ααυυττοοκκρρααττοορρίίααςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  οο  ππιιοο  υυππεερρήήφφααννοοςς  κκααιι  
γγεεννννααίίοοςς  ααππ’’  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ππρροοκκααττόόχχοουυςς  ττοουυ!!  
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ΤΤοο  11445511  ττοονν  ΣΣοουυλλττάάννοο  ΜΜοουυρράάττ  ΒΒ΄́  δδιιααδδέέχχττηηκκεε  σσττοο  θθρρόόννοο  οο  
γγιιοοςς  ττοουυ  ΜΜωωάάμμεεθθ  ΒΒ΄́,,  σσεε  ηηλλιικκίίαα  2211  εεττώώνν,,  οο  εεπποοννοομμααζζόόμμεεννοοςς  
««ΠΠοορρθθηηττήήςς»»  κκααιι  ααπποοκκααλλοούύμμεεννοοςς  ααππόό  ττοουυςς  ΤΤοούύρρκκοουυςς  ΜΜεεχχμμέέττ  
««ΦΦααττίίχχ»»,,  δδηηλλααδδήή  ««κκοοννττοοππόόδδααρροοςς»»..  ΟΟ  ΜΜωωάάμμεεθθ  ήήτταανν  έέννααςς  πποολλύύ  
φφιιλλόόδδοοξξοοςς  σσοουυλλττάάννοοςς,,  πποουυ  θθαα  εεκκππλλήήρρωωννεε  ττοο  χχρρηησσμμόό  ττοουυ  ππρροοφφήήττηη  
ΜΜωωάάμμεεθθ,,  όόττιι  ««όόπποοιιοοςς  κκαατταακκττήήσσεειι  ττηηνν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη,,  ααυυττόόςς  θθαα  
εείίννααιι  κκααιι  οο  μμεεγγααλλύύττεερροοςς  σσττρρααττηηγγόόςς!!»»..  ΈΈττσσιι,,  οο  ΜΜωωάάμμεεθθ  άάρρχχιισσεε  ττιιςς  
ππρροοεεττοοιιμμαασσίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  πποολλιιοορρκκίίαα  ττηηςς  ΒΒαασσιιλλεεύύοουυσσααςς..  ΗΗ  δδηημμιιοουυρργγίίαα  
ττοουυ  ιισσχχυυρροούύ  φφρροουυρρίίοουυ  ΡΡοούύμμεελληη  ΧΧιισσάάρρ  σσττοονν  ΕΕύύξξεειιννοο  ΠΠόόννττοο,,  ηη  
σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  μμεεγγάάλλωωνν  σσττρρααττιιωωττιικκώώνν  μμοοννάάδδωωνν,,  κκααιι  ηη  κκαατταασσκκεευυήή  
ττοουυ  ιισσχχυυρροούύ  ππυυρροοββόόλλοουυ  ααππόό  ττοονν  εειιδδιικκόό  μμηηχχααννιικκόό  ΟΟυυρρββααννόό  γγιιαα  νναα  
κκαατταασσττρρααφφοούύνν  τταα  ττεείίχχηη,,  ήήτταανν  σσοοββααρρέέςς  εεννδδεείίξξεειιςς  όόττιι  δδεενν  θθαα  ααρργγοούύσσεε  
οο  ννεεααρρόόςς  ΣΣοουυλλττάάννοοςς  νναα  εεππιιττεεθθεείί..    

ΚΚααιι  οο  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  όόμμωωςς  δδεενν  έέμμεειιννεε  άάππρρααγγοοςς..  ΟΟ  
ααυυττοοκκρράάττοορρααςς,,  πποουυ  εεκκττόόςς  ααππόό  ττόόλλμμηη  κκααιι  γγεεννννααιιόόττηητταα  χχααρραακκττηηρριιζζόό--
τταανν  κκααιι  ααππόό  σσύύννεεσσηη,,  άάρρχχιισσεε  νναα  εεππιισσκκεευυάάζζεειι  τταα  ττεείίχχηη  ττηηςς  ΠΠόόλληηςς,,  
πποουυ  εείίχχαανν  μμεείίννεειι  ππααρρααμμεελληημμέένναα  ααππόό  ττοουυςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυςς  
ααυυττοοκκρράάττοορρεεςς,,  κκααιι  ααππηηύύθθυυννεε  έέκκκκλληησσηη  ββοοήήθθεειιααςς  σσττηη  ΔΔύύσσηη,,  ββοοήήθθεειιαα  
πποουυ  δδυυσσττυυχχώώςς,,  δδεενν  έέφφτταασσεε  πποοττέέ..  ΕΕλλάάχχιισσττοοιι  ήήτταανν  οοιι  εεθθεελλοοννττέέςς  πποουυ  
ααππάάννττηησσαανν  σσττοο  κκάάλλεεσσμμάά  ττοουυ..  ΗΗ  άάμμυυνναα  ττοουυ  κκρράάττοουυςς  ααννααττέέθθηηκκεε  
σσττοονν  ΓΓεεννοουυάάττηη  ΣΣττρρααττηηγγόό  ΙΙωωάάννννηη  ΙΙοουυσσττιιννιιάάννιι..  ΑΑνν  κκααιι  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  
νναα  υυπποολλοογγίίσσοουυμμεε  ττοονν  αακκρριιββήή  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  δδυυννάάμμεεωωνν,,  ττόόσσοο  ττωωνν  
ΒΒυυζζααννττιιννώώνν,,  όόσσοο  κκααιι  ττωωνν  ΤΤοούύρρκκωωνν,,  εεννττοούύττοοιιςς  θθεεωωρροούύμμεε  σσήήμμεερραα  
ππωωςς  οοιι  δδυυννάάμμεειιςς  ττωωνν  ΤΤοούύρρκκωωνν  ήήτταανν  ππεερρίίπποουυ  226600..000000  άάννδδρρεεςς  ήή  
κκααττ’’  άάλλλλεεςς  ππηηγγέέςς  440000..000000  ήή  770000..000000  άάννδδρρεεςς  κκααιι  442200  ππλλοοίίαα,,  εεννώώ  
ττωωνν  ΒΒυυζζααννττιιννώώνν  ήήτταανν  ππεερρίίπποουυ  99..000000  μμααχχηηττέέςς,,  ααππόό  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  οοιι  
44..000000  ήήτταανν  ξξέέννοοιι  μμιισσθθοοφφόόρροοιι,,  κκααιι  μμόόλλιιςς  3399  ππλλοοίίαα,,  ααππόό  τταα  οοπποοίίαα  1122  
μμόόννοο  ήήτταανν  εελλλληηννιικκάά..  ΑΑννααλλοογγίίαα  δδυυννάάμμεεωωνν  11::2299  υυππέέρρ  ττωωνν  ΤΤοούύρρκκωωνν..  
ΉΉτταανν  λλοοιιππόόνν  φφααννεερρόό  όόττιι  οοιι  ΒΒυυζζααννττιιννοοίί  ββρρίίσσκκοονντταανν  σσεε  
δδυυσσχχεερρέέσσττααττηη  θθέέσσηη  κκααιι  όόττιι  μμόόννοο  ττοο  θθάάρρρροοςς  κκααιι  ηη  ααννδδρρεείίαα,,  δδεενν  θθαα  
ττοουυςς  έέσσωωζζαανν..  ΔΔυυσσττυυχχώώςς,,  ηη  μμοοίίρραα  ττηηςς  ΠΠόόλληηςς  ήήτταανν  κκααττααδδιικκαασσμμέέννηη..  

ΣΣττιιςς  55  ττοουυ  ΑΑππρρίίλληη  ττοουυ  11445533,,  οο  ΜΜωωάάμμεεθθ  εεμμφφααννίίσσττηηκκεε  μμππρροοσσττάά  
ααππόό  τταα  ττεείίχχηη  ττηηςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς  κκααιι  άάρρχχιισσεε  νναα  τταα  ππρροοσσββάάλλεειι..    
ΌΌσσαα  ααππόό  τταα  ττεείίχχηη  κκαατταασσττρρέέφφοονντταανν  ξξααννααχχττίίζζοονντταανν  ααμμέέσσωωςς  ααππόό  
ττοουυςς  υυππεερραασσππιισσττέέςς  ττηηςς..  ΣΣττιιςς  1188  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  μμήήνναα  οο  ΜΜωωάάμμεεθθ  έέκκααννεε  
ττηηνν  ππρρώώττηη  ττοουυ  έέφφοοδδοο,,  ηη  οοπποοίίαα  ααπποοκκρροούύσσττηηκκεε  σσθθεεννααρράά  ααππόό  ττοονν  
ιικκααννόόττααττοο  ΣΣττρρααττηηγγόό  ΙΙοουυσσττιιννιιάάννιι..  ΣΣττιιςς  2200  ΑΑππρριιλλίίοουυ,,  44  εελλλληηννιικκάά  ππλλοοίίαα  
μμεε  ππλλοοίίααρρχχοο  ττοονν  ΦΦλλααννττααννεελλάά,,  κκααττάάφφεερραανν  νναα  μμπποουυνν  σσττοο  λλιιμμάάννιι  ττηηςς  
ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς  κκααιι  νναα  ββυυθθίίσσοουυνν  ααρρκκεεττάά  ααππόό  τταα  ττοουυρρκκιικκάά  
ππλλοοίίαα..  ΥΥπποολλοογγίίζζεεττααιι  όόττιι  ππννίίγγηηκκαανν  ππεερρίίπποουυ  1122..000000  ΤΤοούύρρκκοοιι..  ΤΤοο  
κκααττόόρρθθωωμμαα  ααυυττόό  γγέέμμιισσεε  μμεε  θθάάρρρροοςς  ττοουυςς  γγεεννννααίίοουυςς  υυππεερραασσππιισσττέέςς  
ττηηςς  ΠΠόόλληηςς..  ΟΟ  ίίδδιιοοςς  οο  ΣΣοουυλλττάάννοοςς,,  πποουυ  ππααρραακκοολλοουυθθοούύσσεε  ττηη  
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ννααυυμμααχχίίαα,,  ββλλέέπποοννττααςς  ττηη  ννίίκκηη  ττοουυ  μμιικκρροούύ  εελλλληηννιικκοούύ  σσττόόλλοουυ,,  
οορργγιισσμμέέννοοςς  μμππήήκκεε  μμεε  ττοο  άάλλοογγόό  ττοουυ    μμεεςς  σσττηη  θθάάλλαασσσσαα..  ΣΣττιιςς  2222  
όόμμωωςς  ΑΑππρριιλλίίοουυ  οο  ΜΜωωάάμμεεθθ  μμεε  μμιιαα  σσπποουυδδααίίαα  σσττρρααττηηγγιικκήή  κκίίννηησσηη,,  
έέσσφφιιξξεε  αακκόόμμαα  ππιιοο  πποολλύύ  ττοονν  κκλλοοιιόό  γγύύρρωω  ααππόό  ττηηνν  πποολλιιοορρκκοούύμμεεννηη  
ΠΠόόλληη..  ΟΟ  ααυυττοοκκρράάττοορρααςς  μμάάττααιιαα  ααννέέμμεεννεε  ββοοήήθθεειιαα  ααππόό  ττηη  ΔΔύύσσηη..  
ΠΠααρρόόλλαα  ααυυττάά,,  ααρρννήήθθηηκκεε  γγεεννννααίίαα  ττηηνν  ππρρόότταασσηη  ττοουυ  ΜΜωωάάμμεεθθ  νναα  
φφύύγγεειι  ααππόό  ττηηνν  ΠΠόόλληη  κκααιι  νναα  ζζήήσσεειι  εελλεεύύθθεερροοςς  σσττοο  ΜΜυυσσττρράά..  ΜΜεεττάά  
ααππόό  όόλλαα  ααυυττάά  οο  ΣΣοουυλλττάάννοοςς  εεττοοιιμμάάσσττηηκκεε  γγιιαα  ττηη  μμεεγγάάλληη  εεππίίθθεεσσηη..    

ΣΣττιιςς  2288  ΜΜααΐΐοουυ  11445533  οο  ααυυττοοκκρράάττοορρααςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΙΙΑΑ΄́  
ΠΠααλλααιιοολλόόγγοοςς  εειισσήήλλθθεε  σσττοο  ννααόό  ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΣΣοοφφίίααςς  κκααιι  μμεεττάάλλααββεε  ττωωνν  
ααχχρράάννττωωνν  μμυυσσττηηρρίίωωνν,,  μμέέσσαα  σσεε  ππλλήήθθοοςς  ππιισσττώώνν  πποουυ  ττοονν  
εεππεευυφφηημμοούύσσεε..  ΕΕίίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  νναα  ππεερριιγγρράάψψεειι  κκααννεείίςς  ττιιςς  σσκκηηννέέςς  πποουυ  
αακκοολλοούύθθηησσαανν..  ΟΟ  ΦΦρρααννττζζήήςς,,  οο  ιισσττοορριικκόόςς  ττηηςς  ΆΆλλωωσσηηςς  ((κκααιι  μμεεττέέππεειιτταα  
μμοοννααχχόόςς  ((11446622))  μμεε  ττοο  όόννοομμαα  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  σσττηη  ΜΜοοννήή  ΠΠρροοφφήήττηη  ΗΗλλίίαα  
ττηηςς  ΚΚέέρρκκυυρρααςς)),,  ααννααφφέέρρεειι::  ««εειι  κκααιι  ααππόό  ξξύύλλοουυ  ήή  εεκκ  ππέέττρρααςς  άάννθθρρωωπποοςς  
ηηνν,,  οουυκκ  ηηδδύύννααττοο  μμηη  θθρρηηννήήσσααιι»»..  ((ΑΑκκόόμμαα  κκααιι  άάννθθρρωωπποοςς  ααππόό  ξξύύλλοο  ήή  
ααππόό  ππέέττρραα  φφττιιααγγμμέέννοοςς,,  δδεενν  μμπποορροούύσσεε  νναα  μμηη  θθρρηηννήήσσεειι..))  ΌΌλλοοιι  οοιι  
κκάάττοοιικκοοιι  ττηηςς  ΠΠόόλληηςς,,  εευυγγεεννεείίςς  κκααιι  φφττωωχχοοίί,,  οορρθθόόδδοοξξοοιι  κκααιι  κκααθθοολλιικκοοίί,,  
ΕΕννωωττιικκοοίί  κκααιι  ΑΑννθθεεννωωττιικκοοίί,,  ΈΈλλλληηννεεςς  κκααιι  ξξέέννοοιι  ππήήρραανν  μμέέρροοςς  σσττηη  
μμεεγγάάλληη  λλιιττααννεείίαα..  ΟΟ  ααυυττοοκκρράάττοορρααςς,,  μμεε  λλόόγγιιαα  φφλλοογγεερράά,,  ππρροοσσππάάθθηησσεε  
νναα  εεμμφφυυσσήήσσεειι  μμέέσσαα  σσττηηνν  ψψυυχχήή  ττωωνν  πποολλεεμμιισσττώώνν  ττοουυ  ττοο  θθάάρρρροοςς  κκααιι  
ττηηνν  εελλππίίδδαα..  ΟΟιι  πποολλεεμμιισσττέέςς  ππήήρραανν  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  ττοουυςς  κκααιι  οο  ίίδδιιοοςς  οο  
ααυυττοοκκρράάττοορρααςς,,  έέφφιιπππποοςς,,  κκααττέέλλααββεε  θθέέσσηη  πποολλεεμμιισσττήή  μμππρροοσσττάά  σσττηηνν    
ΠΠύύλληη  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΡΡωωμμααννοούύ..  ΑΑππόό  ττηηνν  άάλλλληη  ππλλεευυρράά,,  οο  ΜΜωωάάμμεεθθ,,  μμεεττάά  
ττηηνν  ααππόόρρρριιψψηη  ττωωνν  εευυννοοϊϊκκώώνν  ππρροοττάάσσεεώώνν  ττοουυ  ααππόό  ττοονν  
ΚΚωωννσσττααννττίίννοο,,  ααννήήγγγγεειιλλεε  σσττοουυςς  σσττρρααττιιώώττεεςς  ττοουυ  ππωωςς  τταα  ααμμύύθθηητταα  
ππλλοούύττηη  ττηηςς  ΠΠόόλληηςς  θθαα  εείίννααιι  δδιικκάά  ττοουυςς,,  κκααιι  όόλλοοιι  οοιι  κκάάττοοιικκοοιι  ττηηςς  
ΒΒαασσιιλλεεύύοουυσσααςς  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  ττοουυςς..    

ΞΞηημμεερρώώμμαατταα  ΤΤρρίίττηηςς,,  2299  ΜΜααΐΐοουυ  11445533,,  οο  ΜΜωωάάμμεεθθ  εεξξααππέέλλυυσσεε  μμεε  
ττοονν  ααμμέέττρρηηττοο  σσττρρααττόό  ττοουυ  ττηηνν  εεππίίθθεεσσηη..  ΟΟιι  ττρρεειιςς  ππρρώώττεεςς    εεππιιθθέέσσεειιςς  
ττωωνν  ΤΤοούύρρκκωωνν  ααπποοκκρροούύσσττηηκκαανν  μμεε  εεππιιττυυχχίίαα..  ΟΟιι  ααπποοττυυχχίίεεςς  ττώώνν  
ΤΤοούύρρκκωωνν  γγέέννννηησσαανν  ττηηνν  εελλππίίδδαα  σσττοουυςς  ΈΈλλλληηννεεςς..  ΌΌλλοοιι  μμάάχχοονντταανν..  ΗΗ  
ΠΠόόλληη  άάννττεεχχεε!!  ΟΟ  ίίδδιιοοςς  οο  ααυυττοοκκρράάττοορρααςς  φφώώννααζζεε  σσττοουυςς  σσττρρααττιιώώττεεςς  
ττοουυ  εεμμψψυυχχώώννοοννττάάςς  ττοουυςς::  ««ΑΑδδέέρρφφιιαα,,  δδιικκιιάά  μμααςς  εείίννααιι  ηη  ννίίκκηη!!»»  ΌΌμμωωςς  
σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  ττρρίίττηηςς,,  άάκκααρρππηηςς  εεππίίθθεεσσηηςς  ττωωνν  ΤΤοούύρρκκωωνν,,  ηη  ψψυυχχήή  ττηηςς  
άάμμυυννααςς,,  οο  γγεεννννααίίοοςς  ΣΣττρρααττηηγγόόςς  ΙΙωωάάννννηηςς  ΙΙοουυσσττιιννιιάάννιι,,  ττρρααυυμμααττίίσσττηηκκεε..  
ΑΑρρννήήθθηηκκεε  σσττηηνν  ααρρχχήή  νναα  ααπποοχχωωρρήήσσεειι,,  ααλλλλάά  ττεελλιικκάά  ααννααγγκκάάσσττηηκκεε  νναα  
εεγγκκααττααλλεείίψψεειι  ττοο  ππεεδδίίοο  ττηηςς  μμάάχχηηςς,,  όότταανν  ττοο  ττρρααύύμμαα  ττοουυ  χχεειιρροοττέέρρεεψψεε..  
ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  κκάάπποοιιοοιι  ΤΤοούύρρκκοοιι  σσττρρααττιιώώττεεςς,,  ββρρήήκκαανν  ααννοοιιχχττήή  μμιιαα  
μμιικκρρήή  ππύύλληη,,  ττηηνν  ΚΚεερρκκόόπποορρτταα,,  κκααιι  εειισσήήλλθθαανν  σσττηηνν  ΠΠόόλληη  ππεερρίίπποουυ  5500  
ΤΤοούύρρκκοοιι,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  όόμμωωςς  κκααττόόρρθθωωσσαανν  νναα  δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν  σσύύγγχχυυσσηη  
κκααιι  ππααννιικκόό  μμεε  οοδδυυννηηρρέέςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς..  ΠΠοολλλλοοίί  σσττρρααττιιώώττεεςς,,  ββλλέέπποοννττααςς  
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ττοουυςς  ΤΤοούύρρκκοουυςς  ππίίσσωω  ττοουυςς,,  ννόόμμιισσαανν  ππωωςς  ηη  ΠΠόόλληη  έέππεεσσεε  κκααιι  ττόόττεε  
αακκοούύσσττηηκκεε  ηη  ττρρααγγιικκήή  κκρρααυυγγήή,,  πποουυ  έέμμεελλλλεε  αακκόόμμαα  κκααιι  σσήήμμεερραα  νναα  
ππρροοκκααλλεείί  ρρίίγγοοςς  σσττοουυςς  ΈΈλλλληηννεεςς::  ««ΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣ  ΕΕΑΑΛΛΩΩ!!»»  ΟΟ  ππααννιικκόόςς  
κκυυρριιάάρρχχηησσεε  σσττιιςς  ψψυυχχέέςς  ττωωνν  πποολλιιοορρκκηημμέέννωωνν..  ΟΟιι  μμιισσθθοοφφόόρροοιι  
μμααχχηηττέέςς  ππίίσσττεεψψαανν  ππωωςς  ππρροοδδόόθθηηκκαανν  κκααιι  εεγγκκααττέέλλεειιψψαανν    ττιιςς  θθέέσσεειιςς  
ττοουυςς,,  κκααττααφφεεύύγγοοννττααςς  σστταα  ππλλοοίίαα  γγιιαα  νναα  σσωωθθοούύνν..  ΜΜάάττααιιαα,,  οο  
ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  όόρρμμηησσεε  μμεε  λλίίγγοουυςς  γγεεννννααίίοουυςς  σσττρρααττιιώώττεεςς  ππάάννωω  σσττοουυςς  
εεχχθθρροούύςς,,  κκααιι  ττεελλιικκάά,,  σσαανν  ααππλλόόςς  σσττρρααττιιώώττηηςς  μμααχχόόμμεεννοοςς,,  έέππεεσσεε  
ηηρρωωιικκάά..  ΝΝαα  ππώώςς  οο  ιισσττοορριικκόόςς  ττηηςς  άάλλωωσσηηςς  ΔΔοούύκκααςς,,  ππεερριιγγρράάφφεειι  ττοο  
θθάάννααττοο  ττοουυ  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοουυ::    

««οο  ββαασσιιλλεεύύςς  οουυνν  ……,,  ιισσττάάμμεεννοοςς  ββαασσττάάζζωωνν  σσππάάθθηηνν  κκααιι  αασσππίίδδαα,,  
εείίππεε  λλόόγγοονν  λλύύππηηςς  άάξξιιοονν  --««οουυκκ  έέσσττιι  ττιιςς  ττωωνν  ΧΧρριισσττιιααννώώνν  ττοουυ  λλααββεείίνν  
ττηηνν  κκεεφφααλλήήνν  μμοουυ  ααππ’’  εεμμοούύ;;»»--  ηηνν  γγααρρ  μμοοννώώττααττοοςς  ααπποολλεειιφφθθεείίςς..  ΤΤόόττεε  
εειιςς  ττωωνν  ΤΤοούύρρκκωωνν,,  δδοουυςς  ααυυττώώ  κκααττάά  ππρρόόσσωωπποονν  κκααιι  ππλλήήξξααςς,,  κκααιι  
ααυυττόόςς  ττωω  ΤΤοούύρρκκωω  εεττέέρραανν  εεχχααρρίίσσααττοο∙∙  ττωωνν  όόππιισσθθεενν  δδ’’  έέττεερροοςς  κκααιιρρίίαανν  
δδοουυςς  ππλληηγγήήνν,,  έέππεεσσεε  κκααττάά  γγηηςς∙∙  οουυ  γγααρρ  ήήδδεειισσαανν  όόττιι  οο  ββαασσιιλλεεύύςς  εεσσττιινν,,  
ααλλλλ’’  ωωςς  κκοοιιννόόνν  σσττρρααττιιώώττηηνν  ττοούύττοονν  θθααννααττώώσσααννττεεςς  ααφφήήκκαανν»»..  ΚΚααιι  
μμόόννοο  ττηηνν  άάλλλληη  μμέέρραα  ααννααγγννώώρριισσαανν  ττοο  αακκέέφφααλλοο  ππττώώμμαα  ττοουυ,,  ααππόό  τταα  
ααεεττοοφφόόρραα  πποορρφφυυρράά  ππέέδδιιλλάά  ττοουυ,,  κκααιι  ττοονν  ααεεττόό,,  εεππίίσσηηςς,,  κκεεννττηημμέέννοο  
σσττιιςς  κκάάλλττσσεεςς  κκααιι  ττυυππωωμμέέννοο  σσττιιςς  ππεερριικκννηημμίίδδεεςς  ττοουυ..  ΟΟ  ΜΜωωάάμμεεθθ,,  
ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααςς  ττηη  γγεεννννααιιόόττηηττάά  ττοουυ,,  ττοονν  έέθθααψψεε  μμεε  ααυυττοοκκρρααττοορριικκέέςς  
ττιιμμέέςς!!  ΤΤοο  μμεεγγααλλεείίοο  ττοουυ  όόμμωωςς  πποοττέέ  δδεενν  ππέέθθααννεε,,  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  ζζεειι  
μμέέσσαα  σσττιιςς  εελλλληηννιικκέέςς  ψψυυχχέέςς,,  ωωςς  οο  ««μμααρρμμααρρωωμμέέννοοςς  ββαασσιιλλιιάάςς»»,,  όόππωωςς  
θθέέλλεειι  νναα  ττοονν  δδιιαασσώώζζεειι  οο  θθρρύύλλοοςς..  

ΤΤηηνν  όόλληη  κκααττάάσστταασσηη  εεππιιδδεείίννωωσσεε  οο  σσοοββααρρόόςς  ττρρααυυμμααττιισσμμόόςς  ττοουυ  
ΓΓεεννοοββέέζζοουυ  ΣΣττρρααττηηγγοούύ  ΙΙωωάάννννηη  ΙΙοουυσσττιιννιιάάννιι,,  κκααιι  ηη  ααπποοχχώώρρηησσήή  ττοουυ  
ααππόό  ττηηνν  άάμμυυνναα  ττηηςς  ππόόλληηςς,,  ήήτταανν  μμοοιιρρααίίαα..  ΜΜέέχχρριι  ττόόττεε,,  όόλλεεςς  οοιι  έέφφοοδδοοιι  
ττωωνν  ΟΟθθωωμμααννώώνν  εείίχχαανν  ααπποοκκρροουυσσττεείί  μμεε  εεππιιττυυχχίίαα,,  σσεε  μμιιαα  
υυππεερράάννθθρρωωππηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ττόόσσοο  ττοουυ  σσττρρααττοούύ,,  όόσσοο  κκααιι  ττωωνν  
πποολλιιττώώνν,,  πποουυ  έέττρρεεξξαανν  νναα  ββοοηηθθήήσσοουυνν..  ΔΔυυσσττυυχχώώςς  όόμμωωςς,,  ηη  ΠΠόόλληη,,  
ύύσσττεερραα  ααππόό  5544  ηημμέέρρεεςς  κκααιι  ννύύκκττεεςς  ααγγώώνναα,,  δδεενν  άάννττεεξξεε..  ΈΈππεεσσεε  σσττιιςς  
1144..3300  ττηηςς  ΤΤρρίίττηηςς  2299  ΜΜααΐΐοουυ  11445533..  

ΤΤοο  ττιι  εεππαακκοολλοούύθθηησσεε,,δδεενν  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι!!!!!!  ΟΟ  ααυυττόόππττηηςς  
μμάάρρττυυρρααςς  ΙΙααττρρόόςς  ΝΝιικκοολλόό  ΜΜππάάρρμμππααρραα  γγρράάφφεειι::  ««……ΤΤοο  ααίίμμαα  έέττρρεεχχεε  
σσττηη  γγηη  σσαανν  ββρρόόχχιιννοο  ννεερρόό,,  ττοο  οοπποοίίοο  ππλληημμμμύύρριιζζεε  τταα  ρρεείίθθρραα  ττωωνν  
δδρρόόμμωωνν»»..  

..    

ΟΟιι  σσυυννέέππεειιεεςς  ττηηςς  ΆΆλλωωσσηηςς  ήήτταανν  μμεεγγάάλλεεςς  κκααιι  οοδδυυννηηρρέέςς,,  ττόόσσοο  γγιιαα  
ττοονν  ΕΕλλλληηννιισσμμόό,,  όόσσοο  κκααιι  γγιιαα  ττοονν  υυππόόλλοοιιπποο  κκόόσσμμοο..  ΤΤεερρμμααττίίσσττηηκκεε  
έέννααςς  ππεερρίίλλααμμππρροοςς  πποολλιιττιισσμμόόςς,,  πποουυ  φφώώττιιζζεε  ττοονν  κκόόσσμμοο  μμέέσσαα  ααππόό  ττοο  
σσκκοοττάάδδιι  ττοουυ  ΜΜεεσσααίίωωνναα,,  γγιιαα  χχίίλλιιαα  κκααιι  ππλλέέοονν  χχρρόόννιιαα..  ΟΟιι  ττέέχχννεεςς,,  τταα  
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γγρράάμμμμαατταα,,  ηη  φφιιλλοοσσοοφφίίαα  εείίχχαανν  ββρρεειι  κκααττααφφύύγγιιοο  σσττοο  φφιιλλόόξξεεννοο  
ΒΒυυζζάάννττιιοο  κκααιι  εεκκεείί  γγννώώρριισσαανν  ττηη  μμεεγγααλλύύττεερρηη  άάννθθηησσήή  ττοουυςς..  ΆΆννθθρρωωπποοιι  
ττοουυ  ππννεεύύμμααττοοςς,,  όόππωωςς  οο  ΜΜάάρρκκοοςς  ΕΕυυγγεεννιικκόόςς,,  οο  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  
ΣΣχχοολλάάρριιοοςς,,  οο  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΓΓεεμμιισσττόόςς  ((ήή  ΠΠλλήήθθωωννααςς))  κκ..άά..,,  δδρροούύσσαανν  
αακκόόμμαα  κκααιι  όότταανν  ηη  ΑΑυυττοοκκρρααττοορρίίαα  ββρριισσκκόότταανν  σσττηη  δδύύσσηη  ττηηςς..  ΔΔεενν  θθαα  
ήήτταανν  υυππεερρββοολλήή,,  αανν  λλέέγγααμμεε  όόττιι  ττοονν  κκααιιρρόό  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  κκααιι  
σσττρρααττιιωωττιικκήήςς  ττηηςς  ππααρραακκμμήήςς,,  ηη  ΒΒυυζζααννττιιννήή  ΑΑυυττοοκκρρααττοορρίίαα  γγννώώρριισσεε  
μμιιαα  ππρρωωττόόγγννωωρρηη  ππννεευυμμααττιικκήή  αακκμμήή,,  πποουυ  ααπποοττέέλλεεσσεε  κκααιι  ττηηνν  
ττεελλεευυττααίίαα  δδέέσσμμηη  σσοοφφίίααςς  ππρροοςς  ττηηνν  άάξξεεσσττηη  ΔΔύύσσηη..  ΜΜεε  ττηηνν  ΆΆλλωωσσηη  
άάρρχχιισσεε  μμιιαα  ππεερρίίοοδδοοςς  ββααρρύύττααττηηςς  σσκκλλααββιιάάςς  γγιιαα  ττοουυςς  ΈΈλλλληηννεεςς,,  μμιιααςς  
σσκκλλααββιιάάςς  πποουυ  κκρράάττηησσεε  ππεερρίίπποουυ  440000  χχρρόόννιιαα....    

ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  άάρρχχιισσεε  κκααιι  οο  οοιικκοοννοομμιικκόόςς  μμααρραασσμμόόςς  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν  
εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  ααρρππααγγήήςς  ττωωνν  εεύύφφοορρωωνν  κκττηημμάάττωωνν  ααππόό  ττοουυςς  ΤΤοούύρρκκοουυςς..  
ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττοο  εεμμππόόρριιοο,,  εείίχχεε  ττηηνν  ίίδδιιαα  ττύύχχηη  μμεε  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  
αασσχχοολλίίεεςς  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν..  ΟΟιι  ττεελλεευυττααίίοοιι  έέμμπποορροοιι  εεξξααφφααννίίσσττηηκκαανν  ααππόό  
ττηη  θθάάλλαασσσσαα,,  ττεερρμμααττίίζζοοννττααςς  έέττσσιι  μμιιαα  ιισσττοορρίίαα  ααιιώώννωωνν,,  κκααιι  ττηη  θθέέσσηη  
ττοουυςς  κκααττέέλλααββαανν  οοιι  λλααοοίί  ττηηςς  ΔΔύύσσηηςς....    

ΗΗ  ννέέαα  ττάάξξηη  ππρρααγγμμάάττωωνν  ααννάάγγκκαασσεε  ττοουυςς  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  
ΈΈλλλληηννεεςς  λλοογγίίοουυςς  νναα  μμεετταανναασσττεεύύσσοουυνν  σσττηη  ΔΔύύσσηη  κκααιι  νναα  
μμεεττααλλααμμππααδδεεύύσσοουυνν  εεκκεείί  ττηη  σσοοφφίίαα  ττοουυςς..  ΠΠααρρόόλλαα  ααυυττάά  όόμμωωςς,,  οοιι  
ΈΈλλλληηννεεςς  ααυυττοοίί  δδεενν  ξξέέχχαασσαανν  πποοττέέ  ττηη  σσκκλλααββωωμμέέννηη  ττοουυςς  ππααττρρίίδδαα,,  
άάλλλλαα  ααππόό  ττηη  ννέέαα  ττοουυςς  θθέέσσηη,,  ωωςς  κκααθθηηγγηηττέέςς  σσπποουυδδααίίωωνν  
ππααννεεππιισσττηημμίίωωνν,,  έέκκαανναανν  γγννωωσσττήή  σσττοουυςς  ΔΔυυττιικκοούύςς  ττηηνν  εελλλληηννιικκήή  
γγλλώώσσσσαα  κκααιι  ππααιιδδεείίαα,,  ιιδδρρύύοοννττααςς  ππααρράάλλλληηλλαα  πποολλλλάά  εελλλληηννιικκάά  
σσχχοολλεείίαα..  ΟΟ  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΧΧρρυυσσοολλωωρράάςς,,  οο  ΜΜιιχχααήήλλ  ΧΧωωννιιάάττηηςς  κκααιι  οο  
ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΤΤρρααππεεζζοούύννττιιοοςς  εείίννααιι  μμεερριικκοοίί  ααππόό  ττοουυςς  μμεεγγάάλλοουυςς  ΈΈλλλληηννεεςς  
λλόόγγιιοουυςς  πποουυ  ξξεεκκίίννηησσαανν  ττηηνν  εελλλληηννιικκήή  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  σσττηη  ΔΔύύσσηη..  ΈΈττσσιι,,  ηη  
ααννααγγέέννννηησσηη  ττηηςς  ααρρχχααιιόόττηηττααςς,,  πποουυ  ξξεεκκίίννηησσεε  σσττηηνν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποο--
λληη  ττηηνν  εεπποοχχήή  ττωωνν  ΠΠααλλααιιοολλόόγγωωνν  κκααιι  αανναακκόόππηηκκεε  ααππόό  ττιιςς  ττοούύρρκκιικκεεςς  
κκαατταακκττήήσσεειιςς,,  σσυυννεεχχίίσσττηηκκεε  ττώώρραα  σσττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς  ππόόλλεειιςς  ττηηςς  ΔΔύύσσηηςς,,  
ααππόό  ττοουυςς  εεκκεείί  εεγγκκααττεεσσττηημμέέννοουυςς  ΈΈλλλληηννεεςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  ααπποοττέέλλεεσσαανν  
ττοουυςς  ππρροοδδρρόόμμοουυςς  ττηηςς  εευυρρωωππααϊϊκκήήςς  ααννααγγέέννννηησσηηςς..  ΟΟιι  ΤΤοούύρρκκοοιι,,  
ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααςς  ττηη  σσπποουυδδααίίαα  μμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυ--
πποολλιιττώώνν,,  κκααιι  ττιιςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  ττοουυςς  ιικκααννόόττηηττεεςς,,  ππρροοττιιμμοούύσσαανν  ΈΈλλλληηννεεςς  
σσεε  υυψψηηλλάά  δδιιοοιικκηηττιικκάά  ααξξιιώώμμαατταα..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκεε  μμιιαα  
εεθθννιικκήή  σσυυννέέννωωσσηη  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιισσμμοούύ,,  πποουυ    οοδδήήγγηησσεε  σσττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  
εεθθννιικκήήςς  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκήήςς  ττααυυττόόττηηττααςς..  ΕΕίίννααιι  φφααννεερρόό,,  ππωωςς  οοιι  
ΈΈλλλληηννεεςς,,  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττηηνν  ΆΆλλωωσσηη,,  ααννττιιλλήήφφθθηηκκαανν  ττοονν  κκίίννδδυυννοο  
ααλλλλοοίίωωσσηηςς  ττηηςς  φφυυλλεεττιικκήήςς  φφυυσσιιοογγννωωμμίίααςς  ττοουυςς  ααππόό  ττοουυςς  ΤΤοούύρρκκοουυςς  
κκααιι  ββρρήήκκαανν  ττρρόόπποουυςς  νναα  εεννωωθθοούύνν  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς,,  ααφφήήννοοννττααςς  ππίίσσωω  ττιιςς  
δδιιααφφοορρέέςς  ττοουυ  ππααρρεελλθθόόννττοοςς..  ΠΠρράάγγμμααττιι,,  ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς  μμέέρρεεςς  ττοουυ,,  ττοο  
ΒΒυυζζάάννττιιοο  ααννττιιμμεεττώώππιιζζεε  πποολλλλέέςς  εεμμφφύύλλιιεεςς  σσυυγγκκρροούύσσεειιςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ττοο  
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εείίχχαανν  εεξξαασσθθεεννήήσσεειι  σσηημμααννττιικκάά..  ΤΤώώρραα  όόμμωωςς  οοιι  ΈΈλλλληηννεεςς  εεννωωμμέέννοοιι,,  
ααννττιιμμεεττώώππιισσαανν  ττιιςς  δδυυσσκκοολλίίεεςς  ττηηςς  σσκκλλααββιιάάςς..  ΣΣττηηνν  έέννωωσσηη  ααυυττήή  
σσηημμααννττιικκόό  ρρόόλλοο  έέππααιιξξεε  ηη  ΟΟρρθθόόδδοοξξηη  ΕΕκκκκλληησσίίαα,,  πποουυ  ααπποοττέέλλεεσσεε  ττοο  
κκέέννττρροο  ττηηςς  εεθθννιικκήήςς  κκααιι  ππννεευυμμααττιικκήήςς  ύύππααρρξξηηςς  κκααιι  σσυυννττήήρρηησσηηςς  ττοουυ  
ΕΕλλλληηννιισσμμοούύ..  ΗΗ  ίίδδρρυυσσηη  ττηηςς  ΜΜεεγγάάλληηςς  ττοουυ  ΓΓέέννοουυςς  ΣΣχχοολλήήςς  σσττηηνν  
ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη  ααππόό  ττοονν  ΠΠααττρριιάάρρχχηη  ΣΣχχοολλάάρριιοο,,  ααπποοττέέλλεεσσεε  
σσηημμεείίοο  ααννααφφοορράάςς  γγιιαα  ττηηνν  ππννεευυμμααττιικκήή  ααννάάτταασσηη  ττοουυ  ΓΓέέννοουυςς..  ΗΗ  
μμαακκρροοχχρρόόννιιαα  υυπποοδδοούύλλωωσσηη  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν  κκααιι  ηη  ππννεευυμμααττιικκήή  
κκααθθοοδδήήγγηησσηη  ττηηςς  ΕΕκκκκλληησσίίααςς  έέδδωωσσαανν  ννέέαα  ζζωωττιικκόόττηητταα  σσττοο  έέθθννοοςς,,  
ττόόννωωσσαανν  ττοονν  εεθθννιισσμμόό  ττοουυ  κκααιι  εεμμππόόδδιισσαανν  ττηηνν  ααφφοομμοοίίωωσσήή  ττοουυ  μμεε  
ττοουυςς  σσττυυγγννοούύςς  ΑΑσσιιάάττεεςς..  ΚΚααιι  όότταανν  ήήρρθθεε  ττοο  ππλλήήρρωωμμαα  ττοουυ  χχρρόόννοουυ,,  
όόλλοο  ττοο  ΈΈθθννοοςς,,  ππρροοεεττοοιιμμαασσμμέέννοο  ααππόό  κκααιιρρόό,,  μμππόόρρεεσσεε  κκααιι  ααπποοττίίννααξξεε  
ττοονν  ττοούύρρκκιικκοο  ζζυυγγόό..  

ΟΟιι  σσυυννέέππεειιεεςς  ττηηςς  ΆΆλλωωσσηηςς  έέγγιινναανν  ααιισσθθηηττέέςς  κκααιι  σσττοονν  υυππόόλλοοιιπποο  
κκόόσσμμοο....  ΟΟιι  ΕΕυυρρωωππααίίοοιι  γγρρήήγγοορραα  θθαα  κκααττααννοοοούύσσαανν  ττηη  σσηημμαασσίίαα  ττοουυ  
ΒΒυυζζααννττίίοουυ,,  ααφφοούύ  οοιι  ΤΤοούύρρκκοοιι  δδεενν  σσττααμμάάττηησσαανν  μμόόννοο  σσττηη  ΒΒααλλκκααννιικκήή,,  
ααλλλλάά  σσυυννέέχχιισσαανν,,  ππρροοεελλααύύννοοννττααςς  κκααιι  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη..  ΜΜόόννοο  μμεεττάά  ττηηνν  
ήήτττταα  ττωωνν  ΟΟθθωωμμααννώώνν  μμππρροοσσττάά  σστταα  ττεείίχχηη  ττηηςς  ΒΒιιέέννννηηςς  ττοο  11668833,,  οοιι  
ΕΕυυρρωωππααίίοοιι  μμππόόρρεεσσαανν  νναα  αανναασσάάννοουυνν  εελλεεύύθθεερραα..  ΔΔυυσσττυυχχώώςς,,  
κκααννέέννααςς  ΔΔυυττιικκόόςς  δδεενν  εείίχχεε  ααννττιιλληηφφθθεείί  ττοονν  εεππιικκεείίμμεεννοο  κκίίννδδυυννοο    

HH  ΆΆλλωωσσηη  ττηηςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς  ααννάάγγκκαασσεε  ττηη  ΔΔύύσσηη  νναα  ββρρεειι  
ννέέοουυςς  δδρρόόμμοουυςς  γγιιαα  τταα  εεμμπποορριικκάά  κκέέννττρραα  ττηηςς  ΑΑννααττοολλήήςς,,  ααφφοούύ  μμεε  ττηηνν  
κκυυρριιααρρχχίίαα  ττωωνν  ΟΟθθωωμμααννώώνν  σσττηηνν  ΑΑννααττοολλιικκήή  ΕΕυυρρώώππηη,,  οοιι  χχεερρσσααίίοοιι  
εεμμπποορριικκοοίί  δδρρόόμμοοιι  χχάάθθηηκκαανν..  ΈΈττσσιι,,  ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  
ννααυυττιιλλίίααςς  γγιιαα  ααννααζζήήττηησσηη  ννέέωωνν  δδιιόόδδωωνν  ππρροοςς  ττιιςς  χχώώρρεεςς  ττηηςς  
ΑΑννααττοολλήήςς  μμέέσσωω  ττοουυ  ΑΑττλλααννττιικκοούύ  ωωκκεεααννοούύ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  αανναακκάάλλυυψψηη  
ννέέωωνν  ηηππεείίρρωωνν,,  όόππωωςς  ττηηςς  ΑΑμμεερριικκήήςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑυυσσττρρααλλίίααςς..  ΜΜεε  ττηηνν  
ππττώώσσηη  ττηηςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς,,  ηη  ΑΑννααττοολλιικκήή  ΕΕυυρρώώππηη  
ααπποομμαακκρρύύννθθηηκκεε  ααππόό  ττηη  ΔΔύύσσηη,,  πποουυ  ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  σσεε  ππρρωωττοοππόόρροο  
εεμμπποορριικκήή  ααλλλλάά  κκααιι  ππννεευυμμααττιικκήή  δδύύννααμμηη....  

ΟΟιι  σσυυννέέππεειιεεςς  ττηηςς  ΆΆλλωωσσηηςς  εεππέέδδρραασσαανν  σσ’’  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσμμοο,,  όόππωωςς  
χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  έέγγρρααψψεε  οο  ΣΣττέέφφαανν  ΤΤσσββάάιιχχ::  ««ΗΗ  ααννθθρρωωππόόττηητταα  δδεενν  θθαα  
μμπποορρέέσσεειι  νναα  εεκκττιιμμήήσσεειι  πποοττέέ  σσ’’  όόλληη  ττοουυ  ττηηνν  έέκκτταασσηη  ττοο  κκαακκόό  πποουυ  
μμππήήκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΚΚεερρκκόόπποορρτταα  εεκκεείίννηη  ττηη  μμοοιιρρααίίαα  ώώρραα,,  οούύττεε  ττοο  ττιι  έέχχαασσεε  
οο  κκόόσσμμοοςς  ττοουυ  ππννεεύύμμααττοοςς  μμεε  ττηηνν  κκααττάάλληηψψηη  ττηηςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς,,  
ττηηςς  ΑΑλλεεξξάάννδδρρεειιααςς  κκααιι  ττοουυ  ΒΒυυζζααννττίίοουυ……»»..  

ΑΑππόό  ττηη  μμιικκρρήή  ααννάάλλυυσσηη  ττωωνν  ααιιττίίωωνν  κκααιι  ττωωνν  σσυυννεεππεειιώώνν  ττηηςς  
ΆΆλλωωσσηηςς  ππρροοκκύύππττοουυνν  σσυυννεεκκδδοοχχιικκάά  κκααιι  τταα  γγεεννιικκάά  δδιιδδάάγγμμαατταα::..    

--  ΟΟιι  ιισσχχυυρρέέςς  ΣΣττρρααττιιωωττιικκέέςς  ΔΔυυννάάμμεειιςς  ααπποοττεελλοούύνν  ττηηνν  εεγγγγύύηησσηη  
ττηηςς  ζζωωήήςς  εεννόόςς  έέθθννοουυςς,,  ττηηςς  αακκεερρααιιόόττηηττααςς,,  ττηηςς  αασσφφάάλλεειιααςς  κκααιι  ττηηςς  
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ααπποοττρροοππήήςς  κκάάθθεε  εεχχθθρροούύ  κκααιι  κκάάθθεε  εεππιιββοουυλλέέαα  ααππόό  οοπποουυδδήήπποοττεε  κκααιι  
αανν  ππρροοέέρρχχεεττααιι..    

--ΔΔεενν  ααρρκκοούύνν  ττοο  ηηθθιικκόό,,  ηη  ααννδδρρεείίαα,,  ττοο  θθάάρρρροοςς  κκααιι  οοιι  άάλλλλεεςς  
σσττρρααττιιωωττιικκέέςς  ααρρεεττέέςς,,  χχρρεειιάάζζεεττααιι  κκααιι  ηη  δδύύννααμμηη  ((ττοο  έέμμψψυυχχοο  δδυυννααμμιικκόό,,  
τταα  μμέέσσαα,,    οοιι  εεξξοοππλλιισσμμοοίί  ηη  κκααλλήή    οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  ηη  άάρρττιιαα  
εεκκππααίίδδεευυσσηη))..  

  --  ΤΤοο  ««ΟΟΧΧΙΙ»»  ττοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοουυ  ήήτταανν  μμιιαα  ιισσττοορριικκήή  
σσυυννέέχχεειιαα  κκααιι  σσυυννέέππεειιαα  ττηηςς  ααννττίίδδρραασσηηςς  ττοουυ  ΈΈθθννοουυςς  μμααςς  σσεε  
δδύύσσκκοολλεεςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς    δδιιαα  μμέέσσοουυ  ττωωνν  ααιιώώννωωνν    

--  ΗΗ  ππννεευυμμααττιικκήή  δδύύννααμμηη  εεννόόςς  λλααοούύ  σσφφρρααγγίίζζεειι  ττηηνν  ααιιωωννιιόόττηητταα,,  
ττοονν  πποολλιιττιισσμμόό  κκααιι  ττοο  μμεεγγααλλεείίοο  ττοουυ,,  δδιιααχχρροοννιικκάά  κκααιι  ααννεεξξίίττηηλλαα..  ΟΟ  
ΆΆγγγγλλοοςς  ΒΒυυζζααννττιιννοολλόόγγοοςς  ΣΣττήήββεενν  ΡΡάάννσσιιμμαανν  ττοο  ααπποοττύύππωωσσεε  σσττοο  
ββιιββλλίίοο  ττοουυ  γγρράάφφοοννττααςς::  ««……  όόχχιι  μμόόννοο  οοιι  ΈΈλλλληηννεεςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  όόλλοοιι  οοιι  
κκλληηρροοννόόμμοοιι  ττοουυ  ΧΧρριισσττιιααννιικκοούύ  πποολλιιττιισσμμοούύ  οοφφεείίλλοουυμμεε  νναα  εεννθθυυμμοούύμμεε--
θθαα  μμεε  εευυγγννωωμμοοσσύύννηη  ττηηνν  ΑΑυυττοοκκρρααττοορρίίαα,,  ηη  οοπποοίίαα  έέσσββηησσεε  ππρροο  μμιισσήήςς  
χχιιλλιιεεττηηρρίίδδααςς……»»..  

--  ΗΗ  δδιιχχόόννοοιιαα  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ΆΆλλωωσσηηςς  υυππήήρρξξεε  
««δδοολλεερρήή»»..  

--  ΟΟιι  μμεεγγααλλύύττεερρεεςς  σσυυμμφφοορρέέςς  σσττηηνν  ααννθθρρωωππόόττηητταα  ππρροοέέκκυυψψαανν  
ααππόό  ττιιςς  θθρρηησσκκεευυττιικκέέςς  ααννττιιθθέέσσεειιςς..  ΗΗ  άάλλωωσσηη  ττηηςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς  
ττοο  11220044  ααππόό  ττοουυςς  ΣΣττααυυρροοφφόόρροουυςς,,  υυππήήρρξξεε  ηη  ααρρχχήή  ττοουυ  κκαακκοούύ  κκααιι  ττοο  
μμοοιιρρααίίοο  ππλλήήγγμμαα..    

ΈΈττσσιι,,  ηη  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη,,  ααφφοούύ  δδιιέέγγρρααψψεε  μμιιαα  πποορρεείίαα  11112233  
εεττώώνν  κκααιι  1188  ηημμεερρώώνν  ((1111  ΜΜααΐΐοουυ  333300  --  2299  ΜΜααΐΐοουυ  11445533)),,  έέππεεσσεε  ττηηνν  
ααπποοφφρράάδδαα  εεκκεείίννηη  ΤΤρρίίττηη  σσττιιςς  2299  ΜΜααΐΐοουυ  11445533,,  κκααιι  μμεεττάά  ααππόό  μμιιαα  
ηηρρωωιικκήή  ααννττίίσστταασσηη  5544  ηημμεερρώώνν  ((55  ΑΑππρριιλλίίοουυ  --  2299  ΜΜααΐΐοουυ)),,  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  
ππααρρααμμέέλληησσηηςς  ττοουυ  σσττρρααττοούύ  κκααιι  ττοουυ  ννααυυττιικκοούύ..  ΔΔυυσσττυυχχώώςς,,  γγιιαα  μμιιαα  
αακκόόμμηη  φφοορράά,,  ηη  δδιιχχόόννοοιιαα,,  ηη  κκααττάάρραα  ττηηςς  δδιιααίίρρεεσσηηςς,,  οο  εεγγωωιισσμμόόςς,,  ηη  
φφιιλλοοππρρωωττίίαα,,  οοιι  ααχχααλλίίννωωττεεςς  φφιιλλοοδδοοξξίίεεςς  κκααιι  οοιι  ππρροοσσωωππιικκέέςς  
ααρρχχοομμααννίίεεςς  ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  κκυυρρίίωωςς,,  ααυυττοοκκρρααττόόρρωωνν,,  οοδδήήγγηησσαανν  σσττηη  
μμοοιιρρααίίαα  κκαατταασσττρροοφφήή  ττηηςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς..    

ΗΗ  ΑΑιιώώννιιαα  ΠΠόόλληη,,  ηη  ««ππαασσώώνν  ττωωνν  ΠΠόόλλεεωωνν  κκεεφφααλλήή»»,,  ττοο  ««κκέέννττρροονν  
ττωωνν    ττεεσσσσάάρρωωνν    μμεερρώώνν    ττοουυ    κκόόσσμμοουυ»»,,    ηη    ««ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ    ΠΠόόλλιιςς»»::    
««εε  άά  λλ  ωω!!»»..  ΕΕρρηημμώώθθηηκκεε,,  λλεεηηλλααττήήθθηηκκεε,,  ββεεββηηλλώώθθηηκκεε  κκααιι  ααττιιμμάάσσττηηκκεε..  
ΟΟ  ννεεκκρρόόςς  ΑΑυυττοοκκρράάττοορρααςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΙΙΑΑ΄́  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοοςς,,  έέββγγααιιννεε  
μμέέσσαα  ααππόό  ττιιςς  σσττάάχχττεεςς  ττηηςς  ρρηημμααγγμμέέννηηςς  ΠΠόόλληηςς,,  σσαανν  οο  
««ΜΜααρρμμααρρωωμμέέννοοςς  ΒΒαασσιιλλιιάάςς»»,,  κκααιι  έέγγιιννεε  ηη  ΣΣηημμααίίαα,,  οο  ΘΘυυρρεεόόςς  κκααιι  ηη  
εευυχχήή  ««κκααιι  σσττηηνν  ΠΠόόλληη»»,,  πποουυ  οοδδήήγγηησσαανν  σσττηηνν  ααννάάσστταασσηη  ττοουυ  ΓΓέέννοουυςς  
ττοο  11882211..          
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ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  

  
  
11..  ΑΑ..  ΑΑλλεεξξίίοουυ,,  ΓΓεεννιικκήή  ΙΙσσττοορρίίαα..  

22..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΦΦρρααννττζζήή,,  ««ΕΕάάλλωω  ηη  ΠΠόόλλιιςς»»,,  ΤΤόόμμοοςς  11,,  ΕΕκκδδόόσσεειιςς  
ΒΒεερργγίίνναα,,  ΑΑθθήήνναα..  

33..  ΙΙσσττοορρίίαα  ΕΕιικκοοννοογγρρααφφηημμέέννηη,,  ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  11997788..  

44..  ΙΙσσττοορρίίαα  ΕΕιικκοοννοογγρρααφφηημμέέννηη,,  ΤΤόόμμοοςς  ΑΑ,,  ΙΙοούύννιιοοςς  11999966..  

55..  ««ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΑΑ»»  ΕΕφφηημμεερρίίδδααςς  ««ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα»»,,  ΤΤεεύύχχοοςς  3322,,  
ΑΑθθήήνναα,,  2255  ΜΜααΐΐοουυ  22000000..  

66..  ΜΜιιχχααήήλλ  ΔΔοούύκκαα,,  ««ΕΕάάλλωω  ηη  ΠΠόόλλιιςς»»,,  ΤΤόόμμοοςς  22,,  ΕΕκκδδόόσσεειιςς  ΒΒεερργγίίνναα,,  
ΑΑθθήήνναα  

77..  ΝΝιικκοολλόό  ΜΜππάάρρμμππααρροο  ««ΕΕάάλλωω  ηη  ΠΠόόλλιιςς»»,,  ΤΤόόμμοοςς  22,,  ΕΕκκδδόόσσεειιςς  
ΒΒεερργγίίνναα,,  ΑΑθθήήνναα..  

88..  ΣΣττήήββεενν  ΡΡάάννσσιιμμαανν,,  ««ΗΗ  ΆΆλλωωσσηη  ττηηςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς»»,,  
ΕΕκκδδόόσσεειιςς  ΜΜππεερργγάάδδηη,,  ΑΑθθήήνναα  11997799..    

99..  ΣΣττρρααττιιωωττιικκήή  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσηη,,  ΜΜάάιιοοςς  11998844..  

1100..  ΣΣττρρααττιιωωττιικκήή  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσηη,,  ΜΜάάιιοοςς  11998877..  
    
    

 


