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 Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας ο διακεκριμένος Ιστορικός-Συγγραφέας 
Σαράντος Καργάκος παρουσίασε το θέμα «Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος: Ὁ 
τελευταῖος τῶν Βυζαντινῶν καὶ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων» εξιστορώντας, με αφορμή την 
565η επέτειό της, την αποφράδα ημέρα της 29ης/5-Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, αλλά 
και τη γέννηση της ελπίδας της εθνεγερσίας, στέλνοντας μήνυμα-διδαχή προς τις νεότερες 
γενεές των Ελλήνων, για την αγάπη προς την Πατρίδα. Ήταν ένα συγκινητικό αφήγημα, 
για έναν ήρωα, τον θρυλικό Κων/νο Παλαιολόγο, ο οποίος με τη θυσία του ανύψωσε το 
γένος μας, ενίσχυσε τη συλλογική μας συνείδηση και συνέτεινε στη διαχρονικότητα του 
έθνους μας.  

 
Λίγα λόγια για τον ομιλητή … 

➢ Ο Σαράντος Ι. Καργάκος γεννήθηκε στο Γύθειο το 1937.  

➢ Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

➢ Πρωταγωνίστησε στο ‘’κίνημα αμφισβήτησης’’ των ετών 1961-1967 και υπήρξε ο 
εισηγητής του 15% για την παιδεία.  

➢ Εργάσθηκε επί 35 έτη στα μεγαλύτερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια των Αθηνών και 
στους μεγαλύτερους φροντιστηριακούς οργανισμούς ‘’Ηράκλειτος’’ και ‘’Αριστοτέλης’’, 
στους οποίους υπήρξε ιδρυτικό μέλος.  

➢ Συνεργάσθηκε με τα περιοδικά Οικονομικός Ταχυδρόμος, Κοινωνικές Τομές, 
Ιχνευτής. Ελλοπία, Άρδην, Ευθύνη, Εθνικές Επάλξεις.  

➢ Έχει διδάξει στη ΣΠΝ, ΣΕΘΑ και ΑΔΙΣΠΟ.  



➢ Συγγραφικό έργο πλούσιο. Έχει συγγράψει 79 βιβλία. Ξεχωρίζουν … Ιστορία 
Ελληνικού Κόσμου και Μείζονος Χώρου, Η Ελληνικότητα της Μακεδονίας, Μεσόγειος: Η 
υγρή μοίρα Ελλάδος και Ευρώπης, Τούρκοι & Βυζάντιο-Οθωμανικό Imperium-
Τουρκοκρατία, Η Μικρασιατική Εκστρατεία-από το Έπος στην Τραγωδία, Μεγάλες 
Μορφές και μεγάλες στιγμές του ‘21, Η Ελλάς κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13, 
κ.ά. 

ΟΜΙΛΙΑ 

«Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος: Ὁ τελευταῖος τῶν 
Βυζαντινῶν καὶ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων» 

 
 Μια ιστορική επέτειος είναι αυτοδικαίως ημέρα νεκρών. Δεν είναι, όμως, ημέρα 
νεκρή. Η 29η Μαΐου παραμένει μια ανοικτή πληγή. Μια πληγή, όμως, από την οποία 
αενάως εκχέεται νέα ζωή. Όπως από το αίμα της σφαγιασμένης Χίμαιρας ξεπήδησε το 
φτερωτό άλογο της μυθολογίας, ο Πήγασος, όμοια κι από το αίμα της σφαγιασμένης 
Βασιλεύουσας βγήκαμε εμείς· «ελληνικός καινούργιος κόσμος μέγας», όπως λέει ο 
στίχος του Καβάφη. Ναι ένας μέγας ελληνικός κόσμος που κάποιοι επιτηδείως 
προσπαθούν με χίλιους τρόπους να μικροποιήσουν.  
 Βγήκαν ακόμη οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι Αλβανοί, οι Ρουμάνοι· ένας άλλος κόσμος 
που, ωστόσο, παρά τις πολλές μεταλλάξεις, διατηρεί τη βυζαντινή-τουλάχιστον 
θρησκευτική- φύτρα του. Η βυζαντινή καταγωγή δένει όλους τους λαούς της Χερσονήσου 
του Αίμου. Γι’ αυτό η άλωση της Πόλης δεν θα έπρεπε να τιμάται μόνο από εμάς 
τους Έλληνες αλλ’ απ’ όλους τους Βαλκάνιους γείτονές μας, μαζί μ’ εμάς. Έτσι η 
ιστορική μνήμη θα γινόταν ζύμη μιας νέας πολιτικής που θα ένωνε και δεν θα 
χώριζε. Και που θα έκανε την Τουρκία να πάψει να είναι απειλή και να γίνει 
συνεργάτης. Μπορεί η ιστορία να μας χωρίζει με τους Τούρκους, η γεωγραφία, όμως, 
μας ενώνει.  
 Οι Τούρκοι εδώ και αιώνες κρατούν το έδαφος της Πόλης. Εμείς κρατάμε το πνεύμα 
και την ψυχή της Πόλης και συνεχίζουμε την πολιτική και πολιτιστική της παράδοση. «Η 
Πόλη πλέον δεν είναι εκεί, είναι εδώ», είπα κάποτε σε ομιλία μου στο Μυστρά. Γιατί 
εμείς συντηρούμε την ηρωική και αυτοθυσιαστική παράδοση του Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου. Εδώ, σ’ όλο τον ελλαδικό χώρο, υπάρχει η ψυχή του, το πνεύμα, το φρόνημά 
του. 
 Βέβαια, κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα μούδιασμα των εθνικών μας 
αντανακλαστικών. Πολλοί δεν τολμούν να ψελλίσουν καν τις λέξεις έθνος και γένος. 
Κάποιοι αποφεύγουν και τον όρο Έλλην. Κι ακόμη παρατηρείται τούτο το οδυνηρό· οι 
ποσοτικές αξιώσεις της ζωής έχουν υποσκελίσει τις ποιοτικές. Και η υποταγή έχει 
προτεραιότητα έναντι της ανεξάρτητης θέσης και φωνής. Δεν υποτιμώ τον οικονομικό 
παράγοντα. Γνωρίζω τη σημασία της οικονομίας στην ιστορική εξέλιξη. Αλλά ξέρω και 
τούτο: «Ουκ επ’ άρτω μόνον ζήσεται άνθρωπος». Δεν θα ζήσουμε με την ποσότητα 
αλλά με την ποιότητα.  
 Αυτό που χρειάζεται τούτες τις δύσκολες στιγμές, που η χώρα μας δέχεται βολές και 
απειλές, δεν είναι ένα καινούργιο δάνειο που θα μας οδηγήσει σε νέες εξαρτήσεις· ο τόπος 
και ο λαός χρειάζονται μια ιδέα-σπαθί, ένα όραμα-κοντάρι. Χρειάζεται να ξεμαρμαρώσει 
μέσα στην ψυχή του λαού ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς του θρύλου και να γίνει ζώσα 
ελπίδα, ζώσα πραγματικότητα στην καθημερινή μας συμπεριφορά. Λένε πολλοί ότι 
είμαστε ένας μικρός λαός. Γι΄αυτό, όμως, μας χρειάζεται η ιδέα ενός μεγάλου ανθρώπου. 
Όχι για να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας αλλά για να μην ανεχόμαστε τον 
εξευτελισμό μας. Αν οι λαοί τρέφονται με μικρές ιδέες, θα γίνουν μικρόψυχοι δανειοζήτες 
και κάποτε θα σβήσουν από τον ιστορικό χάρτη. Ξέρω και ξέρετε ότι λόγω μιας ανεμώλιας 
συμπεριφοράς χάσαμε πολλά. Το πνεύμα του Κωνσταντίνου μπορεί να μη μας βοήθησε να 
φθάσουμε στην ανάκτηση· θα μας βοηθήσει, όμως, να μη φθάσουμε στην κατάπτωση.  



⁕ ⁕ ⁕ 

 Ο Κωνσταντίνος, εκείνη την αποφράδα Τρίτη σκοτώθηκε στην Πύλη του Ρωμανού. 
Αλλ’ αμέσως αναστήθηκε στην ψυχή του λαού. Δεν είναι τυχαίο ότι από τους 80 και πλέον 
Αυτοκράτορες, που κάθισαν στο θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, μόνον ο Κωνσταντίνος 
πέρασε στο θρύλο, έγινε τραγούδι και σύμβολο. Ούτε ο Βουλγαροκτόνος ούτε ο Νικηφόρος 
Φωκάς πέρασαν στο δημοτικό τραγούδι. Σ’ αυτό πέρασε μόνον ο Κωνσταντίνος. Γιατί σ’ 
αυτόν ο λαός είδε τη θέληση για αντίσταση, τη διάθεση για θυσία. Ο Κωνσταντίνος πέφτει 
και το Γένος … ανέστη! Διότι της Αναστάσεως προηγείται η Σταύρωση. Ο 
Κωνσταντίνος είναι ο Εσταυρωμένος βασιλιάς της ιστορίας μας.  
 Έπεσε μαχόμενος σαν Σπαρτιάτης· μέσα του είχε κάτι από το φρόνημα των 
Θερμοπυλομάχων. Ας μην ξεχνάμε ότι έζησε και έδρασε στα χώματα που γέννησαν τον 
Λεωνίδα. Στο Μυστρά, άλλωστε, στέφθηκε Αυτοκράτορας. Στην Πόλη δεν πήγε σαν 
Βυζαντινός, σαν Ρωμαίος· πήγε σαν Έλληνας και μάλιστα Σπαρτιάτης. Μαζί του πήρε την 
ψυχή του Λεωνίδα. Μίλησε, έδρασε, πέθανε σαν Λεωνίδας. Ας θυμηθούμε την απάντηση 
που έδωσε στο Σουλτάνο, όταν, έναντι πολλών ανταλλαγμάτων του ζητήθηκε παράδοση: 

«Το δε την Πόλιν σοι δούναι ουκ εμόν εστίν ούτε άλλου των κατοικούντων.  
Κοινή γαρ γνώμη αποθανούμεν εν ταύτη και ου φεισόμεθα της ζωής ημών» 

Η απόκριση αυτή είναι μια μακρινή απήχηση του «μολών λαβέ». Μια πρόδρομη μορφή 
του νεώτερου «ΟΧΙ».   

⁕ ⁕ ⁕ 

 Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Πόλη κατά τις τραγικές ημέρες του Μαΐου 
του 1453 είναι εν πολλοίς γνωστά. Κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες αναλύονται από έγκυρους 
ομιλητές στον Μυστρά, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο Χλεμούτσι και σε όλες τις 
πόλεις του ελληνικού χώρου αλλά και σε πόλεις του εξωτερικού. Και πολύ ορθά. Στην 
παρούσα όμως ομιλία θα σταθώ σ’ αυτό που ήταν ο Κωνσταντίνος πριν πάρει το δρόμο για 
την Πόλη. Ο Κωνσταντίνος δεν δοξάστηκε μόνο με τον θάνατό του, δοξάστηκε και με την 
πρότερη ηρωική ζωή, την ηρωική πολεμική δράση του και για το μεγάλο πολιτικό όραμά 
του. Και επειδή βαδίσαμε στα χρόνια της σκλαβιάς, στα δικά του βήματα, κατορθώσαμε 
και επιζήσαμε. Καλλιεργήσαμε και συντηρήσαμε -έστω μερικά- την πολιτική του 
ανυπόστατου ήθους. Λέγει ο Γέρος του Μοριά στον Άγγλο πλοίαρχο Άμιλτον που του 
πρότεινε συμβιβασμό με τους Τούρκους: 

«Αυτό δεν γίνεται ποτέ, ελευθερία ή θάνατος. Εμείς, καπετάν Άμιλτον, ποτέ  
συμβιβασμό δεν εκάναμε με τους Τούρκους. Άλλους έκαψε, άλλους σκλάβωσε  
με το σπαθί και άλλοι, καθώς ημείς, εζούσαμε ελεύθεροι από γενεά εις γενεά.  

Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε, η φρουρά του είχε παντοτεινό 
πόλεμο με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήταν πάντοτε ανυπότακτα’’.  

Με είπε: 
‘‘Ποία είναι η βασιλική φρουρά του, ποία είναι τα φρούρια;’’ -  

‘‘Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι Κλέπται, τα φρούρια η Μάνη,  
το Σούλι και τα βουν’’. Έτσι δεν με ομίλησε πλέον». (στην έκδοση Βαλέτα, σ.179) 

    Οι κλέφτες, «η μαγιά της λευτεριάς», όπως τους λέει ο Μακρυγιάννης είχαν την 
ενσυναίσθηση ότι αποτελούν τη φρουρά ή, μάλλον, τη συνέχεια της φρουράς του 
Κωνσταντίνου. Αλλά πως δέθηκαν συναισθηματικά κλέφτες, Μανιάτες και Σουλιώτες με 
τον Μαρμαρωμένο Βασιλιά; Ξέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος ήταν τέταρτος γιός του 
αυτοκράτορα Μανουήλ Β’ Παλαιολόγου και αδελφός του αυτοκράτορα Ιωάννη Η’ 
Παλαιολόγου (1425-449). Μητέρα του ήταν η Ελένη Δραγάτση και γι’ αυτό -άλλ’ όχι 
μόνο γι’ αυτό- πήρε το όνομα Δραγάτσης. Διότι στη Λακωνία, και ειδικά στη Μάνη το 
Δράκος, εκφράζει τον ατρόμητο, τον φοβερό πολεμιστή, τον άγρυπνο φύλακα. Από αυτό 
και το όνομα δραγάτης.    
 Η δράση του αρχίζει από την Τουρκική περιοχή της Κριμαίας. Να γιατί επιζεί στα 
άσματα των Ποντίων. Ακολούθως, ήλθε στην Πελοπόννησο για να βοηθήσει τον αδελφό 



του Θεόδωρο, δεσπότη του Μυστρά, στην ανάκτηση όλων των φραγκοκρατούμενων 
περιοχών. Στο Δεσποτάτο του Μυστρά, που δέσποζε σ’ όλο το Μοριά και είχε εξελιχθεί σε 
δεύτερη Κωνσταντινούπολη, είχαν εγκατασταθεί και οι τρεις γιοί του Μανουήλ· 
Θεόδωρος, Κωνσταντίνος, και Θωμάς. Επειδή μεταξύ των τριών αδελφών ανεφύησαν 
διαφορές, αποφασίστηκε η διοίκηση του Δεσποτάτου ν’ ανατεθεί στον Θεόδωρο και στον 
Θωμά, ενώ ο ικανότερος, ο Κωνσταντίνος, έπρεπε -και αυτό έπραξε- να μεταβεί στην 
Πόλη, για να συμπαρασταθεί στον αυτοκράτορα αδελφό του Ιωάννη, που αντιμετώπιζε 
άμεσα την τουρκική απειλή. Τον αντικατέστησε μάλιστα στο θρόνο, όταν ο Ιωάννης, 
επικεφαλής μεγάλης πρεσβείας, πήγε στην Ιταλία και έλαβε μέρος στην περιβόητη 
Σύνοδο της Φλωρεντίας-Φερράρας (27 Νοεμβρίου 1439 – 1 Φεβρουαρίου 1440). Όταν 
ο Ιωάννης επανήλθε από την Ιταλία στην Πόλη, ο Κωνσταντίνος επέστρεψε στην 
Πελοπόννησο, που την έβλεπε, σύμφωνα με την πολιτική διδασκαλία του Γεμιστού, σαν 
εφαλτήριο για τη νέα εκτίναξη του Ελληνισμού. Υποχρεώθηκε, όμως, να γυρίσει στην 
Πόλη για να στηρίξει τον αδελφό του που αντιμετώπιζε το στασιαστικό κίνημα ενός άλλου 
Παλαιολόγου, του Δημητρίου, που είχε την στήριξη των Τούρκων. Η σήψη της 
Αυτοκρατορίας είχε προχωρήσει τόσο βαθειά, ώστε τα μέλη της αυτοκρατορικής 
οικογενείας για τις μεταξύ τους διαφορές καλούσαν σαν επιδιαιτητή τον Σουλτάνο! Οι 
άξεστοι Τούρκοι, χωρίς να έχουν γνώση των μυστικών της διπλωματίας, εφάρμοζαν, χάρι 
σε εξωμότες Έλληνες, εις βάρος των ομοεθνών τους την τακτική του «διαίρει και 
βασίλευε». Χωρίς να έχουν γνώσεις υψηλής στρατιωτικής στρατηγικής, οργάνωσαν 
μεγάλους τακτικούς στρατούς χάρη σε εξωμότες Έλληνες στρατιωτικούς. Έτσι ο 
Ελληνισμός, σαν κρατική υπόσταση, αυτοκαταλήθηκε.              
 Κι έμειναν μόνον μερικοί Ιππότες της Αυταπαρνήσεως να αγωνίζονται μέχρι την 
τελευταία τους πνοή για την τιμή και την υπερηφάνεια του Γένους. Και πρώτος και 
κορυφαίος τούτων των Ιπποτών γίνεται ο Κωνσταντίνος. Από το 1443 ως το 1449, ως 
Δεσπότης του Μυστρά, κάνει το Δεσποτάτο δεσπόζουσα δύναμη σε όλο τον νότιο 
βαλκανικό χώρο. Και εφαρμόζει μια πολιτική που εφαρμόστηκε σε πολύ νεώτερη εποχή, 
το 1912 όταν οι Βαλκάνιοι ενωμένοι κατέλυσαν την τουρκική κυριαρχία στη Βαλκανική. Ο 
Κωνσταντίνος συνειδητοποίησε ότι μοναχοί τους οι Έλληνες, καθώς μάλιστα ήταν 
διεσπασμένοι, δεν θα μπορούσαν ν’ αναχαιτίσουν τους γεμάτους πολεμική ορμή Τούρκους. 
Όφειλαν οι Βαλκάνιοι να συνενωθούν και να συνασπισθούν, να σχηματίσουν ενιαίο 
χριστιανικό μέτωπο, για να διώξουν τους Τούρκους από κατακτημένες περιοχές. 
 Προϋπόθεση, όμως, για την εμπραγμάτωση μιας τέτοιας πολιτικής ήταν η 
ισχυροποίηση της Πελοποννήσου. Ξανάκτισε το τείχος του Ισθμού, που είχε καταστραφεί 
σε προγενέστερες εποχές από τον φοβερό Τούρκο πολεμιστή Τουραχάν (1422 και 1432). 
Το τείχος κτίστηκε σε χρόνο ρεκόρ, μέσα σε διάστημα 30 ημερών! Θέλοντας και μη, όλοι οι 
άρχοντες της Πελοποννήσου συνέβαλαν στην ανέγερσή του. Και ήταν ένα τείχος 
φτιαγμένο με την τελευταία λέξη της οχυρωματικής τεχνικής, φτιαγμένο με πέτρες αλλά 
και με ειδικό ξύλο φερμένο από τη Βενετία. 
 Με το τείχος αυτό ο Κωνσταντίνος ήθελε να εδραιώσει στους Πελοποννησίους ένα 
αίσθημα ασφάλειας. Διότι για τελευταία φορά που οι Έλληνες αισθάνθηκαν ασφαλείς 
ήταν λίγο πριν από το μοιραίο έτος της πρώτης αλώσεως, το 1204. Έκτοτε ο ελληνικός 
κόσμος τεμαχίζεται σ’ ελληνικά και φραγκικά κρατίδια. Μπορεί η βασιλεύουσα να 
ανακτήθηκε το 1261 αλλ’ η αυτοκρατορία ανέζησε σαν σκιά του παλαιού εαυτού της. Επί 
δύο αιώνες σερνόταν. Δεν ζούσε, γιατί απλώς δεν μεγαλουργούσε. Κανένα στρατιωτικό και 
πολιτικό τρόπαιο δεν σημείωσε στη διάρκεια των διακοσίων χρόνων του ιστορικού 
επιλόγου της. Έτσι το Γένος, χωρίς ψυχή, χωρίς εσωτερικό δυναμισμό είχε πέσει σε μια 
παθητική κατάσταση μοιρολατρίας. Μόνο τα θρησκευτικά πάθη ήσαν σε έξαρση. Πάθη 
που δεν γεννούσαν πατριωτικό ενθουσιασμό αλλά διχασμό. Οι Έλληνες περισσότερο 
μισούσαν οι μισοί τους άλλους μισούς, παρά τους Τούρκους και τους Δυτικούς. Έτσι, 
«δειλοί, μοιραίοι, άβουλοι αντάμα, προσμένανε ίσως κάποιο θαύμα», θα 
μπορούσαμε να πούμε παραλλάσσοντας το στίχο του Βάρναλη. Για την Πόλη ίσχυσε ο 
αφοριστικός στίχος του Παλαμά: «και περίμενε τον Τούρκο να την πάρει»! Όπως κι 



εμείς επί δεκαετίες τώρα περιμέναμε τους βαρβάρους που με τα δάνειά τους θα μας έδιναν 
μια λύση. Αλλά τα δάνεια είναι διαβρωτικό υγρό που μπορεί κι έναν ισχυρό λαό να τον 
διαλύσει.  
 Ο Κωνσταντίνος σ’ αυτές τις χαοτικές στιγμές στάθηκε παλληκάρι. Δεν περίμενε 
παθητικά τη σωτηρία από τη Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρη γίνεται αρωγός, όταν οι άνθρωποι 
αξιοποιούν το δικό τους δυναμικό. Έτσι, ο Δεσπότης του Μυστρά, επωφελούμενος από 
τους περισπασμούς του σουλτάνου Μουράτ, θέλησε να προχωρήσει πέρα από τον Ισθμό 
και να απελευθερώσει από τον τουρκικό ζυγό όλη την τουρκοκατεχόμενη ηπειρωτική 
Ελλάδα. Ιδού, γιατί ονόμασα τον Κωνσταντίνο πρώτο βασιλιά των Ελλήνων. Με αυτόν 
άρχισε η απελευθερωτική πολιτική του Ελληνισμού. Σε εφαρμογή του σχεδίου, ορμά στη 
Βοιωτία, απελευθερώνει τη Θήβα και φθάνει μέχρι τη Λειβαδιά, το Λιδωρίκι και το 
Ζητούνι, δηλαδή τη Λαμία. Ο Κωνσταντίνος είναι ο πρώτος που κατανόησε και αξιοποίησε 
τη δύναμη των Βλάχων της Πίνδου, προκειμένου να διώξει τους Τούρκους από τις 
θεσσαλικές περιοχές. Δεν είχε μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις τακτικές. Γι’ αυτό 
χρησιμοποίησε μικρά καταδρομικά σώματα εντοπίων Βλάχων και Σαρακατσάνων. Αυτό 
δημιούργησε παράδοση στην οροσειρά της Πίνδου. Έτσι γεννήθηκαν τα κλέφτικα 
σώματα, που ο Κολοκοτρώνης ονόμασε «Φρουρά του Βασιλιά».  
 Η απελευθερωτική κίνηση του Κωνσταντίνου εκτάθηκε μέχρι Ηπείρου. Σκοπός 
ήταν να συνενωθεί με τις δυνάμεις του θρυλικού Γεωργίου Καστριώτη ή Σκεντέρμπεη, 
του άρχοντα της Κρόιας ή Κρούγιας, που είχε νικήσει σε αναρίθμητους πολέμους τους 
σουλτανικούς στρατούς και είχε γίνει θρύλος. Η όλη δράση του Κωνσταντίνου θορύβησε 
τον Μουράτ, που από την Αδριανούπολη, τη δεύτερη πρωτεύουσα των Τούρκων, έσπευσε 
με στρατό 60.000 ανδρών κατά του Κωνσταντίνου, ου είχε οχυρωθεί στον Ισθμό. Τη 
δύναμή του συγκροτούσαν Έλληνες και Αρβανίτες. Αλλ’ οι δεύτεροι στις 10 Φεβρουαρίου 
1447 εγκατέλειψαν τον Κωνσταντίνο. Ίσως εκάμφθησαν από το σφοδρό κανονιοβολισμό 
κατά του τείχους του Ισθμού, ίσως και να δελεάσθηκαν από τις παροχές του σουλτάνου. Ο 
Κωνσταντίνος, μετά τη φυγή των Αρβανιτών, αναγκάσθηκε να υποχωρήσει προς τα 
ενδότερα αλλά υπέστη μεγάλες απώλειες. Τριακόσιοι στρατιώτες του κυκλώθηκαν στο 
όρος Οξύ που υπέρκειται των Κεχρεών και σφάχτηκαν από τους Τούρκους. Άλλοι 600, 
που πιάστηκαν αιχμάλωτοι, θυσιάστηκαν για να τιμηθεί η σκιά του πατέρα του Μουράτ. 
 Ο Μουράτ, μετά την υποχώρηση του Κωνσταντίνου στον Μυστρά, χώρισε το 
στρατό του σε τέσσερα τμήματα με σκοπό την πλήρη καθυπόταξη της Πελοποννήσου. 
Τότε είχαμε και την ηρωική αντίσταση των Πατρών. Ξαφνικά, όμως, σταμάτησε η 
επιθετική του δράση. Ο Σκεντέρμπεης κινούσε εναντίον του απειλητικά τις δικές του 
δυνάμεις και υπήρχε κίνδυνος τα σουλτανικά στρατεύματα να εγκλωβιστούν στο Μοριά. 
Αυτό ανάγκασε τον Μουράτ να αποχωρήσει, αφού πήρε μαζί του χιλιάδες αιχμαλώτους 
και αφού ανάγκασε τους Παλαιολόγους να αναγνωρίσουν την επικυριαρχία του.  
 Στο διάστημα μιας χρονικής διάρκειας 150 ετών ο Μυστράς είχε εξελιχθεί στο 
σπουδαιότερο πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο της Αυτοκρατορίας. Πανέμορφες 
εκκλησίες, με εκπάγλου ομορφιάς αγιογραφίες και ψηφιδογραφίες, ανάγλυφα και 
ανάκτορα, μέγαρα πολυτελή και οχυρώματα φαινομενικώς απόρθητα. Διπλά και τριπλά 
τείχη. Ο Μυστράς τότε ζούσε με ένα ελληνικό όραμα: αναβίωση του αρχαίου ελληνικού 
μεγαλείου. Εμψυχωτές της προσπάθειας αυτής ήταν ο μεγάλος αλλ’ ιδιόρρυθμος 
φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων, ο μαθητής του Βησσαρίων κι ένα πλήθος 
λογίων. Ο Βησσαρίων είχε συντάξει ένα υπόμνημα και το έστειλε από τη Δύση στον 
Κωνσταντίνο. Το υπόμνημα αυτό ήταν ένα πλήρες πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό 
πρόγραμμα. Πρότεινε τη δημιουργία τακτικού επαγγελματικού στρατού, περιστολή της 
πολυτέλειας, επανοχύρωση του Ισθμού, ανάπτυξη της βιομηχανίας και της μεταξουργίας 
και αποστολή νέων στην Ιταλία για να μορφωθούν. Στην ίδια περίοδο ζούσε κοντά στον 
Κωνσταντίνο και ο Γεώργιος Σφραντζής, ο γνωστός ιστορικός της Αλώσεως.  
 Κι ενώ ο Κωνσταντίνος συνέχιζε το ανορθωτικό έργο του στο Μυστρά, έφθασε 
ξαφνικά η είδηση ότι απέθανε ο αυτοκράτορας αδελφός του Ιωάννης Η’ στις 3 Οκτωβρίου 
1448. Δημιουργήθηκε κενό εξουσίας, διότι ο Ιωάννης ήταν άτεκνος. Ο Σουλτάνος Μουράτ, 



μιας και ο Κωνσταντίνος ήταν φόρου υποτελής σε αυτόν, δεν είχε αντίρρηση για την 
ανάρρησή του στο θρόνο. Έτσι, στις 6 Ιανουαρίου 1449 ήλθαν από την Πόλη στο Μυστρά 
οι άρχοντες Αλέξιος Φιλανθρωπηνός και Μανουήλ Παλαιολόγος «ίνα βασιλέα 
στέψωσι τον Κυρ Κωνσταντίνον». Και του προσέφεραν σαν στέμμα ακάνθινον 
στέφανον. Έτσι, ο τελευταίος της Κωνσταντινουπόλεως Αυτοκράτορας είναι ο πρώτος 
βασιλιάς που στέφθηκε επί του μητροπολιτικού και μάλιστα λακωνικού εδάφους. Ιδού 
ένας λόγος ακόμη που κάνει τον Κωνσταντίνο πρώτο βασιλιά των Ελλήνων. Η στέψη έγινε 
στον Άγιο Δημήτριο, το μητροπολιτικό ναό του Μυστρά, όπου σώζεται στο δάπεδο 
ανάγλυφος ο δικέφαλος αετός πάνω στον οποίο πάτησε ο Κωνσταντίνος, που αμέσως 
έφυγε για την πόλη με πλοία καταλανικά, συνοδευόμενος από μικρή φρουρά και τον 
πις΄το του σύμβουλο Γ. Σφραντζή.  
 Στην Πόλη του επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή. Ο θρύλος της παλληκαριάς τπου είχε 
φθάσει ως εκεί. Αμέσως άρχισε αθόρυβα την οργάνωση για άμυνα. Υποσχέσεις από τη 
Δύση για παροχές βοήθειας πολλές. Ανταπόκριση μηδαμινή. Ο Κωνσταντίνος κατανόησε 
ότι πρέπει να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις. Αλλ’ η δύναμη της Πόλης ήταν 
περιορισμένη και οι άνθρωποι αφοσιωμένοι στις θρησκευτικές διαμάχες: Ενωτικοί και 
Ανθενωτικοί. Κανένα ενδιαφέρον για τα πολεμικά έργα. Ο Κωνσταντίνος παράκαμψε 
όλες τις δυσχέρειες. Χάρη στο παράδειγμά του, στην Πόλη άρχισε να πνέει ένας αέρας 
παλληκαριάς. Η Βασιλεύουσα ξαναζούσε. Και όλα αυτά μέχρι που ανήλθε στο σουλτανικό 
θρόνο ο Μωάμεθ Β’ (σωστό είναι να λέμε Μεχμέτ), νέος, φιλόδοξος που είχε ορκιστεί να 
ονομαστεί Πορθητής. Ο Κωνσταντίνος κατάλαβε ότι μ’ έναν τέτοιο αντίπαλο ήλθε η ώρα 
της τελικής αναμετρήσεως.          
 Αγνόησε το άδοξο παρόν και ατένισε προς το παρελθόν. Έπρεπε να σταθεί ισάξιος 
των ενδόξων προκατόχων του. Αυτό που είχε δεν ήταν δικό του· ανήκε στο Γένος. Και το 
Γένος των νεκρών απαιτούσε θυσία· όχι παράδοση. Ο Κωνσταντίνος δεν πολέμησε για 
να νικήσει, πολέμησε για να μην ηττηθεί η τιμή του Γένους. Ο Αυτοκράτορας 
πεθαίνει αλλά δεν παραδίδεται. Και αυτή η στάση ήταν μια εγγραφή ελευθερίας. Το 
Γένος δεν θα το έσωζε μια νίκη, θα το έσωζε μια θυσία. Ο Κωνσταντίνος και τα 
παλληκάρια του με το αίμα τους ξέπλυναν όλες τις προηγούμενες ντροπές της 
Αυτοκρατορίας. Η Πόλη πέφτοντας ηρωικά, ανυψώθηκε ηθικά.  
 Δεν θα σταθώ σε λεπτομέρειες της πολιορκίας, που είναι, άλλωστε, γνωστές. Στη 
διάρκεια της πολιορκίας ο Κωνσταντίνος στάθηκε άγρυπνος, ακάματος, ακαταπόνητος. 
Ενέπνευσε με τα λόγια και το παράδειγμά του. Υπεράσπισε με πάθος την Πόλη, που ήταν 
όπως έλεγεν ο ίδιος, «η ελπίς και η χαρά πάντων των Ελλήνων». Είχε συνείδηση 
Έλληνα και όχι ψευδοσυνείδηση Ρωμαίου ο Κωνσταντίνος. Κι είχε επίγνωση της ιστορικής 
του αποστολής. Με την τελευταία ομιλία του της 28ης Μαΐου προς τους στρατιώτες και 
τους αξιωματικούς του, καθόρισε με λακωνική επιγραμματικότητα την αποστολή, που 
έκτοτε αποτελεί ιερή παρακαταθήκη του Γένους: 

«Παρακαλώ ημάς, ινα στήτε γενναίως. Καλώς ουν οίδατε, αδελφοί,  
ότι δια τέσσερά τινα οφείλεται κοινώς εσμέν πάντες, ίνα προτιμήσωμεν  

αποθανείν μάλλον ή ζην, πρώτον μεν υπέρ της πίστεως ημών και ευσεβείας,  
δεύτερον δέ υπέρ πατρίδος, τρίτον δέ υπέρ του βασιλέως, ως Χριστού Κυρίου,  
και τέταρτον ύπέρ συγγενών και φίλων. Άλλως… πατρίδα περίφημον τοιαύτην  

υστερούμεθα και τήν έλευθερίαν ημών, βασιλείαν την πάλαι μεν περιφανή,  
vυv δε τεταπεινωμένην και εξουθενωμένην απωλέσαμεν» (Λεονάρδος §37) 

 Η ώρα της τελικής αναμετρήσεως έρχεται. Ο Κωνσταντίνος αποχαιρετά στο παλάτι 
φίλους και συγγενείς και πηγαίνει να πάρει θέση ως πολεμιστής πάνω στις επάλξεις. 
Γράφει ο Σφραντζής που ήταν αυτόπτης:  

«Εν τήδε ώρα, τις διηγήσεται τους τότε κλαυθμούς και θρήνους εν τω παλατίω;  
Ει και από ξύλου ή εκ πέτρας ην, ουκ ηδύνατο μη θρηνήσαι» 

 Έχουν και οι ήρωες τις ανθρώπινες στιγμές τους! 
 Η μάχη πάνω στα τείχη άρχισε. Ο Κωνσταντίνος, όπως ο Αθανάσιος Διάκος, 



πολεμούσε με σπασμένο σπαθί. Γύρω του πολεμούσαν κάποιοι αφοσιωμένοι εκλεκτοί. 
Ένας από αυτούς, ο Θεόφιλος Παλαιολόγος, βλέποντας τον Αυτοκράτορα κυκλωμένο, 
όρμησε πάνω στους Τούρκους κραυγάζοντας: «Θέλω θανείν μάλλον ή ζην». Και 
σκοτώθηκε. Όπως σκοτώθηκαν όλοι οι γενναίοι, «μη ανεχόμενοι επιδείν πατρίδα 
δεδουλωμένην», όπως λέει ο Σφραντζής. Ο Κωνσταντίνος κάποια στιγμή ένιωσε ότι 
πολεμούσε μόνος. Οι γενναίοι του είχαν πέσει. Κάποιοι άλλοι τον είχαν εγκαταλείψει. Και 
τότε με παράπονο ανέκραξε: «Ουκ εστί τις των Χριστιανών του λαβείν την κεφαλήν 
μου απ’εμού;». Ίσως η επίκληση αυτή του Κωνσταντίνου να δημιούργησε την 
κλεφταρματολική παράδοση να παίρνουν τα παλληκάρια την κεφαλή του καπετάνιου, για 
να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων.  
 Ένας Τούρκος, λέει ο Σφραντζής, τον κτύπησε κατά μέτωπο κι άλλος από τα νώτα. 
Ο Κωνσταντίνος έπεσε από το άλογο και ξεψύχησε ανάμεσα στους στρατιώτες του. 
Αργότερα, λένε, το πτώμα του αναγνωρίστηκε από τα πορφυρά σανδάλια. Το κεφάλι του 
κόπηκε και στήθηκε πάνω σε πορφυρή στήλη στην Πλατεία του Αυγουσταίου. Μέχρι το 
1930 στην αυλή ενός ταπεινού τουρκικού σπιτιού μπορούσε ο επισκέπτης να δει μια 
μαρμάρινη πλάκα, που, κατά την παράδοση, σκέπαζε το σεμνό σκήνωμα του 
Αυτοκράτορα. Ο Αλέξανδρος Πασπάτης, που μας έδωσε το 1890 την καλύτερη περιγραφή 
της Άλωσης και ο οποίος γνώριζε όσο κανείς την τοπογραφία της Κωνσταντινουπόλεως, 
γράφει:        

«Εν τω στενώ τούτω περιβόλω, μάνδρα τη σήμερον προβάτων ρυπαρά και  
κακόσμω, κατέπεσεν άκλαυστος και αμνημόνευτος ο βασιλεύς Παλαιολόγος  

υπό πάντων εγκαταλελειμμένος και μέχρι τέλους ανδρείως αγωνιζόμενος 
προς μυρίους στρατούς και ηγεμόνα οξύνουν και μεγαλουργόν» (σ. 156) 

 Το πτώμα του Παλαιολόγου, γράφει ο Πασπάτης, ουδέποτε βρέθηκε. Αλλά κι αυτό 
που βρέθηκε, σκυλευμένο από τους Τούρκους, δεν θεωρήθηκε βασιλικό σκήνωμα. Ο λαός 
έθαψε τον βασιλιά στην ψυχή του. Και τον ανέστησε. Έτσι αναστήθηκε και το Γένος. 
Ο Κωνσταντίνος έγινε το πτηνό φοίνικας που αναγεννάται από την τέφρα του. Η 
αναγέννηση του Κωνσταντίνου μέσα στη λαϊκή ψυχή δίνει σε κάθε κρίσιμη στιγμή νέα 
πνοή στο έθνος. Διότι, όπως λέει ο Σφραντζής, ο Κωνσταντίνος «εκομίσατο τον του 
μαρτυρίου στέφανον μη θελήσας προδούναι τοις ανόμοις το βασίλειο, μήτε 
θελήσας τον κίνδυνον διαφυγείν, δυνατού όντος». Δηλαδή, φόρεσε το στεφάνι του 
μαρτυρίου, επειδή δεν το θέλησε να παραδώσει στους ανόμους τη βασιλική κληρονομιά, 
ούτε θέλησε να ξεφύγει από τον κίνδυνον, ενώ μπορούσε να ξεφύγει. Γι’ αυτό ο λαός 
θεώρησε τον Κωνσταντίνο όχι Ρωμαίο βασιλέα, όπως το απαιτούσε η αυτοκρατορική 
παράδοση, αλλά Έλληνα. Λέει ένα ποντιακό τραγούδι: «Την Πόλιν όντας ώριζεν ο 
Έλλεν Κωνσταντίνος ». Κι ακόμη ο λαός ποτέ δεν πίστεψε στο θάνατό του. «Πεθαίνει 
ο άνεμος;», έλεγαν οι Μεξικανοί αγρότες για το σκοτωμένο ηγέτη τους, Αιμιλιάνο 
Ζαπάτα. Όταν ένας άνθρωπος γίνεται με τη θυσία του ιδέα και σύμβολο, ασφαλώς δεν 
πεθαίνει. Ο άγνωστος στιχουργός του «Θρήνου της Πόλης» εκφράζει παραστατικά το 
λαϊκό αίσθημα:      

«Ω Κωνσταντίνε βασιλεύ, Δραγάζη το πινόμιν,  
ειπέ μας, που ευρίσκεσαι; Εχάθης; Εκρυβηθης;  

ή ζης ή και απέθανες επάνω στο σπαθί σου;» 

 Ο Κωνσταντίνος πέθανε επάνω στο σπαθί του. Και αυτό ο λαός το ήξερε. Τα άλλα 
ερωτηματικά είναι ρητορικά για να προβληθεί το όποιος πεθαίνει πάνω στο σπαθί, 
πάντοτε θα ζει. Θα ζει, εφόσον, βέβαια το έθνος τον αναζητεί σε κάθε κρίσιμη στιγμή και 
θα ρωτά: «Είπε μου που ευρίσκεσαι;». Και ο Κωνσταντίνος θα απαντά: «Μες στη δική 
σας την ψυχή». Αν βέβαια η ψυχή μας είναι καθαρή, απαλλαγμένη από τα μιάσματα της 
σύγχρονης πολύμορφης υποταγής. Μια τέτοια μορφή υποταγής βιώνουμε σήμερα. Και δεν 
εννοώ με αυτό την πολυπλασσαρισμένη υποταγή του μνημονίου, μια υποταγή που υπήρξε 
απότοκος της υλοφροσύνης μας. Εννοώ την υποταγή μας στο φόβο έναντι των προγόνων 
μας. Φοβόμαστε τη σύγκριση μαζί τους και επιτηδίως το ενδιαφέρον των νέων στρέφεται 



προς ψεύτικα και αρρωστημένα ιδανικά.  
 Εδώ και μήνες έχω αρχίσει να φοβάμαι ότι κάποιες ανασκαφές σταμάτησαν, διότι 
κάποιοι φοβούνται αυτό που ενδέχεται να βρούμε. Αλλ’ αν αρχίσουμε να φοβόμαστε τους 
νεκρούς μας, που μας διδάσκουν την όρθια στάση, τότε μελλοντικά η 29η Μαΐου θα 
εορτάζεται, στην Πόλη και σε όλη την Τουρκία. Θα εορτάζεται ως νίκη του Ισλάμ επί του 
Σταυρού, ως νίκη των Τούρκων επί του Ελληνισμού. Οι Τούρκοι έως τώρα αποφεύγουν 
έναν τέτοιο θορυβώδη εορτασμό. Για πολλούς λόγους. Κι ένας από αυτούς είναι ο δικός 
τους φόβος· μήπως ξυπνήσει ξανά το φιλότιμο των Ελλήνων, μήπως ξυπνήσει μέσα μας 
ξανά ο Κωνσταντίνος και τότε, όπως λέει ο ποιητής «τα όνειρα θα λάβουνε εκδίκηση».    
 Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, αν η υστεροφημία είναι ευτυχία. Ένα, όμως, ξέρω: πολλοί 
ασφαλώς δεν θα ζήλευαν τη ζωή του Κωνσταντίνου. Κάποιοι, όμως, θα ζήλευαν το 
θάνατό του. Και επειδή στα πρότερα χρόνια οι «κάποιοι» ήσαν πάμπολλοι, κατόρθωσε το 
Γένος μας ν’ αναστηθεί και να μεγαλουργήσει. Ο Κωνσταντίνος αυτό που μας διδάσκει δεν 
είναι το πως να ζήσουμε. Μα διδάσκει το πως να πεθαίνουμε, όταν το απαιτεί το χρέος. 
Λαός που φοβάται να πεθάνει, όταν τον καλεί η φωνή της πατρίδος, έχει αρχίσει να 
μυρίζει πτωμαΐνη. Γι’ αυτό θεωρώ εκδηλώσεις μνήμης, όπως η σημερινή, σαν αντίδοτο 
στην πτωματοποίηση που μας απειλεί.     
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