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Θυμούμαστε σήμερα μια μεγάλη εθνική επέτειο, τη μαύρη επέτειο της Άλωσης της Βασιλίδας 

των πόλεων, που άλλαξε την ιστορία ολόκληρου του Ελληνισμού. Η 29η Μαΐου 1453 

σημάδεψε τη μοίρα του Ελληνικού Έθνους. 

Από καιρό ο Μωάμεθ προετοιμαζόταν για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Ο 

αγώνας ήταν άνισος για τους Βυζαντινούς, που είχαν να αντιπαρατάξουν μόλις 7.000 

άνδρες εναντίον των αμέτρητων ορδών του Μωάμεθ.  

Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, ο άνθρωπος, που πρωταγωνιστεί στην τελευταία πράξη του 

δράματος, είναι ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος, ο οποίος στάθηκε στο 

ύψος των περιστάσεων, χωρίς να σκεφτεί ούτε μία στιγμή να εγκαταλείψει την Πόλη και 

τους υπηκόους του. «Το δε την Πόλιν σοι δούναι ούτ’ εμον εστί, ούτ’ άλλου των 

κατοικούντων εν αυτή. Κοινή γάρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ού 

φεισώμεθα της ζωής ημών». 

Αυτή είναι η απάντηση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πρός τον Σουλτάνο Μωάμεθ Β᾿, ο 

οποίος του υπόσχεται άσυλο στο Μυστρά, αν του παραδώσει την Πόλη. 

Μέσα σε αυτή την τόσο τραγική κατάσταση ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος αναλαμβάνει το 

δύσκολο φορτίο της εμψύχωσης των ολίγων και εκλεκτών υπερασπιστών της Πόλης. Στην 

τελευταία του ομιλία, που διασώζει ο πρωτοβεστιάριος και συνεργάτης του Αυτοκράτορος 

Γεώργιος Φραντζής, ο Αυτοκράτωρ αναφέρει: 

«… ο εχθρός της πίστεώς μας, αποφάσισε να πιέσει ακόμα περισσότερο με όλα τα πολεμικά 

μέσα και τεχνάσματα πού διαθέτει. Θέλησε να αρχίσει γενική επίθεση και πόλεμο από την 

ξηρά και από την θάλασσα, έτοιμος να μας δαγκώσει σαν φαρμακερό φίδι και να μας 

καταβροχθίσει σαν ανήμερο λιοντάρι.  Γι’ αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ να φερθείτε με 

γενναιότητα και θάρρος, όπως κάνατε μέχρι τώρα, απέναντι στους εχθρούς της πίστεώς μας. 

Ξέρετε πολύ καλά, αδέρφια μου, ότι για τέσσερις λόγους είμαστε υποχρεωμένοι να 

προτιμήσουμε τον θάνατο παρά την ζωή. Πρώτον, για την πίστη και την θρησκεία μας, 

δεύτερον, για την πατρίδα, τρίτον για τον βασιλέα, τον αντιπρόσωπο του Κυρίου μας, και 

τέταρτον για τους συγγενείς μας και τους φίλους μας.» 

Η θέση του Κωνσταντίνου είναι δυσχερής. Γνωρίζει την έκβαση του αγώνα, έχει επίγνωση 

της αδυναμίας των υπερασπιστών της πόλης, αλλά στέκει στο ύψος του και με αξιοπρέπεια 

και σοβαρότητα προσπαθεί να εμψυχώσει τους λίγους, αλλά γενναίους υπερασπιστές της 

Πόλης. «Γι’ αυτόν τον λόγο, αγαπητοί μου συμπολεμιστές, να είστε έτοιμοι, άφοβοι, 

γενναίοι και βέβαιοι για τη βοήθεια του Θεού. Χτυπήστε τους με τα δόρατα, σπαθιά, τόξα, 

και ακόντια… Ο άπιστος Σουλτάνος θέλει να υποδουλώσει την Πόλη πού ήταν κάποτε 



ένδοξη, ανθούσε σαν τριαντάφυλλο του αγρού και είχε υποτάξει ολόκληρη σχεδόν την 

υφήλιο…». 

Η τελευταία ομιλία του αειμνήστου Αυτοκράτορος, δείχνει το μεγαλείο της Ρωμαίικης 

ψυχής του, δείχνει ότι ο Ηγέτης μένει στη θέση του και θυσιάζεται για τα υψηλά ιδανικά της 

Πίστεως. Στις 29 Μαΐου 1453 στις 14:30 το μεσημέρι, σύμφωνα με το Χρονικό του Γεωργίου 

Φραντζή, ακούστηκε εντός της Πόλεως το “Εάλω η Πόλις”. 

Ένας κόσμος τελειώνει και ένας νέος αρχίζει. Η Πόλις, το καύχημα της Οικουμένης, πέφτει 

ύστερα από έντεκα αιώνες στα χέρια αλλογενούς, αλλογλώσσου και αλλοθρήσκου 

κατακτητού. Η Άλωση της Πόλεως σημάδεψε την μετέπειτα πορεία του Γένους και της 

Εκκλησίας. 

Η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί της 29ης Μαΐου. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες 

του Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες 

ώρες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα απέκρουσε με 

υπερηφάνεια τις προτάσεις συνθηκολόγησης του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Αφού 

έσφαξαν τους υπερασπιστές της Πόλης, οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες 

λεηλασίες και εξανδραποδισμούς. Το βράδυ, ο Μωάμεθ ο Πορθητής εισήλθε πανηγυρικά 

στην Αγία Σοφία και προσευχήθηκε στον Αλλάχ «αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης», όπως 

αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. 

Στις 29 Μαΐου 1453 ένα νέο έπος σημειώθηκε στις σελίδες της Ελληνικής ιστορίας. Είναι 

εφάμιλλο με το έπος των ηρωικών μαχητών και υπερασπιστών των Θερμοπυλών. Οι λίγοι 

υπερασπιστές της πόλεως ορθώνουν το ανάστημα μπροστά στις ορδές του Μωάμεθ και 

πέφτουν υπερασπιζόμενοι τα ιερά χώματα της Πατρίδος. Η γενναιότητα και η αυτοθυσία 

του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα το οποίο ακολούθησαν 

αργότερα στην μακραίωνη και δύσκολη ιστορία μας πολλοί Έλληνες: Ο Αθανάσιος Διάκος, 

ο Παπαφλέσσας το 1821, ο Γρηγόρης Αυξεντίου και Κυριάκος Μάτσης το 1955, ο Τάσος 

Μάρκου και οι γενναίοι υπερασπιστές της ΕΛΔΥΚ, το 1974 στην Κύπρο. 

Πολλές φορές έτυχε λίγοι Έλληνες να πολεμούν εναντίον πολλών και να πέφτουν 

αγωνιζόμενοι για την υπεράσπιση των ιερών και οσίων μας. Ο αθάνατος κι αγνός ήρωας 

Μακρυγιάννης το 1821 αναφέρει: «Από τα πανάρχαια χρόνια, η μοίρα μάς έταξε ολίγους να 

πολεμάμε ενάντια σε πολλά θεριά. Αυτά τα θεριά μας τρώνε, αλλά μένει η μαγιά». Αυτή η 

μαγιά μας τρέφει, μας παραδειγματίζει, μας δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε. 

Είναι η μαγιά του καθήκοντος, όπως το τήρησαν επάξια μέχρι θανάτου οι τιμημένοι ήρωες 

των αγώνων του έθνους μας από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα.  

Αυτοί, με το μέτωπο ψηλά και με πυρωμένη την καρδιά από τη μεγάλη αγάπη προς την 

Ελλάδα και την Ελευθερία, αγωνίζονταν εναντίον πάνοπλων και δυνατών εχθρών. Ήξεραν 

πως είμαστε λίγοι κι αδύνατοι, ήξεραν τη μεγάλη δύναμη του αντιπάλου, όμως τόλμησαν. 

Μέσα στην καρδιά τους χάραξαν τα λόγια του μεγάλου ποιητή Ανδρέα Κάλβου: «Θέλει 

αρετήν και τόλμην η Ελευθερία». 

Έλληνες και Ελληνίδες, 



«Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός» που μας χαρίζει το παράδειγμα και η 

γενναιότητα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και όλων των ηρώων του έθνους μας. Είμαστε 

Έλληνες. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε, ιδίως εμείς στην ημικατεχόμενη Κύπρο. Αυτός 

ειναι και ο κύριος λογος που η ιερα μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής διοργανώνει τετοιου 

είδους εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης και καλλιέργειας των ελληνοχριστιανικών αρετων που 

κράτησαν το εθνος μας ζωντανο ανα τους αιώνες. Η καταπτωση των ηθών και η ηθική 

διάβρωση των αξιών και παραδόσεων του λαού μας αποτελούν τον μεγαλύτερο εχθρό του 

έθνους μας και εμείς ως ελληνες χριστιανοί ορθόδοξοι δεν θέλουμε να είμαστε η τελευταία 

γενιά Ελλήνων σε αυτό το νησί. Γι’ αυτό πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και την καρδιά 

μας να δούμε τους αληθινούς πνευματικούς κινδύνους που μας κυνηγούν πέραν των 

γεωστρατηγικών οι οποιοι σίγουρα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και να 

αντιμετωπίζονται ψύχραιμα απο τους αρμόδιους.  

Δεν πρέπει να παίζουμε ερασιτεχνικά με το μέλλον της πατρίδας μας. Χρειάζεται 

μακροπρόθεσμη στόχευση, καλλιέργεια και προβολή στα παιδιά μας αλλα και στο 

παγκόσμιο στερέωμα του πνευματικού και θρησκευτικού μας πολιτισμού η δημιουργία 

συμμάχων, η διεκδικητικότητα, η σταθερότητα στις αρχές μας και προ παντός η επίγνωση 

του δικαίου μας. Αν δε ζητούμε και δεν επιμένουμε στο δίκαιό μας, κανένας δε θα μας δώσει 

σαν δώρο την ελευθερία μας.  Ας μη χάνουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια, υποκλινόμενοι 

μέσα στα καζίνο του κατακτητή. Μην ξεχνατε οτι είναι ο ίδιος κατακτητής που για 

τετρακόσια χρόνια καταδυνάστευε την Ελλάδα και τότε μόνο σταμάτησε, όταν ο 

Ελληνισμός ξύπνησε και διεκδίκησε τα δίκαιά του: «Μέριασε, βράχε, να διαβώ, το κύμα, 

αντρειωμένο, λέγει στην πέτρα του γιαλού θολό, μελανιασμένο», σύμφωνα με το Βαλαωρίτη. 

Κι εμείς, αγαπητοί μου, σαν κύμα δυνατό, σαν τσουνάμι, πρέπει να χαλυβδώσουμε την 

πίστη μας στον Θεό τον πολιτισμό και την παρείδα μας και με περίσσια θέληση και 

αγωνιστικότητά να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας. 

Είμαστε Έλληνες και θα παραμείνουμε Έλληνες. Σεβόμενοι και ειρηνικά συμβιούντες με 

όλους τους Κυπρίους συμπατριώτες μας Μουσουλμάνους Αρμενιους, Λατίνους και 

Μαρωνίτες οι αλλων παραδόσεων και εθνικοτήτων που διαβιούν μονιμα στο φιλόξενο νησι 

μας. Ολοι μαζι ενωμένοι δεν πρέπει να παραδώσουμε την Κύπρο μας στις επεκτατικές 

ορέξεις της Τουρκίας. 

Σ’ αυτή την εσχατιά της Μεσογείου μάς έταξε η μοίρα να φυλάμε τις εθνικές μας 

Θερμοπύλες, τη δική μας Βασιλεύουσα. 

Μέσα στα πλαίσια της σημερινής εκδήλωσης, πέραν των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα 

του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που έγιναν πριν λίγο, πραγματοποιήθηκαν και τα 

εγκαίνια της υπαίθριας έκθεσης Βυζαντινής και Κυπριακής ιστορίας, ευγενική προσφορά 

του ευπατρίδη συμπατριώτη μας Δαμιανού Κωνσταντίνου, στην οποία εκτίθενται, πέραν 

της ιστορίας, και διάφορες φωτογραφίες από μνημεία της Κύπρου. 

Αξίζει τον κόπο να παρακολουθούμε αυτές τις εκθέσεις, να γνωρίζουμε τις ρίζες μας, την 

ιστορία μας. Λαός, ο οποίος δεν γνωρίζει και δεν τιμά το παρελθόν του, δεν έχει μέλλον. 

Αγαπητοί φίλοι,  



Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα και για έναν άλλο λόγο. Για να τιμήσουμε και το εκλεκτό τέκνο 

της κοινότητας Μιτσερού, τον κ. Δαμιανό Κωνσταντίνου. Από την όμορφη κοινότητα του 

Μιτσερού ξεκίνησε ο κ. Δαμιανός πριν πολλά χρόνια για αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης. 

Η εργατικότητα και φιλοπονία του τον βοήθησαν να εξελιχθεί σε έναν σπουδαίο άνθρωπο, 

στην Αθήνα, που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια. 

Ο κ. Δαμιανός τιμά όχι μόνο την κοινότητα Μιτσερού, μα και ολόκληρη την ιδιαίτερη 

πατρίδα του, την Κύπρο. Ο κ. Δαμιανός Κωνσταντίνου επέδειξε μια πολύ αξιόλογη 

δραστηριότητα και ενδιαφέρον για την ιστορία του τόπου μας και με διάφορες ενέργειες 

θέλησε να ενημερώνει για τη μακραίωνη ιστορία του Ελληνισμού. 

Γνωρίζω ότι το εκλεκτό τέκνο του Μιτσερού δεν ξεχνά την κοινότητά του, που τον γέννησε, 

τον ανάθρεψε και τον μεγάλωσε. Έχει κάνει διάφορες δωρεές  στο σχολείο και στην 

κοινότητά του. Το 2009 έχει ανεγείρει στη γενέτειρά του το Αμφιθέατρο «Κωστής Δαμιανού» 

και το Πολιτιστικό Κέντρο Μιτσερού του Ιδρύματος Δαμιανού, στο οποίο φιλοξενούνται 

διάφορες διαλέξεις, εκθέσεις ζωγραφικής και άλλα. Επίσης, το Κοινοτικό Γήπεδο Μιτσερού 

έχει ονομαστεί σε «Κοινοτικό Γήπεδο Δαμιανός Κωνσταντίνου». 

Θεωρώ προσωπικά ότι η μεγαλύτερη προσφορά του στον ελληνισμό και τον πολιτισμό είναι 

η ίδρυση στην Κόρινθο του Ιδρύματος Ελληνικού πολιτισμού, το οποίο αποτελεί ένα 

διαμαντένιο εθνικό, πνευματικό και πολιτιστικό στολίδι του παγκόσμιου ελληνισμού. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλα αυτά τον τιμώμενο και να ευχηθώ, όπως ο Θεός τον 

ενισχύει συνεχώς, για να μπορεί και αυτός να βοηθά τους συνανθρώπους του. 

Εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, απονέμω το μετάλλιο του Αγίου 

Ηρακλειδίου στο εκλεκτό τέκνο της κοινότητας Μιτσερού, τον ευεργέτη κ. Δαμιανό 

Κωνσταντίνου. Εκφράζω τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μας για τις δωρεές του κ. 

Δαμιανού προς τη γενέτειρά του και τον Ελληνισμό και του ευχόμαστε κάθε προσωπική και 

οικογενειακή ευτυχία. 

Επίσης, εκφράζω τις ευχαριστίες μου στον κ. Γεώργιο Ρούσση που φιλοτέχνησε με 

απαράμιλλη επιδεξιότητα τον ανδριάντα του μεγάλου υπερασπιστή της 

Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 

Ευχαριστώ, επίσης, τον κ. Γιώργο Κυπριανού και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ρωμηοσύνη» 

για την παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος. 

Τέλος, ευχαριστώ και όλους εσάς, που τιμάτε μα την παρουσία σας την εκδήλωση αυτή. 

Μετ’ ευχών 

ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας 

 


