
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης του 1204 δεν είναι ευρέως 
γνωστή.Όταν έγινε ήδη κουβαλούσε ένα μεγάλο παρελθόν.Όλα 
ξεκινούν με την εικονομαχία.Η Γαληνοτάτη Δημοκρατία της 
Βενετίας δημιουργήθηκε απ’ αυτό.Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες 
αλλάζουν συνεχώς.Σφάζονται μεταξύ τους.Τον 12ο αιώνα οι 
αυτοκράτορες αλλάζουν συνεχώς.Ο Ανδρόνικος Α’ Κομνηνός 
θανατώνεται από ένα οργισμένο πλήθος.Διαδέχεται ο Ισαάκιος 
Β’ Άγγελος.Οι Άγγελοι δεν έχουν την ικανότητα των 
Κομνηνών.Ο Ισαάκιος τυφλώνεται και ακολουθεί ο Αλέξιος 
Δ’,ο γιος του,στο θρόνο.Ο Αλέξιος Γ’,ο άλλος γιος,ασκεί 
επιρροή,και κάποια στιγμή συλλαμβάνει τον αδερφό του και τον 
τυφλώνει και αυτόν.Το Βυζάντιο είναι βουτηγμένο στην 
παράνοια.Η Βενετία αγαλλιάζει.Προσπαθεί να καταστρέψει το 
Βυζάντιο.Κατ’ αρχής,λαμβάνει τεράστιες αποζημιώσεις για τη 
σφαγή των εμόρων της που οδήγησε τον Ανδρόνικο Α’ στο 
θρόνο.Με την ευκαιρία της Σταυροφορίας,καραδοκεί.Με τις 
Σταυροφορίες πλέον έχει τη δυνατότητα.Για να είναι 
ξεκάθαρη,εκλέγει δόγη τον Ερρίκο Δάνδολο,τον χειρότερο 
εχθρό του Βυζαντίου.
Η ευκαιρία παρουσιάζεται στις συζητήσεις για την Τέταρτη 
Σταυροφορία.Οι σταυροφόροι έπρεπε να μεταφερθούν με στόλο 
στο Κάιρο και από ‘κει να περάσουν στην Ιερουσαλήμ:Το να 
ξανακάνουν τη διαδρομή με τα πόδια ήταν αδιανόητο.Η Βενετία 
προσφέρει το δικό της στόλο με αντάλλαγμα τα μισά εδάφη που 
θα καταλαμβάνονταν.Όμως μια φωνή ακούγεται;Ποιος 
μίλησε;Είναι ο Αλέξιος Δ’ Άγγελος που θέλει να ξαναπάρει 
χρήματα.Υπόσχεται χρήματα,προνόμια…ο σταυροφορικός 
στρατός αλλάζει πορεία υπό τον Δάνδολο και πολιορκεί την 
Κωνσταντινούπολη.Ο Αλέξιος Γ’ διώκεται.Ο Αλέξιος Δ’ 
βασιλεύει με τον Ισαάκιο Β’.Στην πραγματικότητα,δεν ελέγχουν 
τίποτα.Αδυνατούν να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους.Ο τοπικός 
πληθυσμός μισεί του Φράγκους αλλά δυστυχώς είναι 
αμοιβαίο.Ο Αλέξιος Γ’ επιστρέφει και διώχνει τον πατέρα του 
και τον αδερφό του.Ακολουθούν οι σταυροφόροι.Όμως οι 
Φράγκοι ξέρουν πια τις αδυναμίες των τειχών.Η μάχη κρατά 
πολύ λίγο,αλλά η λεηλασία δεν έχει τελειωμό.Είναι ο 
Αρμαγεδών!Φράγκοι,Γάλλοι,Ισπανοί και Καταλανοί σπάζουν 



και λεηλατούν με τόση μανία που αιώνες αργότερα η λέξη 
Καταλανός είναι συνώνυμη με το «μπαμπούλας».Η Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία δε θα τους συγχωρέσει ποτέ.Στην 
Κωνσταντινούπολη εγκαθιδρύεται μια νέα λατινική 
κυβέρνηση.Ιδρύονται τρία κράτη:Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας 
στη δυτική Ανατολία,η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας στον 
Πόντο και το Δεσποτάτο της Ηπείρου στην Ελλάδα.Το 1261 η 
Νίκαια καταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη.Όμως πια οι 
Βυζαντινοί είναι εξασθενημένοι.Πλέον απλά περιμένουν το 
θανάσιμο χτύπημα…
…ονόματι «Οθωμανοί».Μια φυλή που διέλυσε το 
Βυζάντιο.Κατέλαβε γρήγορα όλη τη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία.Οι μόνες ελεύθερες περιοχές είναι η 
Κωνσταντινούπολη και ο Μοριάς. Μετά το θάνατο του Μουράτ 
Α’ ο Μωάμεθ Β’ στέφεται σουλτάνος.Πληρώνει έναν Ούγγρο 
μηχανικό,τον Ουρβανό,να του φτιάξει πολιορκητικές μηχανές.Ο 
Τζοβάνι Τζουστινιάνι (Ιουστινιάνης) Λόνγκο αποβιβάζει 700 
Γενουάτες στην Πόλη.Η Πόλη όμως είναι απόρθητη,ό,τι και να 
σκεφτεί ο Μωάμεθ.Η πολιορκία ξεκινά στις 6 Απριλίου 1453.Ο 
Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος παρατάσσει μόλις 7.000 άντρες 
ενάντια στους 100.000 + του Μωάμεθ!Όμως τίποτα δεν 
πιάνει.Στις 20 Απριλίου μια βυζαντινή φορτηγίδα και τρία πλοία 
του πάπα,της Αραγονίας και της Γένοβας περνούν απαρατήρητα 
από τον τουρκικό στόλο και εφοδιάζουν την Πόλη.Η νίκη τους 
μένει στη μνήμη όλων για μια μέρα.Την επομένη ο Μωάμεθ 
είχε καταλάβει το Χρυσό Κέρας (λιμάνι Κωνστανττινούπολης) 
σέρνοντας τα πλοία του στο έδαφος.
Η τελική έφοδος ορίζεται για τις 29 Μαΐου.Αρχίζει στις 2 το 
πρωί.Οι Βασιβουζούκοι είναι άγριοι άντρες που δεν 
οπισθοχωρούν με τίποτα.Πεθαίνουν μέχρι ενός χάρη στο υγρό 
πυρ.Ακολουθεί το τουρκικό τακτικό πεζικό.Μια οβίδα διαπερνά 
την πανοπλία του Ιουστινιάνη κατά τη διάρκεια της επίθεσης 
των Γενίτσαρων (το πεζικό απωθήθηκε).Όλοι οι υπερασπιστές 
παγώνουν.Είδηση:Η Κερκόπορτα,μια μικρή πύλη,είναι 
ανοιχτή.Πενήντα γενίτσαροι μπαίνουν στην 
Πόλη.Αποκρούονται,αλλά είναι αργά.Οι υπερασπιστές τρέχουν 
ήδη να σωθούν.Οι Οθωμανοί μπαίνουν και λεηλατούν την 



Πόλη.Ο πληθυσμός αρπάζεται από τα τελευταία ενετικά 
πλοία.Ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ πέφτει πάνω στους 
Τούρκους.Σύμφωνα με ιστορικούς,σκοτώθηκε από έναν 
Βασιβουζούκο που έτρεχε να αρπάξει θησαυρούς.Σύμφωνα με 
τον θρύλο,άγγελοι πάγωσαν τον Κωνσταντίνο και τον έκλεισαν 
σε μια σπηλιά.Οι Τούρκοι ψάχνουν την σπηλιά επειδή όταν ο 
Κωνσταντίνος βγει,θα χάσουν την Κωνσταντινούπολη.


