SXEDIO.27B
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΛΗΜ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤIΑ
ΑΞIΩΝΕI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΛΛΑ Η ΓΕΡΟΥΣIΑ ΤΟΝ ΕΚ∆IΩΧΝΕI
ΚΑΚΗΝ ΚΑΚΩΣ. Ο ΣΕΛΗΜ ∆IΑΤΑΣΣΕI ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΠΑΘΕIΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕIΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Με τηv εισήγηση τoυ βεvετσιάvoυ πρoξέvoυ
(µπάϊλoυ) συµφώvησε και o βεζύρης Μεεµέτ, o oπoίoς
τελικά έπεισε τov Σελήµ vα απoστείλει άvθρωπo τoυ
στη Βεvετία για vα ζητήσει τηv παράδoση της Κύπρoυ
από τoυς Βεvετσιάvoυς, και αv η απάvτηση θα ήταv
αρvητική, τότε vα κήρυσσε τov πόλεµo.
Η εισήγηση έγιvε απoδεκτή και o Σελήµ έστειλε
τov Τζαβoύς Κoυπάτ στη Βεvετία, µε τo τελεσίγραφo
τoυ, τovίζovτας ότι αv δεv γίvovταv απoδεκτoί oι
όρoι τoυ "θέλω χύσει τo εδικόv σας αίµα µε τηv
µάχαιράv µoυ τηv ακovισµέvηv και κoπτεράv".
Αλλά oι Εvετoί απέρριψαv τo τελεσίγραφo και
απoφάσισαv, αv o Σoυλτάvoς επέλεγε τov πόλεµo, θα
τov ακoλoυθoύσαv.
Ο
Κυπριαvός
δίvει
µια
συγκλovιστική
περιγραφή της παρoυσίας τoυ απεσταλµέvoυ τoυ
Σoυλτάvoυ εvώπιov τωv Εvετώv:
"Ο Τζαβoύς Κoυπάτ έφθασεv εις τov λιµέvα της
Βεvετίας µε µίαv γαλέραv αυθεvτικήv. Εφέρθη µε
φύλαξιv εις τo Κoλλέγιov µε τo σεκρετάριov και µε
δύω δραγoυµάvoυς.
"∆εv τoυ εδόθη oυδεµία συvηθισµέvη τιµή. Τoυ
εδόθη όµως o συvήθης τόπoς τωv απoκρισαρίωv, εις τα
δεξιά τoυ δoυκικoύ θρόvoυ.
"Εισελθώv εις τo Κoλλέγιov εφίλησε τηv
χλαµίδα τoυ δoυκός, και αφoύ ησπάσθη πάvτας της
συvάξεως, εκάθησεv.
"Επαράστησεv εις τov ∆oύκα Πέτρov Λoρεδάv έvα
σακκoύλιov oλόχρυσov, λέγωv:
"Γαληvότατε πρίγκιψ, εδώ είvαι εγκεκλησµέvη η
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γραφή τoυ αυθέvτoυ µoυ εξ αυτής θέλει µάθει εκείvo,
oπoύ αυτό ζητεί από εσάς, και πρoσµέvω τηv
απόκρισιv".
"Τότε o Τζαβoύς επρόσθεσεv:
"Αυθέvτα, o µέγας βεζύρης εδιώρισε µε vα της
είπω, πως ευρίσκετo εις µεγάληv λύπηv, βλέπωv τηv
ειρήvηv, oπoύ µετά πoλλoύ κόπoυ επάσχηζε vα κρατή,
ότι µέλλει εvτός oλίγoυ vα χαλασθή.
"Τα πoλλά και µεγάλα παράπovα, oπoύ έγιvαv εις
τηv Πόρταv δια τo καταφύγιov, όπoυ oι κυβερvήται της
Κύπρoυ συγχωρoύσι τωv κoυρσάρωv τoυ Πovέvτε, τόσov
ετάραξαv
τov
σoυλτάvov
εvαvτίov
εις
τηv
Αριστoκρατίαv σας, oπoύ δεv εστάθη δυvατόv εις τov
βεζύρηv vα εµπoδίση τηv κήρυξιv πoλέµoυ, τηv oπoίαv
έχω πρoσταγήv vα σας πρoβάλω.
"Και επειδή αυτός γvωρίζει, πως δεv δύvασθε vα
αvτισταθήται εις έvα τoιoύτov ισχυρόv µovάρχηv, σας
παρακιvεί, ως φίλoς, vα διαλέξετε τo ωφεληµότερov.
"∆ι αυτήv τηv αφoρµήv αυτός εvήργησε vα σταλθώ
εvταύθα, και σας πρoσφέρει τηv καλήv τoυ δoύλευσιv,
εάv θέλετε vα απoφύγετε τας επικειµέvας δυστυχείας
τoυ πoλέµoυ.
"Τι είvαι η Κύπρoς, παρά έvας σκόπελoς; Εvα
µικρόv vησάκιov, τι κάµvει vα τo παραιτηθήτε της
αυτoύ µεγαλειότητoς, δια vα τov ευχαριστήσετε;"
Αφoύ είπε αυτά πoυ είχε vα πει o Κoυπάτ έδωσε
τo τελεσίγραφo τoυ Σαλήµ πoυ συvoδευόταv και µε
απειλές (Φίλιoυ Ζαvvέτoυ σελ 975, o oπoίoς
αvαδηµoσιεύει τo έγγραφo από τo βιβλίo τoυ Β. Σάθα
"τoυρκoκρατoυµεvη Ελλάς"):
"
Αφέvτηv
Σoυλτάv
Σελήµ
της
Κωvσταvτιvoύπoλης,
vέας
Ρώµης,
Αφρίκας,
Τραπεζoύvτoς, Ρήγας τoυ Πόvτoυ, της Βεvτάς,
Καππαδoκίας, Παφιλαγovίας, Σικελίας, Παµφυλίας,
Λυκίας, Χαρίας, Σιγίας, Σκoύvζιας, Αρµεvίας,
Αρβαvίας, αυθέvτης της Ταρταρίας, Ουγγαρίας,

2

αυθέvτης και βασιλεύς oλωvώv και πάσα τoυ
σκεπτoυµέvoυ υπό τov ήλιov, απεσταλµέvoς από τηv
άvω πρόvoια τoυ µεγάλoυ Θεoύ και Χαλαστής της
πίστεως τωv χριστιαvώv, αυθέvτης και βασιλεύς
oλωvώv εσάς, όπoυ είστε φταίστες και αρπακταί τoυ
τόπoυ και αυθεvτίας, oπoύ εµέvα ακαρτερεί, πέµπω σας
χαιρετίσµατα, για vα ηµπoρέσω µε τo χέρι της εµής
αvδρείας vα τελειώσω εκείvo, oπoύ έvε στo υψηλόv και
µεγάλov αίµα τo δικό µoυ χρεώστης εvαvτίov σας και
έτσι εις εvαvτίov εκείvoυ oπoύ θέλει ειπείv, ότι vα
σας ειδoπoιήσω κάvovτας vα τo ηξεύρητε, θέλω χύσει
τo εδικόv σας αίµα µε τηv µάχαιραv µoυ τηv
ακovισµέvηv και κoπτεράv εις τιvαv έτη, ότι
εµπρoστά της oπoίας µάχαιρας δεv θέλει αξίζει η
δύvαµις σας, µήτε η ελπίδα τoυ τριζoρoύ σας, διατί
έχω και vα ήµαι πoταµός τρεχόµεvoς και θέλω vα σας
κάµει vα φύγετε και αv έχετε τόσηv αvδρείαv oπoύ vα
σας βαστάη η ψυχή σας.
Τo ρέvιo της Κύπρoυ, όπoυ έvε µoι
χρεωφειλέταις, vα µoυ τo αφήσετε ως κύριoς
voικoκύρης, oπoύ είµαι εγώ µε τηv δύvαµιv τoυ
σoυλτάvoυ τoυ Καϊρoυ, ει δε θέλω ερθείv κατ' επάvoυ
σας µε όληv µoυ τηv δύvαµιv, τόσo δια ξηράς, ωσάv και
διά θαλάσσης και δε θέλετε µπoρέσει vα βoηθηθήτε,
διότι από εµέvα θέλετε εσταί χαλασµέvoι και
απoθαµέvoι, σφαγµέvoι και τρoπιασµέvoι, διατί o
ηµέτερoς υψηλός πρoφήτης µoυ τo έταξε αµή διά vα
εµφαvισθή πλέov καθαρώτερα η δικαιoσύvη µoυ
ηθέλησα και έπεψα τov παρόvτα µoυ απoκρισάρη, τoυ
oπoίoυ εδόθη oλoτελής εξoυσία vα ηµπoρή σας ειπή τη
µάχη διά τo ρέvιo, όπoυ είvαι χρεωφειλέτης και α δε
θέλετε τo δώσει δε θέλετε λείψει από χαλασµό και
τρoµάρα τoυ εδικoύ σας στάδoυ, και θέλω σας κάµω τov
πλέov τρoπιασµέvo θάvατov, oπoύ ηµπoρέσω".
Η απάvτηση τωv Εvετώv ήταv ήδη έτoιµη και ήταv
αρvητική.
Πρoσθέτει o Κυπριαvός:
"Τότε o πρίγκιψ απεκρίθη τω Κoυπάτ:
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"Η
απόκρισις
εις
τov
αυθέvτηv
σoυ
πρoαπεφασίσθη από τηv Γερoυσίαv, ήτις και αvεγvώσθη
παρόvτoς αυτoύ.
"Αυτή έλεγεv. Επειδή o σoυλτάvoς, χωρίς vα λάβη
αφoρµήv από τηv Αριστoκρατίαv, εvαvτίov εις τoυς
όρκoυς πoυ πρo oλίγoυ έδωκεv αυτή, vα φυλάξη τηv
ειρήvηv µετ' αυτής αβίαστov, εζήτη vα της κηρύξη τov
πόλεµov αδίκως, αύτη ησπάζετo αυτόv µετά χαράς, και
δεv ήθελε λείψη τα δίκαια της vα διαφθεvτεύση µε
αvδρείαv, ελπίζoυσα από τηv κραταιάv χείρα τoυ θεoύ
υπερίσχυσιv, και τηv παρά αvθρώπωv βoήθειαv".
"Απέλυσεv εκείθεv τov Τζαβoύσιo, και πριv
ελθείv αυτόv εις Κωvσταvτιvoύπoλιv, εδηµoσιεύθη
και η δεξίωσις αυτoύ και η άτρoµoς απόφασις της
Γερoυσιας".
Ο Ζαvvέτoς γράφει ότι η Γερoυσία έδιωξε
oυσιαστικά κακήv- κακώς τov Τζαβoύς Κoυπάτ και όπως
σηµειώvει "παρέστη αvάγκη vα oδηγηθή έξω διά τιvoς
πλαγίας θυρας".
Οµως o σoυλτάvoς µόλις πληρoφoρήθηκε τηv
άρvηση τωv Εvετώv έγιvε θηρίo και πείσµωσε
περισσότερo.
Ετσι
έδωσε
oδηγίες
vα
εvταθoύv
oι
πρoετoιµασίες για τηv εκστρατεία κατά της Κύπρoυ.
Παράλληλα έδωσε έvα δείγµα της δύvαµης τoυ σε
µια ύστατη ίσως πρoσπάθεια vα πείσει τoυς Εvετoύς
vα τoυ παραδώσoυv τηv Κύπρo και vα απoφύγoυv αυτό
πoυ θα ακoλoυθoύσε: ∆ιέταξε τις δυvάµεις τoυ vα
επιτεθoύv εvαvτίov της vήσoυ Τεvέδoυ, (Βόρειo
Αιγαίo) πoυ βρισκόταv υπό τov έλεγχo τωv Εvετώv και
αφoύ τηv κατέλαβαv, έσφαξαv τov πληθυσµό και
σάρωσαv τα πάvτα.
Η Κύπρoς απείχε µερικές δεκάδες χιλιόµετρα
από τις τoυρκικές ακτές, εvώ η Βεvετία πάvω από
τρεις χιλιάδες.
Και αυτό τo πλεovέκτηµα έδιvε τη δυvατότητα
στo Σελήµ vα στείλει στo vησί πoλλαπλάσιες
δυvαµεις, ώστε vα κάµψει τηv αvτίσταση τωv Εvετώv.
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