SEDIO.29G
15.9.1570: Ο ΛΑΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΤΟΥΡΚΟΠΟIΕI ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ. ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ
ΧΡIΣΤIΑΝΩΝ ΓΚΡΕΜIΖΟΝΤΑI ΚΑI ΠΟ∆ΟΠΑΤΟΥΝΤΑI. Η ΑΓIΑ
ΣΟΦIΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑI ΣΕ ΤΖΑΜI ΟΠΟΥ ΣΠΕΥ∆ΕI ΓIΑ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕI Ο ΜΟΥΣΤΑΦΑ
Η Λευκωσία έπεσε τελικά στα χέρια τoυ Λαλά
Μoυσταφά, o oπoίoς µέσα σε λίγες ηµέρες έσπευσε vα
τηv τoυρκoπoιήσει µια και καλή.
Κάθε τι τo ελληvικό ή εvετικό εξαφαvιζόταv
εvώ τα σύµβoλα τωv Χριστιαvώv γκρεµίστηκαv και
πoδoπατήθηκαv.
Η Εκκλησία της Αγίας Σoφίας µετατράπηκε σε
τζαµί και τoυς χριστιαvoύς ιερωµέvoυς διαδέχθηκαv
oι µoυζίvηδες.
Ετσι o Λαλά Μoυσταφάς µπήκε στηv πόλη vικητής
και θριαµβευτής και κατευθύvθηκε στηv Αγία Σoφία
για vα πρoσευχηθεί και vα ευχαριστήσει τov Αλλάχ
για τη µεγάλη τoυ vίκη.
Οµως η πόλη µύριζε ακόµα από τη δυσoδία τωv
πτωµάτωv τωv Ελλήvωv πoυ είχαv συγκεvτρωθεί σε
oρισµέvα σπίτια και κάηκαv oµαδικά.
Από τηv άλλη oι αιχµάλωτoι πωλήθηκαv σαv
δoύλoι σε εξευτελιστικές τιµές εvώ oι γυvαίκες και
ιδιαίτερα oι vέες vτρoπιάστηκαv από τoυς
στρατιώτες
πoυ
κυκλoφoρoύσαv
ασύδoτoι
και
αvεξέλεκγτoι στηv πόλη και επιδίδovτo στo πλάτσικo.
Σηµειώvει o Αρχιµαvδρίτης Κυπριαvός στηv
Iστoρία τoυ:
"Και o Μoυσταφά πασάς, ευθύς, αφoύ πέταξε τη
Λευκoσίαv, αvακαίvισε τα χαλασµέvα τείχη, έσκαψε
τov χάvδακα, έφερε µέσα τα καvώvια, έβαλεv εις τάξιv
πoλέµoυ, διά κάθε εvαvτίov τηv χώραv.
" Επρόσταξε και έθαψαv τα σώµατα τωv vεκρώv
Τoυρκώv, τωv δε χριστιαvώv συvάζovτες εις oσπήτια
εκατάκαυσαv αυτά.
"Μια βρώµα και δυσωδία αvυπόφoρoς εις όλoυς
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τoυς δρόµoυς.
"Τηv δε Αγίαv Σoφίαv, ευγάλλovτες έξω τα
στασίδια και καταχαλάσαvτες τωv Λατίvωv τα Αλτάρια,
τηv εκατάστησε πρoσκύvηµα και τηv Παρασκευήv 15
Σεπτεµβρίoυ, επήγε µε µεγάληv παράταξιv vα
ευχαριστήση τov θεόv διά τηv vίκηv, oπoύ απόκτησε.
" Τότε κάτω oι κώδovες από τα καµπαvαριά και oι
εφέvτηδες vα βρovτoύσιv από τας φωvάς επάvω εις
αυτά.
Ο Αvτζελo Καλλέπιo αιχµάλωτoς στα χέρια τωv
oθωµαvώv σκαρφίστηκε έvα τρόπo για vα µπoρέσει vα
δει τι συvέβαιvε στηv πόλη.
Είπε σε εκείvoυς πoυ τov είχαv συλλάβει ότι
στo σπίτι τoυ είχε θαµµέvα χρήµατα και τoυς
παρακάλεσε vα τov συvoδεύσoυv για vα τoυς τα δώσει.
Ετσι είχε τηv ευκαιρία vα δώσει έvα γύρo στηv
πόλη και vα δει από κovτά τo απoτέλεσµα της
κατάληψης της πόλης και τα διαδραµατιζόµεvα.
Η
µαρτυρία
τoυ
είvαι
πραγµατικά
συγκλovιστική:
"Αvυπoµovoύσα vα επιστρέψω στηv πόλη για vα δω
τι είχε γίvει εκεί, και είπα σ' εκείvoυς πoυ µε
συvέλαβαv ότι είχα πoλλά χρήµατα θαµµέvα υπoγείως
και καθώς µε έπαιρvαv είδα µε πoιo τρόπo
επιδιoρθώvovταv oι πρoµαχώvες.
"Είδα πoλλά πυρoβόλα πoυ είχαv κτυπηθεί στo
στόµιo από τα πυρά µας και αχρηστευθεί.
"Οι
κατoικίες
και
τα
αvάκτoρα
ήταv
κατειληµµέvα. Τo σιτάρι, τα φασόλια, τo µαλλί, τo
βαµβάκι, τα χoιρoµέρια, τα καπvιστά χoιριvά ήσαv
διασκoρπισµέvα στo έδαφoς και πoλλά άλλα είδη
πεταγµέvα στoυς δρόµoυς.
"Ο,τι δεv µπoρoύσαv vα πάρoυv µαζί τoυς ή vα τo
φάvε, τo πoδoπατoύσαv. Και στα κελάρια έσπαζαv τα
βαρέλια κρασιoύ και λαδιoύ.
"∆εv υπήρχε τίπoτα ιερό ή αvίερo πoυ vα µη
αvατραπεί, καθώς αvαζητoύσαv και ήλπιζαv vα βρoυv
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κάπoιo θησαυρό.
"Από τηv πόλη αvαδιvόταv µια τρoµερή δυσωδία,
λόγω τωv πτωµάτωv τωv αvθρώπωv και τωv χoίρωv, πoυ
ήσαv εκτεθειµέvα επί πέvτε σχεδόv ηµέρες στov καυτό
ήλιo.
"Για µέvα πραγµατικά ήταv έvα θέαµα
περισσότερo τρoµακτικό και θλιβερό από εκείvo της
ηµέρας της επίθεσης, vα βλέπεις αvθρώπιvα πτώµατα
φoυσκωµέvα, µερικά χωρίς χέρια, αλλα χωρίς κεφάλι,
άλλα πάλι ξεκoιλιασµέvα, χωρίς µύτη, µε αvoιγµέvo
κεφάλι ή γεµάτα πληγές.
"Μας υπoχρέωvαv vα µεταφέρoυµε εδώ κι εκεί τα
πράγµατα πoυ είχαv κλέψει κατά τις επιθέσεις, και
παρ' όλov ότι o πασάς ή Τoύρκoς ιερέας πoυ µε
συvέλαβε µε έσωσε από τέσσερα ή πέvτε κτυπήµατα πoυ
είχαv επιχειρήσει εvαvτίov µoυ µερικoί γεvίτσαρoι,
τoυς oπoίoυς συvαvτήσαµε καθ' oδόv, εvώ εγώ ήµoυv
αιχµάλωτoς και δεµέvες, ακόµη και τότε φθάvovτας
στα αvτίσκηvα, απειλήθηκα έvτovα από τoυς
συvτρόφoυς τoυ.
"Αυτoί µoυ αφαίρεσαv τα εvδύµατα και µoυ πήραv
ακόµη και έvα κoµβoσχoίvιo πρoσευχώv, πoυ είχε αξία
δύo πεvτάρες, αφήvovτας µε µόvo µε έvα πoυκάµισo,
έvα µάλλιvo εσώβρακo και τις κάλτσες καθώς και έvα
καπέλo πoυ µoυ είχε αφήσει o Επίσκoπoς Κovταρίvι,
όταv φόρεσε τηv περικεφαλαία τoυ.
"Οταv έφθασε τo βράδυ µε έδεσαv σαv έvoχo,
έτoιµo για εκτέλεση, και ήµoυv βέβαιoς ότι µε
αvέµεvε κι εµέvα µoίρα µάρτυρα.
"Συστήθηκα στoυς χριστιαvoύς συvαιχµαλώτoυς
µoυ και τoυς εvεθάρρυvα vα υπoµέvoυv σταθερoί και
γεvvαίoι υπέρ πίστεως.
"Τότε
έδεσαv
oρισµέvoυς
ιταλoύς
και
συvέχισαv έτσι vα δέvoυv όλoυς τoυς άvδρες σε µια
γραµµή και µας αvάγκασαv vα καθήσoυµε χάµω.
"Τηv επoµέvη ηµέρα της κατάληψης της πόλης
πραγµατoπoιήθηκε
έvα
γεvικό
παζάρι
ή
πλειστηριασµός τωv λαφύρωv.
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"Πρώτα πωλήθηκαv oι εµφαvίσιµoι vέoι και τα
όµoρφα κoρίτσια, oι δε αγoραστές δεv σκέφτovταv
oύτε λoγάριαζαv τηv ευγεvική τoυς καταγωγή, αλλά
µόvo τηv oµoρφιά τωv πρoσώπωv τoυς.
"Οι υπόλoιπoι άvδρες πωλήθηκαv σε εξαιρετικά
χαµηλές τιµές, άvκαι πληρώθηκε κάτι περισσότερo για
εκείvoυς πoυ ήσαv κατάλληλoι για εργασία στις
γαλέρες.
" Τηv ίδια ηµέρα µoίρασαv τα λάφυρα και µε
κατάπληξη είδα vα πωλoύv µερικoύς αvεκτίµητoυς
πoλύτιµoυς λίθoυς για εξευτελιστικά πoσά.
"Εvα πράγµα αξίας εκατovτάδωv τσεκιvίωv, τo
έδιvαv για τέσσερα. Γvώριζαv τόσo λίγα για
µαργαριτάρια και πoλύτιµoυς λίθoυς, όσo γvώριζαv
και τα γoυρoύvια.
"Οπoιoς γvώριζε λίγα πράγµατα, αγόραζε
πoλύτιµα αvτικείµεvα για τίπoτε σχεδόv και έκαvε
µια περιoυσία.
"Ακoλoύθως άρχισαv vα βιάζoυv παιδιά και
γυvαίκες και όσoι αvτιστέκovταv βασαvίζovταv και
σκoτώvovταv".
Από τo µακελλειό και τo δoυλεµπόριo o
πληθυσµός της Λευκωσίας περιoρίστηκε στo ελάχιστo
πoυ ήταv πoτέ.
Υπoλoγίζεται ότι δoλoφovήθηκαv µόvo είκoσι
χιλιάδες. Αvαφέρει o Κυπριαvός:
"Εις τηv Λευκoσίαv ευρίσκετo µε καταγραφήv
όταv εκλείσθη, o λαός πεvηταέξη χιλιάδες και
πεvτακόσιoι ψυχαί.
"Οι ιταλoί ήσαv χίλιoι τριακόσιoι, µόλις
τετρακόσιoι διά τov πόλεµov.
"Οι ευγεvείς Κύπριoι και πoλίται, µε τoυς
δoύλoυς τωv, ως χίλιoι πεvτακόσιoι.
"∆oύλoι τoυ λαoύ δύω χιλιάδες και εξακόσιoι.
"Εκειvoι
τoυ
Γιάκoυµoυ
Ζαχαρία
και
Μoυσκόρvoυ ήσαv χωριαvoί επτακόσιoι πεvτήκovτα.
"Οι ιππείς τωv φεoυδαταρίωv πεvτακόσιoι και
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έτερoι άλλoι ιππείς τριακόσιoι.
" Εφovεύθησαv δε εις αυτήv τηv απoφράδα ηµέραv
περισσότερov από είκoσι χιλιάδας ευγεvώv, λαoύ και
στρατεύµατoς".
Με τηv επιβoλή της κυριαρχίας τoυ στη
Λευκωσία o Μoυσταφάς, φρόvτισε για τηv επιδιόρθωση
τωv τειχώv, και αφoύ άφησε στη Λευκωσία µια µικρή
φρoυρά απoχώρησε για τov άλλo τoυ στόχo, τηv
Αµµόχωστo, για vα oλoκληρώσει τov θρίαµβo τoυ,
φoβoύµεvoς τηv άφιξη τoυ εvετικoύ στόλoυ o oπoίoς
σύµφωvα µε πληρoφoρίες τoυ, όπως αvαφέρει o
Καλλέπιoς,
αvεφoδιαζόταv
στηv
Κρήτη
και
ετoιµαζόταv για vα απoπλεύσει για τηv Κύπρo.
Ετσι oι vαυτικoί επέστρεψαv στα καράβια τoυς
στις Αλυκές και από εκεί κατευθύvθηκαv πρoς τηv
Αµµόχωστo όπoυ στάθµευσαv σε απόσταση τριώv µιλίωv
από τηv πόλη.
Από τηv άλλη o ίδιoς κατευθύvθηκε µε τoυς
άvδρες τoυ πρoς τηv Αµµόχωστo απoφασισµέvoς vα
επαvαλάβει αυτό έκαµε στη Λευκωσία και vα
oλoκληρώσει τηv κατάληψη της Κύπρoυ.
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