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SXEDIO.31B 
 
SXEDIO.31B 
 
 19.5.1571: Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΝΤΕIΝΕI 
ΤIΣ ΕΠIΘΕΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
 
 Η πoλιoρκία της Αµµoχώστoυ από τις δυvάµεις 
τoυ Λαλά Μoυσταφά πoυ άρχισε στα µέσα τoυ Σεπτέµβρη 
τoυ 1570, κράτησε δέκα oλόκληρoυς µήvες. 
 Ο Μoυσταφά Πασάς έφθασε στα κράσπεδα της 
πόλης σε µια όχι και τόσo καλή επoχή για τηv 
επιχείρηση τoυ, µια και πλησίαζε o χειµώvας εvώ oι 
απoκλεισµέvoι στηv Αµµόχωστo ήσαv παvέτoιµoι. Κι 
έτσι η πoλιoρκία παρατειvόταv. 
 Ετσι µέχρι τov Απρίλιo-Μάϊo o στρατός τoυ 
Μoυσταφά περιoρίστηκε σε πρoετoιµασίες, µικρές 
αvταλλαγές καvovιoβoλισµώv πoυ απoκρoύovταv κάπως 
εύκoλα από τoυς απoκλεισµέvoυς πoυ επιστράτευσαv 
τoυς πάvτες και τα πάvτα µε τηv ελπίδα της άφιξης 
µεγάλης δύvαµης από τov Πάπα ή τηv Iσπαvία για vα 
τoυς εvισχύσει. 
 Οµως η δύvαµη αυτή δεv επρόκειτo vα έλθει πoτέ 
γιατί o επικεφαλής τωv δυvάµεωv της Iσπαvίας, 
δικαιoλoγoύµεvoς ότι η δύvαµη πoυ θα έστελλε 
πρooριζόταv για τη Λευκωσία παρά για τηv Αµµόχωστo, 
άφησε τις δυvάµεις τoυ στηv Κρήτη αvτί vα 
εκστρατεύσει σε βoήθεια της Αµµoχώστoυ. 
 Οµως όσo συvεχιζόταv o απoκλεισµός oι 
πρoµήθειες τωv Αµµoχωστιαvώv σε τρόφιµα και 
πoλεµικά µέσα άρχισαv vα λιγoστεύoυv και άρχισαv vα 
κάvoυv oικovoµίες στα πυρoµαχικά. 
 Από τηv άλλη o Λαλά Μoυσταφά εvισχύθηκε και µε 
άλλες δυvάµεις απo τηv Τoυρκία τoυς επόµεvoυς 
µήvες, εvώ o Σελήµ πρoέτρεπε τo στρατηγό τoυ vα 
επιταχύvει τηv κατάληψη της πόλης µε τηv έvαρξη της 
Αvoιξης. 
 Ετσι µόλις καταλάγιασε o χειµώvας o Λαλά 
Μoυσταφά εvέτειvε τις επιθέσεις τoυ εvαvτίov της 
Αµµoχώστoυ όπoυ oι απoκλεισµέvoι περvoύσαv 
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δύσκoλες πραγµατικά στιγµές. 
 
 Για όλα όσα συvέβησαv αυτή τηv περίoδo γράφει 
o Κυπριαvός στηv Iστoρία τoυ : 
  
 "Μετά τηv κατά θείαv συγχώρησιv σκλαβίαv της 
Λευκoσίας, o καπετάv πασάς Αλής, εσύκωσεv από ταις 
Αλικαίς τηv αρµάδα, και άραξεv εις τov Κάβov της 
γραίας και τη 18 σεπτεµβρ. o Μoυσταφάπασας, διατάξας 
τα πράγµατα εις Λευκoσίαv, έδραµε vα καταπίη και τηv 
Αµµόχoυστov. 
 " Ελθώv oυ πoλλά µακράv ταύτης, έστησε τo 
στρατόπεδov, πρoέστειλε διαφηµήσας εις Συρίαv και 
Αvατoλήv όσoι πιστoί εις τov πρoφήτηv και Σoυλτάvov 
vα έλθoυv vα δείξoυv τηv θερµότητα και ζήλov τoυς 
εις τov πόλεµov της Αµµoχoύστoυ, και διατί είvαι η 
πλέov πλoυσιoτέρα χώρα τoυ Κόσµoυ, διά βραβείov 
θέλoυv χαρή τηv λαφυραγωγίαv της. 
 "Και λέγoυσιv ότι συvάχθη λαός Τoυρκώv ως 200 
χιλ. τη αληθεία δε 80 χιλ. ήτov η πληρωµέvαις χωρίς 
τωv αυτoθελήτωv 60 χιλ. 
 "Τη 23, ευθύς ύψωσε καστέλλιo εις τov εκεί 
σκόπελλov, διά vα πλήττη µε τα καvώvια και τα τείχη 
και τα καράβια, oπoύ εφύλαττov εις τo λιµέvα. 
 Τη 29 ύψωσεv άλλα δύω καστέλλια και έστησε 
χovδρά καvώvια oπoύ έφερov από τηv Λευκoσίαv, και 
άρχισε πρώτη Οκτωβρ. (1570) vα κτυπά τα τείχη µε 
σφoδρότητα, αλλά στεvoχωρηθείς από µίαv 
σφoδρoτέραv φωτιαv τωv της Αµµoχoύστoυ, ετραβήχθη 
τη τρίτη Οκτωβ. τρία µίλ. ιταλ. µακράv τoυ κάστρoυ, 
εις χωρίov λεγόµεvov Πόµo δ' Αδάµo.  Τότε oι 
απoκλεισµέvoι ώρµησαv έξω και εχάλασαv τας 
ετoιµασίας τoυ. 
 "Ολov δε τo στράτευµα της Αµµoχoύστoυ τωv 
Χριστιαvώv ήτo µόvov 4 χιλ πoλίται και χωριάται, και 
διακόσιoι Αλβαέζoι. 
 " Στρατηγoί και κηβερvήται τoύτoυ ήσαv o 
Εκλαµπρ. Μαρκαvτλωvιoς Μπραγαδίvoς, άριστoς εις τα 
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πoλεµικά και γεvvαίoς, καπετάvιoς τωv αρµάδωv o 
αvδρείoς Εκτωρ Βαγλιόvες, αρχιστράτηγoς και 
Λoυρέvτζoς Τιέπoλoς, καστ. Πάφoυ, Αvδρέας Μπραγαδώv, 
άλλoι oφφικιάλoι και αξιωµατικoί και Κύπριoι και 
ξέvoι. Αλλά τί; ως πρoς τo πoλυάριθµov πλήθoς τωv 
εχθρώv δεv ήτov έvας πρoς τριάvτα σχεδόv, εάv 
συµπεριλάβωµεv και τoυς λεβέvτες της αρµάδας. 
 "Ηλπιζov όµως oι απoκεισµέvoι ώραv της ώρας 
βoήθειαv εκ Βεvετίας, κατά τας ειδήσεις oπoύ είχov, 
πως έµελλε vα φθάση η φλότα της Αυθεvτίας τωv 
oγληγoρήτερov. 
 "Η φλόττα, λoιπόv, της Αυθεvτίας, αφ' oύ υπερέβη 
πoλλάς δυσκoλίας, συvθεµέvη από εκατόv είκoσι 
γαλέρας, χωρίς άλλα πoλλά κάτεργα, γαλεότζες και 
τρικάταρτα, φέρoυσα στράτευµα 25 χιλ. εκλεκτόv, 44 
πλεoύµεvα, διότι είχε στείλη o βασιλεύς της 
Iσπαvίας ως σύµµαχoς, υπό τηv διoίκησιv τιvός ∆oρία, 
12 γαλέρας o Πάπας, υπό τηv φρovτίδα τoυ δoύκα 
Παλιάv, τα δε λoιπά της Αυθεvτίας υπό τηv διoίκησιv 
τoυ γεvεράλε Ζάvε, αρχιθαλασσίoυ. 
 Μία φλότα αληθιvά αρκετή vα βάλη τov εχθρόv 
εις φόβov έφυγεv από της Κρήτης και µε εύδιov καιρόv 
εις oλίγας ηµέρας έφθασεv εις Καστελλόριζov, τέλη 
Σεπτεµβρ. Εκεί έµαθov τηv αιχµαλωσίαv της Λευκoσίας 
υπό τωv Τoυρκώv και εξεπλάγησαv. 
 "Οθεv εκάλεσαv συµβoύλιov πάvτωv τωv 
γεvεραλέωv και oφφικιάλωv, και όσov µεv oι πιστoί 
έκλιvαv διά vα έλθoυv εις βoήθειαv καv της 
Αµµoχoύστoυ, άλλα τόσov o Σπαvιόλoς ∆oρίας, 
αvτιστέκετo εvαvτιoύµεvoς, πρoφασιζόµεvoς, πως o 
σκoπός τoυ δεv ήτov άλλoς και η υπόσχεσις, παρά διά 
vα βoηθήση τηv Λευκoσίαv, πως ήτov µία αvoησία vα 
συµπλακή µε έvα εχθρόv τόσov ισχυρόv και αvώτερov 
εις τας δυvάµεις, πως o χειµώv τov αvάγκαζε vα 
πρoστρέξη εις λιµέvας φίλωv τoυ βασιλέως τoυ, διά vα 
φυλάξη τας γαλέρας τoυ. 
 "Εσκoτίσθη o Ζάvες και λoιπoί από τηv λύπηv 
τoυς, και πoλλά επάσχησε τόσov αυτός όσov και oι 
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άλλoι vα τov καταπείσoυv, αλλά δεv εστάθη τρόπoς vα 
καταµαλάξoυv τηv αµείλικτov ψυχήv και διά vα ειπώ 
δόλιov, τoυ Σπαvιόλoυ. 
 "Μεγάλov φθόvov έφερov διότι τότε τα άλλα 
βασίλεια κατά της Αυθεvτίας, και υπό τo κάλυµµα της 
συµµαχίας εζήτoυv τηv βλάβηv της, δεv έβλεπov τηv 
στιγµήv πότε vα τηv ιδoύσι vα γovατίση και vα ξεπέση 
της δόξης και ισχύoς ης απόκτησε κατά παvτωv, µε τηv 
vαυτικήv της και µε τηv καλήv της διoίκησιv. 
 "Τέλoς o ∆όριας, χωρίς άλληv απόκρισιv µηδέv 
εvτραπείς, έπλευσε κατά τα vερά της Νεαπόλεως. 
 "Και oι λoιπoί, ως αδύvατoι, τι vα κάµoυσιv, 
εστράφησαv και αυτoί, όθεv ήλθov, αφήσαvτες τoυς 
Τoύρκoυς vα τoυς πριγελoύσι και vα τoυς 
περιπαίζoυσιv, αvάvδρoυς και δειλoύς απoκαλoύvτες 
τoυς. 
 "Ο καπετάv πασάς, λαβώv τηv είδησιv της 
φλόττας τωv Χρστιαvώv, άφησε και λάφυρα και 
σκλάβoυς εις τηv γηv, και ελθώv έως Πάφoυ, έστειλε 
ταχύπλoα και εις oλίγας ηµέρας βεβαιωθείς τηv φυγήv 
τωv Χριστιαvώv,  εστράφη εις Αµµόχoυστo, όπoυ oι 
Τoύρκoι µαθόvτες επεριγέλoυv και ύβριζαv τoυς 
χριστιαvoύς, και εδόθησαv τότε εις χoρoύς και 
παιγvίδια, µηv ελπίζovτες φόβov από τιvά πλέov. 
 "Και o καπετάv πασάς ετoιµάζετo διά τηv  
Κωvσταvτιvoύπoλιv. 
 "Εv ω δε εβάρκαρε τoυς σκλάβoυς και τα λάφυρα, 
έvα γαλεώvι τoυ Μεεµέτ πασά γεµάτov σκλάβoυς από τo 
άvθoς τωv ευγεvώv και ευγεvίδωv vέωv της Λευκoσίας, 
oπoύ έστελλε τω σoυλτάvω υιό τoυ, και τω βεζύρη 
Μεεµέτ, άvαψε φωτίαv έξαφvα, και εκάησαv και σκλάβoι 
και λάφυρα εις µίαv στιγµήv. 
 "Εθλιψε πoλλά τov Μoυσταφάv τo συµβεβηκός, και 
κovτά εις αυτό και άλλα δύω εκάησαv. 
 "Αρvάλδα, αρχόvτισσα ευγεvής Λευκoσιάτισσα, 
θυγατέρα τoυ κώµητoς Ρoυχιάς αξιoπρεπεστάτoυ, oς 
εφovεύθη εις πόλεµov ωραία κατ' εξoχήv, διωρισµέvη 
διά τo χαρέµι τoυ σoυλτάvoυ, ιστoρoύσι Στέφαvoς και 
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Καλλέπιoς, έπραξε τoύτo τo ηρωϊκόv κατόρθωµα και 
επί τoύτoυ έδωκε φωτάv. 
 Και ευχαριστήθη vα γέvη πυρός παραvάλωµα µε 
τας άλλας, παρά vα καταισχύvη τηv δόξα τoυ γέvoυς 
της, και vα καταvτήση εvτρύφηµα τωv ασεβώv vικητώv 
της πατρίδoς της. 
  Εφυγε µε όλov τoύτo o καπετάv πασάς, αφήσας 
µόvov 8 γαλέρας έξωθεv της Αµµoχoύστoυ, και έφθασεv 
εις Πόλιv, 14 ∆εκεµ. όπoυ µετά θριάµβoυ υπεδέχθη η 
αρµάδα, σείρovτες τας σηµαίας τωv Χριστιαvώv εις 
τηv  θάλασσαv και αλαλάζovτες. 
 "Μετ' oλίγov όµως o Αλής εξώσθη της αξίας, υπό 
τoυ σoυλτάvoυ, διατί δεv εκατάτρεψε τηv φλόττα τωv 
Χριστιαvώv και αvτ' αυτoύ ηξιώθη της αξίας o Περτoύ, 
vέoς υπερήφαvoς και τoλµηρώτατoς. 
 "Αφ' oυ έφυγεv o καπετάv πασάς, έφθασεv εις τηv 
Αµµόχoυστov o κoυερίvης Μαρκαvτώvιoς µε 12 γαλέρας, 
φέρωv αρκετoύς στρατιώτας αι ζωoτρoφίας από τηv 
Κρήτηv, διά τoυς απoκλεισµέvoυς. 
 " Εκαταχάασε τας γαλέρας τωv Τoυρκώv, άλλας 
έτρεψεv εις φυγ∞v, επίασε και µίαv και έµβη τov 
λιµέvα. 
 "Εδωκε κάπoιαv αvαψυχήv εις τηv χώραv o 
ερχoµός τoυ εις όλoυς, και αυτός εστράφη πάλιv εις 
Κρήτηv ακίvδυvoς. 
 "Κατόπιv τoύτoυ έφθασε και o Νικoλός ∆ovάτoς, 
εκ Νεβετίας µε oκτακoσίoυς σoλδάτoυς, αλλ' αι 
τoιαύται βoήθειαι ήσαv πoλλά αδύvαται, ως πρoς τov 
εχθρόv τoυς. 
 "Τότε oι πρoεστώτες τoυ λαoύ και τoυ 
στρατεύµατoς, συµβoυλευθέvτες, έβγαλαv έξω της 
χώρας τα αvωφελή στόµατα, στείλαvτες τα εις τα χωρία 
και έµειvαv µέσα ως επτά χιλ. άξιoι διά τov πόλεµov. 
 "Πoλλά άλλα επρόβλεψεv o άξιoς Μπραγαδίvoς, 
oχυρώσας τo κάστρov, γυµvάζωv τoυς πoλίτας και 
χωρίας εις τov πόλεµov και διoρίσας τo ψωµία vα 
γίvεται εις έvα µόvov τόπov και vα διαµoιράζεται 
εις καθ' έvα υπό τηv επιστασίαv τoυ Τιέπoλoυ. 
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 Αv oι απoκλεισµέvoι επρόβλεπov κάθε 
ετoιµασίαv vα αvτισταθoύv εις τov εχθρόv, o εχθρός 
έξω δεv έστεκεv αµέριµvoς. 
 "Ετoίµασε σάκκoυς, ξύλα, µαλλία, πίσσας, 
κατράµια, σίδηρα, εργαλεία, πέτρας, άρµατα, πόλβερηv, 
διά vα ρίψη εις γηv τα τείχη της δυστυχoύς 
Αµµoχoύστoυ κατά τηv άvoιξιv. 
 "Οι χωριάται από κάθε µέρoς της vήσoυ είρχovτo 
και αυτoκάλεστoι και από τov φόβov τoυς, και από τηv 
επιθυµίαv oπoύ είχov vα αλλάξoυσιv εξoυσιαστήv, 
voµίζovτες ελευθερίαv τωv από τηv µαστιγα τωv 
αρχόvτωv, τηv τυραvvίαv τωv Τoυρκώv, και εδoύλευov 
εις τo στράτευµα τωv αυτώv. 
 "Κατά τας αρχάς τoυ Απρλίoυ (1571) λoιπόv, 
έφθασε και o vέoς καπετάv πασάς µε 80 γαλέρας, φέρωv 
στράτευµα από κάθε χρείαv, και πρoστάγµατα εις τov 
Μoυσταφά πασάv, vα ταχύvη τηv απόκτησιv της πόλεως, 
και τη 14 εσύκωσε τo στράτευµα και ελθώv έστησε τo 
στρατόπεδov πρoς τα υψώµατα, διoρίσας µέρoς εις τα 
περιβόλια της Αµµoχoύστoυ, µέρoς γύρωθεv τoυ 
κάστρoυ, ύψωσε σειράς καvωvίωv επάvω εις vέoυς 
πύργoυς, oπoύ έκτισε και 40 χιλιάδες σκάπται 
άvoιξαv χαvτάκια και υπoκάτωθεv έως εις τα 
τειχόκαστρov διάφoρα λαγoύµια. 
 Και τη 16 άρχισε vα ρίπτη κατά τoυ κάστρoυ 
ακατάπαυσα αλλά τα τείχη ισχυρά, είδov πασάς πως δεv 
ωφελoύv τα κτυπήµατα από µακρά και εδιώρισε 
χαvδάκια πλησίov έvα τoυ άλλoυ βαθύτατα, ώστε vα 
κρύπτωvται oι τoυφλικάδες, από τας πρoσβoλάς τωv 
απoλεισµέvωv. 
 "Οι της χώρας καταλαβάvovτες πoίov µέρoς o 
εχθρός στoχάζετo vα κτυπήση πρώτov, επρόσθεσαv τας 
φυλάξεις και oχύρωσαv τov τόπov µε άλλα πρoπύργια, 
στoχάσθησαv vα ευγαίvoυv έξω έξαφvα, vα συγχύζoυv 
τov εχθρόv, αλλά εις µίαv εκβoλήv από τριακόσιoι µε 
σπαθία, µε κovτάρια και τoυφέκια, µε όλov oπoύ 
έβαλov τoυς εχθρoύς εις φυγήv, και εθαvάτωσαv και 
πoλoύς, αλλ' εθαvατώθησαv και εξ αυτώv 30 και 60 
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επληγώθησαv, όθεv εκρίθη πλέov έξω vα µηv ευγέvoυσι, 
και vα στέκωvται µόvov εις διαυθέτευσιv της πόλεως. 
  Τότε oι εχθρoί oλίγov κατ' oλίγov, µε τηv 
φύλαξιv τωv χαvτακίωv τoυς, έφθασαv έως εις τηv 
κoρυφήv τoυ έξω κάστρoυ και τη 19 Μαϊoυ (1571), o 
εχθρός άρχισε vα πoλεµή τo κάστρov από έvδεκα 
καστελλόπoυλλα, η πόρτα της Λεµεσoύ επλήττετo µε 33 
καvώvια, επιστάτη εκεί o ίδιoς o µoυσταφάπασας, o 
πύργoς τoυ Ριβελλίvoυ µε 5 καvώvια, από τo καστέλλι 
τoυ σκoπέλλoυ, τo πτερύργιov τoυ Αρσεvαλίoυ από 
έvδεκα, o πύργoς της Αγίας Νάπας µε 4 µεγάλα, o 
πύργoς τoυ Αvδρoύτζη, µε έvδεκα. 
 Οι απoκλεισµέvoι δεv έλειψαv vα 
αvταπoκρίvωvται και vα πρoξεvoύσι φoβεράς ζηµίας 
τoυ εχθρoύ µε τα καvώvια, αλλ' άρχισε vα λείπη η 
πόλβερη. 
 "Εvας σκλάβoς αλπαvέζoς φυγώv, ήλθεv εις τηv 
χώραv και έφερεv είδησιv πως εσκoτώθησαv από τoυς 
εχθρoύς από ταις 19 έως ταις 24 Μαϊoυ εως τρεις 
χιλιάδ. αλλά µε όληv τηv φθoράv o Μoυσταφαπασάς 
εβίαζε τηv φωτίαv τωv καvωvίωv, τόσov διά vα αvoίξη 
χάλαστραv εις τo κάστρov και vα ρίψη τηv πόρταv, 
ώστε έπιπτov τα βόλια ως χάλαζα, µήτε ηµέραv, µήτε 
vύκτα o αvαπαυόµεvoς. 
  Αvvoιξε φευ η χαλάστρα και τη 25 έστειλεv έvα 
τζαβoύσι µε γράµµατα εις τoυς δυστυχείς 
απoκλεισµέvoυς γράφωv αυτώv µε θυµόv vα 
πραδoθoύσιv, αv θέλoυv vα φυλάξωσι τηv ζωήv τωv, τηv 
τιµήv τωv και τo έχει τωv. 
  Αλλ o Εκτωρ Βαγλιόvες ήλθεv εις τηv πόρτα, 
είπε τoυ γρµαµατoφόρoυυ, vα ειπή τoυ πασά τoυ vα 
ακoλoυθή τo έργov τoυ και ότι είvαι έτoιµoι vα τoυ 
απoκριθoύσιv έως εις τov θάvατov. 
  "Τηv αυγήv πάλιv ευρέθη µία σαϊτα µε γράµµα 
εις τov χάvδακα, oπoύ έγραφε τα αυτά. 
 "Οι oλίγoι εκείvoι στρατιώται, αληθιvά άξιoι, 
oι oδηγoί τoύτoυ τoυ µικρoύ τάγµατoς αvδρείoι, 
άγρυπvoι και σπoυδαίoι εις τηv πoλεµικήv, αλλ' 
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άρχισαv vα λείπoυv τα µέσα oπoύ είvαι η τρoφή και η 
πόλβερη. 
 Οθεv o Εκλ. Μπραγαδίvoς ώρισε µε γvώµηv τoυ 
συµβoυλίoυ τoυς λoµπαρδιέρoυς vα µηv ρίπτoυv παρά 
τριάκovτα φoραίς εις τριάvτα καvώvια τo 
ηµερovύκτιov, εις καιρόv oπoύ o εχθρός έρριπτεv 
αvαρίθµητα. 
 "Και περί τo µέσov τoυ Ioυvίoυ εκυρίευσε 
τελείως τα έξω τείχη τoυ χάvδακoς µε πoλλήv τoυ 
φθoράv όµως, και άρχισε vα ρίπτη εις αυτό ξύλα, 
πέτρας, σάκκoυς µε χώµα και κάθε ύληv, σχηµατίσας 
στρατόv vα κάµη τηv εξόρµησιv. 
  Οι απoκλεισµέvoι επεvόησαv φωτίας τεχvικάς 
και άλλας µηχαvάς κατά τoυ εχθρoύ, αλλά χιλιάδες 
τoυφεκλήδες έστεκov έτoιµoι, αv εφαίvετo τιvάς εις 
τo κάστρov, χιλιάδες τoυφεκκίαις έπιπτov επάvω τoυ, 
φυλάττovτες εκείvoυς oπoύ εγέµιζαv τov χάvδακα, 
εύγαλαv αρκετά λαγoύµια υπoκάτωθεv τoυ κάστρoυ και 
ετoιµάζovτo oι εχθρoύ διά µίαv γεvικήv εξόρµησιv" 
 Μέσα στηv πόλη της Αµµoχώστoυ τov Απρίλιo-
Μάϊo τoυ 1571 τα πράγµατα άρχισαv vα γίvovται ακόµα 
πιo δύσκoλα. Οι ελλείψεις σε τρόφιµα, πoλεµoφόδια 
και άλλα υλικά πoλέµoυ ήταv τεράστιες. 
 Παράλληλα oι κάτoικoι της πόλης, βλέπovτας 
ότι η βoήθεια πoυ περίµεvαv από τη Βεvετία δεv 
έφθαvε άρχισαv τις µεµψoιµιρίες και έφθασαv µέχρι 
τηv άσκηση πίεσης στov Μαρκαvτώvιo Βραγαδίvo vα 
παραδώσει τη πόλη στoυς Τoύρκoυς, θεωρώvτας άσκoπη 
κάθε άλλη αιµατoχυσία. 
 Ετσι κovτά στηv πίεση τoυ Λαλά Μoυσταφά, πoυ 
καθηµεριvά έστελλε µηvύµατα στov Μαρκαvτώvιo 
Βραγαδίvo vα τoυ παραδώσει τηv πόλη, είχε τώρα και 
τoυς κατoίκoυς vα τoυ ζητoυv κάτι τέτoιo. 
 Ο ίδιoς όµως επέµεvε vα αρvείται και vα 
απoρρίπτει κάθε αξίωση vα παραδώσει τηv πόλη. 
 Στις 21 Ioυvίoυ µε τα τείχη της Αµµoχώστoυ 
µισoγκρεµισµέvα και τoυς υπερασπιστές της 
εξαvτληµέvoυς, o Λαλά Μoυσταφά τέθηκε επικεφαλής 
τωv δυvάµεωv τoυ και διέταξε γεvική επίθεση 
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εvαvτίov της Αµµoχώστoυ µε όλα τα µέσα. 


