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SXEDIO.32 
 
 21.6.1571: Ο ΛΑΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ∆IΑΤΑΖΕI ΓΕΝIΚΗ 
ΕΠIΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Η ΟΠΟIΑ ΠΕΡΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤIΚΑ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤIΓΜΕΣ 
  
 Μέσα στηv περικυκλωµέvη από τoυς στρατιώτες 
τoυ Λαλά Μoυσταφά ή Μoυσταφά πασά πόλη της 
Αµµoχώστoυ, τov Απρίλιo-Μάϊo τoυ 1571, τα πράγµατα 
άρχισαv vα γίvovται συvεχώς όλo και πιo δύσκoλα.  
 Οι ελλείψεις σε τρόφιµα, πoλεµoφόδια και άλλα 
υλικά πoλέµoυ ήταv τεράστιες, εvώ η άµυvα της πόλης 
είχε απoψιλωθεί µια και πoλλoί αξιωµατικoί και 
άvδρες είχαv σκoτωθεί. 
 Παράλληλα oι κάτoικoι της πόλης, βλέπovτας 
απoγoητευµέvoι ότι η µαζική βoήθεια πoυ περίµεvαv 
από τη Βεvετία δεv έφθαvε, άρχισαv τις µεµψιµoιρίες 
και έφθασαv µέχρι τηv άσκηση πίεσης στov 
αρχιστράτηγoς της Αµµoχώστoυ 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, o 
αρχιστράτηγoς της πόλης είχε τώρα και τoυς 
κατoίκoυς vα τoυ ζητoύv 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 
εvαvτίov της Αµµoχώστoυ µε όλα τα µέσα. 
 Η επίθεση ήταv και άγρια και πoλυαίµακτη µε 
απoτέλεσµα o Λαλά Μoυσταφά vα χάσει τoυλάχιστov 
80.000 άvδρες όπως παραδέχθηκε αργότερα o ίδιoς. 
 Aς δoύµε αυτές τις δύσκoλες στιγµές τωv 
υπερασπιστώv της Αµµoχώστoυ µέσα από τις αφηγήσεις 
τoυ Αρχιµαvδρίτη Κυπριαvoύ και τoυ στρατηγoύ 
Αvτζελo Γκάττo πoυ τραυµατίστηκε στη µάχη της 
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Αµµoχώστoυ και κατέληξε στις τoυρκικές φυλακές 
αιχµάλωτoς. 
 Ο Αρχιµαvδρίτης Κυπριαvός σε µια συvoπτική 
περιγραφή τωv γεγovότωv πoυ ακoλoύθησαv τη γεvική 
εξόρµηση εvαvτίov της Αµµoχώστoυ σηµειώvει: 
  
 "Τηv 21ηv Ioυvίoυ (1571) λoιπόv, oι εχθρoί 
έδωκαv φωτίαv εις τo λαγoύµι τoυ πύργoυ τoυ 
Αρσεvαλίoυ, o κρότoς έσεισεv εκείvo τo µέρoς και 
πάvτας τρόµαξε.  
 "Ευθύς ώρµησαv oι εχθρoί αλαλάζovτες, έφθασαv 
vα στήσoυv τας σηµαίας εις τηv κoρυφήΝ, αλλά Πέτρoς 
κώµης και Μαρτιvέγκoς µε τας συvτρoφίας τωv, 
απoφασισµέvoι vα απoθάvωσιv, αvτιστάθηκαv µε 
αvδρείαv αληθιvά αµίµητov, κατέσφαξαv πλήθoς τωv 
εχθρώv, και o Μπραγαδίvoς Βαγλιόvες και Κoυερίvης 
έστεκαv αvακαιvίζovτες τoυς στρατιώτας. 
 "Τέλoς µη δυvάµεvoι oι εχθρoί vα αvέβoυv τα 
τείχη, oλίγoι κατ' oλίγoι εστράπησαv εις τα oπίσω 
και µε όλας τας  φoβέρας τoυ Μoυσταφά και 
υπoσχέσεις. 
 "Πλήθoς πoλύ τωv εχθρώv εθαvατώθησαv, και από 
τoυς µέσα ως εκατόv φovευµέvoι και πληγωµέvoι, µε 
µερικoύς oφφικιάλoυς εκλεκτoύς εβάστασεv η oρµή 
αρκετάς ώρας. 
 "Τηv vύκτα, µη έχovτες καιρόv oι απoκλεισµέvoι 
vα διoρθώσoυv τα τείχη, εµεταχειρίσθησαv πετζία, 
καvvαβάτζες, ξύλα, πεύκια, ως και σιvδόvια, τα oπoία 
γεµίζovτες χώµα βρεγµέvov, έβαλαv εις τα χαλασµέvα 
τείχη. 
 "oι στρατιώται και στρατηγoί αγρύπvoυv vύκτα 
και ηµέραv, µη δίδovτες αυτoύς καιρόv oι εχθρoί, 
oυδέ σχεδόv τo µεσηµέριov vα αvαπαυθoύσι. 
 "Τη 29 Ioυvίoυ, πάλιv oι εχθρoί έδωκαv φωτίαv 
εις τo λαγoύµι τoυ Ριβελλίvoυ, εχάλασε πoλύ µέρoς 
τoυ τείχoυς, εκείθεv εύρov oι εχθρoί ευκoλίας και 
ώρµησαv, παρώv o Μoυσταφασάς, αλλ' o κόvτε Ερκόλες, 
έδειξε τηv αvδρείαv τoυ µετά τoυ Καπετάv Μεάvη 
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Κέλιoυ, Ερασµίoυ και πoλλώv oφφικιάλωv, έσπρωξε τov 
εχθρόv µε πoλλήv τoυ φθoράv, πoλλαί γυvαίκες εις 
αυτήv τηv oρµήv έδειξαv αvδρείαv θαυµαστήv, διατί 
µε άρµατα µε πέτρας, µε ξύλα, από πάvω εκτύπoυv τoυς 
εχθρoύς και υπηρετoύσαv εις χρείας τωv πoλεµoύvτωv, 
φέρoυσαι vερόv, βoηθoύσαι εις τηv µεταφoράv ή ξύλωv, 
ή αρµάτωv και εις κάθε άλλo, έχoυσαι πρo oφθαλµώv 
τov κίvδυvov της Λευκoσίας. 
 "Βλέπovτες δε oι εχθρoί ότι και εις αυτήv τηv 
oρµήv απέτυχαv, άρχισαv vα πλήττoυσι τηv πόλιv και 
τo τείχoς µε ακατάπαυσov φωτίαv τωv καvωvίωv και 
µετά ταύτα ησύχασαv έως εις τέσσερας ηµέρας, εις 
oπoίας oι απoκλεισµέvoι έπασχov vα διoρθώσoυv τα 
χαλασµέvα µέρη και vα φέρoυv χώµα µέσα διά vα 
υψώσoυσι πρoφυλακάς. 
 "Τη 10 Ioυλίoυ ώρµησαv oι εχθρoί vα κυριεύσoυv 
τηv πόρτα της Λεµεσo∩ και εις αυτήv τηv συµπλoκήv o 
αvδρείoς Βαγλιόvες µε έvα εξαίρετov σώµα σoλδάτωv, 
ώρµησε κατά τωv εχθρώv, εθαvάτωσε πoλλoύς και 
άλλoυς εσκλάβωσεv, άλλoυς εφυγάδευσεv, έδωκε φωτίαv 
εις έvα λαγoύµι εκεί αγvώριστov από τoυς εχθρoύς 
και επέταξαv εις τov αέρα ως 400. 
 "Απόκτησε και έvα µπαϊράκι τωv εχθρώv, και oι 
λoιπoί πάλιv εστράφησαv εις τoυς τόπoυς τωv, όσoι 
έµειvαv ζωvταvoί. 
 "Η σταθερότης τωv oλίγωv τoύτωv ηρώωv 
εξέπληξε τov Μoυσταφάv, διά τoύτo επεvόησε και 
έρριψαv εις τov χάvδακα πλήθoς ξύλα και πίσσαv και 
κατράµια και κάθε άλληv ύληv, βρωµεράv και έδωκαv 
φωτίαv, ώστε αυτή η δυσωδία πoλλά εστεvoχώρησε τoυς 
απoκλεισµέvoυς εις τέσσαρας ηµέρας. 
  "Αλλά τί; Οι δυστυχείς δεv είχov σχεδόv oυδέ 
vερόv vα πίoυv, τo κρέας τωv ίππωv, τωv σκύλλωv και 
τωv ακαθάρτωv ζώωv µε oλίγov κριθόψωµov, µε oλίγα 
κoυκκία και ξίδι, ήτov καλλιωτέρα τωv τρoφή. 
 "Επεvόησαv µηχαvάς διά vα αvτισταθoύσι και 
διά ξίφωv και διά φωτίας, αλλ' η πείvα είχε 
περισσoτέραv ισχύv από αυτάς. 
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 "Τη 24 Ioυλίoυ έδωκαv φωτίαv oι εχθρoί εις τα 
λαγoύµια από δύω µέρη και ώρµησαv oµoίως και τη 26 
πρoς τα ξηµερώµατα, αλλ' η καύσις τoυ ηλίoυ τoυς 
εχθρoύς κατέστησεv αδυvάτoυς εις τηv εξόρµησιv, 
εφovεύθησαv ως τριακόσιoι και χριστιαvoί µε 
πληρωµέvoυς µόλις εκατόv. 
 "Ετραβίχθησαv oι εχθρoί, και έvδov άρχισαv vα 
τρoµάσσoυσι πλέov, πως εις άλληv oρµήv τoυ εχθρoύ 
δεv εδύvovτo vα αvτισταθoύσι, διατί από πoλλά µέρη 
καταχαλασµέvα τα τείχη, στράται εις τov χάvδακα 
διάφoραι, φωτία τoυ εχθρoύ ακατάπαυστoς, η 
στεvoχωρία εις αυτoύς τωv αvαγκαίωv της τρoφής και 
τoυ πoλέµoυ ηύξαvε, αι ασθέvειαι επoλυπλασιάσθησαv, 
αι φωvαί τoυ λαoύ, και oι αvαστεvαγµoί εγέµιζαv τov 
αέρα από κάθε µέρoς θλίψις και κίvδυvoς και ελπίδα 
βoηθείας oυδεµία. 
 "∆ιά τoύτo και λαός και στρατιώται 
παρεστάθησαv εις τov Μπραγαδίvov φωvάζovτες έλεoς, 
vα τoυς λυπηθή και vα παραδώση τηv πόλιv εις τov 
εχθρόv, αv είvαι τρόπoς vα γλυτώσoυσι τηv ζωή, διατί 
η oύτως η άλλως είvαι χαµέvoι, και από τηv µάχαιραv 
τoυ εχθρoύ δεv είvαι τρόπoς απoφύγoυσιv. 
 "Εστoχάσθη o Μπραγαδίvoς, εσυµβoύλευσε τoυς 
vα καρτερίσoυσιv έτι oλίγας ηµέρας, πως ελπίζει 
βoήθειαv, αλλά τoυ απεκρίθησαv εκείvo oπoύ δεv 
ήλπιζεv". 
 
 Τη σκηvή αυτή περιγράφει και o Αvτζελo Γκάττo: 
  
 " Στις 2 τoυ µηvός (Ioύλιoς 1571) o 
σεβασµιότατoς επίσκoπoς Λεµεσoύ, πήγε στo 
ηµιπύργιo Ναvτoύτζι, όπoυ διέµεvε o εξoχότατoς 
κύριoς Βραγίvoς- o oπoίoς εξαρχής είχε επιλέξει τη 
θέση εκείvη ως διαµovή τoυ. 
  "Ο εκλαµπρότατoς κύριoς Αστόρρε διέµεvε στo 
ηµιπύργιo της Αγίας Νάπας, ώστε vα είvαι έτoιµoς για 
κάθε περίσταση. 
 "Και o εξoχότατoς κύριoς Λoρέvτζo Τιέπoλo, o 
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στρατηγός της Πάφoυ, είχε επιλέξει τo ηµιπύργιo της 
Αγίας Βαρβάρας. 
  "Ο πρoαvαφερθείς επίσκoπoς παρoυσιάστηκε 
στηv Αυτoύ Εξoχότητα και σε πoλλoύς άoπλoυς κυρίoυς 
και στρατηγoύς και επέδωσε σ' αυτoύς µια ικετευτική 
επιστoλή εκ µέρoυς oλoκλήρoυ τoυ λαoύ. 
  "Εζητείτo όπως παραδoθεί η πόλη 
ισχυριζόµεvoς ότι δεv επρόκειτo vα έλθει 
oπoιαδήπoτε βoήθεια. 
  "Ελεγε ότι η πόλη ήταv πλέov αδύvατη και ήταv 
τόσoς πoλύς o θάvατoς πoυ καθηµεριvά θέριζε τηv 
πόλη, ώστε κάθε µovάδα είχε παραµείvει µόvo µε 150 
άvδρες, ιταλoύς, Ελληvες και Αλβαvoύς. 
 "Επέδειξε ακόµη η αυτoύ σεβασµιότητα ότι έvα 
τµήµα τoυ τείχoυς, εκτάσεως µισoύ µιλίoυ ήταv ήδη 
ερειπωµέvo από τoυς συvεχείς καvovιoβoλισµoύς, 
έτσι πoυ και αµάξια ακόµη µπoρoύσαv εύκoλα vα 
εισέλθoυv στηv πόλη. 
 "Υπέδειξε επίσης ότι oι εχθρoί είχαv 
κατασκευάσει πλήθoς από σήραγγες πoυ 
επικoιvωvoύσαv µε όλα τα αvoίγµατα και όλες τις 
καvovιovoστoιχίες. 
 "Πρόσθεσε δε ότι εστερoύvτo καθε αµυvτικής 
δυvατότητας. 
  "Αφoύ λoιπόv είπε δεv µας έµειvε τίπoτα άλλo, 
τί πράγµα ήταv δυvατό vα αvτιτάξoυµε στo πλήθoς τωv 
εχθρώv; 
 "Υπoστήριξε επίσης ότι ήταv ακατόρθωτη η 
αvτίσταση, εφ' όσov oι Iταλoί και oι Αλβαvoί και όλoς 
o λαός, από τov γερovτότερo µέχρι τov vεότερo, 
πρoσπαθoύσαv κάθε vύκτα vα επιδιoρθώvoυv τα τείχη, 
εvώ τις ηµέρες ήσαv υπoχρεωµέvoι vα υπερασπίζovται 
µε τα όπλα αυτά πoυ έκτιζαv τα βράδια. 
 "Αλλά δυστυχώς ελάχιστo άvτεχαv, διότι µε τo  
πρώτo φως της ηµέρας oι πρώτoι εχθρικoί 
καvovιoβoλισµoί τα κατέστρεφαv και τα ερείπωvαv. 
  "Είπε ακόµη πως εάv o λαός βεβαιωvόταv ότι 
επρόκειτo vα έλθει τελικά o χριστιαvικός στόλoς για 
vα τov βoηθησει, τότε µόvov αυτός o λαός 
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περιλαβαvoµέvωv τωv γυvαικαιπαίδωv, θα έχυvε τo 
αίµα τoυ, όπως και στo παρελθόv. 
 " Αλλά εάv oι Αυτώv Εξoχότητες δεv είχαv τη 
βεβαιότητα ότι θα έφθαvε τελικά βoήθεια, τότε τις 
ικέτευε vα τηv παραδώσoυv ώστε vα µη δoυv, πρoς 
µεγάλη τoυς θλίψη, τoυς εαυτoύς τωv και τις 
oικoγέvειες τωv vα χάvoυv ταυτόχρovα και τηv τµή 
και τα υπάρχovτα και τηv ζωήv τωv. 
 "Αφoύ o Εξoχότατoς κύριoς Βραγαδίvoς άκoυσε 
πρoσεκτικά oλόκληρo τo πριεχόµεvo της αιτήσεως, 
παρακάλεσε τηv Αυτoύ Σεβασµιότητα όπως εκείvη τηv 
στιγµή τελέσει τηv θεία λειτoυργία. 
 "Αµέσως η Αυτoύ Σεβασµιότητα φόρεσε τηv 
ιερατική της στoλή, αvήλθε στo άγιo βήµα και άρχισε 
vα τελεί τηv λειτoυργία. 
 "Μετά τηv αvάγvωση τoυ Ευαγγελίoυ, o 
Εξoχότατoς κύριoς Βραγαδίvoς εγovάτισε µπρoστά 
στηv Αυτoύ Σεβασµιότητα και, κoιτάζovτας πρoς τα 
αγιώτατα µυστήρια, µίλησε πρoς τov λαό µε δάκρυα στα 
µάτια. 
 "Ευχαρίστησε για τηv πίστη και τη γεvvαιότητα 
τoυ, πoυ επέδειξε σε κάθε περίσταση. 
  "Εκφωvώvτας δε µια µακρά oµιλία, εvεθάρρυvε 
τov λαό πρoτρέπovτας τov vα παραµείvει τo ίδιo 
πιστός για 15 ηµέρες. 
  "∆ιότι η Γαληvoτάτη Εξoυσία µε καvέvα τρόπo 
δεv ήταv δυvατό vα µας εγκαταλείψει και ήλπιζε ότι 
σύvτoµα θα κατέφθαvε ιαvoπoιητική βoήθεια. 
  "Εάv δε περάσει τo σύvτoµo αυτό διάστηµα 
χωρίς vα φθάσει θα επαvεξετάζαµε τo ζήτηµα για vα 
δoύµε τί θα κάvoυµε. 
 " Ακόµη διακήρυξε στoυς συγκεvτρωθέvτες ότι 
αυτός o αγώvας ήταv έvδoξoς και ότι αυτoύ θα 
κερδιζόταv η αθαvασία. 
 " ∆ιαβεβαίωσε τov λαόv ότι η κατάσταση στηv 
oπoία βρισκόταv η πόλη ήταv τέτoια ώστε ήταv σε θέση 
vα αvτισταθεί για πoλλές ακόµη ηµέρες. 
 "Και για πoλoύς άλλoυς στρατιωτικoύς λόγoυς. 



 

 
 
 7 

 "Και µε δυvατή φωvή παρότρυvε όλoυς vα διώξoυv 
τov oπoιoδήπoτε φόβo, διότι όλα όσα είχαv υπoφέρει 
θα µετατρέπovταv σε αιώvια αvακoύφιση και χαρά. 
  "Αµέσως τo πλήθoς τov διέκoψε, φωvάζovτας: "Θα 
περιµέvoυµε, θα περιµέvoυµε". 
 "Και όλoι επέστρεψαv κατόπιv στις θέσεις τoυς 
και άρχισαv τις εργασίες τoυς ως συvήθως". 
 
 Οι άvδρες τoυ Μαρκαvτώvιoυ Βραγαδίvoυ 
επέστρεψαv στις θέσεις τoυς και έδειξαv ότι, παρά 
τις αvησυχίες τoυς, θα έδιvαv πίστωση χρόvoυ και αv 
τoυς επιβαλλόταv, ήσαv απoφασισµέvoι vα πωλήσoυv 
πoλύ ακριβά τo τoµάρι τoυς στηv κυριoλεξία. 
 Στις 14 Ioυλίoυ ύστερα από µια vέα µαζική 
έφoδo τωv τoύρκωv ακoλoύθησε µαζική σφαγή τωv 
τoύρκωv πoυ είχαv µάλιστα κατoρθώσει vα αvέβoυv 
µέχρι τo τείχoς αλλά αvαγκάστηκαv vα υπoχωρήσoυv. 
  Σηµειώvει o Αvτζελo Γκάττo: 
 
 "Στις 14 τoυ ιδίoυ µηvός (1571) εξαπέλυσαv 
γεvική επίθεση εvαvτίov όλωv τωv καvιovoστoιχιώv 
µας πoυ ήταv oρµητικότερη από ό,τι συvήθως. 
 " Αφoύ κατασκεύασαv έvα µεγάλo αvάχωµα στo 
Ραβελίvo, κτυπoύσαv από εκεί τηv πύλη, πρoσπαθώvτας 
vα τηv καταλάβoυv. 
 "Ο Εκλαµπρότατoς κύριoς Αστόρρε θεώρησε 
τoύτo σηµαvτικό και έτσι παρέµειvε o ίδιoς εκεί, 
µαχόµεvoς κατά τωv εχθρώv, oι oπoίoι είχαv 
εvισχυθεί εκεί τόσo πoλύ, ώστε o έvας δεv µπoρoύσε 
vα δει τov άλλo, και άρχισαv vα κτυπιoύvται µεταξύ 
τoυς. 
  "Τηv κατάλληλη στιγµή η Αυτoύ Εκλαµπρότητα 
διεvήργησε αvτεπίθεση, πoυ έγιvε µε τάξη, και 
σκότωvε όσoυς συvαvτoύσε. 
 "Οπoιoς δε από τoυς τoύρκoυς πρoσπαθoύσε vα 
διαφύγει από τα χέρια τωv δικώv µας, είχε vα 
αvτιµετωπίσει τo ύψoς τωv πλευρώv πέφτovτας στηv 
τάφρo. 
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 "Οι Τoύρκoι όρµησαv πλήθoς κατά της πύλης τoυ  
Ραβελίvoυ, πρoσπαθώvτας vα εκδικηθoύv για τα καίρια 
κτυπήµατά µας. 
 "Τότε η Αυτoυ Εκλαµπρότητα διέταξε vα 
πυρoδoτηθεί τo λαγoύµι πoυ είχε αvoιχθεί στηv 
αριστερά πλευρά τoυ Ραβελίvoυ. 
 "Οι συvέπειες από τηv έκρηξη ήσαv τέτoιες όπως 
επιθυµoύσαv oι Χριστιαvoί, διότι στα χαλάσµατα από 
τηv αvατίvαξη ετάφησαv 700 Τoύρκoι. 
 "Αφoύ διελύθηκε o καπvός oι δικoί µας αvέβηκαv 
στα ερείπια και σκότωσαv όσoυς είχαv γλυτώσει από 
τηv έκρηξη. 
  "Στη σύγκρoυση εκείvη o Εκλαµπρότατoς κύριoς 
Αστόρρε αφαίρεσε τηv ζωή και τη σηµαία Τoύρκoυ 
σηµαιoφόρoυ, ύστερα δε από αυτό όλoι απoσύρθηκαv". 
 
  


