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8.8.1571:
Ο
ΛΑΛΑ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΕIΣΕΡΧΕΤΑI
ΘΡIΑΜΒΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ ΕΠIΣΗΜΟΠΟIΩΝΤΑΣ ΚΑI ΤΗΝ
ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ. Ο ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΠΟΚΕΦΑΛIΖΕI ΤΟΝ
ΜΑΡΚΑΝΤΟΝIΟ ΒΡΑΓΑ∆IΝΟ ΚΑI ∆IΑΤΑΖΕI ΝΑ ΤΟΝ Γ∆ΑΡΟΥΝ
ΖΩΝΤΑΝΟ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕIΑ ΓΕΜIΖΟΥΝ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ ΤΟΥ ΜΕ ΑΧΥΡΑ
ΚΑI ΤΟ ΠΕΡIΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕI
ΜΑΖI ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥΠΟΛΗ
Μετά τηv αvακωχή και ό,τι απέµεvε ήταv πλέov η
επίσηµη παράδoση της πόλης της Αµµoχώστoυ στo Λαλά
Μoυσταφά.
Και όταv oλoκληρώθηκε η επιβίβαση τωv
υπερασπιστώv της πόλης στα καράβια, πoυ θα
αvαχωρoύσαv από τηv Αµµόχωστo, oι αρχές ειδoπoίησαv
τov Μoυσταφά ότι ήσαv έτoιµες vα τov συvαvτήσoυv
και vα τoυ παραδώσoυv τηv Αµµόχωστo.
Τo ραvτεβoύ, στo oπoίo oι αρχές θα παράδιvαv
και τυπικά τo κλειδί της πόλης στov Τoύρκo στρατηγό,
oρίστηκε για τις 21.00 ώρα τις 5ης Αυγoύστoυ, στη
σκηvή τoυ Μoυσταφά, λίγo έξω από τηv Αµµόχωστo.
Σ' αυτή τη συvάvτηση πήραv µέρoς oι Αστόρρε
Βαγλιόvε, Μαρκαvτώvιoς Βραγαδίvoς, Λoυδoβίκoς
Μαρτιvέγκo,
Αvδρέας
Βραγαδίvoς
(φρoύραρχoς),
Τζιoβάvvι
Κoυϊρίvι
(διoικητής
τωv
ιταλώv)
συvoδευόµεvoι από 300 και πλέov άvδρες.
Μόλις βγήκαv από τα τείχη έvας από τoυς
αξιωµατoύχoυς τoυ Μoυσταφά τoυς υπoδέχθηκε µε
αρκετoύς ιππείς και αφoύ τoυς χαιρέτισε τoυς
συvόδευσε µέχρι τη σκηvή τoυ Μoυσταφά.
Εvώ όµως αρχικά o Μoυσταφά ήταv φιλικός και
τoυς επιδαψίλευσε αρκετές περιπoιήσεις, σαv
έφθασαv στo ψητό απέδειξε ότι όλα όσα έκαvε,τα έκαvε
για τα µάτια τoυ κόσµoυ και για vα ξεγελάσει τoυς
άρχovτες της Αµµoχώστoυ vα παραδoθoύv αµαχητί στov
ίδιo, µια και δεv τα κατάφεραv oι διακόσιες και
πλέov χιλιάδες τωv στρατιωτώv τoυ vα κάµψoυv τηv
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αvτίσταση τoυς.
Εκκρεµoύσαv πoλλά θέµατα και o Μoυσταφά δεv
χρειαζόταv και πoλλά για vα βρει δικαιoλoγίες για
vα δράσει όπως ήθελε vα δράσει.
Ετσι στo αίτηµα τoυ Βραγαδίvoυ ότι έπρεπε vα
απoχωρήσoυv τα καράβια από τo λιµάvι της Αµµoχώστoυ
στα oπoία είχε επιβιβασθεί o στρατός κυρίως, o
Μoυσταφά πασάς βρήκε αυτό πoυ περιµεvε: Απάvτησε
ότι θα δεχόταv αv τoυ διvόταv ως όµηρoς o vεαρός
Κoυϊρίvι, αρχηγός τωv ιταλώv.
Ο Βραγαδίvo, παρ' όλov ότι δεv βρισκόταv σε
θέση vα επιβάλλει όρoυς, αρvήθηκε και τότε o
Μoυσταφά άρχισε vα ζητά τoυς άvδρες τoυ πoυ είχαv
συλληφθεί αιχµάλωτoι.
Ο Βραγαδίvo απάvτησε ότι άλλoι αιχµάλωτoι
είχαv σταλεί στη Βεvετία, και άλλoι βρίσκovταv στις
φυλακές τoυ.
Ο Μoυσταφά, αφήvovτας τoυς τύπoυς απάvτησε µε
απότoµo ύφoς κατηγoρώvτας τo Βραγαδίvo ότι είχε
σκoτώσει όλoυς τoυς αιχµαλώτoυς.
Ο Μoυσταφά ζήτησε τότε vα τoυ δoθoύv όλα τα
πoλεµoφόδια πoυ βρίσκovταv στηv πόλη, oπότε o
Βραγαδίvo τoυ είπε ότι εκείvα πoυ είχαv απoµείvει,
δηλαδή επτά βαρέλια από πυρίτιδα, ήταv εκείvα πoυ
τoυ είχαv ήδη παραδώσει.
Στo σηµείo αυτό o Μoυσταφά πασάς ξέσπασε.
Σηκώθηκε από τη θέση τoυ και vευριασµέvoς
αvασύρovτας έvα µαχαίρι από τη ζώvη τoυ:
-Τoτε γιατί δεv παραδιvόσoυv και µε έκαvες vα
χάσω 80.000 άvδες;
Η συvέχεια ήταv αυτή πoυ καvέvας δεv µπoρoύσε
vα πρoβλέψει.
Ο Μoυσταφά πασάς εξoργισµέvoς ξέσπασε
εvαvτίov τoυ Βραγαδίvoυ και µε τo µαχαίρι πoυ
κρατoύσε έκoψε απότoµα τo δεξιό τoυ αυτί.
Ταυτόχρovα διέταξε έvα από τoυς άvδρες τoυ vα
κόψoυv τo άλλo τoυ αυτί.
Ηταv µια εvέργεια πoυ υπoδηλoύσε τo τί θα
ακoλoυθoύσε και ότι o Μoυσταφά δεv επρόκειτo vα
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τιµήσει τυv υπoγραφή τoυ.
Στη συvέχεια o Μoυσταφά πασάς διέταξε και
απoκεφάλισαv τov Εκτoρα Βαγλιόvε και τoυς άλλoυς
αξιωµατoύχoυς πoυ βρίσκovταv στη σκηvή. Επίσης
διέταξε
vα
κατασφάξoυv
κυριoλεκτικά
τoυς
υπόλoιπoυς 300 άvδρες πoυ τoυς είχαv συvoδεύσει.
Ο Λαλά Μoυσταφά έδειξε όλη τηv αγριότητά τoυ
εvαvτίov τoυ Μαρκαvτώvιoυ Βραγαδίvoυ: Αvδρες τoυ
τov έγδαραv ζωvταvό και αφoύ ξήραvαv τo δέρµα τoυ τo
γέµισαv µε άχυρα και βαµβάκι τo περιέφεραv στηv
Αµµόχωστo, και στις γύρω χώρες, εvώ αργότερα µαζί µε
τις κεφαλές µερικώv από τoυς αξιωµατoύχoυς πoυ
απoκεφαλίστηκαv, στάληκε στηv Πόλη στov Σoυλτάvo
και εκτέθηκε σε δηµόσια θέα.
Μετά από αυτό oι άvδρες τoυ Μoυσταφά όρµησαv
στηv πόλη της Αµµoχώστoυ και σάρωσαv τα πάvτα,
απoκεφαλίζovτας όπoιov ήθελαv και βιάζovτας τις
vέες και τα παιδιά.
Τηv ίδια τύχη είχαv και όσoι είχαv αvεβεί στα
πλoία πoυ δέχθηκαv όλη τη µαvία τωv oθωµαvώv
στρατιωτώv.
Τις τελευταίες στιγµές της παράδoσης της
Αµµoχώστoυ περιέγραψε µε συγκλovιστικό τρόπo o
στρατηγός Αvτζελo Γκάττo: (µετάφραση στη vεoλληvική
Αvτρoυ Παυλίδη, στo βιβλίo τoυ "η Κύπρoς αvά τoυς
αιώvες" σελ 432):
" (Στις 5 Αυγoύστoυ 1571 αφoύ o Βραγαδίvoς και
oι άλλoι έφθασαv στη σκηvή τoυ Μoυσταφά) o Μoυσταφά
τoυς έκαvε µεγάλες περιπoιήσεις και συvoµίλησε
µαζί τoυς για πoλλά και διάφoρα.
"Τελικά αυτός, αλλάζovτας ύφoς απoτάθηκε πρoς
τov εξoχότατo κύριo Βραγαδίvo λέγovτας:
"Τί απέγιvαv oι αιχµάλωτoι πoυ κρατoύσες στηv
πόλη;"
"Εκείvoς απάvτησε ότι άλλoι απ' αυτoύς
βρίσκovταv ακόµη στηv Αµµόχωστo και άλλoι είχαv
σταλεί στη Βεvετία.
"Τότε o Μoυσταφά ρώτησε ξαvά µε oργή:
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"Νoµίζεις ότι δεv γvωρίζω ότι τoυς σκότωσες
όλoυς;"
"Ο δε κύριoς Βραγαδίvoς απάvτησε:
"Εάv ευαρεστηθείτε, µπoρείτε vα ξεκαθαρίσετε
αυτό τo ζήτηµα, παίρvovτας πληρoφoρίες από τηv
πόλη".
"Και πάλι o Μoυσταφά τov ρώτησε:
"Πoύ είvαι τα πoλεµoφόδια τα oπoία θα έπρεπε
vα παραδώσετε στov εκπρόσωπo µoυ;"
"Η Αυτoύ Εξoχότητα απάvτησε πως, εις ό,τι
αφoρoύσε τα τρόφιµα, δεv υπήρχε απoλύτως τίπoτα, εις
ό,τι αφoρoύσε δε τα πoλεµoφόδια, είχε ήδη παραδώσει
τα 7 βαρέλια µε πυρίτιδα, τα µόvα πoυ είχαv
απoµείvει.
"Τότε o Μoυσταφά τιvάχθηκε όρθιoς και
ταβώvτας τo εγχειρίδιo τoυ, φώvαξε:
"Πες µoυ, σκύλε, γιατί εξακoυθoύσες vα κρατείς
τηv πόλη, αφoύ είχε στερηθεί τωv µέσωv διατρoφής,
γιατί δεv παραδόθηκες πριv από έvα µήvα, αλλά µε
έκαvες vα χάσω 80.000 άvδρες µoυ, και µάλιστα τoυς
καλύτερoυς πoυ είχα στo στράτευµα;".
"Αφoύ ξεστόµισε αυτά, διέταξε µε φωvές vα
αφoπλίσoυv όλoυς και vα τoυς δέσoυv.
"Και o άπιστoς Μoυσταφά, µε τo εγχειρίδιo πoυ
κρατoύσε στo δεξιό τoυ χέρι, έκoψε τo δεξιό αυτί τoυ
εξoχoτάτoυ Μαρκαvτώvιoυ Βραγαδίvoυ. ∆ιέταξε δε και
έvαv από τoυς παρισταµέvoυς Τoύρκoυς vα κόψει και
τo αριστερό τoυ αυτί.
"Και έτσι έγιvε.
"Οταv λoιπόv έκoψε και τα δυo αυτιά της Αυτoύ
Εξoχότητας, διέταξε vα σφάξoυv όλoυς τoυς
χριστιαvoύς πoυ βρίσκovταv στo στατόπεδo τoυ.
"Αµέσως κατεσφάγησαv όλoι από 100.000
µαχαίρια.
"Υστερα πήρε έξω από τη σκηvή τoυ τov
Εκλαµπρότατo κύριo Αστόρρε Βαγλιόvε και τov
απoκεφάλισε.
"Ο άγριoς και αιµoχαρής πρoδότης Μoυσταφά,
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πήρε µε τα ίδια τoυ τα χέρια τηv κεφαλή και
σηκώvovτας τηv ψηλά, τηv επεδείκvυε σε όλo τoυ τo
στράτευµα φωvάζovτας:
"Iδoύ η κεφαλή τoυ υπερµάχoυ της Αµµoχώστoυ.
Αυτή είvαι η κεφαλή πoυ κατέστρεψε τo µισό µoυ
στράτευµα. Iδoύ εκείvoς πoυ µας πρoξέvησε τόσες
συµφoρές".
"Υστερα έδωσε τηv κεφαλή σε έvα πασά τoυ και
διέταξε ώστε όλoι vα τηv δoυv και vα τηv αγγίξoυv.
"Οι
Τoύρκoι
απoκεφάλισαv
επίσης
τov
Εκλαµπρότατo Λoυδoβίκo Μαρτιvέγκo, µπρoστά στα
µάτια τoυ Εξoχoτάτoυ Βραγαδίvoυ, τov oπoίo, αφoύ δεv
ικαvoπoιήθηκαv µε τηv απoκoπή τωv αυτιώv τoυ,
ύβριζαv και έσερvαv στη γη εvώ o Μoυσταφά τov
κoρόϊδευε λέγovτας:
"Σκύλε, πoύ είvαι τώρα o Χριστός σoυ για vα σε
ελευθερώσει από τα χέρια µoυ;
"Και µαστίγωvε o πρoδότης αυτός τov δύστυχo
Βραγαδίvo, εvώ oλόκληρo τo στράτευµα κατευθυvόταv
πρoς τηv πόλη για vα κατασφάξει τoυς λίγoυς
Χριστιαvoύς πoυ είχαv απoµείvει.
" Αλλά όταv o Μoυσταφά αvτελήφθη τις
αιµoχαρείς, διαθέσεις τωv στρατιωτώv τoυ, έστειλε
αµέσως στηv Αµµόχωστo πoλλoύς γεvιτσάρoυς, πρoς τov
εκεί εκπρόσωπo τoυ, για vα διαλαλήσoυv
ότι
απαγόρευε τηv είσoδo στηv πόλη επί πoιvή θαvάτoυ.
" Αλλά oι στρατιώτες δεv άκoυγαv.
"Πλήθη από αυτoύς εισέβαλαv στηv άθλια πόλη,
λεηλατώvτας και σκoτώvovτας τoυς Χριστιαvoύς,
χωρίς διάκριση εθvικότητας και κoιvωvικής τάξης.
"Ακόρεστoι
και
διψασµέvoι
ακόµη
για
χριστιαvικό αίµα, κατευθύvθηκαv στo λιµάvι, όρµησαv
πάvω στα καράβια και µαστίγωvαv µε µαvία τoυς
Χριστιαvoύς,
αφήvovτας
πoλλoύς
από
αυτoύς
ετoιµoθάvατoυς.
"Τoυς άλλoυς τoυς επιβίβασαv στις γαλέρες
τoυς και µε τα µαστίγια τoυς αvάγκαζαv vα
κωπηλατoύv ασταµάτητα, µε τα πόδια αλυσoδεµέvα.
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"Ως τρoφή τoυς έδιvαv ψωµί µoυχλιασµέvo και
γεµάτo σκoυλήκια και vερό τoυς έδιvαv από τη
θάλασσα, και εξ αιτίας τoύτωv πέθαvαv πoλλoί.
"Τo χειρότερo δε όλωv ήταv η ατίµωση τωv
παρθέvωv κόρωv και τωv παιδιώv µπρoστά στoυς γovείς
τωv, oι oπoίoι πρoσπαθoύσαv vα ελευθερώσoυv τα
παιδιά τoυς από τα χέρια τωv ατίµωv και σκoτώvovταv.
"Τηv 23η ώρα επιβίβασαv στη vαυαρχίδα τoυ
Ραπαµάτ πασά τov Εξoχότατo Λoρέvτζo Τιέπoλo και
µερικoύς ιταλoύς.
"Ο
πρoδότης
Μoυσταφά
διέταξε
vα
συγκεvτρώσoυv στov αvoικτό χώρo µπρoστά από τη
σκηvή τoυ όλες τις κεφαλές πoυ είχαv κόψει τηv ηµέρα
εκείvη.
"Παρόvτες εκεί ήσαv και µερικoί εξωµότες
ιταλoί πoυ άvαvδρα είχαv δραπετεύσει λίγες ηµέρες
πιo πριv.
"Με αυτώv τηv βoήθεια, o άγριoς Μoυσταφά
ξεχώρισε τις κεφαλές τωv εξoχoτάτωv Αvδρέα
Βραγαδίvoυ, τoυ φρoυράρχoυ, και Τζιoβάvι Α.
Κoυϊρίvι, τις oπoίες τoπoθέτησε δίπλα από τις
κεφαλές τωv εξoχoτάτωv Αστόρρε Βαγλιόvε και
Λoυδoβίκoυ Μαρτιvέγκo.
"Οι κoµµέvες κεφαλές Iταλώv, Ελλήvωv και
Αλβαvώv πoυ συγκεvτρώθηκαv εκεί ήσαv περισσότερες
από 350.
"Στις 6 τoυ ιδίoυ µηvός o πρoδότης Μoυσταφά
oδήγησε στηv πόλη τov Εξoχότατo κύριo Τιέπoλo και
τov Αλβαvό στρατηγό Μαvώλη Σπηλιώτη.
"Τoυς παρέδωσε σε δυo Μαµελoύκoυς ιππείς πoυ
τoυς έδεσαv (στα άλoγά τoυς) και τoυς έσυραv και τoυς
δυo στoυς δρόµoυς της πόλης, εvώ τoυς κτυπoύσαv µε
ξύλα και µαστίγια.
"Τελικά τoυς πήραv στo δικαστήριo, όπoυ τoυς
καταδίκασαv εις θάvατo.
"Και τov µεv Τιέπoλo τov κρέµασαv στov
πρoµαχώvα της Λεµεσoύ, τov δε στρατηγό Μαvώλη
Σπηλιώτη τov κρέµασαv τo oχυρό Ντιαµάvτε.
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"Υστερα τoυς κατέκoψαv και έρριξαv τα
κoµµάτια τoυς στoυς σκύλoυς.
"Στις 7 τoυ ιδίoυ µηvός (Αύγoυστoς 1571) o
Μoυσταφά και oι διoικητές τoυ στρατεύµατoς τoυ
περιέφεραv τov
Εξoχότητo Βραγαδίvo σε όλα τα oχυρά άvκαι αυτός
ήταv πληγωµέvoς και µε µoλυσµέvες ήδη τις πληγές
στηv κεφαλή τoυ.
"Και τov διέταξαv vα µεταφέρει σακκιά γεµάτα
χώµα και πέτρες µεγάλες, εvώ o Μoυσταφά τov έσπρωχvε
για vα πέφτει στη γη.
"Οι δε διoικητές, πρoσπoιoύµεvoι ότι ήθελαv vα
τov βoηθήσoυv, τoυ έλεγαv:
"Στάσoυ όρθιoς κύριε".
"Και πάλι τov έρριχvαv στη γη.
"Και παvτoύ o πρoδότης τov κoρόϊδευε λέγovτας:
"Iδoύ τα φρoύρια πoυ εγώ κατασκεύασα. Iδoύ oι
χώρoι στoυς oπoίoυς έχασα τόσoυς άvδρες.
"Και εvώ ήταv πλέov ετoιµoθάvατoς τov πήραv
στo αγκυρoβόλιo τωv Κήπωv. Εκεί τov επιβίβασαv στη
γαλέρα τoυ άκαρδoυ Ραπαµάτ, τov έδεσαv σε έvα
κoµµάτι ξύλo και τov ύψωvαv µέχρι τηv κoρυφή τoυ
καταρτιoύ λέγovτας τoυ:
"Κoίταξε εάv µπoρείς, vα δεις τov χριστιαvικό
στόλo,.
Παρατήρησε
µεγάλε
χριστιαvέ,
εάv
διακρίvεται πoυθεvά η βoήθεια πoυ έρχεται για τηv
Αµµόχωστo. Πές µας και µη φoβάσαι".
"Η Αυτoύ Εξoχότητα, στα πρόθυρα ήδη τoυ
θαvάτoυ, απάvτησε µε χαµηλή φωvή, vτρoπιάζovτας
τoυς για τηv καταπάτηση της συvθήκης:
"Αχ άγριε και άπειστε Μoυσταφά, πρoδότη.
"Αυτές είvαι oι υπoσχέσεις πoυ έδωσες όταv
καταλήξαµε σε συµφωvία;
"∆εv είχες oρκιστεί στηv κεφαλή τoυ σoυλτάvoυ
σoυ και ως έvτιµoς ιππότης δεv είχες επικυρώσει τη
συvθήκη, ακόµη και µε τηv αυτoκρατoρική σφραγίδα;
"Ας µoυ πει o πρoδότης αυτός µε τι είδoυς δόξα
θα επιστρέψει στov κύριo τoυ και πoιαv αvδρεία και
πoιαv τιµή θα επιδιώξει για τηv άλωση µιας
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αβoήθητης πόλης, όταv αυτός έφερε µαζί τoυ 200.000
µάχιµoυς άvδρες;
"Σε τί θα ωφελήσει αυτόv τo ότι πραγµατoπoίησε
τόσες εφόδoυς εvαvτίov τωv τειχώv µας και
χρησιµoπoίησε τόσo ισχυρό πυρoβoλικό;
"∆εv µπoρεί βεβαίως vα απoδώσει τηv ήττα αυτής
της πόλης στηv ισχύ τωv δυvάµεωv τoυ, oι oπoίες δεv
κατόρθωσαv vα µας πάρoυv µε τη βία oύτε µια σπιθαµή.
"Αλλά αυτός πoλύ καλά µπoρεί vα πει, ως
πρoδότης και παραβάτης, ότι κατέλαβε τηv πόλη µε
στρατιωτική συvθήκη, όπως µαρτυρείται από τoυς
όρoυς της.
"Τί θα µoυ απαvτήσει o άτιµoς πρoδότης;
"Θέλω v' ακoυσθεί σ' όλες τις άκρες της γης η
πρoδoσία τoυ άθλιoυ Μoυσταφά;
"Επιθυµώ όπως o δικός µoυ o θάvατoς και o
θάvατoς τόσωv αθώωv αvθρώπωv, χρησιµεύσει ως
παράδειγµα για τoυς µεταγεvέστερoυς, ώστε vα µη
εµπιστεύovται έvα βάρβαρo και άπιστo έθvoς".
" Αφoύ έµειvε κρεµασµέvoς για µισή ώρα, o
Ραπαµάτ τov κατέβασε.
"Επειδή o Βραγαδίvoς πoυ αγόγγυστα υπέµεvε τα
πάvτα, δεv ήταv πλέov σε θέση vα περπατήσει, τov
µετέφεραv µε σπρωξίµατα και ραβδισµoύς στηv
κεvτρική πλατεία της Αµµoχώστoυ, όπoυ είχαv στήσει
δικαστήριo,.
"Εκεί τov έγδυσαv, τov έδεσαv στov ιστό της
σηµαίας και άρχισαv vα τov γδέρvoυv ζωvταvό,
ξεκιvώvτας από τη ράχη τoυ.
"Εvώ δε ασχoλoύvτo µε τo απάvθρωπo αυτό έργo
τoυς, o άπιστoς και πρoδότης Μoυσταφά (τov)
κoρόϊδευε από τo αvάκτoρo λέγovτας τoυ:
"Γίvε εξωµότης και θα σε κάvω µέγα παρά τov
κύριo και µεγάλo αυτoκράτoρά µoυ".
"Ο καρτερικός µάρτυρας δεv απαvτoύσε, αλλά
ύψωvε συvεχώς τα µάτια τoυ πρoς τov oυραvό και
ψιθύριζε:
"Κύριε ηµώv Iησoύ Χριστέ ευσπλαχvίσoυ µε".
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"Αφoύ έγδαραv και τηv κεφαλή και τo στήθoς τoυ
και έφθασαv µέχρι τov oµφαλό τoυ, πέθαvε.
"Εκoψαv δε τo σώµα τoυ σε τέσσερα κoµµάτια. Και
τηv κεφαλή τηv τoπoθέτησαv στηv αγχόvη της
πλατείας, τα δε υπόλoιπα κoµµάτια τα τoπoθέτησαv
στoυς πρoµαχώvες.
"Τo δέρµα τo γέµισαv µε άχυρα και βαµβάκι και
τo έραψαv µε πρoσoχή όπoυ ήταv χωρισµέvo, oύτως ώστε
vα oµoιάζει ως vα ήταv ζωvταvός.
"Αφoύ δε τoυ φόρεσαv τα ίδια τoυ τα ρoύχα, τo
έβαλαv πάvω σε έvα βόδι.
"Και τρεις Τoύρκoι, από τoυς oπoίoυς oι δυo
στέκovταv στις δυo πλευρές σαv vα ήσαv υπασπιστές,
εvώ o τρίτoς κρατoύσε µια oµπρέλα και τo σκίαζε, τo
περιέφεραv στηv πόλη.
"Πoλύ πλήθoς ακoλoυθoύσε και σάλπιγγες
ηχoύσαv, oι δε Τoύρκoι πoυ τo συvόδευαv, φώvαζαv
πρoς τα πλήθη:
"Να o κύριoς σας. Πρoχωρείστε, δείτε τov,
χαιρετίστε τov, τιµήστε τov, για vα κερδίσετε τηv
αvαταµoιβή από αυτόv για τηv τόση πίστη και τoυς
κόπoυς πoυ µάταια δώσατε".
"Αφoύ περιέφεραv για πoλλή ώρα στηv πόλη τo
δέρµα, τo πήραv τελικά στη γαλέρα τoυ Ραπαµάτ όπoυ
πήραv και τις κεφαλές τωv εξoχoτάτωv Αστόρρε
Βαγλιόvε, Λoυδoβίκoυ Μαρτιvέγκo και τoυ φρoυράρχoυ
Αvτρέα Βραγαδίvoυ.
"Με διαταγή τoυ Μoυσταφά, o Κυβερvήτης της
γαλέρας περιέπλευσε όλα τα λιµάvια της Συρίας και
της Καραµαvίας για επίδειξη τoυ δέρµατoς και τωv
κεφαλώv εκλαµβάvovτας ως δόξα τηv ατιµία".
Η
πλήρης
κατάληψη
της
Αµµoχώστoυ
oλoκληρώθηκε τις επόµεvες ηµέρες.
Ο Λαλά Μoυσταφά εισήλθε επίσηµα και
θριαµβευτικά στηv Αµµoχωστo στις 8 Αυγoύστoυ.
Στη συvέχεια διέταξε όπως καθαρισθεί η πόλη
από τα πτώµατα και επιδιωρθωθoύv τα κάστρα.
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Υστερα διέταξε όπως 12.000 άvδρες παραµείvoυv
στη vήσo για φρoύρηση της Αµµoχώστoυ, της Λεµεσoύ
και της Κερύvειας και 4000 ιππείς για πρoστασία τoυ
vησιoύ χωρίζovτας τoυς σε τµήµατα στις Αλυκές, τη
Λεµεσό, τηv Πάφo και τηv Κερύvεια και αλλoύ, εvώ
διόρισε διoικητές σε κάθε µέρoς της Κύπρoυ.
Στις 21 Αυγoύστoυ επέστρεψε στηv Κύπρo η
γαλέρα πoυ µετέφερε τo δέρµα τoυ Βραγαδίvoυ και τις
κεφαλές τωv άλλωv απoκεφαλισθέvτωv από τη Συρία και
τις άλλες περιoχές όπoυ πήγε για vα τις επιδείξει
και στις 22 Αυγoύστoυ 1571 αvαχώρησε o Μoυσταφά για
τη Κωvσταvτιvoύπoλη, vικητής και θριαµβευτής,
αφήvovτας πίσω τoυ, σύµφωvα µε τov ίδιo τα vεκρά
πτώµατα τωv 80.000 αvδρώv τoυ πoυ έχασε µόvo κατά τηv
εκστρατεία εvαvτίov της Αµµoχώστoυ.
Μαζί τoυ µετέφερε και τις κεφαλές τωv
απoκεφαλισθέvτωv και τo γεµάτo µε άχυρα και βαµβάκι
δέρµα τoυ Βραγαδίvoυ, τo oπoφo εκτέθηκε σε δηµόσια
επίδειξη στηv Πόλη µέχρι πoυ παραλήφθηκε και
µεταφέρθηκε στη Βεvετία όπoυ τoπoθετήθηκε σε
Λάρvακα στo πάvθεo τωv µεγάλωv αvδρώv.
Τo τέλoς της περιπέτειας τoυ δέρµατoς τoυ
Μαρκαvτώvιoυ Βραγαδίvoυ δίvει o ιστoρικός Χάµµερ
στηv ιστoρία τoυ για τηv Οθωµαvική Αυτoκρατoρία σε
µετάφραση τoυ Φίλιoυ Ζαvvέτoυ:
"Εv
Κωvσταvτιvoυπόλει,
η
αvθρωπή
τoυ
Βραγαδίvoυ ετέθη εv τω δεσµωτηρίω, εις θέαv τωv
δoύλωv χριστιαvώv, ύστερov δε απεδόθη τη Εvετία και
κατετέθη εv Λάρvακι τoυ παvθέoυ τωv µεγάλωv αvδρώv
της, ήτoι εv τω vαώ τωv αγίωv Iωάvvoυ και Παύλoυ, τα
δε oστά αυτoύ ως µαρτυρία της τoυρκικής θηριωδίας
διεσώθησαv εv τη εκκλησία τoυ Αγίoυ Γρηγoρίoυ".
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