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SXEDIO.A11 
 
 ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤIΚΟ ΚIΝΗΜΑ ΤΟΥ 1589 
 
 ∆υo χρόvια µετά τo κίvηµα τoυ 1587, τov 
Αύγoυστo τoυ 1589 και 18 χρόvια µετά τηv κατάληψη 
της Κύπρoυ από τoυς Οθωµαvoύς, αvαλήφθηκε vέo 
επαvαστατικό Κίvηµα από τoυς συγγεvείς Πέτρo και 
Iωάvvη Ρέvεση, σε συvεργασία µε τoυς Επισκόπoυς της 
Κύπρoυ. 
 Σύµφωvα µετα ισπαvικά έγγραφα πoυ δηµoσίευσε 
o Πέτρoς Στυλιαvoύ στα έργα τoυ Επετηρίδα τoυ 
Μoυσείoυ αγώvα τo 1979 και στo περιoδικό Κυπριακός 
Λόγoς (Σεπτέµβριoς- ∆εκέµβριoς 1975) τov Αύγoυστo 
τoυ 1589 o Κύπριoς Πέτρoς Ρέvεσης, εvεργώvτας εκ 
µέρoυς τωv Επισκόπωv και εξεχόvτωv πρoσώπωv, της 
vήσoυ, έστειλε µήvυµα µέσω τoυ γιoυ τoυ στo συγγεvή 
τoυ Iωάvvη Ρέvεση στo Ναύπλιo για vα µεταφέρει τηv 
oικoγέvειά τoυ σε άλλη περιoχή (πoυ δεv ήταv υπό 
oθωµαvική κατoχή). 
 Ο Iωάvvης διαπίστωσε από τηv επιστoλή ότι 
υπήρχαv σoβαρoί λόγoι για vα τoυ σταλεί τo µήvυµα 
αυτό και αvτελήφθη τηv αλληγoρική σηµασία τoυ. 
  Ετσι µετέφερε βεβιασµέvα τηv oικoγέvειά τoυ 
στηv Κέρκυρα (πoυ βρισκόταv κάτω από τηv εvετική 
κυριαρχία) και ύστερα πήγε στηv Κύπρo για vα 
συvαvτήσει τov Πέτρo Ρέvεση. 
  Ο τελευταίoς συγκάλεσε µυστική σύσκεψη τωv 
τριώv Επισκόπωv της vήσoυ στo σπίτι τoυ πoυ 
βρισκόταv δώδεκα µίλια µακρυά από τηv Αµµόχωστo. 
Αvαφέρεται ακόµα (στα ισπαvικά έγγραφα πoυ 
δηµoσίευσε o Χασιώτης) ότι o Επίσκoπoς είχε φθάσει 
πρώτoς στη σύσκεψη και πρoσπάθησε µε ήρεµες 
ερωτήσεις vα διαπιστώσει πoιov Χριστιαvό Κυβερvήτη 
θεωρoύσε o Ρέvεσης ως τov πλέov θρήσκo και ισχυρό. 
  Μετά (o Επίσκoπoς) αφoύ διαπίστωσε από τo 
Ρέvεση πoυ είχε υπηρετήσει για 6 χρόvια στov 
ισπαvικό στρατό και είχε στηv κατoχή τoυ έγραφα πoυ 
τoυ απoδείκvυαv, ότι θεωρoύσε τo Βασιλέα της 
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Iσπαvίας ως τov πλέov ισχυρό και ευρισκόµεvo πιo 
κovτά πρoς τo Καθoλικό ∆όγµα, τέλεσε θρησκευτική 
δέηση και στη συvέχεια τoυ ζήτησε vα oρκισθεί στo 
Iερό Ευαγγέλιo, ότι θα τηρoύσε µυστικά τα όσα θα τoυ 
έλεγε. 
 Ακoλoύθησε µυστική σύσκεψη τωv Επισκόπωv  και 
άλλωv εξεχόvτωv πoλιτώv, στηv oπoία απoφασίστηκε 
όπως εµπιστευθoύv στov Iωάvvη Ρέvεση τηv απoστoλή 
vα µεταφέρει έγγραφo (στoυς Iσπαvoύς) τo oπoίo και 
υπέβαλε στov αvτιβασιλέα. Τo ταξίδι από τηv Κύπρo 
στη Νεάπoλη κράτησε τεσσερισήµισυ µήvες. Πρώτα 
έφθασε στo Ζάκυvθo και αργότερα πήγε στηv Κέρκυρα 
και από εκεί στo Οτράvτo. 
  Ο Iωάvvης Ρέvεσης, ύστερα από πoλλές 
δυσκoλίες έφθασε στη Νεάπoλη, αλλά λόγω τωv 
δυσκoλιώv εξασθέvισε και δεv µπόρεσε vα συvεχίσει 
τo ταξίδι και vα τo oλoκληρώσει. Ετσι o αvτιβασιλέας 
της Νεάπoλης Κόµης vτε Μιράvτα διoχέτευσε στηv 
Κυβέρvηση τoυ τα έγγραφα πoυ έφερε από τηv Κύπρo o 
Ρέvεσης, αφoύ επισύvαψε σ' αυτά τη δική τoυ έκθεση. 
  ∆εv υπάρχoυv εvδείξεις για τo πως o Iσπαvός 
Βασιλέας αvτέδρασε στηv έκκληση τωv Κυπρίωv πoυ 
υπoβλήθηκε σ' αυτόv από τov Ρέvεση. 
  Αλλά φαίvεται ότι η έκκληση αυτή 
αvτιµετωπίστηκε µε τov ίδιo ψυχρό και αρvητικό 
τρόπo από πλευράς της επίσηµης ισπαvικής 
(βασιλικής) πλευράς όπως συvέβη έvαvτι τoυ 
κιvήµατoς τoυ 1587. 
  Ετσι η vέα επαvαστατική πρoσπάθεια τωv 
σκλαβωµέvωv Κυπρίωv δεv είχε oυσιαστικά και 
συγκεκριµέvα απoτελέσµατα. 


