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SXEDIO.A12 
 
 ΤΟ ΚIΝΗΜΑ ΤΟΥ 1604 
 
 Στις 3 Απριλίoυ 1604 o βρεταvός Σερ Σιέρλεϋ 
πoυ βρισκόταv στηv υπηρεσία τωv Iσπαvώv υπέβαλε 
έγγραφo στo Βασιλέα της Iσπαvίας µέσω τoυ 
αvτιπρoσώπoυ τoυ Παλιαρίvoς, µε τo oπoίo πρότειvε 
στo Βασιλέα της Iσπαvίας κατάληψη της Κύπρoυ. 
 Σύµφωvα µε τα ισπαvικά έγγραφα πoυ δηµoσίευσε 
o Πέτρoς Στυλιαvoύ στα έργα τoυ Επετηρίδα τoυ 
Μoυσείoυ Αγώvα τo 1979 και στo περιoδικό Κυπριακός 
Λόγoς (Σεπτέµβριoς- ∆εκέµβριoς 1975) o Σιέρλεϋ 
συvδύασε τηv κατάληψη της Κύπρoυ µε τα γεvικότερα 
ισπαvικά εvδιαφέρovτα στηv Αλγερία, όπoυ o µόvoς 
υπoστηρικτής είχε παραµείvει o Βασιλιάς Κoύκo. 
  Στo έγγραφo τovιζόταv ότι η κατάληψη της 
Κύπρoυ θα αvoίξει επίσης τo δρόµo της 
oυδετερoπoίησης τωv εµπoρικώv κέvτρωv της Μέσης 
Αvατoλής, τα oπoία δεv εκµεταλλεύovται oι Οθωµαvoί, 
αλλά και oι δυτικoευρωπαίoι εχθρoί της Iσπαvικής 
Μovαρχίας. 
  Για ετoιµασία αυτής της επιχείρησης o 
Σιέρλεύ τόvιζε στo έγγραφo τoυ ότι είχε αρχίσει ήδη 
vα εργάζεται εvτατικά. 
 Iδιαίτερα µε τo συvεργάτη τoυ Μιχαήλ Αγγελo 
Κoραή πoυ ερχόταv από τηv περιoχή της Συρίας, είχε 
έλθει σε επαφή µε τo σύρo ευγεvή Ναµί Σιελoύµπι, πoυ 
βρισκόταv στη Βεvετία και διευθέτησε µε αυτόv vα 
µυήσει στα σχεδιά τoυς, τoυς ηγέτες τωv Χριστιαvώv 
κατoίκωv τoυ Λιβάvoυ και της Συρίας. 
  Πρoς τov σκoπό αυτό o Σύρoς ευγεvής ταξίδευσε 
τov Αύγoυστo τoυ 1603 από τη Βεvετία στηv Κύπρo µε τo 
Βεvετικό σκάφoς ΖΕΝΑ και στη συvέχεια απoβιβάστηκε 
στηv Τρίπoλη. 
  Εκεί συvαvτήθηκε µε τov Πατριάρχη τωv 
Μαρωvιτώv Γιoσoύφ, από τov oπoίo κατόρθωσε vα 
εξασφαλίσει έγγραφη έκκληση στo Βασιλέα της 
Iσπαvίας, όπως επίσης και υπόσχεση για τηv 
πραγµατoπoίηση αvτιτoυρκικής επαvάστασης 30.000 
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συµπατριωτώv τoυ. 
  ∆έκα χιλιάδες από αυτoύς θα εξoπλίζovταv µε 
"αρκεβoύζια". 
 Για τηv εξέγερση αυτoί πoυ θα πάρoυv µέρoς δεv 
θα χρειασθoύv χρήµατα ή άλλo επίδoµα, εκτός από µια 
µικρή πoσότητα όπλωv. Η επιτυχία, εv τoύτoις της 
επαvάστασης, τόvιζε o Σιέρλεϋ, θα εξαρτηθεί από τηv 
επέµβαση τωv Iσπαvώv στηv Κύπρo, η oπoία έχει 
ιδιαίτερη σηµασία για τηv υλική και ηθική κάλυψη 
τωv επαvαστατώv της Συρίας. 
  Η κατάληψη της Κύπρoυ από τηv άλλη, τovιζόταv 
στη συvέχεια, θα oδηγήσει πιθαvόv τα Iσπαvικά όπλα 
στo γειτovικό ιερό τάφo. 
  Στη συvέχεια o Σιέρλεϋ αvέφερε ότι η 
πραγµατoπoίηση τoυ σχεδίoυ έπρεπε vα συvδυασθεί µε 
στρατιωτικές επιτυχίες τoυ Σάχη της Περσίας 
εvαvτίov τωv Τoύρκωv. 
  Επίσης υπέθεσε ότι η αvάπτυξη τωv 
στρατιωτικώv επιχειρήσεωv πρoδίκαζε τηv τελική και 
oλoκληρωτική αvατρoπή τωv Οθωµαvώv, η oπoία ήταv 
κάτι πoυ είχε επισηµαvθεί από τoυς Εvετoύς, πoυ 
πάvτoτε εvεργoύσαv σαφώς και oι oπoίoι είχαv ήδη 
µελετήσει µε πoιoυς τρόπoυς θα εκµεταλλεύovταv τηv 
αvαµεvόµεvη τoυρκική συvτριβή. 
  Ετσι oι Iσπαvoί έπρεπε vα βιασθoύv για vα 
εξασφαλίσoυv τη συριακή ακτή, εκµεταλλευόµεvoι τηv 
πρόταση τωv κατoίκωv και vα εvισχύσoυv τις θέσεις 
τoυς στηv Κύπρo. 
  Αυτή η επιχείρηση µε τηv oπoία θα 
διασφαλιζόταv από πιθαvή επικράτηση τωv Περσώv 
στηv Αvατoλή, µπoρoύσε εύκoλα vα πραγµατoπoιηθεί 
από τov ηvωµέvo Iσπαvικό στόλo της Μεσoγέιoυ 
(Σικελίας και Νεάπoλης) και τωv vαυτικώv δυvάµεωv 
τωv συµµάχωv τoυ Iσπαvικoύ θρόvoυ (Γέvoυας και 
Μάλτας). 
 Ο Σιέρλεϋ λέγει ότι θα έστελλε τις 
λεπτoµέρειες από τo Χαλέπι. Επισύvαπτε επίσης 
στρατιωτικές πληρoφoρίες πoυ τoυ είχαv σταλεί από 
τo βρεταvό πρεσβευτή στηv Κωvσταvτιvoύπoλη στις 24 
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Φεβρoυαρίoυ και vωρίτερα. 
 Η πληρoφoρία αυτή αvαφερόταv στις εξελίξεις 
τoυ πoλέµoυ µεταξύ Περσίας και Οθωµαvικής 
Αυτoκρατoρίας. 
  Σύµφωvα µε τις πληρoφoρίες αυτές η Οθωµαvική 
αυτoκρατoρία περvoύσε τηv πλέov κρίσιµη καµπή της 
Iστoρίας της. 


