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~ΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Σχtσεις -~σπανίας 

βασιλιά Ερρίκου a· 
το βασιλΗJ. της 

Ιάκωβο a·, TOif οποίο 

στα Δυο 



του βασιλιά Ιακώ8οu Β· 

τΊταν η δεύ

Πέτροu 

Α'), δεu-
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σ' αποστολή από την άνοδο τοιι στο θρόνο, 

να συλλάβουν τις δυο 



-ΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 
γραμματολογία του τέλους του Μεσαίωνα 

τόσο στην ελληνόφωνη όσο και στην ιτα

λόφωνη. 

Η αρχιτεκτονική της Αραγονίας και της. 

Καταλαν!ας επηρέασε και την εκκλησια

στική και την κοσμική αρχιτεκτονική της 

Κύπρου, όπως βλέπουμε σε aψιδωτούς 

πυλώνες, κίονες και κιονόκρανα νοών, 

μονών και οικιών στη Λευκωσία, Αμμόχω

στο, Αγία Νάπα και αλλού καθώς και η 

ζωγραφική, όπως φαίνεται σε εικόνες. 

την τουρκική κατάκτηση 

της Κύπρου, όταν οι υπόδουλοι Έλληνες 
Κύπριοι στρέφονται προς τις τότε δυτι

κοευρωπαϊκές δυνάμεις για 

και βοήθεια προς απελευθέ

ρωσή τοuς, καθι.ί>ς και για των 

η Ισπαν!α 

απότελεί μια από ης σπουδαιότερες ελπί-

τοuς. Η για 

στο Βασιλiά της Ισπανίας, τον ισχυρότερο 

τότε αντίπαλο των Οθωμανιίιν, 

γείται. στα 1578 με υπόμνημα 
υπέβαλε στον 

του 

Στο κίνημα rφοσ~ 

φρουρές, αλλά και Χρι

της Κιίπροu, οι οποίοι 

.. ... κυβερνήσεις της Βενε-

τίας, της Αγίας Έδρας και της Ισfιaνiι:iς να 
επέμΒουν ενόπλως και. να καταλάβουν τη 

μεγαλόνησο. 

Στις 14 Σεπτεμβρίου 1606 ο επίσκοπος 
Πάφου Λεόντιος μαζί με άλλους προκρί

τους του νησιού απευθύνει γραπτή 

έκκληση προς το βασιλιά της Ισπαν!aς 

Β 

Φίλιππο Γ με την οποία τον καλεί' να βοη

θήσει την Κύπρο ν' απελευθερωθεί από 

τους Τούρκους. Στην έκκληστ1 του αυτή ο 

Επίσκοπος Πάφου Λεόντιος εξ ονόματος 

ολόκληρου του χριστιανικού ηληθυσμού 

της Κύπρου ανακοινώνει στον Ισπανό βασι

λιά την πραγματοποιηθείσα ήδη επανά

σταση των Κυπρίων και τον πληροφορεί ότι 

σύντομα Θα σταλεί σ' αυτόν για να ζητήσει 

τη βοήθειά του για απελευθέρωση τοu 

νησιού ο ευπατρίδης και ισπανικής κατα

γωγής συμπατριώτης τους Πέτρος Αβεv

τάνιος (βλ I. στρατιωτικός ηγέ

της της εξεγέρσεως, Επειδή οι Κύπριοι 

εκ των οποίων 4.000 κρί;βον-
τcιι στα βουνά, δεν πλέον 

άλλον του!σπα-

vού βασιλιά, τον ικε~εύοuν να δεχθεί σε 

της τοu, που ω~-; 

υποστεί πολλά δεινά πήγε στην 

Ισπανία για να ζηη'1σει στρατιωτική 

θεια, ο βασιλιάς της Ισττανία:ς 

αηοφει)γοντας για αρκετό χρόνο να πάpει 

επίσημη θέση και ν' ανταποκριθεί στις 

··"κ"nrτ>cor των Κυπρίων, στις 3 Αυγούστου 
1613 με γνωμοδότηση του Συμβουλίου του 
Κράτοιις αξιολόγησε αρνητικά τα σχέδια 

του Π. Αβεντάνιοu. 

εφεξής iπαv(ii::rraτικά κινήματα έfi!ς 
τα μέσα του 17ou οι. οι Κ(ιηριοι συχνά 


