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Φίλιππος Μεμπρέ, 

Αξιόπιστη και λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων, πώς οι Τούρκοι άρχισαν την 

επίθεσή τους με ισχυρές δυνάμεις εναντίον του λαμπρού Βασιλείου και νήσου 

Κύπρου και εξεπόρθησαν βίαια την πρωτεύουσα αυτού Λευκωσία 

Επιμέλεια: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης - Έλση Τορναρίτου-Μαθιοπούλου 

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ, Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών, Σειρά «Πηγές 

της Κυπριακής γραμματείας και ιστορίας», αρ. 3, Αθήνα 2013, 139 σελ. 

 

Το τρίτο βιβλίο της σειράς «Πηγές της Κυπριακής Γραμματείας και Ιστορίας» του 

Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ, παρουσιάζει την αφήγηση του Φιλίππου Μεμπρέ 

για την πολιορκία και την άλωση της Λευκωσίας από τους Τούρκους στις 9 Σεπτεμβρίου 

1570. Η μαρτυρία του Μεμπρέ συμπληρώνει εκείνες του Αλέξανδρου Ποδοκάθαρου και 

Αυγουστίνου Αμμοχωστιανού για την άλωση της Αμμοχώστου τον Αύγουστο του 1571 και 

το μαρτυρικό τέλος του υπερασπιστή της Μαρκαντώνιο Βραγαδίνου, που παρουσιάστηκαν 

στο προηγούμενο βιβλίο της σειράς.  

 Ο Φίλιππος Μεμπρέ υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της πολιορκίας της Λευκωσίας. Η 

αφήγησή του αρχίζει με τις πρώτες ειδήσεις σχετικά με την επερχόμενη εισβολή την άνοιξη 

του 1570 και συνεχίζεται με την εξιστόρηση της τουρκικής απόβασης στις Αλυκές της 

Λάρνακας τον Ιούλιο του 1570 και με ημερολογιακή έκθεση της προέλασης προς τη 

Λευκωσία και της πολιορκίας και άλωσης της πρωτεύουσας του Βασιλείου της Κύπρου στις 

9 Σεπτεμβρίου. Στην έκθεση του Μεμπρέ προτάσσονται πρόλογος του γερμανού εκδότη, 

«Βιβλιοπώλη» Ιωακείμ Λόχνερ, και περιληπτική περιγραφή της νήσου Κύπρου και της 

ιστορίας της. Ο συγγραφέας Φίλιππος Μεμπρέ αιχμαλωτίστηκε κατά την άλωση της 

Λευκωσίας και στάλθηκε αιχμάλωτος στην Κωνσταντινούπολη, όπου κρατήθηκε για 

αρκετούς μήνες μέχρι την εξαγορά της ελευθερίας του το 1571. Κατά την αιχμαλωσία του 

έγραψε τη μαρτυρία του σε ιταλική γλώσσα και βρήκε τρόπο να τη στείλει λαθραία στη 

Νυρεμβέργη όπου μεταφράστηκε στα γερμανικά και δημοσιεύθηκε. Το ιταλικό πρωτότυπο 

δεν έχει διασωθεί, ενώ το φυλλάδιο της γερμανικής έκδοσης έχει διασωθεί σε μόνο επτά 

γνωστά αντίτυπα. Το κείμενο κυκλοφόρησε επίσης σε πολωνική μετάφραση. 

 Η έκδοση του κειμένου του Μεμπρέ απαρτίζεται από φωτομηχανική αναπαραγωγή 

του άκρως δυσεύρετου πρωτότυπου γερμανικού κειμένου από το αντίτυπο του 
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Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τραπέζης Κύπρου και από ελληνική απόδοση του κειμένου από 

την Έλση Τορναρίτου-Μαθιοπούλου. Οι επιμελητές προτάσσουν εισαγωγικό μελέτημα για 

το κείμενο και τον συγγραφέα. Επιτάσσεται επίμετρο στο οποίο εκδίδεται αδημοσίευτος 

κατάλογος των πεσόντων κατά την άλωση της Λευκωσίας από χειρόγραφο της βιβλιοθήκης 

του Μουσείου Correr Βενετίας. Επίσης περιλαμβάνονται σύντομος σχολιασμός της 

αφήγησης της πολιορκίας (Έλση Μαθιοπούλου) και σημείωμα για τα γλωσσικά 

χαρακτηριστικά του κειμένου (Αναστασία Δασκαρόλη). 

 Η έκδοση πλουτίζεται με πλούσια εικονογράφηση, κυρίως χαρτογραφικές 

απεικονίσεις της πολιορκίας, από τις συλλογές του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου. 

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΕ (ΜΕΛΙΝΑ ΚΟΡΟΖΗ) 

ΤΗΛ.: 210-72 73 942, Ε-MAIL: bookstore@eie.gr 


