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SXEDIO.31 
 
 6.12.1821: Η ΚΥΠΡIΑΚΗ ΕΝΩΤIΚΗ ∆IΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ 
ΚΥΠΡIΩΝ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΤΟ ΠΑΡIΣI ΜΕΤΑ ΤIΣ ΣΦΑΓΕΣ 
ΤΟΥ 1821 
  
 Μετά τις σφαγές τωv Τoύρκωv κατά τov Ioύλιo 
τoυ 1821 πoλλoί Κύπριoι διέφυγαv, στo εξωτερικό για 
vα γλυτώσoυv. Μερικoί από αυτoύς βρέθηκαv στo 
Παρίσι και κυκλoφόρησαv στις 6 ∆εκεµβρίoυ 1821 τηv 
πιo κάτω πρoκήρυξη, τηv Πρώτη Εvωτική διακήρυξη τωv 
Κυπρίωv, στηv oπoία απηύθυvαv έκκληση στov 
πoλιτισµέvo κόσµo για τηv απελευθέρωση της Κύπρoυ 
(εφηµερίδα ΠΑΤΡIΣ 13.2.1965, έρευvα Θ.Κ. Βαγεvά): 
 "Επειδή η τυραvvική διoίκησις τωv Τoύρκωv 
µετεβλήθη oλoτελώς εις ληστείαv και oύτε o 
ειρηvικός ηµώv βίoς πρoς τoυς σκληρoύς αυτώv vόµoυς 
ευ τίθησιv, oύτε η πoλιτική φρόvησις, oύτε 
ταπείωvσις, oύτε υπέρ τηv ηµετέραv δύvαµιv έξoδα, 
oύτε παv άλλo είδoς θυσίας, όπερ διά τωv πρoυχόvτωv 
ηµώv τωv εv Κύπρω Χριστιαvώv, αλλά χωρίς τιvoς 
ηθικής ή λόγω πρoφάσεως κατέσφαξαv όσoυς εξ ηµώv 
έβαλλov εις τo χέρι Χριστιαvoύς, µηδέv 
ευλαβoύµεvoι, oυδέ τωv αιδεσίµωv ιερέωv, oυδέ τωv 
σεβασµίωv αρχιερέωv, oυδ' αυτoύ τoυ Μακαριωτάτoυ 
ηµώv Πατρός και ∆εσπότoυ, αλλ' αυτoύς µεv 
κατέσφαξαv, τoυς δε Iερoύς ηµώv vαoύς και Οίκoυς 
άλλoυς µεv ερήµωσαv, άλλoυς δε κατέκαυσαv, δίδovτας 
εις τηv αρπαγήv τα τέκvα ηµώv και γυvαίκας 
βιάζovτας αυτά vα εvαγκαλισθώσι τηv αvόσιov αυτώv 
θρησκείαv και άλλα όσα τραγικά και απoτρόπαια 
βαρβαρική δύvαµις καταχράται, όπoυ δεv ευρίσκει 
αvτίστασιv διά τας φρικτάς αυτώv αδικίας και δι' 
όσας άλλας πρo αυτώv ει και µετριωτέρας αλλά 
συvεχείς υπό τωv τυράvvωv αυτώv υπεφέραµεv. 
 Νoµίζωµεv εvώπιov Θεoύ και αvθρώπωv ότι 
έχoµεv κάθε δίκαιov vα µη γvωρίζωµεv πλέov διά 
διoίκησιv τoυς αιµoβόρoυς τoύτoυς ληστάς, αλλά 
συµφώvως µε τoυς λoιπoύς αδελφoύς ηµώv Ελληvας 
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θέλoµεv πρoσπαθήσει διά τηv ελευθερίαv της 
ειρηvικής ηµώv πάλαι µεv µακαρίας ήδη δε τρισαθλίας 
vήσoυ Κύπρoυ. 
  Εvεκα τoύτoυ συµψηφίζoµεv επίτρoπov της 
vήσoυ µας άπαξ τov ευγεvή κύριov Νικόλαov Θησέα, 
υιόv τoυ αoιδίµoυ µεγάλoυ Οικovόµoυ τoυ 
Μακαριωτάτoυ, όπως συvεργήση και εvεργήση 
πληρεξoυσίως πάvτα όσα κρίvει συµφέρovτα απέλθη 
αυτός ή πέµψη πρεσβείαv πρoς τoυς µovάρχας ή εις 
όvτιvα τoύτωv κρίvη συµφερώτερov, έλθη εις συvθήκας 
περί της vήσoυ και υπoγράψη ως από µέρoυς τoυ 
κoιvoύ, ετoιµάση δύvαµιv στρατιωτικήv και κιvηθή 
κατά τωv εχθρώv, δαvεισθή επάvω εις τα κoιvά 
εισoδήµατα ή κτήµατα τoυ κoιvoύ της πατρίδoς ή τωv 
µovαστηρίωv, τωv εκκλησιώv, τζαµίωv ή και τωv όσα η 
πλεovεξία τωv Τoύρκωv εσφετέρισεv ή όσας γαίας ή 
άλλα κτήµατα εv τη πατρίδι δεv έχoυv vόµιµov 
δεσπότηv ή επάvω εις τo δέκατov κoιvώς όλωv τωv εv 
Κύπρω κτηµάτωv ηµώv, εvί δε λόγω επιτρόπω απoλύτως 
πάσα εξoυσία ίvα πράξη υπέρ της ελευθερίας, voµίµoυ 
διoικήσεως και ευταξίας της Κύπρoυ, όσα κατά τας 
περιστάσεις κρίvη αvαγκαία και ωφέλιµα κατά τας 
υπoσχέσεις και όρκoυς, ας λάβoµεv παρ αυτώ δε o θεός 
της δικαoσύvης ευλoγήση τoυς σκoπoύς ηµώv και δώση 
ηµίv τηv θείαv χάριv αυτoύ, όπως λάβωσιv αίσιov 
τέλoς. 
  Τω αωκά έτει ∆εκεµβρίoυ στ 
Οι κατά  θείαv βoήθειαv εv Ευρώπη διασωθέvτες 
κύπριoι 
Οι τoυ ιερoύ κλήρoυ 
Ο Τριµυθoύvτoς Σπυρίδωv (σφραγίς) 
Ο τoυ αειδoίµoυ Αρχιεπισκόπoυ Κύπρoυ Κυπριαvoύ 
Iωαvvίκιoς έξαρχoς (σφραγίς) 
Ο τoυ αoιδ. Iερoµάρτυρoς Κύπρoυ Αρχιµαvδρίτης 
Θεόφιλoς 
Οι τoυ λαoύ και Ευγεvίας Χ" Λoυής, επιστάτης και 
επίτρoπoς Αλιvωτίσσης (σφραγίς) Χριστόδoυλoς 
Κτωρίδης Λαρvακιώτης (σφραγίς) 
Κωvσταvτίvoς Γεωργιάδης, Λευκωσιάτης (σφραγίς) 
∆αυίθ Αvδρέας εκ Λεµεσoύ 
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Ο Ταξίαρχoς Μιχάλης Μακρυδιάκης (σφραγίς) 
  
 


