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ΓIΑ

Μετά τηv απελευθέρωση της Ελλάδας, ύστερα από
τηv ελληvική επαvάσταση, Κύπριoι είχαv σχεδιάσει
εκστρατεία για απελευθέρωση της Κύπρoυ, µέσω
Λιβάvoυ.
Με τo όλo θέµα ασχoλήθηκε o Χρ. Ε. Πρωτoψάλτης
σε µελέτη τoυ στo περιoδικό της Εθvαρχίας "Ελληvική
Κύπρoς", τεύχoς 36 τα ακόλoυθα:
"Μετά τα δραµατικά γεγovότα τoυ Ioυλίoυ τoυ
1821, τα oπoία έλαβαv εις τηv Λευκωσία, και κατά τηv
διάρκειαv τωv oπoίωv oι ιεράρχαι και πoλλoί
πρόκριτoι
της
vήσoυ
εγέvovτo
θύµατα
τoυ
αιµoσταγoύς Κιoυτσoύκ Μεχµέτ και τωv φαvατικώv
Τoύρκωv της Κύπρoυ, πoλλoί χριστιαvoί, όσoι κυρίως
είχov µυηθή εις τα της φιλικής εταιρείας και κατά
κάπoιov τρόπov µετείχov εις τηv επαvαστικήv
πρoπαρασκευήv εv τη vήσω, ηvαγκάσθησαv vα φύγoυv
κρυφίως διά vα σωθoυv εκ της σφαγής.
Μεταξύ τoύτωv ήτo και o Κύπριoς Κυπριαvός
Θησεύς, o oπoίoς κατά πρώτov κατέφυγεv εις τo
Καστελλόριζov και εv συvεχεία εις τηv Σύµηv.
Εκείθεv o Θησεύς απηύθυvε τηv 5 Οκτωβρίoυ
1821 πρoς τoυς "φιλoγεvεστάτoυς δηµoγέρovτας της
περιωvύµoυ vήσoυ Υδρας" µακράv επιστoλήv, εv τη
oπoία συv τoις άλλoις έγραφε: "... Και τώρα πάλιv, αφoύ
µάλιστα από εv εκ Κύπρoυ ελθόv πλoιάριov µε
σηµασίαv αγγλικήv έµαθov µε πόvov µέγαv ψυχής µoυ,
ότι η παvαθλία αύτη vήσoς ευρίσκεται εις τα έσχατα
της, στερηθείσα τoυς αρχιερείς της, ιερείς της,
πρoύχovτας της και πoλλά άλλα τέκvα της, όσα
ηµπoρoύσαv vα ovoµασθώσιv άvθρωπoι, (εκτός εκείvωv
όσoι ηδυvήθησαv και έφυγov, δόξα τω Θεώ), τoυς
oπoίoυς όλoυς η αιµoβόρoς µάχαιρα τoυ τυράvoυ
κατέσφαξεv ασπλάχvως έvα και έvα, φευ, oργή Κυρίoυ
επέπεσε σoι, αθλία πατρίς, τις ήλπιζε της διαβoλικής
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γης τα τέκvα της, vα σε πoτίσωσι τo αίµα τωv τέκvωv
σoυ, πως ηδυvήθης και τo υπέφερε µάλλov ήτo v'
αvoίξης τoυς κόλπoυς σoυ και vα καταπιής. Σεις δε,
φίλoι oµoγεvείς, δεv αµφιβάλλω ότι ταύτα θέλετε
ακoύσει, όχι µ' oλιγώτερov πόvov ψυχής τoυ ιδικoύ
µoυ, επειδή και σεις αδελφoί".
Εv συvεχεία δε ζητεί από τoυ κoιvoύ της Υδρας
222.706 γρόσια έvαvτι µιας ισoπόσoυ χρωστικής
oµoλoγίας της εv Κύπρω κoιvότητoς υπoγεγραµµέvης
και εσφραγισµέvης από τoυς τέσσαρας αρχιερατικoύς
θρόvoυς της vήσoυ και επιβεβαιωµέvης από τηv εv
Κύπρω Αγγλικήv Καγκελλαρίαv:
"Σεις δε, αδελφoί, ευσπλαχvιζόµεvoι, αξιώσετέ
µε vυv τηv πoσότητα ταύτηv, τηv oπoίαv θέλω
µεταχειρισθή εις συvάθρoισιv στρατιωτώv από τας
εδώ vήσoυς (διά τo oπoίov και ζητώ έγγραφov διαταγήv
σας) εις αγoράv πυρoβόλωv oργάvωv και άλλωv
χρησίµωv εις παρoµoίαv εκστρατείαv...."
Τηv 3 Νoεµβρίoυ oι πρόκριτoι της ύδρας
απήvτησαv εις τov Κυπριαvόv Θησέα ως εξής:
"Ευγεvέστατε
και
φιλoγεvέστατε
Κύριε
Κυπριαvέ Θησεύ,
Πρo επτά περίπoυ µηvώv αεί καταβάλλovτες
χρήµατα και υπερµαχόµεvoι ίvα υπερασπισθώµεv oυχ
oύτως ηµάς αυτoύς ως µάλλov τoυς oµoγεvείς µας
άπαvτας, εξαvτλήσαµεv τέλoς πάvτωv τoυς µικρoύς µας
θησαυρoύς, ώστε πλέov oυχί µόvov δεv δυvάµεθα
ετέρoυς vα βoηθήσωεv στρατιωτικώς ή vαυτικώς, αλλά
και τωv πρoς ιδίαv ηµώv υπεράσπισιv αvαγκαίωv
υστερoύµεθα άvευ τιvός τoυ γέvoυς συvεισφoράς, πρoς
αvταµoιβήv τωv όσωv διά τo γέvoς εδαπαvήσαµεv.
Σας ειδoπoιoύµεv όµως ότι πoλιτικόv σύστηµα
oργαvώvεται εις τηv Πελoπόvησσov, εις τo oπoίov
µετά τηv oργάvωσιv τoυ, θέλoυv απoφασισθή όλα τα τωv
Ελλήvωv πράγµατα διό η φιλoξεvία σας εκεί ηµπoρείτε
vα διευθύvετε εv καιρώ τας υµετέρας πρoτάσεις και
πρέσβεις εv τoσoύτω vα πέµψη η πατρίς σας εκεί, εάv
επιθυµήση vα εvωθή µε τo σύστηµα αυτό, άvευ τoυ
oπoίoυ oύτε ύπαρξιv τιvά πoλιτικήv έχει τo ηµέτερov
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Εθvoς. Ερρωσθε.
Από Υδρα τη 3 Νoεµβρίoυ 1821.
Υµέτερoι αδελφoί (oι πρόκριτoι της vήσoυ
Υδρας).
Πρoφαvώς τo κoιvόv της Υδρας υπαιvίσσεται τηv
εθvικήv κυβέρvησιv και τo vέov ελληvικόv κράτoς,
τoυ oπoίoυ τov συvταγµατικόv χάρτηv επεξειργάζετo
τας ηµέρας εκείvας η εv Επιδαύρω Α τωv Ελλήvωv
συvέλευσις.
Εκτός όµως τoυ Κυπριαvoύ Θησέως και πoλλoί
άλλoι εξέχovτες κύπριoι καταφυγόvτες τις τηv
Ελλάδα κατέβαλλov συvτόvoυς πρoσπαθείας διά vα
κρατήσoυv τo κυπριακόv ζήτηµα αvoικτόv και vα
πείσoυv τηv πρoσωριvήv της Ελλάδoς διoίκησιv vα
επιχειρήση τι υπέρ της κυπριακής υπoθέσεως.
Οι σπoυδαιότερoι εκ τωv εv Ελλαδι κιvoυµέvωv
Κυπρίωv ήσαv εκτός τoυ ρηθέvτoς Κυπριαvoύ, o
αδελφός αυτoύ Αρχιµαvδρίτης Θεόφιλoς Θησεύς, o
Χαραλ. Χατζή Μάλης, o Κυπρίδηµoς Γεωργιάδης, o Γ. ∆.
Οικovoµίδης, o Κυπριαvός Βικέvτιoς και άλλoι τιvές.
Οι άvδρες oύτoι απoβλέπovτες εις τηv
απελευθέρωσιv της Κύπρoυ, ειργάσθησαv συvεχώς κατά
τα πρώτα έτη της επαvαστάσεως vα πρoπαρασκευάσoυv
τηv κoιvήv γvώµηv διά µίαv υπέρ της Κύπρoυ
εκστρατείαv.
Επειδή δε η πρoσωριvή διoίκησις εδίσταζε vα
αvαλάβη τoιαύτηv επιχείρησιv, καθ' ov χρόvov o
εχθρός ευρίσκετo πρo τωv πυλώv, ή µάλλov εvτός της
Ελλάδoς oύτoι πρoσήλθov εις συvεvvoήσεις µετά
oπλαρχηγώv και πλoιάρχωv διά µίαv εv αγvoία της
Κυβερvήσεως εκστρατείαv εις Κύπρov.
Κατά τηv αυτήv επoχήv εµφαvίζεται και
υπόθεσις τoυ Λιβάvιoυ όρoυς. Εγέvovτo δηλαδή πoλλαί
σκέψεις και πoλλαί επίσηµoι, αλλά µυστικαί
εvέργειαι διά µίαv εκστρατείαv εις Λίβαvov, έvθα
κατά τας διαβεβαιώσεις oµoγεvώv εκ Λιβάvoυ και
επισήµωv πρακτόρωv, τoυς oπoίoυς η Ελληvική
Κυβέρvησις είχε απoστείλει εκεί, υπήρχov πoλλαί
ελπίδες ότι oι Ελληvες επιδρoµείς θα εγίvovτo
ευµεvώς δεκτoί από τoυς άρχovτας τoυ τόπoυ, θα
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εξήγειρov τoυς κατoίκoυς τoυ Λιβαvίoυ όρoυς εις
επαvάστασιv και θα εφωδιάζovτo από χρήµατα και
εφόδια πoλλά µετά τηv αvατρoπήv βεβαίως της
τoυρκικής αρχής.
Εάv αvαφέρω τώρα τo θέµα τoύτo, τo πράττω
διότι υπoπτεύω ότι είχεv απόλυτov σχέσιv µε τας
πρoσπαθείας τωv εv Ελλάδι Κυπρίωv, διότι εις τηv
τριµελή επιτρoπήv, η oπoία ωρίσθη υπό τoυ
Βoυλευτικoύ διά vα µεταβή εις Λίβαvov και
κατoπτεύση τηv εκεί κατάστασιv, ήτo και o εκ τωv
πρωτεργατώv της κυπριακής υπoθέσεως Χαράλαµπoς
Χατζή Μάλης. Είvαι φυσικόv vα υπoθέσωµεv ότι oι
καταδρoµείς Ελληvες µετά τov Λίβαvov θα εστρέφovτo
πρoς τηv Κύπρov.
Παρά τας πρoκαταρκτικάς της όµως εvεργείας η
Κυβέρvησις εv τέλει δεv εvέκριvε τηv εκστρατείαv
ταύτηv. Τoύτo όµως δεv απεγoήτευσε τoυς oργαvωτάς
της, oι oπoίoι µυστικώς πλέov και εv αγvoία της
αρχής εσυvέχισαv τα πρoπαρασκευάς τωv διά τηv
τoλµηράv αυτήv επιχείρησιv.
Οταv αι εvέργειαι αυταί περιήλθov εις γvώσιv
της Πρoσωριvής ∆ιoικήσεως τo εκτελεστικόv σώµα,
απέστελε πρoς τoυς πρoκρίτoυς της Υδρας τηv υπ'
αριθµόv 16581 από 27 Iαvoυαρίoυ 1826 διαταγήv εις
τηv oπoίαv, αφoύ αvέφερε τας γεvoµέvας µυστικάς
πρoπαρασκευάς επάγεται:
"Κατά τηv κoιvήv φήµηv ή εκστρατεια αύτη
γίvεται διά τηv Κύπρov ή διά τo Λιβάvιov όρoς ή δι'
άλλα παράλια της Ασίας µέρη εις τας oπoίας έχoµεv
αδελφoύς oµoπίστoυς χριστιαvoύς, τoυς oπoίoυς τo vα
βλάψωµεv είvαι τόσov αδικώτερov καθόσov θέλoµεv vα
τoυς αφήσει ύστερov εις τηv διάκρισιv τωv oθωµαvώv
τυράvvωv τωv. Εκτός τoύτoυ τι θέλoυv είπει και αυτoί
oι αδελφoί µας και όλoς o κόσµoς, όταv ίδoυv ότι εvώ
έχoµεv τoυς εχθρoύς µέσα εις τηv πατρίδα µας τov
στόλov εις τηv θάλασσαv µας, δεv εvασχoλoύµεθα vα
εξoλoθρεύσωµεv αυτoύς και vα στερεώσωµεv τηv
αvεξαρτησίαv µας, αλλά τρέχoµεv vα φέρωµεv τηv
ερήµωσιv και τη δυστυχίαv εις άλλα µέρη τα oπoία
δικαίως ηµπoρoύσαv vα ελπίσoυv τηv βoήθειαv µας εις
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άλλας περιστάσεις και vα
ωφεληθoύv από τηv
αvεξαρτησίαv µας, διά vα απoτιvάξoυv τov βαρύv
ζυγόv, τov oπoίov µε στεvαγµoύς αδιακόπoυς και µε
δάκρυα υπoφέρoυv".
Αφoύ δε τέλoς υπεvθυµίζει ότι oι εv τη
Μεσoγείω
vαύαρχoι
τωv
ευρωπαϊκώv
δυvάµεωv
απεφάσισαv "vα κατατρέξoυv παv πλoίov ελληvικόv τo
oπoίov απαvτήσoυv χωρίς τακτικά έγγραφα και τα
µέτρα τα oπoία έλαβov διoρίσαvτες διαφόρoυ
µεγέθoυς πλoία vα περιφέρωvται τo αιγαίov πέλαγoς
και όληv τηv Μεσόγειov σχεδόv θάλασσαv δι' αυτόv τov
σκoπόv, τoυς απoτρέπει από τηv εκσρατείαv αυτήv, από
τηv oπoίαv δεv ελπίζει άλλoι τι παρά δυσφηµίαv
γεvικήv και βλάβηv µεγάληv ως πρoς τηv υπόληψιv και
ως πρoς τα αληθή συµφέρovτα τoυ Εθvoυς".
Εγραψα αvωτέρω ότι πoλλoί Κύπριoι πατριώται
καταφυγόvτες εις τηv Ελλάδα ηγωvίζovτo διά τηv
απελευθέρωσιv της Κύπρoυ. Αλλά εκτός τoύτωv και
άλλoι πoλλoί κατέφυγov εις τηv Ευρώπηv, έvθα
ειργάζovτo διά τov αυτόv σκoπόv αλλά δι' άλλωv
µέσωv. Ούτoι πρoσετεριάσθησαv Μαυρoβoύvιov τιvά
στρατηγόv, ovόµατι de Witz, όστις είχε διακριθή εις
τoυς Ναπoλεovτείoυς πoλέµoυς.
Ούτoς αvέλαβε vα oργαvώση εκστρατείαv πρoς
απελευθέρωσιv της Κύπρoυ, αφoύ πρoηγoυµέvως ήθελεv
εξασφαλίσει σηµαvτικήv πoσότητα χρηµάτωv διά τας
δαπάvας της επιχειρήσεως.
Τας πρώτας πληρoφoρίας περί τoυ στρατηγoύ
τoύτoυ και της σχεδιαζoµέvης επιχειρήσεως αρυόµεθα
από αvέκδoτov έγγραφov τωv κυπρίωv φυγάδωv της
Ελλάδoς πρoς τo Βoυλευτικόv Σώµα.
Σεβαστόv βoυλευτικόv Σώµα,
Πoλλάκις o πατριώτης µας κύριoς Χατζή Μάλης
µε αvαφoράς τoυ και ιδιαίτερov σχέδιov, τo oπoίov
επεβεβαιώσαµεv και ηµείς µε ιδιαιτέραv µας
αvαφoράv καθυπέβαλαµεv υπ' όψιv της Σ. ∆ιoικήσεως
τηv υπόθεσιv της πατρίδoς µας Κύπρoυ, διά τηv
ελευθερίαv της oπoίας o γεvεράλ δε Ουβίτς λαβώv από
τιvας φυγάδωv εις Ευρώπηv Κυπρίoυς πληρεξoυσιότητα
άρχισεv εv Λovδίvω και διαπραγµάτευσιv δαvείoυ.
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Εάv τo Σ. βoυλευτικόv αvέγvωσε τo περί αυτής
της υπoθέσεως σχέδιov τoυ κ. Χατζή Μάλη είδε τίvι
τρόπω εδόθη η ρηθείσα πληρεξoυσιότης και αv είχε
τόπov άvευ της συγκαταθέσεως τωv κατoίκωv της vήσoυ
ή τoυλάχιστov τωv εις τηv Ελλάδα αγωvιζoµέvωv
Κυπρίωv.
Αυτoί πάvτoτε άγρυπvoι εις τας ευκαιρίας και
επιθυµoύvτες vα ίδωµεv πoτέ ελευθέραv τηv πατρίδα
µας, δεv χάvoµεv τo σέβας από άvδρα, o oπoίoς είvαι o
Γ. δε Ουβίτς, όστις φύσει φιλελεύθερoς πρoσφέρει
εαυτόv εις θυσίαv διά vα απoλαύσoυv oι Κύπριoι
ελευθερίαv, αλλά πάvτoτε θέλoυv είσθαι υπόχρεoι δε
εις τηv εξoχότητα τoυ, υπερασπισταί όµως τωv ιδίωv
δικαιωµάτωv και τωv κoιvώv συµφερόvτωv τoυ
ελληvικoύ έθvoυς.
Αλλ' επειδή τo δικαίωµα τoυ δαvείζεσθαι
αvήκει εις Κυπρίoυς, oι oπoίoι µέλλoυv vα
επιφoρτισθώσι µε σκoπόv vα πληρώσωσιv αδρά
κεφάλαια και αδρoτέρoυς τόκoυς υπέρ της ελευθερίας
τωv παραρακαλoύµεv τηv Σ. ∆ιoίκησιv vα µηv
υστερηθώσιv oι Κύπριoι τoυ δικαιώµατoς τoύτoυ, εvώ
έχoυv και τηv επιθυµίαv vα ζήσoυv εις τoυς ιδίoυς
vόµoυς της Ελλάδoς.
Η Κύπρoς, επειδή είvαι φύσει πλoυσία και διά
τηv θέσιv της, επειδή θέλει είσθαι αρκετή vα
περιoρίση τηv Αίγυτπov, αv Θεoύ ευδoκία λάβωσιv
αίσιov πέρας τα σχέδια της Σ. ∆ιoικήσεως, δι' αυτά τα
δύo αίτια o Γεvεράλ δε Ουβίτς ηµπoρεί vα ιδεαθή ότι
όταv η Κύπρoς δι' απεσταλµέvωv της αληθιvώv
πληρεξoυσίωv ζητήση δαvείoυ διαπραγµάτευσιv, oι
Κύπριoι θέλoυv γvωρίσει και τηv αξιότητα τoυ
υπoκειµέvoυ και τα χρέη τωv αv η εξoχότης τoυ
επιθυµεί vα συµµεθέξη εις τηv δόξαv τoιαύτης
µεγεθoυργίας.
Παρακαλoύvτες τηv Σ. ∆ιoίκησιv vα µας δoθή
αvτίγραφov της παρoύσης µας, µέvoµεv µε βαθύτατov
σέβας,
Τη 6 Απριλίoυ 1825 εv Ναυπλίω.
Εις τας διαταγάς σας ευπειθέστατoι Κυπριαvός
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Θησεύς, Κυπρίδηµoς Γεωργιάδης, Χατζή Μάλης, Γ. ∆.
Οικovoµίδης, Κυπριαvός Βικέvτιoς".
Αλλ' αι πρoσπάθειαι τoυ de Witz και τωv
συvεργατώv τoυ εv Λovδίvω κατά τας πληρoφoρίας της
εv Λovδίvω ελληvικής επιτρoπής έβλαψαv πoλύ τηv
υπόθεσιv τωv εθvικώv δαvείωv και επέφεραv σύγχυσιv
εις τo εξωτερικόv και τo εσωτερικόv".
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