
Βασίλη Μιχαηλίδη: Η 9η Ιουλίου του 1821

Αντάν αρτζιέψαν οι κρυφοί ανέμοι τζι εφυσούσαν

τζι αρκίνησεν εις την Τουρτζιάν να 

κρυφοσυννεφκιάζη

τζαι που τες τέσσερεις μερκές τα νέφη 

εκουβαλούσαν,

ώστι να κάμουν τον τζαιρόν ν' αρτζιεύκη να 

στοιβάζη,

είσιεν σγιαν είχαν ούλοι τους τζι η Τζιύπρου το 

κρυφόν της

μεσ' στους ανέμους τους κρυφούς είσιεν το 

μερτικόν της.

τζι αντάν εφάνην η στραπή εις του Μοριά τα 

μέρη

τζι εξάπλωσεν τζι ακούστηκεν παντού η 

πουμπουρκά της,

τζι ούλλα ξηλαμπρατζιήσασιν τζαι θάλασσα τζαι 

ξέρη

είσιεν σγιαν είχαν ούλοι τους τζι η Τζιύπρου τα 

κακά της.



Τουρκοκρατία

Το 1821 και η Κύπρος

↓

Ελληνική Επανάσταση

Διδάσκουσα:Φανή Γεωργή



Φιλική Εταιρεία
Η Φιλική Εταιρεία ήταν μια μυστική 
οργάνωση που δημιουργήθηκε το 1814 
στην Οδησσό της Ρωσίας με σκοπό την 
προετοιμασία του ένοπλου αγώνα των 
Ελλήνων για ανεξαρτησία. 

α. Η Κύπρος δεν μπορούσε να βοηθήσει    
στην ελληνική Επανάσταση γιατί:

Βρισκόταν κοντά στα τουρκικά παράλια 
και σε μεγάλη απόσταση από την Ελλάδα.



Οι Κύπριοι δεν διέθεταν ναυτικό.

β. Αποφασίστηκε να προσφέρει μόνο 

οικονομική βοήθεια.



Μέτρα Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

και Κουτσιούκ Μεχμέτ:

Αφοπλισμός των κατοίκων.

Ο Κουτσιούκ Μεχμέτ ζήτησε στρατιωτικές 

ενισχύσεις για ν’ αποτρέψει πιθανές 

επαναστατικές ενέργειες.

Ζήτησε να εκτελεστούν 486 πρόκριτοι και 

ανώτατοι κληρικοί με το πρόσχημα ότι έτσι 

θα σταματούσε μελλοντική εξέγερση των 

Κυπρίων.



9η Ιουλίου 1821

• Άρχισε η σύλληψη και εκτέλεση  

επισκόπων και προκρίτων.

• Πρώτα θύματα:

Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και τρεις 

Μητροπολίτες.  



Πηγή (βιβλίο σ.102)

α. Αφηγητής: Ελληνοκύπριος ο οποίος 

διέφυγε την εκτέλεση.

↓

β.Πρωτογενής πηγή, αφού είναι επιστολή 

ατόμου που έζησε εκείνη την περίοδο.



γ. Οι Τούρκοι δήμευσαν την περιουσία:

Πολλών Ελληνοκυπρίων κατοίκων της 

Κύπρου.

Της εκκλησίας.



δ. Ο αφηγητής θέλει να διαφυλάξει το παλιό 

κρασί και τα πιγκράγκουρα (περιείχαν 

φαρμακευτική ουσία) γιατί ήταν είδη προς 

εμπορία.



ε. Ρόλος των ξένων πρεσβειών της 

Λάρνακας

Βοήθησαν να δραπετεύσουν στο εξωτερικό 

όσους είχαν περιληφθεί στους καταλόγους 

των προγραφών και κατάφεραν να 

γλιτώσουν.



στ. Αξιοπιστία πηγής
• Οι πληροφορίες της πηγής είναι σε μεγάλο 

βαθμό αξιόπιστες γιατί προέρχονται από άτομο 
που έζησε τα γεγονότα (αυτόπτης μάρτυρας). 

• Γι΄ αυτό όμως το λόγο αλλά και για το ότι ήταν 
Ελληνοκύπριος πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί  
για την απόλυτη εγκυρότητα των πληροφοριών. 
Με λίγα λόγια ο συντάκτης είναι συναισθηματικά 
φορτισμένος, αφού έζησε τη φρίκη της σφαγής 
και κυριεύεται από τον φόβο. Επίσης, η 
καταγωγή του (Ελληνοκύπριος) ενισχύει την 
άποψη ότι σε κάποια σημεία η επιστολή μπορεί 
να περιέχει και στοιχεία αναληθή και 
υπερβολικά,  αφού βλέπει τα πράγματα 
υποκειμενικά σε κάποια σημεία.  



Αξιοπιστία πηγής

• Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι ο αφηγητής 
πρέπει να διαφυλάξει τα  προσωπικά του 
συμφέροντα (ακίνητη και κινητή περιουσία τα 
πιγκραγκουρα και το κρασί είναι είδη προς 
εμπορία ). Γι’ αυτό σε κάποια σημεία ίσως 
υπερβάλει αφού θέλει να έχει καλές σχέσεις με 
τους ξένους για να εξυπηρετούνται αυτά τα 
συμφέροντα του.  

• Επίσης πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και 
απέναντι στο ρόλο των ξένων όπως τον 
περιγράφει η πηγή. Κατά πόσο δηλαδή 
βοηθούσαν τους Ελληνοκύπριους με 
ανιδιοτέλεια και χωρίς συμφέρον   



• Για να είναι έγκυρες οι πληροφορίες της 

πηγής είναι απαραίτητο να 

διασταυρωθούν με άλλες πηγές: είτε 

Ελληνοκυπρίων (για να διευκρινιστεί αν 

όντως βοηθήθηκαν όλοι οι κάτοικοι το ίδιο 

από τους ξένους), είτε ξένων που ζούσαν 

στη Κύπρο (α. γιατί βλέπουν τα πράγματα 

πιο αντικειμενικά, β. για να εξετάσουμε 

τους πραγματικούς λόγους που βοήθησαν 

οι ξένοι)



ή ακόμα και από πηγές Τούρκων που 

ζούσαν στην Κύπρο εκείνη την περίοδο, 

γιατί κάποιοι από αυτούς μπορεί να 

βοήθησαν το ίδιο με τους ξένους (βλ. 9η

Ιουλίου, Β. Μιχαηλίδη, Κιουρ – ογλού).


