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Χριστιανισμός και ·τουρκοκύπριοι" 

Η πλειονότnτα του καλοΟμενου "τουρ

κοκυπριακοΟ nλnθυσμού" εfναι Έλλnνες. μου

αουλμόνοι στο θρtΊσκευμα, απόγονοι ΕλλtΊ

νων, που εξαναγκόσθnκαν να εξισλαμισθούν 

στnν τραγικtΊ πορεfα τnς κυπριακtΊς ιστορfας. 

Με όλλα λόγια. το ονομαζόμενο "1Όυρκοκυ

πριακό στοιχεrο•, προtΊλθε κ ατό κύριο λόγο, 

από το παιδομόζωμα και τους βfαιους εξισλα

μισμούς τnς Τουρκοκρατfας. Οι λόγοι που 
ωθούσαν τον χριστιανικό πλnθυσμό του νn

σιού στον εξισλαμισμό, ι'ιταν n διόσωσn τnς οι
κογένειας από τn δfψα του Τούρκου κατακτn

τι'ι για αfμα, n εξασφόλισn τnς περιουσfας 
από τnναπλnστfα και τnν καταπfεσn των Τούρ

κων, n αποφuγtΊ τnς στρατολόγnσnς και n 
ελόφρuνσn από τους δυσβόστακτους φό

ρους. Ο βfαιος εξισλαμισμός - ψευδομου

σουλμανισμός και ταυτόχρονα κρuπτοχρι

στιανισμός - διατnρούσε σε μεγόλο Βαθμό τα 
χριστιανικό ι'ιθn, έθιμα και παραδόσεις. Αυτό, 

φαfνεται από γεγονότα και περιστατικό τnς 

ιστορfας τnς Κύπρου, χαρακτnριστικό δε ανα

φέρουμε τα παρακότω: 

-Ο περιnγnτι'ις Pietro Della ν alle, αναφέ
ρει ότι, στις 9.9.1625, παρακολουθώντας το 
πανnγύρι στο μοναστtΊρι τnς Αγfας Νόπας. 

πρόσεξε ότι, μεταξύ των χριστιανών υπι'ιρχαν 

και κρuπτοχριστιανοf - ψευδομουαουλμόνοι, 

που παρακολουθοΟσαν τn θεfα λειτουργfα, 

έπαιζαν, χόρευαν, τραγουδούσαν, δια

σκε'δαζαν και συμμετεrχανγενικό στn χριστια

νικι'ιλατρεrα. 

- Ο περιnγnτtΊς ,Pococke, γρόφει στα 
1738 ότι, οι κρυπτοχριστιανοr - ψευδομου

σοuλμόνοι, παντρευόντουσαν πολύ συχνό χρι

στιανές. διατnροΟσαν τις νnστεfες με τις γυ-
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ναfκες τους και συμπαθούσαν τον χριστιανι

σμό. 

-Στα 1858, μικρός αριθμός κρunροχρι
στιανών, δι'ιλωσε με θόρρος. τnν εnι~μfα 

του, να επιστρέψει στο χριστιανισμό, nαρό τα 

εμπόδια, που έβαζαν οι Οθωμανοr ιθίινοντες 

τnς τότε εποχι'ις και nαρό τις δοκιμασfες που 

υφfσταντο. όαοι ασπόζονταν φανερό το χρι

στιανισμό. 

-Στα 1879 ο πρόξενος τnς ΙΞλλόδαςΗ. 
Βασιλειόδnς έγραφε: "οι •μουσοuλμόνοl", 

αριθμούμενοι περf τας 20.000 ψυχός nιρfnou. 
θ' ασπασθώσι προϊόντος του χρόνου, τανχΡΙ"" 

στιανισμό". 

-Στα 1879 n εφnμερlδα "Νέον κιτ~ 
έγραφε: "Εκ πολλών μερών τnς νι'ισοu, αγγ~

λεται υμfν, ότι δεν παρέρχεται εβδομάς. χωρlς 

να βαπτισθώσι δύο ι'ι τρεις •μοuσουλμανικαl" 

οικογένειαι•. 

-Στα 1900-1929 σε τέσσερα χωριά τnς 
Ιερός Μnτpόπολnς Πόφου (Αγfα Bapaqρa, 

Αναρfτα, Γεροσκι'ιπου, Κρι'ιτου Mαpόrrou) οι 

ψευδομουαουλμόνοι, εξέφρασαν τnν εnιθu

μfα, να γfνouv φανερό χριστιανοr και να βαφτι

στούν. Πολλοf μόλιστα έκλαιγαν, αλλό τελικό 

αποπέμπονταναπότουςδύσπιστουςuπευθύ

νους. καθ' υπόδειξn τnς αγγλικι'ις αΠQΙκιοκρα

τικι'ις διοfκnσnς. 

- Στn Λουρουτζfνα, όλοι οι •μουαουλμό
νοι" που γεννι'ιθnκαν μέχρι και το 1924 nταν 
κρυφό βαφτισμένοι χριστιανοf. "Μουσουλμό

νος" τnς Λουρουτζfνας αγόρασε καινοΟρια 

όμφια στον ιερέα του χωριού του, για να κόνει 

με αυτό τn θεfα λειτουργlα τnς Ανόστασnς. 

· Ακόμn, στn Λουροuτζfνα, οι •μουσουλμάνοι" 
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έψαλλαν με πόθος εκκλnσιαστικούς ύμνους 

και τροπόρια, απόγγελλαν τον Απόστολο και 

τα Ευαγγέλια. Οι γεfτονες τους nξεραν με τα 

ελλnνικό τους ονόματα: Ιωσnφnς. Μιχόλnς. 

Αντρέας. Γιόννnς κλπ αντr Γιούσουφ, Χαλfλ. 

Μεμμέτ, Γιασόρ κλπ. 

-Στα 1931 ψευδομουαουλμόνοι- κρυ

πτοχριστιανοf από τα χωριό Κλαυδιό και Αγγλι

σίδες. έρχονταν κρυφό τn νύκτα, για να φέ

ρουν τόματα και προσφορές στο Σταυρο

βοίινι και να παρακολουθnσουν τn νυχτεριvn 

ακολουθfα, που γινόταν αποκλειστικό γι' αυ

τούς. Εξομολογούνταν, κοινωνούσαν, βαφτί

ζονταν κρυφό, χωρfς να κρατούνται βέβαια 

πρακτικό, για τις βαφτίσεις. από φόβο. 

- 16 μουσουλμανικό χωριό, εfχαν μέχρι 
τnν τουρκικn εισβολn, το όνομα κόποιου 

Αγfου. (Άγιος Γεώργιος. Άγιος Ιωόννnς, Άγιος 

Νικόλαος. Άγιος Θωμός, Άγιος Θεόδωρος. 

Άγιος Επιφόνειος, Άγιος Σωζόμενος. Άγιος Χα

ρfτων, Άγιος Ιόκωβος. Άγιος Αντρόνικος, 

Άγιος Ευστόθιος. Άγιος Συμεών κλπ). 

- Οι ψευδομουσουλμόνοι - κρυπτοχρι

στιανοr τnς Κύπρου, συμμετεfχαν κρυφό στn 

χριστιανικn λατρεfα και στα μυστnρια τnς Ορ

θοδοξfας. Κρυφό βαφτfζονταν, παντρεύο

νταν. εκκλnσιόζονταν και μεταλόμβαναν. Τn

ρούααν ακόμn κρυφό, όλες τις πολυόριθμες 

νnστεfες των χριστιανών. Πολλές φορές. έδι

ναν χρnματα, για να τους ανόβουν οι Χριστια

νοf, κερf στnν εκκλnαfα. κατό τις Κυριακές και 

τις γιορτές. Κι αν όλα αυτό, nταν δΟσκολο να 

γίνουν στnν εκκλnσfα του χωριού τους. πnγαι

ναν αε μεγόλα μοναστnρια, σε ξωκκλnσια n 
ακόμn και στις εκκλnσrες των γειτονικών χω

ριών. 

- Οι ψευδομουσουλμόνοι - κρυπτοχρι

στιανοf τnς Κύπρου, μετείχαν σε πολλό χρι

στιανικό nθn και έθιμα. Κόπνιζαν με ελιό, έκα

ναν κέρινα n αργυρό ομοιώματα - μέλn του 
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σώματος - προσφορό σε διόφορους Αγlουc;;. 
Χρnσιμοποιούσαν το αγίασμα. Όταν θα γεν

νούσαν οι γυναΙκες τους. έδιναν χρnματα Κ?Ι 

όναβαν κερί στnν εκκλnσfα. Το Πόαχα οι χρι

στιανοf τους φfλευαν με φλαούνες. Στο χωρ~ 

Επισκοπn, εfχαν πόνω από τα κρεβότια τουι;. 

εικόνες τnς Παναγίας. Λευκαρfτnς κρυπτοχρι-: 

στιανός - ψευδομουσουλμόνος. σεβόταν 

ιδιαίτερα τον Απόστολο Ανδρέα, γιατί με το 

θαύμα του, ενώ nταν τυφλός ανέολεψε, τnν 

nμέρα δε τnς γιορτnς του Αγfου, τnν τιμούσε, 

με αποχn από κόθε εργασία. 

-Όι Γαλnνοπορνfτες, συμμετείχαν σε δΕ

nσεις για βροχn. Στnν ερειπωμένn εκκλnσΙΌ 

τnς Αγίας Άννας. στnν όκρn του χωριού, ιερέ· 

ας και "χότζας•, ανέπεμπαν δεnσεις για vo 
βρέξει, μπροστό στnν εικόνα τnς Ελεούσας. 

- Οι ψεuδομουσουλμόνοι στnν Κύπρο, 

πnγαιναν στους γόμους και στις βαφτίσεις 

των χριστιανών. Το 1943, στο γόμο του δασκeι.
λου Πέτρου Παπαδόπουλου, στnν Κώμn 

Κεπnρ, κουμπόρος nταν ο "μουσουλμόνος" 

Ρεμζnς. γραμματέας τnς Συνεργατικnς του 

"μουσουλμανικού" χωριού Αγfου Ανδρονlκου. 

-Το 1964, ο "μουσουλμόνος" κοινοτόρ
χnς του Ιδαλfου, όταν εξαναγκόζονταν οι κό

τοικοι του χωριού για βfαιn μετακίνnσn, σε 

αμιγn "μουσουλμανικό" χωριό, είπε: "εόν επι

μένουν να φύγουμε, εννό γινούμεν Έλλnνες' 

γιατι εfμαστεν ούλλοι βαφτισμένοι. Εγιώ είμaι 

Ανδρέας". 

-Το 1967, ψευδομουσουλμόνοι χωριQύ 
τnς επαρχίας Αμμοχώστου, εξέφρασαν τnv 
επιθυμfα να βαπτισθούν φανερό στnν αρχή 

ένας μικρός αριθμός και στn συνέχεια, όλο το 

χωριό. Δυστυχώς. οι τότε αρμόδιοι, ανέβαλαv 

τn Μψn τnς αχετικnς απόφασnς. με αποτέλε

σμα, να μnν πραγματοποιnθεf n επιθυμfα των 
ανθρώπων αυτών. 

Τα Θρnσκευτικό αισθfιματα του •μου-
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σουλμΟΜκοό πληθυσμοό" της Κόπρου, που 

κατό κανόνα ι"ιταν και κρυπτοχριστιανικός 

πληθυσμός. ανnσuχοόσαν. κατό βόθος, την 

αγγλικι"ι σποικιοκρατικι"ι διοfκησn, παρόλον ότι 

οι Άγγλοι -αν και χριστισνοf- επιφανειακό, 

φρόντιζαν να ειJφσνfζονται ουδέτεροι. Έτσι η 

. αγγλοκρατfα. για να ανακόψει τη σuμπόθεια 
των ψευδομουσοuλμόνων - κρuπτοχριστια- · 
νών προς την ορθοδοξlα, κτόπησε το 1879 τη 
χριστιανικι"ι πfστη, εξευτελίζοντας τον Ιερό 

Κλι"ιρο, με συλλι"ιψεις, κοόρεμα, ατfμωση, χρη

ματικό πρόστιμα, φυλακlσεις και καταναγκα

στικό έργα. Ακόμη υποκινοόσε τους "χοτζό

δες" της Κόπρου, να ξεχόνονται στα χωριό και 

να τρομοκρατοόν τον ψευδομουσουλμανικό

κρuπτοχριστιανικό πληθυσμό του νησιοό, 

πουι"ιθελε να ξαναγlνει φανερό χριστιανικός 

πληθυσμός. Οι "χοτζόδες" αυτοί, το 1882, εκ
μεταλλευόμενοι την επανόdταση του Αραβι"ι 

στnν Αlγυπτο, απειλοόσαν - υποκινοόμενοι 

από την αγγλικn διοlκηση- ότι μετό την Αfγυ

πτο, θα ξεσποόσε σφαγι"ι του χριστιανικοό 

πληθυσμοό της Κύnρου. Παρό τις διαμαρτu
ρlες των Ελλήνων mς Κόπρου, για τις ενέρ

γειες αυτές των "χοτζόδων", η αγγλικn αποικιο

κρατικn κυβέρνηση, θεωρούσε τις κατα

γγελlες "όνευ αντικειμένου". Συνέχεια, η σκαν

δαλιστικn αγγλικr'Ί πολιτικr'Ί στην Κύπρο, προ

σπαθούσε φανερό, να δυναμώσει και να ενι

σχύσει το ψευδομουσουλμανικό στοιχεlο της 

Κύπρου, για να το μετατρέψει σε γνι"ισια μου

σουλμανικό και μετέπειτα να το αναβαθμlσει 

και να το μετονομόσει σε "τουρκοκυπριακό 

στοιχείο". Έφτασε στο σημεfο, να αποκαλεl 

τους Έλλnνες της Κύπρου, που μετεlχαν στο 

Νομοθετικό Συμβοόλιο ως "μn μουσουλμό

νους• σε αντιδιαστολι"ι προς τους •μουσουλ

μόνου~ της Κύπρου και μετέπειτα, εφαρμό

ζοντας πιστό το ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ, 

μετονόμασε τους "μη μουσουλμόνους" σε Ελ

ληνοκύπριους και επl Ισοις όροις τους. "μου

σουλμόνους" σε "Τουρκοκύπριους•, χωρίς 

αυτοf, να έχουν καμμιό σχέσn, με τους 
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... Τοόρκους της Τουρκlας, αφού προΜθαν 

από ψευδομουσουλμόνους - κρunτοχρισπα
νοός προγόνους. Ο αναγνώστηςτωνεφnμφt.. 

δων, της εποχnς της αγγλικι"ις κατοχής τnς J«ι... 

προu, θα μεlνει κατόπληκτος από τnν εύνοια 

που παρεlχε η αγγλικr'Ί διοlκηση στnν Κόπρο, 

προς το αναβαθμισμένο και μετονομοομένο 

από την Ιδια "μουσουλμανικό• n "'τQuρι(οκu
πριακο στοιχεfο" της Κόπρου. Χαρaσπρια'tικό 

αναφέρουμε την υποκfνηση που ~ €ντε

χνα, μεΌω του αστννόμοι.ι Ahmet Ontbtlsi και 
του δασκόλου Radji Efenti, στις 24 ΣεnτΕμ-. 
Βρlου 1924 στη Λουρουτζfνα, για it\ ~ 
νfa του ιερέα του χωριού Παπα-Χc::φόλομnοu 

Κυριόκρυ, ο οηοlος προέτρεπε TOUC',; Λοuρου.. 
τζιότεςνα βαφτlζοναι φανερό καινο μnνφο.. 

βοόνται. Αν και οι δολοφόνοι- ανόπnροι αδελ

φοl του ίδιου χωριού Μουσταφό Mnafp<)μ και 
Γιουσούφ Μπαϊρόμ - προτού ΟΠQ\l?(ΟVΙστQύν, 

ομολόγnσαν και φώναζαν, ποιοι το\;ς έδωσαν 
εντολr'Ί και τι τους υποσχέθnκανγια τnν nρόξn 

τους αυτr'Ί, οι αγγλικές αρχές στην I((Jnpo, που 

γνώριζαν τα πόντο για την υπόθεσn αuτι'ι, 

αγνόησαν την ομολογία τους και εξετέλΕΟΟV 

τηνποινn. 

Από την παραπόνω ανόλυσn, φοίνεται 

ξεκόθαρα, η σuμπόθεια που εlχε από τnν αγ

γλικn αποικιοκρατικr'Ί διοfκηση, το αγα~μι
σμένο ψευδομουσουλμανικό στοιχεfο τnς Κύ

πρου και από την Ιδια μετονομασμένο σε 

"μουσουλμανικό" και αργότερα σε •τουριιοκu

πριακό" στοιχείο, προς το χριστιανισμό και τnν 

ορθόδοξη πfστη. Όμως, αφ' ενός μεν n σιcαν
δαλιστικn προώθηση και αναβόΘμισn του 

"στοιχεlου" αυτού τnς Κύπρου, αντίθετα με τn 
φυσιολογικn ροr'Ί των πραγμότων, από τις αγ

γλικές αρχές της Κύπρου και αφ' ετέρου σο

βαρό λόθn n και παραλεlψεις αρμοδfων πα
ραγόντων τnς Κύπρου, πριν και μετό τnν 

ανεξαρτnσlα τnς, συνηγόρησαν n και οδι'Ιγn
σαν, στn σnμερινι"ι τραγωδlα, τnς μαρτuρικnς 

μεγαλονr'Ίσου. 
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