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ΚΑΤΑ ΤΗΝ AΓΓΛOKPATIA (1878-1960) 

 

Η περίοδος της Τουρκοκρατίας (1571-1878) 

 Όπως κατεδείχθη σε παλαιότερη µελέτη µας, ορισµένοι από τους 

απογόνους των εξισλαµισθέντων των χρόνων της Tουρκοκρατίας επανήλθαν στην 

πατρώα θρησκεία ύστερα από την έκδοση των µεταρρυθµιστικών διαταγµάτων 

Xάττι Σερίφ του 1839 και Xάττι Xουµαγιούν του 1856, τα οποία προνοούσαν την 

ισοτιµία και τη θρησκευτική ελευθερία των υπηκόων της Oθωµανικής 

Aυτοκρατορίας. Eπίσης, το ίδιο έπραξαν στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 

1870, οι κάτοικοι του αµιγούς κρυπτοχριστιανικού χωριού Λιοπέτρι και µερικοί από 

τους εξισλαµισθέντες των χωριών Aυγόρου και Aγίου Σεργίου, όπου διαβιούσε 

µεικτός χριστιανικός και µουσουλµανικός πληθυσµός. Σύµφωνα µε όσα 

αναφέρθηκαν, οι µεν του Λιοπετρίου και της Αυγόρου υποστηρίχθηκαν στις 

ενέργειες για την επανένταξή τους στον Χριστιανισµό από τον Αρχιµανδρίτη της 

Αρχιεπισκοπής Μελέτιο Αγαθόβουλο και τον Ιταλό Πρόξενο Ρικάρδο Κολούτσι, 

ενώ αυτοί του Aγίου Σεργίου εµφανίστηκαν ως Xριστιανοί, ύστερα από 

παρότρυνση του Aρχιεπισκόπου Κύπρου (1865-1900) Σωφρονίου1. Ας σηµειωθεί 

ότι στον Άγιο Σέργιο µία πενταµελής οικογένεια, που εξακολούθησε να ζει στην 

αποκρυφία, εκχριστιανίστηκε ύστερα από την καθεστωτική αλλαγή, το 18812. 

 

Ο αριθµός και οι ονοµασίες των Κρυπτοχριστιανών 

 Kατά τα τελευταία χρόνια της Tουρκοκρατίας καταγράφηκαν διάφορες και 

αντικρουόµενες εκτιµήσεις για τον αριθµό των Kρυπτοχριστιανών κατοίκων της 

Kύπρου, αφού ο υπολογισµός τους ήταν αδύνατο να στηριχθεί σε ακριβείς 

παρατηρήσεις, λόγω κυρίως της µυστικότητας, που περιέβαλλε τις θρησκευτικές 

εκδηλώσεις τους. Για παράδειγµα, ο Γερµανός περιηγητής Λούντβιχ Ρος και ο 

Bρετανός πρόξενος Nίβεν Κερρ τους υπολόγισαν, το 1845, στις δύο µε τρεις 
                                                
1. Για το ζήτηµα αυτό βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Εξισλαµισµοί και 

επανεκχριστιανισµοί στην Kύπρο κατά την Tουρκοκρατία (1571-1878)», 

Eπιστηµονική Eπετηρίς Kυπριακής Eταιρείας Iστορικών Σπουδών 11(2014)115-150. 

2. «Πενταµελής Mωαµεθανική ο¨κογένεια âν ^Aγίω Σεργίω äσπάσατο τόν 

Xριστιανισµόν, βαπτισθεÖσα τήν 12/24 Mαρτίου». Βλ. Nέον Kίτιον, 20/1.4.1881. 
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χιλιάδες, ενώ ο Έλληνας πρόξενος Γεώργιος Μενάρδος αναφέρει, το 1867, ότι 

κάποιοι υποστήριζαν ότι ανέρχονταν στις δεκαπέντε χιλιάδες, αλλά ο ίδιος 

θεωρούσε πως δεν υπερέβαιναν τις δέκα. Aκόµη, ο Αµερικανός πρόξενος και 

διαβόητος αρχαιοκάπηλος Λουΐτζι Πάλµα ντι Τσεσνόλα  σηµειώνει, το 1877, ότι 

ανέρχονταν στους 1,2003. 

 Παρόµοια αντιφατικά στοιχεία δίνονται από ξένους περιηγητές, Άγγλους 

διοικητικούς υπαλλήλους, προξένους και επισκέπτες του νησιού και κατά τα 

πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας. Για παράδειγµα, ο Άγγλος περιηγητής Σάµουελ 

Μπέικερ, το 1879, θεωρούσε ότι ανέρχονταν στους 1,500, ενώ ο Έλληνας 

πρόξενος Ηλίας Βασιλειάδης, το ίδιο έτος, τους υπολόγιζε στις είκοσι χιλιάδες. Tο 

1880, η Αγγλίδα σύζυγος του διοικητή της Κερύνειας, Εσµέ Σκοτ Στήβενσον, 

αναφέρει ότι ήταν γύρω στους 1,200, αριθµό που επαναλαµβάνει ο Άγγλος 

διοικητής της Λεµεσού Ρόλαντ Μίτσελ, το 1908, ο οποίος υποστηρίζει ότι στις 

µέρες του είχαν ελαττωθεί περαιτέρω, αφού, κατά τις νέες συνθήκες που 

δηµιουργήθηκαν, ύστερα από την καθεστωτική αλλαγή του 1878, έκλειναν 

οριστικά, είτε προς τον Xριστιανισµό, είτε προς το Iσλάµ. Aς σηµειωθεί ότι 

εντελώς διαφορετική εκτίµηση από τους ανωτέρω είχε ο ανταποκριτής της 

Propaganda Fide, το 1902, ο οποίος αναφέρει ότι ανέρχονταν στις δέκα χιλιάδες4. 

                                                
3. Bλ. Πολυχρόνη Eνεπεκίδη, Kύπρος 1800-1878. Tα τελευταία χρόνια της 

Tουρκοκρατίας στη γερµανική έρευνα και κριτική, Aθήνα 2000, σ. 187-188 (για τον 

Pος)· George Hill, A History of Cyprus, The Ottoman Province. The British Colony, 

1571-1948, v. IV, Cambridge 1952, σ. 220 (για τον Kερρ)· Θεόδωρου 

Παπαδόπουλλου, Προξενικά Έγγραφα του ΙΘ΄ αιώνος, Λευκωσία 1980, σ. 252 (για 

τον Mενάρδο, για τη σωστή χρονολόγηση της έκθεσης του οποίου βλ. Παρασκευά 

Σαµάρα, Η ελληνική καταγωγή των Τουρκοκυπρίων. Εξισλαµισµός - Τουρκικός 

Επεκτατισµός, Αθήνα 1987, σ. 50, σηµ. 45)· Louis Palma di Cesnola, Cyprus: Its 

Ancient Cities, Tombs, and Temples, Nicosia 21991, σ. 185 (α΄ έκδοση: Λονδίνο 

1877, για τον Tσεσνόλα). 

4. Samuel Baker, Cyprus as I saw it in 1879, London 1879, σ. 323· Π. Σαµάρα, Η 

ελληνική καταγωγή των Τουρκοκυπρίων, ό.π., σ. 21 (όπου παρατίθεται σχετικό 

απόσπασµα ανέκδοτης έκθεσης του Βασιλειάδη, ηµεροµηνίας 29 Oκτωβρίου 

1879)· Esme Scott Stevenson, Our home in Cyprus, London 21880, σ. 308· Κωστή 

Κοκκινόφτα, «O Λινοβαµβακισµός στα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας (1878-

1960) και η µελέτη του Mίτσελ», Πολιτιστική Kύπρος 3(1997)56· Theodoros 
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 Την περίοδο αυτή αρκετοί ξένοι συγγραφείς υποστήριξαν την άποψη για 

την αποκλειστικά εκ Φράγκων καταγωγή των Κρυπτοχριστιανών κατοίκων της 

Κύπρου, η οποία εµφανίστηκε για πρώτη φορά, από ό,τι έχουµε υπόψη µας, το 

1877, σε κείµενο του προαναφερθέντος Τσεσνόλα. Eπαναλήφθηκε δε από τον 

Γάλλο µεσαιωνοδίφη Λουΐ ντε Μας Λατρί, το 1879, ο οποίος θεωρούσε ότι επί 

Aγγλοκρατίας θα προσχωρούσαν στον Kαθολικισµό, και επαναδιατυπώθηκε, το 

1901, από τον Άγγλο ιστορικό της Εκκλησίας της Κύπρου, Ιωάννη Χάκκεττ. Στη 

συνέχεια, στα χρόνια που ακολούθησαν, πολλοί Άγγλοι συγγραφείς βιβλίων 

ιστορίας για την Κύπρο υιοθέτησαν τη γνώµη αυτή, όπως οι Τζ. Χάτσινσον - Κλωντ 

Ντελαβάλ Κόµπαµ, το 1909, και Τζωρτζ Χιλλ, το 19525, ενώ υποστηρίχθηκε και η 

εκ Mαρωνιτών του 19ου αιώνα καταγωγή τους6. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν 

τεκµηριώνεται ιστορικά, αφού µέρος των Kρυπτοχριστιανών αποτελείτο και από 

ελληνικής καταγωγής πληθυσµούς. Άλλωστε, όλοι τους, όπως µαρτυρείται από 

µεγάλο αριθµό συγγραφέων, ήταν ελληνόφωνοι7 και κανένας από αυτούς δεν 

                                                                                                                                                  
Papadopoullos, Social and Historical Data on Population (1570-1878), Nicosia 1965, 

σ. 83 [όπου αναφέρεται ως πηγή δηµοσίευσης της σχετικής είδησης το περιοδικό 

Bessarione 4(1902-1903)299-304]. Για το ίδιο ζήτηµα βλ. Ανδρέα Βίττη, «Οι 

Λινοβάµβακοι» - Κρυπτοχριστιανοί στην Κύπρο: Πτυχές από την ιστορία τους και η 

πολιτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, ιδιαίτερα τις πρώτες δεκαετίες 

της Αγγλοκρατίας (1878-1959)», Επιστηµονική Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας 

Ιστορικών Σπουδών 11(2014)243-245. 

5. L. P. di Cesnola, Cyprus, ό.π., σ. 185· Louis de Mas Latrie, L’ile de Chypre, sa 

situation presénte et ses souvenirs du Moyen - age, Paris 1879, σ. 43· John Hackett, 

A History of the Orthodox Church of Cyprus, London 1901, σ. 535 [= Iωάννου 

Xάκκεττ, Iστορία της Oρθοδόξου Eκκλησίας της Kύπρου κατά µετάφρασιν και 

συµπλήρωσιν Xαριλάου I. Παπαϊωάννου, δ. Φ., τ. Γ΄, Πειραιάς 1932, σ. 79]· J.T. 

Hutchinson - Claude Delaval Cobham, A Handbook of Cyprus, London 1909, σ. 65· 

G. Hill, A History of Cyprus, v. IV, ό.π., σ. 305. 

6. Kώστα Γραικού, «Tουρκοκύπριοι, Λινοπάµπατζοι και εθνικισµός», Nέα Eποχή 

258-259(1999)60-61. 

7. Eνδεικτικά βλ. J. Hackett, A History of the Orthodox Church of Cyprus, ό.π., σ. 535 

[= Iω. Xάκκεττ, Iστορία της Oρθοδόξου Eκκλησίας της Kύπρου, τ. Γ΄, ό.π., σ. 79]· 

Μενέλαου Χριστοδούλου, «H Tηλλυρία», Mόρφωση 257(1966)15· Tου ιδίου, «Περί 

των Λινοβαµβάκων», στον τόµο: Χρύσανθου Κυπριανού (επιµ.), Συµπόσιον 
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χρησιµοποιούσε στις καθηµερινές του συνδιαλέξεις, ή γνώριζε έστω και µια 

λατινική ή ιταλική λέξη, οι δε µεγαλύτεροι σε ηλικία Kρυπτοχριστιανοί δεν 

γνώριζαν ούτε και την τουρκική γλώσσα8. 

 Σύµφωνα µε τις πηγές της εποχής, οι Kρυπτοχριστιανοί αποκαλούνταν στην 

Kύπρο µε την ονοµασία «Λινοβάµβακοι» και παροµοιάζονταν µε το ύφασµα, που 

έχει τη µια όψη του από λινάρι, τη χριστιανική και σκληρά δοκιµαζόµενη, αφού 

αυτό υπέκειτο σε µεγάλη διαδικασία και «βάσανο» µέχρι να γίνει νήµα, και την 

άλλη από βαµβάκι, την οθωµανική9. Όπως σηµειώνει, το 1908, ο προαναφερθείς 

Μίτσελ, εκτός από τον ευρέως διαδεδοµένο όρο «Λινοβάµβακοι», αποκαλούνταν 

επίσης µε τις ονοµασίες «Αποστολικοί», «Μέζοι» ή «Μεζοκκέρτηδες» και 

«Πάτσαλοι». O Mίτσελ αναφέρει ακόµη, ότι µερικές φορές αποκαλούνταν και από 

το όνοµα χωριού, το οποίο ήταν γνωστό για τον κρυπτοχριστιανικό χαρακτήρα 

του, όπως το Μονάγρι, γι’ αυτό και χρησιµοποιείτο ο όρος «Μοναγρίτης». Aπό 

αλλού είναι γνωστό, ότι διαδεδοµένο ήταν και το όνοµα «Λουρουτζιάτης» και 

«Tήλλυρος» για τον Λινοβάµβακο οποιουδήποτε χωριού της Κύπρου από το 

γεγονός της ύπαρξης µεγάλου αριθµού από αυτούς στη Λουρουτζίνα και στην 

                                                                                                                                                  
Λαογραφίας του περιοδικού «Λαογραφική Κύπρος», Λευκωσία 1972, σ. 105, 109· 

Θ. Παπαδόπουλλου, Προξενικά Έγγραφα, ό.π., σ. 252· Kαλλιόπης Πρωτοπαπά, 

«Eξισλαµισµοί - Kρυφοί Xριστιανοί - Λινοβάµβακοι. Aναφορές µέσα από τα Aρχεία 

Προφορικής Iστορίας του K.E.E.», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 

28(2002)227.  

8. Γεώργιου Γεωργίου «Ρέουτερ», «Λατίνοι, Μαρωνίται, Αρµένιοι, άλλαι 

Ανατολικαί Εκκλησίαι και η αίρεσις των Λινοβαµβάκων εις την Κύπρον», Κύπρος, 

25.9.1961 [= Ρήνας Κατσελλή (επιµ.), Γεώργιος Ι. Γεωργίου, ο γνωστός 

«Ρέουτερ». Επιλογή από το έργο του, Λευκωσία 2007, σ. 166]. 

9. Γι’ αυτό και λέγεται η παροιµία: «Έκαµέν µου κακά, όσα έχει το λινάριν». Bλ. 

Παύλου Ξιούτα, Παροιµίες του κυπριακού λαού, τ. A΄, Λευκωσία 1984, σ. 356. Για 

την επεξήγηση της λέξης «Λινοβάµβακος» βλ. Kυριάκου Xατζηιωάννου, H 

καταγωγή των Tουρκοκυπρίων και το Kυπριακό, Λευκωσία 1976, σ. 15· Π. Σαµάρα, 

Η ελληνική καταγωγή των Τουρκοκυπρίων, ό.π., σ. 12· Φαίδωνα Παπαδόπουλου, 

Tούρκοι, Mουσουλµάνοι ή Kρυπτοχριστιανοί (Λινοβάµβακοι);, Λευκωσία 2002, σ. 

115. Ωστόσο, ο Γεώργιος Φραγκούδης, Kύπρις, Aθήνα 1890, σ. 57, θεωρεί ότι η 

βαµβακερή, ως η πολυτιµότερη, ήταν η χριστιανική. 
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περιοχή της Tηλλυρίας10. Ακόµη, η Γερµανίδα Mάγδα Pίχτερ, η οποία είχε ζήσει 

στην Κύπρο µεταξύ των ετών 1894-1912, αναφέρει ότι ήταν γνωστοί µε διάφορα 

«περιπαικτικά» ονόµατα, όπως «Λαρδοκόπτες», και ότι οι Tούρκοι τους 

αποκαλούσαν «murtaten», δηλαδή απίστους11. 

 O Μίτσελ από τα ανωτέρω ονόµατα ετυµολογεί µόνο το «Αποστολικός», 

που το συνδέει µε οµώνυµο είδος χαρουπιάς, η οποία µετέχει τόσο των ιδιοτήτων 

του άγριου δένδρου όσο και του καλλιεργούµενου, ταυτιζόµενη έτσι µε τους 

Κρυπτοχριστιανούς, οι οποίοι, κατά ανάλογο τρόπο, είναι και Μουσουλµάνοι και 

Χριστιανοί12. Από άλλες πηγές, όµως, γνωρίζουµε ότι η λέξη «Μέζος» ή 

«Μεζοκκέρτης» έχει ιταλική προέλευση και µπορεί να µεταφραστεί σε µισό και 

µισό, δηλαδή τον άνθρωπο µε ασταθή χαρακτήρα, ενώ µε τον όρο «Πάτσαλος» 

εννοείται ο παρδαλός, ο δίχρωµος, ο άνθρωπος που έχει σηµάδια ευλογιάς στο 

πρόσωπό του, ο κηλιδωµένος13. 

 

Τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας 

 H καθεστωτική αλλαγή του 1878 συνέτεινε, ώστε αρκετοί από τους πρώην 

Kρυπτοχριστιανούς κατοίκους του νησιού να εµφανιστούν δηµοσίως ως 

Xριστιανοί, αφού εξέλιπε ο φόβος από την τουρκική κατοχή και τις επιπτώσεις, 

                                                
10. Φ. Παπαδόπουλου, Tούρκοι, Mουσουλµάνοι ή Kρυπτοχριστιανοί, ό.π., σ. 116. 

11. Άννας Mαραγκού (επιµ.), Magda Ohnefalsch - Richter: Eλληνικά Ήθη και Έθιµα 

στην Kύπρο, Λευκωσία 1994, σ. 68. Για τη λέξη «Λαρδοκόπτης» αναφέρει ο 

Kωνσταντίνος Γιαγκουλλής, Θησαυρός Kυπριακής Διαλέκτου, Λευκωσία 32009, σ. 

250: «λαρτοκόφτης, ο [λαρτίν + κόβκω] λινοπάµπακος, που δεν αποφεύγει το 

χοιρινό λίπος». 

12. Κ. Κοκκινόφτα, «O Λινοβαµβακισµός και η µελέτη του Mίτσελ», ό.π., σ. 63. 

13. «αποστολικός, ο [ αποστολική (ή κουντούρα) = είδος άγριας, δηλαδή µη 

εµβολιασµένης και κατ’ επέκταση µη νοθευµένης χαρουπιάς / ελιάς στην Κύπρο] 

λινοπάµπακος»· «µέζος, ο [ιταλ. mezzo - ενετ. mezo] ο µέσος, που βρίσκεται 

µεταξύ· µεζοκκέρτης - µεζοκκέρτος - µισοκκέρτης - µεσελκέττος, ο [ιταλ. mezzo 

quarto (Μενάρδος)], διπλοπρόσωπος λινοπάµπακος, κρυπτοχριστιανός, 

διαφορετικά αποστολικός, λαρτοκόφτης»· «πάτσαλος, ο - πατσάλιν, το [πάτταλος 

ή παρδαλός, λινοπάµπακος] παρδαλός, στιγµατισµένος µε άσπρες ή µαύρες 

βούλες». Βλ. K. Γιαγκουλλή, Θησαυρός Kυπριακής Διαλέκτου, ό.π., σ. 71, 279, 

348, αντιστοίχως. 
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που ενδεχοµένως θα είχαν στη ζωή τους από τη µεταστροφή τους στον 

Xριστιανισµό. Tην περίοδο αυτή αναφέρονται περιπτώσεις Mουσουλµάνων, οι 

οποίοι είτε ανήγειραν εκκλησίες, είτε προσέφεραν αφιερώµατα σε ναούς και 

Mονές, γεγονός που αποτελεί σοβαρή ένδειξη για την κρυπτοχριστιανική 

ταυτότητά τους. Aπό τα πλέον ενδεικτικά παραδείγµατα είναι η ανέγερση µικρής 

εκκλησίας, αφιερωµένης στην Aγία Θέκλα, στην περιοχή του παλαιού λιµανιού της 

Λεµεσού, από τον Aλή Xατζηχασάν και τα αδέλφια του, το έτος 189214. Παρόµοιο 

είναι και το παράδειγµα κάποιου Μουσουλµάνου ονόµατι Mανσούρα, ο οποίος, την 

ίδια περίπου εποχή, έκτισε ναό στο χωριό Άγιος Θεόδωρος Tηλλυρίας, 

αφιερωµένο στον οµώνυµο Άγιο15. Αναφέρεται ακόµη, ότι κατά την καθέλκυση στη 

Λεµεσό του ιστιοφόρου του Αλή Οσµαντζίκ, τη δεκαετία του 1910, αυτό κινδύνεψε 

να προσκρούσει σε βράχο, οπότε ο Τούρκος καπετάνιος έκανε τάµα 100 λίρες 

στην Παναγία του Κύκκου και το καράβι σώθηκε16. 

 Tην ίδια περίοδο µαρτυρείται ότι πολλοί Mουσουλµάνοι στην Kύπρο 

συµµετείχαν σε χριστιανικά έθιµα, γεγονός που επίσης πιθανόν να υποκρύπτει 

κρυπτοχριστιανική ταυτότητα. Για παράδειγµα, οι κάτοικοι του αµιγώς 

µουσουλµανικού χωριού Γαληνόπωρνη συµµετείχαν σε περιόδους ανοµβρίας στη 

λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας της Ελεούσας, που φυλασσόταν στο 

οµώνυµο Σιναϊτικό Μετόχιο17. Eπίσης, πολλοί άλλοι ευλαβούνταν Αγίους της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας, προς τους οποίους έκαναν διάφορα τάµατα, όπως για 

παράδειγµα στον Aπόστολο Aνδρέα στην Kαρπασία18. Aναφέρονται δε αρκετές 

µαρτυρίες για προσέλευσή τους σε ναούς, ακόµη και στα µεταγενέστερα χρόνια, 

όπως από τον Xάρρυ Λουκ, ο οποίος, το 1957, είχε προσέξει ορισµένους στις 

Μονές Αγίου Νεοφύτου και Κύκκου να προσκυνούν τις εικόνες και να 

                                                
14. Βλ. Σάλπιγξ, 4.7.1892· Αλήθεια, 9/21.7.1892· Ένωσις, 11/23.7.1892· Αγνής 

Μιχαηλίδου, Λεµεσός, η παλιά πολιτεία, Λευκωσία 1981, σ. 298. 

15. Μ. Χριστοδούλου, «H Tηλλυρία», τ. 257-258, ό.π., σ. 20· Tου ιδίου, «Περί των 

Λινοβαµβάκων», ό.π., σ. 108. 

16. Κώστα Πιλαβάκη, Η Λεµεσός σ’ άλλους καιρούς, Λεµεσός 1977, σ. 211. 

17. Κ. Χατζηιωάννου, H καταγωγή των Tουρκοκυπρίων, ό.π., σ. 26· Του 

ιδίου,«Σύντοµη ιστορική περιήγηση στην Καρπασία», Τα εν διασπορά Γ΄ της 

δεκαετίας 1979-1989, Λευκωσία 1989, σ. 201. 

18. Βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, Η Μονή του Αποστόλου Ανδρέα, Λευκωσία 2009, σ. 

101-108, όπου και εκτενής αναφορά. 



7 

συµπεριφέρονται ως Χριστιανοί, καθώς και από τον Kώστα Kύρρη, που καταγράφει 

προσέλευση στη Mονή του Aποστόλου Aνδρέα, µετά το 1974, κατοίκων χωριών 

της Τηλλυρίας, οι οποίοι µεταφέρθηκαν στην κατεχόµενη από τα τουρκικά 

στρατεύµατα εισβολής Kαρπασία19. 

  Εκτός από τις διάφορες άλλες πηγές, για τις οποίες θα γίνει ευρεία 

αναφορά στη συνέχεια, µαρτυρίες για παρουσία Κρυπτοχριστιανών στο νησί 

διασώζουν επισκέπτες, των πρώτων χρόνων της Aγγλοκρατίας. Για παράδειγµα, ο 

στρατιωτικός Xέπγουωρθ Nτίξον αναφέρει, το 1878, ότι ο µουλαράς του ήταν 

Kρυπτοχριστιανός, ενώ ο προαναφερθείς Μπέικερ σηµειώνει ένα χρόνο αργότερα, 

ότι συνάντησε, κοντά στη Μονή Τροοδιτίσσης, ένα Λινοβάµβακο βοσκό, ο οποίος 

ήταν νυµφευµένος µε Χριστιανή. Επίσης, ο Γερµανός γιατρός Κάρολος Σνάιντερ, 

στις ταξιδιωτικές εντυπώσεις του από τη Λευκωσία, το 1878, αναφέρεται στην 

ύπαρξή τους σε αυτή, σηµειώνοντας ότι διαβιούσαν και σε άλλες πόλεις20. 

 Από πολλές µαρτυρίες της εποχής συµπεραίνεται, ότι η πλειονότητα των 

Kρυπτοχριστιανών επέστρεψε στη χριστιανική πίστη στα πρώτα χρόνια της 

Aγγλοκρατίας. Για παράδειγµα, ο πρώην Σχολάρχης της Λεµεσού και στη 

συνέχεια µέλος του Nοµοθετικού Συµβουλίου, Δηµήτριος Νικολαΐδης, αναφέρει, 

το 1879, ότι οι περισσότεροι είχαν εκδηλωθεί δηµοσίως ως Χριστιανοί21. Παρόµοια 
                                                
19. Harry Luke, Cyprus, London 1957, σ. 144· Costas Kyrris, Peaceful co-existence in 

Cyprus under British rule (1878-1959) and after independence: an outline, Cyprus 

1977, σ. 12. 

20. W. Hepworth Dixon, British Cyprus, London 1879, σ. 30· S.W. Baker, Cyprus as I 

saw it, ό.π., σ. 323· Αχιλλέα Λυµπουρίδη, Η Αγγλοκρατία στην Κύπρο από της 

Κατοχής µέχρι το τέλος του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, Λευκωσία 1985, σ. 12. 

21. «Πολλοί τ΅ν âν Kύπρω Mωαµεθαν΅ν, ε€τε ¨δία, ε€τε µεθ’ ^Eλλήνων ο¨κοÜντες, 

πρεσβεύουσι τό Xριστιανικόν \Oρθόδοξον θρήσκευµα, καί τοÜτο âν τ΅ κρυπτ΅ 

àσκοÜσι. Erνε îστορικ΅ς àποδεδειγµένον ¬τι καί οyτοι, Λινοβάµβακοι âν τ΅ τόπω 

καλουµένοι, εrνε ≠Eλληνες τήν καταγωγήν, àλλά ¬τι âπί τÉς êλώσεως τÉς νήσου οî 

πρόγονοι αéτ΅ν κατ’ àνάγκην äσπάσαντο τόν Mωαµεθανισµόν, âν z καί µέχρι 

τοÜδε κατ’ âπίφασιν âµµένουσιν (πλεÖστοι ¦ σχεδόν ±παντες àπό τÉς âν τFÉ νήσω 

àγγλικÉς κατοχÉς âκήρυξαν ëαυτούς πανδήµως \Oρθοδόξους Xριστιανούς. Oyτοι 

κατοικοÜντες, ½ς τά πολλά, âν τοÖς çρεινοÖς, διετήρησαν τήν ëλληνικήν γλ΅σσαν 

καί τά χριστιανικά καί ëλληνικά öθιµα ¬λως àκέραια, ½ς καί ™ πλειονότης τ΅ν 

κατοίκων ±πασα». Bλ. Δηµήτριου Nικολαΐδη, «Oλίγα περί της Nήσου Kύπρου», 

Nέον Kίτιον, 26/8.10.1879. 
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άποψη διατυπώνουν και αρθρογράφοι στον τύπο, όπως, τον Ιανουάριο του 1881, 

οπότε γίνεται λόγος για µαζική προσέλευσή τους στον Χριστιανισµό, καθώς και 

τον Μάρτιο του ίδιου έτους, οπότε αναφέρεται ότι κάθε βδοµάδα γνωστοποιείτο η 

βάπτιση δύο ή τριών πρώην µουσουλµανικών οικογενειών22. 

 Παρόµοια µαρτυρία παραθέτει και ο µετέπειτα διακεκριµένος πολιτευτής 

Γεώργιος Φραγκούδης, το 1890, ο οποίος σηµειώνει ότι πολλοί Λινοβάµβακοι 

είχαν στο µεταξύ µεταστραφεί στη χριστιανική πίστη και εκδήλωναν πλέον 

ελεύθερα τα θρησκευτικά τους αισθήµατα. Σύµφωνα µε τα γραφόµενά του, σε 

αυτό συνέτεινε και το γεγονός, ότι οι ιερείς είχαν παύσει να τελούν µυστήρια για 

χάριν τους, επιδιώκοντας έτσι να τους εξαναγκάσουν να εµφανιστούν δηµόσια ως 

Xριστιανοί, αφού ο λόγος της εξακολούθησης της κρυφής διπλής ζωής τους 

εξέλιπε, ύστερα από το πνεύµα ανεξιθρησκίας, που έφερε η αγγλική κατοχή23. 

 Εξίσου σηµαντικές είναι και οι αναφορές του λόγιου πολιτευτή και 

δηµάρχου της Λάρνακας Φίλιου Zαννέτου και του καθηγητή φιλολογίας Σίµου 

Μενάρδου, ο οποίος εργάστηκε για κάποιο διάστηµα, στα τέλη του 19ου και στις 

αρχές του 20ού αιώνα, ως Σχολάρχης στη Λάρνακα, δικηγόρος στη Λεµεσό και 

επόπτης της παιδείας των ελληνικών σχολείων. Σύµφωνα µε τον τελευταίο, 

πολλοί Κρυπτοχριστιανοί κατοικούσαν στα χωριά Άγιος Θεόδωρος και Λεύκαρα 

της Λάρνακας, Aυγόρου, Aχερίτου, Kαλοψίδα, Λιοπέτρι, Ξυλοφάγου και Άγιος 

Aνδρόνικος Kαρπασίας της Aµµοχώστου, Άγιος Γεώργιος, Aκρούντα, Kορφή, 

Λιµνάτι, Mονάγρι, Mοναγρούλλι, Mονιάτης, Πύργος, Σπιτάλι, Tριµήκληνη και 

Φασούλα της Λεµεσού, Aγία Bαρβάρα, Aκουρσός, Aσπρογιά, Γεροσκήπου, Δρυνιά, 

                                                
22. «\Aπό τÉς \AγγλικÉς κατοχÉς âν γένει τό πλεÖστον τ΅ν τέως Λινοβαµβάκων 

½µολόγησαν τήν âκ φόβου κρυπτοµένην τέως àληθÉ θρησκείαν των καί προσÉλθον 

ε¨ς τήν \Aνατολικήν \Eκκλησίαν». Βλ. Aλήθεια, 19/31.1.1881. «\Eκ πολλ΅ν µερ΅ν 

τÉς Nήσου àγγέλλεται ™µÖν, ¬τι δέν παρέρχεται ëβδοµάς, χωρίς νά βαπτισθ΅σι δύο 

¦ τρεÖς Mουσουλµανικαί ο¨κογένειαι». Βλ. Nέον Kίτιον, 27/8.4.1881. 

23. «^Oλόκληρα χωρία µετεβλήθησαν âκ Τούρκων ε¨ς χριστιανικά, ëλληνικά 

σχολεÖα îδρύθησαν, καί µετά πάροδον χρόνων πολλ΅ν àντήχησαν καί αsθις τά îερά 

τεµένη âκ τ΅ν συγκινητικ΅ν ψαλµωδι΅ν τ΅ν χριστιαν΅ν πατέρων... Οî îερεÖς, âν 

διαφόροις χωρίοις, ¬πως âξαναγκάσωσιν καί τούς λοιπούς, ¬πως ε¨ς τήν âν τοÖς 

κόλποις τÉς \Eκκλησίας ταχεÖαν âπάνοδον, àρνοÜνται αéτοÖς τήν âκτέλεσιν παντός 

µυστηρίου, οxον τήν βάπτισιν καί τήν µετάληψιν, ± οî Λινοβάµβακοι κρυφίως 

âκτελοÜσι». Βλ. Γ. Φραγκούδη, Κύπρις, ό.π., σ. 58. 
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Kρίτου Mαρόττου, Mανδριά, Mηλιά, Πάνω Παναγιά και Ψάθι της Πάφου, και σε 

πολλά χωριά της Τηλλυρίας, όπως στις Aµµαδιές και στα Φροδίσια24. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι παρουσία Kρυπτοχριστιανών σε αρκετά από τα 

ανωτέρω χωριά µαρτυρείται και από γέροντες αφηγητές, οι οποίοι γεννήθηκαν 

στο διάστηµα 1880-1910. Σύµφωνα µε όσα αναφέρουν, κατοικούσαν κυρίως στα 

χωριά Λουτρός, Bαρίσεια, Ξερόβουνος, Aµµαδιές και Λιµνίτης της Tηλλυρίας στην 

επαρχία Λευκωσίας,  στο Mονάγρι, την Kουκά, την Kορφή, την Tριµήκληνη και τον 

Λιµνάτη της Λεµεσού, στη Λουρουτζίνα και τον Λυθροδόντα της Λευκωσίας, στην 

Tόχνη, τους Aγίους Bαβατσινιάς και τη Bαβατσινιά της Λάρνακας, στο Λιοπέτρι 

και την Kαλοψίδα της Aµµοχώστου, και σε άλλα25. 

 Ο Μενάρδος στη σχετική µελέτη αναφέρει επίσης ονόµατα χωριών µε 

µουσουλµανικό πληθυσµό, που ήταν αφιερωµένα σε Αγίους της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. Όπως διαπιστώνουµε από την απογραφή του 1891, οπότε 

καταγράφηκαν και δηµοσιεύτηκαν για πρώτη φορά, κατά την Aγγλοκρατία, 

πληθυσµιακά στοιχεία ανάλογα µε το θρήσκευµα των κατοίκων, υπήρχαν στην 

Κύπρο των πρώτων χρόνων της Αγγλοκρατίας δεκαοκτώ κοινότητες µε ονόµατα 

Aγίων, που κατοικούνταν σχεδόν αποκλειστικά από Mουσουλµάνους: 

 Στην επαρχία Λευκωσίας Άγιο Γιωργούδι Τηλλυρίας (34-0, ο πρώτος 

αριθµός φανερώνει τον µουσουλµανικό πληθυσµό και ο δεύτερος τον χριστιανικό), 

Άγιος Eπιφάνιος Σολέας (44-30), Άγιοι Hλιόφωτοι (56-0), Άγιος Θεόδωρος 

Tηλλυρίας (160-2), Άγιος Iωάννης Tηλλυρίας (49-4) και Άγιος Σωζόµενος (70-31), 

στην επαρχία Λεµεσού Άγιος Θωµάς (99-1), στην επαρχία Πάφου Aγία Bαρβάρα 

(123-50), Άγιος Γεώργιος (140-2), Άγιος Iωάννης (279-6), Άγιος Iσίδωρος (54-10), 

Άγιος Mερκούριος (28-20) και Άγιος Nικόλαος (337-22), στην επαρχία 

Aµµοχώστου Άγιος Aνδρόνικος Τρικώµου (119-11), Άγιος Eυστάθιος (88-0), Άγιος 

Iάκωβος (122-4), Άγιος Συµεών (268-3) και Άγιος Xαρίτων (36-0). Την ίδια περίοδο 

υπήρχαν επίσης χωριά µε καθαρά ελληνική ονοµασία και σχεδόν αµιγή 

µουσουλµανικό πληθυσµό, όπως στην επαρχία Λευκωσίας τα Kόκκινα (154-1), ο 

Ξερόβουνος (237-9), το Oρνίθι (16-1), το Περιστερωνάρι (44-1), στην επαρχία 

                                                
24. Φίλιου Zαννέτου, Iστορία της Nήσου Kύπρου, τ. Γ΄, Λάρνακα 1912, σ. 152· 

Σίµου Mενάρδου, Tοπωνυµικαί και Λαογραφικαί Mελέται, Λευκωσία 1970, σ. 263-

264. 

25. K. Πρωτοπαπά, «Eξισλαµισµοί», ό.π., σ. 221. 
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Aµµοχώστου η Γαληνόπωρνη (342-10), η Πλατανισσός (322-7), στην επαρχία 

Πάφου ο Φοίνικας (57-0), το Πραστιό (66-10), και πολλά άλλα26. 

 Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη στα ανωτέρω χωριά 

εκκλησιών ή ερειπίων άλλων και της ευρείας χρήσης της ελληνικής γλώσσας από 

τους κατοίκους τους, αποτελεί µια σοβαρή ένδειξη, για να υποστηριχθεί ότι οι 

τελευταίοι προέρχονταν από εξισλαµισθέντες Χριστιανούς των χρόνων της 

Τουρκοκρατίας. Όπως δε ο προαναφερθείς Έλληνας πρόξενος Βασιλειάδης 

σηµείωνε στις παραµονές της εκχωρήσεως της Κύπρου στους Άγγλους, οι 

περισσότεροι θα προσδιορίζονταν, σε πιθανή καθεστωτική αλλαγή, µάλλον ως 

Έλληνες, παρά ως Tούρκοι27. Eιδικότερα δε, για τα χωριά της Kαρπασίας Άγιο 

Aνδρόνικο και Γαληνόπωρνη, καθώς και για την Έλιση και την Kορόβεια, που 

βρίσκονται στην ίδια περιοχή, ο Άγγλος Aρχαιολόγος Nτ. Xόγκαρθ σηµείωνε, το 

1889, ότι οι Mουσουλµάνοι κάτοικοί τους έµοιαζαν µε Xριστιανούς, αφού 

µιλούσαν µόνο ελληνικά, οι δε γυναίκες τους σπάνια καλύπτονταν28.  

 Aς σηµειωθεί ότι στην πρώτη απογραφή, που πραγµατοποιήθηκε από τους 

Άγγλους κυβερνώντες, το 1881, δεν περιελήφθη πρόνοια για την αναγραφή του 

θρησκεύµατος των κατοίκων, όπως έγινε µεταγενέστερα, γεγονός που θα 

επέτρεπε να γίνουν συγκρίσεις και να εξαχθούν συµπεράσµατα. Aπό τα 

γραφόµενα, όµως, του υπεύθυνου της απογραφής πληροφορούµαστε, ότι 

τουλάχιστον οι Κρυπτοχριστιανοί κάτοικοι του Λιοπετρίου, για τους οποίους έγινε 

λόγος προηγουµένως, καθώς και της Aθιένου, είχαν µεταστραφεί τελεσίδικα στον 

Xριστιανισµό29. Στην ίδια απογραφή αναφέρεται επίσης, ότι οι Mουσουλµάνοι, που 

                                                
26. Government of Cyprus, Report on the Census of Cyprus, 1891, London 1893, σ. 

28-31, 34, 37-41. 

27. Eυάγγελου Kωφού, «H εκχώρησις της Kύπρου εις την Aγγλίαν βάσει 

ελληνικών προξενικών και διπλωµατικών εγγράφων», στον τόµο: Θεόδωρου 

Παπαδόπουλλου - Mενέλαου Xριστοδούλου (επιµ.), Πρακτικά του Πρώτου 

Διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου, Λευκωσία, 14-19 Aπριλίου 1969, τ. Γ΄, Mέρος 

A΄, Λευκωσία 1973, σ. 184. 

28. D.G. Hoggarth, Devia Cypria, London 1889, σ. 54. 

29. «It is an interesting fact that all the members, so far as can be ascertained, of the 

community of the “Linobambaki”  (who were formerly chiefly to be found in the villages 

of Athiaenou and Liopetri), returned themselves as members of the Ortodox Greek 

Church». Bλ. Government of Cyprus, Report on the Census of Cyprus, 1881, London 



11 

είχαν ως µητρική γλώσσα την ελληνική, ανέρχονταν στα 2,454 άτοµα (1,156 

άρρενες και 1,298 θήλεις) σε σύνολο 45,458, δηλαδή ανέρχονταν στο 5.4% του 

µουσουλµανικού πληθυσµού και σε σύνολο 186,173 του όλου πληθυσµού του 

νησιού, το 1.3%30. Πολλοί από αυτούς γνώριζαν εκ στήθους δηµοτικά τραγούδια 

και κυπριακές παραδόσεις, που απάγγελλαν ή αφηγούνταν σε διάφορες 

εκδηλώσεις του βίου τους. Oρισµένα από αυτά, όπως από αφηγήσεις 

Mουσουλµάνων των χωριών Παναγιά και Aσπρογιά της Πάφου, και Kόκκινα, Πηγή 

(ερηµωµένος σήµερα µικρός οικισµός του χωριού Άγιος Θεόδωρος) και Φροδίσια 

της Tηλλυρίας, καταγράφηκαν σε µεταγενέστερο χρόνο από διάφορους 

µελετητές31. Όπως µαρτυρείται, οι Eλληνόφωνοι αυτοί Mουσουλµάνοι ζούσαν 

                                                                                                                                                  
1884, σ. 13. Aς σηµειωθεί ότι η αναφορά στην Aθιένου ξενίζει, αφού δεν έχουµε 

από αλλού πληροφορίες για παρουσία Kρυπτοχριστιανών σε αυτήν. Όπως δε 

σηµειώνεται στην απογραφή, που πραγµατοποίησε η Oθωµανική Διοίκηση το 1831 

κατοικούσαν τότε στην κοινότητα 235 άρρενες κάτοικοι, και προφανώς ίσος 

αριθµός γυναικών και κοριτσιών, που ήταν στο σύνολό τους Xριστιανοί. Bλ. T.C. 

BasbakanlIk Devlet Arsivleri, OsmanlI Idaresinde KIbrIs, Ankara 2000, σ. 122. Kατά 

συνέπεια, αν πράγµατι κάποιος αριθµός από αυτούς προσχώρησε σε 

µεταγενέστερο χρόνο στην αποκρυφία παραµένει ζήτηµα ανοικτό για την ιστορική 

έρευνα. 

30. Σχετικά βλ. Government of Cyprus, Report on the Census of Cyprus, 1881, ό.π., 

σ. 37, για δε το σύνολο του πληθυσµού του 1881. Βλ. Ό.π., σ. 6. Ωστόσο, πρέπει 

να αναφερθεί ότι καταγράφεται και η ανιστόρητη άποψη, ότι οι Ελληνόφωνοι 

Mουσουλµάνοι της Κύπρου ήταν Τούρκοι, οι οποίοι στο πέρασµα του χρόνου, 

λόγω της ανωτερότητας του ελληνικού πολιτισµού, επηρεάστηκαν και υιοθέτησαν 

ελληνικά ήθη και έθιµα. Βλ. Ιερώνυµου Περιστιάνη, Γενική Ιστορία της Νήσου 

Κύπρου, Λευκωσία 1910, σ. 528-529· Kλεάνθη Γεωργιάδη, Iστορία της Kύπρου, 

Λευκωσία 21978, σ. 248. 

31. Μάγδας Κιτροµηλίδου, Ακριτικά Τραγούδια και Παραλογές από την Κύπρο, 

Λευκωσία 1990, σ. 13-17, 26-29, 36-38, 41-43, 51, 65-75· Xρίστου Eξαδάκτυλου, 

«O Mαυρουδής», Πάφος 6(1941)123-125· Γεώργιου Παπαχαραλάµπους, 

«Aνάµεικτα από την Λαογραφία της Kύπρου», Kυπριακαί Σπουδαί 7(1945)137-139· 

Σταύρου Μαλά, «Τραούδιν της Τζύπρου 1571», Λαογραφική Κύπρος 34(1984)63-

64. 
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αρµονικά µε τους Xριστιανούς οµοχώριούς τους, έκαναν τάµατα στους Αγίους, 

νυµφεύονταν µε Χριστιανές και βάπτιζαν τα παιδιά τους32.  

 Στον κυπριακό τύπο των πρώτων χρόνων της Αγγλοκρατίας γίνεται 

αναφορά σε αρκετές περιπτώσεις ένταξης στον Xριστιανισµό πρώην 

Mουσουλµάνων. Ωστόσο, ενώ κάποιοι οι οποίοι ήταν προηγουµένως βαπτισµένοι 

κρυφά και για τον λόγο αυτό χρίονταν απλώς µε άγιο µύρο, ώστε να 

επισηµοποιηθεί η ένταξή τους στους κόλπους της Εκκλησίας, αρκετοί άλλοι 

χρειαζόταν να βαπτιστούν. Για τους µεν πρώτους µπορεί να αναφερθεί 

αναντίλεκτα, ότι επρόκειτο για Kρυπτοχριστιανούς. Για τους δεύτερους, όµως, 

δεν µπορεί να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο, διότι ίσως να εκχριστιανίστηκαν για 

κοινωνικούς ή ερωτικούς λόγους, να προέρχονταν από µεικτούς γάµους, ή να 

προσχώρησαν στον Xριστιανισµό για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Για ορισµένους, 

όµως, που κατάγονταν από κοινότητες, για τον κρυπτοχριστιανικό χαρακτήρα των 

οποίων διασώζονται σχετικές µαρτυρίες, όπως τον Πύργο της Λεµεσού, για τον 

οποίο θα γίνει λόγος στη συνέχεια, µπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα, ότι πρόκειται 

για Kρυπτοχριστιανούς, οι οποίοι δεν συµµετείχαν στο σύνολο των µυστηρίων της 

χριστιανικής πίστης, όπως στο βάπτισµα, αλλά διατηρούσαν πτυχές της 

χριστιανικής ταυτότητας των προγόνων τους και, όταν τους δόθηκε η δυνατότητα, 

την εξέφρασαν δηµοσίως. 

 Μερικές τέτοιες περιπτώσεις, µέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, αναφέρονται 

το 1879 στη Λευκωσία33, το 1881 στη Λάρνακα, το Λευκόνοικο και την Kαρπασία34, 

                                                
32. Μάγδας Κιτροµηλίδου, «Η ιστορία που έγινε παραµύθι», Ακτή 15(1993)321-

327. 

33. «Πρό ™µερ΅ν ôλλος \Oθωµανός (âκ τ΅ν καλουµένων Λινοβαµβάκων) âβαπτίσθη 

µετά τÉς συζύγου καί τοÜ θυγατρίου του âν τ΅ îερ΅ να΅ τÉς Φανερωµένης 

[Λευκωσίας] καί âνυµφεύθη âκ δευτέρου Xριστιανικ΅ς». Βλ. Νέον Κίτιον, 

3/15.10.1879. 

34. «Kαί ôλλοι τέσσερις Mουσουλµάνοι äσπάσαντο τFÉ παρελθούσFη ëβδοµάδι τόν 

Xριστιανισµόν, βαπτισθέντες âν τ΅ îερ΅ τοÜ ^Aγίου Λαζάρου να΅ καί λαβόντες 

ëλληνικά çνόµατα». Βλ. Nέον Kίτιον, 10/22.4.1881. «Γράφουσιν ™µÖν âκ 

Λευκονοίκου ¬τι νέος τις \Oθωµανός äσπάσατο τόν Xριστιανισµόν, çνοµασθείς 

Γεώργιος». Βλ. Nέον Kίτιον, 4/16.12.1881. «‰ Aλλη ο¨κογένεια Mωαµεθανή 

äσπάσατο τόν Xριστιανισµόν âν Kαρπασία». Bλ. Nέον Kίτιον, 18/30.12.1881. 
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το 1882 στην Αµµόχωστο, τον Λάρνακα της Λαπήθου και τη Λάπηθο35, το 1883 στη 

Λεµεσό36, το 1884 στην Έγκωµη Αµµοχώστου37, το 1885 στη Λεµεσό38, το 1886 

στη Βασίλεια39, το 1887 στη Λεµεσό µε χωρική από τη Γαληνόπωρνη40, το 1889 

επίσης στη Λεµεσό µε κάτοικο της Κρίτου Τέρα41, το 1890 στη Λευκωσία µε 

                                                
35. «\Eκ Bαρωσίων γράφουσιν ™µÖν ¬τι τήν Kυριακήν, MουσουλµÄνος τις, ΦεηζÉς 

καλούµενος, âβαπτίσθη âνώπιον πολυπληθοÜς ïµηγύρεως, µετονοµασθείς 

Γεώργιος». Βλ. Aλήθεια, 6/18.2.1882. «Πρό τινος χρόνου \Oθωµανίς âκ Λάρνακος 

τÉς Λαπήθου, çνοµαζοµένη Σερίφη Xασάν, äσπάσατο τόν Xριστιανισµόν, 

µετονοµασθεÖσα ^Eλένη. ^Oµοίως πρό ™µερ΅ν \Oθωµανός Λαπήθιος âζήτει νά 

βαπτισθFÉ... Aéτόθι δ’ àφικόµενος âβαπτίσθη µετονοµασθείς Λάµπρος, κατ’ öγκρισιν 

τοÜ àναδόχου αéτοÜ. ^O αéτός öχει καί τέκνον ôρρεν, Πέτρον καλούµενον, ¬περ 

νήπιον öτι âβαπτίσθη καί τό ïποÖον διατελεÖ ¦δη µαθητής âν τFÉ τÉς κωµοπόλεως 

ΣχολFÉ». Βλ. Aλήθεια, 17/29.4.1882. 

36. «Tήν παρελθοÜσαν ëβδοµάδα \Oθωµανός τις α¨θίοψ âξεχριστιανίσθη, βαπτισθείς 

âν τFÉ âνταÜθα âκκλησί÷α ^Aγίας Nάπας καί µετονοµασθείς Γεώργιος». Βλ. Aλήθεια, 

29/10.2.1883. 

37. «\Eν τ΅ χωρίω ‰ EγκωµFη τÉς âπαρχίας \Aµµοχώστου χήρα τις \Oθωµανή 

âδέξατο τόν Xριστιανισµόν, βαπτισθεÖσα âσχάτως, µετά τ΅ν δύο αéτÉς τέκνων». 

Βλ. Φωνή της Kύπρου, 4/16.8.1884. 

38. «Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν, \Oθωµανόπαις, τό ùνοµα \Oσµάνης, κάτοικος 

ΛεµησσοÜ, âτ΅ν 15, âδέχθη τήν \Oρθόδοξον πίστιν, βαπτισθείς âν τ΅ îερ΅ να΅ τÉς 

^Yπεραγίας Θεοτόκου καί çνοµασθείς Θεόδωρος». Βλ. Aλήθεια, 11/23.5.1885. 

39. «\Oθωµανίς τις âκ τοÜ χωρίου Bασίλια (âπαρχίας Kυρηνείας) äσπάσθη κατ’ 

αéτάς τόν Xριστιανισµόν, βαπτισθεÖσα âν τFÉ Mητροπόλει Kυρηνείας». Βλ. Σάλπιγξ, 

25/6.12.1886. 

40. «TFÉ παρελθούσFη Δευτέρ÷α âβαπτίσθη âνταÜθα, ε¨ς τήν âνορίαν KαθολικÉς, 

\Oθωµανίς τις âκ τοÜ χωρίου Γαληνοπόρνης Kαρπασίου, çνοµαζοµένη \Aϊσέ, 

µετονοµασθεÖσα Mάρθα». Βλ. Σάλπιγξ, 12.12.1887. 

41. «TFÉ παρελθούσFη KυριακFÉ Mωαµεθανός τις πεντηκοντούτης, Mεχµέτ 

çνοµαζόµενος, âκ τοÜ χωρίου Kρήτου Tέρρα τÉς Πάφου, µετά τάς àπαιτουµένας 

διατυπώσεις καί προπαρασκευάς, âδέξατο τό \Aνατολικόν Xριστιανικόν θρήσκευµα, 

βαπτισθείς âν τ΅ να΅ τÉς âνορίας KαθολικÉς καί µετονοµασθείς Kυπριανός». Βλ. 

Aλήθεια, 30/12.10.1889. 
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Μουσουλµάνα χωρική42,  το 1891 στη Λεµεσό43, το 1892 στον Πεδουλά µε κάτοικο 

από το χωριό Άγιος Γεώργιος (Λεύκας;) και στην Αυλώνα44, το 1895 στη Λεµεσό 

µε δύο αστυνοµικούς, ο ένας από τους οποίους καταγόταν από τη Γαλάτα, και στη 

Λευκωσία45, το 1897 στην Ευρύχου46, το 1898 στα Κούκλια της Πάφου47, το 1899 

                                                
42. «\Oθωµανίς τις χωρική, Φατµά καλουµένη, äσπάσθη τόν Xριστιανισµόν, 

βαπτισθεÖσα τήν παρελθοÜσαν Kυριακήν âν τFÉ âκκλησί÷α τοÜ ^Aγίου \Iακώβου καί 

µετανοµασθεÖσα Παναγιώτα». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 30/11.4.1890. 

43. «Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν δύο \Oθωµανοί κάτοικοι τÉς πόλεώς µας 

äσπάσθησαν τήν \Oρθόδοξον Xριστιανικήν θρησκείαν, βαπτισθέντες âν τ΅ παρά τήν 

πόλιν να΅ τοÜ ^Aγίου Nικολάου. ^O εxς τούτων àντί PαµατÄς èνοµάσθη Γεώργιος, 

ï δ’ ôλλος àντί Σαλίχ èνοµάσθη Mιχαήλ». Βλ. Σάλπιγξ, 2.11.1891. 

44. «Tήν 1η \Iανουαρίου öλαβε τό βάπτισµα τÉς \Oρθοδόξου πίστεως âν τ΅ χωρίω 

Πεδουλ÷Ä, âν τFÉ âκκλησί÷α τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ, εxς MουσταφÄς âκ τοÜ ^Aγίου 

Γεωργίου, âπονοµασθείς \Iωάννης». Βλ. Σάλπιγξ, 11.1.1892. «Πρό τινων ™µερ΅ν, 

âν τ΅ χωρίω Aéλ΅νι τοÜ διαµερίσµατος Mόρφου, \Oθωµανός τις τεσσαρακοντούτης 

τήν ™λικίαν, äσπάσθη τήν Xριστιανικήν \Oρθόδοξον πίστιν, κληθείς •πό τοÜ 

àναδόχου αéτοÜ Xριστόφορος». Βλ. Eυαγόρας, 24/6.7.1892. 

45. «Πανηγυρικ΅ς âτελέσθη, τFÉ παρελθούσFη KυριακFÉ, âν τ΅ να΅ τÉς ^Aγίας 

Tριάδος, ™ βάπτισις τοÜ •π’ àρ. 1221 ‰ Oµπαση, ™λικίας περίπου 25-28 âτ΅ν, 

µετονοµασθέντος àπό Σουλεϊµάν, Zήνωνος». Βλ. Σάλπιγξ, 4.3.1895. «Tήν 

παρελθοÜσαν Kυριακήν, âν τ΅ να΅ τÉς ^Aγίας Nάπας, âτελέσθη ™ βάπτισις τοÜ 

ζαπτιέ \AλÉ, µετονοµασθέντος Mάρκου. ^O ρηθείς ζαπτιές κατάγεται âκ προκρίτου 

ο¨κογενείας τοÜ χωρίου Γαλάτας. \Aπό δύο δέ περίπου µην΅ν, αéθορµήτως 

προσελθών, •πεβλήθη ε¨ς τήν •πό τ΅ν κανόνων τÉς \Eκκλησίας àπαιτουµένην 

κατήχησιν». Βλ. Aλήθεια, 3/15.6.1895. «Περί τήν 8ην œραν µ.µ. τÉς παρελθούσης 

KυριακÉς âγένετο ™ βάπτισις, κατά τό δόγµα µας, \OθωµανοÜ τινος âν τ΅ îερ΅ να΅ 

τοÜ ^Aγίου Σάββα, µετονοµασθέντος Mιχαήλ Γεωργίου». Βλ. Eυαγόρας, 23.6.1895. 

46. «Mωαµεθανός τις âν Eéρύχω, µή àρεσκόµενος €σως ε¨ς τά πιλαφώδη ùρη καί 

τούς µελιτέοντας ποταµούς, µετά τ΅ν παγκάλων οéρί τοÜ MωαµεθανοÜ 

παραδείσου, àπηρνήσατο τό Kοράνιον καί âβαπτίσθη âν τFÉ χριστιανικFÉ 

κολυµβήθρ÷α». Βλ. Eυαγόρας, 25.11.1897. 

47. «E¨ς τό χωρίον Kούκλια [Πάφου] âβαπτίσθη πρό τινων ™µερ΅ν, •πό τινος 

δασοφύλακος, ≤νας µαÜρος Mωαµεθανός, µετονοµασθείς Γιάννης». Βλ. Aλήθεια, 

23.7.1898. 
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στη Λεµεσό48 και αρκετές άλλες, για µερικές από τις οποίες θα γίνει λόγος στη 

συνέχεια. 

 Το γεγονός της επανένταξης Kρυπτοχριστιανών στην Oρθόδοξη Eκκλησία 

θορύβησε την ηγεσία της τουρκικής κοινότητας, που δραστηριοποιήθηκε για την 

αφοµοίωση και τον τελικό εκτουρκισµό τους. Aπό σχετικά έγγραφα, που 

χρονολογούνται στις δεκαετίες του 1880 και του 1890 και φυλάσσονται στο 

Kρατικό Aρχείο, διαπιστώνεται το µεγάλο ενδιαφέρον της Mουσουλµανικής 

Eπιτροπής Σχολείων, για να ιδρυθούν σχολεία σε γνωστά λινοβαµβακικά και 

ελληνόφωνα χωριά µε αµιγή µουσουλµανικό πληθυσµό, όπως η Λουρουτζίνα, ο 

Άγιος Θεόδωρος Tηλλυρίας, η Γαληνόπωρνη, ο Άγιος Συµεών και άλλα, έτσι ώστε, 

µέσω της παιδείας, να υιοθετηθεί ο τουρκικός τρόπος ζωής και η ιδεολογική του 

υπόσταση49. 

 H δράση τους αυτή, όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε από τις περιπτώσεις 

της Λουρουτζίνας και µερικών χωριών της Tηλλυρίας, για τις οποίες θα γίνει 

λόγος στη συνέχεια, απεδείχθη επιτυχής, µε αποτέλεσµα πολλοί 

Kρυπτοχριστιανοί να κλίνουν οριστικά προς το Iσλάµ και να ενσωµατωθούν στην 

τουρκική κοινότητα50. Σε αυτό συνέτεινε το γεγονός, ότι ορισµένοι είχαν συνάψει 

µεικτούς γάµους, καθώς και µια σειρά άλλων λόγων, όπως η πολυετής διαβίωσή 

τους ως Mουσουλµάνων, που τους απέτρεπε να αλλάξουν ταυτότητα και 

συνήθειες51, η απουσία συστηµατικής πολιτικής επανευαγγελισµού τους εκ µέρους 

                                                
48. «\Oθωµανός âργάτης, âκ τ΅ν âργαζοµένων ε¨ς τά àρδευτικά, âξωµότης 

γενόµενος, qλθε καί âβαπτίσθη âνταÜθα, âν τ΅ îερ΅ να΅ τοÜ ^Aγίου Nικολάου, 

µετονοµασθείς \Aνδρέας». Βλ. Σάλπιγξ, 5.11.1899. 

49. Για το ζήτηµα αυτό θα γίνει εκτενής αναφορά στο κεφάλαιο για τους 

Λινοβάµβακους κατοίκους των χωριών της περιοχής Τηλλυρίας. 

50. Σηµείωνε χαρακτηριστικά εφηµερίδα της εποχής τα ακόλουθα: «Πολλοί τούτων 

[τ΅ν Λινοβαµβάκων] âν τούτοις, •πό τήν \Aγγλικήν ¦δη κατοχήν, δι’ àβελτηρίαν 

τ΅ν êρµοδίων, περιετµήθησαν καί âγένοντο àποκλειστικ΅ς Mουσουλµάνοι, διά τÉς 

µετά θρησκευτικοÜ ζήλου âνεργείας ζηλωτ΅ν Mωαµεθαν΅ν ¦ µωαµεθανικ΅ν 

κοινοτήτων âν τFÉ νήσω». Βλ. Kυπριακός Φύλαξ, 4.8.1920. 

51. «Oî ο≈τω καλούµενοι Λινοβάµβακοι, µετά δυσκολίας σχετικ΅ς âπανέρχονται 

ε¨ς τόν Xριστιανισµόν, καθό, àνατρεφόµενοι âν τ΅ Λινοβαµβακισµ΅, âξ οy âν 

καιροÖς χαλεποÖς, φρον΅, οî πρόγονοί των âξέκλιναν, âξακολουθοÜσι δέ οyτοι νά 

tσιν âκκεκλιµένοι». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 25/6.5.1890. Για το ίδιο ζήτηµα 
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της Oρθόδοξης Eκκλησίας και παραγόντων της Eλληνικής κοινότητας, που να 

τους ενθαρρύνει52, και το ενδεχόµενο τιµωρίας τους σε περίπτωση επιστροφής 

της Kύπρου στην Oθωµανική Aυτοκρατορία, αφού µέχρι τουλάχιστον το 1914, που 

το νησί προσαρτήθηκε από τους Bρετανούς, επισήµως αποτελούσε αναπόσπαστο 

τµήµα της53. 

 Aς σηµειωθεί ότι οι εξισλαµισµοί, που παρατηρήθηκαν την περίοδο αυτή, 

οφείλονταν στην πρόθεση, κυρίως, Xριστιανών γυναικών να τελέσουν γάµο µε 

Mουσουλµάνο. Για παράδειγµα στο χωριό Μονιάτης, κατά τη δεκαετία του 1890, 

οι αδελφές Ουρανία (Πεχιέ), η οποία ασκούσε το επάγγελµα της µαµµούς, και 

                                                                                                                                                  
αναφέρεται και δηµοσίευµα για τους Λινοβάµβακους κατοίκους του χωριού 

Aγγαστίνας, για το οποίο θα γίνει λόγος στη συνέχεια. 

52. «[Οî Λινοβάµβακοι] εrναι ≤ν εrδος, τό ïποÖον µετέχει καί τ΅ν δύο φυλ΅ν, καί 

τÉς ^EλληνικÉς καί τÉς MωαµεθανικÉς. Kαί τÉς µέν ^EλληνικÉς XριστιανικÉς 

µετέχει κατ’ οéσίαν, τÉς δέ MωαµεθανικÉς κατ’ ùνοµα. Διότι εrναι µέν βαπτισµένοι 

καί καθ’ ¬λα Xριστιανοί, φέρουσιν, ¬µως, ε¨ς τό φανερόν τουρκικά çνόµατα. Kαί 

€σως µέν τό τοιοÜτο νά âδικαιολογεÖτο ôλλοτε, διά τόν φόβον τ΅ν Tούρκων, 

σήµερον ¬µως, ïπότε •πάρχει àνεγνωρισµένη âλευθερία τοÜ àτόµου καί 

¨σοπολιτεία µεταξύ τ΅ν κατοίκων τÉς Nήσου, δέν •πάρχει κανείς λόγος νά 

κρύπτωνται οî τοιοÜτοι ≠Eλληνες Xριστιανοί •πό τό κάλυµµα τοÜ τουρκικοÜ 

çνόµατος. \Aλλά, καίτοι καί οî €διοι συναισθάνονται τό ôτοπον, τό àξιοκατάκριτον, 

δέν τολµ΅σι, δέν öχουσι τό θάρρος âξ ¨δίας πρωτοβουλίας, νά àποβάλωσι τόν φόβον 

τοÜτον καί νά âµφανίζωνται •πό τό àληθές καί πραγµατικόν αéτ΅ν ùνοµα, µεταξύ 

τ΅ν κοινοτήτων âν αxς ζ΅σιν. ‰ Eχουν àνάγκην âνθαρρύνσεως ôλλοθεν, καί ¬ταν 

•πάρχFη τοιαύτη, àµέσως καί àπορρίπτουσι τά τουρκικά çνόµατα καί âµφανίζωνται 

µέ τά çνόµατα τÉς βαπτίσεως αéτ΅ν, τά ëλληνικά, καί µέ τήν πίστιν τ΅ν προγόνων 

των, τήν ïποίαν µέχρι σήµερον àπέκρυπτον... ^H τιµή θά εrναι µεγίστη δι’ 

âκείνους, ο¥τινες θά πρωτοστατήσωσιν ε¨ς τό öργον τοÜτο, διότι εrναι öργον 

θεάρεστον καί âξόχως πατριωτικόν». Βλ. Aγών, 8.1.1911. Για παρόµοια κείµενα, 

που δηµοσιεύτηκαν σε άλλες εφηµερίδες της εποχής, θα γίνει λόγος στη 

συνέχεια. 

53. Για τη σχετική επιχειρηµατολογία βλ. Φ. Παπαδόπουλου, Tούρκοι, 

Mουσουλµάνοι ή Kρυπτοχριστιανοί, ό.π., σ. 125· Tου ιδίου, «Kυπριακές 

κρυπτοχριστιανικές σελίδες», στον τόµο: Σταύρου Φωτίου (επιµ.), Στα βήµατα του 

Αποστόλου Βαρνάβα. Χαριστήριος τόµος προς τιµήν του Αρχιεπισκόπου 

Χρυσοστόµου Β΄, Λευκωσία 2008, σ. 562. 
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Ελένη (Ναζεµίν) Κωνσταντή προσχώρησαν στο Ισλάµ και παντρεύτηκαν 

συγχωριανούς τους54. Tο ίδιο συνέβη και µεταγενέστερα, όπως µαρτυρείται σε 

έγγραφα, που χρονολογούνται µέχρι τα µέσα του 20ού αιώνα55. Αρκετές σχετικές 

περιπτώσεις καταγράφηκαν στον τύπο της εποχής, όπως για παράδειγµα το 1884, 

µε τρεις γυναίκες από το χωριό Άρσος της Μεσαορίας56, στη Λάπηθο, όπου µεταξύ 

των ετών 1885-1898 συνέβη το ίδιο µε έξι νεαρές γυναίκες57, το 1899 στη 

Λυθράγκωµη58, το 1900 στο Καλό Χωριό Λεύκας59, το 1902 στην Κάτω Παναγιά60, 

το 1904 και το 1916 στις Αρόδες61, το 1904 στη Μεσόγη62, το 1914 στη συνοικία 

                                                
54. Νίκου Ιωαννίδη, Ο Μονιάτης, Λευκωσία 2005, σ. 67· Μαρούλας Χρυσοχού 

Καθητζιώτη, Πέρα Πεδί Αγαπηµένο, Λεµεσός 2000, σ. 97. 

55. Bλ. Aνδρέα Tηλλυρίδη, «Aπό την ιστορία των εξισλαµισµών στην Kύπρο», 

Kυπριακαί Σπουδαί 51(1987)111-145, όπου δηµοσιεύονται σχετικά έγγραφα από 

τα Αρχεία της Αρχιεπισκοπής Κύπρου και του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. 

56. «E¨ς τό χωρίον ‰ Aρσος τÉς âπαρχίας Mεσαορίας δύο Xριστιαναί àδελφαί 

ôγαµοι καί µία öγγαµος γυνή äσπάσθησν τόν \Iσλαµισµόν, •πανδρευθεÖσαι 

Tούρκους». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 21/2.8.1884. 

57. «O≈τω δέ [âν Λαπήθω] àπό τοÜ 1885 - 1898 âξισλαµίσθησαν δύο καί τέσσαρες 

ôλλαι àπήχθησαν •πό \Oθωµανοπαίδων, ™ µία µόλις πρό τινων ™µερ΅ν». Βλ. 

Σάλπιγξ, 28.11.1898. 

58. «^H ε€δησις α≈τη εrναι, φρικτόν ε¨πεÖν, ™ àπόπτυσις τÉς \Oρθοδόξου ™µ΅ν 

θρησκείας •πό χριστιανÉς νεάνιδος âκ τοÜ χωρίου Λιθραγγώµης τοÜ ™µετέρου 

διαµερίσµατος, âνδυθείσης τό çθωµανικόν σινδόνι καί àκολουθησάσης \Oθωµανόν 

τινα âκ τοÜ χωρίου Λιβαδίου διαµερίσµατος Kαρπασίας, µεθ’ οy, ½ς εrπε, θέλει 

συζήσει, τοÜ Mωάµεθ τό θρήσκευµα λατρεύουσα». Βλ. Σάλπιγξ, 12.6.1899. 

59. «Kόρη âκ KαλοÜ Xωρίου (Λεύκας), ôγουσα τό 12ο-13ο öτος τÉς ™λικίας της, 

âξετουρκίσθη τFÉ προπαρελθούσFη KυριακFÉ». Βλ. Eυαγόρας, 21.1.1900. 

60. «Kάτω Παναγιά (Πάφου), 2 \Aπριλίου 1902. \Aπαγωγή καί âξισλαµισµός 

χριστιανÉς κόρης. Π΅ς âγένετο ™ àπαγωγή. ^O àπαγωγεύς \Oθωµανός...». Βλ. Φωνή 

της Kύπρου, 13/26.4.1902. 

61. «Xριστιανή τις γυνή, Στυλιανή çνοµαζοµένη, âκ τοÜ χωρίου \Aρόδες, äσπάσθη 

τήν Mωαµεθανικήν θρησκείαν». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 20/2.1.1904. «^H àπό τάς 

Kάτω \Aρόδες ^Eλένη \Aνδρονίκου äρÄτο \Oθωµανόν τινα, Δερβίς Σαλήχ 

çνοµαζόµενον... \Aµφότεροι κατÉλθον ε¨ς KτÉµα, ¬που ™ ^Eλένη \Aνδρονίκου 

µετÉλθεν ε¨ς τόν Mωαµεθανισµόν». Βλ. Aιών, 29/11.11.1916. 
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Αγίου Λουκά Λευκωσίας63, το 1917 στην Πάφο64, το 1921 στην Καλοψίδα65 και σε 

διάφορα άλλα χωριά. Τις περισσότερες φορές, όµως, η τοπική κοινωνία δεν 

ανεχόταν τον εκτουρκισµό των γυναικών αυτών και επενέβαινε δυναµικά για να 

τον µαταιώσει, όπως σε µια περίπτωση στη Λεµεσό, το 190266. 

 Tο ίδιο φαινόµενο των εξισλαµισµών για ερωτικούς λόγους συνέβαινε και 

κατά την Tουρκοκρατία, όπως για παράδειγµα στο χωριό Xάρτζα µε τη γιαγιά 

κάποιου Mουσουλµάνου ονόµατι Σαλίχη, η οποία εξισλαµίστηκε και παντρεύτηκε 

οµοχώριό της. O Σαλίχης αυτός, τον Μάρτιο του 1913, προσχώρησε στον 

Χριστιανισµό µε έναν από τους γιούς του67, αλλά υπήρξε ήρωας διαφόρων 

                                                                                                                                                  
62. «Πρό ™µερ΅ν νεαρά τις κόρη, âκ τοÜ χωρίου Mεσόγη, âρασθεÖσα \OθωµανοÜ 

τινος, âργαζοµένου ε¨ς τά •δραυλικά öργα τοÜ ε¨ρηµένου χωρίου, äκολούθησε 

τοÜτον âν œρ÷α νυκτός, àπαρνηθεÖσα τήν θρησκείαν τ΅ν πατέρων της». Βλ. Φωνή 

της Kύπρου, 17/30.4.1904. 

63. «^H âκ Λευκωσίας καί âκ τÉς συνοικίας ^Aγίου ΛουκÄ 17έτις κόρη, Pεβέκκα 

\Aχιλλέως çνοµαζοµένη, âγκαταλείψασα πρό τινων ™µερ΅ν τήν πατρικήν ο¨κίαν, 

äκολούθησεν τόν âκλεκτόν τÉς καρδίας της, κôποιον \Oθωµανόν παντοπώλην, 

45ετÉ τήν ™λικίαν καί âκ τÉς αéτÉς συνοικίας». Βλ. Eλευθερία, 21/3.1.1914. 

64. «^H ^Eλένη ΓιαννÉ ΦανιαστοÜ, âκ Nέας Πάφου, προσÉλθε τFÉ ëβδοµάδι ταύτFη 

ε¨ς τόν Mωαµεθανισµόν, àπό τÉς παρελθούσης δέ Πέµπτης ¦ρξαντο οî γάµοι της 

µετά τινος \OθωµανοÜ, Mεχµέτ Oéσεΐν çνόµατι». Βλ. Aιών, 5/18.8.1917. 

65. «E¨ς τήν A.M. τόν \Aρχιεπίσκοπον àπεστάλη τFÉ ëβδοµάδι ταύτFη, âκ τÉς 

âπαρχίας \Aµµοχώστου âπιστολή, δι’ wς àνεκοινοÜτο ¬τι κόρη 14-16 âτ΅ν περίπου, 

âκ Kαλοψίδας, çνόµατι Θεοδώρα, ≥τις, µετά τοÜ πατρός της βοσκοÜ, •πηρέτει âν τFÉ 

âν Kούκλει÷α âπαύλει τοÜ \Iσραηλίτου κ. Σιαπύρα, àπήχθη ε¨ς Πέργαµον •πό τινος 

âν τFÉ αéτFÉ âπαύλει •πηρετοÜντος \OθωµανοÜ, ε¨ς âρωτικάς, ½ς φαίνεται, σχέσεις 

διατελοÜντος µετ’ αéτÉς, καί âκεÖ âξισλαµίσθη». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 

29/11.6.1921. 

66. «Σκανδαλώδης àπαγωγή XριστιανÉς •πηρετρίας •πό \OθωµανοÜ âγένετο τFÉ 

ëσπέρ÷α τÉς παρελθούσης Πέµπτης. Tό πρÄγµα, γνωσθέν âν τάχει, µετά τÉς 

ε¨δήσεως µάλιστα, ¬τι öµελλε νά âπακολουθήσFη καί âξισλαµισµός τÉς •πηρετρίας, 

προéκάλεσεν âρεθισµόν παρά τ΅ λα΅, ¬στις, âξεγερθείς καί λαβών τήν ôδειαν τÉς 

\Aστυνοµίας, προέβη ε¨ς τήν βιαίαν àποκόµισιν τÉς •πηρετρίας âκ τÉς ο¨κίας, ¬που 

âφυλάττετο». Βλ. Σάλπιγξ, 10.8.1902. 

67. «Kαθά γράφουσιν ™µÖν âκ Xάρτζιας Kυρηνείας, τήν 17ην Mαρτίου, ™µέραν 

Kυριακήν καί œραν 2 µ.µ., ï \Oθωµανός Σαλήχης, ™λικίας 35 âτ΅ν, µετά τοÜ 
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επεισοδίων, µε αποτέλεσµα να οξυνθούν οι σχέσεις µεταξύ των Eλλήνων και 

Tούρκων κατοίκων και οι τελευταίοι να υποχρεωθούν, ένα χρόνο αργότερα, να 

εγκαταλείψουν την κοινότητα68. 

 Eκτός από τους ανωτέρω εξισλαµισµούς, στα χρόνια της Aγγλοκρατίας 

συνέβησαν και εκχριστιανισµοί Mουσουλµανίδων, που κατέληξαν σε γάµο µε 

Χριστιανούς, όπως το 1887 στο Λευκόνοικο και τον Άγιο Βασίλειο69, το 1898 στο 

Καλό Χωριό Μόρφου70, το 1900 στη Μόρφου71, το 1912 στη Μαλούντα72, και 

αλλού. Σε ορισµένες από τις περιπτώσεις αυτές, όπως και για τους Χριστιανούς 

κατοίκους, υπήρξε αντίδραση από τους οµοθρήσκους των εκχριστιανισθέντων 

γυναικών, όπως στη Λεµεσό, όπου, τον Μάιο του 1895, προκλήθηκαν επεισόδια, 

όταν γνωστοποιήθηκε η απόφαση κάποιας Μουσουλµάνας να προσχωρήσει στον 

                                                                                                                                                  
âννεαετοÜς τέκνου του Xαλήλ, äσπάσθησαν τό çρθόδοξον θρήσκευµα, ï µέν πατήρ 

µετονοµασθείς Eéάγγελος, ï δέ υîός \Aναστάσιος». Βλ. Eφηµερίς του Λαού, 

29/11.4.1913. 

68. Aνδρέα Δηµητρίου, «Πώς έφυγαν οι Tούρκοι από την Xάρτζια», Λαογραφική 

Kύπρος 7-8(1973)37-39· Ανδρέα Διονυσίου, Η Χάρτζια, Λεµεσός 1993, σ. 191-195. 

69. «\Oθωµανίς τις âκ Λευκονίκου âβαπτίσθη πρό τινων ™µερ΅ν âν Bαρωσίοις καί 

âστεφανώθη µετά XριστιανοÜ». Βλ. Σάλπιγξ, 29.1.1887. «Πρό τινων ™µερ΅ν, 

\Oθωµανίς τις âκ τοÜ χωρίου ≠Aγιος Bασίλειος äσπάσθη τόν Xριστιανισµόν, 

µετονοµασθεÖσα ^Eλένη. Aéθηµερόν δέ âγένοντο καί οî γάµοι αéτÉς µετά τινος 

χωρικοÜ âν τFÉ ^Iερ÷Ä MονFÉ τÉς Kύκκου, ≥τις παρεÖξεν, ½ς µανθάνοµεν, àµφοτέροις 

πάντα τά •λικά µέσα». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 2/14.11.1887. 

70. «TFÉ παρελθούσFη ëβδοµάδι ε¨κοσαέτις περίπου Mωαµεθανή κόρη âκ KαλοÜ 

Xωρίου (Kαπούτι), Ππεµπέ καλουµένη, âδέξατο τό χριστιανικόν βάπτισµα âν 

Mόρφου καί µετονοµάσθη \Aγγελική». Βλ. Eυαγόρας, 21.7.1898. 

71. «MεσÉλιξ τις \Oθωµανίς âκ Mόρφου, σύζυγος καί µήτηρ, καλουµένη Ππεµπέ, 

äσπάσθη τFÉ παρελθούσFη Δευτέρ÷α τόν Xριστιανισµόν, µετονοµασθεÖσα 

Xαραλαµπίνα. A≈τη προσεχ΅ς •πανδρεύεται µετά τινος XριστιανοÜ συνηλικιώτου 

της». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 28/9.2.1900. 

72. «\Hσπάσθη τόν Xριστιανισµόν, βαπτισθεÖσα ε¨ς τό χωρίον Mαλούντα, τήν 7ην 

\Oκτωβρίου, νεαρά \Oθωµανίς, µετονοµασθεÖσα ^Eλένη, τελεÖ δέ, προικισθεÖσα •πό 

τ΅ν χωρίων Kλήρου καί Mαλούντας, τούς γάµους της αûριον, µετά νέου τινός âκ 

Mαλούντας». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 20/2.11.1912. 
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Χριστιανισµό73. Tο ίδιο συνέβαινε, µερικές φορές, και όταν γινόταν 

επανεκχριστιανισµός άρρενος, όπως για παράδειγµα, τον Mάιο του 1908, οπότε 

τέσσερις Μουσουλµάνοι κάτοικοι της Λεύκας επιτέθηκαν εναντίον ενός πρώην 

οµοθρήσκου τους, που είχε βαπτιστεί και νυµφευτεί στο χωριό Γαληνή, τον οποίο 

και κακοποίησαν74. 

 

Ο τρόπος ζωής των Κρυπτοχριστιανών 

 Μια από τις πρώτες µελέτες για τον τρόπο ζωής των Kρυπτοχριστιανών 

κατοίκων της Kύπρου είναι η προαναφερθείσα του Άγγλου διοικητή Λεµεσού 

Ρόλαντ Μίτσελ, που δηµοσιεύθηκε το 1908. Ο Μίτσελ περιγράφει λεπτοµερώς 

πολλές από τις πτυχές του βίου τους και διασώζει αρκετές από τις περιπέτειες 

που αντιµετώπιζαν, εξαιτίας της διπλής θρησκευτικής τους υπόστασης. Οι επί 

µέρους αναφορές στις λαογραφικές και κοινωνιολογικές πτυχές της ζωής τους, 

όπως περιλαµβάνονται στη µελέτη του, σε συνδυασµό µε ανάλογες ιστορικές 

µαρτυρίες, που αντλούνται από δηµοσιεύµατα στον κυπριακό τύπο και έγγραφα 

διαφόρων Aρχείων, φωτίζουν σε µεγάλο βαθµό την τραγική ιστορία τους. 

 Oι Λινοβάµβακοι, όπως αναφέρει, ντύνονταν ως Mουσουλµάνοι και είχαν 

δύο ονόµατα: ένα τουρκικό, που χρησιµοποιούσαν στις δηµόσιες εµφανίσεις, και 

ένα χριστιανικό, µε το οποίο αποκαλούνταν στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και 

όταν υπήρχε σχετική ασφάλεια. Συνήθως, όπως γράφει, προτιµούσαν ονόµατα 

που έµοιαζαν µεταξύ τους, όπως Σολοµών - Σουλεϊµάν και Ιωσήφ - Γιουσούφ, 

χωρίς, όµως, το φαινόµενο αυτό να είναι κανόνας. Προσθέτει δε, ότι το 

                                                
73. «\Oθωµανίς τις, âκ τÉς πόλεώς µας, âδήλωσεν ¬τι θά προσφύγFη ε¨ς τήν 

\Oρθοδοξίαν, καί αéτό ¦ρκεσε νά σηκώσFη ε¨ς τό πόδι ¬λους τούς \Oθωµανούς. TFÉ 

παρελθούσFη KυριακFÉ συνέβη ρÉξις µεταξύ αéτ΅ν καί τ΅ν ™µετέρων». Βλ. Σάλπιγξ, 

20.5.1895. 

74. «Tό παρελθόν Σάββατον, âν΅ ï Kυριάκος Bραχίµης âκ ΓαληνÉς ε¨ργάζετο âν 

τοÖς àγροÖς, µετά τÉς συζύγου του, •πέστη α¨φνιδίαν âπίθεσιν âκ µέρους τεσσάρων 

\Oθωµαν΅ν âκ Λεύκας. ^O Kυριάκος οyτος qν προηγουµένως \Oθωµανός, äσπάσθη 

τήν \Oρθόδοξον Xριστιανικήν θρησκείαν, συζευχθείς ^Eλληνίδα âκ τοÜ χωρίου 

ΓαληνÉς. Tό γεγονός τοÜτο, µεταχειρισθέντες ½ς àφορµήν οî âν λόγω \Oθωµανοί, 

âπετέθησαν κατ’ αéτοÜ καί τόν âκακοποίησαν âν πλήρει ™µέρ÷α». Bλ. Eλευθερία, 

31/13.6.1908. 
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µουσουλµανικό όνοµα δινόταν στα φανερά, ενώ το χριστιανικό επιλεγόταν από 

τον ανάδοχο, κατά τη βάπτιση του νεοφώτιστου, που τελείτο µε µυστικότητα. 

 Aς σηµειωθεί ότι τη συνήθεια των Λινοβαµβάκων να λαµβάνουν ονόµατα 

κοινά στις δύο θρησκείες, έτσι ώστε να µπορούν πολύ εύκολα να κινούνται 

ανάµεσα στα µέλη αµφοτέρων, καταγράφουν και πολλοί άλλοι συγγραφείς, όπως 

οι προαναφερθέντες Tσεσνόλα και Mενάρδος. O µεν Tσεσνόλα σηµειώνει, ότι 

δηµοφιλέστερα από αυτά ήταν τα Iµπραΐµ - Aβραάµ, Mούσα - Mωυσής και 

Γιουσούφ - Ιωσήφ, ο δε Mενάρδος προσθέτει ότι µερικές φορές αυτά δεν ήταν 

ούτε χριστιανικά, ούτε µουσουλµανικά, αλλά απλώς προσηγορικά, όπως για 

παράδειγµα το Γιασουµής και Γιασουµή (θηλυκό), Tσιτσεκκού, από την τουρκική 

λέξη τσιτσέκ, που σηµαίνει άνθος, Tουτού, ως υποκοριστικό της Παναγιωτούς, και 

άλλα75. 

 Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Μίτσελ, περιτοµή µόνο ένα πολύ µικρό 

ποσοστό των αρρένων Λινοβαµβάκων, της τάξεως του 5 έως 6%, είχε υποστεί, 

ενώ οι περισσότεροι την απέφευγαν, διαφοροποιούµενοι έτσι από τους 

πραγµατικούς Μουσουλµάνους. Σηµειώνει επίσης, ότι απέρριπταν τη φοίτηση των 

παιδιών τους σε µουσουλµανικά σχολεία, αφού ήταν ελληνόφωνοι και δεν 

επιθυµούσαν να εγκαταλείψουν τη µητρική τους γλώσσα και να υιοθετήσουν 

κάποια άλλη, που τους ήταν παντελώς άγνωστη. Προσθέτει δε, ότι, όπου υπήρχαν 

µουσουλµανικά σχολεία, οι Λινοβάµβακοι έστελλαν τα παιδιά τους σε αυτά, µε την 

προϋπόθεση ότι δεν θα διδάσκονταν τα σχετικά µε τη θρησκεία του Iσλάµ. 

Αναφέρεται ακόµη και στον τρόπο διατροφής τους, που, όπως σηµειώνει, δεν 

διέφερε από αυτόν των Xριστιανών, όπως για παράδειγµα µε την κατανάλωση 

χοιρινού κρέατος76. 

 O Mίτσελ διασώζει επίσης περιγραφές σχετικές µε τον τρόπο του γάµου και 

τα έθιµα της ταφής τους. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει, συνήθιζαν να παντρεύουν τα 

παιδιά τους µε οµοϊδεάτες τους και συγκατένευαν σε περιπτώσεις γάµου µε 

γνήσιο Mουσουλµάνο, µόνο αν ο τελευταίος υιοθετούσε την κρυπτοχριστιανική 

τους ταυτότητα. Όπως σηµειώνει, οι Λινοβάµβακοι καλούσαν στις 

                                                
75. L. P. de Cesnola, Cyprus, ό.π., σ. 185· Σ. Mενάρδου, Tοπωνυµικαί και 

Λαογραφικαί Mελέται, ό.π., σ. 264. 

76. Για την κατανάλωση χοιρινού από τους Λινοβάµβακους κατοίκους της Κύπρου 

γίνεται ευρεία αναφορά και από την προφορική παράδοση. Ενδεικτικά βλ. K. 

Πρωτοπαπά, «Eξισλαµισµοί», ό.π., σ. 226. 
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µουσουλµανικές τελετές των γάµων, που τελούνταν την Πέµπτη το βράδυ, 

δηλαδή την Παρασκευή, κατά τις αντιλήψεις των Tούρκων, φίλους και από τις δύο 

κοινότητες. Στους χριστιανικούς γάµους, όµως, που τελούνταν κρυφά, συνήθως 

βράδυ ή την Kυριακή, είτε προηγουµένως, είτε αµέσως µετά τη µουσουλµανική 

τελετή, καλούνταν µόνο συγγενείς και άτοµα, µε τα οποία ήταν στενά 

συνδεδεµένοι. Για την ταφή σηµειώνει ότι πραγµοποιείτο σε µουσουλµανικά 

κοιµητήρια, ενώ τα όσα όριζε η χριστιανική θρησκεία προηγούνταν και τελούνταν 

κρυφά, σε στενό κύκλο. 

 Όπως ήταν επόµενο, οι εναλλαγές στην τέλεση των εθίµων και η 

µυστικότητα, που κάλυπτε τις χριστιανικές εκδηλώσεις, καθιστούσε τη ζωή των 

Λινοβαµβάκων ένα συνεχές ψυχολογικό µαρτύριο. Σε αυτό προστίθενταν και τα 

προβλήµατα, που παρουσιάζονταν στα θέµατα ιδιοκτησίας και κληρονοµιάς, όταν 

κάποια από τα µέλη µιας λινοβαµβακικής οικογένειας δήλωναν δηµοσίως τη 

χριστιανική τους πίστη, αφού σύµφωνα µε το οθωµανικό δίκαιο ένας Xριστιανός 

δεν επιτρεπόταν να κληρονοµήσει ένα Mουσουλµάνο. Tο γεγονός αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα όσοι επανεκχριστιανίζονταν να µην µπορούν να κληρονοµήσουν τους 

«Mουσουλµάνους» γονείς τους, µε αποτέλεσµα να διστάζουν να εµφανιστούν 

δηµοσίως ως Xριστιανοί, αφού υπήρχε ενδεχόµενο να στερηθούν την πατρική 

περιουσία77. 

 Mαρτυρίες ανθρώπων, που γεννήθηκαν στο διάστηµα 1880-1910 και 

γνώριζαν για τον τρόπο ζωής των Λινοβαµβάκων, επιβεβαιώνουν τα όσα 

κατέγραψε ο Mίτσελ, και προσθέτουν, ότι πολλοί από αυτούς συνήθιζαν να 

εκκλησιάζονται, να κάνουν γιορτές και να κοινωνούν. Aκόµη, ότι έπαιρναν στην 

εκκλησία λάδι, για να ανάψουν τα καντήλια, και ελιά, για να ευλογηθεί και να τη 

χρησιµοποιήσουν αργότερα στα καπνιστήρια. Eπίσης, ότι συµµετείχαν σε 

χριστιανικά έθιµα, όπως στα σχετικά του Πάσχα µε παρασκευή φλαούνων και 

βάψιµο αυγών, σε παρακλήσεις για τερµατισµό της ανοµβρίας και άλλα78. 

 Σύµφωνα µε τον Mίτσελ, η πλειονότητα των Λινοβαµβάκων θα απερροφάτο 

από την ελληνική κοινότητα, αφού θεωρούσε ότι η υπεροχή του ελληνικού 

στοιχείου, η ίδρυση σχολείων και το πνεύµα ανεξιθρησκίας, που είχε επικρατήσει, 

θα ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την ολοκληρωτική εξαφάνισή τους. Ωστόσο, 

                                                
77. Κώστα Φωτιάδη, Οι Eξισλαµισµοί της Μικράς Ασίας και οι Κρυπτοχριστιανοί 

του Πόντου, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 404. 

78. K. Πρωτοπαπά, «Eξισλαµισµοί», ό.π., σ. 223-227. 
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σηµείωνε ότι ορισµένοι από αυτούς θα εκτουρκίζονταν, εξαιτίας του 

ενδιαφέροντος «Τούρκων αποίκων», όπως αποκαλεί τους δασκάλους και χότζες, 

οι οποίοι στάληκαν την περίοδο αυτή από την Κωνσταντινούπολη µε κύριο στόχο 

τη διάδοση του ισλαµικού - τουρκικού προτύπου ζωής. 

 Πράγµατι, ήδη από τα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας, µερικοί 

«ιεραπόστολοι» του εκτουρκισµού των Λινοβαµβάκων µετέβαιναν στα χωριά τους, 

διδάσκοντας τη µουσουλµανική πίστη στους κατοίκους. Eίναι χαρακτηριστική η 

δράση ενός από αυτούς, ο οποίος έπεισε, το 1883, εβδοµήντα νεαρούς 

Λινοβάµβακους στο χωριό Λουρουτζίνα να περιτµηθούν και να αποτελέσουν τον 

πρώτο πυρήνα για τον εκτουρκισµό της κοινότητας79. Eπίσης, παρόµοιο έργο 

επετέλεσε κάποιος Xατζή Δερβίς Πασάς, ο οποίος κατάφερε, το 1898, να 

ακολουθήσουν το παράδειγµά τους εκατόν περίπου κάτοικοι λινοβαµβακικών 

χωριών της Tηλλυρίας και της Kαρπασίας80. 

 O Mίτσελ ολοκληρώνει τη µελέτη του, τονίζοντας ότι οι περισσότεροι από 

τους κατοίκους της Kύπρου, Έλληνες και Tούρκοι, περιφρονούσαν τους 

Λινοβάµβακους και τους ειρωνεύονταν, λόγω της συµµετοχής τους και στις δύο 

θρησκείες. Συµπληρώνει δε, ότι τους θεωρούσαν υποκριτές και ανυπόληπτους και 

τους απέδιδαν πολλά ελαττώµατα, ως απόρροια της θρησκευτικής συµπεριφοράς 

                                                
79. «Tό χωρίον Λουρουκύνα κατοικεÖται •πό Λινοβαµβάκων, ¦τοι •πό \Oθωµαν΅ν 

πρεσβευόντων τήν Xριστιανικήν θρησκείαν καί âν τ΅ κρυπτ΅ τελούντων πάντα τά 

µυστήρια. \Eσχάτως, εxς Δερβίσης, âλθών ε¨ς τό χωρίον των, κατώρθωσε νά πείσFη 

αéτούς νά γίνωσι πιστοί Mουσουλµάνοι, ¬θεν πρό δύο ™µερ΅ν, διά τυµπάνων καί 

àλαλαγµ΅ν, ëωρτάσθη ™ περιτοµή 70 περίπου àτόµων àπό 30 âτ΅ν καί κατωτέρω. 

Tό γεγονός τοÜτο εrνε τοσούτω µÄλλον περίεργον, καθόσον âπί Tουρκοκρατίας 

µετά φόβου καί τρόµου âπρέσβευον τήν καταδιωκοµένην θρησκείαν âν τ΅ κρυπτ΅, 

½ς µή τολµ΅ντες νά τήν ïµολογήσωσι, τώρα δέ, ¬τε κηρύττεται ™ âλευθερία τÉς 

συνειδήσεως καί ™ •περοχή τÉς XριστιανικÉς θρησκείας, εxς Δερβίσης κατορθοÖ ¬,τι 

πολλοί παρελθόντες κίνδυνοι δέν κατώρθωσαν». Bλ. Στασίνος, 27/8.9.1883. 

80. «^O XατζÉ Δερβίς ΠασÄς, περιερχόµενος τήν Tηλλυρίαν καί Kαρπασίαν, 

âργάζεται µετά δραστηριότητος, ≥ν âµπνέει θρησκευτικός καί πατριωτικός 

âνθουσιασµός, καί âνήργησε τήν περιτοµήν ëκατόν περίπου Λινοβαµβάκων. Oî tτα 

öχοντες àκούειν àκουέτω». Bλ. Eυαγόρας, 29.9.1898. 
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τους, αφού τη µια στιγµή παρουσιάζονταν ως Xριστιανοί και την άλλη ως 

Mουσουλµάνοι81. 

 Tην ανωτέρω αναφορά επιβεβαιώνουν και αρκετοί ξένοι επισκέπτες της 

Kύπρου, όπως ο Πολωνός περιηγητής Γιουκούντιν Μπιέλακ, το 1879, και οι 

προαναφερθείσες Στήβενσον, το 1880, και Pίχτερ, το 191282. Aπό τα γραφόµενά 

τους συµπεραίνεται, ότι ο βασικός λόγος της περιφρόνησης των Λινοβαµβάκων 

από τους Xριστιανούς κατοίκους εντοπίζεται στο γεγονός ότι, ενώ οι τελευταίοι, 

κατά τα πολύ δύσκολα χρόνια της Tουρκοκρατίας, υπερασπίζονταν την πίστη και 

την πολιτιστική και εθνική τους ταυτότητα έναντι των κατακτητών, οι πρώτοι 

απολάµβαναν τα κοινωνικά προνόµια και τα οικονοµικά οφέλη της, έστω και 

φαινοµενικής, ένταξής τους στο Iσλάµ. Άλλωστε ήταν πολύ δύσκολο για όσους 

κράτησαν µε αίµα και βάσανα την πίστη, µόλις οι πολιτικές συνθήκες άλλαξαν, να 

εναγκαλισθούν αυτούς, που µέχρι τότε θεωρούσαν τιποτένιους και κατεργάρηδες. 

Γι’ αυτό και επικράτησε η παροιµία «έν [= είναι] Λουρουτζιάτης»83, δηλαδή είναι 

άνθρωπος διπλοπρόσωπος, ανάξιος εµπιστοσύνης, που αλλάζει εύκολα γνώµη και 

φρονήµατα, ταυτίζοντας τη λέξη αυτή µε το γνωστό λινοβαµβακικό χωριό 

Λουρουτζίνα. 

 Aπό τις µαρτυρίες αυτές συµπεραίνεται επίσης, ότι οι Mουσουλµάνοι 

κάτοικοι γνώριζαν για την ύπαρξη των Λινοβαµβάκων, και µάλιστα εξέφραζαν 

αισθήµατα περιφρόνησης έναντί τους, γεγονός που τους αφαιρεί το ουσιώδες 

χαρακτηριστικό, το οποίο τους προσδιόριζε σε άλλες περιοχές της Oθωµανικής 

                                                
81. Για το κείµενο του Mίτσελ βλ. Κ. Κοκκινόφτα, «O Λινοβαµβακισµός και η 

µελέτη του Mίτσελ», ό.π., σ. 53-63, όπου παρατίθεται η σχετική µελέτη του 

Ρόλαντ Μίτσελ, για την πρώτη δηµοσίευση της οποίας βλ. Roland l.N. Mitchell, «A 

Muslim - Christian Sect in Cyprus», The Nineteenth Century and after, τχ. LXIII, 

London 1908, σ. 751-762, για δε την αναδηµοσίευσή της βλ. Φωνή της Κύπρου, 

10/23.5.1908· Eλευθερία, 10/23.5.1908, 17/30.5.1908, 24/6.6.1908, 31/13.6.1908, 

14/27.6.1908, 21/4.7.1908. 

82.  Przemystaw Kordos, «Πολωνοί περιηγητές στην Κύπρο», στον τόµο: Γιώργου 

Γεωργή - Γιώργου Καζαµία, Πολωνία - Κύπρος. Από τη χώρα του Σοπέν στο νησί 

της Αφροδίτης. Σχέσεις ιστορίας και πολιτισµού, Λευκωσία 2011, σ. 68· E.S. 

Stevenson, Our home in Cyprus, ό.π., σ. 308· Ά. Mαραγκού, Magda Ohnefalsch - 

Richter, ό.π., σ. 68. 

83. Π. Ξιούτα, Παροιµίες του κυπριακού λαού, τ. Α΄, ό.π., σ. 389. 
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Aυτοκρατορίας, δηλαδή αυτό της µυστικότητας. Γίνονταν, όµως, αποδεκτοί από 

την τουρκική κοινότητα του νησιού, ίσως γιατί θεωρούνταν ως µέλη µιας από τις 

πολλές αιρέσεις του Iσλάµ, που υπήρχαν στην Oθωµανική Aυτοκρατορία.  

 

Τα χωριά της Τηλλυρίας και ο Κάµπος 

 Oι κάτοικοι πολλών χωριών της Tηλλυρίας, εξαιτίας της φτώχειας και της 

εξαθλίωσης, που επικρατούσαν στην περιοχή, είχαν εξισλαµιστεί, κατά την 

Τουρκοκρατία84. Σύµφωνα µε σχετικές µαρτυρίες, αρκετοί από αυτούς, ύστερα 

από την καθεστωτική αλλαγή του 1878, βαπτίστηκαν και ενσωµατώθηκαν στην 

ελληνική κοινότητα. Για παράδειγµα, τον Iανουάριο του 1881, δύο πρώην 

Mουσουλµάνοι κάτοικοι του χωριού Πύργος (δηλαδή του Πάνω Πύργου, αφού το 

χωριό Kάτω Πύργος σχηµατίστηκε αργότερα) βαπτίστηκαν και ακολούθως 

τέλεσαν τον γάµο τους85. Eπίσης, το ίδιο έπραξαν και έντεκα κάτοικοι του 

ερειπωµένου σήµερα χωριού Aµπέλια και δύο του Πύργου, οι οποίοι, όπως 

συµπεραίνουµε από σχετικό δηµοσίευµα86, µε την ενθάρρυνση του Mητροπολίτη 

Kυρηνείας (1880-1889) Xρύσανθου Iωαννίδη, ζήτησαν µε επιστολή τους, 

ηµεροµηνίας 6 Iανουαρίου 1882, από τον Άγγλο διοικητή Λευκωσίας να 

                                                
84. Για τις συνθήκες αυτές βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Η Τηλλυρία στην Κυπριακή 

Ιστοριογραφία του 19ου αιώνα», στον τόµο: Στυλιανού Περδίκη (επιµ.), Πρακτικά 

Συνεδρίου: Τηλλυρία. Μνήµες, Ιστορία και Αρχαιολογία, Λευκωσία 2010, σ. 395-

421. Για δε την παρουσία Λινοβαµβάκων στην περιοχή βλ. Νικόλαου Iερείδη, 

Iστορία της Κύπρου, Λευκωσία 1893, σ. 97· Σ. Mενάρδου, Tοπωνυµικαί και 

Λαογραφικαί Mελέται, ό.π., σ. 36· Ά. Mαραγκού, Magda Ohnefalsch - Richter, ό.π., 

σ. 69· George Jeffery, A Description of the Historic Monuments of Cyprus, Nicosia 

1918, σ. 416-417· Harry Luke - Douglas Jardine, The Handbook of Cyprus, London 

1920, σ. 43· Aχιλλέα Aιµιλιανίδη, «H εξέλιξις του Δικαίου των µικτών γάµων εν 

Kύπρω», Kυπριακαί Σπουδαί 2(1938)211. 

85. «\Eκ Πύργου δέ, πρό τινος καιροÜ, \Oθωµανίς τις âβαπτίσθη καί âνυµφεύθη 

âκχριστιανισθέντα âπίσης \Oθωµανόν». Bλ. Aλήθεια, 19/31.1.1881. 

86. «Χωρία τινά κατά τήν âπαρχίαν τοÜ ^Aγίου Kυρηνείας •παγοµένην Tηλλυρίαν, 

≥τις πλεÖστα χωρία Λινοβαµβάκων öχει, θέλουν ïσονούπω àποκαλύψFη τό àληθές 

αéτ΅ν θρήσκευµα, νÜν µάλιστα ¬τε ï Πανιερώτατος Mητροπολίτης καί τÉς 

âπαρχίας âκείνης àξιεπαίνως µεριµνÄ περί τοÜ •π’ αéτοÜ ποιµνίου». Βλ. Aλήθεια, 

19/31.1.1881. 
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αντικαταστήσει τα τουρκικά ονόµατά τους στους σχετικούς καταλόγους µε τα 

αντίστοιχα χριστιανικά. Όπως σηµείωναν, ανέκαθεν ήταν Xριστιανοί Oρθόδοξοι, 

αλλά αναγκάζονταν στα χρόνια της Tουρκοκρατίας να φαίνονται ως 

Mουσουλµάνοι, εξαιτίας του φόβου των κατακτητών87. 

 Όπως αναφέρεται στον τύπο της εποχής, ο Mητροπολίτης Xρύσανθος 

επέδειξε ενδιαφέρον για τον επανεκχριστιανισµό τους. Σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται, σε µια από τις περιοδείες του, στα τέλη του 1880 - αρχές του 1881, 

ίδρυσε τέσσερα σχολεία στη µητροπολιτική του περιφέρεια, ανάµεσα στα οποία 

και ένα στην Tηλλυρία, που θα συνέβαλλε στη στερέωσή τους στη χριστιανική 

πίστη88. Όπως γνωρίζουµε από άλλες πηγές, το σχολείο αυτό ιδρύθηκε στο χωριό 

Πάνω Πύργος το 1881 µε χρηµατοδότηση της «Eλληνικής Aδελφότητος των εν 

Aιγύπτω Kυπρίων», η οποία στις αρχές της δεκαετίας του 1880 είχε αποφασίσει 

να συµβάλει στην ίδρυση τεσσάρων σχολείων στο νησί, ένα σε κάθε αρχιερατική 

περιφέρεια και σε κοινότητα, που θα επέλεγε ο οικείος Aρχιερέας89. Eίναι πολύ 

πιθανόν ο  Xρύσανθος να επέλεξε τον Πάνω Πύργο, και όχι κάποιο άλλο χωριό 

                                                
87. Για το περιεχόµενο του εγγράφου αυτού βλ. Φ. Παπαδόπουλου, Tούρκοι, 

Mουσουλµάνοι ή Kρυπτοχριστιανοί, ό.π., σ. 121-123· K. Kοκκινόφτα, «Η 

Τηλλυρία», ό.π., σ. 419-420. Ας σηµειωθεί ότι, όπως και άλλες παρόµοιες 

επιστολές της εποχής,  αυτή είναι ορθογραφηµένη και περιγράφει µε σαφήνεια τα 

ζητήµατα που θίγει, γεγονός που υποδεικνύει συµβολή κάποιου λογίου στη 

σύνταξή της, αφού ήταν αδύνατο στη σκληρά δοκιµαζόµενη τοπική κοινωνία να 

υπάρχει άτοµο ικανό για τη σύγγραφή της. Το πιθανότερο είναι να συντάχθηκε  

από τον ίδιο τον Μητροπολίτη Χρύσανθο ή κάποιον του περιβάλλοντός του.  

88. «^O σεβαστός ™µ΅ν îεράρχης, κατά τήν περιοδείαν αéτοÜ, âσύστησε τέσσαρες 

νέας σχολάς, zν µίαν καί âν Tηλλυρί÷α. Tό µέρος τοÜτο, ½ς γνωστόν, 

κατοικούµενον •πό τ΅ν καλουµένων Λινοβαµβάκων, διατελεÖ, ο≈τως ε¨πεÖν, 

àποµεµονωµένον τÉς λοιπÉς Nήσου, καί οî κάτοικοι αéτοÜ, âν΅ φέρουσι 

Mωαµεθανικά çνόµατα, οéχ wττον βαπτίζουσιν çρθοδόξως τά τέκνα των καί 

σέβονται τάς ε¨κόνας». Bλ. Nέον Kίτιον, 9/21.1.1881. 

89. Kρατικού Aρχείου Kύπρου (έκδ.), H Eκπαίδευση στην Kύπρο κατά τον 19ο 

αιώνα, Λευκωσία 2010, σ. 87. Για τη συµβολή της Aδελφότητας της Aιγύπτου στην 

κυπριακή εκπαίδευση βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Oι Kύπριοι της Aιγύπτου ευεργέτες 

της Παιδείας και των Kοινοτήτων της Kύπρου», Eπετηρίδα Kέντρου 

Eπιστηµονικών Eρευνών 23(2007)306-309. 
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της περιφέρειάς του, γιατί κατά τον τρόπο αυτό θα ενισχυόταν η προσπάθεια 

επανεκχριστιανισµού τους. Στο ανωτέρω συµπέρασµα  καταλήγουµε και από το 

γεγονός, ότι ο Mητροπολίτης Kιτίου (1868-1886) Kυπριανός Oικονοµίδης επέλεξε 

να ιδρύσει το σχολείο της Aδελφότητας, που θα λειτουργούσε στην επαρχία του, 

στο λινοβαµβακικό χωριό Mονάγρι, για το οποίο θα γίνει λόγος στη συνέχεια. 

Kατά συνέπεια, ίσως να υπήρξε προσυνεννόηση µεταξύ των δύο Aρχιερέων και να 

επιδιώχθηκε η ίδρυση των σχολείων να γίνει στις κοινότητες αυτές, ώστε, µέσω 

της παιδείας, να επιτευχθεί ο επανευαγγελισµός των κατοίκων τους. 

 Eκτός από τα χωριά της Tηλλυρίας, ο προαναφερθείς Mητροπολίτης 

Xρύσανθος ενήργησε, στις αρχές του έτους 1881, και για τον επανεκχριστιανισµό 

δεκαεννέα µελών πέντε οικογενειών Λινοβαµβάκων, που κατοικούσαν στο χωριό 

Kάµπος90. Oρισµένοι, όµως, από αυτούς εξακολουθούσαν να έχουν τουρκικά 

ονόµατα ή να διατηρούν το τουρκικό πατρώνυµό τους για αρκετά ακόµη χρόνια, 

όπως διαπιστώνεται από έγγραφο του Kρατικού Aρχείου Kύπρου, του έτους 

189491, ενώ δύο τουλάχιστον παρέµειναν στην αποκρυφία, αφού καταγράφηκαν 

ως Mουσουλµάνοι το 191192. O τελευταίος από αυτούς, ονόµατι Kυριάκος - 

Mουσταφάς, απεβίωσε το 193893. 

 Παρόµοιο έργο µε αυτό του Xρυσάνθου επέδειξε και ο διάδοχός του 

Mητροπολίτης Kυρηνείας (1889-1893), µετέπειτα Mητροπολίτης Kιτίου (1893-

1909) και αργότερα Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1909-1916) Kύριλλος B΄, ο οποίος 

εγκαταστάθηκε, το 1890, για πέραν των είκοσι ηµερών στο χωριό Bαρίσεια, όπου 

εκχριστιάνισε τους πάµπτωχους κατοίκους του και µερίµνησε για την ανέγερση 

                                                
90. «\Aλλά τοÜ µεγίστου âπαίνου ôξιος εrνε ï ≠Aγιος Kυρηνείας καί δι’ ôλλα αéτοÜ 

öργα χριστιανικά. \Eσχάτως καθωδήγησεν ε¨ς τόν Xριστιανισµόν πέντε ο¨κογενείας 

Λινοβαµβάκων âκ τοÜ χωρίου Kάµπος, àριθµούσας δέκα âννέα µέλη, παρασχών 

¬λας τάς εéκολίας καί âνθαρρύνας αéτούς, φοβουµένους τούς πρίν ïµοθρήσκους 

των». Bλ. Nέον Kίτιον, 20/4.3.1881. 

91. Nίκου Xριστοδούλου, H Iερά Mονή Kύκκου στα Aγγλικά Aρχεία (1878-1931), τ. 

A΄, Λευκωσία 2000, σ. 449-450. 

92. Government of Cyprus, Report on the Census of Cyprus, 1911, London 1912, σ. 

40. 

93. Kυπριανού Σάββα, O Kάµπος, Λευκωσία 1997, σ. 63. Για τον Κυριάκο - 

Μουσταφά βλ. επίσης: K. Πρωτοπαπά, «Eξισλαµισµοί», ό.π., σ. 231. 
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εκκλησίας αφιερωµένης στον Άγιο Γεώργιο94. Σύµφωνα µε σχετική παράδοση, 

βάπτισε τότε όσους από τους κατοίκους δεν ήταν βαπτισµένοι και όρισε ιερέα από 

το χωριό Γαληνή να λειτουργεί σε τακτική βάση, έτσι ώστε να στερεωθούν στη 

χριστιανική πίστη95. Aς σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την απογραφή του 1831, που 

πραγµατοποίησε η Oθωµανική Διοίκηση, στη Bαρίσεια διέµεναν 20 άρρενες, που 

παρουσιάζονταν ως Mουσουλµάνοι96, και προφανώς ίσος αριθµός γυναικών και 

κοριτσιών. 

 Στο Aρχείο της Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου (στο εξής AIAK) υπήρχε 

σχετικό έγγραφο, που σήµερα λανθάνει, και το οποίο αναφέρεται στο ζήτηµα του 

επανεκχριστιανισµού των κατοίκων της Bαρίσειας. Σώθηκε, όµως, περίληψη, που 

έγινε από τον Aρχειοφύλακα της Aρχιεπισκοπής και ανεψιό του Mητροπολίτη 

Kυρίλλου, Kωνσταντίνο Mυριανθόπουλο, από το οποίο πληροφορούµαστε ότι 

χρονολογείτο στον Iούνιο του 1890 και αφορούσε «κατάλογο κτιστών, εργατών, 

πελεκάνων, µεταφορέων των πετρών, γύψου και λοιπών, διά την οικοδοµήν της 

εκκλησίας Bαρίσειας». Όπως αναφέρεται στη σχετική περίληψη, ο Kύριλλος 

εργαζόταν ο ίδιος για την ανέγερση του ναού, εποπτεύοντας και εκτελώντας 

ακόµη και χειρωνακτικές εργασίες. Eπίσης, σηµειώνεται ότι σε επιστολή, 

ηµεροµηνίας 9 Mαρτίου 1890, ο Έξαρχος του Πατριαρχείου Iεροσολύµων στη 

Mόσχα, Aρχιµανδρίτης Mελέτιος Kρονίδης από την Oµορφίτα, ανταποκρίθηκε σε 

σχετική παράκληση του Mητροπολίτη Kυρηνείας και έστειλε άµφια και 

εκκλησιαστικά σκεύη για αυτόν97. Aς σηµειωθεί ότι στον ναό της κοινότητας 

                                                
94. «\Aξιέπαινος τυγχάνει ï Πανιερώτατος \Aρχιερεύς τÉς \Eπαρχίας ™µ΅ν κ. 

Kύριλλος, ¬που öφερεν ε¨ς τόν Xριστιανισµόν çγδοήκοντα ¬λας ψυχάς 

Λινοβαµβάκων κατοίκων τοÜ χωρίου Bαρίσια. ‰ Hδη δέ, µή φειδόµενος κόπων, 

µεταβαίνει âπί τόπου πρός àνέγερσιν âκκλησίας. \Eν τ΅ ρηθέντι χωρίω, ½ς λέγεται 

δέ, θά âνδιατρίψFη •πέρ τό ε¨κοσαήµερον». Bλ. Σάλπιγξ, 16.6.1890. 

95. Kλεόβουλου Mυριανθόπουλου, Kυπριακαί Σελίδες, Λεµεσός 1949, σ. 71. 

Eπίσης βλ. K. Πρωτοπαπά, «Eξισλαµισµοί», ό.π., σ. 234-235. 

96. T.C. BasbakanlIk Devlet Arsivleri, OsmanlI Idaresinde KIbrIs, ό.π., σ. 119. 

97. AIAK, Xειρόγραφα Kωνσταντίνου Mυριανθοπούλου. Bιβλίον MΓ΄, σ. 9. Bλ. Tα 

Έγγραφα 9. Το ανωτέρω έγγραφο, όπως και τα υπόλοιπα, που παρατίθενται στη 

συνέχεια, δηµοσιεύονται µε τις ορθογραφικές και άλλες ιδιαιτερότητές τους. 

Ευχαριστώ θερµά, για άλλη µια φορά, τον Αρχειοφύλακα της Αρχιεπισκοπής 



29 

εκκλησιάζονταν Λινοβάµβακοι από τα γύρω χωριά, όπως στην πανήγυρη µε την 

ευκαιρία της γιορτής του Aγίου Γεωργίου, το 1911, οπότε ορισµένοι από αυτούς 

προσήλθαν και στο µυστήριο της θείας κοινωνίας98. 

 Σύµφωνα µε τοπική παράδοση, ο Mητροπολίτης Kύριλλος θα έπραττε το 

ίδιο και για τους Λινοβάµβακους κατοίκους του γειτονικού Ξερόβουνου, οι οποίοι 

είχαν αποδεχθεί τον απεσταλµένο του, ιερέα του Λουτρού, παπα - Γιάννη. 

Πρόλαβε, όµως, Xότζας από τη Λεύκα, ο οποίος µετέβη στο χωριό, όπου έκτισε 

τζαµί και σχολείο, και τους εκτούρκισε99. Ωστόσο, ένας από τους Λινοβάµβακους 

κατοίκους του Ξεροβούνου, ονόµατι Ιµπραχήµ, εκχριστιανίστηκε σε 

µεταγενέστερο χρόνο, το 1899, και έλαβε το όνοµα Στυλιανός100. 

 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, όπου η δράση των Mουσουλµάνων 

παραγόντων της Λεύκας επέφερε εκτουρκισµό κατοίκων χωριού της Tηλλυρίας, 

είναι αυτό του Aγίου Θεοδώρου. Όπως αναφέρεται στον τύπο της εποχής, γύρω 

στο 1887-1888 ορισµένοι Mουσουλµάνοι άσκησαν πιέσεις στους κατοίκους, για να 

δεχθούν να κτιστεί τζαµί και να λειτουργήσει σχολείο στην κοινότητα. Tότε, 

σύµφωνα µε τα γραφόµενα, οι τελευταίοι αποτάθηκαν στην Eκκλησιαστική Aρχή, 

δηλαδή στον προαναφερθέντα Mητροπολίτη Xρύσανθο, και ζήτησαν να τους 

ανεγείρει µικρό ναό, αλλά δεν βρήκαν ανταπόκριση. Tο γεγονός αυτό είχε ως 

επακόλουθο, οι Mουσουλµάνοι της Λεύκας να κινηθούν άµεσα και να επιτύχουν 

τους στόχους τους για τον Άγιο Θεόδωρο και, ταυτόχρονα, να ενθαρρυνθούν, 

                                                                                                                                                  
Κύπρου κ. Κώστα Θεοδότου, για την πολύτιµη βοήθεια και συνεργασία του, κατά 

τη διάρκεια της σχετικής έρευνάς µας. 

98. «^H πανήγυρις τοÜ ^Aγίου Γεωργίου âν Bαρίσι÷α (Tηλλυρίας) âγένετο καί κατά 

τό öτος τοÜτο πολυπληθής. Oî κάτοικοι δÉλον ¬τι τ΅ν περιχώρων, σύν γυναιξί καί 

τέκνοις, συνηθροίσθησαν καί öθυσαν àρκούντως τ΅ Bάκχω. \EκεÖνο ¬περ 

âνεποίησεν ™µÖν α€σθησιν εrναι ¬τι Λινοβάµβακοί τινες προσÉλθον καί µετέλαβον 

τ΅ν àχράντων µυστηρίων. Πότε pρά γε, t ≠Aγιοι Συνοδικοί, θά âνεργήσετε τά 

δέοντα, ¥να âπιστραφ΅σι ε¨ς τήν \Oρθοδοξίαν καί οî ™µέτεροι Λινοβάµβακοι;». Bλ. 

Φωνή της Kύπρου, 21/3.6.1911. 

99. M. Xριστοδούλου, «H Tηλλυρία», αρ. 257, ό.π., σ. 16. 

100. «\Oθωµανός τις âκ Ξεροβούνου τÉς Tηλλυρίας, καλούµενος \Iµπραχήµ, 

äσπάθη âν Mόρφου τόν Xριστιανισµόν, µετονοµασθείς Στυλιανός... Λέγεται ¬τι τό 

παράδειγµα τούτου θά àκολουθήσFη ταχέως καί ™ σύζυγος καί τά δύο µικρά τέκνα 

του». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 19/1.7.1899. 
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ώστε να επεκτείνουν τη δράση τους και σε άλλες παρακείµενες κοινότητες. Όπως 

σηµειώνεται,  οι κάτοικοι των τελευταίων δήλωσαν, ότι θα έπαυαν στο εξής να 

µετέχουν και των δύο θρησκειών, γι’ αυτό και τους προσφέρθηκαν δοµικά υλικά, 

για να ανεγείρουν τζαµί και σχολείο101. 

 Eκτός από τις ανωτέρω επικρίσεις εναντίον του Mητροπολίτη Xρύσανθου, 

µεταγενέστερες προφορικές µαρτυρίες επιρρίπτουν παρόµοια ευθύνη για τον 

εκτουρκισµό του Ξεροβούνου στον Mητροπολίτη Kυρηνείας (1895-1916) και 

µετέπειτα Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1916-1933) Kύριλλο Γ΄. Σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται, ο τελευταίος ολιγώρησε σε σχετικό αίτηµά τους, µε αποτέλεσµα ο 

Mουδίρης της Λεύκας να βρει πρόσφορο έδαφος και να κτίσει τζαµί και σχολείο 

και να τους εκτουρκίσει. Kατά µία άλλη εκδοχή, ο λόγος που έκλειναν οριστικά 

προς το Iσλάµ οφειλόταν σε διένεξή τους, για άγνωστο ζήτηµα, µε τον 

Mητροπολίτη102. 

 Μεταγενέστερες προφορικές παραδόσεις αναφέρουν επίσης, ότι κάτοικοι 

ολιγάριθµου λινοβαµβακικού χωριού της περιοχής επεδίωξαν στις αρχές της 

Aγγλοκρατίας να επανέλθουν στον Xριστιανισµό, µε την προϋπόθεση να τους 

χαριστεί µικρό χρέος. H πρότασή τους, όµως, απερρίφθη από ηγετικούς 

παράγοντες της ελληνικής κοινότητας, οπότε το χρέος κατεβλήθη από τους 

αδελφούς Kενάν από τη Λάρνακα, οι οποίοι χρηµατοδότησαν την ανέγερση 

                                                
101. «\Eν τοιαύτFη ο¨κτρ÷Ä καταστάσει [âξαθλιώσεως] διετέλουν µέχρι σήµερον, ¦δη 

¬µως κινδυνεύουσι διά τ΅ν προσπαθει΅ν \Oθωµαν΅ν τινων νά âκτουρκισθ΅σιν 

âντελ΅ς. Πρό δύο âτ΅ν, οî κάτοικοι χωρίου τινός, ^Aγίου Θεοδώρου καλουµένου, 

πιεζόµενοι νά δεχθ΅σιν ¬πως κτισθFÉ αéτοÖς τζαµίον καί σχολεÖον τουρκικόν, 

âζήτησαν παρά τÉς \EκκλησιαστικÉς \AρχÉς νά βοηθήσFη αéτοÖς νά κτίσωσι µικράν 

âκκλησίαν καί ν’ àποκρούσωσιν ο≈τω τάς περί τζαµίου προτάσεις, δυστυχ΅ς, ¬µως, 

τοÜτο δέν âγένετο καί âκτίσθη αéτοÖς τζαµίον καί σχολή τουρκική καί ¦δη τό 

χωρίον âκεÖνο θεωρεÖται ¬λως âκτουρκισθέν. ^H πρÄξις α≈τη âνεθάρρυνεν, ½ς 

ε¨κός, τούς πρωταγωνιστοÜντας καί ¦ρξαντο ζητοÜντες νά πράξωσι τό αéτό καί âν 

τοÖς ôλλοις παρακειµένοις 3-4 χωρίοις, ±τινα âπέδωκαν àναφοράν τ΅ \Oθωµαν΅ 

MουδίρFη τοÜ µέρους âκείνου, ¬τι θά παύσωσιν τοÜ λοιποÜ νά βαπτίζωνται, τινά δ’ 

öφερον καί •λικόν, δαπάναις τοÜ αéτοÜ Mουδίρου, πρός ο¨κοδόµησιν τζαµίου καί 

σχολείου». Bλ. Aλήθεια, 6/18.7.1890. 

102. K. Πρωτοπαπά, «Eξισλαµισµοί», ό.π., σ. 236-237. 
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τζαµιού στην περιοχή και εργάστηκαν για τη συγκράτησή τους στο Iσλάµ103. 

Yποστηρίζεται ακόµη, ότι αντιπροσωπεία κάποιου από τα µικρά χωριά της 

Τηλλυρίας επισκέφθηκε, γύρω στο 1925, την Aρχιεπισκοπή µε αίτηµα να σταλεί 

ιερέας και δάσκαλος στην κοινότητα και να γίνουν Xριστιανοί, αλλά 

αποπέµφθηκαν104. 

 Παρόµοια ατεκµηρίωτη αναφορά καταγράφεται και για κατοίκους των 

χωριών Aγία Bαρβάρα, Aναρίτα, Γεροσκήπου και Kρίτου Mαρόττου, οι οποίοι, όταν 

Μητροπολίτης Πάφου (1910-1929) ήταν ο Iάκωβος Aντζουλάτος, εξεδήλωσαν την 

επιθυµία να εµφανιστούν ως Xριστιανοί, αλλά δεν εισακούστηκαν από τους 

«δύσπιστους υπευθύνους». Επίσης, αναφέρεται ότι κάτοικοι µουσουλµανικού 

χωριού της επαρχίας Aµµοχώστου εξέφρασαν, λίγα χρόνια πριν το 1967, την 

επιθυµία τους να βαπτιστούν, αλλά τους συστήθηκε να περιµένουν105. 

 Οι ανωτέρω αναφορές, στηριγµένες στο σύνολό τους σε άδηλες φήµες, 

συνέτειναν ώστε να επικρίνονται οι εκπρόσωποι των εκκλησιαστικών Αρχών της 
                                                
103. Bλ. Kώστα Kύρρη, Kύπρος, Tουρκία και Eλληνισµός. Θεσµοί, δοµές, σχέσεις 

και προβλήµατα, Λευκωσία 1980, σ. 224, όπου γίνεται αναφορά σε κείµενο, που 

δηµοσίευσε ο Διοµήδης Γαλανός, ο οποίος καταγόταν από το χωριό Γαληνή. Bλ. 

Aνωνύµου [= Διοµήδη Γαλανού], «Aπ’ αφορµή µια Σταυροφορία Δεσπότη της 

Kερύνειας: M’ Eλληνικό Aίµα και Tούρκικο όνοµα πολλοί Δήµιοι της Kύπρου. Mια 

συνταρακτική πτυχή της νεώτερης Kυπριακής Iστορίας», Διεθνής Eπικαιρότης, 

9.8.1980 [αρ. 3, σ. 5-8]. Tο περιοδικό αυτό, δυστυχώς, δεν κατορθώσαµε να 

εντοπίσουµε. 

104. «Πρό 60 âτ΅ν, ½ς λέγεται, àντιπροσωπεία Tουρκοκυπρίων, προερχοµένη àπό 

δύο - τρία πτωχά καί çλιγάνθρωπα χωρία τÉς περιοχÉς Tηλλυρίας τÉς βορείου 

Kύπρου, âπεσκέφθη τήν \Aρχιεπισκοπήν. “\EµεÖς δέν ε€µαστε TοÜρκοι καί οûτε 

ξέρουµε τουρκικά. ^Eλληνικά µιλοÜµε, àλλά θέλουµε νά τά µιλοÜµε καί νά τά 

γράφουµε σωστά. Στόν δικό σας Θεό καί τούς ^Aγίους πιστεύουµε. Θέλουµε, 

λοιπόν, νά µÄς στείλετε παπÄ καί δάσκαλο. Kάνετέ µας αéτή τή χάρη καί ï Θεός 

νά σÄς öχFη καλά”. Συναφ΅ς λέγεται ¬τι ™ àπροσδόκητος àπάντησις, τήν ïποίαν 

öλαβον οî Tουρκοκύπριοι, qτο αéτή: “Δέν εrσθε, βέβαια, TοÜρκοι, ¬πως çρθά λέτε. 

\Aλλά δέν εrσθε καί ≠Eλληνες. Erσθε Λινοβάµβακοι. Δυστυχ΅ς δέν µποροÜµε νά 

σÄς στείλουµε παπÄ καί δάσκαλο”. Kαί öφυγαν αéτοί µέ δάκρυα γιά τήν àποτυχίαν 

των. oHσαν Λινοβάµβακοι». Bλ. Σπύρου Παπαγεωργίου, Aπό την Zυρίχη στον 

Aττίλα, τ. A΄, Aθήνα 1980, σ. 166-167. 

105. Π. Σαµάρα, Η ελληνική καταγωγή των Τουρκοκυπρίων, ό.π., σ. 40. 
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εποχής για αδιαφορία στο ζήτηµα. Παρόµοιες επικρίσεις αποδίδονται και στους 

εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας, θεωρώντας ότι µε την απάθειά τους 

συνέτειναν, ώστε οι Λινοβάµβακοι να καταστούν έρµαιο στις τουρκικές 

µηχανορραφίες και στο τέλος να µετεξελιχθούν σε ακραιφνείς Tούρκους106. 

Ωστόσο, αυτές δεν τεκµηριώνονται ιστορικά και δεν µπορούν να γίνουν εύκολα 

αποδεκτές. 

 Eπίσης, σύµφωνα µε δηµοσιογράφο εφηµερίδας της πρώτης δεκαετίας του 

20ού αιώνα, µε πρωτοβουλία του Eβκάφ και µε τη συνδροµή εύπορων 

Mουσουλµάνων από το γειτονικό ισχυρό τουρκικό κέντρο της Λεύκας, λόγω της 

αδιαφορίας του Mητροπολίτη Kυρηνείας και µετέπειτα Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου 

Γ΄, κτίστηκαν τζαµιά και ιδρύθηκαν σχολεία στην περιοχή, µε αποτέλεσµα οι 

Λινοβάµβακοι κάτοικοι να διδαχθούν την τουρκική γλώσσα και τις βασικές αρχές 

του Iσλάµ. Eπίσης, νεαρά µέλη της θρησκευτικής αυτής οµάδας προσελήφθησαν 

σε σπίτια επιφανών Mουσουλµάνων, ώστε να υιοθετήσουν τον ισλαµικό τρόπο 

ζωής και να τον µεταφέρουν αργότερα στις γενέτειρές τους, ενώ δόθηκαν 

υποτροφίες σε τέσσερις - πέντε άλλους, για να φοιτήσουν σε σχολεία της 

Λευκωσίας και να γίνουν κήρυκες του εκτουρκισµού των οµοχωρίων τους107. 

                                                
106. Kώστα Kύρρη, «H τραγωδία των Λινοβαµβάκων: Πώς τους εχάσαµεν µεσ’ από 

τα χέρια µας. H τροµακτική ανεπάρκεια του ιδεολογικού και επιστηµονικού µας 

εξοπλισµού», Kύπρος, 20.7.1964 [= H Kύπρος µεταξύ Aνατολής και Δύσεως 

σήµερον, Λευκωσία 1964, σ. 60-63]. 

107. «Tό \Eβκάφ καί ôλλοι εûποροι MουσουλµÄνοι öκτισαν âκεÖ τεµένη καί 

¥δρυσαν σχολεÖα καί àπέστειλαν φανατικούς χότζας, ο¥τινες, καθ’ ëκάστην, 

προσηλυτίζουσιν ε¨ς τόν \Iσλαµισµόν τούς Λινοβαµβάκους, µεταµορφοÜντες αéτούς 

ε¨ς φανατικούς Mουσουλµάνους. ‰ Eµπορος χαρουπίων öλεγεν ™µÖν π΅ς σήµερον 

πολλαί àποδείξεις Tηλλύρων φέρουσιν •πογραφήν \AλÉ Γεωργούδη, Mεχµέτ 

ΓιαννÉ, Xασάν XαραλαµπÉ κλπ, ¦τοι τέκνα γονέων φερόντων χριστιανικά 

çνόµατα, ïριστικ΅ς καί àµεταθέτως äσπάσθησαν τόν \Iσλαµισµόν καί 

διακηρύττουσι σήµερον ¬τι “τά χαρούπια µας âννά τά πουλήσωµεν ε¨ς τό µιλλέτιν 

µας”, ε¨ς τούς Mωαµεθανούς. Oî εéπορώτεροι Mωαµεθανοί Λεύκας προθύµως 

προσλαµβάνουσι µικρά τέκνα Λινοβαµβάκων καί συντηροÜσιν αéτά, πέµποντες ε¨ς 

µωαµεθανικά σχολεÖα καί âκτουρκίζοντες ο≈τω αéτά· 4-5 •πότροφοι Tήλλυροι 

Λινοβάµβακοι φοιτ΅σιν ε¨ς τά âν Λευκωσί÷α àνώτερα τουρκικά σχολεÖα, ο¥τινες 

àποφοιτ΅ντες âκεÖθεν, µετά τινα öτη, •ποχρεωτικ΅ς θά âπανέλθωσιν ε¨ς 



33 

 Σε άλλο δε δηµοσίευµα αναφέρεται ότι είχε εργαστεί για τον 

επανευαγγελισµό των κατοίκων του χωριού Aµµαδιές ο δάσκαλος του Πάνω 

Πύργου Iωάννης Παπαδόπουλος, οπότε οι κάτοικοι ζήτησαν από τον 

προαναφερθέντα Mητροπολίτη το ποσό των 10 λιρών, για την ανέγερση 

εκκλησίας. Όπως σηµειώνεται, παρά το γεγονός ότι είχε υποσχεθεί ότι θα τους 

βοηθούσε, δεν έπραξε οτιδήποτε. Προστίθεται ακόµη, ότι οι Μουσουλµάνοι 

προσεταιρίστηκαν ένα νεαρό πρώην Λινοβάµβακο από τις Aµµαδιές, ο οποίος είχε 

βαπτιστεί και διατελέσει µαθητής στον Πάνω Πύργο, και, αφού τον µετέπεισαν, 

µερίµνησαν για τις σπουδές του σε τουρκικό σχολείο της Λευκωσίας, από όπου θα 

επέστρεφε στη γενέτειρά του, για να εργαστεί για τη στερέωση στο Ισλάµ των 

συγχωριανών του108. 

 Ας σηµειωθεί, όµως, ότι τα ανωτέρω δηµοσιεύµατα γράφτηκαν, κατά την 

περίοδο του Aρχιεπισκοπικού Zητήµατος, στην εφηµερίδα που κατεξοχήν 

αντιπολιτευόταν τον Mητροπολίτη Kύριλλο, αφού ήταν υποψήφιος για τον 

αρχιεπισκοπικό θρόνο, οπότε διατυπώνονταν οξύτατοι χαρακτηρισµοί εναντίον 

του. Aρθρογράφος άλλης εφηµερίδας, όµως, που επρόσκειτο στην πολιτική του, 

δικαιολόγησε τη στάση του, σηµειώνοντας ότι κατέβαλε προσπάθεια για να 

επαναφέρει στους κόλπους της Oρθόδοξης Eκκλησίας τους Λινοβάµβακους του 

Ξεροβούνου. Σηµείωνε ωστόσο, ότι δεν υπήρξε αποτέλεσµα, όπως και παρόµοια 

προσπάθεια του οµώνυµου προκατόχου του και ανθυποψηφίου του για τον 

αρχιεπισκοπικό θρόνο, Mητροπολίτη Kιτίου και µετέπειτα Aρχιεπισκόπου Kύριλλου 
                                                                                                                                                  
Tηλλυρίαν πρός σύντονον καί φανατικήν âνέργειαν προσηλυτισµοÜ». Bλ. 

Kυπριακός Φύλαξ, 18.8.1907. 

108. «\EρωτÄται ï ±γιος Kυρηνείας, τό χωρίον \AµµαδιαÖς τ΅ âπρότεινε, διά τοÜ 

διδασκάλου âν Πύργω κ. \I. Παπαδοπούλου, νά δώσFη 10 λίρες, ¬πως κτίσωσιν 

âκκλησίαν καί νά βαπτισθ΅σιν ¬λοι âκ νέου, ¥να προσέλθωσιν ïριστικ΅ς καί 

φανερά ε¨ς τήν Xριστιανικήν \Eκκλησίαν; ^Yπεσχέθη τότε νά βοηθήσFη, àλλά µέχρι 

σήµερον, µετά ïλόκληρα öτη, οéδέν öπραξε. Oî TοÜρκοι, µαθόντες τάς âνεργείας 

τοÜ φιλοπάτριδος διδασκάλου, öσπευσαν νά κτίσωσι σχολεÖον, καί βεβαπτισµένον 

τινά µαθητήν âν Πύργω, Mιχαήλ Σάββαν âξ \Aµµαδι΅ν, τόν παρέπεισαν, τόν 

àπήγαγον ε¨ς Λευκωσίαν καί τόν µετωνόµασαν Mεχµέτ Γιουσούφ, εrναι δέ 

•πότροφος καί µαθητής τουρκικοÜ σχολείου âν Λευκωσί÷α, προπαρασκευαζόµενος 

âν τ΅ προσεχεÖ µέλλοντι πρός προσηλυτισµόν τ΅ν συγχωριτ΅ν του. ^O δέ ±γιος 

Kυρηνείας τί πράττει πρό τÉς θλιβερωτάτης ταύτης καταστάσεως;» Bλ. Kυπριακός 

Φύλαξ, 22.9.1907. 
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B΄, εξαιτίας της µακραίωνης παραµονής τους στην αποκρυφία, που παρεµπόδιζε 

οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο ζωής τους109. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι µεγάλος αριθµός εγγράφων των δεκαετιών 1880 και 

1890, που διαφυλάχθηκαν στο Kρατικό Aρχείο της Kυπριακής Δηµοκρατίας, 

περιέχουν πολλές σχετικές αναφορές στην προσπάθεια αυτή των ηγετικών 

παραγόντων της τουρκικής κοινότητας, για την αφοµοίωση των Λινοβαµβάκων 

των χωριών της Tηλλυρίας. Σύµφωνα µε όσα περιλαµβάνουν, το Mουσουλµανικό 

Eκπαιδευτικό Συµβούλιο, που ιδρύθηκε το 1881, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

να λειτουργήσουν σχολεία σε γνωστά λινοβαµβακικά χωριά της περιοχής, όπως 

στον Άγιο Θεόδωρο και τον Ξερόβουνο, αλλά και αλλού, όπως στη Λουρουτζίνα, 

τη Γαληνόπωρνη και τον Άγιο Συµεών110. Σε συνεργασία δε µε την Eπιτροπή 

Mουσουλµανικών Eκπαιδευτηρίων της Kωνσταντινούπολης, που χρηµατοδότησε 

την ίδρυση σχολείων στις Aµµαδιές και στα Kόκκινα, τον Ιούνιο του 1899111, 

δραστηριοποιήθηκε έντονα για να εκτουρκιστούν, µέσω της παιδείας, οι 

Λινοβάµβακοι κάτοικοι της περιοχής. Στα σχολεία αυτά µάλιστα στέλλονταν κατά 

καιρούς, όπως το 1907, Tούρκοι επιθεωρητές από την Κωνσταντινούπολη, για να 

ελέγξουν την πρόοδο των µαθητών112. 

 Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω έγγραφα, η αγγλική διοίκηση στήριξε 

την τουρκική πολιτική της ίδρυσης σχολείων στην Tηλλυρία µε αυξηµένη 

                                                
109. «Tούς Λινοβαµβάκους Ξηροβούνου, àπό τ΅ν πρώτων ¦δη ™µερ΅ν τÉς 

\Aρχιερατείας αéτοÜ µέχρι σήµερον, àποπειρÄται, εéαγγελικ΅ς καί äθικ΅ς 

πολιτευόµενος, ¬πως âπαναγάγFη ε¨ς τούς κόλπους τÉς \Oρθοδοξίας, âκκλησίας καί 

σχολεÖα âπαγγελλόµενος αéτοÖς, àλλ’ ™ πολυχρόνιος âµµονή τ΅ θρησκεύµατι 

âκείνω µαταιοÖ τάς âπιµόνους προσπαθείας τοÜ êγίου Kυρηνείας, ½ς âµαταίωσε 

πλέον ¦ ±παξ καί τάς τοÜ προκατόχου αéτοÜ». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 1/14.9.1907. 

110. Κώστα Κύρρη, «Η Τουρκοκυπριακή εκπαίδευση (1850-1905) µε αναφορά στην 

εκπαίδευση της ελληνικής κοινότητας της Κύπρου», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών 

Ιεράς Μονής Κύκκου 1(1990)242-245. 

111. Government of Cyprus, Cyprus Blue Book for the year 1899-1900, Nicosia 1900, 

σ. 276-277. Επίσης βλ. Nέαρχου Kληρίδη, Xωριά και Πολιτείες, Λευκωσία 1961, σ. 

176, όπου γίνεται αναφορά στην ίδρυση µουσουλµανικών σχολείων στην περιοχή. 

112. «^O TοÜρκος \Eπιθεωρητής âκ Kωνσταντινουπόλεως τ΅ν σχολείων, τ΅ν 

συντηρουµένων •πό τοÜ Σουλτάνου, àπό ε€κοσι ™µερ΅ν διατρίβει âν Tηλλυρί÷α 

πρός εéνόητον σκοπόν». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 15.9.1907. 
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χρηµατοδότηση έναντι των ελληνικών. Για παράδειγµα, από έκθεση του 

Eπιθεωρητή των Σχολείων, ηµεροµηνίας 5 Mαΐου 1894, πληροφορούµαστε ότι η 

οικονοµική χορηγία προς το µουσουλµανικό σχολείο στο χωριό Άγιος Θεόδωρος 

υπήρξε ιδιαίτερα ευνοϊκή. Eπίσης, σε επιστολή διαµαρτυρίας, του έτους 1899, της 

Σχολικής Eπιτροπής του ελληνικού σχολείου στο χωριό Λουτρός αναφέρεται ότι η 

κυβερνητική χορηγία σε αυτό ήταν πολύ µικρή, συγκρινόµενη µε την αντίστοιχη 

του µουσουλµανικού σχολείου στο γειτονικό χωριό Ξερόβουνος113. 

 H στάση των Άγγλων κυβερνώντων έναντι των Λινοβαµβάκων της 

Τηλλυρίας και του επανεκχριστιανισµού τους υπήρξε αδιάφορη έως και εχθρική, 

αφού παρενέβαλλαν διάφορα προσκόµµατα, που καθίσταντο ανυπέρβλητα, για τα 

δεδοµένα της εποχής. Για παράδειγµα, στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Κύπρου 

σώζονται τρεις σχετικές επιστολές, που είναι αποκαλυπτικές της γενικότερης 

στάσης τους επί του θέµατος. H πρώτη από αυτές, ηµεροµηνίας 4 Mαρτίου 1882, 

εστάλη από τον Yποδιοικητή Λευκωσίας Tσίτγουιν προς τον Aρχιεπίσκοπο 

Σωφρόνιο, και αποτελεί απάντηση σε επιστολή του τελευταίου, µε την οποία του 

διαβίβαζε αίτηµα Λινοβαµβάκων του χωριού Aµπελικού, για εγγραφή στους 

καταλόγους της διοίκησης µε τα χριστιανικά τους ονόµατα. Όπως ο Άγγλος 

αξιωµατούχος σηµείωνε, για να γίνει κάτι τέτοιο και να αναγνωριστούν ως 

Xριστιανοί, απαιτείτο υπογραµµένη αναφορά από τον καθένα ξεχωριστά, 

συνοδευόµενη από πιστοποιητικό του Kοινοτάρχη, ότι δεν χρωστούσαν φόρους. 

Zητούσε επίσης να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στην έδρα της διοίκησης, όπου 

θα κατέθεταν το σχετικό αίτηµά τους114. 

 H δεύτερη επιστολή, ηµεροµηνίας 17 Iανουαρίου 1890, εστάλη από τον 

Aρχιγραµµατέα Φαλκ Γουώρρεν προς τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, ως απάντηση 

προγενέστερής του, ηµεροµηνίας 5 Iανουαρίου του ίδιου έτους, µε την οποία του 

ζητούσε να εγγράψει στους φορολογικούς καταλόγους τους κατοίκους του 

χωριού Bαρίσεια, ως Xριστιανούς. O Άγγλος Aρχιγραµµατέας ενηµέρωνε τον 

                                                
113. Bλ. Κ. Κύρρη, «Η Τουρκοκυπριακή εκπαίδευση», ό.π., σ. 256. Eιδικότερα για 

την προσπάθεια εκτουρκισµού των κατοίκων, µέσω της παιδείας, βλ. Kωστή 

Kοκκινόφτα, «H εκπαίδευση στην Tηλλυρία κατά τον 19ο αιώνα», υπό δηµοσίευση 

στον τόµο των Πρακτικών  του Δευτέρου Συνεδρίου µε τίτλο: «Τηλλυρία, Μνήµες, 

Ιστορία και Αρχαιολογία», που πραγµατοποιήθηκε στις 28-29 Aπριλίου 2012. 

114. AIAK, Bιβλίον Z΄, Mέρος B΄. Aλληλογραφία επί Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου 

από του 1878-1899 ιδία περί διαφόρων ζητηµάτων, αρ. 268. Bλ. Tα Έγγραφα 2. 
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Kύπριο Aρχιεπίσκοπο, ότι επισύναπτε ξεχωριστή απάντηση στους κατοίκους. Aπό 

το περιεχόµενο της τελευταίας, την οποία απηύθυνε την ίδια ηµέρα προς τον 

Xαράλαµπο Mιχαήλ «και άλλους κατοίκους της κοινότητας», πληροφορούµαστε 

ότι, για να υλοποιηθεί το σχετικό αίτηµά τους, έπρεπε να µεταβούν 

αυτοπροσώπως στα γραφεία του Διοικητή Λευκωσίας και του Kτηµατολογίου της 

πόλης, έτσι ώστε να ρυθµίσουν τα σχετικά µε τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Προσέθετε δε, ότι η Kυβέρνηση είχε αποφασίσει να µην εκφράσει καµία γνώµη για 

το ζήτηµα του επανεκχριστιανισµού των Λινοβαµβάκων, και ούτε είχε την 

πρόθεση να παρέµβει για τη διευθέτησή του115. H απάντηση αυτή αντικατοπτρίζει 

και τη γενικότερη στάση των Άγγλων αποικιοκρατών, που ήταν προσκολληµένη 

στους τύπους, γεγονός, όµως, που δηµιουργούσε πρακτικές δυσκολίες στη 

διαδικασία επιστροφής των Λινοβαµβάκων στον Xριστιανισµό. 

 

Η Λουρουτζίνα και τα γειτονικά χωριά 

 Η Λουρουτζίνα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα λινοβαµβακικού 

χωριού, όπου πολλοί φαινοµενικά Μουσουλµάνοι εξακολουθούσαν να βαπτίζονται 

και να συµµετέχουν στα µυστήρια της Oρθόδοξης Eκκλησίας, µέχρι τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ού αιώνα116. Aρκετοί άλλοι, όµως, υιοθέτησαν τον τουρκικό - 

ισλαµικό τρόπο ζωής, αφού, όπως έγινε λόγος προηγουµένως, το 1883, ένας 

δερβίσης µετέβη στην κοινότητα, όπου κατάφερε και έπεισε εβδοµήντα περίπου 

νεαρούς να περιτµηθούν. Kάτι δηλαδή που δεν έγινε στα δύσκολα χρόνια της 

Tουρκοκρατίας, πραγµατοποιήθηκε σε συνθήκες θρησκευτικής ελευθερίας, στα 

χρόνια της Αγγλοκρατίας. 

 Παρά το γεγονός αυτό, συγγραφείς της εποχής, όπως ο προαναφερθείς 

Νικόλαος Ιερείδης, το 1893, θεωρούσαν ότι, αν δραστηριοποιείτο η Εκκλησία, 

πολλοί από τους Mουσουλµάνους κατοίκους θα εκχριστιανίζονταν117. Παρόµοια 

                                                
115. AIAK, Bιβλίον Z΄, Mέρος B΄. Aλληλογραφία επί Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου 

από του 1878-1899 ιδία περί διαφόρων ζητηµάτων, αρ. 275-276. Bλ. Tα Έγγραφα 

7-8. 

116. J. Hackett, A History of the Orthodox Church of Cyprus, ό.π., σ. 535 [= Iω. 

Xάκκεττ, Iστορία της Oρθοδόξου Eκκλησίας της Kύπρου, τ. Γ΄, ό.π., σ. 78-79]· G. 

Jeffery, A description, ό.π., σ. 204-205· H. Luke - D. Jardine, The Handbook of 

Cyprus, ό.π., σ. 43· Rupert Gunnis, Historic Cyprus, Nicosia 1936, σ. 330. 

117. Ν. Ιερείδη, Ιστορία της Κύπρου, ό.π., σ. 73. 
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άποψη διατυπώθηκε και στον τύπο της εποχής, όπως το 1895, οπότε ανώνυµος 

αρθρογράφος δηµοσίευσε επικριτικό σχόλιο για την ανυπαρξία πολιτικής στο 

ζήτηµα της επανόδου τους στον Xριστιανισµό, αφού, σύµφωνα µε τα γραφόµενά 

του, Λινοβάµβακοι που κατοικούσαν σε χωριά της Πάφου, στα Λύµπια και στη 

Λουρουτζίνα θα φανερώνονταν δηµοσίως ως Xριστιανοί, στην περίπτωση που η 

Eκκλησία τους προσέγγιζε και τους στήριζε118. Aς σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε την 

απογραφή του 1891, διέµεναν τότε στην κοινότητα 87 Χριστιανοί και 621  

Mουσουλµάνοι κάτοικοι, δηλαδή συνολικά 708 άτοµα119. Ο δε Άγγλος ιερέας 

Iωάννης Xάκκεττ θεωρούσε τους τελευταίους ως φραγκικής καταγωγής120, 
                                                
118. «Λινοβάµβακοι λέγονται παρ’ ™µÖν âκεÖνοι, ο¥τινες ïριστικ΅ς δέν àσπάζονται 

οûτε τόν Xριστιανισµόν, οûτε τόν \Iσλαµισµόν. \Aποδέχονται ëκάτερα τ΅ν 

θρησκευµάτων τούτων. Πράττουσι καί ½ς Xριστιανοί, âνεργοÜσι καί ½ς TοÜρκοι. 

\Eνδύονται ëλληνικ΅ς καί çθωµανικ΅ς. Προσέρχονται καί ε¨ς τούς  χριστιανικούς 

ναούς καί ε¨ς τά τζαµία. ^Eορτάζουσι µετά τ΅ν Xριστιαν΅ν, ëορτάζουσι καί µετά 

τ΅ν Tούρκων. \EκτελοÜσι τάς διατάξεις τοÜ θρησκεύµατος τ΅ν πρώτων, τηροÜσι 

δέ καί τάς τοÜ τ΅ν δευτέρων. ^OµιλοÜσιν ëλληνιστί, καί çλίγον - σχεδόν οéδαµ΅ς 

- τουρκιστί... T΅ν Λινοβαµβάκων τούτων ™ πλειονότης κατοικεÖ ε¨ς χωρία. \Eν 

Πάφω, âν \Oλυµπίοις, Λουρουτζίν÷α καί âν ôλλοις χωρίοις àπαντ΅σι τόσοι καί τόσοι 

Λινοβάµβακοι. \Eν Λουρουτζίν÷α àναβαίνουσι τόν àριθµόν 600. Περί τούτων 

üφειλεν ™ \Eκκλησία νά φροντίσFη καί θά âπετύγχανεν. ‰ Ωφειλεν  ™ \Eκκλησία τÉς 

Kύπρου, διά τ΅ν σκαπανέων της, νά κατηχήσFη τούς àµφιρρέποντας τούτους, τούς 

µή àσπαζοµένους καί âκ φόβου καί âξ α¨σχύνης οéδένα θρήσκευµα, τούς κλίνοντας 

µÄλλον πρός τόν Xριστιανισµόν καί µυστικ΅ς δεχοµένους αéτόν, üφειλε, λέγοµεν, 

™ \Eκκλησία νά κηρύξFη ε¨ς αéτούς, ¬τι αî àγκάλαι τοÜ XριστιανισµοÜ τοÖς εrνε 

πάντοτε àνοικταί, ¬τι ôν φανερ΅ς κηρυχθ΅σιν •πέρ τ΅ν δογµάτων τοÜ 

XριστιανισµοÜ, τά ïποÖα πιστεύουσιν âν τ΅ κρυπτ΅, οéδένα öχουν νά φοβηθ΅σι, 

διότι •ψηλά τÉς àνεξιθρησκίας τό σύµβολον πλέον àνηρτήθη». Bλ. Φωνή της 

Kύπρου, 17/1.3.1895. 

119. Government of Cyprus, Report on the Census of Cyprus, 1891, ό.π., σ. 28. 

120. «Tό κέντρον τÉς àποχρώσεως ταύτης κεÖται âν τ΅ χωρίω Λουρουτζήνα τοÜ 

διαµερίσµατος Kυθρίας τÉς âπαρχίας Λευκοσίας. ^O πληθυσµός τοÜ χωρίου τούτου 

àνέρχεται ε¨ς 708, zν κατά τήν àπογραφήν τοÜ 1891 çγδοήκοντα ëπτά µόνοι εrναι 

Xριστιανοί, οî δέ λοιποί εrναι µέλη τÉς περιέργου ταύτης αîρέσεως. \Eκ Λατίνων 

Xριστιαν΅ν àρχÉθεν καταγόµενοι οî ôνθρωποι οyτοι, àπηρνήθησαν τήν πάτριον 

πίστιν, ¥να àποφύγωσι τόν µουσουλµανικόν διωγµόν. NÜν •π’ α¨σχύνης ¦ φόβου 

διστάζουσι νά âπιστρέψωσιν ε¨ς τήν àρχαίαν των πίστιν». Bλ. J. Hackett, A History 
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προφανώς επηρεασµένος από τον Τσεσνόλα, ο οποίος είχε διατυπώσει παρόµοια 

άποψη για το σύνολο των Λινοβαµβάκων κατοίκων του νησιού121. 

 Tο Mουσουλµανικό Eκπαιδευτικό Συµβούλιο επεδίωξε να ιδρύσει σχολείο 

στη Λουρουτζίνα, γύρω στο 1887, προφανώς για να επιτύχει, µέσω της παιδείας, 

διάδοση του τουρκικού τρόπου ζωής. Oι κάτοικοι, όµως, δεν επέδειξαν 

ενδιαφέρον και απέφευγαν να στέλλουν τα παιδιά τους σε αυτό, µε αποτέλεσµα 

να υπολειτουργήσει και τελικά να κλείσει, το 1896122. Ωστόσο, παράγοντες της 

τουρκικής κοινότητας µερίµνησαν για την επανασύστασή του και την ανέγερση 

σχολικού κτηρίου µε δαπάνες του εύπορου Xαµίτ Mπέη, το 1900123.  

 Στο µεταξύ, οι Λινοβάµβακοι της Λουρουτζίνας εξακολούθησαν να βιώνουν 

τη διπλή υπόστασή τους, καθόλη αυτή την περίοδο και, όπως πληροφορούµαστε 

από σχετικό δηµοσίευµα του έτους 1906, πολλοί εξακολουθούσαν να 

συµµετέχουν στις τελετές και των δύο θρησκειών124. Kάποιοι δε θεωρούσαν τους 

εαυτούς τους ως «αιρετικούς Xριστιανούς», γι’ αυτό και κατανάλωναν 

οινοπνευµατώδη, σε αντίθεση µε τους γνήσιους Mουσουλµάνους125. 
                                                                                                                                                  
of the Orthodox Church of Cyprus, ό.π., σ. 535 [= Iω. Xάκκεττ, Iστορία της 

Oρθοδόξου Eκκλησίας της Kύπρου, τ. Γ΄, ό.π., σ. 78-79, όπου παρατίθεται η 

ελληνική µετάφραση]. 

121. L.P. di Cesnola, Cyprus, ό.π., σ. 185. 

122. Κ. Κύρρη, «Η Τουρκοκυπριακή εκπαίδευση», ό.π., σ. 244, 249, 255. 

123. Government of Cyprus, Cyprus Blue Book for the year 1901-1902, Nicosia 1902, 

σ. 284-285. 

124. «Oî κάτοικοι τοÜ χωρίου αéτοÜ, λάτρεις âξίσου τοÜ XριστοÜ καί τοÜ Mωάµεθ, 

εrναι φανατικοί çπαδοί τοÜ Eéαγγελίου καί τοÜ Kορανίου. Tό παιδί γεννώµενον θά 

βαπτισθFÉ, àλλά καί θά περιτµηθFÉ. ^O Mεχµέτης φέρει καί τό χριστιανικόν του 

ùνοµα, λέγεται Γιάννης ¦ Mιχαήλης. ≠Oλα αéτά συµβαίνουν, àγαπητέ àναγν΅στα, 

âν çνόµατι τοÜ \Aλλάχ καί τοÜ ΘεοÜ, àλλά µή τολµήσFης νά âµβαθύνFης ε¨ς τούς 

λόγους τÉς θρησκευτικÉς αéτÉς δοξασίας. Γνώριζε µόνον, ¬τι ™ χανούµισσα, ™ 

ïποία τόσον âπιµελ΅ς κρύβεται ε¨ς τό σινδόνι της, εrναι φανατική λάτρις τοÜ 

XριστοÜ». Bλ. Eλευθερία, 11/24.11.1906. 

125. «\Aλλ’ ï KαδÉς àγνοεÖ φαίνεται ¬τι âν τ΅ ™µετέρω χωρίω âχορηγήθη τοιαύτη 

ôδεια [πώλησης ο¨νοπνευµατωδ΅ν] ε¨ς \Oθωµανόν καί ¬τι οî \Oθωµανοί καί âδ΅ καί 

ε¨ς ôλλα χωρία κάµνουσι χρÉσιν ο¨νοπνευµατωδ΅ν ποτ΅ν ùχι çλιγώτερον τ΅ν 

Xριστιαν΅ν. ‰ Aλλως ™µεÖς οî •ποβαλόντες α€τησιν πρός λÉψιν àδείας διά πώλησιν 

ο¨νοπνευµατωδ΅ν ποτ΅ν διαµαρτυρόµεθα ¬τι •παγόµεθα •πό τό σκÉπτρον τοÜ 
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 H κατάσταση αυτή συνεχίστηκε µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1920, 

οπότε εγκαταστάθηκε στην κοινότητα ο φανατικός δάσκαλος Pατζή εφένδης, ο 

οποίος προσπάθησε να τους εκτουρκίσει.  H δράση του απέφερε σύντοµα καρπούς 

και συνέτεινε, ώστε οι Λινοβάµβακοι κάτοικοι να διακόψουν τις σχέσεις τους µε 

τον ιερέα της κοινότητας, παπα - Χαράλαµπο Μιχαηλίδη, και να σταµατήσουν να 

βαπτίζουν τα παιδιά τους. O παπα - Xαράλαµπος προσπάθησε να τους επαναφέρει 

στις παλαιές τους συνήθειες, οπότε αποφασίστηκε η δολοφονία του, που 

διαπράχθηκε στις 24 Σπετεµβρίου 1924, ώστε να καταστεί δυνατός ο πλήρης 

εκτουρκισµός της κοινότητας. 

 Aπό τα πρακτικά της δίκης και τα δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων της 

εποχής, που διεξήχθη στην ελληνική γλώσσα, αφού µόνο αυτή γνώριζαν τόσο οι 

κατηγορούµενοι, όσο και οι µάρτυρες κατηγορίας, αντλούνται πολύτιµες 

πληροφορίες για τον ρόλο, που διαδραµάτιζε ο παπα - Xαράλαµπος στη µυστική 

πνευµατική ζωή τους. Eίναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι ένας από τους 

συλληφθέντες, ο Mουσταφάς Mπαϊράµ Mπαττά, υπέδειξε τον «συνένοχο 

µάρτυρα», Oσµάν Kαραολή, ως τον δολοφόνο, και ανέφερε ότι ο τελευταίος 

πρόβαλε ως λόγο εκτέλεσης του ιερέα το ενδιαφέρον του τελευταίου να 

συνεχίσουν οι Λινοβάµβακοι να βαπτίζουν τα παιδιά τους. Tελικά, το 

Kακουργοδικείο  βρήκε ένοχους τους αδελφούς Mουσταφά Mπαϊράµ Mπαττά και 

Γιουσούφ Mπαϊράµ Mπουρουντή, και τους καταδίκασε σε θάνατο. Όπως 

αναφέρεται στον τύπο της εποχής, όταν οδηγούντο στην αγχόνη, τα δύο αδέλφια 

επικαλούνταν στην ελληνική γλώσσα τη Θεοτόκο για να τους βοηθήσει, γεγονός 

αποκαλυπτικό της κρυπτοχριστιανικής τους ταυτότητας126. 

 Λινοβάµβακοι κατοικούσαν και σε άλλα χωριά της ευρύτερης περιοχής της 

Λουρουτζίνας, όπως στο Δάλι, όπου, σύµφωνα µε έγγραφο ηµεροµηνίας 23 

Mαρτίου 1881, που σώθηκε στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής, 27 συνολικά άτοµα «εκ 

των λεγοµένων Λινοβαµβάκων», µερικά από τα οποία αναφέρονται ονοµαστικώς, 

                                                                                                                                                  
KαδÉ, δηλοÜµεν δέ διά τοÜ âπισηµοτέρου τρόπου, ¬τι ε€µεθα Xριστιανοί αîρετικοί, 

½ς πολύ çρθ΅ς âδηµοσίευσεν âν σχετικFÉ πραγµατεί÷α του ï λόγιος Διοικητής 

ΛεµεσοÜ κ. Mίτσελ, τοÜτο δέ θά καταστήσωµεν βραδύτερον γνωστόν καί ε¨ς τό 

\Iταρέ Συµβούλιον καί ¬που δεÖ». Bλ. Eλευθερία, 14/27.2.1909. 

126. Για τον βίο και τη δολοφονία του παπα - Χαράλαµπου Μιχαηλίδη βλ. Κωστή 

Κοκκινόφτα, «Ταπεινοί κληρικοί των χρόνων της Αγγλοκρατίας», Επιστηµονική 

Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 7(2005)153-165. 
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εµφανίστηκαν ως µέλη της Oρθόδοξης Eκκλησίας. Όπως αναφέρεται, πρώτος είχε 

παρουσιαστεί ως Xριστιανός, ένα χρόνο προηγουµένως, κάποιος από αυτούς 

ονόµατι Σεψεττίνης - Στυλιανός127. Σύµφωνα µε την τοπική παράδοση, στην 

ενέργειά τους αυτή παρακινήθηκαν από τον Oικονόµο Xρύσανθο, θείο του ποιητή 

Bασίλη Mιχαηλίδη, ο οποίος και τους ενθάρρυνε να δηλώσουν τη χριστιανική τους 

πίστη128. 

 Ωστόσο, κάποιοι από τους κατοίκους εξακολούθησαν να ζουν στην 

αποκρυφία, όπως µια νεαρή κοπέλα, η οποία, σε  δηµοσίευµα του έτους 1928, που 

αφορά σε επεκείµενο γάµο µε οµοχώριό της, σηµειώνεται ότι ήταν παιδιόθεν 

βαπτισµένη129. Aνάµεσά τους περιλαµβανόταν και ο Mουσουλµάνος κοινοτάρχης 

την περίοδο των διακοινοτικών ταραχών του 1963-1964, ο οποίος, κατά δήλωσή 

του, ήταν βαπτισµένος και ονοµαζόταν Aνδρέας130. 

 Λινοβάµβακοι κατοικούσαν επίσης στο χωριό Λυθροδόντας, όπου συνήθιζαν 

να συνεορτάζουν τις µεγάλες γιορτές της Xριστιανοσύνης, και ειδικά του Πάσχα, 

                                                
127. AIAK, Bιβλίον ΛA΄. Γενικά Eκκλησιαστικά και ιδία του Aρχιεπισκοπικού 

Θρόνου επί Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου 1865-1900. Tοπικά ή και κοινοτικά, αρ. 162. 

Bλ. Tα Έγγραφα 1. 

128. Nέαρχου Kληρίδη, «Ποιος ήταν ο πρώτος δάσκαλος του B. Mιχαηλίδη», 

Kυπριακά Γράµµατα 62(1940)90. Για τον Oικονόµο Xρύσανθο βλ. Kωστή 

Kοκκινόφτα, «Κύπριοι κληρικοί κτήτορες σχολείων στη γενέτειρά τους (β΄ µισό 

19ου - αρχές 20ού αι.)», Eπιστηµονική Eπετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών 

Σπουδών 8(2008)81-83. 

129. «Tήν \Aστυνοµίαν Λευκωσίας àπησχόλησε, κατά τήν ëβδοµάδι ταύτην, ≤ν µέ 

µυθιστορηµατικάς πραγµατικ΅ς περιπετείας ε¨δύλλιον, τό ïποÖον διεδραµάτισαν 

µία âξ \Iδαλίου \Oθωµανίς κόρη, ™λικίας 19 âτ΅ν περίπου, çνόµατι Zεχρά Xασάν, 

θυγάτηρ τοÜ πρώην Tούρκου Mουχτάρου \Iδαλίου Xασάν àγÄ, καί ï âξ \Iδαλίου 

καταγόµενος, àλλά µόνιµος κάτοικος Λευκωσίας, Mιχαήλ Πήττας, •πάλληλος 

µεγάλου âν Λευκωσί÷α ½ρολογοποιείου, ¬στις καί δέν ε•ρίσκεται ε¨ς τά πρ΅τα τÉς 

νεότητός του öτη. ^H Zεχρά, ≥τις, κατά τούς ¨σχυρισµούς τοÜ Xρήστου Πήττα, 

εrχεν âπίσης καί βαπτισθÉ Xριστιανή ε¨ς µικράν ™λικίαν, λαβοÜσα καί τό ùνοµα 

Pοξάνδρα...». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 23.6.1928. 

130. Βλ. M. Xριστοδούλου, «Περί των Λινοβαµβάκων», ό.π., σ. 107, όπου, όµως, το 

χωριό δεν κατονοµάζεται. Το κατονοµάζει ο Κ. Χατζηιωάννου, H καταγωγή των 

Tουρκοκυπρίων, ό.π., σ. 32. 
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µε τους Xριστιανούς οµοχωρίους τους. Στα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας, 

όµως, σύµφωνα µε σχετική παράδοση, οι τελευταίοι δεν τους επέτρεψαν  να 

εισέλθουν στον ναό, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Aνάστασης, γεγονός 

που συνέτεινε ώστε να επισκεφθούν οµαδικά τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο στη 

Λευκωσία και να φανερωθούν ως Χριστιανοί131. Aς σηµειωθεί ότι παρουσία 

Mουσουλµάνων στον Λυθροδόντα αναφέρεται στην απογραφή του 1831, που 

πραγµατοποίησε η Oθωµανική Διοίκηση, οπότε σηµειώνεται ότι διέµεναν στην 

κοινότητα 149 άρρενες Xριστιανοί και 20 άρρενες Mουσουλµάνοι132 και προφανώς 

ίσος αριθµός γυναικών και κοριτσιών. Στη δε απογραφή του 1891, οι Xριστιανοί 

κάτοικοι ανέρχονταν συνολικά στους 717 και οι Mουσουλµάνοι στους 6, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι αριθµός από τους τελευταίους είχε εκχριστιανιστεί, 

επιβεβαιώνοντας έτσι έµµεσα τη σχετική παράδοση133. 

 

Το Μονάγρι και τα χωριά της Λεµεσού 

 Όπως αναφέρεται σε κείµενο του δάσκαλου Γεώργιου Λουκά, που 

πρωτοδηµοσιεύτηκε το 1916, Λινοβάµβακοι κατοικούσαν στα χωριά της Λεµεσού 

Άγιο Tύχωνα, Δωρό, Kορφή, Λάνεια, Λιµνάτη, Μονάγρι, Mουταγιάκα, Tριµήκληνη 

και σε άλλα. Σύµφωνα µε τα γραφόµενά του, οι περισσότεροι από αυτούς 

εµφανίστηκαν ως Xριστιανοί στις αρχές της Aγγλοκρατίας134, γεγονός που 

υποστηρίζει, όπως έγινε λόγος προηγουµένως, και ο Σχολάρχης της πόλης 

Δηµήτριος Νικολαΐδης135. Τα ίδια αναφέρει επίσης και ο Σίµος Mενάρδος, ο οποίος 

σηµειώνει ότι οι επανεκχριστιανισθέντες µετέβηκαν οµαδικά στους Αγίους 

                                                
131. Για τη σχετική παράδοση βλ. Kώστα Kέντη, «Tοπωνύµια και Παραδόσεις του 

χωρίου Λυθροδόντας», Kυπριακαί Σπουδαί 19(1956)107· K. Πρωτοπαπά, 

«Eξισλαµισµοί», ό.π., σ. 231-232· Aργυρού Kωνσταντίνου, O Λυθροδόντας, 

Λευκωσία 2013, σ. 33-36. 

132. T.C. BasbakanlIk Devlet Arsivleri, OsmanlI Idaresinde KIbrIs, ό.π., σ. 97. 

133. Government of Cyprus, Report on the Census of Cyprus, 1891, ό.π., σ. 29. 

134. Γεώργιου Λουκά, «H εν Kύπρω Aγγλική κατοχή και κτήσις», Ένωσις, 

16/29.12.1916 [Θεοφανούς Kυπρή, «Γεωργίου Λουκά: H εν Kύπρω µέχρι της 

4ης/17ης Iουνίου του 1908 τριακονταετής Aγγλική κατοχή», Kυπριακαί Σπουδαί 

40(1976)121]. 

135. Βλ. τη σχετική αναφορά, όπως αναδηµοσιεύεται από τον τύπο της εποχής 

στην υποσηµείωση υπ’ αριθµόν 21. 
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Τόπους, όπου «απέπλυναν εις τον Ιορδάνην το εν όνοµα». O τελευταίος 

προσθέτει ακόµη ότι, εκτός από τα ανωτέρω χωριά, κατοικούσαν επίσης στον Άγιο 

Γεώργιο, στην Ακρούντα, στην Κορφή, στη Μαθικολώνη, στο Μοναγρούλλι, στον 

Μονιάτη, στον Πύργο, στο Σπιτάλι, στην Τριµήκληνη, στη Φασούλα και αλλού136. 

Είναι γνωστό ακόµη, ότι ορισµένοι διέµεναν στην πόλη της Λεµεσού, όπως 

κάποιος πεταλωτής ονόµατι Χασάν - Παρασκευάς, ο οποίος, τον Δεκέµβριο του 

1880, εµφανίστηκε µε την οικογένειά του στον προαναφερθέντα Μητροπολίτη 

Kιτίου Kυπριανό και αναγνωρίστηκε µε το χριστιανικό του όνοµα137. 

 Αρκετές σχετικές µαρτυρίες σώζονται για το χωριό Μονάγρι, πολλοί από 

τους κατοίκους του οποίου ζούσαν στην αποκρυφία138. Σύµφωνα µε την 

προαναφερθείσα απογραφή του 1831, στην κοινότητα διέµεναν 13 άρρενες 

Xριστιανοί και 66 άρρενες Mουσουλµάνοι139, και προφανώς ίσος αριθµός γυναικών 

και κοριτσιών. Στη δε απογραφή του 1891, όµως, και οι 269 κάτοικοι, που 

καταγράφονται, παρουσιάζονται να είναι στο σύνολό τους Xριστιανοί140, δηλαδή 

είχαν επανέλθει όλοι στην πατρώα θρησκεία. Aς σηµειωθεί ότι στον τύπο των 

πρώτων χρόνων της Αγγλοκρατίας εντοπίζονται αρκετές αναφορές σε ονόµατα 

κατοίκων του Mοναγρίου µε το συνοδευτικό σχόλιο, ότι ήταν πρώην 

Λινοβάµβακοι, ενώ άλλοι καταγράφονται έχοντας ως επίθετο το όνοµα του 

Μουσουλµάνου πατέρα τους. Για παράδειγµα, αναφέρονται, το 1879, κάποιος 

                                                
136. Σ. Μενάρδου, Τοπωνυµικαί και Λαογραφικαί Μελέται, ό.π., σ. 264. 

137. «Πρό µίας ëβδοµάδος, ï Xασάνης πεταλωτής, Λινοβάµβακος âκ τÉς πόλεως 

ταύτης, παρουσιασθείς πρός τήν A.Π. τόν Mητροπολίτην ™µ΅ν, µετά τ΅ν τρι΅ν 

τέκνων του, âξέφρασε τήν âπιθυµίαν, ¬πως φανερωθFÉ µεθ’ ¬λης τÉς ο¨κογενείας 

του ½ς \Oρθόδοξος Xριστιανός, ¬περ καί âγένετο. ^O προσελθών àνεγνωρίσθη 

κατόπιν τ΅ν àπαιτουµένων διατυπώσεων •πό τό χριστιανικόν του ùνοµα 

ΠαρασκευÄς». Βλ. Aλήθεια, 19/31.1.1881. 

138. Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω κατά την περίοδον της 

Tουρκοκρατίας (1571-1878), τ. A΄, Λευκωσία 1930, σ. 117· Ιερώνυµου Περιστιάνη, 

Ιστορία των Ελληνικών Γραµµάτων. Από της τουρκικής κατακτήσεως µέχρι της 

Αγγλικής κατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 276· Σ. Μενάρδου, Τοπωνυµικαί 

και Λαογραφικαί Μελέται, ό.π., σ. 264· Ιωάννη Συκουτρή, «Mοναστήρια εν Kύπρω. 

Aρχάγγελος Mοναγρίου», Kυπριακά Xρονικά 2(1924)108. 

139. T.C. BasbakanlIk Devlet Arsivleri, OsmanlI Idaresinde KIbrIs, ό.π., σ. 109. 

140. Government of Cyprus, Report on the Census of Cyprus, 1891, ό.π., σ. 35. 
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Γιωργής Τσολάκ ή Απτουλλάς Τσολάκ και, το 1885, ο Σοφοκλής Λινοβάµβακος, ο 

οποίος φόνευσε για ασήµαντη αιτία τον οµοχώριό του βοσκό Γιωρκή Παρασκευά 

Μουσταφά141. 

 Σύµφωνα µε την τοπική παράδοση, η οποία καταγράφηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1920, οι Λινοβάµβακοι κάτοικοι του Μοναγρίου, κατά την τελευταία 

περίοδο της Τουρκοκρατίας, έστελλαν τα παιδιά τους στη γειτονική Μονή του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπου γηραιός καλόγερος, ονόµατι Ιλαρίων, δίδασκε αµισθί 

τα ελληνικά γράµµατα. Κατά µία εκδοχή, ο Ιλαρίων αυτός ήταν διάκονος του 

Μητροπολίτη Κιτίου (1846-1864) Μελέτιου Μοδινού, ο οποίος, ύστερα από την 

παραίτησή του από τον µητροπολιτικό θρόνο, εγκαταβίωσε,  γύρω στο 1871, στη 

Μονή του Αρχαγγέλου, όπου ίδρυσε σχολείο και δίδασκε και ο ίδιος σε αυτό142. 

 Kαθοριστικό, όµως, ρόλο για την επανεµφάνιση των κατοίκων ως 

Χριστιανών διαδραµάτισε ο διάδοχος του Μελετίου στον µητροπολιτικό θρόνο 

Kιτίου, προαναφερθείς Κυπριανός, ο οποίος γνώριζε για την ύπαρξή τους 

τουλάχιστον από το 1872, όπως αναφέρει σε σχετική επιστολή του προς τον 

Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο143. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα της εποχής, µαρτυρίες 

συγγραφέων και την προφορική παράδοση, ο Κυπριανός εργάστηκε για τον 

επανευαγγελισµό των Λινοβαµβάκων, τόσο του Mοναγρίου, όσο και άλλων 

χωριών της επαρχίας Λεµεσού, όπως του Λιµνάτη, της Συλίκου, της Tριµήκληνης, 

της Kορφής και άλλων144. Μερίµνησε επίσης, στις αρχές της δεκαετίας του 1880, 

                                                
141. Bλ. Νέον Κίτιον, 27/9.7.1879 (για τον Γιωργή Τσολάκ)· Αλήθεια, 12/24/1.1885 

(για τον Σοφοκλή Λινοβάµβακο)· Παναγιώτη Μαχλουζαρίδη, «Η απονοµή της 

δικαιοσύνης τον περασµένο αιώνα», Αστυνοµικά Χρονικά 1/10(1975)50 (για τον 

Γιωρκή Παρασκευά Mουσταφά). 

142. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα, τ. Α΄, ό.π., σ. 117· Ι. Περιστιάνη, Ιστορία 

των Ελληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 276-277· Σωφρόνιου Μιχαηλίδη, Ιστορία της 

κατά Κίτιον Εκκλησίας, Λάρνακα 1992, σ. 219. 

143. Bλ. Φ. Παπαδόπουλου, Tούρκοι, Mουσουλµάνοι ή Kρυπτοχριστιανοί, ό.π., σ. 

120, όπου γίνεται αναφορά στην επιστολή αυτή, που σώζεται ανέκδοτη στο 

Aρχείο της Aρχιεπισκοπής. 

144. «Oî âν τFÉ âπαρχί÷α ™µ΅ν [ΛεµεσοÜ] Λινοβάµβακοι, χάρις ε¨ς τάς âνεργείας τοÜ 

àοιδίµου Mητροπολίτου Kιτίου KυπριανοÜ, çλίγοι κατ’ çλίγους, καί πρό τÉς 

àγγλικÉς κατοχÉς καί µετά ταύτην, âγκατέλιπον ¬λως τάς µωαµεθανικάς αéτ΅ν 

δοξασίας, ±ς âκ φόβου πρός τούς Tούρκους âφαίνοντο öχοντες, καί âνεκολπώθησαν 
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για τη λειτουργία σχολείου στο Μονάγρι, που χρηµατοδότησε, όπως έγινε λόγος 

προηγουµένως, η Αδελφότητα των Κυπρίων της Αιγύπτου, και συνέβαλε στη 

στερέωση στη χριστιανική πίστη των Λινοβαµβάκων κατοίκων της περιοχής145. 

 Παρουσία Λινοβαµβάκων και σε άλλα χωριά της Λεµεσού µαρτυρείται σε 

έγγραφα της εποχής, όπως για παράδειγµα για τον Λιµνάτη, όπου ο 

Λινοβάµβακος Kυριάκος Xριστοφίδης, είχε µεν επανέλθει στον Χριστιανισµό, 

αλλά, όπως έγραφε σε επιστολή, ηµεροµηνίας 5 Iουλίου 1881, απειλήθηκε για την 

ενέργειά του αυτή από πρώην οµοθρήσκους του, µε την ανοχή των Άγγλων146. 

Αναφέρεται ακόµη ότι ζούσαν στο χωριό Kοιλάνι, όπως έµµεσα συµπεραίνεται 

από σχετικό δηµοσίευµα του έτους 1892, για τον γάµο νεαρής Μουσουλµάνας µε 

τον Χριστιανό αγαπηµένο της, η οποία ήταν παιδιόθεν βαπτισµένη147, αλλά και 

υποστηρίζεται από την προφορική παράδοση148. 

 Επίσης, Λινοβάµβακοι κατοικούσαν στο χωριό Πύργος, όπου, σύµφωνα µε 

την προφορική παράδοση, που καταγράφηκε το 1911, προσήλθαν στο σύνολό 

τους στον Xριστιανισµό, στα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας149. Στα σχετικά 

                                                                                                                                                  
καί âν τ΅ φανερ΅ πλέον τόν Xριστιανισµόν, παραιτήσαντες καί τά διπλÄ çνόµατα 

(çθωµανικά καί ëλληνικά), ± öφερον, καί âγγραφέντες âν τοÖς βιβλίοις τÉς 

Kυβερνήσεως •πό τά χριστιανικά αéτ΅ν çνόµατα». Bλ. Aλήθεια, 6/18.7.1890. 

Eπίσης βλ. K. Πρωτοπαπά, «Eξισλαµισµοί», ό.π., σ. 233. 

145. Κ. Κοκκινόφτα, «Οι Κύπριοι της Αιγύπτου ευεργέτες της Παιδείας», ό.π., σ. 

308-309. 

146. Η επιστολή σώζεται ανέκδοτη στο Κρατικό Αρχείο. Βλ. Φ. Παπαδόπουλου, 

Tούρκοι, Mουσουλµάνοι ή Kρυπτοχριστιανοί, ό.π., σ. 134. 

147. «Tήν παρελθοÜσαν Tρίτην âτελέσθη âνταÜθα, âν τ΅ îερ΅ να΅ ^Aγίας Nάπας, ï 

γάµος \Oθωµανίδος âκ τοÜ χωρίου Kοιλανίου, µετά XριστιανοÜ, âκλεκτοÜ τÉς 

καρδίας της. ^H \Oθωµανίς α≈τη, βαπτισµένη παιδιόθεν, àλλά κωλυοµένη •πό τοÜ 

πατρός, ¬πως âµµείνFη ε¨ς τό χριστιανικόν θρήσκευµα, àπέδρα τÉς πατρικÉς ο¨κίας, 

πηδήσασα àφ’ •ψηλοÜ µέρους, καί äκολούθησε τόν νυµφίον κατ’ εéθεÖαν ε¨ς τήν 

âκκλησίαν». Βλ. Σάλπιγξ, 11.1.1892.  

148. Βλ. Χάρη Παπαρέ, «Οι Τούρκοι της Φασούλας», Φασούλα 4(1995)36, όπου 

γίνεται αναφορά σε γάµο Μουσουλµάνου κατοίκου της Φασούλας µε οµόθρησκή 

του από το Κοιλάνι, η οποία ήταν βαπτισµένη και είχε χριστιανικό όνοµα. 

149. Δηµήτριου Παπαλέξη, «Περιγραφή του χωρίου Πύργου», στον τόµο: 

Γεώργιου Σταυρίδη, Παγκύπριον Hµερολόγιον Pαγιά, τ. A΄, Kερυνεια 1911, σ. 148. 
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δηµοσιεύµατα, όµως, όπου γίνεται λόγος στον επανεκχριστιανισµό τους, 

αναφέρεται ότι η ένταξή τους στους κόλπους της Eκκλησίας έγινε ύστερα από 

σχετική κατήχηση και βάπτιση, γεγονός που φανερώνει ότι δεν συµµετείχαν στο 

σύνολο των µυστηρίων της Oρθόδοξης Eκκλησίας. Πρόκειται, πιθανότατα, για 

κατοίκους, οι οποίοι είχαν µνήµη της χριστιανικής καταγωγής των προγόνων τους 

και εκδηλώθηκαν ως Xριστιανοί, όταν οι πολιτικές συνθήκες το επέτρεψαν.  

 Για παράδειγµα, το 1882, τετραµελής οικογένεια, ύστερα από τη βάπτιση 

των µελών της, εµφανίστηκε, µαζί µε τον ιερέα της κοινότητας, στον διοικητή της 

Λεµεσού Pόλαντ Μίτσελ και έλαβαν επισήµως χριστιανικά ονόµατα150. Tο ίδιο 

συνέβη και µε πέντε άλλους κατοίκους τα έτη 1884, 1885, 1888, 1892 και 1896151. 

                                                                                                                                                  
Για την παρουσία Λινοβαµβάκων στον Πύργο, όπως αναφέρθηκε, κάνει λόγος και 

ο Σ. Μενάρδος, Τοπωνυµικαί και Λαογραφικαί Μελέται, ό.π., σ. 264. 

150. «\Eν Πύργω τÉς âπαρχίας ΛεµησσοÜ, πρό δύο ™µερ΅ν, âβαπτίσθη çθωµανική 

τις ο¨κογένεια, παρουσιασθεÖσα πρ΅τον •πό τοÜ O¨κονόµου τοÜ χωρίου πρός τόν 

διοικητήν κ. Mίτσελ καί δηλώσασα, ¬τι âπεθύµει ν’ àσπασθFÉ τήν Xριστιανικήν 

\Aνατολικήν θρησκείαν. ^O àνήρ, καλούµενος τέως Pεσίτης, µετονοµάσθη 

Γεώργιος, ™ γυνή Xαµιτέ µετονοµάσθη XρυσταλλοÜ καί τά τέκνα KωνσταντÖνος 

καί ^Eλένη». Βλ. Aλήθεια, 13/25.3.1882. 

151. «Πρό πολλ΅ν ™µερ΅ν, προσελθών ε¨ς τήν âνταÜθα âκκλησιαστικήν ™µ΅ν 

àρχήν, ï âκ τÉς κώµης Πύργου Mωαµεθανός Xαλίλης MουσταφÄ, âτ΅ν 18, 

âδήλωσεν ¬τι âπεθύµει νά γείνFη \Oρθόδοξος Xριστιανός. ^H âκκλησιαστική àρχή, 

½ς ε¨κός, âποίησεν êπάσας τάς àναγκαίας διατυπώσεις, àφοÜ δέ âφάνη ¬τι ï νέος 

qτο àµετάπειστος ε¨ς τήν àπόφασίν του, àψηφήσας καί àπειλάς καί δάκρυα καί 

•ποσχέσεις τ΅ν γονέων του (ο¥τινες öλεγον αéτόν ¬τι, ôν δέν âγίνετο Xριστιανός, 

qσαν ≤τοιµοι παρευθύς νά µεταβιβάσωσιν αéτ΅ δι’ âπισήµων âγγράφων ±πασαν τήν 

περιουσίαν των, κινητήν καί àκίνητον), âκατηχήθη δεόντως ε¨ς τά τÉς 

χριστιανικÉς θρησκείας, τFÉ δέ παρελθούσFη KυριακFÉ, âν πολλFÉ συρροFÉ πλήθους, 

½δηγήθη ε¨ς τόν ναόν ^Aγίας Nάπας καί âβαπτίσθη, µετονοµασθείς \Aριστοτέλης». 

Βλ. Aλήθεια, 30/12.7.1884. «Πρό τρι΅ν ™µερ΅ν ï âκ τοÜ χωρίου Πύργου τÉς 

âπαρχίας ΛεµησοÜ Mωαµεθανός Mεχεµέτης MουσταφÄ, âτ΅ν 24, âξεχριστιανίσθη, 

βαπτισθείς âν τ΅ χωρίω Πανωκλησι÷Ä καί µετονοµασθείς Παναγιώτης». Βλ. 

Aλήθεια, 16/28.11.1885. «\Oθωµανός τις âκ τοÜ χωρίου Πύργου τÉς âπαρχίας 

ΛεµεσοÜ, âτ΅ν 25, παρουσιασθείς πρό τινων ™µερ΅ν âνώπιον τÉς âκκλησιαστικÉς 

àρχÉς καί τοÜ διοικητοÜ ΛεµησσοÜ, âδήλωσεν ¬τι âπεθύµει νά γίνFη \Oρθόδοξος. 

Mετά τάς àναγκαίας διατυπώσεις ï ε¨ρηµένος âβαπτίσθη âν τ΅ να΅ τÉς ^Aγίας 
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 Σύµφωνα µε την τοπική παράδοση, Λινοβάµβακοι κατοικούσαν και στο 

χωριό Φασούλα, ορισµένοι από τους οποίους επέστρεψαν στον Χριστιανισµό στα 

πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας152. Η αρχή έγινε τον Μάρτιο του 1884, οπότε 

κάποιος ονόµατι Χαράλαµπος - Χασάνης Κούτζος, παρουσιάστηκε ενώπιον του 

Εξάρχου της Μητρόπολης Κιτίου Θεοφυλάκτου και δήλωσε ότι ανήκε στην 

Ορθόδοξη Εκκλησία. Mαζί του εµφανίστηκαν ως Xριστιανοί και τα µέλη δύο 

λινοβαµβακικών οικογενειών από το χωριό Σπιτάλι, οι οποίοι επίσης είχαν διπλά 

ονόµατα, χριστιανικά και µουσουλµανικά, ένδειξη ότι ήταν κρυφά βαπτισµένοι153. 

Μερικούς µήνες αργότερα, τον Ιούνιο του ίδιου έτους, επανεµφανίστηκε ως 

Χριστιανός ακόµη ένας Λινοβάµβακος από τη Φασούλα, ονόµατι Χριστοφής - 

Ελµάζης, µαζί µε την οικογένειά του. Όπως αναφέρεται, δήλωσε τότε την 

επιθυµία της να ασπασθεί τη χριστιανική πίστη και µια οικογένεια Μουσουλµάνων 

από το χωριό Μοναγρούλλι, τα µέλη της οποίας βαπτίσθηκαν, ύστερα από 

κατάλληλη κατήχηση154. Ας σηµειωθεί ότι στον Χριστιανισµό προσχώρησε, ύστερα 

                                                                                                                                                  
Nάπας, çνοµασθείς Στυλιανός». Βλ. Aλήθεια, 6/18.2.1888. «Tήν παρελθοÜσαν 

Kυριακήν, ε¨ς τό χωρίον Πύργος, \Oθωµανός τις, çνόµατι Oéσεΐν MουσταφÄ, 

προσÉλθεν ε¨ς τήν \Oρθοδοξίαν, βαπτισθείς καί çνοµασθείς Kλεάνθης». Βλ. 

Σάλπιγξ, 20.6.1892. «\Eβαπτίσθη âν Πύργω τεσσαρακονταπενταετής \Oθωµανός, 

çνοµασθείς Xριστοφόρος». Βλ. Σάλπιγξ, 17.9.1896. 

152. Χ. Παπαρέ, «Οι Τούρκοι της Φασούλας», ό.π., σ. 35-37. 

153. «E¨ς τόν âνταÜθα àρχιερατικόν âπίτροπον, τόν Πανοσιολογιώτατον ‰ Eξαρχον 

κ. Θεοφύλακτον, âπαρουσιάσθησαν οî ëξÉς Λινοβάµβακοι καί ½µολόγησαν ¬τι ε¨σί 

Xριστιανοί \Oρθόδοξοι: âκ τοÜ χωρίου Σπηταλίου ï \Aντώνης XριστοφÉ (πρώην 

MουσλÉς) καί ™ σύζυγός του Mαρία  (πρώην \Eµίνκατιν), µετά τρι΅ν υî΅ν καί 

τρι΅ν θυγατέρων, καί ï Στυλιανός Xαραλάµπους (πρώην Kασούµης) µετά τÉς 

συζύγου του ΘεοδωσοÜς (πρώην TζερκεζοÜς) καί ëνός υîοÜ καί µιÄς θυγατρός. \Eκ 

Φασούλας δέ ï Xαράλαµπος (πρώην Xασάνης KοÜτζος), προσεχ΅ς δέ θά 

παρουσιασθ΅σι καί ôλλοι». Βλ. Aλήθεια, 31/12.4. 1884. 

154. «E¨ς τήν âνταÜθα âκκλησιαστικήν àρχήν, πρό τινος προσÉλθεν ï âκ 

Mοναγρουλλίου Mωαµεθανός ΦοιτÄς, âτ΅ν 35, καί ™ σύζυγος αéτοÜ \Eµινέ, âτ΅ν 

30, µετά τ΅ν τέκνων των καί âδήλωσαν ¬τι âπεθύµουν ν’ àσπασθ΅σι τήν 

\Oρθόδοξον Xριστιανικήν θρησκείαν. Mετά τάς àπαιτουµένας δέ διατυπώσεις 

âξεπληρώθη ™ âπιθυµία των, βαπτισθέντων καί τούτων καί τ΅ν τέκνων των, καί 

τελεσθέντος καί τοÜ γάµου των, κατά τά •πό τÉς νέας των θρησκείας àπαιτούµενα· 

µετονοµάσθησαν δέ, ï µέν àνήρ Xριστοφόρος, ™ δέ γυνή Mυροφόρα. \Eπίσης ï âκ 
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από αρκετά χρόνια, τον Ιούλιο του 1927, ακόµη ένας κάτοικος από την κοινότητα 

αυτή155. 

 Σε σχετικά δηµοσιεύµατα της εποχής εντοπίζονται αναφορές σε ονόµατα 

κατοίκων χωριών της Λεµεσού, που υποδηλώνουν την ύπαρξη Λινοβαµβάκων σε 

αυτά. Για παράδειγµα, το 1887 γίνεται αναφορά στους Μιχαήλ Μαχµούτ και 

Χριστοφή Μαχµούτ και το 1890 στον Ττοφή Μεχµέτ από τον Άγιο Θεράποντα, το 

1888 στους Χριστοφή Οµέρη, Παναγή Αβδουλά και Παντελή Ζαµπά από την 

Ακρούντα και το 1889 στον Μιχαήλ Μεχµέτ από την Αγία Φύλα156. Kατά συνέπεια, 

µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι στα χωριά Άγιο Θεράποντα, Aκρούντα και Aγία 

Φύλα κάποιοι από τους Λινοβάµβακους κατοίκους τους είχαν επανέλθει στον 

Xριστιανισµό, ήταν, όµως, ευρύτερα γνωστοί µε το µουσουλµανικό όνοµα του 

πατέρα τους, που διατηρούσαν ως επίθετο. Eιδικότερα, η παρουσία Λινοβαµβάκων 

στην Aγία Φύλα επιβεβαιώνεται από δηµοσίευµα του έτους 1883, που αναφέρεται 

στην περίπτωση των µελών µιας οικογένειας, η οποία οµολόγησε τη χριστιανική 

της πίστη και απέρριψε τη µουσουλµανική, ταυτόχρονα µε τη βάπτιση και την 

προσχώρηση στον Χριστιανισµό ενός Μουσουλµάνου κατοίκου της ίδιας 

κοινότητας, πιθανότατα επίσης Λινοβάµβακου157. Το ίδιο έτος βαπτίστηκε ακόµη 
                                                                                                                                                  
Φασούλας Λινοβάµβακος XρηστοφÉς Xαραλάµπους (πρώην \Eλµάζης), µετά τÉς 

ο¨κογενείας του, προσÉλθον âνώπιον τÉς âκκλησιαστικÉς àρχÉς καί âδήλωσαν ¬τι 

ε¨σίν \Oρθόδοξοι Xριστιανοί, âγένοντο δέ καί οyτοι παραδεκτοί, κατόπιν τ΅ν 

àναγκαίων διατυπώσεων». Βλ. Αλήθεια, 16/28.6.1884. 

155. «Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν \Oθωµανός τις, çνόµατι Pασήτ âκ 

Mοναγρουλλίου (ΛεµεσοÜ) καί ™λικίας 28 περίπου âτ΅ν, προσÉλθεν ε¨ς τούς îερεÖς 

τÉς κοινότητος, âκφράζων τήν διάπυρον αéτοÜ âπιθυµίαν, ¬πως àσπασθFÉ τόν 

Xριστιανισµόν. \AφοÜ δέ παρέδωκεν ε¨ς τούς îερεÖς καί σχετικάς âπιστολάς, 

âγένετο ™ βάπτισίς του âν τ΅ να΅ τοÜ \Aποστόλου ΛουκÄ, µετονοµασθείς ε¨ς 

\Aνδρέαν Xριστοφόρου». Βλ. Ισότης, 30.7.1927. 

156. Βλ. Aλήθεια, 25/7.5.1887 (για τους Μιχαήλ Μαχµούτ και Χριστοφή Μαχµούτ)· 

Σάλπιγξ, 19.5.1890 (για τον Ττοφή Μεχµέτ)· Σάλπιγξ, 5.11.1888 (για τους 

Χριστοφή Οµέρη, Παναγή Αβδουλά και Παντελή Ζαµπά)· Σάλπιγξ, 1.4.1889 (για 

τον Μιχαήλ Μεχµέτ). 

157. «Kαί ≤τερος Mωαµεθανός ëξ ^Aγίας Φυλάξεως, çνόµατι Πεσίρης, âβαπτίσθη, 

µετονοµασθείς \Iωάννης. \Eκ τοÜ αéτοÜ χωρίου καί µία ο¨κογένεια Λινοβαµβάκων, 

½ς µωαµεθανή µέχρι τοÜδε φαινοµένη, âπαρουσιάσθη καί ½µολόγησεν ¬τι εrναι 

χριστιανή». Βλ. Aλήθεια, 30/12.5.1883. 
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ένας Μουσουλµάνος από την Αγία Φύλα, ο οποίος µάλιστα χλευάστηκε από 

πρώην οµοθρήσκους του158. 

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι τους Λινοβάµβακους κατοίκους των χωριών της 

Λεµεσού επεδίωξε να προσεταιρισθεί ο Kαθολικός ιερέας της πόλης π. 

Tσελεστίνο, ο οποίος ανέπτυξε έντονη προσηλυτιστική δραστηριότητα. Ίδρυσε δε, 

το 1890, σχολεία στα χωριά Άγιος Tύχωνας και Πάνω Kιβίδες και σχεδίασε τη 

λειτουργία παρόµοιων για τα χωριά Mονάγρι και Λιµνάτι, µε στόχο τον 

προσηλυτισµό τους στον Kαθολικισµό. H ελληνική κοινότητα της Λεµεσού 

αντέδρασε τότε και µε πρωτοβουλία του Σχολάρχη Aνδρέα Θεµιστοκλέους 

αντιµετωπίστηκε δυναµικά ο Kαθολικός ιερωµένος, και στηρίχθηκε η 

αµφιταλαντευόµενη συνείδηση των κατοίκων των επηρεαζόµενων κοινοτήτων, 

γεγονός που συνέτεινε στην κατάρρευση των σχεδίων και στην αποµόνωσή του159. 

 

Τα Πάνω Λεύκαρα και τα χωριά της Λάρνακας 

 Στην επαρχία Λάρνακας µαρτυρείται η ύπαρξη Λινοβαµβάκων σε ορισµένα 

χωριά,  όπου γίνεται λόγος για τον επανεκχριστιανισµό τους στα πρώτα χρόνια 

της Aγγλοκρατίας. Για παράδειγµα, το 1885 αναφέρεται ότι τα µέλη δύο 

οικογενειών Λινοβαµβάκων από τη Χοιροκοιτία δήλωσαν επισήµως ότι ανήκουν 

στην Ορθόδοξη Εκκλησία και αναγνωρίστηκαν από τις Αρχές µε τα χριστιανικά 

τους ονόµατα160. Το ίδιο συνέβη, το 1888, µε µια οικογένεια στο χωριό 

Περιβόλια161 και, το 1899, µε δύο οικογένειες από τον Ψεµατισµένο162. 

                                                
158. «TFÉ TρίτFη τοÜ Πάσχα, ï âξ ^Aγίας Φυλάξεως βαπτισθείς Mωαµεθανός καί 

µετονοµασθείς Σωκράτης àπÉλθεν ε¨ς τήν âν Πολεµιδίοις τελουµένην πανήγυριν, 

öνθα qσαν καί πολλοί Mωαµεθανοί. Oyτοι, βαρέως φέροντες τήν âκ τÉς θρησκείας 

των àποσκίρτησιν τοÜ ρηθέντος, ¦ρξαντο âµπαίζοντες, συρίζοντες καί 

βλασφηµοÜντες αéτόν καί τήν νέαν θρησκείαν του, προεξάρχοντος τοÜ ζαπτιέ 

Pαµατά - ùµπαση, ¬στις àναιδέστατα ≈βρισε τήν Xριστιανικήν πίστιν». Βλ. 

Aλήθεια, 25/7.5.1883. 

159. Για το ζήτηµα αυτό βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Προσηλυτιστική δράση 

Καθολικών σε χωριά της Λεµεσού στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα», 

Εκκλησιαστικός Κήρυκας 9(2003)115-145, όπου και βιβλιογραφία. 

160. «Δύο ο¨κογένειαι Λινοβαµβάκων âκ τοÜ χωρίου Xοιροκοιτίας, ï \AπτουλλÄς 

(\AφτÉς), µετά τοÜ υîοÜ, τÉς νύµφης καί τ΅ν âγγον΅ν του, καί ï Xασάνης, µέ τήν 

σύζυγον καί τά τέσσερα τέκνα του, ½µολόγησαν âπισήµως ¬τι εrναι Xριστιανοί 
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 Λινοβάµβακοι κατοικούσαν επίσης στο χωριό Αγγλισίδες, όπως µαρτυρεί, 

το 1836, ο Αµερικανός Λορέντζο Γουώρρινερ Πίις, ο οποίος διέµενε τότε στην 

Κύπρο163. Σύµφωνα µε σχετικό δηµοσίευµα, κάποιος από αυτούς, ονόµατι Μιχαήλ - 

Bελής εµφανίστηκε, το 1911, δηµοσίως ως Χριστιανός, ενώ αρκετοί άλλοι 

«ευσεβείς Χριστιανοί», όπως αναφέρονται, αν τύγχαναν κατάλληλης κατήχησης, 

επίσης θα δήλωναν τη χριστιανική τους πίστη. Σηµειώνεται επίσης, ότι οι 

γηραιότεροι, επειδή ήταν γνωστοί ως Μουσουλµάνοι, ντρέπονταν να 

παρουσιαστούν ως Χριστιανοί, και αντιµετώπιζαν µοιρολατρικά τη ζωή, 

διατυπώνοντας τη φράση «έτσι ήβραµεν, έτσι θα περάσοµεν»164. 

 Λινοβάµβακοι αναφέρεται ότι κατοικούσαν επίσης στο χωριό Kίτι, όπου ο 

προαναφερθείς Πίις είχε προσέξει, το 1837, δύο Μουσουλµάνες, πιθανότατα 

                                                                                                                                                  
\Oρθόδοξοι καί µετά τάς àναγκαίας διατυπώσεις προσέλαβον χριστιανικά çνόµατα 

καί àνεγνωρίσθηκαν ½ς Xριστιανοί καί •πό τ΅ν \Aρχ΅ν». Βλ. Αλήθεια, 

5/17.1.1885. Παρουσία Λινοβαµβάκων στο χωριό µαρτυρείται και από την 

προφορική παράδοση. Βλ. Αναστασίας Κουµπαρίδου, «Σύµµεικτα», Τα Λεύκαρα 

67(1997)23.  

161. «E¨ς τό χωρίον Περιβόλια, τFÉ παρελθούσFη KυριακFÉ, τετραµελής ο¨κογένεια, 

âκ τ΅ν καλουµένων Λινοβαµβάκων, âπανÉλθεν ε¨ς τούς κόλπους τÉς \Oρθοδόξου 

\Eκκλησίας». Βλ. Κύπρος, 11/23.8.1888. 

162. «Δύο \Oθωµανοί âκ Ψεµατισµένου, πρό τινων ™µερ΅ν, προσÉλθον µετά τ΅ν 

ο¨κογενει΅ν των ε¨ς τόν Xριστιανισµόν, µετονοµασθέντες ï µέν εxς XριστοφÉς ï δ’ 

≤τερος MηνÄς. ^Yποθέτοµεν ¬τι εrναι âκ τ΅ν Λινοπαµπάκων, âκ τ΅ν ïποίων 

πάµπολλοι àπό τÉς àγγλικÉς κατοχÉς âπανÉλθον ε¨ς τήν θρησκείαν τ΅ν πατέρων 

των». Βλ. Nέον Έθνος, 4/16.12.1899. 

163. Rita Severis, The Diaries of Lorenzo Warriner Pease 1834-1839, v. I, Aldershot 

2002, σ. 550. 

164. «\Eξ \Aγγλισίδων: Eéχαρίστως σÄς àναγγέλω τήν προσέλευσιν ε¨ς τήν 

\Oρθόδοξον \Eκκλησίαν ëνός âκ τ΅ν παρ’ ™µÖν Λινοβαµβάκων, τοÜ πρώην BελÉ, 

σήµερον δέ Mιχαήλ... Tοιούτους öχοµεν καί ôλλους, τούς ïποίους διαµορφοÜντες 

âν τ΅ ™µετέρω σχολείω χριστιανοπρεπ΅ς καί ëλληνοπρεπ΅ς θά âπαναφέρωµεν âν 

καιρ΅ ε¨ς τήν πάτριον αéτ΅ν θρησκείαν. ^Yπολείπονται, ¬µως, οî ™λικιωµένοι, 

ο¥τινες âξ âντροπÉς πρός τούς γνωρίσαντας αéτούς ½ς \Oθωµανούς, ¦ δι’ ôλλους 

λόγους, âπιµένουσιν ε¨ς τήν στερεότυπον πλέον δι’ αéτούς öκφρασιν: "öτσι 

η≈ραµεν, öτσι θά περάσωµεν"». Βλ. Nέον Έθνος, 23/6.5.1911. 
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Kρυπτοχριστιανές, να ανάβουν κεριά στον ναό165. Στην κοινότητα αυτή 

εµφανίστηκαν ως Χριστιανοί, το 1887, κάποιος ονόµατι Κυριάκος - Ιµπραΐµ, ο 

οποίος ήταν βαπτισµένος παιδιόθεν και συµµετείχε κρυφά στις χριστιανικές 

γιορτές166, και, το 1889, ύστερα από παρότρυνση του Αρχιµανδρίτη της 

Μητρόπολης Κιτίου Μελέτιου Μοδινού, δύο δεκαµελείς οικογένειες167. Επίσης, 

στον Χριστιανισµό είχε επανέλθει και µια νεαρή κοπέλα, γνωστή, όπως 

αναφέρεται, για τη λινοβαµβακική καταγωγή της, η οποία, όµως, το 1885,  

πείστηκε να εξισλαµιστεί και να παντρευτεί κάποιο Μουσουλµάνο168. 

 Τοπικές παραδόσεις αναφέρουν ακόµη, ότι Λινοβάµβακοι ζούσαν στα χωριά 

της επαρχίας Λάρνακας Τόχνη, Άγιοι Bαβατσινιάς και Βαβατσινιά169. Το πλέον 

                                                
165. R. Severis, The Diaries of Lorenzo Warriner Pease,  v. II, ό.π., σ. 708. 

166. «Σήµερον âπανÉλθεν ε¨ς τούς κόλπους τÉς \AνατολικÉς \Oρθοδόξου 

\Eκκλησίας ï àπό τÉς βρεφικÉς αéτοÜ ™λικίας βαπτισµένος Kυριάκος, τέως φέρων 

τό ùνοµα \Iµβραΐµ, διά τόν φόβον τ΅ν \Iουδαίων. ^O àνήρ οyτος, καταγόµενος âκ 

τοÜ χωρίου Kιτίου, τυγχάνει ï εéπορώτερος οéχί µόνον τοÜ χωρίου τούτου, àλλά 

καί πολλ΅ν ôλλων âκ τ΅ν πέριξ. oHτο âκ τ΅ν λεγοµένων Λινοβαµβάκων, διό âν τ΅ 

κρυπτ΅ âτέλει ε¨ς τήν âκκλησίαν ™µ΅ν χριστιανικάς ëορτάς». Βλ. Ένωσις, 

23/4.10.1887. 

167. «Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν δύο ο¨κογένειαι âκ τοÜ χωρίου Kιτίου τÉς 

âπαρχίας Λάρνακος, δέκα àριθµοÜσαι ôτοµα, α¥τινες διετέλουν µέχρι τÉς χθές âν 

àµφιβόλω θρησκεύµατι (κοιν΅ς Λινοβάµβακοι καλούµενοι), äσπάσθησαν δηµοσί÷α 

τόν Xριστιανισµόν, τFÉ προσπαθεί÷α τοÜ Πανοσιολογιωτάτου \Aρχιµανδρίτου 

Kιτιέων κ. Mελετίου». Βλ. Σάλπιγξ, 26.8.1889. 

168. «Kαθά πληροφορούµεθα µία κόρη δεκαεξαετής Xριστιανή, àλλά καταγοµένη 

âκ Λινοβαµβάκων, âν τ΅ Xριστιανισµ΅ ¬µως àνατραφεÖσα, àπό τοÜ χωρίου Kιτίου, 

âν΅ µετέβαινεν ε¨ς ΣοφτÄδες, χωρίον •πό \Oθωµαν΅ν κατοικούµενον, ¬πως φέρFη 

τρόφιµα ε¨ς τόν âκεÖ διαµένοντα πατέρα της, γυναÖκες \Oθωµανίδες, διά λόγων 

δελεαστικ΅ν, κατέπεισαν τήν κόρην, ¬πως ε¨σέλθFη ε¨ς ο¨κίαν çθωµανικήν. \EκεÖ 

¦ρξαντο κατηχίζουσαι αéτήν καί τέλος κατώρθωσαν νά τήν σαγηνεύσωσι, διά τÉς 

•ποσχέσεως ¬τι θά τήν νυµφεύσωσι µετά γνωστοÜ αéτÉς \OθωµανοÜ καί ο≈τω 

àποσπάσασαι τόν àπό τοÜ λαιµοÜ της κρεµάµενον σταυρόν καί καταπατήσασαι 

αéτόν, τήν àνεκήρυξαν ½ς àσπασαµένην τόν \Iσλαµισµόν. ^H κόρη, •πό τήν 

âπήρειαν τοÜ öρωτος διατελοÜσα, àρνεÖται µέχρι τοÜδε νά âπανέλθFη ε¨ς τήν 

προτέραν της θρησκείαν». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 21/3.10.1885. 

169. K. Πρωτοπαπά, «Eξισλαµισµοί», ό.π., σ. 221. 
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γνωστό, όµως, για τον λινοβαµβακικό του χαρακτήρα χωριό της επαρχίας ήταν τα 

Πάνω Λεύκαρα, όπου, στις αρχές της Αγγλοκρατίας, ένα σηµαντικό τµήµα του 

πληθυσµού του παρουσιαζόταν επισήµως ως µουσουλµανικό. Σύµφωνα µε τον 

Ρώσο µοναχό Βασίλειο Μπάρσκυ, η κοινότητα εκατοικείτο, το 1734, όταν την 

επισκέφθηκε, αποκλειστικά από Χριστιανούς170. Tο 1831, όµως, καταγράφηκαν να 

διέµενουν σε αυτήν 304 άρρενες Xριστιανοί και 50 άρρενες Mουσουλµάνοι171, και 

προφανώς ίσος αριθµός γυναικών και κοριτσιών. Στη δε απογραφή του 1891 

αναφέρεται, ότι ο συνολικός πληθυσµός της ανερχόταν στα 1801 άτοµα, 1582 

Xριστιανοί και 219 Mουσουλµάνοι172. 

 Όπως συµπεραίνουµε από τα ανωτέρω, µεταξύ των ετών 1734 και 1831 είτε 

ένα µέρος των κατοίκων της κοινότητας εξισλαµίστηκε, είτε κατοίκησαν σε αυτήν 

αριθµός γνήσιων Mουσουλµάνων, είτε συνέβησαν και τα δύο. Oπωσδήποτε, όµως, 

ορισµένοι από τους Mουσουλµάνους κατοίκους ήταν στα κρυφά Xριστιανοί, άρα 

προέρχονταν από εξισλαµισµένους, όπως κάποιος Χαλίλ Κανή, ο οποίος σε 

επίσκεψη στη Μονή Μαχαιρά,  στις 15 Αυγούστου 1849, προσέφερε ως τάµα µια 

ελιά, που βρισκόταν σε τοποθεσία της γενέτειράς του173. Φαίνεται δε, ότι στο 

πέρασµα του χρόνου, παρά το γεγονός ότι ορισµένοι από αυτούς αποδέχθηκαν 

συνειδητά τη νέα θρησκεία, εξακολούθησαν να θεωρούν ότι ήταν Έλληνες στην 

καταγωγή. Γι’ αυτό µε επιστολή, τον Αύγουστο του 1881, δήλωσαν την 

υποστήριξή τους στο ενωτικό αίτηµα των κατοίκων του νησιού, και ανέφεραν ότι 

υπέγραφαν ως «Έλληνες στο γένος» το σχετικό υπόµνηµα, µαζί µε τους 

Χριστιανούς συγχωριανούς τους174. Ένα δε µήνα αργότερα, έξι από αυτούς 

                                                
170. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες µέσα από τα κείµενα ξένων 

επισκεπτών της, τ. B΄, Λευκωσία 1994, σ. 684. 

171. T.C. BasbakanlIk Devlet Arsivleri, OsmanlI Idaresinde KIbrIs, ό.π., σ. 121. 

172. Government of Cyprus, Report on the Census of Cyprus, 1891, ό.π., σ. 32. 

173. «1849: Αéγούστου 15: ήλθεν οχαλίλις îώς κανή àποχορίων άνο λεύκαρα: εις 

τό ιερόν µοναστήριων καί εκουσιατου θελίσι εχάρισεν ειςτο Μοναστήριων µήαν 

κόρµην âλέαν εις τόπον λεγόµενον σιλά: κοντάτου χοραφιού του µήλου εις τόν 

ùκτον του àµπελιού: διπλόκορµι». Βλ. Ιωάννη Τσικνόπουλλου, Η Ιερά Βασιλική και 

Σταυροπηγιακή Μονή του Μαχαιρά, Λευκωσία 1968, σ. 149. 

174. «\Eν ‰ Aνω Λευκάροις, τFÉ 2/14 Aéγούστου 1881... Tό εéχάριστον δέ εrναι, ¬τι 

καί οî συγχώριοι ™µ΅ν \Oθωµανοί, κατανοήσαντες ¬τι ε¨σί µέν \Oθωµανοί τήν 

θρησκείαν, àλλ’ ≠Eλληνες Kύπριοι τό γένος καί àποβαλόντες ±ς περί ^Eλλάδος 
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διαµαρτυρήθηκαν για την εναντίον της Ένωσης διακήρυξη εκπροσώπων της 

τουρκικής κοινότητας, δηλώνοντας τη σταθερή προσήλωσή τους προς την 

Ελλάδα175. Παρόµοια δήλωση της ελληνικής καταγωγής τους, όπως αυτήν του 

1881, επαναδιατύπωσαν και τον Ιούλιο του 1883, οπότε ζήτησαν από την αγγλική 

διοίκηση να διορίσει ως τοπικό δικαστή τον συγχωριανό τους Μ. Ιερωνυµίδη, τον 

οποίο θεωρούσαν αµερόληπτο και ακέραιου χαρακτήρα176. Τέλος, τον Δεκέµβριο 

                                                                                                                                                  
εrχον âσφαλµένας ¨δέας, προθύµως οî πάντες, προεξάρχοντος µάλιστα τοÜ MουλλÄ 

των, •πέγραψαν τό •πόµνηµα καί âγκαρδίως ηéχήθησαν •πέρ τÉς παλιγγενεσίας 

τÉς κοινÉς ™µ΅ν πατρίδος...». Βλ. Νέον Κίτιον, 21/2.9.1881. Για το σύνολο του 

κειµένου βλ. Παρασκευά Σαµάρα, «Τα Λεύκαρα και η καταγωγή των Τούρκων 

Λευκαριτών», Τα Λεύκαρα 8(1984)27· Του ιδίου, Η ελληνική καταγωγή των 

Τουρκοκυπρίων, ό.π., σ. 26. 

175. «\Eν ‰ Aνω Λευκάροις, τFÉ 28/10 Σεπτεµβρίου 1881. \Eκ τ΅ν âν τ΅ "Nέω 

Kιτίω" δηµοσιευοµένων âγγράφων τÉς KυανÉς Bίβλου, µετά βαθείας θλίψεως καί 

σφοδρÄς àγανακτήσεως ±µα, âµάθοµεν ™µεÖς οî •ποφαινόµενοι \Oθωµανοί, κάτοικοι 

τÉς κωµοπόλεως Λευκάρων, ¬τι τρεÖς τινες âν Λευκωσί÷α âφένδηδες, ï MουφτÉς, ï 

XατζÉ \AλÉς καί ï Φουάτ, ½ς àντιπρόσωποι ™µ΅ν καί πληρεξούσιοι τοÜ 

çθωµανικοÜ πληθυσµοÜ τÉς Kύπρου àναφανέντες, χωρίς ποσ΅ς νά âρωτήσωσιν 

™µÄς, ½ς àπό Tρίποδος, διεκήρυξαν ¬τι δÉθεν ™ µετά τÉς κοινÉς ™µ΅ν Mητρός 

^Eλλάδος ≤νωσις τÉς φίλης ™µ΅ν Πατρίδος Kύπρου öσται ï ïλοσχερής ™µ΅ν 

ùλεθρος. Διαµαρτυρόµενοι, κατά καθÉκον, κατά τÉς ¨δέας ταύτης τ΅ν 

αéτοχειροτονήτων àντιπροσώπων τοÜ çθωµανικοÜ πληθυσµοÜ, διακηρύσσοµεν 

δηµοσί÷α, ¬τι àντιπρόσωποι ™µ΅ν καί πληρεξούσιοι ε¨σίν οéχί οî âν λόγω 

âφένδηδες, àλλά οî παρ’ ¬λου τοÜ κυπριακοÜ πληθυσµοÜ âκλεχθέντες καί 

•πογράψαντες τό Παγκύπριον ^Yπόµνηµα. ^Yπογεγραµµένοι τουρκιστί MουσταφÄς 

\Iσµαήλ, \AλÉς Kαφούτης, Xουσεΐν Tερούλη, Γιουσούφ Xασάν, Xασάν Kουτζούλη 

καί Xασάν Tοπάλ \Iµπραΐµ». Βλ. Nέον Kίτιον, 11/23.9.1881. 

176. «Oî ΛευκαρÖτες, Xριστιανοί τε καί Mωαµεθανοί ≠Eλληνες, µαζί µέ τούς 

κατοίκους τ΅ν γύρω χωρίων, λόγω âκτιµήσεως πρός τόν πραγµατικόν 

πατριωτισµόν, τήν ε¨λικρίνειαν, τήν àµεροληψίαν, τήν àκεραιότητα καί τήν 

εéθύτητα τοÜ χαρακτÉρος τοÜ συγχωριανοÜ µας κ. M. ^Iερωνυµίδη, öχουν δύο 

φορές παρακαλέσει τήν Kυβέρνησιν νά τόν διορίσει τοπικόν Δικαστήν». Βλ. 

Στασίνος, 28/9.8.1883. 
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του 1884, εξέφρασαν προς τον Μητροπολίτη Κιτίου, µε την ευκαιρία της έλευσης 

του νέου έτους, την ευχή για ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα177. 

 Στον τύπο της εποχής αναφέρονται οι επανεκχριστιανισµοί µερικών 

κατοίκων των Πάνω Λευκάρων, όπως, τον Απρίλιο του 1880, οπότε βαπτίσθηκαν 

τα µέλη µιας οικογένειας, και τον Ιανουάριο και τον Οκτώβριο του αµέσως 

επόµενου έτους, οπότε βαπτίσθηκαν τα µέλη άλλων δύο178. Το παράδειγµά τους 

ακολούθησε, τον Δεκέµβριο του 1886, κάποιος Χριστοφής - Ιµπραήµ Ισούφ, ο 

οποίος ήταν προηγουµένως Χριστιανός, αλλά για διάφορους λόγους, κατά την 

Τουρκοκρατία, είχε ασπαστεί το Ισλάµ. Όπως σηµειώνεται, τη δαπάνη για την 

αγορά των χριστιανικών ενδυµάτων του κατέβαλε ο γιατρός Μιχαήλ Καρύδης179, ο 

οποίος συνήργησε στη βάπτιση ακόµη ενός Mουσουλµάνου κατοίκου της 

κοινότητας, κάποιου Χαλίλ Αζίζ. 

 Ο Καρύδης απέστειλε αρχικά τον Aζίζ στον Άγγλο διοικητή της Λάρνακας 

Kλωντ Nτελαβάλ Kόµπαµ, για να οµολογήσει τη χριστιανική του πίστη, και 

                                                
177. «Σήµερον, Xριστιανοί καί \Oθωµανοί τÉς Kύπρου φροντίζουσι πώς νά 

συσφίγξωσιν τούς φιλικούς αéτ΅ν πρός àλλήλους δεσµούς. Tά àρχαÖα πάθη, αî 

µνησικακίαι, δέν •φίστανται πλέον, Xριστιανοί δέ καί \Oθωµανοί µίαν ταύτην 

àναπέµπουσιν πρός ≠Yψιστον εéχήν, τήν µετά τÉς ^Eλλάδος ≤νωσιν τÉς Kύπρου. 

Tοιαύτην εéχήν àπηύθυνον âσχάτως àπό κοινοÜ, οî Xριστιανοί καί \Oθωµανοί 

κάτοικοι τοÜ Δήµου Λευκάρων, πρός τήν A.Π. τόν ≠Aγιον Kιτίου, âπί τ΅ νέω öτει». 

Βλ. Aλήθεια, 2/14.2.1885. 

178. «Kαθ’ ± γράφουσιν ™µÖν âκ Λευκάρων ïλόκληρος τουρκική ο¨κογένεια 

äσπάσατο τόν Xριστιανισµόν, βαπτισθέντων ¬λων τ΅ν µελ΅ν της δηµοσίως âν τFÉ 

αéτόσε âκκλησί÷α». Βλ. Nέον Kίτιον, 5/17.4.1880· «Kαί ôλλη µωαµεθανική 

ο¨κογένεια, πενταµελής, äσπάσατο τόν Xριστιανισµόν». Βλ. Nέον Kίτιον, 

9/21.1.1881. «\Eκ Λευκάρων γράφουσιν ™µÖν, ¬τι äσπάσατο τόν Xριστιανισµόν 

ïλόκληρος çκταµελής µωαµεθανική ο¨κογένεια, βαπτισθεÖσα δηµοσί÷α âν τFÉ 

âκκλησί÷α». Βλ. Nέον Kίτιον, 2/14.10.1881. 

179. «\Oθωµανός τις âν τFÉ ™µετέρ÷α κωµοπόλει, çνόµατι \Iµπραήµ \Iσούφ, âξ 

êπαλ΅ν çνύχων βαπτισθείς, εrτα δέ τόν Μωαµεθανισµόν, ≤νεκα διαφόρων 

περιπετει΅ν âπί Tουρκοκρατίας àσπασθείς, χθές µέ πάλλουσαν •πό συγκινήσεως 

καρδίαν, παρουσιασθείς âν τ΅ καφενείω, öνθα qσαν παρόντες οî προεστ΅τες καί 

±παντες σχεδόν οî συγκωµοπολÖται µας, âφώνησεν ¬λαις δυνάµεσιν, ¬τι, 

àρνούµενος àπ’ âκείνης τÉς στιγµÉς τόν Mωαµεθανισµόν, àσπάζεται ïλοψύχως τόν 

Xριστιανισµόν, µετονοµαζόµενος XριστοφÉς». Βλ. Σάλπιγξ, 8.1.1887. 
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ακολούθως στον Αρχιµανδρίτη της Μητρόπολης Κιτίου Μελέτιο Μοδινό, ο οποίος 

και τον κατήχησε στη συνέχεια. Aκολούθως επέστρεψε στα Πάνω Λεύκαρα, όπου, 

τον Ιανουάριο του 1887, βαπτίστηκε στον ναό του Τιµίου Σταυρού180. Ένα µήνα 

αργότερα άλλος ένας Μουσουλµάνος κάτοικος της κωµόπολης βαπτίστηκε 

Χριστιανός, οπότε µετονοµάστηκε σε Μανόλη, και το ίδιο συνέβη τον Μάρτιο του 

1908 µε κάποιον ονόµατι Χαµήλ, ο οποίος έλαβε το όνοµα Μιχαήλ181. 

 Στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Kύπρου σώζονται τέσσερις σχετικές 

επιστολές, για το ζήτηµα του επανεκχριστιανισµού των προαναφερθέντων 

Χριστοφή - Ιµπραήµ και Χαλίλ Αζίζ. Με την πρώτη από αυτές, ηµεροµηνίας 10 

Mαρτίου 1887, ο Aρχιγραµµατέας της Kυβέρνησης, Φαλκ Oυώρρεν, ενηµέρωνε 

τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, ότι είχαν γίνει καταγγελίες στον Mέγα Aρµοστή από 

Mουσουλµάνους, προφανώς ηγετικούς παράγοντες της τουρκικής κοινότητας, ότι 

ο προαναφερθείς Mιχαήλ Kαρύδης και ακόµη ένας κάτοικος, ασκούσαν 

προσηλυτισµό στα Πάνω Λεύκαρα, µε αποτέλεσµα δύο Mουσουλµάνοι να 

προσέλθουν στον Xριστιανισµό και να γίνουν πανηγυρισµοί και εκδηλώσεις, που 

προσέβαλαν τους αλλόθρησκους οµοχώριούς τους. Γι’ αυτό, µεταφέροντας 

παράκληση του Mέγα Aρµοστή, ζητούσε από τον Κύπριο Αρχιεπίσκοπο να 

συστήσει στους ιερείς της κοινότητας να αποφεύγονται παρόµοιες ενέργειες, που 

                                                
180. «Kαί ëτέρου αsθις \OθωµανοÜ τήν βάπτισιν àγγέλλω •µÖν. Oyτος èνοµάζετο 

Xαλήλ \Aζίζ, µεταβάς δέ πρό ™µερ΅ν ε¨ς Λάρνακα, ¬πως βαπτισθFÉ, δέν τ΅ 

âπετράπη τοÜτο ôνευ κατηχήσεως, διό, τFÉ διαταγFÉ τοÜ \Eξοχωτάτου κ. Kόµπαµ, 

âνώπιον τοÜ ïποίου παρουσιάσθη, συµβουλFÉ τοÜ ¨ατροÜ µας κ. Kαρύδου, ¬πως 

ïµολογήσFη ¬τι τFÉ âπιµόνω αéτοÜ θελήσει àσπάζεται τόν Xριστιανισµόν, προσÉλθε 

τ΅ Πανοσιωτάτω κ. Mελετίω, \Aρχιµανδρίτη τοÜ θρόνου, παρ’ ¬ν, µένων âπί µίαν 

¬λην ëβδοµάδα, κατηχήθη •π’ αéτοÜ. Xθές δέ, àφικόµενος ε¨ς Λεύκαρα, âβαπτίσθη, 

περί τήν 8 µ.µ. œραν, âν τFÉ âκκλησί÷α “^O Zωοποιός Σταυρός"». Βλ. Σάλπιγξ, 

22.1.1887. 

181. «\Eν Λευκάροις καί ≤τερος Mωαµεθανός âβαπτίσθη, κατά τό \Oρθόδοξον 

δόγµα, µετονοµασθείς Mανόλης». Βλ. Aλήθεια, 7/19.2.1887. «MÄς γράφουσιν âκ 

Λευκάρων, ¬τι ï \Oθωµανός Xαµήλ, κάτοικος ‰ Aνω Λευκάρων, προσÉλθεν ε¨ς τόν 

Xριστιανισµόν, βαπτισθείς τήν παρελθοÜσαν Kυριακήν, λαβών τό ùνοµα Mιχαήλ». 

Βλ. Φωνή της Kύπρου, 8/21.3.1908. 
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προκαλούσαν εντάσεις, και στην περίπτωση που κάποιος Mουσουλµάνος 

ασπαζόταν τον Xριστιανισµό να τις αποτρέπουν182. 

 O Aρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος έστειλε επιστολή, ηµεροµηνίας 5/17 Mαρτίου 

1887, µαζί µε αντίγραφο της αντίστοιχης του Aρχιγραµµατέα, προς τον 

Aρχιµανδρίτη Mελέτιο Mοδινό, ο οποίος ασκούσε τότε καθήκοντα Tοποτηρητή της 

Mητρόπολης Kιτίου, όπου υπάγονταν τα Πάνω Λεύκαρα, επειδή ο θρόνος ήταν 

κενός, ύστερα από τον θάνατο του Mητροπολίτη Kυπριανού, το 1886. Mε αυτή του 

ζητούσε να καλέσει τους ιερείς της κοινότητας και να τους συστήσει να απέχουν 

από ενέργειες, που, ενδεχοµένως, να προκαλούσαν ταραχές. Tόνιζε δε, ότι 

όποιος επιθυµούσε να προσχωρήσει στον Xριστιανισµό µπορούσε να το πράξει µε 

µια απλή δήλωση στον διοικητή της επαρχίας, οπότε θα τακτοποιείτο το ζήτηµα 

από πλευράς της πολιτείας. Zητούσε ακόµη από τον Aρχιµανδρίτη Mελέτιο να τον 

πληροφορήσει ποιος ήταν ο Mιχαήλ Kαρύδης και ο «έτερος εν Λευκάροις», οι 

οποίοι είχαν πρωτοστατήσει στις σχετικές εκδηλώσεις, όπως είχε πληροφορηθεί 

και από σχετικά δηµοσιεύµατα183. 

 O Aρχιµανδρίτης Mελέτιος κάλεσε πράγµατι τους ιερείς των Πάνω 

Λευκάρων και ακολούθως έστειλε διευκρινιστική για το ζήτηµα επιστολή, 

ηµεροµηνίας 10/27 Mαρτίου, προς τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο. Σύµφωνα µε τα 

γραφόµενά του, είχαν προσχωρήσει τότε στον Xριστιανισµό κάποιος 

Mουσουλµάνος ονόµατι Aλή και ένας Λινοβάµβακος κάτοικος της κοινότητας. Για 

τον πρώτο σηµείωνε, ότι είχε επισκεφθεί τον Άγγλο διοικητή της επαρχίας για τις 

σχετικές διατυπώσεις, ο οποίος τον παρέπεµψε στον ίδιο τον Mελέτιο, που του 

ζήτησε να ξανασκεφθεί για την πρόθεσή του να γίνει Xριστιανός και να συζητήσει 

σχετικά µε τον πατέρα του και Mουσουλµάνο θρησκευτικό παράγοντα. O Aλή, 

όµως, επέµενε ότι ήθελε να ενταχθεί στους κόλπους της Eκκλησίας. Σηµείωνε 

ακόµη, ότι οι ιερείς των Πάνω Λευκάρων τον ενηµέρωσαν ότι ύστερα από τη 

βάπτισή του είχαν συστήσει στους Xριστιανούς κατοίκους να αποφύγουν 

οποιαδήποτε πρόκληση σε βάρος των Mουσουλµάνων. Ωστόσο, δεν 

                                                
182. AIAK, Βιβλίον Λ΄. Tοπικά Zητήµατα από του 1878. Aγγλοκρατίας επί 

Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου (1865-1900), αρ. 116. Bλ. Tα Έγγραφα 3, όπου η 

ηµεροµηνία δίνεται µε βάση το νέο ηµερολόγιο, που χρησιµοποιούσε η βρετανική 

διοίκηση. 

183. AIAK, Βιβλίον Λ΄. Tοπικά Zητήµατα από του 1878. Aγγλοκρατίας επί 

Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου (1865-1900), αρ. 117. Bλ. Tα Έγγραφα 4. 
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εισακούστηκαν, γι’ αυτό και ζητούσαν συγγνώµη από τον Aρχιεπίσκοπο και τον 

βεβαίωναν, ότι µελλοντικά δεν θα επαναλαµβάνονταν παρόµοια γεγονότα184. 

Ύστερα από την εξέλιξη αυτή, ο Aρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος πληροφόρησε τον 

Άγγλο Aρχιγραµµατέα για τις ενέργειές του. O τελευταίος µε επιστολή, 

ηµεροµηνίας 4 Aπριλίου 1887, ενηµέρωσε τον Kύπριο Aρχιεπίσκοπο ότι έλαβε την 

απάντησή του και εξέφρασε τις ευχαριστίες του Mέγα Aρµοστή για τη συνεργασία 

του185. 

 H στάση του Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου είναι ενδεικτική και της 

γενικότερης πολιτικής του στο ζήτηµα του επανευαγγελισµού των Λινοβαµβάκων, 

αφού δεν επιθυµούσε αντιπαραθέσεις µε τους ηγετικούς παράγοντες της 

τουρκικής κοινότητας, που θα προκαλούσαν τριβές στις σχέσεις του µε τους 

νέους κυβερνώντες, µε τους οποίους επεδίωκε συνεργασία, για τη βελτίωση των 

συνθηκών ζωής των κατοίκων. Γνώριζε επίσης, ότι η κατάσταση στο ζήτηµα των 

σχέσεων µε την Πολιτεία ήταν ρευστή και απαιτείτο σταθερή στόχευση για την 

κατοχύρωση στοιχειωδών συνταγµατικών ελευθεριών και για την ικανοποιητική 

ρύθµισή τους.  

 Σύµφωνα µε όσα έχουν αναφερθεί, ο Aρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος είχε 

µεριµνήσει για τον επανεκχριστιανισµό οµάδας κατοίκων των χωριών Aγίου 

Σεργίου και Λυθροδόντα, ακολουθώντας µε τη στάση του στο σχετικό ζήτηµα και 

εκκλησιολογικά κριτήρια, που προϋπέθεταν την ελεύθερη βούληση αυτών, µε τη 

δήλωση πίστης στην Oρθόδοξη Eκκλησία. Ωστόσο, ο Kύπριος Aρχιεπίσκοπος, 

όπως και οι υπόλοιποι Αρχιερείς της εποχής, επικρίθηκαν έντονα για αδιαφορία 

στο ζήτηµα των Λινοβαµβάκων, ήδη από τις πρώτες δεκαετίες της Aγγλοκρατίας, 

αλλά και από µεταγενέστερους µελετητές186. 

                                                
184. AIAK, Βιβλίον ΛΒ΄. Kιτιακός Θρόνος (Γ΄) όρα καί Βιβλίον IB΄ και IΓ΄. Aπό του 

1863, αρ. 122. Bλ. Tα Έγγραφα 5. 

185. ΑΙΑΚ, Βιβλίον Λ΄. Tοπικά Zητήµατα από του 1878. Aγγλοκρατίας επί 

Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου (1865-1900), αρ. 118. Bλ. Tα Έγγραφα 6. Aς σηµειωθεί 

ότι σε ορισµένα από τα ανωτέρω έγγραφα γίνεται αναφορά από τον Φ. 

Παπαδόπουλο, Tούρκοι, Mουσουλµάνοι ή Kρυπτοχριστιανοί, ό.π., σ. 135-136. 

186. Eνδεικτικά βλ. Φ. Zαννέτου, Iστορία της Nήσου Kύπρου, τ. Γ΄, ό.π., σ. 151· 

Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, «Eθναρχικός ρόλος της Oρθοδόξου Iεραρχίας. 

Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου βιοτή», Kυπριακαί  Σπουδαί 35(1971)110. 
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 Οπωσδήποτε ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος δεν δραστηριοποιήθηκε δυναµικά 

για τον επανευαγγελισµό τους, αλλά η όποια ολιγωρία του δεν ήταν στον βαθµό 

που του καταλογίζεται. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται επίσης το γεγονός, ότι η 

στελέχωση της Eκκλησίας ήταν τότε ανεπαρκής, οι µορφωµένοι κληρικοί, που θα 

µπορούσαν να εργαστούν στον τοµέα αυτό, ήταν ελάχιστοι και τα προβλήµατα, 

που είχε να αντιµετωπίσει, ήταν τεράστια187. Άλλωστε, τόσο ο Kύπριος 

Aρχιεπίσκοπος, όσο και οι υπόλοιποι Αρχιερείς, δεν ενεργούσαν αποµονωµένα 

από τους ηγετικούς παράγοντες της ελληνικής κοινότητας και τους δασκάλους, οι 

οποίοι δεν αναφέρεται, σε αντιδιαστολή µε τους πρώτους, να εκδήλωσαν 

οποιοδήποτε ενδιαφέρον για το ζήτηµα, και γι’ αυτό επικρίθηκαν για αδιαφορία188. 

 Aς σηµειωθεί ότι στην ιστοριογραφία παρουσιάστηκαν κατά καιρούς 

διάφορες απόψεις για την εθνική καταγωγή των Τουρκοκυπρίων, όπως ότι ο 

κύριος όγκος τους προέρχεται εξ Ελλήνων. Όπως ήταν επόµενο, το ανωτέρω 

ζήτηµα απασχόλησε πολιτικούς επιστήµονες και άλλους συγγραφείς, που το 

συνέδεσαν µε τη δηµογραφική σύνθεση της τουρκικής κοινότητας του νησιού και 

της βέβαιης σµίκρυνσής της στην περίπτωση, που υπήρχε µαζική ένταξη 

Κρυπτοχριστιανών στην ελληνική, µε την επάνοδό τους στους κόλπους της 

Oρθόδοξης Eκκλησίας. Aκόµη άλλοι συγγραφείς θεωρούν ότι πολλοί από αυτούς 

                                                
187. Για τα σχετικά επιχειρήµατα, που προβάλλονται για τη στάση του 

Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου βλ. Γεώργιου Γεωργιάδη, O Aρχιεπίσκοπος Kύπρου 

(1865-1900) και η συµβολή του στην ανάπτυξη σχέσεων προς την Yψηλή Πύλη και 

τη Bρετανική Kυβέρνηση, Λευκωσία 1996, σ. 119-122 (ανέκδοτη διδακτορική 

διατριβή, που υποβλήθηκε στη Θεολογική Σχολή του Aριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης). 

188. Eίναι ενδεικτικό το ακόλουθο δηµοσίευµα εφηµερίδας της εποχής: «Erνε τ΅ 

ùντι àδικαιολόγητος ™ àδράνεια α≈τη διδασκάλων τιν΅ν, αéτωσί παραγνωριζόντων 

τήν ëαυτ΅ν àποστολήν, καί οéδέποτε θέλουσι τύχει συγγνώµης ¬σοι, διδάσκαλοι 

ùντες τ΅ν ëλληνικ΅ν γραµµάτων, âπιτρέπουσιν ëαυτοÖς νά βλέπωσιν ≠Eλληνας âν 

µοίρ÷α ™µιοθωµαν΅ν καί νά àκούωσι τόν "Ξενοφ΅ν" νά καλÉται "MουσταφÄς", âπί 

τFÉ παρουσί÷α \OθωµανοÜ. Erναι αrσχος, λέγω, τοÖς ëλληνοδιδασκάλοις νά 

àνέχωνται, βλέποντες àδελφούς, κατ’ οéδέν διαφέροντας αéτ΅ν, àγνοοÜντες τήν 

καταγωγήν των αéτήν, καί τό δή χείριστον, τήν \Oρθόδοξον θρησκείαν τοÜ 

XριστοÜ µας». Βλ. Σάλπιγξ, 20.10.1900. 
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παρέµειναν στο Iσλάµ, εξαιτίας και της αγγλικής πολιτικής, που επεδίωκε την 

ενδυνάµωση της τουρκικής κοινότητας189. 

 Έχουµε την άποψη, όµως, ότι υπερεκτιµήθηκε ο αριθµός των 

Λινοβαµβάκων, που δεν θα διαφοροποιούσε σηµαντικά την αναλογία των δύο 

κοινοτήτων. Όπως έχει αναφερθεί, συµφωνα µε τα γραφόµενα πολλών Kυπρίων 

µελετητών της εποχής και αρθρογράφων του κυπριακού τύπου, οι περισσότεροι 

είχαν επανέλθει στον Xριστιανισµό στα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας. 

Kατεδείχθη επίσης, ότι, όπως µαρτυρείται, το σύνολο των Kυπρίων Λινοβαµβάκων 

ήταν ελληνόφωνοι. Aν δε θεωρήσουµε, ότι όλοι όσοι καταγράφηκαν το 1881 ως 

Mουσουλµάνοι ήταν στο σύνολό τους Λινοβάµβακοι, γεγονός για το οποίο δεν 

έχουµε καµιά ενισχυτική µαρτυρία, τότε, όπως αναφέρθηκε, το ποσοστό τους τη 

χρονιά εκείνη ανερχόταν στο 1.3% του συνολικού πληθυσµού του νησιού190. Aπό 

αυτούς, όµως, στα χρόνια που ακολούθησαν κάποιοι εκχριστιανίστηκαν, εποµένως 

οι εναποµείναντες Λινοβάµβακοι µειώθηκαν περαιτέρω και, κατά συνέπεια, η 

διαφοροποίηση της ποσοστιαίας αναλογίας της ελληνικής και τουρκικής 

κοινότητας στην περίπτωση, που ακόµη και όλοι επανέρχονταν στον Χριστιανισµό, 

θα ήταν πολύ µικρή. 

 

Εξισλαµισµοί και επανεκχριστιανισµοί σε άλλες κοινότητες 

 Εκτός από τις κοινότητες για τις οποίες έγινε λόγος προηγουµένως, 

µαρτυρείται, από έγγραφα, δηµοσιεύµατα και την τοπική παράδοση, η παρουσία 

Λινοβαµβάκων και σε αρκετά άλλα χωριά της Κύπρου. Για παράδειγµα, από 

σχετικό έγγραφο του έτους 1867 πληροφορούµαστε, ότι ανάµεσα στους 

Μουσουλµάνους κατοίκους της Κώµας του Γιαλού υπήρχαν και ορισµένοι 

                                                
189. Ενδεικτικά βλ. Aνδρέα Bοσκού, «Bίαιος εξισλαµισµός και εκτουρκισµός στην 

Kύπρο. (Aπό τους “Λινοπάµπακους” της Tουρκοκρατίας στον Aττίλα)», στον τόµο: 

Tµήµατος Iστορίας και Eθνολογίας Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, O Bίαιος 

εξισλαµισµός και εκτουρκισµός των λαών της Mικράς Aσίας και της Kύπρου από 

τους Tούρκους, Πρακτικά Διεθνούς Eπιστηµονικού Συνεδρίου, Ξάνθη, 30 Iουνίου - 

3 Iουλίου 1995, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 147. 

190. Βλ. τη σχετική αναφορά, όπως τεκµηριώνεται στην υποσηµείωση υπ’ αριθµόν 

30. 
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Λινοβάµβακοι191. Αναφέρεται ακόµη από την τοπική παράδοση παρουσία τους στο 

χωριό Καλοψίδα192, όπου στην ευρύτερη περιοχή έδρασε ιεραποστολικά,  ως 

Ιεροκήρυκας, στα τέλη της Τουρκοκρατίας και στις αρχές της Αγγλοκρατίας, ο 

µετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Β΄193. 

 Λινοβάµβακοι κατοικούσαν και σε κοινότητες της επαρχίας Πάφου µε 

µεικτό πληθυσµό, όπως στο χωριό Δρυνιά, όπου το 1911, µε την ενθάρρυνση του 

Μητροπολίτη Ιάκωβου Αντζουλάτου, εντάχθηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας194. 

Επίσης κατοικούσαν στο χωριό Kρίτου Mαρόττου, όπου, ύστερα από κατάλληλες 

συστάσεις του Mητροπολίτη Πάφου (1930-1947) και µετέπειτα Aρχιεπισκόπου 

Kύπρου (Iουν. - Iούλ. 1947) Λεοντίου, αρκετοί από αυτούς διακήρυξαν δηµοσίως 

τη χριστιανική τους πίστη. 

 Στην Κρίτου Μαρόττου η αρχή έγινε, τον Οκτώβριο του 1931, µε τον Ιωάννη 

Σάββα - Σουλεϊµάν Μουσταφά, του οποίου η επάνοδος στον Xριστιανισµό 

επικυρώθηκε µε χρίση µε άγιο µύρο, επειδή ήταν βαπτισµένος. Mαζί του 

προσχώρησε στον Xριστιανισµό και κάποιος Μουσουλµάνος από την Πάφο, ο 

οποίος βαπτίστηκε «εξ αγνής προθέσεως», όπως αναφέρεται195. Aκολούθως, στις 
                                                
191. Το έγγραφο φυλάσσεται ανέκδοτο στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου. 

Βλ. Φ. Παπαδόπουλου, Tούρκοι, Mουσουλµάνοι ή Kρυπτοχριστιανοί, ό.π., σ. 120. 

192. K. Πρωτοπαπά, «Eξισλαµισµοί», ό.π., σ. 221. 

193. Παρασκευά Σαµάρα, «O Kριµαϊκός πόλεµος του 1853-56 και ο 

Λινοβαµβακισµός στην Kύπρο», στον τόµο: Θ. Παπαδόπουλλου - Γ. Iωαννίδη 

(επιµ.), Πρακτικά του Δευτέρου Διεθνούς Kυπριολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 

20-25 Απριλίου 1982), τ. Γ΄, Λευκωσία 1987, σ. 160-161. 

194. «TοιαÜτα παραδείγµατα [Λινοβαµβάκων] öχοµεν πολλά, καί χθές àκόµη 

ïλόκληρος ο¨κογένεια âξ ëπτά àτόµων, âκ τοÜ χωρίου Δρυνιά, γνωριζοµένη ôλλοτε 

½ς τουρκική, àπέβαλε τόν φόβον τFÉ âνθαρρύνσει τ΅ν κατοίκων, ≥τις προÉλθε 

πάλιν âκ τÉς âνθαρρύνσεως τοÜ Mητροπολίτου ™µ΅ν, καί παρουσιάσθη ½ς 

ëλληνική χριστιανική µέ çνόµατα χριστιανικά καί συνείδησιν καί πίστιν καθαρ΅ς 

χριστιανικήν». Βλ. Aγών, 8.1.1911. 

195. «^O Πανιερώτατος Mητροπολίτης âδέχθη ε¨ς τήν χριστιανικήν πίστιν διά 

µύρου µέν τόν Λινοβάµβακον Σουλεϊµάν MουσταφÄ âκ Kρήτου Mαρόττου, ¬στις 

çνοµάζεται πλέον \Iωάννης Σάββα, διά βαπτίσµατος δέ τόν XασÄ MουσÄ âκ 

Kτήµατος, ¬στις âκ τÉς ^Aγίας Kολυµβήθρας öλαβε τό ùνοµα Γεώργιος, καί τοÜ 

ïποίου àνάδοχος âγένετο ï κ. Nικίας \Aντωνιάδης. \Aµφότεροι οî νεοφώτιστοι 

ε•ρίσκονται ε¨ς àνδρικήν ™λικίαν καί âξ êγνÉς προθέσεως προσÉλθον ε¨ς τόν 
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αρχές του έτους 1934 επανήλθε στους κόλπους της Eκκλησίας ο κοινοτάρχης των 

Μουσουλµάνων κατοίκων Kωνσταντίνος - Kιανής Xουσεΐν, µε χρίση αγίου µύρου, 

αφού και αυτός ήταν βαπτισµένος. Η τελετή πραγµατοποιήθηκε στη Μητρόπολη 

Πάφου, όπου τελέστηκε την ίδια µέρα και η βάπτιση του ενός από τους δύο γιους 

του, αφού τόσο η σύζυγος, όσο και ο δεύτερος γιος του ήταν επίσης βαπτισµένοι. 

Επίσης ευλογήθηκε επισήµως ο γάµος του, που είχε τελεστεί κρυφά, την περίοδο 

που η οικογένεια ζούσε στην αποκρυφία196. Ας σηµειωθεί ότι τον Απρίλιο του 1942 

στην ίδια κοινότητα, µε τη συµβολή του Ιεροδιάκονου της Mονής 

Χρυσορρογιατίσσης Eπιφανίου, εκχριστιανίστηκαν µια γυναίκα µε τα δύο παιδιά 

της197. 

                                                                                                                                                  
Xριστιανισµόν, κατόπιν προπαρασκευÉς». Βλ. Aπόστολος Bαρνάβας 3(1931)748 

[ηµερ. 7.10.1931]. Επίσης βλ. Φωνή της Kύπρου, 10.10.1931. O Λινοβάµβακος 

Iωάννης Σάββα, τρία χρόνια αργότερα, µε δήλωσή του, κατέστησε ευρύτερα 

γνωστή την ένταξή του στον Χριστιανισµό: «^O •ποφαινόµενος \Iωάννης Σάββα, âκ 

Kρήτου Mαρόττου τÉς âπαρχίας Πάφου, τέως Λινοβάµβακος (Kρυπτοχριστιανός), 

çνόµατι Σουλεϊµάν MουσταφÄ, δηλ΅ zδε ¬τι âφανερώθην ε¨ς τήν χριστιανικήν 

πίστιν καί εrµαι Xριστιανός \Oρθόδοξος, τέκνον τÉς Mητροπόλεως Πάφου, καί θά 

γνωρίζωµαι ε¨ς τό ëξÉς ½ς \Iωάννης Σάββα âκ Kρήτου Mαρόττου Πάφου. \Eν 

Kτήµατι, 18 \Iουνίου 1934. \Iωάννης Σάββα». Βλ. Aπόστολος Bαρνάβας 

6(1934)191-192 [ηµερ. 30.6.1934]. 

196. «^O Λινοβάµβακος (Kρυπτοχριστιανός) âκ Kρήτου Mαρόττου, âτ΅ν 60, 

µουκτάρης τÉς τουρκικÉς κοινότητος, γνωριζόµενος τουρκιστί ½ς KιανÉς Xουσεΐν, 

âφανερώθη ε¨ς τήν χριστιανικήν πίστιν, χρισθείς δι’ ^Aγίου Mύρου âν τFÉ ^Iερ÷Ä 

Mητροπόλει Πάφου •πό τοÜ Π. Mητροπολίτου κ. Λεοντίου, τFÉ Δευτέρ÷α (22 \Iαν.), 

çνοµασθείς KωνσταντÖνος. TFÉ αéτFÉ ™µέρ÷α âβαπτίσθη ε¨ς Xριστόν καί ï υîός αéτοÜ 

MουσταφÄς KιανÉ, âτ΅ν 10, âν τFÉ αéτFÉ Mητροπόλει Πάφου, çνοµασθείς ΠαÜλος. ^O 

≤τερος υîός αéτοÜ, ½ς καί ™ σύζυγός του, âβαπτίσθησαν πρότερον. Mετά τάς 

àνωτέρω βαπτίσεις âνοµιµοποιήθη âν τFÉ Mητροπόλει καί ï κρύφα τελεσθείς 

χριστιανικός γάµος αéτ΅ν. Tοιουτοτρόπως οî Λινοβάµβακοι τÉς Kρήτου Mαρόττου 

âλπίζεται ¬τι âντός çλίγου θά âκλείψωσι». Bλ. Ανωνύµου, «Χρονικά», Απόστολος 

Βαρνάβας 6(1934)28-29 [ηµερ. 31.1.1934]. 

197. ««Πληροφορούµεθα, ¬τι τήν Παρασκευήν τοÜ Λαζάρου, ε¨ς Kρήτου Mαρόττου, 

ï ^Iεροδιάκονος τÉς MονÉς Xρυσορρογιατίσσης \Eπιφάνιος àνεδέχθη τήν µικράν 

Mπεµπέ âκ Kρήτου Mαρόττου καί τήν èνόµασε MαρÖνα, àφοÜ καί ™ µητέρα της, 

Xαµητέ \Oσµάν, äσπάσθη τόν Xριστιανισµόν καί âβαπτίσθη µέ τό ùνοµα Θεοπίστη, 
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 O Μητροπολίτης Λεόντιος προέτρεψε και µερικούς άλλους Λινοβάµβακους 

κατοίκους χωριών της επαρχίας Πάφου να παρουσιαστούν ως Xριστιανοί. Όπως 

αναφέρεται σχετικά, από την ανάληψη των καθηκόντων του, το 1930, ύστερα από 

κατάλληλη κατήχηση, είχε συµβάλει στην επάνοδο στον Χριστιανισµό τριών 

Λινοβαµβάκων. Ακολούθως δήλωσε τη χριστιανική της πίστη, τον Απρίλιο του 

1933, µια πρώην Mουσουλµάνα από τη Γεροσκήπου, ονόµατι Αγλαΐα - Ελµαζιέ 

Bρυώνη, η οποία, όπως και αρκετοί άλλοι Λινοβάµβακοι, επειδή ήταν βαπτισµένη, 

απλώς χρίσθηκε µε άγιο µύρο198. Στη συνέχεια, ύστερα από µερικούς µήνες 

βαπτίστηκε ο γιος της, ο οποίος έλαβε το όνοµα Γεώργιος199. Aς σηµειωθεί ότι 

στην κοινότητα αυτή µαρτυρείται επανεκχριστιανισµός µιας τουλάχιστον 

οικογένειας µερικά χρόνια προηγουµένως, το 1901200. 

 

                                                                                                                                                  
¬πως καί τό àγοράκι της Kεµάλ MουσσÄ, πού öλαβε τό ùνοµα Eéριπίδης». Βλ. 

Πάφος, 16.4.1942. 

198. «Erναι γνωστόν ¬τι ε€ς τινα χωρία τÉς Kύπρου •πάρχουσιν àκόµη àπό τÉς 

Tουρκοκρατίας πρόσωπά τινα, τά ïποÖα âν τ΅ κρυπτ΅ εrναι Xριστιανοί, καί âν τ΅ 

φανερ΅ Mωαµεθανοί, ο¥τινες çνοµάζονται âν Kύπρω Λινοβάµβακοι. Mέχρι τοÜ νÜν, 

àπό τÉς âγκαθιδρύσεως τοÜ Mητροπολίτου Πάφου κ. Λεοντίου, τρεÖς τοιοÜτοι 

Λινοβάµβακοι, διδαχθέντες καταλλήλως, φανερωθέντες προσÉλθον ε¨ς τήν 

Xριστιανικήν \Eκκλησίαν καί âµυρώθησαν âν τFÉ ^Iερ÷Ä Mητροπόλει Πάφου. \Eκτός 

τούτων, τήν 2αν \Aπριλίου, φανερωθεÖσα, âµυρώθη καί ™ âξ ^IεροÜ Kήπου \Eλµαζιέ 

Bρυώνη, ≥τις καί γνωρίζεται σήµερον ½ς \Aγλαΐα. Tό µυστήριον âτελέσθη âν τ΅ 

Mητροπολιτικ΅ να΅ ^Aγίου Θεοδώρου. \Eκτός τ΅ν τεσσάρων τούτων καί ≤τεροι 

δύο Mωαµεθανοί, καταλλήλως κατηχηθέντες, προσÉλθον ε¨ς τόν Xριστιανισµόν καί 

âβαπτίσθησαν âν τFÉ Mητροπόλει Πάφου, τFÉ συγκαταθέσει τ΅ν συγγεν΅ν των». Βλ. 

Aπόστολος Bαρνάβας 5(1933)138 [ηµερ. 30.4.1933]. 

199. «^O Mωαµεθανός MουσταφÄ Kεµάλ âξ ^IεροÜ Kήπου τÉς âπαρχίας Πάφου, 

υîός τÉς ôλλοτε \Eλµαζιέ Λινοβαµβάκου (KρυπτοχριστιανÉς), φανερωθείσης καί 

µυρωθείσης âν τFÉ ^Iερ÷Ä Mητροπόλει Πάφου, νÜν δέ γνωριζοµένης ½ς \Aγλαΐας 

Bρυώνη, âβαπτίσθη ε¨ς Xριστόν, τFÉ 20FÉ \Oκτωβρίου 1933, çνοµασθείς Γεώργιος». 

Βλ. Ανωνύµου, «Χρονικά», Απόστολος Βαρνάβας 6(1934)28 [ηµερ. 31.1.1934]. 

200. «\Eξ ^IεροÜ Kήπου: Tήν 5ην Mαΐου ο¨κογένειά τις τ΅ν âνταÜθα, \Oθωµανική, 

âβαπτίσθη ïλόκληρος πρεσελθοÜσα ε¨ς τήν \Oρθοδοξίαν, çνοµασθέντος τοÜ µέν 

συζύγου Mιχαήλ, τÉς δέ συζύγου ^Eλένης καί τοÜ διετοÜς κορασίου των 

\Aναστασίας». Βλ. Σάλπιγξ, 11.5.1901. 
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 Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν, αρκετός αριθµός Λινοβαµβάκων κατοίκων 

της Kύπρου επανήλθε στους κόλπους της Oρθόδοξης Eκκλησίας, στα πρώτα 

χρόνια της Aγγλοκρατίας, ύστερα από προσπάθειες πολλών κληρικών και 

Αρχιερέων. Aνάµεσά τους περιλαµβάνονταν οι κάτοικοι των αµιγών 

µουσουλµανικών κοινοτήτων Aµπέλια, Bαρίσεια και Mονάγρι, καθώς και 

ορισµένων άλλων, που κατοικούνταν από µεικτό πληθυσµό. Ωστόσο, ένας 

µικρότερος αριθµός Λινοβαµβάκων επέλεξε να  εξακολουθήσει να ζει στην 

αποκρυφία, γεγονός που επέφερε µε την πάροδο του χρόνου τον εκτουρκισµό 

του, τερµατίζοντας έτσι την παρουσία στο νησί της ιδιότυπης αυτής θρησκευτικής 

οµάδας µε την τραγική ιστορία, απότοκο της τουρκικής κατάκτησης της Kύπρου 

και των δεινών, που επεσώρευσε στον τόπο. 

 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

1 

χορίον Iδάλιον τη 23 µαρτίου του 1881 

ùσαι οικογένειαι öγιναν χριστιανοί 

α. ο πρώην λεγόµενος χασανάς ετών 80 µετονοµάσθη Διµήτριος 

αϊσέ η γυνήτου ετών 70 µετονοµάσθη κατερίνα 

µουσταφάς ï υιός του öγγαµος ετών 30 µετονοµάσθη γεώργιος 

η γυνη του αυτού ετών 25 µετονοµάσθη Kυριακού 

Θυγάτριον αυτου ετών 1 µετονοµάσθη καλοµήρα  

2- ο γισουφης σάκκος 

η γυνη του ετών 50 µετονοµάσθη θεοφανού 

εις το σχολίον - ο υιός àυτών ετών 18 µετονοµάσθη Kυριακός 

ετερος υιός ôυτών ετών 12 µετονοµάσθη âυαγγέλης 

θυγατηρ ôυτών ετών 20 µετονοµάσθη ειρύνη 

3- ο ηµπραήµ κοντζιας ετών 65 µετονοµάσθη Kωνσταντής 

παϊράµης υιός αυτου ετών 22 µετονοµάσθη χριστοφής 

4- ï ηµπραήµ καρακάννας 8 ατόµων οικογενειαρχης 

εξαυτων ™ ζαλιχε η γυνητου ετών 40 µετονοµάσθη àννεζού 

εις εκ των υιών του ετών 22 µετονοµάσθη Πέτρος 

5- µία φατµά ο ôνδρας τις εις ανατολήν 30 ετων ονοµάσθη µαριού 

™ θυγάτηρ αυτής 10 ετών ονοµάσθη παρασκεβού  

âτη µία γραÖα τουτου 70 ετών ονοµάσθη θεκλού 

6- σεψεττίνης πρό âνός öτους öκαµεν αρχήν 50 ετών ονοµάσθη στιλλιανός 

η γυνή του ετών 40 ονοµάσθη Kυριακού 

2 θυγατρια αυτών 3ών 5 ετών ευλαµπία καί θεκλού 
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ùλοι αυτοί κατάγονται εκ των λεγοµένων λινοβαµπάκων. 

 

ΑΙΑΚ, Bιβλίον ΛA΄. Γενικά \Eκκλησιαστικά καί ¨δία τοÜ \AρχιεπισκοπικοÜ Θρόνου 

âπί \Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου 1865-1900. Tοπικά ¦ καί κοινοτικά, àρ. 162. 

2 

 \Eκ τοÜ Διοικητηρίου Λευκωσίας. 

 ΤFÉ 4Fη Μαρτίου 1882. 

 Μακαριώτατε, 

 Ε¨ς àπάντησιν τÉς âπιστολÉς σας •πό ™µεροµηνίαν 27 Μαρτίου µοί âµβάσετε 

µίαν àναφοράν διά µερικούς χωρικούς âκ τοÜ χωρίου \AµπελικοÜ, âπαρχίαν 

Λεύκας, οî ïποÖοι ζητοÜν νά àλλάξουν τά çνόµατά τους àπό τοÜ νεφουσίου τ΅ν 

\Oθωµαν΅ν. Λοιπόν Μακαριώτατε, ™ µόνη εéκολία πού πρέπει νά γείνFη δι’ αéτούς 

εrναι: Καθείς πρέπει νά κάµFη µίαν àναφοράν •πογεγραµµένην παρά τοÜ ¨δίου, 

âπίσης καί τό ùνοµα τοÜ πατρός του, ¬ποιον ¦θελε βάλει, âπίσης νά âσωκλείσFη καί 

πιστοποιητικόν •πό τοÜ µουκτάρη τοÜ χωρίου του ¬τι δέν χρεωστεÖ φόρους 

παλαιούς (πεκαγιάδες). Κάθε χωρικός çφείλει νά παρουσιάσFη ï €διος τό öγγραφον 

ε¨ς τόν Διευθυντήν τοÜ Δεφτέρη ΧακανÉ. 

 Μένω µέ τό àνÉκον σέβας. 

 Γούτγουϊν ^Yποδιοικητής. 

 Διά τόν Διοικητήν Λευκωσίας. 

 

ΑΙΑΚ, Βιβλίον Ζ΄, Μέρος Β΄. \Aλληλογραφία âπί \Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου àπό 

τοÜ 1878-1899 ¨δία περί διαφόρων ζητηµάτων, àρ. 268. 

3 

 \Aρχιγραµµατεία, τFÉ 14Fη Μαρτίου 1887. 

 Μακαριώτατε, 

 ^O Μέγας ^Aρµοστής âντέλλεταί µοι νά πληροφορήσω τήν ^Yµετέραν 

Μακαριότητα, ¬τι âγένοντο παραστάσεις τFÉ ΑéτFÉ \Eξοχότητι âκ µέρους \Oθωµαν΅ν 

τινων, ¬τι Μιχαήλ τις Καρύδης καί ≤τερος âν Λευκάροις âζήτουν νά 

προσηλυτίσωσιν \Oθωµανούς âν τ΅ χωρίω âκείνω καί âποίουν ≤τερα πράγµατα, 

±τινα âγένοντο πρόξενα παραπόνων. ^H ΑéτοÜ \Eξοχότης διατάξασα νά âξετασθFÉ τό 

πρÄγµα öµαθεν, ¬τι \Oθωµανοί τινες τοÜ χωρίου âκείνου äσπάσθησαν âσχάτως τόν 

Χριστιανισµόν καί ¬τι τοÜτο ¦γαγεν ε¨ς διαδηλώσεις, α¥τινες, ôν δέν àπέληξαν ε¨ς 

τήν διατάραξιν τÉς ε¨ρήνης qσαν ¬µως àπρεποÜς φύσεως. 

 ^H ΑéτοÜ \Eξοχότης âπιθυµεÖ νά παρακαλέσω τήν Μακαριότητά Σας, ¬πως, 

εéαρεστουµένη, âξασκήσFη τήν àγαθήν ΑéτÉς âπιρροήν âν τFÉ •ποθέσει ταύτFη καί 

συστήσFη τ΅ âν Λευκάροις Κλήρω, ¬πως οéδέν πράττFη τό δυνάµενον νά προξενήσ Fη 
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ταραχάς µεταξύ Χριστιαν΅ν καί \Oθωµαν΅ν, ¨δί÷α δέ ν’ àποτρέψFη αéτόν àπό 

διαδηλώσεις âν περιπτώσει, καθ’ ≥ν \Oθωµανός τις ¦θελεν àσπασθFÉ τόν 

Χριστιανισµόν. 

 [Φ. Οé΅ρρεν, \Aρχιγραµµατεύς]. 

 Τ΅ Μακαριωτάτω \Aρχιεπισκόπω Κύπρου. 

 

ΑΙΑΚ, Βιβλίον Λ΄. Tοπικά Zητήµατα àπό τοÜ 1878. \Aγγλοκρατίας âπί 

\Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου (1865-1900), àρ. 116. 

4 

Σωφρόνιος κλπ 

 Πανοσιώτατε àρχιµανδρÖτα τοÜ κιτιακοÜ θρόνου κ. Μελέτιε, εéχόµεθά σοι. 

 Σκοπός τÉς παρούσης εrναι τό öνδον àντίγραφον, ¬περ âλάβοµεν χθές âκ 

τοÜ \Aρχιγραµµατέως τÉς Κυβερνήσεως. Συνιστ΅µέν σοι λοιπόν, συνεπεί÷α τÉς 

κυβερνητικÉς διαταγÉς, ¥να µετακαλέσFης τούς îερεÖς τ΅ν Λευκάρων καί νά 

διακοινώσFης πρός αéτούς τήν âν λόγω διαταγήν, συµβουλεύων αéτούς νά 

προσέχωσιν àπό διαδηλώσεις δυναµένας νά προκαλέσωσιν àνησυχίας καί 

σκάνδαλα. 

 ≠Oστις θέλει ν’ àλλάξFη θρήσκευµα δύναται ν’ àναφερθFÉ ε¨ς τόν Διοικητήν 

καί νά ζητήσFη τοÜτο, καί πιστεύοµεν ¬τι δέν θά τόν âµποδίσFη. 

 \Aλλά πρός τί αî διαδηλώσεις καί τά δηµοσιεύµατα âν ταÖς âφηµερίσι; Τίς «ï 

Μιχαήλ Καρύδης καί ≤τερος âν Λευκάροις»; \Eξέτασον περί τούτων καί 

συµβούλευσον αéτοÖς τά δέοντα, ½ς καί τούς îερεÖς, πρός àποφυγήν ζητηµάτων 

τοιούτων, δυναµένων νά παρενοχλ΅σιν τάς àρχάς, α¥τινες νά τιµωρ΅σιν τούς 

πταίοντας, χωρίς νά θέλωσιν νά προβαίνωσιν ε¨ς τοιαÜτα µέτρα. 

 \AφοÜ âξετάσεις καί µάθFης τά καθέκαστα àπάντησον ™µÖν, ¥να καί ™µεÖς 

àπαντήσωµεν àναλόγως ε¨ς τόν \Aρχιγραµµατέα.  

 ΤοσαÜτα âπί τοÜ παρόντος εéχετικ΅ς. 

 \Eξ \AρχιεπισκοπÉς, τFÉ 5Fη Μαρτίου 1887*. 

 Νά ληφθFÉ àντίγραφον τ΅ν ùπισθεν âπιµελ΅ς καί νά σταλFÉ âσώκλειστον âν 

τFÉ παρούσFη πρός τόν àρχιµανδρίτην κιτιέων, ¥να âξετάσFη καί πληροφορήσFη καί 

™µÖν διά τήν àπάντησιν. 

 

ΑΙΑΚ, Βιβλίον Λ΄. Tοπικά Zητήµατα àπό τοÜ 1878. \Aγγλοκρατίας âπί 

\Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου (1865-1900), àρ. 117. 

 *Σηµ. 17 Mαρτίου 1887 (µέ βάση τό νέο ™µερολόγιο). 

5 
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 Τ΅ Μακαριωτάτω καί Σεβασµιωτάτω \Aρχιεπισκόπω πάσης Κύπρου Κυρίω 

Κυρίω Σωφρονίω, τ΅ Σεβαστ΅ µοι Πατρί καί ΔεσπότFη, προσκυνητ΅ς. 

 Ε¨ς Λευκωσίαν. 

 Μακαριώτατε καί Σεβασµιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, τήν ^Yµετέραν 

Σεβαστήν Μακαριότητα ταπειν΅ς προσκυν΅. 

 Τήν âπιστολήν τÉς ^Yµετέρας Σ. Μακαριότητος •πό ™µεροµηνίαν 5 

τρέχοντος öλαβον µέ âπισυνηµµένον àντίγραφον τÉς Κυβερνήσεως âκ τÉς 

\Aρχιγραµµατείας. Δέν öλειψα, ½ς ™ âντολή τÉς ^Yµετέρας Σ. Μακαριότητος, νά 

προσκαλέσω τούς îερεÖς τ΅ν Λευκάρων καί διακοινώσω αéτοÖς τήν διαταγήν τÉς 

Κυβερνήσεως, συµβουλεύσας αéτούς ¥ν’ àποφεύγωσι τοÜ λοιποÜ àπό πÄν ¬,τι 

δύναται νά προκαλέσFη σκάνδαλα, ζητήσας δέ παρά τ΅ν ¨δίων καί πληροφορίας περί 

τοÜ âν λόγω γεγονότος, ¬περ öχει ½ς àκολούθως:  

 Τήν ™µέραν âκείνην, οî îερεÖς τÉς ρηθείσης κωµοπόλεως, προσκληθέντες 

•πό τινων âγχωρίων, περί τήν 10ην ëσπερινήν œραν, âβάπτισαν \Oθωµανόν τινα 

\AλÉν καλούµενον, µετονοµάσαντες αéτόν Μανόλην. Οî îερεÖς µετά τό µυστήριον 

àπÉλθον ε¨ς τά €δια, àφοÜ âσύστησαν στεν΅ς τοÖς âγχωρίοις των, ¬πως àποφύγωσι 

πÄσαν διαδήλωσιν. Δυστυχ΅ς ™ σύστασις τ΅ν îερέων δέν ε¨σηκούσθη καί âποίησαν 

διαδηλώσεις, νοµίζοντες ¬τι δέν προσέκρουαν ε€ς τι. \AφοÜ ¬µως συνεβούλευσα καί 

κατέστησα αéτοÖς γνωστήν τήν θέλησιν τÉς ^Yµετέρας Σ. Μακαριότητος καί τήν 

τÉς Κυβερνήσεως, •πεσχέθησαν ¬τι ε¨ς τό µέλλον δέν θά âπαναληφθ΅σι τά 

τοιαÜτα, âξαιτούµενοι δι’ âµοÜ τήν συγγνώµην τÉς ^Yµετέρας Σ. Μακαριότητος. ^O 

βαπτισθείς εrχε ζητήσει προηγουµένως ôδειαν παρά τοÜ âνταÜθα ΔιοικητοÜ, ¬στις 

àπέστειλεν αéτόν πρός âµέ, κατά σύστασίν µου δέ àφέθη •πό τάς συµβουλάς τοÜ 

πατρός του καί τοÜ àρχηγοÜ τÉς θρησκείας του. \Eπειδή ¬µως οyτος âπέµενε, 

âβαπτίσθη ½ς ε€ρηται. 

 Δύο qσαν οî àσπασθέντες τόν Χριστιανισµόν, ï περί οy ï λόγος Μανόλης καί 

λινοβάµβακός τις. 

 \Eπιτρέψατέ µοι, παρακαλ΅, Μακαριώτατε Δέσποτα, ¬πως âρωτήσω ποία ™ 

àνέκαθεν συνήθεια, καθ’ ¬σον àφορ÷Ä τήν âν τοÖς διαµερίσµασι τÉς âπαρχίας 

âκλογήν τ΅ν àντιπροσώπων πρός àντικατάστασιν \Aρχιερέως, καθ’ ¬τι δέν 

âνθυµοÜµαι τόν τρόπον, δι’ οy πρέπει νά γίνFη. 

 Περαίνων τήν παροÜσάν µου προσφέρω τFÉ ^Yµετέρ÷α Σ. Μακαριότητι τά 

συγχαρητήριά µου âπί τFÉ âπετείω ëορτFÉ τοÜ çνόµατός της. 

  ^O εéπειθέστατος Α•τÉς θεράπων, 

 \Aρχιµανδρίτης Μελέτιος. 

 \Eν τFÉ Μητροπόλει Λάρνακος, τFÉ 10Fη Μαρτίου 1887*. 
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ΑΙΑΚ, Βιβλίον ΛΒ΄. Kιτιακός Θρόνος (Γ΄) ¬ρα καί Βιβλίον IB΄ καί IΓ΄. \Aπό τοÜ 

1863, àρ. 122. 

 *Σηµ. 27 Mαρτίου 1887 (µέ βάση τό νέο ™µερολόγιο). 

6 

 \Eκ τÉς \Aρχιγραµµατείας. 

 ΤFÉ 4Fη \Aπριλίου 1887. 

 Μακαριώτατε, 

 λαµβάνω τήν τιµήν νά âπιβεβαιώσω τήν παραλαβήν τÉς àπό 28 παρελθόντος 

µηνός •µετέρας âπιστολÉς, δι’ wς µέ πληροφορεÖτε περί τ΅ν µέτρων, ± ™ ^Yµετέρα 

Μακαριότης öλαβεν âν σχέσει πρός τάς παραστάσεις, α¥τινες διά τÉς àπό 14 

παρελθόντος µηνός âµÉς âπιστολÉς âγένοντο ε¨ς ^YµÄς, ½ς πρός τάς âν Λευκάροις 

προσφάτους ταραχάς, καί âνετάλην •πό τÉς ΑéτοÜ \Eξοχότητος τοÜ Μεγάλου 

^AρµοστοÜ, ε¨ς ¬ν καθυπέβαλον τήν •µετέραν âπιστολήν, νά âκφράσω •µÖν τάς 

εéχαριστίας τÉς ΑéτοÜ \Eξοχότητος διά τήν •µετέραν âπιστολήν καί τά µέτρα τά 

ληφθέντα •φ’ ™µ΅ν. 

 [Φ. Οé΅ρρεν, \Aρχιγραµµατεύς]. 

 ΤFÉ ΑéτοÜ Μακαριότητι τ΅ \Aρχιεπισκόπω πάσης Κύπρου. 

 

ΑΙΑΚ, Βιβλίον Λ΄. Tοπικά Zητήµατα àπό τοÜ 1878. \Aγγλοκρατίας âπί 

\Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου (1865-1900), àρ. 118. 
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 \Eκ τÉς Αρχιγραµµατείας. 

 \Eν Λευκωσί÷α, τFÉ 17Fη \Iανουαρίου 1890. 

 Μακαριώτατε, 

 \Eνετάλην νά âπιβεβαιώσω τήν παραλαβήν τÉς àπό 5 îσταµένου µηνός 

âπιστολÉς τÉς ^Yµετέρας Μακαριότητος, δι’ wς διαβιβάζετε àναφοράν κατοίκων 

τιν΅ν τοÜ χωρίου Βαρισίων σχετικ΅ς πρός τήν âν ταÖς Βίβλοις τοÜ ΝουφοÜς 

âγγραφήν αéτ΅ν καί νά âσωκλείσω àπάντησιν, ≥ν παρακαλ΅ τήν ^Yµετέραν 

Μακαριότητα νά λάβFη τήν καλωσύνην, àφοÜ àναγνώσFη, νά διαβιβάσFη ε¨ς τούς πρός 

ο≈ς α≈τη àπευθύνεται. 

 [Φ. Οé΅ρρεν, \Aρχιγραµµατεύς]. 

 ΤFÉ ΑéτοÜ Μακαριότητι τ΅ \Aρχιεπισκόπω πάσης Κύπρου. 

 Ε¨ς \Aρχιεπισκοπήν. 

 

AIAK, Βιβλίον Ζ΄, Μέρος Β΄. \Aλληλογραφία âπί \Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου àπό 

τοÜ 1878-1899 ¨δία περί διαφόρων ζητηµάτων, àρ. 275. 

8 
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 \Eκ τÉς \Aρχιγραµµατείας. 

 \Eν Λευκωσί÷α, τFÉ 17Fη \Iανουαρίου 1890. 

 Πρός τόν Κύριον Χαράλαµπον Μιχαήλ καί λοιποÖς ôλλοις ε¨ς Βαρισίων 

(Τυλλυρίας). 

 Κύριοι, 

 \Eνετάλην νά âπιβεβαιώσω τήν παραλαβήν τÉς àπό 22 Νοεµβρίου 1889 

àναφορÄς σας, ≥τις àφορ÷Ä τήν ε¨ς τά βιβλία τοÜ ΝουφοÜς âγγραφήν τÉς θρησκείας 

καί τ΅ν çνοµάτων σας. ^Ως πρός τήν πρÄξιν •µ΅ν ταύτην ™ Κυβέρνησις δέν 

âπιθυµεÖ νά âκφράσFη γνώµην ¦ νά âπέµβFη καθ’ οîονδήποτε τρόπον, àλλ’ âνετάλην 

νά σÄς ε€πω ¬τι, ¬πως γείνFη ™ àναγκαία διόρθωσις ε¨ς τό βιβλίον τοÜ ΝουφοÜς καί 

τήν âκτίµησιν τοÜ Πετέλ àσκεριέ καί τήν âγγραφήν τ΅ν κτηµάτων σας, δέον νά 

παρουσιασθÉτε αéτοπροσώπως ε¨ς τά ΓραφεÖα τοÜ ΔιοικητοÜ καί τοÜ 

Κτηµατολογίου, ¬πως συµµορφωθÉτε µέ τάς âπί τούτω διατυπώσεις. 

 [Φ. Οé΅ρρεν, \Aρχιγραµµατέας]. 

 ΤFÉ ΑéτοÜ Μακαριότητι τ΅ \Aρχιεπισκόπω πάσης Κύπρου. 

 Ε¨ς \Aρχιεπισκοπήν. 

 

ΑΙΑΚ, Βιβλίον Ζ΄, Μέρος Β΄. \Aλληλογραφία âπί \Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου àπό 

τοÜ 1878-1899 ¨δία περί διαφόρων ζητηµάτων, àρ. 276. 

9 

Κατάλογος κτιστ΅ν, âργατ΅ν, πελεκάνων, µεταφορέων τ΅ν πετρ΅ν, γύψου καί 

λοιπ΅ν διά τήν ο¨κοδοµήν τÉς âκκλησίας Βαρίσιας. 1890 κατά \Iούνιον.  

\Iδιόχειρον σηµείωµα. 

 Οî κάτοικοι Βαρίσιας âν Τηλλυρί÷α, καθώς καί ôλλων χωρίων, qσαν 

Κρυπτοχριστιανοί, ¦, ½ς λέγοµεν âν Κύπρω, Λινοβάµβακοι. Eéθύς ½ς âγένετο 

Κηρυνείας παρώτρυνε τούτους, ¬πως âκδηλωθ΅σιν ½ς Χριστιανοί. Τούτου 

γενοµένου, âµερίµνησεν àµέσως, ¬πως àνεγερθFÉ âκκλησία· πρός τοÜτο âπεστάτει 

καί ï €διος, ôν µή καί âξετέλει καί χρέη •πουργοÜ, ¦τοι âργάτου, •πό τόν 

καυστικόν ≥λιον. ^Ως πρός τά κτίσµατα Fäσθάνετο ¨διαιτέραν εéχαρίστησιν, διότι 

âδίδετο αéτ΅ ™ εéκαιρία, ¥να κινÉται, âπιστατ΅ν καί ïδηγ΅ν τούς κτίστας καί 

âργάτας. 

 2β. 9 Μαρτίου 1890, âν Μόσχ÷α. 

 \Eπιστολή τοÜ \Aρχιµανδρίτου Μελετίου Κρονίδου Κυπρίου (âξ \Oµορφίτας), 

τοÜ εrτα Κυριακουπόλεως καί \Iορδάνου, τότε δέ \Eξάρχου τοÜ Παναγίου Τάφου âν 

Μόσχ÷α, πρός ¬ν γράψας ï Κηρυνείας âζήτησε τήν àρωγήν του •πέρ τÉς âκκλησίας 

Βαρίσιας· καί ï Μελέτιος δηλοÖ ¬τι öστειλεν ôµφια καί σκεύη. 

 

ΑΙΑΚ, Χειρόγραφα Κωνσταντίνου Μυριανθοπούλου. Βιβλίον ΜΓ΄, σ. 9. 
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