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 Η ύπαρξη Λινοβαµβάκων στην Κύπρο, δηλαδή ατόµων τα οποία δήλωναν 

επισήµως ότι είναι Μουσουλµάνοι, αλλά εν κρυπτώ ζούσαν  ως Χριστιανοί, 

µαρτυρείται σε αρκετά χωριά του νησιού, όπου γίνεται λόγος για 

επανεκχριστιανισµό τους στα τέλη της Τουρκοκρατίας και στα πρώτα χρόνια της 

Aγγλοκρατίας1. Για παράδειγµα, στην επαρχία Λάρνακας αναφέρεται ότι τα µέλη 

δύο οικογενειών Λινοβαµβάκων από τη Χοιροκοιτία δήλωσαν επισήµως, το 1885, 

ότι ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και αναγνωρίστηκαν από τις Αρχές µε τα 

χριστιανικά τους ονόµατα2. Το ίδιο συνέβη, το 1888, µε µια οικογένεια στο χωριό 

Περιβόλια3 και, το 1899, µε δύο οικογένειες από τον Ψεµατισµένο4. Λινοβάµβακοι 

                                                
1. Για το φαινόµενο του εξισλαµισµού και του επανεκχριστιανισµού, κατά την 

Tουρκοκρατία και την Aγγλοκρατία, βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «Εξισλαµισµοί και 

Επανεκχριστιανισµοί στην Κύπρο κατά την Τουρκοκρατία (1571-1878)», 

Επιστηµονική Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 11 (2014) 115-

150· Του ιδίου, «Εξισλαµισµοί και Επανεκχριστιανισµοί στην Κύπρο κατά την 

Αγγλοκρατία (1878-1960)», Επετηρίδα Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών 37 (2015) 

187-255, όπου και βιβλιογραφία. 

2.  «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 

\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.  

3.  «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. 

4.  «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 
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κατοικούσαν επίσης στο χωριό Αγγλισίδες, όπου, σύµφωνα µε σχετικό δηµοσίευµα 

του έτους 1911, κάποιος κάτοικος ονόµατι Μιχαήλ - Bελής εµφανίστηκε δηµοσίως 

ως Χριστιανός, ενώ αρκετοί άλλοι «ευσεβείς Χριστιανοί», όπως αναφέρονται, αν 

τύγχαναν κατάλληλης κατήχησης, επίσης θα δήλωναν τη χριστιανική τους πίστη. 

Σηµειώνεται ακόµη, ότι οι γηραιότεροι, επειδή ήταν γνωστοί ως Μουσουλµάνοι, 

δίσταζαν να παρουσιαστούν ως Χριστιανοί, και αντιµετώπιζαν µοιρολατρικά τη ζωή, 

διατυπώνοντας τη φράση: «Έτσι ηύραµεν, έτσι θα περάσοµεν»5. 

 Λινοβάµβακοι αναφέρεται ότι κατοικούσαν επίσης στο χωριό Kίτι, όπου, το 

1887, κάποιος ονόµατι Κυριάκος - Ιµπραΐµ, ο οποίος ήταν βαπτισµένος παιδιόθεν, 

εµφανίστηκε επισήµως ως Χριστιανός6, όπως το ίδιο έπραξαν, το 1889, ύστερα από 

παρότρυνση του Αρχιµανδρίτη της Μητρόπολης Κιτίου Μελέτιου Μοδινού (†1917), 

δύο δεκαµελείς οικογένειες7. Επίσης, στον Χριστιανισµό είχε επανέλθει και µια 

νεαρή κάτοικος Κιτίου, γνωστή, όπως αναφέρεται, για τη λινοβαµβακική καταγωγή 

                                                                                                                                                   
πάµπολλοι àπό τÉς àγγλικÉς κατοχÉς âπανÉλθον ε¨ς τήν θρησκείαν τ΅ν πατέρων 

των». Βλ. Nέον Έθνος, 4/16.12.1899. 

5. «\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: "‰ Ετσι 

η≈ραµεν, öτσι θά περάσωµεν"». Βλ. Nέον Έθνος, 23/6.5.1911. 

6. «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. 

7. «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. 
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της, η οποία, όµως, το 1885, πείστηκε να εξισλαµιστεί και να παντρευτεί 

Μουσουλµάνο8. Τοπικές παραδόσεις αναφέρουν ακόµη, ότι Λινοβάµβακοι ζούσαν 

στα χωριά Τόχνη, Άγιοι Bαβατσινιάς και Βαβατσινιά της επαρχίας Λάρνακας9. Aς 

σηµειωθεί επίσης ότι µαρτυρίες για τον κρυπτοχριστιανικό χαρακτήρα 

«Mουσουλµάνων» κατοίκων στα χωριά Aγγλισίδες και Kίτι διασώζει στο 

ηµερολόγιό του ο Αµερικανός Λορέντζο Γουώρρινερ Πίις. Όπως αναφέρει, το 1836 

είχε πληροφορηθεί από κάποιο Μουσουλµάνο, ότι οι κάτοικοι στο τουρκικό τµήµα 

του χωριού Αγγλισίδες ήταν στην πραγµατικότητα Κρυπτοχριστιανοί και 

εκκλησιάζονταν, όχι όµως δηµόσια λόγω φόβου εκτέλεσής τους από τις Αρχές. 

Ακόµη σηµειώνει ότι το αµέσως επόµενο έτος πρόσεξε δύο Μουσουλµάνες στο 

χωριό Κίτι να προσέρχονται στην εκκλησία και να ανάβουν κεριά, ένδειξη, 

πιθανότατα, ότι ήταν Κρυπτοχριστιανές10. 

 Πολλοί Λινοβάµβακοι ζούσαν επίσης στο γνωστό για τη µακρά κεντητική του 

παράδοση χωριό Πάνω Λεύκαρα11, όπου, στις αρχές της Αγγλοκρατίας, ένα 

σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού του παρουσιαζόταν επισήµως ως µουσουλµανικό. 

                                                
8. «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. 

9. Kαλλιόπη Πρωτοπαπά, «Eξισλαµισµοί - Kρυφοί Xριστιανοί - Λινοβάµβακοι. 

Aναφορές µέσα από τα Aρχεία Προφορικής Iστορίας του K.E.E.», Eπετηρίδα 

Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 28 (2002) 221. 

10. Για τα δύο αυτά περιστατικά βλ. Rita Severis, The Diaries of Lorenzo Warriner 

Pease 1834-1839, Aldershot 2002, τ. Α΄, σ. 550, και τ. Β΄, σ. 708, αντιστοίχως. 

11. Για το ζήτηµα της κεντητικής παράδοσης της κωµόπολης βλ. Kωστής 

Kοκκινόφτας, «Η ιστορία της παραγωγής και της εµπορίας του λευκαρίτικου 

κεντήµατος», Επετηρίδα Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών 38 (2016) 321-359.  
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Σύµφωνα µε τον Ρώσο µοναχό Βασίλειο Μπάρσκυ, στην κοινότητα διέµεναν, το 

1734, όταν την επισκέφθηκε, αποκλειστικά Χριστιανοί κάτοικοι12. Tο 1825, όµως, 

διέµεναν και Μουσουλµάνοι, όπως µαρτυρείται σε αντίγραφο εγγράφου σε κώδικα 

του ναού του Tιµίου Σταυρού της κωµόπολης13. Έξι χρόνια αργότερα, στην επίσηµη 

απογραφή της Οθωµανικής διοίκησης, που πραγµατοποιήθηκε το 1831, 

καταγράφηκαν να διαµένουν στην κωµόπολη 304 άρρενες Xριστιανοί και 50 

άρρενες Mουσουλµάνοι, και, κατά συνέπεια, ίσος περίπου αριθµός γυναικών και 

κοριτσιών14. Ο µουσουλµανικός αυτός πληθυσµός αυξήθηκε περαιτέρω, αφού στην 

απογραφή του 1891 αναφέρεται ότι ανερχόταν τότε στους 219 κατοίκους σε 

σύνολο 1801 ατόµων, που ήταν εγκατεστηµένα στην κωµόπολη15. 

 Όπως συµπεραίνουµε από τα ανωτέρω, µεταξύ των ετών 1734 και 1825, 

οπότε για πρώτη φορά µαρτυρείται να κατοικούνται τα Λεύκαρα από 

Μουσουλµάνους, είτε ένα µέρος των κατοίκων της κωµόπολης εξισλαµίστηκε, είτε 

κατοίκησε σε αυτήν αριθµός γνήσιων Mουσουλµάνων, είτε συνέβησαν και τα δύο. 

Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του προαναφερθέντος Aµερικανού Λορέντζο Γουώρρινερ 

Πίις, το 1836, οι διαβιούντες Mουσουλµάνοι στα Πάνω Λεύκαρα δεν διέθεταν τζαµί 

και ήταν «µισοχριστιανοί», δηλαδή Λινοβάµβακοι16. Έµµεση επιβεβαίωση για το 

γεγονός αυτό αποτελεί σηµείωση σε κώδικα της Mονής Mαχαιρά, όπου αναφέρεται 

ότι κάποιος Χαλίλ Κανή από τα Πάνω Λεύκαρα, σε επίσκεψή του στη Μονή,  το 

1849, προσέφερε ως τάµα µια ελιά, που βρισκόταν σε τοποθεσία της γενέτειράς 

                                                
12. Άντρος Παυλίδης, H Kύπρος ανά τους αιώνες µέσα από τα κείµενα ξένων 

επισκεπτών της, τ. B΄, Λευκωσία 1994, σ. 684. 

13. Δηµήτρης Σάββα, «Από τον "Κώντικα" της εκκλησίας του Τιµίου Σταυρού 

Λευκάρων», Tα Λεύκαρα 50 (1995) 2-3. 

14. T.C. BasbakanlIk Devlet Arsivleri, OsmanlI Idaresinde KIbrIs, Ankara 2000, σ. 121. 

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

32. 

16. «There are about 180 families in both villages, and about 600 souls in all. Of these, 

10 Turkish families live in the upper village. They have no mosk, and are about half 

Christians». Βλ. R. Severis, The Diaries of Lorenzo Warriner Pease, τ. Α΄, ό.π., σ. 

571. 
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του17. 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 

υπέγραψαν ως «Έλληνες στο γένος» το σχετικό υπόµνηµα, µαζί µε τους 

Χριστιανούς συγχωριανούς τους18. Ένα δε µήνα αργότερα, έξι από τους 

Μουσουλµάνους κατοίκους των Λευκάρων διαµαρτυρήθηκαν για την εναντίον της 

Ένωσης διακήρυξη εκπροσώπων της τουρκικής κοινότητας, οι οποίοι διέµεναν στη 

Λευκωσία, δηλώνοντας τη σταθερή προσήλωσή τους προς την Ελλάδα19. Παρόµοια 

                                                
17. «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. Ιωάννης Τσικνόπουλλος, Η Ιερά Βασιλική και 

Σταυροπηγιακή Μονή του Μαχαιρά, Λευκωσία 1968, σ. 149. 

18. «\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 

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. Παρασκευάς Σαµάρας, «Τα Λεύκαρα και η καταγωγή των Τούρκων 

Λευκαριτών», Τα Λεύκαρα 8 (1984) 27· Tου ιδίου, Η ελληνική καταγωγή των 

Τουρκοκυπρίων. Εξισλαµισµός - Τουρκικός Επεκτατισµός, Αθήνα 1987, σ. 26. 

19. «\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 
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δήλωση της ελληνικής καταγωγής τους, όπως αυτή του 1881, επαναδιατύπωσαν 

και τον Ιούλιο του 1883, οπότε ζήτησαν από την αγγλική διοίκηση να διορίσει ως 

τοπικό δικαστή τον συγχωριανό τους Μιχαήλ Ιερωνυµίδη, τον οποίο θεωρούσαν 

αµερόληπτο και ακέραιου χαρακτήρα20. Τέλος, τον Δεκέµβριο του 1884, 

εξέφρασαν προς τον Μητροπολίτη Κιτίου, µε την ευκαιρία της έλευσης του νέου 

έτους, την ευχή για ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα21. 

 Στον τύπο της εποχής αναφέρεται ο επανεκχριστιανισµός 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 δύο22. Το παράδειγµά τους, µε προτροπή του 

γιατρού Μιχαήλ Καρύδη, ακολούθησε, τον Δεκέµβριο του 1886, ο Χριστοφής - 

                                                                                                                                                   
^Yπόµνηµα. ^Yπογεγραµµένοι τουρκιστί MουσταφÄς \Iσµαήλ, \AλÉς Kαφούτης, 

Xουσεΐν Tερούλη, Γιουσούφ Xασάν, Xασάν Kουτζούλη καί Xασάν Tοπάλ \Iµπραΐµ». 

Βλ. Nέον Kίτιον, 11/23.9.1881. 

20. «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 διορίσFη τοπικόν Δικαστήν». Βλ. 

Στασίνος, 28/9.8.1883. 

21. «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. 

22. «Kαθ’ ± γράφουσιν ™µÖν âκ Λευκάρων ïλόκληρος τουρκική ο¨κογένεια 

äσπάσατο τόν Xριστιανισµόν, βαπτισθέντων ¬λων τ΅ν µελ΅ν της δηµοσίως âν τ FÉ 

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 τ FÉ 

âκκλησί÷α». Βλ. Nέον Kίτιον, 2/14.10.1881. 
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Ιµπραήµ Ισούφ, ο οποίος ήταν προηγουµένως Χριστιανός, αλλά για διάφορους 

λόγους, κατά την Τουρκοκρατία, είχε ασπαστεί το Ισλάµ23, καθώς και κάποιος 

Χαλίλ Αζίζ. Όπως αναφέρεται, ο Καρύδης απέστειλε αρχικά τον Aζίζ στον Άγγλο 

διοικητή της Λάρνακας Kλωντ Nτελαβάλ Kόµπαµ, για να οµολογήσει τη χριστιανική 

του πίστη, και ακολούθως στον προαναφερθέντα Αρχιµανδρίτη της Μητρόπολης 

Κιτίου Μελέτιο Μοδινό, ο οποίος και τον κατήχησε σχετικά24. Στη συνέχεια ο Αζίζ 

επέστρεψε στα Πάνω Λεύκαρα, όπου, τον Ιανουάριο του 1887, βαπτίστηκε στον 

ναό του Τιµίου Σταυρού25. 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 Μιχαήλ26. 

                                                
23. «\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. 

24. Για τον Μελέτιο Μοδινό βλ. π. Σωφρόνιος Μιχαηλίδης, Ιστορία της κατά Κίτιον 

Εκκλησίας, Λάρνακα 1992, σ. 596-597· Κώστα· Παπαγεωργίου, Όµοδος. Ιστορία και 

Πολιτισµός, Λευκωσία 2012, σ. 153. 

25. «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, \AρχιµανδρίτFη 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. 

26. «\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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 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 14 

Mαρτίου 1887, ο Aρχιγραµµατέας της Kυβέρνησης ενηµέρωνε τον Aρχιεπίσκοπο 

Κύπρου (1865-1900) Σωφρόνιο, ότι είχαν γίνει καταγγελίες στον Mέγα Aρµοστή 

από ηγετικούς παράγοντες της τουρκικής κοινότητας, ότι ο προαναφερθείς Mιχαήλ 

Kαρύδης και ακόµη ένας κάτοικος ασκούσαν προσηλυτισµό στα Πάνω Λεύκαρα, µε 

αποτέλεσµα δύο Mουσουλµάνοι να ασπασθούν τον Xριστιανισµό και να γίνουν 

πανηγυρισµοί, που προσέβαλαν τους Τούρκους κατοίκους. Γι’ αυτό, µεταφέροντας 

παράκληση του Aρµοστή, ζητούσε από τον Κύπριο Αρχιεπίσκοπο να συστήσει 

στους ιερείς της κοινότητας να αποφεύγονται παρόµοιες ενέργειες, που 

προκαλούσαν εντάσεις, και στην περίπτωση που κάποιος Mουσουλµάνος 

ασπαζόταν τον Xριστιανισµό να τις αποτρέπουν. 

 O Aρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος έστειλε τότε επιστολή, ηµεροµηνίας 5/17 

Μαρτίου 1887, προς τον Aρχιµανδρίτη Mελέτιο Mοδινό και του ζήτησε να καλέσει 

τους ιερείς των Πάνω Λευκάρων 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 Λάρνακας, οπότε θα τακτοποιείτο το ζήτηµα από πλευράς της 

αποικιακής Κυβέρνησης. 

 O Aρχιµανδρίτης Mελέτιος κάλεσε πράγµατι τους ιερείς των Πάνω 

Λευκάρων και ακολούθως έστειλε διευκρινιστική για το ζήτηµα επιστολή, 

ηµεροµηνίας 10/22 Μαρτίου 1887, 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 σκεφθεί ξανά την απόφασή του να γίνει Xριστιανός και να συζητήσει τα 

σχετικά µε τον πατέρα του και Mουσουλµάνους θρησκευτικούς παράγοντες. O 

Aλή, όµως, επέµενε ότι ήθελε να ενταχθεί στους κόλπους της Ορθόδοξης 

Eκκλησίας. Ο Μελέτιος σηµείωνε ακόµη, ότι οι ιερείς των Πάνω Λευκάρων τον 

ενηµέρωσαν, ότι ύστερα από τη βάπτιση του Αλή είχαν συστήσει στους 

Xριστιανούς κατοίκους να αποφύγουν οποιαδήποτε πρόκληση σε βάρος των 

Mουσουλµάνων. Ωστόσο, δεν εισακούστηκαν, γι’ αυτό και ζητούσαν συγγνώµη από 
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τον Aρχιεπίσκοπο και τον βεβαίωναν, ότι µελλοντικά δεν θα επαναλαµβάνονταν 

παρόµοια γεγονότα. 

 Ύστερα από την εξέλιξη αυτή, ο Aρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος πληροφόρησε 

τον Άγγλο Aρχιγραµµατέα για τις ενέργειές του. O τελευταίος ενηµέρωσε µε 

απαντητική επιστολή, ηµεροµηνίας 4 Απριλίου 1887, τον Kύπριο Aρχιεπίσκοπο ότι 

έλαβε την απάντησή του και εξέφρασε τις ευχαριστίες του Aρµοστή για τη 

συνεργασία του27. 

 H στάση του Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου είναι ενδεικτική και της γενικότερης 

πολιτικής του στο ζήτηµα του επανεκχριστιανισµού των Λινοβαµβάκων, όπου 

ακολουθούσε εκκλησιολογικά κριτήρια, που προϋπέθεταν την ελεύθερη βούληση 

όσων θα προσέρχονταν στην Oρθόδοξη πίστη28. Oπωσδήποτε δεν 

δραστηριοποιήθηκε δυναµικά για τον επανευαγγελισµό τους, αλλά η όποια 

ολιγωρία του δεν ήταν στον βαθµό, που του καταλογίζεται από διάφορους 

συγγραφείς29. Άλλωστε, τόσο ο Kύπριος Aρχιεπίσκοπος, όσο και οι υπόλοιποι 

Αρχιερείς, δεν ενεργούσαν αποµονωµένα από τους ηγετικούς παράγοντες της 

ελληνικής κοινότητας, οι οποίοι δεν αναφέρεται να επέδειξαν οποιοδήποτε 

ενδιαφέρον για το ζήτηµα30. 

                                                
27. Tις τέσσερις αυτές επιστολές είχαµε δηµοσιεύσει σε παλαιότερη εργασία µας, 

για την οποία έγινε λόγος προηγουµένως. Bλ. K. Kοκκινόφτας, «Εξισλαµισµοί και 

Επανεκχριστιανισµοί στην Κύπρο κατά την Αγγλοκρατία», ό.π., σ. 250-253. 

28. Για τα σχετικά επιχειρήµατα, που προβάλλονται για τη στάση του 

Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου, βλ. Γεώργιος Γεωργιάδης, 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). 

29. Για τις κριτικές αυτές ενδεικτικά βλ. Φίλιος Zαννέτος, Iστορία της Nήσου 

Kύπρου, τ. Γ΄, Λάρνακα 1912, σ. 151· Θεόδωρος Παπαδόπουλλος, «Eθναρχικός 

ρόλος της Oρθοδόξου Iεραρχίας. Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου βιοτή», Kυπριακαί  

Σπουδαί 35 (1971) 110. 

30. 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 
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 Xάριν της ιστορίας αναφέρουµε ότι, στα χρόνια που ακολούθησαν, οι 

Mουσουλµάνοι κάτοικοι των Πάνω Λευκάρων, ύστερα από τη λειτουργία σχολείου 

στα τέλη του 19ου αιώνα31 και την ανέγερση τζαµιού στις αρχές του 20ού, 

ενσωµατώθηκαν οριστικά στην τουρκική κοινότητα του νησιού32. Εξακολούθησαν 

βέβαια να διαβιούν ειρηνικά µε τους Xριστιανούς συγχωριανούς τους, µέχρι την 

περίοδο των διακοινοτικών ταραχών του 1963-1964, οπότε υποχρεώθηκαν από την 

Τουρκοκυπριακή ηγεσία να εγκαταλείψουν την κωµόπολη και να εγκλεισθούν 

στους θύλακες, και κυρίως σε αυτόν της Kοφίνου, που δηµιουργήθηκαν µετά τη 

στασιαστική πολιτική της. Ύστερα δε από την τουρκική εισβολή του 1974 

µεταφέρθηκαν στην κατεχόµενη περιοχή της πατρίδας µας και πολλοί από αυτούς 

                                                                                                                                                   
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, àγνοοÜντας τήν καταγωγήν 

των αéτήν, καί τό δή χείριστον, τήν \Oρθόδοξον θρησκείαν τοÜ XριστοÜ µας». Βλ. 

Σάλπιγξ, 20.10.1900. 

31. Το σχολείο για τους νεαρούς Μουσουλµάνους κατοίκους των Λευκάρων 

λειτούργησε για πρώτη φορά την 1η Απριλίου 1887. Για τη λειτουργία του στα τέλη 

του 19ου αιώνα, τον αριθµό των µαθητών και µαθητριών του, καθώς και το όνοµα 

και τον µισθό του διδασκάλου του βλ. Government of Cyprus, Cyprus Blue Book for 

the year 1888, σ. 444-445· 1888-89, σ. 444-445· 1889-90, σ. 408-409· 1890-91, σ. 

408-409· 1891-92, σ. 290-291· 1892-93, σ. 288-289· 1893-94, σ. 284-285· 1894-95, 

σ. 288-289· 1895-96, σ. 288-289· 1896-97, σ. 272-273· 1897-98, παρέµεινε κλειστό· 

1898-99, σ. 280-281. Ας σηµειωθεί ότι για τους νεαρούς Χριστιανούς κατοίκους της 

κωµόπολης είχαν λειτουργήσει Αρρεναγωγείο και Παρθεναγωγείο αρκετά χρόνια 

προηγουµένως, το 1852 και το 1879, αντιστοίχως. Βλ. Κρατικό Αρχείο Κύπρου 

(έκδ.), Η Εκπαίδευση στην Κύπρο κατά τον 19ο αιώνα, Λευκωσία 2010, σ. 114-115. 

32. Για την ανέγερση τζαµιού, το οποίο θα χρησιµοποιείτο και ως σχολική αίθουσα, 

αναφέρεται δηµοσίευµα εφηµερίδας της εποχής: «\Ανεγείρεται âνταÜθα τοÖς 

\ΟθωµανοÖς âγχωρίοις ™µ΅ν Τζαµίον, καί âνταυτ΅ σχολεÖον, δαπάνFη τοÜ Χαµίτ 

Μπέη, τοÜ γνωστοÜ διά τά φιλανθρωπικά καί εéεργετικά αéτοÜ α¨σθήµατα». Βλ. 

Αλήθεια, 11.5.1901. 
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εγκαταστάθηκαν στο χωριό Άγιος Θεόδωρος Kαρπασίας, όπου και διαµένουν µέχρι 

τις µέρες µας33. 

 

Δηµοσιεύτηκε στη Θεολογική Επετηρίδα της Μητρόπολης Κιτίου Εκκλησιαστικός 

Κήρυκας, τόµ. 23 (Λάρνακα 2017), σ. 122-133. 

                                                
33. Για την εγκατάσταση Tουρκοκυπρίων από τα Λεύκαρα στον Άγιο Θεόδωρο 

Kαρπασίας βλ. Σπύρος Aθανασιάδης, «Στενάζει ο Άγιος Θεόδωρος στη χερσόνησο 

της Kαρπασίας», O Φιλελεύθερος, 11.8.2002. 


