
Η πλειονότητα του καλοιηιιc>οι; ., Τουρ
κοκυπριακού πληθυσμού» είναι Ε.λληνες 

μουσουλμάνοι, απόγονω ΕΛλr]νων που 

εξαναγκάστηκαν να εξισλαμισθούν κιυ vo 
εκτουρκιστούν στην τραγll~ή nσρc:f·.::t rης 

Κυπριοκή ιστορlαc;. 

Η Τουρκία κατοικείται οήμι:ρα αη6 '·" 
ους εξισλαμισμένους εκτουρκισμινοuc; 

ντόπιους πληθυσμοιJς που διατηρούν 

όμως σε μεγάλο βαθμό τα ηατρογονικίJ 

τους ήθη, έθιμα και παραδόσεις, είνω δε 

φυλετικά άσχετοι με τις τουρκικές Φuλl':c; 

(τέτοιοι ντόπιοι πληθυσμnί είvαι οι Λα~οί, οι 

Μεσοχαλδηνοί Έλληνες, 01 ΓωιφοίJιω:, 

Κιζιλμπάσηδες, σι Ζεψηεκίδες, σ• Λνσαρί

ται, οι Άφσαροι, οι Κούρδοι, οι Κιρκάσωι, οι 

Γεωργιανοί). Η Τουρκική Κιιβέρνηση 6μως 

δεν παραδ,;χ<-ται τους λαοί! ς α υ 

ξεχωριστές εθνότητες, c::ιηι η πcωcωr• .. :• 
αυτή θα σήμαινε αυτ:"ιi ω. πι τον ιΗηυ.ι·:,;~ρυa 

τισμό της σι~Jγχρσvης Τουρ~<.f.ας τ·1 

δημιουργία noλλci1v ελει"ιθερων κpcΓ:ίη;_ 

Γίνεται επομένως αντιληπτn, γιοτί ω r οiφ· 
κοι. κωφεύουν στις διαμσ.ρτιφίες π.χ των 

Κούρδων και γιατί εξακολουRο(ιν f·χοι.ιν 

την παλιά νοοτροπία. να Uεωροί;ν '.ι.<.i:'Jή 

σαν Τούρκους, όποιους βρίσκαν rω ο το 

Κράτος τους και εινω φαινομενΙΚ·'χ μου

σουλμάνοι 

κοκρατούμενες 

νοί αναγκάζονταν 

νειακά τον Ισλαμωμι'J, εμφονιζι'.:.·,:νυΙ 

φανερά σαν μουσουλμάνοι, ενιiJ κρυφά 

ήταν χριστιανοί. 

Οι λόγοι που ωθο:jσr:.ν τογ χριrηιανικ(J 

πληθυσμό του νησιοU Cίυv ~~σμό) 

ήταν η διάσωση της ο·κογι'ν:~ιας οπό την 

δίψα του κατακτητή για αίμα, η ε~ασφάλιση 

της περιουσίας απ6 την οηληοτι.J και rηv 

καταπίεση TV-'V Τούμκ,:υν κ.α: η :_.λ/1φrωσr1 

τοι1ς από τους δuσβl'ισταχτουc, φόρους. 

ΕΛΕ.ΥΘΕΡΗ Κ.ΥΘΡΕΑ 

Ο αρχικός ψ<ΛΙδομουσουλμανισμός και 

ταυτ6χσσνη κρυητοχρωτιανισμόc;, μετα

rρεπότυν με την πάροδο του χρ6νου -
rιΨΙλΟγζι Uέβαια με το σθένοc:, και την 

ε.ιςωυρκισμ<'::. 

>~:ο<.Ις κρυι <σχρισrιανοίΙς δόθηκαν από 

ιΟV λαι\ διάφορες ΟνΟμασίες, όπως 

'ψεζοκκέμτηδες", "ποστολιτζοί», «κρυ

φοί" με τηv μεταφορική έννοια της λέξης, 

καθιλ:; ι::rιίσης και «ΛουρουτζΙό.τες", «Μο

ναγρίτες", "i rΊλλυροι" κ.λ.rι. ανάλογα με 

ιον τόπο κο.ταγt1)γής τους. Η πιο διαδεδο

μf::νη όμως ονομασία ήταν «Λt~ιοπάμηακοι». 

Ι\(ηιπωχριστιανο( αυτοί, aντιμετώΠ!

ι,υν τι:μάστιες δ:ιο:·ωλίες εηιt\ίωσηι;. Και 

ιΩι::το. 6ωη τω:r.- υηέβπλλαν υε υηερβολι· 

πμ.; η[ιιιηc: οτο 

ιο/.αμ Κω. αν ιlf: 11 ιψ<'ιγμσυ αποl..ίc;ι:, ν υ όταν 

ι'μ7Ιj~(ΟΙ /\v όμως δημιοupγι'ηαι,; tωι η 

ελόχιοτη :,:,:/:vοω απιστίας, ιότε χρησιμο

,,,,,ο,Όσ~ι': i:ι;Δφαρα σκληρά μέτρα για την 

ί\ ν ί (_inru c' ~!-1 της ΤΩ ιιέτρα auτll ει;υJ\' σαν 

σrί(iJτερι·. υτaχο και σ1ωηό TO'J ιιλήpη εξισ

λαμιομG ι-::α\ ~ .. κτσυ:'::ισμό ιΌυς. Ένα Τt>ιΟ\.(~ 
μ{:ιρο ήταν κω η στρατολόγησή τους. 

ΣημυfλJνουμε ότι ο καλούμενος ,,1Όυρ

:.ι;οιωηριακός πληθυσμός» με Ελληνικά και 

Χριστιανικά ήθη, έθιμα, παραδόσεις και 

νοοτροπία, μέχρι το πρώτα χρόνια της 

/\γγλο;ής ιωτοχής στην Κύπρο, στην πλειο

ψηφία του εξακολουθοιJσε ακόμα να διατη-

σαv κύρια γλώσσα την Ελληνική. Σε 

μερικά μάλιστα «τουρκικά" χωριά, ήταν η 

μιΊvη γλώcιυu nou γνώριζαν οι κάτοικοι. 

":τάρχουν χωριά, που μόλις στα 1963 και 
με Γά από εκβιασμούς της Τουρκικής τρο

μοιφαηκής οργάνωσης Τ.Μ.Τ. έμαθαν την 

τουρι<.ική γλώσσα, π.χ. το χωριό Γαληνό

ττο~'νη. 




