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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Μωαμεθανοί και μη Μωαμεθανοί
ΚώσταςΖ. Γιαννός

Οι Άγγλοι, όσα χρόνια είχαν υπό κατοχn

πλότος, καταντώσιν αόριστοι όλως και ασα

τnν Κύπρο, προστότευαν και προωθούσαν συ

φείς και τοιούτοςτυγχόνει, ο του μn Μωαμεθα

νέχεια και σκανδαλιστικό το «Μουσουλμανικό

νού. Αγνοούμεν δ' ένεκα τούτου, εις τίνα φυλnν

στοιχείο» του νnσιού. Εφαρμόζοντας πιστό το

δόγμα τnς πολιτικnς ;τους <<ΔIAIPEI ΚΑΙ ΒΑΣΙ
ΛΕΥΕ»,

καθιέρωσαν

ισοπολιτεία

του

<<Μωαμεθανικού στοιχείου» και του Κυπριακού
Ελλnνισμού και αποκαλούσαν τους Έλλnνες
τnς Κύπρου

<<Mn Μωαμεθανούς». Στn συνέχεια

μετονόμασαν τους <<Μωαμεθανούς» σε Τουρ
κοκύπριους και τους

<<Mn

Μωαμεθανούς» σε

Ελλnνοκύπριους. Με το τρόπο αυτό, δπμιούρ

κατατόσσουσιν nμός, οι κυρ(αρχοι μας. Των

πόλεων και κωμών τα γεωγραφικό ονόματα,

των πεδιόδων και των ορέων, τω'v ακρωτnρίων
και των κόλπων, των ποταμών και των ρυόκων,
ο ουρανός και τοέδαφος όλον τnς Νnσου,

n

γλώσσα των κατοίκων αυτnς και τα εθνικό χα
ρακτnριστικό, όλα εν συναυλία βοώσι το εθνι
κόνόνομα και μία έτι λείπει φωνn θεσπεσία, ίνα
το βεβαιώσn, των όπλων n βροντn!»

γnσαν το Κυπριακό πρόβλnμα, που κατέλnξε
στn σnμερινn τραγωδία, τnς μαρτυρικnς Με

Της σκλαβιάς πορτοκαλιά

γαλονnσου.
Χαρακτnριστικόείναι το πιο κότω σχόλιο
τnς Εφnμερίδας <<ΕΥΑΓΟΡΑΣ» τnς Λευκωσίας,
nμερομnνίας

7

Νοεμβρίου

1896,

με τίτλο

<<ΜΩΑΜΕΘΑΝΟί ΚΑΙ ΜΗ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟI» που
παραθέτουμε αυτούσιο, όπως δnμοσιεύθnκε

Φουντωνn πορτοκαλιό

μέσ' τn γn τn σκλαβωμένn
μας κοιτό από μακρυό
όπου είναι ριζωμένn.

Πικροκλαίει στn σκλαβιό

τότε, γιατί, με τολμnρό τόνο και έξοχο ρnτορι

Με το δόκρυ το πικρό τnς

κό τρόπο, δίνει τnν Ελλnνικn απόντnσn, στους

θα γενούνε ζουμερό
πορτοκόλι απ' το χυμό τnς.

Άγγλους αποικιοκρότες.

<<Πρώnν τnς Νnσου Μ. Αρμοστnς, γρό
φων περί των κατοίκων αυτnς, διέκρινε τού

τους εις Μωαμεθανούς και μn Μωαμεθα

Τώρα είναι μακρυό
Δεν μπορεί πια να τα φέρει

και σε πρόσωπα γνωστό

νούς. Τουτο υπέμνnσεν nμός, το τελευταίον

μεχαρόνατα προσφέρει.

τεύχος

Τούτο μέσα τnς γεννό

τnς Επισnμου Εφnμερίδος τnς Κύ

πρου, εν ω μόνοι οι Μωαμεθανοί εκλογείς,

τnν πικρία και το δόκρυ,

ονοι;Jόζονται δια του ονόματος του θρnσκεύ

που σκορπιέται μακρυό

ματος

στnς γnς όλnς μας τα μόκρn.

n

τnς εθνικότnτος αυτών και ουδείς

τούτου φθόνος, οι δ' όλλοι εκλογείς, οι aσυγ
κρίτως πολυαριθμότεροι, οι αναμφισβnτnτα

ιστορικό και εθνολογικό δικαιώματα κεκτnμέ
νοι επί τnς χώρας, οι προοδευτικότεροι και
μόλλον φορολογούμενοι, αυτοί παραμένουσι,
προ τnς βρεπανικnς αλαζονείας, ανώνυμοι
και χαρακτnρίζονται μόνον, δια τnς προς τους

Tn δικn τnς μυρωδιό
από τ' όνθια τ' ακριβό τnς

μας τn στέλλει εδώ ξανό
αψnφώντας τα δεσμό τnς.

Και τ' αγέρι που φυσό
μέσ' απ' τα πυκνό κλαδιό τnς,

Μωαμεθανούς αντιθέσεως, ως μn Μωαμεθα

σα δροσιό μας κουβαλό

νοί

το πολύτιμο όρωμό τnς.

n

κατό συγκατόβασιν Ελλnνόφωνοι. ΑλλΌι

αρνnτικοί ορισμοί,

μέγα

πολλόκις έχοντες

Γιώργος Κοκ ή ς

