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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23 Ιανουαρίου 2012
Έλληνες – Ελληνοκύπριοι και Λινοβάµβακοι
Με αφορµή διάλεξη που έδωσα στο «Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δηµόσια
Υγεία» του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου, την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012, διαπίστωσα ότι
κυκλοφόρησαν σε διάφορα έντυπα µέσα και ιστοσελίδες, λανθασµένες ερµηνείες δεδοµένων που
παρουσίασα, αναφορικά µε τη γενετική σχέση Ελλαδιτών και Ελληνο-Kυπρίων (Ε/Κ).
Για κάποιους οι οποίοι δεν έχουν βασικές γνώσεις περί µοριακής και πληθυσµιακής γενετικής είναι εύκολο
να παρεξηγηθούν τα αποτελέσµατα που παρουσίασα. Η διάλεξη εκείνη αφορούσε σε πλειάδα κληρονοµικών
ασθενειών και γενετικών χαρακτηριστικών που εντοπίσαµε ανάµεσα στον Ελληνο-Κυπριακό πληθυσµό
κατά τις έρευνες της προηγούµενης 20-ετίας. Πρόκειται για έρευνες οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ στη
διάγνωση και θεραπεία χιλιάδων ασθενών. Το ζήτηµα που παρεξηγήθηκε λόγω λανθασµένης ερµηνείας δεν
αποτελούσε κεντρικό σηµείο της διάλεξης, παρά ένα από τα πολλά νοσήµατα που περιέγραψα. Το νόσηµα
αυτό ήταν η β-θαλασσαιµία, για την οποία παρουσίασα αποτελέσµατα άλλων ερευνητών τα οποία είχαν
δηµοσιευθεί σε έγκυρο επιστηµονικό περιοδικό το 1992 (British Journal of Haematology 81:607‐609, 1992).
Το εργαστήριο στο οποίο έγινε η έρευνα ήταν στην Πολιτεία της Γεωργίας των ΗΠΑ και η οµάδα
περιλάµβανε Αµερικανούς, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ερευνητές.
Η ουσία των αποτελεσµάτων, δεν είναι η αµφισβήτηση της Ελληνικότητας των E/K αλλά η οµοιότητά τους
µε τους Τουρκο-Κύπριους (T/K). Η γενετική αυτή οµοιότητα σε ό,τι αφορά σε συγκεκριµένους γενετικούς
δείκτες (µεταλλάξεις β-θαλασσαιµίας), αποτελεί ένδειξη για τις χρονικά πρόσφατες σχέσεις Ε/Κ και Τ/Κ. Η
γενετική αυτή ένδειξη υποστηρίζει αυτό που είναι γνωστό από ιστορικές πηγές, ότι δηλαδή, µόλις πριν
µερικές εκατοντάδες χρόνια, κατά την περίοδο 1571-1878, πολλοί Ε/Κ ασπάσθηκαν το Ισλάµ και έγιναν
γνωστοί ως Λινοβάµβακοι. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός που συνέβηκε και σε άλλους Χριστιανικούς
πληθυσµούς σε Ευρωπαϊκές χώρες που διετέλεσαν µέρος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Από γενετικής
άποψης ο εξισλαµισµός αυτός αποτελεί µια πρόσφατη εξέλιξη η οποία διατηρείται σήµερα, ως παρόµοια
συχνότητα γενετικών δεικτών µεταξύ των δύο οµάδων πληθυσµού.
Εκείνο που ίσως παρεξηγήθηκε είναι η µικρότερη γενετική οµοιότητα µεταξύ Ελλαδιτών και Ε/Κ ατόµων,
πάντοτε αναφορικά µε τις συχνότητες µεταλλάξεων της β-θαλασσαιµίας. Αυτό δεν αµφισβητεί την
Ελληνικότητα των Ε/Κ ούτε αντίκειται στην ιστορική κοινή γνώση, ότι δηλαδή κατά το µέγιστον οι Ε/Κ
είναι απόγονοι των Ελλήνων που µαζικά αποίκησαν την Κύπρο πριν µερικές χιλιάδες χρόνια. Βέβαια, ακόµα
και αν δεν είχαν έρθει πάρα πολλές χιλιάδες Έλληνες για να αποικήσουν την Κύπρο, το σηµαντικό είναι ότι
οι Κύπριοι τότε και έκτοτε, υιοθέτησαν την Ελληνική Παιδεία γι’ αυτό και αισθανόµαστε και είµαστε
Έλληνες, διατηρώντας το οµόαιµον, το οµόθρησκον και το οµόγλωττον σε πολύ σηµαντικό βαθµό. Όµως,
κατά τη διάρκεια των πολλών αιώνων που µεσολάβησαν:
α) Δεν υπήρξε συνεχής και µεγάλη παλίνδροµη ανάµιξη των δύο πληθυσµών.
β) Δεν υπήρξαν συνεχείς και σε µόνιµη βάση, τυχαίοι γάµοι µεταξύ Ελλαδιτών και Ε/Κ σε ανάλογα µεγάλο
βαθµό.
γ) Αντίθετα, γίνονταν και γίνονται πολλοί γάµοι Ε/Κ µε ξένους.
δ) Υπήρξαν µεταναστευτικά κύµατα από και προς το νησί και επιπρόσθετα υπήρξαν κύµατα άλλων
κατακτητών και επισκεπτών µέσω των αιώνων.
ε) Ο Ελληνοκυπριακός πληθυσµός παρέµενε πάντα σχετικά µικρός, µε αποτέλεσµα να βιώνει τέτοια
φαινόµενα σε πιο έντονο βαθµό, από πλευράς γενετικής ισορροπίας.

Τα (γ) και (δ) πιο πάνω, ευνόησαν την γενετική ροή γονιδίων, δηλαδή τον εµβολιασµό της Ε/Κ γονιδιακής
δεξαµενής µε πολλά γονίδια άλλων µη Ελληνικών πληθυσµών µέσω σεξουαλικών σχέσεων. Αυτό όµως, δεν
έχει καµιά ουσιαστική σχέση µε το αίσθηµα της Ελληνικότητας των Ελληνοκυπρίων. Παρόµοια φαινόµενα
και ειδικά η γενετική ροή γονιδίων από έναν πληθυσµό ή οµάδα ανθρώπων σε άλλο, συνέβαιναν και
συµβαίνουν σε µικρό ή µεγαλύτερο βαθµό σε όλους τους ανθρώπινους πληθυσµούς.
Όλα αυτά, πιθανότατα ευθύνονται για το ότι διάφοροι γενετικοί δείκτες β-θαλασσαιµίας, δείχνουν
µικρότερη γενετική σχέση µεταξύ Ε/Κ και Ελλαδιτών ή Τ/Κ και Τούρκων, παρά µεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ, που
στην πραγµατικότητα αποτελούν πιο οµοιογενή πληθυσµιακή οµάδα. Είναι λογικό δηλαδή, ότι µέσω των
αιώνων υπήρξε µια γενετική ροή προς την Κυπριακή γονιδιακή δεξαµενή, τόσο από Έλληνες εξ Ελλάδος
αλλά και από άλλους ξένους λαούς, γεγονός που αποτυπώνεται στη γενετική σύστασή µας και που
δικαιολογεί την απόκλιση µέσω των αιώνων των συχνοτήτων των γενετικών δεικτών µεταξύ Ελλαδιτών και
Ε/Κ.
Ας ληφθεί λοιπόν υπόψη, ότι σύµφωνα µε την έρευνα του 1992 που ανέφερα πιο πάνω, δηµιουργείται η
ένδειξη (όχι απόδειξη) ότι οι Τ/Κ, στην πραγµατικότητα είναι Ε/Κ Λινοβάµβακοι, που στην πορεία
δικαιολογηµένα ενσωµατώθηκαν στην Τουρκική κοινωνία των κατεχοµένων, σύµφωνα πάντοτε και µε την
υπάρχουσα ιστορική µαρτυρία. Οι άλλες δύο πιθανές ερµηνείες της γενετικής οµοιότητας Ε/Κ και Τ/Κ είναι
ότι κατά τη διάρκεια της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας υπήρξαν συχνές σεξουαλικές σχέσεις µεταξύ τους,
π.χ. µέσω γάµων, ή ότι τα ευρήµατα εκείνης της έρευνας ήταν αποτέλεσµα τύχης. Οι εκτεταµένες συχνές
σεξουαλικές σχέσεις δεν υποστηρίζονται από ανάλογες ιστορικές µαρτυρίες. Η τυχαιότητα των
αποτελεσµάτων δεν µπορεί να αποκλεισθεί, όµως οι πιθανότητες είναι πολύ ισχνές. Αντίθετα, ο
Λινοβαµβακισµός είναι καταγραµµένο ιστορικό γεγονός.
Άρα λοιπόν είναι απόλυτα δικαιολογηµένο, προβλεπτό και αναµενόµενο να υπάρχει αυτή η µεγαλύτερη
οµοιότητα µεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ εφόσον στην πραγµατικότητα αναφερόµαστε στην ίδια γονιδιακή δεξαµενή,
δηλαδή στην ίδια πληθυσµιακή οµάδα. Για όσους ενδιαφέρονται, υπάρχουν γενετικές ενδείξεις και σε
κάποιες περιπτώσεις αποδείξεις για τις σχέσεις των Ε/Κ µε άλλους Ευρωπαϊκούς λαούς ανά τους αιώνες.
Ταυτόχρονα όµως, µέσα από τις ίδιες έρευνες αναδεικνύονται πολλές ιδιαιτερότητες για τις οποίες δεν
µπορούµε να επεκταθούµε στον περιορισµένο χώρο του άρθρου αυτού.
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