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ΕΛΛΗΝΙΚΗ Γ ΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 'JΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ" 

Στn Γλωσσολογία, είναι γνωστό, πως n 
γλώσσα δεν είναι μόνο όργανο επικοινωνίας, 

αλλά ταυτόχρονα και φορέας ιδεών, που εκ

φρόζουν τnν εθνικr'Ί ομοιογένεια και εμπεδώ

νουν τnν εθνικr'Ί συνείδnσn. Με βόσn τnν τοπο

θέτnσn αυτr'Ί, είναι εύκολο να γίνει αντιλnπτό, 

γιατί πρώτα n Αγγλοκρατία και μετέπειτα n 
Τουρκία, εξανάγκασαν τους ''τουρκοκύ

πριους" να μnν μιλούν τnν Ελλnνικr'Ί γλώσσα 

και να μάθουν τnν Τουρκικr'Ί. Η προώθnσn των 

''τ ου ρκοκυπ ρ ίων'' από τnν Α γγ λικr'Ί α π οι κιοκρα

τικr'Ί κυβέρνnσn, σαν αντίβαρο στις διεκδικr'Ί

σεις του Κυπριακού Ελλnνισμού, ξεκινούσε 

πρώτα και κύρια από το θέμα τnς γλώσσας 

και γι' αυτό εξαναγκόσθnκαν οι ''τουρκοκύ

πριοι" να μάθουν Τούρκικα, με τnν εγκατόστα

σn στα διάφορα ''τουρκοχώρια" Τούρκων Χο

τζόδων και δασκάλων, καθ' υπόδειξn τnς 

Αγγλικnς αποικιοκρατικr'Ίς διοίκnσnς. Παρά 

τον εξαναγκασμό αυτό, οι γέροντες των πε

ρισσοτέρων ''τουρκοχωριών" μέχρι τα μέσα 

του 20ου αιώνα, γνώριζαν μόνο Ελλnνικά, ενώ 

σε μερικά από αυτά, δεν r'Ίξεραν τnν Τουρκικn 

γλώσσα, όχι μόνο οι nλικιωμένοι, αλλά όλοι οι 

κάτοικοί τους. Ένας δεύτερος εξαναγκασμός 

των ''τουρκοκυπρίων" που μιλούσαν Ελλnνικά, 

για να μάθουν τnν Τουρκικn γλώσσα, άρχισε 

να γίνεται από το 1958, κατά κύριο λόγο, από 
τnν "τουρκοκυπριακn" τρομοκρατικr'Ί οργάνω

σn τ. Μ. τ. Όλα τα πιο πάνω, αποδεικνύονται ξε

κάθαρα, από γεγονότα και περιστατικά τnς 

Κυπριακr'Ίς ιστορίας, χαρακτnριστικό δε, ανα

φέρουμε τα παρακάτω: 

_ Στα 1879 ο Άγγλος διοικnτr'Ίς τnς 

Πάφου, ανέφερε ότι, οι Οθωμανοί τnς επαρ

χίας του γνωρίζουν μόνο Ελλnνικό. 

-Στα 1878 ο πρόξενος Βασιλειόδnς 

Κώστας Ζ. ΓιΟ!ννός 

έγραψε σε αναφορά του, ότι: "Οι πλείστοι ομι

λούν τnν Ελλnνικr'Ί Γλώσσα, εις τρόπον ώστε να 

εικάζεται, ότι εν περιπτώσει μεταβολnςτου κα

θεστώτος να ώσι μόλλονΈλλnνες παρά Τούρ

κοι". 

-16 ''τουρκοκυπριακά" χωριό, μέχρι 

πριν από τnν εισβολr'Ί, διατnρούσαν ακόμn το 

όνομά τους, που nτανόνομα, κάποιου Αγίου. 

- γπr'Ίρξαν περιπτώσεις στις οποίες, 

όταν ρωτr'Ίθnκαν ''τουρκοκύπριοι", από δικα

στές, μέσα στο δικαστnριο, σε ποια γλώσσα 

θέλουν να καταθέσουν, απαντούσαν: "μα ... ελ
λnνικό" n "ρωμαίκα, κύριε δικαστr'Ί". 

-Μετά το 1960, όταν διορίστnκανΤούρ
κοι διοικnτές στα μεγάλα ''τουρκοχώρια" εξα

νάγκαζαν τους ''τουρκοκύπριους" να μιλούν 

τnν Τούρκικn γλώσσα. Σε μερικές μάλιστα πε

ριπτώσεις, ξεχώριζαν τα καφενεία των nλικιω

μένων, από αυτά των νέων, ώστε να εμποδί

ζουντnνεπικοινωνία νέων και γερόντων, για να 

μnν επnρεόζονται οι νέοι από τους ελλnνόφω

νους παππούδες n πατεράδες τους. 

- Οι ''τουρκοκύπριοι" τnς Λουρουτζί

νας - όπως αναφέρει ο Κώστας Κύρρnς -
έψαλλαν με πάθος εκκλnσιαστικούς ύμνους 

και τροπάρια, έλεγαν τον Απόστολο και τα Ευ

αγγέλια με εκπλnκτικn γλωσσικn ακρίβεια και 

πλr'Ίρn κατανόnσn του περιεχομένου τους. Στο 

δnμοτικό σχολείο τnς Λουρουτζίνας υπnρχαν 

επιγραφές στα ελλnνικά: Mn ομιλείτε ελλnνι
κά! και όποιος μαθnτnς τολμούσε να μιλr'Ίσει 

ελλnνικό, ετιμωρείτο παραδειγματικά από το 

δάσκαλό του! Το δnμοτικό σχολείο Λουρουτζί

νας, όπως και πολλά άλλα ''τουρκοκυπριακό" 

δnμοτικό σχολεία στnνΤnλλυριά, στnν Καρπα

σία, στnν Πάφο, στον Άγιο Θεόδωρο Λάρνα

κος κλπ τα επιθεωρούσαν Έλλnνες επιθεωρn-




