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Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ο Αγγλικός ιμπεριαλισμός έδρασε 

στnν Κύπρο, με μεθοδευμένες επιθέσεις σε 

όλα τα επfπεδα ( οικονομfας, πολιτισμού 

κλπ). Κυρfως όμως, με τnν προώθnσn τnς 

αγγλικnς γλώσσας, όχι σαν οργόνου επικοι

νωνfας- κανένας όλλωστε δεν αμφιβόλλει 

τnν αξfα τnς - αλλό σαν φορέα καλλιέρ

γειας αγγλικών ιδεών, εμπέδωσnς Βρετανι

κnς συνεfδnσnς και ανόπτυξnς του 

<<Βρετανισμού)) στους Κυπρrους, n αγγλικn 
αποικιοκρατικn διοrκnσn, επεδfωκε, τnν δια

τnρnσn των επιρροών τnς, με τις γνωστές 

μεθόδους διόβρωσnς και ελέγχου συνειΜ

σεων. 

Μια σύντομn αναδρομn στnν ιστορfα 

τnς Κύπρου, κατό τn διόρκεια τnς αποικιο

κρατfας, · μας πεfθει, για τn σκανδαλώδn 

προώθnσn τnς Αγγλικnς γλώσσας, από 

τους Άγγλους. 

-Από το 1878 (1ο έτος Αγγλικnς κατο
χnς τnς Κύπρου), οι Άγγλοι δεν δέχονταν 

τnν Ελλnνικn γλώσσα, σαν όργανο επrσn

μnς επικοινωνrας μεταξύ των Αγγλικών 

αρχών και των Ελλnνων του νnσιού, παρό

λον ότι και <<το εγκότοικον τουρκικόν στοι

χεrο λαλούσε ως επr το πλεfστον τnν Ελλnνι

κnν γλώσσα)). Όταν δε προς το τέλος 

Αυγούστου 1878, εστόλn προς π:ιν Άγγλο 
Διοικnτn, α!τnσn Έλλnνα υπnκοου, γραμμέ

νn στα ελλnνικό <<επεστρόφn ως απαρόδε

κτος καθ' ό εις γλώσσαν ελλnνικnν γραμμέ

νn, επειδn του λοιπού του καθιερώθn ως 

επrσnμος γλώσσα του τόπου n αγγλικn, των 
δε δικαστnρfων n τουρκικn11. 

ΚΩΠ ΑΣ Σ. ΓΙΑΝΝΟΣ 

- Μετό το 1931 n αγγλικn αποικιοκρα
τικn κυβέρνnσn, υποχρέωσε όλους τους δα

σκόλουςνα μόθουν αγγλικό. Κόθε δόσκα

λος που δε θα μόθαινε τnν αγγλικn 

γλώσσα, δεν μπορούσε να προαχθεf, αν 

nταν διορισμένος, ενώεκεfνοι που τότε απο

φοιτούσαν από το Διδασκαλεfο, δεν μπο

ρούσαν να διοριστούν. Ήθελαν δnλαΜ, οι 

Άγγλοι, τους υπαλλnλους τους και τους δα

σκόλους τους να ξέρουν αγγλικό, όχι για να 

τους μορφώσουν με μια ξένn γλώσσα, 

αλλό για να τnν μιλούν και να τnν διδό

σκουν, σαν φορέα καλλιέργειας αγγλικών 

ιδεών, εμπέδωσnς βρετανικnς συνεfδnσnς 

κάι ανόπτυξnς του <<Βρετανισμού)) στον Κυ

πριακό Ελλnνισμό. 

Παρόλλnλα με τnν Αγγλικn γλώσσα, n 
Βρετανικn · διοrκnσn, ανόγκαζε τους δασκό
λους, να διδόσκουν στα παιδιό τον Αγγλικό 

ύμνο και απαγόρευαν τn διδασκαλfα του Ελ

λnνικού Εθνικού Ύμνου. Έτσι, στα Ελλnνικό 

Σχολεfα τnς Κύπρου, αντr να αντnχεr ο 

Ύμνος προς τnν Ελευθερfα, ακουγόταν ο 

δουλοπρεπnς Ύμνος προς τnν Βασfλισσα 

τnς Αγγλfας:<<Θεέ τnν Άνασσαν κοινnν μnτέ

ρα μας, σώσον Θεέ, δος δόξnς στέφανον, 

τύχnν υπέρλαμπρον, Θεέ τnν Άνασσαν, 

σώσονΘεέ11. 

-Δnμιούργnσαν τnν περιώνυμn Αγγλι

κn ΣχοΜ Νιούχαμ τnς Λευκωσfας, στnν 

οποrα n διδασκαλfα των μαθnμότων, γινό
ταν αποκλειστικό στnν Αγγλικn γλώσσα. 
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Απ9φοιτοι τnς Σχολι'Ίς αυτnς - όπως nταν 
φυσικό και αναμενόμενο - προωθούνταν 

στnν ιεραρχία τnς αnοικιοκρατικnς διοίκn

σnς. Ακόμn, ενθαρρύνονταν οι νέοι τnς Κύ

πρου. να σπουδόζουν στο Λονδίνο. αντί 

στnν Αθnνα. γιατί οι πτυχιούχοι των Αγγλι

κών Πανεπιστnμίων. προτιμούνταν στnν κυ

βερνnτικn μnχανn, αφού γνώριζαν τnν ... 
Αγγλικn γλώσσα. 
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-Καθιέρωσαν το πιστοποιnτικό «Cy
prus Certificate», σαν απαραίτnτn προϋπό
θεσn πρόσλnψnς στnν αποικιοκρατικn διοί

κnσn τnς Κύπρου και εισαγωγnς σπουδα

στών, στο Διδασκαλικό Κολλέγιο. Το 

πιστοποιnτικό αυτό, απαιτούσε, επιτυχείς 

εξετόσεις στnν Αγγλικn γλώσσα, στα μαθn

ματα Ελλnνικό, Ιστορία και Μαθnματικό. 

Με τον τρόπο αυτό οι Άγγλοι, προωθούσαν, 

κατό κύριο λόγο, τους αποφοίτους τnς Αγ

γλικnς Σχολι'Ίς Νιούχαμ τnς Λευκωσίας. οι 

οποίοι με μεγόλn ευκολία αποκτούσαν το 

πιστοποιnτικό αυτό και πολλές φορές μόλι

στα, πριν από τnν αποφοίτnσn τους. 

Ενώ αντίθετα, τελειόφοιτοι Ελλnνικών 

Σχολείων τnς Κύπρου και ιδιαίτερα του Πα

γκυπρίου Γυμνασίου, nταν πολύ δύσκολο, 

αν όχι ακατόρθωτο, να διοριστούν σε κυ

βερνnτικές θέσεις. αφού δεν μπορούσαν 

εύκολα να αποκτnσουν το «Cyprus 
Certificate». 

-Επέβαλαν τnν Αγγλικn γλώσσα στnν 

Κυβερνnτικn μnχανn και απαιτούσαν τόσο 

από τους 'Ελλnνες Κυπρίους. όσο και από 

τους «Τουρκοκύπριους)) υπαλλι'Ίλους τους 

παρόλον ότι μιλούσαν όλοι Ελλnνικό - να 

επικοινωνούν μεταξύ τους. μόνο στα Αγγλι

κό. Όλn n νομοθεσία nταν γραμμένn στnν 
Αγγλικn γλώσσα και οι 'Ελλnνες τnς Κύ

πρου, nταν υποχρεωμένοι να δικόζονται 

στα Αγγλικό, μέσα σε ατμόσφαιρα 

«Αγγλικού Δικαστnρίου». 

Και το σπουδαιότερο, nθελαν διερμn

νέα, για να τους μεταφρόζει τnν ακροαμα

τικn διαδικασία και τnν απόφασn του δικα

στnρίου, από τnν Αγγλικn στnν Ελλnνικn 

γλώσσα. 

Ακόμn, όλα τα έντυπα τnς αποικιο

κρατικnς διοίκnσnς, nταν γραμμένα στnν 

Αγγλικn γλώσσα. Γνnσιες ελλnνικές λέξεις 

τnς καθnμερινnς ομιλίας. παραγκωνίσθn

καν. καθ' υπόδειξn των αποικιοκρατών και 

έδωσαν τn θέσn τους σε κακόnχες αγγλικές 

λέξεις. Ήταν τέτοια και τόσn n αποικιοκρατι
κn παρέμβασn που έφθασε στο σnμείο, να 

επιδιώκει, τnν νόθευσn τnς Ελλnνικnς γλώσ

σας. με αγγλικούς όρους. 

Από όσα αναφέρθnκαν πιο πόνω. 

είναι σαφές, ότι n Αγγλικn αποικιοκρατικn 
διοίκnσn επέβαλε τnν Αγγλικn γλώσσα, για 

να εμπεδώσει τον «Βρετανισμό»στους Κυ

πρίους. Χρnσιμοποίnσε ακόμn τnν Αγγλικn 

γλώσσα, σαν «δούρειο ίππο)>, για να δn

μιουργεί πειθnνια όργανα και να διατnρεί 

έτσι τnν επιρροn τnς, στnν μαρτυρικn Με

γαλόνnσο. 
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