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ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ ΓΙΑ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

(Ιστορική αναδρομή, των χρόνων της Αγγλικής κατοχής 

της Κύπρου) 

Οι Άγγλοι, για να διατnρnσουν τnν 

Κύπρο σαν αποικία τους. επεξεργόστnκαν 

και εφόρμοσαν μια ιδιαίτερn πολιτικn απέ

ναντι τnς. Ίσως για πρώτn φορό με συστn

ματικό τρόπο, ο Αγγλικός ιμπεριαλισμός 

έδρασε στnν Κύπρο, με μεθοδευμένες επι

θέσεις τnς αποικιοκρατικnς διοίκnσnς σε 

όλα τα επίπεδα (παιδείας. οικονομίας 

κλπ). Η Αγγλικn πολιτικn, συνέχεια και με 

σειρές από μέτρα, επεδίωξε, όχι μόνο τnν 

όλωσn τnς παιδείας. αλλό και το γενικότε

ρο αφελλnνισμό του Κυπριακού Ελλnνι

σμού. 

Στnν aρxn τnς Αγγλικnς κατοχnς 

στnν Κύπρο, τnν ευθύνn για τα σχολεία, 

τnν είχαν οι Άγγλοι διοικnτές. Το 1879 διο
ρίστnκε ο Άγγλος ιερέας Ιωσίας Spencer, 
επιθεωρnτnς των σχολείων τnς μεγαλονn

σου. Με τnν όφιξn του ο Spencer, εισnγn
θnκε τnν αντικατόστασn τnς ελλnνικnς 

γλώσσας με τnν αγγλικn, σαν γλώσσας δι

δασκαλίας στα σχολεία, από τnν πρώτn 

τόξn του Δnμοτικού. Στόχος των Άγγλων 

από το 1881 -τα σχέδια είχαν ετοιμασθεί 
από το 1880 - nταν n καλλιέργεια στους 
μαθnτές, τnς συνείδnσnς του μέλους τnς 

Βρετανικnς αυτοκρατορίας. 

Με τους περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύ

σεως νόμους του 1923, 1929 και 1933, n 
Αγγλικn αποικιοκρατικn διοίκnσn, ανέλαβε 

τον πλιlρn έλεγχο τnς Δnμοτικnς Εκπαf

δευσnς. Τα κατώτερα σχολεία τnς Κύπρου 
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υποδουλώθnκαν, όταν οι δόσκαλοι έγιναν 

κυβερνnτικοί υπόλλnλοι. Ο φόβος τnς 

απόλυσnς τους έβαζε φίμωτρο, για να μn 

μπορούν να διδόσκουν Εθνικές Ιδέες. 

Μετό τnν εξέγερσn των Κυπρίων το 

1931 (Οχτωβριανό), οι Άγγλοι απαγόρευ
σαν τn διδασκαλία τnς Ελλnνικnς Ιστορίας 

και Γεωγραφίας και κόθε τι που θύμιζε Ελ

λόδα. Έφτασαν στο σnμείο να απαγορεύ

σουν τις εικόνες των nρώων τnς Ελλnνικnς 

επανόστασnς και τα τετρόδια και τα μολύ

βια με ελλnνικές σnμαίες. Αντίθετα, επέ

τρεπαν τn διδασκαλία τnς ιστορίας και τnς 

γεωγραφίας τnς Αγγλίας. Τα δnμοτικό σχο

λεία γιόρταζαν τα γενέθλια του Άγγλου 

βοσιλιό και τnν nμέρα τnς Βρετανικnς αυ

τοκρατορίας. Οι μαθnτές, σ' όλες τις γιορ

τές, τραγουδούσαν τον Αγγλικό εθνικό 

ύμνο και στα σχολεία υψωνόταν n Αγγλικn 
σnμαία. Στα τετρόδια που έδιναν στους 

μαθnτές, nταν οι φωτογραφίες των Άγ

γλων βασιλέων και τnς τότε διαδόχου του 

θρόνου. Ο τότε Διευθυντnς Παιδείας 

Cullen εφαρμόζοντας τα ανθελλnνικό σχέ
δια τnς aποικιοκρατίας, υποχρέωσε τους 

δασκόλους να περόσουν τις Κυβερνnτικές 

εξετόσεις Ordinary και Di.stinetion για να 
μπορέσουν να επιτύχουν προογωγn n διο
ρισμό. 
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Για τον έλεγχο τnς Μέσnς Παιδείας, 

ίδρυσαν το 1900, τnν Αγγλικn Σχολrl 

Newham τnς Λευκωσίας, με στόχο οι από
φοιτοί τnς, να στελεχώνουν τnν αποικιο

κρατικn διοίκnσn τnς Κύπρου. 

Τα Ελλnν:κά σχολεία Μέσnς Παιδείας 

τnς Κύπρου, αvπμετώπιζαν τεράστιο οικο

νομικό πρόβλnμα για τn συντnρnσn τους, 

παρόλn τn βαρειό φορολογία του Κυπρια

κού Ελλnνισμού, για τα σχολεία του. Από 

τn φορολογία που επέβαλλαν, ειδικό για 

το σκοπό αυτό, μέχρι το 1935, ενίσχυαν οι
κονομικό τα Ελλnνικό Γυμνάσια. Όμως, με 

τον περιοριστικό νόμο του 1935 περί 

Μέσnς Εκπαίδευσnς, n Αγγλικn Κυβέρνnσn 
τnς Κύπρου, επεδίωξε να υπεισέλθει στnν 

οργόνωσn, τα προγράμματα και τnς λει

τουργία των Ελλnνικών Γυμνασίων και το 

σπουδαιότερο να εξαγοράσει τις εκπαι

δευτικές ελευθερίες του Κυπριακού Ελλn

νισμού, με τα ίδιό του τα χρnματα. Με το 

νόμο αυτό, για να συνεχίσει τnν οικονομικn 

ενίσχυσn προς τα σχολεία Μέσnς Παι

δείας, ζnτnσε από αυτό τnν παραδοχn 

ορισμένων όρων. Όσα σχολεία αποδέχθn

καν τους aποικιοκρατικούς όρους, έπαιρ

ναν επιχορnγnσn · στα υπόλοιπα, δεν χο
ρnγούσε τίποτα, παρόλn τn συνεχιζόμενn 

φορολογία των Ελλnνων τnς Κύπρου. Τα 

ποσό που εισέπραττε n Αγγλικn διοίκnσn, 
τα χρnσιμοποιουσε για άλλους σκοπούς, 

ανάμεσα στους οποίους nταν και n συντn
ρnσn τnς Αγγλικnς Σχολrlς Newham τnς 
Λυεκωσίας. 

Το 1936 n Αγγλικn διοίκnσn, κατόργn
σε το Παγκύπριο Διδασκαλείο Αρρένων 

και το Διδασκαλείο Θnλέων και ίδρυσε το 

Αγγλικό Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου, 

στο οποίο Έλλnνες δάσκαλοι, συνδιδάσκο

νταν με τους Τούρκους, στnν Αγγλικn 

γλώσσα. Στόχος nταν, να πλnγούν οι εθνι-

40 

κές ρίζες τnς Ελλnνικnς Παιδείας και να 

εξαλειφθείτο εθνικό φρόνnμα του Κυπρια

κού Ελλnνισμού. 

Το 1952 n Αγγλικn Κυβέρνnσn εθέ
σπισε τον περί «δnμοσίως επιχορnγουμέ

νων σχολείων» νόμο, με τον οποίο προ

σπόθnσε έντεχνα, να μεταβιβάσει, έναντι 

οικονομικών ανταλλαγμάτων, κάθε διοικn

τικn, οικονομικn και πολλές ακόμn καθαρό 

εκπαιδευτικές εξουσίες, στον Κυβερνnτn 

τnς Κύπρου n τον Διευθυντn Παιδείας, με 
στόχο τον πλrlρn έλεγχο των Ελλnνικών Γυ

μνασίων. Σαν δόλωμα πρόσφερε αισθnτn 

μείωσn των διδάκτρων των μαθnτών και 

αξιοσnμείωτn αύξnσn στους μισθούς των 

καθnγnτών, οι οποίοι θα πλnρώνονταν και 

θα συνταξιοδοτούνταν από το κυβερνnτι

κό ταμείο. 

Τnν 1 n Ιουνίου 1953, όταν όλες οι 

aποικίες τnς Βρετανικnς αυτοκρατορίας, 

ετοιμάζονταν να γιορτάσουν τn στέψn τnς 

βασίλισσας Ελισάβετ, n Αγγλικn διοίκnσn 
στnν Κύπρο, μοίρασε στους μαθnτές των 

Δnμοτικων Σχολείων, διάφορα γλυκό, φλυ

τζάνια με τn μορφn τnς βασίλισσας και 

κορδέλλες στις μαθr'ηριες με τα χρώματα 

τnς αγγλικnς σnμαίας, για να δέσουν με 

αυτές, τα μαλλιά τους. Ακόμn, στον πρώτο 

μαθnτn κάθε τάξεως δώρισαν ένα ασnμέ

νιο μετάλλιο, στnν μια όψn του οποίου ει

κονιζόταν n βασίλισσα Ελισάβετ. Επειδn 

τnν nμέρα εκείνn, μαθnτές του Ελλnνικού 

Γυμνασίου και Κολλεγίου Πάφου, παρέλα

σαν με Ελλnνικές σnμαίες, οι Άγγλοι τους 

καταδίκασαν σε έξι εβδομάδες φυλόκισn 

και στέρnσαν τnν άδεια διδασκαλίας, από 

το Γυμνασιόρχn και το Διευθυντn του Κολ

λεγίου Πάφου. 

Στις 5 Ιουλίου 1953, nμέρα Κυριακn, 
ο Άγγλος Κυβερνnτnς, συνεχίζοντας τα 

σχέδιό του για όλωσn τnς Παιδείας στnν 



Κύπρο και για όμεσο έλεγχο των Ελλnνικών 

Γυμνασίων, δnμοσίευσε τροποποιnτικό 

νόμο για τnν παιδεία, με βόσn τον οποίο, 

μπορούσε να διορίζει τις Σχολικές Εφο~ 

pfε~ οποιοδnποτε πρόσωπο νόμιζε κατόλ

λnλο, ακόμn και αλλοδόξους και αλλοθρn

σκους πολίτες n κυβερνnτικούς 

υπαλλnλους. 

Το 1954 n Αγγλικn Διοίκnσn, δnμοσίε
υσε νόμο, με τον οποίο ο Κυβερνnτnς 

μπορούσε να επιβόλει όρους και περιορι

σμούς για τον έλεγχο Ελλnνικού Σχολείου 

και κόθε πρόσωπο, που ενεργούσε αντίθε

τα n δεν συμμορφώνετο προς τους όρους 
αυτούς και τους περιορισμούς, nταν 

ένοχο αδικnματος. 

Στο τέλος του σχολικού έτους 1955-
56 n αποικιοκρατικn διοίκnσn, απέλασε 

όλους τους εκπαιδευτικούς από τnν Ελλό

δα, οι οποίοι υπnρετούσαν σε σχολεία τnς 

Κύπρου και τους απαγόρευσαν τnν επα

νείσοδο στο νnσί. Ακόμn, στέρnσαν από 

εκατό πέντε εκπαιδευτικούς τnν όδεια να 

διδόσκουν - επειδn κατό τnν κρίσn του 

Διευθυντn Παιδείας δίδασκαν Εθνικές 

Ιδέες - τους επικnρυξαν n τους συνέλα
βαν, τους βασόνισαν n τους έκλεισαν στις 
φυλακές και τα κρατnτnρια. 

Έκλειναν τα Δnμοτικό Σχολεία στα 

οποία nταν υψωμένn n Ελλnνικλι'1 σnμαία. 
Παρό τις απαγορεύσεις, όταν όγνωστοι, 

ανόμεσό τους και μικροί μαθnτές, ανύψω

σαν τις Ελλnνικές σnμαίες, οι Άγγλοι εξα

νόγκαζαν τους δασκόλους να τις κατεβό

σουν, διαφορετικό, τα σχολεία έμεναν 

κλειστό, μέχρις ότου υποβιβαστεί n Ελλnνι
κn σnμαία. 

Διέγραφαν από το Μnτρώο Σχολείων 

Μέσnς Παιδείας,τα σχολεία, στα οποία σn

μειώνονταν μαθnτικές διαδnλώσεις. Έξι 
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από τα μεγαλύτερα σχολεία τnς Κύπρου 

διεγρόφnσαν, για μικρότερο n μεγαλύτε
ρο χρονικό διόστnμα και n επαναλετιουρ
γία τους επετρόπει υπό όρους. Τnν 28n Ια
νουαρίου 1956 διαγρόφnκε- με διόταγμα 

του Κυβερνnτn - το Παγκύπριο Γυμνόσιο 

τnς Λευκωσίας, από το Μnτρώο Σχολών 

Μέσnς Παιδείας και το κατέλαβε ο Αγγλι

κός στρατός. Η δικαιολογία nταν ότι: «Ο Κυ

βερνnτnς πείσθnκε ότι το Σχολείο αυτό διε

υθύνεται n εσχότως διnυθύνετο κατό 

τρόπο ανεπαρκn n ανατρεπτικό προς τnν 
καλn διακυβέρνnσn και τn δnμόσια τόξn». 

Στις 31 Αυγούστου 1958 δnμοσίευ
σαν νόμο, με τον οποίο περιόριζαν για το 

σχολικό έτος 1958-59, τnν εγγραφn των 
μαθnτών στnν πρώτn τόξn των Ελλnικών 

. Γυμνασίων, στα επίπεδα του σχολικού 

έτους 1956-57, με σκοπό να περιορίσουν, 
τον αυξανόμενο αριθμό των μαθnτών, στα 

Ελλnνικό Γυμνόσια. 

Στις 7 Φεβρουαρίου 1956 πυροβόλn
σαν και σκότωσαν στnν Αμμόχωστο το μα

θnτn Πέτρο Γιόλλουρο, που προπορευό

ταν κρατώντας Ελλnνικn σnμαία, σε μια 

από τις οργανωμένες μαθnτικές διαδn

λώσεις, με σκοπό να τρομοκρατnσουν τον 

μαθnτικό κόσμο τnς Κύπρου και να κόμ

ψοuν το αγωνιστικό του φρόνnμα. Στις 14 
Μαρτίου 1957, για τον ίδιο λόγο, απnγχόνι
σαν το μαθnτn του Γυμνασίου Πόφου, Ευα

γόρα Παλλnκαρίδn. Συνολικό, έπεσαν κατό 

τn διόρκεια του απελευθερωτικού αγώνα 

τnς ΕΟΚΑ δεκαέξι μαθnτές. Οι μαθnτέ

ςπου συνελι'1φθnκαν, βασανίστnκαν και 

κλείστnκαν στα κρατnτnρια και στις φυλα

κές, ανέρχονται σε εκατοντόδες. Κυριολε

κτικό, οι φυλακές nταν γεμότες από τα όλ

κιμα ελλnνικό νιότα. Όταν πενnντα 

μαθnτές τnς Αγγλικnς Σχολι'1ς Λευκωσίας, 

αρνnθnκαν τα ψόλλουν τον Αγγλικό Εθνικό 




