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Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

(αναφορό στα χρόνια του απελευθερωτικού αγώνα) 

Οι Αγγλικές αρχές κατοχής στην Ελ

ληνική Κύπρο, με μέτρα βίας και τρόμου, 

επεδίωξαν την εκμηδένιση της Ελληνικής 

Παιδείας, την αλλοίωση του Εθνικού φρο

νήματος και τον αφελληνισμό της Κυπρια

κής νεότητας. Τα μέτρα αυτά, ήταν αντί

θετα με τις φιλελεύθερες και χριστιανικές 

ιδέες του πολιτισμένου κόσμου, θύμιζαν 

μεθόδους ναζισμού και φασισμού και ήταν 

εντελώς ασυμβίβαστα με την κατάσταση 

«φιλίας» και «συμμαχίας» της Ελλάδας, 

με τη Μεγάλη Βρεττανία. 

Οι Άγγλοι αποικιοκράτες, με βίαιο 

τρόπο, aντικαθιστούσαν τις Επιτροπές 

που διοικούσαν τα Ελληνικά σχολεία, πε

ριόριζαν την διδασκαλία της Ελληνικής 

γλώσσας, διέστρεφαν την διδασκαλία της 

Ελληνικής Ιστορίας, έρριπταν μαθητές και 

δασκάλους στις φυλακές και στα στρατό

πεδα συγκεντρώσεως, Έλληνες καθηγη

τές παύονταν, φυλακίζονταν και εξορίζο

νταν. 

Ο Πόλεμος των Άγγλων κατά της 

Ελληνικής Παιδείας της Κύπρου, στα χρό

νια του απελευθερωτικού αγώνα, ήταν μια 

συνεχής και κατάφωρη παραβίαση του κα

ταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 

και της διακηρύξεως των διακαιωμάτων 

του ανθρώπου και επανέφερε την ανθρω

πότητα σε μεσαιωνικές ιδέες καταδυνα

στεύσεως των λαών και σε εποχές που εί

χαν καταδικασθεί οριστικά και αμετάκλητα 

από την ιστορία, για την aπανθρωπιά και 

την βαρβαρότητα τους. 

ΚώσταςΖ. Γιαννός 

Σε σχετικό ψήφισμά της ημερομηνίας 

19 Μα"ίΌυ 1954 η Γενική Συνέλευση των κα
θηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατα

δίκασε με αγανάκτηση τα μέτρα της Αγγλι

κής διοίκησης της Κύπρου κατά της Ελληνι

κής Παιδείας, ως παραβιάζοντας τα στοι

χειώδη δικαιώματα του ανθρώπου και του 

πολίτη και τείνοντα να επαναφέρουν την 

ανθρωπότητα σε ζοφερές εποχές καταδυ

ναστεύσεων, μη συμβιβαζόμενες προς τις 

ιδέες και τα αισθήματα των δημοκρατικών 

λαών και αποφάσισε να απευθύνει καταγγε

λία προς τα Ηνωμένα Έθνη και προς το 

Συμβούλιο των δικαιωμάτων του ανθρώ

που, στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Στρα

σβούργου, για τα μέτρα της Αγγλικής διοί

κησης στην Κύπρο, κατά της Ελληνικής 

Παιδείας. Εξ άλλου η Σύγκλητος του Πανε

πιστημίου Αθηνών, στη Συνεδρία της, στις 

2 Αυγούστου 1955 συζήτησε την εκτόπιση 
των Ελλήνων Καθηγητών από την Κύπρο 

και τα εν γένει κατά της Ελληνικής Παι

δείας καταπιεστικά μέτρα των Αγγλικών 

Αρχών κατοχής της Κύπρου και αποφάσι

σε: 

-Να εκφράσει την βαθειά αγανάκτησή 

της για τα μέτρα βίας και τρόμου κατά της 

Ελληνικής Παιδείας της Κύπρου. 

- Να απευθύνει έντονη διαμαρτυρία σ' 
όλο τον πολιτισμένο κόσμο και ιδιαίτερα 

προς τα ανώτατα πνευματικά ιδρύματα 
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όλων των χωρών, για τα ανελεύθερα και 

aντιχριστιανικά μέτρα της Μεγάλης Βρετ

τανίας, κατά της Ελληνικής Παιδείας της 

Κύπρου. 

- Θεώρησε τα μέτρα βίας και τρόμου 
των Αγγλικών κατοχικών αρχών, κατά της 

Ελληνικής Παιδείας και των Ελλήνων Κα

θηγητών σαν ασυμβίβαστα προς την κατά

σταση «φιλίας>> και «συμμαχίας>> της Ελλά

δας με την Μεγάλη Βρεττανία. 

-Έκρινε ότι με τέτοιους όρους η συ

νέχιση λειτουργίας Αγγλικών μορφωτικών 

ιδρυμάτων στην Ελλάδα, δεν αντίκειτο μό

νο προς τις ανειλημμένες υποχρεώσεις 

αμοιβαιότητας, αλλά προσέβαλε καίρια το 

εθνικό συναίσθημα του Ελληνικού λαού. 

-Ζήτησε από την Ελληνική Κυβέρνη
ση, να διατάξει την παύση λειτουργίας 

των Αγγλικών μορφωτικών ιδρυμάτων της 

Ελλάδας, στην περίπτωση που δεν αρ

θούν αμέσως, όλα τα τρομοκρατικά και κα

ταδυναστευτικά μέτρα των Αγγλικών αρ

χών κατοχής της Κύπρου κατά των Ελλη

νικών σχολείων, των Ελλήνων Καθηγη

τών και των μαθητών. 

Βασικός άξονας του πολέμου των 

Άγγλων κατά της Ελληνικής Παιδείας της 

Κύπρου, ήταν για μεν τα Δημοτικά σχολεία 

ο «Πόλεμος των σημαίων>>, για δε τα Γυ

μνάσια η διαγραφή τους από το μητρώο 

Σχολών Μέσης Παιδείας. Ακολουθούσε 

φυσικά το κλείσιμο των σχολείων, τόσο 

των Δημοτικών, όσο και των Γυμνασίων. 

Στα πλαίσια του «πολέμου των ση

μαίων>> ο Άγγλος Διευθυντής Παιδείας 

Σλάϊτ έστειλε την εγκύκλιο με αριθμό 184 
την 24η Νοεμβρίου 1955 προς τους Προέ
δρους όλων των χωρητικών Αρχών και 

προς τους Διευθυντές όλων των Δημοτι

κών Σχολείων της Κύπρου, με την οποία 
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τους διέτασσε: 

- Να φροντίζουν να τηρούν τον κανο
νωμό, που απαγόρευε την ανύψωση πάνω 

στα σχολικά κτίρια, άλλων σημαίων εκτός 

από την Βρεττανική. 

- Να φροντίζουν, όπως αφαιρούνται 
από τα σχολεία οι εθνικές σημαίες, εκτός 

από τις Βρεττανικές. 

- Να σταματούν όλα τα μαθήματα στα 
σχολεία που aνυψώνονται μη Βρεττανικές 

σημαίες και να επαναρχίζουν μόνο, όταν οι 

σημαίες αυτές αφαιρεθούν. 

Εξ άλλου με την εγκύκλιο του 188 της 
29ης Μαρτίου 1956 ο Άγγλος Διευθυντής 
Παιδείας Κάμπελλ, προς τους Διευθυντές 

και τις Διευθύντριες όλων των Ελληνικών 

Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου, ανέφε

ρε χαρακτηριστικά: «Επιθυμώ να αναφερθώ 

εις την υπ' αρ. 184 (78/44 ). Εγκύκλιό μου 
της 24ης Νοεμβρίου 1955, στην οποία κα
θορίζετο η πορεία, που θα ακολουθείτε, αν 

μη Βρεττανική σημαία, σε οποιοδήποτε 

χρόνο, υψώνεται στο κτίριο του σχολείου 

σας. Ανέχει υψωθεί σημαία στο σχολικό 

σας κτίριο και έχετε για το λόγο αυτό διακό

ψει την λειτουργία του σχολείου, πρέπει, 

εσείς και το προσωπικό του σχολείου σας, 

να μένετε στο σχολείο ή κοντά σ' αυτό, κα

τά την διάρκεια των σχολικών ωρών. Δεν 

αμφιβάλλω, ότι όλοι θα μπορέσετε να βρεί

τε αρκετήν εργασία για να aπασχοληθείτε, 

είτε στο σχολικό κήπο, είτε παρασκευάζο

ντες οπτικά βοηθήματα και μαθήματα ή επι

διώκοντας επαγγελματικές μελέτες και άλ

λες δραστηριότητες, για το καλό του σχο

λείου σας. Εν πάση περιπτώσει είναι επιθυ

μητό, όπως οι μαθητές και οι γονείς βλέ

πουν ότι βρίσκεσθε στη θέση σας έτοιμοι να 

αρχίσετε εργασία, μόλις αλλάξει η κατά

σταση και οι μαθητές μπορούν να επαναρχί

σουν τα μαθήματα τους>>. (αντίγραφο εγκυ-



κλίουαπότο Μουσείο Αγώνος). 

Έτσι οι Διευθυντές και οι Διευθύ

ντριες των Ελληνικών Δημοτικών Σχο

λείων εκτελώντας την εντολή των Αγγλι

κών Κατοχικών αρχών, έκλειναν τα σχο

λεία τους και ανέφεραν το γεγονός στον 

Άγγλο Διευθυντή Παιδείας. Χαρακτηριστι

κή είναι η παρακάτω απαντητική επιστο

λή υπ' aριθμ. Αρ. Σ. 174/2, ημερομηνίας 
18.6.1956, του Άγγλου Διευθυντή Παι-

δείας προς την Διευθύντρια του 

Β· Παρθεναγωγείου της Λεμεσού 

«Ελήφθη η από ημ. 9.6.56 επιστολή σας, 
δια της οποίας με πληροφορείτε, ότι 

εκλείσατε το σχολείο σας, διότι aνυψώθη

κε ε π' αυτού Ελληνική σημαία••. 

Στα πλαίσια του «πολέμου των συν

θημάτων» ο Άγγλος Διευθυντής Παιδείας 

Κάμπελλ έστειλε την 30ή Maιou 1956, 
προς τους προέδρους των χωρητικών Αρ

χών όλων των χωριών της Κύπρου, την 

παρακάτω επιστολή: «Εφιστώ την προσο

χή σας στο διάταγμα, που έχει δημοσιευ

θεί τελευταία στην εφημερίδα της Κυβερ

νήσεως, σύμφωνα με το οποίο, συνθήμα

τα, σήματα κ.λ.π. πρέπει να εξαλειφθούν 

από τα κτίρια. Η ευθύνη βαρύνει υμάς ως 

Πρόεδρο της χωρητικής Αρχής, για να κά

μετε διευθετήσεις για την εξάλειψη από 

τους τοίχους, όλων των σχολικών κτιρίων, 

που βρίσκονται υπό την φροντίδα σας, τέ

τοιων συνθημάτων, τα οποία πιθανόν να 

εγράφησαν επ' αυτών. Θα εκτιμήσετε ότι 

εάν υπάρξει οιαδήποτε δαπάνη για τέτοια 

εξάλειψη των συνθημάτων, θα πρέπει να 

καλυφθεί από το Σχολικό ταμείο του χω

ριού σας. Ελπίζω, ότι θα καταστήσετε αυ

τό σαφές στους κατοίκους του χωριού και 

ότι, εάν κατόπιν γραφούν περισσότερα 

συνθήματα, σε οποιοδήποτε σχολικό κτί

ριο, το χωριό θα πληρώσει και πάλι, για τη 

δαπάνη της εξάλειψης τους. Αντίγραφον 
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της εγκυκλίου αυτής, στέλλεται στους Διε

υθυντές των σχολείων οι οποίοι, είμαι βέ

βαιος, θα συνεργαστούν μαζί σας••. (αντί

γραφο εγκυκλίου από το Μουσείο Αγώνος). 

Φυσικά δεν έλειπαν και οι φωνές των 

μικρών μαθητών, ενάντια στον Άγγλο δυνά

στη, που προσπαθούσε με χίλιες δυο μεθό

δους .να αλώσει την Ελληνική Παιδεία της 

Μεγαλονήσου και να δημιουργήσει στα Ε λ

ληνόπουλα της Κύπρου «Βρεττανική συνεί

δηση••. Έτσι οι μικροί μαθητές του Δημοτι

κού Σχολείου Τρυπημένης, έστειλαν την 

14η Σεπτεμβρίου 1958 προς τον Άγγλο Διε
υθυντή Παιδείας την ακόλουθη επιστολή. 

••Εμείς που aντιπροσωπεύουμε όλα τα παι

διά της Τρυπημένης, ζητούμε να μη διδα

χθούμε ποτέ, ούτε εμείς, ούτε τα Ελληνό

πουλα των άλλων σχολείων του νησιού 

μας, τα Εγγλέζικα. Σας βεβαιούμε ότι θα συ

μπαρασταθούμε στον αγώνα των άλλων 

παιδιών, ενάντια στη διδασκαλία των Εγ

γλέζικων στα σχολεία μας». (Αντίγραφο 

επιστολής από το Μουσείο-Αγώνος). Και η 

απάντηση του Άγγλου Διευθυντή Παιδείας 

προς τα παιδιά της Τρυπημένης, ήρθε προς 

τον Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου 

τους: «Έχω εντολή να σας επιστρέψω την 

επιστολή αυτή, που εστάλει από μαθητές 

του σχολείου σας. Το Γραφείο Παιδείας 

δεν επιθυμεί να αλληλογραφεί με μαθητές 

των Δημοτικών Σχολείων». (Αντίγραφο 

επιστολής από το Μουσείο Αγώνος). 

Παράλληλα με τον ••πόλεμο των ση

μαιών και των συνθημάτων••, οι Αγγλικές 

κατοχικές Αρχές εγκληματούσαν κατά των 

σχολιαρόπαιδων της Κύπρου, με aνήκου

στα, πρωτοφανή, τρομερά και χωρίς προη

γούμενο βασανιστήρια. Διαβάζουμε σχετι

κά στο περιοδικό των Αθηνών ••Η φωνή της 

μαχόμενης Κύπρου•• ημερομηνίας 1ης Σε

πτεμβρίου 1957, την διαμαρτυρία του τότε 
Καθηγητή της Παιδιατρικής στο Πανεπι-
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στήμιο Αθηνών Σόλωνος Βέρα, για τα βα

σανιστήρια των παιδιών της Κύπρου: «Σ' 

ένα σχολείο της Κύπρου, τα παιδιά υπο

χρεώθηκαν να μείνουν 4 ώρες με γυμνά 

πόδια, στον κήπο, κάτω από την βροχή, 

μέσα στη λάσπη που είχε σχηματισθεί. Άλ

λα σχολιαρόπουλα οδηγήθηκαν σε αστυ

νομικό σταθμό και εδάρησαν με μαστίγιο, 

ενώ στη Μεγάλη Βρεττανία, το μαστίγωμα 

έχει καταργηθεί από το 1948. Στις 25 
Οκτωβρίου 1956, παιδιά που τα φύλαγαν 
μέσα σ' ένα χώρο, που ήταν περικυκλωμέ

νος από συρματοπλέγματα, τα υποχρέω

σαν να κρατούν στους ώμους τους ένα 

κούτσουρο, βάρους πάνω από 100 λίβρες 
και να τρέχουν συνεχώς γύρω από μερικά 

ελαιόδενδρα. "Ενα παιδί που έκλαιγε, το 

έθαψαν ζωντανό μέσα σ' ένα λάκκο ως το 

λαιμό. Το ξέθαψαν βέβαια αργότερα, αλλά 

για φαντασθείτε, τη θέση αυτού του παι

διού! Στις 29 Νοεμβρίου 1956 στο χωριό 
Γαλάτα της Κύπρου, Βρεττανοί στρατιώ

τες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν ένα 

παιδάκι 6 ετών, γιατί βγήκε από τη σειρά 
την ώρα που έκαναν έρευνα στο χωριό». 

Ο πόλεμος των Άγγλων κατά των 

Ελληνικών σχολείων Μέσης Παιδείας, 

πυροδοτήθηκε με την ακόλουθη επιστο

λή του Άγγλου Διευθυντή Παιδείας 

Σλάϊτ, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 1955, 
προς τους Διευθυντές όλων των Σχολών 

Μέσης Παιδείας: ccΓίνεταιολοένακαι προ

φανέστερο ότι η σχολική εργασία σε ορι

σμένες Σχολές Μέσης Παιδείας εμποδί

ζεται σοβαρό με την ενασχόληση των μα

θητών Μέσης εκπαιδεύσεως σε πολιτικό 

ζητήματα και ότι σε πολλές περιπτώσεις, 

κάποια σχολεία χρησιμοποιούνται κακώς 

για την οργάνωση ενεργειών κατά της κα

λής διακυβερνήσεως και τάξεως στην Κύ

προ. Είναι ολοφάνερο ότι σχολείο, του 

οποίου οι μαθητές επιδίδονται σε μαζική 
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αποχή για πολιτικούς λόγους, δεν εκπλη

ρώνει κανένα ωφέλιμο εκπαιδευτικό σκο

πό, ούτε δίιναται να θεωρηθεί ότι διευθύνε

ται κατά τρόπο αποδοτικό. Εάν μετά τη λή

ψη της επιστολής αυτής οιοδήποτε σχο

λείο εξακολουθήσει να επιδίδεται σε μαζική 

αποχή ή άλλες μορφές πολιτικής aπειθαρ

χίας, η Α.Ε ο Κυβερνήτης θα διατάσσει το 

κλείσιμο αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 15 
του περί μέσης παιδείας νόμου 205,, (Αντί
γραφο επιστολής από το Μουσείο Αγώ

νος). 

Έξι από τα μεγαλύτερα σχολεία Μέ

σης Παιδείας της Κύπρου, διεγράφησαν 

από το μητρώο σχολών Μέσης Παιδείας, 

για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διά

στημα και η επαναλειτουργία τους επετρά

πει υπό όρους. Χαρακτηριστική είναι η περί

πτωση διαγραφής του Παγκυπρίου Γυμνα

σίου της Λευκωσίας, που έγινε μεθοδευμέ

να από την Αγγλική Διοίκηση της Κύπρου 

και κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες. Την 

18η Νοεμβρίου 1955, δόθηκε η απάντηση 
του Γραμματέα της Σχολικής Εφορείας του 

Παγκυπρίου Γυμνασίου Σ. Ευαγγελίδη, 

προς την από 15 Νοεμβρίου 1955 επιστολή 
του Άγγλου Διευθυντή Παιδείας, με την 

οποία απορριπτόταν σαν αβάσιμη η δήθεν 

σχολική απειθαρχία των μαθητών του σχο

λείου. Την ίδια ακριβώς ημέρα (18.11.1955) 
ο αγγλικός στρατός συμπεριφέρθηκε βά

ναυσα, προκλητικό και με βροχή δακρυγό

νων, κατά των μαθητών του σχολείου, 

όπως φαίνεται από το τηλεγράφημα δια

μαρτυρίας ημερομηνίας 18.11.1955 για την 
συμπεριφορά του αγγλικού στρατού απέ

ναντι στους μαθητές, π9υ στόληκε στον 

Κυβερνήτη της Κύπρου και ανέφερε χαρα

κτηριστικό: «Κατά την διάρκεια της λει

τουργίας του σχολείου ερρίφθη από άγνω

στο στην είσοδο του σχολείου δακρυγόνος 

βόμβα. Επηκολούθησε ταραχή και σύγχυση 



στο σχολείο και οι μαθητές έμειναν στην 

αυλή. Τότε οι Άγγλοι στρατιώτες περιέζω

σαν το σχολείο και ισχυριζόμενοι ότι προ

κλήθηκαν από τους μαθητές, εκσφενδόνι

σαν βροχή δακρυγόνων εναντίον τους». 

Στη συνέχεια την 28η Ιανουαρίου 

1956, με διάταγμα του Κυβερνήτη το Πα
γκύπριο Γυμνάσιο διαγράφεται από το 

Μητρώο Σχολών Μέσης Παιδείας με την 

δικαιολογία ότι ο Κυβερνήτης πείσθηκε 

ότι το σχολείο αυτό διευθύνεται ή εσχά

τως διευθύνετο κατά τρόπο ανεπαρκή ή 

ανατρεπτικό προς την καλή διακυβέρνη

ση και την δημόσια τάξη». Έτσι το Παγκύ

πριο Γυμνάσιο καταλήφθηκε από τον Αγ

γλικό στρατό. Την 31η Ιανουαρίου 1956 ο 
τότε Γυμνασιάρχης του σχολείου Κων/ 

νος Σπυριδάκις απέστειλε προς τον Άγ

γλον Κυβερνήτη εντονότατη διαμαρτυρία 

για το κλείσιμο του σχολείου. Μεταξύ άλ

λων διαβάζουμε. «Ο σύλλογος των καθη

γητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου, το 

οποίο κλείσθηκε με διαταγή της υμετέρας 

εξοχότητας, διαμαρτύρεται, σφοδρότατα 

για την άδικη και μάλιστα αντιεκπαιδευτική 

απόφαση, που αποτελεί νέο δείγμα της 

διώξεως της Παιδείας της νήσου, η οποία 

aποκορυφώθηκε τώρα με το νέο πλήγμα 

κατά του παλαιότερου και μεγαλύτερου 

Ελληνικού σχολείου της Κύπρου. Η από

φαση αυτή είναι χωρίς προηγούμενο στην 

ιστορία της εκπαίδευσης της Κύπρου. 

Αντί να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία 

που έχουν κλεισθεί, διατάχθηκε και το 

κλείσιμο του Παγκυπρίου Γυμνασίου με 

την πρόφαση aπειθαρχίας των μαθητών 

και μαθητριών του••. Εξ άλλου ο τότε πρό

εδρος της σχολικής εφορείας του Παγκυ

πρίου Γυμνασίου Θ. Δέρβης απέστειλε 

την από 31 Ιανουαρίου 1956 επιστολή του 
προς τον Άγγλο Διευθυντή Παιδείας, στην 

οποία ανέφερε χαρκτηριστικά, μεταξύ άλ-
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λων: «Με την ευκαιρία αυτή, διαμαρτυρόμε

θα εντονότατα για το σκαιό και βάναυσο 

τρόπο, με τον οποίο βάρβαρα μέλη της επι

κουρικής εφεδρείας, τα οποία η Κυβέρνηση 

ανεξέλεγκτα εστρατολόγησε, εισέβαλαν 

στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, έσπαζαν τους 

υαλοπίνακες άδειων και κλεισμένων αιθου

σών δίκην βανδάλων και χτυπούσαν αδιά

κριτα με τα φονικά τους ρόπαλα μικρούς μα

θητές πάνω στα κεφάλια τους, σε τρόπο 

ώστε το αίμα να ρέει στις κλίμακες και τους 

διαδρόμους του σχολείου. Σπασμένο ρό

παλο των ανωτέρω οργάνων (διαμέτρου 1 
και 3/16 της ίντσας) βρίσκεται στο Γυμνά
σιο, για αιώνιο αίσχος αυτών. Τ α παραπάνω 

συνέβησαν παρά την ρητή υπόσχεση η 

οποία δόθηκε στο Γυμνασιάρχη από τον 

Άγγλο αξιωματικό που ηγείτο του ανωτέρω 

αποσπάσματος ότι θα επιτρεπόταν στους 

μαθητές να αποχωρήσουν από το σχολείο, 

σε ομάδες ανά πέντε την οποία εισήγηση ο 

Γυμνασιάρχης είχε αποδεχθεί.••. 

Μετά το κλείσιμο του Παγκυπρίου Γυ

μνασίου, ο Άγγλος Διευθυντής Παιδείας, 

παρέλαβε τα μαθητολόγια των μαθητών και 

μαθητριών του σχολείου και δεν επέτρεπε 

ούτε και στο διδακτικό προσωπικό του σχο

λείου να χρησιμοποιεί την σχολική βιβλιο· 
θήκη, με την δικαιολογία ότι «δεν είναι ου

σιώδης εργασία και σημαίνει την παρουσία, 

πιθανώς, σημαντικού αριθμού προσώπων 

στο σχολείο••. 

Με την εγκατάσταση των «δυνάμεων 

ασφαλείας>> στο κτίριο του σχολείου, χωρίς 

να ειδοποιηθεί προηγουμένως ο Γυμνα

σιάρχης, ο αγγλικός στρατός άνοιξε τις 

σχολικές αίθουσες μεταξύ δε αυτών το ερ

γαστήριο χημείας και την αίθουσα μουσι

κής, παρέλαβε χημικά υλικά, αυθαίρετα και 

χωρίς απόδειξη και προξένησε ζημιές στο 

κτίριο, η φύλαξη του οποίου είχε ανατεθεί 

από τον Διευθυντή Παιδείας, στον τότε Γ υ-
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μνασιάρχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου. 

Για να επαναλειτουργήσει το Παγκύ

πριο Γυμνάσιο, ο Κυβερνήτης, μέσω του 

Διοικητικού Γραμματέα, απαίτησε, με την 

από 8 Αυγούστου 1956 επιστολή του: 

- Να περιοριστεί ο συνολικός αριθ
μός των μαθητών που φοιτούν στο σχο

λείο. 

- Να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών 
κάθε τάξεως 

- Διατήρηση κατάλληλου επιπέδου 

«πειθαρχίας, στο σχολείο. 

-Επιβολή ποινών σε μαθητές που θα 

αναμειχθούν σε παραπτώματα εναντίον 

της ... δημόσιας τάξης. 

- Αυστηρός έλεγχος στην εγγραφή 
και επανεγγραφή των μαθητών στο σχο

λείο, ώστε να αποκλείονται οι μαθητές 

«κακού χαρακτήρος••. 

Για να πετύχουν οι Άγγλοι τη μείωση 

του αριθμού των μαθητών, που θα γίνο

νταν δεκτοί στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, δεν 

ανανέωσαν την άδεια παραμονής στην 

Κύπρο σε 22 καθηγητές από την Ελλάδα, 
τους aπέλασαν και τους απαγόρευσαν 

την επανείσοδο στο νησί, μετά το τέλος 

του σχολικού έτους 1955-56. 

Ακόμη, στέρησαν σε εκατό πέντε εκ

παιδευτικούς της Κύπρου, την άδεια να δι

δάσκουν- επειδή κατά την κρίση του Άγ

γλου Διευθυντή Παιδείας δίδασκαν Εθνι

κές Ιδέες - τους επικήρυξαν ή τους συνέ
λαβαν, τους βασάνισαν ή τους έκλεισαν 

στις φυλακές και τα κρατητήρια. 

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

σχολικό έτος 1958-59 την εγγραφή των 

16 

μαθητών στην πρώτη τάξη των Ελληνικών 

Γυμνασίων, στα επίπεδα του σχολικού 

έτους 1956-57, με σκοπό να περιορίσουν, 

τον αυξανόμενο αριθμό των μαθητών στα 

Ελληνικά Γυμνάσια. 

Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτι

κού αγώνα, έπεσαν συνολικά 16 μαθητές. 
Οι μαθητές που συνελήφθησαν, βασανίστη

καν και κλείστηκαν στα κρατητήρια και τις 

φυλακές, ανέρχονται σε εκατοντάδες. Κυ

ριολεκτικά οι φυλακές ήταν γεμάτες από τα 

άλκιμα ελληνικά νιάτα της Κύπρου. Οι Άγ

γλοι αποικιοκράτες για να τρομοκρατή

σουν τον μαθητικό κόσμο της Κύπρου και 

να κάμψουν το αγωνιστικό του φρόνημα, 

πυροβόλησαν και σκότωσαν στις 7 Φεβρου

αρίου 1956, στην Αμμόχωστο, το μαθητή 

Πέτρο Γιάλλουρο και aπαγχόνισαν για τον 

ίδιο λόγο, στις 14 Μαρτίου 1957, τον μαθη
τή του Γυμνασίου Πάφου, Ευαγόρα Παλλη

καρίδη. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι οι Αγγλι

κές αρχές κατοχής στην Ελληνική Κύπρο, 

με μέτρα βίας και τρόμου επεδίωξαν να 

αλώσουν την ελληνική Παιδεία, να αλλοιώ

σουν το Εθνικό φρόνημα και να αφελληνί

σουν την Κυπριακή νεότητα. Ο πόλεμος 

των Άγγλων κατά της Ελληνικής Παιδείας 

της Κύπρου, στα χρόνια του απελευθερωτι

κού αγώνα, ήταν μια συνεχής και κατάφωρη 

παραβίαση κάθε ανθρώπινου δικαιώματος 

και δεν διέφερε καθόλου από μεσαιωνικές 

ιδέες καταδυναστεύσεως των λαών, που 

έχουν οριστικά και αμετάκλητα καταδικα

στεί από την Ιστορία, για την aπανθρωπιά 

και την βαρβαρότητά τους. 




