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ἩΚύπρος δέχτηκε μέ αἰσθήματα βαθιᾶς θλίψης καί ὀργῆς τήν εἴδηση
γιά τήν κήρυξη τοῦ πολέμου κατά τῆς Ἑλλάδας. Τά αἰσθήματα αὐτά

γρήγορα διαδέχθηκαν ἐκεῖνα τῆς συγκίνησης καί τῆς Ἐθνικῆς περηφάνιας,
ὅταν ἔγινε γνωστή ἡ ἀπάντηση στό ἐκβιαστικό τελεσίγραφο τοῦ Μουσολίνι.
Ἡ ἀντίδραση τῶν Ἑλλήνων Κυπρίων στό ἱστορικό «ΟΧΙ» καί τίς πρῶτες νίκες
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἐναντίον τῶν Ἰταλῶν, στή Βόρειο Ἤπειρο, στά
Ἑλληνοαλβανικά σύνορα, πῆρε τή μορφή ἐθνικῆς πανηγύρεως. Οἱ καμπάνες
κτυποῦσαν χαρμόσυνα καί ἡ γαλανόλευκη, πού τόσο πολεμήθηκε ἀπό τούς
Ἄγγλους ἀποικιοκράτες, κυμάτιζε περήφανη ξανά παντοῦ. 

Σέ ἐγκύκλιο τῆς Ἐκκλησίας πού κυκλοφόρησε ἀμέσως μετά τήν ἀπρόκλητη
ἐπίθεση τῶν Ἰταλῶν διαβάζουμε: «Ἡ μήτηρ ἡμῶν πατρίς, ἡ πεφιλημένη
πανένδοξος Ἑλλάς ὑπέστη ἐκ μέρους Ἰταλίας ὅλως ἀπρόκλητον καί
ἀδικαιολόγητον ἐπιδρομήν καί ἀπεδύθη ἤδη εἰς δεινόν ὑπέρ τῶν ὅλων ἱερῶν
ἀγῶνα…. Τό εὐλογημένον Ἑλληνικόν ἡμῶν Ἔθνος, οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες
βαθείαν ἐδοκίμασαν ἀγανάκτησιν διά τήν μισεράν ἐπίθεσιν τοῦ ἐχθροῦ…. Ἡμεῖς
οἱ ἐν Κύπρῳ Ἕλληνες ἔχομεν καθῆκον ὑπέρτατον ἀπαραίτητον ἵνα
ἀδιαλείπτως ἱκετεύωμεν τόν Θεόν τῆς Ἑλλάδος ὑπέρ πλήρους εὐοδώσεως τοῦ
ἱεροῦ καί μεγάλου ἀγῶνος αὐτῶν….». 

Νά τί μετέδιδε ὁ ἀνταποκριτής τοῦ Reuters ἀπό τή Λευκωσία: «Εἰς
ὁλόκληρον τήν Κύπρο ἐπικρατεῖ ἀφάνταστος ἐνθουσιασμός ἀφ’ ἧς στιγμῆς
ἐλήφθη ἡ εἴδηση ὅτι ἡ ΕΛΛΑΣ ἀπεφάσισε ν’ ἀμυνθεῖ διά τῶν ὅπλων εἰς τήν
ἰταλική ἐπίθεση … Εἰς τό Ἑλληνικό προξενεῖο τῆς Λευκωσίας κατά πυκνάς
μάζας προσέρχονται εὐσταλεῖς Ἕλληνες Κύπριοι ζητοῦντες νά ἀποσταλοῦν
εἰς τήν Ἑλλάδα ὅπως ὑπηρετήσουν εἰς τάς τάξεις τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ».

Χιλιάδες ἐθελοντές στοιβάζονται στίς προκυμαῖες ἕτοιμοι νά ἀναχωρήσουν
γιά τόν Πειραιᾶ, μέ παρεμβάσεις ὅμως τῶν Ἄγγλων πρός τόν Μεταξά
ἀποθαρρύνεται ἡ κατάταξή τους στίς ἑλληνικές ἔνοπλες δυνάμεις καί
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παραπέμπονται στήν κυπριακή μονάδα τοῦ ἀγγλικοῦ στρατοῦ... Μιά κίνηση
καθόλου τυχαία ἀσφαλῶς, ἀφοῦ, ὅπως ἀποδείχθηκε στή συνέχεια, εἶχε
συγκεκριμένο σχέδιο καί σκοπό. 

Στήν Ἀθήνα, ἤδη ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1940, ὅταν οἱ ἀπροκάλυπτες
προκλήσεις τῆς Ἰταλίας ἔδειχναν τό ἀναπόφευκτο τοῦ πολέμου, Κύπριοι
φοιτητές θά παρουσιασθοῦν στήν ἀγγλική Πρεσβεία τῆς Ἀθήνας καί θά
γνωστοποιήσουν τήν πρόθεσή τους νά καταταγοῦν στόν στρατό. Τόν Νοέμβριο
θά συσταθεῖ στήν Ἀθήνα εἰδική κυπριακή ἐπιτροπή γιά τήν ἀποστολή
ἐθελοντῶν στόν πόλεμο, ἐνῶ τόν Δεκέμβριο θά ὁρκισθοῦν οἱ 100 νέοι του
Ἱεροῦ Λόχου τῶν ἐν Ἀθήναις Κυπρίων. Ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλον, οἱ Κύπριοι
φοιτητές ἔστελναν στήν πατρίδα τούς γράμματα, μέ τά ὁποῖα ἀνακοίνωναν
τήν ἀπόφασή τους νά πολεμήσουν. Σέ ἕνα ἀπό αὐτά διαβάζουμε:

«...Μπροστά στόν μεγάλο ἀγώνα πού κάνει τώρα ὁ Ἑλληνισμός νομίζω πώς
κάθε ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά μένη ἀδρανής, ἀλλά εἶναι περισσότερον ἀπό
καθῆκον ἡ ἀνάγκη νά ἑνώσουν ὅλοι τίς δυνάμεις τους, γιά νά ὑπερασπίσουν
τήν τιμήν καί τήν ἐλευθερίαν τῆς Ἑλλάδος μας. Ἔτσι καί ἐγώ μαζί μέ ἄλλους
Κυπρίους φοιτητάς καί ἐπιστήμονας κατετάχθημεν ἐθελονταί στόν Ἑλληνικόν
Στρατόν καί τώρα γυμναζόμαστε, γιά νά μπορέσωμεν μετά δύο μῆνες καί μεῖς
νά προσφέρουμε κάτι θετικόν στήν ἀγαπημένην πατρίδα. Πατέρα, μ’ ὅλο πού
ἡ ἀπόφαση αὐτή εἶναι λιγάκι σκληρή γιά σένα, πού εἶσαι μακρυά, θέλω νά
δικαιώσης τάς σκέψεις μου αὐτάς μέ τήν ἰδίαν τήν δικήν σου ἀγάπην στήν
Ἑλλάδα μας. Στόν στρατόν περνῶ καλά καί εἶμαι πολύ ὑπερήφανος πού
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κάνω τό καθῆκον μου πρός τήν πατρίδα...»1.
Ἀργότερα, ὅταν οἱ Ἄγγλοι ἐνεπλάκησαν σέ στρατιωτικές ἐπιχειρήσεις στήν

Ἑλλάδα, σημαντικός ἀριθμός ἀνδρῶν τοῦ Κυπριακοῦ Συντάγματος τούς
ἀκολούθησε στόν πόλεμο κατά τῶν Γερμανῶν. Στήν Ἑλλάδα, τό Κυπριακό
Σύνταγμα ἔγραψε σελίδες τιμῆς καί δόξας. Σέ σύνολο τό Κυπριακό Σύνταγμα,
στίς ἐπιχειρήσεις στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα καί τή Μάχη τῆς Κρήτης, ἔχασε
100 ἄνδρες, ἐνῶ περισσότεροι ἀπό 2.000 αἰχμαλωτίσθηκαν. Οἱ περισσότεροι
συνελήφθησαν ἀπό τούς Γερμανοϊταλούς, σέ λιμάνια τῆς Πελοποννήσου κατά
τήν ὀπισθοχώρηση, ἐνῶ τό ἴδιο σκηνικό ἐπαναλήφθηκε καί στήν Κρήτη.

«Ὁ πρῶτος, γόνος μεγάλης οἰκογένειας τῆς Ἀμμοχώστου, ἔφεδρος
ἀξιωματικός του ἑλληνικοῦ στρατοῦ καί κατοπινός ξεναγός στήν Κύπρο τοῦ
Γιώργου Σεφέρη, σύμφωνα μέ τήν ἱστορία - θρύλο, μετά τήν κατάταξή του,
στά τέλη Νοεμβρίου 1940, πῆρε ταξί καί ζήτησε ἀπό τόν ἐμβρόντητο ὁδηγό νά
τόν ὁδηγήσει ἀπό τή Θεσσαλονίκη στή μονάδα του στό μέτωπο… Ὁ
Μαρσέλλος ἔφτασε κι αὐτός στήν Ἀθήνα, μέ τή γυναίκα του, μέσω Τουρκίας.
Ὕστερα ἀπό τήν κατάρρευση τοῦ μετώπου καί ἀφοῦ ταλαιπωρήθηκε γιά
ἀρκετούς μῆνες στήν πρωτεύουσα, κατέληξε στή Ζαγορά τοῦ Πηλίου, ἀπό
ὅπου βγῆκε στό βουνό, στό 54ο Σύνταγμα τοῦ ΕΛΑΣ. Μετά τήν ἐπιστροφή
του ἀπό τόν πόλεμο ἐκδόθηκε τό βιβλίο του “Χρυσά Βουνά. Τό βιβλίο τοῦ
ἀντάρτη” (Κύπρος: Λαϊκή Ἐκδοτική Ἑταιρεία, 1947), ὅπου περιγράφονται οἱ
ἐμπειρίες του ἀπό τό ἑλληνικό ἀντάρτικο. Τέλος, ὁ ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγός
Δ. Μαννούρης, 63 χρονῶν κατά τό 1940, εἶχε μιά ἐντυπωσιακή στρατιωτική
προϊστορία, ἀφοῦ εἶχε καταταχθεῖ ἐθελοντικά στόν πόλεμο τοῦ 1897, στούς
Βαλκανικούς Πολέμους, στόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καί στή Μικρασιατική
Ἐκστρατεία»2.

Μεταξύ τῶν ἀνδρῶν τοῦ Κυπριακοῦ Συντάγματος ἦταν ὁ γιατρός
Μαρσέλλος Θεόδωρος, πού ὑπηρέτησε ἀργότερα ὡς ἐθελοντής γιατρός στό
ἀντάρτικο στήν περιοχή τοῦ Πηλίου, οἱ Λουκής καί Λιάσος Λιασίδης, ὁ
Σωκράτης Λοϊζίδης, ὁ Κωνσταντῖνος Γιαλλουρίδης καί πολλοί ἄλλοι τοῦ 36ου
Συντάγματος Εὐζώνων, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν σκληρές μάχες μέ τούς κατακτητές
στή Βόρειο Ἤπειρο, τό Τεπελένι καί ὅπου ἀλλοῦ το ἔθνος ἔδινε τόν ὑπέρ
πάντων ἀγώνα. 

1 Παπαπολυβίου Π., «Ὑπόδουλοι ἐλευθερωταί ἀδελφῶν ἀλυτρώτων», σελ. 140.
2 Παπαπολυβίου Π., «Οἱ Κύπριοι στόν ἑλληνοϊταλικό πόλεμο», ἐφ. Φιλελεύθερος, 28 Ὀκτωβρίου
2018.
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Ἐκτός ἀπό τίς πολύτιμες ὑπηρεσίες, τίς ὁποῖες προσέφερε τό Κυπριακό
Σύνταγμα τῶν ἀνδρῶν, σημαντική ἦταν καί ἡ συμβολή τῶν Κυπρίων γυναικῶν.
Ἡ κατάταξή τους χαρακτηρίσθηκε πρωτοποριακή, δεδομένων μάλιστα τῶν
ἀντιλήψεων τῆς κοινωνίας τοῦ 1939. Γυναῖκα θά εἶναι ἡ νοσοκόμα πού θά
περιποιηθεῖ τά τραύματα τῶν στρατιωτῶν μας, γυναῖκα κι αὐτή ἡ ὁποία θά
τούς χαρίσει ἕνα ξεχωριστό χαμόγελο. Ἡ Κύπρος ἦταν 3η, σέ ἀριθμό-δύναμη
στή Βοηθητική Στρατιωτική Ὑπηρεσία. Σέ σύνολο, 800 Κύπριες ὑπηρέτησαν
σέ διάφορες θέσεις, προσφέροντας πολύτιμες ὑπηρεσίες. Στή Γυναικεῖα
Βοηθητική Ἀεροπορία ὑπηρέτησαν 25 Κύπριες, μεταξύ των ὁποίων καί ἡ
Στέλλα Κακογιάννη-Σουλιώτη (μετέπειτα Ὑπουργός Δικαιοσύνης καί Γενική
Εἰσαγγελέας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας), ἐνῶ ἡ Ἐρμιόνη Πετρῆ ἦταν τεχνική
ἐμπειρογνώμονας σέ ἐξαρτήματα ἀεροσκαφῶν. Ἐπίσης μεγάλη ὑπῆρξε ἡ
συμμετοχή Κυπρίων γυναικῶν στίς τάξεις τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στήν
Ἑλλάδα, τήν Ἀγγλία καί σέ ὅλη τήν Εὐρώπη.

Χαρακτηριστικό καί λαμπρό παράδειγμα μιᾶς ἀπό τίς πολλές Κύπριες,
πού διακρίθηκαν γιά τίς ξεχωριστές ὑπηρεσίες πού προσέφεραν καί γιά τόν
ἡρωισμό πού ἐπέδειξαν, εἶναι ἡ Νίκη Παπαδοπούλου-Κικκίδου, ἡ ὁποία
δροῦσε μέ τό ψευδώνυμο «Βίκυ». Σπουδάζοντας τότε στήν Ἀθήνα, ἡ Νίκη
Παπαδοπούλου ἐντάχθηκε σέ ἀντιστασιακή ὁμάδα καί βοηθοῦσε τούς
Ἄγγλους μέ διάφορους τρόπους, ἐνῶ φυγάδευσε στό ἐξωτερικό πολλούς ἀπό
αὐτούς, οἱ ὁποῖοι κινδύνευσαν. Μετά ἀπό προδοσία συνελήφθη καί
βασανίσθηκε στά ἰταλικά κρατητήρια, ἀλλά δέν λύγισε. Ἀρνούμενη νά
ὁμολογήσει τούς συνεργάτες της, καταδικάσθηκε σέ θάνατο, ποινή πού
ἀργότερα μετατράπηκε σέ ἰσόβια. Κρατήθηκε γιά 3 χρόνια στίς φυλακές τοῦ
Μπρίντεζι. Ἐκεῖ, προσποιούμενη τήν ἄρρωστη, ὅταν ὁδηγήθηκε σέ νοσοκομεῖο
γιά περίθαλψη, κατάφερε νά εἰδοποιήσει, μέ σημείωμα, στρατιῶτες τῶν
Συμμάχων, οἱ ὁποῖοι ἐντόπισαν τό στρατόπεδο συγκέντρωσης κρατουμένων
γυναικῶν καί τίς ἐλευθέρωσαν. 

Γράφει στόν πρόλογο τοῦ βιβλίου του «Ἡ προσφορά τῆς Κύπρου στόν Β΄
Παγκόσμιο πόλεμο», ὁ Νίκος Μπατσικανής: 

«Ὅπως καί στούς ἄλλους Ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους (Ἐπανάσταση 1821,
Ἑλληνοτουρκικός 1897, Βαλκανικοί, Α΄ Παγκόσμιος, Μικρασιατική Ἐκστρατεία
1922), οἱ Κύπριοι πολέμησαν κι ἔδωσαν τό αἷμα καί τή ζωή τους γιά τή μητέρα
Ἑλλάδα. Δέν ἦταν μόνο ἡ φιλοπατρία καί ὁ ἡρωισμός τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, ἡ
κινητήριος δύναμη πού ἔστελνε χιλιάδες Κύπριους στά πολεμικά μέτωπα τῆς
Ἑλλάδος. Ἦταν καί τό γεγονός ὅτι μόνο ἐκεῖ, στή φλόγα τοῦ πολέμου,
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μποροῦσαν νά βιώσουν, περισσότερο ἀπό ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, τόν ἐπίμονο
πόθο τους: νά συμπορευτοῦν σέ μιά κοινή μοίρα μέ τούς ὑπόλοιπους
Ἕλληνες, νά πάψουν νά εἶναι οἱ ἀποκομμένοι ἀδελφοί. Μέ δυό λόγια, νά
ἑνωθοῦν μέ τόν ἐθνικό κορμό. Ὑπῆρξε αὐθόρμητη καί μεγάλη προσέλευση
ἐθελοντῶν γιά κατάταξη»3.

Σύμφωνα μέ τόν Νίκο Μπατσικανή, πάνω ἀπό 600 Κύπριοι ἔπεσαν στά
πεδία τῶν μαχῶν καί βρίσκονται θαμμένοι σέ 56 στρατιωτικά κοιμητήρια 17
χωρῶν, σέ Μέση Ἀνατολή, Ἀφρική, Ἑλλάδα καί Εὐρώπη. Ἀκόμη 2.500
Κύπριοι αἰχμαλωτίστηκαν, οἱ περισσότεροι στήν Ἑλλάδα, καί κρατήθηκαν σέ
διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

«Ἡ μικρή Κύπρος», γράφει ὁ Νίκος Μπατσικανής, «λογίζεται ὡς ἡ χώρα πού
εἶχε, κατ’ ἀναλογία μέ τόν πληθυσμό της, τή μεγαλύτερη ἀνθρώπινη συμμετοχή
στόν Β΄ Π. Π., καθώς 30-32 χιλιάδες Κύπριοι κατετάγησαν στόν Ἀγγλικό Στρατό
τήν περίοδο τοῦ Πολέμου». Σημαντική συμβολή στή γνωστοποίηση αὐτῆς τῆς
μεγάλης προσφορᾶς τῆς Κύπρου, στόν πανανθρώπινο ἀγῶνα Ἐλευθερίας,
διαδραμάτισε ὁ Παγκύπριος Σύνδεσμος Βετεράνων Πολεμιστῶν Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, μέ φροντίδα τοῦ ὁποίου ἔγινε κατορθωτό νά γνωστοποιηθεῖ ἡ μεγάλη
αὐτή προσφορά μέσω τῶν στοιχείων πού συνέλεξε, κυρίως, μέσα ἀπό τά
ἐπίσημα ἔγγραφa τῶν Ὑπουργείων Ἄμυνας καί Ἐξωτερικῶν της Ἑλλάδας καί
τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου.

Ὁ Πέτρος Παπαπολυβίου στό βιβλίο του «Οἱ Κύπριοι ἐθελοντές τοῦ Β΄
Παγκοσμίου πολέμου: Τά Μητρῶα, οἱ Κατάλογοι καί ὁ Φόρος τοῦ Αἵματος»,
ἀναφέρεται ὀνομαστικά στούς 16.624 Κύπριους στρατιῶτες, πού ἐντάχθηκαν
στό «Κυπριακό Σύνταγμα» καί τήν «Κυπριακή Ἐθελοντική Δύναμη» μέχρι καί
τόν Αὔγουστο τοῦ 1945 (μέ ὀνόματα, γεωγραφική καταγωγή καί ἡμερομηνία
κατάταξης). Τό βιβλίο ἐκδόθηκε ἀπό τίς Πολιτιστικές Ὑπηρεσίες τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας καί Πολιτισμοῦ καί τήν Ἐπιτροπή Καταρτισμοῦ καί
Τήρησης Μητρώου Κυπρίων Ἐθελοντῶν Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

«Ἡ  δημοσίευση τοῦ πλήρους Μητρώου», γράφει ὁ Πέτρος Παπαπολυβίου,
«λύνει ὁριστικά το ζήτημα μέ τούς ἀριθμούς τῶν ἐθελοντῶν πού
κατατάχθηκαν στόν βρετανικό στρατό στήν Κύπρο, καθώς εἶχαν ἐπικρατήσει
ἀπό τό 1960 καί μετά, ὑπερβολικοί ἀριθμοί στή βιβλιογραφία, πού διόγκωναν
τή συμμετοχή σέ 30.000 καί 40.000 στρατιῶτες. Ἀπό τά ὑπόλοιπα δεδομένα

3 Μπατσικανής Ν., Ἡ προσφορά τῆς Κύπρου στόν Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, ἐκδ. Βεργίνα,
Ἀθήνα 2011.
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πού ἐξάγονται, στεκόμαστε στά ὀνόματα 374 Κυπρίων στρατιωτῶν πού
σκοτώθηκαν ἤ ἀπεβίωσαν σέ διάφορα μέτωπα τοῦ πολέμου, ἀλλά καί στήν
Κύπρο, καί στόν ἐντυπωσιακά μεγάλο ἀριθμό Κυπρίων αἰχμαλώτων πολέμου:
2.059 ἄνδρες τοῦ “Κυπριακοῦ Συντάγματος” (σχεδόν ὅλοι εἶχαν καταταχθεῖ
μέχρι τόν Δεκέμβριο τοῦ 1940) καταγράφονται ὡς αἰχμάλωτοι πολέμου ἤ ὡς
“ἐλλείποντες” μετά τό τέλος τῆς συμμαχικῆς ἀποχώρησης ἀπό τήν Ἑλλάδα,
τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1941, καί ἀπό τήν Κρήτη, τόν ἑπόμενο μῆνα. Οἱ ἀριθμοί
ἐπιβεβαιώνουν τίς τεράστιες ἀπώλειες πού εἶχε τό «Κυπριακό Σύνταγμα» στήν
Ἑλλάδα, ἕνα γεγονός πού εἶχαν κάθε λόγο νά ἀποκρύψουν οἱ βρετανικές  καί
ἀποικιακές Ἀρχές.

Τά ἀριθμητικά δεδομένα τῆς κατάταξης στό “Κυπριακό Σύνταγμα” δείχνουν
ὅτι ἡ κύρια μάζα τῶν ἐθελοντῶν (ποσοστό 41,9 %) κατατάχθηκε κατά τό
1940... ὁ μήνας μέ τή μεγαλύτερη κατάταξη ἦταν ὁ Νοέμβριος τοῦ 1940,
γεγονός πού ὀφείλεται στόν πρωτοφανῆ ἐνθουσιασμό πού προκάλεσε στήν
Κύπρο ἡ ἑλληνική ἀντίσταση καί τό “ΟΧΙ” στήν ἰταλική ἐπίθεση.
Κατατάχθηκαν τότε 921 ἐθελοντές, τό 7,5% τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ...»4. 

Σημαντική προσφορά πρός τήν ἀγωνιζόμενη Ἑλλάδα ἦταν καί ἡ ὑλική
βοήθεια κάθε εἴδους πού ἔφτανε συνεχῶς ἀπό τή Μεγαλόνησο. Οἱ χρηματικές
εἰσφορές ξεπέρασαν τό ἀστρονομικό γιά ἐκείνη τήν ἐποχή ποσό τοῦ ἑνός
ἑκατομμυρίου λιρῶν. Ὅσοι δέν εἶχαν χρήματα ἔδιναν ζῶα καί προϊόντα. Οἱ
γυναῖκες πρόσφεραν τά δακτυλίδια καί τά σκουλαρίκια τους. Στίς ἐφημερίδες
τῆς ἐποχῆς καταγράφεται τό ἑξῆς συγκλονιστικό περιστατικό: Στό χωριό
Βουνί τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ, μιά γυναίκα ἑτοιμοθάνατη, πρίν ξεψυχήσει,
ἄνοιξε σέ μιά στιγμή τά μάτια της καί εἶπε: «Νά δώσετε τόν ἀσημένιο μου
σταυρό γιά τόν ἀγῶνα τῆς Ἑλλάδας μας». Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1941 ὁ Δ.Ν.
Δημητρίου εἰσέφερε 3.000 λίρες γιά τήν ἀγορά ἑνός ἀεροπλάνου, στό ὁποῖο
δόθηκε τό ὄνομα «Λάρναξ Κύπρου». Προσφέρθηκαν ἀκόμη πολλά χρήματα
καί χρυσαφικά στόν Ἑλληνικό Ἐρυθρό Σταυρό καί γιά τή φανέλα τοῦ
στρατιώτη. 

Ἕνας ψαράς ἀπό τήν Ἀμμόχωστο, πού μέ κόπο πολύ ψάρεψε 13 ὀκάδες
ψάρι, τά πουλᾶ καί δίνει μέ δάκρυα στά μάτια ὅλα τά χρήματα πού εἰσέπραξε
γιά τήν ἀγωνιζόμενη Ἑλλάδα. Ἕνας γέροντας ἀπό τή Λευκωσία προσφέρει
μιά λίρα καί 13 σελίνια, λέγοντας «Ὅ,τι ἔχω ἐγώ καί ὁ γιός μου. Πάρτε καί τούς

4 Παπαπολυβίου Π., «Οἱ Κύπριοι πού πολέμησαν τόν Χίτλερ», ἐφ. Φιλελεύθερος, 2 Νοεμβρίου
2014.
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ἀρραβῶνες τῆς γυναίκας μου κι ἐμένα. Δέν ἔχουμε τίποτε ἄλλο νά δώσουμε
γιά τήν Ἑλλάδα μας, ἐκτός ἀπό τή διάπυρη εὐχή νά βγοῦν καί πάλι νικηφόρα
τα ἑλληνικά ὅπλα». Μιά φτωχή γριούλα λύνει τό κομπόδεμά της, λέγοντας:
«Πάρτε αὐτό τό δεκασέλινο γιά τήν ψυχή τοῦ γιοῦ μου πού σκοτώθηκε στόν
προηγούμενο πόλεμο. Λυποῦμαι πού δέν ἔχω ἄλλο γιό γιά νά πολεμήσει κι
αὐτός γιά τήν Ἑλλάδα μας». 

Ἐνδεικτικό τοῦ πῶς ἔβλεπαν οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου τή συμμετοχή τους
σέ ἐκεῖνον τόν ὑπέρ πάντων ἀγώνα εἶναι τό σχετικό κείμενο τοῦ διακεκριμένου
λογοτέχνη καί πολεμιστῆ τοῦ ἔπους τοῦ ̓40, Γιώργου Θεοτόκου:

«Ἡ Ἑλλάδα ξεπηδᾶ ἀπό τά βάθη τοῦ εἶναι μας καί τά σκεπάζει ὅλα. Δέν
αἰσθανόμαστε πιά ἄλλο τίποτε, παρά τό ἔνστικτο τῆς Ἐθνικῆς ἐλευθερίας.
Αὐτό τό ἔνστικτο ἦταν συνυφασμένο μέ τόν ἑνωτικό πόθο μας, νά
καταστοῦμε πραγματικοί ἐλεύθεροι ὡς πολίτες μιᾶς ἐλεύθερης Ἑλλάδας. Γι’
αὐτό τό ἰδεῶδες της Ἑνώσεως οἱ πρόγονοι, οἱ πατέρες μας καί ἐμεῖς
πολεμήσαμε στόν Ἑλληνικό Στρατό». Αὐτός ἄλλωστε ἦταν ὁ λόγος πού οἱ 700
Κύπριοι ἐθελοντές, οἱ περισσότεροι πολεμιστές τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων τοῦ
1912-1913, ἀπέρριψαν (τό 1962) πρόταση τοῦ τότε Πρέσβη τῆς Ἑλλάδος
Δελιβάνη, γιά νά πάρουν σύνταξη ἀπό τό Ἑλληνικό Κράτος, ἔστω καί ἄν οἱ
περισσότεροι κυριολεκτικῶς ἐπένοντο! Καί δικαιολόγησαν τήν ἀπόρριψη αὐτή
μέ τήν ἑξῆς ἀπάντηση: “Ἐμεῖς καταταγήκαμε ὡς ἐθελοντές πολεμιστές γιά νά
ὑπερασπιστοῦμε τά δίκαια τῆς Μεγάλης Μάνας Ἑλλάδας. Δέν θέλουμε καμιά
ἀνταμοιβή”». 

Ἀνθελληνική ἡ στάση τῶν Ἄγγλων

Ποιά ἦταν, ὅμως, ἡ στάση τῶν Ἄγγλων ἐκεῖνες τί δύσκολες ὧρες, ἀπέναντι
στήν Ἑλλάδα; Στίς 13 Ἀπριλίου 1941, ὁ Οὐΐνστον Τσώρτσιλ ἀπορρίπτει τήν
πρόταση τοῦ πρωθυπουργοῦ Κορυζῆ καί τοῦ Βασιλιᾶ Γεωργίου Β΄, γιά
ἐγκατάσταση τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης στήν Κύπρο, μετά τή διάσπαση τῆς
γραμμῆς Ἀλιάκμονα καί τήν καταιγιστική κάθοδο τῶν Γερμανῶν πρός τήν
Ἀθήνα. Ἀρνεῖται ἀκόμη τήν ἀποστολή στήν Κύπρο 50.000 νεοσυλλέκτων ἀπό
τήν Πελοπόννησο γιά τή συμπλήρωση τῆς στρατιωτικῆς τους ἐκπαίδευσης! 

Ὁ Ἑλληνικός Ἐμφύλιος θεωρεῖται διεθνῶς ὡς ἡ πρώτη πράξη του Ψυχροῦ
Πολέμου στή μεταπολεμική ἱστορία καί ἦταν ἡ πολεμική σύγκρουση μέ τίς
μεγαλύτερες ἀπώλειες πού γνώρισε ἡ χώρα ἀπό τό 1830 ἕως σήμερα. Ἕνας
ἐμφύλιος πού τελικά τούς βόλεψε ὅλους. Ἐκτός φυσικά τήν Ἑλλάδα, πού
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ἔχασε ὁριστικά τήν Κύπρο. Ἕνωση ἔταζαν στούς Κυπρίους καί τούς
Βορειοηπειρῶτες οἱ Ἄγγλοι, ὅταν πολεμοῦσαν ἐθελοντικῶς παρά τό πλευρό
τους. Ὑποσχέσεις πού δέν τήρησαν ποτέ τους, ἀφοῦ μετά τό τέλος τοῦ
πολέμου ἐπιβράβευσαν τήν Τουρκία καί τήν Ἀλβανία, φίλα προσκείμενες καί
οἱ δύο πρός τήν ναζιστική Γερμανία! 

Ἐπρόκειτο ἀσφαλῶς γιά μιά τεράστια συνωμοσία, μέ προφανῆ στόχο τήν
ὁλοκληρωτική καταστροφή τῆς χώρας. Μπορεῖ οἱ ἁπλοί Ἕλληνες
κομμουνιστές νά πίστευαν πραγματικά ὅτι πολεμοῦν γιά μιά καλύτερη
Ἑλλάδα, δέν ἰσχύει ὅμως τό ἴδιο καί γιά τίς ἡγεσίες τους. Καί οἱ πλέον ἀδαεῖς
γνωρίζουν ὅτι οἱ Σοβιετικοί δέν ὑποστήριξαν ποτέ ἔμπρακτα τόν ἀγῶνα τῶν
Ἑλλήνων κομμουνιστῶν. Ἀντιθέτως, τόν ὑπονόμευσαν καί τόν καταδίκασαν,
γνωρίζοντας ἀπό τήν ἀρχή ποιά θά ἦταν ἡ ἔκβασή του. 

Ἡ σύνδεση τῆς Βέμπο μέ τήν Κύπρο

«Ἡ σύνδεση τῆς Βέμπο μέ τόν πόλεμο τοῦ 1940-1941 καί τούς ἐπετειακούς
ἑορτασμούς τῆς μέρας τοῦ ΟΧΙ εἶναι στενότατη, καθώς ἡ ἀνεπανάληπτη
φωνή της συνοδεύει ὁρισμένα ἀπό τά πιό γνωστά τραγούδια ἐκείνου τοῦ
πολέμου, ὅπως τό “Παιδιά τῆς Ἑλλάδας, παιδιά” καί τό “Κορόιδο Μουσολίνι”.

Λίγοι, ὅμως, γνωρίζουν τήν ἀγάπη καί τούς δεσμούς τῆς μεγάλης
τραγουδίστριας μέ τό νησί μας. Ἡ Βέμπο ἐπισκέφθηκε γιά πρώτη φορά τήν
Κύπρο τήν ἐποχή πού μεσουρανοῦσε στό ἑλληνικό τραγούδι. Ἡ ξαφνική
ἐμφάνισή της στό προσκήνιο, ἡ γρήγορη ἐπικράτησή της, τά τεράστια γιά τήν
ἐποχή συμβόλαια γιά τίς ἐμφανίσεις καί τίς ἠχογραφήσεις της, ἀποτελοῦσαν
μοναδικό φαινόμενο, εἰδικά ἄν συνυπολογιστεῖ ὅτι δέν εἶχε σπουδάσει ποτέ
μουσική. Ἡ καθιέρωσή της, πού ἀκολούθησε τήν κάθοδό της στήν Ἀθήνα,
ἀπό τόν Βόλο καί τή Θεσσαλονίκη τό 1933, ὑποβοηθήθηκε ἀπό διάφορες
συγκυρίες: Τόν πολλαπλασιασμό τῶν γραμμοφώνων καί τήν αὔξηση
κυκλοφορίας νέων δίσκων, τήν ἵδρυση καί λειτουργία τοῦ Ραδιοσταθμοῦ τῶν
Ἀθηνῶν (1938) καί τήν πετυχημένη ἐμφάνισή της στόν κινηματογράφο μέ τήν
“Προσφυγοπούλα” (1938, ὅπου ἑρμήνευσε καί τό “Ὁ Γιάννος καί ἡ Παγώνα”).
Ἀξίζει νά προστεθεῖ ὅτι ἀνάμεσα στούς συνθέτες πού τραγούδησε τραγούδια
τους ἡ Βέμπο ἦταν κι ὁ συμπατριώτης μας Δευκαλίων Ἰακωβίδης.

Τό 1939 ἡ Βέμπο ἐπισκέφθηκε γιά πρώτη φορά τήν Κύπρο. Πρώτη της
ἐμφάνιση, φθινούσης τῆς Παλμεροκρατίας, στίς 25 Μαρτίου στό καμπαρέ τῆς
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Λευκωσίας “Σαντεκλαίρ”, τοῦ Κ. Πικῆ. Παρέμεινε στό νησί μας γιά ἕναν
περίπου μῆνα καί ὁ θρίαμβός της ἦταν ἀνεπανάληπτος. Ἔγραφε ὁ
ἐκπαιδευτικός καί λογοτέχνης Ἄντης Περνάρης (Ἀνδρέας Παυλίδης) στόν
“Ἀνεξάρτητο”, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1939: “Ἡ Βέμπο δέν τραγουδεῖ ἁπλῶς· δίνει
βάθος καί νόημα καί στά πιό ξέβαθα στιχουργήματα. (...) Ὁλάκερο τό κορμί
της γίνεται τραγουδιοῦ φλόγα ἱερή καί σκορπίζεται γύρω καί περιδινεῖ τίς
σκέψεις καί δονεῖ τίς ψυχές καί μεταβάλλει τούς ἀτάραχους βάλτους τῶν
καρδιῶν σέ φουρτουνιασμένες θάλασσες αἰσθημάτων στούς ἐκστατικούς
ἀκροατές”»5. 

5 Παπαπολυβίου Π., ὅ.π, .Ἐφ. Φιλελεύθερος, 28 Ὀκτωβρίου 2018.
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Ἡ Σοφία Βέμπο μαζί μέ τούς στρατιῶτες
τοῦ πρώτου μετώπου (πηγή:

«Φιλελεύθερος», 28 Ὀκτωβρίου 2018).
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