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Ο Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους είναι υποψήφιος διδάκτορας
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ερευνητικά ασχο-
λείται με την εμφάνιση και την ανάπτυξη του συνεργατικού κι-
νήματος στην Κύπρο και την εμπλοκή της Κύπρου στον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Έλαβε μέρος σε αρκετά συνέδρια
και ημερίδες, ενώ άρθρα του δημοσιεύτηκαν σε συλ-

λογικούς τόμους, περιοδικά, επιστημονικές επετηρίδες
και πρακτικά συνεδρίων. 3
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Θέματου σημερινού «Χρονικού»
είναι οι αεροπορικές επιδρομές
εναντίον της Κύπρου κατά τη διάρ-
κεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Η σχετικά άγνωστη αυτή πτυχή της
κυπριακής ιστορίας, που εξετάζεται
από τον ιστορικό Χαράλαμπο
Χαραλάμπους, αποτελεί άκρως εν-
διαφέρον κεφάλαιο για την εμπλο-
κή της Κύπρου στη μεγαλύτερη
πολεμική σύρραξη του 20ού αι-
ώνα. Η ένταση των βομβαρδισμών
από τις δυνάμεις του Άξονα ήταν
ενίοτε μεγάλη. Σύμφωνα με τον
Βρετανό κυβερνήτη William
Battershill, τον οποίο αναφέρει ο
συγγραφέας, «η Κύπρος υπήρξε
ίσως η μόνη χώρα κατά τη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η
οποία κτυπήθηκε την ίδια μέρα από
τρεις διαφορετικές αεροπορίες».

Χρυσοβαλάντης Κυριάκου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

4. Το ξέσπασμα  του πολέμου
5. Τα μέτρα ασφαλείας
7. Ο πρώτος  βομβαρδισμός
10. Τα πρώτα  θύματα
12. Οι γερμανικές  επιθέσεις

13. Η εντατικοποίηση των 
αεροπορικών επιθέσεων

16. Οι φονικές επιθέσεις 
του Αυγούστου

20. Το τέλος  των επιδρομών

«Η Κύπρος βομβαρδίζεται».
Πηγή: Κυπριακή Επιθεώρησις, Λευκωσία Μάιος 1945 [ειδική έκδοση επ' ευκαιρία της λήξης
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου].



Σκεφτείτε το κέντρο μιας μεγάλης πόλης και φανταστείτε
πώς θα αντιδρούσε ο άμαχος πληθυσμός κατά τη διάρκεια
μίας και μόνης αεροπορικής επίθεσης από μία και μόνη
ομάδα βομβαρδιστικών. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι
επιπτώσεις επί του πληθυσμού θα ήταν τρομερές…

Guilio Douhet (1921)

Την 1η Σεπτεμβρίου 1939 η Γερμανία επιτέθηκε στην
Πολωνία. Δύο μέρες αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου, η
Μεγάλη Βρετανία κήρυξε τον πόλεμο στη ναζιστική
Γερμανία. Η κήρυξη του πολέμου και η μεταφορά του
πολεμικού σκηνικού στην περιοχή της Μεσογείου, λί-
γους μήνες αργότερα, δεν άφησαν ανεπηρέαστη την

κυπριακή κοινωνία. Η σημαντικότερη πολεμική σύρ-
ραξη του 20ού αιώνα έφερε τους Κύπριους, ως

Βρετανούς υπηκόους, αντιμέτωπους με όλα
εκείνα τα κακώς κείμενα που μπορούσε

να επιφέρει η πρωτοφανής αυτή πολεμική σύγκρουση.
Εκτός από τον «εθελοντισμό», με τους χιλιάδες
Κύπριους που κατατάχτηκαν και υπηρέτησαν στα διά-
φορα μέτωπα του πολέμου, οι 40 περίπου αεροπορικές
επιδρομές εναντίον της Κύπρου ήρθαν ουσιαστικά να
επισφραγίσουν την άμεση εμπλοκή και την είσοδο της
Κύπρου στη σύρραξη. 

Περί τα τέλη Αυγούστου του 1939 η πολιτική ένταση
μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων αυξανόταν
συνεχώς. Η επικείμενη εισβολή της Γερμανίας στην
Πολωνία και το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης πολεμικής
σύρραξης είχε θορυβήσει τις βρετανικές αρχές, οι οποίες
άρχισαν να παίρνουν προληπτικά κάποια μέτρα για την
προστασία του τοπικού πληθυσμού. Ορισμένα από αυτά
είχαν ήδη ληφθεί από τον Οκτώβριο του 1938, όταν η
Ευρώπη βρέθηκε κοντά στο ξέσπασμα ενός νέου μεγάλου
πολέμου, μετά την προσάρτηση της Σουδητίας, γερμα-

Το ξέσπασμα του πολέμου

Μαθητές της Αγγλικής Σχολής Κερύνειας στα χαρακώματα.
Πηγή: Έρση Δημητριάδου, Θύμησες Κερύνειας: Τα σχολεία της πόλης, 1921-1974, Λευκωσία 2006.
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νόφωνης περιοχής της δυτικής Τσεχοσλοβακίας, από τη
Γερμανία τον Σεπτέμβριο του 1938. Η συμφωνία του
Μονάχου, αν και απέτρεψε την τελευταία στιγμή τον πό-
λεμο, οδήγησε τους Βρετανούς στη λήψη κάποιων προ-
ληπτικών μέτρων προστασίας του πληθυσμού, όπως η
εκσκαφή χαρακωμάτων, το κτίσιμο καταφυγίων, η δη-
μιουργία επιτροπών για προστασία του πληθυσμού και
η σύσταση ομάδων επιτηρητών των οδών. 

Οι πολιτικές εξελίξεις το τελευταίο δεκαήμερο του
Αυγούστου του 1939 είχαν θορυβήσει και τον πληθυσμό
του νησιού, ο οποίος μέσω των τοπικών εφημερίδων και
του ραδιοφώνου παρακολουθούσε με αγωνία τις ειδήσεις
που έρχονταν από τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Τελικά οι φόβοι των κατοίκων, όχι μόνο της Κύπρου αλλά
και ολόκληρου του κόσμου, επαληθεύτηκαν τα ξημερώ-
ματα της 1ης Σεπτεμβρίου, όταν τα χιτλερικά στρατεύματα
εισέβαλαν στην Πολωνία. Δύο μέρες αργότερα, στις 3
Σεπτεμβρίου, η Βρετανία και η Γαλλία, αφού εξέπνευσε
το 48ωρο τελεσίγραφο που έδωσαν στη ναζιστική κυβέρ-
νηση για να αποσύρει τα στρατεύματά της, της κήρυξαν

τον πόλεμο.
Η Κύπρος, που από το 1878 βρισκόταν υπό την κυ-

ριαρχία των Βρετανών, βρέθηκε αυτομάτως εντός πο-
λεμικής ζώνης. Η αποικιακή κυβέρνηση προχώρησε
στην άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας, τα οποία κοινο-
ποιούνταν στον κυπριακό λαό με επίσημες ανακοινώσεις
που τοιχοκολλούνταν σε διάφορα σημεία των πόλεων
και δημοσιεύονταν στις τοπικές εφημερίδες.

Τα μέτρα ασφαλείας
Από την αρχή του πολέμου οι Βρετανοί έδωσαν έμ-

φαση στην προφύλαξη του τοπικού πληθυσμού από
ενδεχόμενες αεροπορικές επιδρομές. Για τον σκοπό
αυτό προχώρησαν στη σύσταση της εθελοντικής
Οργάνωσης της Παθητικής Αεράμυνας. Κύρια αρμο-
διότητα της οργάνωσης αυτής ήταν να ενημερώσει, να
προετοιμάσει και να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια
στον άμαχο πληθυσμό σε περίπτωση αεροπορικής
επιδρομής. Η διάνοιξη χαρακωμάτων σε κεν-
τρικά σημεία των πόλεων και κωμοπόλεων

Η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γερμανία.
Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέος Κυπριακός Φύλαξ
στις 5 Σεπτεμβρίου 1939. 

Το πρωτοσέλιδο της ιταλικής εφημερίδας Stampa Sera
στις 16-17 Μαΐου, μετά τους αεροπορικούς βομβαρδι-
σμούς της Κύπρου που διενεργήθηκαν από την Ιταλική
Αεροπορία στις 15 Μαΐου του 1941.
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και η επιμόρφωση των κατοίκων του νησιού για τον
τρόπο κατασκευής των δικών τους, ιδιωτικών, χαρα-
κωμάτων, υπήρξαν κάποιες από τις πιο σημαντικές ερ-
γασίες που ανέλαβε να επιτελέσει η οργάνωση στην
αρχή του πολέμου. Δημιουργήθηκαν ακόμα –και βρί-
σκονταν σε ετοιμότητα– και άλλα ειδικά σώματα της
οργάνωσης όπως ομάδες πρώτων βοηθειών, φρούρη-
σης των οδών, διάσωσης, απολύμανσης, μεταφορών,
πυροσβεστών, αγγελιαφόρων, παρατηρητών πυρκα-
γιών κ.ά. 

Πρωταρχικής σημασίας υπήρξε, επίσης, η ενημέρωση
και η εξοικείωση των κατοίκων με το προειδοποιητικό αν-
τιαεροπορικό σήμα κινδύνου και με τα μέτρα που έπρεπε
να λαμβάνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους βομ-
βαρδισμούς: 

Προειδοποίησις περί εναερίου εχθρικής επιδρομής θα
μεταδίδεται διά της σειρήνος διά συνεχούς μακρού σφυ-
ρίγματος διαρκείας δύο λεπτών. Προσπαθήστε να διατη-
ρήσετε την ψυχραιμία σας. Μη τρέχετε, μη φωνάζετε. Ο
μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο πανικός και η σύγχυσις.

Προσπαθήστε να βοηθήσετε τους πλησίον σας, βοη-
θήστε τους γέροντας, τα παιδιά, τους αρρώστους.

Πειθαρχήτε εις την υπηρεσία Αεραμύνης και
την Αστυνομία. Εάν είναι νύκτα αποκρύψατε

τα φώτα καλώς. Κλείσετε καλά όλα τα παράθυρα και τες
πόρτες και καταφύγετε εις το υπόγειον ή ασφαλέστερον
μέρος του σπιτιού. Καταφύγετε εις το πλησιέστερον κατα-
φύγιον ή χανδάκι ή πέσατε πρηνηδόν και καλύψατε τας
κεφαλάς σας. Περιμένετε να ακούσετε το σύνθημα «όλα
εν τάξει». Εάν οδηγήτε αυτοκίνητον ή άμαξαν ή κάρρον,
να σταματήσετε εις το αριστερόν του δρόμου. Αποζεύξατε
το άλογον και δέσατε το εις στύλον ή δέντρον. Πρέπει να
αφήσετε τον δρόμον ελεύθερον. Εάν πέση εμπρηστική
βόμβα, μη την σβήσετε με νερόν, αλλά να την καλύψετε
με ξηράν άμμον, την οποίαν πρέπει να έχετε σπίτι σας μέσα
εις τενεκέδες (τουλάχιστον τέσσερεις).

Επίσημο ανακοινωθέν στην εφημερίδα Χρόνος της Λεμεσού στις 8 Σεπτεμβρίου 1939, το οποίο ενημερώνει τους κατοίκους
του νησιού για το προειδοποιητικό σήμα κινδύνου των αεροπορικών βομβαρδισμών.

«
»

Άλλα επιπρόσθετα μέτρα που πάρθηκαν από τις βρε-
τανικές αρχές για την προστασία του κυπριακού λαού
από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς ήταν η πλήρης
συσκότιση των σπιτιών με μαύρα πανιά στα παράθυρα
και τις πόρτες, το υποχρεωτικό σβήσιμο των φώτων και
η απαγόρευση διέλευσης των οχημάτων και των ποδη-
λάτων κατά τις νυχτερινές ώρες, το καμουφλάρισμα των
κτηρίων και η τοποθέτηση επικολλητικών ταινιών χαρ-
τιού σε σχήμα σταυρού στα τζάμια των κτηρίων. 
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Η σταδιακή εξάπλωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων
στην ευρωπαϊκή ήπειρο και κυρίως η είσοδος της
Ιταλίας του Μουσολίνι στη σύρραξη, τον Ιούνιο του
1940, έκανε τον πόλεμο πραγματικά αισθητό και στην
Κύπρο, μιας και το πολεμικό σκηνικό μεταφέρθηκε
στη γειτονιά της Μεσογείου. Η Ιταλική Αεροπορία
(«Regia Aeronautica») βρισκόταν την περίοδο αυτή
στη μέγιστη ακμή της. Διέθετε εκατοντάδες ετοιμοπό-
λεμα βομβαρδιστικά και καταδιωκτικά, μοιρασμένα
σε νευραλγικά σημεία της Μεσογείου, σε Ιταλία,
Σαρδηνία, Λιβύη, Αλβανία και Δωδεκάνησα. Στα πρώτα
στάδια του πολέμου η Ιταλική Αεροπορία δεχόταν έν-
τονη πίεση από τον Μουσολίνι να αποδείξει ότι οι αε-
ροπορικοί βομβαρδισμοί θα συνέβαλλαν στην εγκα-
θίδρυση της ιταλικής ηγεμονίας στη λεκάνη της
Μεσογείου. Το αποτέλεσμα των πιέσεων αυτών ήταν
οι αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον της Κύπρου, της
Παλαιστίνης, του Γιβραλτάρ, των βρετανικών βάσεων
στην Αίγυπτο, του Μπαχρέιν και της Μάλτας.

Οι Ιταλοί πραγματοποίησαν την πρώτη τους αεροπορική
επιδρομή εναντίον της Κύπρου στις 22 Σεπτεμβρίου του
1940. Στόχος τους υπήρξε το μεταλλευτικό λιμάνι του
Ξερού. Οι αναφορές των τοπικών εφημερίδων είναι απο-
καλυπτικές τόσο για τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκε
η επίθεση όσο και για το τι επακολούθησε μεταξύ των
κατοίκων της βομβαρδισθείσας περιοχής. Η εφημερίδα
Ελευθερία της Λευκωσίας παραθέτει την επομένη της επί-
θεσης εκτενείς περιγραφές των βομβαρδισμών από πρό-
σωπα που βίωσαν από κοντά την επίθεση. Ένας εξ αυτών,
ο διευθυντής του ξενοδοχείου «Ριβιέρα» στον Ξερό,
Ιωάννης Μασώνος, περιγράφει τα κυριότερα στάδια της
επίθεσης:

Επιχειρησιακή ζώνη                Αριθμός                     Αεροσκάφη                         Τόνοι βομβών
                                               Επιχειρήσεων            που εξόρμησαν                   που ρίφθηκαν
Μ. Βρετανία                                   24                                   104                                            55.1
Γιβραλτάρ                                      11                                   17                                              23.4
Αίγυπτος (Αλεξάνδρεια)                 63                                   162                                            113.7
Μπαχρέιν                                       1                                     4                                                2.1
Παλαιστίνη                                    32                                   110                                            66.9
Κύπρος                                          34                                   125                                            75.8

Ο πιο πάνω πίνακας παρουσιάζει τις επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας της Ιταλικής Αεροπορίας από την είσοδο της Ιταλίας
στον πόλεμο, τον Ιούνιο του 1940, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1942. Την περίοδο αυτή η Κύπρος αποτέλεσε έναν από
τους σημαντικότερους και πιο συχνούς στόχους της Ιταλικής Αεροπορίας, καθώς μία περίπου στις πέντε επιχειρήσεις
της αφορούσαν βρετανικούς στόχους στο νησί. 7
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Οι ιταλικές αεροπορικές επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας την περίοδο  Ιούνιος 1940 - Σεπτέμβριος 1942

Ο πρώτος βομβαρδισμός

Επίσημο ανακοινωθέν στην εφημερίδα της Λεμεσού
Παρατηρητής, στις 22 Αυγούστου 1940, το οποίο
ενημερώνει τους κατοίκους της Κύπρου για τους
κανόνες ασφαλείας που έπρεπε να τηρούν κατά τις
αεροπορικές επιδρομές.



Ευρισκόμην εις το μαγειρείον του ξενοδοχείου μου, όταν
όλως αιφνιδίως ήκουσα δύο βαρείς υπόκωφους κρότους,
και ησθάνθην, ότι εδονείτο το τριώροφον κτήριον του ξε-
νοδοχείου. Κατ’ αρχάς ενόμισα, ότι επρόκειτο περί σεισμού,
αλλ’ αστραπιαίως επανήλθον εις την μνήμην μου οι κρότοι
πολεμικών εκρήξεων και έσπευσα προς το παράθυρον, εκ
του οποίου είδον στήλην ύδατος εις την θάλασσαν, εις
απόστασιν 400 περίπου μέτρων εκ της ακτής.

Ητένισα τον ουρανόν και είδον διαγράφοντα κύκλους υπε-
ράνω μας τα βομβαρδιστικά. Ταύτα είχον ρίψη ήδη τας πρώτας
βόμβας των, αι οποίαι απέτυχον του στόχου των, ριφθείσαι
εις την θάλασσαν. Συνεχίζοντας την πτήσιν των τα αεροπλάνα
διέγραψαν νέους κύκλους και όταν έφθασαν πάλι υπεράνω
του ιδίου περίπου μέρους εξαπέλυσαν δευτέραν επίθεσιν
εκ πέντε βομβών, αι οποίαι επίσης αστόχησαν.

Η αστοχία αυτή δεν απήλπισε τους επιδρομείς, οι οποίοι
εξετέλεσαν και τρίτην κυκλικήν πτήσιν, ρίψαντες και

άλλας ταυτοχρόνως βόμβας, αι οποίαι έπεσαν εις
την θάλασσαν.

Η πρώτη αεροπορική επιδρομή πέρασε σχεδόν ανώ-
δυνα για τον τοπικό πληθυσμό αφού δεν άφησε πίσω
της θύματα ή υλικές καταστροφές. Σύμφωνα με άρθρο
της εφημερίδας της Λευκωσίας Νέος Κυπριακός Φύλαξ
στις 23 Σεπτεμβρίου, μετά την επίθεση οι κάτοικοι του
Ξερού συγκεντρώθηκαν κατά ομάδες έξω από τα κα-
ταστήματα και τα καφενεία και συνομιλούσαν, αφη-
γούμενοι τις εντυπώσεις τους από την επιδρομή.
Μερικοί από αυτούς είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους,
ενώ αρκετοί απ’ αυτούς είχαν ήδη επιστρέψει στις δου-
λειές τους, αγνοώντας στην ουσία τις οδηγίες της
Παθητικής Αεράμυνας. Η ανησυχία, ωστόσο, ήταν έκ-
δηλη, κυρίως μεταξύ των γυναικών και των παιδιών,
που έκλαιγαν και επικαλούνταν τα θεία για να απομα-
κρυνθεί ο κίνδυνος. Μάλιστα αρκετοί απ’ αυτούς ετοι-
μάζονταν να εγκαταλείψουν την περιοχή, μεταβαίνον-
τας προς τα εξοχικά κέντρα, τα οποία θεωρούνταν
ασφαλέστερα.

Τις μέρες που ακολούθησαν την επιδρομή ο κυπριακός

Κάλεσμα προς τους κατοίκους Λεμεσού και
Αμμοχώστου για να εγγραφούν στις υπηρεσίες
της Οργάνωσης της Παθητικής Αεράμυνας.
Πηγή: Παρατηρητής, Λεμεσός 11 Σεπτεμβρίου 1941

«Κανονισμοί διά το Μπλακάουτ».
Πηγή: Παρατηρητής, Λεμεσός 27 Ιουνίου 1940.
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Τύπος κάνει συχνές αναφορές στην επίθεση εναντίον του
Ξερού. Συγκεκριμένα, παραθέτει αρκετές λεπτομέρειες
σχετικά με τον βομβαρδισμό, καταγράφοντας ενδιαφέ-
ρουσες πτυχές του. Το δημοσίευμα της εφημερίδας
Χρόνος της Λεμεσού στις 26 Σεπτεμβρίου, το οποίο έχει
τον τίτλο «Μετά την επιδρομήν», είναι ενδεικτικό κυρίως
της αρχικής «αφέλειας» με την οποία αντιμετώπισαν οι
κάτοικοι του νησιού τους βομβαρδισμούς:

Αγγέλλεται εκ Σκουριώτισσας ότι εκατοντάδες χωρικών
εκ των πλησίον μερών μετέβησαν κατά την παρελθούσαν
Δευτέραν εις τον κόλπον του Μόρφου, ελπίζοντες να εύ-
ρωσι θραύσματα των βομβών, αίτινες ερρίφθησαν, διά να
φυλάξωσι ως ενθύμια της πρώτης κατά της Κύπρου εναε-
ρίου επιδρομής.

Αντί τούτων όμως εύρον σωρείαν ιχθύων εις την πα-
ραλίαν, τους οποίους συνέλεξαν και επί ολόκληρον ημέ-
ραν επανηγύρισαν τρώγοντες δωρεάν ωραιότατα ψάρια.

Σχετικά με το τελευταίο μέρος του πιο πάνω δημοσιεύ-
ματος η Ρίτα Κ. Σεβέρη στο βιβλίο της Λευκωσία: Μνημεία
και Μνήμες, αναφέρει πως τις μέρες που ακολούθησαν
τον βομβαρδισμό υπήρχε αφθονία ψαριών στη Λευκωσία,
καθώς οι κάτοικοι των περιοχών στο Καραβοστάσι τα μά-
ζεψαν και τα διοχέτευσαν στην αγορά της πρωτεύουσας
σε πολύ χαμηλές τιμές.

Οι υπόλοιποι αεροπορικοί βομβαρδισμοί εναντίον της
Κύπρου πραγματοποιήθηκαν την επόμενη χρονιά, αφού
προηγουμένως η Ιταλία είχε επιτεθεί ανεπιτυχώς εναντίον
της Ελλάδας, τον Οκτώβριο του 1940, και έπειτα από την
καθοριστική παρέμβαση των γερμανικών δυνάμεων στην
περιοχή των Βαλκανίων, την άνοιξη του 1941. Εναντίον
του νησιού διενεργήθηκαν περίπου 40 αεροπορικές επι-
θέσεις, στη συντριπτική τους πλειοψηφία από την Ιταλική
Αεροπορία. Επιδρομές πραγματοποιήθηκαν, επίσης, από
τη Γερμανική Αεροπορία, αλλά και σε δύο τουλάχιστον

«

»

Η πρώτη επίθεση εναντίον της Κύπρου προκάλεσε,
γενικότερα, την οργίλη αντίδραση του τοπικού πλη-
θυσμού. Ο Τεύκρος Ανθίας σε άρθρο του στην εφη-
μερίδα Ελευθερία με τίτλο «Μπροστά στην ανανδρία
του Ιταλικού Φασισμού. Πάντα ορθοί και πάντα αλύ-
γιστοι», εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επί-
θεση, εκφράζοντας παράλληλα και την αποφασιστι-
κότητα των Κυπρίων μπροστά στην ιταλική απειλή:

…Σε κάθε ούρλιασμα των σειρήνων –αν πρόκειται
να συνεχισθούν οι επιδρομές τους– θα ξυπνάει μέσα
μας πιο αδυσώπητο το μίσος, κι’ ούτε για ένα δευτερό-
λεπτο δεν θα δειλιάσουμε, δεν θ’ αρνηθούμε τον εαυτό
μας. Μέσα στα καταφύγια, τα χλωμά προσωπάκια των

παιδιών μας, τα έντρομα και δακρυσμένα μάτια των μη-
τέρων, τα τρεμάμενα χείλη των γερόντων, που δεν θα
ξαίρουν αν πρέπει να προσευχηθούν ή να βλαστημή-
σουν, θα δυναμώνουν τον αποτροπιασμό μας και θα
αυξάνουν την έχθρα ενάντια στους εχθρούς του φωτός
και της προόδου.

[…] Πάντα ορθοί και πάντα αλύγιστοι. Ιδού το σύν-
θημα, που εκπέμπεται από κάθε άκρη του νησιού μας
στις κρίσιμες αυτές στιγμές. Κι’ αυτό το σάλπισμα θα
αντηχεί διαρκώς εσώβαθα μας, για να στηλώνει συνει-
δήσεις και να υψώνει την ψυχή μας, όποια κι’ αν είναι η
δοκιμασία, που μας επιφυλάσσει η φασιστική ανανδρία
και κακοήθεια.

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέος Κυπριακός
Φύλαξ μετά τον πρώτο αεροπορικό βομβαρδισμό
στον Ξερό, ο οποίος διενεργήθηκε από την Ιταλική
Αεροπορία στις 22 Σεπτεμβρίου 1940.
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περιπτώσεις από βομβαρδιστικά που έφεραν τα χρώματα
της γαλλικής φιλογερμανικής κυβέρνησης του Βισύ.
Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί πως τον Ιούλιο του 1941
σημειώθηκε το εξής πρωτοφανές: Σύμφωνα με τον κυ-
βερνήτη της Κύπρου William Battershill, «η Κύπρος υπήρ-
ξε ίσως η μόνη χώρα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, η οποία κτυπήθηκε την ίδια μέρα από τρεις
διαφορετικές αεροπορίες».

Κυριότεροι στόχοι των επιθέσεων αυτών ήταν η επαρχία
Λευκωσίας, λόγω του στρατιωτικού αεροδρομίου στον
Γερόλακκο και η επαρχία Αμμοχώστου, λόγω του λιμα-
νιού. Αναλυτικότερα: 13 αεροπορικές επιθέσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν στην επαρχία Λευκωσίας, δέκα στην
επαρχία Αμμοχώστου, έξι στην Πάφο, πέντε στη Λάρνακα
και τρεις στη Λεμεσό. Αεροπορικές επιθέσεις στην επαρχία
Κερύνειας δεν πραγματοποιήθηκαν, πλην μίας περίπτω-
σης, τον Σεπτέμβριο του 1941, κατά την οποία μικρός
αριθμός βομβών έπεσε σε μια περιοχή της πόλης, χωρίς
ωστόσο να προκαλέσει θύματα ή υλικές καταστροφές.

Τα θύματα από τις επιθέσεις αυτές ανέρχονται περίπου
σε 100. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των βρετανικών
αρχών, από τον αστικό πληθυσμό καταγράφηκαν εννιά
νεκροί και 56 τραυματίες, εκ των οποίων οι δέκα σοβαρά.
Όσον αφορά το προσωπικό των στρατιωτικών υπηρεσιών,
μέσα από τα βρετανικά αρχεία (κυρίως από τις αναφορές
του κυβερνήτη προς τον υπουργό Αποικιών), υπολογί-
ζεται ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 πρόσωπα
και τραυματίστηκαν άλλα τόσα.

Τα πρώτα θύματα
Μετά τη γερμανική επέμβαση στην ανατολική Μεσόγειο

την άνοιξη του 1941, η Ιταλική Αεροπορία, αποφορτι-
σμένη σε μεγάλο βαθμό από το βάρος της υποστήριξης
των ιταλικών χερσαίων και θαλάσσιων επιχειρήσεων,
ξεκίνησε τις πρώτες οργανωμένες αεροπορικές επιθέσεις
εναντίον της Κύπρου. Στόχος των επιθέσεων αυτών ήταν
να πληγούν στρατηγικοί στόχοι (αεροδρόμια, λιμάνια,
αποθήκες καυσίμων, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις
κ.ά.) σε διάφορες περιοχές του νησιού. 

Ο πρώτος βομβαρδισμός για το 1941 πραγματοποιήθηκε
στις 15 Μαΐου. Στην επίθεση αυτή η Ιταλική Αεροπορία επι-
κεντρώθηκε –τουλάχιστον αυτό επικαλέστηκε στο επίσημο
ανακοινωθέν της που εκδόθηκε τη μέρα της επίθεσης– στον
βομβαρδισμό στρατηγικών στόχων στη Λευκωσία. Την
ίδια μέρα μικρός αριθμός βομβών ρίφθηκε επίσης στο Νέο
Χωριό Πάφου, αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια του

Δαυλού, στην επαρχία Αμμοχώστου. Στις ιταλικές επι-
θέσεις, στις οποίες έλαβαν μέρος οκτώ αεροσκάφη,

ρίφθηκαν περίπου 100 βόμβες.
Στη Λευκωσία, επίκεντρο της επίθεσης

υπήρξε το αεροδρόμιο του Γερόλακκου και οι σιδηρο-
δρομικές εγκαταστάσεις στα προάστια της πόλης.
Σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε ο τοπικός Τύπος την επο-
μένη της επίθεσης, μόλις οι σειρήνες άρχισαν να «αναγ-
γέλλουν» την προσέγγιση των επιδρομικών αεροπλάνων,
οι κάτοικοι της πρωτεύουσας έσπευσαν να αναζητήσουν
προστασία στα καταφύγια, τα οποία γέμισαν ασφυκτικά.

Οι βόμβες που ρίφθηκαν εναντίον του αεροδρομίου
δεν προκάλεσαν ζημιές στις εγκαταστάσεις ή τραυματι-
σμούς του προσωπικού που εργαζόταν εκεί. Οι βόμβες
ωστόσο που ρίφθηκαν στο Καϊμακλί, και που προφανώς
προορίζονταν για τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις που
υπήρχαν στην περιοχή, έπεσαν σε κατοικημένη ζώνη. Οι
περιγραφές των τοπικών εφημερίδων είναι αποκαλυπτικές
του τρόμου που έζησαν οι κάτοικοι της περιοχής.

«Είδες τις βόμβες που έπεφταν»; ρώτησε ανταποκριτής
εφημερίδας κάποια αυτόπτη μάρτυρα στην περιοχή του
βομβαρδισμού.

«Α! γιε μου! Και μας έμεινε νους για να δούμε και ν’ ακού-
σουμε; Το σιφούνι μας ετύλιξε… δεν θυμούμαι». 

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία την επομένη
του πρώτου βομβαρδισμού της Λευκωσίας, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 1941.
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«Και με τον φόβον ακόμη στα μάτια της προσεπάθησε
σιγά-σιγά να μας περιγράψη, δακρύζοντας, πώς ένιωσε τη
γη να τραντάζη κάτω στα πόδια της, έτσι που να νομίζη
πως η ζωή είχε σταματήσει γύρω της», σχολιάζει χαρα-
κτηριστικά ο δημοσιογράφος του Νέου Κυπριακού
Φύλακα.

«Όταν είδον τα αεροπλάνα, δεν εφαντάσθην ότι επρό-
κειτο περί εχθρικών», δήλωσε κάποιος άλλος αυτόπτης
μάρτυρας για τις κρίσιμες στιγμές της επίθεσης. Και συ-
νεχίζοντας αναφέρει: 

Ιστάμην και τα έβλεπα, οπότε εις μιαν στιγμήν αντελή-
φθην από πολύ υψηλά να πίπτουν κάτι, τα οποία εφαίνοντο
ως νιφάδες χιόνος. Αντελήφθην ότι επρόκειτο περί βομβών
εδοκίμασα να τρέξω, αλλά αμέσως εσκέφθην ότι θα ήτο
ασφαλέστερον εάν έπιπτον πρηνής επί του εδάφους.
Ελάχισται στιγμαί διέρρευσαν και ήκουσα τας βόμβας να
εκρήγνυνται γύρω μου με εκκωφαντικό κρότον. Το χώμα
ανετινάσσετο, ως εάν αι βόμβαι έπιπτον εντός ύδατος.
Μετά έν ή δύο λεπτά τα αεροπλάνα απεμακρύνθησαν.
Εσηκώθηκα… επιθεώρησα το πεδίον του βομβαρδισμού
και συνέλεξα θραύσματα οβίδων.

Οι περιγραφές που δόθηκαν αργότερα και από άλλους
αυτόπτες μάρτυρες αποτυπώνουν έντονα τον τρόμο που
βίωσαν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας. Ένας εξ αυτών
έδειχνε να μην πιστεύει όλα αυτά που μόλις είχαν συμβεί: 

Είδα τη βόμβα και ενόμιζα ότι θα έπεφτε εις απόστασιν
200 μέτρων και όμως έπεσε πολύ πλησίον μας.
Εστραβωθήκαμεν από τα χώματα, αλλά όλοι εγλυτώ-
σαμε. Δεν το πιστεύω ότι είμαι ζωντανός.

Παρόμοιου περιεχομένου είναι σχεδόν όλες οι μαρ-
τυρίες όσων βρέθηκαν στην περιοχή του βομβαρδισμού
και καταγράφηκαν στον τοπικό Τύπο τις μέρες που ακο-
λούθησαν. «Ενόμισα ότι ήτο το τέλος του κόσμου» ανέ-

Κατερίνα Μουσκουντή. Από τα πρώτα θύματα των
αεροπορικών επιδρομών. Σκοτώθηκε στην επί-
θεση της 15ης Μαΐου στο Καϊμακλί 
(παραχώρηση Κωνσταντίνου Μουσκουντή). 11
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Η εμφάνιση των εχθρικών αεροπλάνων σε σχη-
ματισμούς προκάλεσε μεγάλη ταραχή στον πλη-
θυσμό της Λευκωσίας. Γυναίκες θεάθηκαν εντός
των χαρακωμάτων, «χλομές, να κλαίνε από τον
φόβο», ενώ μερικές άλλες, εξαιτίας του πανικού
και του νευρικού κλονισμού που υπέστησαν, έπε-
φταν κάτω λιπόθυμες. Κάποιες άλλες, πάλι, επι-
καλούνταν τη βοήθεια της Παναγίας και του
Αποστόλου Ανδρέα και «εκσφενδόνιζαν» κατάρες
εναντίον των επιδρομέων. Χαρακτηριστικό της γε-
νικότερης σύγχυσης που προκλήθηκε από τη θέα
των πολεμικών αεροσκαφών, ήταν η εγκατάλειψη
στους δρόμους δεκάδων αυτοκινήτων, ποδηλά-
των και άλλων, παντός είδους, οχημάτων.



φερε ένας απ’ αυτούς. «Θα το θυμούμαι σε όλη μου τη
ζωή», δήλωσε αργότερα κάποιος άλλος, με μια κρυφή
ικανοποίηση γιατί «κατάφερε» να παραμείνει ζωντανός.
Στα πρόσωπα όλων ήταν ζωγραφισμένος ο φόβος.
«Άνδρες περιδεείς, γριές επικαλούμεναι την βοήθειαν
του Θεού, άλλοι εσκέπτοντο τον κίνδυνο, ενώ άλλοι,
εκτός αυτού [σ.σ. σκέφτονταν] και τας ζημίας που υπέ-
στησαν», σημειώνει ο Νέος Κυπριακός Φύλαξ. «Γυναίκες
στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, με εμφανή τα σημάδια
αλλοφροσύνης στο βλέμμα τους, κρατούσαν σφικτά
στην αγκαλιά τους τα παιδιά τους, ξεσπούσαν σε λυγμούς
χτυπώντας τα στήθη τους, λόγω του φόβου και καθώς
δεν γνώριζαν μέχρι τη στιγμή εκείνη ποια ήταν τα θύματα»,
συμπληρώνει η Ελευθερία.

Η επίθεσης της 15ης Μαΐου άφησε πίσω της δύο νεκρούς
και δύο τραυματίες. Ήταν τα πρώτα θύματα των αεροπο-
ρικών επιθέσεων εναντίον της Κύπρου. Νεκροί έπεσαν ο
28χρονος Καλλίνικος Χατζηδημητρίου από τη
Μαραθούντα της Πάφου και η 60χρονη Κατερίνα
Μουσκουντή από το Καϊμακλί. Η τελευταία, σύμφωνα με
τα όσα αναφέρει η Ελευθερία στις 18 Μαΐου 1941, τη
στιγμή της επιδρομής έσπευσε να κρυφτεί στα χαρακώ-
ματα, αλλά θυμήθηκε ότι είχε ξεχάσει τα κλειδιά του σπι-
τιού της, στο οποίο φύλαγε τα χρήματα που της έστελνε
ο γιος της από το Λονδίνο όπου διέμενε, και επέστρεψε
για να τα πάρει. Κατά την επάνοδό της, τη στιγμή ακριβώς
που ετοιμαζόταν να κατέλθει στο χαράκωμα, τραυματί-
στηκε θανάσιμα από τα θραύσματα των βομβών που έπε-
σαν στην περιοχή. Όσον αφορά τον Χατζηδημητρίου,
πλήγηκε θανάσιμα από τα θραύσματα των βομβών ενώ
προσπαθούσε να ποτίσει τα ζώα του. Αξίζει να σημειωθεί
πως και τα τέσσερα θύματα της επιδρομής είτε δεν είχαν
προλάβει είτε δεν είχαν επιδιώξει να καταφύγουν στα χα-
ρακώματα. Ήταν μια άσχημη «συνήθεια», η οποία παρα-
τηρήθηκε πολύ συχνά κατά τη διάρκεια των αντιαεροπο-
ρικών συναγερμών. Αρκετά πρόσωπα, είτε λόγω περιέρ-
γειας είτε γιατί ήθελαν να επιδείξουν την «τόλμη» και την
«αφοβιά» τους στους υπόλοιπους, αντί να σπεύδουν να
προφυλαχτούν στα καταφύγια, προτιμούσαν να στέκονται
στις εισόδους των χαρακωμάτων για να παρακολουθή-
σουν τα εχθρικά αεροσκάφη.

Οι γερμανικές επιθέσεις
Οι μέρες που ακολούθησαν την επίθεση της 15ης Μαΐου

μέχρι και την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς,
αρχές Ιουνίου, ήταν περίοδος έντονης αγωνίας για τους

κατοίκους της Κύπρου. Μπροστά στο φάσμα της εισβο-
λής το ηθικό τους είχε πέσει, σύμφωνα με όσα ανα-

φέρει ο κυβερνήτης του νησιού Charles Woolley
σε έκθεσή του, στο χαμηλότερό του σημείο

από την έναρξη του πολέμου. Τα μέτρα ασφαλείας αυξή-
θηκαν, εκπονήθηκε σχέδιο για την αντιμετώπιση επικεί-
μενης εισβολής και σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση και
τις δημοτικές αρχές των πόλεων η απομάκρυνση του αστι-
κού πληθυσμού προς τα εξοχικά κέντρα, τα οποία θεω-
ρούνταν ασφαλέστερα από τις πόλεις. 

Η μετακίνηση του αστικού πληθυσμού προς την ύπαι-
θρο πραγματοποιήθηκε συνεπεία του «Σχεδίου
Εκκενώσεως» των κυπριακών πόλεων, το οποίο τέθηκε
σε εφαρμογή την περίοδο Μάιος-Οκτώβριος του 1941,
προκειμένου να προστατευτούν τα γυναικόπαιδα των
πόλεων από τους εχθρικούς βομβαρδισμούς.
Υπολογίζεται ότι τους μήνες που διήρκεσε το μέτρο αυτό
30.000-35.000 κάτοικοι των πόλεων μετακινήθηκαν προς
την ύπαιθρο. Οι πολεμικές εξελίξεις ήρθαν, εν μέρει, να
δικαιώσουν τη συγκεκριμένη πολιτική. Μπορεί οι δυνά-
μεις του Άξονα (Γερμανία, Ιταλία) να μην επιχείρησαν να
καταλάβουν την Κύπρο, εντούτοις οι συνεχόμενες αερο-
πορικές επιθέσεις εναντίον του νησιού ήρθαν να επαλη-
θεύσουν την ορθότητα της συγκεκριμένης πολιτικής. 

Δύο μέρες αργότερα, ξημερώματα της 15ης Ιουνίου,
ένα γερμανικό μαχητικό επιτέθηκε εναντίον αιγυπτιακού
ατμόπλοιου ανοικτά του Αποστόλου Ανδρέα, και μυ-
δραλιοβόλησε τόσο το παρακείμενο κτήριο της Μονής
όσο και τις εγκαταστάσεις που υπήρχαν στον όρμο
Μπογαζίου. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε γύρω στις 4
το απόγευμα της ίδιας μέρας, όταν εχθρικά αεροσκάφη
επιτέθηκαν εναντίον στόχων στη θαλάσσια περιοχή της
Πάφου. Από τις επιθέσεις αυτές δεν προέκυψαν θύματα
ή υλικές ζημιές, πλην ενός μικροτραυματισμού στο χέρι
κάποιου εκ των ανδρών του αιγυπτιακού πλοιαρίου,
στην πρώτη επίθεση. 

Την ίδια μέρα η επίθεση που ακολούθησε εναντίον του
αεροδρομίου στον Γερόλακκο εξελίχτηκε πολύ πιο επώ-
δυνα για τα μέλη των στρατιωτικών υπηρεσιών, τα οποία
εργάζονταν εκεί. Η επιδρομή διενεργήθηκε από ένα γερ-
μανικό βομβαρδιστικό, το οποίο φτάνοντας πάνω από
το αεροδρόμιο πραγματοποίησε επίθεση καθέτου εφορ-
μήσεως –χαρακτηριστικό του γερμανικού αεροσκάφους
Stuka (Junker Ju 87)– προκειμένου να εξαπολύσει τις
βόμβες του. Οι ισχυρές δονήσεις –ο τοπικός Τύπος την
επομένη της επίθεσης έγραψε χαρακτηριστικά πως οι
εκρήξεις των βομβών έγιναν αισθητές στον Πεδουλά,
τον Καλοπαναγιώτη, την Κερύνεια, τον Καραβά, τη
Μύρτου και σε πολλά χωριά της επαρχίας Λεμεσού– τρο-
μοκράτησαν τους κατοίκους της πρωτεύουσας, οι οικίες
των οποίων σείστηκαν και τα παράθυρά τους άνοιξαν.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αργοπορημένη
έναρξη του συναγερμού και τα σύννεφα σκόνης που φαί-
νονταν στην περιοχή του αεροδρομίου και κάλυπταν με-12
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γάλη έκταση των νοτιοδυτικών περιοχών της πόλης, προ-
κάλεσαν έντονη ανησυχία και έσπειραν τον τρόμο στον
αστικό πληθυσμό, που έτρεχε πανικόβλητος στα κατα-
φύγια για να προφυλαχτεί.

Και αν για τους κατοίκους της πόλης η καθυστερημένη
ήχηση του συναγερμού αποδείχτηκε ανώδυνη, για κάποια
από τα μέλη του προσωπικού του αεροδρομίου υπήρξε
μοιραία. Ο συναγερμός ήχησε αφού προηγουμένως το
εχθρικό βομβαρδιστικό είχε προλάβει να απελευθερώσει
τις βόμβες του. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή
τους επτά άτομα. Απ’ αυτά πέντε βρήκαν ακαριαία τον
θάνατο, ενώ άλλα δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους την
επομένη. Από την επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά τρεις
ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκο-
μείο Λευκωσίας.

Αυτή υπήρξε και η τελευταία επίθεση που διενεργήθηκε
τον Ιούνιο, παρά τις δεκάδες πτήσεις εχθρικών αεροσκαφών
που πραγματοποιήθηκαν πάνω από την Κύπρο την περίοδο
αυτή. Οι πτήσεις αυτές φαίνεται πως υπήρξαν όλες ανα-
γνωριστικές, μιας και σε καμία απ’ αυτές δεν ρίφθηκαν βόμ-
βες. Εντούτοις, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η θέα
και μόνο των αεροσκαφών, εχθρικών και μη, ήταν ικανή
να σπείρει τον πανικό μεταξύ των κατοίκων. Ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστική είναι η περίπτωση των κατοίκων της Λεμεσού,

στον αντιαεροπορικό συναγερμό της 17ης Ιουνίου 1941.
Ο ήχος του συνθήματος του κινδύνου προκάλεσε τον τρόμο
του τοπικού πληθυσμού που έψαχνε πανικόβλητος να βρει
κάποιο καταφύγιο για να κρυφτεί. «Ήτο φρικτόν να βλέπη
τις, 2000 περίπου γυναικόπαιδα, γέροντας και αναπήρους
να τρέχουν πανικόβλητοι ίνα εύρουν καταφύγιον», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ο ανταποκριτής της εφημερίδας
Ελευθερία στις 19 Ιουνίου του 1941. 

Από τις συχνές εμφανίσεις των εχθρικών αεροσκαφών
την περίοδο αυτή αξίζει να αναφερθούν τα πολλά ατυχή-
ματα που προκαλούνταν κατά τη διάρκεια των συναγερμών,
το… ρεκόρ των τεσσάρων αντιαεροπορικών συναγερμών
μέσα σε μία μέρα που δόθηκαν στη Λευκωσία τις 20 Ιουνίου
και η πρώτη εμφάνιση γαλλικού μαχητικού, της φιλογερ-
μανικής κυβέρνησης του Βισύ, στις 27 του ίδιου μήνα.

Η εντατικοποίηση των αεροπορικών επιθέσεων
Περί τα τέλη Ιουνίου η είδηση της γερμανικής επίθεσης

εναντίον της Ρωσίας ήρθε να αντιστρέψει σε μεγάλο βαθμό
την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Σε συνδυασμό με το «ήσυ-
χο» δεύτερο μισό του Ιουνίου ο τοπικός πληθυσμός
ένιωθε ανακουφισμένος, πιστεύοντας ότι ο κίνδυ-
νος είχε παρέλθει. Τον Ιούλιο ωστόσο, η δράση
της εχθρικής αεροπορίας εναντίον του νησιού 13
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Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανεξάρτητος την
επομένη των φονικών βομβαρδισμών του αερο-
δρομίου Λευκωσίας, στις 7 Ιουλίου 1941. 

«

»

Το απόγευμα της 13ης Ιουνίου, λίγο μετά τις 4
το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη γερ-
μανική αεροπορική επίθεση εναντίον της Κύπρου.
Μικρός αριθμός γερμανικών βομβαρδιστικών, τα
οποία είχαν ως βάση την Κρήτη, έπληξαν τρεις
διαφορετικές περιοχές του νησιού ρίχνοντας συ-
νολικά επτά βόμβες. Δύο εξ αυτών ρίφθηκαν με-
ταξύ Κτήματος και Πάφου, τρεις κοντά στο χωριό
Λέμπα και δύο στον Ξερό. Και από τις τρεις επιθέ-
σεις δεν καταγράφηκαν θύματα ή σοβαρές υλικές
ζημιές, εκτός από τον ελαφρύ τραυματισμό ενός
60χρονου Τουρκοκύπριου στη Λέμπα, ο οποίος
χτυπήθηκε από μια πέτρα που εκτινάχθηκε προς
το μέρος του. Την ταυτότητα των επιδρομέων επι-
βεβαίωσαν το γερμανικό ραδιόφωνο στις 16
Ιουνίου και κάποια θραύσματα που βρέθηκαν στις
περιοχές των επιθέσεων, τα οποία έφεραν το σύμ-
βολο του Τρίτου Ράιχ, τη σβάστικα. 



θα φρόντιζε να διαψεύσει όσους πίστεψαν ότι οι δύσκολες
μέρες είχαν περάσει. 

Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες αε-
ροπορικές επιθέσεις εναντίον της Κύπρου καθ’ όλη τη
διάρκεια του πολέμου. Σημείο αναφοράς αποτελούν οι
επιθέσεις της 4ης Ιουλίου. Αφενός γιατί ήταν η πρώτη
φορά κατά την οποία το νησί αποτέλεσε στόχο συνδυα-
σμένων αεροπορικών επιδρομών από την Ιταλική και τη
Γερμανική Αεροπορία και αφετέρου γιατί τη μέρα αυτή
διεξήχθη η μαζικότερη επιδρομή κατά τη διάρκεια των
εχθρικών αεροπορικών επιχειρήσεων. Τόσο από πλευράς
βομβαρδιστικών που έλαβαν μέρος στις επιθέσεις όσο
και από τον συνολικό αριθμό βομβών που ρίφθηκαν.
Επιπλέον, στις επιδρομές αυτές για πρώτη φορά εξαπο-

λύθηκαν και τορπίλες εναντίον των θαλάσσιων στό-
χων. Επίκεντρο και των τριών συνολικά επιθέ-

σεων που διεξήχθηκαν τη συγκεκριμένη μέ-

ρα υπήρξε το λιμάνι της Αμμοχώστου (λιμενικές εγκατα-
στάσεις και αγκυροβολημένα πλοία). Ήταν ο πρώτος από
τους πολλούς βομβαρδισμούς που θα δεχόταν αργότερα
η πόλη του Ευαγόρα.

Οι περιγραφές των κυπριακών εφημερίδων είναι και
πάλι πολύ πλούσιες και εκτενείς, καθώς καταγράφουν
αναλυτικά τις κυριότερες φάσεις των επιθέσεων, τις αν-
τιδράσεις του τοπικού πληθυσμού, καθώς και τα αποτε-
λέσματα των βομβαρδισμών.

«Ενομίσαμεν πως από την δόνησιν θα σπάσουν τα
φλαντζιά [σ.σ. συκώτια] μας», δήλωσε σε ανταποκριτή
εφημερίδας αυτόπτης μάρτυρας, μιας και σύμφωνα με
τις διάφορες εκτιμήσεις των εφημερίδων ο αριθμός των
βομβών που έπεσαν στην τρίτη και τελευταία επίθεση
υπερέβαινε τις εκατό. Κατά συνέπεια και οι υλικές ζημιές
που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις αυτές ήταν σημαν-
τικές. Αρκετά κτήρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές και

Αμμόχωστος 12 Ιουλίου 1941. Καταστροφή ιδιωτικής κατοικίας από άμεσο χτύπημα στην παλιά πόλη.
Πηγή: Κρατικό Aρχείο Kύπρου: SA1:516/1941.
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πολλοί υαλοπίνακες θρυμματίστηκαν. Πέραν όμως των
υλικών ζημιών, δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Ήταν
μια μέρα, ωστόσο, την οποία οι κάτοικοι της Αμμοχώστου
αναγκάστηκαν να την περάσουν κρυμμένοι στα αντιαε-
ροπορικά καταφύγια για αρκετές ώρες, μιας και ο ήχος
των σειρήνων ακουγόταν, με ενδιάμεσα διαλείμματα,
από το πρωί μέχρι το βράδυ. 

Δύο μέρες νωρίτερα, στις 2 Ιουλίου, η Ιταλική
Αεροπορία διενέργησε τη σφοδρότερη, μέχρι τότε, επί-
θεση εναντίον της Κύπρου. Οκτώ βομβαρδιστικά έριξαν
50 περίπου βόμβες σε τρεις περιοχές της επαρχίας Πάφου.
Θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές δεν σημειώθηκαν, καθώς
κύριος στόχος των επιθέσεων φαίνεται πως υπήρξε το
εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στην περιοχή της
Αχέλειας. Η τοπική εφημερίδα Πάφος, στις 3 Ιουλίου
1941, αναφέρει πως όλες οι βόμβες έπεσαν σε έναν συ-
νοικισμό που απείχε πέντε περίπου μίλια από το Κτήμα.
Προσθέτει, επίσης, πως «τελευταίος σταθμός» της επίθε-
σης υπήρξε το ακρωτήριο Άσπρο, κοντά στο Πισσούρι.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι επιδρομείς έριξαν στην πε-
ριοχή αυτή τέσσερις βόμβες, οι οποίες ωστόσο δεν προ-
κάλεσαν θύματα ή υλικές ζημιές.

Την ίδια μέρα, ένα αεροσκάφος που έφερε τα γαλλικά
χρώματα της κυβέρνησης του Βισύ, λίγο μετά τις 5 το από-
γευμα, διενήργησε αστραπιαία επίθεση εναντίον θαλάσσιων
στόχων στο λιμάνι της Αμμοχώστου. Η συγκεκριμένη επί-
θεση δεν στέφθηκε με επιτυχία καθώς όλες οι βόμβες που
έριξε έπεσαν στη θάλασσα, χωρίς μάλιστα να εκραγούν.

Την επομένη, ξημερώματα 8ης Ιουλίου, και για δεύτερη
διαδοχική μέρα, ένα γαλλικό αεροσκάφος επιχείρησε
και πάλι μια «αστραπιαία κάθετη εφόρμηση» θέλοντας
να χτυπήσει με τις βόμβες του και να στείλει στον βυθό
ένα πλοίο που έπλεε κοντά στις ανατολικές ακτές της
Αμμοχώστου. Παρά το γεγονός ότι ένας αριθμός βομβών
ρίφθηκε από πολύ χαμηλό ύψος και παρά την απουσία
αντιαεροπορικών πυρών, η επίθεση δεν στέφθηκε με
επιτυχία. Η πρωινή επίθεση της 8ης Ιουλίου υπήρξε η τε-

λευταία γαλλική επιδρομή που καταγράφηκε εναντίον
της Κύπρου. Τους επόμενους βομβαρδισμούς θα τους
αναλάμβανε εξ ολοκλήρου η Ιταλική Αεροπορία. 

Στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου διενεργήθηκαν
ακόμα πέντε αεροπορικές επιδρομές. Τρεις εναντίον του
αεροδρομίου στον Γερόλακκο, στις 9, 10 και 18 Ιουλίου
και δύο εναντίον του λιμανιού της Αμμοχώστου στις 9 και
12 Ιουλίου. Τα σημαντικότερα γεγονότα που διαδραματί-
στηκαν στις επιθέσεις αυτές ήταν η ανεπιτυχής επίθεση δύο
ιταλικών τορπιλοπλάνων εναντίον επιβατικού σκάφους
που βρισκόταν ανοικτά της Αμμοχώστου στις 9 Ιουλίου,
ο βομβαρδισμός της παλιάς πόλης της Αμμοχώστου και
οι σοβαρές υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στα αρχαία
μνημεία της πόλης στις 12 Ιουλίου, ο τραγικός θάνατος
του Τούρκου λατόμου Halil Tahra Tacushi από τη Λευκωσία
και ο τραυματισμός τριών ακόμα προσώπων στους βομ-
βαρδισμούς της 18ης Ιουλίου. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί
η πρώτη κατάρριψη, από βρετανικό καταδιωκτικό, ιταλικού
βομβαρδιστικού ανοιχτά της Κύπρου στις 18 Ιουλίου.

Ο τελευταίος χρονικά βομβαρδισμός τον Ιούλιο διε-
νεργήθηκε εναντίον της Λάρνακας, η οποία το πρώτο
εξάμηνο του 1941 είχε καταγεγραμμένους 57 λευκούς
συναγερμούς. Το πρωί της 29ης Ιουλίου, γύρω στις 10
το πρωί, τρία βομβαρδιστικά έριξαν μικρό αριθμό βομβών
στην περιοχή του λιμανιού. Η πρώτη αεροπορική επι-
δρομή εναντίον της Λάρνακας ήταν μικρής κλίμακας μιας
και ρίφθηκαν μόλις έξι βόμβες, οι περισσότερες εκ των
οποίων έπεσαν στη θάλασσα. Μία βόμβα εξερράγη κοντά
στο οίκημα που στεγαζόταν η Οθωμανική Τράπεζα, προ-
καλώντας μικρές υλικές ζημιές τόσο στο συγκεκριμένο
όσο και σε παρακείμενα κτήρια. Από την έκρηξη τραυ-
ματίστηκαν, επίσης, ελαφρά κάποια πρόσωπα που έτυχε
να βρίσκονται στην περιοχή την ώρα της επίθεσης. Λόγω
της ομίχλης που επικρατούσε στην πόλη το συγκεκρι-
μένο πρωινό, τα εχθρικά αεροσκάφη άργησαν να
γίνουν αντιληπτά, με αποτέλεσμα ο συναγερμός
να ηχήσει με αρκετή καθυστέρηση. 15
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«
»

Ιδιαίτερα σφοδροί υπήρξαν και οι δύο βομβαρδι-
σμοί του αεροδρομίου Λευκωσίας στις 7 Ιουλίου του
1941. Ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων αυτών
ήταν: τρεις νεκροί (δύο στρατιώτες και ένας πολίτης)
και πέντε τραυματίες (ένας στρατιώτης και τέσσερις
πολίτες). Από τον αστικό πληθυσμό τραγικό θάνατο
βρήκε ο 17χρονος Χριστόδουλος Ιωάννου από το
Τσέρι. Το θύμα, υποδηματεργάτης στο επάγγελμα,
που απασχολούνταν στο αεροδρόμιο του

Γερόλακκου ως εργάτης, υπήρξε το νεαρότερο θύμα
των βομβαρδισμών στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του
πολέμου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθερία, η
οποία επικαλείται περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα, λίγη
ώρα μετά την επίθεση ο Ιωάννου «κατέκειτο ημιθανής
επί του εδάφους και τα εντόσθια του είχον εκχυθή.
Πλησίον αυτού έκειτο το πτώμα του όνου του, ο οποί-
ος είχε περιλουσθή υπό βενζίνης και εφλέγετο δίκην
πυροτεχνήματος».



Οι φονικές επιθέσεις του Αυγούστου
Οι φονικότερες επιθέσεις διενεργήθηκαν, ωστόσο, τον

Αύγουστο. Η 14η Αυγούστου του 1941 υπήρξε μια από
τις τραγικότερες μέρες για την Κύπρο κατά τη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ιταλική Αεροπορία θέ-
λοντας να πλήξει στρατηγικούς στόχους –αεροδρόμια,
αποθήκες και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις– βομ-
βάρδισε κατοικημένες περιοχές στη Λεμεσό και τη
Λάρνακα, φονεύοντας και τραυματίζοντας αθώους πο-
λίτες και προξενώντας πολλές υλικές καταστροφές σε
αμφότερες τις πόλεις. 

Στη Λεμεσό επίκεντρο της επίθεσης υπήρξε το εργο-
στάσιο της Κυπριακής Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευμάτων

(ΚΕΟ). Ο Νέος Κυπριακός Φύλαξ, την επομένη της επί-
θεσης, καταγράφει τα σημαντικότερα στάδια της

επίθεσης:
Ο βομβαρδισμός διενεργήθη υπό τριών

αεροπλάνων τα οποία ήρχοντο εκ Δυσμών, όλαι δε αι ρι-
φθείσαι βόμβαι έπεσαν εις το δυτικόν άκρον της πόλεώς
μας, το γνωστόν υπό την επωνυμίαν «Τσιφλικούδια», όπου
το οινοπνευματοβιομηχανικόν εργοστάσιον της ΚΕΟ και
το κεραμοποιείον. Ελάχιστοι εκ του προσωπικού του πρώ-
του εργοστασίου, ευρισκόμενοι εντός της αυλής, αντελή-
φθησαν ότι τα αεροπλάνα είχον εξαπολύση βόμβας και
επρόφθασαν να πέσουν πρηνείς. Το πλείστον του γραμ-
ματειακού και εργατικού προσωπικού κατελήφθη εξ απή-
νης. Εκρηκτικαί βόμβαι έπεσαν επί του οινοποιείου του εν
λόγω εργοστασίου, του βαρελοποιείου, μιας καρβουνοα-
ποθήκης και έξωθεν του εργοστασίου, προκαλέσασαι ζημιές
και θύματα. Επίσης μια βόμβα έπεσε μεταξύ χωρίσματος
των κτιρίων του Κεραμοποιείου και κατέληξε εις τον οχετόν
του αποχωρητηρίου, χωρίς να προκαλέση ζημίας ή θύματα.
Άλλαι βόμβαι έπεσαν εις την θάλασσαν και άλλαι δεν εξερ-
ράγησαν, απομονωθείσαι καταλλήλως. Το σύνθημα πα-
ρελεύσεως του κινδύνου εσημάνθη την 10.05 π.μ.16
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Αμμόχωστος 7 Αυγούστου 1941. Το άμεσο χτύπημα βόμβας που δέχτηκε ο Πύργος του Οθέλλου.
Πηγή: Κρατικό Aρχείο Kύπρου: SA1:516/1941.



Λίγα λεπτά αργότερα πέντε εχθρικά αεροσκάφη εμφα-
νίστηκαν πάνω από τη Λάρνακα. Ενώ πετούσαν σε μεγάλο
σχετικά ύψος, δύο βομβαρδιστικά αποσπάστηκαν από
τον σχηματισμό, κατήλθαν σε χαμηλότερο ύψος και άρ-
χισαν να ξεφορτώνουν «αδιακρίτως» τις βόμβες τους.
Ρίφθηκαν συνολικά 15 βόμβες, επτά εκ των οποίων δεν
εξερράγησαν. Εν αντιθέσει με τη Λεμεσό, το σύνθημα
κινδύνου δόθηκε εγκαίρως, έτσι οι πιο πολλοί κάτοικοι
της πόλης πρόλαβαν να καταφύγουν στα χαρακώματα.

Όλες οι βόμβες έπεσαν μεταξύ της Αμερικανικής
Ακαδημίας και της οικίας του διοικητή της πόλης. Μία από
αυτές έπεσε στην οικία του εμπόρου Ακόπ Κουσσατζικιάν
(Hacop Kussagikian), τραυματίζοντας θανάσιμα τη σύζυγό
του, Αζνίβ. Τη στιγμή του βομβαρδισμού η άτυχη γυναίκα
μάζευε σταφύλια από την κληματαριά του κήπου της. 

Η Ελένη Ευθυμίου από τα Κάτω Λεύκαρα στάθηκε πιο
«τυχερή»: 

Εργαζόμουνα εις το αγρόκτημα του κ. Α. Σάββα μετά του
συζύγου μου, φυτεύοντας πατάτες. Ήκουσα τον θρουν αε-
ροπλάνων αλλά είπα από μέσα μου, είμεθα εις τους αγρούς
και δεν διατρέχομεν κίνδυνον. Αίφνης ήκουσα δύο τρομα-
κτικάς εκρήξεις εις τον πλησίον του αγροκτήματος ακαλ-
λιέργητον αγρόν. Εκατάλαβα ότι μας εβομβάρδιζαν και κα-
τέφυγα όπισθεν του κορμού ενός κλήματος, αλλά αμέσως
μία βόμβα ριφθείσα εις απόσταση ολίγων μέτρων εξερράγη.
Ένιωσα κάτι να με κτυπά εις το μηρόν και αμέσως κατόπιν
ένα άλλο βλήμα μου απέκοψε τους δύο δακτύλους της δε-
ξιάς χειρός και κατέστρεψε το άλλο αυτής μέρος. Ευχαριστώ
τους πυροσβέστας που τόσον γρήγορα ευρέθησαν εις το
μέρος μου και με ταχύτητα με μετέφεραν εις το Νοσοκομείον.
Ηυχόμην πάντοτε εις τον Θεόν να χάσω εγώ το χέρι μου,
αλλά να σωθή από τον πόλεμον αυτόν ο υιός μου
Λεωνίδας Ευθυμίου, ο οποίος υπηρετεί ως στρα-
τιώτης εις το Κυπριακόν Εθελοντικόν Σώμα. Ο 17
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Η εκκλησία του Αγίου Συμεών στην Αμμόχωστο. Δέχτηκε άμεσο πλήγμα στην επιδρομή της 12ης Ιουλίου του 1941.
Πηγή: Κρατικό Aρχείο Kύπρου: SA1:516/1941.



Θεός εισήκουσε την παράκλησίν μου. 
Ο τραγικός απολογισμός από τις δύο επιθέσεις ήταν ο

θάνατος τριών προσώπων και ο τραυματισμός άλλων
26, αρκετοί εκ των οποίων σοβαρά. Όλοι άμαχοι. 

Ο βομβαρδισμός της 21ης Αυγούστου ήταν η κύρια αιτία
που πολλοί κάτοικοι της πόλης αναχώρησαν προσωρινά
προς τα διάφορα χωριά της επαρχίας, ως αποτέλεσμα και
της πολιτικής των Βρετανών για τις εκκενώσεις των κυ-
πριακών πόλεων. Ο ανταποκριτής της Ελευθερίας σημείωνε
με γλαφυρό τρόπο, λίγες μέρες αργότερα, ότι εξαιτίας της
απομάκρυνσης των Αμμοχωστιανών πλήθος εγκαταλε-
λειμμένων γάτων κυκλοφορούσαν αδέσποτοι στην πόλη
και πως κανένας οικογενειάρχης από τους παραμένοντες
δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα της οικίας του «χωρίς
να εισορμήσουν εις αυτήν καθ’ ομάδας πειναλέοι γάτοι».

Συνεπεία των φονικών βομβαρδισμών του Αυγούστου
υπήρξε, επίσης, η αλλαγή της πολιτικής των Βρετανών

στον τομέα της ενημέρωσης. Από την έναρξη των εχ-
θρικών επιδρομών, κυρίως για λόγους προπαγάν-

δας, οι πληροφορίες που διοχέτευαν οι βρετα-
νικές αρχές στον Τύπο ήταν ελάχιστες και

σε καμία περίπτωση δεν άφηναν να διαρρεύσουν λεπτο-
μέρειες που αφορούσαν τα αποτελέσματα των επιδρο-
μών. Μέσω των επίσημων ανακοινωθέντων που εκδί-
δονταν από το Γραφείο Τύπου έπειτα από κάθε επίθεση,
ενημέρωναν επιγραμματικά τον τοπικό πληθυσμό για τις
επιθέσεις ή τις εμφανίσεις των εχθρικών αεροσκαφών
στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου. Μετά τις φονικές
επιθέσεις σε Αμμόχωστο, Λεμεσό και Λάρνακα τον
Αύγουστο του 1941, για πρώτη φορά από την έναρξη
των εχθρικών επιδρομών, εκδιδόταν ειδικό δελτίο με τα
ονόματα των θυμάτων των αεροπορικών επιδρομών που
αφορούσαν τους αμάχους. Τα δελτία αυτά δημοσιεύονταν
στις τοπικές εφημερίδες την επομένη των βομβαρδισμών.
Ενδεικτικά παρατίθεται το δελτίο τύπου που εξέδωσαν
οι αρχές και αφορά την αεροπορική επίθεση της 21ης
Αυγούστου εναντίον της Αμμοχώστου:

Τα ονόματα των εκ του αστικού πληθυσμού θυμάτων
της επιδρομής παρέχονται εις το ακόλουθον ανακοινωθέν
του Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών, εκδοθέν την
5.30 μ.μ. της χθες:

«Αγγέλλεται μετά λύπης, ότι τα ακόλουθα θύματα μεταξύ

Σχεδιάγραμμα που απεικονίζει τις περιοχές όπου ρίφθηκαν οι βόμβες στις επιδρομές της 12ης Ιουλίου
και 7ης Αυγούστου στην Αμμόχωστο.
Πηγή: Κρατικό Aρχείο Kύπρου: SA1:516/1941.
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του αστικού πληθυσμού επροξενήθησαν κατά την σημε-
ρινήν πρωινήν επιδρομήν κατά της Αμμοχώστου.

Φονευθείς: Λουκάς Κυριάκου, εξ Αγ. Θεοδώρου
Αμμοχώστου

Τραυματισθέντες και μεταφερθέντες εις το νοσοκο-
μείον: Πιερής Χατζηγεωργίου εκ Κάτω Βαρωσίων, και
Χαράλαμπος Θωμά εκ Βαρωσίων.

Τραυματισθέντες αλλά μη μεταφερθέντες εις το νοσο-
κομείον: Μεχμέτ Χουσεΐν εξ Αμμοχώστου, Κώστας
Αντωνίου εκ Βαρωσίων, Γιάγκος Α. Γιαννακουρής εκ
Βαρωσίων και Α. Αργυρίδου εκ Βαρωσίων». 

Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν αφενός σε στρατιωτικούς
λόγους, προκειμένου να αποφορτιστούν τα τηλεφωνικά
κέντρα από τις κλήσεις του τοπικού πληθυσμού που αγω-
νιωδώς περίμενε να πληροφορηθεί για τα θύματα των
επιθέσεων, και αφετέρου προς αποφυγή ψευδών διαδό-
σεων που είχαν σημαντικές επιπτώσεις στο ηθικό και την
ψυχολογία του κυπριακού λαού.

Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης πολιτικής χαιρετίστηκε
από τις τοπικές εφημερίδες. Επί του προκειμένου, η εφη-
μερίδα Νέος Κυπριακός Φύλαξ σημείωνε, μεταξύ άλλων,
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Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία την επο-
μένη των φονικών βομβαρδισμών σε Λεμεσό και
Λάρνακα, στις 14 Αυγούστου 1941.

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία την επο-
μένη του πιο φονικού βομβαρδισμού που υπέστη η
Κύπρος κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
στις 21 Αυγούστου 1941.

«

»

Μια μόλις βδομάδα αργότερα, το πρωί της 21ης
Αυγούστου, η πόλη της Αμμοχώστου υπέστη τη
φονικότερη αεροπορική επιδρομή στην Κύπρο
κατά τη διάρκεια του πολέμου. Από την επίθεση
έχασαν τη ζωή τους 12 πρόσωπα και τραυματί-
στηκαν άλλα 15, ενώ το κόστος των υλικών ζη-
μιών, το οποίο ξεπέρασε τις 10.000 λίρες, ήταν
το μεγαλύτερο που καταγράφηκε από την έναρξη
των βομβαρδισμών. Από τα θύματα των επιθέ-
σεων οι επτά (ένας νεκρός και έξι τραυματίες)
προέρχονταν από τον αστικό πληθυσμό της πό-
λης και οι υπόλοιποι ήταν μέλη των στρατιωτικών
υπηρεσιών.
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στις 16 Αυγούστου 1941:
… Επί τη ευκαιρία, θα είχομεν να εκφράσομεν την ευαρέ-

σκειάν μας διά την νέαν τακτικήν, την οποίαν ακολουθεί το
Γραφείον Δημοσίων Πληροφοριών, το οποίον παρέχει πλήρεις
και αυθεντικάς πληροφορίας περί των επιδρομών και των
αποτελεσμάτων των. Ιδίως παρατηρούμεν, ότι η δημοσίευση
των ονομάτων των θυμάτων όχι μόνον κλείει τα στόματα
όλων εκείνων, οι οποίοι φαντάζονται εκατόμβας, αλλά αίρει
τας αμφιβολίας εις όσους ενδιαφέρονται διά πρόσωπα κατοι-
κούντα πλησίον των εκάστοτε βομβαρδιζομένων περιοχών…

Το τέλος των επιδρομών
Οι αεροπορικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν μετά την

21η Αυγούστου του 1941, επτά στο σύνολο (τρεις τον
Σεπτέμβριο και τέσσερις τον Οκτώβριο), ήταν μικρότερης
κλίμακας και δεν άφησαν πίσω τους θύματα ή σοβαρές υλι-
κές καταστροφές. Η τελευταία ιταλική επίθεση καταγράφηκε

στις 4 Οκτωβρίου. Μετά τον Οκτώβριο του 1941 η Ιταλική
Αεροπορία επικεντρώθηκε στο μέτωπο της Βόρειας

Αφρικής και της Μάλτας, εγκαταλείποντας ορι-
στικά τις επιθέσεις της εναντίον του νησιού.

Η κατάρριψη ενός ιταλικού βομβαρδιστικού από αγγλικό
καταδιωκτικό στην Ξυλοτύμπου στις 26 Αυγούστου –το
πρώτο που κατέπεσε εντός κυπριακού εδάφους– και η αύ-
ξηση του αριθμού των βρετανικών καταδιωκτικών στις αε-
ροπορικές βάσεις του νησιού έπαιξαν σίγουρα σημαντικό
ρόλο στην εγκατάλειψη των αεροπορικών επιχειρήσεων
εναντίον της Κύπρου από τις δυνάμεις του Άξονα.

Συμπερασματικά, οι αεροπορικές επιδρομές και οι συ-
νεχείς παραβιάσεις του κυπριακού εναέριου χώρου από
τις δυνάμεις του Άξονα ήρθαν να επισφραγίσουν την άμε-
ση εμπλοκή και την είσοδο της Κύπρου στον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Το γεγονός ότι τα θύματα από τις επιδρομές αυτές
ήταν λίγα και οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν δεν ήταν
τόσο σημαντικές –εάν τα συγκρίνουμε με αυτά άλλων
χωρών που υπέστησαν ανάλογους βομβαρδισμούς κατά
τη διάρκεια του πολέμου– οφείλεται κατά πρώτο στην
έκταση των επιχειρήσεων αλλά κυρίως στην τακτική που
εφάρμοσαν οι αεροπορικές δυνάμεις του Άξονα. Στην
περίπτωση της Κύπρου επικεντρώθηκαν κυρίως σε βομ-
βαρδισμούς στρατηγικών στόχων (αεροδρόμια, λιμάνια,
αποθήκες καυσίμων, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις)20
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Το βομβαρδισμένο εργοστάσιο της ΚΕΟ μετά την επιδρομή της 14ης Αυγούστου 1941. 
Πηγή: Παναγιώτης Μαχλουζαρίδης, Κύπρος 1940-1960: Ημερολόγιο των εξελίξεων, Λευκωσία 1985.



και όχι σε επιθέσεις εναντίον αστικών κέντρων και αμάχων. 
Η αναποτελεσματικότητα αυτή είχε άμεσες επιπτώσεις στο

ηθικό του τοπικού πληθυσμού, ο οποίος στη συντριπτική
του πλειοψηφία αντιμετώπισε τους βομβαρδισμούς με ψυ-
χραιμία, με εξαίρεση ίσως την περίοδο Μάιος-Ιούνιος του
1941 που το ηθικό του είχε κλονιστεί εξαιτίας της γερμανικής
παρέμβασης στην περιοχή της Μεσογείου, ιδιαίτερα μετά
την κατάληψη και της Κρήτης. Η αναποτελεσματικότητα αυτή
χλευάστηκε ουκ ολίγες φόρες από τον τοπικό Τύπο. Είτε
μέσα από δημοσιογραφικά άρθρα είτε μέσα από σατιρικά
κείμενα. Για παράδειγμα, το… ποίημα «Πασίγνωστοι!», το
οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ελευθερία την 21η
Ιουνίου του 1941, με αφορμή την αναφορά του ραδιοφω-
νικού σταθμού του Τόκιο στις αεροπορικές επιθέσεις που
διενεργήθηκαν εναντίον της Κύπρου λίγες μέρες νωρίτερα: 

Εμείς οι τόσον άσημοι,
γινήκαμε διάσημοι,
για φίλους και για εχθρούς μας.

Ως και το Τόκυο μίλησε
—κι’ ω! Πόσο μας συγκίνησε!—

για τους... βομβαρδισμούς μας.

Όσοι μας αγνοούσανε
και μας αναζητούσανε
στο χάρτη να μας βρούνε,
τώρα την ιστορία μας
—και τη γεωγραφία μας—
θα πληροφορηθούνε.

Μεγάλη βέβαια, η τιμή,
αλλά… τι τύχη σκοτεινή!
Πλατειά για να γνωσθούμε, 
έπρεπε να την πάθουμε,
τον πόλεμο να μάθουμε, 
και… να βομβαρδισθούμε!

Όπως σημειώνει και ένας από τους πιο σημαντικούς ιστο-
ρικούς του 20ού αιώνα ο Eric Hobsbawm, στο βιβλίο
του Η εποχή των άκρων, Ο σύντομος εικοστός αιώνας
1914-1991, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν, αν μη
τι άλλο, ένα μάθημα παγκόσμιας γεωγραφίας. 21
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