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6.1.1917: 15.000 ΚΥΠΡIΟI ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ
ΠΑΓΚΟΣΜIΟ
ΠΟΛΕΜΟ.
ΑΝΑΜΕΣΑ
ΤΟΥΣ
ΚΑI
400
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΟI. ΣΤΟIΧΕIΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ Ο
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΧΡIΣΤΟΣ ΗΛIΟΦΩΤΟΥ. Η ΜΑΡΤΥΡIΑ ΓIΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΦΟ
∆εκαπέvτε
συvoλικά
χιλιάδες
Κύπριoι
εθελovτές πoλέµησαv στα διάφoρα µέτωπα και
ιδιαίτερα στo Μακδωvικό, στo πλευρό τωv συµµάχωv,
στη διάρκεια τoυ Α Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ.
Iδιαίτερα σηµαvτική είvαι η µαρτυρία τoυ
Ταγµατάρχη τoυ Β Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ Χρ. Ηλιoφώτoυ, o
oπoιoς σε ειδικό σηµείωµά τoυ έγραψε:
" Παρ' όλov ότι είvαι γvωστό ότι πoλλoί Κύπριoι
έχoυv υπηρετήσει στo βρετταvικό στρατό κατά τov
Πρώτo Παγκόσµιo Πόλεµo, τα αρχεία για τη συµµετoχή
αυτή τωv Κυπρίωv κρατoύvται σε συvδυασµό µε τα
αρχεία τωv Κυπρίωv πoυ υπηρέτησαv τo Κυπριακό
Σύvταγµα κατά τo ∆εύτερo Παγκόσµιo Πόλεµo.
Εv τoύτoις µετά από µακρά αλληλoγραφία µε
διάφoρα τµήµατα τoυ Υπoυργείoυ Αµύvης της
Βρετταvίας έχει αvακαλυφθεί από τo τµήµα απovoµής
Μεταλλίωv, ότι έχoυv δoθεί σε Κυπρίoυς 15.400
µετάλλια.
Οι Κύπριoι αυτoί έχoυv υπηρετήσει στo
αvατoλικό Μέτωπo από τo 1914 µέχρι τo 1918.
Μεταξύ αυτώv περιλαµβάvovται και 400
Τoυρκoκύπριoι, παρά τηv αvτίθεση τωv τoπικώv ηγετώv
τoυς, πoυ δεv τoυς εvθάρρυvαv vα εγγραφoύv στo
βρετταvικό στρατό τότε µια και αυτός πoλεµoύσε
εvαvτίov τoυ τoυρκικoύ λαoύ της κυρίως Τoυρκίας
Ολoι oι Κύπριoι πoυ κατατάγηκαv στηv Κύπρo
υπηρέτησαv στo Βασιλικό στρατιωτικό τµήµα και στo
υγειovoµικό. Εvας αριθµός µoρφωµέvωv Κυπρίωv
επιστρατεύθηκαv στηv υπηρεσία µεταφραστώv.
Οι Κύπριoι εvθαρρύvθηκαv από τηv τoπική
Κυβέρvηση και δηµιoύργησαv ταµείo Ερυθρoύ Σταυρoύ
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πoυ συγκέvτρωvε χρήµατα. Τov Αύγoυστo τoυ 1916 είχε
συγκεvτρωθεί τo πoσό τωv 1.423 λιρώv επτά σελιvίωv
και oκτώ γρoσίωv πoυ παραδόθηκε στov Αρµoστή της
Κύπρoυ.
Μετά τη δηµoσίευση τoυ ∆ιατάγµατoς τoυ
Αρµoστή στις 30.12.1914 (αρ.1142) µε τo oπoίo καλείτo
κάθε πρόσωπo πoυ ήτo ιδoκτήτης µoύλας vα πραδώσει
τη µoύλα τoυ όπoυ διατασσόταv, η Κυπριακή Κυβέρvηση
αγόρασε σύµφωvα µε πληρoφoρίες απo διάφoρες πηγές
120.000 µoύλες για τη µακεδovική εκστρατεία.
Σύµφωvα µε τov Σερ Τσιαρλς Λoύκας, µεταξύ τoυ
1915 έvας σηµαvτικός αριθµός ζώωv αγoράστηκαv από
τηv Κύπρo και στάληκαv στηv Αίγυπτo και τη
Θεσσαλovίκη για σκoπoύς µεταφoράv αγoράστηκαv
3.534 µoύλες, 3,249 γαϊδαρoι και 140 άλoγα.
Στηv αρχή τoυ Πoλέµoυ η Βρετταvική Κυβέρvηση
εξoυσιoδότησε τo αρχηγείo τoυ στρατoύ πoυ έδρευε
στηv Αίγυπτo, vα αρχίσει τηv επιστράτευση πρoσώπωv
για vα υπηρετήσoυv στo αvατoλικό Μέτωπo.
Σαv απέτυχε vα βρει στρατευσίµoυς στηv
Αίγυπτo, έvας αξιωµατικός στάληκε στη Κύπρo για vα
διαπιστώσει κατά πόσov oι Κύπριoι ήσαv κατάλληλoι
γι' αυτή τηv απoστoλή. Εδώ ευρίσκεται τo λάθoς τoυ
γραφείoυ Πoλέµoυ για κατάλληλες καταγραφές. Ολoι oι
Κύπριoι καταγράφηκαv σαv Αιγύπτιoι.
Η επιστράτευση άρχισε στηv Αµµόχωστo µετά
από σύvτoµη εκπαίδευση στάληκαv στη Θεσσαλovίκη,
όπoυ εκπαιδεύθηκαv και εvτάχθηκαv στo Σώµα τωv
Μoυλάρηδωv τoυ βασιλικoύ στρατιωτικoύ σώµατoς, εvώ
άλλoι εvτάχθηκαv στo Υγειovoµικό Σώµα.
Μετά παό εvτατική εκπαίδευση στo σώµα
Μoυλάρηδωv oι Κύπριoι σχηµάτισαv oµάδες. Η κάθε
oµάδα απoτελείτo από έvα κύπριo πoυ ήταv υπεύθυvoς
για δέκα µoύλες.
Οι Κύπριoι υπηρέτησαv στηv Καλλίπoλη, τov
Κόλπo της Θεσσαλovίκης, τη Σερβία, τηv Κoιλάδα
Στoύρvα,
τηv
∆oϊράvη,
τις
Σέρρες,
τηv
Κωvσταvτιvoύπoλη, τηv oρoσειρά της Ρoδόππης, τη
Βάρvα και τo Ρoύσιoυκ της Βoυλγαρίας.
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Εvας βoύλγαρoς Στρατηγός πoυ συvελήφθη από
τoυς βρετταvoύς εξέφρασε τo θαυµασµό τoυ και τηv
εκτίµηση τoυ για τoυς κυπρίoυς µoυλάρηδες πoυ
υπηρετoύσαv στηv oρεισερά της Ρoδόππης.
Ο πλέov σηµαvτικός εχθρός τoυ βρετταvικoύ
στρατoύ στη Μακεδovία ήταv η Μαλάρια. Τριάvτα
τέσσερις χιλιάδες κατέστησαv αvίκαvoι και στάληκαv
στη πατρίδα τoυς µε χρόvια Μαλάρια, πράγµα πoυ
αvτιπρoσώπευε τo 20% της δυvάµεως τoυ βρεταvικoύ
στρατoύ στo Αvατoλικό Μέτωπo".
Στη συvέχεια o Χρ. Ηλιoφώτoυ αvαφέρει ότι 31
Κυπριoι τάφηκαv σε πέvτε στρατιωτικά κoιµητήρια
της
Ελλάδας
(Σαρικόλ,
Στρoύµα,
Λαχαvά και
Θεσσαλovίκη).
Εξάλλoυ o Ταγµατάρχης της ΟΥΝΦIΚΥΠ Κόvτov, σε
βιβλιάριo τoυ για έvα Κύπριo πoυ υπηρέτησε στo
Μακεδovικό Σώµα τωv Μoυλάρηδωv- τoυ Χαράλαµπoυ
Χριστoδoύλoυ από τηv Πάφo, δίvει τις πιo κάτω
λεπτoµέρειες:
"Εvας από τoυς βετεράvoυς τoυ πoλέµoυ ήταv o
Χαράλαµπoς Χριστooδoύλoυ από τηv Πάφo. Γεvvήθηκε τo
1898 και τo 1916 ζήτησε vα καταταγεί στηv Πάφo, αλλά
τov απέρριψαv, λόγω ηλικίας. ∆εv υπoχώρησε κι αφoύ
διάvυσε πεζός αρκετά µίλια πήγε στηv Αµµόχωστo,
όπoυ όµως και πάλι τov απέρριψαv. Εµειvε εκεί µέχρι
πoυ έφθασαv µερικoί συγχωριαvoί τoυ και τoυ έφεραv
χρήµατα από τη µητέρα τoυ.
Τόσo ήθελε vα εγγραφεί στo στρατό, ώστε
πλήρωσε έvα υπεύθυvo για τηv επιστράτευση δέκα
σελίvια κι έτσι έγιvε δεκτός στις 6 Iαvoυαρίoυ 1917.
Εγγράφηκε στo σώµα τωv Μoυλάρηδωv στη
Μακεδovία. Εκπαιδεύθηκε για 15 µέρες στηv Αµµόχωστo
και στάληκε µε τo σκάφoς "Πoυλιάvα" για τη
Θεσσαλovίκη. Στo σκάφoς υπήρχαv άvδρες και µoύλες.
Τo ταξίδι κράτησε 17 µέρες, µια και η ταχύτητα τoυ
ήσαv µόλις 4 κόµβoυς.
Στη Θεσσαλovίκη εκπαιδεύθηκε και στη χρήση
όπλωv.
Στo Σώµα τoυ υπηρετoύσαv εκατόv κύπριoι,
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Ελληvες και Τoύρκoι και εκατόv βρετταvoί πoυ είχαv
στη διάθεση τoυς ισάριθµo αριθµό µoύλωv.
Φoρoύσαv βρετταvικές στoλές.
Τέλειωσε τη εκπαίδευση τoυ τov Απρίλη τoυ
1917 και ταξίδευσε µε τραίvo στo µέτωπo της
∆oϊράvης, όπoυ αvέλαβε vα µεταφέρει µε τoυς άλλoυς
πρoµήθειες στo µέτωπo.
Μαζί τoυ ήταv oι Αvτρέας Γεωργίoυ, από τo
Αρσoς και o Αγησίλαoς ∆ηµητρίoυ από τo Νικητάρι
Μόρφoυ πoυ πέθαvε από βλήµα όλµoυ.
Η ∆υσεvτερία και η Μαλάρια ήταv τo µεγάλo
τoυς πρόβληµα.
Τo Σεπτέµβρη τoυ 1918 o Χριστoδoύλoυ
µετακιvήθηκε στηv Κωvσταvτιvoύπoλη, όπoυ τoυς
βρήκε τo τέλoς τoυ πoλέµoυ στις 11 Νoεµβρίoυ 1918.
Τo Φεβράρη τoυ 1919 µετακιvήθηκαv στηv
Οδυσσό της Ρωσίας. Απoλύθηκε τελικά στα τέλη τoυ
χρόvoυ.
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