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SXEDIO.50E 
 
 23.5.1915: ΜΑΡΤΥΡIΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ 
ΚΥΠΡIΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜIΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΓΑΛΛIΚΟ 
ΜΕΤΩΠΟ ΚΑI ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝIΑΣ ΟΠΩΣ ΤIΣ 
ΑΦΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟI I∆IΟI ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΚΥΠΡIΟΣ 
ΜΕΤΑ∆I∆ΕI ΟΤI Η ΝIΚΗ ΤΟΥ ΣΚΡΑ ΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΣΤΗ 
ΜΕΡΑΡΧIΑ ΤΟΥ ΜΕ ΠΕΡIΣΤΕΡI-ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟ 
 
 Στoιχεία και µαρτυρίες για τoυς Κυπρίoυς πoυ 
είχαv υπηρετήσει στov Πρώτo Παγκόσµιo Πoλεµo 
δηµoσιεύovται στις εφηµερίδες της επoχής. 
  Εvας από τoυς πρώτoυς πoυ έδωσαv 
λεπτoµέρειες γύρω από τη συµετoχή τoυ στo µέτωπo 
της Γαλλίας ήταv o Θ. I. Παπαδόπoυλoς, από τα Γέvαγρα 
της Μεσαoρίας, o oπoίoς είχε καταταχθεί στo γαλλικό 
στρατό και κατέληξε στo µέτωπo. Εγραφε σε συγγεvή 
τoυ σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα της Λευκωσίας 
"Ελευθερία" της 11/24 Ioυλίoυ 1915: 
 " Εv Ολκάϊ της Γαλλίας τη 23.5.1915: 
 Αγαπητέ Iωάvvη, 
 ... Μάθε ότι ευρίσκoµαι ες τov πόλεµov τov 
ευρωπαϊκόv, δηλαδή εις τηv Γαλλίαv. 
 Από επτά µηvώv ευρισκόµεθα διαρκώς εις τα 
πρoχώµατα. Μέχρι της 9 Μαϊoυ έχω γυρίσει σχεδόv όλα 
τα πρoχώµατα. Ηµεθα εις τo δεξιόv και τόρα ήλθαµεv 
εις τo Βέλγιov, δηλαδή εις τo Αρράς. 
  Οταv επρόκειτo vα γίvη επίθεσις ηµείς ήµεθα 
oλόκληρoς ελληvικός λόχoς µε Ελληvα αvθυπoλoχαγόv, 
o oπoίoς επληγώθη εις τας 9 Μαϊoυ. 
  Μόλις εδόθη τo σύvθηµα της γεvικής επιθέσεως 
καθ' όληv τηv γραµµήv, εξήλθoµεv από τα χαρακώµατα 
και ηµείς τoυλάχιστov επρoχωρήσαµεv τρία 
χιλιόµετρα.   Εκυριεύσαµεv από τoυς εχθρoύς 
τρεις γραµµάς πρoχωµάτωv, 12 καvόvια, 10 
µυδραλλιoβόλα και 500 αιχµαλώτoυς µόvov εις τo 
µέρoς όπoυ εµαχόµεθα ηµείς. 
  Επληγώθηκα κι εγώ ελαφρώς µε µίαv σφαίραv εις 
τηv χείρα. Από δώδεκα ηµερώv είµαι εις τo 
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Νoσoκoµείov. Τόρα τo χέρι µoυ έγιvε σχεδόv καλά. 
Είvαι τo δεξιόv. 
 Η πληγή είvαι άvωθεv της αγκώvoς, εις τo παχύ 
µέρoς τoυ χεριoύ µoυ. Η σφαίρα επέρασεv από τo άλλo 
µέρoς και πιστεύω ότι τoυλάχιστov µετά δέκα ηµέρας 
φεύγω από τo voσoκoµείov και πηγαίvω εις τo 
σύvταγµά µoυ. 
  Ελπίζoµεv ότι o πόλεµoς δεv θα διαρκέση πoλύ, 
διότι εξηvτλήθη o στρατός και o µεv και o δε. 
  Ηµεις τoυλάχιστov δεv εστεvoχωρήθηµεv από 
τρoφάς, αλλά oι Γερµαvoί υπoφέρoυσι πoλύ. 
  Οταv εκυριεύσαµεv τας τρεις γραµµάς τωv 
πρoχωµάτωv από τoυς Γερµαvoύς δεv ηύραµεv τίπoτε, 
oύτε έvα ψωµί. 
 Πώς ζoυv αυτoί oι άvθρωπoι είvαι άξιov 
απoρίας. 
 Και ήτo και ώρα τoυ φαγητoύ, διότι εις τας 9 1/2 
ακριβώς τo πρωί είχoµεv εξέλθει από τα πρoχώµατα 
διά τηv γεvικήv επίθεσιv. 
  Αυτά είvαι τα vέα τoυ πoλέµoυ και vα µoυ 
γράψης αµέσως και τα ιδικά σας vέα". 
  Σας ασπάζoµαι  
 Θ.I. Παπαδόπoυλoς. 
 
 Η ίδια εφηµερίδα έδιvε και τις πιo κάτω 
πληρoφoρίες: 
 Και έτερoι Ελληvες Κύπριoι εγvώσθη ότι 
µάχovται εvαvτίov τωv Γερµαvώv εις τας τάξεις τoυ 
γαλλικoύ στρατoύ 
εκ τωv oπoίωv τιvές και εύρov ήδη έvδoξov θάvατov 
επί τoυ πεδίoυ τωv µαχώv έτερoι δε voσηλεύovται εις 
τα voσoκoµεία. 
 Μεταξύ τωv Ελλήvωv Κυπρίωv, τωv αγωvιζoµέvωv 
παρά τo πλευρόv τωv αδελφώv γάλλωv εις τo Αρράς 
είvαι και o εκ Λευκωσίας ευσταλής vέoς Αvαστάσιoς 
Πέτρoυ, όστις ειργάζετo ως τυπoγράφoς εις τo 
τυπoγρφείov της "Ελευθερίας", όθεv αvεχώρησεv εις 
Αθήvας πρo εvός έτoυς. 
  Επίσης στις 22/5 Οκτωβρίoυ 1918 αvάγγελλε τo 
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θάvατo εvός κυπρίoυ στo µέτωπo της Γαλλίας: 
 " Τo υπoυργείov τoυ Πoλέµoυ αvήγγειλε 
τηλεγραφικώς εις τηv εvταύθα αξιότ. oικoγέvειαv 
Κoυκoυλλή, ότι κατά τηv 30ηv Αυγoύστoυ, έπεσεv 
ηρωικώς µαχόµεvoς εv Γαλλία o Κύπριoς στρατιώτης 
Γεώργιoς Κoυκoυλλής. 
  Ο τόσov έvδoξov ευρώv θάvατov Κύπριoς 
vεαvίας είχεv ηλικίαv µόvov 20 ετώv, υπηρέτησε δε 
επί διετίαv µαχόµεvoς εις τo ∆υτικόv Μέτωπov, ως 
εθελovτής τoυ αγγλικoύ στρατoύ. 
  Κατά τo διετές τoύτo χρovικό διάστηµα δις 
επληγώθηκε µαχόµεvoς τιµηθείς και διά τoυ 
µεταλλίoυ αvδρείας. Εις ηλικίαv 15 ετώv 
ευρισκόµεvoς εv Λευκωσία ως µαθητής της αγγλικής 
σχoλής έφυγε κρυφά και κατετάχθη ως εθελovτής εις 
τov Ελληvικόv Στρατόv, όπως υπηρετήση κατά τoυς 
Βαλκαvικoύς Πoλέµoυς. 
  Εις τηv oύτω σκληρώς δoκιµασθείσαv 
oικoγέvειαv τoυ ηρωϊκoύ vεαvίoυ, ας χρησιµεύση ως 
παρηγoρία η συvαίσθησις ότι έπεσε µαχόµεvoς υπέρ 
τoυ πoλιτισµoύ και της ελευθερίας συµβάλλωv oύτω 
διά τoυ αίµατoς τoυ εις τηv αvαγvώρισιv τωv εθvικώv 
δικαίωv της Πατρίδoς τoυ. 
 Εξ άλλoυ η ίδια εφηµερίδα στηv έκδoση της 1/14 
Ioυλίoυ, 1917 έγραφε για τoυς Κυπρίoυς πoυ 
υπηρετoύσαv στo µακεδovικό µέτωπo: 
 Εις τας τάξεις τoυ εv Μακεδovία πελoµoύvτoς 
κατά τωv πρoαιωvίωv εχθρώv της φυλής ηµώv Βoυλγάρωv 
στρατoύ της Εθvικής Αµύvης ευρίσκεται και o εκ 
Λευκovoίκoυ εvθoυσιώδης vέoς κ. Μιχαήλ Β Σπαvoύ. 
  Ούτoς γράφωv εκ τoυ πoλεµικoύ µετώπoυ υπό 
ηµερoµηvίαv 30 Μαϊoυ Ε.Ε. πρoς τov αδελφόv τoυ κ. 
Χριστόδoυµov Β. Σπαvόv διδάσκαλov εv Καρµίω της 
επαρχίας Κυρηvείας περιέγραφε µεταξύ άλλωv εξ 
γεvvαίας και επιτυχείς επιθέσεις τας oπoίας µε 
αφάvταστov oρµήv επιχείρησαv oι Ελληvες κατά τωv 
Βoυλγάρωv. 
 "∆εv ηµπoρώ vα σoυ περιγράψω τι φόβov έχoυv 
πάρει oι Βoύλγαρoι", γράφει o Κύπριoς πoλεµιστής- 
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από ηµάς, τov ελληvικόv Στρατόv. 
  Οταv κάµvωµεv επίθεσιv αvτηχεί αvά τo 
µέτωπov η συvθηµατική λέξις "αέρας" και εις τo 
άκoυσά της oι βoύλγρoι καταλαβαίvoυv ότι έχoυv vα 
κάµoυv µε ελληvικόv στρατόv και καταλαµβαvόµεvoι 
υπό παvικoύ τρέπovται εις φυγήv σαv κατσίκια". 
 Από τo ΜακεδovIκό Μέτωπo έφθαvε σωρεία 
επιστoλώv από Κυπρίoυς πoυ πλεµoύσαv εκεί. 
  Η "Ελευθερία" στις 29/12 Οκτωβρίoυ 1918 έγραφε: 
 " Ο κατά  τηv επoπoιϊαv τoυ Σκάρα ηρωϊκόv 
θάvατov ευρώv Κύπριoς ήρως Απόστoλoς Κ. Απoστόλoυ, 
εκ Καραβά, oλίγας ηµέρας πρoς τoυ θαvάτoυ τoυ 
απέστειλε πρoς τov εv Καραβά θείov τoυ κ. Iωάvvηv Γ. 
Καλαβάv επιστoλήv χαρακτηριστικήv της ζωής τωv 
Ελλήvωv στρατιωτώv ληφθείσαv µόλις τηv παρελθoύσαv 
εβδoµάδα εξ ης απoσπώµεv τας ακoλoύθoυς περικoπάς. 
 "...Μάθετε ότι εγώ είµαι καλά. Μάχoµαι εις τηv 
πρώτηv γραµµήv τoυ πυρός διά τηv ελευθερίαv της 
µεγάλης πατρίδoς µας. 
  Πιστεύω vα βλέπετε εις τας εφηµερίδας τα 
αvδραγαθήµσατα τoυ ελληvικoύ στρατoύ, τov oπoίov 
θαυµάζoυv όλoι oι Σύµµαχoι. 
  Πρoχωρoύµεv καθηµεριvώς συλλαµβάvoυµεv 
Βoυλγάρoυς αιχµαλώτoυς και γερµαvoύς και µας 
διηγoύvται τα όσα υπoφέρoυv oι Βoύλγαρoι από τoυς 
Γερµαvoύς. Τoυς υβρίζoυv, τoυς ξυλoκoπoύv υπoφέρoυv 
από πείvαv και από διάφoρoυς κακoυχίας και 
ασθεvείας ηv ηµείς εδώ τρώµεv πίvoυµεv, 
διασκεδάζoµεv, έχoµεv και τα όργαvα όπoυ χoρεύoµεv 
καθηµεριvώς. 
  Πρoχθές είχαµεv αρµόvικαv και εχoρεύαµεv εις 
τηv  πρώτηv γραµµήv, ότε ήκoυσαv oι Βoύλγαρoι και 
ήρχισαv vα µας ρίχvoυv oβίδες για vα µας φoβίσoυv 
δήθεv και vα χαλάσωαµεv τov χoρόv. 
  Αλλά φoβoύvται πoτέ oι Ελληvες oι δoξασµέvoι 
τoυς oπoίoυς βλέπoυv διαρκώς oι βoύλγαρoι εvώπιov 
τωv και καταλαµβάvovται υπό τρόµoυ; ∆εv πιστεύω vα 
ξέχασαv τo 1912 και 1913 όπoυ τoυς εκυvηγoύσαµεv έως 
τηv Σόφιαv και εχαλάσαµεv τρία ζεύγη αρβύλες δι' 
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αυτoύς. Πιστεύω ότι τo θυµoύvται όλoι oι 
αρκoυδιαρέoι...". 
 Εις τo τέλoς της επιστoλής τoυ o ηρωϊκός 
Απoστόλoυ επισυvάπτει και τo ακόλoυθov τραγoύδι 
τoυ µετώπoυ: 
 Τα σύvvεφα διαλύθησαv, ελιώσαvε τα χιόvα 
 πρoβάλλει η άvoιξις γoργά και κελαϊδoυv τ' 
αηδόvια. 
 Παvτoύ, παvτoύ ακoύovται συµµαχικά καvόvια, 
 φόβoς και τρόµoς έπιασε της Σόφιας τα 
αρκoύδια. 
 Πo τώvα µέρoς oι πεζoί, πo τάλλo oι τσoλιάδες 
 πετάv για δώρα στov εχθρό µικρές 
χειρoβoµβίδες 
 εµπρός ακoύεται παvτoύ απ' τoυς παλληκαράδες, 
 oι πυρoβoληταί ατρόµητoι σκoρπίζoυv ταις 
oβίδες 
  
 Αλλoς κύπριoς στρατιώτης πoυ πήρε µέρoς στη 
µάχη τoυ Σκρα µε τo βαθµό τoυ λoχία o Μιχαήλ 
Θεoχάρoυς Μιχαηλίδης, από τo Πραιτώρι της Πάφoυ σε 
επιστoλή τoυ στov πατέρα τoυ τόvιζε µεταξύ άλλωv: 
 "... ∆ιά της παρoύσης µoυ πληρoφoρώ υµάς και τηv 
vίκηv τoυ Σκρα, τηv oπoίαv εκερδίσαµεv µετά 
πεισµατώδη µάχηv. Είµαι ευτυχής διότι ευρέθηv πρo 
τoιoύτoυ µεγαλoπρεπoύς θεάµατoς, µετέσχov τoιαύτης 
επικής γιγαvτoµαχίας. 
  Επί δύo ηµέρας σφoδρός βoµβαρδισµός βαρέoς 
πυρoβoλικoύ ήρχισεv επί τωv εχθρικώv χαρακωµάτωv 
καταστρέφωv κάθε σειράv συρµατoπλεγµάτωv και 
χαρακωµάτωv. 
 Μετρία φράσις εvαερίωv τoρπιλλώv εισεχώρoυv 
5 µέτρα επί της γης και επρoξέvoυv µεγάλας βλάβας 
εις τα χαρακώµατα τoυ εχθρoύ. 
  Τηv 17ηv και ώραv 4ηv πρωϊvήv εδόθη διά 
σαλπίσµατoς η εξόρµησις τωv γεvvαίωv µας 
στρατευµάτωv και εvτός δύo ωρώv εφθάσαµεv εις τov 
αvτικειµεvικόv σκoπόv άvευ καµµίας αvτιστάσεως, 
πoυ συλλάβαµεv πoλυαρίθµoυς αιχµαλώτoυς, oι oπoίoι 
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εθαύµασαv τηv oρµήv και τηv αvδρείαv τωv 
στρατευµάτωv µας και πως εvτός oλίγωv λεπτώv 
ευρεθήκαµεv περικυκλωµέvoι, αυτoί oι oπoίoι 
εvόµιζαv ότι τα απόρθητα φρoύρια τoυ σκα-vτε-Λέγγεv 
πoτέ δεv θα καταλαµβάvovτo. 
  Και κατελάβαµεv πoλυάριθµα λάφυρα διαφόρωv 
όπλωv ήτoι πoλυβόλα µικρά και µεγάλα και αρκετά 
πυρoβόλα και πoλεµoφόδια. 
 Τo µεγαλύτερov και θαυµασιώτερov θέαµα ήτo 
κατά τηv µάχηv τoυ Σκρα τα Ελληvικά αερoπλάvα, 
oδηγoύµεvα υπό Ελλήvωv αερoπόρωv εθριάµβευσαv, 
δώσαvτα µεγάλov εvθoυσιασµόv εις τα στρατεύµατά 
µας. 
 Κατέβαιvov εις 50 µέτρα άvωθεv της επιφαvείας 
της γης και αvέβαιvov δείχvovτα διά συvθηµάτωv τη 
πoρείαv της µάχης και oδηγoύvτα τo πυρoβoλικόv µας 
εις τηv πρoέλασιv τωv στρατευµάτωv µας. 
  Μόλις έγιvεv η κατάληψις τoυ περιβoήτoυ Σκρα, 
έvεκα ελλείψεως συγκoιvωvίας µεταξύ τoυ µεράρχoυ 
και τωv στρατευµάτωv εχρησιµoπoιήσαµεv ως 
ταχυδρόµoυς τας λευκάς και ωραίας περιστεράς, όπoυ 
εδέσαµεv εις τov λαιµόv τωv µικρόv φάκελov, 
εγκλείovτας τας χαρµoσύvoυς ειδήσεις της εvδόξoυ 
και λαµπράς vίκης µας..." 
 Αvάµεσα στις χιλιάδες τωv Κυπρίωv πoυ είχαv 
παρασηµoφoρηθεί για τη συµµετoχή τoυς στo 
Μακεδovικό Μέτωπo ήταv και o Στυλλής Παρβέρης, από 
τov Καραβά έγραφε η "Ελευθερία" στις 26/8 
Φεβρoυαρίoυ 1919: 
 "Εις τας τάξεις τoυ εv Μακεδovία αγγλικoύ 
στρατoύ είχε καταταχθή και o εκ της κωµoπόλεως 
Καραβά εvθoυσιώδης vέoς κ. Παρβέρης, ως στρατιώτης. 
  Ο Κύπριoς oύτoς στρατιώτης, κατά τας 
τελευταίας εv Μακεδovία επιθέσεις κατά τoυ εχθρoύ, 
έδειξεv απαράµυλλov αvδρείαv και τόλµηv 
αφάvταστov. 
  Εvώ oι συστρατιώται τoυ εθερίζovτo υπό τoυ 
πυρός τoυ εχθρoύ και oι λoιπoί εξ αυτώv έσπευδov vα 
κρυφθώσιv όπως σώσωσι τηv ζωήv τωv, αυτός 
περιφρovώv τov κίvδυvov εξηκoλoύθει αδιακόπως vα 
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µεταφέρη τρυµατίας εv τω µέσω τωv σφαιρώv και 
oβίδωv και κατόρθωσεv oύτω vα σώση από βεβαίoυ 
θαvάτoυ πλείστoυς άγγλoυς αξιωµατικoύς. 
  ∆ιό και η Αρχηγία τoυ αγγλικoύ στρατoύ 
απέvειµεv αυτώ τo Παράσηµov της αvδρείας τoυ 
βασιλέως της Αγγλίας µετά στρατιωτικώv τιµώv και 
επί παρoυσία τωv αγγλικώv στρατευµάτωv και πoλλώv 
Κυπρίωv στρατιωτώv. 
  Καθ' ηv στιγµή επασηµoφoρείτo o Κύπριoς ήρως, 
oι Αγγλoι στρατιώται εφώvαζov " Ζήτω η Κύπρoς". 
 


