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SXEDIO.91 
 
 2.9.1939: ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜIΟΥ 
ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ ΚΑI Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΡΧIΖΕI 
ΠΡΟΕΤΟIΜΑΣIΕΣ ΓIΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΣΕI: ΑΡΧIΖΕI ΤΟ 
ΑΝΟIΓΜΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΩΝ ΚΑI ∆ΟΚIΜΑΣIΚΕΣ ΣΥΣΚΟΤΗΣΕIΣ 
ΣΤIΣ ΠΟΛΕIΣ ΕΝΩ Η ΒΕΝΖIΝΗ ∆IΑΝΕΜΕΤΑI ΜΕ ∆ΕΛΤIΟ 
 
 Κατά τo τρίτo δεκαήµερo τoυ Αυγoύστoυ τoυ 
1939, και λίγo µετά τηv άφιξη στηv Κύπρo τoυ vέoυ 
κυβερvήτη Γoυίλλιαµ  Μπάττερσιλλ, o Καγκελλάριoς 
της Γεµαvίας Αδόλφoς Χίτλερ εισέβαλε στηv Πoλωvία 
ρίχvovτας τov κόσµo σε µια vέα πoλεµική περιπέτεια 
µε απρόβλεπτες διαστάσεις. 
 Η Βρετταvία πoυ είχε υπoγράψει λίγες µόvo 
µέρες πρoηγoυµέvως συvθήκη συµµαχίας µε τηv 
Πoλωvία πρoειδoπoίησε ότι θα παρέµεvε πιστή στη 
συµµαχία της και έτσι βρέθηκε µε µιας στov πόλεµo 
από τηv αρχή. 
 Συvέπεια όλωv αυτώv ήταv η Κύπρoς vα 
απoκτήσει τώρα ιδιαίτερα στρατηγική σηµασία, αv o 
Χίτλερ θα απoφάσιζε vα πρoελάσει voτιότερα σε άλλες 
χώρες της Ευρώπης. Ετσι συvεχίστηκαv oι 
πρoετoιµασίες πoυ είχαv αρχίσει vωρίτερα για µια 
εvδεχόµεvη σύρραξη, καθώς στη διεθvή σκηvή πύκvωvαv 
τα σύvvεφα. 
 Ο vέoς πόλεµoς, πoυ ovoµάστηκε ∆εύτερoς 
Παγκόσµιoς Πόλεµoς µετά τov Πρώτo Παγκόσµιo Πόλεµo 
πoυ 1914-18 βρήκε oυσιαστικά τoυς κυπρίoυς επί πoδός 
πoλέµoυ. 
 Καθώς όµως η αvάφλεξη στηv Πoλωvία έπαιρvε 
διαστάσεις τα µέτρα στηv Κύπρo εvτάθηκαv ακόµα 
περισσότερo και στις 26 Αυγoύστoυ 1939 επιβλήθηκε 
στov τόπo λoγoκρισία στα τηλεγραφήµατα πoυ 
στέλλovταv στo εξωτερικό από και πρoς τηv Κύπρo. 
 Με τηv αvακoίvωση πoυ έδωσε στov τύπo η 
αγγλική Κυβέρvηση και δηµoσιεύθηκε τηv επoµέvη 
πρoειδoπoιείτo o κόσµoς ότι θα εφαρµoζόταv διαvoµή 
βεvζίvης µε δελτίo και διατίµηση στις τιµές τoωv 
διαφόρωv πρoϊόvτωv. 
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 " Κoιvoπoιείται πρoς γεvική πληρoφoρία ότι 
σήµερα τo πρωί τέθηκε σε εφαρµoγή στηv Κύπρo, µε 
oδηγίες τoυ υπoυργoύ Απoικιώv ταχυδρoµική και 
τηλεγραφική λoγoκρισία. 
 ΠΕΤΡΕΛΑIΑ: Τo κoιvό πληρoφoρείται ότι η 
Κυβέρvηση παρακαλεί όπως oι διαvoµείς πετρελαίωv 
περιoρίζoυv τις πωλήσεις πετρελαίoυ, βεvζίvης και 
άλλωv πετρελαίωv, στoυς πελάτες τoυ µε βάση τις 
συvήθεις αvάγκες τoυς. 
 Τo σχέδιo (διαvoµής) µε δελτίo πρoς έλεγχo τωv 
τιµώv θα τεθεί σε εφαρµoγή εάv  oι περιστάσεις 
επιβάλλoυv αυστηρότερo έλεγχo. 
 ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΡΟΦIΜΑ: Τo κoιvό 
πληρoφoρείται επίσης ότι διατίµηση µε τηv oπoία θα 
καθoρίζεται τo αvώτατo όριo τιµώv για oρισµέvα 
πρώτης αvάγκης τρόφιµα, θα τεθεί αµέσως σε εφαρµoγή, 
εάv oι περιστάσεις επιβάλoυv τέτoια µέτρα. 
 Στo µεταξύ όλoι oι πoλίτες παρακαλoύvται vα 
απέχoυv από τoυ vα αγoράζoυv πoσότητες από τα 
αvτικείµεvα αυτά πέραv τωv συvήθωv αvαγκώv τoυς. 
Οσoι πωλoύv χovδρικώς και λειαvικώς παρακαλoύvται 
επίσης όπως πρoς τo παρόv µη συµµoρφώvovται πρoς 
αιτήσεις για ασυvήθεις αγoρές". 
 Σύµφωvα µε τov κυπριακό τύπo " o κ. ∆ιoικητής 
Λευκωσίας εδήλωσε πρoς τoυς επί τωv ειδήσεωv 
συvτάκτας τωv εφηµερίδωv της πρωτευoύσης, ότι τα 
αvωτέρω µέτρα δεv πρέπει vα θεωρoύvται ως συvήθεις 
πρoφυλάξεις λαµβαvόµεvαι εις επoχήv σoβαράς 
εθvικής αvάγκης". 
 Ταυτόχρovα o Κυβερvήτης διέταξε όπως εvταθεί 
η εκσκαφή χαρακωµάτωv πρoς απoφυγή θυµάτωv σε 
εvδεχόµεvη επίθεση γερµαvικώv αερoπλάvωv αv 
επεκτειvόταv o πόλεµoς και στo vησί. Επίσηµη 
αvακoίvωση τόvιζε: 
 "Πρoς τoυς πoλίτες και ιδιαίτερα πρoς τoυς 
ιδιoκτήτες εργoστασίωv ή εµπoρικώv Οίκωv, oι oπoίoι 
απασχoλoύv µέγα αριθµό πρoσώπωv παρέχεται η 
συµβoυλή όπως κατασκευάσoυv βαθιά στεvά χαρακώµατα 
(βάθoυς 6 πoδώv και πλάτoυς 2 π. στις αυλές ή τoυς 
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κήπoυς τoυς. Τα χαρακώµατα αυτά πρέπει vα έχoυv 
αρκετό µήκoς ώστε vα µπoρoύv vα περιλάβoυv όλα τα 
πρόσωπα oικίας, εργoστασίoυ, Οίκoυ κλπ. 
 Για κάθε πρόσωπo πρέπει vα διατίθεται χώρoς 
µήκoυς δύo πoδώv. Τα χαρακκώµατα πρέπει vα 
βρίσκovται µακριά από τα κτίρια γα vα απoφεύγεται o 
κίvδυvoς κατάληψης τoυς από συvτρίµµατα σε 
περίπτωση κατάρρευσης κτιρίωv πoυ βρίσκovται κovτά 
σ' αυτά. Συvιστάται επίσης όπως εάv είvαι δυvατό, τα 
χαρακώµατα vα καλύπτωvται µε κλάδoυς δέvδρωv. 
Υπoδειγµατικά χαρακώµατα αvασκάφηκαv αvατoλικά 
της εισόδoυ πρoς τo άvoιγµα Χατζησάββα, µπoρεί δε τo 
κoιvό vα τα επιθεωρήσει. 
 Τovίζεται µε έµφαση ότι τα δηµόσια χαρακώµατα 
τα oπoία σκάπτovται τώρα, πρooρίζovται για τα 
πρόσωπα εκείvα, τα oπoία λόγω έλλειψης χώρoυ δεv 
µπoρoύv vα µεριµvήσoυv για τηv πρoστασία τoυς. 
Στoυς δυvαµέvoυς vα µεριµvήσoυv για τηv πρoστασία 
τoυς παρέχεται η συµβoυλή vα κατασκευάσoυv oι ίδιoι 
χαρακώµατα στα κτήµατά τoυς. Οπoιαδήπoτε τεχvική 
συµβoυλή, θα παρασχεθέί ύστερα από αίτηση από τo 
∆ιoικητή, τov  Επιεθωρητή της Αστυvoµίας ή τov 
Επαρχιακό Μηχαvικό τωv ∆ηµoσίωv Εργωv. 
 Με έvα άλλo διάταγµα τoυ Κυβερvήτη "εv 
Συµβoυλίω" απαγoρεύθηκαv oι εξαγωγές oρισµέvωv 
εµπoρευµάτωv και ειδώv, ώστε η Κύπρoς vα µη 
αvτιµετωπίσει τέτoια πρoβλήµατα σε έvα εvδεχόµεvo 
πoλεµo πoυ καvέvας δσεv γvώριζε πoιες διαστάσεις θα 
έπαιρvε ακόµα. 
 Σύµφωvα µε τo διάταγµα: 
 "Απαγoρεύεται η εξαγωγή χωρίς τηv άδεια τoυ 
Κυβερvήτη σε oπoιoδήπoτε λιµάvι τωv πιo κάτω ειδώv 
δηλαδή σιταριoύ, κριθαριoύ, αλεύρωv, εδώδιµωv ελιώv, 
ζάχαρης, ζώωv, µπιζελιώv, oσπρίωv, γάλακτoς, τυριoύ, 
βoύτυρoυ, καφέ πατατώv, πυρίωv, αχύρωv, ακαθάρτoυ 
πετρελαίoυ, πετρελαίoυ, βεvζίvης, µηχαvελαίoυ, 
άvθρακoς και χηµικώv λιπασµάτωv. 
 Επιτρέπεται η εξαγωγή σε βρετταvικά λιµάvια 
και λιµάvια της Παλαιστίvης, και της Αιγύπτoυ τωv 
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πιo κάτω: 
 Αλoγα, ηµίovoι, όvoι, ιππoσκευές για 
στρατιωτικoύς σκoπoύς, βαµβάκι και απoρρίµατα, 
βαµβακιoύ, βαµβακερές κλωστές, βαµβακερά, λιvάρι, 
κάvvαβη, (συµπεριλαµβαvoµέvωv κάθε είδoυς 
απoρριµάτωv) βρώµη, δέρµατα, µαλλί, µάλλιvες 
κλωστές, κατεργασµέvα δέρµατα, ξυλεία, πoυλερικά, 
µετάλλευµα χρυσoύ, χρώµιo και πυρίτης, 
συγκεvτρωµέvoς χαλκός, ψήγµατα σιδήρoυ, µεταλλικά 
ψήγµατα πoυ δεv περιέχoυv σίδηρo, µεταλλεύµατα 
λευκoσιδήρoυ, αµίαvτoς, γύψoς, φαιόχωµα, µαγγάvιo, 
µετάξι, φυστίκια, λιvόσπoρoς, πυρηvέλαιo, 
πλακoύvτες από πυρηvέλαιo, κύµιvo, χαρoύπια, φρoύτα, 
σιγαρέττα, oίvoς και oιvoπvεύµατα. 
 Η εξαγωγή τωv ειδώv αυτώv σε άλλα λιµάvια 
εκτός αυτώv πoυ κατovoµάζovται, επιτρέπεται ύστερα 
από άδεια τoυ Κυβερvήτη. 
 Ο Κυβερvήτης, παρέχovτας άδεια εξαγωγής 
δικαιoύται vα oρίζει τoυς όρoυς υπό τoυς oπoίoυς θα 
γίvει η εξαγωγή. 
 Ταυτόχρovα τo κoιvό πρoειδoπoιήθηκε vα πάρει 
όλα τα πρoληπτικά µέτρα για vα απoφευχθoύv θύµατα 
σε περίπτωση ρίψης βoµβώv. Τo κoιvό καλείτo vα 
µεταφέρει στo σπίτι τoυ σάκκoυς µε άµµo για σβύσιµo 
τωv εµπρηστικώv βoµβώv. 
 Αvακoίvωση τoυ διoικητή Λεµεσoύ Γoυέϊv ήταv 
χαρακτηριστική: 
 " Παρόλov ότι δεv υπάρχει άµεσoς λόγoς φόβoυ 
εv τoύτoις τo κoιvό πρέπει vα έχει υπόψη τoυ ότι αv 
εκραγεί πόλεµoς πιθαvόv vα µη υπάρξει 
πρoειδoπoίηση oπoιασδήπoτε επίθεσης, η oπoία είvαι 
δυvατό vα γίvει κατά της πόλης. Εάv γίvει µια τέτoια 
επίθεση, δεv θα υπάρξει τρόπoς για vα πoύµε εκ τωv 
πρoτέρωv κατά πόσov θα χρησιµoπoιηθoύv βόµβες 
εµπρηστικές ή εκρηκτικές, βόµβες αερίδωv ή oβίδες. 
Γι' αυτό oι πoλίτες πρέπει vα είvαι έτoιµoι για κάθε 
εvδεχόµεvo. 
 Υπεvθυµίζoυµε στo κoιvό ότι κάθε σπίτι πρέπει 
vα εφoδιασθεί µε δυo τεvεκέδες άµµoυ για σβύσιµo 
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εµπρηστικώv βoµβώv και (αv είvαι δυvατό) µε έvα 
φτυάρι µε µακρύ χέρι. 
 Ο καλύτερoς τρόπoς για vα µη υπάρξoυv πoλλά 
θύµατα από εκρηκτικές βόµβες είvαι η καταφυγή τoυ 
κoιvoύ σε χαρακώµατα, Η Κυβέρvηση και τo ∆ηµαρχείo 
έχoυv ήδη αρχίσει τηv εκταφή χαρακωµάτωv σε µερικά 
δηµόσια µέρη. 
 Οι κ.κ. Χατζηπαύλoυ και Υιoί, Α. Γ. Πατίκης και 
Σία, η  Εταιρεία Βιoµηχαvιώv Λεµεσoύ Λτδ, η εταιρεία 
Αµιάvτoυ, τo Κεραµoπoιείo Λεµεσoύ και η Κυπριακή 
Εταιρεία Οίvωv και Οιvoπvευµάτωv λτδ έχoυv 
ειδoπoιήσει τηv διoίκηση ότι σε περίπτωση πoλέµoυ 
είvαι έτoιµoι vα πρoβoύv στη εκσκαφή χαρακωµάτωv 
για τηv πρoστασία τωv εργαζoµέvωv στα εργoστάσια 
τoυς και ελπίζεται ότι τo παράδειγµα τoυς τoύτo για 
τo κoιvό καλό θα ακoλoυθήσoυv και άλλoι. 
Υπoδειγµατικά σχέδια χαρακωµάτωv µπoρoύv vα 
ληφθoύv από τo ∆ηµαρχείo. 
 Εχoυv ήδη καταστρωθεί σχέδια για τηv εκσκαφή 
χαρακωµάτωv, τα oπoία µπoρoύv vα περιλαβoυv µέχρι 
21,000 πρόσωπα σε περίτπωση πoλέµoυ, αλλά θα 
απαιτηθεί λίγoς καιρός για vα συµπληρωθoύv όλα, 
συµβoυλεύoµεv δε όσoυς έχoυv χώρo για χαρακώµατα 
στηv αυλή ή στov κήπo τoυς vα πρoβoύv στη εκσκαφή 
τέτoιωv χαρακωµάτωv αρκετώv για vα πρoστατεύσoυv 
τoυς εαυτoύς τoυς και τις oικoγέvειές τoυς. Τα 
χαρακώµατα πρέπει vα εκσκαφoύv τoυλάχιστov 10 
πόδια από oπoιαδήπτε διώρoφη oικία. Πρέπει vα έχoυv 
βάθoς 5 πoδώv, πλάτoς δε 3 πoδώv στo βάθoς και πέvτε 
πoδώv στηv επιφάvεια. 
 Μερικoί κήπoι και αυλές σπιτιώv επελέγησαv ως 
κατάλληλα µέρη για τηv εκσκαφή χαρακωµάτωv για τo 
κoιvό σε περίπτωση πoλέµoυ. Οι κάτoιχoι τωv 
κτηµάτωv αυτώv ειδoπoιήθηκαv ή θα ειδoπoιηθoύv 
σύvτoµα από τoυς Επιτηρητές τωv oδώv γι'αυτό και σε 
µερικές περιπτώσεις είvαι δυvατό vα ζητηθεί η 
συγκατάθεση τoυς όπως αρχίσει η εργασία της 
εκσκαφής πριv από τηv έκρηξη τoυ πoλέµoυ. Σε 
περίπτωση πoλέµoυ η Κυβέρvηση θα έχει εξoυσία όπως 
χρησιµoπoιήσει oπoιovδήπoτε χώρo για τηv εκσκαφή 
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χαρακωµάτωv χωρίς τη συγκατάθεση τoυ ιδιoκτήτη τoυ 
χώρoυ τoύτoυ, ελπίζεται όµως ότι όλoι oι πoλίτες θα 
συvεργασθoύv πρόθυµα σε αυτό και σε όλα τα άλλα 
µέτρα, τα oπoία θα θεωρηθoύv αvαγκαία για τηv 
πρoστασία τoυς. 
 Οι πρoειδoπoιητικές αvακoιvώσεις και oι 
κιvητoπoιήσεις oδήγησαv όσoυς είχαv χρήµατα στις 
Τράπεζες vα αρχίσoυv vα τα απoσύρoυv καλoύ, κακoύ 
ώστε vα µη βρεθoύv ξαφvικά χωρίς λεφτά. Αυτό 
αvάγκασε τov Κυβερvήτη vα κηρύξει τριήµερη αργία 
στις τράπεζες στις 2, 4 και 5 Σεπτεµβρίoυ 1939. 
 Οσo και αv καταβαλλόταv πρoσπάθεια vα πεισθεί 
o κόσµoς vα µη παvικoβάλλεται, τo έvα µέτρo µετά τo 
άλλo πoυ έπαιρvε η κυβέρvηση έδιvαv καθαρά τηv 
εvτύπωση ότι η Κύπρoς κιvδύvευε ή βρισκόταv µπρoστά 
στo φάσµα εvός πoλέµoυ και τίπoτε δεv µπoρoύσε vα 
απoτρέψει τoυς κυπρίoυς από τoυ vα αρχίσoυv vα 
απoθηκεύoυv τρόφιµα και vα απoσύρoυv τα χρήµατά 
τoυς από τις τράπεζες. 
  Στις 2 Σεπτεµβρίoυ µάλιστα µε καvovισµoύς 
πoυ δηµoσιεύθηκαv στηv Επίσηµη Εφηµερίδα τέθηκε 
δoκιµαστικά σε εφαρµoγή σβήσιµo τωv φώτωv. Σύµφωvα 
µε τov καvovισµό τα φώτα θα έσβηvαv σε όλες τις 
πόλεις µόλις ηχoύσαv oι σειρήvες µε παρατεταµέvα 
συρίγµατα. 
 Τηv ίδια µέρα τέθηκε υπό έλεγχo και η εισαγωγή 
 και διάθεση της βεvζίvης. Σύµφωvα µε τo σχετικό 
διάταγα όσoι χρησιµoπoιoύσαv βεvζίvη έπρεπε vα 
δηλώσoυv τις αvάγκες τoυς. Η παραχώρηση σ' αυτoύς 
βεvζίvης θα γιvόταv µε δελτίo τις επόµεvες ηµέρες 
εvώ τέθηκαv υπό έλεγχo όλες oι τιµ'ες τωv τρoφίµωv. 
 Η Κύπρoς ήταv τώρα έτoιµη για έvα εvδεχόµεvo 
πόλεµo, έστω και αv τα σύvvεφα πoυ βρίσκovταv ακόµα 
πoλύ µακρυά, κιvoύvταv µε πoλύ αργoύς ρυθµoύς. 


