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22.9.1940: IΤΑΛIΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΒΟΜΒΑΡ∆IΖΟΥΝ ΤΟ
ΛIΜΑΝI ΞΕΡΟΥ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟN ΠΑΝIΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΚΑΤΟIΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Εvώ η Iταλία είχε εισέλθει στov πόλεµo δίπλα
στo
Γερµαvό
δικτάτoρα
Αδόλφo
Χίτλερ
και
συγκέvτρωvε στρατεύµατά της στα Βαλκάvια, µε στόχo
τηv κατάληψη της Ελλάδας, για vα βρει o Αξovας όπως
αvoµάστηκε η συvεργασία Γερµαvίας- Iταλίας, διέξoδo
πρoς τη Μεσόγειo, τηv Αφρική και τη Ρωσία, στηv
Ελλάδα
επικρατoύσε
πυρετός
πoλέµoυ,
µε
µετακιvήσεις στρατιωτικώv δυvάµεωv στα σύvoρα της
χώρας.
Η Κύπρoς πoυ βρικσκόταv τώρα υπό τov έλεγχo
τoυ vέoυ Πρωθυπoυργoύ της Βρεταvίας Ουϊvστωv
Τσέρτσιλ, δεχόταv τις πρώτες επιθέσεις ιταλικώv
αερoπλάvωv και έχαvε στo µέτωπo τoυ Λovδίvoυ τoυς
πρώτoυς άvδρες.
Σύµφωvα µε αvακoίvωση τoυ Γραφείoυ ∆ηµoσίωv
Πληρoφoριώv στις 17 Σεπτεµβρίoυ 1939 είχαv σκoτωθεί
κατά τoυς βoµβαρδισµoύς στη βρετταvική πρωτεύoυσα
oι Κύπριoι Λoϊζoς Θεoδoσίoυ, από τo ∆άλι και
Γεώργιoς Καραµαvής από τo ∆αυλό.
Αλλoι δυo χάθηκαv λίγo αργότερα: Οι Χρίστoς
∆ικωµίτης µε τηv αγγλίδα σύζυγo τoυ και τo παιδί
τoυς σκoτώθηκαv κατά τη διάρκεια vέωv βoµβαρδισµώv
στo Λovδίvo, εvώ στις 24 σκoτώθηκε και πάλι στo
Λovδίvo o Αvδρόvικoς Στυλιαvoύ από τη Βυζακιά.
Εvώ oι συγκρoύσεις διεξάγovταv σε µεγάλη
ακόµα απόσταση από τηv Κύπρo τo Iταλικό Ραδιόφωvo
θυµήθηκε έvα παλιό επεισόδιo επί Κυβερvητείας τoυ
Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ στηv Κύπρo και απείλησε τoυς
Κυπρίoυς ότι η ιταλική αερoπoρία θα τoυς τιµωρoύσε
για τη συµπεριφoρά τoυς πρoς τov πρώηv ∆ιoικητή της
∆ωδεκαvήσoυ Μάριo Κάγκo, πoυ είχε επισκεφθεί στηv
περίoδo πoυ κυβερvoύσε o Πάλµερ.
Πραγµατικά στις 21 Σεπτεµβρίoυ, 1940, τρία
αερoπλάvα έκαµαv τη εµφάvιση τoυς πάvω από τη
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Λευκωσία.
Οι περισσότερoι Κύπριoι έβλεπαv για πρώτη
φoρά ίσως αερoπλάvα και παρά τις πρειδoπoιήσεις πoυ
τoυς είχαv δoθεί, αvτί vα µπoυv στα χαρακώµατα για
πρoστασία "εvεφαvίσθησαv εις τoυς εξώστας τωv
oικιώv τωv" σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Ελευθερία" της
22 Σεπτεµβρίoυ 1940 "µε τα βλέµµατα εστραµµέvα πρoς
τov oυραvόv διά vα διακρίvoυv επερχόµεvα
αερoπλάvα".
Εκείvη τη στιγµή τελείτo στηv εκκλησία
Φαvερωµέvης µια κηδεία (της Ελεvας Κ. Χαραλαµπίδoυ)
και oι συγγεvείς της άφησαv τη σoρό στηv Εκκλησία
και έτρεξαv στα χαρακώµατα.
Τα αερoπλάvα εξαφαvίστηκαv σε λιγα λεπτά και
τo αρχηγείo της Οργάvωσης Παθητικής Αεράµυvας είχε
πoλλές παρατηρήσεις για τη στάση τoυ κoιvoύ:
" Αριθµός πρoσώπωv µετέβησαv αµέσως στα
χαρακώµατα αλλά όχι ακριβώς όλoι εκείvoι, oι oπoίoι
όφειλαv vα τo κάµoυv. Πoλλoί στέκovταv στις
εισόδoυς τωv oικιώv και τωv καταστηµάστωv αvτί vα
αvαζητήσoυv καταφύγιo ευθύς µόλις δόθηκε τo
σύvθηµα.
Πoλλή περιττή σύγχυση πρoκλήθηκε από πρόσωπα,
τα oπoία πρoσπαθoύσαv vα βγoυv από τηv πόλη µε
πoδήλατα. Στo µέλλov η αστυvoµία θα πάρει δραστικά
µέτρα εvαvτίov όλωv όσoι θα παρέβαιvαv τoυς
καvovισµoύς της τρoχαίας κίvησης πoυ ισχύoυv κατά
τη διάρκεια τωv αερoπoρικώv συvαγερµώv.
Τo πρoσωπικό της Οργάvωσης Παθητικής
Αεράµυvας αvταπoκρίθηκε πoλύ ικαvoπoιητικά".
Η πτήση τωv αερoπλάvωv ήταv αvαγvωριστική και
τήv επoµέvη (22.9.1940) επέστρεψαv µε τις βόµβες τoυς
στηv περιoχή Μόρφoυ και βoµβάρδισαv τo λιµάvι τoυ
Ξερoύ.
Ο κόσµoς τρoµoκρατήθηκε και ήταv θαύµα ότι
πoλλές από τις βόµβες εκράγηκαv στη θάλασσα χωρίς
vα υπάρξoυv θύµατα. Ο διευθυvτής τoυ ξεvoδoχείoυ
Ριβιέρα Iωάvvης Μασώvoς, πρώηv δεκαvέας τoυ
βρετταvικoύ στρατoύ αφηγήθηκε:
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" Ευρισκόµηv εις τo µαγειρείov τoυ ξεδoχείoυ
µoυ, όταv όλως αιφvιδίως ήκoυσα δυo βαρείς
υπoκώφoυς κρότoυς και ησθάvθηv, ότι εδovείτo τo
τριόρoφov κτίριov τoυ ξεvoδoχείoυ. Κατ' αρχάς
εvόµισα,
ότι
επρόκειτo
περί
σεισµoύ,
αλλ'
αστραπιαίως επαvήλθov εις τηv µvήµηv µoυ oι κρότoι
πoλεµικώv εκρήξεωv και έσπευσα πρoς τo παράθυρov εκ
τoυ oπoίoυ είδov στήληv ύδατoς εις τηv θάλασσαv εις
απόστασιv 400 περίπoυ µέτρωv εκ της ακτής.
Ητέvισα τov oυραvόv και είδov διαγράφovτα
κύκλoυς υπεράvω µας τα βoµβαδιστικά. Ταύτα είχov
ρίψη ήδη τας πρώτας βόµβας τωv, αι oπoίαι απέτυχov
τoυ στόχoυ τωv, ριφθείσαι εις τηv θάλασσαv.
Συχίζovτας τηv πτήσιv τωv τα αερoπλάvα διέγραψαv
vέoυς κύκλoυς και, όταv έφθασαv και πάλιv υπεράvω
τoυ ιδίoυ περίπoυ µέρoυς εξαπέλυσαv
δευτέραv
επίθεσιv εκ πέvτε βoµβώv, αι oπoίαι επίσης
ηστόχησαv.
Η αστoχία αυτή δεv απήλπισε τoυς επιδρoµείς,
oι oπoίoι εξετέλεσαv και τρίτη κυκλικήv πτήσιv,
ρίψαvτες και άλλας ταυτoχρόvως βόµβας, αι oπoίαι
έπεσαv εις τηv θάλασσαv".
Αλλoς αυτόπτης µάρτυρας, o Γεώργιoς Ζήvωvoς
πoυ βρισκόταv στoυς αγρoύς στηv περιoχή τωv Σόλωv
είπε:
" Οταv τα αερoπλάvα ίπταvτo υπεράvω της
πεφερείας Σόλωv, έv τoύτωv εµυδραλλιoβόλησε τρία
πoίµvια... πρoβάτωv. Εvτός τωv πoιµvίωv τoύτωv τα
πρόβατα εβάδιζov εις µακράv γραµµήv, αλλά καvέvα εξ
αυτώv δεv έπεσε θύµα της εvαερίoυ αυτής
πεπoιθήσεως.
Ολoι όσoι σχεδόv ευρέθηµεv εις τηv περιoχήv
εκείvηv, άvδρες, γυvαίκες και παιδιά, καταληφθέvτες
εξ απρoόπτoυ από τηv άvαvδρov αυτήv επίθεσιv
κατεφύγoµεv παvτoύ, όπως ηλπίζαµεv vα διαφύγωµεv
τov κίvδυvov".
∆ύσκoλες στιγµές πέρασαv επίσης oι Χασάv
Βεχµπή και Χρίστoς Σαρµατάς, vαυτικoί και φύλακες
τoυ "Αφρoύ" εvαvτίov τωv oπoίωv oι επιδρoµείς είχαv
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στρέψει τις επιθέσεις τoυς, εvώ βρίσκovταv στo
λιµάvι τoυ Ξερoύ:
Είπε o Βεχµπή:
"Εγώ ευρισκόµηv επί της γεφύρας τoυ
ηγκυρoβoληµέvoη σκάφoυς µας και o συvάδελφoς µoυ
Χρήστoς Σαρµατάς, επί τoυ καταστρώµατoς, ότε
αιφvιδίως αvτελήφθηµεv vα ίπταvται υπεράvω µας
αερoπλάvα.
Εvτός oλίγωv δευτερoλέπτωv µας εβoµβάρδιζαv.
Μία βόµβα έπεσε και εξερράγη πλησίov τoυς σκάφoυς
µας, και εκ της εκρήξεως της στήλη ύδατoς αvεπήδησε
και εκάλυψε µέρoς αυτoύ.
Τo καλάθι, όπoυ εφύλαττα τo ψωµί µoυ έγιvε
µoύσκεµα. ∆εv έχασα καιρόv και εφώvαξα τov Χρήστov,
µαζί µε τov oπoίov επέβηv της µικράς λέµβoυ τoυ
"Αφρoύ" και εβγήκαµε κωπηλατoύvτες εις τηv ξηράv.
Εv τω µεταξύ εvώ εκωπηλατoύσαµεv τα αερoπλάvα
έκαµvαv τov δεύτερov κύκλov υπεράvω µας και µόλις
επατήσαµεv τo πόδι µας εις τηv απoβάθραv, είδαµεv vα
ρίπτoυv και άλλας βόµβας.
Εσπεύσαµεv εις τoυς αγρoύς, διά vα γλυτώσωµεv
από αυτό τo κακό".
Τα ιταλικά αερoπλάvα εκτέλεσαv επίσης
πτήσεις πάvω από τηv υπόλoιπη Κύπρo και άλλες φoρές
τov ίδιo µήvα, χωρίς όµως vα βoµβαρδίζoυv. Πέτυχαv
όµως τov στόχo τoυς πoυ ήταv vα πρoκαλέσoυv παvικό
µεταξύ τoυ κόσµoυ.
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