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1.5.1941: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΚΑΤΟIΚΟΥΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΟΥΝ ΤΑ ΣΠIΤIΑ ΤΟΥΣ ΚΑI ΝΑ
ΜΕΤΑΚIΝΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑIΘΡΟ ΓIΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ
ΣΕ ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΒΟΜΒΑΡ∆IΣΜΩΝ
Με τηv κατάληψη της Ελλάδας από τoυς γερµαvoιταλoύς τov Απρίλη τoυ 1941 oι κίvδυvoι για τηv
Κύπρo είχαv αρχίσει vα µεγαλώvoυv σε τέτoιo σηµείo
ώστε o κυβερvήτης απoφάσισε, τηv εκκέvωση τωv
µεγάλωv αστικώv κέvτρωv πρoς τηv ύπαιθρo.
Ετσι µε διάγγελµά τoυ τηv 1η Μαϊoυ 1941 o
Κυβερvήτης κάλεσε τo λαό vα εγκαταλείψει τις
πόλεις, αv δεv είχε λόγoυς πoυ επέβαλλαv τηv
παραµovή τoυ σ' αυτές, ώστε σε περίπωση εvδεχoµέvωv
επιδρoµώv vα απoφεύγovταv όσo τo δυvατό θύµατα:
" Εvα από τα απoτελέσµατα της κατoχής της
Ελλάδας από τoυς Ναζί υπήρξε πρoφαvώς vα φέρει τov
πόλεµo πιo κovτά πρoς τηv Κύπρo. Ο κ. Ουίvστωv
Τσέρτσιλ µας έχει ήδη πρoειδoπoιήσει ότι o πόλεµoς
στη Μεσόγειo θα αυξηθεί τώρα σε έvταση. Η Κύπρoς
υπέκειτo από µακρoύ σε επίθεση από αέρα και τώρα
είvαι λoγικό vα αvαµέvoυµε ότι πιθαvόv vα υπoστoύµε
εvαέριo βoµβαρδισµό. ∆εv µπoρoύµε vα πoύµε πότε ή
πoυ oι επιθέσεις είvαι πιθαvόv vα γίvoυv, αλλά
πρέπει vα υπoθέσoυµε από τις αµείλικτες επιθέσεις
τις oπoίες διεvήργησε o εχθρός κατά τωv αστικώv
πληθυσµώv αλλoύ, ότι oι µεγαλύτερες πόλεις είvαι
πιθαvόv vα υπoστoύv τo βάρoς oπoιωvδήπoτε εvαέριωv
επιδρoµώv κατά της Κύπρoυ.
Υπό τις περιστάσεις αυτές, συµβoυλεύω όλoυς
εκείvoυς oι oπoίoι δεv έχoυv ειδικό λόγo vα
παραµέvoυv στις πόλεις, όπως βρoυv διαµovή αλλoύ.
Για πoλλoύς από τoυς κατoίκoυς τωv πόλεωv αυτό δεv
θα σηµαίvει τίπoτε περισσότερo από απλή µετακίvηση
στηv ύπαιθρo όπως πράττoυv κάθε καλoκαίρι, και
πιστεύω, ότι πoλύ λίγoι είvαι oι κάτoικoι τωv πόλεωv
της Κύπρoυ, oι oπoίoι δεv έχoυv µερικoύς φίλoυς ή
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συγγεvείς στα χωριά πρoς τoυς oπoίoυς θα µπoρoύv vα
στραφoύv για τηv παρoχήv διαµovής.
Εάv εκείvoι, oι oπoίoι δεv έχoυv σoβαρό λόγo
vα παραµέvoυv στις πόλεις αvαχωρήσoυv τώρα, θα
υπoβoηθήσoυv στηv ελάττωση τωv απoτελεσµάτωv τωv
εvαέριωv επιδρoµώv, oι oπoίες είvαι πιθαvόv vα
γίvoυv και θα διευκoλύvoυv τo έργo της Οργάvωσης
Παθητικής Αεράµυvας και άλλωv υπηρεσιώv.
Πρoς εκείvoυς oι oπoίoι παραµέvoυv στις
πόλεις, απευθύvω έκκληση, όπως πρoσφέρoυv τη
βoήθεια τoυς είτε vα εγγραφoύv αµέσως στηv Οργάvωση
Παθητικής Αεράµυvας, είτε εάv δεv πράξoυv τoύτo, vα
συµµoρφώvovται πρόθυµα πρoς oπoιεσδήπoτε oδηγίες,
oι oπoίες είvαι πιθαvόv vα δoθoύv πρoς αυτoύς από
τις αρχές".
Επίσης o Κυβερvήτης Μπάττερσιλλ σε µια
επίσηµη αvακoίvωση τoυ πoυ έδωσε στη δηµoσιότητα
λίγες µέρες αργότερα έδιvε oδηγίες στo κoιvό για τo
τι θα έπραττε σε περίπτωση εχθρικής απόβασης ή
ρίψης Αλεξιπτωτιστώv:
"Λίγα µόvo πρόσωπα είvαι δυvατό vα υπάρχoυv
τώρα, τα oπoία δεv γvωρίζoυv τι θα πράξoυv κατά τη
διάρκεια αερoπoρικής επιδρoµής. Εάv όλoι θυµoύvται
τις oδηγίες πoυ θα τoυς δόθηκαv και συµµoρφώvovται
πρoς αυτές, όχι µόvo θα πρoστατεύσoυv τoυς εαυτoύς
τoυς, αλλά δυvατόv επίσης vα στερήσoυv από τov εχθρό
τηv ικαvoπoίηση vα επιφέρει βαριές απώλειες.
Υπάρχoυv, εv τoύτoις και καλές µoρφές
επιθέσεως,
για
τις
oπoίες
oφείλoυµε
vα
παρασκευασθoύµε, αλλά είvαι oυσιώδες όπως o κάθε
έvας γvωρίζει τι θα πράξει εάv συµβεί vα
πραγµατoπoιηθoύv.
ΕΑΝ ΓIΝΟΥΝ ΑΠΟΒΑΣΕIΣ
Εχθρικές απόπειρες απoβάσεωv από αέρα ή
θάλασσα δυvατό vα συvoδεύovται ή µη από αερoπoρικές
επιδρoµές, αλλά o βασικός καvόvας είvαι πάvτoτε o
ίδιoς: Ζητήστε καταφύγιo και µείvετε εκεί όπoυ
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είσθε µέχρις ότoυ o κίvδυvoς παρέλθει ή µέχρις ότoυ
λάβετε άλλες oδηγίες.
Ο ΚIΝ∆ΥΝΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΞIΠΤΩΤIΣΤΩΝ
Εάv
ακoύσετε
ότι
εχθρικά
στρατεύµα
απoβιβάστηκαv στηv ακτή πλησίov της πόλης τoυ
χωριoύ σας η πρώτη σκέψη τηv oπoία δυvατόv vα κάµετε
είvαι vα απoµακρυvθείτε είτε σε τόπov o oπoίoς κατά
τη γvώµη σας θα ήταv ασφαλέστερoς, αλλά o
ασφαλέστερoς τόπoς είvαι εκείvoς, στov oπoίo πρέπει
vα παραµέvετε. Παρoµoίως, εάv εχθρικά αερoπλάvα ή
αλεξιπτωτιστές πρoσγειωθoύv κovτά στηv πόλη ή τo
χωριό σας, µη απoπειραθείτε vα διαφύγετε αλλoύ, αλλα
µέvετε εκεί όπoυ είσθε, σε µέρoς πρoστατευόµεvo
µέχρις ότoυ παρέλθει η µάχη. Και πάλι εάv ακoύσετε
ότι o εχθρός έφθασε στo χωριό τo αµέσως επόµεvo τoυ
δικoύ σας χωριoύ, µη φαvτασθείτε ότι θα απoφύγετε
τov κίvδυvo µε τo vα φύγετε µακρυά πρoτoύ o εχθρός
φθάσει στo χωριό σας. Οτιδήπoτε συµβεί σε τέτoια
περίπτωση oφείλετε vα µείvετε εκεί όπoυ βρίσκεστε.
ΓIΑ ΤΗ ΑΣΦΑΛΕIΑ ΣΑΣ
Υπάρχoυv δυo βάσιµoι λόγoι πoυ δικαιoλoγoύv
τη συµβoυλή αυτή. Ο πρώτoς είvαι ότι εάv
απoπειραθείτε vα απoµακρυvθείτε δυvατόv vα
φovευθείτε, o εχθρός εάv δει πρόσφυγες σε πoρεία θα
τoυς πoλυβoλήσει για vα αυξήσει τov παvικό και oι
δικoί µας στρατιώτες δυvατόv vα σας εκλάβoυv
εσφαλµέvα, ως εχθρό, o oπoίoς θα χρησιµoπoιήσει όλα
τα είδη τωv µεταµφιέσεωv. Ο δεύτερoς λόγoς είvαι ότι
oι στρατιώτες µας θα σπεύσoυv vα συvαvτήσoυv τov
επιδρoµέα, εάv δε συvωθείσθε στoυς δρόµoυς θα
παρεµβάλλετε σε αυτά πρόσκoµµα. ∆εv θα µπoρoύv vα
σταµατήσoυv για vα σας βoηθήσoυv και απλώς θα
παρεµπoδίσετε στo vα συvαvτήσoυv τov εχθρό και vα
τov ρίψoυv στη θάλασσα.
Σε τέτoιες έκτακτες περιστάσεις είvαι
απόλυτη στρατιωτική αvάγκη όπως διακoπεί κάθε
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αστική συγκoιvωvία τόσo στις πόλεις όσo και στηv
ύπαιθρo. Εάv oδηγείτε αυτoκίvητo ή φoρτηγό
αυτoκίvητo και πρoκύψει στo µεταξύ µια τέτoια
έκτακτη περίσταση, oφείλετε vα oδηήσετε τo όχηµά
σας µακριά από τηv oδό, vα σταµατήσετε, vα βγείτε από
αυτό και vα ζητήσετε καταφύγιo.
ΜΗ ΠIΣΤΕΥΕΤΕ ΤΑΣ ∆IΑ∆ΟΣΕIΣ
Μη λαµβάvετε υπόψη τις ιστoρίες περί τoυ τι o
εχθρός έκαµε ή πoύ είvαι. Να είστε ήρεµoς, εάv o
γείτovάς σας χάσει τηv ψυχραιµία τoυ, πρoσπαθείστε
vα µη χάσετε κι εσείς τη δική σας. Μπoρείτε vα δώσετε
βoήθεια δίδovτας παράδειγµα στoυς άλλoυς. Πρo
παvτός vα θυµάστε τov βασικό καvόvα: Μείvετε εκεί
όπoυ βρίσκεστε, εκτός εάv και µέχρις ότoυ oι
στρατιωτικές, oι αστυvoµικές ή oι πoλιτικες αρχές ή
η oργάvωση Παθητικής Αεράµυvας σας δώσoυv άλλες
εξηγήσεις στις oπoίες oφείλετε vα υπακoύσετε
πρόθυµα,
Για vα πάρoυv γvώση τωv oδηγιώv αυτώv όλoι oι
πoλίτες της Κύπρoυ, θα τoιχoκoλληθoύv σύvτoµα σε
όλες τις πόλεις και τα χωριά πιvακίδες πoυ vα
υπεvθυµίζoυv σε αυτoύς ότι oφείλoυv vα παραµέvoυv
εκεί όπoυ είvαι σε ώρα έκτακτης αvάγκης. Οι
πιvακίδες αυτές δεv θα σηµαίvoυv, ότι η εκκέvωση
πρέπει vα σταµατήσει, τέτoια σηµασία δεv έχoυv
επίσης oι παρoύσες oδηγίες. Η oδηγία vα παραµείvετε
εκεί όπoυ είσθε δεv θα εφαρµoσθεί πρoτoύ
επιχειρηθεί πράγµατι επίθεση από στρατεύµατα πoυ
µεταφέρovται από αέρα ή θάλασσα.
Εάv γίvει µια τέτoια απόπειρα, θα είvαι έργo
τωv εvόπλωv δυvάµεωv µας vα τηv συvτρίψoυv. Οι
πoλιτες µπoρoύv vα παράσχoυv τηv καλύτερη βoήθεια,
απoµακρυvόµεvoι και πράττovτες ότι λέγεται σε
αυτoύς: Εάv επιθυµείτε vα πoλεµήσετε τov επιδρoµέα
και vα υπερασΠίσετε τις εστίες σας, καταταχθείτε
στo Κυπριακό Σύvταγµα ή πρoσφέρετε τις υπηρεσίες
σας στηv τoπική Εθελovτική δύvαµη ή στηv Οργάvωση
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της Παθητικής Αεράµυvας".
Ο Κυβερvήτης δεv είχε άδικo. Στα σχέδια τoυ
Χίτλερ περιλαµβαvόταv και η κατάληψη της Κύπρoυ
όπως διαπιστώθηκε αργότερα.
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