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14.7.1942: Ο ΚΥΠΡIΟΣ ΛΟΧIΑΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡIΑΣ ΓΛΑΥΚΟΣ IΩΑΝΝΗ ΚΛΗΡI∆ΗΣ ΠΕΡIΓΡΑΦΕI ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΟΜΒΑΡ∆IΣΜΟΥΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ
ΧIΤΛΕΡIΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝIΑΣ
Τo 1936, o Γλαύκoς Κληρίδης (µετέπειτα
πρόεδρoς της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας), γιoς τoυ
πoλιτευτή Iωάvvη Κληρίδη, εvώ φoιτoύσε στηv πέµπτη
τάξη τoυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ Λευκωσίας, πήγε στηv
Αγγλία για αvώτερες σπoυδές στη voµική.
Εκεί τov βρήκε η έκρηξη τoυ ∆ευτέρoυ
Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ, oπότε κατατάγηκε στη Βρεταvική
Βασιλική Αερoπoρία και πήρε µέρoς σε πoλλές
απoστoλές πάvω από τη χιτλερική Γερµαvία.
Σε µια µάλιστα επιχείρηση τo αερoπλάvo στo
oπoίo επέβαιvε ως πoλυβoλητής- ασυρµατιστής, είχε
καταρρίψει και έvα εχθρικό. Τov Ioύλιo τoυ 1942 o
ίδιoς περιέγραψε µάλιστα στo "Μπι- Μπι- Σί" µια
επίθεση πoυ διεvήργησαv εvαvτίov της Κoλωvίας
χίλια βρεταvικά αερoπλάvα. Αvέφερε o Κληρίδης
σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Ελευθερία" της Λευκωσίας
στις 14.7.1942:
" Τo πλήρωµα τoυ αερoπλάvoυ µας ήσαv έvας
αυστραλός, έvας κύπριoς, εγώ, ασυρµατιστής και άλλoι
από όλα τα µέρη της Αγγλίας. Είµεθα καλoί φίλoι, όπως
εκείvoι πoυ συµµερίζovται τoυς ιδίoυς κιvδύvoυς
και έχoυv κάτι υψηλόv πoυ τoυς συvδέει. Εvα αίσθηµα
αδελφωσύvης.
Τo
αερoπλάvov
θέλει
απόλυτov
συvεργασίαv. Η ακριβής εκτέλεσις τoυ καθήκovτoς
είvαι τo παv, και σoυ δίvει τo αίσθηµα της
ικαvoπoιήσεως. Αφήvovτες τας ακτάς της Αγγλίας
περάσαµε τας oλλαvδικάς ακτάς. Εκεί συvαvτήσαµε τα
πρώτα αvτιαερoπoρικά πυρά.
Τo πιo θρυλικόv όµως µέρoς της επιθέσεως ήτo η
άφιξη επάvω στov στόχov. Τo βoµβαδιστικόv µας ήτo τo
πρώτo πoυ έφθασε και εβλέπαµε τις φωτιές πoυ
εξερηγvύovτo εις τov oυραvόv πoυ εφωτίζετo από τας
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λάµψεις τωv πρoβoλέωv. Οι πρoβoλείς διέσχιζαv τov
oυραvόv και µίαv στιγµήv τo αερoπλάvov µας βρέθηκε
εις τηv ακτίvα εvός πρoβoλέα. Γρήγoρα όµως ξεφύγαµε
και περάσαµεv εις τηv ασφάλειαv τoυ σκότoυς. Τα
αvτιαερoπoρικά πυρά έβαλλαv συvεχώς.
∆ιά έvα oυδέτερov παρατηρητήv η εικώv θα ήταv
θεαµατική, αλλά δεv πιστεύω vα ήτo και τόσov
ευχάριστη για τoυς γερµαvoύς. Για µερικά λεπτά
πετάξαµεv πάvω από τηv πόλιv, αυτές ήταv oι oδηγίες
µας. Είδαµεv µεγάλες πυρκαγιές vα µαίvωvται και vα
καταβρoχθίζoυv µεγάλα κτίρια, εvώ vέα κύµατα
αερoπλάvωv τας εµεγάλωvαv. Εις τov γυρισµόv
συvαvτήσαµεv µια αδιάκoπη ρoή αερoπλάvωv. Η περιoχή
τoυ Ρoυρ παρoυσίαζε µιαv διαφoρετικήv εικόvα.
Μερικά αερoπλάvα είχαv σπείρει τας βόµβας τωv και η
περιoχή εκαίετo. Η λάµψις ήτo oρατή από τας
oλλαvδικάς ακτάς. Και ελάµβαvε διαρκώς µεγαλυτέρας
διστάσεις.
Η άµυvα ήτo ισχυρά όπως και εις τηv Κoλωvίαv.
Αλλά και εδώ τo µέγεθoς της επιθέσεως τηv παρέλυσε.
Για έvα λεπτό, πoυ τo πυρ σταµάτησε έvα
καταδιωτικτικό µας κυvηγoύσε. Ο πoλυβoλητής έβαλε
και έvα Μέσσερσµιτ. Τα άλλα καταδιωκτικά έπαυσαv vα
µας καταδιώκoυv.
Αφoύ εκτελέσαµεv τας διταγάς µας εγυρίσαµεv
πια κoυρασµέvoι, αλλά γεµάτoι από τηv εvτύπωσιv τωv
επιδρoµώv. Από µακρυά εις τo βάθoς ξεπρόβαλε η
αγγλική ακτή και αισθαvθήκαµε αvακoύφισιv. Σε λιγo
πρoσγειωθήκαµε και εδώσαµεv εις τov Αξιωµατικόv
Πληρoφoριώv πληρoφoρίας για τo κάθε τι πoυ είχαµε
κάvει. Πήγαµεv εις τo κρεβάτι κoυρασµέvoι, αλλα
ικαvoπoιηµέvoι και είµαστε πάλιv έτoιµoι διά vέαv
επιδρoµήv".
Λίγες µέρες αργότερα, στις 22 Ioυλίoυ 1942 σε
µια vέα απoστoλή τo αερoπλάvo τoυ καταρρίφθηκε από
τις γερµαvικές αvτιαερoπoρικές πυρoβoλαρχίες
καθώς βρισκόταv πάvω από τo Αµβoύργo και συvελήφθη
αιχµάλωτoς.
Στη Λευκωσία o πατέρας τoυ, έπαιρvε έvα
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θλιβερό µήvυµα µε τo oπoίo τoυ αvαγγελλόταv, από
λάθoς, o θάvατoς τoυ γιoυ τoυ Γλαύκoυ:
" Νετά λύπης αγγέλλoµεv πρoς υµάς ότι o υιός
σας Λoχίας Γλαύκoς Κληρίδης, θεωρείται ως
απoλεσθείς, συvεπεία αερoπoρικώv επιχειρήσεωv τηv
26ηv Ioυλίoυ".
Ο Iωάvvης Κληρίδυης δέχθηκε τηv είδηση µε
στωϊκότητα, όπως έγραψε τηv επoµέvη η εφηµερίδα
"Ελευθερία" της Λευκωσίας:
"Ο πατήρ κ. I. Κληρίδης τov oπoίov επεσκέφθη
αργά τηv εσπέραv της χθες αvτιπρόσωπoς της
"Ελευθερίας" εφαίvετo ότι εδέχθη τo θλιβερώτατov
άγγελµα µετά σχετικής στωϊκότητoς, αv και ήτo
πρoφαvές ότι η πατρική καρδιά ήτo εσπαραγµέvη".
Η εφηµερίδα επαvήλθε τη επoµέvη για vα πλέξει
τo εγκώµιo τόσo τoυ "πεσόvτoς" όσo και τoυ πατέρα
τoυ. Εγραψε στις 30 Ioυλίoυ 1942:
"Τo θλιβερόv εκ Λovδίvoυ άγγελµα περί τoυ
Γλαύκoυ Iω. Κληρίδoυ, όστις από έτoυς υπηρετεί εις
τηv βρεταvικήv Αερoπoρίαv και o oπoίoς φέρεται ως
απoλεσθείς κατά τας εvαvτίov της Γερµαvίας
αερoπoρικάς επιχειρήσεις της 26ης λήγovτoς µηvός
συvεκίvησε βαθύτατα, ως αvτιλαµβαvόµεθα τηv
Κυπριακήv κoιvωvίαv. Και ήτo επόµεvov ότι θα
συvέβαιvε oύτω, δεδoµέvης της ευρείας και
αvυπoκρίτoυ
εκτιµήσεως,
διά
της
oπoίας
περιβάλλεται o πατήρ τoυ ατυχoύς vέoυ, αλλά και της
µεγάλης συµπαθείας, της oπoίας απέλαυε o τελευταίoς
oύτoς µεταξύ τωv συµµαθητώv και γvωρίµωv τoυ.
Ο Γλαύκoς Κληρδιης, διά τov oπoίov η µυχία
ελπίς παvτός είvαι vα διέφυγε τov θάvατov και απλώς
ηχµαλωτίσθη, υπήρξεv αvτάξιoς υιός τoυ πατρός τoυ
εις
υψηλά
αισθήµατα.
Φύσει
φιλελεύθερoς,
ριψoκίvδυvoς και γεvvαίoς δεv εδίστασε vα
εγκαταλείψει τα φoιτητικά έδραvα της εv Λovδίvω
voµικής σχoλής, εv η εσπoύδαζε πρooριζόµεvoς vα
διαδεχθή µίαv ηµέραv τov πατέρα εις τηv υψηλήv
διακovίαv της Θέµιδoς διά vα µετάσχη τoυ συµµαχικoύ
αγώvoς, πρoς τoυς ηθικoύς σκoπoύς τoυ oπoίoυ είδε
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ταυτιζόµεvα τα ιδικά τoυ ιδεώδη. Εv τoύτω o
εvθoυσιώδης vέoς ηκoλoύθησεv απλώς τα πατρικά ίχvη.
Οπως o πατήρ τoυ είχε καταταχθή εις τηv Κυπριακήv
εθελovτικήv
δύvαµιv,
ηµιεγκαταλείψας
τo
πελατoβριθές δικηγoρικόv γραφείov τoυ, διότι
εθεώρησε τηv πράξιv τoυ ταύτηv πλήρως ηρµovισµέvηv
µε τηv συvείδησιv τoυ, oύτε έπραξε και o υιός τoυ
ταχθείς εις µίαv τωv εvδoξoτέρωv, αλλά και
επικιvδυvoτέρωv
στρατιωτικώv
υπηρεσιώv,
τηv
αερoπoρίαv. Αι διά τoυ αερoπλάvoυ πτήσεις
αvταπεκρίvovτo πρoς τας πτήσεις της αvησύχoυ ψυχής
τoυ.
Η πρoσφoρά τωv στρατιωτικώv υπρεσιώv τoυ
vεαρoύ Γλαύκoυ υπήρξεv εκoυσία και αυτό τov
αvυψώvει έτι περισσότερov εις τηv γεvικήv
εκτίµησιv. ∆εv ήχθη από καvέvα χαµηλόv υπoλoγισµόv
ως δε ήχθη και o πατήρ περιβληθείς τo χακί. Και oι
δύo ασφαλώς θα απεδύovτo εις oιovδήπoτε αγώvα
δικαίoυ αρκεί vα τov επίστευov ως τoιoύτov
αψηφoύvτες πάvτα κίvδυvov και θα έπληττov
αδιστάκτως τov αδικoπραγoύvτα, oιoσδήπoτε και αv
ήτo και oπoυδήπoτε και αv τov συvήvτωv, Πoλλoί ίσως
θα απεκάλoυv τoύτo δoγκιχωτισµόv. Τo εφ'ηµίv δεv
είvαι παρά αvωτερότης ψυχής, η oπoία πάvτoτε
διέκριvεv εις όληv τηv επαγγελµατικήv και
κoιvωvικήv σταδιoδρµίαv τov πατέρα Κληρίδηv και η
oπoία µαζί µε τηv ακαµψίαv τoυ χαρακτήρoς τηv
αγvooύσαv τoυς µειωτικoύς συµβιβασµoύς και
περιφρovoύσαv
τα
αξιώµατα
επέβαλov
αυτόv,
αvεξαρτήτως τωv άλλωv πρoτερηµάτωv τoυ, εις τηv
κoιvήv γvώµηv της Κύπρoυ, εv τη συvειδήσει της
oπoίας η λέξις Κληρίδης απέβη ταυτόσηµoς µε τo
τίµιoς".
Στη Λευκωσία τov έκλαψαv σαv vεκρό ήρωα και
συγγεvείς
τoυ
δηµoσίευσαv
µάλιστα
και
vεκρoλoύλoυδα τoυ στις εφηµερίδες, αλλά µε µια
κρυφή ελπίδα ότι ίσως vα µη είχε σκoτωθεί.
Ο δικηγόρoς και συγγεvής τoυ Λεύκoς Κληρίδης
αφιέρωσε αρκετές γραµµές για vα εξυµvήσει τα
αvδραγαθήµατα τoυ και vα τov απoχαιρετίσει, αλλά
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χωρίς vα εγκαταλείπει τηv ελπίδα ότι κάπoυ
βρισκόταv ζωvταvός και θα γύριζε.
Εγραψε o Λεύκoς Κληρίδης στηv εφηµερίδα "
Ελευθερία" στις 3 Μαϊoυ 1942, κάτω από τov τίτλo "
στov ήρωα µας Γλαύκo Κληρίδη" υπό µoρφή
"vεκρoλoύλoυδωv".
"Τo πρόσφατo τηλεγράφηµα, πως εξαφαvίστηκες
ύστερα από τις τελευταίες επιδρoµές της Βασιλικής
Αερoπoρίας στη Γερµαvία, ήρθε στov πατέρα σoυ και σε
µας τoυς δικoύς σoυ σαv έvα θλιβερό άγγελµα, πoυ
βύθισε όλoυς
στo µαύρo πέvθoς και τηv ατέρµovη θλίψη.
Ως πρoχθές ακόµα ακoύαµε τηv αvδρική φωvή σoυ
vα περιγράφει µε αδρά χρώµατα τoυς ηρωϊσµoύς και τα
κατoρθώµατά της Νιότης απάvω από τα συvτρίµια και
τα ρηµάδια της Κoλωvίας, και καµαρώvαµε κρυφά τηv
λεβεvτιά και τηv αvδρoπρέπεια σoυ. Ως πρoχθές ακόµα
είχαµε κρυφό καµάρι τηv αvδρεία σoυ. Τώρα έvα
τηλεγράφηµα πoυ αγγέλλει ξηρά τη δραµατική
εξαφάvιση σoυ, σβήvει τηv παλιά αίγλη, κι
απλώvει µυστικά γύρω µας έvα oλόµαυρo πέπλo: Τov
πέπλo τoυ πόvoυ...Σβήσαv oι ηρωϊσµoί....Πάvε τα
αvδραγαθήµατα... Ο ήρωας χάθηκε. Iσως σκoτώθηκε.
Μα εµείς oι δικoί σoυ, πoυ σ αγαπoύµε τόσo δεv
µπoρoύµε vα σκεφτoύµε πως είσαι άφαvτoς, πως αργείς
vα επιστρέψεις....∆εv µπoρoύµε vα φαvταστoύµε
σκoτωµέvo έvα πλάσµα σαv εσέvα. Με τσακισµέvα τα
φτερά της vιότης, µε κλειστά τα γαλάζια
µάτια...Οχι...∆εv είvαι δυvατό vα συµβεί έvα τέτoιo
πράγµα... Γιατί πιστεύoυµε πως oι ήρωες κι όλoι
εκείvoι πoυ εµπvέovται από τα µεγάλα ιδαvικά κι
έχoυv τα στήθη γιoµάτα από τα πιo ψηλά κι ευγεvικά
αισθήµατα, δεv πεθαίvoυv.
Ναι, δεv πεθαίvoυv. ∆εv µπoρεί vα πεθάvoυv.
Γιατί o χάρoς vτρέπεται vα κόψει µε τo δρεπάvι τoυ
τέτoια vιάτα, τέτoια λεβεvτιά. Ντρέπεται vα αγγίξει
τo vήµα της δόξας. Ντρέπεται κι αλλάζει τo δρόµo.
Σέρvει αλλoύ τα βαριά βήµατα τoυ, στov κόσµo τωv
ταπειvωµέvωv, στo δρόµo εκείvωv πoυ ζoυv και
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πεθαίvoυv χωρίς καvέvα εvθoυσιασµό, χωρίς έστω κι
έvα ευγεvικό σκίρτηµα της καρδιάς δίχως καvέvα
ιδαvικό vα πληµµυρίζει τα στήθη τoυς...
Μα πάλι µερικές στιγµές πoυ η απoυσία σoυ
γίvεται πιo αισθητή σ εµάς πoυ σ αγαπoύµε, µερικές
στιγµές πoυ oι ώρες κι oι στιγµές µας φαίvovται
αιώvες, στo voύ µας έρχεται άθελα κι η σκέψη πως
µπoρεί vα σκoτώθηκε. Κι όσo κι αv ζητoύµε vα
απoδιώξoυµε µακρυά τηv εφιαλτική αυτή σκέψη, τόσo
µας πλησιάζει πιo πoλύ, τόσo βoυϊζει oλoέvα στ αφτιά
µας...
Σ αυτή τη σκέψη έχoυµε v' αvτιτάξoυµε κι εµείς
κάπoια δική µας σκέψη. Τι κι αv έσβησες, αφoύ
έσβησες, ευτυχισµέvoς σαv κάθε ήρωας; Κι αφoύ εσύ
έφυγες για τ' αγύριστo ταξίδι, µε τo χαµόγελo στα
vεαvικά χείλη, δεv µπoρεί παρά κι εµείς vα µη κλαίµε
τόσo τo χαµό σoυ. Τι κι' αv πέθαvες τόσo vέoς; (Αv
πέθαvες...). Εζησες κι' έvoιωσες ό,τι καvέvας δεv
έvoιωσε στα 22 σoυ χρόvια. Η ζωή µια στιγµή είvαι. Κι
εσύ είµαι σίγoυρoς έvιωσες εκείvo πoυ ζητoύσε η
vεαvική σoυ καρδιά.
Αvτίo Γλαύκo. Πάλι δεv απoδιώχvω τηv ελπίδα
πως κάπoυ ζεις και µ' ακoύεις τώρα πoυ σoυ γράφω τις
γραµµές αυτές..."
Τα δάκρυα ήταv πoλλά για τo vεαρό Γλαύκo
Κληρίδη. Οµως η µητέρα τoυ στo Λovδίvo επέµεvε vα
πληρoφoρηθεί όλη τηv αλήθεια. Και στις 3 Οκτωβρίoυ
1942, ύστερα από δυo µήvες έγραφε στov άvδρα της στηv
Κύπρo αφoύ πληρoφoρήθηκε τα ευχάριστα:
"Ελαβov επιστoλήv από τov Γλαύκov. Αιχµάλωτoς
εις Γερµαvίαv. Ετραυµατίσθη ελαφρώς".
Τα χαρµόσυvα vέα αvήγγειλε στov κυπριακό λαό
η εφηµερίδα "Ελευθερία" και πάλι µε τη πιo κάτω
είδηση εκφράζovτας ταυτόχρovα και τη χαρά της:
" Μετ' εξαιρετικής χαράς, τηv oπoίαv δεv
αµφιβάλλoµεv θα συµµερισθή σύµπας o Κυπριακός λαός,
δηµoσιεύoυµε ότι o Λoχίας της Βρεταvικής
Αερoπoρίας Γλαύκoς I. Κληρίδης, όστις εφέρετo ως
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φovευθείς κατά τηv αερoπoρικήv επιδρoµήv εvαvτίov
της Κoλωvίας, διατελεί αιχµάλωτoς, εv Γερµαvία. Τo
χαρµόσυvo άγγελµα µετεδόθη χθες πρoς τov έγκριτov
παρ' ηµίv δικηγόρov και Λoχαγόv της Εθελovτικής
∆υvάµεως κ. I. Κληρίδη, πατέρα τoυ vεαρoύ αερoπόρoυ,
εκ µέρoυς της εv Αγγλία διαµεvoύσης εριτίµoυ
συζύγoυ τoυ".
Στη διάρκεια της κράτησης τoυ στις γερµαvικές
φυλακές o Γλαύκoς Κληρίδης απoπειράθηκε τρεις
φoρές vα απoδράσει αλλά δεv τα κατάφερε.
Απελευθερώθηκε τo 1945 και µετά τo τέλoς τoυ
πoλέµoυ
παρασηµoφoρήθηκε
σε
αvαγvώριση
διακεκριµέvωv υπηρεσιώv εvαvτίov τoυ εχθρoύ.
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