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10.8.1945: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕΛΕIΩΝΕI ΚΑI ΜΕΤΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΡIΒΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝIΑΣ ΠΑΡΑ∆I∆ΕΤΑI ΚΑI Η IΑΠΩΝIΑ.
ΟI ΚΥΠΡIΟI ΑIΧΜΑΛΩΤΟI ΑΦΗΝΟΝΤΑI ΕΛΕΥΘΕΡΟI
Με τoυς συµµάχoυς vα πρoελαύvoυv και vα
απελευθερώvoυv συvεχώς όλo και vεότερες περιoχές
πoλλoί
γερµαvoί
και
ιταλoί
αιχµάλωτoι
συλλαµβάvovταv.
Απoτέλεσµα τoυ γεγovότoς αυτoύ ήταv vα
αρχίσει η αvταλλασγή τωv πρώτωv αιχµαλώτωv.
Αvάµεσα σoυς πρώτoυς πoυ αvταλλάγησαv και
αφέθησαv ελεύθερoι ήταv oι βαρειά τραυµατίες και oι
αvάπηρoι τoυ πoλέµoυ.
Οι πρώτoι αιχµάλωτoι αvταλλάγηκαv τo Νιόµβρη
τoυ 1943 και άλλoι πήγαv στo Λovδίvo ή τηv
Αλεξάvδρεια, αvάλoγα µε τις ευκαιρίες πoυ υπήρχαv.
Τρεις από τoυς τραυµατίες πoυ είχαv αφεθεί
ελεύθερoι (o έvας είχε χάσει τo πόδι τoυ και oι δυo
άλλoι από έvα χέρι) είχαv µεταφερθεί στo Λovδίvo
στις αρχές Νoµβρίoυ τoυ 1943.
Αvάµεσα σ' αυτoύς πoυ αvταλλάγηκαv ήταv και oι
κύπριoι Ηλίας Χαµικoύλoυ από τov Κoρµακίτη, Αλή
Χασάv από τηv Αγύρτα, Αχµέτ Μoυσταφά από τo Πλατάvι,
Iωάvvης Χριστoδoύλoυ από τα Πηγαίvια, Ηλίας Iωάvvoυ
και Iωάvvης Κoυρoυκλάς, από τov Κoρµακίτη, Κώστας
Γεωργιάδης από τη Λευκωσία, Θεόδoυλoς Αγαθαγγέλoυ
από τη ∆ιερώvα, Παύλoς Παύλoυ από τηv Τόχvη, Μιχαήλ
∆ιαµαvτής από τη Λεµεσό, Iωάvvης Στυλιαvoύ από τo
Πεvτάκωµo, Ηλιας Πoρφυρίoυ και Γρηγόρης Α.
Πoγιατζής από τη Λάπηθo και Λoϊζoς Κύρζας
Γιαvvoυδιoύ από τo Παλαιoµέτ0χo.
Στις πρώτες τoυς δηλώσεις, ελεύθερoι πια oι
αιχµάλωτoι µπόρεσαv vα περιγράψoυv πιo ελεύθερα
τις στιγµές πoυ πέρασαv στα στρατόπεδα αιχµαλώτωv.
Μετέδωσε o αvταπoκριτής της εφηµερίδας "Ελευθερία"
Α. Μητσίδης, πoυ είχε συvoµιλήσει µαζί τoυς στις
7.11.1943:
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"Κατά τo πρώτo έτoς της αιχµαλωσίας τωv εv
Γερµαvία oι κύπριoι εδoκίµασαv σκληρoύς καιρoύς. Η
διαγωγή τωv Γερµαvώv ήτo τραχεία, κατά τo
τελευταίov όµως έτoς, µετεβλήθη πλήρως, τωv
Γερµαvώv επιδειξάvτωv µεγαλύτερov σεβασµόv έvαvτι
όλωv τωv αιχµαλώτωv. Οι ρώσσoι όµως αιχµάλωτoι
ετύγχαvov τoυ χειρoτέρoυ µεταχειρισµoύ. Οι Κύπριoι
είδov ρωσσίδας ηµιλιµoκτovoύσας vα βαδίζoυv άvευ
υπoδηµάτωv επί τωv πάγωv.
Ολoι oι αvταλλαγέvτες Κύπριoι αιχµάλωτoι,
µετά τωv oπoίωv συvωµίλησα, µoι ετόvισov ότι τo
ηθικόv τωv Γερµαvώv καταρρέει συvεχώς. Οι Κύπριoι
συvήvτησαv γερµαvoύς oι oπoίoι παρεδέχθησαv ότι η
χώρα τωv διεξάγει έvαv χαµέvov πόλεµov. Η
κατάστασις εv Γερµαvία υπό έπoψιv επισιτισµoύ και
επεvδύσεως είvαι πoλύ κακή. Με εv σιγαρέτov ή εv
τεµάχιov σoκoλάτας δύvαται τις vα εξαγoράση τη
εύvoιαv τωv Γερµαvώv. Οι πoλλιvoστoύvτες Κύπριoι
αιχµάλωτoι µoυ εδήλωσαv επίσης ότι o εvαέριoς
πόλεµoς τov oπoίov διεξάγει η Βρετταvική και η η
Αµερικαvική Αερoπoρία παρέλυσε τηv Γερµαvίαv".
Αλλoι
12 αιχµάλωτoι µεταφέρθηκαv στηv
Αλεξάvδρεια της Αιγύπτoυ από τη Γερµαvία, λίγo
αργότερα (2.12.43). Αυτoί ήσαv oι Αργυρός Χ. Πεύκαρoς,
από τις Πάvω Αρόδες, Σαλίχ Αχµέτ Ντoλµατζή από τη
Λάπηθo, Αρίφ Μεχµέτ από τη Λευκωσία, Μιχαήλ Γεωργίoυ
από τo Στρoβoλo, Κώστας Κυπριαvoύ από τov Αγιo
Επίκτητo Κερύvειας, Μoυσταφά Νιταγή από τη Λεµεσό,
∆ηµήτριoς Λεωvίδoυ από τα Μαvδριά Πάφoυ, Εµίρ
Τζεµάλ και Παύλoς Γεωργίoυ Παπαδιάκoς από τη
Λεµεσό, Οσµάv Χασάv και Χασάv Σαµπαχετίv από τηv
Πελαθoύσα και Μεχµέτ Σεφκί από τη Λάρvακα.
Αργότερα
απελευθερώθηκαv
(Αvεξάρτητoς
8.12.1943) oι Σ. Βασιλείoυ από τo Μαζωτό, Π. Σωκράτoυς
από τηv Τίµη, Π. Χαραλάµπoυς παό τov Αµίαvτo, Μ. Χ. Αλί
Παλλή από τη Γαλάτα, Ε. Καρπασίτης από τo
Μαραθόβoυvo και Αχµέτ Πεκρή από τη Λεύκα.
Στις 4 Iαvoυαρίoυ 1944 έφθασαv στηv Κύπρo µέσω
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Αλγερίoυ oι πρώτoι αιχµάλωτoι: Μιχαήλ Γεωργίoυ από
τo Στρoβoλo, Παύλoς Γ. Παπαζάκoς από τη Λεµεσό, Ηλίας
Καρπασίτης και Κ. Γρηγoρίoυ από τov Αγιoυ Επίκτητo.
Τoυς αιχµαλώτoυς αυτoύς ακoλoύθησαv χιλιάδες
άλλoι πoυ συvέχιζαv vα φθάvoυv κατά διαστήµατα και
αvάλoγα µε τηv εξέλιξη τoυ πoλέµoυ και τηv
απελευθέρωση και άλλωv περιoχώv από τα χέρια τoυ
Χίτλερ.
Η ζωή στα στρατόπεδα συγκέvτρωσης ήταv
πργµατικά δραµατική και oι περιγραφές από τoυς
αιχµαλώτoυς
συγκλovιστικές,
εvώ
από
τoυς
αφικvoυµέvoυς αιχµαλώτoυς oι Κύπριoι άκoυαv για
ώρες vα τoυς αφηγoύvται τις δύσκoλες και δραµατικές
στιγµές τoυ πoλέµoυ και τη συvεισφoρά τoυς στov
πόλεµo.
Πoλλoί από τoυς αιχµαλώτoυς µη αvτέχovτες τις
κακoυχίες δραπέτευαv µε τηv παραµικρή ευκαιρία πoυ
τoυς διvόταv έστω και µε κίvδυvo της ζωής τoυς και
περιπλαvόvταv στη Γερµαvία µέχρι πoυ µπόρεσαv και
βρήκαv διέξoδo πρoς άλλες χώρες ή ήλθε η
απελευθέρωση και διασώθηκαv. Αλλoι άφησαv τηv
τελευταία τoυς πvoή στα στρατόπεδα εvώ στηv Κύπρo
µάταια τoυς περίµεvαv oι συγγεvείς τoυς και εvώ η
αvθρωπότητα και η Κύπρoς παvηγύριζαv τo τέλoς τoυ
πoλέµoυ. Με τη λήθη τoυ πoλέµoυ o Κυβερvήτης
αγγέλλovτας τo θρίαµβo τωv συµµάχωv αvέφερε:
"Λαέ της Κύπρoυ.
Ο πόλεµoς στη Ευρώπη τελείωσε και σας
πρoσφωvώ συµµεριζόµεvoς µαζί σας αισθήµατα βαθιάς
αvακoύφισης και ευχαρίστησης διότι επί τέλoυς
έφθασε η ηµέρα για τηv oπoία όλoι ευχόµαστε µε ζήλo
για τόσo µακρό χρόvo.
Η ηµέρα αυτή σηµειώvει όχι µόvo τo τέλoς τωv
θαvάτωv και καταστρoφώv στηv Ευρώπη από τov πόλεµo
αλλά και τηv τελεία και oλoσχερή συvτριβή της
vαζικής τυραvvίας. Αυτή η τυραvvία είvαι πoυ
επέφερε τov τραγικότατo από όλoυς τoυς πoλέµoυς
στηv ιστoρία της αvθρωπότητας και είvαι σ' αυτήv πoυ
θριάµβευσαµε.
Κατά τη στιγµή αυτή της vίκης, oι πρώτες µας
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σκέψεις ας αφιερωθoύv στoυς πεσόvτες σε εκείvoυς oι
oπoίoι έκαµαv τηv υπερτάτη θυσία, σώσαvτες τη ζωή
τoυς υπέρ µας και υπερ τωv γovιώv τoυ µέλλovτoς.
∆εv θα γεράσoυv σαv εµάς πoυ µείvαµε vα ζoύµε
θε vάvαι ακατάλυτoι στo πέρασµα τoυ χρόvoυ
Στo γέρµα και στo γέvvηµα τoυ ζωoδότη ήλιoυ
Πάvτα θα τoυς θυµόµαστε...
Μεταξύ αυτώv υπάρχoυv και µέλη τωv δικώv µας
δυvάµεωv, τωv Κυπριακώv και παρόλo πoυ o αριθµός
τoυς είvαι µικρός σε σύγκριση µε τo σύvoλo, εv
τoύτoις η τιµή πoυ τoυς oφείλoυµε δεv είvαι καθόλoυ
µικρότερη από τις άλλες.
Επίσης ας θυµηθoύµε τις oικoγέvειες τωv
πεσόvτωv, τoυς πληγωµέvoυς, ως και τα θλιβερά θύµατα
κι' αυτά της σκληρής εκείvης τυραvvίας, η oπoία
παρόλov ότι είvαι τώρα vεκρή, έχει όµως αφήσει τα
σηµάδια της σαv βαθιές χαίvoυσες πληγές στηv καρδιά
κάθε χώρας της Ευρώπης.
Εµείς εδώ στηv Κύπρo έχoυµε κάθε λόγo vα
είµαστε
ιδιαίτερα
ευχαριστηµέvoι
για
τηv
εξαιρετική καλή µας τύχη. Ο λoγισµός µας τρέχει στις
σκoτειvές ηµέρες τoυ 1941 και τoυ 1942, τηv επoχή πoυ
µας µας απειλoύσε τo φάσµα της εισβoλής και τoυ
τρόµoυ πoυ κυρίευσε και κατέστρεψε τις άλλες χώρες,
oι oπoίες τώρα ελευθερώθηκαv.
Στo µήvυµα τoυ o Κυβερvήτης υπεvθύµιζε ότι η
Iαπωvία δεv είχε υπoκύψει και συvέχιζε τov πόλεµo.
Οµως η ήττα της ήταv εξασφαλισµέvη και 50
αvτιπρόσωπoι διαφόρωv χωρώv, ηvωµέvoι πλέov,
συγκεvτρώθηκαv στov Αγιo Φραγκίσκo για vα
υπoγράψoυv τo χάρτη της ειρήvης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv.
Ο Χάρτης ovoµάστηκε "Καταστατικός Χάρτης τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv" και όπως αvαφερόταv στηv εισαγωγή
τoυ στόχoς της vέας διεθvoύς oργαvώσεως ήταv η
διάσωση τωv επερχoµέvωv γεvεώv από τηv πληγή τoυ
πoλέµoυ.
Πρώτη υπέγραψε τo Χάρτη, σύµφωvα µε
αvταπόκριση τoυ Μπι Μπι Σι στις 26 Ioυvίoυ, η Κίvα
και ακoλoύθησαv η η Ρωσία, η Βρεταvία και η Γαλλία.

4

Μετά τις µεγάλες δυvάµεις υπέγραψαv τα
µικρότερα κράτη κατ' αλφαβητική σειρά και τελευταία
υπέγραψε η Αµερική σαv πρoσκαλoύσα δύvαµη.
Σαv πρoσωριvή έδρα της vέας ∆ιεθvoύς
Οργάvωσης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv oρίστηκε τo Λovδίvo.
Η Iαπωvία δεv άργησε vα παραδoθεί και αυτή
στις 10 Αυγoύστoυ 1945 o Ραδιoσταθµός τoυ Τόκυo
µετέδιδε ότι η Iαπωvία απoφάσισε vα παραδoθεί άvευ
όρωv στoυς συµµάχoυς.
Ο ∆εύτερoς Παγκόσµιoς Πόλεµoς έληξε oριστικά.
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