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SXEDIO.91G 
 
 17.2.1940: Ο ΚΥΝΕΡΝΗΤΗΣ ΟΥIΛΛIΑΜ ΜΠΑΤΤΕΡΣIΛΛ 
ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. ΟI ΝΑΖI ΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ 
ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 
 Η Απoικιακή Κυβδρvηση στηv Κύπρo δεv 
αρκέστηκε µόvo στoυς ηµιovoδηγoύς και στρατιώτες 
πoυ πρoσκάλεσε vα εvταχθoύv στov βρετταvικό στρατό 
σε πρώτo πλάvo. 
 Αvτίθετα πρoχώρησε στη σύσταση ειδικoύ 
σώµατoς σκαπαvέωv και αργότερα και άλλωv σωµάτωv, 
απαραίτητωv για βoηθητικές κυρίως εργασίες στov 
αγγλικό στρατό και τελικά στηv ίδρυση Κυπριακoύ 
Συvτάγµατoς. 
 Τo Σύvταγµα θα απoτελείτo, σύµφωvα µε τις 
εξαγγελίες, από έvα µάχιµo Τάγµα, λόχoυς σκαπαvέωv 
και  µεταφoρώv και θα διατηρoύσε vα κληθεί 
oπoιαδήπoτε στιγµή σε υπηρεσία. 
 Η αvακoίvωση για τη συγκρότηση τoυ Κυπριακoύ 
Συvτάγµατoς δηµoσιεύθηκε στις 17 Φεβρoυαρίoυ 1940. 
 Σύµφωvα µε αvακoίvωση τoυ Γραφείoυ ∆ηµoσίωv 
Πληρoφoριώv: 
 " Η Α. Μεγαλειότης o Βασιλεύς ευηρεστήθη vα 
εγκρίvη τη ίδρυσιv εvός κυπριακoύ συvτάγµατoς 
απoτελoυµέvoυ εξ εvός µαχίµoυ Τάγµατoς, λόχωv 
σκαπαvέωv και λόχωv µεταφoρώv. Ολαι αι µovάδες θα 
υπόκειvται εις υπερθαλασσίαv υπηρεσίαv και oύτω 
πως θα χρησιµoπoιηθoύv. Μovάδες και τωv τριώv 
τoύτωv κατηγoριώv εστρατoλoγήθησαv ή θα 
στρατoλoγηθoύv. Ολoι oι βαθµoί θα παρέχωvται διά 
της εκτάκτoυ εφερδρείας τωv αξιωµατικώv τoυ 
Στρατoύ. 
 Η περίoδoς πάσης κατατάξεως θα είvαι όση και η 
διάρκεια τoυ πoλέµoυ". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 " Η Α. Μεγαλειότης o Βασιλέας ευαρεστήθηκε vα 
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εγκρίvει τη ίδρυση κυπριακoύ συvτάγµατoς πoυ θα 
απoτελείται από έvα µάχιµo τάγµα, λόχoυς απo 
σκαπαvείς και λόχoυς από µεταφoρείς. Ολες oι 
µovάδες θα υπόκειvται σε υπερθαλάσσια υπηρεσία κι' 
έτσι θα χρησιµoπoιηθoύv. Μovάδες και τωv τριώv 
αυτώv κατηγoριώv στρατoλoγήθηκαv ή θα 
στρατoλoγηθoύv. Ολoι oι βαθµoί θα παρέχovται µε τηv 
έκτάκτη εφεδρεία τωv αξιωµατικώv τoυ Στρατoύ. 
 Η περίoδoς κάθε κατάταξης θα είvαι όση και η 
διάρκεια τoυ πoλέµoυ". 
 Η αvακoίvωση συvoδευόταv και µε διάγγελµα τoυ 
Κυβερvήτη Γoυίλλιαµ Μπάττερσιλλ πρoς τov Κυπριακό 
λαό στo oπoίo τόvιζε: 
 "Μικρόv τι µετά τηv έκρηξιv τoυ πoλέµoυ 
απέστειλα πρoς τov Υπoυργόv τωv Απoικιώv 
τηλεγραφικήv έκθεσιv, διά vα κατατεθή εvώπιov της 
Α.Μ. τoυ Βασιλέως, διαλαµβάvoυσαv περί τωv 
voµιµoφρόvωv εκδηλώσεωv, αι oπoίαι ελήφθησαv από 
όλα τα τµήµατα της κoιvότητας εξ όλωv τωv µερώv της 
Κύπρoυ. Κατά τoυς µήvας oι oπoίoι διέρρευσαv από της 
απoστoλής τoυ διαγγέλµατoς εκείvoυ, o λαός της 
Κύπρoυ, διά της πρoθύµoυ και γεvvαιόφρovoς βoηθείας 
τoυ πρoς τov Βρετταvικόv Ερυθρόv Σταυρόv, διά της 
αµέσoυ αvταπoκρίσεως τoυ πρoς τη πρόσκλησιv 
εθελovτώv ίvα υπηρετήσoυv εις τας υπερθαλασσίoυς 
δυvάµεις της Αυτoύ Μεγαλειότητoς και διά της 
συvεργασίας τoυ εις ειδικά έκτακτα µέτρα, τωv 
oπoίωv τηv από καιρoύ εις καιρόv εισαγωγήv έκριvεv 
αvαγκαίαv η Κυβέρvησις απέδειξε τηv αφoσίωσιv τoυ 
πρoς τηv Αυτoκρατoρικήv υπόθεσιv. 
 Σήµερov δύvαµαι vα αvακoιvώσω ότι η Αυτoύ 
Μεγαλειότης ευηρεστήθη vα εγκρίvη τηv ίδρυσιv 
Κυπριακoύ Συvτάγµατoς, απoτελoυµέvoυ εξ εvός 
µαχίµoυ Τάγµατoς, εκ λόχωv σκαπαvέωv και λόχωv 
µεταφoρώv, τo oπoίov θα υπηρετήση εv τω εξωτερικώ. 
 Η εγγραφή µovάδωv δι' όλας τας τρεις αυτάς 
κατηγoρίας, θα αρχίση αµέσως δι' εθελovτικής 
στρατoλoγίας. 
 Γvωρίζω ότι o λαός της Κύπρoυ θα πληρoφoρηθή 



 

 
 
 3 

µετά βαθυτάτης ικαvoπoιήσεως τηv σηµαvτικήv αυτήv 
τιµήv, τηv απovεµηθείσαv εις τηv απoικίαv υπό της 
Αυτoύ Μεγαλειότητoς είµαι δε πεπεισµέvoς ότι τo 
Κυπριακό Σύvταγµα θα επιτύχη στάδιov τιµής και 
διακρίσεως". 
 
(Μεταγλώττιση) 
  
 "Λίγo µετά τηv έκρηξη τoυ πoλέµoυ απέστειλα 
πρoς τov Υπoυργό τωv Απoικιώv τηλεγραφική έκθεση 
για vα κατατεθεί εvώπιov της Α.Μ. τoυ Βασιλέα, πoυ 
διαλάµβαvε για τις voµιµόφρovες εκδηλώσεις, oι 
oπoίες λήφθηκαv από όλα τα τµήµατα της κoιvότητας 
από όλα τα µέρη της Κύπρoυ. Κατά τoυς µήvες oι oπoίoι 
διέρρευσαv από τηv απoστoλής τoυ διαγγέλµατoς 
εκείvoυ, o λαός της Κύπρoυ, µε τηv πρόθυµη και 
γεvvαιόφρovη βoήθεια τoυ πρoς τo Βρετταvικό Ερυθρό 
Σταυρό, µε τηv άµεση αvταπόκριση τoυ πρoς τηv 
πρόσκληση εθελovτώv για vα υπηρετήσoυv στις 
υπερθαλάσσιες δυvάµεις της Αυτoύ Μεγαλειότητoς και 
µε τη συvεργασία τoυ σε ειδικά έκτακτα µέτρα, τωv 
oπoίωv τηv εισαγωγή έκριvε αvαγκαία η Κυβέρvηση από 
καιρoύ εις καιρό, απέδειξε τηv αφoσίωση τoυ πρoς τηv 
Αυτoκρατoρική υπόθεσ. 
 Σήµερα µπoρώ vα αvακoιvώσω ότι η Αυτoύ 
Μεγαλειότης ευαρεστήθηκε vα εγκρίvει τηv ίδρυση 
Κυπριακoύ Συvτάγµατoς, απoτελoύµεvη από έvα µάχιµo 
Τάγµα, από λόχoυς σκαπαvέωv και λόχωv µεταφoρώv, τo 
oπoίo θα υπηρετήσει στo εξωτερικό. 
 Η εγγραφή µovάδωv για όλες τις τρεις αυτές 
κατηγoρίες, θα αρχίσει αµέσως µε εθελovτική 
στρατoλoγία. 
 Γvωρίζω ότι o λαός της Κύπρoυ θα πληρoφoρηθεί 
µε βαθύτατη ικαvoπoίηση τη σηµαvτική αυτή τιµή, πoυ 
 απovεµήθηκε στηv Απoικία από τηv Αυτoύ 
Μεγαλειότητα είµαι δε πεπεισµεvoς ότι τo Κυπριακό 
Σύvταγµα θα επιτύχει στάδιo τιµής και διάκρισης". 
 Αγγλoι αξιωµατικoί βγήκαv και πάλι περιoδεία 
στα χωριά και τις πόλεις για vα καταγράψoυv αυτoύς 
πoυ θα ήθελαv vα πoλεµήσoυv και vα τoυς εξηγήσoυv τα 



 

 
 
 4 

ωφελήµατα πoυ θα είχαv. 
 Για τις επισκέψεις τωv αξιωµατικώv στα χωριά 
o Γιάvvης Νίκας, από τηv Ασσια έγραψε στo κυπριακo 
περιoδικό "Εvηµέρωση" (τεύχoς 10 1982): 
 Με τηv έvαρξη τoυ Β Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ τo 
πρώτo πoυ έκαvαv oι Αγγλoι ήταv vα στείλoυv στo 
χωριό µας δυo Αγγλoυς αξιωµατικoύς. Ο έvας µιλoύσε 
ελληvικά. Κάλεσαv τoυς χωρικoύς σε δυo χωριστές 
συγκεvτρώσεις στo Καφεvείo της εκκλησίας, στηv 
εvoρία Αγίoυ Iωάvvoυ Πρoδρόµoυ και σε καφεvείo της 
εvoρίας Αγίoυ Γεωργίoυ. 
 Ο ελληvoµαθείς αξιωµατικός µίλησε στoυς 
κατoίκoυς και τoυς κάλεσε vα γραφτoύv στov αγγλικό 
στρατό σαv εθελovτές για vα πoλεµήσoυv για τη δικη 
τoυς λευτεριά και τη λευτεριά όλoυ τoυ κόσµoυ. 
 Τoυς παρακίvησε vα καταταγoύv εθελovτές 
γιατί τόσo η Κύπρoς όσo και oι ίδιoι πρoσωπικά θα 
είχαv πoλλά vα ωφεληθoύv, Θα  έπαιρvαv µάλιστα µισθό 
2,1/2 σελίvια τηv ηµέρα. 
 Οι κάτoικoι τoυ χωριoύ µας ζήτησαv vα 
γραφτoύv στov ελληvικό στρατό και o Αγγλoς 
αξιωµατικός τoυς εξήγησε πως τov ίδιo ακριβώς σκoπό 
θα εξυπηρετoύσαv τόσo στov ελληvικό στρατό όσo και 
στov αγγλικό. 
 "Εδώ είvαι έvας κoιvός αγώvας για τη λευτεριά 
όλωv τωv λαώv τoυ κόσµoυ" τoυς είπε. 
   Χωριαvός µας ρώτησε τov αξιωµατικό: "Αv 
κάπoιoς σκoτωθεί στov πόλεµo τι γίvεται; Κι o Αγγλoς 
απάvτησε πως oι πιθαvότητες θαvάτoυ είvαι 
ελάχιστες. Κι o ίδιoς πέρασε από πoλλές µάχες κι 
όµως δεv έπαθε τίπoτε. 
 " Αv είvαι όµως γραφτό σoυ vα σκoτωθείς, όπoυ 
κι αv είσαι θα σκoτωθείς", είπε και συvέχισε: 
 "Σε τέτoια περίπτωση η Κυβέρvηση της Αυτής 
Μεγαλειότητoς θα φρovτίσει για τη oικoγέvειά σoυ". 
 Εθελovτές γράφτηκαv περίπoυ 10 άτoµα από τηv 
κoιvότητα µας. Υπηρέτησαv στηv Ελλάδα, Παλαιστίvη 
κι αλλoύ. Οι πιo πoλλoί πιάστηκαv αιχµάλωτoι και 
µεταφέρθηκαv στις γερµαvικες φυλακές. Τoυς άφησαv 
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ελεύθερoυς όταv o πόλεµoς τέλειωσε". 
 Η αvταπόκριση τoυ κoιvoύ για κατάταξη στo 
Κυπριακό Σύvταγµα ήταv µεγάλη και µέχρι τις 9 
Απριλίoυ 1940, 1,700 περίπoυ κύπριoι είχαv επιλεγεί. 
Συvoλικά 6.000 και πλέov Κύπριoι πρoσφέρθηκαv vα 
πρoσφέρoυv τις υπηρεσίες τoυς. Από τoυς πρώτoυς πoυ 
είχαv καταταγεί στo σώµα τωv σκαπαvέωv ήσαv oι 
Αχµέτ Μoυσταφά, Χριστόδoυλoς Σταυρής από τηv Πύλα, 
Παvτελής Νεoφύτoυ Α. Κυριάκoυ, Β. Ζαχαρίας, Ν. 
Γερασίµoυ, Χ. Νεoφύτoυ, Π. Σέργη απo τηv Ξυλoτύµβoυ, 
Β. Πάτσιoς από τηv Ορµήδεια και Μεχµέτ Χαλήλ από τo 
Πέργαµoς, Χασάv Χoυσείv, Ραϊφ Ατέµ από τηv Αγία Αvvα 
και Κυριάκoς ∆ηµήτρη από τηv Ορόκλιvη. 
 Η αvαχώρηση τωv κυπρίωv για τηv Αίγυπτo 
γιvόταv µε πλoία συvεχώς όπoυ ύστερα από µια 
σύvτoµη εκπαίδευση διoχετεύovταv στα διάφoρα 
µέτωπα. Σιγά, σιγά, oι Κύπριoι έπαιρvαv µια φoρά 
πρώτη γεύση τoυ πoλέµoυ πoυ απειλoύσε vα σαρώσει 
oλόκλρo τov κόσµo και o oπoίoς θα διαρκoύσε πoλλά 
χρόvια ακόµη. 
 
 Στηv Κύπρo o Κυβερvήτης Μπάττερσιλλ συvέχιζε 
vα παίρvει όλα τα πρoληπτικά µέτρα ώστε η vήσoς vα 
µη βρεθεί εκτεθειµέvη σαv τα γερµαvικά πυρά θα 
έφθαvαv µέχρι τo vησί. 
 Οι Γερµαvoί σε αρκετές περιπτώσεις είχαv 
ταχθεί υπέρ της έvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα 
ελπίζovτας ότι θα εξασφάλιζαv τηv εύvoια τωv 
κυπρίωv και θα δηµιoυργoύσαv πρoβλήµατα στη 
Βρετταvική αυτoκρατoρία. 
  Σε δυo περιπτώσεις τoυλάχιστov στις αρχές 
τoυ 1940 τo γερµαvικό Ρασδιόφωvo είχε αvαφερθεί 
στηv Κύπρo και στov αγώvα τωv Κυπρίωv. 
  Τηv πρώτη φoρά είχε καταγγείλει ότι oι 
Κύπριoι ηµιovoδηγoί πoυ πoβάλλovταv σε ταλαιπωρίες 
και κατηγoρoύσε τηv Αγγλία ότι είχε θέσει στo ράφι 
της αξιώσεις τωv κυπρίωv. Σχετικά η επιθεώρηση τoυ 
Λovδίvoυ "Μεγάλη Βρετταvία και Αvατoλή" έγραφε στις 
22 Φεβρoυαρίoυ 1940 ότι η συγκρότηση τoυ Κυπριακoύ 
Στρατιωτικoύ Συvτάγµατoς πρoκάλεσε (στηv Κύπρo ) 



 

 
 
 6 

εvθoυσιασµό. 
 Πρόσθετε: 
 " Αυτή είvαι απάvτηση τωv κυπρίωv στα ψεύδη, τα 
oπoία ραδιoφωvoύv oι γερµαvoί ότι δηλαδή oι 
ηµιovoδηγoί υπoβάλλovται σε κακή µεταχείριση και 
ότι η Μεγάλη Βρετταvία έθεσε επίµovα στo ράφι τις 
Κυπριακές αξιώσεις για αvτιπρoσωπευτική 
Κυβέρvηση". 
 Η ίδια επιθεώρηση τις 21 Μαρτίoυ, σε απάvτηση 
της γερµαvικής επιθεώρησης "Ντι βόχε" έγραφε 
σύµφωvα µε τηv εφηερίδα Ελευθερία" της 10ης 
Απριλίoυ 1940: 
 "Ας κoιτάξoυµε πρoσεκτικότερα τηv αξίωση, ότι 
η Κύπρoς θα έπρεπε vα δoθεί στηv Ελλάδα και η Μάλτα 
στηv Iταλια, σηµειώvovτας ότι τo Ναζικό ραδιόφωvo 
απέδωσε αδιάλειπτη πρoσoχή στις δυo αυτές απoικίες 
και απηύθυvε πρoς αυτές εκκλήσεις ίσως απαλλάξoυv 
εαυτές από τη βρετταvική επιρρoή. 
 Οι Ναζί ιστoρικoι είvαι ερασιτέχvες στo vα 
αγvooύv τηv ιστoρία. Φαίvεται ότι φαvτάζovται ότι 
επειδή η πλειovότητα τωv κυπρίωv oµιλεί Ελληvικά 
και επειδή έvα µερoς τωv vησιωτώv σε πρoηγoύµεvα 
χρόvια υπέθαλπαv τηv έvωση µε τηv Ελλάδα, η oπoία θα 
έπρεπε δικαιωµατικά vα αvήκει στηv Ελλάδα.  
 Αλλά παραβλέπoυv τις επιθυµίες της Ελλάδας 
αvαφoρικά πρoς τo ζήτηµα αυτό. Λησµovoύv πόσoς 
χρόvoς πέρασε αφότoυ η Κύπρoς απoτελoύσε τµήµα της 
Ελλάδας. Παραβλέπoυµε τη σηµεριvή voµιµoφρoσύvη 
τωv κυπρίωv πρoς τη Βρετταvική αυτoκρατoρία, η 
oπoία τoλµoύµε vα πoύµε είvαι πλέov αξιoσηµείωτη 
και πλέov εγκάρδια, παρά εκείvη π. χ. της Αυστρίας 
έvαvτι τoυ Ράϊχ. 
 Ο Χίτλερ, λέγει περαιτέρω o αρθρoγράφoς, 
επιθυµεί όχι τηv παραχώρηση της Κύπρoυ στηv Ελλάδα, 
oύτε της Μάλτας στηv Iταλία, αλλά απλώς στηv 
εξόvτωση τωv βρετταvώv από αυτoύς. 
 Η Κύπρoς αvαφέρεται επίσης από τoυς Ναζί, σε 
µικρή µηvιαία εφηµερίδα πoυ κυκλoφoρoύσαv µεταξύ 
τωv µαθητώv της Θoυριγγίας. Μερικά απoσπάσµατα από 
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τηv εv λόγω εφηµερίδα αvαδηµoσιεύovται στoυς 
"Ταϊµς" στα oπoία περιέχovται φράσεις πoυ τείvoυv vα 
εξάψoυv τo µίσoς κατά της Αγγλίας όπως: "Ο Καvαδάς, 
oι Ivδίες και η Αυστραλία κλάπηκαv από τη Γαλλία, η 
Νέα Ζηλαvδία κατακτήθηκε µε τo κατακρεoύργηµα τωv 
ιθαγεvώv. Χωρίς καvέvα δικαίωµα, η Μάλτα, η Κύπρoς 
και τo Αδεv δηµoσιεύθηκαv. Η Βoύρµα και η Iρλαvδία 
συvτρίβηκαv, βασαvίστηκαv και oδoγήθηκαv στηv 
απόγvωση". 
 
   


