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Ο Σuνταγματάρχης Φώηος Πανταζής 867-1929) 

Ανάμεσα στους Κυπρίους που uπnρέτn

σαν τον Ελλnνικό στρατό από υπεύθυνες θέ

σεις που το Έθνος μαχόταν στα πολεμικά 

πεδία για τnv οnελευθέρωσn των σκλαβωμέ

νων του εδαφών περιλαμβάνεται και ο nρωι

κός συνταγματάρχnς Φώηος Πανrαζnς. Η 

σuμμετοχι'1 του στον άτυχο Ελλnνοτοuρκικό 

πόλεμο του ·1897, στους απελευθερωτιι<σύς 
βαλκανικούς αγώνες του 1912-1913 και στον 
Α' Παγκόσμιο πόλεμο, σε συνδυασμό με τnv 

ανδρεία που επέδειξε unnρξε ιδιαίτερα τιμnτι

κn τόσο για τον ίδιο όσο και για τnν κωμόnολn 

τnς Κυθρέας από τnv οποία καταγόταν. 

Ο Φώτιος Πανrαζnς γεννnθnκε το 1867 
στr1ν ενορία Aγiou Ανδρονiκου τnς κατεχόμε

νnς σnμερα από τα Τουρκικό ει

σβολΠς Οι γονεfς του Μιχόλnς Χά

τζοu και Δέσποινα, αnέκτnααν εκτός από τον 

Φώηο και άΜα παιδιά, τον Κωνσταντfνο 
π -.-(1) • ,_ .h 
ανταζι ι ο οποιος απουοασε ιατρικι , και ει-

δικεύτnκε στπv τον Κυ

ριάκο που κατο!κnσε στn Λεμεσό και τον Χα·· 

τζnχριστόδοuλο πιο γνωστό ως Χότζιο ο 

οποίος έζnαε όλn τn ζωn του στnν Κυθpέα. Ο 

Κωνσταντivος Πανταζr'κ; τnv anoφofτn

an του από τπν Ελλnvικn ΣχοΜ Λευκωσίας ερ
γόστnκε για κάποιο διόστnμα ως r.ι ''"''"Λ' 

στο Αρρεvαγωγείο του Αγίου Avδρovfκou. Στn 

συνέχεΙα σnοόδασε στο Πανε:πιστnμιο Αθn

νών και ακολούθως ίδρυσε κλινικn στn Λευκω

σία όπου και εγκαταστόθnκε. fσωι; ο 

αρχαιότερος γιατρός τnς Κuθρέας. 

Στnν πολύ μικρr'Ί nλικfα των 14 χρόνων, 
στα 1881, ο νεαρός Φώτιος εγκατέλειψε τnν 
Κύπρο και εγκαταατάθnκε: σrnv Αθnνα όnou 

τελείωσε ης γυμνασιακές του σπουδές. Ίο 

όραμα τnς Μεγόλnς Ελλάδας που αυνέnαιρ-

Κωστής Κοκκινpφτας 

νε τον Ελλnνισμό ατα τέλn του περοσμ'ένοu 

αιώνα και n επιθυμία να βοnθnσεJt<ΟΙ αυτός 
με τnv έμnρακτn συμμετοχn του σrnv αnελεu

θέρωσn και τnς ιδιαiτερnς του πατρlδας, τον 

οΜγr1σαν στις τάξεις του Ελλnνικού στρατού. 

Η μόρφωσn. n ευφυϊα και οι στρατιωτικές του 
'"r""''τn·ccr' εκτιμnθnκαν από τους 

του και σι)ντομα nρanxθn σε επιλοχrο. Του ο& 

θπκε nαράλλnλα n εuκαιρlσ να διεκδικnσει με 
ι::Fιοτr'•nι::ιr τnv εiσοδό του στn ΣχοΜ 

όπου πέτυχε από τους 

Κατό τn διάρκεια δε τnς τετρόχρονnς στρα-

ηωηκnς του φοi·τrιαr1ς γιο το 

και ης επιδόσεις του. Λfγο μετά τnv anoφoirn

al'1 του έγινε ανθυnολοχαγός και τοnοθετι'iθn
κεσrο 

Στο όπλο αυτό τον να υπnρετεr ο 

άτυχος πόλεμος του 1897. 
Μετέβη aπό τους πρώτους σrnv ΚριΊτn nou 
;;fχε στο μεταξύ μεταβληΘε:r σε εaria 

κών επιχεφι'1αεων, όπου και διεκρiθn για τnv 

ανδρεfα και τις ατρατιωηκές του 

Στπ συνέχεια υπnρέτnσε αε διόφορες μονό

δες συμμετέχοντας ενεργώς στnν όλn προ

σπάθεια αvαδιοργόvωσnς και ενδuνάμωσnς 

του ελλnvικού στρατού nou λίγο αργότερα 
έμελλε: να αnελεuθερώαει τn MaκE:δovla, τnv 

Ήπειρο και τn θρόκn. iόao στον Α' Βαλκανικό 



που κnρύχθnκε από τr1ν Ελλάδα, τn 

το Μαυροβούνιο καΙ τn Βουλγαρία 

εvαντfοv τnς Τουρκίας οτις 3 Οκτωβρfοu 1912, 
όαο και οτοv Β' Βαλκανικό πόλεμο που ξέαnα-

σε: τον Ιούνιο του 1913 μεταξύ ΕλΜvων και 
Σέρβων από τn μια και Βουλγάρων από τnv 

όλλn, ο Φώτιος Πανταζnς εvθουσιώδnς και 

ορμnτικος οδnγnσε τn μονάδα του σε περιφα

νείς νrκες πολεμώντας oτnv nρώτn γραμμn 

του μετώπου. Προς το τέλος όμως του πολέ

μου τραυματίοτnκε σοβαρό από βοuλγαρικn 

σφαίρα που τον έnλnξε οτο λαιμό και που δια

πέρασε τnν κάτω του σιαγόνα. Το τραύμα 

αυτό του προκάλεσε σοβαρό nροβλnματα 

γεγονός που τον κράτnσε για 

διάοτnμα μακριά από το στρατό. Είναι χαρα

κτnριοτικό ότι αδυνατούσε να δεχθε! οτερεn 

τροφn ακόμn και με:τό τnv έξοδό του από το 

νοσοκομείο. Enfσnς δεν μπορούσε να μιΜσει 

ευκρινώς αφού n σφαίρα του είχε αποκόψει το 
υπογλώσσιο νεύρο. Μετά το τέλος του πολέ-

μου τιμnθnκε για τn σuμβολtι του οτnν απε

λευθέρωσn των σκλαβωμένων ιστορικών Ελ

λnvικών nατρiδωv με παρασnμοφορfα και 

εΙΟΙΚό 

Στο ο Α' Παγκόσμιος 

'u"'"·'-'C.J\_ ('1914-18) οτον οποίο n Ελλάδα ει
σnλθε το 1917, μετά αnό αρκετές εσωτερικές 
πολιτικές διαμάχες. Ο Φώτιος Πανταζnς συμ-

και οτον αγώνα αυτό με το βαθμό του 

ταγματάρχn τον onofo αnέκτnσε οτα πεδία 
κατά τn διάρκεια των Βαλκανικών 

Οι στρατιωτικές του ικανότnτες αnέ

βnσαν για όλλn μια φορά πολύτιμες για τον 

ελλnνικό στρατό που τον τfμnσε και σε αυτό 

τον πόλεμο με μετάλλιο αvδρεiας. Τιμr'Ίθnκε 

επίσnςγΙα τn συνολικn του προσφορά και από 

τnv πολιτεία με το Χρυσό Σταυρό του Σωτn

ρος. Τρfα χρόνια αργότερα, στα 1921, nρon-
'2) 

χθn' σε ανϊϊσυνταγματάρχn και του ανετέθn 

n Διοίκnσn του 25ou ΣιJντόγματοc;; nov έδρευε 
οτn Μακεδονία. Αποοτρατεύθnκε τελικά με το 

βαθμό του συνταγματάρχn. 
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Tnv Κύπρο επισκέφθnκε(3) το 1925 μετά 
από 44 χρόνια συνεχούς nαραμονnς στnν Ελ
λάδα. Μαζί με τnv Ελλαδlτιασα σύζυγο του 

Μαρfα Λίντn αφfχθnκε οτn Λευκωσία τον !οΟ

vιο του 1925 και φιλοξενnθnκε από τον αδελ
φό του Κωνοταντiνο μέχρι τον Οκτώβριο nou 

· εnέοτρεψε οτnν Αθnνα. Λfγες μέρες αργότε
ρα εnισκέφθnκ/~) τnν Κuθρέα όπου του έγινε 
μεγαλειώδnς υnοδοχn. Ανηnροοωnεία κατοί

κων μαζf με τον αδελφό του Χατζnχριστόδου

λο που κρατούσε ελλnνικn σnμαiα, τον συvώ

δευσε nεζn από τnν Λευκωσία οτnν Κuθρέα. 

Ακολουθούσε, με αυτοκίvnτο όμως, ο σuνταγ

ματάρχnς με τn γυναίκα του. Τον noμnn ανέ

μεναν λiγο έξω από τnν κωμόnολn, σrnν τοnο

θεσfα "Σγαφτό", nλtιθος κατοίκων αρκετοι anό 

τους onofouς κρατούσαν σnμαfες κaJ λάβα

ρα. με εnf κεφαλnς ιερείς, το διlμαρχο και 

τους δασκάλους Παπαμιληάδn, Αριοτόδnμο 

Σr1αvό και Χαράλαμπο Χατζnδό. Η όφιξn του 

δεκτn με στρατιωτικό εμβατι'φιο που 

σάλπισε νέος του χωριού και ζnτωκραυγές 

του κόσμου. Μετά τnν προσφώνnσn του Δn

μόρχοu Λεμονοφίδn και τnv αvτιφώνnσn .του 

σuνταγμοτόρχn όλα μετέβnσον στον 

ναό Αγίου Ανδρονίκοu όπου τελέστnκε nανn·

γυρικn δοξολογία. Εψαλλε n χορωδία του 
ιερού vαou Φανερωμένnς που είχε nροοκλη

θεi ειδικά για το λόγο αυτό. 

Πριν από τnν αναχώρnσn του από τnv 

Κύπρο ο συνταγματάρχnς Φώηος Πανταζίις 

εnισκέφθnκε το Παγκύnριο Γυμνάσιο και αnn

ύθυνε προς τους μαθnτές τον πιο κάτω λόγο: 
(5) 

(Κύριοι καθnγnταr, 

Εύελπις μαθnηώσα vεολαfα, 

Επανελθών εις τnν φιλτότnv μolJ Κύ-

nρον, μετά μακρόν αnoδnμfa 44 όλων ετών, 
εθεώρnσα καθnκον μου να επισκεφθώ το 

Πρότυπον εν τn Ανατολfi Γυμνάσιον μας, ούτι

νος n φnμrι έφθασε πολύ πέραν αuη'1ς, fνα βε" 
βαιωθώ αυτοπροσώπως περί τnς nρο.όδοu 
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υιJών των μαθnτών. Επειδι'Ί όμως το άριστον 

τούτο εκπαιδευτnριον nργει κατά τnν εποχnν 

τnς αφfξεως μου λόγω τnς εποχnς του έτους, 

ανέβαλον τnν επfσκεψfν μου δια σnμερον, πα

ραμονnν τnς αναχωρι'Ισεώς μου. Επf τn ευκαι

ρfα ταύτn παρακαλώ να μου επιτρέψnτε να 

κόνωσυστόσεις τινας. καfτοι λόγω τραύματος 

του υπογλωσσfου νεύρου μου τραυλfζω ολl

γοντι. Αναλογιζόμενος παιδιό μου, ότι εfσθε οι 

μέλλοντες αναπλnρωταl σύμπαντος του επι

στημονικού κόσμου τnς σnμερον και πόντων 

εν γένει των επιλέκτωντnς πολιτcfος, σας συνι

στώ επιμέλειαν, nς βεβαfως δενσrερεlσθε, fνα 

καταστnτε αριστεfς κσι ~111) .τος θερ

μοτέρας των ευχών μου eις mv θεQν mς w
φυϊας όπως σας επιβοnθεf ειςτοCrιο. Και διότι 

εκ πεfρας γνωρfζω και διότΙ προϊόντος του 

χ ρονου αλλόσσουν αι συνθι'Ικαι του β!ου, 

φρονώ ότι αι μετριότητες θα nφιφρονώνται 

εκ τnς κοινωνίας και ανομ~ θα βιοπα

λαfσωσι χωρfς να απολο~ 'iQ του ζΦν 
οπότε μυριάκις προτ~~~ eις 
βιοποριστικόν τι επάγγΕλμα I<Of μn μαrο101"11:>
νώσι χόνοντες πολύτιμον Υιρ(1ιιeΝ κα χρήμα 

προς επιστnμονικnν μόρφωσιν. 

Περαlνων αγαπnτό μου ΟΟJδιό τας ελα

χfστας ταύτας συστάσεις μου δΕν θα nαραλεl

ψω του να σuστnσω υμfν, ίνα οσόκιςdυσκέπτε

σθε μετά των προσφιι\ώV σας γονέων ι'Ι 
κηδεμόνων σας n και κατ' ιδlαν οκόμn, να μn 
λnσμονεfτε και το στρατιωτικόν εnόγγελμο, 

όπερ αρμόζει εις τους φύσει ζωnρούς. διότι n 
τόλαινα Κύπρος μας, αν και αnοτελεl μέγα 

τμnμα'του Ελληνισμού, δ&ναντιnροσωπεύετα 

επαρκώς εις τα στελέχη του ελλnνιi(Ο(ι στρα

τού. Οι εν 111) ελλnνικώ οτρατώ uπnρετούντeς 

σnμει:)ον Κύπριοι αξιωμοτιιω! μετρούνται εnl 
των δακτύλων τnς μιος χειρός. Νο nnτε οuτό 

παρακαλώ4<αι εις τους οnα:ισιόζοντος συμ

μαθnτόςσας. Σας διαβεβαιώ δια του επισnμο

τέρου τρόπου ότι εfμαι και θο εlμςιι, πρόθυμος 

να σας παρόσχω πόσον σχετικnν. πλnροφο

ρfαν, οσάκις nθέλετε να ι,ιουτnν ζnτ~σετε. Χαf-
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ρετε!" 

Αναχωρώντας από τnν Κύπρο το ζεύγος 

Πανταζn πnρε μαζfτου και τnν Ειρnνιό Σταuρn 

Πιπόκα από τnν Κυθρέα, nλικίας τότε 8 χρο
νών, με σκοπό να τnν υιοθετnσ€1 αφού οι fδιοι 

δεν είχαν παιδιά56) Στο διάστnμα που n νεαρn 
Ειρnνιό παρέμεινε στnν Ελλάδα έγινε μάρτυ

ραςτnς μεγάλnςτιμι'Ις που απέδιδαν σε κάθε 

ευκαιρfα οι κάτοικοι των Αθnνών στον nολεμι

στι'Ι του 1897, του 1912-13 και του Α' Πογκο
σμfου πολέμου. Τις περισσότερες φορές μάλι

στα τον υποδέχονταν όρθιοι και του nορεfχον 

πρωτοκαθεδρfα. Εντυπωσιακός nταν εnl'σπς 

και ο καλλιγραφικός τρόπος που συνέτοοοε 

τις επιστολές και τα κεfμενό του. Στnν Αθήνα n 
Ειρnνιά παρέμεινε γιο 4 περfπου χρόνια μέχρι 
το θάνατο του Φωτίου Πανταζn οπότε και επέ

στρεψε στnν Κύπρο. 

Οι πολύχρονες ταλαιπωρfες οπό τn 

συμμετοχn του στις πολυάριθμες πολεμικές 

$«Πρ;;;πΘες με τnν nόροδο του χρόνου επέ

δρασαν φ.ιnτικο στnν υγεfα τοu, Αρχικό 

~ από γάγγραινα και σm συνέ

χεια λb>(ω ιcι::ιρδιοκών nροβλnμότων οδnγtΊθn

κε στοντόφο. Ο συντογματάρχnς Φώτιος Πο

ντοζής nέθονε<7> τελικό στις 10 ΟκrωΘριου 
1929 σε nλικfα 62 ετών από καρδιακn nροσβο
Μ. Τόφnκε με στρατιωτικές τιμές και με δαπά

νες τnς nολιτεrας, ελάχιστn ανταμοιβfι των nο

λuτlμων υnnρεσιών που nαρεfχε προς το 
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