
Ο EYNrArAfATAPXHE ΦDTIOE ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

Τα τελεuταία χρόνια οι <;~υστηματι~ς 

ιιελtτες τοu ηtτροιι Πanαnqλι.iβίοΙJ 
για την ιστcφ;tα τοu ΚιJτφια~Qύ εθελο~ 
ντικc;ιό κιvήμοτρς έφ~ν στο cφως 

πολλά ν&~ στοι~εία .~α m quμμετο· 
χfι. της Κύπρου. <;~τQuς.αueλεifβερωτι~ 
κούς αγ~vεc;. :οιJ · Ελληνισ'ι.ιοu .. στα 
νεότ,~ .~ρόνιο. Οι, μέχρι rφόι.tφατα 
απλές .. δημοσιογ~φικές. ,αναφqρ$ς 
γι0 την Ελλάδα, ποιι .ι;κδηλώθηκε, 
~ιτε με τη μετάβααn ~λονrών,: είτε 
με τη διεξαγωγή ερόν~\l κgι τη;ν απο~ 

στολή σημαντικών χρηματικών ποσών, 

αvrιkι'Ιτaσ"fflθηκαν αΠό όξiόλογες ε πι
σtη~κtς ερyaσtε~. μι ti!φααη την 
περiόδο του Maκtδovtκou αγωνa και 
ταιν Βαλκανικών rtoλtμιdv. Σε duttς τις 
μeλέτ~·του fldm:ι.πολuβίου·n:~θη 

τιλευταtα. Κάί η 'εJWQdttι 'roo Δημήτρη 
ΤΘλιαδώρου με θtμα τη οuμ(it)λή. tης 

Kίmpou οτη Μι~ατική εκστρΟ:τεία 
τοu 1919-19~2; ·η οποία κuκλ.οiροpε[ 

εντός των ημερών; Με αυτην τεκιJtι~ 
ριώνεται επιστημονικά ακόμη μια 

rrruxtι · ·της ούμnάρδmαοης των 
Ελλήνων της Κύnρcυ πρσς το ελλη

νιι<ό κρό'rος καt κά'fογρόφονται τα 

ονόματα μεγόλοu αριθμού Κυπρίων 

aξίωματικών και οπλιτών, οι oncHoι 
έλαβαν μέρός cπη Μικpασιατικη 
εκ:στρατεfα. Ανάμεσά τους itεριλαμ-

Κωtrιης Κο~νόφτας 

βάvεται ο ~υγτςtγματά$)Χrt~. Q>ώτιος 

Πανταζής~ ο οποίος σuμ~Jετιtχε .ρτην 

Κρητικfι ~nανβοτQσn τ.cu 1 β9Ε)"'97, 
στον Ελλη'\" νοτοιφκ.ικό~.nόλεμο τοu 

1897,. στους Β~α.νικ'?ύς.ποΜμquς 
τοu 1912,.,13, φ-ον Πρcί)τρηαy~μιρ 
η.όλtμ() και uπrιρtτησε την nε.ρίρδο 

της Μ~αο:ιοrικής εκαφατefας, ως 

δ~οι~τtις qιιντάγματος . στη Βό~ια 
· EMqaQ. Μ ζωή ;9u.είvαι αντιrιρφω
πι:uτικη .της ... ζωής των ~1ωv 

Kvrφίfl;}v. αξιωματικ6,pι( Qι οnο\οι ~α~ 

διοδρόμησρν aroν &Μqvικό στρατό, 

ar:α τέλη του 19ou .κι;u στις αρχtς του 
209ύ αιώνα, .μι •.διqκα&ατατο πόθο. να 

ηγηθούν του εκστρcιτεuτuφ.ύ.σώματ9ς 

qna:λειιθtρωσης της Κιί:rφου••, Απρ. τη 

μελtτη,'fΟU Ταλ~ροv nΑηροφορο,U.. 

μQ<Πε αριςεtά V#1 βtογρQφι!Φ ατaιχεtα· 
για. τov.ΚUnpω c(ψψατικό και τηaτ~ 

τιωτικtι . τοu . δρά<;~η, ΙJQIJ ~ς ηταν 
άγνωστα από άλλα δημοσιεύματα. 

Από την Κuβρέσ 

Ο Φώτι~ ,Πανταζής ·γεννήθηκε ro 
1872,·στην ενορία Αγίας Μαpίvας·της 

κueρsιις.·Γονεiς τοο, όπως σημειώ

νετοι σε πιστοποιητικό γεννήσεώς 

του, noo φυλάaσετ'αt οτό Αρχείο της 
Αρχιεmσκοrτής KUnρou, ·ήταν ο tωάν-· 

νης και η Παρaσκεuή Πανταζή. Ο 

νθαρός Πανταζής στην πολύ νεαρή 



ηλικία των εννέα ετών, το 1681, 
μετέβη στην Α~Vα; rinOu ο'tιμnλήpω
σε τη δημ9τική .τC!υ εκπαiδευση και 
αΚΟλοοοώς φόιτf,σε σε γυμνάσιο της 
ελληv[kfiς n,ωτεωuσaς. εtvat αξιο
σημείωτο ότι κατά 1-ην εποχή cιυτή, 
η ·κotrj)Oς δεν··tιχa.··rιιμνασιο, naρά 
μόvό μeρt~"Δrtμοτ~ Σ)(ολεtα και 
ελ'ό'Χtσttς ΕλλfιvικtςΣχ~. οι οπόι
ε~ rtάρtixaν εκnaίδeuοη aνiιστοιχη 
με τιςirρώτtς'tό~ttς των f'\JμvaσιcbV. 
nς ~ν~ τό nj:)(.btό ruι;ivaoιo του 
νηqιόu ιδρϋθηκε μόλις το 1893, t,ιετά 
τη yεwatα X<»rt'fta tttff κunpιaκής 
~t:δiλtρότηtt:lt; τη~'Atyurtrou. Για τον 
λόyο' αuτό, · oocit' Wthφt"l εnteciμoίi
σc:tν· να μορφφeοuν τrων·ίmοpωμt

νοι να κατdψs(ιyοuν;κοντά σε ·σuy
yενεtς ή ~όόC;τοuς, στtl:; μεyό.
λsς ελληνικές riόλεις 1τ}ς εnο~ς -
Σμόρνfι, ~ινοόrtολη, Μ:εξό.ν
δρtω, Αθήνα και· a*Aou·, όπου ολο
κλf!ρωvav . ~tς . γUμνaσιακtς τους 
σnοUδtς 1<t:tι στη ·m.ινιχει\1. εγγρόφό;;. 

ντο σε κάποt<i πανεnrttτημιακή σχο
λή. 

ο Πανταζής, μετά τηv dnδφο(τ1jσή 
τοu al\6. το Γυμνάσιο, κρ.τα:rάγηκε, 
γύρw στο 1~00. στον ελληνt~ στρα

τό κφ σε ο.~ντομQ χρονικό δ~ 
προήχθη σε επιλοχία. Ακολούθως 

εισήχθη .στη.~χολή Υrιαξιω,ματικών, 

στην οπο.ί('l φοtτηqε για τέσσερα χpό~ 

νια και στη σuνtχεια μετtβη στην 

Κρήτη. όπου με. τον β(lθμό του ανθυ-

πολοχαγού σuμμετfίχε στην τελευ

ταta' φόόη τη~ κ,mτtκής επανάστα
σης του 1896-97. Την ίδια περίοδο, ο 
Πανταζής έλαβε μέρος, μαζι με αρκε

τΟός Κύπριους εθε~ο\ιτt~. rtόu κατέ~ 
ληξe· στη ~γνωστη·· ταπεινωτικf} tιnα 

Ύtά1τιν !λλ:δ&ι: Στά εΠόμενα χρόνια 
ο ΚΌftριος ~ιι~ματικός' σιJμμtτεtχε 
στην• εθvιι<ή f'Φοdπόθεια· άνtιδtοpγό
νωοης mι ενδuvάμωσης του·ελληvικού 
σtΡατόό · nou, μερικό ')(Ρό'iιa αρyότεlχι; 
tμtλλt νd συμβάλει otf}ν af;εA~ιiet: 
pωση·Πολλών vηbtών τοu ΑJγαίόυ' και 
μεγaλοίι· ι.ttικ>uC:: των unόδοuλων 
fτtριοχωv τήi(Maktδoνfciς, 'της Hrtεt
ρσu και τη(: θρ(.ίΚής. · · 

Τόqο σ:r9:w- πρώτο βι:W(ανικό nό.\.eμο~ 
11ou κηρίlχeηκε αnό.· την EMtiδa. τη 
~ία, το ΜC1!Jρρβούν~ο και.τη θcιιλ
γρρtα εναντ(ον της "(<:J.upκίαςt ~ον 

~τώριο :ι:ου 1912, Δοο και KQt σtον 
• ;, ' ; < '>, • / , ' <I , 

δε.U't~ βολ~ικό πωε~ που 
ξ~ε, TQV l9(ιVtO:TQ~ )91 ~ μeτα .. 
ξiι Ελλήνων κι;ιι Uρ(ιων από τη μια 

και .. βοuλγά~ν .από την άλλη, ο 
Πανταζής είχε sνεργό αuμμετοχή με. 

τον βcιθμQ, τοu λοχαγού και παραqη

μοφορήθηκε επ' f.;Ι'Ιfδpαγαθ(α~ Προς το 

τέλος, .όμως,, τοu ~νοβquλγαρι-, 

κοίΙ πολέ~Qμ τραuματipτηκε, αοβαρό. 

από σφαίρα σ-τ:ο λαιμό, που του ΙlΡΟ

κάλεσε μόνιμο τραυλισμό και.σQS3cι~ 

ρq nροβλήμFtτα υγε(ας, τα οrιςι(α 

σuνsτειναν ώστε να μεiνει μακρι.tι 

από τον στρατό για κάποιο χρονικό 



διάστημα. 

Ο πρώτος παγκόσμιος 

Στο μεταξύ, ξέσπασε ο Πρώτqς 

Παγκόσμιος πόλεμος (1914-18), στον 
onoίQ η Ελλάδα εισήλθε μόλις το 

Η~17, μετά από αρκετές εσωτερικές 

πολιτικές.διαμάχες. Ο Πανταζής συμ
μετείχε και στον πόλεμο αυτό, με tov 
βαθμό του ταγματό:ρχη, όπου και α δια

κρίθηκε εις τας μάχας κατά των Γερμα

νοβοvλγάρων εις το Μακεδονtκόν 

μέτωπον το 1918». Δύο χρόνια αργό
τερα, τον Δεκέμβριο του 1920, rφοJΊ
χθη σε αντισυνταγματάρχη και του 

ανετέθη η διοίκηση του 25ου Συντάγ· 

ματος που έδρευε στη Μακεδονία. Στη 

Βόρεια Ελλάδα ο Κύπριος αξιωματικός 

υπηρέτησε καθόλα το διάστημα της 

Μικρασιατικής εκστρατείας. Δεν έχου

με, όμως, υπόψη μας τυχόν εμπλοκή 

του σης πολεμικές επιχειρήσεις που 

διεξήχθησαν τότε στην Αvcηολική 

Θράκη. Την περίοδο αυτή συνάντησε 

στο Σιδηρόκαστρο τον δάσκαλο 

Ιωάννη Καρακούλλα, ο οποίος, μαζί 

με πολλούς άλλους Κυπρίους δασκά

λους, ανταποκρίθηκε σε έκκληση της 

ελληνικής κυβέρνησης και μετέβηκε, 

στις αρχές της δεκαετίας του 1920, 
στη Βόρεια Ελλάδα, όπου υπηρέτησε 

στα χωριά της περιοχής. Ο τελευταί

ος, σε επιστολή του στήν εφημερίδα 

<<Φωνή της ΚΌπρου", περιγράφει τον 

Πανταζή ως ένα πατριδολάτρη 
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«λεβέντη και παλληκαρa · αξιωματι
κό", γεμάτο αισιοδοξία για την επί

τευξη των δικαίων του Ελληνισμού. 

Τον Νοέμβριο του 1922, ο Κύπριος αξιω
ματικός ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή 

του Αρχηγείου Χωροφυλακής και μερι

κούς μήνες αργότερα, τον Φεβρουάρrο 

του 1923, αποστρατεύτηκε από τις 
τάξεις του ελληνικού στρατού με τον 

βαθμό του συνταγματάρχη, Κατά την 

πολύχρονη στρατιωτική προσφορά του, 

ο Πανταζής τιμήθηκε με τον Χρυσό 

Σταυρό του Σωτήρας, με τα μετάλλια

στρατιωτικής αξίας, το μετάλλιο των 

Βαλκανικών πολέμων και το Διασυμμα

χικό Μετάλλιο για τη συμμετοχή του 

στον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο. 

Μετά 40 χρόνιο 

Μερικά χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο 

του 1925, ο Πανταζής επισκέφθηκε 
την ιδιαίτερη του πατρίδα Κύπρο, 

μετά από σcφάντα τέσσερα χρόνια 

συνεχούς παραμονής στην Ελλάδα. 

Μαζί με την Ελλαδίτισσα σύζυγό του, 

φιλοξενήθηκαν στη Λευκωσία από 

τον αδελφό του, γιατρό Κωνσταντί

νο Πανταζή, μέχρι τον Οκτώβριο του 

ίδιου έτους, που επέστρεψαν στην 

Αθιiνα. διάστημα αυτό επισκέ

φθηκε τη γενέτειρά του όπου του έγι

νε μεγαλειώδης υποδοχή και τιμήθη

κε στο πρόσωπο του ο κυπριακός 

εθελοντισμός, καθώς και πολλά προ

σκυνήματα του τόπου, όπως τις 


