
115 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Η Υποδοχή Στην Κυθρέα του Κυθρεώτη Συνταγματάρχη 

Φωτίου Πανταζή το 1925 

Ο Κυθρεώτης Συνταγματάρχης 

Φώτιος Πανταζής περιλαμβάνεται 

ανάμεσα στους Κυπρίους που υπηρέ

τησαν στον Ελληνικό στρατό, όταν 

το Έθνος αγωνιζόταν στα πεδία των 

μαχών για την απελευθέρωση των 

σκλαβωμένων του εδαφών. 

Για τον ηρωίκό Συνταγματάρχη, έχει 

δημοσιευθεί σχετικό αφιέρωμα στο 

περιοδικό "Ελεύθερη Κυθρέα» (τεύ

χος 46, από τον κ. Κωστή Κοκκονό
φτα. 

Με το σημείωμά μας αυτό, Θα ασχο

ληθούμε μόνο με την υποδοχή που 

έγινε στο Φι\ηιο Πανταζή τον Ιούλιο 

του 1925 από τους Κυθρεώτες. Δια~ 

βάζουμε σχετικά για το θέμα αυτό, 

από την εφημερίδα «Ελευθερία» 

ημερομηνίας 11.7.1925. 

Υποδοχή Έλληνος αξιωματικού. 

Από της πρωίΏς της παρελθούσης 

Κυριακής η κωμόπολις ημών ευρlσκε

το εις ζωηράν ασυνήθη κίνησιv. 

Άνδρες, γυναίκες, παιδιά διέτρεχαν 

τος οδούς και μετ' αγωνίας 

την ώραν της αφίξεως του Συνταγμα

τάρχου κ. Πανταζι']. 

Είχε σημάνει η 9η π. μ. ώρα ότε η συρ

ροή του Κόσμου εγένετο πuκνοτέρα. 

Ολίγον έξωθι της Κυθρέας προς τα 

Κώστας Ζ. Γιαvνός 

Ν.Δ οι ιερείς της κωμοπόλεως, οι 

μαθηταί των σχολείων μετά των διδα

σκάλων, ο δήμαρχος μετά του Δημο

τικού συμβουλίου και πλflθος κόσμου 

εξ αμφοτέρων των φύλων είχε σπεύ

σει εις τον τόπον της προϋπαντήσε

ως. 

Τέλος η ώρα i1γγικε και το aυτοκίνη

τον από μακράν μας αναγγέλλει την 

άφιξιν. Την στιγμήν εκείνην ο ευστα

λής νέος κ. Κλεάνθης Ιωαννίδης 

σαλπίζει στρατιωτικόν εμβατήριον 

και το πλήθος εκσπά εις συρaνομrΊ

κεις ζητωκραυγάς. Το aυτοκίνητον 

πλησιάζει και σταματά και ο επίση

μος μας την στολήν του 

Σuνταγματάρχοu κατέρχεται του 

αυτοκινήτου μετά ερπίμου 

κυρίας του και των λοιπών ακολού

θων του. 

Προσφώνησις δημάρχου. 

Άμα το πλήθος σuvι)λθεν από την 

πρώτην συγκίνησιν και τας ζητω

κραυγάς, προσέρχεται ο ενθουσίώ-

δήμαρχος μας κ. Κυριάκος Λεμσ

νοφίδης και με φωνήv παλλομένην εκ 

συγκινήσεως προσφωνεί τον τετιμη

μένον σuνταγματάρχην ως ακολοίι

Θως; 

Τετιμημένε μας Συνταγματάρχα, Εξό-
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χως τιμητικόν θεωρώ δι εμαυτόν το 

γεγονός, διότι έλαχεν επ' εμέ ο κλή

ρος όπως εκ μέρους του Δημοτιtωύ 

Συμβουλίου της κωμοπόλεως ημών, 

της ευέλπιδος νεότητος των εκπαι

δευτηρίων μας και της φιλοπάτριδος 

κοινότητος απευθύνω uμίν το «ως ευ 

παρέστητε» 

Η συγκίνησις ημών την στιγμήν τού

την, τετιμημένε μας Συνταγματάρχα, 

είναι μεγάλη και δικαία η υπερηφά

νειά μας διότι μετ' αποuσίαν 43 ενι

αυτών επαναβλέπομεν υμάς σήμερον 

εν τω μέσω ημών με χρυσά γαλόνια 

και με χρυσά παράσημα. 

Επί 35 συναπτά έτη uπερετήσατε την 
φι λ τάτην μας Πατρίδα και πολλάκις 

με όπλον ανά χείρας παραμείvατε 

εις τα πεδία των μαχών αγωνιζόμενοι 

μετ' αηαραμίλλοu καρτερίας και ηρω

ϊσμού και μετά θαυμαστής ι.;αι μονα-· 

δικής aυτοθυσίας και αφοσιά1σεως 

υπέρ της ελευθερίας και μόνον υπέρ 

της ελευθερίας. 

Η ευγενιΊς ορμή και ο ενθουσιασμός 

υμών εις τα χιονόβλητα, της Μακεδο

νίας και της Ηπείρου βουνά, μεθ' ου 

καθοδηγείτε τα ηρωίκά Ελληνικί1 

στρατεύματα πολεμούντα υπέρ 

απελευθερώσεως του Ελληνικού 

γένους, δεικνύουσι τρανότατα την 

πυρώδη λάβαν της φιλοπατρίας, ήτις 

εφλόγιζε τα τιμημένα σας στήθη. 

Διεσαλπίζετο ούτω τ' όνομά σας εις 
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τας φάραγγας και τους δpuμιίJνας 

των Ελληνικών ορέων από τα ντου

φέκια των αμαρτωλών και ηρώων της 

νέας εθνικής αναγεννήσεως. 

Και όταν η Πατρίς σας απέστελλε 

προς κατασύντριψιν των αγρίων του 

Κρούμου απογόνων, των απαισίων 

Βουλγάρων, τους οποίους αγεληδόν 

εσαρώνετε εκ της περιδόξου του Μ. 

Αλεξάνδρου και του Αριστοτέλους 

γενετείρας, εδέχθητε το βάπτισμα 

του πυρός, την τψίαν πληγήν την 

οποίαν φέρετε και ήτις αποτελεί τον 

λαμπρότατον φωτοστέφανον της 

μεγάλης δράσεως και ανδρείας σας. 

Εραστής οι)τω του μεγαλείου και της 

δόξης της Πατρίδος γενόμενος, έλα-

ευπρεπέστατον και τιμιώτατον 

γέρας των καλλινίκων αγώνων σου 

υπό της Ελληνικής Κυβέρνησης τα 

μετάλλια, άτινα 

κοσμούσι τα γενναία σου στήθη. 

Επανήλθατε, φίλτατέ μας ουμπα

τριώτα, μετ' απουσίαν 43 ετών εις 

την ιδιαιτέραν σας πατρίδα, την 

ελληνικωτάτην μας Κύπρον, την 

οποtαν και πάλιν δούλην, 

όπως την εγκαταλείπετε. Διο θα εθε-

παρό.λειψιν, την εηί-

σημον ταύτην στιγμήν εξωτερί-

κευαν τον πόνον όλων μας, διότι δεν 

ανεμίζοuσιν ακόμη αι Κυπριακοί 

αίφαι, επί των επάλξεων της νήσου, 

το σύμβολον εκείνο το οποίον ορα-



ματίζονται αι Κυπριακοί ψυχαί και 

νοσταλ γούσιν οι Κυπριακοί πόθοι. 

Της πολιτικής τα δαιδαλώδη μυστή

ρια, των ισχυρών αι συμφεροντολογι

κοί αντιλήψεις κρατούσι μεταξύ των 

άλλων αλυτρώτων Ελλήνων και την 

ωραίαν μας νήσον μακράν των μητρι

κών αγκαλών. 

Ας μη αποδειλιώμεν όμως. Θα έλθη 

ημέρα, καθ' ην θα επιλάμψη ο ήλιος 

της ελευθερίας και επί την Μεγαλό

νησον ημών και ακράτητοι όλοι μας 

θα ριφθώμεν στους μητρικούς κόλ

πους. 

Και όταν συν Θεώ, γενναιότατε 

Συνταγματάρχα, θα εγκαταλείψητε 

και πάλιν το πάτριον έδαφος και θα 

απέλθητε εις την πόλιν της Παλλά

δος, διακηρύξατε στεντορεία τη 

φωνή, ότι από τα στόματα των 250 
χιλιάδων Ελλήνων κατοικων της 

Κύπρου μία και αναλλοίωτος προβάλ

λει επιβάλλουσα φωνή, βροντοφω

νούσα, δια μέσου των αιώνων, ότι η 

Κύπρος ήτο, είναι και θα μείνη Ελλη

νική και ότι διακαής και ακοίμητος 

πόθος ημών είναι η "Ενωσις ημών 

μετά της μητρός μας Ελλάδος. 

Και ήδη ας αναφωνήσωμεν: 

Η Ένωσις της Κύπρου μετά της Ελλά

δος ζήτω! 

Ο τετιμημένος μας Συνταγματάρχης 

κ. Φώτιος Πανταζής και η aξιότιμος 

κυρία Φ. Πανταζή ζήτωσαν! 
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Ευχαριστίαι Συνταγματάρχου 

Ο Συνταγματάρχης εν πρσφανεί 

συγκινήσει και με μάτια γεμάτα 

δακρύων ευχαριστεί δι' ολίγων τον κ. 

δήμαρχον δια τους ωραίους του 

λόγους ως και την κοινότητα εν γένει 

δια την λαμπράν και τιμητικήν υποδο

χήν ήτις τω εγένετο και λέγει ότι 

αύτη θα παραμείνει δι' aυτόν αλησμό

νητος. 

Ακολούθως οι μαθητaι των σχολείων 

ψάλλσυσιν τον Εθνικόν Ύμνον και 

ολόκληρον το πλήθος έχον εν τω 

μέσω το τετιμημένον της κωμοπόλε

ως τέκνον σπεύδει προς τον ναόν 

του Αγίου Ανδρονίκοu, όπου θα ετε

λείτο δοξολογία. 

Εν τω ναώ εψάλη κατaνυκτικωτάτη 

δοξολογία υπό της χορωδίας του 

ναού Φaνερωμένης διευθυνομένης 

υπό του γλυκοφθόγγου πρωτοψάλ

του κ. Μ. Θεοχαρίδου, όστις εκλήθη 

ειδικώς μετά των μελών της χορω

δίας. Μετά την δοξολογίαν nροσε

φώνησαν επικαtρως και ενθουσιωδώς 

τον τετιμημένον ξένον εν τω ναώ ο κ. 

Παπαμιλτιάδης και ο κ. Σταύρος 

Κυπρaγόρqς. 

Ο Συνταγματάρχης εις άκρον συγκε

κινημένος ηρκέσθη και πάλιν να 

ευχαριστήση δι' ολίγων πάντας δια 

την γενομένην εις αυτόν υποδοχήν. 

Δεν ηθέλησε να ομιλήσει εκτενώς, 

λόγω του ότι το τραύμα. όπερ έλαβε 
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