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«Νέος εκ Κυθρέας εφονεύθη εις τον Ισπανικόν πόλεμον» 

Η συμμετοχn Κυπρίων εθελοντών στον 

ισπανικό εμφύλιο πόλεμο δεν έχει απο

τελέσει μέχρι σnμερα αντικείμενο ξεχω

ριστnc; μελέτπc; για τπν κυπριακn ιστοριο

γραφία. Λίγες πλπροφορίεc; για τπ δράσπ 

και τα ονόματα Κυπρίων που έλαβαν 

μέρος στον πόλεμο n που φονεύθπκαν 

σε διάφορες μάχες κατά τπ διάρκειά του 

έχουν δπμοσιευτεί κατά καιρούς σε 

μελέτες, στις οποίες εξετάζεται π συμμε

τοχn Ελλnνων εθελοντών σε αυτόν. 

Όπως αναφέρεται. π παρουσία Κυπρίων 

στις Διεθνείς Ταξιαρχίες nταν εντυπωσια

κn και εκτιμάται πωc; π Κύπρος, σε ανα

λογία με τον πλπθυσμό τπc;. έδωσε τους 

περισσότερους εθελοντές από όλες τιc; 

χώρες του κόσμου. Κανένας από αυτούς, 

όμως, δεν μαρτυρείται να μετέβπ στπν 

Ισπανία κατευθείαν από τπν Κύπρο, 

αφού οι πολιτικές συνθnκεc; στο νπσί, 

μετά τα γεγονότα του Οκτωβρίου του 

1931 και τπc; επιβολnc; του δικτατορικού 

παλμεροκρατικού καθεστώτος, καθι

στούσαν κάτι τέτοιο αδύνατο. 

Οι περισσότεροι Κύπριοι εθελοντές 

πnγαν στπν Ισπανία είτε από τπν 

Αμερικn. μέσω των δύο προοδευτικών 

οργανώσεων των Ελλnνων μεταναστών 

«Σπάρτακος» και «Παγκυπριακn>>, είτε από 

τπν Αγγλία. Ανάμεσα στους τελευταίους 

περιλαμβάνεται και ο μετέπειτα Γενικός 

Γραμματέας του ΑΚΕΛ Εζεκίας 

Παπαϊωάννου, ο οποίος αναφέρθπκε στπ 

συμμετοχn και στον τραυματισμό του 

στον πόλεμο σε συνέντευξn του στπν 

αθπναϊκn εφπμερίδα «Πρώτπ>>, nμερομπ

νίαc; 15 Απριλίου 1988. Σύμφωνα με τον 

Παπαϊωάννου. στις Διεθνείς Ταξιαρχίες 

συμμετείχαν περίπου ογδόντα Κύπριοι 

εθελοντές, δεκατέσσερις από τους οποί

ους έπεσαν μαχόμενοι στα πεδία του 

πολέμου. Όπως σπμειώνεται στπν ελλπ

νικn βιβλιογραφία. ανάμεσα στους 

νεκρούς Κυπρίους του ισπανικού εμφυλί

ου πολέμου συγκαταλέγεται και ο 

Γεώργιος Πανταζnc; από τπν Κυθρέα. ο 

οποίος nταν «στέλεχος τnc; Οργάνωσπc; 

"Παγκυπριακn" τnc; Νέαc; Υόρκnc; και 

έπεσε ωc; μαχnτnc; του ελλπνικού λόχου 

στπν περιοχn του Μπελτσίτ. στις 

25.8.1937>>. 

Από δπμοσ~υμα τπc; εφπμερ~αc; τπc; 

Λευκωσίας «Κυπριακός Φύλαξ>>, nμερομπ

νίαc; 1nc; Ιανουαρίου 1938, με τίτλο «Νέοc; 

εκ Κυθρέαc; εφονεύθn ειc; τον Ισπανικόν 

πόλεμον>>, πλπροφορούμαστε ότι το 

Γραφείο εθελοντών τπc; Αμερικnc; είχε 

ενπμερώσει με επιστολn του τους γονείς 

του Πανταζn για τον θάνατο του παιδιού 

τουc; στο μέτωπο τπc; «Μnελκίτε>>, μεταξύ 

τnc; 5nc; και τnc; 15nc; Σεπτεμβρίου 1937. 

ενώ πολεμούσε με τnν Αμερικανικn 

Λεγώνα. 

Στο ίδιο δnμοσίευμα αναφέρεται επίσπc;. 

ότι ο Πανταζnc; είχε μεταναστεύσει στnν 

Αμερικn. όπου διέμεινε για μερικά χρόνια 



και προγραμμάτιζε να επιστρέψει στπν 

Κύπρο τον Μάρτιο του 1937. Αντί στπν 

Κύπρο, όμωc;, πιθανόν κάτω από τπν επί

δρασπ των δπμοκρατικών του πεποιθn

σεων, κατέλnξε στnν Ισπανία, όπου και 

έπεσε μαχόμενος. 

Οι πλnροφορίεc; που δnμοσιεύονται στο 

σύντομο κείμενο του «Κυπριακού 

Φύλακοc;» διευκρινίζουν ότι ο Κύπριος 

εθελοντnc; ανnκε στnν Αμερικανικn 

Λεγεώνα, αλλά διαφέρουν ωc; προc; τnν 

nμερομnνία θανάτου του. Δυστυχώς, 

όμωc;, οποιαδnποτε προc; το παρόν 

περαιτέρω διερεύνnσn του θέματος είναι 

αδύνατn. αφού δεν έχουμε υπόψn μac; 

να διασώθnκαν άλλα στοιχεία για τn ζωn 

και τον θάνατό του. 

Ίσωc;, αν πραγματοποιnθεί μελλοντικά 

κάποια εκτενnc; μελέτn για τnν κυπριακr'i 

συμμετοχn στον ισπανικό εμφύλιο πόλε

μο να φέρει στο Φωc; τnc; δnμοσιότnταc; 

επιπρόσθετες λεπτομέρειες για τον 

Κυθρεώτn αγωνιστιi. Προc; το παρόν, οι 

μόνες πλnροφορίεc; που έχουμε υπόψn 

μac; για τπ ζωιi του προέρχονται από τα 

περιλnπτικά βιογραφικά σnμειώματά 

του, που διέσωσε n ελλnνικn βιβλιογρα

Φία, και από το προσΦάτωc; εντοπισθέν 

δnμοσίευμα του «Κυπριακού Φύλακοc;», 

που είναι το ακόλουθο: 

«Κατά πλnροφορίαc; λnΦθείσαc; qιά του 

τελευταίου ταχυδρομείου, ο εκ Κυθρέαc; 

Γεώργιος Πανταζnc; εφονεύθn τον 

παρελθόντα Σεπτέμβριον ειc; το μέτωπον 

τnc; Μπελκίτε. εν Ισπανία. Ούτος από αλί-
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γων ετών διέμενεν εν Αμερικn, τον 

παρελθόντα δε Μάρτιον επρόκειτο να 

αναχωρnσn επιστρέφων ειc; Κύπρον, 

έγραψε δε σχετικώς και ειc; τουc; γονείς 

του εν Κυθρέα. φαίνεται δε ότι τnν 

τελευταίον στιγμιiν μετενόnσε και κατε

τάχθπ ειc; τnν Αμερικανικnν λεγεώνα και 

μετέβn ειc; Ισπανίαν, όπωc; πολεμnσn 

παρά το πλευρόν των Κυβερνnτικών. Τnν 

θιλιβεράν είδnσιν ανnγγειλε ειc; τουc; 

γονείς του θύματος το γραφείον εθελο

ντών τnc; Αμερικnc; διό τnc; εξnc; επιστο

λnc; πμερομnνίαc; 3 Δεκεμβρίου: "Μόλις 

τώρα ελάβομεν επίσnμον κατάλογον των 

θυμάτων του ισπανικού αγώνος και 

λυπούμεθα να σac; πλnροφορnσωμεν. 

ότι ο Γεώργιος naντaζnc; εΦονεύθn nρω

ϊκώc; μαχόμενος ειc; τnν Αμερικανικnν 

Λεγεώνα ειc; το μέτωπον τnc; Μπελκίτε. 

μεταξύ Snc; και 15πc; Σεπτεμβρίου. 

Έλπίζομεν ότι αναλογιζόμενοι τον σκο

πόν διό τον οποίον προσέφερε τnν ζωnν 

του τόσον nρωικώc; θα ελαττωθn ο πόνος 

σαc;. Δεχθιiτε τα ειλικρινιi μac; συλλυπn

τnρια"». 

κωσrnς κοκκινόφrας 




