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Ο Σuνταyματόρ:χης Φώηος Πανταζής (1867-1929) 

Ανάμεσα στους Κυπρίους nou unnρέτn
σav τον Ελλnνικό στρατό αnό υπεύθυνες θέ

σεις nou το Έθνος μαχόταν στα πολεμικό 
nεδiα για τnν αnελευθέρωαn των σκλαβωμέ

νων του εδαφών περιλαμβάνεται και ο nρωι

κός σuνταγματόρχnς Φώηος Πσvωζnς. Η 

σuμμετοχn του στον άτυχο Ελλnνοτουρκικό 

πόλεμο του 1897, ατοuς αnελευθερωηκοΟς 
βσλκανικοΟς αγώνες του 1912-1913 και στον 
Α' Παγκόσμιο πόλεμο, σε συνδυασμό με τnν 

ανδρεία nou επέδειξε unnρξε ιδιαίτερα ημnη

κn τόσο για τον !δια όαο και για τnv κωμόnολr1 

τnς Κuθρέας αnό τnv onoiα καταγόταν. 

Ο Φώηος Πανταζnς γεννnθnκε το 1867 
οτnν ενορία Aγiou Αvδρονiκοu τnς κατεχόμε

νης σnμερα από τα Τουρκικό στρατεύματα ει

σ&:»λλς Κuθρέας. Οι γονεrς του Μιχάλnς Χό

τζοο και ΔέσnοΙνσ, αnέκτnοον εκτός αnό τον 

Φώηο και άλλα τρία nαιδιό, τον Κωνσταντίνο 

Πανταζn (1) οοnοiοςσnούδασε ιατρικn και ει
δικεΟτnκε σιην ωτοριvολαρuγγολογ!α. τον Κυ

ριόκο nou κατοlκnσε στn Λεμεσό και τον Χο
τζnχριστόδουλο nιο γνωστό ως Χότζιο ο 

οποίος έζnσε όλn τn ζωn του στnν Κuθρέα. Ο 

Κωvσταντlνος Πανrαζιiς μετό τnν αnοφοfτn

σι'i του αnό τnν tλλnνικn ΣχοΜ Λευκωσfας eρ

γόστnκε για κόnοιο διόστnμα ως δάσκαλος 

στο Αρρεvαγωγεfο τοο Αγ!ου Ανδρονiκου .. Στn 
σuνέχεια σπούδασε σrο Πανεnιστr';μιο Αθn

νών και ακολούθως Ιδρuσε κλινικι'Ι στn Λεuκω

σfα όnau ΚαΙ εγκαταστάθnκε:. fσως Ο 

Στnν πολύ μικρrι nλικfα των 14 χρόνων, 
στα 1881, ο νεαρός Φώτιος εγκατέλειψε τnv 
Κύnρο και εγκατασrόθnκe στnν Αθnνα όπου 

τελεlωαε ης γuμvααιοκές του σπουδές. ΊΌ 

τnς Μεγόλnς Ελλόδος nou ουνέnαιρ-

Κωστής Κοκκινόφτας 

vε τον Ελλnvισμό στα τέλn του περασμένου 

αιώνα και n εnιθυμfα να βοnθnσει και αυτός 
με τrιν έμnρακτn συμμετοχr'ι του οτnν αnελεu

θέρωσn και τnς ιδιαlτερnς του nατρfδας, τον 

οδnγnσαν σης τόξεις του Ελλr1νικού στρατού. 

Η μόρφωοn, n ευφuϊα και οι στρατιωτικές του 
ικαvόrnτeς εκrιμnθnκον από τους ανωτέρους 

του και σύντομα nροnχθn σε εnιλοχfα. Του δό

θnκε nορόλλnλα n ευκαιρία να διεκδικrΊσει με 
εξετάσεις την εiοοδό του στn Σχολf1 Υπαξιω

ματικών όnou πέτυχε αnό τους πρώτους. 

Κατό τn διάρκεια δε τrις τετρόχρονnς σrρα

ηΜ·rιvr•" ΤΟυ ψOITnanς ξεχώρΙΟ€ για ΤΟ nθος 

και ης επιδόσεις του. Λfγο τnv αnοφοίτn

σn του έγινε ονθυnολοχαγός και τοnοθετnθn

κε στο πεζικό. 

Στο όπλο αυτό τον βρι'Ίκε να υnnρετεr ο 

ότuχος Ελλnvοτοuρκικός πόλεμος του 1897. 
Μετέβη αr1ό τους πρώτους στnv Κρι'ηn nou 
εrχε ατο μεταξύ μεταβλnθεf σε εστιο πολεμι

κών εrιιχειρl'lσεων. όnou και διεκρfθη για τnv 

ανδρεfα και ης του ικαvότnτες. 

Στn συνέχεια uπnρέτnσε α μονό-

αυμμετέχοvτας στην όλn nρο-

σnόθε:Ιa αναδιοργάνωσnς και εvδuνόμωσnς 

του €λλnvικού στρατού nou αργότερα 

να απελευθερώσει τn Μακεδονfα τnv 

Ήπειρο και τn θρόκn. Τόσο στον Α' Βαλκανικό 



93 

πόλεμο nou anό τnν Ελλόδα, τn 

Σερβfα, το Μαυροβούνιο και τn Βοuλγαρ!α 

εvαντ!ον τnς Τοuρκlας σης 3 Οκτωβρίου 1912, 
όσο και ατον Β' Βαλκανικό πόλεμο nou ξέ:σnα
σε τον Ιούνιο του 1913 μεταξύ Ελλnvων και 
Σέρβων anό τn μια και Βουλγάρων αnό τnν 

άλλn, ο Φώηος Παντσζnς ενθουσιώδnς και 

ορμnτικος οδnγnα τn μοvόδα του σε nερΙφα

νεfς νfκες πολεμώντας aτnv nρώτn γραμμn 

του μετώπου. Προς το τέλος όμως του nολέ

μοιι τραuμοτ!στnκε σοβαρό anό βουλγαρικn 

σφα!ρα που τον έnλnξε ατο λαιμό και nou δια, 
πέρασε τnν κότω του σιαγόνα. Το τραύμα 

αυτό του nροκόλεσε σοβaρό nροβΜματα 

uγε!ας, γεγονός nou τον κρότnσε γιο αρκετό 
διάατnμα μακριά από το στρατό. Εfναι χαρα

κτnριστικό ότι αδυνατούσε να δεχθε! ατερεn 

τροφn ακόμn και μετά τnν έξοδό του από το 

vοοοκομεlο. Enrσnς δεν μnοροuσε να μιΜαι 

ευκρινώς αφοΟ n σφαlρα του εfχε αποκόψει το 
υπογλώσσιο νεύρο. Μετά το τέλος του πολέ

μου ημriθnκε για τn του στrιv αnε

λεuθέρωσn των σκλαβωμένων Ελ·· 

λnvικV:Jv ι1οτρ!δων με nαρασnμοφορfο και 

ειδικό μετάλλιο ονδρεfσς, 

Στο μεταξύ ο Α' Παγκόσμιος 

πόλεμος (1914-18) στον onolo n Ελλάδα ει
σnλθε το 1917, μετά οπό αρκετές εσωτερικές 
πολιτικές δισμόχες. Ο Φώηος σuμ

μετεfχε και στον αγώ\fσ aυτό με το βαθμό του 

τaγματόρχn τον onoro αnέκτnσε στα πεδfα 
των μαχών κατό Πi διάρκεια των Βαλκανικών 

πολέμων. Οι ικσvότnτες αnέ

βnσσv για άλλn μΙα φορά πολύτιμες για τον 

καΙ σε aυτό 

τον 

επiσπι;: για τn ιJuνολικιΊ του προσφορό και σnό 

τnν nολιτε!σ με το Σταυρό του Σωτn-

ρος. Τρlα χοονιa στα 1921e nροrΊ-
χθn {2) σε <1~ισuνταγμστόρχn και του ονετέθn 
n Διοfκnσn του 25ou nou 
στn Μακεδονία. Αnοστρατεύθnκε τελικό με το 
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Tnv Κύπρο εnισκέφθnκε(3) το 1925 μετό 
αnό 44 χρόνια συνεχούς nαρσμονιΊς aτnv Ελ
λάδα. Μσζf με τnv Ελλαδiησσα σύζυγο του 

Μαρfσ Λiντn αφfχθnκε στn Λευκωσιa τον loύ

VJO του 1925 και φιλοξενι'\θnκε αnό τον αδελ
φό του Κωvστσντlvο μέχρι ταν Οκτώβριο που 

· επέστρεψε στnν Aθnva. Λίγες μέρες αργότε
ρα εnισκέφθnκε(4) τnv Κυθρέσ όnou του έγινε 
μεγολειώδnς unoδoxn. Απιnροσωnεία κατοί

κων μαζί με τον αδελφό ·rou Χατζnχριστόδοu
λο που κρατοΟσε ελλnνικn σnμοίο, τον σuνώ

δευσε nεζn από τnν Λευκωσrσ στnν Κυθρέα. 

Ακολουθούσε, με ουτοκfνοτο όμως. ο σuνrσγ

μοτάρχnς με τn γυναίκα του. Τον noμnn ανέ

μεναν λίγο έξω από τnv κωμόnολn, στnντοnο

θεσfα "Σγσφτό", nλr'!θος κατοfκωνσρκετοr anό 

τους οnοlοιις κρατοίJσσν σnμαlες και λάβα

ρα, με εnf κεφαΜς το Μμαρχο και 

τους δοσκόλους Ποnαμιλτιάδn, Αρισrόδnμο 

Σπανό και Χαράλαμπο Χaτζnδό. Η άφιξn του 

δεκτn με οτροηωηκό εμβαηΊριο nou 
σάλπισε νέος του χωριο(J και ζnτωκρσυγές 

του κόσμου. Μετά τnν np...."''φώvnσn του Δn-

μόρχοu Λεμονοφfδn και τnv τοu 

σuvrσγμστόρχn όλα στον 

ναό Aγlou Avδpovίκou όπου τελέσrnκε nαvn-

n χορωδία του 
Ιερού νσοΟ Φανερωμένnς nou εfχε nροοκλn
θεf ειδικό γιο το λόγο αυτό. 

Πριν από rnv οναχώρπσn του σnό τnv 
Kύnpo ο σuντσγμοτόρχnς Φei:ιηος Πσντοζιiς 

εnισκέφθnκε το Πογκύnριο Γυμνάσιο και ann
Oθuvε nρος τους τον n1o κάτω λόγο: 
(5) 

μσθnτιώαa νε:ολi.:ιiσ, 

Εr1σνελθών εις τnv φΙλ τότnν μου Κύ

προv, μετά μακρόν anoδnμfa 44 όλων ετών, 
κσθnκον μου va επισκeφθ~' το 

Πρότυπον εν τn ΑνατοΜ Γυμνάσιον μας, οΟη

νος n φnμn έφθασε πολύ πέραν auτfκ;, ίνα βε
βαΙωθώ αυτοπροσώπως περί τnς προόδου 
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υμών των μαθητών. Επειδr'Ι όμως το όριστον 

τοΟτο εκπαιδευmριον ήργει κατό την εποχήν 

της αφlξεως μου λόγω τnς εποχής του έτους. 

ανέβαλοντην επrσκεψrν μου δια σήμερον, πα

ραμονήν της αναχωρήσεώς μου. Επr m ευκαι
ρfα ταΟτη παρακαλώ να μου επιτρέψητε να 

κόνωαuστόσεις τινας. καfτοι λόγω τραύματος 

του υπογλωασfου νεύρου μου τραυλfζω ολf

γοντι. Αναλογιζόμενος παιδιό μου, ότι εfσθε οι 

μέλλοντες αναπλnρωταr σύμπαντος του επι

στημονικού κόσμου τnς σήμερον και πόντων · 
εν γένει τωνεπιλέκτωντnς πολιτεfας. σας αuνι

στώ επιμέλειαν, ής βεβαfως δεν στερεfσθε, rνa 

καταατήτε αριστεfς και αναπέμmω τας θερ

μοτέρας των ευχών μου εις mν θεόν τnς ευ

φυίας όπως σας επιβοηθεf εις τοΟτο. Και διότι 

εκ πεfρας γνωρfζω και διότι προϊόντος του 

χ'ρονου αλλόσαοuν αι συvθήκαι του βfου, 

φρονώ ότι αι μετριότητες θα περιφρονώνται 

εκ mς κοινωνfας και αναμφισβήτως θα βιοπα

λαfσωσι χωρfς να αnολαμβόνωσι τα του ζειν 

οπότε μυριόκις προτιμότερον να τραπώσι εις 

βιοποριστικόν τι επόγγελμα και μη ματαιοπο

νώσι χόνοντες nολύτιμον χρόνον και χρήμα 

προς επιστημονικήν μόρφωσιν. 

Περαfνων αγαπητό μου παιδιό τας ελα

χfσταςταύταςσuστόσεις μου δεν θα παραλεr

ψωτουνασuστf1σω υμfν, rνα οσόκις duσκέπτε

σθε μετό των προσφιλών σας γ~ων ή 

κπδεμόvων σας ή και κατ' ιδfαν ακόμη, να μη 

λnσμοvεfτε και το στρατιωτικόν επόγγελμα, 

όπερ αρμόζει εις τους φύσει ζωηρούς. διότι η 

τόλαινα Κύπρος μας. αν και αποτελεf μέγα 

τμήμα'rου Ελληνισμού, δεν αντιπροσωπεύεται 

επαρκώς εις τα στελέχη του ελληνικού στρα

τού. Οι εν τω ελλnνικώ στρατώ υπηρετούντες 

σήμερον Κύπριοι αξιωματικά μετρούνται επr 

των δακτύλων τnς μιας χειρός. Να πήτε αυτό 

παρακαλώ f<αι εις τους αποuσιόζοντας σuμ

μαθητόςσας. Σας διαβεβαιώ δια του επισnμο

τέροu τρόπου ότι εfμαι και θα εfμσι, πρόθυμος 

να σας παρόσχω πόσον σχετικήν πληροφο

ρfαν,οσόκις ηθέλετενα μουτnν ζητι'ισετε. χαr-

ρετεl" 

Αναχωρώντας από την Κύπρο το ζεύγος 

Πανταζή πήρε μαζf του και την Ειρηνιό Σταυρή 

Πιπόκα από την Κυθρέα, ηλικfας τότε 8 χρο
νών, με σκοπό να την υιοθετήσει αφού οι fδιοι 

δεν εrχαν παιδιό.<6> Στο διόστημα που η νεαρή 
Ειρηνιό παρέμεινε στnν Ελλόδα έγινε μόρτu

ρας mς μεγόλnς τιμής που απέδιδαν σε κόθε 

ευκαιρfα οι κότοικοι των Αθηνών στον πολεμι-. 

στή του 1897, του 1912-13 και του Α' Παγκο
σμfου πολέμου. Τις περισσότερες φορές μόλι

στα τον υποδέχονταν όρθιοι και του παρεfχαν 

πρωτοκαθεδρfα. Εντυπωσιακός ήταν επfσnς 

και ο καλλιγραφικός τρόπος που σuνέτασσε 

τις επιστολές και τα κεfμενό τοι.ι. Στην Αθήνα π 

Ειρnνιό παρέμεινε για 4 περfπdu χρόνια μέχρι 
το θόνατο του Φωτfου Πανταζή οπότε και επέ

στρεψε στην Κύπρο. 

Οι πολύχρονες ταλαιπωρfες από τη 

συμμετοχή του στις πολυόριθμες πολεμικές 

εκστρατεrες με τnν πόροδο του χρόνου επέ

δρασαν αρνnτικα ατnν υγεfα του. Αρχικό 

προσβλήθηκε από γόγγραινα και στn συνέ

χεια λόγω καρδιακών προβλημότωνοδηγήθn

κε στον τόφο. Ο συνταγματόρχnς Φώτιος Πα

νταζής. πέθανε<7> τελικό στις 10 Οκτωβρfου 
1929 σε ηλικrα 62 ετών από καρδιακή προσβο
λή. Τόφηκε με στρατιωτικές τιμές και με δαπό

νεςmς πολιτεfας. ελόχιστn ανταμοιβή των πο

λυτfμων υπηρεσιών που παρεfχε προς το 
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