
Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

O KYΠPIAKOΣ TYΠOΣ ΓIA TON ΘANATO TOY BAΣIΛH MIXAHΛIΔH KAI H 

MAPTYPIA TOY ΓIAΓKOY HΛIAΔH ΓIA TON ΠOIHTH 

 

 Tα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αξιοσηµείωτο ενδιαφέρον για την 

ποίηση του Bασίλη Mιχαηλίδη και εκδόθηκαν αρκετά βιβλία, που αναφέρονται σε 

διάφορες πτυχές του έργου του, γεγονός που αντικατοπτρίζει και τη διαχρονική 

του αξία1. Iδίως συγκινούν οι ποιητικές του συνθέσεις, που είναι γραµµµένες στο 

κυπριακό γλωσσικό ιδίωµα και αναφέρονται σε εθνικά θέµατα, ενώ η θεατρική 

παράσταση της «9ης Iουλίου 1821» εξακολουθεί να είναι µία από τις πλέον 

προσφιλείς σε σχολικές και σωµατειακές εκδηλώσεις, όπως κατέδειξε και η 

επιτυχία που γνώρισε µε το ανέβασµά της από τον Θεατρικό Όµιλο του 

Πανεπιστηµίου Kύπρου2. Aκόµη στις µέρες µας επανεκδόθηκε η ποιητική συλλογή 

του Mιχαηλίδη µε τίτλο «Ποιήµατα»3, πραγµατοποιήθηκαν ηµερίδες, στις οποίες 

                                                
1. Για παράδειγµα βλ. Aνδρέα Mακρίδη, Bασίλης Mιχαηλίδης, η διάσταση της 

ελληνικότητας στο έργο του, Λευκωσία 2002, καθώς και το εξάτοµο έργο του 

Kώστα Bασιλείου, Bασίλη Mιχαηλίδη: ο διάβολος, Λευκωσία 2003· Bασίλη 

Mιχαηλίδη: ο ρωµιός (Pωµιός και Tζιον Πουλλής. Tζιονής και Kακουλλής), 

Λευκωσία 2003· Bασίλη Mιχαηλίδη: η ασθενής λύρα (και η Άλλη Λύρα), Λευκωσία 

2007· Bασίλη Mιχαηλίδη: ποιήµατα, η έκδοση του 1911, Λευκωσία 2007· Bασίλη 

Mιχαηλίδη: ποιήµατα 1884-1917, Λευκωσία 2007· Bασίλη Mιχαηλίδη: εκλογή από 

το ποιητικό έργο του, Λευκωσία 2007· Λευτέρη Παπαλεοντίου (επιµ.), Βασίλη 

Μιχαηλίδη: Επιλεγµένα ποιήµατα, Λευκωσία 2013. 

2. Για την παράσταση αυτή βλ. Mιχάλη Πιερή (επιµ.), Bασίλης Mιχαηλίδης. H 

Pωµιοσύνη εν’ φυλή συνότζαιρη του κόσµου, Λευκωσία 2001, σ. 196-249. Για µια 

παλαιότερη παράσταση της «9ης Iουλίου» από τους µαθητές του Eλληνικού 

Γυµνασίου Aµµοχώστου, κατά το σχολικό έτος 1947-48, βλ. Θεοδόση Nικολάου, 

«”H 9η Iουλίου του 1821”. Πρώτη παράσταση», στον τόµο: M. Πιερή, Bασίλης 

Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 189-192 [= Λευτέρη Παπαλεοντίου, Θεοδόση Nικολάου, 

Φιλολογικά και κριτικά κείµενα, Aθήνα 2008, σ. 353-357]. 

3. Bασίλη Mιχαηλίδη, Ποιήµατα, Eκδόσεις K. Eπιφανίου, Λευκωσία 1998 

(αναστατική έκδοση µε πρόλογο Nίκου Oρφανίδη).  
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παρουσιάστηκαν νέες προσεγγίσεις για το έργο του4, εκδόθηκαν αφιερωµατικό5 

τεύχος σε αυτόν λογοτεχνικού περιοδικού και συµπληρωµατικό στη συνέχεια6, 

                                                
4. Kώστα Nικολαΐδη (επιµ), Bασίλης Mιχαηλίδης, Πρακτικά Hµερίδας 1.12.2007, 

Πολιτιστικές Yπηρεσίες Yπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, Λευκωσία 2011, 

όπου δηµοσιεύονται οι εργασίες των Kώστα Nικολαΐδη, «O Mείζων Bασίλης 

Mιχαηλίδης» (σ. 9-31)· Γιώργου Kεχαγιόγλου, «Eπιστήµη και Tεχνολογία ως 

θέµατα στη νεότερη κυπριακή ποίηση: το “σατιρικό” και “διαφηµιστικό” παράδειγµα 

του Bασίλη Mιχαηλίδη» (σ. 33-41) [= Eπιστηµονική Eπετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 11(2009)7-19· Πρακτικά του Δ΄ Kυπρολογικού 

Συνεδρίου, επιµ. Eλευθέριου Aντωνίου, τ. Γ΄-1, Λευκωσία 2012, σ. 297-307]· Γιάννη 

Kατσούρη, «H 9η Iουλίου 1821. Παρατηρήσεις, διαπιστώσεις και υποψίες» (σ. 43-

52)· Λευτέρη Παπαλεοντίου, «Eρευνητικά ζητήµατα και ζητούµενα στην ποίηση του 

Bασίλη Mιχαηλίδη. Ένα παράδειγµα: “Tο όραµαν του Pωµιού”» (σ. 53-76) [= 

Eλληνικά 59.1(2009)125-148]· Eρατοσθένη Kαψωµένου, «Παραδοσιακοί ποιητικοί 

κώδικες στο έργο του Bασίλη Mιχαηλίδη» (σ. 77-97)· Θεοδόση Πυλαρινού, «H 

πολύµορφη λογοτεχνική γλώσσα του Bασίλη Mιχαηλίδη» (σ. 99-109) [= Eπετηρίδα 

Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 9(2010)431-444· Mελετήµατα για την 

Kυπριακή Λογοτεχνία, Aθήνα 2011, σ. 19-35]· Γιώργου Πετούση, «H συµβολή του 

Bασίλη Mιχαηλίδη στη διατήρηση της ιστορικής µνήµης και την εµψύχωση ενός 

λαού» (σ. 111-118). 

5. Πρόκειται για το τεύχος 310 του περιοδικού «Nέα Eποχή» (2011), όπου 

περιλαµβάνονται οι εργασίες των Kώστα Bασιλείου, «Tο κατορθωµένο σώµα» (σ. 

4-9)· Aριστείδη Kουδουνάρη, «Mια συζήτηση για τη διαµονή του Bασίλη Mιχαηλίδη 

στο Πτωχοκοµείο Λεµεσού» (σ. 10-11)· Λευτέρη Παπαλεοντίου, «Eπιβιώσεις του 

Bασίλη Mιχαηλίδη στην Kυπριακή Λογοτεχνία» (σ. 12-28)· Aνδρέα Xατζηθωµά, «O 

εικαστικός Bασίλης Mιχαηλίδης» (σ. 29-37)· Λεωνίδα Γαλάζη, «Aπό την “9η Iουλίου 

1821” του Bασίλη Mιχαηλίδη σε τρία οµόθεµα κυπριακά θεατρικά κείµενα του 20ού 

αιώνα» (38-50)· Στέλιου Hρακλέους, «Tουρκισµοί και τρίγλωσσα ποιήµατα στο 

έργο του Bασίλη Mιχαηλίδη» (σ. 51-67)· Kυριακής Παπαδοπούλου, «Kαταβολές από 

το δηµοτικό τραγούδι, τη λαϊκή και ποιητάρικη στιχουργία στην ποίηση του Bασίλη 

Mιχαηλίδη» (σ. 68-78)· Kάλιας Παύλου, «H ποίηση του Bασίλη Mιχαηλίδη στο 

πλαίσιο του ελληνικού (αθηναϊκού) ροµαντισµού» (σ. 79-90)· Παναγιώτας 
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καθώς και ένθετο εφηµερίδας7, γράφτηκε µυθιστορηµατική βιογραφία8, 

µελοποιήθηκαν ποιήµατά του9, προκλήθηκε συζήτηση από την επανέκδοση των 

Aπάντων του10, ποιήµατά του περιλήφθηκαν στα σχολικά ανθολόγια11, 

αναζητήθηκαν άλλα ανέκδοτα12, εξετάστηκε διεξοδικότερα η απόδοση κάποιων 

                                                                                                                                                   
Xατζηνικόλα, «Mετρικά ζητήµατα στην ιδιωµατική ποίηση του Bασίλη Mιχαηλίδη» 

(σ. 91-100). 

6. Πρόκειται για το τεύχος 312 του περιοδικού «Nέα Eποχή» (2012), όπου 

περιλαµβάνονται οι εργασίες των Kυριάκου Iωάννου, «Πιθανές προσθήκες στα 

“Άπαντα” του Bασίλη Mιχαηλίδη» (σ. 39-50)· Λευτέρη Παπαλεοντίου, «Ψηφίδες για 

τον Bασίλη Mιχαηλίδη» (σ. 51-62)· Γιώργου Mολέσκη, «Δυο αφηγήµατα για τον 

Bασίλη Mιχαηλίδη» (σ. 63-67)· Nικολέττας Φουλίδου, «H “Xιώτισσα” του Bασίλη 

Mιχαηλίδη: Aφηγηµατική δοµή και ερµηνευτική προσέγγιση» (σ. 68-78)· Φωτεινής 

Xατζηαντωνίου, «Aπεικονίσεις Tούρκων και Bρετανών στην ποίηση του Bασίλη 

Mιχαηλίδη» (σ. 79-89). 

7. Aνδρέα Mακρίδη, «Bασίλης Mιχαηλίδης και Λεµεσός», Xρονικό (εφηµ. Πολίτη), 

αρ. 71, 5.7.2009. 

8. Θωµά Mιχαηλίδη, O Σπετσιέρης. Ένα σεργιάνισµα στην εποχή, στον κόσµο και 

στη ζωή του Bασίλη Mιχαηλίδη, Λεµεσός 1999 (Λεµεσός 22011). 

9. Λάρκου Λάρκου, Tο πρώτο ‘δώ βασίλειο είχαν θεοί το κτίσει. Mελοποιηµένη 

ποίηση του Bασίλη Mιχαηλίδη, Λάρνακα 2011. 

10. Λευτέρη Παπαλεοντίου, «Παρατηρήσεις στην επανέκδοση των Aπάντων του 

Bασίλη Mιχαηλίδη», Mικροφιλολογικά 12(2002)15-18· Σταµατίας Λαουµτζή, 

«Eκδοτική / φιλολογική συσκότιση του B. Mιχαηλίδη», Ύλαντρον 3(2002)147-159· 

Mιχάλη Πιερή, «Για την εκδοτική τύχη (ή µάλλον ατυχία) του Bασίλη Mιχαηλίδη», 

Ύλαντρον 3(2002)223-226· Kυριάκου Iωάννου, «Για εκδοτικά ζητήµατα στην ποίηση 

του Bασίλη Mιχαηλίδη», Mικροφιλολογικά 24(2008)21-25· Tου ιδίου, «Eκδοτικές 

παρατηρήσεις στο ποίηµα “O γάµος” του B. Mιχαηλίδη», Mικροφιλολογικά 

30(2011)23-25. 

11. Yπουργείου Παιδείας - Διεύθυνσης Mέσης Eκπαίδευσης, Aνθολογία Kυπριακής 

Λογοτεχνίας για το Γυµνάσιο, Λευκωσία 1994, σ. 23-29· Aνθολογία Kυπριακής 

Λογοτεχνίας για το Λύκειο, Mέρος A΄- Mέρος B΄, Λευκωσία 1993, σ. 67-85. 

12. Eνδεικτικά βλ. Λευτέρη Παπαλεοντίου, «Δύο αθησαύριστα ποιήµατα του 

Bασίλη Mιχαηλίδη. Πρώιµες αντιδράσεις για τον (ιδιωµατικό) ποιητή», Aκτή 
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από αυτά στη γραφίδα του13, ενώ δηµοσιεύτηκε και αριθµός µελετών για το έργο 

του14. Eπίσης, ποιήµατά του µεταφράστηκαν σε ξένες γλώσσες και εντάχθηκαν σε 

                                                                                                                                                   
19(1994)277-286· Λευτέρη Παπαλεοντίου - Kυριάκου Iωάννου, «Για τα “ανέκδοτα” 

ποιήµατα του B. Mιχαηλίδη», Mικροφιλολογικά 23(2008)14-17· Aνδρέα 

Σοφοκλέους, «Έξι αθησαύριστα ποιήµατα του Bασίλη Mιχαηλίδη», Kυπριακή 

Bιβλιοφιλία 3(2007)9-11· Kυριάκου Iωάννου, Aνέκδοτα ποιήµατα του Bασίλη 

Mιχαηλίδη (από το Aρχείο του Aντώνη Iντιάνου), Mικροφιλολογικά Tετράδια, 6, 

Λευκωσία 2008· Tου ιδίου, «Δύο άγνωστα ποιήµατα του Bασίλη Mιχαηλίδη», 

Mικροφιλολογικά 29(2011)28-35· Λευτέρη Παπαλεοντίου - Kυριάκου Iωάννου, 

Aδηµοσίευτες επιστολές και άγνωστα ποιήµατα του Bασίλη Mιχαηλίδη (από το 

Aρχείο του Aιµίλιου Xουρµούζιου), Mικροφιλολογικά Tετράδια, 12, Λευκωσία 2012. 

13. Λευτέρη Παπαλεοντίου, «Mικρο-φιλολογικά. 1. “H κυρία Φλογερού” δεν ανήκει 

στον Bασίλη Mιχαηλίδη ούτε στον Στυλιανό Xουρµούζιο», Aκτή 31(1997)343. 

14. Για παράδειγµα βλ. Mιχάλη Πιερή, «Aριστοτέλης Bαλαωρίτης - Bασίλης 

Mιχαηλίδης (η έλξη του µοντέλου του “εθνικού ποιητή”)», Παρουσία 3(1995)13-16· 

Φοίβου Σταυρίδη, «O “φαρµακοποιός” Bασίλης Mιχαηλίδης», Mικροφιλολογικά 

1(1997)43-44· Nίκου Oρφανίδη, «H λογοτεχνική πρόσληψη της Pωµηοσύνης. Aπό 

τη Pωµανία του τραπεζούντιου άσµατος στη Pωµηοσύνη του Bασίλη Mιχαηλίδη», 

Nέα Σιών 91(2007)117-130· Στυλιανού Hρακλέους, «Tουρκισµοί στην ποίηση του 

Bασίλη Mιχαηλίδη», Mικροφιλολογικά 24(2008)17-21· Λευτέρη Παπαλεοντίου, «Για 

ένα µη ιδιωµατικό ποίηµα του B. Mιχαηλίδη», Mικροφιλολογικά 25(2009)36-39· 

Mιχάλη Kτίστη, «Mαρτυρίες για τον Bασίλη Mιχαηλίδη (I)», Mικροφιλολογικά 

25(2009)33-35· Kυριάκου Iωάννου, «Για τους τίτλους των ιδιωµατικών ποιηµάτων 

του Bασίλη Mιχαηλίδη», Mικροφιλολογικά 25(2009)39-41· Tου ιδίου, «H “Kύπρις” 

του Γ. Σ. Φραγκούδη ως πηγή ποιηµάτων του Bασίλη Mιχαηλίδη», Mικροφιλολογικά 

26(2009)14-18· Mιχάλη Kτίστη, «Mαρτυρίες για τον Bασίλη Mιχαηλίδη (II)», 

Mικροφιλολογικά 26(2009)19-20· Θεοδόση Πυλαρινού, «”Ποίηµα εις Kυπριακήν 

γλώσσαν”», Mικροφιλολογικά 28(2010)25-30 [= Mελετήµατα, ό.π., σ. 37-44]· 

Kυριάκου Iωάννου, «Δύο σηµειώµατα για τον Bασίλη Mιχαηλίδη», Mικροφιλολογικά 

32(2012)21-23· Του ιδίου, «Μια "συνοµιλία" του Β. Μιχαηλίδη µε τον Η. Τανταλίδη», 

Μικροφιλολογικά 33(2013)22-24· Λευτέρη Παπαλεοντίου, «Οι τελευταίες στιγµές 

του Β. Μιχαηλίδη. Η µαρτυρία της Στυλιανής Πισύρη και ο Γεώργιος Στρέιτ», 

Μικροφιλολογικά 33(2013)25-28.. 
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ανθολογίες ποίησης15, ή αποτέλεσαν πηγή έµπνευσης για καλλιτέχνες, όπως για 

παράδειγµα τον Γιώργο Mαυρογένη, που ζωγράφισε πίνακες µε το µαρτύριο του 

Kυπριανού, εµπνευσµένους από την 9η Iουλίου16, και τον χαράκτη Xαµπή, ο οποίος 

δηµιούργησε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσµα µε την καλλιτεχνική παρουσίαση του 

ποιήµατος «Aνεράδα»17. Eπίσης, εκδόθηκε η διδακτορική διατριβή του Γιάννη 

Kατσούρη για τη ζωή και το έργο του ποιητή18 και κυκλοφόρησε σε πρώτη και 

δεύτερη έκδοση τόµος µε τα γνωστά ποιήµατά του19. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι και παλαιότερα υπήρχε ενδιαφέρον για την ποίηση 

του Mιχαηλίδη, ιδίως για τα επικά ποιήµατά του.  Άλλωστε η εκτίµηση αυτή 

υπογραµµίζεται και από κείµενα για το έργο του, που άρχισαν να δηµοσιεύονται 

µερικά χρόνια µετά τον θάνατό του20, καθώς επίσης και από σχετικά βιβλία21 και 

                                                
15. Bλ. Λευτέρη Παπαλεοντίου (επιµ.), Aνθολογία Kυπριακής Λογοτεχνίας (µε 

παράλληλα κείµενα στα ελληνικά και στα ρωσικά), Λευκωσία 2008, σ. 37-43, όπου 

ανθολογείται το ποίηµα «Aνεράδα». 

16. Bλ. για παράδειγµα τους τέσσερις σχετικούς πίνακές του µε το µαρτύριο του 

Kυπριανού, που παρατίθενται από τον A. Xατζηθωµά, «O εικαστικός Bασίλης 

Mιχαηλίδης», ό.π., σ. 34-35. 

17. Xαµπή Tσαγγάρη, Bασίλη Mιχαηλίδη, η ανεράδα σε χαρακτικά, Λευκωσία 1999 

(Λευκωσία 22010, τετράγλωσση έκδοση: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και 

γερµανικά). 

18. Γιάννη Kατσούρη, Bασίλης Mιχαηλίδης. H ζωή και το έργο του, Eκδόσεις Xρ. 

Aνδρέου, Λευκωσία 1987 (Λευκωσία 22002, όπου και οι παραποµπές που γίνονται 

στη συνέχεια). 

19. Παύλου Παρασκευά (επιµ.), Bασίλης Mιχαηλίδης. Άπαντα, Eκδόσεις Xρ. 

Aνδρέου, Λευκωσία 1987 (Λευκωσία 22002, επιµ. Γιάννη Kατσούρη, όπου και οι 

παραποµπές που γίνονται στη συνέχεια). 

20. Eκτός των άλλων κειµένων, στα οποία θα γίνει αναφορά στη συνέχεια, βλ. και 

Σάββα Xρίστη, «O Kύπριος ποιητής Γιάννης Περδίος», Aλήθεια, 1.1.1921· Γιάννη 

Σταυρινού, «Bασίλης Mιχαηλίδης», Nέα Eποχή 6(1921)90-92· Kυριάκου 

Kαραµάνου, «O Mιστράλ της Kύπρου», περιοδικό Mεγάλης Eλληνικής 

Eγκυκλοπαίδειας, αρ. 87, σ. 4 (17.7.1927), αρ. 116, σ. 5 (5.2.1928), αρ. 118, σ. 8 

(19.2.1928) [= M. Πιερή, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 87-94, όπου αποσπασµατική 
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άρθρα22, την αυτοτελή έκδοση ποιηµάτων του23 ή τη συµπερίληψή τους σε 

ανθολογίες κυπριακής ποίησης24. 

 Σύµφωνα µε τους βιογράφους του, ο Bασίλης Mιχαηλίδης γεννήθηκε στο 

Λευκόνοικο το 1849 από γονείς τον Xατζηµιχάλη Xαραλάµπους ή Xατζηκουµπάρο 

και την Aννέτα, η οποία καταγόταν από το Δάλι. Aπεβίωσε δε στη Λεµεσό, στις 26 

Nοεµβρίου 1917 (8 Δεκεµβρίου 1917, σύµφωνα µε το νέο ηµερολόγιο)25. Tην 

                                                                                                                                                   
αναδηµοσίευση]· Tου ιδίου, «Bασίλης Mιχαηλίδης (O Mιστράλ της Kύπρου)», 

Kύπρος, Aθήνα 1954, σ. 276-319 [= Eλλάς του Nότου 28-29(1973)1811-1829]. 

21. Για παράδειγµα βλ. τα βιβλία των Kατίνας Nικολαΐδου, Bασίλης Mιχαηλίδης, 

Λεµεσός 1978· Kώστα Γιαγκουλλή, Bασίλη Mιχαηλίδη: Pωµιός και Tζον Πουλλής, 

Tζονής και Kακουλλής, Λευκωσία 1985· Πολιτιστικού Iδρύµατος Tραπέζης Kύπρου, 

Λεύκωµα Eνθυµηµάτων Bασίλη Mιχαηλίδη - Δηµήτρη Λιπέρτη, Λευκωσία 1988. 

Συγκεντρωµένη η βιβλιογραφία για τον Bασίλη Mιχαηλίδη µέχρι και το τέλος του 

20ού αιώνα βρίσκεται στο έργο των Φοίβου Σταυρίδη - Λευτέρη Παπαλεοντίου - 

Σάββα Παύλου, Bιβλιογραφία Kυπριακής Λογοτεχνίας. (Aπό τον Λεόντιο Mαχαιρά 

έως τις µέρες µας), Λευκωσία 2001, σ. 258-266. 

22. Eνδεικτικά βλ. Tάκη Φραγκούδη, «Bασίλης Mιχαηλίδης, ο εθνικός ποιητής της 

Kύπρου», Eλληνική Δηµιουργία 36(1949)234-237 [= M. Πιερή, Bασίλης Mιχαηλίδης, 

ό.π., σ. 117-120, όπου αποσπασµατική αναδηµοσίευση]· Aιµίλιου Xουρµούζιου, 

«Bασίλης Mιχαηλίδης, ο ποιητής της Kύπρου (1849-1917)», Kαθηµερινή, 19.8.1954 

[= M. Πιερή, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 125-129]· Tάσου Nικολαΐδη, 

Φυσιογνωµίες της Λεµεσού, Λεµεσός 1981, σ. 23-32. 

23. Bλ. για πράδειγµα τις ποιητικές ανθολογίες των Aντώνη Iντιάνου, Eκλογή από 

τα ποιήµατα του Bασίλη Mιχαηλίδη, Λευκωσία 1942· Nικόλαου Ξιούτα, Bασίλη 

Mιχαηλίδη: Ποιήµατα, Δήµος Λεµεσού, Λεµεσός 1960 (Λεµεσός 21972). 

24. Άδωνη Bερνάλη, Aνθολογία των Kυπρίων Ποιητών 1878-1934, Kύπρος 1934, σ. 

63-64· Aνδρέα Iωάννου, Aνθολογία Kυπρίων Ποιητών, Aθήνα 1951, σ. 139-152· 

Kώστα Mόντη - Aνδρέα Xριστοφίδη, Kυπριακή Aνθολογία, Aθήνα 1965, σ. 128-155, 

282· Xρ. Aνδρέου (εκδόσεις), Aνθολογία Kυπριακής Λογοτεχνίας. Ποίηση, τ. A΄, 

Λευκωσία 1986, σ. 181-214. 

25. Για τη ζωή του, εκτός από την προαναφερθείσα έκδοση του Γ. Kατσούρη, βλ. 

Mιχάλη Πιερή, «Xρονολόγιο Bασίλη Mιχαηλίδη», στον τόµο: M. Πιερή, Bασίλης 

Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 9-41· Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 
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περίοδο του θανάτου του κυκλοφορούσαν στο νησί δέκα εφηµερίδες και τρία 

περιοδικά, που όλα ανεξαιρέτως δηµοσίευσαν τη σχετική είδηση, ενώ ορισµένα 

σχολίασαν και το φιλολογικό µνηµόσυνό του, που διοργανώθηκε τις αµέσως 

επόµενες µέρες. 

 Πρόκειται για τις εφηµερίδες «Σάλπιγξ», «Aλήθεια» και «Kήρυξ» της 

Λεµεσού, «Eλευθερία», «Φωνή της Kύπρου» και «Πατρίς» της Λευκωσίας, 

«Ένωσις», «Nέον Έθνος» και «Hχώ της Kύπρου» της Λάρνακας και «Aιών» της 

Πάφου26, καθώς και τα περιοδικά «Mούσα» και «Eκκλησιαστικός Kήρυξ» της 

Λάρνακας και «Mαστίγιον» της Λευκωσίας27. 

 H έρευνά µας απέδωσε 36 συνολικά δηµοσιεύµατα στα έντυπα αυτά28 µε τα 

περισσότερα να περιλαµβάνουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη ζωή και το 

έργο του. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδηµοσίευση και ο σχολιασµός 

                                                                                                                                                   
1800-1920, Λευκωσία 62010, σ. 365-366· Aνωνύµου, «Mιχαηλίδης Bασίλης», 

Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 15ος, Λευκωσία 22012, σ. 135-141. 

26. Aνδρέα Σοφοκλέους, Συµβολή στην ιστορία του κυπριακού τύπου 1878-1890, τ. 

A΄, Λευκωσία 1995, σ. 121-143, 144-174, 177-206, 208-226 («Φωνή της Kύπρου», 

«Ένωσις», «Aλήθεια» και «Σάλπιγξ», αντιστοίχως)· Συµβολή 1890-1900, τ. B΄, ό.π., 

Λευκωσία 1998, σ. 89-169, 171-231 («Nέον Έθνος» και «Φωνή της Kύπρου», 

αντιστοίχως)· Συµβολή 1900-1914, τ. Γ΄-1, ό.π., Λευκωσία 2003, σ. 131-359 

(«Eλευθερία»)· Συµβολή 1900-1914, τ. Γ΄-2, ό.π., σ. 753-816, 1037-1078, 1083-

1103, 1127-1136 («Πατρίς», «Hχώ της Kύπρου», «Kήρυξ» και «Aιών», 

αντιστοίχως). 

27. A. Σοφοκλέους, Συµβολή 1900-1914, τ. Γ΄- 2, ό.π., σ. 951-971, 985-997 

(«Eκκλησιαστικός Kήρυξ» και «Mαστίγιον», αντιστοίχως)· Συµβολή 1914-1931, τ. 

Δ΄- 1, ό.π., Λευκωσία 2006, σ. 69-74 («Mούσα»). Aς σηµειωθεί ότι δύο άλλες 

εφηµερίδες της εποχής, ο «Kυπριακός Φύλαξ» της Λευκωσίας και η «Mικρούλα» 

της Λεµεσού, είχαν διακόψει τότε την έκδοσή τους, για να επανακυκλοφορήσουν 

µετά από αρκετούς µήνες, γι’ αυτό και δεν περιλαµβάνουν σχετικές αναφορές. Για 

τις εφηµερίδες αυτές βλ. A. Σοφοκλέους, Συµβολή 1900-1914, τ. Γ΄- 1, ό.π., σ. 361-

529 («Kυπριακός Φύλαξ»)· Συµβολή 1914-1931, τ. Δ΄-1, ό.π., σ. 47-68 

(«Mικρούλα»). 

28. Bλ. Πίνακας 1, όπου καταγράφονται τα έντυπα, οι τίτλοι και τα ονόµατα των 

αρθρογράφων των σχετικών δηµοσιευµάτων. 
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τους, σε συνεξέταση µε τις µέχρι σήµερα γνωστές σχετικές µαρτυρίες. Eξίσου 

σηµαντικό είναι δηµοσίευµα, που γράφτηκε από τον νεαρό λόγιο και από τους 

πρώτους φορείς του δηµοτικισµού και των σοσιαλιστικών ιδεωδών στην Kύπρο 

Γιάγκο Hλιάδη (1895-1973) στο περιοδικό «Γράµµατα» της Aλεξάνδρειας29, το 

οποίο αποτελεί την πρώτη εµπεριστατωµένη µελέτη του έργου του Mιχαηλίδη, που 

«έθιξε πειστικά ορισµένες απόψεις του έργου του»30. Tο κείµενο αυτό επίσης 

αναδηµοσιεύεται και σχολιάζεται στη συνέχεια. 

 Όπως ήταν αναµενόµενο, στις εφηµερίδες της Λεµεσού εντοπίζονται τα 

περισσότερα σχετικά δηµοσιεύµατα µε τη «Σάλπιγγα» και την «Aλήθεια» να 

περιλαµβάνουν από 7 και τον «Kήρυκα» 4. Aκολουθούν η «Eλευθερία» και ο 

«Aιών» µε 3, η «Ένωσις», το «Nέον Έθνος», η «Φωνή της Kύπρου» και η «Mούσα» 

µε 2, και τέλος η «Hχώ της Kύπρου», η «Πατρίς», το «Mαστίγιον» και ο 

«Eκκλησιαστικός Kήρυξ» µε 1 δηµοσίευµα31. 

 Oι κυπριακές εφηµερίδες αποτέλεσαν στο παρελθόν τη σηµαντικότερη πηγή 

για τον εντοπισµό ποιηµάτων του Bασίλη Mιχαηλίδη, που δεν είχαν περιληφθεί 

στις δύο αυτοτελείς ποιητικές συλλογές του («H Aσθενής Λύρα», Λεµεσός 1882 

και «Ποιήµατα», Λεµεσός 1911). Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1920, τα µέλη 

του λεγόµενου «Συλλόγου των 12», που πλαισίωναν την εφηµερίδα «Σάλπιγξ» και 

το περιοδικό «Aβγή», απηύθυναν έκκληση σε όποιον κατείχε χειρόγραφά του ή 

γνώριζε στίχους του, να συµβάλει στην καταγραφή και διάσωσή τους32. Mερικοί δε, 
                                                
29. Bλ. Δηµοσίευµα 36, όπου το όνοµα του Hλιάδη δηλώνεται στη σελίδα µε τα 

περιεχόµενα. Για τη ζωή του βλ. Γιάννη Λεύκη, «Mνήµη Γιάγκου Hλιάδη», Nέα 

Eποχή 100(1973)637-642· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν, ό.π., σ. 171. Για τα 

«Γράµµατα» βλ. Mαρίας Pώτα, «Γράµµατα», στον τόµο: Λουκίας Δρούλια - Γιούλας 

Κουτσοπανάγου (επιµ.), Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, Εθνικό Ίδρυµα 

Ερευνών, τ. A΄, Αθήνα 2008, σ. 450-452. 

30. Aντώνη Iντιάνου, «H έκδοση των Aπάντων του Bασίλη Mιχαηλίδη», Kυπριακά 

Γράµµατα 62(1940)99. Aπόσπασµα από το κείµενο αυτό αναδηµοσιεύτηκε από τον 

M. Πιερή, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 73-77. 

31. Bλ. Πίνακας 2, όπου παρουσιάζεται ο αριθµός των σχετικών δηµοσιευµάτων 

ανά έκαστο έντυπο. 

32. «^O Φιλολογικός “Σύλλογος τ΅ν 12” τÉς ΛεµεσοÜ, κατόπιν ε¨δικÉς συνεδρίας 

τ΅ν µελ΅ν του, àποφάσισε νά περισυλλέξει τό öργο τοÜ ποιητÉ Bασίλη Mιχαηλίδη, 

πού βρίσκεται σκορπισµένο σ’ âφηµερίδες καί χειρόγραφα, καί νά τό âκδώσει σέ 
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όπως ο φιλόλογος από την Άνδρο και µετέπειτα διακεκριµένος καθηγητής στο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Bασίλειος Tατάκης και ο λόγιος δικηγόρος Aντώνης 

Iντιάνος, φυλλοµέτρησαν για τον εντοπισµό ποιηµάτων αρκετούς από τους 

παλαιότερους τόµους των εφηµερίδων «Aλήθεια» και «Σάλπιγξ», αντιστοίχως33. 

 Δυστυχώς η προσπάθεια αυτή δεν είχε συνέχεια. O Iντιάνος, όµως, 

προχώρησε, το 1942, στην έκδοση ανθολογίας ποιηµάτων του Mιχαηλίδη, µε βάση, 

κυρίως, την έκδοση που είχε πραγµατοποιήσει ο ποιητής το 191134. Πολύ 

αργότερα, η σχετική έρευνα συνεχίστηκε από τον Γιάννη Kατσούρη, στα πλαίσια 

                                                                                                                                                   
τόµο ½ς τά “≠Aπαντα” τοÜ ποιητÉ. Παίρνοντας τήν àπόφαση τούτη ï “Σύλλογος τ΅ν 

12” στήριξε τίς âλπίδες του στήν κοινή συντροµή καί βοήθεια. Kαί σκοπός τÉς 

σηµερινÉς öκκλησής του εrναι: 1. Nά παρακαλέσει κάθε Kύπριο, πού öχει στά χέρια 

του χειρόγραφα τοÜ ποιητÉ ¦ γνωρίζει ποιήµατα (καί στίχους àκόµα), πού δέν 

περιλαµβάνονται στίς δυό âκδοµένες συλλογές του, καί πληροφορίες σχετικές µέ τό 

öργο του, νά τά στείλει στή διεύθυνση πού ïρίζουµε παρακάτω, καί 2. Nά καλέσει 

τό Kυπριακό Kοινό (τούς ¨δι΅τες, τά σχολεÖα, τίς âκκλησίες, τίς µητροπόλεις, τά 

µοναστήρια, τά σωµατεÖα, τίς çργανώσεις) νά δώσει τόν çβολόν του γιά τή 

συµπλήρωση τ΅ν τυπωτικ΅ν âξόδων τοÜ βιβλίου. ^O τόµος θά âκδοθεÖ στήν \Aθήνα 

γιά τήν καλλιτεχνικώτερή του âµφάνιση. Θά προηγηθεÖ τÉς συλλογÉς κριτικός 

πρόλογος καί βιογραφικό σηµείωµα τοÜ ποιητÉ, θ’ àκολουθήσουν δέ γλωσσάριο καί 

µερικά σχόλια àναγκαÖα γιά τούς öξω àναγν΅στες. ‰ Eρανοι θά διενεργηθοÜν σ’ ¬λη 

τήν Kύπρο, καί ™ στήλη τ΅ν ε¨σφορ΅ν θά δηµοσιεύεται λεπτοµερ΅ς στά Λεµεσιανά 

φύλλα. ‰ Aν γίνει κατορθωτή ™ περισυλλογή µέχρι τοÜ προσεχοÜς \Iανουαρίου, ï 

τόµος θά κυκλοφορήσει τίς µέρες τ΅ν Πανελληνίων àγώνων καί τό προϊόν àπό τήν 

πώληση τ΅ν βιβλίων θά διατεθεÖ •πέρ τÉς MαθητικÉς Bιβλιοθήκης τοÜ Γυµνασίου 

ΛεµεσοÜ, ™ ïποία θά κοσµηθεÖ µέ τήν ε¨κόνα τοÜ ποιητÉ. Γιά κάθε σχετική 

πληροφορία παρακαλοÜµε ν’ àπευθύνεστε στόν κ. Mίλιο Xουρµούζιο, T.K. 73, 

Λεµεσόν. ^O “Σύλλογος τ΅ν 12”». Bλ. Σάλπιγξ, 14.11.1924.  Eπίσης βλ. Λευτέρη 

Παπαλεοντίου, Tα πρώτα βήµατα της κυπριακής λογοτεχνικής κριτικής (1880-

1930), Λευκωσία 1997, σ. 41-42. 

33. Bλ. Bασίλειου Tατάκη, «B. Mιχαηλίδης», Kυπριακά Γράµµατα 62(1940)79 [= M. 

Πιερή, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 103]· Aνωνύµου [= Aντώνη Iντιάνου], «H “9η 

Iουλίου” του Bασίλη Mιχαηλίδη», Aβγή 10(1925)234, αντιστοίχως. Tο όνοµα του, 

ως συγγραφέα της τελευταίας µελέτης, αποκάλυψε αργότερα ο ίδιος ο A. Iντιάνος, 

«H έκδοση», ό.π., σ. 100. 

34. A. Iντιάνου, «H έκδοση», ό.π., σ. 100. 
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της εκπόνησης της διατριβής του, και ακολούθως επεκτάθηκε σε άλλους τοµείς, 

όπως για παράδειγµα στον εντοπισµό πληροφοριών για τη δηµοσιογραφική και 

ποιητική σύγκρουση, που είχε ο ποιητής το 1883-84 και στην οποία ενεπλάκησαν 

επίσης οι Aριστοτέλης Παλαιολόγος και Oνούφριος Iασονίδης35. 

 H πρώτη σχετική παρατήρηση από τη µελέτη των δηµοσιευµάτων για τον 

θάνατο του Mιχαηλίδη είναι η καθολική αναγνώρισή του ως ποιητή36, προσωνύµιο 

που τον συνόδευε από παλαιότερα, όποτε γινόταν αναφορά σε ένα καινούργιο 

ποίηµά του ή στην παρουσία του σε κάποια εκδήλωση37. Eπίσης, στα δηµοσιεύµατα 

τονίζεται πως η φήµη του οφειλόταν κυρίως στα διαλεκτικά ποιήµατά του, 

ενδεικτικό της απήχησής τους στην κοινωνία της εποχής. Για τα ποιήµατα αυτά 

άλλωστε είχε  βραβευτεί µε χάλκινο µετάλλιο στην Kυπριακή Έκθεση, που 

διοργάνωσε ο «Πατριωτικός Σύνδεσµος Kυπρίων» στο Zάππειο, το 1901, από 

επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστηµίου Aθηνών και διαπρεπών λογίων38.  

 Oι αναφορές στον υπό εξέταση τύπο για τα παιδικά και νεανικά χρόνια του 

Mιχαηλίδη είναι πενιχρές και περιορίζονται στην καταγωγή του από το Λευκόνοικο, 

στη φιλοξενία του σε νεαρή ηλικία στη Mητρόπολη Kιτίου στη Λάρνακα, από τον 

                                                
35. Aνδρέα Σοφοκλέους, «Mια δηµοσιογραφική και ποιητική σύγκρουση του 1883-

84 µέσω εφηµερίδων της εποχής. Mονοµάχοι Bασίλης Mιχαηλίδης - Aριστοτέλης 

Παλαιολόγος και Oνούφριος Iασονίδης», Nέα Eποχή 245(1997)16-23. 

36. Bλ. για παράδειγµα τα Δηµοσιεύµατα 1, 15, 18, 20, 21, 37, όπου το προσωνύµιο 

αυτό αναφέρεται στον τίτλο του σχετικού άρθρου. 

37. Για παράδειγµα βλ. τις εκφράσεις «ε¨ς τόν φιλόπατριν ποιητήν» (Aλήθεια, 

28/8.10.1881, 8/15.10.1881), «ï ποιητής κ. B. Mιχαηλίδης» (Aλήθεια, 2/14.6.1884), 

«ï παρ’ ™µÖν àληθής ποιητής κ. Bασίλειος Mιχαηλίδης» (Aλήθεια, 30/11.4.1885), «ï 

àξιόλογος παρ’ ™µÖν ποιητής κ. B. Mιχαηλίδης» (Σάλπιγξ, 4.12.1895), «εéφάνταστος 

καί εéφυέστατος ποιητής» (Σάλπιγξ, 1.1.1912), «ï γνωστός ποιητής» (Πατρίς, 

5/18.1.1912) και «ï γνωστός àνά τό Παγκύπριον ποιητής» (Nέον Έθνος, 

8/21.1.1912). 

38. «^H âπί τ΅ν συγγραµµάτων κλπ âπιτροπή, àποτελουµένη àπό τούς καθηγητάς 

τοÜ Πανεπιστηµίου κ.κ. Γ. Xατζηδάκιν, Σπ. Λάµπρον καί N. Πολίτην καί τούς 

λογίους κ.κ. A. Mηλιαράκη καί A. Kουρτίδη, àπεφάνθη τά ëξÉς:... \Aπονέµει 

χαλκοÜν µετάλλιον ε¨ς τόν Bασίλειον Mιχαηλίδην διά τά âκδεδοµένα καί 

χειρόγραφα âν κυπριακFÉ διαλέκτω ποιήµατα αéτοÜ». Bλ. Γεώργιου Φραγκούδη, 

Kυπριακή Έκθεσις εν Aθήναις, Aθήνα 1901, σ. 81. 
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συγγενή του Mητροπολίτη Kυπριανό Oικονοµίδη (1868-1886), ο οποίος, όπως 

σηµειώνεται, τον έστειλε αργότερα για σπουδές ζωγραφικής στην Iταλία, από 

όπου επέστρεψε στην Kύπρο και εγκαταστάθηκε στη Λεµεσό. Aναφέρεται 

επιπλέον ότι στην πόλη αυτή εργάστηκε ως νοσοκόµος, έως και µερικά χρόνια πριν 

από τον θάνατό του. Στο δε δηµοσίευµα των «Γραµµάτων» δηλώνεται, έµµεσα, ως 

έτος γέννησής του το 1850, αφού αναγράφεται ότι είχε γεννηθεί 68 χρόνια 

προηγουµένως39. 

 Όπως είναι γνωστόν, έχει προταθεί, ως έτος γέννησης του ποιητή, από µεν 

τον Γιάννη Λεύκη το 1849, από δε τον Aντώνη Iντιάνο το 185340, ενώ ο Γλαύκος 

Aλιθέρσης σηµείωσε ότι σε συνοµιλία του µε τον Mιχαηλίδη, ο τελευταίος του είχε 

αναφέρει ότι δεν γνώριζε επακριβώς πότε γεννήθηκε, αλλά µόνο ότι ήταν 

πρωτοχρονιά, γι’ αυτό και του δόθηκε το όνοµα Bασίλης. Πρόσθεσε δε ότι 

µεταγενέστερα ο ποιητής τού είχε αναφέρει ότι γεννήθηκε το 1851, χρονολογία 

την οποία ο Aλιθέρσης αντιµετώπισε µε σκεπτικισµό41. 

 Eπίσης, σε επιστολή του προς τον Iντιάνο, ο Aριστόδηµος Πηλαβάκης 

σηµείωσε ότι ο Mιχαηλίδης απεβίωσε σε ηλικία 70 περίπου χρόνων, δηλαδή 

θεωρούσε ότι γεννήθηκε γύρω στο 1847. Σε έγγραφο, όµως, της ενορίας της Aγίας 

Tριάδας Λεµεσού, που εκδόθηκε στις 16 Aυγούστου 1930 και σώζεται στο Aρχείο 

του Iντιάνου, αναφέρεται ότι απεβίωσε σε ηλικία 73 χρόνων, δηλαδή υπολογίζεται 

                                                
39. Bλ. Δηµοσιεύµατα 1, 7, 16, 37. Για τον Kυπριανό Oικονοµίδη βλ. Σωφρόνιου 

Mιχαηλίδη, Iστορία της κατά Kίτιον Eκκλησίας, Λάρνακα 1992, σ. 232-239, 273-292· 

Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν, ό.π., σ. 272. 

40. Γιάννη Λεύκη, Bασίλης Mιχαηλίδης, ο ποιητής της Kύπρου, Kύπρος 1937, σ. 2· 

A. Iντιάνου, Eκλογή, ό.π., σ. ε΄. 

41. Γλαύκου Aλιθέρση, «Bασίλης Mιχαηλίδης», Kυπριακά Γράµµατα 62(1940)69 [= 

Bασίλης Mιχαηλίδης, Aλεξάντρεια 1957, σ. 6, όπου και οι παραποµπές που γίνονται 

στη συνέχεια]. Aπόσπασµα από το ανωτέρω κείµενο αναδηµοσιεύτηκε από τον M. 

Πιερή, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 79-86. Στην πραγµατικότητα το κείµενο του 

Aλιθέρση αποτελεί επεξεργασµένη µορφή οµιλίας, που έγινε στη Λεµεσό µε την 

ευκαιρία της συµπλήρωσης ενός χρόνου από τον θάνατο του ποιητή: «Tήν προσεχÉ 

Kυριακήν θά κάµFη διάλεξιν [ε¨ς τήν Λαϊκήν Συνεργατικήν ≠Eνωσιν] ï κ. Mιχ. 

Xατζηδηµήτρης (ΓλαÜκος ^Aλιθέρσης) περί τοÜ γνωστοÜ Kυπρίου ποιητοÜ Bασίλη 

Mιχαηλίδη. ≠Ωρα 3 µ.µ. E€σοδος âλευθέρα». Bλ. Aλήθεια, 13.12.1918. 
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ότι γεννήθηκε στα 184442. Aκόµη, σε σηµείωµα του Στυλιανού Xουρµούζιου, που 

σώζεται στο Aρχείο του εγγονού του, Aιµίλιου, αναφέρεται ως έτος γέννησής του 

ποιητή το 184843. Tελικά, επικράτησε στα διάφορα βιογραφικά σηµειώµατά του η 

χρονολογία 1849, η οποία βεβαιώθηκε µε επίσηµα πιστοποιητικά γεννήσεως, των 

ετών 1926,  1929 και 1936, από την αγγλική αποικιοκρατική αρχή της Aµµοχώστου, 

πιθανόν µετά από χρήση κάποιων αρχειακών δεδοµένων44. 

 Στα ανωτέρω άρθρα του κυπριακού τύπου, που βασίστηκαν κυρίως σε 

πληροφορίες από τον ίδιο τον ποιητή ή από το άµεσο περιβάλλον του, δεν γίνεται 

καµία αναφορά σε παρουσία του, κατά τη διάρκεια των νεανικών του χρόνων, στο 

Δάλι και στην Aρχιεπισκοπή45. Σύµφωνα µε τους βιογράφους του, ο Mιχαηλίδης 

κατέφυγε στο Δάλι στα τέλη της δεκαετίας του 1850 ή στις αρχές της δεκαετίας 

του 1860, κοντά στον άγαµο ιερωµένο αδελφό της αποβιώσασας µητέρας του, 

Xρύσανθο Παπακονόµο (†1890). O τελευταίος αναφέρεται ότι πιθανότατα 

επηρέασε ποιητικά τον Mιχαηλίδη, αφού και ο ίδιος αρέσκετο στη γραφή 

ποιηµάτων, όπως διαπιστώνουµε και από δύο εκδόσεις θρησκευτικών λαϊκών 

στιχουργηµάτων ποιητάρικης νοοτροπίας και τεχνικής, που τύπωσε στην 

Aλεξάνδρεια το 1887 και στη Λευκωσία το 1890. 

                                                
42. Για αµφότερες τις αναφορές βλ. Λ. Παπαλεοντίου, «Ψηφίδες για τον Bασίλη 

Mιχαηλίδη», ό.π., σ. 52.  

43. Λ. Παπαλεοντίου - K. Iωάννου, Aδηµοσίευτες επιστολές και άγνωστα ποιήµατα, 

όπ., σ. 39. 

44. Bλ. M. Πιερή, «Xρονολόγιο», ό.π., σ. 6· Λευτέρη Παπαλεοντίου - Kυριάκου 

Iωάννου, «Eπιστολές από το Aρχείο του Aντώνη K. Iντιάνου (1878-1966). Πρώτη 

καταγραφή και παρουσίαση», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 

33(2007)23 (παράρτηµα), όπου παρατίθενται δύο σχετικά τεκµήρια, των ετών 1926 

και 1929, αµφότερα από το Aρχείο του Aντώνη Iντιάνου. Eπίσης βλ. Λ. 

Παπαλεοντίου - K. Iωάννου, Aδηµοσίευτες επιστολές και άγνωστα ποιήµατα, ό.π., 

σ. 47, όπου παρουσιάζεται το τρίτο τεκµήριο, του έτους 1936. 

45. A. Iντιάνου, Eκλογή, ό.π., σ. ε΄-ζ΄. O Γ. Λεύκης, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 

11, αναφέρει µόνο µετάβαση στην Aρχιεπισκοπή και αγνοεί την παραµονή του στο 

Δάλι. Tο εκτενέστατο κείµενο του Λεύκη αναδηµοσιεύτηκε, το 1940, στις σελ. 1-64 

του αφιερωµατικού στον ποιητή τεύχους αρ. 62 των «Kυπριακών Γραµµάτων». 
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 Πιθανολογείται επίσης, ότι ο Mιχαηλίδης φοίτησε στο σχολείο που 

διατηρούσε ο Χρύσανθος σε δωµάτιο κοντά στην εκκλησία των Aγίου Aνδρονίκου 

και Aθανασίας46. Όπως αναφέρεται, στη συνέχεια µετακόµισε στην Aρχιεπισκοπή, 

όπου από το 1862 εγκαταβίωνε ο προαναφερθείς συγγενής του, µετέπειτα 

Mητροπολίτης Kιτίου Kυπριανός, ο οποίος υπηρετούσε τότε ως διδάσκαλος (1862-

1865) και στη συνέχεια ως Σχολάρχης (1865-1868) στην Eλληνική Σχολή 

Λευκωσίας. 

 Σύµφωνα µε τους Iντιάνο και Λεύκη, την περίοδο αυτή ο ποιητής 

παρακολούθησε µαθήµατα αγιογραφίας από δάσκαλο-ζωγράφο, τον οποίο 

αποκαλούν ο µεν πρώτος Xαράλαµπο, ο δε δεύτερος Xατζηχριστόδουλο. Aν 

πράγµατι συνέβη κάτι τέτοιο, αυτός πρέπει να ταυτιστεί µε τον αγιογράφο 

Xριστόδουλο, ο οποίος είναι γνωστός από έργα του στον ναό της Φανερωµένης 

της Λευκωσίας, όπου υπογράφει, το 1847, τις εικόνες της Kυριακής της 

Σαµαρείτιδας και της Aγίας Eυφροσύνης47. 

 Eπιπρόσθετα, στο κείµενο των «Γραµµάτων» αναφέρεται ότι ο Mιχαηλίδης 

δεν ολοκλήρωσε τη φοίτησή του σε Δηµοτικό Σχολείο και πως οι γνώσεις του 

οφείλονταν σε συζητήσεις µε τους λόγιους και τους δασκάλους της Λάρνακας, οι 

οποίοι σύχναζαν στη Mητρόπολη Kιτίου. Aκόµη, προστίθεται ότι συνδεόταν στενά 

µε τον ποιητή και δηµοσιογράφο Θεµιστοκλή Θεοχαρίδη, ο οποίος υπήρξε στην 

πραγµατικότητα διδάσκαλός του48. 

 H γνωριµία του αυτή γίνεται δεκτή από κάποιους από τους βιογράφους του, 

ενώ από ορισµένους άλλους τίθεται εν αµφιβόλω. Για παράδειγµα, ο Λεύκης 

αναφέρεται σε γνωριµία του, τόσο µε τον Θεοχαρίδη, όσο και µε τον Γαλλοκύπριο 

                                                
46. Για τον Xρύσανθο Παπακονόµο βλ. Nέαρχου Kληρίδη, «Ποιος ήταν ο πρώτος 

δάσκαλος του B. Mιχαηλίδη», Kυπριακά Γράµµατα 62(1940)87-97· Γιάννη 

Kατσούρη, «H φυλλάδα του Xρύσανθου Παπακονόµου από το Δάλι», O Kύκλος 

13(1982)17-20· Kωστή Kοκκινόφτα, «Κύπριοι κληρικοί κτήτορες σχολείων στη 

γενέτειρά τους (β΄ µισό 19ου - αρχές 20ού αι.)», Επιστηµονική Eπετηρίς Κυπριακής 

Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 8(2008)81-83· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν, ό.π., σ. 

451. 

47. Λευκής Mιχαηλίδου - Xριστόδουλου Xατζηχριστοδούλου (επιµ.), H Kυρά της 

Λευκωσίας. H Φανερωµένη και τα κειµήλιά της, Λευκωσία 2012, σ. 40, 116. 

48. Bλ. Δηµοσίευµα 37. 
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ποιητή Γουσταύο Λαφφών, ενώ ο Kατσούρης θεωρεί ότι δεν είναι βέβαιες οι 

σχέσεις του µε τον Θεοχαρίδη, όπως και µε τον δάσκαλο και δηµοσιογράφο 

Θεόδουλο Kωνσταντινίδη, ενώ δέχεται κοινά σηµεία στο έργο του µε αυτό του 

Λαφφών, που µάλλον επιβεβαιώνουν τη µεταξύ τους γνωριµία49. Oπωσδήποτε, 

όµως, ο Γεώργιος Φραγκούδης, ήδη από το 1890, είχε συµπεριλάβει αµφότερους, 

Θεοχαρίδη και Mιχαηλίδη, ανάµεσα στους ξεχωριστούς ποιητές του νησιού, 

διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι στίχοι του πρώτου υστερούσαν αυτούς του 

δευτέρου, µε τον τελευταίο να διακρίνεται, κυρίως, για τα διαλεκτικά ποιήµατά 

του50. 

 H έλλειψη συστηµατικής µόρφωσης στον Mιχαηλίδη τονίζεται και σε άλλα 

δηµοσιεύµατα, που γράφτηκαν µε την ευκαιρία του θανάτου του51. O ίδιος είχε 

συνείδηση του γεγονότος, γι’ αυτό και στην πρώτη ποιητική του συλλογή τόνισε 

πως δεν «µπορούσε σωστά να κελαδήσει», επειδή «δεν ήπιε από την Kασταλιά την 

ξακουσµένη βρύση»52. Στο δε σχετικό δηµοσίευµα για την κυκλοφορία της 

συλλογής, σηµειωνόταν ότι ο ποιητής δεν είχε την ευκαιρία να φοιτήσει στις 

ανώτερες τάξεις του Aλληλοδιδακτικού Σχολείου και πως απέκτησε τις όποιες 

γνώσεις του µετά από προσωπική µελέτη53. Όπως αναφέρει µάλιστα ο Λεύκης, ο 

                                                
49. Γ. Λεύκη, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 16· Γ. Kατσούρη, H ζωή και το έργο του, 

ό.π., σ. 106. Eιδικά για τη σχέση του έργου του Mιχαηλίδη µε αυτό του Λαφφών 

βλ. Γιάννη Bιολάρη, «Για “Tο σίγαρον” του G. Laffon και του B. Mιχαηλίδη», 

Mικροφιλολογικά 25(2009)31-32. 

50. «Oî στίχοι ¬µως αéτοÜ [Θεοχαρίδου] ε¨σιν çλίγον βεβιασµένοι καί •στεροÜσιν ½ς 

πρός τοÜτο τ΅ν τοÜ κ. Mιχαηλίδη, ¬στις τά âπιτυχέστατα α•τοÜ ποιήµατα öγραψεν 

âν τFÉ κυπριακFÉ διαλέκτω». Bλ. Γεώργιου Φραγκούδη, Kύπρις, Aθήνα 1890, σ. 66. 

51. Bλ. Δηµοσιεύµατα 5, 7, 16. 

52. Γ. Kατσούρη, Άπαντα, ό.π., σ. 65. 

53. «\Eκ τοÜ τυπογραφείου ™µ΅ν âξεδόθη àρτίως ™ “\Aσθενής Λύρα”, ¦τοι λυρικά 

ποιηµάτια, ποιηθέντα •πό B. Mιχαηλίδου. ‰ Eνια τ΅ν ποιηµάτων τούτων ε¨σί 

γεγραµµένα âν KυπριακFÉ διαλέκτω. \Aντί πάσης συστάσεως •πέρ τοÜ εéφυεστάτου 

ùντως ποιητοÜ τÉς “\AσθενοÜς Λύρας” àναφέροµεν âνταÜθα ¬τι ï νέος οyτος 

Kύπριος ποιητής δέν ηéτύχησε, κρίµασιν οxς €σασιν οî τά κατ’ αéτόν ε¨δότες, νά 

καθεσθFÉ οéδ’ âπί τ΅ν ëδωλίων αéτ΅ν τ΅ν àνωτέρων τάξεων \AλληλοδιδακτικοÜ 

Σχολείου, διά µόνης δέ τÉς âνδελεχοÜς µελέτης καί àναγνώσεως κατώρθωσεν ε¨ς 

βαθµόν àπίθανον νά àναπτύξFη τήν âν ëαυτ΅ µοÜσαν. Λυπηρόν τFÉ àληθεί÷α ¬τι 
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Mιχαηλίδης επιχείρησε, σε µεγάλη ηλικία, να φοιτήσει στη Nυκτερινή Σχολή, που 

είχε συστήσει ο Σχολάρχης της Λεµεσού Aνδρέας Θεµιστοκλέους, την οποία, 

όµως, εγκατέλειψε σχεδόν αµέσως, εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών της ζωής 

του54. 

 Στα «Γράµµατα» γίνεται επίσης αναφορά σε γνωριµία του Mιχαηλίδη µε τον 

ποιητή Γεώργιο Bιζυηνό (1849-1896), ο οποίος, από το 1867/68 έως το 1872, 

διέµενε στο αρχιεπισκοπικό µέγαρο, ως υποτακτικός του Aρχιεπισκόπου 

Σωφρονίου (1865-1900). H καταγραφή αυτή, όµως, δεν προσέχθηκε από τους 

µελετητές του Mιχαηλίδη, οι οποίοι θεώρησαν ότι ο πρώτος που επισηµαίνει τη 

µεταξύ τους γνωριµία ήταν ο Aντώνης Iντιάνος, το 1934. Στη συνέχεια, µε βάση 

ίσως τον Iντιάνο, και άλλοι µελετητές αναφέρθηκαν στη γνωριµία αυτή, όπως οι 

Άδωνης Bερνάλης (1934), Γιάννης Λεύκης (1937), που υποστηρίζει ότι 

πραγµατοποιούσαν µεταξύ τους ποιητικούς διαγωνισµούς, Άντης Περνάρης (1938) 

και Nικόλαος Ξιούτας (1960), ενώ ο Γιάννης Kατσούρης (1987) δέχεται τη σχέση 

αυτή, σηµειώνοντας ωστόσο ότι δεν ήταν εγκάρδια και στενή, όπως τη θέλει ένας 

ιστορικός ροµαντισµός55. 

 Aς σηµειωθεί ότι στο Aρχείο του Iντιάνου σώζεται χειρόγραφο σηµείωµά 

του από συνοµιλία µε τον εκδότη της «Σάλπιγγας» Στυλιανό Xουρµούζιο (1850-

                                                                                                                                                   
τοιαÜται àγαθαί φύσεις καί εéφυÄ πνεύµατα, δυνάµενα ùντως νά τιµήσωσι τόν 

τόπον, âν z âγεννήθησαν, παραβλέπονται καί àφίενται àκαλλιέργητα...». Bλ. 

Aλήθεια, 23/4.2.1882. 

54. Γ. Λεύκη, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 6. 

55. Aντώνη Iντιάνου, «O Bιζυηνός στην Kύπρο», Kυπριακά Γράµµατα 1(1934)18· 

Άδωνη Bερνάλη, Aνθολογία, ό.π., σ. 63· Γ. Λεύκη, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 11· 

Άντη Περνάρη, «H διαλεκτική µας ποίηση», στον τόµο: Συλλόγου «Kινύρα», 

Διαλέξεις περί της κυπριακής ποιήσεως, Πάφος 1938, σ. 112· A. Iντιάνου, Eκλογή, 

ό.π., σ. στ΄· N. Ξιούτα, Ποιήµατα, ό.π., σ. 7· Γ. Kατσούρη, H ζωή και το έργο του, 

ό.π., σ. 103-104, 165. Για την παραµονή του Bιζυηνού στην Kύπρο, όπως και για το 

πρώτο γνωστό του ποίηµα βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O Γεώργιος Bιζυηνός και η 

σχέση του µε την Kύπρο», Aκτή 12(1992)513-526· Tου ιδίου, «Eπίµετρο στις 

σχέσεις του ποιητή Γεώργιου Bιζυηνού (1849-1896) µε την Kύπρο», Aκτή 

15(1993)364-365· Tου ιδίου, «Ένα άγνωστο ποίηµα του Γεώργιου Bιζυηνού», 

Μικροφιλολογικά 4(1998)13-15. 
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1937), ο οποίος βεβαιώνει την προσωπική σχέση των δύο, ενώ το ίδιο πράττει και 

σε επιστολή του, ηµεροµηνίας 12 Φεβρουαρίου 1937, προς τον εγγονό του, 

Aιµίλιο, στο Aρχείο του οποίου έχει εντοπιστεί πρόσφατα56. O Xουρµούζιος επίσης 

έζησε τη δεκαετία του 1860 στο περιβάλλον της Aρχιεπισκοπής, όπου και γνώρισε 

τον Bιζυηνό, σύµφωνα µε άρθρο που δηµοσίευσε µε την ευκαιρία του θανάτου του 

τελευταίου57. Ίσως τότε να γνωρίστηκε και µε τον Mιχαηλίδη, τον οποίο βοήθησε 

αργότερα στη Λεµεσό στις ποιητικές και εκδοτικές του δραστηριότητες. 

 Bιζυηνός και Mιχαηλίδης δέχθηκαν οπωσδήποτε κοινές επιδράσεις στα 

νεανικά τους χρόνια, αφού αµφότεροι εντοπίζονται ανάµεσα στους συνδροµητές 

από την Kύπρο του περιοδικού «Mέντωρ» της Σµύρνης, στο παράρτηµα του οποίου 

«Πυθαγόρας» ο δεύτερος δηµοσίευσε τα πρώτα ποιήµατά του, το 187358. Aκόµη 

και οι δύο τους αφιέρωσαν ποίηµά τους στον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, ο µεν 

Bιζυηνός το πρώτο γνωστό του ποίηµα, ο δε Mιχαηλίδης το σπουδαίο έπος της 9ης 

Iουλίου, όπως βεβαιώνεται στο χειρόγραφο, που εντοπίστηκε στο Aρχείο της 

«Σάλπιγγας»59. 

 Όπως έχει αναφερθεί, στα δηµοσιεύµατα της εποχής σηµειώνεται ότι ο 

Mιχαηλίδης µετέβη για σπουδές ζωγραφικής στην Iταλία, καρπός των οποίων, 

σύµφωνα µε ένα από αυτά που υπογράφεται από τον γραµµατέα της Mητρόπολης 

                                                
56. Για το σηµείωµα και την επιστολή από τα Aρχεία Iντιάνου και Xουρµούζιου βλ. 

Λ. Παπαλεοντίου - K. Iωάννου, «Eπιστολές», ό.π., σ. 66· Tων ιδίων, Aδηµοσίευτες 

επιστολές και άγνωστα ποιήµατα, όπ., σ. 39-40, αντιστοίχως. Για τον Xουρµούζιο 

βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν, ό.π., σ. 665. 

57. Bλ. Σάλπιγξ, 27.4.1896, όπου ο Bιζυηνός αποκαλείται «ατυχής φίλος» και 

γίνεται αναφορά στην παρουσία του ως παιδονόµου στην Eλληνική Σχολή 

Λευκωσίας. Eπίσης βλ. K. Kοκκινόφτα, «O Γεώργιος Bιζυηνός», ό.π., σ. 524-525. 

58. O Mιχαηλίδης υπήρξε συνδροµητής του περιοδικού αυτού για τα έτη 1870-71 

και 1871-72, και ο Bιζυηνός για το έτος 1870-71. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Oι 

συνδροµητές από την Kύπρο του µικρασιατικού περιοδικού “O Mέντωρ” (1869-

1874)», Mικροφιλολογικά 30(2011)18-22. Για τα ποιήµατα, που ο Mιχαηλίδης 

δηµοσίευσε στον «Πυθαγόρα», βλ. Γ. Κατσούρη, Η ζωή και το έργο του, ό.π., σ. 

289. 

59. Bλ. K. Kοκκινόφτα, «Ένα άγνωστο ποίηµα του Γεώργιου Bιζυηνού», ό.π., σ. 13-

15· A. Iντιάνου, «H “9η Iουλίου”», ό.π., σ. 239, αντιστοίχως. 
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Kιτίου Nικόλαο Zυγαδινό, ήταν εικόνα, που φυλασσόταν στον ναό του Σωτήρος 

στη Λάρνακα. Παρόµοια αναφορά γίνεται και από τον Hλιάδη στα «Γράµµατα», ο 

οποίος σηµειώνει ότι είχε υπόψη του δύο εικόνες της Παναγίας, που αγιογράφησε 

ο Mιχαηλίδης, όταν γύρισε από την Iταλία: µία που κοσµούσε «κάποια χωριάτικη 

εκκλησία» και µία που ήταν αναρτηµένη στο Πτωχοκοµείο της Λεµεσού, την οποία 

είχε δει και ο Λεύκης στα µέσα της δεκαετίας του 193060. Στο ίδιο κείµενο 

προστίθεται επίσης ότι στην Iταλία έµαθε και λίγα ιταλικά61, αναφορά, όµως, που 

δεν επιβεβαιώνεται από άλλη πηγή, ούτε και από το έργο του, όπου απουσιάζει 

οποιοδήποτε ίχνος ιταλοµάθειας62. 

 Στις µέρες µας η έρευνα γύρω από το ζωγραφικό έργο του Bασίλη 

Mιχαηλίδη έχει αποδώσει οκτώ ανυπόγραφα έργα63. Aνάµεσά τους περιλαµβάνεται 

ο πίνακας «Παναγία µε το βρέφος και τον Ιωσήφ», που είναι αναρτηµένος δίπλα 

από τον επισκοπικό θρόνο του ναού του Σωτήρος στη Λάρνακα, στον οποίο µάλλον 

αναφέρεται ο Zυγαδινός, και που πιστεύεται ότι είναι αντιγραφή από πίνακα της 

Αναγέννησης. 

                                                
60. Γ. Λεύκη, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 17. Πληροφορίες για πίνακες του 

Mιχαηλίδη δίνει ο Λεύκης και σε επιστολή του, ηµεροµηνίας 14 Mαΐου 1936, προς 

τον Aιµίλιο Xουρµούζιο. Bλ. Λ. Παπαλεοντίου - K. Iωάννου, Aδηµοσίευτες 

επιστολές και άγνωστα ποιήµατα, όπ., σ. 43-44. Μεταγενέστερη µαρτυρία 

αναφέρει ότι ο Μιχαηλίδης, λίγο πριν από τον θάνατό του, χάρισε την εικόνα της 

Παναγίας, που ήταν αναρτηµένη στο Πτωχοκοµείο, στη διευθύντριά του, Στυλλού 

Πισύρη, και πως αργότερα αυτή περιήλθε στην κυριότητα του Υπουργείου 

Παιδείας. Βλ. Λ. Παπαλεοντίου, «Οι τελευταίες στιγµές του Β. Μιχαηλίδη», ό.π., σ. 

25. 

61. Για τα κείµενα των Zυγαδινού και Hλιάδη βλ. Δηµοσιεύµατα 20, 37, 

αντιστοίχως. Για τον Zυγαδινό βλ. Iωάννη Xατζηπετρή, Aγρός, η Eφτάλοφη της 

Πιτσιλιάς, Λευκωσία 2005, σ. 293-294· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν, ό.π., σ. 163. 

62. Bλ. Γ. Kατσούρη, H ζωή και το έργο του, ό.π., σ. 205, όπου σχόλιο για την 

υποτιθέµενη ιταλοµάθειά του. 

63. Για τους πίνακες αυτούς βλ. Γ. Kατσούρη, H ζωή και το έργο του, ό.π., σ. 193-

197, 329-332, όπου στις σελ. 194-195 παρατίθεται επίσης η φωτογραφία του 

πίνακα «Παναγία µε το βρέφος και τον Ιωσήφ», πριν και µετά τη συντήρησή του. 
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 Eπίσης, στα υπό εξέταση δηµοσιεύµατα δεν γίνεται οποιαδήποτε νύξη σε 

τυχόν παρουσία του σε εθελοντικό ελληνικό στρατιωτικό σώµα στα 1877-78, µε το 

οποίο συµµετείχε στην προσπάθεια απελευθέρωσης της Θεσσαλίας. Tο γεγονός 

αυτό είναι ιδιαίτερα παράδοξο, αν αναλογιστούµε ότι η περίοδος µετά τους 

Bαλκανικούς Πολέµους 1912-1913 και τις ελληνικές επιτυχίες θα συνέτεινε στον 

υπερτονισµό της δράσης του αυτής64. Ωστόσο ο Mιχαηλίδης αφιέρωσε, το 1881, 

ποίηµά του στους «Eλευθερωθέντας Hπειροθεσσαλούς», κάτι που ερµηνεύτηκε ως 

έµµεση επιβεβαίωση της συµµετοχής του στη σχετική εκστρατεία65. 

 Στον τύπο της εποχής αναφέρεται ακόµη ότι ο Mιχαηλίδης, µετά την 

επιστροφή του στην Kύπρο, εργάστηκε στο Nοσοκοµείο της Λεµεσού, µέχρι λίγα 

χρόνια πριν από τον θάνατό του66, που κατέστη ανήµπορος για οποιαδήποτε 

εργασία, µε αποτέλεσµα να καταλήξει στο Πτωχοκοµείο, «τFÉ φιλανθρώπω προνοί÷α 

τοÜ Δηµάρχου ΛεµεσοÜ»67. Σύµφωνα µε τη σύγχρονη έρευνα ο Mιχαηλίδης 

εργάστηκε, ως νοσοκόµος και επόπτης στο σφαγείο και ακολούθως ως 

φαρµακοποιός στο Nοσοκοµείο της Λεµεσού, τουλάχιστον από το 1884, όπως 

βεβαιώνουν έγγραφα του Aρχείου του Δήµου. O Λεύκης υποθέτει ότι ο Mιχαηλίδης 

ξεκίνησε να εργάζεται στο Nοσοκοµείο από το 1879, αµέσως δηλαδή µετά την 

επιστροφή του στην Kύπρο68. H χρονολογία αυτή επιβεβαιώνεται από επιστολή του 

πατέρα του ποιητή, ηµεροµηνίας 28 Οκτωβρίου 1901, που απέστειλε στον Αρµοστή 

του νησιού, όπου, ανάµεσα στα άλλα, σηµείωνε ότι ο γιος του εργαζόταν στο 

Νοσοκοµείο για 22 περίπου χρόνια, δηλαδή από το 1879. Ακόµη αναφέρεται, 

                                                
64. Για τα σχετικά µε τη συµµετοχή του στο ελληνικό εκστρατευτικό σώµα στη 

Θεσσαλία βλ. Γ. Λεύκη, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 20-21· A. Iντιάνου, Eκλογή, 

ό.π., σ. ι΄ (όπου αναφέρεται ότι συµµετείχε στην εκστρατεία στη Mακρυνίτσα)· Γλ. 

Aλιθέρση, «Bασίλης Mιχαηλίδης», ό.π., σ. 12· Γ. Kατσούρη, H ζωή και το έργο του, 

ό.π., σ. 109-110· Λ. Παπαλεοντίου - K. Iωάννου, Aδηµοσίευτες επιστολές και 

άγνωστα ποιήµατα, όπ., σ. 39 (όπου αναφέρεται, σε σηµείωµα του Στυλιανού 

Xουρµούζιου, που σώζεται στο Aρχείο του εγγονού του, Aιµίλιου, ότι µετέβη στην 

περιοχή του Δοµοκού, στα βόρεια του νοµού Φθιώτιδος). 

65. Για το ποίηµα αυτό βλ. Γ. Kατσούρη, Άπαντα, ό.π., σ. 61. 

66. Bλ. Δηµοσιεύµατα 1, 7, 16, 20, 37. 

67. Bλ. Δηµοσίευµα 16. 

68. Γ. Λεύκη, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 21-22. 
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έµµεσα επίσης, και σε επιστολή πολίτη σε εφηµερίδα της εποχής, ο οποίος γράφει 

ότι ο Mιχαηλίδης εργάστηκε στο Nοσοκοµείο της Λεµεσού για 32 χρόνια, δηλαδή 

από το 1879 έως το 1910, αφού, όπως γνωρίζουµε από αλλού, οι υπηρεσίες του 

τερµατίστηκαν το έτος αυτό69. 

 Eπίσης, από σχετικά έγγραφα του ίδιου Aρχείου επιβεβαιώθηκε ότι 

απολύθηκε από το Δηµαρχείο, το 1910, επειδή είχε καταστεί αλκοολικός. Tου 

παραχωρήθηκε, όµως, το ποσό των 2 λιρών µηνιαίως για εργασία «σχετικήν µε την 

καθαριότητα της πόλεως», όπως αναφέρεται, που ήταν στην πραγµατικότητα 

µάλλον τυπική, για να δικαιολογείται ο µισθός του. Tελικά, το 1915 ή 1916 

κατέληξε στο Πτωχοκοµείο της Λεµεσού, όπου και απεβίωσε στις 8 Δεκεµβρίου 

191770. 

 Στα δηµοσιεύµατα παρουσιάζεται η εκεί παραµονή του ως έµπρακτη 

απόδειξη του σεβασµού που απολάµβανε, αφού έτσι είχε τη δυνατότητα 

αξιοπρεπούς διαβίωσης. Mάλιστα, ο προαναφερθείς Zυγαδινός, περιγράφοντας τις 

εντυπώσεις του από την επίσκεψή του στο Πτωχοκοµείο τρεις µέρες πριν από τον 

θάνατο του ποιητή, τονίζει ότι η Λεµεσός πρέπει να καυχάται για τη φιλοξενία που 

του παρέσχε. Aκόµη προσθέτει ότι το Φιλόπτωχο αυτό Ίδρυµα ήταν άξιο της 

ευγνωµοσύνης των Kυπρίων για τη θαλπωρή που προσέφερε στον Bασίλη 

Mιχαηλίδη71. 

 H επίσκεψη αυτή του Zυγαδινού, όπως και παρόµοιες του Aλιθέρση, µία από 

τις οποίες ήταν µαζί µε τον ζωγράφο Γιώργο Φασουλιώτη72, και του ψευδώνυµου 

«Kύκνου Nίνα»73, για τον οποίο θα γίνει λόγος στη συνέχεια, µαρτυρούν ότι πολλοί 

λόγιοι της πόλης συνήθιζαν να του κρατούν συντροφιά. O µόνος από όσους 

έγραψαν κείµενα µε την ευκαιρία του θανάτου του Mιχαηλίδη, που επικρίνει την 

                                                
69. Bλ. Γ. Kατσούρη, H ζωή και το έργο του, ό.π., σ. 112· Σάλπιγξ, 30/12.12.1916, 

αντιστοίχως. Για την τελευταία επιστολή θα γίνει λόγος στη συνέχεια. 

70. Γ. Kατσούρη, H ζωή και το έργο του, ό.π., σ. 111, 141-151. 

71. Bλ. Δηµοσίευµα 20. 

72. Γλ. Aλιθέρση, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 26. O Aλιθέρσης αναφέρει επίσης 

συνάντησή του µε τον ποιητή σε καφενεδάκι κοντά στον Δηµόσιο Kήπο και στο 

Πτωχοκοµείο. Bλ. Ό.π., σ. 5. 

73. Bλ. Δηµοσίευµα 12. Πρόσφατα, ο Λ. Παπαλεοντίου, Επιλεγµένα ποιήµατα, ό.π., 

σ. 284, διατυπώνει την άποψη ότι πιθανόν να πρόκειται για τον Αντώνη Ιντιάνο. 
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εισαγωγή του στο Πτωχοκοµείο, είναι ο σατιρικός ποιητής Iωάννης Περδίος, ο 

οποίος, προφανώς, θεωρούσε ότι θα ήταν δυνατόν να φιλοξενηθεί αξιοπρεπώς σε 

κάποιον άλλο χώρο74. 

 Παρά την απουσία επικρίσεων στον υπό εξέταση τύπο για τη διαµονή του 

Mιχαηλίδη στο Πτωχοκοµείο, ορισµένοι από τους βιογράφους του παρουσιάζουν 

µε µελανά χρώµατα την περίοδο αυτή της ζωής του και αφήνουν να εννοηθεί ότι 

πέθανε έρηµος και αβοήθητος75. H σύγχρονη έρευνα, όµως, µετά τον εντοπισµό 

δύο πολύ σηµαντικών σχετικών επιστολών στις εφηµερίδες της Λεµεσού 

«Σάλπιγξ»76 και «Aλήθεια»77, κατέδειξε ότι οι κάτοικοι της Λεµεσού δεν 

                                                
74. Bλ. Δηµοσίευµα 21. 

75. Για παράδειγµα βλ. Γ. Λεύκη, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 50-51, 54· Tεύκρου 

Aνθία, «Γύρω από τα µνηµόσυνα του Bασίλη Mιχαηλίδη», Kυπριακά Γράµµατα 

62(1940)107· I.Σ. Λευκονικιάτη, «O µεγάλος Kύπριος βάρδος Bασίλης Mιχαηλίδης», 

Tάιµς οφ Σάιπρους 4(1957)15· N. Ξιούτα, Ποιήµατα, ό.π., σ. 10· Kλείτου Iωαννίδη, 

Iστορία της Nεώτερης Kυπριακής Λογοτεχνίας, Λευκωσία 1986, σ. 82. 

76. «\Eξ àφορµÉς τÉς διαλέξεως τοÜ κ. M. Δ. Φραγκούδη, âν Fw àνέφερεν οyτος καί 

τό ùνοµα τοÜ κ. Bασ. Mιχαηλίδου, ½ς µοναδικοÜ ποιητοÜ âν τ΅ κυπριακ΅ ¨διώµατι, 

äθέλησα νά µάθω ποÜ ε•ρίσκεται τώρα ï πάσχων οyτος ποιητής καί öµαθον ¬τι 

διαιτÄται âν τ΅ Πτωχοκοµείω τÉς πόλεως. Συγχρόνως δ’ öµαθον, ¬τι διά τοÜτο τοÜ 

àπεκόπη ™ âκ λιρ΅ν δύο µηνιαία σύνταξις, ≥τις àπεφασίσθη •πό τοÜ µακαρίτου 

Σώζου διά τήν πολυχρόνιον - πλέον τ΅ν 32 âτ΅ν - •πηρεσίαν του ½ς φαρµακοποιοÜ 

καί διευθυντοÜ τοÜ Nοσοκοµείου τÉς πόλεώς µας. TοÜτο τό θεωρ΅ ôδικον καί 

φρον΅ ¬τι δέν öπρεπε νά τ΅ διακοπFÉ ™ σύνταξις, διά τόν λόγον ¬τι συντηρÉται âν 

τ΅ Πτωχοκοµείω... Exς πολίτης». Bλ. Σάλπιγξ, 30/12.12.1916. 

77. «Γνωρίζοµεν καί ε€µεθα ε¨ς θέσιν νά βεβαιώσωµεν ¬τι ï ποιητής κ. Bασίλης 

Mιχαηλίδης âζήτησε µετ’ âπιµονÉς νά àλλάξFη τόν πρ΅τον του βίον, µέ τήν δίλιρον 

σύνταξιν καί âν δωµατίω àκαθάρτω καί ôνευ οéδεµιÄς περιποιήσεως, µέ τήν âν τ΅ 

Δηµοτικ΅ Πτωχοκοµείω τωρινήν διαµονήν του, ¬που τ΅ παρεχωρήθFη δωµάτιον τÉς 

âκλογÉς του, τ΅ παρέχεται τροφή µέ âξαιρετικήν πρόνοιαν τ΅ν Kυρι΅ν, φορέµατα 

âσωτερικά καί âξωτερικά, •πηρεσία καί περιποίησις, καί δυστυχ΅ς χρειάζεται 

πολλήν ½ς âκ τÉς καταστάσεώς του. Πρός τούτοις τό ΔηµαρχεÖον âξακολουθεÖ νά 

τ΅ παρέχFη µηνιαÖον ε¨σόδηµα 10 σελ. κατά µήνα διά µικρά του öξοδα. ^O διά τήν 

αûξησιν τοÜ âπιδόµατος τούτου συνηγορ΅ν âν τFÉ “Σάλπιγγι” “Πολίτης” ¦ àγνοεÖ 

τάς ≤ξεις τοÜ àτυχοÜς ποιητοÜ, ¦ προτιµÄ νά συντοµεύσFη τήν ζωήν του. ≠Eνα µόνον 

πρÄγµα εrνε βέβαιον, ¬τι ï “Πολίτης” οyτος öπρεπε νά γνωρίζFη τά πράγµατα πρίν 
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αδιαφόρησαν για τον Mιχαηλίδη, αλλά πως µε τη φιλοξενία του στο Πτωχοκοµείο 

συνέβαλαν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής του.  

 H αγγελία του θανάτου του Bασίλη Mιχαηλίδη στον τύπο της εποχής 

συνοδεύτηκε µε περιγραφή της κηδείας του, η οποία, όπως σηµειώθηκε στα 

«Πρακτικά» της Eπιτροπής του Nοσοκοµείου, τελέστηκε «µεγαλοπρεπώς»78. 

Σύµφωνα µε τα σχετικά δηµοσιεύµατα, η κηδεία του έγινε δηµοσία δαπάνη, µε τη 

Φιλαρµονική του Δήµου να προηγείται της ποµπής που σχηµατίστηκε. Aναφέρεται 

ακόµη, ότι σε αυτήν παρευρέθηκαν τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου, πολλοί 

κάτοικοι, ενώ τα σχολεία διέκοψαν τα µαθήµατά τους και οι µαθητές µε τους 

διδασκάλους τους προσήλθαν στη νεκρώσιµο ακολουθία. Tον νεκρό 

αποχαιρέτησαν ο Διευθυντής της Aστικής Σχολής Aριστόδηµος Πηλαβάκης, ο 

δικηγόρος και πολιτευτής Nικόλαος Λανίτης και εκ µέρους της «Φιλολογικής 

Oµάδας» ο νεαρός λόγιος Γιάγκος Hλιάδης. O τελευταίος ήταν και ο µόνος που 

δηµοσίευσε τον επικήδειο λόγο του σε έντυπα της εποχής, ενώ οι άλλοι δύο λόγοι, 

των Πηλαβάκη και Λανίτη, παρέµειναν αδηµοσίευτοι και πιθανότατα έχουν 

απολεσθεί. Eίναι γνωστός µόνο ο επίλογος του επικήδειου του Πηλαβάκη, όπως ο 

τελευταίος τον κατέγραψε σε επιστολή του, ηµεροµηνία 3 Iουνίου 1929, προς τον 

Aντώνη Iντιάνο79. 

 Eπιπρόσθετα, σε κάποια από τα αγγελτήρια του θανάτου σχολιάστηκε η 

ιδιαίτερη αξία των διαλεκτικών ποιηµάτων του, όπως της «9ης Iουλίου 1821» και 

της «Xιώτισσας». Aκόµη, σηµειώθηκε ότι τα σατιρικά του ποιήµατα ήταν ιδιαίτερα 
                                                                                                                                                   
νά προβFÉ ε¨ς διαφόρους âπικρίσεις». Bλ. Aλήθεια, 2.12.1916. Oι δύο επιστολές 

δηµοσιεύτηκαν από τον Aρ. Kουδουνάρη, «Mια συζήτηση», ό.π., σ. 10-11. 

78. «\Aπέθανεν τήν Kυριακήν καί âκηδεύθη àρκετά µεγαλοπρεπ΅ς ï Bασίλης 

Mιχαηλίδης, τρόφιµος τοÜ Πτωχοκοµείου καί Kύπριος ποιητής. Παρηκολούθησαν 

τήν κηδείαν τά σχολεÖα, ï Δήµαρχος, οî βουλευταί καί ¬λον τό προσωπικόν τοÜ 

Πτωχοκοµείου». Bλ. Γ. Λεύκη, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 61, όπου δηµοσίευση 

της σχετικής αναφοράς από τη Συνεδρία ηµεροµηνίας 2/15 Δεκεµβρίου 1917. Tα 

«Πρακτικά» αυτά  σήµερα «λανθάνουν». 

79. Bλ. Δηµοσιεύµατα 1, 2, 5, 7, 9, 15, 29. O θάνατός του αγγέλλεται επίσης,  

επιγραµµατικά, και στα Δηµοσιεύµατα 3, 6, 10-11, 19, ο δε επικήδειος του Hλιάδη 

παρατίθεται στα Δηµοσιεύµατα 4, 7. Για τον επίλογο του Πηλαβάκη βλ. M. Πιερή, 

«Xρονολόγιο Bασίλη Mιχαηλίδη», ό.π., σ. 40· Λ. Παπαλεοντίου, «Ψηφίδες για τον 

Bασίλη Mιχαηλίδη», ό.π., σ. 52.  
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αγαπητά στις συντροφιές, που διασκέδαζαν µε αυτά, και έγινε αναφορά στην 

έµµετρη σατιρική εφηµερίδα «O Διάβολος», που εξέδωσε σε έξι φύλλα, το 188880. 

 Eπιπλέον, δύο αρθρογράφοι µε τα ψευδώνυµα «Oύτις» και «Kύκνος Nίνας» 

δηµοσίευσαν στις εφηµερίδες «Aιών» και «Kήρυξ», αντιστοίχως, τις πρώτες 

κριτικές για το έργο του Mιχαηλίδη. O «Oύτις» παρέθεσε αρχικά κάποια βιογραφικά 

στοιχεία του Mιχαηλίδη, παραλληλίζοντας τον βίο του µε αυτόν του ποιητή και 

συγγραφέα της «Tουρκοµάχου Eλλάδος» Aλέξανδρου Σούτσου, που πέθανε 

επίσης πτωχός και ανέστιος81. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι ο Σούτσος, µε βάση 

µαρτυρίες ανθρώπων που είχαν γνωρίσει τον Mιχαηλίδη, ήταν από τους 

αγαπηµένους ποιητές του τελευταίου, που εξακολούθησε να τον διαβάζει µέχρι το 

τέλος της ζωής του82. 

 Στη συνέχεια, ο «Oύτις» αναφέρεται µε θαυµασµό στα ποιήµατα της «9ης 

Iουλίου» και της «Xιώτισσας» και παραθέτει κάποιους στίχους από το πρώτο, 

καθώς και από το ποίηµα «Aι διαιρέσεις και αι κοινωνίαι». Σηµειώνει ακόµη ότι ο 

Mιχαηλίδης είχε έµφυτο το χάρισµα της ποίησης και τα διαλεκτικά ποιήµατά του 

ξεχώριζαν για τη δύναµη των εικόνων και τη φιλοπατρία που ανέδιναν οι στίχοι 

τους. Προσθέτει επίσης, ότι δεν συνέβαινε το ίδιο µε όσα ποιήµατα είχε γράψει 

στην καθαρεύουσα, εξαιτίας της άγνοιάς του για τη γλώσσα. 

 Στο δεύτερο κείµενο, ο «Kύκνος Nίνας» θυµάται αρχικά τον ποιητή, που 

συνήθιζε να κάθεται στην είσοδο του Πτωχοκοµείου και να περνά τις ώρες του, 

κουβεντιάζοντας κάπου - κάπου µε τους περαστικούς. Στη συνέχεια αναφέρει ότι 

στα διαλεκτικά ποιήµατά του αντικαθρεφτιζόταν η λαϊκή ψυχή της Kύπρου και ο 

πόθος του λαού της για ελευθερία. Προσθέτει δε, ότι αρκετά από αυτά έµοιαζαν να 

είναι συνέχεια των δηµοτικών τραγουδιών του νησιού και παραθέτει µερικούς 

στίχους από την 9η Iουλίου. Aκόµη, θεωρεί τον Mιχαηλίδη ισάξιο µε τον Γάλλο 

                                                
80. Bλ. Δηµοσιεύµατα 1, 5, 7, 15. Για την εφηµερίδα «Διάβολος» βλ. A. 

Σοφοκλέους, Συµβολή 1878-1890, τ. A΄, ό.π., σ. 238-252. 

81. Aς σηµειωθεί ότι η σχέση της ποίησης Mιχαηλίδη - Σούτσου µελετήθηκε από 

τον Λευτέρη Παπαλεοντίου, «Mια “συνάντηση” του Bασίλη Mιχαηλίδη µε τον 

Aλέξανδρο Σούτσο», Mικροφιλολογικά 3(1998)17-20 [= Στοχαστικές προσαρµογές 

για την ιστορία της ευρύτερης νεοελληνικής λογοτεχνίας, Aθήνα 2000, σ. 57-66]. 

82. Aντώνη Iντιάνου, «O Bασίλης Mιχαηλίδης και η πολύµορφη σάτυρά του», 

Πρωινή, 27.8.1933. 
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ποιητή Φρεντερίκ Mιστράλ (1830-1914), χαρακτηρισµός που δόθηκε στον 

Mιχαηλίδη, όταν στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Eθνοµάρτυρα 

Aρχιεπισκόπου Kυπριανού, το 1909, είχε απαγγελθεί απόσπασµα από την «9η 

Iουλίου 1821»83. 

 Eπίσης, επαινεί ποιήµατα του Mιχαηλίδη, που περιγράφουν σκηνές από την 

κυπριακή ύπαιθρο, όπως το λυρικό «Aνεράδα» όπου, όπως σηµειώνει, «τραγουδεί 

µε µια βουκολική χάρη, που θα ζήλευε και αυτός ο Kρυστάλλης»84. Eίναι 

αξιοσηµείωτο ότι το ποίηµα αυτό προσέχθηκε από πολύ νωρίς από µελετητές, που 

ζούσαν εκτός Kύπρου, όπως τον Mικρασιάτη Φώτη Kόντογλου, που το 

αναδηµοσίευσε στο περιοδικό «Φιλική Eταιρεία», το 1925. O τρόπος απόδοσης της 

κυπριακής διαλέκτου, όµως, δεν βρήκε σύµφωνο Kύπριο αρθρογράφο, αφού 

θεώρησε ότι δεν αντιπροσώπευε µε ακρίβεια τη φωνητική των λέξεων85. 

 Όπως έχει αναφερθεί, την ίδια περίοδο ο Iωάννης Περδίος αφιέρωσε στον 

Mιχαηλίδη ποίηµά του, όπου και αυτός τον αποκαλεί «της Kύπρου τον Mιστράλ», 

επιδοκιµάζοντας προφανώς την άποψη των προηγούµενων αρθρογράφων για την 

ποιότητα της ποίησής του. O Περδίος αναφέρεται µε θαυµασµό στη δύναµη των 

στίχων των ποιηµάτων του, όπου, όπως τονίζει, απεικονίζονται τα µαρτύρια της 

Kύπρου και η αγάπη των κατοίκων της για ελευθερία86. Aς σηµειωθεί ότι το ποίηµα 

αυτό του Περδίου ήταν το πρώτο από µια σειρά παρόµοιων, που αφιερώθηκαν στον 

Mιχαηλίδη, όπως από τους Γλαύκο Aλιθέρση (1918), Bάσο Γερµασοΐτη (1940), 

                                                
83. Xριστόδουλου Xουρµούζιου, «Aντί Προλόγου», στον τόµο: Bασίλη Mιχαηλίδη, 

Ποιήµατα, Λευκωσία 1911, σ. γ΄. 

84. Για τα δύο αυτά κείµενα βλ. Δηµοσιεύµατα 16 και 18, αντιστοίχως. 

85. «Στή “Φιλική ^Eταιρία” τοÜ κ. Kόντογλου àναδηµοσιεύεται àπό τή γνωστή 

συλλογή τ΅ν Ποιηµάτων τοÜ Bασίλη τό àριστούργηµά του “^H \Aνεράδα”, µέ πολλά 

λάθη δυστυχ΅ς στή γραφή τ΅ν Kυπριώτικων λέξεων». Bλ.  Σάλπιγξ, 6.3.1925. Για 

το ποίηµα αυτό βλ. Λευτέρη Παπαλεοντίου, «Tο µοτίβο της Nεράιδας και η αγωνία 

του ποιητή. Aπό τον Kιτς και τον Πούσκιν στον B. Mιχαηλίδη και στον Λ. 

Πορφύρα», στον τόµο: Στοχαστικές προσαρµογές, ό.π., σ. 45-51. 

86. Bλ. Δηµοσίευµα 21. 
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Παύλο Λιασίδη (1940), Δηµήτρη Tτάκκα (1978), Aνδρέα Mαππούρα (1982), Hλία 

Γεωργίου (1984), Aντώνη Aντωνίου (1986) και άλλους87. 

 Aρκετά άλλα δηµοσιεύµατα αναφέρονται στο Φιλολογικό Mνηµόσυνο για 

τον Mιχαηλίδη, που διοργάνωσε, την Kυριακή 10/23 Δεκεµβρίου 1917, οµάδα 

πολιτών στο θέατρο Xατζηπαύλου88. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος κόσµου 

και σε αυτή, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, ο δικηγόρος Kωνσταντίνος Λανίτης 

απήγγειλε το ποίηµα «H 9η Iουλίου 1821», ο διευθυντής της «Aλήθειας» Mενέλαος 

Φραγκούδης αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο του ποιητή και ο Γιάγκος Hλιάδης 

παρουσίασε ανέκδοτα ποιήµατα και σατιρικά στιχουργήµατά του. Στο τέλος της 

τελετής, ο δικηγόρος και πολιτευτής Nικόλαος Kλ. Λανίτης πρότεινε να συσταθεί 

επιτροπή από τους τρεις οµιλητές, που θα διενεργούσε έρανο για την κατασκευή 

µαρµάρινου σταυρού επί του τάφου του ποιητή89. H επιτροπή αυτή, όµως, 

παρέµεινε ανενεργός, µε αποτέλεσµα στο πέρασµα του χρόνου να ξεχαστεί η 

ακριβής θέση του τάφου του Mιχαηλίδη και στις µέρες µας κανείς να µη γνωρίζει 

σε ποιό σηµείο του κοιµητηρίου του Aγίου Nικολάου είναι θαµµένος. 

 Δυστυχώς καµία από τις τρεις διαλέξεις δεν δηµοσιεύτηκε στον τύπο της 

εποχής και, κατά πάσα πιθανότητα, έχουν απολεσθεί οριστικά. Aπό αυτές 

ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίαζε η διάλεξη του Hλιάδη, που αξιοποιούσε 

ανέκδοτο υλικό. Σύµφωνα µε µεταγενέστερη επιστολή του, ηµεροµηνίας 18 

Aπριλίου 1929, προς τον Aντώνη Iντιάνο, όταν έψαξε αργότερα δεν κατάφερε να 

την εντοπίσει στο Aρχείο του90, που δυστυχώς καταστράφηκε µετά τον θάνατό 

του91. 

                                                
87. Bλ. Γ. Kατσούρη, Άπαντα, ό.π., σ. 359-368 (για τα ποιήµατα των Aλιθέρση, 

Γερµασοΐτη, Tτάκκα, Mαππούρα, Γεωργίου, Aντωνίου) και Kυπριακά Γράµµατα 

62(1940)78 (για το ποίηµα του Λιασίδη). Aς σηµειωθεί ότι το ποίηµα του Aλιθέρση 

πρωτοδηµοσιεύτηκε στην Aλήθεια, ηµεροµ. 2 Aυγούστου 1918. 

88. Bλ. Δηµοσιεύµατα 12-14, 17. 

89. Bλ. Δηµοσιεύµατα 25, 27-32. 

90. Bλ. Λ. Παπαλεοντίου - K. Iωάννου, «Eπιστολές», ό.π., σ. 20, όπου παρατίθεται 

περίληψη της επιστολής, ηµεροµηνίας 18 Aπριλίου 1929, του Hλιάδη προς τον 

Iντιάνο. 

91. Γ. Kατσούρη, H ζωή και το έργο του, ό.π., σ. 374. 
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 Aπό το υλικό που είχε στα χέρια του ο νεαρός λόγιος διασώθηκε το 

ανέκδοτο ποίηµα του Mιχαηλίδη «Φέτι µεσ στες τυρινάδες...», για το οποίο θα γίνει 

λόγος στη συνέχεια. Ένα άλλο ποίηµα, που θεώρησε ανέκδοτο και δηµοσίευσε την 

πρωτοχρονιά του 1918, στην εφηµερίδα της Πάφου «Aιών»92 προερχόταν στην 

πραγµατικότητα από το εκτενέστερο «Tρόοδος», που παρουσιάστηκε στην 

εφηµερίδα «Aλήθεια», το 188293. Eπίσης, κατά τη διάλεξή του αναφέρθηκε και στα 

αθυρόστοµα ποιήµατα του Mιχαηλίδη, γεγονός για το οποίο επικρίθηκε έντονα από 

αρθρογράφο της εφηµερίδας «Σάλπιγξ», πιθανόν τον διευθυντή της, Eυριπίδη 

Xουρµούζιο, που θεώρησε ότι έπρεπε να παραλειφθούν, αφού το θέατρο ήταν 

κατάµεστο από µαθητόκοσµο. O Xουρµούζιος ενέταξε τη σχετική αναφορά στην 

παρατηρούµενη, κατά τη γνώµη του, έκλυση των ηθών στην τοπική κοινωνία, γι’ 

αυτό και καταφέρθηκε εναντίον των θεωριών περί «ηδονισµού», που θεωρούσε ότι 

ήταν καρπός των υλιστικών και ανήθικων βιβλίων, τα οποία διαβάζονταν από τους 

δήθεν προοδευτικούς νέους της πόλης. Eπιπρόσθετα αναδηµοσίευσε τα κύρια 

σηµεία άρθρου της «Eστίας» των Aθηνών, όπου επεσηµαίνοντο οι κίνδυνοι που 

αντιµετώπιζε ο κοινωνικός ιστός της αθηναϊκής πρωτεύουσας από την 

αυξανόµενη, σύµφωνα µε τον συντάκτη του, έκλυση των ηθών, θέλοντας µε τον 

τρόπο αυτό να καταδείξει ότι το ίδιο συνέβαινε και στη Λεµεσό94. 

 Tις επόµενες µέρες, στις στήλες της «Aλήθειας» ανακοινώθηκε ότι τόσο ο 

Hλιάδης, όσο και ο στενός του φίλος Πάνος Φασουλιώτης θα απαντούσαν στα όσα 

κατελόγισε στον πρώτο ο Xουρµούζιος. O τελευταίος επανήλθε καλώντας τον 

νεαρό λόγιο να δηµοσιεύσει και όσα µε τόση «ελευθεροστοµία», κατά την έκφρασή 

του, είχε εκστοµίσει, ώστε το αναγνωστικό κοινό να διαµορφώσει σαφή γνώση για 

τα γεγονότα95. 

 O Hλιάδης απάντησε µε εκτενές άρθρο, κατηγορώντας τον Xουρµούζιο για 

πουριτανισµό και στρέβλωση των όσων είπε, αναµειγνύοντας, όπως σηµείωνε, 

«τον κοινωνικό εκφυλισµό µε το νόηµα της παγκόσµιας τέχνης». H απάντησή του, 

                                                
92. Bλ. Δηµοσίευµα 36. Tο κείµενο του «Aιώνα» αναδηµοσιεύτηκε από τη Mάγδα 

Kιτροµηλίδου, «H Πρωτοχρονιά του 1918 στην εφηµερίδα “Aιών”», Eπιστηµονική 

Eπετηρίς Kυπριακής Eταιρείας Iστορικών Σπουδών 5(2001)390. 

93. Για το ποίηµα αυτό βλ. Γ. Kατσούρη, Άπαντα, ό.π., σ. 68-70. 

94. Bλ. Δηµοσιεύµατα 22- 24. 

95. Για τα δύο αυτά κείµενα βλ. Δηµοσιεύµατα 26 και 33, αντιστοίχως. 
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σε µια γλώσσα που υιοθετεί εξεζητηµένους τύπους, κατά το πρότυπο των 

πρωτοπόρων δηµοτικιστών του ευρύτερου ελληνικού χώρου, που προφανώς δεν 

έβρισκε σύµφωνους τους συντηρητικούς κύκλους της πόλης, είναι αποκαλυπτική 

του ιδεολογικού κλίµατος, που κυριαρχούσε τότε στη Λεµεσό. 

 O Xουρµούζιος επανήλθε, δηµοσιεύοντας επιστολή πολίτη, που επέκρινε 

τον Hλιάδη για τα όσα είχε πει, κατηγορώντας τον ότι διετύπωνε παράτολµες 

κρίσεις για διάφορα κοινωνικά ζητήµατα, ενώ ακόµη δεν είχε ολοκληρώσει τις 

σπουδές του και αποκτήσει στέρεη µόρφωση. Tον κατηγόρησε ακόµη, ότι ζούσε σε 

βάρος συγγενή του, προφανώς του εκ µητρός θείου του Nικόλαου Π. Λανίτη, ο 

οποίος χρηµατοδοτούσε τις σπουδές του, υποβιβάζοντας, δυστυχώς, µε τον τρόπο 

αυτό τη συζήτηση96. 

 Στην ίδια ακραία εκδοχή της δηµοτικής γλώσσας ο Hλιάδης έγραψε και το 

κείµενο που δηµοσίευσε µερικούς µήνες αργότερα στα «Γράµµατα», στο οποίο 

διαφαίνεται και ο θαυµασµός του για τον Ψυχάρη97. Όπως έχει αναφερθεί, 

πρόκειται για την πρώτη εµπεριστατωµένη µελέτη του έργου του Bασίλη 

Mιχαηλίδη, όπου γίνονται αρκετές επισηµάνσεις για τη γλώσσα, το ύφος και το 

περιεχόµενο των ποιηµάτων του. O νεαρός λόγιος δεν θεωρούσε τον Mιχαηλίδη 

κορυφαίο ποιητή98, αλλά σηµείωνε πως είχε καταφέρει να τραγουδήσει τους 

καηµούς και τις ελπίδες του κυπριακού λαού και να υµνήσει τις θυσίες και τους 

αγώνες του για ελευθερία. Aξιολογεί δηλαδή τον Mιχαηλίδη µε βάση τις 

πατριδολατρικές αναφορές των ποιηµάτων του και την κοινωνική τους προσέγγιση 

και όχι µε λογοτεχνικά κριτήρια. Παρόµοια πρακτική ακολουθήθηκε και από τους 

περισσότερους από τους πρώτους µελετητές της ποίησής του, που εξήραν τον 

εθνικό της χαρακτήρα, θωρώντας τον ως τον επικό ποιητή και εµπνευσµένο 

τραγουδιστή των πόθων του λαού99. 

                                                
96. Για το κείµενο του Hλιάδη και την επιστολή του «Πολίτη» βλ. Δηµοσιεύµατα 34 

και 35, αντιστοίχως. 

97. Bλ. Δηµοσίευµα 37. 

98. Στο ζήτηµα αυτό ο Hλιάδης ακολουθεί τον Mενέλαο Φραγκούδη. Για τη στάση 

των δύο έναντι της ποίησης του Mιχαηλίδη βλ. Λ. Παπαλεοντίου, Tα πρώτα 

βήµατα, ό.π., σ. 187-199. 

99. Eνδεικτικά βλ. Nίκου Kρανιδιώτη, «Tο µάθηµα των νεοελληνικών στο κυπριακό 

γυµνάσιο και η διδασκαλία του έργου του B. Mιχαηλίδη», Kυπριακά Γράµµατα 
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 O Hλιάδης σηµειώνει αρχικά ότι η επιθυµία του ποιητή να πεθάνει βράδυ 

Σαββάτου - ξηµερώµατα Kυριακής είχε υλοποιηθεί και παραθέτει το γνωστό δίστιχό 

του «Θεέ µου και να πέθανα ένα Σαββάτο βράδυ / Tην Kυριακή που το πρωί να 

κατεβώ στον Άδη» Στη συνέχεια επικεντρώνει τη σχετική αναφορά του στο έπος 

της «9ης Iουλίου», αναδηµοσιεύοντας µερικά αποσπάσµατά του και σηµειώνοντας 

ότι εξέφραζε µε τους στίχους του τα οράµατα και τις εθνικές επιδιώξεις των 

κατοίκων. Tο ποίηµα αυτό, άλλωστε, έδωσε στα µεταγενέστερα χρόνια τον τίτλο 

του εθνικού ποιητή στον Mιχαηλίδη, λόγω της συγκίνησης που προκαλούν οι στίχοι 

του µε την προβολή της ελληνικής ταυτότητας του νησιού και του Aρχιεπισκόπου 

Kυπριανού, ως συµβόλου αντίστασης και θυσίας100. Γνώρισε δε πανελλήνια φήµη 

και αρκετοί λόγιοι του ευρύτερου Eλληνισµού το πρόβαλαν ως σηµαντικό ποιητικό 

επίτευγµα, όπως ο φιλόλογος και συγγραφέας Kωνσταντίνος Zησίου, που 

αναδηµοσίευσε απόσπασµά του στο περιοδικό «Πάτρια», το 1906101, ο 

                                                                                                                                                   
62(1940)81-86· Tου ιδίου, «Bασίλης Mιχαηλίδης», Kυπριακά Γράµµατα 

218(1953)287-288. 

100. Tο ποίηµα αυτό έχει µελετηθεί επισταµένα, από πολλούς µελετητές. 

Eνδεικτικά βλ. A. Iντιάνου, «H “9η Iουλίου”», ό.π., σ. 234-239· Tου ιδίου, «H 9η 

Iουλίου του 1821 εν Λευκωσία (Kύπρου)», Kυπριακά Γράµµατα 67(1941)345-350 [= 

M. Πιερή, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 105-109]· Nίκου Kρανιδιώτη, «H θυσία της 

Eνάτης Iουλίου», Kυπριακά Γράµµατα 169(1949)212-213· Mιχάλη Πιερή, «Σταθµοί 

της κυπριακής λογοτεχνίας», στον τόµο: Aπό το µερτικόν της Kύπρου, Aθήνα 1991, 

σ. 277-285· Tου ιδίου, «H Pωµιοσύνη εν φυλή συνόκαιρη του κόσµου», στον τόµο: 

Aπό το µερτικόν, ό.π., σ. 349-356· K. Γ. Kασίνη, «Tο 1821 εν Kύπρω. Ένα δράµα και 

ένα έπος», στον τόµο: Διασταυρώσεις. Mελέτες για τον IΘ΄ και K΄ αι., Aθήνα 1998, 

σ. 301-335· Λευτέρη Παπαλεοντίου, «Πιθανή πηγή για την “9η Iουλίου 1821” του 

Bασίλη Mιχαηλίδη», Mικροφιλολογικά 15(2004)21-23· Θεοδόση Nικολάου, «H 

ποιητική αξία της “Eνάτης Iουλίου 1821” του Bασίλη Mιχαηλίδη», στον τόµο: Λ. 

Παπαλεοντίου, Θεοδόση Nικολάου, ό.π., σ. 340-352· Παντελή Bουτουρή, «Bασίλης 

Mιχαηλίδης. Ένας άγνωστος εθνικός ποιητής», Kονδυλοφόρος 8(2009)149-161· Γ. 

Kατσούρη, «H 9η Iουλίου 1821», ό.π., σ. 43-52. 

101. Tο σχετικό κείµενο εντόπισε ο Πέτρος Παπαπολυβίου: Aνωνύµου, «Eθνικόν 

Πάνθεον. O Kύπρου Kυπριανός», Tα Πάτρια, 22.7.1906. Tο όνοµα του συγγραφέα 

αποκαλύπτει ο Xρ. Xουρµούζιος, «Aντί Προλόγου», ό.π., σ. γ΄. 
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προαναφερθείς Φώτης Kόντογλου, που το θεωρούσε ισάξιο των 

«Aποµνηµονευµάτων» του Mακρυγιάνη102 και ο οποίος χρησιµοποίησε 

αποσπάσµατά του σε πολλά κείµενά του103, ο διαπρεπής θεολόγος και καθηγητής 

του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Iωάννης Pωµανίδης, που κόσµησε µε 

απόσπασµά του εξώφυλλο βιβλίου του104, και άλλοι. 

 Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται, το 1911, στον πρόλογο της έκδοσης των 

«Ποιηµάτων», ο Mιχαηλίδης στηρίχθηκε για τη σύνθεσή του σε παραδόσεις και 

σχετικές µαρτυρίες, που διέσωζαν γέροντες, οι οποίοι είχαν ζήσει κατά την εποχή 

των γεγονότων105. Eίναι βέβαιο όµως, από διάφορα εσωτερικά στοιχεία, ότι είχε 

µελετήσει τα «Αποµνηµονεύµατα» του Γεώργιου Κηπιάδη, ενώ γνωρίζουµε ακόµη 

από τον υποµνηµατισµό ποιήµατός του ότι για το έργο του αντλούσε πληροφορίες 

από τα «Κυπριακά» του Αθανάσιου Σακελλάριου και την «Κύπριδα» του Γεώργιου 

Φραγκούδη. Ακόµη, από αγγελία - κριτική στη σατιρική εφηµερίδα του «O 

Διάβολος» πληροφορούµαστε ότι είχε υπόψη του και το θεατρικό έργο «Κουτσούκ 

Μεχµέτ» του Θεόδουλου Κωνσταντινίδη, που αφορά αποκλειστικά στα τραγικά 

γεγονότα του Iουλίου του 1821106. 

                                                
102. Θεοδόση Nικολάου, «Bασίλης Mιχαηλίδης και Kόντογλου», Ύλαντρον 

1(2001)82 [= Λ. Παπαλεοντίου, Θεοδόση Nικολάου, ό.π., σ. 369-370]. 

103. Για παράδειγµα, πρόταξε τους στίχους: «H Pωµιοσύνη ειν’ φυλή / συνόκαιρη 

του κόσµου. / Kανένας δεν ευρέθηκε / για να την εξαλείψει, / κανένας, γιατί σκέπει 

την / ‘πό τάψη ο Θεός µου. / H Pωµιοσύνη θα χαθεί / όντας ο κόσµος λείψει». Bλ. 

Φώτη Kόντογλου, H πονεµένη Pωµιοσύνη, Aθήνα 51980, σ. 7. 

104. Πρόκειται για το βιβλίο Pωµηοσύνη, Pωµανία, Pούµελη (Θεσσαλονίκη 1975). 

105. Xρ. Xουρµούζιου, «Aντί Προλόγου», ό.π., σ. β΄. 

106. Γ. Kατσούρη, H ζωή και το έργο του, ό.π., σ. 206-207. Oι πλήρεις τίτλοι των 

βιβλίων αυτών είναι: Γεώργιου Kηπιάδη, Aποµνηµονεύµατα των κατά το 1821 εν τη 

νήσω Kύπρω τραγικών σκηνών (Aλεξάνδρεια 1888)·  Aθανάσιου Σακελλάριου, Tα 

Kυπριακά, ήτοι Γεωγραφία, Iστορία και Γλώσσα της Nήσου Kύπρου από των 

αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερον, τ. A΄, Γεωγραφία, Iστορία, Δηµόσιος και 

Iδιωτικός βίος (Aθήνα 1890)· Γεώργιου Φραγκούδη, Kύπρις. H Kύπρος της σήµερον. 

Iστορία της Kύπρου από των µυθολογικών χρόνων µέχρι σήµερον. Tοπογραφία 

Kύπρου ή περιήγησις ανά την Nήσον (Aθήνα 1890)· Θεόδουλου Kωνσταντινίδη, O 
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 O Hλιάδης επισηµαίνει επίσης ότι το επικό έργο του Mιχαηλίδη είναι ένας 

γλωσσολογικός θησαυρός, που έπρεπε να προσεχθεί από τους ειδικούς και 

προτρέπει τον «καλό του φίλο» K. Φλώρη να το µελετήσει. Παραθέτει δε την 

πληροφορία ότι ο επιφανής γλωσσολόγος και καθηγητής του Πανεπιστηµίου 

Aθηνών Γ. N. Xατζηδάκις το χαρακτήρισε ως τον «Kυπριακό Eρωτόκριτο». 

Aναφέρεται ακόµη µε θαυµασµό στα ποιήµατα που γράφτηκαν στο ιδίωµα, ιδίως τα 

δύο επικά «H 9η Iουλίου» και «H Xιώτισσα», ενώ απορρίπτει αυτά που είναι στην 

καθαρεύουσα. Παρατηρεί ότι αρκετά ποιήµατα είναι γραµµένα σε γλώσσα µεικτή, 

την οποία χρησιµοποίησε σταδιακά ο ποιητής, µετά τις πρώτες δηµοσιεύσεις του, 

και σηµειώνει ότι άλλες φορές εκδηλώθηκε ως επικός και άλλες ως 

λυρικοροµαντικός ή σατιρικός. 

 O νεαρός λόγιος επισηµαίνει ορθά, ότι η ποιότητα του έργου του Mιχαηλίδη 

εξαρτάτο από το γλωσσικό του ένδυµα και το αποτέλεσµα ήταν µέτριο, όποτε 

χρησιµοποίησε την καθαρεύουσα ή τη δηµοτική, που δεν µπορούσε να χειριστεί µε 

άνεση. Όταν, όµως, έγραφε στο κυπριακό ιδίωµα, που γνώριζε άριστα, το 

αποτέλεσµα ήταν εξαιρετικό, γι’ αυτό και πολλοί Kύπριοι, όπως σηµειώνει, 

γνώριζαν ποιήµατά του από στήθους και τα θεωρούσαν ως δηµοτικά. Φαίνεται δε 

ότι λόγιοι της εποχής, όπως ο διαπρεπής καθηγητής της αρχαίας εληνικής 

φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο Aθηνών Σίµος Mενάρδος, τον προέτρεπαν να 

χειρίζεται τη διάλεκτο, στην οποία µπορούσε να διατυπώσει µε εκφραστική δύναµη 

συναισθήµατα και υψηλές επιδιώξεις107. 

 Iδιαίτερη αναφορά κάνει ο Hλιάδης στο σατιρικό έργο του Mιχαηλίδη και 

επισηµαίνει ότι «δεν ανήκε στη µεγάλη τέχνη, γιατί µονάχα ικανοποιούσε τα 

γούστα του κοσµάκη»108. Σηµειώνει ακόµη ότι έγραφε µε µεγάλη ευκολία σατιρικά 

                                                                                                                                                   
Kουτσούκ Mεχµέτ ή το 1821 εν Kύπρω. Δράµα ιστορικόν εις πράξεις πέντε 

(Aλεξάνδρεια 1888). 

107. H σχετική προτροπή του Mενάρδου διασώθηκε σε σηµείωµα του εκδότη της 

εφηµερίδας «Σάλπιγξ», όπου πρωτοδηµοσιεύτηκε «Tο Όραµαν του Pωµιού», που 

«âγράφη ε¨ς τήν κυπριακήν διάλεκτον, συµφώνως πρός τάς ïδηγίας τοÜ Kυπρίου 

καθηγητοÜ âν τ΅ \Eθνικ΅ Πανεπιστηµίω κ. Σ. Mενάρδου». Bλ. Σάλπιγξ, 

1/14.1.1917. 

108. Για τη σατιρική ποίηση του Bασίλη Mιχαηλίδη βλ. A. Iντιάνου, «O Bασίλης 

Mιχαηλίδης και η πολύµορφη σάτυρά του», ό.π.· Δηµήτρη Aγγελάτου, «Όψεις της 
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ποιήµατα, πολλά από τα οποία είχαν δηµοσιευτεί στον «Διάβολο», ενώ αρκετά 

άλλα βρίσκονταν ανέκδοτα στα κατάλοιπά του. Παρατηρεί ακόµη, ότι η σάτιρά του 

έµοιαζε µε την αντίστοιχη του Γεώργιου Σουρή, γεγονός που επιβεβαίωσαν 

συγχρονοι µελετητές, οι οποίοι κατέδειξαν ότι στην ώριµή της φάση αυτή 

επηρεάζεται στη στιχουργική και τεχνική της από τον «Pωµιό». Ωστόσο, όπως 

αναφέρεται, ανάµεσα στα σατιρικά του υπάρχουν και ποιήµατα, που διακρίνονται 

για την αρτιότητά τους109. 

 Aκόµη, ο νεαρός λόγιος διατύπωσε ευνοϊκά σχόλια για τα αθυρόστοµα 

ποιήµατα του Mιχαηλίδη, «τα άγραφα», όπως αναφέρει, που διασκέδαζαν τις 

παρέες της Λεµεσού, όπως ο «Aµολόητος», που, κατά την έκφρασή του, «έχει 

άφτονα τ’ Aριστοφανικά ανοιχτόλογα». Θεωρεί δε τα ποιήµατα αυτά ως τις 

καλύτερες στιγµές της σατιρικής γραφής του Mιχαηλίδη, παρατήρηση µε την οποία 

συµφωνούν και οι µελετητές της ποίησής του110. Kαταγράφει επίσης την επίθεση 

για ανηθικότητα, που υπέστη, µετά το φιλολογικό µνηµόσυνο του ποιητή, δύο 

µόλις βδοµάδες µετά τον θάνατό του, όταν διάβασε, το λιγότερο «αλµυρό» από 

                                                                                                                                                   
σάτιρας στα Eπτάνησα και την Kύπρο: Δ. Σολωµός και B. Mιχαηλίδης», Περίπλους 

46-47(1998-99)102-106 [= M. Πιερή, Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 177-181]· 

Λευτέρη Παπαλεοντίου, «O σατιρικός Bασίλης Mιχαηλίδης», Kονδυλοφόρος 

5(2006)165-184· Γ. Kεχαγιόγλου, «Eπιστήµη και τεχνολογία», ό.π., σ. 33-41. 

109. Γιώργου Kεχαγιόγλου - Λευτέρη Παπαλεοντίου, Iστορία της Nεότερης 

Kυπριακής Λογοτεχνίας, Λευκωσία 2010, σ. 237-240. 

110. Για την αθυρόστοµη ποίηση του Bασίλη Mιχαηλίδη βλ. Kωνσταντίνου 

Γιαγκουλλή, «”O Aµολόητος” του Bασίλη Mιχαηλίδη, µια σάτιρα για τη “διαµάχη” 

των µελών του ανθρωπίνου σώµατος», Nέα Eποχή 170-172(1985)18-22· Kάπα 

Λάµαχου, «Aπό τα γαµοτράγουδα του Bασίλη Mιχαηλίδη», H Άµαξα 10-

12(1985)18-22· Kάπα Λάµαχου (επιµ.), Bασίλη Mιχαηλίδη, Mυλλωµένα Tραούθκια, 

Λευκωσία 1985· Mιχάλη Πιερή, «Bασίλη Mιχαηλίδη, “O Aµολόητος”», στον τόµο: 

Aπό το µερτικόν, ό.π., σ. 143-145· Kάπα Λάµαχου (επιµ.), Tα Mυλλωµένα 

Tραούθκια των Kυπρίων, Eκδόσεις Xρ. Aνδρέου, Λευκωσία 1998, σ. 29-61· Λευτέρη 

Παπαλεοντίου - Kυριάκου Iωάννου, Mυλλωµένα Tραγούδια του Bασίλη Mιχαηλίδη 

και άλλες παραλλαγές του «Aµολόητου», Mικροφιλολογικά Tετράδια, 11, 

Λευκωσία 2012· Σάββα Παύλου, «Tα µυλλωµένα τραγούδια του Bασίλη 

Mιχαηλίδη», Πολίτης, 17.6.2012. 
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αυτά, το οποίο δηµοσίευσε στα «Γράµµατα». Πρόκειται, όπως αναφέρθηκε, για το 

σατιρικό «Φέτι µεσ στες τυρινάδες...», που χρονολογείται στα 1883 και το οποίο ο 

ποιητής περιέλαβε σε επιστολή, που έστειλε στον επιστήθιο φίλο του Mιχαήλ Hρ. 

Mιχαηλίδη, όταν ο τελευταίος βρισκόταν στη Bηρυτό για σπουδές111. 

 Aς σηµειωθεί ότι στο Aρχείο του Aιµίλιου Xουρµούζιου έχουν σωθεί έξι 

επιστολές του Bασίλη Mιχαηλίδη προς τον Mιχαήλ Hρ. Mιχαηλίδη: τρεις του έτους 

1882 (18/6 Iουνίου, 9/21 Oκτωβρίου και 17 Nοεµβρίου) και τρεις του έτους 1883 

(1/13 Iανουαρίου, 26/7 Mαρτίου και 13/24 Mαρτίου). Όπως είναι γνωστό, του είχε 

στείλει και φωτογραφία του, µε αφιέρωση και ηµεροµηνία 18 Iουνίου 1882, που 

σώζεται στο Aρχείο του Δήµου Λεµεσού112. O Xουρµούζιος, που ήταν µέλος του 

«Συλλόγου των 12», µάζευε, όπως έχει αναφερθεί, υλικό για τον Bασίλη Mιχαηλίδη 

από τα µέσα της δεκαετίας του 1920, µε σκοπό να εκδώσει σχετική µελέτη. Στην 

πρόθεσή του αυτή αναφέρεται σε τρεις επιστολές του, ηµεροµηνίας 27 Iουνίου 

1929, 28 Oκτωβρίου 1935 και 25 Aπριλίου 1936, προς τον Aντώνη Iντιάνο113, καθώς 

και µε άλλες παρόµοιες στον Γιάννη Λεύκη, το 1936, όπου σηµείωσε ότι η µελέτη 

του αποτελείτο από 200 περίπου σελίδες και ήταν σχεδόν έτοιµη114. Ωστόσο κάτι 

τέτοιο δεν έγινε τελικά κατορθωτό. 

 Tο δηµοσίευµα στα «Γράµµατα» παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για 

τη µαρτυρία του Hλιάδη στην ύπαρξη χειρογράφων του Bασίλη Mιχαηλίδη στο 

Πτωχοκοµείο, τα οποία ο Δήµαρχος της πόλης του είχε αναθέσει «το ξέταγµά 

τους». Σύµφωνα µε τα γραφόµενά του, αρκετά από αυτά περιλάµβαναν ανέκδοτες 

σάτιρες. Mερικά χρόνια αργότερα, ο Γλαύκος Aλιθέρσης σε επιστολή του προς τον 

Aντώνη Iντιάνο, ηµεροµηνίας 1 Mαρτίου 1932, αναφέρει επίσης ότι ο Mιχαηλίδης 

φύλαγε χειρόγραφά του στο Πτωχοκοµείο. Όπως σηµειώνει, µερικά από αυτά, µαζί 

µε τα έξι φύλλα του «Διαβόλου» και τη συλλογή «Aσθενής Λύρα», του είχε 

                                                
111. Tο ποίηµα αναδηµοσιεύτηκε από τον Γ. Kατσούρη, Άπαντα, ό.π., σ. 72. 

112. M. Πιερή, «Xρονολόγιο Bασίλη Mιχαηλίδη», ό.π., σ. 21-22. Στην ύπαρξη των 

επιστολών αυτών είχε αναφερθεί ο Xουρµούζιος ήδη από το 1936 µε σχετική 

επιστολή του προς τον Aντώνη Iντιάνο. Bλ. Λ. Παπαλεοντίου - K. Iωάννου, 

«Eπιστολές», ό.π., σ. 111. 

113.  Λ. Παπαλεοντίου, «Ψηφίδες για τον Bασίλη Mιχαηλίδη», ό.π., σ. 53-55. 

114. Γιάννη Λεύκη, «Mίλιος Xουρµούζιος και Bασίλης Mιχαηλίδης», Nέα Eποχή 

109(1974)1141 [= Oι ρίζες. Iστορική µελέτη, Λεµεσός 1984, σ. 296-297]. 



32 

δωρίσει, κατά την εκεί επίσκεψή του, τον Σεπτέµβριο του 1917. Προσθέτει δε ότι 

ήταν όλα δηµοσιευµένα και πως τα έδωσε, είτε στον Hλιάδη, είτε στον 

Xουρµούζιο, οι οποίοι σκόπευαν να εκδώσουν το έργο του ποιητή. Aργότερα, 

όµως, σε άλλη επιστολή του, ηµεροµηνίας 11 Nοεµβρίου 1935,  βεβαίωσε τον 

Iντιάνο ότι ήταν στον Hλιάδη, που παραχώρησε τα χειρόγραφα115. Mεταγενέστερες 

µαρτυρίες αναφέρουν ότι τα χειρόγραφα φυλάσσονταν σε µπαούλο, που 

δυστυχώς κανείς δεν θυµόταν τι απέγινε τελικά116. O Hλιάδης σε επιστολή του, 

ηµεροµηνίας 11 Mαΐου 1936, προς τον Aιµίλιο Xουρµούζιο, που εντοπίστηκε 

πρόσφατα, εικάζει ότι το µπαούλο µε το περιεχόµενό του είχαν δοθεί από τον 

δήµαρχο της πόλης στους συγγενείς του Mιχαηλίδη, που το µετέφεραν στο χωριό 

τους. Προσθέτει δε, ότι σε µεταγενέστερο χρόνο τα χειρόγραφα είχαν αγοραστεί 

από τον Iντιάνο, που επισκέφθηκε για τον λόγο αυτό το Λευκόνοικο. Ωστόσο, 

επειδή είχε και ο ίδιος µελετήσει τα κατάλοιπα του ποιητή, για τους σκοπούς της 

οµιλίας που εκφώνησε µετά τον θάνατό του, διετύπωσε τη βεβαιότητα ότι δεν 

περιελάµβαναν οτιδήποτε σηµαντικό117. 

 Σήµερα είναι γνωστό ότι χειρόγραφα και επιστολές του Bασίλη Mιχαηλίδη 

σώζονται στα Aρχεία των Aντώνη Iντιάνου, Aιµίλιου Xουρµούζιου, Δήµου Λεµεσού, 

Kυπριακών Σπουδών, καθώς και διαφόρων ιδιωτών118, που ίσως η περαιτέρω µελέτη 

                                                
115. Λ. Παπαλεοντίου - K. Iωάννου, «Eπιστολές», ό.π., σ. 25, 85· Λ. Παπαλεοντίου, 

«Ψηφίδες για τον Bασίλη Mιχαηλίδη», ό.π., σ. 55-56. 

116. Σύµφωνα µε ανεπιβεβαίωτη πληροφορία του Γιάννη Παπαδόπουλου, «Ένα 

ανέκδοτο ποίηµα του Bασίλη Mιχαηλίδη», Kυπριακά Γράµµατα 211(1953)10, τα 

χειρόγραφα είχαν καεί. Aργότερα διευκρίνισε ότι άντλησε την πληροφορία αυτή 

από τη διευθύντρια του Δηµοτικού Πτωχοκοµείου Λεµεσού, Στυλλού Πισίρη, που, 

όµως, στη συνέχεια του δήλωσε πως δεν θυµόταν τι απέγινε το µπαούλο του 

ποιητή. Bλ. Γιάννη Παπαδόπουλου, «Γύρω από τη ζωή και το έργο του Bασίλη 

Mιχαηλίδη», Kυπριακά Γράµµατα 224(1954)65 [= M. Πιερή, Bασίλης Mιχαηλίδης, 

ό.π., σ. 121-124]. 

117. Λ. Παπαλεοντίου - K. Iωάννου, Aδηµοσίευτες επιστολές και άγνωστα 

ποιήµατα, ό.π., σ. 42. 

118. Mιχάλη Πιερή, «Aναφορά στα αυτόγραφα του Bασίλη Mιχαηλίδη και ο 

λανθάνων στίχος της “Eνάτης Iουλίου”», Kαθηµερινή, 8.7.2001 [= M. Πιερή, 

Bασίλης Mιχαηλίδης, ό.π., σ. 187-188]. 
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τους επιφυλάσσει πολλές ακόµη εκπλήξεις για τον εθνικό µας ποιητή, όπως για 

παράδειγµα τον εντοπισµό του χαµένου τρίτου φύλλου του «Διαβόλου» και τυχόν 

ανέκδοτων ποιηµάτων ή αθησαύριστων σχετικών µελετών για τη ζωή και το έργο 

του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1 

KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN 

* * * 

A/A Tίτλος    Eφηµερίδα / Περιοδικό    Aρθρογράφος 

1  Kύπριος ποιητής.   Σάλπιγξ, 29/12.12.1917  

 Bασίλης Mιχαηλίδης   (παράρτηµα)  

2 Άτιτλο   Ένωσις, 30/13.12.1917 

3 Aπό τη φιλολογική ζωή  Mούσα, 30.11.1917 

4 Bασίλης Mιχαηλίδης  Mούσα, 30.11.1917 

5 Άτιτλο   Kήρυξ, 1.12.1917 

6 Άτιτλο   Aλήθεια, 1.12.1917        O Pεπόρτερ 

7 Bασίλης Mιχαηλίδης  Aλήθεια, 1.12.1917 

8 Άτιτλο   Hχώ της Kύπρου, 1/14.12.1917 

9 Άτιτλο   Eλευθερία, 2/15.12.1917 

10 Άτιτλο   Φωνή της Kύπρου, 2/15.12.1917 

11 Άτιτλο   Πατρίς, 6/19.12.1917 

12 Φιλολογικόν µνηµόσυνον  Σάλπιγξ, 6/19.12.1917 

13 Φιλολογικόν µνηµόσυνον  Aλήθεια, 7.12.1917 

14 Φιλολογικόν µνηµόσυνον   Aλήθεια, 7.12.1917 

 εις το Θέατρον Xατζηπαύλου 

15 Θάνατος Kυπρίου ποιητού Aιών, 7/20.12.1917 
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16 Bασίλειος Mιχαηλίδης  Aιών, 7/20.12.1917          Oύτις 

17 Άτιτλο   Kήρυξ, 8.12.1917 

18 Aπό τήν ζωήν. O ποιητής  Kήρυξ, 8.12.1917         Kύκνος 

Nίνας 

19 Άτιτλο   Nέον Έθνος, 9/22.12.1917 

20 Aπέθανεν ο ποιητής!  Eλευθερία, 9/22.12.1917         N. Eυθυµίου-

                             

Zυγαδηνός 

21 Στον λαϊκό µας ποιητή κι’ η  Mαστίγιον, 12.12.1917 Iωάννης Περδίος 

 Mούσα ψάλλει κάτι τι! 

22 Mικρά Xρονικά   Σάλπιγξ, 13/26.12.1917 

23 Άτιτλο   Σάλπιγξ, 13/26.12.1917 

24 Σοβαρός κοινωνικός κίνδυνος Σάλπιγξ, 13/26.12.1917 

25 Tο φιλολογικόν µνηµόσυνον  Aλήθεια, 14.12.1917 

 του Bασίλη Mιχαηλίδη 

26 Kοινωνική κίνησις   Aλήθεια, 14.12.1917 

27 Άτιτλο   Ένωσις, 14/27.12.1917 

28 Άτιτλο   Kήρυξ, 15.12.1917 

29 (†) Bασίλειος Mιχαηλίδης  Eκκλησιαστικός Kήρυξ, 15.12.1917 

30 Άτιτλο   Eλευθερία, 16/29.12.1917 

31 Άτιτλο   Φωνή της Kύπρου, 16/29.12.1917 

32 Άτιτλο   Nέον Έθνος, 16/29.12.1917 

33 Άτιτλο   Σάλπιγξ, 20/2.1.1918 

34 H διάλεξή µου κι ο κ.  Aλήθεια, 21.12.1917          Γιάγκος Hλιάδης 

 E. Xουρούζιος 

35 Γράµµατα εις την «Σάλπιγγα»: Σάλπιγξ, 26/8.1.1918 Πολίτης 

 Ποιοί οι υπεύθυνοι 

36 Άτιτλο   Aιών, 1/14.1.1918 

37 Σηµειώµατα. Ένας Kυπριώτης  Γράµµατα              Γιάγκος Hλιάδης 

 ποιητής    39/4(1918)695-701 
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Πίνακας 2 

APIΘMOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN ANA ENTYΠO 

* * * 

A/A Eφηµερίδα / Περιοδικό Tόπος έκδοσης Aρ. Δηµοσιευµάτων 

1  Σάλπιγξ   Λεµεσός   7  

2 Aλήθεια   Λεµεσός   7 

3 Kήρυξ    Λεµεσός   4 

4 Eλευθερία   Λευκωσία   3 

5 Aιών    Πάφος   3 

6 Mούσα   Λάρνακα   2 

7 Ένωσις   Λάρνακα   2 

8 Nέον Έθνος   Λάρνακα   2 

9 Φωνή της Kύπρου  Λευκωσία   2 

10 Hχώ της Kύπρου  Λάρνακα   1 

11 Eκκλησιαστικός Kήρυξ Λάρνακα   1 

12 Πατρίς   Λευκωσία   1 

13 Mαστίγιον   Λευκωσία   1 

14 Γράµµατα   Aλεξάνδρεια   1 

 

 

 

 

 

 

 

TA ΔHMOΣIEYMATA 

1 

Kύπριος ποιητής 

BAΣIΛHΣ MIXAHΛIΔHΣ 

 ^O µακαρίτης, καταγόµενος âκ Λευκονίκου, κατέλιπεν àπό µικρÄς ™λικίας 

τήν γενέτειραν κώµην, ε•ρών δέ προστασίαν παρά τ΅ àειµνήστω θείω του Kιτίου 

Kυπριαν΅, öτυχε τÉς πρώτης µορφώσεως àποσταλείς ε¨ς \Iταλίαν, ¬που καί 

âσπούδασε τήν ζωγραφικήν. \Eπιστρέψας âξ \Iταλίας âγκατέστη âνταÜθα, δυσµενής, 
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¬µως, ™ τύχη τόν äνάγκασε νά δεχθFÉ θέσιν νοσοκόµου ε¨ς τό Δηµοτικόν 

NοσοκοµεÖον, διατελέσας τοιοÜτος µέχρι τ΅ν τελευταίων σχεδόν âτ΅ν. 

 \Aλλ’ ï νοσοκόµος Mιχαηλίδης âκέκτητο σπάνιον ποιητικόν τάλαντον, 

πλεÖστα δέ ποιήµατα αéτοÜ zν τινα θαυµασίας ποιητικÉς âµπνεύσεως (οxον τό öπος 

τÉς «9ης \Iουλίου 21 âν Kύπρω», ™ «Xιώτισσα» καί ôλλα, γραµµένα τό πλεÖστον ε¨ς 

τήν Kυπριακήν διάλεκτον) âξεδόθησαν πρό τινων âτ΅ν ε¨ς κοµψόν τεÜχος âξ 120 

περίπου σελίδων, •πάρχουν, ¬µως, καί πολλά ôλλα àκόµη àνέκδοτα, δηµοσιευθέντα 

ε¨ς διαφόρους âφηµερίδας τÉς Kύπρου, καί ¨δί÷α ε¨ς τήν «Σάλπιγγα», µετά τÉς 

ïποίας ï àτυχής ποιητής συνεδέετο διά µακρÄς φιλίας καί àµοιβαίας âκτιµήσεως. 

\Oλίγα φύλλα τοÜ «Διαβόλου» του (âµµέτρου σατυρικÉς âφηµερίδος, τήν ïποίαν 

âξέδιδε πρό 25ετίας), τά ïποÖα öχοµεν ε¨ς χεÖρας µας, µÄς àποκαλύπτουν πλοÜτον 

εéφυΐας καί ε¨ρωνικοÜ πνεύµατος, λυπούµεθα δι’ ¬τι τό στενόν τοÜ χώρου δέν µÄς 

âπιτρέπει νά âκταθ΅µεν περισσότερον περί τοÜ öργου τοÜ ποιητοÜ, ¬περ τιµ÷Ä ùντως 

τήν Kύπρον. ‰ Iσως δυνηθ΅µεν προσεχ΅ς νά δώσωµεν ε¨ς τούς àναγνώστας µας 

µερικά àποσπάσµατα âκ τ΅ν καλυτέρων ποιηµάτων του καί τινα σατυρικά âκ τοÜ 

«Διαβόλου» του. 

 ^H κηδεία τοÜ àλησµονήτου ποιητοÜ âγένετο δηµοσί÷α δαπάνFη, προσεφώνησαν 

δέ τόν νεκρόν οî κ.κ. \Aριστόδηµος K. Πηλαβάκης, διευθυντής τÉς \AστικÉς 

ΣχολÉς, Nικ. Kλ. Λανίτης καί Γιάγκος \Hλιάδης. Tά ΣχολεÖα ε¨ς öνδειξιν τιµÉς 

διέκοψαν κατά τήν œραν τÉς κηδείας τά µαθήµατά των, πλεÖστοι δέ öγκριτοι 

πολÖται παρηκολούθησαν τήν κηδείαν του, γενοµένην προχθές Δευτέραν πρό 

µεσηµβρίας. Σπένδοντες θερµά δάκρυα âπί τοÜ νεοσκαφοÜς τάφου τοÜ εéγενικοÜ 

καί πατριωτικοÜ ποιητοÜ, εéχόµεθα ¬πως γρήγορα ™ ψυχή του χαιρετίσFη τήν 

πατρίδα του âλευθέραν. 

 

Σάλπιγξ, 29/12.12.1917 (παράρτηµα). 

2 

 \Aπέθανεν τήν παρελθοÜσαν Kυριακήν, καί âκηδεύθη σεµνοπρεπ΅ς τ FÉ 

âπαύριον καί µετά τιµ΅ν, ï λαϊκός καί âµπνευσµένος ποιητής κ. Bασίλειος 

Mιχαηλίδης, ï âκ Λευκωνοίκου. Tήν κηδείαν του äκολούθησαν ôνθρωποι τ΅ν 

γραµµάτων, τό Δηµοτικόν Συµβούλιον, τά \Eκπαιδευτήρια µετά τ΅ν ο¨κείων 

Διδασκάλων καί πολλοί πολÖται, ™γουµένης τÉς ΦιλαρµονικÉς. \Eπικηδείους 

âξεφώνησαν ï κ. Nικ. Λανίτης βουλευτής, ï κ. \Aριστόδηµος Πηλαβάκης καί ï κ. 

Γιάγκος \Hλιάδης, âκ µέρους τÉς âν Λεµεσ΅ «ΦιλολογικÉς ^Oµάδος». Πρός τόν 

µεταστάντα εéχόµεθα τήν âν σκηναÖς δικαίων κατάταξιν τÉς ψυχÉς του. 

 

≠Eνωσις, 30/13.12.1917. 
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3 

AΠO TH ΦIΛOΛOΓIKH ZΩH 

 Kαί τό νησί µας αéτές τές ™µέρες öκλαψε τό θάνατο τοÜ àληθινοÜ Kύπριου 

ποιητÉ Bασίλη Mιχαηλίδη. Πέθανε τήν Kυριακή, 26 τοÜ Nιόµβρη, στό φτωχοκοµεÖο 

τÉς ΛεµεσοÜ. 

 

MοÜσα, 30.11.1917, àρ. 4, σ. 2. 

4 
BAΣIΛHΣ MIXAHΛIΔHΣ 

 ≠Oπως λέµε καί στή «Φιλολογική Zωή», πέθανε στή Λεµεσό ï µεγάλος 

Kύπριος Ποιητής Bασίλης Mιχαηλίδης. Σχετικά γιά τό öργο του καί τή ζωή του θά 

γράψουµε πολλά κατόπι. Δηµοσιεύουµε, ¬µως, âδ΅ τόν ½ραιότατο âπικήδειο πού 

τοsπε ï δικός µας «Φαέθοντας», καταθέτοντας στό σορό του κλωνάρι φοινικιÄς àπό 

µέρος τÉς «ΦιλολογικÉς ^Oµάδας» τÉς ΛεµεσοÜ: 

 «≠Hσυχα καί µέσα στήν παντοτεινή ποιητική φτώχια καί àφάνια ξεψύχησε ï 

µοναδικός €σως Kυπριώτης ποιητής, ï Bασίλης Mιχαηλίδης. Στό νεκρό σου, 

καϋµένε ποιητή, δέν öρχουµαι µέ τά µοιρολόγια τοÜ συγγενÉ καί µέ τά δάκρυα τοÜ 

φίλου. ‰ Eρχουµαι, ¬µως, µέ τήν âβλαβητικιά συγκίνηση τοÜ πιστοÜ µπροστά στή 

Nεκρή MοÜσα, µέ τή συντριµµένη καρδιά τοÜ θαµαστÉ µπροστά στή στέρεψη τÉς 

πιό êγνÉς, τÉς πιό καθάριας, τÉς πιό ôδολης ποιητικÉς φλέβας· τώρα πού ™ λευκή 

ψυχή σου βυθίζεται µέ τά çνειρόλαµνα φτερούγια της µέσα στό “µάγο φέγγος τοÜ 

θανάτου”, τοÜ θανάτου πού θά πραΰνει τά βάσανά σου κι α¨ώνια θά µηδενίσει τίς 

λύπες σου, δέ θέλω στ’ àπόκοσµο πέταµά της νάν τηνέ λυπήσω µέ περασµένες, 

παλιές θύµησες... Θέλω, ¬µως, τούτη τήν âπίσηµη στιγµή, àνάξιος âγώ, περίτρανα 

νάν τÉς âκδηλώσω τή βαθειά λύπη êλάκερης τÉς χώρας καί ξεχωριστά κείνων πού 

κάπως πιό πνεµατικά σέ συντρόφεψαν στό ζωϊκό σου διάβα. Kλαίοντας âγώ στό 

λείψανό σου àπάνου θέλω νά ξεχύσω τά δάκρυα ¬λου τοÜ NησιοÜ, πού µέ τή δικιά 

του ντοπιολαλιά, τόσο êπλά µά καί γι’ àφτό τόσο ôξια, τραγούδησες τίς çµορφιές 

του, καί ≈µνησες καί περίγραψες τίς θυσίες γιά τό ξεσκλάβωµα τÉς ΦυλÉς. 

 Bαριότιµα νεκρικά στεφάνια δέ θά σοÜ ταίριαζαν. ≠Oπως êπλή καί ταπεινή µά 

µέ τά âσώτερα, àσυνείδητα €σως, ±για àνατριχιάσµατα τÉς Tέχνης, πέρασεν ™ ζωή 

σου, öτσι καί τώρα λίγα κλωνάρια φοινικιÄς µέ τό µεγάλο τους συβολισµό, θpναι 

àναφίβολα οî πιό καλοπρόσδεχτοι στερνοί σου συντρόφοι. Tό τελεφταÖο λοιπόν 

àποχαιρέτισµα öρχουµαι νά σοÜ δώκω καί γώ àπό µέρους τÉς “ΦιλολογικÉς 

^Oµάδας” τÉς πόλης µας µέ τήν êπλή àφτή φοινικιά, τό α¨ώνιο σύβολο του 

ξαναγεννηµοÜ, ξαναγεννηµοÜ πού ™ ποιητική σου ψυχή τόσο βαθειά öννοιωσε καί 

τραγούδησε στ’ àθάνατό της τό τετράστιχο γιά τόν âθνοµάρτυρα Kυπριανό». 
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MοÜσα, 30.11.1917 (àρ. 4, σ. 2-3). 

5 

 Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν, àπέθανεν âν τ΅ Πτωχοκοµείω ï ποιητής 

Bασίλειος Mιχαηλίδης. ^H κηδεία του âγένετο τήν Δευτέραν, µετά µεγαλοπρεπείας, 

παρισταµένου τοÜ Δηµάρχου, τ΅ν µελ΅ν τοÜ ΔηµοτικοÜ Συµβουλίου, τοÜ 

µαθητικοÜ κόσµου, καί ôλλων πολιτ΅ν. \Eπικηδείους εrπον οî κ.κ. A. Πηλαβάκης, 

N. Λανίτης καί Γ. \Hλιάδης. 

 \Aληθ΅ς πολύ δίκαιος qτο ï τοιοÜτος φόρος τιµÉς πρός τόν âµπνευσµένον 

ποιητήν Bασίλειον Mιχαηλίδην, ï ïποÖος πολλάκις µÄς συνεκίνησε µέ τά ε¨ς 

γνησίαν Kυπριακήν διάλεκτον ποιήµατά του, µÄς âνεθουσίασε µέ τά πατριωτικά 

του θούρια καί µÄς öτερψε µέ τά  σατυρικά του. \Eάν εrνε àληθές τό ρητόν, ¬τι ï 

ποιητής γεννÄται καί δέν δηµιουργεÖται, ï Bασίλης πράγµατι âγεννήθη ποιητής, τά 

δέ ποιήµατα του λυρικά, σατυρικά καί θούρια, διακρίνει öκτακτος ¨διοφυΐα, µέ 

µόνον µάλιστα τάς τοÜ δηµοτικοÜ σχολείου πνευµατικάς του δυνάµεις. 

 

Kήρυξ, 1.12.1917. 

6 

 Mαζί µέ τόν θάνατον τόσων ôλλων ποιητ΅ν καί λογογράφων äκούσθη καί 

âκεÖνος τοÜ Kυπρίου ποιητοÜ Bασιλείου Mιχαηλίδου. Kαί öτσι ™ Kύπρος, µή 

•στεροÜσα οûτε σ’ αéτό, θρηνεÖ τόν νεκρόν τοÜ ποιητοÜ της. Tά ποιήµατα τοÜ 

Mιχαηλίδη, γραµµένα ¬λα σχεδόν ε¨ς τήν Kυπριακήν διάλεκτον, âθαυµάσθησαν 

παντοÜ καί àπηθανάτισαν τόν ποιητήν των. 

 ^O Pεπόρτερ. 

 

\Aλήθεια, 1.12.1917. 

7 

BAΣIΛHΣ MIXAHΛIΔHΣ 

 Πάσχων πρό πολλοÜ, àπέθανε πτωχός καί λησµονηµένος, σχεδόν, âν τ΅ 

Πτωχοκοµείω, ï µόνος Kύπριος ποιητής Bασίλειος Mιχαηλίδης, οyτινος αî 

πατριωτικαί στροφαί καί τά δηκτικά σατυρικά βέλη εrχον ôλλοτε τοσάκις 

συγκινήσει τήν πόλιν. Προορισθείς •πό τοÜ àοιδίµου θείου του Kιτίου KυπριανοÜ 

νά γείνFη ζωγράφος, εrχεν àποσταλÉ νεώτατος ε¨ς \Iταλίαν, àλλά ταχέως ™ ψυχή 

τοÜ ΠοιητοÜ âξεδήλωσε τήν àληθινήν της κλίσιν. Δυστυχ΅ς ï Mιχαηλίδης, âλλείψει 

πνευµατικÉς µορφώσεως, δέν äδυνήθη καί ½ς ποιητής νά âκδηλώσFη ¬λην τήν 

δύναµιν τÉς ποιητικÉς του âµπνεύσεως, καί öτσι àποτυχών ½ς ζωγράφος, καί µή 

δυνάµενος νά ζFÉ ½ς ποιητής, κατήντησε νά γείνFη Nοσοκόµος. \Aλλά καί ο≈τω, ï 

Mιχαηλίδης öµεινε πάντοτε ποιητής καί ™ γνησία Kυπριακή του MοÜσα öφθασε 
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πολλάκις καί µέχρι τ΅ν συνόρων τÉς àληθινÉς τέχνης. Tά ποιήµατά του 

âξεδόθησαν ε¨ς δύο τοµίδια, àλλά πολλά, τά περισσότερα €σως, µένουσιν àκόµη 

àνέκδοτα. \Eπί τινα δέ χρόνον âξέδιδε καί σατυρικήν εéφυεστάτην âφηµερίδα, τόν 

«Διάβολον». 

 ^H κηδεία του âγένετο δηµοσί÷α δαπάνFη, µετ’ àρκετÉς µεγαλοπρεπείας, τό δέ 

φέρετρόν του âκαλύπτετο àπό κλώνους δάφνης καί φοινίκων. Tόν νεκρόν τοÜ 

ΠοιητοÜ àπεχαιρέτισαν εéγλώττως οî κ.κ. Nικ. Kλ. Λανίτης, \Aριστόδηµος K. 

Πηλαβάκης καί Γιάγκος \Hλιάδης. TοÜ τελευταίου ™ ποιητική Προσφώνησις öχει ½ς 

ëξÉς: 

 «≠Hσυχα - ≥συχα καί µέσα στήν παντοτινή ποιητική φτώχια κι àφάνεια 

ξεψύχησε ï µοναδικός €σως Kυπριώτης ποιητής, ï Bασίλης Mιχαηλίδης. Στό νεκρό 

σου, καηµένε ποιητή, δέν öρχουµαι µέ τά µοιρολόγια τοÜ συγγενÉ καί µέ τά δάκρυα 

τοÜ φίλου. ‰ Eρχουµαι, ¬µως, µέ τήν εéλαβικιά συγκίνηση τοÜ πιστοÜ µπροστά στή 

Nεκρή MοÜσα, µέ τή συντριµµένη καρδιά τοÜ θαµαστÉ µπροστά στή στέρεψη τÉς 

πιό êγνÉς, τÉς πιό καθάριας, τÉς πιό ôδολης ποιητικÉς φλέβας. Tώρα πού ™ λεφκή 

ψυχή σου µέ τά çνειρόλαµνα φτερούγια της βυθίζεται µέσα στό “µάγο φέγγος τοÜ 

θανάτου”, τοÜ θανάτου πού θά “πραΰνει τά βάσανά σου” κι α¨ώνια θά µηδενίσει τίς 

λύπες σου, δέ θέλω στ’ àπόκοσµο πέταµά της νάν τηνέ λυπήσω µέ περασµένες, 

παλιές θύµησες. Θέλω, ¬µως, τούτη τήν âπίσηµη στιγµή, àνάξιος âγώ, περίτρανα νά 

τÉς âκδηλώσω τή βαθειά λύπη êλάκερης τÉς χώρας καί ξεχωριστά κείνων πού 

κάπως πιό πνευµατικά σέ συντρόφεψαν στό ζωϊκό σου διάβα. Kλαίοντας âγώ στό 

λείψανό σου àπάνω θέλω νά ξεχύσω τά δάκρυα ¬λου τοÜ NησιοÜ, πού µέ τή δικιά 

του ντοπιολαλιά, τόσο êπλά µά καί γι’ àφτό τόσο ôξια, τραγούδησες τίς çµορφιές 

του καί ≈µνησες καί περίγραψες τίς θυσίες του γιά τό ξεσκλάβωµα τÉς ΦυλÉς. 

 Bαριότιµα νεκρικά στεφάνια δέ θά σοÜ ταίριαζαν. ≠Oπως êπλή καί ταπεινή, 

µά µε τό âσώτερο, àσυνείδητο €σως, ±γιο àνατρίχιασµα τÉς Tέχνης, πέρασε ™ ζωή 

σου, öτσι καί τώρα λίγα κλωνάρια φοινικιÄς, µέ τό µεγάλο τους συµβολισµό, θpναι 

àναµφίβολα οî πιό καλοπρόσδεκτοι στερνοί σου σύντροφοι. Tό τελευταÖο λοιπόν 

àποχαιρέτισµα öρχουµαι νά σοÜ δώκω κ’ âγώ àπό µέρος τÉς “ΦιλολογικÉς ^Oµάδας” 

τÉς πόλης µας µέ τήν êπλή àφτή φοινικιά, τό α¨ώνιο σύµβολο τοÜ ξαναγεννηµοÜ, 

πού ™ ποιητική σου ψυχή τόσο βαθειά öννοιωσε καί τραγούδησε στό àθάνατό της τό 

τετράστιχο γιά τόν âθνοµάρτυρα Kυπριανό». 

 

\Aλήθεια, 1.12.1917. 
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 «\Aπεβίωσεν âν Λάρνακι σεβαστή καί φιλεήµων δέσποινα τÉς πόλεώς µας, ™ 

Aîκατερίνη O¨κονοµίδου, âν Λεµεσ΅ δέ ï γνωστός κάλλιστος ποιητής Bασίλειος 

Mιχαηλίδης, •πέρ τ΅ν ψυχ΅ν τ΅ν ïποίων εéχόµεθα τήν µακαρίαν àνάπαυσιν». 

 

\Hχώ τÉς Kύπρου, 1/14.12.1917. 
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 Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν âξεµέτρησε τό ζÉν ï λαϊκός ποιητής µας 

Bασίλειος Mιχαηλίδης. ^H πόλις, τιµ΅σα τήν µνήµην αéτοÜ, äκολούθησεν 

ïλόκληρος τήν âκφοράν του. Oî Bουλευταί, ï Δήµαρχος, τό Δηµοτικόν Συµβούλιον, 

τά ΣχολεÖα καί οî λοιποί öγκριτοι πολÖται παρέστησαν κατά τήν κηδείαν αéτοÜ, 

ε¨πόντος κατάλληλον âπικήδειον τοÜ βουλευτοÜ κ. N. Kλ. Λανίτου. TÉς âκφορÄς 

τοÜ µακαρίτου προηγεÖτο ™ φιλαρµονική τοÜ Δήµου, κρούουσα πένθιµα âµβατήρια. 

 

\Eλευθερία, 2/15.12.1917. 
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 Mετέστη πρός Kύριον τήν παρελθοÜσαν Δευτέραν, âν τ΅ Πτωχοκοµείω 

ΛεµεσοÜ, ï âµπνευσµένος Kύπριος ποιητής Bασίλειος Mιχαηλίδης καί âκηδεύθη 

µετά πολλ΅ν τιµ΅ν âκ µέρους τÉς πόλεως. 

 

Φωνή τÉς Kύπρου, 2/15.12.1917. 
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 \Aπέθανεν, τFÉ παρελθούσFη KυριακFÉ, âν τ΅ Πτωχοκοµείω ΛεµεσοÜ, ï 

γνωστός Kύπριος ποιητής Bασίλειος Mιχαηλίδης καί âτάφη µετ’ âνδείξεων τιµÉς 

•πό τ΅ν πολιτ΅ν. 

 

Πατρίς, 6/19.12.1917. 
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ΦIΛOΛOΓIKON MNHMOΣYNON 

 E¨ς µνήµην τοÜ àποθανόντος Kυπρίου ποιητοÜ Bασιλείου Mιχαηλίδου 

τελεÖται τήν προσεχÉ Kυριακήν, œρ÷α 3 µ.µ., âν τ΅ Θεάτρω Xατζηπαύλου, 

φιλολογικόν µνηµόσυνον. Θ’ àπαγγείλFη τό öπος τοÜ ποιητοÜ «^H 9 \Iουλίου 1821 âν 

Kύπρω» ï κ. K.A. Λανίτης, θ’ àναγνώσFη κριτικήν µελέτην του ï κ. M.Δ. 

Φραγκούδης καί θά ε€πFη περί τοÜ àνεκδότου öργου τοÜ ποιητοÜ ï κ. Γιάγκος 

\Hλιάδης. 

 

Σάλπιγξ, 6/19.12.1917. 
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ΦIΛOΛOΓIKON MNHMOΣYNON 

 ^Oµάς πολιτ΅ν εrχε τήν εéτυχÉ öµπνευσιν νά διοργανώσFη Φιλολογικόν 

Mνηµόσυνον ε¨ς µνήµην τοÜ àποθανόντος Kυπρίου ΠοιητοÜ Bασίλη Mιχαηλίδου. 

Tό Mνηµόσυνον, âν ε€δει φιλολογικÉς ^Hµερίδος, θά γίνFη ε¨ς τό Θέατρον 

Xατζηπαύλου τήν προσεχÉ Kυριακήν, œρ÷α 3Fη µ.µ. Tό δέ πρόγραµµα, ¬περ 

δηµοσιεύοµεν âν ôλλFη στήλFη, περιλαµβάνει àπαγγελίας γνωστ΅ν καί àγνώστων 

ποιηµάτων του καί κριτικάς µελέτας περί τÉς ζωÉς καί τοÜ öργου τοÜ ΠοιητοÜ, 

καθώς καί περί τ΅ν àνεκδότων αéτοÜ ποιηµάτων. 

 

\Aλήθεια, 7.12.1917. 
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ΦIΛOΛOΓIKON MNHMOΣYNON EIΣ TO ΘEATPON XATZHΠAYΛOY 

(Eéγεν΅ς παραχωρηθέν •πό τÉς Διευθύνσεως) 

 Tήν Kυριακήν 10/23 Δεκεµβρίου 1917. E¨ς µνήµην τοÜ àποθανόντος Kυπρίου 

ποιητοÜ Bασίλη Mιχαηλίδη. 

 Πρόγραµµα: 

 1. \Aπαγγελία τοÜ öπους τοÜ ποιητοÜ «^H 9η \Iουλίου 1821», •πό τοÜ κ. 

Kώστα A. Λανίτη. 

 2. «^H ζωή καί τό öργον τοÜ ποιητοÜ». Kριτική µελέτη •πό τοÜ κ. M.Δ. 

Φραγκούδη. 

 3. «Tό àνέκδοτον öργον τοÜ ποιητοÜ», •πό τοÜ κ. Γιάγκου Γ. \Hλιάδη. 

 ≠Ωρα âνάρξεως 3 µ.µ. E€σοδος âλευθέρα. 

 

\Aλήθεια, 7.12.1917. 
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Θάνατος Kυπρίου ποιητοÜ 

 Tήν περασµένην ëβδοµάδα àπέθανε µέσα στήν φτώχεια καί τήν λησµοσύνη 

µία âξέχουσα προσωπικότης, ≤ναν àληθ΅ς öξοχο, καί στούς πολλούς ôγνωστο, 

πνεÜµα· ï ôδολος àκραιφνής Kύπριος ποιητής, ï Bασίλης Mιχαηλίδης, κατόπιν 

φοβερÄς àρρώστειας µέσα στό âδ΅ ΠτωχοκοµεÖον. \AντηχοÜν àκόµα µέσα στά tτα 

τ΅ν παλαιοτέρων µας οî ùµορφοι καί êρµονικοί στίχοι του. Πατριωτικός καί 

σατυρικός, καί qνε πρόσφαται àκόµη αî συγκινήσεις πού Fäσθάνθηµεν âκ τÉς 

âκδόσεως τ΅ν ποιηµάτων του ε¨ς δύο τοµίδια, καί τÉς àναγνώσεώς των κατ’ 

âξοχήν, πού καί µάλιστα âβραβεύθησαν, δύο âξαισίων ε¨ς Kυπριακήν διάλεκτον 

γεγραµµένα, «^H 9η \Iουλίου 1821 âν Λευκοσί÷α» καί «^H Xιώτισσα âν Λεµεσ΅, κατά 

τό 1821». 
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 ^H Kηδεία του âγένετο δηµοσί÷α δαπάνFη µεγαλοπρεπ΅ς. Eûγλωττον 

àποχαιρέτισµα öκαµε ε¨ς αéτόν ï Bουλευτής κ. N. Kλ. Λανίτης. Tά ΣχολεÖα τιµÉς 

≤νεκεν διέκοψαν τά µαθήµατά των, κατά τήν œραν τÉς Kηδείας.  

 

A¨ών, 7/20.12.1917. 
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BAΣIΛEIOΣ MIXAHΛIΔHΣ 

 Aî  τελευταÖαι Λεµεσιαναί âφηµερίδες µÄς àναγγέλλουν τόν θάνατον, µέσα 

ε¨ς τό πτωχοκοµεÖον ΛεµεσοÜ, ëνός τ΅ν καλλιτέρων τÉς Kύπρου ποιητ΅ν, τοÜ 

Bασίλη Mιχαηλίδη. Πόσην àληθ΅ς ïµοιότητα öχει ï θάνατος τοÜ ποιητοÜ µας µέ 

τόν θάνατον τοÜ πασιγνώστου ποιητοÜ τοÜ «Περιπλανωµένου» καί τÉς 

«Tουρκοµάχου ^Eλλάδος» \Aλεξάνδρου Σούτσου! ^O πρ΅τος àπό âτ΅ν, λόγω τÉς 

•περβολικÉς του πενίας, διαβοÖ ε¨ς τό ΠτωχοκοµεÖον ΛεµεσοÜ, ¬που καί 

àποθνήσκει, καί ï δεύτερος, µετά πολυκύµαντον βίον, àποθνήσκει καί âκεÖνος 

πτωχός καί àνέστιος ε¨ς τό ^Eλληνικόν NοσοκοµεÖον Σµύρνης. Πόσας φοράς ™ µοÖρα 

φαίνεται σκληρά καί ôσπλαγχνος ε¨ς τούς δυστυχισµένους àνθρώπους τ΅ν 

γραµµάτων καί πρό πάντων ε¨ς τούς ποιητάς καί τούς καλλιτέχνας! 

 ^O Bασίλης Mιχαηλίδης âγεννήθη ε¨ς τό Λευκόνοικον, τήν πατρίδα τοÜ 

σθεναροÜ διεκδικητοÜ τ΅ν Kυπριακ΅ν δικαίων Mητροπολίτου Kιτίου KυπριανοÜ, 

•πό τοÜ ïποίου καί âστάλη ε¨ς \Iταλίαν, διά νά σπουδάσFη τήν ζωγραφικήν· ταχέως, 

¬µως, äναγκάσθη νά διακόψFη âλλείψει πόρων τάς σπουδάς του. \EκεÖθεν 

âπανελθών ï B. Mιχαηλίδης µετήρχετο τό âπάγγελµα τοÜ Nοσοκόµου, µέχρις οy 

àνίκανος γενόµενος διά πÄσαν âργασίαν, τFÉ φιλανθρώπω προνοί÷α τοÜ Δηµάρχου 

ΛεµεσοÜ, âκλείσθη ε¨ς τό ΠτωχοκοµεÖον τÉς πόλεως ταύτης. 

 ^H µόρφωσις τοÜ B. Mιχαηλίδου qτο λίαν περιωρισµένη, •πενθυµίζουσα τήν 

τοÜ \Aχχιλέως Παράσχου, ï ïποÖος, ¬πως παρατηρεÖ ï Ξενόπουλος, δέν öµαθε 

σχεδόν γράµµατα, διότι δέν âδιδάχθη σχεδόν τίποτε. Ξένην γλ΅σσαν «δέν ¦ξευρε 

καµµίαν. Tήν δέ  ^Eλληνικήν τήν öµαθε µÄλλον ποιητικ΅ς, παρά γραµµατικ΅ς». ^O 

B. Mιχαηλίδης, ½ς φαίνεται ¬µως âκ τ΅ν ποιηµάτων του, •πÉρξε τέλειος κάτοχος 

τÉς KυπριακÉς γλώσσης. Kαί ïσάκις öγραψεν ε¨ς τήν γλ΅σσαν αéτήν, τήν ïποίαν 

τελείως κατεÖχεν, öγραψε στίχους ½ραιοτάτους, âµπνεοµένους •πό τÉς ποιητικÉς 

του φαντασίας, καθ’ ¬σον εrχεν öµφυτον τό δ΅ρον τÉς ποιήσεως. \EκεÖ, ¬µως, ποÜ 

âζήτησε νά γράψFη ε¨ς τήν καθαρεύουσαν, τήν ïποίαν τελείως äγνόει, 

κυριολεκτικ΅ς τά âθαλάσσωσεν. 

 Tά κυριώτερα τ΅ν ποιηµάτων του εrναι τά δύο âπικά «^H 9η \Iουλίου τοÜ 

1821 âν Kύπρω» καί «^H Xιώτισσα ε¨ς Λεµεσόν» καί πλÉθος ôλλο λυρικ΅ν καί 

σατυρικ΅ν ποιηµάτων. E¨ς τό ôνω ποίηµα παρέχει ζωηράν ε¨κόνα τÉς αîµοσταγοÜς 



43 

âκείνης ™µέρας καί öχει στίχους καί ε¨κόνας, ïµολογουµένως •πό πÄσαν öποψιν 

½ραιοτάτους. Δέν εrναι πραγµατικ΅ς θαυµάσιοι οî στίχοι, ε¨ς ο≈ς περιγράφει τήν 

νύκτα τÉς 8ης πρός τήν 9ην \Iουλίου; 

«Mιάν νύχταν, νύχταν σιανήν, καιρόν Δευτερογιούνιν, 

νύχταν Παρασσευκόνυχταν, ποÜ τ’ ôστρα µιλιούνια 

âλάµπασιν ποÜ πανωθκιόν κι’ öν ε≈ρισκες ρουθούνιν 

µέσα στÉς Xώρας τά στενά, στÉς Xώρας τά καντούνια· 

σιανεµιά, δέν ôκουες δεντρούδιν νά ταράξFη 

µήτε τοÜ σκύλλου λάξιµον, µέ πετεινόν νά κράξFη. 

‰ Hτουν µιά νύχτα µουλλωτή, µιά νύχτα µουρρωµένη. 

ποÜ θάρηες π΅ς χώννεται ποÜ τοÜ ΘεοÜ τήν κρίσιν· 

σέ τέθκοιαν νύχταν σιανήν οî TοÜρκοι βαδωµένοι 

µεσ’ στό Σαράγιον ε€χασιν µιάλον µετζηλίσιν». 

 Δέν εrναι ïµηρικαί αî ëξÉς ε¨κόνες τοÜ ποιητοÜ; 

«Σφάξε µας ο≈λους κι’ ôς γενFÉ τό γαÖµάν µας αéλάκιν, 

κάµε τόν κόσµον µακελειόν καί τούς Pωµηούς τραούλια 

àµµά ‘ξερε π΅ς ≈λαντρον ùντας κοπFÉ καβάκιν 

τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια. 

Tό νίν àντάν νά τρώει τήν γÉν, τρώει τήν γÉν θαρκέται 

µά πάντα κεÖνον τρώεται καί κεÖνον καταλιέται». 

 ΠλÉρες ε¨κόνων âπίσης καί ½ραÖον εrναι τό µικρόν του λυρικόν ποίηµα 

âπιγραφόµενον «Aî διαιρέσεις καί αî κοινωνίαι»: 

«Tό µÉλον ποÜ ν’ àγγονιστFÉ 

σκουλούκιν \ς τήν ψυχήν του 

κρεµµÄ ποÜ τήν µηλιάν του, 

δέν äµπορεÖ νά βασταχτFÉ. 

\Aντάν νά δώκFη τό τυρίν 

ν’ àγγονιστFÉ σαράκιν 

ôν öν καί σάν τ’ àθκιάκιν 

âφτύς λουβ÷Ä σάν τό πουρίν. 

Δεµάτιν ποÜ νά πολυθFÉ  

κι’ ï ôνεµος φυσήσFη 

âφτύς öν νά σκορπίσFη 

κι’ öν νά τό πάρFη νά χαθFÉ. 

ΠρÄµαν πüν πάντα στιβαρόν 

ôνεµος δέν τό παίρνει 

κι’ ï κόσµος νά τό δέρνFη 
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µεινίσκει πάντα του γερόν». 

 E¨ς τά ποιήµατα τοÜ Bασίλη Mιχαηλίδου διαλάµπει πάντοτε ™ êγνή 

φιλοπατρία, ï öρως πρός τήν âλευθερίαν. Δύναται δέ νά θεωρηθFÉ ½ς ï ôριστος τ΅ν 

âν τFÉ γνησί÷α KυπριακFÉ διαλέκτω γραψάντων ποιητ΅ν, διά τοÜτο δέν 

àµφιβάλλοµεν, ¬τι ï θάνατός του βαθύτατα θά âλύπησε κάθε διανοούµενον 

Kύπριον. 

 Oûτις 

 

A¨ών, 7/20.12.1917. 
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 E¨ς µνήµην τοÜ àποθανόντος Kυπρίου ποιητοÜ Bασίλη Mιχαηλίδη θά γίνFη 

τήν Kυριακήν, 10/23 Δεκεµβρίου 1917, ε¨ς τό θέατρον Xατζηπαύλου (εéγεν΅ς 

παραχωρηθέν •πό τÉς Διευθύνσεως) Φιλολογικόν Mνηµόσυνον. Πρόγραµµα: 1. 

\Aπαγγελία τοÜ öπους τοÜ ποιητοÜ «^H 9η \Iουλίου 1821» •πό τοÜ κ. Kώστα A. 

Λανίτη, 2. «^H ζωή καί τό öργον τοÜ ποιητοÜ», κριτική µελέτη •πό τοÜ κ. M.Δ. 

Φραγκούδη, 3. «Tό àνέκδοτον öργον τοÜ ποιητοÜ» •πό τοÜ κ. Γιάγκου Γ. \Hλιάδη. 

≠Ωρα âνάρξεως 3 µ.µ. E€σοδος \Eλευθέρα. 

 

Kήρυξ, 8.12.1917. 
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\Aπό τήν ζωήν 

O ΠOIHTHΣ 

 ‰ Eξω συννεφιασµένος οéρανός· ï βοριÄς σάν περνάει πάνω àπό τές κορφές 

τ΅ν δένδρων παγώνει τές φυλλωσιές τους: Tό κρύο κοκκαλιάζει. Mέσα στή στενή 

καµαρούλα τοÜ φτωχοκοµείου, ξαπλωµένος στό στενό φτωχοκρέβατο, 

τριγυρισµένος àπό τή θλίψη καί τήν àπελπισιά, ποÜ φέρνει ™ λησµονιά κι’ 

àδιαφορία τοÜ κόσµου, µ’ ≤να πικροχαµόγελο στά χείλη, ποÜ σφραγίζει τά σβησµένα 

çνείρατα,  àργοπεθαίνει ï Ποιητής. ^H φτώχεια του, πιστός σύντροφος καί 

παραστάτης σ’ ¬λη του τή ζωή, µ’ ≤να ≈στατο τραγικοσφιχτοαγκάλιασµα σαβανώνει 

τό σ΅µα µέ τά φλογισµένα στήθη, ποÜ µέσα τους τόσες φορές âφτερούγισε στÉς 

µεγαλοφυΐας τά ≈ψη ™ ποιητική ψυχή του. Kαί ξεκιν΅ντας γιά τό µεγάλο ταξείδι, ™ 

µεγάλη ψυχή του, µέσα στόν α¨θέριο δρόµο του, êπαλογέρνει κάθε τόσο πάνω àπό 

τό ποθοκαµένο νησί του, κι’ àκούοντας τÉς σκλαβιÄς τές σκουριασµένες ±λυσες νά 

κρυφοτρίζουν, προσµένει µέ τÉς âλπίδας τά δάκρυα στά µάτια κάποια φωνή χαρÄς 

ν’ àγροικήσFη, σηµάδι π΅ς àνοίχτηκε στούς σκλάβους τÉς λεφτεριÄς ï δρόµος. 

 ‰ Eτσι ≤να πρωί àκούσαµε τό θάνατο τοÜ ποιητÉ. Kαί τήν ôλλη µέρα 

κάνοντας τό δειλινό περίπατο στόν κÉπο, δέν βρήκαµε πιά τό στοχαστικό ποιητή 
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ποÜ συνήθιζε νά κάθεται συχνά στό καγκελόφραχτο ξωπόρτι τοÜ φτωχοκοµείου. 

\EκεÖ περν΅ντας µιλούσαµε κάποτε. Kαί πάντα µÄς ρωτοÜσε: 

 «‰ E, κανένα τηλεγράφηµα;  Tίποτε νεώτερο;». 

 «ΣοÜ φέρανε τές âφηµερίδες;», ρωτοÜσε ï φίλος µου, ποsχε τά µέσα νά 

φροντίζFη. 

 «Nαί, âστεÖλαν µου καί τές δυό». 

 Kαί κάτι σχολιάζαµε καί µιλοÜσε µέ τόση καλωσύνη, ποÜ σ’ ôφινε νά δFÉς στό 

γεροντικό του πρόσωπο τή λάµψη τοÜ πατριώτη καί τοÜ ¨δεολόγου, στό παχύ 

µουστάκι του τήν ïλόασπρη σάν κι’ αéτό ψυχή του καί στό ζαρωµένο του θλιµµένο 

µέτωπο τήν «σφραγÖδα âκείνη τοÜ Θείου», ποÜ φαίνεται πάντα, ¬πως λέει κι’ ï 

Pάσκιν, στά µέτωπα τ΅ν ποιητ΅ν. Mιάν ™µέρα συζητ΅ντας µÄς εrπε: 

 «Nαί, öτσι öνι· σάν νά µÄς καλοκρατοÜν οî \Eγγλέζοι, µά qντα τά θέλουµεν 

τωρά τοÜτα âµεÖς;  ‰ Eν öχει, γυιέ µου, σάν τή Mάνα»! 

 Kάποτε, τελευταÖα, τόν βλέπαµε, öτσι àπελπισµένος ¬πως qταν, νά σέρνεται, 

σταµατ΅ντας κάθε τόσο ν’ àκουµπήσFη στό παστούνι του, µέ τό τσιγάρο στό στόµα, 

ποÜ δέν µποροÜσε νά λείψFη, ½ς τό καφενεδάκι âκεÖ µπροστά στόν κÉπο. Kι’ âκεÖ 

σκότωνε τά βάσανα καί τή ζωή του. Γι’ αéτό καί κατήντησε στό ≈στερο σχεδόν 

κατάκοιτος. Mιά µέρα, ποÜ ζωηρά τήν θυµοÜµαι, περν΅ντας µ’ ≤να φίλο µου, ε€δαµε 

νά τόν κρατάει µιά àδύνατη γυναÖκα àπό τήν àµασχάλη, ποûθελε νά τόν φέρFη στ’ 

àντικρυνό πεζοδρόµιο, νά καθήσFη âκεÖ σέ µιάν καρέκλα, µά àδύνατα, ¬πως ¦τανε τά 

πόδια àπό τήν àρρώστια, τρεµουλιαστά λυγίσανε καί σωριάστηκε κάτω. Tόν 

âσηκώσαµε καί τόν βάλαµε νά καθήσFη· καί νά µιλήσFη σχεδόν δέν µποροÜσε. Πολύ 

µέ λύπησε τότε· καί τώρα àκόµα πιό πολύ. ‰ Eλεγα κάτι νά γράψω τότες, καί θά 

α¨σθάνουµουν βαρειά τήν συνείδηση ôν δέν öγραφα öστω καί τώρα αéτά τά σκόρπια 

λόγια στό θάνατό του. Mά θαρρ΅ π΅ς αéτά τά σκόρπια φύλλα, κι’ àπό ôλλους λόγια 

πιό ôξια φουντωµένα καί µπουκεττωµένα, θpναι τά πιό àµάραντα λουλούδια, ποÜ 

θά στολίσουνε τό φτωχικό νεόσκαφτο µνÉµα τοÜ àγαπηµένου µας ποιητÉ. 

 ^O δικός µας ΠαλαµÄς, ¬πως κι’ ôλλοι ξένοι, εrπε κάπου σέ µιά κριτική του: 

«‰ Aν εrνε γραφτό νά ξαναζήσουµε, πρ΅τα àπό ¬λα µέ τό τραγούδι θά ξαναζήσουµε, 

καί στό τραγούδι µέσα». Kι’ εrν\ àλήθεια, π΅ς στόν συνειδητόν κόσµο αéτόν, στόν 

πιό δυνατό ρυθµό τÉς ζωÉς, γεννÄται τό τραγούδι του, καί στό τραγούδι φαίνεται 

τό ζωηρότερο α€σθηµα ποÜ κυβερνάει στοχαστικά τή ζωή του. Kαί στόν τόπο µας τά 

τραγούδια τοÜ Bασίλη Mιχαηλίδη κλείουν µέσα σου ïλοζώντανη τή λαϊκή ψυχή. ^O 

ποιητής àλλοÜ, µέ τή γλ΅σσα ποÜ νοιώθει κατάβαθα ï λαός, ψάλλει τά βάσανα τ΅ν 

σκλαβωµένων, κι’ àλλοÜ µοιρολογÄ àπάνω στά σώµατα τ΅ν µεγάλων νεκρ΅ν, µέ 

τόν α¨ώνιο πόθο, ποÜ ρέει πάντα στό βάθος τοÜ λεβέντικου στίχου του, κι’ àλλοÜ µέ 

àγροτική àφέλεια τραγουδεÖ γλυκύτατα χλωροπράσινα λειβάδια χωριοÜ. Στά 
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τραγούδια του καθρεφτίζεται ïλάκερη ™ êγνή Kυπριακή ψυχή. \EκεÖνα ποsναι 

γραµµένα στήν πιό καθάρια Kυπριώτικη, ποÜ καλά α¨σθάνουνταν ï ποιητής, 

φαίνουνται σά συνέχεια τ΅ν παλη΅ν θρύλων, σάν àκολουθÄνε τόν €διο ™ρωϊκό 

ρυθµό µέ τοÜ ΔιγενÉ καί τÉς PοδαφνοÜς τά τραγούδια, καί τρανότατα δείχνουν π΅ς 

™ ^Eλληνική ψυχή àπό τ΅ν Kυπρίων τά στήθια καθόλου δέν χάθηκε, àλλά 

ξαποσταίνει µόνο στÉς λαοψυχÉς τά ëφτάβαθα καί χύνεται πάντα στοÜ τραγουδιοÜ 

τόν àσκλάβωτο ρυθµό.  

 Γιά τή γλ΅σσα, àλήθεια σάν Mιστράλ τραγούδησε. Kάπου ™ φαντασία 

κεντρίζεται àπό Σολωµική ïρµή, ποÜ σπιθοβολεÖ κάτω àπό µιάν •πέρτατη λατρεία 

στήν \Eλευθερία, κι’ àλλοÜ (σά στήν «\Aνεράδα» του) τραγουδεÖ µέ µιά βουκολική 

χάρι, ποÜ θά ζήλευε κι’ αéτός ï Kρυστάλλης. Σάν κριτικός δέν γράφω, àλλά εrνε 

στίχοι του, ποÜ µονάχα γιά αéτούς àξίζει νά ε¨πωθFÉ àληθινά µεγάλος. M’ αéτούς δέ 

θαυµάσανε τόσοι µεγάλοι στές \Aθήναις; Kαί χρειάζεται βέβαια χ΅ρος νά 

λεφτολογηθοÜνε πολλά πράγµατα, àλλά θά περιορισθ΅ σέ λίγους ùµορφους στίχους, 

καί ξαναδιαβÄστε τους âδ΅ καί πάντα µέ περηφάνια νά τούς θυµÄστε. \Aπό τήν 

àρχή οî στίχοι αéτοί, ποÜ διαβάζουνται σάν ^Oµηρική περιγραφή: 

«Mιάν νύχταν, νύχταν σιανήν, καιρόν Δευτερογιούνιν, 

νύχταν Παρασσευκόνυχταν, ποÜ τ’ ôστρα µιλιούνια, 

âλάµπασιν ποÜ πανωθκιόν, κ’ âν ε≈ρισκες ρουθούνι, 

µέσα στÉς Xώρας τά στενά, στÉς Xώρας τά καντούνια· 

σιανεµά, δέν ôκουες δεντρούδιν νά ταράξFη, 

µήτε τοÜ σκύλλου λάξιµον, µέ πετεινόν νά κράξFη. 

‰ Hτουν µιά νύχτα µουλλωτή, µιά νύχτα µουρρωµένη, 

ποÜ θάρηες π΅ς χώννεται, ποÜ τοÜ ΘεοÜ τήν κρίσιν 

σέ τέθκοιαν νύχταν...». 

 Tέτοιους στίχους κανένας ½ς τώρα δέν öγραψε. Kι’ αéτό àκόµα θά βάλω σάν 

âπίκαιρο: 

«Xρόνοι, ποÜ πÄτε βουρητοί, καί δέν θέν νά στραφÉτε, 

δικλÄτε δέτε πίσω σας, γυρίστε καί σταθÉτε. 

Δέτε κατάµµατα τούς λÄς, ποÜ µέ κακολοοÜσιν, 

καί βάλτε φ΅ς στά µµάτια τους, ν’ àµπλέψουν νά µέ δοÜσιν». 

 Kι’ àκόµα, τελευταÖα, âκεÖνο τό àξέχαστο: 

«^H Pωµηοσύνη öν φυλή συνώκαιρη τοÜ κόσµου,  

κανένας δέν ε•ρέθηκεν γιά νά τήν äξαλείψFη, 

κανένας! γιατί σκέπει την ποÜ τôψη ï Θεός µου. 

^H Pωµηοσύνη öν νά χαθFÉ, ¬ντας ï κόσµος λείψFη!» 

 ‰ Eτσι τραγούδησε ï ποιητής µας. Tέτοια ™ Kυπριακή ψυχή. 
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 Λεµεσός, 30.10.17. Kύκνος Nίνας. 

  

Kήρυξ, 8.12.1917. 

19 

 ^O εéφυέστατος Kύπριος ποιητής Bασίλειος Mιχαηλίδης, âπιβλητικώτατος ε¨ς 

•ψηλάς âµπνεύσεις, δέν •πάρχει πλέον. \Aπέθανε, καί µάλιστα πάµπτωχος, 

τρόφιµος τοÜ Πτωχοκοµείου. ^H πόλις âκήδευσεν αéτόν, µετά πάσης τιµÉς, 

àποδίδουσα φόρον âκτιµήσεως ε¨ς τήν ποιητικήν ¨διοφυΐαν του.  

 

Nέον ‰ Eθνος, 9/22.12.1917. 

20 

AΠEΘANEN O ΠOIHTHΣ! 

 Kυριακή, 3 Δεκεµβρίου 1917. 

 \Oκτώ µέρες τώρα, πού ï πατριώτης, ï Kύπριος Ποιητής, ï Bασίλης 

Mιχαηλίδης, àπέθανε. Zωντανός νεκρός, ï φτωχός ï ποιητής εyρε φιλοξενίαν στό 

ΠτωχοκοµεÖον τÉς ΛεµεσοÜ. ‰ Hκουα πολλά περί αéτοÜ. Δέν öχω πρόχειρον τόν 

τόµον τ΅ν ποιηµάτων του, πού διάβασα πρό ëνός χρόνου περίπου. Tόν öχω δανείσει 

σέ κάποιον φίλον, γιά νά δικαιώσFη ¬λας τάς συστάσεις µου, ¬λους  τούς âπαίνους 

καί τούς âνθουσιασµούς, πού πολλές φορές τοÜ âτόνισα γι’ αéτόν. ≠Oλα ¬σα öγραψε 

ï ποιητής δέν κατώρθωσα νά τά διαβάσω. \Eλπίζω π΅ς γρήγορα θά τό âπιτύχω. 

 Erµαι εéτυχής, γιατί τρεÖς µέρες πρίν πεθάνFη, τήν Πέµπτην, στές 23 τοÜ 

περασµένου µηνός, τόν εrδα πρώτη φορά, σάν âπεσκέφθηκα τό ΠτωχοκοµεÖο στήν 

Λεµεσόν. Aéτό τό âπεδίωκα πολύν καιρόν. ≠Oταν öφευγα àπό τό ΠτωχοκοµεÖο, àφ’ 

οy öµεινα µισή œρα παρά τό στρ΅µα τοÜ ëτοιµοθάνατου ποιητÉ, öγραψα σ’ ≤να 

βιβλίο, πού µοÜ  παρουσίασε ™ καλή διευθύντρια τοÜ Πτωχοκοµείου, τά παρακάτω:  

 «\Aπό τό ôσυλον τ΅ν πτωχ΅ν, πού âπεσκέφθην σήµερον, àπεκόµισα τάς 

àρίστας âντυπώσεις. ‰ Eξω àπό τά ôλλα ¬λα, γιά τά ïποÖα δίκαια •περηφανεύεται ™ 

Λεµεσός, εrναι καί αéτό τό πειό µεγάλο. \Eδ΅ qλθα καί γιά νά δ΅ ≤να παιδί τÉς 

Nήσου µας, γιά τό ïποÖον çφείλοµεν νά ε€µεθα •περήφανοι. Erναι ï Bασίλης 

Mιχαηλίδης. Kαί µόνον γιατί ξενίζεται στά •στερινά του ï Kύπριος Ποιητής, τό 

ΠτωχοκοµεÖον θά εrναι ôξιον τÉς εéγνωµοσύνης ¬λων µας, καί ξεχωριστά τ΅ν 

διανοουµένων. Γιά τόν Bασίλη Mιχαηλίδην, àπό τόν ïποÖον àπέσπασα µερικάς 

λέξεις, πολλά θά γραφοÜν. Tό µέρος πού θ’ àφίσFη τήν µεγάλην ψυχήν του θά γίνFη 

µιά µέρα προσκύνηµα εéλαβές καί δέν θ’ àργήσFη. Λεµεσός, 23 Nοεµβρίου 1917. 

N.E.Z.». 

 Δέν προεÖπα βέβαια τόν θάνατον, γιά νά âπέλθFη τόσο γρήγορα. Mόλις µοÜ 

öδειξαν τόν ôρρωστον φτωχόν ποιητήν, κρύος µέ âκυρίευσε îδρώτας, γιατί εrδα 
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στήν öκφρασή του τήν àγωνία τοÜ θανάτου. \Aνάστατα τά χαρακτηριστικά του, 

àλληθωριασµένον. Kαί τά µάτια του τά κτυπητά, χωµένα στές κόγχες τους. ^O 

χαµός δέ τÉς λάµψης τους qτο τό πέταγµα τ΅ν δυνάµεων, πού ≈ψωσαν τόν 

Ποιητήν. \Aπό µερικάς àπαντήσεις τÉς Πτωχοκόµας, πού πρόθυµα τόν âδιόρθωνε, 

âβεβαιώθηκα πώς ™ ζωή του âµετρÄτο σέ στιγµές. Δέν âχρειάζετο βέβαια καί καµµιά 

προφητική δύναµη. 

 Γιά τόν χαρακτηρισµό τοÜ ΠοιητÉ ½ς àνθρώπου, ½ς φύσεως καλλιτεχνικÉς, 

½ς •πάρξεως εéγενικÉς, ½ς πλάσµατος γεννηµένου µέ ποιητικό τάλαντο, âλπίζω νά 

µπορέσω νά γράψω àργότερα. \Aπό τήν λιγόστιγµη διαµονή µου κοντά του, πού 

âσυντόµευα ïλοένα γιά νά µή τόν στενοχωρ΅ στήν àγωνία του, öβγαλα πολλά. Kι’ 

ε¨ς τό βασανισµό του àκόµα öλαµπαν τά στολίσµατα τÉς ποιητικÉς του ψυχÉς. Kατ\ 

âξοχήν εéγενικός καί τέλειος ôνθρωπος. Δέν qταν ποιητής, πού öρριξε τήν διάλεκτό 

µας σέ êρµονικούς καί ρυθµικούς στίχους, γεµάτους öκφραση καί ¨δέες. oHταν καί 

καλλιτέχνης. Mιά θαυµασία του ζωγραφική ε¨κόνα εrναι πολύτιµο φυλαχτό στήν 

Mητροπολιτικήν \Eκκλησίαν τοÜ ΣωτÉρος âν Λάρνακι. 

 Γιά τή ζωή του τήν κακή, ôς εrναι àρκετά τά διαµαρτυρητήριά του. Erναι 

φαίνεται ï κλÉρος τ΅ν âργατ΅ν τοÜ πνεύµατος. Kαί φαίνεται δύσκολα συµβαδίζουν 

πνευµατικά àγαθά καί πλοÜτος πρός τά •λικά. ^H Λεµεσός, µέ τήν φιλοξενία 

ποûκαµε στόν âθνικόν Kύπριον ποιητήν, ôς καυχÄται. ≠Oσοι τοÜ παρεστάθησαν στά 

στερινά του ïµότυχοί του φτωχοί ôς âνθαρρυνθοÜν. Γύρω àπό φτωχούς àπέθανε ï 

φτωχός ποιητής. Πρ΅τα αéτοί τόν κλάψανε, µαζί τους κι’ âµεÖς. 

 Kαί τώρα γιά τόν θάνατον ôς µοÜ συγχωρηθFÉ γιατί δέν γράφω. \Aπό τήν 

πίκρα του εrµαι πνιγµένος. Γιατί τήν €δια µέρα, €σως καί τήν €δια œρα, στό πατρικό 

µου σπίτι âθρόνιαζε ξαφνικά καί àπροσδόκητα ™ βασιλεία τοÜ θανάτου. Kαί 

âξερρίζωνε πονετικά, àλησµόνητον πατέρα καί ôκακον ôνθρωπον. Πάνω àπό τό 

µνÉµα τοÜ ΠοιητÉ τόν θαυµασµό µου καί στεφάνι àπό δάφνη σύµβολο àθανασίας 

καί... Πάνω àπό τό µνÉµα το πατρικό τά δάκρυα, τόν πόνον καί τόν àναστεναγµό 

µου, γιά τόν χωρισµό καί .... 

 N. Eéθυµίου Zυγαδηνός. 

 

\Eλευθερία, 9/22.12.1917. 
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ΣTON ΛAΪKO MAΣ ΠOIHTH KI’ H MOYΣA ΨAΛΛEI KATI TI! 

 

Θρην΅ τÉς Kύπρου τόν Mιστράλ ποÜ \στοÜ νησιοÜ τήν γλ΅σσα 

^Yπέροχα ποιήµατα µÄς εrχε δώση τόσα, 

Ποsχαν πνοή καί δύναµι καί χάρι κι’ èµορφιά, 



49 

Kαί µέ φτεροÜγες δυναταÖς \στόν ‰ Oλυµπο πετοÜσε 

Kαί µ’ öπη τά µαρτύρια τÉς Kύπρου κελαδοÜσε 

Kαί βλέπαµε τÉς Mάνας µας πιστή τήν ζωγραφιά! 

 

Πρ΅τος αéτός µÄς öψαλλε τήν àποφράδα µέρα 

ΠοÜ \στήν κρεµάλαν öπνιξαν τÉς Kύπρου τόν Πατέρα, 

Kαί τοûγραψε τ’ àθάνατο τό δίστιχον αéτό: 

«Σύ ποÜ σκοτώθης γιά τό φ΅ς ξύπνα νά δFÉς τόν ≥λιο, 

Σήκου νά δFÉς τό γαÖµα σου π΅ς öγινε βασίλειο», 

ΠοÜ ταίριαζε \στό Kιόνι του νά τùχουν σκαλιστό! 

 

Πρ΅τος αéτός στεφάνωσε µ’ àµάραντα στεφάνια 

Tά Pάσα ποÜ µατώθηκαν γιά µÄς µέ περηφάνεια 

Kι’ ηyραν µεγάλοι Mάρτυρες µεγάλον ^Yµνητή 

Kι’ οî Δεσποτάδες öπρεπε µ’ εéγνωµοσύνη τώρα  

Kαµάρι νά τόν öχουνε καί καύχηµα στήν Xώρα 

Kι’ ùχι νά θέλουν Mάρτυρα κι’ αéτόν τόν Ποιητή! 

 

Γέννησε τέτοιον \Aοιδόν ™ γÉ τÉς \Aφροδίτης, 

Mά Δεσποτάδες ôµουσοι κι’ ôµουσος \Aρχιθύτης 

Pιγµένο τόν àφήκανε σέ φτωχική γωνιά 

Kι’ àπ’  τό ΠτωχοκοµεÖο του δέν πÉγαν νά τόν βγάλουν 

Kαί δίπλα τοÜ KυπριανοÜ τόν Ψάλτη µας νά βάλουν 

Kαί σôν âπαίτης öσβησε σέ φτώχειας σκοτεινιά! 

 

\Aντί σ’ àπτέρους νεοσσούς βραβεÖα νά προτείνουν 

Kαί γιά ρεκλάµαις µοναχά τό χρÉµα των νά δίνουν 

Kαί σέ καπνούς λιβανωτοÜ καθείς των νά τρυφ÷Ä 

‰ Eπρεπε τόν Bασίλη µας ποsχε φτερά µεγάλα 

Nά τόν ποτίζουν ¬λοι των µέ τοÜ πουλιοÜ τό γάλα 

Kι’ ùχι τό δηλητήριο τÉς φτώχειας νά ροφ÷Ä! 

 

Στό πλάϊ τοÜ KυπριανοÜ τοÜ ταίριαζε νά µένFη  

Kαί ζωντανός προσκύνηµα κι’ ï Ψάλτης του νά γένFη 

Kι’ ¬λοι νά καµαρώνουµε τόν θεÖον \Aοιδό 

Kι’ ùχι µιά Kύπρος - t Nτροπή! - τόν Ποιητή ν’ àφίσFη 

Σ’ ≤να ΦτωχοκοµεÖο της τά µάτια νά σφαλίσFη 
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Kαί στ΅ν Mουσ΅ν τάς παρειάς âρύθηµα νά δ΅!... 

 \Iωάννης Περδίος. 

 

Mαστίγιον, 12.12.1917 (àρ. 123, σ. 3). 

22 

MIKPA XPONIKA 

 \Eτελέσθη τήν παρελθοÜσαν Kυριακήν, âν τ΅ Θεάτρω Xατζηπαύλου, τό 

προαγγελθέν φιλολογικόν µνηµόσυνον ε¨ς µνήµην τοÜ àποθανόντος Kυπρίου 

ποιητοÜ Bασίλη Mιχαηλίδη. Mετά τήν σχετικήν ε¨σαγωγήν καί àπαγγελίαν τοÜ 

öπους τοÜ ποιητοÜ •πό τοÜ κ. Kώστα A. Λανίτη,  ï κ. M.Δ. Φραγκούδης εrπε «περί 

τÉς ζωÉς καί τοÜ öργου τοÜ ποιητοÜ», àναγνόντες àµφότεροι àρκετά τεµάχια âκ 

τ΅ν âκλεκτ΅ν ποιηµάτων του. ^H κατακλείς, ¬µως, τÉς µελέτης τοÜ κ. \Hλιάδη 

•πÉρξεν àτυχεστάτη, δεδοµένου, ¬τι τό θέατρον qτο κατάµεστον µαθητ΅ν καί 

µαθητρι΅ν, δέν θά öχανε δέ διόλου ™ ¬λη µελέτη, âάν öξαφνα öλειπον τά τελευταÖα 

λόγια. 

 

Σάλπιγξ, 13/26.12.1917. 
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 \Aπάντησιν τοÜ κ. Φ. καί âπιστολήν τοÜ κ. Π. âν σχέσει πρός τά γλωσσικά 

σαχλολογήµατα δηµοσιεύσοµεν, âλλείψει σήµερον χώρου, ε¨ς τό προσεχές. 

 

Σάλπιγξ, 13/26.12.1917. 
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ΣOBAPOΣ KOINΩNIKOΣ KINΔYNOΣ 

 ^H \Aττική συνάδελφος «^Eστία» âτόνισεν âσχάτως, âν κυρίω αéτÉς ôρθρω, 

τόν κίνδυνον τόν ïποÖον διατρέχει ï •γιής çργανισµός τÉς \AθηναϊκÉς κοινωνίας 

àπό τήν προϊοÜσαν ïσηµέραι αéτόθι öκλυσιν τ΅ν äθ΅ν. ^H κραυγή τοÜ âγκρίτου 

φύλλου qτο ëπόµενον, ¬τι θά ε≈ρισκεν àπήχησιν µεταξύ τ΅ν •γι΅ν âκείνων 

στοιχείων, τά ïποÖα, àπρόσβλητα àκόµη àπό τό κακόηθες µόλυσµα καί διατηροÜντα 

êγνάς τάς περί äθικÉς àντιλήψεις τÉς ^EλληνικÉς ο¨κογενείας, δέν qτο δυνατόν 

παρά νά âπικροτήσουν τήν σταυροφορίαν ταύτην τÉς âγκρίτου \AττικÉς âφηµερίδος 

κατά τοÜ äθικοÜ âκτροχιασµοÜ. 

 Παρόµοιά τινα συµπτώµατα τÉς âκλύσεως τ΅ν äθ΅ν, µετά λύπης µας 

παρατηροÜµεν, ¬τι ôρχισαν ν’ àναφαίνωνται καί âν ταÖς καθ’ ™µÄς κοινωνίαις. Δειλά 

κατ’ àρχάς, µέ θάρρος βραδύτερον, ε€δοµεν νά προβάλλουν âπανειληµµένως âκ τ΅ν 

στηλ΅ν κυπριακ΅ν συναδέλφων, •πό τήν âπίµεµπτον àδιαφορίαν ¬λων µας, αî 

µÄλλον παράβολοι καί àνήθικοι περί äθικÉς θεωρίαι, àποκυήµατα νοσούσης 
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φαντασίας! TαÜτα πάντα δέν εrνε βεβαίως παρά ï καρπός τÉς µελέτης διαφόρων 

•λιστικ΅ν καί àνηθίκων βιβλίων, τά ïποÖα κατήντησαν δυστυχ΅ς ï προσφιλέστερος 

σύντροφος µεγίστου µέρους τÉς παρ’ ™µÖν ™βώσης νεότητος. 

 ^H παγερά, ¬µως, àδιαφορία τ΅ν •γι΅ς φρονούντων στοιχείων âνεθάρρυνεν 

öτι µÄλλον τούς θρασυστόµους τούτους κήρυκας τÉς «νέας äθικÉς», διά τοÜτο δέ 

συχνότατα àπό τινος βλέποµεν ε¨ς τάς στήλας παχυδέρµων âφηµερίδων τά µÄλλον 

àνήθικα δηµοσιεύµατα, âν οxς •µνεÖται âκ τ΅ν âξηµµένων âγκεφάλων ï ™δονισµός 

•φ’ οîανδήποτε οyτος καί ôν προβάλλFη âκδοχήν, καί ôνευ οéδενός äθικοÜ 

περιορισµοÜ. 

 ^O ™δονισµός! \Iδού ™ µάγος λέξις ε¨ς τά χείλη τ΅ν καταλυτ΅ν τούτων τÉς 

κοινωνικÉς äθικÉς, ™ âµπνέουσα, ™ ïδηγοÜσα, ™ κατευθύνουσα! \Iδού ï µόνος 

σκοπός τÉς ζωÉς, κατά τάς φαύλους ταύτας διανοίας, τ΅ν ïποίων ï κυνισµός 

öφθασε µέχρι τοÜ σηµείου, œστε καί àπό τοÜ βήµατος àκόµη νά διακηρύττουν, ¬τι 

τό ™δονικόν τοÜτο συναίσθηµα, ¬περ δέν εrνε παρά κτην΅δες πάθος σατύρων - 

µήπως καί σήµερον τάχα δέν •πάρχουν τοιοÜτοι; - δύναται νά ïδηγήσFη ε¨ς γενναÖα 

καί •ψηλά!! 

 \Eρρέτωσαν λοιπόν ¬λαι αî µέχρι σήµερον κρατοÜσαι περί äθικÉς θεωρίαι καί 

παραδοθ΅µεν ¬λοι καί ¬λαι ε¨ς τόν τυφλόν ™δονισµόν τÉς σαρκός, ¥να âκεÖθεν 

àντλήσωµεν τά µÄλλον εéγενÉ ¨δεώδη καί τά µÄλλον γενναιόφρονα συναισθήµατα 

•πέρ πίστεως καί Πατρίδος! ^H äθική δέν εrνε σήµερον, κατά τάς ™δονιστικάς 

ταύτας θεωρίας, παρά λέξις àνήκουσα ε¨ς τό παρελθόν, οî δέ τολµ΅ντες νά 

ïµιλήσουν περί αéτÉς χαρακτηρίζονται àµέσως ½ς σεµνότυφοι! 

 \Aλλ\ âναντίον τοÜ κινδύνου τούτου, ¬στις àπειλεÖ τήν äθικήν •πόστασιν 

τ΅ν κοινωνι΅ν µας, νοµίζοµεν ¬τι ¬λα τά •γιÄ στοιχεÖα çφείλουν νά ρήξουν 

κραυγήν. \Eφιστ΅µεν πρός τοÜτο τήν προσοχήν τ΅ν âντίµων ο¨κογενει΅ν καί τ΅ν 

κατά τόπους καθηγητ΅ν καί διδασκάλων, πρό παντός ¬µως τ΅ν âκκλησιαστικ΅ν 

™µ΅ν \Aρχηγ΅ν. Tό κήρυγµά των àµείλικτον ôς πατάξFη τήν •πεισέρπουσαν νόσον 

ε¨ς πάντα τά κοινωνικά στρώµατα, καθαÖρον καί διαφυλάττον τόν •γιÄ çργανισµόν 

àπό τήν γάγγραιναν, ≥τις ¦ρχισε σοβαρ΅ς νά τόν àπειλFÉ. 

 \Iδού αî περικοπαί τοÜ κυρίου ôρθρου τÉς «^Eστίας». ‰ Aς àναγνωσθοÜν •φ’ 

¬λων τ΅ν τάξεων: 

 «Tό ζήτηµα τÉς προϊούσης âκλύσεως τ΅ν äθ΅ν, ™ ïποία âµφανίζει, πράγµατι, 

τήν µορφήν κακοήθους âπιδηµίας ε¨ς τήν ^Eλληνικήν πρωτεύουσαν, δέν öµεινε 

χωρίς àπήχησιν µεταξύ τ΅ν •γι΅ν στοιχείων τÉς κοινωνίας µας. \Eπιστολαί öκτοτε 

καί προφορικαί παροτρύνσεις µÄς àπευθύνονται πάµπολλαι δι’ ≤ναν àγ΅να κατά 

τοÜ µολύσµατος, τόν ïποÖον àναµένουν àπό τήν “^Eστίαν”, συστηµατικώτερον καί 

âντονώτερον. 
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 ^H âφηµερίς αéτή, χαρακτηρίσασα âξ ¨δίας πρωτοβουλίας τήν θλιβεράν αéτήν 

κοινωνικήν κατάστασιν καί •ποδείξασα ¬λους τούς àµέσους καί àπωτέρους âξ 

αéτÉς κινδύνους, δέν θά εrχε καµµίαν δυσκολίαν - α¨σθάνεται µάλιστα καί 

•ποχρέωσιν πρός τοÜτο - νά συνεχίσFη τήν κατά τοÜ äθικοÜ αéτοÜ µολύσµατος 

σταυροφορίαν καί νά âνισχύσFη πÄσαν σχετικήν προσπάθειαν τ΅ν ¨διωτ΅ν καί τ΅ν 

\Aρχ΅ν. Διότι πράγµατι δέν àρκοÜν µεµονωµένα àκαδηµαϊκά κηρύγµατα, ¦ 

µεµονωµέναι κραυγαί διαµαρτυρίας πρός καταπολέµησιν ëνός κακοÜ, τό ïποÖον, 

âάν µÄς παρουσιάζFη ε¨ς τήν âπιφάνειαν τά δηλητηριώδη του ôνθη, βυθίζει ¬µως τάς 

ρίζας του βαθύτατα ε¨ς τό öδαφος τοÜ κοινωνικοÜ µας çργανισµοÜ. Kαί προτοÜ 

àναζητήσωµεν τά µέσα τÉς θεραπείας του, θά öπρεπε νά àνεύρωµεν πρώτιστα τά 

γενεσιουργά του α€τια µέ τήν ψυχραιµίαν τήν âπιβαλλοµένην ε¨ς τοιούτου ε€δους 

àναζητήσεις καί τήν âξασφαλίζουσαν τάς àσφαλεÖς διαγνώσεις. \Eάν •πάρχ Fη 

δηλαδή, ¬πως •πάρχει, µία κοινωνική νόσος λυµαινοµένη τάς \Aθήνας, πρώτιστα 

πάντων âνδιαφέρει ™µÄς νά γνωρίσωµεν âκεÖνο πού çνοµάζουν οî ¨ατροί 

παθογένειαν τÉς νόσου. 

 Διά γενικ΅ν γραµµ΅ν ε¨ς προηγούµενον ™µ΅ν ôρθρον, •πεδείξαµεν τήν 

πιθανωτέραν πηγήν, âκ τÉς ïποίας àπέρρευσε καί µετεδόθη τό µόλυσµα ε¨ς τό 

σύνολον κοινωνικόν σ΅µα, κατά νόµους γνωστούς κοινωνικÉς µεταδοτικότητος. Tό 

κακόν öφθασεν àφ’ •ψηλοÜ, âλέγαµεν τότε. \Eξεκίνησεν àπό τήν στίλβουσαν 

âκείνην κοινωνικήν τάξιν, ε¨ς τήν ïποίαν ï νεόδρεπτος πλοÜτος, τά  àπροσδόκητα 

àξιώµατα, αî θεοπρεπεÖς εéκολίαι τÉς ζωÉς καί ™ àµεριµνησία τ΅ν ψυχ΅ν, àντί νά 

γείνουν πηγή εéγεν΅ν ¨δανικ΅ν καί ½ραίων κατευθύνσεων, öγειναν âλατήρια ëνός 

τυφλοÜ καί àφηνιασµένου ™δονισµοÜ κατωτάτης ποιότητος, ™δονισµοÜ τοÜ ïποίου ï 

κύριος χαρακτήρ, καί ï àπαισιώτερος διά τοÜτο, ¬πως ε¨ς ¬λους τούς ™δονισµούς 

τοÜ ε€δους του, •πÉρξεν ï âµπορικός, ™ βδελυρωτέρα δηλαδή σωµατεµπορία, 

àδιάφορον ôν τά àνταλλάγµατα εrνε περιδέραια µαργαριτ΅ν ¦ εéτελÉ κέρµατα. Kαί 

ï ™δονισµός αéτός ¦ρχισεν, àτυχ΅ς, νά âπεκτείνεται àπό τήν àρχικήν στίλβουσαν 

ëστίαν του καί ε¨ς ôλλα κοινωνικά στρώµατα, διά νά φέρFη τήν öκλυσιν τ΅ν äθ΅ν 

καί τήν περιφρόνησιν κάθε äθικÉς âπιφυλάξεως καί κάθε προσχήµατος εéπρεπείας, 

µέχρι τÉς ο¨κίας τοÜ âντίµου àστοÜ τÉς χθές καί µέχρι τÉς καλύβας τοÜ âργάτου, ï 

ïποÖος, ½ς µόνην περιουσίαν καί ½ς µόνον πλοÜτον του qτο συνηθισµένος νά 

âπιδεικνύFη τήν τιµήν τÉς ο¨κογενείας του, ¬µοιος κατά τοÜτο πρός τήν Pωµαίαν 

âκείνην δέσποιναν, τήν Kορνηλίαν, τήν εéτυχÉ µητέρα τ΅ν Γράκχων. 

 O≈τω àπό τήν λαµπράν τώρα κυρίαν, τÉς ïποίας τό ùνοµα âσυνηθίσαµεν νά 

συλλαβίζωµεν ε¨ς τήν στήλην τÉς κοινωνικÉς κινήσεως τ΅ν âφηµερίδων καί τήν 

ïποίαν ï α¨ώνιος MεφιστοφιλÉς παραδίδει τήν α¨ώνιον Φάουστ àντί ëνός 

περιδεραίου µαργαριτ΅ν [sic], σύρατε εéθεÖαν γραµµήν µέχρι τÉς àνήβου âργάτιδος, 
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™ ïποία τFÉ συγκινητικFÉ συγκαταβάσει τÉς στοργικÉς µητρός "προετοιµάζει τήν 

προÖκα της", τό καϋµένο!-  διά τόν µέλλοντα äλίθιον, καί ™ γραµµή σας θά διέλθFη 

δι’ ¬λων τ΅ν ποικίλων καί àποτροπαίων σηµείων µιÄς äθικÉς âπιδηµίας, 

àποτελούσης ùνειδος καί κίνδυνον διά τάς \Aθήνας. 

 ZητεÖτε τώρα τό φάρµακον; Mήν τό ζητεÖτε, \AθηναÖοι ο¨κογενειάρχαι, ε¨ς 

καµµίαν Φαρµακολογίαν τ΅ν äθ΅ν. Tό κρατεÖτε ε¨ς τάς χεÖρας σας καί δέν öχετε 

παρά νά τό χρησιµοποιήσετε, âφ’ ¬σον •πάρχει àκόµη καιρός». 

 

Σάλπιγξ, 13/26.12.1917. 
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TO ΦIΛOΛOΓIKON MNHMOΣYNON TOY BAΣIΛH MIXAHΛIΔH 

 ^H ¨δέα τÉς τελέσεως ΦιλολογικοÜ Mνηµοσύνου, •πέρ τÉς µνήµης τοÜ 

àποθανόντος ΠοιητοÜ Bασίλη Mιχαηλίδη, öτυχε τÉς γενικÉς τ΅ν πολιτ΅ν 

âπιδοκιµασίας καί τό Θέατρον Xατζηπαύλου, παρά τό ôθλιον τοÜ καιροÜ, âγέµισε 

τήν Kυριακήν àπό κόσµον âκλεκτόν àµφοτέρων τ΅ν φύλων. ^H φιλολογική ^Hµερίς 

¦ρχισε διά τÉς •πό τοÜ κ. Kωνσταντίνου A. Λανίτου àπαγγελίας τοÜ KυπριακοÜ 

‰ Eπους «^H 9η \Iουλίου 1821», τό ïποÖον θεωρεÖται ½ς τό ôριστον τ΅ν ποιηµάτων 

τοÜ Kυπρίου ΠοιητοÜ. TÉς àπαγγελίας προέταξεν ï κ. Λανίτης σύντοµον καί 

γλαφυράν ε¨σήγησιν, ≥τις κατεχειροκροτήθη âν τέλει, καθώς καί τό Ποίηµα, τό 

ïποÖον äκούσθη µετά συγκινήσεως καί βαθυτάτης προσοχÉς. 

 Mετά τήν àπαγγελίαν τοÜ Ποιήµατος, ï κ. M.Δ. Φραγκούδης àνέγνωσε 

Kριτικήν αéτοÜ Mελέτην περί τÉς ζωÉς καί τοÜ öργου τοÜ ΠοιητοÜ, âξετάσας τήν 

ποιητικήν αéτοÜ âξέλιξιν καί âνδιατρίψας κυρίως ε¨ς τά ε¨ς τήν Kυπριακήν 

Διάλεκτον γραµµένα ποιήµατά του, τά ïποÖα âχαρακτήρισεν, ½ς τά ôριστα τÉς ¬λης 

ποιητικÉς παραγωγÉς του. \Aποσπάσµατα τ΅ν ποιηµάτων τούτων àνέγνωσεν ï 

ρήτωρ. 

 Mετά τόν κ. Φραγκούδην ½µίλησε λεπτοµερ΅ς περί τοÜ \Aνεκδότου τοÜ 

ΠοιητοÜ ‰ Eργου ï κ. Γιάγκος \Hλιάδης. \Eξήτασε κυρίως τό σατυρικόν τοÜ ποιητοÜ 

öργον, διότι τά πλεÖστα τ΅ν ε•ρεθέντων χειρογράφων του περιεÖχον τραγούδια 

σατυρικά, καί àνέγνωσε πολλά αéτ΅ν àποσπάσµατα, γραµµένα µέ εéφυΐαν καί 

δηκτικότητα. ^O κ. \Hλιάδης àνέγνωσεν âπίσης µερικά àνέκδοτα γράµµατα τοÜ 

ΠοιητοÜ, ε¨ς τά ïποÖα περιείχοντο εéτράπελα ποιηµατάκια µέ περισσήν 

âλευθεροτοµίαν γραµµένα, καί âτελείωσε µέ γενικάς τινας κρίσεις περί τοÜ α¨σχροÜ 

âν τFÉ τέχνFη καί περί τÉς ποιήσεως γενικά. 

 \Eν τέλει ï κ. Nικ. Kλ. Λανίτης προέτεινεν, ¬πως àνατεθFÉ ε¨ς τριµελÉ 

\Eπιτροπήν âκ τ΅ν κ.κ. M.Δ. Φραγκούδη, Kωνσταντίνου A. Λανίτου καί Γιάγκου 

\Hλιάδου ™ ε€σπραξις âράνων πρός κατασκευήν ëνός µαρµαρίνου σταυροÜ, ï ïποÖος 
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νά στηθFÉ âπί τοÜ τάφου τοÜ ΠοιητοÜ. O≈τω ™ σεµνή Φιλολογική ^Eορτή διεξήχθη 

µέ θαυµασίαν âπιτυχίαν, ™ δέ πόλις, χάρις ε¨ς τούς àναλαβόντας τήν πρωτοβουλίαν 

αéτÉς, àπέδωκε τόν çφειλόµενον φόρον σεβασµοÜ ε¨ς τήν µνήµην τοÜ àτυχοÜς 

ΠοιητοÜ, ¬στις öψαλε τούς πόθους καί τάς âλπίδας τÉς µικρÄς µας Πατρίδος. 

 

\Aλήθεια, 14.12.1917. 
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KOINΩNIKH KINHΣIΣ 

 Παρά τ΅ν συνεργατ΅ν µας κ.κ. Γιάγκου \Hλιάδη καί Πάνου Φασουλιώτη 

âλάβοµεν àπαντήσεις ε¨ς ¬σα âν τFÉ χθεσινFÉ «Σάλπιγγι» κατ’ αéτ΅ν âγράφησαν. 

Δυστυχ΅ς ï χ΅ρος τÉς «\Aληθείας» qτο κατειληµµένος καί ™ δηµοσίευσις αéτ΅ν 

àνεβλήθη διά τό προσεχές ™µ΅ν φύλλον. 

 

\Aλήθεια, 14.12.1917. 

27 

 Xθές Kυριακήν, âγένετο âν τ΅ Θεάτρω Xατζηπαύλου τό προαγγελθέν 

φιλολογικόν µνηµόσυνον τοÜ πρός Kύριον âκδηµήσαντος λαϊκοÜ ποιητοÜ µας 

Bασιλείου Mιχαηλίδου. Mέ ¬λην τήν κακοκαιρίαν καί τάς àδιαλείπτους βροχάς, τό 

θέατρον qτο πλÉρες κόσµου àµφοτέρων τ΅ν φύλων. ^Ωµίλησαν κατά σειράν οî 

àξιότιµοι κ.κ. KωνσταντÖνος Λανίτης, δικηγόρος, Mενέλαος Δ. Φραγκούδης, 

Συντάκτης «\Aληθείας», καί ï âκ τÉς ΦιλολογικÉς ^Oµάδος ΛεµεσοÜ κ. Γιάγκος 

\Hλιάδης. Mετά τούς ρήτορας, τούς ïποίους κατερχοµένους τοÜ βήµατος 

παταγωδ΅ς âχειροκρότησε τό àκροατήριον, ï Bουλευτής κ. Nικόλας K. Λανίτης 

àνÉλθε τό βÉµα καί âπρότεινε, ¬πως •ποδειχθFÉ µία \Eπιτροπή, ™ ïποία νά ζητήσFη 

âράνους àπό τήν πόλιν, διά τήν κατασκευήν µαρµαρίνου σταυροÜ, ï ïποÖος νά τεθFÉ 

âπί τοÜ µνήµατος τοÜ àποβιώσαντος ποιητοÜ µέ τήν êρµόζουσαν âπ’ αéτοÜ 

âπιγραφήν. TοÜτο âγένετο àποδεκτόν καί ½ς τοιούτους èνόµασεν ï κ. Λανίτης τούς 

K.A. Λανίτην, Mενέλαον Φραγκούδην καί Γιάγκον \Hλιάδην. Oî àκροαταί 

âπεδοκίµασαν διά χειροκροτηµάτων àµφοτέρας τάς προτάσεις. 

 

≠Eνωσις, 14/27.12.1917. 

28 

 \Eν µέσω µεγάλης συρροÉς κόσµου âτελέσθη τήν παρελθοÜσαν Kυριακήν, âν 

τ΅ θεάτρω, τό φιλολογικόν µνηµόσυνον τοÜ ποιητοÜ Bασίλη Mιχαηλίδη, καθ\ ¬ 

½µίλησαν περί τÉς ζωÉς καί τοÜ öργου του καί àπήγγειλαν διάφορα ποιήµατά του 

οî κ.κ. KωνσταντÖνος A. Λανίτης, M. Φραγκούδης καί Γ. \Hλιάδης. 
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Kήρυξ, 15.12.1917. 

29 

(†) BAΣIΛEIOΣ MIXAHΛIΔHΣ 

 Mετά âνδείξεων τιµÉς âκήδευσεν ™ Λεµεσός τόν λαϊκόν Kύπριον ποιητήν 

Bασίλειον Mιχαηλίδην, τελευτήσαντα âν τ΅ Πτωχοκοµείω τÉς Πόλεως. Tήν 

κηδείαν âτίµησαν ï Δήµαρχος καί οî Bουλευταί. Tήν παρελθοÜσαν δέ Kυριακήν 

ïµάς φιλολογούντων Kυρίων τÉς ΛεµεσοÜ èργάνωσε πρός τιµήν τÉς µνήµης αéτοÜ 

φιλολογικήν ™µερίδα, καθ’ ≥ν àπηγγέλθησαν ποιήµατα αéτοÜ καί àνεγνώσθησαν 

µελέται κριτικαί âπί τÉς ζωÉς καί τοÜ öργου τοÜ ποιητοÜ. 

 

\Eκκλησιαστικός Kήρυξ, 15.12.1917 (τ. 7ος, σ. 624). 

30 

 Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν öγινεν âν τ΅ θεάτρω Xατζηπαύλου πολιτικόν 

µνηµόσυνον ε¨ς µνήµην τοÜ λαϊκοÜ ποιητοÜ Bασίλη Mιχαηλίδου. ΠροσÉλθε, παρά 

τόν βροχερόν καιρόν, àρκετός κόσµος, ½µίλησαν δέ οî κ.κ. KωνσταντÖνος A. 

Λανίτης, δικηγόρος, Mενέλαος Δ. Φραγκούδης, διευθυντής τÉς «\Aληθείας», καί 

Γιάγκος \Hλιάδης. TFÉ προτάσει τοÜ κ. Nικ. Kλ. Λανίτου äνοίχθη κατάλογος πρός 

κατασκευήν µαρµαρίνου σταυροÜ, ¬στις θά στηθFÉ âπί τοÜ µνήµατος τοÜ àοιδίµου 

ποιητοÜ. 

 

\Eλευθερία, 16/29.12.1917. 

31 

 \Eπί τ΅ θανάτω τοÜ âµπνευσµένου ποιητοÜ, γνησίου Kυπρίου ποιητοÜ, 

Bασίλη Mιχαηλίδη, τήν Kυριακήν âγένετο âν τ΅ θεάτρω Xατζηπαύλου φιλολογικόν 

µνηµόσυνον, καθ’ ¬ ï κ. M.Δ. Φραγκούδης, διά λίαν âξόχου κριτικÉς µελέτης, 

àνέλυσε τήν ζωήν καί δή τό öργον τοÜ ποιητοÜ, οî δέ κ. KωνσταντÖνος Λανίτης καί 

Γιάγκος \Hλιάδης àπήγγειλαν µερικά κοµµάτια àπό τά θαυµάσια öργα του. 

 

Φωνή τÉς Kύπρου, 16/29.12.1917. 

32 

 Tήν ëβδοµάδα αéτήν âσηµειώθη κάποια πνευµατική κίνησις ε¨ς τήν πόλιν 

µας. E¨ς τήν α€θουσαν τοÜ θεάτρου Xατζηπαύλου συνεκεντρώθη πλÉθος κόσµου καί 

âκ τ΅ν δύο φύλων, ¬πως àποδώσFη φόρον τιµÉς ε¨ς τήν µνήµην τοÜ àτυχοÜς 

ποιητοÜ Bασιλείου Mιχαηλίδου. ^O δικηγόρος κ. Kώστας Λανίτης àπήγγειλε τό 

πρός τήν 9ην \Iουλίου öπος τοÜ ποιητοÜ, γραµµένον, ½ς γνωστόν, ε¨ς τελείως 

κυπριακήν διάλεκτον, ï κ. Mενέλαος Δ. Φραγκούδης, διευθυντής τÉς «\Aληθείας», 

öκαµε àξιόλογον κριτικήν τοÜ öργου καί τÉς ζωÉς του, ï δέ κ. Γιάγκος \Hλιάδης 
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εrπεν çλίγα ½ραιότατα διά τό àνέκδοτον öργον, àπαγγείλας καί µερικά âκ τ΅ν µή 

âκδεδοµένων ποιηµάτων του. ^H δέ ¬λη τελετή, σεµνόν φιλολογικόν µνηµόσυνον 

µιÄς êγνÉς ποιητικÉς ψυχÉς, ™ ïποία àφÉκε τόσα µαρτύρια τ΅ν µεγάλων âξάρσεών 

της καί τόσα συνεισέφερεν ε¨ς τήν Kυπριακήν MοÜσαν, •πÉρξεν âπιτυχεστάτη καί ï 

κόσµος àπεκόµισεν âντυπώσεις àρίστας. 

 

Nέον ‰ Eθνος, 16/29.12.1917. 

33 

 E¨ς τό παρελθόν φύλλον τÉς «\Aληθείας» àνέγνωµεν, ¬τι ï κ. Γιάγκος 

\Hλιάδης θ’ àπαντήσFη ε¨ς ¬σας παρατηρήσεις âκάµαµεν ε¨ς τό παρελθόν ™µ΅ν 

φύλλον àπό τÉς στήλης ταύτης, ½ς πρός τήν κατακλεÖδα τÉς µελέτης του âπί τοÜ 

àνεκδότου öργου τοÜ  ποιητοÜ Bασίλη Mιχαηλίδη. Θά παρεκαλοÜµεν λοιπόν τόν κ. 

\Hλιάδην, ¬πως θελήσFη, µαζÉ µέ τήν àπάντησίν του, νά δηµοσιεύσFη καί ¬σα µέ 

τόσην âλευθεροστοµίαν εrπεν àπό τοÜ βήµατος, κλείων τήν ¬λην µελέτην του, διότι 

τοιουτοτρόπως δέν θά παραστFÉ κôν àνάγκη νά âπανέλθωµεν, καθόσον δέν 

πρόκειται βέβαια êπλ΅ς «περί γενικ΅ν τινων κρίσεων» διά τό α¨σχρόν âν τFÉ τέχνFη, 

½ς öγραψεν ™ «\Aλήθεια», àλλά περί τολµηροτάτων âκφράσεων καί κρίσεων, α¥τινες 

δέν εrχον ποσ΅ς τήν θέσιν των âν τFÉ σεµνFÉ âκείνFη τελετFÉ. 

 

Σάλπιγξ, 20/2.1.1918. 

34 

H ΔIAΛEΞH MOY KI O κ. E. XOYPMOYZIOΣ 

 \Aγαπητέ µου κ. M. Φραγκούδη, 

 Kρίνοντας στά «Mικρά Xρονικά» του ï κ. συντάχτης τÉς «Σάλπιγγας» τό 

«Φιλολογικό Mνηµόσυνο» πού διοργανώσαµε τήν περασµένη Kυριακή γιά τή µνήµη 

τοÜ ποιητÉ µας Bασίλη Mιχαηλίδη, χαραχτηρίζει τό τέλος τÉς διάλεξής µου ïλότελα 

àποτυχηµένο κι àτυχέστατο. Tί τά θέλετε; \Aπ’ àφτόν τόν πουριτανιστή καί νέο 

äθικολόγο σα νά περίµενα τήν κρίση τούτη. Mήπως µποροÜσε ï πρώην 

λυρικόφωνος àριστερός ψάλτης τÉς ^Aγίας Nάπας νά νοιώσFη τό πνέµα τÉς Nέας 

Ποίησης, τό πνέµα τοÜ «ΔιονυσιακοÜ µεθυσιοÜ» καί τοÜ «™δονισµοÜ», ¬πως τό 

χαραχτήρισα στή διάλεξή µου; K’ öπρεπε àκόµα νά περιµένω πώς τόν ôθρωπο πού 

χωρίζει κι àφτούς τούς πετεινούς àπό τίς ùρνιθες, πώς θά τόν àγγίζανε τά δυό τρία 

àθ΅α àνοιχτόλογα τοÜ ποιητÉ; ^O καηµένος ï κ. Xουρµούζιος! 

 \AκοÜστε τή λογική του: ‰ Eπρεπε νά χαλάσω, νά κόψω, νά κολοβώσω τή 

διάλεξή µου, γιατί µερικές àλήθειες οî ποτισµένοι àπό τήν ψεφτιά µαθητές µας δέν 

öπρεπε, κατά τήν ¨δέα του, νάν τίς àκούσουν!  Kαί βγαίνει τό συµπέρασµα: Kάθε 

ρήτορας πρέπει νôχFη •πόψει του πώς θά τόν àκοÜνε καί τά παιδιά κι οî µαθητές, 
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καί πρέπει γι’ àφτό νά συνταιριάζFη τή διάλεξή του µέ τήν äθική τους, τήν 

α¨στητική τους καί τό µυαλό τους! Mά τότες, ôν εrν öτσι, τùνοµα γυναÖκα πρέπει 

ïλότελα νά λείψFη àπό τίς διάλεξες, γιατί πάντα τοÜτο στούς γυναικοστερεµένους 

µαθητές φέρνει κάποια àνατριχιάσµατα. Kι’ àληθινά, σύµφωνα µέ τή λογική του 

τούτη, àπορ΅ πώς ï €διος πέρσι τόλµησε νά κάνFη µιά ïλάκερη διάλεξη «περί 

γυναικός». ^O καηµένος ï κ. Xουρµούζιος! 

 Γιά νά µήν τοÜ ταράζουνται τά νέβρα - κι εrναι κρÖµα ï ôθρωπος! - θά 

συβουλέψω τούς µελλούµενους ρήτορες τÉς πόλης µας στίς ïµιλίες τους νά µήν 

καταπιάνουνται µέ ôλλα θέµατα παρά τήν àνάπτυξη, τήν âξήγηση καί τήν àνάλυση 

τοÜ «Ψαλτηρίου», τÉς «^Aµαρτωλ΅ν Σωτηρίας», τÉς «\Oκτωήχου», τ΅ν «Πράξεων 

τ΅ν \Aποστόλων», κ.λ.π., τ΅ βιβλίω δηλ. πàποτελοÜνε τή µόνη πνεµατική τροφή 

του. ‰ A, παρντόν!  Ξεχάσαµε τήν «Πατρίδα» καί τόν «\Eθνικό Kήρυκα». ^O καηµένος 

ï κ. Xουρµούζιος! 

 Kαί θôθελα νά τόνε ρωτήσω àκόµα: Γιατί τήν äθική του σταβροφορία δέν τήν 

κηρύσσει καί κατά τοÜ κινηµατογράφου καί δέ συβουλέβει γιά τά χρηστά ¦θη τ΅ 

µαθητ΅ µας τό κλείσιµό του, àφοÜ σ’ àφτόνε συχνότατα οî àθ΅ες λέξεις τοÜ ποιητÉ 

àποτελοÜνε τήν πιό σπαρταριστή πραµατικότη. Tά δέ φιλιά - φρίξε καηµένε κ. 

συντάχτα!- τά φιλιά δέν λείπουνε οûτε στιγµή. ^O καηµένος ï κ. Xουρµούζιος! 

 BγÉκε τόσο θερµός διαφεντεφτής τÉς äθικÉς τ΅ µαθητ΅ µας àναφίβολα àπό 

πατρικό âνδιαφέρο. Γι’ àφτό καί µεÖς τονέ συβουλέβουµε, ¦ καί τόν παρακαλοÜµε 

àκόµα, νά µή στείλFη τά παιδιά του σôλλη µας διάλεξη, γιά νά µήν öχουµε àπάνω 

µας τό βάρος τÉς äθικÉς καταστροφÉς τους! Erναι πολύ προτιµότερο καί καλήτερο 

νά τά φυλάγFη àποκλειστικά γιά νά χορέβουνε χαριτωµένα στίς παράστασες τοÜ 

Xριστουγεννιάτικου Δέντρου. ^O καηµένος ï κ. Xουρµούζιος! 

 ≠Oσες φορές àνοίξFη τό στόµα του γιά νά äθικολογήσFη, σέ µένα τοéλάχιστο - 

êµαρτία ξεµολοηµένη - ™ φωνή του κάνει τήν âντύπωση τÉς βραχνÉς καί 

παράτονης φωνÉς καλογέρου, βγαλµένου àπό µουχλιασµένα µοναστήρια! ^O 

καηµένος ï κ. Xουρµούζιος! 

 Σκηµάτισε ≤να âπιτελεÖο καί χύµηξε âνάντιά µας! Mά οî στρατηγοί του εrν’ 

¬λοι µασκαρεµένοι! Kαί τό µόνο πού θôχε κανείς νά τούς πFÉ εrναι, πώς ôθρωπος µέ 

äθικό ≈ψος εrναι κεÖνος µοναχά, πού σά θέλει νά χτυπήσFη ëνός βγαίνει στό πάλεµα 

µέ τùνοµά του. Kαί σεÖς, διάφοροι λιονταρÉδες, àφοÜ θέλετε νά µÄς χτυπήσετε, τί 

µÄς φοβÄστε καί κρύβεστε πίσω àπό διάφανα, âφτυχ΅ς, ψεφτονόµατα; BγÄτε στό 

κονταροχτύπηµα παλληκαρίσια κι àντρίκεια µέ τùνοµά σας, ôν τόντις εrστε ôντρες 

καί παλληκάρια. 
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 Y.Γ. Tοιµαζόµουνα νά βάλω τùνοµά µου στά ¬σα öγραψα, ¬ταν ξάφνου τό 

µάτι µου öπεσε àπάνω στό πρ΅το ôρθρο τÉς «Σάλπιγγας». Tό πÉρα τότε καί τό 

διάβασα προσεχτικά. ^O καηµένος ï κ. Xουρµούζιος! 

 Παίρνοντας àφορµή àπόνα ôρθρο τÉς «^Eστίας» γιά τόν âκφυλισµό τÉς 

\AθηναϊκÉς κοινωνίας, µοÜ χτυπάει µ’ ôσκηµα λόγια γιά τά ¬σα εrπα προχτές στή 

διάλεξή µου γιά τό πνέµα τÉς Nέας Ποίησης. ^O καηµένος ï κ. Xουρµούζιος! 

 \Aληθινά, ≈στερ’ àπό τό διάβασµα τôρθρου του κείνου, πολύ τονέ λυπήθηκα. 

Kακόψυχος δέν εrµαι. Kατάβαθά µου öννοιωσα µιά µεγάλη λύπηση γιά τήν 

πνεµατική του φτώχια, καί, ε¨λικρινά, µιά βαθειά ψυχοπόνεση α¨στάνθηκα γιά τή 

φριχτή σύχιση καί µπέρδεψιά, πού βασιλέβει στό µυαλό του µέσα. Kαί, σ’ 

ïρκίζουµαι, πώς ôρχισα µάλιστα καί νά µετανοιώνω γιά τά ¬σα öγραψα πιό àπάνου 

σέ βαθµό πού σκέφτηκα νάν τά ξεσκίσω. Mά τί νά σοÜ π΅, µιά καί γράψω κατιτίς, 

λυπÄµαι ≈στερα γώ ï πατέρας µ’ àλυπησιά νά πνίξω τό παιδί µου. ^O καηµένος ï κ. 

Xουρµούζιος! 

 Erναι, µά τήν àλήθεια, àπορίας ôξιο πώς τά κατάφερε νά συνταιριάσFη, 

νàδερφώσFη καί νά µÄς τά παρουσιάσFη πλάϊ-πλάϊ τόν κοινωνικό âκφυλισµό τÉς 

\Aθήνας µέ τό νόηµα γενικά τÉς Παγκόσµιας Tέχνης! Στέκουµαι καί θαµάζουµαι κι 

àπορ΅ ποιά σκέση µποροÜνε νôχουνε àφτά τά δυό. Kι’ ôς τό δείξουµε µέ λίγα 

λόγια. 

 Tό πρ΅το, καθένας τό ξέρει πώς εrναι ≤να τοπικό φαινόµενο τÉς \Aθήνας καί 

κατέξοχα τÉς πρώτης της τάξης, πού κυλιέται σ≤να βοÜρκο âκφυλισµοÜ 

àπερίγραφτο (πού, âφτυχ΅ς, οûτε χνάρι τέτοιου àπαντιέται στίς âπαρχίες, πού 

ζοÜνε àκόµα τήν êγνή ζωή τÉς Pωµέϊκης παράδοσης), φαινόµενο ποûχει δυό α¨τίες. 

^H πρώτη εrναι îστορικοί λόγοι, πού πρέπει νά ζητηθοÜνε στά χρόνια τά ≈στερ’ àπό 

τήν ≠Aγια Λεφτεριά, ¬ταν àστόχαστα οî τότες διανοούµενοί µας θέλανε νά 

µεταφυτέψουνε τό µεγάλο πιά δέντρο τοÜ \EβρωπαϊκοÜ ΠολιτισµοÜ στό δικό µας τό 

χ΅µα, πàκόµα οûτε τόν ëαφτό του δέν εrχε γνωρίσει καί πού τά συστατικά του 

ε€τανε ïλότελα àλλοιώτικα κι àταίριαστα γιά νά δεχτFÉ τό τέτοιο µεταφύτεµα. ^H 

δέφτερη α¨τία πάλε σ’ âκεÖνα τά χρόνια πρέπει νά ζητηθFÉ στήν καθιέρωση ëνός 

âχπαιδεφτικοÜ συστηµάτου (πού σχεδόν €σαµε τά σήµερα ξακολουθάει), 

συστηµάτου, πού, ¬πως λέει κι’ ï φωτισµένος γιατρός τÉς Πόλης, ï Φώτης 

Φωτιάδης, φέρνει àναντίλεχτα τό «νοητικόν âκφυλισµό», πού àπ’ àφτόνε 

φυσικώτατα ≈στερα κι àσταµάτητα öρχουνται ¬λοι οî ôλλοι âκφυλισµοί. 

 TοÜ âκφυλισµοÜ λοιπόν τούτου ποιά α¨τία µπορεÖ νpναι τό καινούργιο πνέµα 

τÉς Ποίησης καί γενικά τÉς Παγκόσµιας Tέχνης, πού θαρρετά τό διαλάλησα στή 

διάλεξή µου, ôν καί πρόβλεπα τàπαίσιο κρώξιµο τ΅ν κορακι΅ν, µονάχα ï κ. E. 

Xουρµούζιος τό ξέρει. Tό πνέµα τοÜτο τοÜ «ΔιονυσιακοÜ µεθυσιοÜ» καί τοÜ 
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«\AπολλωνισµοÜ» ¦ «^HδονισµοÜ» εrναι, ¬πως τό βρίσκει ï Nίτσε κι ¬λοι οî ôλλοι, τό 

€διο τό πνέµα τÉς \Aρχαίας ^EλληνικÉς Tέχνης. Kι’ ¬ταν ï µεγάλος φιλόσοφος τοÜ 

Zαρατούστρα συβούλεβε τούς τεχνίτες νά δηµιουργήσουν τήν τέχνη τους µέ τή 

«µορφή τÉς àρχαιότερης καί πλέον οéσιώδικης µέθης, τÉς γενετήσιας µέθης» τούς 

φώναζε  àφτό τό πνέµα τÉς àρχαίας τέχνης ν’ àγκαλιάσουν, τÉς Tέχνης πού 

γνώρισε καί φανέρωσε καί ≈µνησε àφτές τίς àρχαιότερες κι’ àληθινότερες πηγές 

τÉς ZωÉς. Γιατί, ¬πως λέει κι ï Havelock Ellis στίς µελέτες του τÉς «Γενετήσιας 

Ψυχολογίας», «™ γενετήσια ïρµή βρίσκεται στή ρίζα τÉς ZωÉς, καί δέ θά τιµήσουµε 

τή ζωή, âφόσο δέ δοκιµάσουµε νàντιληφτοÜµε àφτήν τήν ïρµή».  

 K’ âφτυχ΅ς, ™ Tέχνη στό ζωντανό κιàληθινό φώναγµα τοÜ µεγάλου 

φιλόσοφου κι ¬λων τ΅ν ôλλων •πάκουσε. Γεννήθηκε öτσι τό καινούργιο τό νόηµά 

της, τό τόσο συγγενικό µέ τό νόηµα τÉς Tέχνης τοÜ àρχαίου ^EλληνικοÜ κόσµου. 

Kι ï σηµερινός âµπρεσσιονισµός στή Zωγραφική καί Γλυπτική τίποτ’ ôλλο δέν εrναι 

παρά τàγκάλιασµα τ΅ν πιό βαθει΅ν àφορµ΅ν καί πηγ΅ν τÉς µεγάλης ZωÉς, τό 

συνταίριασµα δηλαδή µέ τήν €δια τήν àρχαία àντίληψη. ^O µεγάλος Rodin στό 

•πέροχο «Φιλί» του τί ôλλο µÄς φανερώνει; 

 K’ ™ δικιά µας Nεοελληνική Ποίηση àχαµνά στήν àρχή µά τώρα µ¬λη τήν 

ïρµή καί τή δύναµη Nέας Tέχνης, καί µ¬λους τούς •ποσυνείδητους δεσµούς µέ τήν 

àρχαία, στράφηκε µέ τό Σικελιανό καί τό Bάρναλη στό καινούργιο, «τ’ \Aπολλώνιο 

φ΅ς», ποsναι τό €διο τό πέρκαλλο φ΅ς τÉς παλιÄς \OµορφιÄς. 

 \Aφτά σύντοµα-σύντοµα εrπα στή διάλεξή µου κιàφτά µέ µιάν àπελπιστική 

κι àγιάτρεφτη στραβοµάρα βρÉκε ï καηµένος ï κ. Xουρµούζιος ½ς α¨τίαν τοÜ 

âκφυλισµοÜ τÉς \Aθήνας! Kι àκόµα, àληθινά àπορ΅, πώς ï κ. συντάχτης τÉς 

«Σάλπιγγας» θέλει νά µέ παραστήσFη πώς φώναξα καί συβούλεψα ¬λους νά ριχτοÜνε 

στόν πιό àκόλαστο κι’ àχαλίνωτο σαρκικό ™δονισµό, âν΅ âγώ µονάχα ξερά κι’ êπλά 

àνάφερα τό νόηµα τÉς νέας Tέχνης. ‰ H âχτός ôν νοµίζει ï κ. συντάχτης πώς àφτά 

τά δυό καθόλου δέ διαφέρουνε. 

 Mόλον ποûθελα νά γράψω àκόµα πολλά γι’ àφτό τό ζήτηµα, εrν’ àνάγκη 

¬µως νά σταµατήσω, γιατί βλέπω πώς àπό λίγα µόνο λόγια ποûχα σκοπό νά π΅, 

öγραψα êλάκαιρο ôρθρο. K’ âλπίζω, àγαπητέ µου κ. Φραγκούδη, πώς θά 

συχωρέσετε τή µεγάλη κατάχρηση ποûκανα τοÜ πολύτιµου χώρου σας. 

 Λεµεσό, 16 τοÜ Δεκέβρη  1917. 

 Mέ τήν πιό βαθειά âχτίµηση, Γιάγκος \Hλιάδης. 

 

\Aλήθεια, 21.12.1917. 
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Γράµµατα ε¨ς τήν «Σάλπιγγα»: 
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ΠOIOI OI YΠEYΘYNOI 

 [Δηµοσιεύοµεν κατωτέρω, àδεί÷α τοÜ γράψαντος, τό δεύτερον γράµµα τό 

ïποÖον àξιοσέβαστος συµπολίτης µÄς àπέστειλε, κατόπιν τ΅ν ¬σων àσυναρτησι΅ν 

âδηµοσιεύθησαν ε¨ς τό παρελθόν φύλλον τÉς «\Aληθείας» •πό γνωστ΅ν καί 

àγνώστων µειράκων. E¨ς τήν δηµοσίευσιν ταύτην προβαίνοµεν, ùχι βεβαίως διότι 

δίδοµεν καί τήν âλαχίστην κôν προσοχήν ε¨ς τά δηµοσιευθέντα χυδαιολογήµατα, 

àλλά γιά νά γνωρίσFη τό àγνοοÜν κοινόν, ¬τι τά •γιÄ στοιχεÖα τÉς πόλεώς µας δέν 

µένουν àπαθÉ πρό τ΅ν συµπτωµάτων τÉς νόσου, περί wς διελάβοµεν ¦δη àπό 

γενικÉς ¬λως àπόψεως]. 

 «Φίλε κ. Xουρµούζιε, 

 \Aνέγνωσα âπισταµένως ¬σα ï κ. Γιάγκος \Hλιάδης âν τ΅ τελευταίω φύλλω 

τÉς “\Aληθείας” öγραψεν. Erνε àληθ΅ς λυπηρόν, ¬τι ï πολυπράγµων αéτός νέος δέν 

κατώρθωσε νά µάθFη àκόµη àπό τούς γονεÖς του, ¦ τοéλάχιστον àπό τόν àξιότιµον 

θεÖον του, τοÜ ïποίου µέχρι σήµερον âροκάνισεν àρκετά χρήµατα διά τάς àτελεÖς 

öτι σπουδάς του, ¬τι çφείλει νά δεικνύFη µεγαλείτερον σεβασµόν πρός τάς 

àντιλήψεις τÉς κοινωνίας, âν µέσω τÉς ïποίας ζFÉ καί ™ ïποία δέν öχει καµµίαν 

àνάγκη βέβαια νά φωτισθFÉ àπό τά λαµπρά φ΅τα τÉς διανοίας του. 

 ‰ Eτι, ¬µως, λυπηρότερον δι’ αéτόν εrνε, ¬τι στερεÖται καί τοÜ στοιχειώδους 

σεβασµοÜ πρός ëαυτόν, διότι ôλλως δέν θά εrχε τό τουπέ νά σερβίρFη ε¨ς τό κοινόν 

¬σα τόν âµετόν àληθ΅ς προκαλοÜν καί àηδίαν τοÜ çρθοφρονοÜντος κόσµου, µόνον 

δέ τοÜ παλίµπαιδος πάτρωνός του τήν âκτίµησιν καί âνθουσιασµόν. 

 Tό βέβαιον εrνε ¬τι ôλλοι εrνε οî κυρίως •πεύθυνοι τÉς âπικινδύνου ταύτης 

θρασύτητος τÉς νεωτέρας γενεÄς. Erναι âκεÖνοι âκ τ΅ν συναδέλφων σας, οî ïποÖοι 

âνδιαφερόµενοι µÄλλον ε¨ς ôλλας âπικερδεÖς âνασχολήσεις, àδιαφοροÜν τελείως διά 

τά àναγνώσµατα, τά ïποÖα σερβίρουν ε¨ς τούς àναγνώστας των, âπιτρέποντες ε¨ς 

µερικά âξηµµένα καί δοκησίσοφα παιδάρια, τά ïποÖα, âπειδή àνέγνωσαν τόν 

“Δωδεκάλογον τοÜ Γύφτου” ¦ τούς “Kαϋµούς τÉς Λιµνοθάλασσας” τοÜ ΠαλαµÄ, 

νόµισαν ¬τι öχουν τό δικαίωµα ν’ àποφαίνωνται καί περί σοβαρωτάτων κοινωνικ΅ν 

ζητηµάτων, âν΅ πέρυσιν àκόµη âγκατέλειψαν τά γυµνασιακά βάθρα καί τά 

χοροδιδασκαλεÖα τ΅ν \Aθην΅ν. 

 \Eλπίζω, φίλε κύριε Xουρµούζιε, ¬τι δέν θά διακόψετε τόν àγ΅να σας κατά 

τÉς âκλύσεως τ΅ν äθ΅ν, ™ ïποία µαστίζει πραγµατικ΅ς τάς κοινωνίας µας, ¬σον 

δέν φαντάζεσθε €σως, καί ½ς σÄς öγραφα καί ε¨ς τό προηγούµενον µου γράµµα δέν 

öχετε παρά νά σφυγµοµετρήσητε καλύτερα τήν κοινωνίαν, διά νά τό àντιληφθÉτε. 

Aéτό âπιβάλλει τό καθÉκον σας πρός τήν κοινωνίαν, âν τFÉ ïποί÷α ζÉτε, καί τÉς 

äθικÉς, τÉς ïποίας πÄς öντιµος καί äθικός δηµοσιογράφος çφείλει νά εrνε πάντοτε 

ôγρυπνος φρουρός. 
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 Mετ’ àγάπης, Πολίτης. Λεµεσός, 5.1.1918». 

 

Σάλπιγξ, 26/8.1.1918. 
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 \Aγαπητέ µου Xρ. Περιστιανίδη, 

 Σύµφωνα µέ τήν àποθυµιά σου, σοÜ στέλλω σήµερα γιά τόν «A¨΅να» ≤ν’ àπό 

τ’ àνέκδοτα τραγούδια τοÜ ποιητÉ µας, πού πέθανε δ΅ κ’ ≤να µÉνα. Γιά µένα εrναι 

τό καλήτερο τÉς àνέκδοτης σειρÄς τ΅ν λυρικ΅ν του τραγουδι΅ν. Στή διάλεξή µου 

γιά τ’ àνέκδοτό του öργο τό χαραχτήρισα π΅ς «δείχνει µιά συνηθισµένη στούς 

ποιητές àποθυµιά γι’ àψηλότερα πετάµατα σ’ ≤ναν àέρα πιό λέφτερο καί µιά 

νοσταλγική θύµηση τ΅ν βουν΅ν, πού àπάνου σ’ αéτά µέ τό παναιώνιο τραγούδι τÉς 

Φύσης τÉς àθάνατης ζητάει ™ ποιητική ψυχή νά ξεχάσFη τίς γήινες λύπες της καί τά 

κοσµικά της τά βάσανα...». 

 M’ àγάπη παντοτινή Γιάγκος \Hλιάδης. 

 Tό τραγούδι νά το àκέριο: 

«≠Oλοι µοÜ λέγουν “öπαυσεν ™ λύρα σου νά ψάλλFη;” 

àλλά κανείς τό χέρι του στό στÉθος µου δέ βάλλει· 

κανείς δέν âδοκίµασε νά ψάξFη τήν καρδιά µου· 

öχω κ’ âγώ τίς πίκρες µου, öχω τά βάσανά µου. 

Λύπη βαρειά σά θάλασσα πλακώνει τήν ψυχή µου 

Mισ΅ τόν κόσµο, δέν µπορ΅, µισ΅ καί τή ζωή µου. 

‰ Aχ! πότε àπό τήν κόλαση θά βγ΅ αéτοÜ τοÜ κόσµου; 

‰ Ω MοÜσα, σήκωσε αéτήν τή νύχτα àπ’ âµπρός µου, 

νά δ΅ κ’ âγώ µέ µιά µατιά λιγάκι τήν ™µέρα 

νά µοÜ àνοίγFη τήν καρδιά, γιά νά κοιτάζω πέρα, 

ε¨ς τά βουνά πού φαίνονται ε¨ς τήν καρδιά µου µαÜρα, 

πέρα, âκεÖ ποÜ τραγουδοÜν τά πεÜκα µέ τήν αûρα. 

\EκεÖ νά παρηγορηθ΅, τή λύπη µου ν’ àφίσω, 

âκεÖ, âκεÖ, µαζί µ’ αéτά κ’ âγώ νά τραγουδήσω». 

 

A¨ών, 1/14.1.1918. 

37 

ΣHMEIΩMATA: 

ENAΣ KYΠPIΩTHΣ ΠOIHTHΣ 

 \Eδ΅ καί δυό µÉνες πάνω-κάτω πέθανε ï µοναδικός €σως Kυπριώτης 

ποιητής, ï Bασίλης Mιχαηλίδης. Στ’ àγαπηµένα µου «Γράµµατα», πού àναφίβολα 

σήµερ’ àποτελοÜνε τόν κρουσταλλένιο καθρέφτη τÉς NεοελληνικÉς Tέχνης καί 
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διανόησης, àξίζει νά γραφτοÜνε δυό λόγια γιά τό öργο τοÜ ποιητÉ àφτοÜ, πού, ôν 

δέν πρόστεσε καί κεÖνος κάτι τό σηµαντικό στή Nεοελληνική MοÜσα κι ôν οî 

êρµονίες τÉς λύρας του ε€τανε πολύ àστενικές, γιά νά φτάσουνε στίς κορφές τοÜ 

NεοελληνικοÜ ΠαρνασσοÜ, µπόρεσε ¬µως ôξια νά τραγουδήσFη τούς πόθους καί τά 

ùνειρα τοÜ νησιοÜ του καί νά •µνήσFη καί νά περιγράψFη µ’ ïλότελα âπικό 

συνέπαρµα τίς θυσίες του, γιά τό ξεσκλάβωµα τÉς ΦυλÉς. 

 ^O B. Mιχαηλίδης γεννήθηκε στό χωριό Λεφκόνοικο, δ΅ καί 68 χρόνια πάνω-

κάτω. Mικρός πÉγε στή Σκάλα, µιάν àπό τίς πόλες τÉς Kύπρος, κ’ öµεινε ½ς 

•πότροφος στή Mητρόπολη, γιατί ï τότες Mητροπολίτης Kιτίου Kυπριανός πολύ 

τόν àγαποÜσε. ^H παίδεψή του ε€τανε ïλότελα στοιχειώδικη. Oûτε καί τό Δηµοτικό 

σχολειό, µοÜ φαίνεται, τέλειωσε. ≠Oσα ¬µως µπόρεσε νά µάθFη τά χρωστÄ στούς 

τότες λογάδες καί δασκάλους τÉς Σκάλας, πού ταχτικά συναζόντουσαν στή 

Mητρόπολη, γιά νά συζητήσουνε καί νά κουβεντιάσουνε µέ τό Δεσπότη àπάνω στά 

διάφορα ζητήµατα. Συνεδενότανε πολύ µέ τόν τότες ποιητή Θεοχαρίδη, πού πέθανε 

δώ καί κάµποσα χρόνια καί ποûβγαλε γιά λίγο καιρό µιάν àπό τίς πρ΅τες 

Kυπριώτικες φηµερίδες, τό «Στασίνο». MπορεÖ κανείς νά πFÉ πώς àφτός ï 

Θεοχαρίδης τοÜ στάθηκε καί δάσκαλος. Tήν âποχή κείνη ï ποιητής µας γνώρισε καί 

βαστοÜσε φιλία καί µέ τό Bιζυηνό, πού, καθώς εrναι γνωστό, γιά µερικa χρόνια 

öµεινε στήν Kύπρο ½ς •πότροφος τÉς \AρχιεπισκοπÉς. 

 Mεγάλος πιά ï ποιητής καί µέ τή βοήθεια €σως τοÜ προστάτη του Δεσπότη, 

πÉγε στήν  \Iταλία, γιά νά σπουδάσFη ζωγραφική, πού γι’ àφτήν öννοιωθε µεγάλην 

àγάπη. Mά τά •λικά του µέσα δέν τοÜ πιτρέψανε νά µείνFη περισσότερο àπό 

µερικούς µÉνες, κ’ öτσι ξαναστράφηκε στήν Kύπρο. Tούτη τή φορά, ¬µως, 

καταστάλαξε στή Λεµεσό, ¬που κι öµεινε €σαµε τή στερνή του µέρα. Tàποτέλεσµα 

τοÜ ταξιδιοÜ του στήν \Iταλία ε€τανε τά λίγα \Iταλικά πού µπόρεσε νά µάθFη καί δυό 

ε¨κόνες ΠαναγιÄς, πού τίς öκανε ≈στερ’ àπό τό γυρισµό του. ^H µιά στολίζει κôποια 

χωριάτικη âκκλησιά κ’ ™ δέφτερη σήµερα βρίσκεται στό ΦτωχοκοµεÖο τÉς Λεµεσός. 

TÉς τελεφταίας àφτÉς τά πρόσωπα τÉς ΠαναγιÄς καί τοÜ XριστοÜ µπορεÖ νά πFÉ 

κανείς πώς εrναι πιτυχηµένα καί µέ κάποιαν àναλογία ζωγραφισµένα. Mά τôλλα 

µέρη καί κατέξοχα τά πόδια καί τά χέρια τοÜ µικροÜ XριστοÜ δέν παρουσιάζουνε 

καµµιάν àναλογία καί καµµιάν τεχνοδούλεψη καί δείχνουνε πώς τοÜ ζωγράφου 

τους τοûλειπε τό λεφτό καλλιτεχνικό γοÜστο κ’ ™ µατιά κείνη πού ξέρει νά µετρÄ 

τίς àναλογίες καί τίς χρειαζούµενες àπόστασες. 

 \Aµέσως ≈στερ’ àπό τό γυρισµό του àπό τήν \Iταλία, τόνε βρίσκουµε 

νοσοκόµο στό Λεµεσιανό Δηµοτικό NοσοκοµεÖο, ποûµεινε κάµποσα χρόνια. \Aπό κεÖ 

πιά ï ποιητής, àπό àρρώστια σ’ àρρώστια κι àπό φτώχεια σέ φτώχεια, ≈στερα 
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µάλιστα κι àπό τ’ ôσκηµο συνήθιο τοÜ πιοτοÜ, πού τόν öκανε àνήµπορο γιά δουλειά, 

κατάντησε στό ΦτωχοκοµεÖο. 

 Kαί στό νοÜ µου πάντα ζωηρά θά βαστ΅ τή θύµηση τοÜ ποιητÉ σά στούς 

στερνούς του µÉνες περιδιάβαζε στήν àβλή τοÜ Φτωχοκοµείου µέ τό 

χαραχτηριστικό σούρσιµο τ΅ν ποδι΅ν του καί σάν τ’ àπογιόµατα, καθισµένος σ’ ≤να 

πλαϊνό καφενεδάκι, παραπονιόταν γιά τήν àσπλαχνιά τÉς µοίρας του καί γιά τήν 

àξιολύπητη κατάντια του. 

 Kαηµένε ποιητή! Kλαίοντας θυµÄµαι τώρα τούς δυό στίχους, πού τόσο συχνά 

συνήθιζες νά λές λίγο καιρό, πρίν καί σένα τοÜ θανάτου τό σκλερό χέρι βυθίσFη 

«στôδυτα τÉς θεϊκÉς àνυπαρξίας»: 

 «Θεέ µου, καί νά πέθανα ≤να Σαββάτο βράδι 

 τήν Kεριακή πού τό πρωΐ νά κατεβ΅ στόν ≠Aδη...». 

 ^H στερνή ποιητική του àποθυµιά öγινε. ≠Eνα Σαββάτο βράδι, ≥συχα - ≥συχα, 

ξεψύχισε µέσα στή στενή καµαρούλα τοÜ Φτωχοκοµείου, δίχως κλάψες καί 

µοιρολόγια νά ξεσπάσουνε στό νεκροκρέββατό του τριγύρου. 

 ^O Bασ. Mιχαηλίδης öγραψε τό περσότερο στήν Kυπριώτική µας τήν 

ντοπιολαλιά. Στήν àρχή, ¬σες φορές δέν τή µεταχειριζότανε, öγραφε στήν 

καθαρέβουσα κι àγάλια àγάλια öφτασε σέ µιά µισοδηµοτική ¦ κάλλια µιχτή. Γιατί 

σάν àπαίδεφτος ποûτανε öµεινε ïλότελα ùξω àπό τή µεγάλη Γλωσσική πανάσταση 

καί τό µυαλό του öµεινε κλειστό στό πέρκαλλο φ΅ς τÉς \Aλήθειας. 

 ‰ Aγγισε ¬λα τά ε€δη τοÜ ΠοιητικοÜ Λόγου καί φανερώθηκε πότε âπικός, 

πότε λυρικορωµαντικός, καί πότε σατυρικός. ‰ Aν ¬µως τùνοµά του εrναι 

προωρισµένο νά χαρFÉ κάποιαν πλατύτερη ζωή καί τό öργο του νά νικήσFη τό 

σιδερένιο χέρι τοÜ KαιροÜ, τοÜτο, àναφίβολα, θάν τό χρωστάFη στή δούλεψη τÉς 

\EπικÉς Θέαινας καί µαζί τÉς MητρικÉς του Γλώσσας. 

 Tά γνωστά του τραγούδια, âξόν τά σκορπισµένα στίς διάφορες φηµερίδες, 

βρίσκουνται δηµοσιεµένα µέσα σέ δυό συλλογές, τήν «\AσθενÉ Λύρα» καί τά 

«Ποιήµατα». ^H πρώτη, πού βγÉκε τό 1880*, εrναι τόντις àστενική. Tά ποιήµατα τÉς 

συλλογÉς àφτÉς, σκεδόν ¬λα γραµµένα στήν καθαρέβουσα, εrναι ïλότελα àνάξια 

προσοχÉς. ^O Mιχαηλίδης χρωστÄ τή φήµη του στή δέφτερη (1911). Kι àπ’ àφτήν 

πάλι λίγα ξεχωρίζανε, τά γραµµένα àποκλειστικά στήν ντοπιολαλιά µας: «Mία 

âπιστολή ε¨ς Kυπριακήν διάλεκτον». «^H Kύπρος πρός τούς λέγοντας ¬τι δέν εrναι 

^Eλληνική», «Aî διαιρέσεις καί αî κοινωνίαι» κτλ. Tά καλήτερα ¬µως τÉς σειρÄς 

àφτÉς, καθώς κι êλάκερου τοÜ öργου του, εrναι: «^H Xιώτισσα âν Λεµεσ΅ κατά τό 

1821» καί τό µεγάλο του öπος: «^H 9η \Iουλίου 1821 âν Λευκωσί÷α (Kύπρου)». Λίγα 

λόγια ξεχωριστά γι’ àφτό εrν’ àπαραίτητα. 
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 Γιατί δείχνει ¬λα τά σηµάδια µεγάλου öπους, πού πρέπει νàκουστFÉ σ’ ¬λην 

τή Pωµιοσύνη καί νά ξεταστFÉ πιό βαθειά καί πιό πλατειά àπό ôλλους àξιώτερούς 

µας. Διήγηση πού κυλÄ àβίαστα µέ φυσικότη καί ζωντάνια περιγραφική •πέροχη 

πάνου στήν τεχνοτροπία καί στήν ψυχοσύνθεση τοÜ ΔηµοτικοÜ τραγουδιοÜ. \Eπικό 

τραγούδι π’ ôγγισε τήν Kυπριώτικη ψυχή στàπόβαθά της καί πού θά φαίνεται 

πάντα σάν τό πιό γνήσιό της παιδί. Kι àξίζει δ΅-πέρα νàναφέρω κάτι τό πολύ 

σηµαντικό, γιά τήν àξιότη τοÜ τραγουδιοÜ àφτοÜ. Πολλούς ôκουσα νàπαγγέλλουνε 

κοµµάτια του. Σάν τούς ρώτησα ôν ξέρουνε τόν ποιητή τους, µ’ àπαντήσανε πώς 

εrναι δηµοτικό Kυπριώτικο. Kαί δ΅, µοÜ φαίνεται, στέκει ¬λη ™ àναγνώριση τÉς 

àξίας τοÜ âπικοÜ, κατέξοχα, τραγουδιοÜ. Nά στοχαστFÉ ï ποιητής του, ¬πως 

στοχάζεται ï λαός ï €διος, πού τόν âµπνέει, νά α¨στανθFÉ, ¬πως κεÖνος α¨στάνεται, σέ 

βαθµό πού νά µήν ξεχωρίζεται ™ •ποκειµενική ψυχή àπό τήν àντικειµενική. 

Mήπως ï Ψυχάρης σ’ àφτό δέ βρÉκε, πώς στέκεται ™ µεγαλήτερη δόξα τοÜ 

ΣολωµοÜ; 

 Στήν «9 \Iουλίου» κτλ. περιγράφουνται τά µαρτύρια τ’ \Aρχιεπίσκοπου 

KυπριανοÜ καί τ΅ν ôλλων Δεσποτάδων τοÜ NησιοÜ κι ï ™ρωϊκός τους θάνατος àπό 

τούς Tούρκους τό πρωΐ τÉς îστορικÉς àπό τότες µέρας τÉς 9 τ’ ^Aλωνάρη 1821. Kι’ 

àνάµεσ’ àπ’ ¬λο τό τραγούδι περνάει µιά λυπητερή, µελαχολικιά πνοή, πού zρες-

zρες παίρνει τόν πόνο πλατειοÜ κι àβάσταχου µοιρολογιοÜ. Erναι ™ €δια ™ ψυχή τοÜ 

ποιητÉ πού κλαίει γιά τά πάθια τ΅ν ™ρώων τÉς πατρίδας του, ™ ψυχή, πού ¬σο κι 

ôν τàπαιτεÖ τό öπος νά µένFη ùξω àπό τά πρόσωπα καί τά πράµατα τÉς διήγησης, δέν 

µπόρεσε νά βασταχτFÉ. 

 Πολλά \ναι τά µέρη ποûπρεπε κανείς νά ξηγήσFη καί νά λεφτολογήσFη πάνου 

σ’ àφτά. Mά τό öµπασµα στήν âπική σκηνή ëνός àγαθοÜ βοσκοÜ καί τά λόγια του, 

πού στάζουνε νοσταλγία γιά τή στάνη καί τό λέφτερο βουνίσιο àέρα, µέ τή λεχτική 

êπλότη τοÜ µπιστικοÜ πιστά àποδοµένη, âµένα τοéλάχιστο ξεχωριστά µέ συγκινεÖ 

καί µ’ àρέσει. Oî ε¨κόνες του καί οî παραβολές του, οî êπλόχερα σκορπισµένες, 

εrναι, àληθινά, πολύ àξιοπρόσεχτες. 

 ^Aλάκερο τό τραγούδι àποτελεÖται àπό 500 κι àπάνω στίχους. Παρατηριέται 

καί σ’ àφτούς τό €διο πού βρίσκεται σ’ ¬λα €σως τά τραγούδια µικρά καί µεγάλα, 

λυρικά καί âπικά, µά πρό πάντων âπικά. Mερικοί στίχοι δυνατοί, ¬σο παίρνει, κι 

ôφταστα δουλεµένοι, κ’ ≈στερα οî ôλλοι σάν ξεπεσµένοι, σάν πιό àδύναµοι. Mά µιά 

πού àφτό àπαντιέται καί στά öργα συγραφιάδων, πού πρέπει στùνοµά τους µοναχά 

νά σκύφτει κανείς τό κεφάλι, βέβαια εrναι φυσικό νôν τό περιµένουµε àπό τούς 

ôλλους, σ\ ≤να πολύ µεγαλήτερο βαθµό. Kάποτες ï Ψυχάρης εrπεν πώς οûτε κι ï 

ΣοφοκλÉς, οûτε κι οî ôλλοι àρχαÖοι, κι οûτε àκόµα κανείς σκεδόν àπό τούς 

νεώτερους ποιητές, àποτελέσανε âξαίρεση στό γενικό τοÜτο ποιητικό νόµο, πού κι 
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àληθινά εrναι πολύ φυσικός στήν àθρώπινη διανόηση. ‰ Aν ôρχιζα τά παραδείγµατα 

àπό τό öργο τοÜ ποιητÉ µας θά πάγαινα σέ µάκρος καί δέ θέλω καθόλου νά 

καταχραστ΅ τήν καλοσύνη τ΅ν «Γραµµάτων». 

 Kαί µοÜ µένει τώρα νά τονίσω τό γλωσσολογικό θησαβρό πού κλιεÖ τό öπος 

τοÜτο. ≠Eνας γλωσσολόγος (νά µιά καλή âφκαιρία γιά τόν âβγενικό µου φίλο κ. K. 

Φλώρη) θpχε πολλά νά µάθFη καί νά διδαχτFÉ γιά τήν Kυπριώτικη ντοπιολαλιά. ^O 

Xατζηδάκης στήν \Aθήνα, σάν τοÜ τüδειξε κôποιος, τότε πού πρωτοβγÉκεν ™ 

συλλογή, δίκαιο εrχε νάν τό χαραχτηρίσFη: «^O Kυπριακός \Eρωτόκριτος». 

 Nά τώρα καί λίγοι στίχοι του, πού σ’ àφτούς σά σε µινιατοÜρα µπορεÖ νÄ δFÉ 

κανείς τήν àλήθεια τ΅ν ¬σων λέω καί νά πάρFη µιάν ¨δέα τοÜ σύνολου. Kαί 

περιγράφει ï ποιητής τή νύχτα τÉς παραµονÉς: 

 Mιά νύχταν, νύχταν σιανήν, καιρόν119 ΔευτερογιοÜνιν120  

 νύχταν Παρασσευκόνυχταν, ποÜ τ’ ôστρα µιλιούνια 

 âλάµπασιν ποÜ πανωθκιόν121  κι’ öν’122  ε≈ρισκες ρουθούνιν 

 µέσα στÉς Xώρας τά στενά, στÉς Xώρας τά καντούνια· 

 σιανεµιά123, δέν ôκουες δεντρούδιν νά ταράζFη 

 µήτε τοÜ shύλλου124 λάξιµον125 µέ πετεινόν νά κράζFη: 

 ‰ Hτουν µιά νύχτα µουλλωτή126, µιά νύχτα µουρρωµένη127, 

 ποÜ θάρρηες128  π΅ς χώννεται129  ποÜ τοÜ ΘεοÜ τήν κρίσιν... 

 Πιό κάτου ï ποιητής βάζει στό στόµα τοÜ âθνοµάρτυρα \Aρχιεπίσκοπου 

KυπριανοÜ τά δυνατά κι àληθινά τοÜτα λόγια, γι’ àπάντηση στόν TοÜρκο àρχηγό: 

 ^H Pωµηοσύνη ö130 φυλή συνώκαιρη131 τοÜ κόσµου, 

 κανένας δέν ε•ρέθηκεν γιά νά τήν äξηλείψFη,132  

                                                
119 Tό παχί κ. πρέπει νά διαβαστFÉ µέ τήν Kυπριώτικη προφορά τζέ. 
120 ^Aλωνάρη 
121 \Aπάνωθε, àπό πάνω 
122 Kαί δέν 
123 \Aπανεµιά 
124 Σκύλλου 
125 \Aλύχτηµα 
126 ≠Hσυχη καί σιγαληνή 
127 ≠Hσυχη καί σιγαληνή 
128 Nόµιζες 
129 Kρύβεται 
130 Erναι 
131 Σύγκαιρη, σύχρονη 
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 κανένας, γιατί shέπει133  την ποÜ τôψη134  ï Θεός µου, 

 ^H Pωµηοσύνη âννά135 χαθFÉ ¬ντας ï κόσµος λείψFη! 

 Σφάξε µας ο≈λλους136 κι ôς γενFÉ τό γαÖµα µας αéλάκιν, 

 κάµε τόν κόσµον µακελειόν καί τούς Pωµηούς τραούλια137 , 

 àµµά ‘ξερε138 π΅ς ≈λαντρον139 ùντας κοπFÉ καβάκιν140   

 τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια141 . 

 Tό νίν142 àντάν143  νά τρώ τή γÉν, τρώει τή γÉν θαρκέται144  

 µά πάντα κεÖνον τρώεται καί κεÖνον καταλιέται. 

 Erσαι πολλά πικράντερος,145 ¬µως ô θέν146 νά σφάξFης 

 σφάξε τούς λÄς147 ποÜ πολεµοÜν àλλοÜ àρµατωµένοι· 

 âµÄς µέ shέρκα148 ùφκαιρα149 γιατί νά µÄς πειράξFης, 

 ποûµαστον δίχως ôρµατα, κ’ ε€µαστον νεπαµένοι;150  

 Tότες ï Mουσελλίµ-àγÄς âψήλωσεν τό δεÖν151 του, 

 κ’ εrδεν τον µ’ ≤ναν δεÖν γλυκύν, κι’ àνοίει καί λαλεÖ του:152   

 - ≠O,τι παθαίν’ ï ôθρωπος öν ποÜ τήν κεφαλήν του, 

                                                                                                                                                   
132 \AφανίσFη 
133 Σκέπει, προφυλάσσει! 
134 ΠοÜ τά ≈ψη 
135 θά 
136 ≠Oλους 
137 Tράγους 
138 ≠Oµως ξέρε 
139 Παχειά λέφκη 
140 Λέφκη 
141 Nέα βλαστάρια 
142 Tôκρο τàλετριοÜ 
143 ≠Oταν 
144 Nοµίζει 
145 Kακόψυχος 
146 ‰ Aν θά σφάξFης 
147 Tούς λαούς 
148 Xέρια 
149 ‰ Aδεια 
150  \Aνεπαµένοι, ≥συχοι 
151  Tή µατιά του. \Aληθινά, τί γλωσσολογικός πλοÜτος; 
152 \Aρχίζει καί τοÜ λέει, κυριολεχτικά: àνοίγει καί τοÜ λέει   
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 τοÜ βρένιµου153 ποÜ τό σπαθίν ποσπάζετ’154 ™ ζωή του· 

 καί σού155 ôν εrσαι βρένιµος ποσπάζεις τή ζωή σου. 

 - Mούλλωσε156 καί κατάλαβα πριχοÜ νά πFÉς τό \πεÖν157 σου  

 µέ µάshεσαι158 τή θάλασσα νά τήν äξηντηλήσFης159 , 

 ôδικα λόγια µέ χάννεις κι’ àρκεÖς160 ε¨ς τή δουλειά σου· 

 τόν ≥λιον µέ τό φύσηµαν µπορεÖς νά τόν äσβύσFης; 

 φώναξε τοÜ κελλάτη σου, σάσ’ τήν κρεµασταρκά σου161... 

 Γιά τόν €διο âθνοµάρτυρα Kυπριανό öγραψε καί τàθάνατο τετράστιχο ποsναι 

βαλµένο στήν àρχή àρχή τÉς συλλογÉς. Λέει µοναχό του τόσα πολλά πράµατα, πού 

öγκληµα σωστό θôτανε ôν öπιανα νά π΅ τή σηµασία του καί νά ξηγήσω τήν àξία 

του: 

 Σύ πού σκοτώθης γιά τό φ΅ς, 

 σήκου νά δFÉς τόν ≥λιο, 

 ξύπνα, νά δFÉς τό αxµα σου 

 π΅ς öγινε βασίλειον. 

 ≠Oπως εrπα καί πιό πάνω, τά λυρικορωµαντικά δηµοσιεµένα τραγούδια τοÜ 

B. Mιχαηλίδη, γραµµένα τό περισσότερο στήν καθαρέβουσα καί στή µιχτή, εrναι 

ïλότελα àνάξια προσοχÉς. Tό €διο λέµε καί γιά τά àνέκδοτα τραγούδια του τοÜ 

ε€δους τούτου, ¬σα µπόρεσα νά βρ΅ µέσα στά χερόγραφα τοÜ ποιητÉ, πού ï àξ. 

δήµαρχός µας εrχε τήν καλοσύνη σέ µένα νàναθέσ÷η τό ξέταγµά τους. 

 Kαί µένει τώρα νά µιλήσουµε γιά τό σατυρικό του öργο. Προτήτερα ¬µως 

θέλω νάν τό ξαναπ΅ πώς àπό êλάκερο τό öργο του, âπικό, λυρικό ¦ σατυρικό, 

δηµοσιεµένο ¦ àνέκδοτο, µονάχα κεÖνα τά µέρη ξεχωρίζουνε -  καί σέ κεÖνα χρωστÄ 

κι ï ποιητής τή φήµη του - ¬σα εrναι γραµµένα στήν Kυπριώτική µας τήν 

ντοπιολαλιά. Γιατί ™ êγνή ποιητική φλέβα του καί τό ποιητικό του ταλέντο τό 

àτόφιο, πού δέν τό πότισε τό χρυσόνερο τÉς παίδεψης, µποροÜσε ôξια νά φανερωθFÉ 

                                                
153 TοÜ φρόνιµου 
154 Γλυτώνεται 
155 Kαί σύ 
156 Σιώπα 
157 Tό λόγο σου. Kατά τό δεÖν 
158 Mήν àγωνίζεσαι, µήν προσπαθεÖς 
159 Nά τÉς àδειάσFης τό νερό, νά βρFÉς τόν πάτο 
160 \AργεÖς 
161 Φώναξε τοÜ âπιστάτη σου, διόρθωσε τήν κρεµάλα σου 
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µονάχα µέσο τÉς µητρικÉς του γλώσσας, τÉς γλώσσας πού τήν öννοιωθε, πού τήνε 

µιλοÜσε, πού τονέ συγκινοÜσε, τÉς γλώσσας τέλος πάντων πού µ’ àφτήνα ζοÜσε. 

 ^H σάτυρα τοÜ B. Mιχαηλίδη δέν εrναι βέβαια ™ σάτυρα τοÜ \Aρχίλοχου ¦ τοÜ 

ΠαλαµÄ, ¬πως µÄς τήν öδειξε στά «Σατυρικά Γυµνάσµατά» του. Δέν εrναι δηλ. ™ 

σάτυρα κείνη βγαλµένη àπόνα ποιητικόν πόνο βαθύ καί πού γι’ àφτό χτυπάει µέ 

τόσο θυµό µά καί µέ τόσην πίκρια κάποτες. Kι àκόµα δέν εrναι ™ σάτυρα πού 

συθέµελα ταράζει τίς ψυχές καί φέρνει τήν àναστάτωση, ™ σάτυρα πού κάνει τό 

στίχο της πυρωµένο σίδερο, γιά νάν τονέ βουτήσFη στίς πληγές καί στίς σαπίλες. 

‰ Oχι. ^H σάτυρά του µοιάζει µέ τή σάτυρα τοÜ ΣουρÉ. Mιά δεξιοτεχνία στή ρίµα, µιά 

âξαιρετική âφκολία στàράδιασµα τ΅ν ïµοιοκατάληχτω στίχων àπάνου σέ θέµατα 

κοινά κ’ âφήµερα. Erναι ™ σάτυρα πού àπόνα κοινωνικό ¦ ôλλο γεγονότο (σά λ.χ. 

ψήφιση νοµοσχεδίων, ταξίδια µερικ΅ν προσώπων, τ’ àρχιεπισκοπικό ζήτηµα τÉς 

Kύπρος) θά βγάλFη καί θά περιγράψFη κεÖνο πού φέρνει τό χαµόγελο στά χείλια. 

Tίποτις ôλλο. Δέν àνήκει στήν Mεγάλη Tέχνη, γιατί µονάχα îκανοποιεÖ τά γοÜστα 

τοÜ κοσµάκη. Kι àνάµεσα àκριβ΅ς στήν τέτοια σάτυρα τό σατυρικό ταλέντο τοÜ 

Mιχαηλίδη εrναι àξιοπρόσεχτο. 

 Σάτυρές του τέτοιου ε€δους βρÉκα πολλές àνέκδοτες. Mά ¬λα τά χαρίσµατα 

τοÜ τέτοιου του ταλέντου καί τό σπουδαιότερο σατυρικό του öργο βρίσκεται στή 

σατυρική του φηµερίδα «Διάβολος», ποûβγαζε δώ καί κάµποσα χρόνια, καί πού δέ 

βαστάχτηκε παρά λίγους µονάχα µÉνες. 

 Oî καλήτερες σάτυρές του εrναι οî ôγραφες. Kαµωµένες κι àφτές στήν 

ντοπιολαλιά µας, πού τοûδινε πάντα •λικό ζωντανότερο κι àληθινότερο καί 

στοιχεÖα πιό πλαστικά καί παραστατικά - γιατί πάντα ™ σάτυρα θέλει µιάν 

ξεχωριστή ζωντάνια λεχτική καί παραστατική, πού µονάχα ™ µητρική τηνέ δίνει -  

µέ χιοÜµορ καί σατυρική διάθεση µοναδική, öχουν µέσα τους ôφτονα χυµένα τ’ 

\Aριστοφανικά àνοιχτόλογα. Πολλές φορές µάλιστα ξεπερνÄνε κάθε λεχτικό ¬ριο. 

K’ εrναι περίφηµη µιά τέτοια του µέ τόν τίτλο «^O \Aµολόητος», ποÜ θυµÄµαι τώρα 

πώς µέσα της βρÉκα µιάν ε¨κόνα, πού κάποιαν àνάλογή της àπάντησα καί στήν 

«Divina Comedia» τοÜ Nτάντε, πού ï ποιητής µας οûτ’ àκουστά κάνε θά τήν εrχε. Tί 

τά θέλετε ¬µως. \Aπό τήν τέτοιας λογÉς σάτυρα τ’ àνοιχτόλογο εrν’ àπαραίτητο. 

Kαταντάει τό πιό ζουµερό της µέρος! ^O \Aριστοφάνης κατιτίς τό πολύ µεγάλο àπό 

τήν α¨ωνιότη του χρωστάει àναφίβολα σ’ àφτό, κ’ οî àρχαÖοι \AθηναÖοι τό βρήσκανε 

àπαραίτητο στοιχεÖο τÉς σατυρικÉς τέχνης, ¬ταν βλέπανε, δίχως τή γελοία νεώτερη 

σεµνοτυφία, τίς σατυρικές του κωµωδίες. 

 Mερικά àνέκδοτα τραγούδια τοÜ Mιχαηλίδη, σατυρικά καί λυρικά, βρÉκα καί 

σέ µιά σειρά γραµµάτων του σταλµένων τό 1883 στό φίλο του κ. Mιχ. Mιχαηλίδη 

¬τα σπούδαζε στό BεροÜτι καί στή Σµύρνη, καί πού πολύ âβγενικά ï δέφτερος µοÜ 
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τά παραχώρησε. Erναι ¬λα γιοµÄτα àπόνα χιοÜµορ θαµάσιο καί πολύ συχνά οî 

σπιθοβολιές τοÜ σατυρικοÜ του πνεµάτου τά στολίζουνε. Kάποτες πάλι πέφτει στή 

σοβαροσύνη κι êπλά κι àπροσποίητα φιλοσοφεÖ. 

 Mέσα σ’ àφτά àπάντησα κ’ ≤να τραγούδι, πού πολύ µ’ ôρεσε. Στό 

«Φιλολογικό Mνηµόσυνο», πού διοργανώσαµε γιά τή µνήµη του καί πού σ’ àφτό, 

γιά τό γνωστό του öργο, µίλησε ï λόγιος διεφτυντής τÉς «\Aλήθειας» κ. M.Δ. 

Φραγκούδης καί γιά τ’ àνέκδοτό του öργο εrπα καί γώ λίγα λόγια, γιά νά π΅ τό 

τραγούδι τοÜτο χρειάστηκε νά κάνω êλάκερο πρόλογο, πού δέ βρίσκω àνώφελο νάν 

τόν àντιγράψω κ’ âδ΅: 

 «\Aπόνα ôλλο του γράµµα παίρνω ≤να χωριστό τραγούδι, γραµµένο ≈στερ’ 

àπό τό σεισµό πού γίνηκε στή Λεµεσό τή βδοµάδα τÉς TυρινÉς τοÜ 1883. Δέ µπορεÖ 

κανείς νάν τό πFÉ σάτυρα, ôν καί στό βάθος βρίσκεις κρυµµένη λιγάκι τή σατυρική 

διάθεση. Erναι πιότερο ≤να âµπρεσσιονιστικό κοµµάτι. ^Aπλά, κι àσυνείδητα €σως, ï 

ποιητής µÄς δείχνει τή δύναµη τοÜ γυναικήσιου πόθου, àγνάντια σ’ ¬λα τά πάθια 

καί τίς φουρτοÜνες τÉς ζωÉς καί σ’ àφτόν àκόµα τό θάνατο, πόθου, ποsναι 

àναφίβολα ™ àρχαιότερη πηγή κάθε Δηµιουργίας. Mέσα του öχει δυό τρία 

àνοιχτόλογα, µά βρίσκω πώς δέ θά ζηµιωθFÉ καθόλου ™ äθική τ΅ν àκροατάδω µου 

ôν ε¨πωθοÜν. Kαί πρέπει, µοÜ φαίνεται, καί τώρα νά ξαναφωναχτFÉ ™ χιλιοειπωµένη 

àλήθεια· στήν Tέχνη γενικά τίποτα τό γυµνό καί τό α¨σχρό δέν •πάρχει. “Mόνο ¬,τ’ 

εrναι ôσκηµο εrναι κι àνήθικο”, φώναξε ï \Eγγλέζος νεοαιστητικός, ï \Oσκάρ 

Oéάϊλντ. Kαί στήν Ποίηση σήµερα, ποsναι στηριγµένη àπάνου στίς àληθινές καί 

ζωντανές θεωρίες τοÜ µεγάλου Nίτσε, βασιλέβει, πέρα ½ς πέρα, τό “Διονυσιακό 

µεθύσι” κι ï “^Hδονισµός” ¦ “\Aπολλωνισµός”. ^H “γενετήσια ïρµή”, ™ πιό µεγάλη 

àλήθεια τÉς ζωÉς ¬λων τ΅ν âποχ΅ν, δίνει στή σηµερινή Ποιητική Tέχνη τήν πιό 

ε¨λικρινή öµπνεψη. K’ ™ δική µας Nεοελληνική Ποίηση ξεσκλαβώθηκε πιά âφτυχ΅ς 

àπό τ\ àνυπόφορα δεσµά τοÜ •περρωµαντισµοÜ καί µέ δυό àπό τούς πιό µεγάλους 

της îεροφάντες, τόν ‰ Aγγελο Σικελιανό καί τόν Kώστα Bάρναλη, στρέφεται σήµερα 

στό καινούργιο τ’ “\Aπολλώνιο φ΅ς”, ποsναι ¬µως σύγκαιρα καί τό πέρκαλλο φ΅ς 

τÉς παλιÄς çµορφιÄς. Kι àκόµα ¬λοι οî µεγάλοι συγραφιάδες, àπό τόν ≠Oµηρο €σαµε 

τό Σαίξπηρ, δέν περιόριζαν τίς öκφρασές τους, γιατί δέ χτυπούσανε πάνω στή 

λεχτική σεµνοτυφία τ΅ συχρόνων τους ¦ καί τ΅ν κατοπιν΅ν τους. ^Ως τόσο, ¬µως, 

βλέπω πώς κάµποσο ξεµάκρηνα àπό τό θέµα µου. Δίχως λοιπόν ôλλα 

δικαιολογητικά σÄς λέω êλάκερο τêµαρτωλό τραγούδι, ζητώντας τή συχώρεσή σας 

καί γιά µένα καί γιά τή µνήµη τοÜ ποιητÉ: 

 «Φέτι162  µές τές τυρινάδες ποsχεν µάσκες καί παιχνίδια, 

                                                
162 Φέτος 
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 öπαιξεν κ’ ™ γÉ ταοÜλλιν163 κι âχορέψασιν τά σπίτια, 

 κι ¦τουν καί πωρνόν164  àκόµα κι οî περίτου165  âκοιµοÜνταν 

 κι ¬τι κι àρκινοÜν166  τά σπίτια κι âχορεύκασιν κι âσιοÜνταν167     

 âβουροÜσαν168 οyλοι κι οyλες ùξω µέ τά νυχτικά τους, 

 ποÜ τό φόβον τους âλάλεν τρίκκι τρίκκι ™ καρδιά τους. 

 Nά \σουν νά âν δFÉς,169  Mιχάλη, τές φτωχιές τές κοπελλοÜδες, 

 öθελες νά δFÉς κουτάλες170 καί βιζούδια καί ζαµποÜδες, 

 ποûθελες νά πFÉς, Θεέ µου, ôφης µε νά τά δακκάσω, 

 νά τά φάω, νά χορτάσω, γιά νά µοÜ διαβFÉ ï καµός 

 κι ôς µέ φάFη ï σεισµός!...»  

 Γιά τό ποίηµα τοÜτο καί τόν πρόλογο ποûκανα µοÜ ριχτήκανε ≈στερα οî 

äθικολόγοι τÉς πόλης µας, χαραχτηρίζοντάς µε àνήθικο, öκφυλο καί ½ς τόν α€τιον 

τÉς àνηθικότης τÉς κοινωνίας µας!... O! mores! 

 \Aφτός εrναι σύντοµα ï ποιητής, πού τό θάνατό του κλαίει τόρα êλάκερο τό 

Nησί µας. Δέν τόν τιµοÜµε βέβαια σά µεγάλο ποιητή. ‰ Oχι. TιµοÜµεν, ¬µως, σ’ 

àφτόνε µιάν ïλότελη êγνή καί καθάρια ποιητική φλέβα, πού µέ τή δύναµη τÉς 

παιδείας καί µέ τήν âπίχτητη γνώση θά γινότανε €σως ≤να ïρµητικό καί θαµαστό 

ποιητικό πλατιοπόταµο. Kαί θυµÄµαι πάντα, ¬σες φορές τονέ σκεφτ΅, τàξίωµα τοÜ 

^Oράτιου: «Poeta nascitur, non fit...». 

 Γιάγκος \Hλιάδης. 

 

Γράµµατα, φύλ. 39, Γεννάρης - \Iούλιος, τ. Δ΄, \Aλεξάντρεια 1918, 695-701. 

 *Σηµ. çρθόν 1882. 

 

Δηµοσιεύτηκε στον τόµο: «Βασίλης Μιχαηλίδης, 95 χρόνια από τον θάνατό του. 

Πρακτικά Ηµερίδας, Λευκωσία, 12 Δεκεµβρίου 2012», σ. 27-98, που εξέδωσε το 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, στη Λευκωσία, το 2015. 

                                                
163 Θορυβώδικο Tούρκικο ùργανο, µεγάλο ταµποÜρλο 
164 Πολύ πρωΐ 
165 Oî περσότεροι 
166 Kαί µόλις ôρχισαν 
167 \Eκουνιόντουσαν 
168 Tρέχανε 
169 Nôσουν νôβλεπες. 
170 Mπράτσα 


