
Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

ΦΩTHΣ KONTOΓΛOY KAI ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ* 

 

 O Φώτης Kόντογλου (Aϊβαλί 1895 - Aθήνα 1965) υπήρξε ένας από τους 

πλέον διακεκριµένους Έλληνες λογοτέχνες και ζωγράφους του 20ού αιώνα. 

Mεγαλωµένος στο Aϊβαλί, κοντά στον ηγούµενο θείο του Στέφανο Kόντογλου, 

µετέβη σε νεαρή ηλικία στην Aθήνα για σπουδές στη Σχολή Kαλών Tεχνών, τις 

οποίες σύντοµα εγκατέλειψε για να εργαστεί στο Παρίσι. Aκολούθως, ασχολήθηκε 

για κάποιο διάστηµα µε τη συντήρηση εικόνων στο Bυζαντινό Mουσείο των 

Aθηνών, τοιχογραφιών στον Mυστρά και έργων τέχνης στο Kοπτικό Mουσείο του 

Kαΐρου. Kυρίως, όµως, εργάστηκε ως αγιογράφος σε ναούς, πρωτοστατώντας στο 

κίνηµα για την αναβίωση της βυζαντινής τέχνης, επιρεάζοντας καθοριστικά την 

πορεία της αγιογραφίας, σε µια εποχή, που είχε επικρατήσει η αναγεννησιακή 

τέχνη. Στα δε λογοτεχνικά του επιτεύγµατα επικεντρώθηκε στην παρουσίαση 

ηρωικών µορφών του παρελθόντος, που αντλούν δύναµη από τη χριστιανική τους 

πίστη για να αντιµετωπίσουν τις δύσκολες συνθήκες ζωής, γεγονός που συνέτεινε, 

ώστε το έργο του να προσεχθεί από πολύ νωρίς από τους Kύπριους συγγραφείς 

και κριτικούς, οι οποίοι το παρουσίασαν στο αναγνωστικό κοινό του νησιού1. 

                                                
* Ανακοίνωση στο Συνέδριο µε τίτλο: «Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός - Βασίλης 

Μιχαηλίδης», που διοργάνωσε η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών στο Μέγαρο της 

Παλαιάς Αρχιεπισκοπής, την 1η Νοεµβρίου 2014. 

1. Για τον Kόντογλου και τους κυριότερους σταθµούς της ζωής του βλ. «Tέσσερα 

αυτοβιογραφικά σηµειώµατα», Φιλολογική Πρωτοχρονιά 29 (1972) 314-315· 

Θανάση Nιάρχου, «Bιοχρονογραφία», Mνήµη Kόντογλου, Eκδόσεις «Aστήρ», 

Aθήνα 1975, σ. 9-11· «Bιοχρονογραφία του Φώτη Kόντογλου», Mνηµονάριον του 

Φώτη Kόντογλου, Tετράδια Eυθύνης, 23, Aθήνα 1985, σ. 217-218· Bασίλη 

Kαλαµαρά, «Eργογραφία Φώτη Kόντογλου», Διαβάζω 113 (1985) 10-15· Iωσήφ 

Bιβιλάκη, «Bιογραφικές παρατηρήσεις για τον Φώτη Kόντογλου», Nέα Eστία 69 / 

1640 (1995) 1413-1418· Tώνη Σπητέρη - Aλέξη Zήρα, «Kόντογλου, Φώτης», 

Παγκόσµιο Bιογραφικό Λεξικό, Eκδοτική Aθηνών, τ. 5ος, Aθήνα 1999, σ. 17-18· 

Iωσήφ Bιβιλάκη, «Xρονολόγιο Φώτη Kόντογλου», στον τόµο: Φώτης Kόντογλου, εν 

εικόνι διαπορευόµενος, Eκδόσεις «Aκρίτας», Aθήνα 22005, σ. 19-33. 
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 H πρώτη, από ό,τι έχουµε υπόψη µας, σχετική αναφορά εντοπίζεται στην 

εφηµερίδα «Aλήθεια», τον Mάιο του 1923, και αφορά κριτική για το βιβλίο του 

«Πέδρο Kαζάς», που χαρακτηρίζεται σταθµός στην ελληνική λογοτεχνία2. 

Mερικούς µήνες αργότερα δηµοσιεύτηκαν κριτικές για το βιβλίο του «Bασάντα» 

από τους Mενέλαο Φραγκούδη και Xριστόδουλο Xριστοδουλίδη, στην εφηµερίδα 

«Aλήθεια» και στο περιοδικό «Aβγή», τον Iούνιο και τον Σεπτέµβριο του 1924, 

αντιστοίχως. Στη µεν πρώτη από αυτές, ο Φραγκούδης αναφέρεται στην 

πρωτοτυπία της γραφής του Mικρασιάτη συγγραφέα, η οποία, όπως σηµειώνει, τον 

είχε ήδη καταξιώσει ανάµεσα στους σηµαντικούς Έλληνες πεζογράφους3. Στη δε 

δεύτερη, ο Xριστοδουλίδης αναφέρει ότι ο Kόντογλου αποτελούσε ένα δυναµικό 

εκπρόσωπο της ελληνικής λογοτεχνίας, που εµφανίζεται µε αυτοπεποίθηση και 

σοβαρότητα, παραµερίζοντας την επικρατούσα τάση µιµητισµού4. 

 Tην εποχή αυτή εντοπίζεται και η πρώτη ενασχόληση του Kόντογλου µε 

κυπρολογικό θέµα. Φιλοξενήθηκε στο βραχύβιο περιοδικό «Φιλική Eταιρεία», το 

οποίο εξέδωσε το 1925 και αφορά στην αναδηµοσίευση του διαλεκτικού ποιήµατος 

του Bασίλη Mιχαηλίδη «H Aνεράδα»5. O τρόπος απόδοσης, όµως, της κυπριακής 

διαλέκτου, που ακολούθησε, δεν βρήκε σύµφωνο αρθρογράφο της εφηµερίδας 

«Σάλπιγξ» της Λεµεσού, πιθανότατα τον επιµελητή της φιλολογικής της σελίδας 

Aιµίλιο Xουρµούζιο, αφού θεώρησε ότι δεν αντιπροσώπευε µε ακρίβεια τη 

φωνητική των λέξεων6. 

 O Mιχαηλίδης υπήρξε από τους πλέον αγαπηµένους ποιητές του Kόντογλου 

και αφιέρωσε σε αυτόν δύο τουλάχιστον κείµενά του, που δηµοσιεύτηκαν στην 

                                                
2. Γιάν. X. Kατ., «Φ. Kόντογλου: Pedro Kazas», Aλήθεια, 18.5.1923. 

3. [Mενέλαου Φραγκούδη], «Φ. Kόντογλου: Bασάντα», Aλήθεια, 6.6.1924. 

4. Xρ[ιστόδουλου] Xριστ[οδουλίδη], «Bιβλιοκρισία. Φ. Kόντογλου: Bασάντα. 

(Eκδότης Γανιάρης, Aθήνα) 1924», Aβγή 1/6 (1924) 140-141. 

5. Bασίλη Mιχαηλίδη (Kυπριώτη), «H Aνεράδα», Φιλική Eταιρεία 1 (1925) 8-9. Για το 

περιοδικό αυτό βλ. Λάµπρου Bαρελά - Aγγελικής Λούδη, «Φιλική Eταιρεία», στον 

τόµο: Λουκίας Δρούλια - Γιούλας Kουτσοπανάγου (επιµ.), Eγκυκλοπαίδεια του 

Eλληνικού Tύπου, τ. Δ΄, Aθήνα 2008, σ. 250. 

6. «Στη “Φιλική Eταιρία” του Φ. Kόντογλου αναδηµοσιεύεται από τη γνωστή 

συλλογή των Ποιηµάτων του Bασίλη το αριστούργηµά του “H Aνεράδα”, µε πολλά 

λάθη δυστυχώς στη γραφή των Kυπριώτικων λέξεων». Bλ. Σάλπιγξ, 6.3.1925. 
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αθηναϊκή εφηµερίδα «Eλευθερία», το 1954 και το 1955, µε τίτλο: «O ποιητής της 

Kύπρου» και υπότιτλο: «Ο Βασίλης Μιχαηλίδης και το έργο του», και «Ο Κύπριος 

Βάρδος της Ελευθερίας» και υπότιτλο: «Tα τραγούδια του Βασίλη Mιχαηλίδη», 

αντιστοίχως. Στο πρώτο παρουσιάζει αρχικά τη ζωή του ποιητή και αναφέρει ότι 

«είναι ο πιο σπουδαίος, ο πιο αληθινός έλληνας ποιητής στα δικά µας χρόνια» και 

πως «τα τραγούδια του είναι ισάξια µε τα αληθινά αθάνατα λαϊκά τραγούδια µας». 

Στη συνέχεια παραθέτει σχεδόν ολόκληρη την «Ανεράδα», σηµειώνοντας ότι 

«ποίηµα σαν αυτό δεν γράφτηκε από Nεοέλληνα ποιητή». Ακολούθως δηµοσιεύει 

εκτενή αποσπάσµατα από την 9η Ιουλίου µε εµβόλιµα σχόλια, ώστε να 

διευκολύνεται ο αναγνώστης στην κατανόηση του ποιήµατος. Τονίζει δε, ότι 

πρόκειται για ένα µοναδικό αριστούργηµα, που τοποθετείται δίπλα από τα άλλα 

σπουδαία έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπως την Ερωφίλη, τον 

Ερωτόκριτο, τη Θυσία του Αβραάµ και τα Αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη7. 

 Στο δεύτερο άρθρο του για τον Mιχαηλίδη, ο Κόντογλου αναφέρεται και 

πάλιν στην 9η Ιουλίου, που την αξιολογεί ως το σηµαντικότερο έργο του Kύπριου 

ποιητή και παραθέτει µε σχόλια ορισµένα αποσπάσµατα από αυτή µε ιδιαίτερη 

αναφορά στους στίχους: «H Pωµιοσύνη έν’ φυλή συνότζαιρη του κόσµου, / 

κανένας δεν ευρέθηκε για να την ι - ξηλείψει, / κανένας γιατί σσιέπει την που τα 

‘ψη ο Θεός µου. / H Pωµιοσύνη εννά χαθεί όντας ο κόσµος λείψει». Tους στίχους 

αυτούς ο Mικρασιάτης συγγραφέας θεωρούσε µοναδικούς για την ελληνική ποίηση 

και εµβληµατικούς για την πνευµατική ταυτότητα των Nεοελλήνων. Στο ίδιο 

κείµενο αναφέρεται επίσης και στο ποίηµα του Μιχαηλίδη: «Η Κύπρος προς τους 

λέγοντας ότι δεν είναι ελληνική», παραθέτοντας τους πρώτους στίχους, όπου η 

Κύπρος παρακαλεί για δικαίωση την καινούργια αφέντρα, Μεγάλη Βρετανία, που 

την ακούει µε αδιαφορία8. 

                                                
7. Φώτη Kόντογλου, «O ποιητής της Kύπρου. (O Bασίλης Mιχαηλίδης και το έργο 

του)», Eλευθερία (Aθηνών), 10.10.1954. 

8. Φώτη Kόντογλου,  «Ο Κύπριος βάρδος της ελευθερίας. Tα τραγούδια του Βασίλη 

Mιχαηλίδη», Eλευθερία (Aθηνών), 28.10.1955. Για το πώς ο Κόντογλου προσέγγισε 

την ποίηση του Μιχαηλίδη στα ανωτέρω δύο άρθρα του βλ. επίσης: Αλέξανδρου 

Μπαζούκη, «Ένας νέος "Εθνικός Βάρδος": Όψεις της προβολής και της πρόσληψης 

του Βασίλη Μιχαηλίδη και του έργου του σε ελλαδικά έντυπα τη δεκαετία του 

1950», στον τόµο: Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου (έκδ.), Βασίλης 
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 H εκτίµηση, που ο Κόντογλου είχε για την ποίηση του Μιχαηλίδη, φαίνεται 

και από το προσωνύµιο «καινούργιος Πίνδαρος», το οποίο του απέδιδε9, καθώς και 

από τη χρησιµοποίηση σε έργα του τού γνωστού τετράστιχου: «H Pωµιοσύνη έν’ 

φυλή κλπ». Σηµειώνει δε, ότι προερχόταν από ένα εξαίσιο ποίηµα, που κανένας, 

κατά την άποψή του, µεγάλος ποιητής δεν είχε καταφέρει µέχρι τότε να 

διατυπώσει για τον λαό του µε τόση δύναµη λόγου10. Ακόµη, σε κείµενο µε τίτλο: 

«Το ύφος και το θέµα. Η τέχνη της απλότητας», το οποίο έγραψε την ίδια εποχή 

και περιελήφθη σε τόµο µε άρθρα του, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1985, ο 

Κόντογλου προβάλλει το έργο του Μιχαηλίδη δηµοσιεύοντας αποσπάσµατα από 

την 9η Ιουλίου, ως πρότυπο για «το αληθινό γράψιµο», όπως σηµειώνει, «το 

ανεπιτήδευτο, αυτό που µε λιτότητα και δύναµη, χωρίς φτιασίδια και 

µεγαλοστοµίες, µιλάει απευθείας στην καρδιά του αναγνώστη»11. 

 Eκτός από τα δύο προαναφερθέντα κείµενα, ο Kόντογλου ασχολήθηκε και 

σε άλλα τρία, τουλάχιστον, δηµοσιεύµατά του στην εφηµερίδα των Aθηνών 

«Eλευθερία» µε κυπρολογικού ενδιαφέροντος θέµατα. Ίσως δε και άλλα κείµενά 

του, µε πιθανές αναφορές στον έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη, να υπάρχουν 

αθησαύριστα τόσο στην ίδια εφηµερίδα, όσο και στο «Eλεύθερον Bήµα», µε το 

οποίο συνεργαζόταν προπολεµικά, καθώς και στα διάφορα περιοδικά, στα οποία 

έγραφε κατά καιρούς. Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγουµε από το γεγονός ότι, 

παρά τις κατά καιρούς εκδόσεις συλλογικών τόµων µε έργα του, δύο από τα 

                                                                                                                                                   
Μιχαηλίδης: 95 χρόνια από τον θάνατό του. Πρακτικά Ηµερίδας, Λευκωσία, 12 

Δεκεµβρίου 2012, Λευκωσία 2015, σ. 145-152. 

9. Όπως για παράδειγµα στο βιβλίο: Έργα. Tο Aϊβαλί, η πατρίδα µου, τ. A΄, Aθήνα 

1962, σ. 331, και στο άρθρο: «Mάρτυρες και Tροπαιοφόροι. Παληοί και νέοι ήρωες 

της Kύπρου», Eλευθερία (Aθηνών), 20.5.1956 [= Xρήστου Xρηστίδη (επιµ.), 

Kυπριακοί Aντικατοπτρισµοί. Aθήνα 1955-1959. 100 κείµενα Eλλήνων 

διανοουµένων για τον αγώνα της Kύπρου, Ίδρυµα «Πολύκαρπος Γιωρκάτζης», 

Aθήνα 2010, σ. 61]. 

10. Eνδεικτικά βλ. Φώτη Kόντογλου, Έργα. Το Αϊβαλί, η πατρίδα µου, ό.π., τ. A΄, σ. 

331· Έργα. H πονεµένη Pωµιοσύνη, τ. Γ΄, Aθήνα 1963, σ. 7, 269· Eυλογηµένο 

Kαταφύγιο, Aθήνα 31990 (α΄ έκδοση 1985), σ. 146· «Mάρτυρες και Tροπαιοφόροι», 

ό.π. [= Χρ. Xρηστίδη, Kυπριακοί Aντικατοπτρισµοί, ό.π., σ. 64]. 

11. Φ. Kόντογλου, Eυλογηµένο Kαταφύγιο, ό.π., σ. 40-46. 
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κείµενα αυτά εντοπίστηκαν µόλις πρόσφατα, οπότε και περιελήφθησαν σε βιβλίο 

αφιερωµένο στον απελευθερωτικό Aγώνα του 1955-59. 

 Tο πρώτο από τα τρία ανωτέρω κείµενα του Κόντογλου, που έχει τον τίτλο 

«H Kύπρος και η παράδοσή της», χρονολογείται στα 1951 και σε αυτό, παρά το 

γεγονός ότι ο Mικρασιάτης συγγραφέας δεν επισκέφθηκε ποτέ το νησί, δείχνει να 

είναι αρκετά ενήµερος για πολλές πτυχές του πνευµατικού του βίου και καλεί τους 

Kυπρίους της εποχής να παραµείνουν πιστοί στις παραδόσεις τους. Aκόµη επαινεί 

µε θερµά σχόλια τον Πρωτοψάλτη της Aρχιεπισκοπής Kύπρου Θεόδουλο 

Kαλλίνικο, ο οποίος εξέδωσε, το 1951, σε τόµο κυπριακά δηµοτικά τραγούδια µε 

τίτλο «Kυπριακή Λαϊκή Mούσα», σηµειώνοντας ότι ήταν παρόµοια µε αυτά του 

Βασίλη Mιχαηλίδη, εκφράζοντας για άλλη µια φορά τον θαυµασµό του για τον 

ποιητή12. 

 Στον Mιχαηλίδη αναφέρεται και στο δεύτερο κείµενό του, που έχει τον τίτλο 

«Μάρτυρες Τροπαιοφόροι» και πρωτοδηµοσιεύτηκε στις 20 Μαΐου 1956. Σε αυτό 

συγκρίνει το µαρτύριο και τον αγώνα των απαγχονισθέντων από τους Άγγλους 

ηρώων της ΕΟΚΑ Mιχαλάκη Καραολή και Aνδρέα Δηµητρίου, και του επικεφαλής 

των Kυπρίων και εξόριστου στις Σεϋχέλλες Aρχιεπισκόπου Κύπρου (1950-1977) 

Mακαρίου Γ΄, µε το αντίστοιχο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού (†1821), 

χρησιµοποιώντας αποσπάσµατα από το επικό ποίηµα του Μιχαηλίδη «Η ενάτη 

Ιουλίου 1821». Oλοκληρώνει δε το κείµενό του µε τους γνωστούς στοίχους: «Η 

Ρωµηοσύνη εν φυλή συνώκαιρη του κόσµου κλπ»13. 

 Ας σηµειωθεί ότι το τρίτο από τα προαναφερθέντα κυπρολογικά κείµενα του 

Κόντογλου αφορά στον αγώνα της ΕΟΚΑ και στον αρχηγό της Γεώργιο Γρίβα - 

Διγενή. Είναι δε το µόνο από τα αυτά, που δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε 

αναφορά στο έργο του Κύπριου ποιητή14.  

                                                
12. Φώτη Kόντογλου, «H Kύπρος και η παράδοσή της», Eλευθερία (Aθηνών), 

7.10.1951 [= Έργα. Η πονεµένη Ρωµηοσύνη, ό.π., τ. Γ΄, σ. 320-324]. 

13.  Φ. Kόντογλου, «Mάρτυρες και Tροπαιοφόροι», ό.π. [= Χρ. Xρηστίδη, Kυπριακοί 

Aντικατοπτρισµοί, ό.π., σ. 61-64]. 

14. Φώτη Κόντογλου, «Διγενής και Aγησίλαος. Mικροί το δέµας αλλά µαχηταί», 

Eλευθερία (Aθηνών), 29.3.1959 [= Χρ. Xρηστίδη, Kυπριακοί Aντικατοπτρισµοί, ό.π., 

σ. 257-259]. 
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 Tο ενδιαφέρον του Kόντογλου για την εθνική και πνευµατική ζωή του νησιού 

φαίνεται επίσης από τη συµπερίληψη κυπρολογικών θεµάτων στο περιοδικό 

«Kιβωτός», το οποίο εξέδωσε µε τον θεολόγο Bασίλη Mουστάκη, µεταξύ των ετών 

1952 και 195315. Σε αυτό συνεργάστηκε ο νεαρός φοιτητής της φιλολογίας και 

µετέπειτα εκπαιδευτικός και σπουδαίος ποιητής Θεοδόσης Nικολάου (1930-2004), 

ο οποίος συνδέθηκε µε στενούς πνευµατικούς δεσµούς µε τον Kόντογλου. 

Σύµφωνα µε τον ποιητή Nίκο Kαρούζο, «ο Κόντογλου αγαπούσε ιδιαίτερα τον 

Νικολάου, τον λάτρη του Παπαδιαµάντη µε το ανατολίτικο παρουσιαστικό»16, γι’ 

αυτό και τον καλούσε συχνά στο σπίτι του, όπως µαρτυρεί ο καθηγητής της 

φιλοσοφίας Kωνσταντίνος Kαβαρνός17. Aκόµη, παρόµοια µαρτυρία δίνεται και σε 

ποίηµα του Aρχιµανδρίτη Xρυσόστοµου Mουστάκα, ο οποίος αναφέρεται σε γεύµα, 

που παρέθεσε ο Kόντογλου, όπου παρευρέθηκαν και τρεις Oυγγανδέζοι 

Oρθόδοξοι18. Δυστυχώς κείµενο του Nικολάου για τον Kόντογλου, όπου 

ενδεχοµένως γινόταν αναφορά και στην εκτίµηση του τελευταίου για το έργο του 

Mιχαηλίδη, χάθηκε κατά την τουρκική εισβολή του 1974, αφού έµεινε στο σπίτι του 

στην κατεχόµενη σήµερα πόλη της Aµµοχώστου19. 

 Όπως µαρτυρεί ο Νικολάου στο κείµενό του «Βασίλης Μιχαηλίδης και Φώτης 

Κόντογλου», που δηµοσίευσε στο περιοδικό «Ύλαντρον» και το οποίο αποτέλεσε 

                                                
15. Για το περιοδικό αυτό βλ. Bασίλη Mουστάκη, H καρδιά µου γυµνή, Aθήνα 1990, 

σ. 140-145· Kωνσταντίνου Mπελέζου, «Kιβωτός», στον τόµο: Λ. Δρούλια - Γ. 

Kουτσοπανάγου (επιµ.), Eγκυκλοπαίδεια του Eλληνικού Tύπου, ό.π., τ. B΄, σ. 559-

560. 

16. Λευτέρη Παπαλεοντίου (επιµ.), Θεοδόσης Nικολάου. Φιλολογικά και Kριτικά 

Kείµενα, Aθήνα 2008, σ. 550. 

17. Kωνσταντίνου Kαβαρνού, Συναντήσεις µε τον Kόντογλου, Aθήνα 1985, σ. 49-

51. 

18. Aρχιµ. Xρυσόστοµου Mουστάκα, Σχολείον Xριστού, Aθήνα 1965, σ. 109-110. Tο 

ποίηµα αναδηµοσίευσε ο Iωάννης Xατζηφώτης, Φώτης Kόντογλου. Bιογραφία, 

Aθήνα 1995, σ. 98-100. 

19. «H τουρκική εισβολή µού το έσβησε µαζί µε πολλά άλλα χαρτιά, που τώρα τα 

φυλλοµετράει ο άνεµος, καθώς µπαίνει από τα σχισµένα παράθυρα και την 

πεσµένη οροφή του σπιτιού µας». Bλ. Θεοδόση Nικολάου, Eικόνες, Λευκωσία 

1988, σ. 45. 
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τη βάση για τη συγγραφή της ανά χείρας εργασίας, στη βιβλιοθήκη του Κόντογλου 

υπήρχε η έκδοση των ποιηµάτων του Kύπριου ποιητή, του έτους 1911, όπου στην 

πρώτη σελίδα ήταν σηµειωµένο το όνοµα «Μήλιος», προσφορά προφανώς του 

Κύπριου λόγιου και αρχισυντάκτη της εφηµερίδας «Καθηµερινή» Αιµίλιου 

Χουρµούζιου. Σχολιάζει δε το γεγονός, ότι ο Κόντογλου κατάφερε να προσπελάσει 

την όποια δυσκολία του προκαλούσε η κυπριακή διάλεκτος και να σταθεί µε 

θαυµασµό µπροστά στο ποιητικό µέγεθος και στο έργο του Μιχαηλίδη20. Aς 

σηµειωθεί ότι ο Nικολάου συνεργάστηκε, χρησιµοποιώντας το προσωνύµιο 

«Kύπριος», µε την «Kιβωτό», όταν αυτή διευθυνόταν από τους Kόντογλου και 

Mουστάκη, µε επτά συνολικά κείµενα, και µε ένα αργότερα, όταν πια ο Κόντογλου 

έπαψε να έχει την ευθύνη της έκδοσής της. Tο πρώτο, που δηµοσιεύτηκε το 1952, 

αφορά στο ποίηµα του Bασίλη Mιχαηλίδη «H 9η Iουλίου 1821», και ίσως να 

γράφτηκε ύστερα από παρότρυνση του Κόντογλου21. 

 Mια άλλη πτυχή των σχέσεων του Kόντογλου µε την Kύπρο σχετίζεται µε 

τις δηµοσιεύσεις ή αναδηµοσιεύσεις έργων του σε κυπριακά έντυπα. Ανάµεσά τους 

περιλαµβάνεται και το προαναφερθέν κείµενο µε τίτλο: «O ποιητής της Kύπρου. O 

Bασίλης Mιχαηλίδης και το έργο του», που παρουσιάστηκε στο κυπριακό 

αναγνωστικό κοινό µέσα από τις στήλες της εφηµερίδας της Λευκωσίας 

«Ελευθερία», το 195422. Την ίδια εποχή αναφορά στο συγγραφικό έργο του 

Κόντογλου έγινε σε αρκετά κυπριακά έντυπα από Κυπρίους, που θεωρούσαν 

πρωτοποριακή τη γραφή του και ότι «είχε δώσει στην ελληνική λογοτεχνία µια 

                                                
20. Θεοδόση Nικολάου, «Bασίλης Mιχαηλίδης και Φώτης Kόντογλου», Ύλαντρον 1 

(2001) 73-83 [= Λ. Παπαλεοντίου (επιµ.), Θεοδόσης Nικολάου, ό.π., σ. 358-371]. 

21. Για τα επτά πρώτα κείµενα του Θεοδόση Νικολάου βλ. Kιβωτός 3 (1952) 105-

107, 4 (1952) 152-155, 9 (1952) 349-350, 376, 12 (1952) 473-474, 16 (1953) 124-

129, 16 (1953) 160, 17-18 (1953) 214-216. Το δε όγδοο δηµοσιεύτηκε αργότερα, 

στο τχ. 35 (1954). 

22. Φώτη Kόντογλου, «O ποιητής της Kύπρου. (O Bασίλης Mιχαηλίδης και το έργο 

του)», Eλευθερία (Λευκωσίας), 13.10.1954, 20.10.1954. Tο κείµενο αυτό 

καταγράφηκε από τους Φοίβο Σταυρίδη - Λευτέρη Παπαλεοντίου - Σάββα Παύλου 

(επιµ.), Bιβλιογραφία Kυπριακής Λογοτεχνίας (Aπό τον Mαχαιρά έως τις µέρες 

µας), Λευκωσία 2001, σ. 262. 
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νότα καθαρά δωρικού ρυθµού», όπως ο Kώστας Προυσής και άλλοι23. Αλλά και 

αργότερα, ύστερα από τον θάνατό του, γράφτηκαν για τον Κόντογλου και το 

συγγραφικό του έργο πολλά κείµενα, όπου τονιζόταν και το µεγάλο ενδιαφέρον 

του για το έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη24. Aκόµη, σε έντυπα του νησιού 

αναδηµοσιεύτηκαν κείµενά του - καταµετρήθηκαν πέραν των είκοσι25 -, όχι όµως 

και αυτά για τον Μιχαηλίδη, ίσως γιατί δεν επισηµάνθηκαν από τους επιµελητές 

των σχετικών εκδόσεων, αφού δεν έχουν περιληφθεί στους µέχρι σήµερα 

εκδοθέντες συλλογικούς τόµους µε το έργο του. 

 Oι συχνές αυτές αναδηµοσιεύσεις, όπως και τα πολλά κείµενα Kυπρίων για 

το έργο του Κόντογλου, καταδεικνύουν σε τελική ανάλυση και τη σηµαντική 

επίδρασή του στην πνευµατική ζωή του νησιού, όπου θεωρείται ως ο πλέον 

αντιπροσωπευτικός συνεχιστής των πνευµατικών του προδρόµων Kοσµά Aιτωλού, 

Iωάννη Mακρυγιάννη, Διονύσιου Σολωµού και Aλέξανδρου Παπαδιαµάντη, θα 

προσθέταµε και Βασίλη Μιχαηλίδη, όπως καταδεικνύει η µεγάλη αγάπη, µε την 

οποία περιέβαλλε το έργο του Κύπριου ποιητή. 

 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Η Δέλτος», τχ 1 (Λευκωσία 2017), σ. 39-44. 

                                                
23. Kώστα Προυσή, «Φώτη Kόντογλου: Φηµισµένοι άντρες και λησµονηµένοι. 

Bιβλίο ιστορικό, Aθήναι 1942, σ. 135», Kυπριακά Γράµµατα 11 / (135-136) (1946) 

195· Tου ιδίου, «Φώτη Kόντογλου: Oι αρχαίοι ανθρώποι της Aνατολής, Aθήναι 

1945, σ. 63», Kυπριακά Γράµµατα 10 / (129-139) (1946) 298-300. 

24. Για τους συγγραφείς αυτούς και τους τίτλους των σχετικών µελετών τους βλ. 

Κωστή Κοκκινόφτα, «Φώτης Κόντογλου και Κύπρος», στον τόµο: Συνδέσµου 

Μικρασιατών Κύπρου (έκδ.), Μικρασία - Κύπρος: Κοιτίδες Πολιτισµού, Λευκωσία 

2015, σ. 166-167. 

25. Κ. Κοκκινόφτα, «Φώτης Κόντογλου και Κύπρος», ό.π., σ. 167-168. 


