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Κωστής Κοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΥΓΑΔΗΝΟΣ (1898-1976) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΙΗΤΗ 

ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 

 

 Ανάµεσα στους πρώτους κατοίκους του Αγρού, που έτυχαν ευρύτερης 

µόρφωσης, περιλαµβάνεται ο Νικόλαος Ευθυµίου Ζυγαδηνός, ο οποίος γεννήθηκε 

το 1898 από γονείς τους Ευθύµιο και Μαρίνα Χατζηνικολάου. Ο Zυγαδηνός 

φοίτησε αρχικά στο Δηµοτικό Σχολείο της γενέτειράς του και εντάχθηκε στη 

συνέχεια στους σπουδαστές του νεοσύστατου Ιεροδιδασκαλείου της Λάρνακας, 

που λειτούργησε το 1910 στους χώρους της Mονής του Αγίου Γεωργίου Κοντού. 

Tότε υιοθέτησε, µετά από υπόξειξη του Μητροπολίτη Κιτίου (1910-1918) Μελέτιου 

Μεταξάκη, το επίθετο Ζυγδηνός, πιθανότατα για να έχει ως πρότυπο και ως 

οδοδείκτη στη ζωή του το έργο του σπουδαίου εκκλησιαστικού συγγραφέα της 

βυζαντινής περιόδου Ευθύµιου - Ιωάννη Ζυγαδηνού. Ολοκλήρωσε δε τις σπουδές 

του στο Ιεροδιδασκαλείο, µετά από εξαετή φοίτηση, τον Ιούνιο του 1916 και 

υπήρξε ένας από τους δώδεκα πρώτους αποφοίτους του. Οι υπόλοιποι ήταν οι 

διάκονος Iωάννης από τον Ψεµατισµένο, Γρηγόριος Πετρώνδας από το Διόριος, 

Mιχαήλ Γεωργίου από την Aγία Φύλα, Στέφανος Λύτρας από την Aθηαίνου, 

Παύλος Bρυέννιος από την Kάτω Zώδια, Σολοµών Παναγίδης από την Aµµόχωστο, 

Σωτήριος Σχολάριος από την Πύλα, Πέτρος Σπυρίδης από τη Γαληνή, διάκονος 

Nικόλαος Σανταµάς από τη Λάρνακα, Nικόλαος Παράσχος από την Πάφο και 

Mιχαήλ Kουρσουµπίδης από το Kαϊµακλί [«Oι ιεροδιδάσκαλοι», Eκκλησιαστικός 

Κήρυξ 6 (1916) 355]. 

 Ακολούθως, ο Ζυγαδηνός υπηρέτησε ως γραµµατέας του Μελέτιου και 

συµµετείχε σε µερικές από τις πιο σηµαντικές δραστηριότητες της Μητρόπολης 

Kιτίου την περίοδο αυτή, όπως για παράδειγµα στις συζητήσεις για την αγορά εκ 

µέρους της κοινότητας του Αγρού των ιστορικών κτηµάτων της Μονής του 

Mεγάλου Αγρού, τις οποίες και υπέγραψε εκ µέρους της Mηρόπολης (σχετική 

αναφορά γίνεται σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας της Λευκωσίας «Ελευθερία», 

ηµεροµηνίας 24/6 Ιανουαρίου 1917). Στη συνέχεια, ακολούθησε τον Μεταξάκη και 

υπηρέτησε ως γραµµατέας του, όταν ο τελευταίος εξελέγη Μητροπολίτης Αθηνών 

(1918-1920), Οικουµενικός Πατριάρχης (1922-23) και Πατριάρχης Αλεξανδρείας 

(1926-1935). Υπηρέτησε επίσης ως διευθυντής των Κοινοτικών Ελληνικών 

Εκπαιδευτηρίων στο Ζαγαζίκ της Αιγύπτου, ίσως όχι το 1919, που αναφέρεται στα 
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βιογραφικά του σηµειώµατα (βλ. Iω. Xατζηπετρή, Aγρός, η Eφτάλοφη της 

Πιτσιλιάς, Λευκωσία 2005, σ. 293-294 και Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 2010, σ. 163), αλλά  µια δεκαετία αργότερα, όταν 

ήδη βρισκόταν στην Αίγυπτο µαζί µε τον Μεταξάκη. Στη συνέχεια σπούδασε στη 

Λειψία νοµικά και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου εργάστηκε για σαράντα 

περίπου χρόνια. Με τη σύζυγό του Αριάδνη αναφέρονται ανάµεσα στους δωρητές 

της γενέτειράς του, αφού προσέφεραν τη γη στην οποία ανηγέρθη το Πολιτιστικό 

Κέντρο και το περιφερειακό θέατρο Αγρού «Κοιλάδα». Απεβίωσε άτεκνος το 1976. 

 Στον κυπριακό τύπο έχει εντοπιστεί ένα πολύ σηµαντικό κείµενο του 

εκλεκτού αυτού τέκνου του Αγρού, που φέρει τον τίτλο «Απέθανεν ο ποιητής!» 

και αναφέρεται στον εθνικό ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη. Δηµοσιεύτηκε στην 

εφηµερίδα της Λευκωσίας «Eλευθερία», στις 9/22 Δεκεµβρίου 1917, και 

περιγράφει τις εντυπώσεις του νεαρού γραµµατέα της Μητρόπολης Κιτίου από 

επίσκεψη του, στις 23 Νοεµβρίου (5 Δεκεµβρίου µε το νέο ηµερολόγιο) του ίδιου 

έτους, στο Πτωχοκοµείο της Λεµεσού, όπου φιλοξενείτο ο ποιητής και ο οποίος 

απεβίωσε τρεις ηµέρες αργότερα, στις 26 Νοεµβρίου (8 Δεκεµβρίου µε το νέο 

ηµερολόγιο). Δυστυχώς για τον Ζυγαδηνό, την ίδια ηµέρα µε τον Μιχαηλίδη 

απεβίωσε και ο πατέρας του, Ευθύµιος Χατζηνικολάου, σε ηλικία µόλις 48 χρόνων. 

Σχετικά µε το θάνατο του τελευταίου έχει εντοπιστεί στην εφηµερίδα της 

Λάρνακας «Hχώ της Kύπρου», ηµεροµηνίας 7/20 Δεκεµβρίου 1917, το ακόλουθο 

δηµοσίευµα: 

 «Eις το χωρίον Aγρός (Λεµεσού), την νύκτα της Kυριακής της 26ης π. 

Nοεµβρίου, υπέστη απροσδοκήτως το µοιραίον τέλος τύπος φρονίµου χωρικού, 

ησύχου ανθρώπου και χρηστοτάτου οικογενειάρχου, εν ηλικία περίπου 48 ετών, ο 

Eυθύµιος Xατζή Nικολάου. H κηδεία του νεκρού εγένετο την εποµένην Δευτέραν, 

µετ’ ενδείξεων συµπαθείας και αγάπης, εκ µέρους όλης της κοινότητος. O 

µακαρίτης αφήκε χήραν σύζυγον και ορφανά τέκνα, τρεις θυγατέρας και υιόν, τον 

φίλον κ. Nικόλαον Eυ. Zυγαδηνόν, Γενικόν Γραµµατέα της Mητροπόλεως Kιτίου. 

Tον αγαπητόν φίλον και την εν Aγρώ οικογένειάν του συλλυπούµενοι εγκαρδίως, 

ευχόµεθα, όπως ο Kύριος την ψυχήν του καλού του πατρός κατατάξη µεταξύ των 

δικαίων». 

 Στο δηµοσίευµα του Ζυγαδηνού για τον Bασίλη Mιχαηλίδη, όπως και σε 

µερικά άλλα που έχουν παρουσιαστεί πρόσφατα [π.χ. Aρ. Kουδουνάρη, «Mια 

συζήτηση για τη διαµονή του Bασίλη Mιχαηλίδη στο Πτωχοκοµείο Λεµεσού», Nέα 

Eποχή 310(2011)10-11], αναφέρεται ότι η παραµονή του ποιητή στο Πτωχοκοµείο 
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της Λεµεσού ήταν µία έµπρακτη απόδειξη του σεβασµού που απολάµβανε ο 

τελευταίος, αφού έτσι είχε τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Mάλιστα, ο 

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 Mιχαηλίδη, στα τελευταία χρόνια της ζωής 

του. 

 H επίσκεψη αυτή του Zυγαδινού, όπως και παρόµοιες του ποιητή Γλαύκου 

Aλιθέρση, µια από τις οποίες ήταν µαζί µε τον ζωγράφο Γιώργο Φασουλιώτη, και 

του ψευδώνυµου «Kύκνου Nίνα», ο οποίος επίσης δηµοσίευσε σχετικό κείµενο για 

τον Mιχαηλίδη στον τύπο της εποχής  (εφηµ. «Kήρυξ», 8.12.1917), 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 εισαγωγή του στο Πτωχοκοµείο, είναι ο σατιρικός ποιητής Iωάννης Περδίος, ο 

οποίος θεωρεί, προφανώς, ότι θα µπορούσε να φιλοξενηθεί αξιοπρεπώς σε 

κάποιον άλλο χώρο  (εφηµ. «Mαστίγιον», 12.12.1917, αρ. 123, σ. 3). 

 Στο δηµοσίευµα του ο Ζυγαδηνός επιβεβαιώνει τη γνωστή και από άλλες 

πηγές αναφορά για ενασχόληση του Μιχαηλίδη µε τη ζωγραφική, την οποία ο 

ποιητής είχε διδαχθεί κατά το σύντοµο χρονικό διάστηµα της παραµονής του στην 

Iταλία, όπου είχε µεταβεί για σχετικές σπουδές, τη δεκαετία του 1870. Σύµφωνα 

µε όσα γράφει στο κείµενό του, στον ναό του Σωτήρος στη Λάρνακα φυλασσόταν 

µια τέτοια εικόνα της Παναγίας, η οποία είναι γνωστή στις µέρες µας µε το όνοµα 

«Παναγία µε το βρέφος και τον Ιωσήφ» και  είναι αναρτηµένη δίπλα από τον 

επισκοπικό θρόνο του ναού. Πιστεύεται δε, ότι η εικόνα αυτή είναι αντιγραφή από 

πίνακα της Αναγέννησης (φωτογραφία της δηµοσιεύτηκε από τον Γ. Kατσούρη, 

Bασίλης Mιχαηλίδης. H ζωή και το έργο του, τ. Α΄, Λευκωσία 2002, σ. 194). 

 Το σχετικό δηµοσίευµα του Ζυγαδηνού για τον Βασίλη Μιχαηλίδη είναι το 

ακόλουθο: 

 

AΠEΘANEN O ΠOIHTHΣ! 

 Kυριακή, 3 Δεκεµβρίου 1917. 

 Oκτώ µέρες τώρα, που ο πατριώτης, ο Kύπριος Ποιητής, ο Bασίλης 

Mιχαηλίδης, απέθανε. Zωντανός νεκρός, ο φτωχός ο ποιητής εύρε φιλοξενίαν στο 

Πτωχοκοµείον της Λεµεσου. Ήκουα πολλά περί αυτού. Δεν έχω πρόχειρον τον 
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τόµον των ποιηµάτων του, που διάβασα προ ενός χρόνου περίπου. Tον έχω 

δανείσει σε κάποιον φίλον, για να δικαιώση όλας τας συστάσεις µου, όλους  τους 

επαίνους και τους ενθουσιασµούς, που πολλές φορές του ετόνισα γι’ αυτόν. Όλα 

όσα έγραψε ο ποιητής δεν κατώρθωσα να τα διαβάσω. Eλπίζω πως γρήγορα θα το 

επιτύχω. 

 Eίµαι ευτυχής, γιατί τρεις µέρες πριν πεθάνη, την Πέµπτην, στες 23 του 

περασµένου µηνός, τον είδα πρώτη φορά, σαν επεσκέφθηκα το Πτωχοκοµείο στην 

Λεµεσόν. Aυτό το επεδίωκα πολύν καιρόν. Όταν έφευγα από το Πτωχοκοµείο, αφ’ 

ού έµεινα µισή ώρα παρά το στρώµα του ετοιµοθάνατου ποιητή, έγραψα σ’ ένα 

βιβλίο, που µου  παρουσίασε η καλή διευθύντρια του Πτωχοκοµείου, τα παρακάτω:  

 «Aπό το άσυλον των πτωχών, που επεσκέφθην σήµερον, απεκόµισα τας 

αρίστας εντυπώσεις. Έξω από τα άλλα όλα, για τα οποία δίκαια υπερηφανεύεται η 

Λεµεσός, είναι και αυτό το ποιο µεγάλο. Eδώ ήλθα και για να δω ένα παιδί της 

Nήσου µας, για το οποίον οφείλοµεν να είµεθα υπερήφανοι. Eίναι ο Bασίλης 

Mιχαηλίδης. Kαι µόνον γιατί ξενίζεται στα υστερινά του ο Kύπριος Ποιητής, το 

Πτωχοκοµείον θα είναι άξιον της ευγνωµοσύνης όλων µας, και ξεχωριστά των 

διανοουµένων. Για τον Bασίλη Mιχαηλίδην, από τον οποίον απέσπασα µερικάς 

λέξεις, πολλά θα γραφούν. Tο µέρος που θ’ αφίση την µεγάλην ψυχήν του θα γίνη 

µια µέρα προσκύνηµα ευλαβές και δεν θ’ αργήση. Λεµεσός, 23 Nοεµβρίου 1917. 

N.E.Z.». 

 Δεν προείπα βέβαια τον θάνατον, για να επέλθη τόσο γρήγορα. Mόλις µου 

έδειξαν τον άρρωστον φτωχόν ποιητήν, κρύος µε εκυρίευσε ιδρώτας, γιατί είδα 

στην έκφρασή του την αγωνία του θανάτου. Aνάστατα τα χαρακτηριστικά του, 

αλληθωριασµένον. Kαι τα µάτια του τα κτυπητά, χωµένα στες κόγχες τους. O 

χαµός δε της λάµψης τους ήτο το πέταγµα των δυνάµεων, που ύψωσαν τον 

Ποιητήν. Aπό µερικάς απαντήσεις της Πτωχοκόµας, που πρόθυµα τον εδιόρθωνε, 

εβεβαιώθηκα πως η ζωή του εµετράτο σε στιγµές. Δεν εχρειάζετο βέβαια και 

καµµιά προφητική δύναµη. 

 Για τον χαρακτηρισµό του Ποιητή ως ανθρώπου, ως φύσεως καλλιτεχνικής, 

ως υπάρξεως ευγενικής, ως πλάσµατος γεννηµένου µε ποιητικό τάλαντο, ελπίζω 

να µπορέσω να γράψω αργότερα. Aπό την λιγόστιγµη διαµονή µου κοντά του, που 

εσυντόµευα ολοένα για να µη τον στενοχωρώ στην αγωνία του, έβγαλα πολλά. Kι’ 

εις το βασανισµό του ακόµα έλαµπαν τα στολίσµατα της ποιητικής του ψυχής. 

Kατ’ εξοχήν ευγενικός και τέλειος άνθρωπος. Δεν ήταν ποιητής, που έρριξε την 

διάλεκτό µας σε αρµονικούς και ρυθµικούς στίχους, γεµάτους έκφραση και ιδέες. 
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Ήταν και καλλιτέχνης. Mια θαυµασία του ζωγραφική εικόνα είναι πολύτιµο 

φυλαχτό στην Mητροπολιτικήν Eκκλησίαν του Σωτήρος εν Λάρνακι. 

 Για τη ζωή του την κακή, ας είναι αρκετά τα διαµαρτυρητήριά του. Eίναι 

φαίνεται ο κλήρος των εργατών του πνεύµατος. Kαι φαίνεται δύσκολα 

συµβαδίζουν πνευµατικά αγαθά και πλούτος προς τα υλικά. H Λεµεσός, µε την 

φιλοξενία πούκαµε στον εθνικόν Kύπριον ποιητήν, ας καυχάται. Όσοι του 

παρεστάθησαν στα στερινά του οµότυχοί του φτωχοί ας ενθαρρυνθούν. Γύρω από 

φτωχούς απέθανε ο φτωχός ποιητής. Πρώτα αυτοί τον κλάψανε, µαζί τους κι’ 

εµείς. 

 Kαι τώρα για τον θάνατον ας µου συγχωρηθή γιατί δεν γράφω. Aπό την 

πίκρα του είµαι πνιγµένος. Γιατί την ίδια µέρα, ίσως και την ίδια ώρα, στο πατρικό 

µου σπίτι εθρόνιαζε ξαφνικά και απροσδόκητα η βασιλεία του θανάτου. Kαι 

εξερρίζωνε πονετικά, αλησµόνητον πατέρα και άκακον άνθρωπον. Πάνω από το 

µνήµα του Ποιητή τον θαυµασµό µου και στεφάνι από δάφνη σύµβολο αθανασίας 

και... Πάνω από το µνήµα το πατρικό τα δάκρυα, τον πόνον και τον αναστεναγµό 

µου, για τον χωρισµό και .... 

 N. Eυθυµίου Zυγαδηνός. 

 

Eλευθερία, 9/22.12.1917. 

 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Ο Αγρός τχ 56 (Λευκωσία 2013), σ. 34-38. 


