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Χαιρετισμός

    
Στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου υπήρχε ένας σημαντικός αριθμός βιβλίων 

και μέσων. Η κουλτούρα στους μαθητές για το βιβλίο και τη γνώση, υπήρχε. 
Κείνο που χρειαζόταν τώρα ήταν το μεράκι και η αγάπη στο βιβλίο και τη γνώ-
ση, για να ζωντανέψει ο χώρος αυτός από μαθητές.

Και αυτό το μεράκι, αυτή η αγάπη, δόθηκε απλόχερα, πρώτα από την καθη-
γήτρια του Σχολείου κ. Παναγιώτα Θηβαίου-Παπαθεράπων, και ύστερα από 
τους μαθητές. Με την αγάπη της και το μεράκι για τη Βιβλιοθήκη, που ήταν 
κλειστή για κάποια χρόνια, τη μετέτρεψε γρήγορα σε ένα ζωντανό κύτταρο της 
σχολικής ζωής. Τα διαλείμματα και ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών έγιναν 
χρόνος δημιουργικός στη γνώση και στην αναζήτηση.

Και εφέτος, με αφορμή τα 50 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου λογοτέ-
χνη «Της Ζωής εν Τάφω», Στράτη Μυριβήλη, οι μαθητές έσκυψαν πάνω στα 
έργα του, διάβασαν, έμαθαν, ζωγράφισαν, εκφράστηκαν. Αξίζουν τον έπαινο 
του Σχολείου. Θερμά ευχαριστώ την κ. Παναγιώτα Θηβαίου-Παπαθεράπων 
και για την ιδέα και υλοποίηση του παρόντος πονήματος, που εμπεριέχει τη 
σοφία ζωής του Στράτη Μυριβήλη και τη φρεσκάδα και δημιουργικότητα των 
παιδιών μας.

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Πέτρας
Παναγιώτης Ψαρρός

Σημείωση: Το παρόν πόνημα, με τίτλο Τα παιδιά  «συνομιλούν» με τον 
Στράτη Μυριβήλη, θα συμμετέχει στον 2ο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό 
“Bravo Schools” (2019), στην κατηγορία Μαθητικές Δημιουργίες, για 
τους 17 Παγκόσμιους Στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με 
σκοπό την ανάδειξη εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που προωθούν θέματα 
βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής υπευθυνότητας.



Εικ. 1. Γυμνάσιο Πέτρας.  
Εικ. 2. Αύλειος χώρος, αθλητικές υποδομές.
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 Η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Πέτρας Λέσβου

Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχολεί-
ου και εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς και μαθητές, είτε παρέχοντας απα-
ραίτητες γνώσεις σε διάφορα γνωστικά πεδία, είτε βοηθώντας στην πραγ-
ματοποίηση ερευνητικών εργασιών. Μέσα από εκπαιδευτικές και πολιτι-
στικές δράσεις, καθώς και συνεργασίες με άλλους φορείς και βιβλιοθή-
κες,1 ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία, γίνονται κέντρα πολιτισμού, ερ-
γαστήρια μάθησης και έρευνας, και τόποι όπου πραγματώνονται καινοτό-
μες εκπαιδευτικές δράσεις. 

1 Η Βιβλιοθήκη Γυμνασίου Πέτρας συνεργάζεται με τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μηθύμνης 
«Αργύρης Εφταλιώτης», την Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης και τη Βιβλιοθήκη Χίου «Αδαμάντι-
ος Κοραής».

Εικ. 3. Το γραφείο και οι υπολογιστές.
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Η πρόσβαση στην πληροφορία και η απόκτηση γνώσης απ’ όλους διά 
βίου, αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση της εποχής μας. Η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση αξιολογώντας ότι η μάθηση είναι μία ευρύτερη εκπαιδευτική διαδικα-
σία που δεν μπορεί να περιοριστεί στα όρια του σχολικού προγράμμα-
τος, στήριξε την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας χρηματοδοτώντας το 
φιλόδοξο σχέδιο δημιουργίας 499 σχολικών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. 

Με προσπάθεια, το Γυμνάσιο Πέτρας απέκτησε μία από αυτές τις βι-
βλιοθήκες. Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευ-
σης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουρ-
γείου Παιδείας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Βʹ και Γʹ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης (2008). Η Βιβλιοθήκη προμηθεύτηκε την εγκεκριμέ-
νη από το Υπουργείο Παιδείας συλλογή 5.000 τίτλων (βιβλίων, περιοδι-
κών και πολυμέσων), εξοπλισμό οπτικοακουστικών μέσων και απόκτησε 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λειτούργησε για πρώτη φορά κατά τα σχολικά 
έτη 2009-2011 και επαναλειτούργησε κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Κύρια αποστολή της σχολικής Βιβλιοθήκης είναι :
•	 να προσφέρει στους μαθητές ένα χώρο μάθησης, πληροφόρησης, 

Εικ. 4. Το αναγνωστήριο.
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γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο, ψυχαγωγίας
•	 να στηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του 

σχολείου, σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό
Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, 

βιβλία Αρχαίας Ελληνικής, Νέας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας και 
Γραμματείας, φυλλάδια, χάρτες, οπτικοακουστικό υλικό, καθώς επίσης 
βιβλία που καλύπτουν τους εξής τομείς: Φιλοσοφία, Θεολογία, Ελληνι-
κή και Ξένη Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ιατρι-

Εικ. 5. Τα βιβλιοστάσια.
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κή, Αστρονομία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Πολιτισμός, Καλές Τέχνες, Αρχι-
τεκτονική, Θέατρο, Λαογραφία, Πολιτικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Κοι-
νωνιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Γεωλογία, Γεωπονία, Γεωργία, 
Παλαιοντολογία, Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Παιδαγωγικά, Κινηματογρά-
φος, Φωτογραφία, Διοίκηση, Βιομηχανία, Μηχανική, Νέες Τεχνολογίες, 
Οικιακή Οικονομία, Αθλητισμός, Ταξίδια κ.ά. Κατά το σχολικό έτος 2018-
2019, η Βιβλιοθήκη εγκαινίασε νέο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Λογο-
τεχνίας, χάρη σε δωρεά της υπεύθυνης της Βιβλιοθήκης (συνολικά δώ-
ρισε 120 βιβλία). 

Στη νέα Βιβλιοθήκη έχει ενσωματωθεί η αξιόλογη παλαιά Σχολική Βι-
βλιοθήκη του Γυμνασίου Πέτρας.2 Η Λέσβος και η Πέτρα ειδικότερα, ως 
ακμαίο εμπορικό και ελαιοπαραγωγικό κέντρο του αλύτρωτου Ελληνι-
σμού πριν το 1912, χαρακτηριζόταν από μια ιδιαίτερη αγάπη τόσο για τις 
ανθρωπιστικές όσο και για τις θετικές επιστήμες, γεγονός που αντανακλά-
ται στα βιβλία που κληροδοτήθηκαν στη Βιβλιοθήκη του σχολείου. Το 
παλαιότερο από αυτά είναι ο Περιπλανώμενος του Αλεξάνδρου Σούτσου 
σε έκδοση του 1874, όπως και μία Ιατρική Φυσιολογία του 1896. 

Αξίζει, επίσης, να γίνει αναφορά σε ιστορικά βιβλία που χρονολογού-
νται στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, στη συλλογή του λογοτέ-
χνη και ένθερμου δημοτικιστή Αλέξανδρου Πάλη Κούφια Καρύδια, κα-
θώς και στην ύπαρξη μιας μικρής συλλογής βιβλίων, η οποία περιέχει 
λογοτεχνικά βιβλία με ιδιόχειρες αφιερώσεις των λογοτεχνών στον φη-
μισμένο φιλόλογο και μεταφραστή της ξένης και αρχαίας ελληνικής λο-
γοτεχνίας και τέκνο της Πέτρας, Θρασύβουλο Σταύρου (Αρχείο Δωρεάς 
Θρασύβουλου Σταύρου). Ανάμεσα σε αυτά υπάρχει μια ποιητική συλλο-
γή με ιδιόχειρη αφιέρωση της ποιήτριας Μελισσάνθης. Συμπερασματικά, 
η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Πέτρας φιλοξενεί σημαντικά βιβλία που θα 
συναντούσε κανείς σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και αποτελούν πηγή 
γνώσης για αναγνώστες και ερευνητές. 

2 Στο πλαίσιο του προγράμματος του ΥΠΕΠΘ Αγωγή Σταδιοδρομίας, μετά από πρόταση της υπεύθυνης 
εκπαιδευτικού ΚΕΣΥΠ Καλλονής κ. Ευγενίας Τοροσιάδου, οι μαθητές του Γυμνασίου Πέτρας γνώ-
ρισαν το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου, μέσα από μία εκπαιδευτική δραστηριότητα που κεντρικό 
άξονα είχε την ανάπλαση και αναδιοργάνωση της παλαιάς σχολικής βιβλιοθήκης. Γι αυτή την σπάνια 
για τον χώρο της εκπαίδευσης δραστηριότητα, υπεύθυνοι καθηγητές ήταν ο θεολόγος κ. Ιγνάτιος 
Μαγγαναδέλλης και ο φιλόλογος κ. Τίτος Ψαρολογάκης (σχολικό έτος 2005-2006).
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Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για μαθητές, εκπαιδευτικούς, αλλά και 
πολίτες. Οι μαθητές, στο ευχάριστο περιβάλλον της στο οποίο έχουν πα-
ρέμβει οι ίδιοι με εικαστικές δημιουργίες τους, μπορούν να διαβάσουν βι-
βλία, περιοδικά και φυλλάδια, να πραγματοποιήσουν εργασίες με τη βοή-
θεια έντυπου, οπτικοακουστικού υλικού, αλλά και του διαδικτύου, να πα-
ρακολουθήσουν διδασκαλίες, να εργασθούν για τα ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα Erasmus+3 στα οποία συμμετέχει το σχολείο, να ξεφυλλίσουν φωτο-
γραφικά λευκώματα, να ψυχαγωγηθούν με επιτραπέζια παιχνίδια (σκάκι, 
ντόμινο, λέξεων κ.ά.) ή να ακούσουν μουσική. 

Αποτελεί χώρο συνάντησης, επικοινωνίας και δημιουργίας για τις μα-
θήτριες και τους μαθητές του σχολείου, που προέρχονται από τους όμορ-
φους ιστορικούς και παραδοσιακούς οικισμούς της βόρειας Λέσβου: Πέ-
τρα, Μήθυμνα (Μόλυβος), Βαφειός, Σκουτάρος, Άναξος, Λαφιώνα και 
Στύψη. Στη Μήθυμνα γεννήθηκε ο Αρίωνας4 (Εικ. 6) και ο Εφταλιώτης,5 
στην Ευθαλού βρήκε γαλήνη ο Ηλίας Βενέζης6 και στο Βαφειό είχε το 
ησυχαστήριό του, ο Μήτσος Καμίτζος.7 Στην Πέτρα γεννήθηκαν ο Νεο-

3 Τα προγράμματα Erasmus+ ξεκίνησαν στο Γυμνάσιο Πέτρας με πρωτοβουλία του μαθηματικού κ. 
Διονύση Παύλου και του φιλολόγου κ. Χαράλαμπου Κάβουρα. Έως τώρα το σχολείο έχει συμμετά-
σχει και συμμετέχει στα εξής προγράμματα:
Α. Πρόσφυγες (2016-2019). Χώρες εταίροι: Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιταλία, Λετονία και Τσεχία.
 Β. Κάθε Παιδί Αξίζει: Πρόσφυγες και Μετανάστες στην Εκπαίδευση (2016-2018). Χώρες εταίροι: Αγ-
γλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Τουρκία. 
 Γ. Χάρτης Πορείας για τη Δημιουργία μιας Σχολικής Κοινότητας Αλληλοβοήθειας και Αλληλοσεβασμού 
(2018-2020). Πρόγραμμα κατά του εκφοβισμού, με χώρες εταίρους: Αγγλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορ-
τογαλία, Ρουμανία και Τουρκία.

4 Ο Αρίων ο Μηθυμναίος (7ος αι. π.Χ.) ήταν ο πρώτος μουσικός και κιθαρωδός του κόσμου. Συνει-
σέφερε στην εξέλιξη του διθυράμβου, άσματος της διονυσιακής λατρείας, που αποτέλεσε τον πρό-
δρομο της τραγωδίας. 

5 Αργύρης Εφταλιώτης (1849–1923) είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο του ποιητή και πεζογρά-
φου, Κλεάνθη Μιχαηλίδη. Από την Αγγλία και τη Γαλλία, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 
του, έδωσε τον αγώνα του για τη δημοτική γλώσσα, που τον ταύτιζε με τον αγώνα για την απελευ-
θέρωση της πατρίδας από τον τουρκικό ζυγό και την απαλλαγή του έθνους από κάθε είδος καταπί-
εσης: «Αντίς στο χέρι μου σπαθί κρατώ μια πέννα». Το ψευδώνυμό του είναι απόρροια της μεγάλης 
του νοσταλγίας για την πατρίδα και ιδιαιτέρως της αγαπημένης του εξοχής, της Ευθαλούς (ευθαλής 
= πολύδενδρη, καταπράσινη).

6 Ο Ηλίας Βενέζης (1904-1973), γεννημένος στις Κυδωνίες (Αϊβαλί), και Μυτιληνιός από την πλευ-
ρά της μητέρας του, ήταν λογοτέχνης και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Έγινε γνωστός με τα μυθι-
στορήματά του Το νούμερο 31328 και Γαλήνη. Υπήρξε διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού θεάτρου 
και πρόεδρος του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

7 Ο Μήτσος Καμίτζος (1883-1979) γεννήθηκε στο χωριό Γκιουρέ της Μικράς Ασίας, κοντά στο 
Όρος Ίδη της Τροίας, όπου ο Πάρις έδωσε «το μήλον της έριδος» στην Αφροδίτη. Η Μικρασιατική 
Καταστροφή τον ξερίζωσε και τον έφερε στη Μήθυμνα. Το βραβευμένο βιβλίο του Σαχίν στέκεται 
αντάξια δίπλα στην Αιολική Γη του Βενέζη.
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κλής Καζάζης8 και ο Θρασύβουλος Σταύρου,9 αλλά έγινε και η δεύτερη 
πατρίδα του Ορέστη Κανέλλη.10 Στη Στύψη γεννήθηκε ο Γερμανός Κα-
ραβαγγέλης,11 στo Σκουτάρο διατηρείται ζωντανή η πανάρχαια μουσική 
κληρονομιά του Απόλλωνα12 και του Ορφέα,13 και στη Λαφιώνα ασκήτευ-
σε ο Άγιος Αλέξανδρος.14 Λίγα μόλις χιλιόμετρα από το Γυμνάσιο Πέτρας 
βρίσκεται η Συκαμιά - πατρίδα του Στράτη Μυριβήλη, η Άντισσα - πατρί-
δα του Τέρπανδρου,15 αλλά και η Ερεσσός - πατρίδα της Σαπφώς16 και 
του Θεόφραστου.17 

8 Ο Νεοκλής Γ. Καζάζης (1849 - 1936), από την Πέτρα, ήταν  νομικός, καθηγητής πανεπιστημί-
ου και συγγραφέας. Σπούδασε Νομική στην Αθήνα, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Διατέλεσε κοσμήτο-
ρας της Νομικής και πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την οποία ιδιότητα πραγματοποίησε 
το 1903 ενημερωτική εκστρατεία στην Ευρώπη υπέρ των ελληνικών εθνικών θέσεων. 

9 Ο Θρασύβουλος Σταύρου (1886-1979), από την Πέτρα, ήταν  φιλόλογος, ποιητής και μεταφρα-
στής. Φοίτησε στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Μόναχο. Μετέ-
φρασε ξένη λογοτεχνία (Γκαίτε, Σίλερ, Μολιέρο, Ουγκώ και Μυσέ) και αρχαίους συγγραφείς (Αίσω-
πο, Μένανδρο, Αριστοφάνη, Ευριπίδη και Πίνδαρο).

10 Ο ζωγράφος Ορέστης Κανέλλης (1910-1979) γεννήθηκε στη Σμύρνη, αλλά μετά τη Μικρασιατι-
κή Καταστροφή ήρθε στη Λέσβο. Σπούδασε καλές τέχνες στο Παρίσι. Έζησε στην Πέτρα, όπου μαζί 
με τον συντοπίτη ζωγράφο Τάκη Ελευθεριάδη ίδρυσε την ομάδα «Στάθμη». Το έργο του χαρακτη-
ρίζεται από ποιητικό λυρισμό.

11 Ο Γερμανός Καραβαγγέλης (1866 - 1935) από τη Στύψη, ήταν επίσκοπος. Σπούδασε φιλοσο-
φία στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας και της Βόννης. Δίδαξε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Διατέ-
λεσε Μητροπολίτης Καστοριάς και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον Μακεδονικό Αγώνα και στους 
αγώνες του Ποντιακού Ελληνισμού. 

12 Ο Απόλλωνας ήταν ένας από τους 12 θεούς του Ολύμπου, θεός του φωτός και προστάτης των 
τεχνών και της μαντείας. Στην Ιλιάδα, ο Απόλλων εμφανίζεται ως μουσικός και κιθαρωδός.

13 Ο Ορφέας, γεννημένος στη Θράκη, θεωρείται ο κατ’ εξοχήν αοιδός, μουσικός και ποιητής. Έπαι-
ζε λύρα και κιθάρα. Τραγουδούσε τόσο γλυκά που συγκινούσε ακόμα και τα άγρια θηρία που ημέ-
ρευαν στον ήχο της μουσικής του. Λέγεται ότι διαμελίστηκε από τις Μαινάδες (Νύμφες, συνοδοί 
του Θεού Διόνυσου) και το κεφάλι του ξεβράστηκε σε παραλία της Λέσβου, που πήρε την ονομασία 
Ορφίκια (από το Ορφέας).

14 Ο Άγιος Αλέξανδρος ήταν Επίσκοπος Μηθύμνης και έλαβε μέρος στην Ά  Οικουμενική Σύνοδο 
(325 μ. Χ.). Εικάζεται ότι είναι ο ιδρυτής μοναστηριού στη Λαφιώνα, όπου και έζησε στα τέλη της 
ζωής του. Πιστεύεται ότι τάφηκε σε μεγάλη πέτρινη σαρκοφάγο που σώζεται εκεί.

15 Ο Τέρπανδρος (710 π. Χ.)  ήταν ποιητής και μουσικός από την Άντισσα. Ονομάστηκε «πατέρας 
της ελληνικής μουσικής» διότι πρώτος αυτός εργάστηκε για την διαμόρφωση και ανάπτυξη της μου-
σικής. Δημιούργησε μουσική γραφή και επινόησε την βάρβιτο (επτάχορδη λύρα). 

16  Η Σαπφώ ή Ψάπφα (628-563 π.Χ.), όπως ήταν το όνομά της στην αιολική διάλεκτο, είναι η πρώ-
τη ποιήτρια του κόσμου. Γεννήθηκε στην Ερεσσό. Τα εξαίσια λυρικά της ποιήματα έκαναν τον Πλά-
τωνα να την επονομάσει «Δεκάτη μούσα» και άλλοι να την πουν «Θηλυκό Όμηρο», «Θαυμαστό τέ-
ρας», «Τιμή των Λεσβίων γυναικών» και «Πιερία μέλισσα». Ήταν πολιτικά ενεργή και ίδρυσε σχολή 
στη Μυτιλήνη για τα κορίτσια της Λέσβου και της Αιολίας (απέναντι μικρασιατική ακτή).

17 Ο Θεόφραστος (371 π.Χ. – 287 π.Χ.) ήταν  φιλόσοφος από την Ερεσσό και διάδοχος του Αρι-
στοτέλη στην Περιπατητική Σχολή. Θεωρείται πατέρας της Βοτανικής. Έγραψε περίπου 240 έργα 
που αφορούν την Επιστήμη, τη Φιλοσοφία, την Ηθική, τη Λογική, τη Ρητορική, την Ιστορία των Επι-
στημών, τη Μεταφυσική και κυρίως τη Βοτανική και τη Ζωολογία.
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 Σε ένα τόσο πλούσιο πνευματικό περιβάλλον, που εξακολουθεί και 
σήμερα να γεννά ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, ας ευχηθού-
με η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Πέτρας να μεταλαμπαδεύει στις νέες γε-
νιές την πολιτιστική παρακαταθήκη του τόπου, και ως πνευματικός φά-
ρος να διαμορφώνει συνειδήσεις, επιλογές ζωής, πρότυπα συμπεριφο-
ράς και αξίες.

Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός της Βιβλιοθήκης
Παναγιώτα Ι. Θηβαίου-Παπαθεράπων

Εικ. 6. Ο Αρίων σωζόμενος επί δελφίνου (Ηρόδοτος).





Ευχαριστίες

Για το σημαντικό γεγονός της επαναλειτουργίας της Βιβλιοθήκης του 
Γυμνασίου Πέτρας, τόσο για τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, όσο και 
για τις τοπικές κοινωνίες της βόρειας Λέσβου, κατά το σχολικό έτος 2018-
2019, οφείλουμε ειλικρινείς και θερμότατες ευχαριστίες στον Περιφερει-
ακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορεί-
ου Αιγαίου κ. Αριστείδη Καλάργαλη, στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου κ. Μιχαήλ Καπιωτά, καθώς και στον ερ-
γατικό και φιλοπρόοδο Διευθυντή του Γυμνασίου Πέτρας, κ. Παναγιώ-
τη Ψαρρό (Εικ. 7).

Εικ. 7. Ο κ. Ψαρρός με τις μαθήτριες Γαβριέλα Θεολόγου και Νταϊάνα Ράμα, που 
συμμετέχουν στα προγράμματα Erasmus+.
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Επίσης, οφείλουμε θερμές ευχαριστίες στον άοκνο φιλόλογο κ. Πα-
ναγιώτη Παντελίδη, ο οποίος με τις γνώσεις και δεξιότητές του στέκεται 
αρωγός σε κάθε ανάγκη και προσπάθεια της Βιβλιοθήκης και του σχολεί-
ου, αλλά και στον δραστήριο και μαχητικό Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-
νων, 18 που στηρίζει με επιτυχία το σχολείο και τη Βιβλιοθήκη του.

Τέλος, ευχαριστούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες για την αγάπη με 
την οποία περιέβαλαν τη (δική τους) Βιβλιοθήκη και στους οποίους, στο 
τέλος του σχολικού έτους, θα δοθούν βραβεία για τη φιλαναγνωσία τους, 
τη συμμετοχή τους στις δράσεις της Βιβλιοθήκης, αλλά και τη βοήθειά 
τους στον ευπρεπισμό του χώρου της. 

18 Ο Σύλλογος απαρτίζεται από τους/τις: κ. Χρήστο Σαπουνά, κ. Αθηνά Γιάφαλη-Αχουλιά, κ. Αφρο-
δίτη Βατή-Μαριόλα, κ. Κάρεν Wildash-Πετρά, κ. Ταξιαρχία Κοσκινά-Πιτσούλη, κ. Κωνσταντίνο Κα-
τσαρό και κ. Ιωάννη Καραμιχαλάκη.



Δράσεις της Βιβλιοθήκης (Σχολικό Έτος 2018-2019)

Με την επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφα-
ση στη δανειστική λειτουργία της, με σκοπό την προώθηση της φιλανα-
γνωσίας. Χρησιμοποιήθη-
κε ο χώρος της από τους εκ-
παιδευτικούς για διδασκαλί-
ες, εκπαιδευτικές δραστηρι-
ότητες, συναντήσεις με συ-
νεργάτες του σχολείου19 ή 
εταίρους στα προγράμμα-
τα Erasmus+ (Εικ. 8α), και 
στο εκπαιδευτικό οικολογι-
κό  πρόγραμμα για τις θά-
λασσες “Blue Heart”, σε συ-
νεργασία με το σχολείο The 
New Village School του Σαν 
Φρανσίκο, Καλιφόρνια (Εικ. 
8β). Επίσης χρησιμοποιήθη-
κε από τους μαθητές για ανά-
γνωση έντυπου υλικού, με-
λέτη, χρήση του διαδικτύου 
για μαθητικές εργασίες (Εικ. 
9) ή ψυχαγωγία με επιτραπέ-
ζια παιχνίδια (Εικ. 10, 11). 

Διοργανώθηκαν εκπαι-
δευτικές και πολιτιστικές 
δράσεις, αφιερώματα, πα-
ρουσίαση βιβλίου, ομιλίες 
και εκθέσεις. Η πρώτη δρα-

19 Το σχολείο συνεργάζεται με το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Μολύβου (Μήθυμνας) και 
το Κέντρο Πρόληψης Ν. Λέσβου «Πνοή».

Εικ. 8α. Εταίροι από Αγγλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία 
και Τουρκία, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 

Χάρτης Πορείας για τη Δημιουργία μιας Σχολικής 
Κοινότητας Αλληλοβοήθειας και Αλληλοσεβασμού (κατά 

του Εκφοβισμού).

Εικ. 8β. Το Αμερικανικό σχολείο The New Village School. 
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Εικ. 9. Για να δούμε και καμιά άσκηση γεωμετρίας στο διαδίκτυο!
(Δημήτρης Κεχαγιάς και Μανώλης Μωυσής)

Εικ. 10. Παίζουμε ντόμινο; 
(Έντι Μέτα)
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στηριότητα στην οποία συμμετείχαν οι μαθητές ήταν το εργαστήριο κατα-
σκευής χειροποίητων σελιδοδεικτών, για να τους χρησιμοποιούν στα βι-
βλία που δανείζονται από τη Βιβλιοθήκη. Ως προς τη διακόσμησή τους, 
άντλησαν ιδέες από θέματα στα βιβλία των Αγγλικών (Παρθενώνας, Ατ-
λαντίδα, Αίγυπτος, Πομπηία, Stonehenge, Μυθολογία, Ρωμαίος και Ιου-
λιέτα, Ενωμένο Βασίλειο κ.ά.). Οι πρωτότυποι σελιδοδείκτες αποτέλεσαν 
θέμα έκθεσης, με τίτλο Σελιδοδείκτες Παντογνώστες, στο χώρο της Βιβλι-
οθήκης.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο σχολείο των εταίρων στα ευρω-
παϊκά προγράμματα Erasmus+, τον Φεβρουάριο και Μάρτιο 2019, οι μα-
θητές του Γυμνασίου, καθώς και οι φιλοξενούμενοι εκπαιδευτικοί και μα-
θητές παρακολούθησαν στη σχολική Βιβλιοθήκη ομιλία με θέμα Ανακά-
λυψε ότι έχεις δύο μητρικές γλώσσες: τη δική σου και την Ελληνική! ή αλλιώς 
Το συναρπαστικό ταξίδι της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη και πως αυτή 
εμπλούτισε και συνεχίζει να εμπλουτίζει τις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες, και 

Εικ. 11. Παρέα, διάβασμα και σκάκι.
(Στο βάθος Αριστοκράτης Τσοπλάκης και Μιχάλης Μακρής)
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στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μη-
θύμνης «Αργύρης Εφταλιώτης» ομιλία 
με θέμα Η ιστορία και οι θησαυροί της 
Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Μηθύ-
μνης «Αργύρης Εφταλιώτης». Οι παρου-
σιάσεις (λόγος και εικόνα) έγιναν στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα, από την 
υπεύθυνη καθηγήτρια της Βιβλιοθήκης, 
κ. Παναγιώτα Θηβαίου.  

Τον Μάρτιο, εκπαιδευτικοί και μα-
θητές είχαμε το προνόμιο να ακούσου-
με βιολοντσέλο από τον ταλαντούχο 
Γερμανό τσελίστα Friedrich Thiele, στο 
πλαίσιο του προγράμματος Moto Key 
(δράση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κλα-
σικής Μουσικής Μολύβου), που έχει 
σκοπό να φέρει τους μαθητές σε επα-
φή με τη μαγεία της κλασικής μουσικής 
(Εικ. 12). 

Τον Απρίλιο, διοργανώθηκε αφιέ-
ρωμα στην Τέχνη της Φωτογραφίας, με 
προσκεκλημένο τον καταξιωμένο Μη-
θυμναίο φωτογράφο κ. Δημήτρη Ταλιά-
νη, γνωστό για τα πολυάριθμα και μο-
ναδικά φωτογραφικά του λευκώματα 
(Εικ. 13). Ο δημιουργός μίλησε με θέ-
μα Η Ποίηση της Φωτογραφίας και πρό-
βαλε τις φωτογραφίες του, που γεννούν 
συναισθήματα και υμνούν την ομορφιά 
της Ελλάδας. Ακολούθησε συζήτηση με 
τους μαθητές και μας αποχαιρέτησε δω-
ρίζοντας φωτογραφικά λευκώματα, στη 
σχολική Βιβλιοθήκη. 

Με αφορμή τα 50 χρόνια από το θά-

Εικ. 12. Ο Friedrich Thiele με το βιολοντσέλο του 
(κατασκευασμένο το 1860), στη Βιβλιοθήκη.

Εικ. 13. Ο φωτογράφος Δημήτρης Ταλιάνης.
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νατο του σπουδαίου Λέσβιου λογοτέχνη Στράτη Μυριβήλη (1969-2019), 
η Βιβλιοθήκη διοργάνωσε αφιέρωμα στη μνήμη του. Το σχολείο επισκέ-
φθηκε το Μουσείο Λαογραφίας Συκαμιάς - Στράτη Μυριβήλη στη γενέτειρά 
του, όπου υπάρχει αίθουσα αφιερωμένη στον συγγραφέα με έπιπλά του, 
προσωπικά αντικείμενα (Εικ. 14), βιβλία, βραβεία, φωτογραφίες (Εικ. 15) 
κ.ά., δωρεά της κόρης του Δροσούλας και της εγγονής του Χριστίνας Αγ-
γελοπούλου-Μυριβήλη.20 

20 Οι ίδιες, δώρισαν στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μηθύμνης «Αργύρης Εφταλιώτης» 
(19/8/2009), βιβλία παλαιών εκδόσεων του Μυριβήλη, το μοναδικό αντίγραφο (τουλάχιστον ως 
τότε) ενός χειρογράφου του διηγήματος Κεροδοσιά, με ιδιόχειρες σημειώσεις και σχέδια του συγ-
γραφέα, καθώς επίσης ένα ζευγάρι γυαλιά του συγγραφέα, τα οποία παρέδωσε η εγγονή Χριστίνα 
στην τότε πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, Παναγιώτα Θηβαίου, διαβάζο-
ντας την παρακάτω επιστολή, εκ μέρους της μητέρας της: «Σου στέλνω με τη Χριστίνα, όπως σου 
υποσχέθηκα, για τη Βιβλιοθήκη της Μήθυμνας, ένα όμορφο διήγημα απ’ το ‘Γαλάζιο Βιβλίο’, καθώς 
και ένα ζευγάρι γυαλιά του πατέρα». Με ευγνωμοσύνη και σεβασμό, τα γυαλιά εκτίθενται στη μόνι-
μη έκθεση παλαιών βιβλίων και αρχειακού υλικού της Ιστορικής Βιβλιοθήκης, αλλά και στην ιστο-
σελίδα της, καθώς έχουν ψηφιοποιηθεί, στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακός Ηρόδοτος (http://
dspace.cplm.gr, www.mythimnalibrary.gr, http://portal.digital – herodotus. eu).

Εικ. 14. Ρούχα του συγγραφέα και το κρεβάτι του.
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Από τη Βιβλιοθήκη, μοιράσθηκαν διηγήματα του συγγραφέα σε 
όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, με σκοπό αφενός να μελετήσουν το έρ-
γο, τη γλώσσα και ιστορικά γεγονότα της Λέσβου που αναφέρονται σε 
αυτά (Βαλκανικοί και Παγκόσμιοι Πόλεμοι, Μικρασιατική Καταστροφή), 
και αφετέρου να εμπνευστούν και να «συνομιλήσουν» με τον συγγραφέα, 
μέσα από δικές τους δημιουργίες. 

Οι δημιουργίες των μαθητών (εικαστικές, φωτογραφία, κατασκευές, 
νέες τεχνολογίες) αποτέλεσαν θέμα έκθεσης στη Βιβλιοθήκη, με τίτλο 
Διαβάζουμε Μυριβήλη, Εμπνεόμαστε και Δημιουργούμε, καθώς και το υλι-
κό για την πρώτη εκδοτική προσπάθεια του σχολείου και της Βιβλιοθή-
κης του, με τίτλο Τα παιδιά συνομιλούν  με τον  Στράτη Μυριβήλη, Αφιέρω-
μα - 50 χρόνια χωρίς τον Στράτη Μυριβήλη (www.gymnasio-petras.les.sch.
gr). Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσε-
ων του σχολείου. 

Αξίζει έπαινος στα παιδιά για το ενδιαφέρον που έδειξαν και τα έρ-
γα που δημιούργησαν, αποτέλεσμα της ευαισθησίας και αισθητικής τους 
καλλιέργειας. 

Εικ. 15. Το γραφείο του, βιβλία και βραβεία.
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Τον Μάιο, κατόπιν προσκλήσεως 
και ευγενικής αποδοχής, οι εκπαιδευτι-
κοί και μαθητές του σχολείου είχαν το 
σπάνιο προνόμιο να συναντήσουν την 
εγγονή του λογοτέχνη κ. Χριστίνα Μυ-
ριβήλη - Αγγελοπούλου, η οποία μίλησε 
με θέμα Ιστορίες του παππού Μυριβήλη. 
Οι μαθητές, από την πλευρά τους, πα-
ρουσίασαν τις δημιουργίες που εμπνεύ-
σθηκαν από τα βιβλία του παππού της, 
και η κ. Χριστίνα Μυριβήλη - Αγγελο-
πούλου, συγκινημένη και ενθουσιασμέ-
νη, μας αποχαιρέτησε δωρίζοντας στη Βιβλιοθήκη του σχολείου μία πλή-
ρη σειρά βιβλίων του μεγάλου λογοτέχνη, του Εκδοτικού Οίκου Εστία.21 

21 Επίσης, ο εκδοτικός οίκος Εστία γνωστός για τη λογοτεχνική, αλλά και τυπογραφική αξία των βι-
βλίων του, αναγνωρίζοντας το ενδιαφέρον των μαθητών για τη λογοτεχνία, δώρισε στη σχολική Βι-
βλιοθήκη βιβλία των Εφταλιώτη, Βενέζη, Καρυωτάκη, Τριβιζά και άλλων καταξιωμένων συγγραφέων.    

Εικ. 17. Η ψηφιοποίησή τους στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μηθύμνης 
«Αργύρης Εφταλιώτης» το 2014. (Πρώτη δημοσίευση)

Εικ. 16. Τα γυαλιά του Μυριβήλη. 
(Πρώτη δημοσίευση)
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Ιστορίες του παππού Μυριβήλη

Χριστίνα Αγγελοπούλου - Μυριβήλη

«‘Πότε θα ’ρθει το καλοκαιράκι, να πάμε στο νησί, να οργιάσουμε με 
τη θάλασσα’. Αυτά τα λόγια, από το στόμα του παππού μου, ηχούσαν στ’ 
αφτιά μου κάθε χρόνο όταν πλησίαζε ο καιρός. Τα μάτια του έλαμπαν και 
ακτινοβολούσαν και το χαμόγελό του γινόταν πλατύ και φωτεινό. Εγώ, 
κοριτσάκι τότε, τον κοίταζα και εισέπραττα την απαντοχή, τον έρωτα, τον 
πόθο για τη φύση, τη θάλασσα, τη ζωή και τη Λέσβο που μετέδιδε το εί-
ναι του.

Κάθε καλοκαίρι λοι-
πόν, εκεί στα μέσα της δε-
καετίας του ’60, ο παπ-
πούς, η γιαγιά (Εικ. 18), η 
μαμά μου κι εγώ περνού-
σαμε τα καλοκαίρια μας 
στο αγαπημένο νησί. Το 
ξενοδοχείο που μας φιλο-
ξενούσε ήταν το περίφημο 
Σάρλιτζα, στη Θερμή, ένα 
από τα στολίδια της Λέ-
σβου, χτισμένο στις αρχές 
του 20ού αιώνα, σε σχέ-
δια Γάλλων αρχιτεκτόνων, 
από τον Χασάν Εφέντη 
Μολά Μουσταφά, πρού-
χοντα της περιοχής.

Σήμερα το ξενοδοχείο 
αυτό ρημάζει. Στέκεται 
ερειπωμένο αντίκρυ στη 
θάλασσα, σαν φάντασμα Εικ. 18. Ο Μυριβήλης με τη σύζυγό του, Ελένη.
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με βγαλμένα μάτια. Κάθε φορά που περνώ από εκεί για να πάω στη Σκά-
λα Σκαμνιάς - το μέρος που τώρα πια απολαμβάνω με τους δικούς μου τα 
καλοκαίρια μου – κοντοστέκομαι και το κοιτάζω με συμπόνια και αγάπη 
και αναπολώ τη δική του περασμένη λάμψη και τα δικά μου παιδικά χρό-
νια. Χρόνια που σφραγίστηκαν από την παρουσία του παππού μου. Αυ-
τού του υπέροχα αγέρωχου, δυνατού, γοητευτικού άνδρα, που γρήγορα 
μεταμορφωνόταν μαζί μου σε παιδί. Γινόταν παιδάκι που έπαιζε με τα κύ-
ματα στη θάλασσα, που μάζευε πεταλίδες από τα βράχια της Κάγιας, που 
τραγουδούσε κι απολάμβανε, με τη χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό 
του, την κάθε στιγμή μας.

Κοιτώ αυτό το ξενοδοχείο - φάντασμα και βλέπω τον παππού μου να 
παροτρύνει εμένα και την παρέα μου να σκαρφαλώσουμε στις ψηλές κου-
κουναριές, να κόψουμε και να γεμίσουμε με κουκουνάρια χάρτινα χω-
νάκια, με σκοπό να τα πουλήσουμε δυο δεκάρες στους θαμώνες που ξέ-
γνοιαστοι κάθονταν στον κήπο και απολάμβαναν το απεριτίφ τους και τις 
μελωδίες της ζωντανής ορχήστρας.

Θυμάμαι τις ανιψιές του, που κουβαλούσαν με το λεωφορείο, πρωί - 
πρωί από την πόλη της Μυτιλήνης, τα ταψιά με τα γεμιστά και τα παπου-
τσάκια - για τον θείο και το παιδί… Έπειτα, το απόγευμα, κατεβαίναμε όλοι 
μαζί στην πόλη για να κάνουμε τη βόλτα μας στο λιμάνι, να φάμε το κασά-
το μας στο ξενοδοχείο Λέσβιον και να ανάψουμε ένα κερί στον Άγιο Θε-
ράποντα.

Στα Εξάρχεια ‘αντίκρισα τον συγγραφέα την ώρα της έμπνευσής του’. 
Η μητέρα μου, η Δροσούλα, δεύτερη κόρη του Μυριβήλη, ήταν πολύ δε-
μένη με τους γονείς της (Εικ. 19) κι έτσι μεγάλωσα μέσα στο σπίτι τους, 
στα Εξάρχεια. Εκεί περνούσα σχεδόν όλα μου τα Σαββατοκύριακα. Εκεί 
είχα την ευλογία να γίνω μάρτυρας μιας μαγικής στιγμής. Ένα βράδυ, αρ-
γά, ξύπνησα. Παντού σκοτάδι. Μόνο από τη μισόγερτη πόρτα του γρα-
φείου του παππού γλίστραγε ένα αχνό φως. Κρατώντας την αναπνοή μου 
πλησίασα. Εκεί αντίκρισα τον συγγραφέα την ώρα της έμπνευσής του. 
Να είναι σκυμμένος πάνω από τα αμέτρητα χαρτιά του και να γράφει κά-
τω από το φως μιας λάμπας. Κράτησα την εικόνα αυτή σφραγισμένη μέσα 
μου, ζωντανή στην ψυχή μου.
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Το σπίτι απέπνεε αρ-
μονία, αγάπη και πνευ-
ματικότητα. Οι τοίχοι του 
ήταν καλυμμένοι με βιβλι-
οθήκες γεμάτες βιβλία, με 
πίνακες ζωγραφικής και 
έργα τέχνης. Δεν θύμι-
ζε όμως σπίτι - μουσείο. 
Ήταν ζωντανό, χαρού-
μενο και γεμάτο κόσμο. 
Μία φορά την εβδομάδα 
ο παππούς συναντούσε τη 
λογοτεχνική του παρέα και 
εγώ τριγυρνούσα ανάμεσα 
στα πόδια της Γαλάτειας 
Σαράντη, του Μηνά Δη-
μάκη, του Πέτρου Χάρη 
και του Ηλία Βενέζη. Άλ-
λες φορές, πάλι, δεχόταν 
φοιτητές της Φιλοσοφι-
κής Σχολής, που τον απο-

καλούσαν ‘Δάσκαλο’, του φιλούσαν το χέρι και τιτίβιζαν γύρω του κάνο-
ντας άπειρες ερωτήσεις για τη ζωή του, για τον πόλεμο, για τα βιβλία του. 
Κι άλλοτε, παρέα με τον Αντώνη Σαμαράκη και τη γυναίκα του, Ελένη, 
πηγαίναμε για πεϊνιρλί στη Δροσιά. Εκείνος κι εγώ ήμασταν οι μόνοι από 
την ομήγυρη που τρώγαμε το πεϊνιρλί μας με παστουρμά, γιατί μόνο εμείς 
ήμασταν ‘μερακλήδες’, όπως καυχιόταν.

Το παραμύθι, η Σκαμνιά και το γλυκό βύσσινο.

Η στιγμή που περίμενα πώς και πώς ήταν μετά το μεσημεριανό φαγητό, 
όταν εκείνος καθόταν στην κόκκινη βελουδένια πολυθρόνα του κι εγώ 
χωνόμουν στην αγκαλιά του για την ‘ώρα του παραμυθιού’, ενός παραμυ-
θιού που συνεχιζόταν για όσα χρόνια θυμάμαι και που το έπλαθε στο μυα-

Εικ. 19. Η μικρή Χριστίνα, με τη μητέρα της 
Δροσούλα, τη γιαγιά Ελένη και τον παππού της 

Στράτη.
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λό του και το συνέχιζε κάθε φορά, αφού πρώτα του υπενθύμιζα σε ποιο 
σημείο το είχαμε αφήσει. Τα καλοκαίρια στη Μυτιλήνη το παραμύθι γι-
νόταν σίριαλ καθημερινό! Άλλαζε και η ώρα της ακρόασής του. Σούρου-
πο τώρα, καθισμένοι στην ακρογιαλιά, δίπλα στο κύμα που έσκαγε, ζω-
ντάνευε μπροστά μου ξωτικά και γοργόνες, πειρατές και δράκους, παγανά 
και στοιχειά. Αλλά το ατρόμητο κοριτσάκι που πάντα βρισκόταν μπλεγμέ-
νο σε αυτές τις ιστορίες, με δύναμη, υπομονή, αλλά και λίγη τύχη, κατά-
φερνε να ξεπερνά τους φόβους της και να προχωρά σε νέες περιπέτειες.

Όταν επισκεπτόμασταν τη Σκάλα της Σκαμνιάς (Εικ. 20), με έπαιρνε 
από το χέρι και σκαρφαλώναμε στα βράχια της Παναγιάς. Καθισμένοι στα 
βράχια, στην άκρη του μικρού ψαρολίμανου, ατενίζαμε την Ανατολή κι ο 
παππούς αναπολούσε τα δικά του αθώα χρόνια, όταν μεγάλωνε σε αυτόν 

Εικ. 20. Το ειδυλλιακό λιμανάκι της Σκαμιάς, την εποχή του Μυριβήλη.
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τον τόπο ως παιδί. Μου μιλούσε για τη Σκάλα και το μικρό χωριουδάκι, 
τη Σκαμνιά, που σκαρφάλωνε, πνιγμένο στις ελιές, το βουνό, με τα πέτρι-
να σπιτάκια του να ξεπροβάλλουν λουσμένα στο φως και στα μαγικά χρώ-
ματα του ήλιου όλες τις ώρες της ημέρας. Αγαπούσε αυτόν τον ευλογημέ-
νο τόπο. Τον ύμνησε, εξάλλου, σε όλο του το έργο. Αγαπούσε και τους αν-
θρώπους του. Του άρεσε να συναναστρέφεται τους ψαράδες, τους ναυτι-
κούς και τους αγρότες. Θαύμαζε τη σοφία που κουβαλούσαν στα κύττα-
ρά τους αυτοί οι άνθρωποι, η οποία τους είχε δοθεί σαν δώρο, για να συ-
νυπάρχουν αρμονικά με τη φύση και τον Θεό. Αγαπούσε και τιμούσε και 
τους πρόσφυγες. Μου έλεγε ιστορίες που ήταν βγαλμένες από ‘απέναντι’.

Ώρες - ώρες ξεχνιόταν και χανόταν στις σκέψεις του. Σιώπαινε. Λες κι 
είχε θυμηθεί πράγματα και καταστάσεις που δεν ήθελε να αναφέρει σε ένα 
μικρό παιδί, αγνό ακόμα κι άμαθο από αγριότητες. Σώπαινα τότε κι εγώ, 
και αφουγκραζόμουν το κύμα που πάφλαζε μέσα στους βράχους και τον 

Εικ. 21. Οι κυρίες Χριστίνα και Δροσούλα Αγγελοπούλου-Μυριβήλη (αριστερά 
με τα μαύρα), ανάμεσά τους ο δισέγγονος Άγγελος, η κ. Π. Θηβαίου και άλλοι 
σύνεδροι στη Συκαμιά, κατά τη διάρκεια Συνεδρίου για τον Στράτη Μυριβήλη 

(12/9/1999).
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αέρα που φυσούσε μέσα από τα δίχτυα των ψαράδων που ήταν απλωμέ-
να επάνω στα βράχια. Ύστερα κατεβαίναμε στο καφενείο Η μουριά, για να 
πιει τον καφέ του, και εγώ να γευτώ το βύσσινο γλυκό που φτιάχνανε με 
μαστοριά οι γυναίκες του χωριού.

Άλλοτε, ο μπάρμπα - Γιαννακός, με το άλογό του που φορούσε πάντα 
λουλούδια και ένα ψάθινο καπέλο στο κεφάλι, ερχόταν και μας έπαιρνε 
και μας οδηγούσε από ένα μονοπάτι στην Κάγια, την παραλία του χωριού, 
με νερά ‘ακράτα σαν αγιασμός’. Εκεί αφήναμε τον παππού να κολυμπήσει 
και οι υπόλοιποι ανεβαίναμε στο αμπέλι για να γευτούμε ζουμερά σταφύ-
λια και γλυκά σύκα. Ο παππούς κολυμπούσε σαν δελφίνι, με τις ώρες, και 
χανόταν με απλωτές στα ανοιχτά. Μια φορά σουρούπωσε, κι εκείνος ακό-
μα δεν έλεγε να φανεί. Οι δικοί μου φοβήθηκαν και έστειλαν ένα βαρκά-
κι να τον βρει και να τον φέρει πίσω. Ο βαρκάρης τον βρήκε καθισμένο σ’ 
έναν βράχο, να ξαποσταίνει και να κοιτάει τη θάλασσα.

Είχα μόλις τελειώσει το δημοτικό όταν έφυγε ο παππούς για το μεγά-
λο ταξίδι. Πάλι καλοκαίρι, 19 Ιουλίου 1969. Λίγο προτού ξεψυχήσει σή-
κωσε το χέρι, σαν να κρατούσε την πέννα του, και κάτι έγραψε στον αέ-
ρα… Έμεινε πιστός στη ζωή μέχρι την τελευταία της στιγμή. Τέλος και τω 
Θεώ η δόξα.

Η ιδιωτική παρακαταθήκη

Στο διάβα της δικής μου ζωής συνάντησα αρκετές φορές αδιέξοδες κατα-
στάσεις, τον πόνο, τον αποχωρισμό… Η αίσθηση όμως εκείνης της αγκα-
λιάς, η αγάπη, η τρυφερότητα και η σιγουριά που βίωσα μεγαλώνοντας σε 
αυτό το περιβάλλον, σε αυτή την οικογένεια, με βοήθησαν να βρίσκω το 
κουράγιο και τη δύναμη να προχωράω μπροστά και να προσπαθώ να γί-
νομαι καλύτερος άνθρωπος, να ακούω, να κατανοώ και να συγχωρώ. Πά-
ντα με αξιοπρέπεια και με το κεφάλι ψηλά.

Θα κλείσω τούτη την αναπόληση των παιδικών χρόνων με τον παπ-
πού μου με μια εξομολόγηση: μου ζητούν συχνά να αφηγηθώ αναμνή-
σεις από τη ζωή μου με τον Στράτη Μυριβήλη. Ο κόσμος που με γνωρί-
ζει, ειδικά τα παιδιά στα σχολεία, ενδιαφέρονται να ακούσουν για την κα-
θημερινή, την πραγματική, την ανθρώπινη διάσταση του συγγραφέα. Δεν 
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το είχα τολμήσει μέχρι τώρα, παρ’ όλο που οι θύμησες και τα συναισθή-
ματα με κατέκλυζαν… Τίποτε δεν είναι τυχαίο, τελικά. Όλα έχουν τη στιγ-
μή τους και διέπονται από τη σοφή συμπαντική συγχρονικότητα. Γιατί τώ-
ρα που διαβάζετε αυτές τις αράδες κρατώ κι εγώ στην αγκαλιά μου το νε-
ογέννητο πρώτο μου εγγόνι! Και περιμένω με ανυπομονησία και τρυφε-
ρότητα να έρθει η ώρα να αρχίσω το δικό μας παραμύθι.»

ΕΙΚ. 22. Η κ. Χριστίνα Αγγελοπούλου-Μυριβήλη, με τον καθηγητή μουσικής κ. 
Παναγιώτη Κάιτατζη και τη χορωδία του Γυμνασίου.



Αφιέρωμα στον Στράτη Μυριβήλη

Η ζωή και το έργο του 

Φωτεινή Στυψανού, 
μαθήτρια Β΄Γυμνασίου 

Η βιογραφία του συγγραφέα

Φέτος, το 2019, συμπληρώνονται 50 χρόνια χωρίς τον Στράτη Μυριβή-
λη (Συκαμινέα Λέσβου 1890 - Αθήνα 1969). Ας διαβάσουμε το ενδιαφέ-
ρον άρθρο22 του Γιάννη Χατζηβασιλείου,23 που αναφέρεται στη ζωή και 
το έργο του λογοτέχνη. Εμείς προσθέσαμε εικόνες και λίγες υποσημειώ-
σεις. 

Εφέτος συμπληρώνονται σαράντα χρόνια,24 από τότε που ο Στράτης 
Μυριβήλης ακολούθησε το δρόμο της αιώνιας σιωπής. Στο διάστημα αυ-
τό πλούτυνε η γνώση μας για τη ζωή του και βάθυνε η κρίση μας για το 
έργο του. Αξιοποιήθηκαν ανέκδοτα κείμενά του, δημοσιεύτηκαν επιστο-
λές του, γράφτηκαν εκτενείς μελέτες, συντάχτηκαν βαθυστόχαστα άρθρα, 

22 Πηγή: Εφημερίδα Σκαμιά, Στράτης Μυριβήλης: Σαράντα χρόνια από το θάνατό του, Γιάννη Χα-
τζηβασιλείου, Τρίμηνη Έκδοση του Συλλόγου Συκαμιωτών Λέσβου, Αρ. Φύλλου 149, Απρίλιος-Μά-
ιος-Ιούνιος 2009 

23 Φιλόλογος, συγγραφέας και διευθυντής του περιοδικού Αγιάσος. 

24 Το άρθρο δημοσιεύθηκε το 2009, δηλαδή σαράντα χρόνια από το θάνατο του Μυριβήλη.
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έγινε αντικειμενική αποτίμηση της προσφοράς του. Όλα αυτά αποτελούν 
αψευδή μαρτυρία αντοχής του έργου του στο χρόνο. 

Ο Ευστράτιος (Στράτης)25 Σταματόπουλος, ο μετέπειτα γνωστός με το 
ψευδώνυμο Μυριβήλης,26 γεννήθηκε το 1890 στη Σκαμνιά της υπόδου-
λης ακόμη Λέσβου. 

Παρακολούθησε τα μαθήματα της εγκύκλιας παιδείας στη γενέτει-
ρά του (Εικ. 23), όπου είχε δάσκαλο το φωτισμένο Μανταμαδιώτη φι-

25 Ανθούλα Δανιήλ, Η Λεσβιακή Φύση στο έργο του Μυριβήλη, Στράτης Μυριβήλης, 30 χρόνια από 
το θάνατό του, Οι Εισηγήσεις Τιμητικού Συνεδρίου, Έκδοση Δήμου Μυτιλήνης, σελ. 26: «Τον λένε 
Ευστράτιο και τον Ευστράτιο στη Μυτιλήνη τον λένε Στρατή. Εκείνος όμως ήθελε να τον λένε Στρά-
τη… Ίσως για να παραπέμπει στη μυρόβλητη στράτα της λεσβιακής γης ‘που μυρίζει η αγνή ανάσα 
της’, που ‘είναι παστρικά τα νερά σαν αγίασμα’, ‘που ο ελιώνας αργοσαλεύει τα κλωνιά σα βάγια’ 
και ‘από παντού ανεβαίνει η δόξα της γης’.» 

26 Μυριβήλης ονομάζεται η υψηλότερη κορυφή του όρους Λεπέτυμνος, στην πλαγιά του οποίου εί-
ναι κτισμένη η γενέτειρά του, Συκαμιά.

Εικ. 23. Απολυτήριο του Στράτη Μυριβήλη
(Αρχείο Συλλόγου Σκαμιωτών).
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λόλογο, λαογράφο και μελετητή των γλωσ-
σικών ιδιωμάτων της Λέσβου Σπυρίδω-
να Αναγνώστου, και στη συνέχεια στα 
φημισμένα Γυμνάσια των Κυδωνιών 
(Αϊβαλιού) και της Μυτιλήνης. Ως 
μαθητής ήταν απείθαρχος, απρό-
σεχτος και αμελής, προσηλωμέ-
νος όμως στα δικά του φιλολο-
γικά και λογοτεχνικά διαβάσμα-
τα, που τον συγκινούσαν ιδιαίτε-
ρα, καθώς και σε ενέργειες που 
αποσκοπούσαν στην ενδυνάμω-
ση του μαχόμενου δημοτικισμού27 
(Εικ. 24), ο οποίος βρήκε από νω-
ρίς προετοιμασμένο το έδαφος στο νη-
σί,28 το οποίο επισκέφτηκε αργότερα, το 
1925, και ο Ψυχάρης.29 Μετά την αποφοίτη-
σή του το 1910 από το Γυμνάσιο της Μυτιλή-
νης μπήκε δυναμικότερα στον αγώνα της ζω-
ής και της πνευματικής προκοπής.

Υπηρέτησε ως δάσκαλος επί ένα χρόνο στο Μανταμάδο, ως τον Ιού-

27 Κώστας Μίσσιος, Βερναρδάκης, Εφταλιώτης, Μυριβήλης, Τόμος τρίτος, Εκδόσεις Αστερίας, Μυ-
τιλήνη 1995, σελ. 180: «Το κίνημα του Ψυχάρη μας βρήκε στα θρανία του Γυμνασίου. Είταν κάτι 
συνταρακτικό για την παιδική ψυχή μας… Η επανάσταση ξέσπασε στο Γυμνάσιο της Πατρίδας μου. 
Γράφαμε τις εκθέσεις μας στη Δημοτική…», γράφει ο Μυριβήλης.
Τόσο ο Μυριβήλης, όσο και οι μεγάλοι λογοτέχνες της μεσοπολεμικής γενιάς (1920-1940) Κόντο-
γλου, Βενέζης, Πανσέληνος κ.ά., ακολούθησαν το παράδειγμα των λογοτεχνών της διασποράς Γιάν-
νη Ψυχάρη και Αργύρη Εφταλιώτη, με καταγωγή από τη Χίο και τη Μήθυμνα της Λέσβου, αντίστοιχα. 
Ο Στράτης Μυριβήλης αποκαλώντας τον «πατέρα της Λεσβιακής Άνοιξης», έγραψε: «Ο Εφταλιώτης 
στάθηκε ο μεγάλος δάσκαλός μου. Μ’ αυτόν πρωτάρχησα. Ένα από τα πρώτα μου διηγήματα το έχω 
αφιερωμένο σ’ Εκείνον, γιατί απ’ αυτόν έμαθα τι θα πει γλώσσα και γράψιμο». 

28 Πολλοί Λέσβιοι ήταν συνδρομητές της εφημερίδας των δημοτικιστών Ο Νουμάς, στην οποία δη-
μοσίευαν γραπτά τους ο Αργύρης Εφταλιώτης και η αδελφή του Ευρυδίκη Μιχαηλίδη - Εμμανουήλ, 
δεύτερη σημαντικότερη δημοτικίστρια στην Ελλάδα. Ο Εφταλιώτης αγωνίζονταν για την εθνική ανε-
ξαρτησία του νησιού του (Οθωμανοκρατία, 1864-1912) και την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας, 
μέσα από το γλωσσικό, ιδεολογικό και κοινωνικοπολιτικό κίνημα του Δημοτικισμού. 

29 Φιλόλογος, κάτοχος της έδρας της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Σχολή Ανώτερων Σπουδών στο 
Παρίσι, γλωσσολόγος, πατέρας του Δημοτικισμού. Ο Γιάννης Ψυχάρης ονόμαζε τον καρδιακό του 
φίλο Εφταλιώτη, «βασιλιά της αφήγησης» και ο Παλαμάς θεωρούσε τον Εφταλιώτη ως διαμορφω-
τή του νεοελληνικού διηγήματος και θεάτρου.

Εικ. 24.  Αργύρης Εφταλιώτης 
 (Μόλιβος Μυτιλήνης 1849 - 

Αντίπολις Γαλλίας 1923).
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λιο του 1911, συνεχίζοντας παράλληλα άλλες δραστηριότητές του, όπως 
η ενασχόληση με τη λογοτεχνία, η συνεργασία με περιοδικά, η συμμετο-
χή σε διαγωνισμούς, η συνδιεύθυνση με το Θεόδωρο Θεοδωρίδη (Ντόρο 
Ντορή) του βραχύβιου σατιρικού και ευθυμογραφικού φύλλου «Σκριπ». 
Μετά τη διακοπή της έκδοσης το 1911 ήρθε στην Αθήνα, για να εργαστεί 
ως δημοσιογράφος και για να μπορέσει να σπουδάσει. Εγγράφηκε στη 
Νομική, αλλά παρακολούθησε συνάμα και φιλολογικά μαθήματα. Η έλ-
λειψη όμως οικονομικών μέσων τον ανάγκασε να δουλέψει σκληρά, για 
να μπορέσει να επιβιώσει. Αναφερόμενος στη φοιτητική του ζωή, ομολο-
γεί: «Πέρασα δύσκολα τα φοιτητικά μου χρόνια κι η πρωτεύουσα στάθη-
κε αφιλόξενη μαζί μου. Με κράτησε μακριά απ’ τις χαρές της όλ’ αυτά τα 
χρόνια».

Με την κήρυξη του Αʹ Βαλκανικού Πολέμου το 1912 ο φλογερός πα-
τριώτης Στράτης Μυριβήλης ζήτησε και κατατάχτηκε εθελοντής, μαζί με 
άλλους Λέσβιους φοιτητές. «Ήμασταν, γράφει, νέοι τότες, σαν άρχισε ο 
πόλεμος. Πολύ νέοι. Μόλις είχαμε τελειώσει το Γυμνάσιο και κάναμε το 
πρώτο μας έτος στο Πανεπιστήμιο. Πήγαμε και γραφτήκαμε εθελοντές 
όλη η παρέα μου.

Δεκαοχτώ ως είκοσι - εικοσιδυό χρονώ αγόρια. Ο Τούρκος κρατού-
σε ακόμα σκλαβωμένα τα νησιά μας στο Αιγαίο και μας φλόγιζε ο πόθος 
να χτυπηθούμε μαζί του. Μόλις προφτάσαμε να γυμναστούμε δεκαπέντε 
μέρες και γυρέψαμε να μας στείλουν στη μάχη. Πολεμήσαμε πλάι στους 
εφέδρους της ελεύτερης Ελλάδας σαν τρελοί. Κυνηγήσαμε τους Τούρ-
κους, τους διώξαμε από τη Μακεδονία». Δέον να σημειωθεί ότι έλαβε μέ-
ρος σε επιχειρήσεις, ότι τραυματίστηκε στο πόδι, στη μάχη του Κιλκίς στις 
20 Ιουνίου 1913, και ότι παρασημοφορήθηκε.

Μετά το τέλος των πολέμων ο Στράτης Μυριβήλης επέστρεψε στην 
ελεύθερη πια Λέσβο και εργάστηκε από το Μάιο του 1914 ως συντά-
κτης και ως τακτικός χρονογράφος της καθημερινής προοδευτικής εφη-
μερίδας της Μυτιλήνης «Σάλπιγξ». Το 1915 μάλιστα εκδόθηκε από την 
παραπάνω εφημερίδα η συλλογή διηγημάτων του με τίτλο «Κόκκινες 
Ιστορίες», η οποία προοιωνίζεται, κατά κάποιο τρόπο, τη μετέπειτα ευδο-
κίμησή του στη νεοελληνική πεζογραφία και προαναγγέλλει το μυθιστό-
ρημα «Η Ζωή εν Τάφω», που είναι το πρώτο της τριλογίας του πολέμου.
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Το 1915 αλλά και αργότερα ο Στράτης Μυριβήλης, αν και τραυματίας, 
επιστρατεύτηκε και ήρθε στα χαρακώματα του Μακεδονικού Μετώπου, 
για να ενταχτεί τελικά, το 1918, στον Ουλαμό Εφέδρων Αξιωματικών 
Θεσσαλονίκης. Υπήρξε θαυμαστής του Βενιζέλου και ένθερμος υποστη-
ριχτής της πολιτικής του. Με το τέλος του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου πέ-
ρασε στη Μικρασία, όπου συνέχισε τη στρατιωτική ζωή σε υπηρεσίες των 
μετόπισθεν μέχρι το 1922, 
οπότε επήλθαν η κατάρρευ-
ση του μετώπου, η οπισθο-
χώρηση του στρατού και η 
οδυνηρή Καταστροφή. 

Από τις 27-3-1923 ως 
τις 28-9-1924 εξέδωσε την 
«Καμπάνα». Αξιοσημείω-
το είναι ότι στην εβδομα-
διαία αυτή εφημερίδα, η 
οποία ήταν όργανο των εφέ-
δρων και των τοπικών συμ-
φερόντων και συντασσό-
ταν στη ζωντανή γλώσσα, 
δημοσιεύτηκαν ως επιφυλ-
λίδες πολεμικές του ανα-
μνήσεις, οι οποίες ανατυ-
πώθηκαν το 1924 και απο-
τέλεσαν τη λεσβιακή έκδο-
ση του πρώτου μυθιστορή-
ματός του με τίτλο «Η Ζωή 
εν Τάφω». Το μυθιστόρη-
μα αυτό εκδόθηκε και αρ-
γότερα, το 1930, στην Αθή-
να, όπου έγιναν και άλλες 
εκδόσεις, στις οποίες έλαβε 
την τελειωτική του μορφή. 
Άρχισε να σχεδιάζεται στα Eικ. 25.  Ο εθελοντής Μυριβήλης, έφιππος στο μέτωπο.
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χαρακώματα και στ’ αμπριά του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου. Είναι πρωτο-
ποριακό αντιπολεμικό βιβλίο της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και μεταφρα-
σμένο στα γαλλικά, με τον τίτλο “De Profundis” («Εκ Βαθέων»), καθιέρω-
σε και εξωελλαδικά το συγγραφέα του. 

Στη στήλη των επιφυλλίδων της ίδιας εφημερίδας δημοσιεύτηκε και 
το χρονικό της αιχμαλωσίας και του παιδεμού, στα γνωστά «Αμελέ Τα-
μπουρού» (Τάγματα εργασίας) της Ανατολής, του Ηλία Βενέζη, δηλαδή 
το έργο «Το νούμερο 31328». Από το επαρχιακό του οχυρό ο Στράτης 
Μυριβήλης αγωνίστηκε ως το 1932, εκδίδοντας από το 1925 μαζί με το 
λόγιο, ποιητή και αργότερα συγγενή του Θείελπη Λευκία, τη μεγάλη και 
προοδευτική καθημερινή εφημερίδα της Μυτιλήνης «Ταχυδρόμος», η 
οποία εξακολούθησε να κυκλοφορεί επί πολλά χρόνια και μετά την ανα-
χώρησή του στην Αθήνα. Ο συγγραφικός αμητός της αθηναϊκής περιό-
δου του Στράτη Μυριβήλη υπήρξε πλούσιος και περιλαμβάνει μυθιστο-
ρήματα, νουβέλες, διηγήματα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, χρονογραφήμα-
τα, πεζοτράγουδα.

Το δεύτερο μυθιστόρημα, «Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια», πρω-
τοδημοσιεύτηκε με την αρχική του μορφή στην εφημερίδα «Καθημερι-
νή» και κυκλοφόρησε σε βιβλίο το 1933. Η ηρωίδα του έργου αυτού, η 
δασκάλα, που τα μάτια της ήταν «ανοιχτά καστανά και στο φως γινότανε 
χρυσά, ολόχρυσα, σα νάτανε είδωλο μιας θεότητας», δέχεται τα θυμητά-
ρια του σκοτωμένου στη Μικρασία αξιωματικού άντρα της και συνεχίζει 
τη ζωή της χωρίς αυτόν μέσα στη νέα κατάσταση που της δημιουργήθηκε. 

Το τρίτο μυθιστόρημα είναι «Η Παναγιά η Γοργόνα» (1949), στο 
οποίο ο συγγραφέας μιλά για τη νέα ζωή και δράση των ξεριζωμένων 
Μικρασιατών που αγκυροβόλησαν στη Σκάλα της Μουριάς (Σκαμνιάς). 
Μυθιστόρημα είναι και ο «Αργοναύτης», που ανήκει όμως στην παιδι-
κή λογοτεχνία.

Το 1962 ο Στράτης Μυριβήλης καταπιάστηκε να γράψει και το μυθι-
στόρημα «Ο Μαέστρος» ή «Το Κτήμα με τις Ροδιές», το οποίο όμως 
δεν μπόρεσε να το τελειώσει… Πλάι στις μεγάλες μυθιστορηματικές συν-
θέσεις μπορούμε να τοποθετήσουμε τις νουβέλες «Ο Βασίλης ο Αρβα-
νίτης» (1943), που είναι η καλύτερη, «Τα Παγανά», που ο κεντρικός 
άξονάς της είναι το τραγικό στοιχείο της ζωής, το μυστικό δράμα του κά-
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θε ανθρώπου, και «Ο Παν», όπου γίνεται βυθομέτρηση του πανίσχυρου 
ερωτικού ενστίκτου.

Η διηγηματογραφία του Στράτη Μυριβήλη δε σταμάτησε στις «Κόκ-
κινες Ιστορίες», που προαναφέραμε. Ακολούθησε και δεύτερη σειρά με 
τίτλο «Διηγήματα» (Μυτιλήνη 1928). Αργότερα εκδόθηκαν στην Αθή-
να τέσσερις τόμοι διηγημάτων με χρωματώνυμους τίτλους, «Το Πρά-
σινο βιβλίο», «Το Γαλάζιο Βιβλίο», «Το Κόκκινο Βιβλίο» και «Το 
βυσσινί Βιβλίο». Δεν θα έπρεπε να λησμονήσουμε το λυρικό πεζογρά-
φημα «Το Τραγούδι της Γης» (1937), τη μοναδική ποιητική συλλογή 
«Μικρές Φωτιές» (1942), τα ταξιδιωτικά «Απ’ την Ελλάδα» και «Ολυ-
μπία», τα χρονογραφήματα με τίτλο «Πτερόεντα», τις διαλέξεις, τις εκ-
πομπές του, «Το Λογοτεχνικό Τέταρτο» από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδι-
οφωνίας (ΕΙΡ), το αισθητικό δοκίμιο «Μιλάμε για την Τέχνη» και την 
πλούσια σε αυτοβιογραφικά στοιχεία μελέτη «Αγνάντεμα Α’. Ο Παλα-
μάς στη Ζωή μου» (1963).

Ο Στράτης Μυριβήλης στάθηκε άξιος συνεχιστής της μακρόχρονης 
λεσβιακής πνευματικής παράδοσης, η οποία ξεκινά από τα χρόνια της 
Σαπφούς και του Αλκαίου. Χρησιμοποίησε ως ορμητήριο το νησί του και 
κατάχτησε το πανελλήνιο κάστρο. Υπήρξε ρεαλιστής, αγωνιστικός, αισιό-
δοξος, βαθύς ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής, μάγος αφηγητής. Σε επο-
χή σφοδρών αντιπαραθέσεων στήριξε το δημοτικισμό30 και υπηρέτησε με 
υψηλή συναίσθηση ευθύνης τη ζωντανή γλώσσα. Στάθηκε ικανός πλά-
στης και μάστορης του λόγου. Συνειδητά αξιοποίησε και αρκετά ιδιωματι-
κά λεσβιακά στοιχεία, που τα αποδέχθηκε μαζί με το μητρικό γάλα. Συμ-
μετείχε στη λαογραφική κίνηση του νησιού του και πολλές λογοτεχνικές 
σελίδες του επηρεάστηκαν από την εθιμική και φιλολογική λαογραφία, 
καθώς και από την ηθογραφία, όπως συνέβη και με άλλους χρυσικούς 
της τέχνης του λόγου. Έγινε αρχηγέτης της γνωστής «Λεσβιακής Άνοι-
ξης», αξιόλογου πνευματικού και καλλιτεχνικού κινήματος, αλλά και της 
«Ορδής των Βασιβουζούκων», που ήταν κύκλος φιλότεχνων συμποσια-
στών.

30 Ο Μυριβήλης γράφει στη δημοτική, «στην ιερή γλώσσα του λαού, την αθάνατη, την ψυχογιά-
τραινα, και τη ζωοδότρα, που από τα σπλάχνα της βγαίνουν τα μεγαλύτερα μνημεία, της μεγαλύτε-
ρης τέχνης…», όπως λέει ο Εφταλιώτης (Βλέπε: Γ. Βαλέτας, Εφταλιώτης Άπαντα, Εκδ. Πηγή, Αθήνα 
1952, σελ. 404).
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Ύμνησε τη Λέσβο, τη φύση, τη θάλασσα, τον ήλιο, το βουνό, τη γυναί-
κα, τον έρωτα, τη λεβεντιά, τη ζωή, το παιδί. Έδειξε την αποστροφή του 
προς στον πόλεμο, του οποίου γνώρισε από κοντά τις φρικαλεότητες και 
έγινε διαπρύσιος κήρυκας της ειρήνης και της πανανθρώπινης αγάπης, 
παρ’ όλο που ξεκίνησε ως σοβινιστής πατριώτης, που πίστευε στο «δί-
καιο» του πολέμου, καθώς ομολογεί ο ίδιος. Στα δύσκολα χρόνια της μι-
σαλλοδοξίας και των παθών ο ιδεολογικός κλονισμός του και ο δεδηλω-
μένος αντικομουνισμός του θεωρήθηκαν από άλλους απότοκα αντινομί-
ας σκέψης και καρδιάς και από άλλους παρεπόμενα ωριμότερης στόχα-
σης και αντιμετώπισης των κοινωνικοπολιτικών συστημάτων. 

Υπηρέτησε την πατρίδα με το όπλο ως εθελοντής και ως έφεδρος, αλ-
λά και με τη γραφίδα ως λογοτέχνης και ως δημοσιογράφος, ακόμη και 
ως πολεμικός ανταποκριτής το 1941. Το 1958 εκλέχτηκε μέλος της Ακα-
δημίας Αθηνών, με μεγάλη καθυστέρηση και ύστερα από απόρριψη της 
υποψηφιότητάς του για πέμπτη φορά. Το έργο του αποκλείστηκε και για 

Εικ. 26. Ο Μυριβήλης υπηρέτησε και ως πολεμικός ανταποκριτής.
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το αντιπολεμικό του περιεχόμενο, σε χρόνους κατά τους οποίους οι ένο-
πλοι αγώνες λογίζονταν ακόμη ως λαμπρό πεδίο πατριωτισμού, ηρωι-
σμού, δόξας, εθνικού φρονηματισμού και αντίστασης.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο Στράτης Μυριβήλης με την πολυ-
σχιδή δράση του και το δυνατό έργο του βρήκε απήχηση όχι μόνο στον 
εθνικό χώρο, αλλά και πέρα από αυτόν. Το ενδιαφέρον εξάλλου της ανά-
γνωσης και της σπουδής του έργου του παραμένει απαραμείωτο ως τις 
μέρες μας.

Σημείωση: Φέτος, η «Ζωή εν Τάφω», που σύμφωνα με τον φιλόλογο 
Δ. Ν. Μαρωνίτη είναι «το σημαντικότερο έργο της μεσοπολεμικής μας 
πεζογραφίας», μεταφέρεται στο τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ 2, σε σενά-
ριο και σκηνοθεσία του Τάσου Ψαρρά. Στο σενάριο έχουν προστεθεί ορι-
σμένα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα που συνέβησαν την εποχή που έγρα-
ψε ο Μυριβήλης το βιβλίο, όπως ο διχασμός, η κυβέρνηση του Βενιζέλου 
στη Θεσσαλονίκη και το κίνημα των μπολσεβίκων, με σκοπό να τα γνωρί-
σουν οι νεότεροι. 

Πολλά από τα γυρίσματα της σειράς έγιναν στην Αγιάσο και στη Συ-
καμιά, οικισμοί της Λέσβου που δεν έχουν αλλοιωθεί ιδιαίτερα από τον 
χρόνο και είναι  «έτοιμα σκηνικά». Γυρίσματα έγιναν ακόμη στο Λαύριο, 
στα Κορέστεια Καστοριάς, στην Ελευσίνα, στο Κορωπί και στην Παιανία.

Η «Ζωή εν Τάφω» έχει μεταφραστεί σε 25 ξένες γλώσσες και το 2014 
δραματοποιήθηκε για το ραδιόφωνο και μεταδόθηκε από το  BBC RADIO 
3, στο πλαίσιο ενός μεγάλου αφιερώματος στον Αʹ Παγκόσμιο Πόλεμο. 



Ιωάννα Βαλαρού, 
μαθήτρια Γ΄Γυμνασίου  

Τα κυριότερα έργα του Στράτη Μυριβήλη

Συλλογές διηγημάτων 
•	 «Το πράσινο βιβλίο» (1936)
•	 «Το γαλάζιο βιβλίο» (1939)
•	 «Το κόκκινο βιβλίο» (1952) 
•	 «Το βυσσινί βιβλίο» (1959) 

Μυθιστορήματα 
•	 «Η ζωή εν τάφω» (1924) 
•	 «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια» (1933)
•	 «Η Παναγιά η Γοργόνα» (1948) 

Νουβέλες 
•	 «Ο Βασίλης ο Αρβανίτης» (1943) 
•	 «Τα παγανά» (1945)  

Ταξιδιωτικά
•	 «Απ’ την Ελλάδα» (1956)

Άλλα έργα
•	  «Ο Αργοναύτης» (1936)
•	 «Το τραγούδι της Γης» (1937) 
•	 «Πτερόεντα» (1966) 

  

 

Εικ. 27 Παλαιά έκδοση του βιβλίου Η Παναγιά η Γοργόνα, σε εικονογράφηση Γιάννη Τσαρούχη.

Εικ. 28 Παλαιά έκδοση του βιβλίου Η Ζωή εν Τάφω.
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Τα παιδιά συνομιλούν με τον  Στράτη Μυριβήλη

Εικ. 29. Η Ζωή εν Τάφω με 
το σκίτσο του στρατευμένου 
Μυριβήλη και τα γυαλιά του, 
στη μόνιμη έκθεση της 
Δημόσιας Ιστορικής 
Βιβλιοθήκης Μηθύμνης 
«Αργύρης Εφταλιώτης». 
(Πρώτη δημοσίευση)

Εικ. 31. Η σφραγίδα του 
Μυριβήλη με τον ιππόκαμπο και 
τα γράμματα ΜΥΡ, εγγυόταν τη 
γνησιότητα των βιβλίων του. 
(Πρώτη δημοσίευση)

Εικ. 30. Τα γυαλιά του Μυριβήλη 
πάνω στο ταξιδιωτικό του βιβλίο 

Απ’ την Ελλάδα - Λέσβος. 
(Πρώτη δημοσίευση)





Τα παιδιά συνομιλούν  
με τον Στράτη ΜυριβήληΤα παιδιά συνομιλούν

με τον Στράτη Μυριβήλη
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Γεωργία Γεωργέλλη,
μαθήτρια Γ΄Γυμνασίου

Σχέδιο με μολύβι

«Ο Αττικός Ήλιος γλείφει με γλώσσες από φλόγα τις σκονισμένες 
φυλλωσιές της Αθήνας, πυρακτώνει τα ιερά μάρμαρα που έγιναν χρυ-
σαφιά από το αμέτρητο φως… Οι δρόμοι μοσχοβολάνε από τα ώριμα 
δώρα του θέρους… […]

Παντού βαραίνει η κούραση του καλοκαιριού που νυστάζει και χα-
σμουριέται από την έκλυση. Και ξαφνικά αλλάζει η σκηνογραφία της 
θερινής πλήξης. Ο ουρανός κατεβάζει τις γκρίζες κουρτίνες του, σκε-
πάζει τα στραφτερά κρύσταλλά του και αρχίζει να βρέχη. […]

Τα αρχαία μάρμαρα στάζουν, τα αγάλματα στους δρόμους και στα 
πάρκα έχουν τα άσπρα πρόσωπά τους γεμάτα χλιαρά δάκρυα. Οι Κα-
ρυάτιδες του Ερεχθείου ξαναθυμήθηκαν τη χαμένη αδερφή τους και 
κλαίνε απαρηγόρητες. Σε λίγο…οι ντενεκέδες της γειτονιάς εκτελούν 
πιανιστικές συγχορδίες του Στραβίνσκυ. 

 Η καλοκαιριάτικη μπόρα μας πιάνει έξω από τον Εθνικό Κήπο. […] 
Περνώ μπρος στη στέρνα με τα πράσινα πλακάκια και το ανθισμένο 
περιστύλιο. Εκεί συναντώ μια αποτυχημένη προτομή του Σολωμού. Ο 
ποιητής στέκεται μέσα στη βροχή και κοιτάζει με τα μαρμαρένια μάτια 
του κάπου με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ το αδειανό βλέμμα του. 
Είναι μια ταμπέλλα που μελετά αντίκρυ του. «Μη κόπτετε τα άνθη.»31

31 Πτερόεντα, Καλοκαιριάτικη Μπόρα, σελ. 115, 116, 119.
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Εύη Κατσαρού,
μαθήτρια Β΄Γυμνασίου

 Ζωφραφική με ξυλομπογιές  

«Ένα σαλιαγκάκι με τριανταφυλλί τσόφλι συγκινήθηκε ρομαντικά με 
τούτη τη βροχούλα και βγήκε να κάνη έναν περίπατο πάνω στο πρό-
σωπο του Εθνικού Βάρδου. Το παρακολουθώ στην τεμπέλικη πορεία 
του εκεί που σταμάτησε να αναπαυθή. Στο πηγούνι του Σολωμού. [Το] 
σαλιγκαράκι πήρε τον ανήφορο. Περπάτησε στο στόμα της προτομής, 
ώσπου κατάφερε και ανέβηκε στην άκρη της μύτης του ποιητή. Εκεί 
του άρεσε η τοποθεσία καθώς φαίνεται. Στρογγυλοκάθισε και απο-
λαμβάνει το τοπίο, σα νάταν μπαλκόνι η μύτη του Σολωμού. 

Μέσα μου ξύπνησε μια προσκοπική ψυχή. Θέλησα να κάνω μια 
καλή πράξη. Πήρα ένα ξυλάκι, σηκώθηκα στις μύτες των παπουτσιών 
και απήλλαξα τη μύτη του μεγάλου λογοτέχνη από τον αστόχαστον πε-
ριπατητή. Κατόπιν σήκωσα τα μάτια προς τον ουρανό που είχε χαμη-
λώσει όσο χρειαζότανε για να μ’ ακούση και έστειλα προς τον Ύψιστο 
ανάμεσα από τις ψιχάλες μια αρκετά θερμή προσευχή:

‘Κύριε φύλαγε τα πλάσματά σου από του να γίνουν μεγάλοι άνδρες 
σε τούτο τον τόπο, όπου τους παραδίνουν μαρμαρωμένους και ανυ-
περάσπιστους στα σαλιγκάρια, στους επιθεωρησιογράφους και στους 
επιγραφιτζήδες των πολιτικών κομμάτων. Αμήν’».32

32 Πτερόεντα, Καλοκαιριάτικη Μπόρα, σελ. 119, 120.
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Φωτούλα Καραμιχαλάκη,
μαθήτρια Β΄Γυμνασίου

Ζωφραφική με ξυλομπογιές  

«Πάνω σε ένα φυσικό βάθρο από αδούλευτη πέτρα, στολισμένη με 
λεπτότατα τα πολυτρίχια, στέκει σε μια ευγενική στάση ένα αγαλματάκι 
χάλκινο. Είναι μια κόρη με την αρχοντική φορεσιά της τουρκοκρατη-
μένης Αθήνας… Κρατά στο ένα χέρι της μια μικροσκοπική στάμνα και 
ποτίζει τα πολυτρίχια του βάθρου.

Το νερό στάζει από το κανάτι και κάνει τα πολυτρίχια να τρεμου-
λιάζουν. Τώρα κανένας δεν την περιποιείται αυτή τη χαριτωμένη κόρη 
των Αθηνών. Οι αράχνες τυλίγουν με τα πέπλα τους το λυγερό της σω-
ματάκι, και η στάμνα της έχει στερέψει. 

Κανένας δεν τη βοηθά, κανένας δεν την νοιάζεται… Κάθε φορά 
σταματώ να της πω νοερά ένα καλό λόγο, και κάθε φορά τη βρίσκω 
πιο απεριποίητη, και το κανατάκι της πιο στεγνό. Όμως αυτή εξακο-
λουθεί να ποτίζη τα πολυτρίχια [στον Εθνικό Κήπο της Αθήνας].»33

33 Πτερόεντα, Καλοκαιριάτικη Μπόρα, σελ. 117, 118.
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Ελεάνα Καλατζή,
μαθήτρια Α΄Γυμνασίου

Σύνθεση - Φωτογραφία

«Το ωραίο περιβόλι της Αθήνας μοσχοβολά μουσκεμένο χώμα, ξε-
πλυμένη δάφνη, και βρεγμένη νερατζιά. Είναι ένα άρωμα της γης, του 
λουλουδιού και των φύλλων παράξενα ανακατωμένο, που ξυπνά ακα-
θόριστες νοσταλγίες και μουσκεύει την ψυχή και τους στοχασμούς. 

Από τα ποτισμένα παρτέρια αναδίδεται το μύρο των αναμνήσεων 
που τις έχει μαράνει ο καιρός, και τώρα αναπνέουν την τρυφερή επι-
στροφή τους σαν τα ξερά βασιλικά που κάποιο χέρι τα ανασκάλεψε 
στις παλιές κασσέλες, όπου κοιμόντανε με τα ξεχασμένα θυμητάρια.34 
Κορδέλες ξεθωριασμένες, γράμματα χλωμά, μικρά μαντήλια με ξεθυ-
μασμένη λεβάντα.»35

34 Θυμητάρια της Ευρυδίκης Κων. Μιχαηλίδη-Εμμανουήλ, αδελφής του Αργύρη Εφταλιώτη (βλέ-
πε σελ. 39, υποσημ. 28). Πρόκειται για ένα σετ πλεξίματος δαντέλας, δώρο του Εφταλιώτη από την 
Αγγλία, πιθανόν περί το 1887, και μία συγχαρητήρια κάρτα για τους γάμους του γιου της, Φιλίππου 
Ι. Εμμανουήλ με τη Θεανώ Αντ. Ματζουράνη (1925). (Πρώτη δημοσίευση)

35 Πτερόεντα, Καλοκαιριάτικη Μπόρα, σελ. 115.
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Θοδωρής Δουβαλέτας,
μαθητής Α΄Γυμνασίου 

Παρουσίαση (Power Point) 
Η ζωή και το Έργο του Στράτη Μυριβήλη
Απόσπασμα

«… Ο θεός μας περιμένει με αγαλλίαση να σκύψουμε ν’ αφουγκρα-
στούμε το χτυποκάρδι του μέσα σε όλα τα όντα και τα πράγματα της 
γης και τ’ ουρανού. Είναι κλεισμένη η θεϊκή ουσία μέσα στο κουκού-
τσι τους, όπως η μυγδαλόψιχα μέσα στο πετρωμένο τσόφλι. Βρήκανε 
στάρι στους τάφους των Φαραώ. Το σπείρανε και φύτρωσε.

Μια στάλα φλογερή από τη θεία πυρκαγιά λούφαζε το λοιπόν μέσα 
σε τούτο τ’ αποξεχασμένο σπειρί. Ένα τιποτένιο σταροκούκουτσο είταν 
και περίμενε τρεις χιλιάδες πεντακόσια χρόνια το πλήρωμα του χρό-
νου. Να σπάσει τη χρυσή φασκιά, να ξεμυτίσει τις φύτρες, να βυζάξει 
τον ήλιο και τη γης, να χορτάσει την προαιώνια δίψα του.

Αυτή η δίψα, που περιμένει την ώρα της, καταλαγιασμένη μιάν αι-
ωνιότητα, είναι ένα ψίχουλο από την ουσία του Θεού.»36 

36 Το Τραγούδι της Γης, σελ. 2.
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Θέλξη Παρθενίου,
μαθήτρια Α΄Γυμνασίου

Χρωματισμός εικόνας

«Είτανε ξανθό το φως και σάλευαν οι ρίζες μέσα στο χλιό χώμα… Ξε-
μούδιαζαν από τον ύπνο της παγωνιάς και σάλευαν μουλωχτά… Μο-
νομιάς οι χυμοί της χλωροφύλλης πήδηξαν από χίλιες κάνουλες, κι οι 
σπόροι, μιλιούνια, σπούσανε το φλούδι τους.

 Είταν όπως το σούσουρο της πυρκαγιάς. Έτσ’ είταν η άνοιξη, σαν 
άπλωνε κυματιστά τον ξερό ψίθυρο του πυρετού της κάτω από το πε-
τσί της Γης και τσακμάκιζε τις σπίθες των σπόρων της.

Μες από το μακρινό δάσος απάντησε το τραγούδι των νέων φύλ-
λων, βαθύ όπως η φωνή της θάλασσας. Είτανε τα αρχαία δέντρα, που 
ισάρανε στα χλωρά κοντάρια τη νέα φυλλωσιά, αμέτρητες ανυπόμονες 
παντιέρες της χαράς.»37

37 Το Τραγούδι της Γης, σελ. 9, 10.
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Δημήτρης Γεωργακής,
μαθητής Γ΄Γυμνασίου

Λίγα λόγια για το βιβλίο Η Ζωή εν Τάφω

Η Ζωή εν Τάφω είναι το πρώτο μυθιστόρημα που έγραψε ο λογοτέχνης 
Στράτης Μυριβήλης, και ένα από τα πιο δημοφιλή και εμβληματικά 
μυθιστορήματα της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Στο μυθι-
στόρημα, βασισμένο στις προσωπικές εμπειρίες του συγγραφέα, εξι-
στορείται η φρίκη όχι μόνο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και κά-
θε πολέμου γενικότερα. Μάλιστα θεωρείται από πολλούς το κορυφαίο 
έργο του Μυριβήλη. 
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Εικ.32 Χαράκωμα με γεώσακους (τσουβάλια με χώμα),
για προστασία από τα πυρά του εχθρού.

Εικ. 33 Χειρόγραφο του διηγήματος «Μια παπαρούνα».
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Νίκη Καγιόγλου,
μαθήτρια Γ΄Γυμνασίου 

  

 Ζωγραφική με ακρυλικά χρώματα

«Προχώρεσα ως την άκρη του χαρακώματος του λόχου μας… Επειδή 
το μέρος είναι ένα νταμάρι όλο πέτρα και δε σκάβεται, σήκωσαν ένα 
προκάλυμμα με γεώσακους. Τα τσουβάλια αυτά κείτουντ’ εδώ χρόνον 
- καιρό έτσι… Ήρθαν και σάπισαν από τα νερά… Ένας απ’ αυτούς λιώ-
νει μεμιάς κι αδειάζει τον άμμο του πάνω μου. 

Λοιπόν τότες έγινε μιαν αποκάλυψη! … ξεσκέπασε στα μάτια μου 
μια μικρήν ευτυχία… Ήταν ένα λουλούδι εκεί! Συλλογίσου. Ένα λου-
λούδι είχε φυτρώσει εκεί μέσα στους σαπρακιασμένους γεώσακους… 
Είναι μια παπαρούνα… Είναι θραψερό λουλούδι, γεμάτο χαρά, χρώ-
ματα και γεροσύνη… [Μια παπαρούνα] μέσα στο περιβόλι του Θανά-
του.»38

38 Η Ζωή εν Τάφω, Η Μυστική Παπαπούνα, σελ. 182, 183, 184.
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Μαρίνα Ηρακλέους,
μαθήτρια Γ΄Γυμνασίου 

Ζωγραφική με ξυλομπογιές

«Είναι μια παπαρούνα. Μια τόση δα μεγάλη, καλοθρεμμένη παπαρού-
να, ανοιγμένη σαν μικρή βελουδένια φούχτα. […] …άλικη, μ’ έναν μαύ-
ρο σταυρό στην καρδιά, με μια τούφα μαβιές βλεφαρίδες στη μέση…

Έχει κ’ ένα κόμπο που δεν άνοιξε ακόμα. Κάθεται κλεισμένος σφι-
χτά μέσα στην πράσινη φασκιά του και περιμένει την ώρα του. Μα δεν 
θ’ αργήσει ν’ ανοίξει κι αυτός. Και θάναι δυο λουλούδια τότες! Δυο 
λουλούδια μέσα στο περιβόλι του Θανάτου.»39

39 Η Ζωή εν Τάφω, Η Μυστική Παπαπούνα, σελ. 183, 184.
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Ξένια Δελάγα,
μαθήτρια Β΄Γυμνασίου 

Κολλάζ 

«…άγγισα [τη παπαρούνα] με χτυποκάρδι, όπως αγγίζεις ένα βρέφος 
στο μάγουλο. […] Τρεμουλιάζω από ευτυχία. Νιώθω τα τρυφερά πέτα-
λα στις ρώγες των δαχτύλων… Φίλησα τις ρώγες των δαχτύλων μου. 
Είπα σιγά-σιγά: 

- Καληνύχτα … καληνύχτα και νάσαι βλογημένη…
Ξαφνικά με γεμίζει μια έγνια, μια ζωηρή ανησυχία πως κάτι μπορεί 

να πάθει τούτο το λουλούδι, που μ’ αυτό μου αποκαλύφθηκε απόψε ο 
Θεός. […] Ας μπορούσα να προσευκηθώ με μια από τις παλιές εκείνες 
παιδιάτικες προσευκές, που μας μάθαιναν ν’ απαγγέλνουμε σε αρχαία 
γλώσσα δίχως νάχουμε ιδέα τι λέμε μ’ αυτές προς το Θεό… Και ποτές 
δε γυρέψαμε να μας πουν τα νοήματά τους, γιατί υποπτευόμασταν πως 
αυτή είναι η μυστική ή και συνθηματική γλώσσα του Θεού…»40

40 Η Ζωή εν Τάφω, Η Μυστική Παπαπούνα, σελ. 183, 184, 187. 
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Δημήτρης Εγγλέζος,
μαθητής Γ΄Γυμνασίου 

Σχέδιο με μολύβι

 «Μια παπαρούνα ανθίζει για μένα, Κύριε, μές από τον μουχλια-
σμένο γεώσακο του χαρακώματος. …Είναι μια κόκκινη σημαιούλα της 
φλογερής ζωής…

Η ψυχή μου χορεύει σαν μεγάλη πεταλούδα… θα χαιρετήσω το 
κόκκινο λουλούδι, το μυστικό λουλούδι που μούστειλε η Ζωή σαν μή-
νυμα… 

[Με] τούτο το λουλούδι…μου αποκαλύφτηκε απόψε ο Θεός. …Είναι 
μια υπόσχεση, Κύριε!… Είναι μια άκρη της βασιλικής πορφύρας Σου! 
Σ’ αγγίζω, Θεέ μου, κι ας μη Σε καταλαβαίνω.»41

41 Η Ζωή εν Τάφω, Η Μυστική Παπαπούνα, σελ. 184, 186.
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Μαρία Μωυσή και Βασίλης Βουργουτζής,
μαθητές Β΄Γυμνασίου

 

  Κολλάζ

«Περπατούσαμε πάντα. Φαίνεται πως μπήκαμε πια στην επικίντυνη 
ζώνη… Πορείες σκληρές ολονύκτιες…και σα γλυκοχάραζε πια κατα-
σκηνώναμε μέσα στις χωσιές, κάτω από δασωμένα θάμνα… Σκεπάζα-
με και τ’ αντίσκηνα με χλωρά κλαδιά, να μη μας βλέπουνε τ’ αεροπλά-
να. Εκεί καθόμασταν όλη μέρα ξαπλωμένοι…Τρίβαμε οκνά τα ντουφέ-
κια, ψειριζόμασταν ή κοιμόμασταν. 

Μα το πιο πολύ ονειροπολούσαμε. Ονειροπλέκαμε στον ύπνο και 
στον ξύπνο κ’ η ψυχή ξακολουθούσε ακόμα να ζει στη Λέσβο. Έτσι την 
παρατήσαμε εκεί στο μόλο να μας καλεί με βουρκωμένα μάτια, όταν 
αβαράραμε τις βάρκες σφίγγοντας στα δόντια τη θλίψη μας σαν ένα 
αντρίκειο χαμόγελο. Για την Ελλάδα. Τ’ είναι τούτη η λέξη που κάνει 
τα σπλάχνα να σπαρταρούν;» 42

42 Η Ζωή εν Τάφω, Η Μ’χαγήλους, σελ. 56.
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Φανή Βάλιακα,
μαθήτρια Β΄Γυμνασίου  

 Ζωφραφική με ξυλομπογιές  

«Είναι και μια μέρα χαρούμενη μέσα στις άσκημες μέρες της πορείας. 
Μια μέρα γαλάζια και κόκκινη, με ανοιξιάτικον ουρανό, γεμάτη μα-
βιά μάτια, κόκκινα αγριολούλουδα και αργά μελαγχολικά τραγούδια. 

Ήταν ένας λόφος άλικος από τις παπαρούνες. Ξεκουραζόταν ένα 
Ρούσικο Σύνταγμα, που τραβούσε κι αυτό για το μέτωπο. […] Οι Ρού-
σοι βάλανε παπαρούνες μέσα στις μπούκες των ντουφεκιώ μας. Ήτα-
νε σα μια παράξενη λιτανεία με ατσαλένιες λαμπάδες, που στην κορφή 
τους άναβε η πιο χαρούμενη φλόγα.

- Αντίο! Αντίο!
Ο πολύ νέος αξιωματικός πετά το καπέλο του, λυγερός, σχεδόν δι-

άφανος μέσα στο φως.
- Χαίρε, λίαν, Έλληνες! Χαίρε!
[…] Πόση αγάπη υπάρχει στον κόσμο! Άφθονη σαν ποτάμι που χύ-

νεται μέσα σ’ έναν κάμπο.
 Ανθισμένη σαν ένας λόφος κόκκινος από τις παπαρούνες, που σε 

φωνάζουν να τις κόψεις. 
Δεν έχεις παρά να σκύψεις να τις κόψεις.»43 

43 Η Ζωή εν Τάφω, Ο Λόφος με τις Παπαπούνες, σελ. 53, 54, 55.
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Ελένη Χρυσομάλλη και Ανδριάνα Καμενή,
μαθήτριες Γ΄Γυμνασίου 

 

Κολλάζ 
 

«Ας μπορούσε να ξεκολλήσει από πάνω του όλα αυτά τα φριχτά, τα μι-
σητά χέρια του πολέμου, πούχανε κλειδώσει τα μαβιά νύχια τους πά-
νω στα ξεσκλίδια της ψυχής του…

Καταλάβαινε καθαρά πως τα χρόνια του πολέμου γράψανε με φο-
βερά ψηφιά ένα μεγάλο μέρος της ζωής του, κι ήθελε φλογερά και πει-
σματικά να βουλώσει με εφτά σφραγίδες αυτό το βιβλίο. 

[…] Με τόση λαχτάρα ξανάπιασε τα κοκαλωμένα πινέλα του. Βάλ-
θηκε να δουλεύει με πείσμα. Ήθελε να ζωγραφίσει παιδιά με χαρωπά 
μάτια. Πολλά παιδιά, μιαν ολάκερη νέα γενεά από ανθρώπους που δε 
μολεύτηκαν με το κακούργημα, να χαμογελούν με αθωότητα προς τη 
ζωή.» 44

44 Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια, σελ. 15.
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Στέλλα Βέλου,
μαθήτρια Β΄Γυμνασίου

Κολλάζ 

«Προσπάθησε να παραμοιάσει αυτά τα χέρια με τ’ άλλα κείνα τα πεθα-
μένα, χιλιάδες των χιλιάδων πεθαμένα ‘χέρια του πολέμου’… Ένιωσε 
ξαφνικά να τον μαχαιρώνει μια θλίψη οδυνηρή για όλα αυτά τα χέρια 
τ’ αφημένα στην Ανατολή. Χέρια, - δάσος ολάκερο.

 […] Με τόση λαχτάρα ξανάπιασε τα κοκαλωμένα πινέλα… Ήθελε 
να ζωγραφίσει […] τον ειρηνικόν ελιώνα του νησιού, με τις φυλλωσιές 
τις σταχτιές και τις ασημένιες μουσκεμένες στο φως, με τους κορμούς 
να στρίβουν κακοπέτσουροι, τυραγνισμένοι σαν τα χέρια των ξωμά-
χων, με τον ήλιο να στάζει σα λάδι πάνω στο χώμα τους χρυσούς λε-
κέδες του. 

Πολέμησε, πολέμησε, του κάκου. Είτανε μια άχαρη προσπάθεια να 
πλαστογραφήσει τον εαυτό του.»45

45 Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια, σελ. 14, 15, 16. 
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Λουκία Σαπουνά,
μαθήτρια Β΄Γυμνασίου

Ζωγραφική με ξυλομπογιές

«[Ήθελε] μια βάρκα να ζωγραφίσει, λαφριά σαν τριανταφυλλιά πετα-
λούδα, αποξεχασμένη μέσα σε μια γαλάζια γαλήνη, γαλάζια θάλασ-
σα και γαλάζιος ουρανός, που να μην ξαίρει κατά που ν’ αρμενίσει.»46

 

46 Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια, σελ. 15, 16.
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Βικτώρια Τρίχου,
μαθήτρια Β΄Γυμνασίου 

Ζωφραφική με ξυλομπογιές  

«[Μια βάρκα] μέσα στα ερωτικά νερά της θάλασσας… […] Με τον ήλιο 
να στάζει πάνω της με τους χρυσούς λεκέδες του.»47

47 Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια, σελ. 16.
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Μιχαέλα Καταξινού, 
μαθήτρια Α΄Λυκείου

 
  Ζωγραφική με παστέλ

«… η ζωή που περνάμε είναι η τελειωτική μορφή της ζωής. Τώρα και 
μπρος, λέμε, έτσι θάναι. Ένα αύριο που θάναι σαν το σήμερα, ένα σή-
μερα απαράλλαχτο σαν το χτες. Έχει μέσα της αυτή η επανάληψη την 
ουσία της ακίνητης αιωνιότητας που απελπίζει… 

[Αυτό που ο] καθένας καρτερά… [είναι η] οβίδα που θάχει μέσα της 
το πεπρωμένο του. […] Όλα τα μέλη, τα νεύρα, όλες οι ίνες του αγρυ-
πνούν και περιμένουν αδιάκοπα… Αυτό, θαρώ, μπορεί να τρελάνει τον 
άνθρωπο…

Ο αγέρας είναι ογρός σαν ιδρωμένος, η ανάσα δύσκολη. Το σκοτά-
δι κολνάει λερό, μυρίζει νοτισμένη μούχλα. Ωστόσο έξω πλημμυράει ο 
ήλιος! … (Τέτοιες μέρες στο γιαλό της Λέσβος τα ψάρια τινάζουνται χα-
ρούμενα έξω από το νερό, σαν ασημένιες λεπίδες… Πάνω στη θάλασ-
σα το φως χορεύει με γαλάζιες κι ασημένιες σπαθιές.) Το ταβάνι του 
αμπριού κατεβαίνει πολύ χαμηλά. Δε βολεύεται κανένας… Συλλογιού-
μαι τι νάγινε κείνος ο πρωτινός ο ενθουσιασμός μας…

Ένας είπε μια φορά: ‘Ο ενθουσιασμός είναι σαν τα στρείδια. Τρώ-
γεται μονάχα πολύ φρέσκος.’ Αλήθεια…

Σκάβουμε το λοιπόν και βάζουμε σύρματα…γεμάτα αγκύλια… Βγαί-
νουμε τη νύχτα, βγαίνουν χιλιάδες, μιλιούνια ανθρώποι κάθε νύχτα 
κι απλώνουν αγκαθωτά σύρματα. Δένουν τα βουνά, τις λαγκαδιές και 
τους ατέλειωτους κάμπους. Η υδρόγειο έγινε πια ένα κουβάρι αγκα-
θωτό σύρμα.

Είναι ο αγριόβατος που φύτρωσε από τον πόλεμο και τύλιξε την οι-
κουμένη. Είναι ένα σιδερένιο φιδόχορτο, ένα περικοκλάδι δίχως φύλ-
λα, όλο νύχια και δόντια. 

Ποτίζεται με ζεστό αίμα, θεριεύει κι απλώνει τις…κλιματίδες του. 
Τύλιξε τη Γης κ’ είναι ‘ο ακάνθινος στέφανος του μαρτυρίου της΄.»48 

48 Η Ζωή εν Τάφω, Το περικοκλάδι του πολέμου, σελ. 139-141.
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Δαμασκηνή Καραμιχαλάκη, 
μαθήτρια Β΄Γυμνασίου  

Ζωφραφική με ξυλομπογιές  

«[Τα γαϊδουράκια] κλωτσούσανε στο κενό, φρουμάζανε, στριφογύρι-
ζαν τους βολβούς και το πετσί τους ρυτίδιαζε απ’ τη φρίκη. Κατόπι πε-
ράσανε μαζί μας όλη τη Μακεδονία, φορτωμένοι πυρομαχικά. […] Τα 
ζα στον πόλεμο!…

Καλά εμείς οι ανθρώποι…έχουμε τα συμφέρα μας, τις ιδεολογίες 
μας, τις λόξες μας, τις μεγαλομανίες και τους ενθουσιασμούς μας. Απ’ 
όλα αυτά μαγειρεύεται περίφημα ο πόλεμος. Έχουμε και τις πονηριές 
μας για να γλιτώνουμε σαν δούμε τα ζόρικα. Τ’ αμπριά μας, τα νοσο-
κομεία, ακόμα και τις λιποταξίες. Όμως τ’ αγαθά τα ζα που τα επιστρα-
τεύουμε να κάμουν μαζί μας τον πόλεμο;

Θαρώ πως όταν καμιά φορά οι ανθρώποι βγάλουν από μέσα τους 
την επιληψία του ομαδικού σκοτωμού, θάχουν όλο το δίκιο να ντρέ-
πουνται σ’ όλη τους τη ζωή και μόνο γι αυτό: 

Που τραβήξανε και τ’ αθώα τα ζα στον πόλεμο. Στοχάζουμαι πως 
κάποτε θα είναι ένα απ’ τα πιο μαύρα σημάδια της Ιστορίας των Αν-
θρώπων.»49

49 Η Ζωή εν Τάφω, Τα Ζα, σελ. 99, 100.
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Μαριτίνα Ακμούτσου, 
μαθήτρια Γ΄Γυμνασίου

Ζωφραφική με ξυλομπογιές 

«Τόσα χρόνια. Έτσι που τη λαχτάρηξε, την ονειρεύτηκε τούτη την επί-
σημη ώρα του γυρισμού. Μέσα στο χαράκωμα. Στα νοσοκομεία. Στις 
πορείες. 

Έπρεπε νάναι καλοκαίρι πάνω στο νησί. Ανάσταση στην ψυχή και 
στη φύση. Θάπρεπε να έχουν οι γλάστρες γαρύφαλα, στα μονοπάτια 
νάναι φυτρωμένες μαργαρίτες και ανθισμένες κάππαρες, ακόμα και 
μέσα στην καρδιά του χειμώνα α λάχαινε. Όλα νάναι γιορτερά. Η θά-
λασσα, τα χορευτικά βουνά, ο ουρανός. Ρωμαντικά ωραία. Πόσες φο-
ρές ονειρεύτηκε τούτη την ευτυχία, που μόνο αυτός μπορούσε να ζυ-
γιάσει την αξία της στη φλουροζυγαριά της νοσταλγίας. 

Να ένα χουχλιδάκι νάναι, ανεκατωμένο μέσα στην αμμουδιά της 
λεσβιακής ακρογιαλιάς. Τίποτ’ άλλο από ένα ταπεινό χουχλιδάκι. Κα-
νένας να μην το ξαίρει, να ζει μέσα στο ασήμαντο τσόφλι του απόμερα 
από το μάτι του Θεού. 

Όμως να γυρίσει πια πίσω. Νάναι εκεί. Στο γιαλό του νησιού, μέ-
σα στον ήλιο του νησιού, βρεγμένος από τη θάλασσά του, παχνισμέ-
νος από την ασημιάν αλισάχνη του νησιού».50

50 Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια, σελ. 9.
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Αντζέλικα Ζίλι,
μαθήτρια Γ΄Γυμνασίου

Φωτογραφία

 (Φωτ. 1)51

 «Ο Βρανάς είταν ένα κοντόσωμο παλικάρι, πολύ μελαχρινό, με φρύ-
δια κατάμαυρα, σμιχτά πάνω από μια έντονη μύτη, λαφριά καμπυλω-
τή. Τα μάτια του ήταν κατάμαυρα, απίστευτα μαύρα, σα δυό κόμποι 
από γιούσουρο. 

Είτανε διδασκαλιστής, και μπήκε στον ουλαμό των αξιωματικών… 
Είτανε κι αυτός ένας φανατισμένος μεγαλοϊδεάτης. Ένιωθε μια παι-
διάτικη χαρά όταν ο στρατός της Ανατολής σκόνταβε κάθε λίγο και λι-
γάκι πάνω σε σημάδια της αρχαίας δόξας. Ένα ανάγλυφο, κανένα πε-

ριστύλιο, καμιά επιγραφή μι-
σοφαγωμένη απ’ το σαράκι 
του καιρού, κανένα από κείνα 
τα ανατριχιαστικά ψηφίσμα-
τα, τα σπαρμένα ανάμεσα στα 
τούρκικα καλυβοχώρια, που 
σημείωναν το πέρασμα της 
στρατιάς του Μεγαλέξαντρου. 
Τι συγκίνηση τούδιναν όλ’ 
αυτά! Είταν οι μαρμαρωμένοι 
αφροί από το κύμα του Ελλη-
νικού πολιτισμού, που κάποτε 
φούσκωσε, χίμηξε και πέρασε 
χαρούμενα πάνω σε τούτη τη 
γη, κι άφησε πίσω του λευκά 
θέατρα και ναούς και αγώνες 
κάλλους και τέχνης.» 

51 Εκτυπωμένη φωτογραφία, σε φυσικό σκηνικό.
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(Φωτ. 2)52

52 Εκτυπωμένη φωτογραφία, σε φυσικό σκηνικό.
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 «[Ο Λεωνής] είχε το μάγουλό του πάνω στο ζεστόν άμμο, και μες από 
τα μισόκλειστα ματόκλαδα έβλεπε όλη την τριανταφυλλιάν αμμουδιά να 
αχνίζει διάφανους υδρατμούς. Ανέβαιναν τρεμουλιαστοί και κάναν τον 
αγέρα να κυματίζει μπροστά στα μάτια του, σαν ρευστό κρύσταλλο που 
ανεμίζεται… Έκλεισε τα μάτια και ξανάδε το κίτρινο πρόσωπο του Βρανά. 
Τα πηχτά φρύδια, δεμένα πάνω στο κερένιο κούτελο, σα μια χοντρή πινε-
λιά με μαύρο τυπογραφικό μελάνι… Είδε τα μάτια του που γυάλωσαν μι-
σόκλειστα, παγωμένα από τη φρίκη των οραμάτων. 

Ο Βρανάς δε θάβλεπε πια τη θάλασσα να τη βιτσίζει ο ήλιος με αργυ-
ρές βέργες. Δε θάβλεπε τον ουρανό, τ’ άστρα μέσα στο νερό, τα σταφύλια, 
τις γυναίκες…Τις γυναίκες!...» 

[…] Η κυρία Βρανά. Φαντάσου πως κρέμασε στο ντουβάρι το σιδερέ-
νιο σταυρό που της στείλανε στη θέση τ’ αντρός της. Τον έχει στη κορνί-
ζα και τον καμαρώνει… Και ένα έγγραφο της Μεραρχίας: ‘Δύνασθε να εί-
σθε υπερήφανος διά τον θάνατον του ήρωος συζύγου σας. Έπεσε ως Έλ-
λην αξιωματικός!’».53 

53 Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια, σελ. 25, 122, 123. 
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(Φωτ. 3) 54

«Το δυνατό φως που…έλουζε [τη δασκάλα]…, έκανε τα πυκνά ματόκλαδά 
της…να παίζουνε σα φτερά πεταλούδας…, το φως γιόμισε τα μάτια της. Τα 
φώτιζε ως το βάθος, και πρώτη φορά ο Λεωνής μπόρεσε να μελετήσει το 
παράξενο χρώμα τους.

 Είταν ανοιχτά καστανά, και στο φως γινόνταν χρυσά, ολόχρυσα, σα 
νάτανε το είδωλο μιας θεότητας. Του θύμιζαν ένα ζευγάρι μάτια ωραίου 
αγριμιού, τα μάτια ενός αιλουροειδούς ίσως… Είτανε μια γυναίκα με χρυ-
σά μάτια! 

[…] Πάνω της έρρεε η θάλασσα κι ο ήλιος, κι αυτή μοσκοβολούσε, μο-
σκοβολούσε φωτιά, μελαψό σύκο, φουσκωμένο από το μέλι του.»55 

54 Εκτυπωμένες φωτογραφίες ηθοποιών, σε πραγματικό σκηνικό. Οι ηθοποιοί Κάτια Δανδουλάκη 
και Γιάννης Φέρτης (Φωτ. 3), πρωταγωνιστές στην τηλεοπτική διασκευή του μυθιστορήματος Η Δα-
σκάλα με τα Χρυσά Μάτια, σε επιμέλεια Μαργαρίτας Λυμπεράκη και σκηνοθεσία Κώστα Αριστόπουλου. 
Γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε φιλμ, το καλοκαίρι του 1978, σε μαγευτικές τοποθεσίες της Μυτιλήνης, 
Αγιάσου, Μήθυμνας, Θερμής, ενώ ένα μέρος της γυρίστηκε στην Αττική και κυρίως στο Λαύριο.

55 Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια, σελ. 153, 146, 207. 
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Στράτος Παπουτσάνης, 
μαθητής Β΄Γυμνασίου

Ζωφραφική με ξυλομπογιές 
 

«Ο ήλιος άγγιζε τη θάλασσα σαν πελώρια ασπίδα, κοκκινισμένη στη 
φωτιά. Έλεγες πως τώρα δα θα ακούσεις το νερό…να χουχλακίζει γύ-
ρω στο φλογισμένο χάλκωμα. Πάνω στα νερά παίζανε χρυσαφιές 
ανταύγιες, και τα βουνά της Ανατολής είχαν ένα τρυφερό χρώμα φρά-
ουλας, απαλό σαν παιδιάτικη σάρκα.56

56 Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια, σελ. 109.
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Γαβριέλα Θεολόγου, 
μαθήτρια Α΄Λυκείου

Φωτογραφία
  

«Είναι τα μάγια του ηλιοβασιλέματος, που κλείνουν το στόμα και ανοί-
γουν τη ψυχή.»57

57 Απ’ την Ελλάδα, Στην Ακρογιαλιά, σελ. 303.
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Γιώργος Πετράς, 
μαθητής Α΄Γυμνασίου

  
Ζωγραφική με κηρομπογιά

«Σουρουπώνει. Η σελήνη, ’α σελάνα’, προβάλλει χρυσοπρόσωπη… 
[…]58 

Η νύχτα του Αιγαίου…είναι μενεξελιά…και περπατά με γυμνά πέλ-
ματα στη βρεγμένη αμμουδιά που γυαλίζει ασημένια… Σαν κινούν 
αχάραγα οι ψαρόβαρκες από το μικρό αραξοβόλι, βλέπω πλάι στα 
κουπιά…τις πατημασιές της να φυλλοπλένε σα νούφαρα από ίσκιο. 

[…] Ακουμπώ το πρόσωπο μέσα στο μενεξελί ρόδο της, την ανα-
πνέω με όλο το άρωμά της το θαλασσινό. Είμαι ένα κοχύλι γεμάτο από 
τους ήχους της».59

58 Νόστιμον Ήμαρ, σελ. 262.

59 Απ’ την Ελλάδα, Σε Τραγουδώ, Νύχτα Θαλασσινή!, σελ. 284. 
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Κατερίνα Μακρή, 
μαθήτρια Γ΄Λυκείου

Ζωγραφική με μαρκαδόρους

«Κάτ’ από τα βράχια, στα βάθια της θάλασσας, εκεί είναι οι νεραϊδο-
σπηλιές. Στρωμένες μαργαριτάρι και ψιλό κοχύλι. Εκεί κάθουνται, 
χτενίζονται και παιζογελούν αυτές. Άσπρο είναι το κορμί τους σαν το 
φίλντισι, και τα μαλλιά τους είναι κόκκινα, είναι χρυσαφιά, είναι πρά-
σινα. Έτσι είναι και τα μάτια τους. Είναι γοργόνες που τα΄χουν ρουμπι-
νιά, σαν τη παπούδα του ροδιού».60

60 Η Παναγιά η Γοργόνα.
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Αλκμήνη Αραμπατζή, 
μαθήτρια Α΄Γυμνασίου

Ζωφραφική με ξυλομπογιές  
 

«…σε μιαν απόμερη ακρογιαλιά της Ελλάδας είναι ένα ψαραδοχώρι, 
ένα ψαραδολίμανο. Ένα πρόσχαρο τοπίο… [με] τους φτωχούς ανθρώ-
πους [του], με τους καημούς τους, με τις χαρές και τα νιτερέσα τους. 
Μυρίζουν θάλασσα. Οι λέξεις, στο στόμα τους, μοσχοβολούν αρμύρα. 
Είναι απλοί και οι πονηριές τους είναι παιδιάτικες! …Τους αγαπώ που 
είναι γνήσιοι στις αρετές και στις κακίες τους… 

[Όταν] αρχίζει το τράβηγμα [των διχτυών] τότες η θάλασσα βράζει 
από αναλυτό ασήμι… Σαν πετύχουν έτσι, οι ψαράδες το βράδυ γλεντά-
νε και καίγεται το πελεκούδι στο ψαραδολίμανο της Συκαμιάς, ούζο 
και τραγούδι και χορός.»61

61 Πτερόεντα, Το Ψαραδολίμανο, σελ. 114.
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Φώτης Γεωργέλλης, 
μαθητής Β΄Γυμνασίου
 
Ζωφραφική με ξυλομπογιές  

«Κατάμπροστα στο ψαραδολίμανο μέσα στο μάτι του μπουνέντη, ορ-
θώνεται πάνω σε θεόρατη θαλασσοβραχιά το ξωκλήσι της Παναγιάς 
της Γοργόνας. Τούτο τον όγκο της πέτρας τόνε κράζουν οι χωριανοί 
‘της Παναγιάς τα Ράχτα’. 

Ο βράχος είναι ριζωμένος στον πάτο. Σηκώνει τη χήτη του μες από 
τα νερά σα θεριό που ξενέρισε το μισό και εκεί πέτρωσε. […] 

Φορά και μια τούφα αγριοσυκιά, που έχει πιει όλες τις άρμες του 
πελάγου και δε μαράθηκε. Έτσι όπως βάζει ο μερακλής ένα κλωνί βα-
σιλικό στ’ αυτί. Έχει μια παλικαρίσιαν ομορφιά ο βράχος. […] 

 […] Στορισμένη πάνω στον 
τοίχο της μικρής εκκλησιάς, εί-
ναι μια παράξενη ζουγραφιά, μι-
σοσβησμένη από τον αγέρα και τ’ 
αλάτι της θάλασσας και είναι μια 
Παναγιά (Εικ. 34) η πιο αλλόκο-
τη μέσα στην Ελλάδα και όλο τον 
κόσμο της Χριστιανοσύνης. […] 

Πρόσωπο μελαχρινό, έχει 
στρογγυλό πηγούνι, μυγδαλωτά 
μάτια και μικρό στόμα. Έχει βυσ-
σινί μαφόρι, έχει και το κίτρινο τ’ 
αγιοστέφανο γύρω στο κεφάλι. 

Μόνο που τα μάτια της είναι 
πράσινα και υπερφυσικά πλατιά. 

Όμως από τη μέση και πέρα είναι ψάρι με γαλάζια λέπια και στα χέρια 
της βαστά ένα καράβι από τη μια κι από την άλλη ένα τρικράνι, σαν κι 
αυτό που κρατά στο χέρι ο αρχαίος θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας. 

[…] Οι ψαράδες…κρεμάζουν στους τοίχους της Παναγιάς τα βρεγ-
μένα δίχτυα… Ο αέρας τα ανεμίζει σαν πέπλα… Καμιά άλλη Παναγιά 

Εικ. 34 Αγιογραφία Η Παναγιά 
Γοργόνα, του Μηθυμναίου Κώστα 

Δήμου.
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μέσα στον κόσμο της χριστιανοσύνης δε φόρεσε ποτές τέτοια πέπλα εξόν 
η Παναγιά η Γοργόνα.

[…] Στηλώθηκε πάνω στο μοναδικό θαλασσόβραχο του αιγαιοπελαγί-
τικου νησιού μια καινούργια ελληνική θεότητα, που έδεσε με τον πιο θαυ-
μαστό τρόπο όλες τις εποχές και όλο το νόημα της φυλής. Μιας φυλής 
που ζει κι αγωνίζεται με τα στοιχεία και με τις φουρτούνες του κόσμου, η 
μισή στη στεριά κι η μισή στη θάλασσα, με το ινί και με την καρίνα, πάντο-
τε κάτω από μια θεότητα, πολεμική, θηλυκιά και παρθένα.»62

62 Η Παναγιά η Γοργόνα, σελ. 9, 15, 16, 22. 
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Βασιλική Χατζηγεωργίου, 
μαθήτρια Α΄Γυμνασίου

Φωτογραφία του Λευτέρη Παρτσάλη

«Από κει απ’ αντίκρυ ξεκίνησαν κ’ ήρθαν όλοι τούτοι οι ψαράδες κ’ οι 
ναυτικοί μια φαρμακωμένη μέρα. Φουκαράδες κι ανεμαλλιάρηδες ήρ-
θαν, με την ψυχή στο στόμα, ξυπόλητοι κι αγριεμένοι. Μέσα στα τρο-
μαγμένα μάτια τους κρατούσαν την κόκκινη αντιλαμπή από μια πλα-
τιά πυρκαγιά.

[…] Ήταν ένα συννεφιασμένο απόγεμα, και τα κύματα φούσκωναν 
μολυβιά…σα φάνηκαν οι βάρκες τους νάρχουνται… Έπηξε η θάλασσα 
από ένα κοπάδι καΐκια… [που] πλέβανε με δυσκολία…

[Στο] μόλο, μαζεύτηκαν όλοι οι Σκαλιώτες. Κοίταζαν, περίμεναν…
να δώσουν ένα χέρι. Ένα μουρμουρητό βούιζε ανάμεσα στο πλήθος 
που περίμενε:

- Οι πρόσφυγοι… Οι πρόσφυγοι…
Το κοπάδι οι βάρκες όλο και σίμωναν, κόσμος πολύς φαινόταν 

στοιβαγμένος μέσα, όμως πιο πολύ βάραινε η σιωπή που σήκωναν 
τούτα τα καΐκια… Όλα τους άραζαν φορτωμένα δυστυχία και φρίκη.

[…] Μέσα σε λίγα χρόνια, τ’ ακρογιάλια της Σκάλας, της Παναγιάς 
τα ράχτα…όλα βούιζαν από το παιδομάνι [των προσφύγων]. Γεννή-
τρα…η ράτσα, μαθημένη…στην κακοπέραση. Την ξερίζωσε ο πόλεμος 
από την Ανατολή, η φουρτούνα πέταξε σε τούτο τ’ ακρογιάλι τις σπα-
ραγμένες ρίζες, βρεγμένες στο αίμα… Κι αυτές όπως γίνεται με τα δυ-
νατά αγριόχορτα, ριζοβόλησαν με πάθος στα καινούρια χώματα, γα-
ντζώθηκαν με τα νύχια στα βράχια και τις σκισμές, άρχισαν να τινά-
ζουν από παντού ορμητικούς βλαστούς για το νέο ανθοβόλημα.»63

63 Η Παναγιά η Γοργόνα, σελ. 30, 31, 39. 
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Φωτ. 4. Οι Κυρίες Αιμιλία Καμβύση, Ευστρατία Μαυραπίδου 
και Μαρίτσα Μαυραπίδου.64

64 Η ιστορία επαναλαμβάνεται… Τα παιδιά των Ελλήνων προσφύγων, που εκδιώχθηκαν από τις 
πατρογονικές τους εστίες στη Μικρασία (1922), άνοιξαν την αγκαλιά τους στα κατατρεγμένα από 
τον πόλεμο παιδιά της Συρίας, που έφθασαν κι αυτά με βάρκες από την απέναντι μικρασιατική ακτή 
(2015). Το γύρο του κόσμου έκανε η φωτογραφία του Μυτιληνιού Λευτέρη Παρτσάλη, που απαθα-
νάτισε τις Κυρίες Αιμιλία Καμβύση, Ευστρατία Μαυραπίδου και Μαρίτσα Μαυραπίδου, την ώρα που 
έδιναν τροφή και αγάπη σε ένα αθώο προσφυγόπουλο, στο νέο ξεκίνημα της ζωής του.
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Δαμασκηνή Καραμιχαλάκη, 
μαθήτρια Β΄Γυμνασίου 

Ζωφραφική με ξυλομπογιές  

«Η θάλασσα στράφτει. Είναι παστρικά τα νερά σαν αγίασμα και στο 
πλουμιστό πάτο δείχνει ένα-ένα όλα τα χρωματιστά της πετράδια. 
Έχουν όλα τα χρώματα των λουλουδιών, των καρπών και τ’ ουρανού. 
Πράσινα, γλαυκά, τριανταφυλλιά, πορτοκαλένια, ρουδιά, πορφυρά, 
κίτρινα και στολισμένα με χίλια πλουμιά. Έξω από το νερό χάνουν τη 
λάμψη τους, μαραίνονται σαν τ’ απότιστα λουλούδια. 

Πόσους αιώνες χρειάστηκε η θάλασσα να δουλέψει με τόση απα-
λότητα, τα σχήματά τους, να στιλβώσει τα χρώματά τους, να στρογγυ-
λέψει τις αιχμές τους.»65

65 Απ’ την Ελλάδα, Στην Ακρογιαλιά, σελ. 296, 297. 
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Παναγιώτα Θηβαίου, 
υπεύθυνη Βιβλιοθήκης
 
Φωτογραφία  

«…ακούγω [τα πολύχρωμα βοτσαλάκια του γιαλού] να τριζοβολούν 
κάτω από τα βήματά μου, να ηχούν σαν γάργαρο παιδικό γέλιο έτσι 
που τα συνεπαίρνει το μικρό κύμα…

Και συλλογίζομαι πως ετούτα τα ίδια λιτριδάκια τα περπάτησε η 
Σαπφώ, η πιο μεγάλη ερωτευμένη των αιώνων, και με τον ίδιον τρόπο 
έτριζαν κάτω από τα πέδιλά της, όταν τριγύριζε στις ακρογιαλιές του 
νησιού, άυπνη από τους ερωτικούς καημούς της.»66 

66 Απ’ την Ελλάδα, Στην Ακρογιαλιά, σελ. 297.
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Άγγελος Μαντζώρος, 
μαθητής Α΄Γυμνασίου

Ζωφραφική με ξυλομπογιές  
 

«…[Τα] μελτέμια κάμουν τη θάλασσα να χορεύη και να γιορτάζη. Και 
σα φυσάνε πάνω στη λεσβιακή δεντροθάλασσα, κάμουν τις σεμνές 
φυλλωσιές να κυματίζουν φουρτουνιασμένες. […] 

Το δάσος της ελιάς είναι απέραντο. Μια θάλασσα γλαυκή και αση-
μένια, που κυματίζεται ανάλαφρα και κρατά αδιάκοπα στα φυλλώμα-
τα ένα απόφεγγο φεγγαριού… Το φως περνά σμαραγδί, σκορπιέται δι-
ακριτικά. […] 

Οι ροδοδάφνες λυγούν τη σπαθωτή μέση τους και κάμουν ολοένα 
υποκλίσεις. Φορούν κόκκινα μπουκέτα στα μαλλιά σαν χορεύτριες.»67

67 Πτερόεντα, Τα Μελτέμια στο Νησί, σελ. 27, 28, 267.
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Χριστίνα Τιτιρέκη, 
μαθήτρια Β΄Γυμνασίου

  
Σχέδιο με μολύβι

«Η θάλασσα είναι μαβιά, με κείνο το χαρμόσυνο βαθύ λουλακί του 
σμάλτου, που στράφτει και πάλλεται. Τα κύματά της έρχονται ανθισμέ-
να από γιρλάντες λευκών λουλουδιών και σπάνουν τραγουδιστά πάνω 
στο γραφικό μώλο, πάνω στους πολύβοους και πολύφωνους θαλασ-
σόβραχους της Βίγλας. 

Τα καραβάκια έρχονται με τεζαρισμένα πανιά, έρχονται με χίλιους 
ελιγμούς και βόλτες, ν’ αντικρίσουν ακίνδυνα το στενό και ρηχό πόρ-
το. Βάρκες βυσσινιές και γαλάζιες, περάματα με σκαρί λυγερό, καλλι-
γραφημένες, δικάταρτες μπρατσέρες με φουσκωμένα και τα δυό πα-
νιά τους.»68

68 Πτερόεντα, Τα Μελτέμια στο Νησί, σελ. 27.
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Βάλια Μακρή, 
μαθήτρια Γ΄Λυκείου 

 
Τεχνική του βιτρώ, χαρτί χρωματισμένο με παστέλ 

«Οι βάρκες, τα τρεχαντήρια, τα χαριτωμένα περάματα, οι πένες με το 
ίσιο κατάρτι και τα διπλά τριζωνικά πανιά και μαζί όλες οι ψαροπούλες 
κουνάνε χαιρετιστικά την πλώρη, δεμένες αράδα στο μόλο.»69

69 Απ’ την Ελλάδα, Νόστιμον Ήμαρ, σελ. 257.
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Χρήστος Αχουλιάς, 
μαθητής Β΄Γυμνασίου 

Κατασκευή με υλικά ανακύκλωσης 
 

«Μέσα στα ρηχά καθρεφτιούνται τα χρωματιστά ζωνάρια της βάρκας. 
Σαλεύουνται σα νεροφείδες που μπαλεύουν ή αγκαλιάζουνται σγου-
ραίνουν παράλληλα, κυματίζουν τις κουλούρες τους. […] 

Τα χαρωπά χρώματα της βάρκας παίζουν ολοένα με το φως και με 
την κίνηση του νερού. Κυματίζουν τη σγουρή τους πινελιά σε μαλα-
κούς μαίανδρους μ’ έναν ρυθμόν ακούραστο κι αδιάκοπο.»70

70 Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια, σελ. 205.
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Βενετία Πιτσούλη, 
μαθήτρια Γ΄Γυμνασίου

Ζωγραφική με ξυλομπογιές

«Ανεβαίνεις στα ράχτα, γυρίζεις μια βόλτα τη ματιά ένα γύρω. Ένα 
αναγάλλιασμα στάζει από τα δέντρα. Ο ελιώνας αργοσαλεύει τα κλω-
νιά σαν βάγια. Από παντού ανεβαίνει η δόξα της γης. Το δάσος της 
ελιάς είναι απέραντο. Μια θάλασσα γλαυκή και ασημένια, που κυμα-
τίζεται ανάλαφρα και κρατά αδιάκοπα στα φυλλώματα ένα απόφεγγο 
φεγγαριού.»71

71 Απ’ την Ελλάδα, Το Νησί της Σαπφώς, σελ. 267.
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Ραλλία Μόλβαλη, 
μαθήτρια Α΄Γυμνασίου 

 Ζωφραφική με ξυλομπογιές  

«Με ρώτησε κάποτε ένας λογοτέχνης φίλος μου τι είταν το πιο αισθη-
τικό θέαμα που αντίκρισα στη ζωή. Δίχως να διστάσω απάντησα:

- Να βλέπεις το γαλάζιο Αιγαίο ανάμεσα από τα λεπτά κλωνιά μιας 
ανθισμένης και σύγχρονα σκορπισμένης ροδιάς.»72

72 Απ’ την Ελλάδα, Το Νησί της Σαπφώς, σελ. 271.
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Έφη Εφέ, 
μαθήτρια Γ΄Γυμνασίου

  
 Ζωφραφική με μαρκαδόρους  

«Δεν είναι νησί τούτο. Ένας πλεούμενος κήπος είναι, ένα μαγικό περι-
βόλι γεμάτο χρώματα χαρούμενα και χυμώδη φρούτα, που αρμενίζει 
μέσα στην πιο γαλάζια θάλασσα του κόσμου. Είναι ένα πελώριο καρά-
βι πράσινο, πορφυρό και χρυσό, και μια αιώνια άνοιξη ισάρει τις μετα-
ξωτές σημαίες της πάνω σε αμέτρητα χλωρά κατάρτια.

[…] Το ανθισμένο καράβι αρμενίζει ακόμα ανάμεσα Ελλάδα και 
Ανατολή. Άσπρος αφρός στεφανώνει τα βρεχάμενά του και κοπάδια 
δελφίνια, από κείνα που πήρανε στη ράχη τους τον Αρίονα, κυνηγιού-
νται ερωτικά γυροτρόγυρα.»73 (Εικ. 6, σελ. 19)

73 Απ’ την Ελλάδα, Το Νησί της Σαπφώς, σελ. 266.
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Ταξιάρχης Πουλόπουλος, 
μαθητής Α΄Γυμνασίου

Κολλάζ

«…είναι ένας πελώριος, υπερούσιος κρίνος από φως, που φυτρώνει, 
ανοίγει σιγά-σιγά τον κάλυκά του, ξεδιπλώνει τα ασημένια πέταλά του 
πάνω στο Αιγαίο. 

Είναι…η Λέσβος. 
Τα μπουκέτα των κήπων της χαιρετίζουν από μακριά, περιβάλλουν 

από κοντά το καράβι. Είναι μια είσοδος θριάμβου. Όλα είναι λαμπρά, 
χαρούμενα, εορταστικά…

Εδώ είναι η Αιολική πατρίδα, όπου όλα κινούνται παθητικά, έντο-
να ερωτικά, σαν το στίχο της Σαπφώς. Εδώ τίποτε δεν ακινητεί, τίποτε 
δεν ηρεμεί. Οι άνθρωποι και το τοπίο. Τα βουνά χορεύουν, κινούνται, 
περιπατούν, αναρριχώνται, κατηφορίζουν. 

 […] Όλα είναι λαμπρά, χαρούμενα, εορταστικά. …Εδώ είναι η Αι-
ολική πατρίδα, όπου όλα κινούνται παθητικά, έντονα ερωτικά, σαν το 
στίχο της Σαπφώς. […] 

Εδώ είναι το ακραίο θαλασσινό σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και 
την Ανατολή. Και απ’ εδώ, όπως ακριβώς έγινε και στην αρχαιότητα, ο 
Αιολικός Ελληνισμός, γεμάτος φαντασία και ορμητικό σφρίγος, όρμη-
σε σε μιαν ειρηνική κατάχτηση της αντικρινής όχτης του Αιγαίου και 
δημιούργησε τη νέαν Αιολίδα της Ανατολής.» 74

74 Απ’ την Ελλάδα, Το Χαμόγελο του Πελάγου, σελ. 275, 276.  
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Χάρης Παπουτσάνης, 
μαθητής Α΄Γυμνασίου

Ζωφραφική με ξυλομπογιές  
 

«Πάνω σε τούτο το νησί γεννήθηκε ο ελληνικός λυρισμός. […] Η Λέ-
σβος είναι το μεταίχμιο Ελλάδας και Ανατολής. Έχει όλη τη χλιδή 
της αντικρινής Λυδικής, ισορροπημένη από το μέτρο, το ρυθμό και 
το ισόρροπο πνεύμα της Ελλάδας. Κράτησε την πλούσια καρδιά της 
Ανατολής και την έκαμε αίσθημα και αρμονία. […] 

Πάνω στη Λέσβο, πίστευαν ο αρχαίοι, τ’ αηδόνια τραγουδούν πιο 
γλυκά από τ’ αηδόνια όλης της Ελλάδας… Και… [η] ωραία παράδοση 
με την οποία… [το] δικαιολογούσαν:

Όταν, λέει, οι μαινάδες σπάραξαν στη Θράκη τα μέλη του Ορφέα 
και τα σκόρπισαν στη θάλασσα, το κύμα του Αιγαίου πήρε το κεφάλι 
και τη λύρα του μάγου μουσικού και τα έφερε στην αντικρινή Λέσβο. 
Εκεί τ’ απόθεσε μαλακά πάνω στην αμμουδιά. Η αμμουδιά σκέπασε το 
θείο κεφάλι, όμως η λύρα απόμεινε όρθια πλάι στη θάλασσα. Και σαν 
φυσούσε ο μπάτης ανάμεσα από τις χορδές, η λύρα άρχιζε να τραγου-
δά γλυκά και λυπητερά. Τ’ άκουσαν τ’ αηδόνια κι έμαθαν να το λένε με 
το ίδιο πάθος. Τ’ άκουσαν και οι άνθρωποι και δίδαξαν τη λυρική ποί-
ηση και τη μουσική σ’ όλη την Ελλάδα.»75

75 Απ’ την Ελλάδα, Το Νησί της Σαπφώς, σελ. 264, 267, 270.
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Στράτος Ανδριώτης, 
μαθητής Α΄Γυμνασίου

Παρουσίαση (Power Point) 
Η Ζωή της Λυρικής Ποιήτριας Σαπφώς και οι Γυναίκες 
της Λέσβου, κατά τον 7ο π. Χ. αιώνα.

 
«’Αναπληρώνω την ομορφιά με το πνεύμα μου, έχω ένα όνομα που 
μπορεί να γεμίσει τη γη.76 Σαπφώ (Οβίδιος, Ηρωίδες xv, 31)

[Την εποχή που έζησε η Σαπφώ], οι γυναίκες της Λέσβου ήταν τε-
λείως ελεύθερες στο να διαλέγουν τα φαγητά τους, να σπουδάζουν 
ανάλογα με την προτίμησή τους ανώτερα μαθήματα, να διαλέγουν μο-
νάχες τους τις δασκάλες, να κυκλοφορούν παντού και να καταγίνονται 
με τη μουσική, την ποίηση και τη γυμναστική. 

Παρακολούθησαν τον γυναικείο συρμό του ντυσίματος και παρου-
σιάζονταν οποιαδήποτε στιγμή μπροστά στους άντρες για να συζητή-
σουν πνευματικά, ηθικά και καλλιτεχνικά ζητήματα και δημόσια γε-
γονότα, και πήγαιναν ελεύθερα σ’ όλα τα ψυχαγωγικά κέντρα, τα θέ-
ατρα και τις συναυλίες, όπου έλεγαν τη γνώμη τους χωρίς να διστά-
ζουν.77 […]

‘Ελάτε Λέσβιες στο ναό της ξακουστής γλαυκώπιδας Ήρας 
κι αφού κάνετε κύκλο για χορό,
 θ’ αρχίσει η Σαπφώ με τη χρυσή λύρα που κρατά.’
Στην εποχή τούτη, οι γυναίκες της Λέσβου είχανε κάποια περισσό-

τερη ελευθερία απ’ τις άλλες Ελληνίδες. Ακόμα και η αγωγή τους ήτα-
νε τελείως διαφορετική από την αγωγή των Αθηναίων [γυναικών]. Και 
πρώτα-πρώτα οι Λέσβιες δεν ήτανε κλεισμένες στο σπίτι και δεν απα-
σχολιόντανε μονάχα με τις δουλειές του σπιτιού όπως οι Αθηναίες, 
που ζούσαν κατάκλειστες στο γυναικωνίτη τους, χωρίς να τους επιτρέ-
πεται ν’ ασχολούνται με την καλλιτεχνία ή την επιστήμη και τις μετα-
χειρίζονταν σαν κατώτερα όντα. Γι αυτό και η ιστορία της λογοτεχνίας 

76 Μισγίρης Στρατής, ΨΑΠΦΑ, Εκδοτική Βιβλιοθήκη Καλλονής, Καλλονή Λέσβου, σελ. 9 (στο εξής: 
Μισγίρης, ΨΑΠΦΑ).

77 Μισγίρης, ΨΑΠΦΑ, ό.π., σελ. 37-38.

Εικ. 35. Η Σαπφώ απαγγέλει ποιήματα με τη συνοδεία λύρας (λυρική ποίηση). 
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δεν αποθανάτισε καμιά Αθηναία που να διέπρεπε στην ποίηση ή στη μου-
σική ή σε καμιά άλλη ευγενή ενασχόληση.78

‘Το λέω πως τα κατοπινά χρόνια θα με θυμούνται.’79

 Σαπφώ (Ηρωδιανός II, 912,10)»

78 Μισγίρης, ΨΑΠΦΑ, ό.π., σελ. 36-37.

79 Μισγίρης, ΨΑΠΦΑ, ό.π., σελ. 73. 

Εικ. 35. Η Σαπφώ απαγγέλει ποιήματα με τη συνοδεία λύρας (λυρική ποίηση). 
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Λητώ Σταυρινού, 
μαθήτρια Β΄Γυμνασίου

Ζωφραφική με ξυλομπογιές  

«-Λοιπόν, μόνο μέσα σε τούτο το ερωτικό τοπίο της Λέσβου μπορεί κα-
νένας να νοιώσει τη φλόγα που καίει άσβηστη επί τόσους αιώνες μέσα 
στα τραγούδια της Σαπφώς. […] 

Στα βορινά το δάσος από τα δρυά. Σκληρά, περήφανα, αιωνόβια 
δέντρα. Οι αγριοβαλανιδιές. Αυτές θα είχε στο νου της η Σαπφώ, όταν 
τραγουδούσε τη δύναμη του έρωτα που τη συντάραξε:

‘Έρος δ’ ετίναξέ μοι φρένας,
ως άνεμος κατ’ όρος

δρύσιν εμπέτων.’
Μου συντάραξε τα φρένα ο έρωτας, σαν άνεμος που πέφτει μέσα 

στα δρυά του δασωμένου βουνού!
[…] Πρέπει νάρθεις εδώ, στον τόπο που έζησε και ερωτεύτηκε η 

Σαπφώ, να περπατήσεις πάνω στις αμμουδιές και στα βότσαλα που 
σφράγισε με το κομψό της πέδιλο…είδα μια νύχτα το γεμάτο φεγγάρι 
να σαλεύει μέσα στη θάλασσα χρυσές πλατειές κορδέλες… Έτσι θα την 
είδε η Σαπφώ κάποια νύχτα αϋπνίας ερωτικής: 

‘Αστέρες μεν αμφί κάλαν σελάναν
αψ απυκρύπτοισι φάεννον είδος,
όπποτα πλήθοισα μ΄λιστα λάμπη

γαν επί μέλαιναν.’
Γύρω από την πεντάμορφη σελήνη, τ’ αστέρια γρήγορα κρύβουνε 

τη φεγγερή τους μορφή, όταν ολόγιομη πλημμυράει με λάμψη τη μαύ-
ρη γη!

‘Δέδυκε μεν α σελάνα και πληΐαδες,
μέσαι δε νύκτες, πάρα δ’ έρχεται ώρα,

εγώ δε μόνα καθεύδω.’
Το φεγγαράκι εμίσεψε, μεσάνυχτα σιμώνει, οι ώρες φεύγουν και περ-
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νούν, κι εγώ κοιμούμαι μόνη…80

[…] Είταν ο έκτος αιώνας π.Χ.. Στην Αθήνα η γυναίκα έπαιζε ρόλο οι-
κόσιτου όντος, που κλεισμένο σε χαρέμι δεν είχε κανένα άλλο σκοπό από 
το να γεννήσει. Και την ίδιαν εποχή σε τούτο το νησί ο πολιτισμός είχε 
φθάσει στο κατακόρυφό του.

Η Μυτιλήνη είταν το Παρίσι του Ελληνισμού και ολόκληρης της Ανα-
τολής. Εδώ έστελναν τις κοπέλες τους τα αριστοκρατικά σπίτια απ’ όλο 
τον κόσμο, να μάθουν να ντύνουνται, να περπατούν με χάρη, να τραγου-
δούν και να χορεύουν. Και η Σαπφώ, …είταν όχι μόνο μια μεγάλη μουσι-
κός και ποιήτρια, αλλά και επικεφαλής πολιτικού κινήματος. 

[…] Οι αρχαίοι τραγουδούσαν τα τραγούδια της σ’ όλη την Ελλάδα και 
στην Ιταλία της έστηναν χάλκινα αγάλματα ενώ ακόμα ζούσε. Οι Λέσβιοι 
έκοβαν νομίσματα με την εικόνα της μορφής της.»81

80 Μετάφραση Αργύρη Εφταλιώτη.

81 Απ’ την Ελλάδα, Το Νησί της Σαπφώς, σελ. 267, 268, 269, 270.
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Μιχαέλα Σιμιντή, 
μαθήτρια Α΄Γυμνασίου

Κολλάζ 

Η Λέσβος από την Αρχαιότητα ως τις Μέρες μας.

«Το νησί της Σαπφώς. Είναι η Ελληνική μεγαλόνησος που αντικρί-
ζει από κοντά τις μικρασιατικές ακρογιαλιές στο βορειοανατολικό Αι-
γαίο… Όλοι την ξέρουμε από την παλιά και τη νέα ιστορία της ζωής της 
και του πολιτισμού της. […] 

Πάνω σε τούτο το νησί η ελληνική φυλή από τα παλαιότατα χρόνια 
ως σήμερα απόμεινε απολύτως ανόθευτη και αμόλυντη… Τα ενενήντα 
χωριά της, τα βουνά της, οι κάμποι, τα ακρωτήρια, όλα διατηρούν αμε-
τάβλητα μέσα στους αιώνες τα ελληνικά τους ονόματα…»82

82 Απ’ την Ελλάδα, Το Νησί της Σαπφώς, σελ. 263, 264.
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Στράτος Γεωργέλλης, 
μαθητής Β΄Γυμνασίου

  
Ζωφραφική με κηρομπογιές 

 
«Όλοι τα ξέρουμε αυτά, κι άλλα περισσότερα για τη Λέσβο, κι όμως 
ελάχιστοι πήγαμε να χαρούμε την απερίγραπτη ομορφιά αυτού του 
παραδείσου. 

Και όσοι μπόρεσαν να την χαρούν δένονται πια τελειωτικά με τα δε-
σμά μαζί του, με τα δεσμά της νοσταλγίας.»83

83 Απ’ την Ελλάδα, Το Νησί της Σαπφώς, σελ. 264 .
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Παρασκευή Γκαγκούλη, 
μαθήτρια Β΄Γυμνασίου

  
Ζωγραφική με κηρομπογιές

 
«Η μισή Ελλάδα, και είναι η γραφικότερη και η πιο πολιτισμένη, κολυ-
μπά στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Και είναι ανάγκη να τη γνωρίσουμε αυ-
τή την Ελλάδα, για να ζήσουμε από κοντά την ομορφιά της και να την 
αγαπήσουμε όσο της αξίζει.
 Έτσι ποτές δε θα την προδώσουμε.»84

84 Απ’ την Ελλάδα, Το Νησί της Σαπφώς, σελ. 264.
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Παύλος Μαριόλας, 
μαθητής Β΄Γυμνασίου

 
Κολλάζ

«Ευχαριστώ το Θεό που με γέννησε Έλληνα.
Δέχομαι χωρίς βαριγκόμια τη βαριά και μοναδική κλήρα της φυλής 
μου.
Παίρνω στη φούχτα μια χεριά βρεγμένα φύκια και τη φιλώ.
Στα χείλη μου καίει το αρμυρό σου φιλί, μάνα Ελλάδα.»

            Στράτης Μυριβήλης



141



142

Α΄ Γυμνασίου
Ανδριώτης Στράτος 
Αραμπατζή Αλκμήνη 
Δουβαλέτας Θοδωρής 
Καλατζή Ελεάνα 
Μαντζώρος Άγγελος 
Μόλβαλη Ραλλία 
Παπουτσάνης Χάρης 
Παρθενίου Θέλξη
Πετράς Γιώργος
Πουλόπουλος Ταξιάρχης
Σιμιντή Μιχαέλα 
Χατζηγεωργίου Βασιλική

Β΄ Γυμνασίου
Αχουλιάς Χρήστος 
Βάλιακα Φανή 
Βέλου Στέλλα 
Βουργουτζής Βασίλης 
Γεωργέλλης Φώτης 
Γκαγκούλη Παρασκευή 
Δελάγα Ξένια 
Καραμιχαλάκη Δαμασκηνή 
Καραμιχαλάκη Φωτούλα 
Κατσαρού Εύη 
Μαριόλας Παύλος 
Μωυσή Μαρία 
Παπουτσάνης Στράτος 
Σαπουνά Λουκία 
Σταυρινού Λητώ 

Στυψανού Φωτεινή 
Τιτιρέκη Χριστίνα 
Τρίχου Βικτώρια 

Γ΄ Γυμνασίου
Ακμούτσου Μαριτίνα 
Βαλαρού Ιωάννα 
Γεωργακής Δημήτρης 
Γεωργέλλη Γεωργία
Γεωργέλλης Στράτος 
Εγγλέζος Δημήτρης 
Εφέ Έφη 
Ζίλι Αντζέλικα 
Ηρακλέους Μαρίνα 
Καγιόγλου Νίκη 
Καμενή Ανδριάνα 
Πιτσούλη Βενετία
Χρυσομάλλη Ελένη
 
Α΄Λυκείου 
Θεολόγου Γαβριέλα 
Καταξινού Μιχαέλα 

Γ΄Λυκείου 
Μακρή Βάλια
Μακρή Κατερίνα

Ονόματα συμμετεχόντων μαθητριών και μαθητών
στο αφιέρωμα για τον Στράτη Μυριβήλη     
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Bιογραφικό σημείωμα

Η Π. Ι. Θηβαίου - Παπαθεράπων κατάγε-
ται από τη Μήθυμνα της Λέσβου. Είναι πτυχι-
ούχος της Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας (Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών), με 
Μάστερ στη Γλωσσολογία και τη Σύγχρονη Αγ-
γλική Γλώσσα (Πανεπιστήμιο Νόττινγχαμ Αγ-
γλίας). 

Είναι επιστημονική συνεργάτης του Νορ-
βηγικού Πανεπιστημίου AGDER. Συμμε-
τείχε στο εξαετές Πρόγραμμα Κινητικότητας 

Leonardo Da Vinci με τίτλο Τρία Σχολεία - Ένας Κόσμος, το οποίο απέ-
σπασε το Α΄ Βραβείο Unesco Peace Pillar Award (2001), με εταίρους το 
Ενιαίο Λύκειο Καλλονής Λέσβου (Ελλάς), το Kvadraturen Videregaende 
Skole of Christiansand (Νορβηγία) και το Stredni Prumyslova Skola of 
Prague (Τσεχία). 

Από το 1998 έως το 2006, υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση από 
τις θέσεις της Δημοτικής Συμβούλου, της προέδρου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και υπεύθυνης του Πολιτιστικού Τομέα Δήμου Μηθύμνης.

Από τον Απρίλιο 2008 έως τον Δεκέμβριο 2017, υπηρέτησε τη Δη-
μόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μηθύμνης «Αργύρης Εφταλιώτης» από τη θέση 
της προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου. 

Εργάζεται στο Γυμνάσιο Πέτρας Λέσβου και από τον Σεπτέμβριο 
2018 είναι υπεύθυνη της Σχολικής Βιβλιοθήκης. Έχει επιμορφωθεί στην 
Ηλεκτρονική Διαχείριση Βιβλιοθηκών-Πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακό Ινστιτούτο Επι-
μόρφωσης Βορείου Αιγαίου, Υπουργείο Εσωτερικών), και έχει παρακο-
λουθήσει το σεμινάριο Η Συμμετοχή μας στο Θέμα των Σχολικών Βιβλιοθη-
κών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Έργο: «Ιαλυσός»). Τέλος, διαθέτει Πιστοποι-
ητικό Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνι-
ών στην Εκπαίδευση.






