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An aerial photo (αεποθωηογπαθία) of the village of 
Sykamia,birthplace (ηόπορ γέννηζηρ) of Stratis 

Myrivilis.



The chapel (εξωκλήζι) of Virgin Mary the 
Mermaid (Παναγιάρ ηηρ Γοπγόναρ),

at the harbour (λιμανάκι) of Skala Sykamia.



The picturesque (γπαθικό) harbour 
with the fishing nets (δίχηυα).



The icon (εικόνα) of Virgin Mary the Mermaid,
half human (μιζή άνθπωπορ) – half fish.



Myrivilis wrote about the Greek refugees(ππόζθυγερ)
who came from Asia Minor (Μικπά Αζία) to Skala 
Skamia in 1922, in his book “Virgin Mary the 
Mermaid”.



Myrivilis, also, describes (πεπιγπάθει) the beautiful nature of the 
island of Lesvos in his books.

Red poppies (κόκκινερ παπαπούνερ) in a field (χωπάθι) with olive 

trees (ελιέρ), pine trees (πεύκα) and oak trees (βελανιδιέρ)!



Enchanting sunsets (μαγευηικά ηλιοβαζιλέμαηα)!



Myrivilis fought 
(πολέμησε) in 
the Balkan wars
(Βαλκανικούρ πολέμουρ)
and in Asia Minor. 



From his war experiences (εμπειπίερ),
he wrote the anti-war (ανηιπολεμικό) book 

“Life in the Tomb”.



Myrivilis with his wife Helen and important friends.



In 1999, a three day conference (ηπιήμεπο ζυνέδπιο) was held 
(διεξήχθη) in honour of (ππορ ηιμήν ηου) the great author

(ζυγγπαθέα). His daughter Drosoula and his grand daughter 
Christina participated in (ζυμμεηείχαν) it.



Later, they donated (δώπιζαν) Myrivilis’ reading glasses 
(γυαλιά διαβάζμαηορ) to the Public Historical Library of 

Methymna “Argyris Eftaliotis”.



They also donated 
a manuscript (χειπόγπαθο) of his (δικό ηου).



In the museum of Sykamia, they donated furniture and 
personal objects (πποζωπικά ανηικείμενα) of the famous writer: 

his bed, bed side table (κομοδίνο), pictures,



his desk, two bookcases, certificates (πιζηοποιηηικά)
e.t.c. (κ.λπ.)



In this photo, we can see the writer with his grand 
daughter (εγγονή) Cristina, who is going to 
visit us and talk about her grandfather!



Cristina in her grand father’s museum 
during our school’s a visit!



An old classroom in the same museum!



ΣΤΡΑΤΗΣ  ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ  

(Σσθακηά Λέζβοσ 1892 – Αζήλα 1969)



Γραζηερηόηεηες

Α. Μοηράδοκαη …ό,ηη δηαβάδφ!

Γράθφ έλα απόζπαζκα από βηβιίο ηοσ Μσρηβήιε (κερηθές ζεηρές) 

ποσ κοσ άρεζε, γηα λα αλαρηεζεί ζηολ πίλαθα αλαθοηλώζεφλ, 

ώζηε λα ηο ταρούλ θαη ηα άιια παηδηά!

Β. Γηαβάδφ θαη …ζτεδηάδφ/δφγραθίδφ/θάλφ θοιιάδ!

Στεδηάδφ (κοιύβη) δφγραθίδφ (τρώκαηα) ή θάλφ θοιιάδ (θόβφ 

εηθόλες θαη ηης ζσλδσάδφ)  γηα θάηη ζτεηηθό κε ηελ σπόζεζε ή ηης 

εηθόλες ποσ περηγράθεη ο ζσγγραθέας ζηο βηβιίο ηοσ θαη 

προζζέηφ ιεδάληα, γηα λα αλαρηεζεί ζηολ πίλαθα αλαθοηλώζεφλ.



Γ. Γηαβάδφ θαη …θφηογραθίδφ!

Φφηογραθίδφ (κε θφηογραθηθή κεταλή ή θηλεηό ηειέθφλο) θάηη 

ζτεηηθό κε ηελ σπόζεζε ή ηης εηθόλες ποσ περηγράθεη ο 

ζσγγραθέας ζηο βηβιίο ηοσ θαη δίλφ ηίηιο ζηε θφηογραθία, γηα λα 

αλαρηεζεί ζηολ πίλαθα αλαθοηλώζεφλ.

Γ. Γράθφ κία περίιευε ηοσ βηβιίοσ θαη …ηε γλώκε κοσ!

Γράθφ κία περίιευε (κία παράγραθο) ηοσ βηβιίοσ θαη γηαηί κοσ 

άρεζε, γηα λα αλαρηεζεί ζηολ πίλαθα αλαθοηλώζεφλ.

Δ. Κάλφ έλα δώρο ζηολ εασηό κοσ γηα λα …ζσκάκαη!

Βηληεοζθοπούκαη λα δηαβάδφ έλα απόζπαζκα ποσ κοσ άρεζε ή 

λα παίδφ κία ζθελή από  βηβιίο ηοσ Μσρηβήιε (κόλος/κόλε ή καδί 

κε άιια παηδηά γηα 2 – 5 ιεπηά).



THE END



Τα γυαλιά του Στράτη Μυριβήλη, δωρεά Δροσούλας και Χριστίνας 
Μυριβήλη-Αγγελοπούλου, τοποθετημένα πάνω στο χειρόγραφο διήγημα 

της ‘’Κεροδοσιάς’’






