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Αρχιτεκτονική  
Εισαγωγή 
Η ομοιομορφία, η ισοπέδωση είναι ένας από τους θεμελιώδεις κανόνες του πολιτισμού μας. Φρονώ και τώρα, ύστερα από 
πολλές προσπάθειες που έκαμα, για να μπορέσω να συμφιλιωθώ μαζί της(δηλ. με την πολυκατοικία) πως σπίτι δεν είναι. 
Γιατί όταν λέμε «σπίτι» δεν εννοούμε μόνο μια κατασκευή αλλά και ένα ψυχικό γεγονός. Η πολυκατοικία δεν είναι ψυχικό 
γεγονός…..  
Το σπίτι είναι ένα αντιφέγγισμα του εσωτερικού ανθρώπου. Το σπίτι έχει ρίζες…. Το σπίτι προσφέρει το αίσθημα της 
βεβαιότητας, της ασφάλειας. Είναι ένα άσυλο, ένα καταφύγιο της προσωπικής ζωής. Μέσα στο σπίτι κατοικούν οι 
πρόγονοι, διατηρείται η συνέχεια της γενιάς, οι κάμαρές του γεμίζουν θύμηση, το κάθε αντικείμενο έχει την ιστορία του. 
Η πολυκατοικία υπηρετεί την προχειρότητα, την υλική ανάγκη, ανήκει στον καλπασμό του καιρού. Δεν ανταποκρίνεται στα 
βασικά αιτήματα της προσωπικής ζωής. Η πολυκατοικία είναι σταυροδρόμι, είναι τρίστρατο, αγορά, δημόσιος χώρος. 
Προσφέρει μερικές και σημαντικότατες βέβαια βιοτικές ανέσεις και δυσκολεύει από την άλλη πλευρά την ανάσα. Ο ένοικος 
δεν την εξουσιάζει της παραδίνεται. Γίνεται ένας δεσμώτης. Αισθάνεται πως είναι υποχρεωμένος να κυκλοφορεί σε ένα 
απέραντο κομματιασμένο χώρο, όπου δεν έχει το δικαίωμα να υπάρξει έξω από μερικά τετραγωνικά μέτρα. Αν θελήσει να 
κάμει μερικά βήματα θα προσκρούσει σε άλλο τοίχο. Υπάρχει παντού αδιέξοδο…..  
Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονούμε, πως ο άνθρωπος του παρελθόντος είχε πολλές ευκαιρίες να ζει μέσα στο σπίτι και να 
το ζει το σπίτι…. Το σημερινό σπίτι το ονόμασαν «κέντρο διερχομένων». Είναι ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, επιπλωμένο, 
διευθετημένο και κατά τον τρόπο του ξενοδοχείου. Δεν είναι καμωμένο να στεγάζει μια οικογενειακή ζωή, για να 
δημιουργεί ατμόσφαιρα οικειότητας…..  
Το παλιό , στέρεο νόημα του σπιτιού, που ευνοούσε τις σταθερές καταστάσεις, που έδινε το νόημα της ασφάλειας, της 
μονιμότητας, της συνέπειας, που δημιουργούσε και διατηρούσε την παράδοση, που έγραφε Ιστορία, όχι ρεπορτάζ, σε λίγο 
θα είναι μια ξεπερασμένη υπόθεση….  
«Άλλα σπίτια σημαίνει άλλοι άνθρωποι».  

Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος, Το νόημα του σπιτιού, εφημερίδα Ελευθερία 22/08/1965  
Δοκίμιο στον τόμο Η σιωπή και ο λόγος. 
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Λέσβος: Αρχιτεκτονική 
 

Ιστορικά στοιχεία του λεσβιακού σπιτιού 
Κατά την εγκαθίδρυση της Τουρκοκρατίας από το 1462 έως το 
τέλος του 17ου αιώνα δεν έχουμε φυσικά στοιχεία για την 
μορφή των κατοικιών. Είναι όμως πολύ πιθανό να είχε 
παραλύσει το εμπόριο και η οικονομία γενικότερα και έτσι να 
επικρατούσε η πειρατεία όπου ανάγκασε τον πληθυσμό να 
εγκατασταθεί στο εσωτερικό του νησιού. Οι Τούρκοι 
κυριαρχούσαν στα αστικά κέντρα ενώ οι Έλληνες σκορπιστήκαν 
στην ύπαιθρο όπου δημιούργησαν νέους οικισμούς με έντονες 
ομοιότητες με την απέναντι Μικρασιατική ακτή όπου η Λέσβος 
μοιάζει τόσο στην γεωμορφολογία του εδάφους όπως φαίνεται 
από τα οικοδομικά υλικά και τους τρόπους κατασκευής. Τα 
σπίτια του καιρού εκείνου ήταν μικρά, μονώροφα, 
χαμηλοτάβανα με οριζόντια στέγη. Στα μέσα του 18 αιώνα 
δόθηκαν κάποιες ελευθερίες στον ελληνικό υπόδουλο 
ελληνισμό και άρχισε η άνθηση της οικονομίας, με επακόλουθο 
την κατασκευή καινούργιων σπιτιών με καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης. 
 

Αστικές κατοικίες 
Στη Λέσβο η ελαιοκαλλιέργεια, το εμπόριο του λαδιού καθώς 
και το εμπόριο Αιγαίου έφεραν μεγάλα πλούτη στο νησί και 
άλλαξαν τον τρόπο ζωής τους. 
Οι πρώτες κατοικίες της άρχουσας τάξης ήταν διώροφα κτίρια 
με υπόγειους βοηθητικούς χώρους ή και τριώροφα. Οι τοίχοι 
του ισογείου ήταν λιθόκτιστοι ενώ του τελευταίου ορόφου 
ξυλόπηκτοι και στη πρόσοψη προεξέχουν στηριζόμενοι σε 
ξύλινες αντηρρίδες διαφόρων σχημάτων. Η ζωή της οικογένειας περνά στο υπόγειο –ισόγειο όπου βρίσκεται η κουζίνα, τα 
κελάρια κ.α. Οι επίσημοι χώροι βρίσκονται στον τελευταίο όροφο και έφεραν τοιχογραφίες και οροφογραφίες κατά το 
πρότυπο του τούρκικου αρχοντικού. Τα κυριότερα παραδοσιακά υλικά ήταν η πέτρα και το ξύλο που προέρχονταν από 
ντόπιες πηγές ή από την απέναντι ακτή. 
Παραδοσιακό σπίτι 
Τα περισσότερα σπίτια διατηρούσαν ανάλαφρα ξύλινα σαχνισίνια που στηρίζονταν σε πέτρινο κορμό, διάτρητα από 
παράθυρα και φεγγίτες ατενίζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις, μοναδική εικόνα στο λεσβιακό τοπίο. Η στήριξή τους 
γίνεται με ξύλινα φουρούσια ή καλύπτεται όπως και το γείσο με καμπύλη απο μπαγδατί(ελαφριά ξυλοκατασκευή) κατά 
το ανατολίτικο πρότυπο. Η εξωτερική κατασκευή τους γίνεται με λεπτές ξύλινες παραστάδες και βάφονται στο ίδιο χρώμα 
με τα κουφώματα. Ο διάκοσμος είναι λεπτός και κάποια είναι πελεκητά, αγκωνάρια ή υπέρυθρα. 
 

Πύργοι 
Είναι συνήθως τριώροφοι με λιθοδομές 
μεγάλου πάχους στους εξωτερικούς τοίχους 
του πρώτου και δευτέρου ορόφου, και με 
προεξοχές τμημάτων του τρίτου ορόφου που 
στηρίζονται σε πέτρινα ή ξύλινα φουρούσια 
με το σύστημα της επεξοχής. Στο ισόγειο των 
πύργων δεν υπάρχουν παράθυρα και η πόρτα 
είναι μονόφυλλη και με χοντρές σανίδες, έτσι 
που το σπάσιμο της να είναι δύσκολο. Στους 
παλαιότερους πύργους πάνω από την είσοδο 
είχαν τον καταρράκτη ή φονιά από όπου 
μπορούσαν να ρίξουν καυτό λάδι ή νερό στα 
κεφάλια των εισβολέων. Οι πρεοεξοχές του β’ 
ορόφου με τα πολλά παράθυρα και τα λεία 
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επιχρίσματά του, σε αντίθεση με το ισόγειο και τον α’ 
όροφο προσδίδουν μια ελαφρότητα και χάρη, που 
τονίζεται από τη θαυμάσια αναλογία του ύψους των δυο 
πρώτων ορόφων ως προς το ύψος του προεξέχοντος 
τρίτου. 
 

Αρχοντικό του 19ου αιώνα 
Στις αρχοντικές κατοικίες από τις οποίες ελάχιστες 
σώζονται, η επίδραση της Ανατολής είναι φανερή και 
έντονη ακόμα και στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Η 
χαρακτηριστική τους διάταξη είναι το χαγιάτι, δηλαδή όλα 
τα κύρια δωμάτια στον όροφο γύρω από ένα κεντρικό, ενώ 
ταυτόχρονα επηρεάζονται από ρεύμα του νεοκλασικισμού 
και του μπαρόκ. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η προεξοχή 
τμήματος του τελευταίου ορόφου από όποια πλευρά ή 
πλευρές είναι ελεύθερες σε ξύλινες αντηρίδες 
στερεωμένες στο λιθόκτιστο τοίχο. Οι προεξοχές αυτές 
λέγονται κρέμασες με τα πολλά συνεχόμενα παράθυρα και 
δίνουν την αίσθηση μιας ελαφρότητας, μιας νίκης του 
πνεύματος επί της ύλης, μοιάζουν να νικούν το νόμο της 
βαρύτητας. Στον τελευταίο όροφο είναι οι χώροι υποδοχής, 
άπλετα φωτισμένοι, οι κρεβατοκάμαρες , οι ευγενείς 
λεγόμενοι χώροι. Ανάλογα με την οικονομική ευρωστία του 
ιδιοκτήτη υπήρχαν τοιχογραφίες και τα ταβάνια 
διακοσμούταν από ρόδακες και άλλα σχέδια σχηματισμένα 
με ξύλινες πηχίτσες. Αργότερα οι διακοσμήσεις γίνονται 
γύψινες. Σε χώρο υποδοχής υπάρχει τζάκι με γύψινες 
διακοσμήσεις πάνω από το ράφι που λεγόταν νύμφες. 
Συνηθισμένη ήταν η διάνοιξη φανών πάνω από τα 
παράθυρα του τελευταίου ορόφου, σχήματος έλλειψης 
στα λαϊκά σπίτια και σαν vitraux στα αρχοντικά με 
πολύπλοκα σχέδια όπου η μίμηση ξένων προτύπων είναι 

ολοφάνερη. 
Το ισόγειο έχει πού μικρά και λίγα παράθυρα και εκεί μπαίνουμε από μια δίφυλλη πόρτα όπου βρίσκεται η 
αχυροπατή(αποθήκη άχυρου), η λιόπατη (αποθήκη της ελιάς ώσπου να έρθει η σειρά του αλέσματος), αλατερό (μικρή 
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αποθήκη αλατιού για το αλάτισμα της ελιάς) και φυσικά η αποθήκη με τα πήλινα κιούπια του λαδιού και το κατώγι ή ντάμι 
για το στάβλισμα του υποζύγιου και της κατσίκας. Ιδιοτυπία του λεσβιακού σπιτιού ήταν το γεροντικό, ένα δωμάτιο στο 
ισόγειο ή σε υπερύψωσή του, όπου μετακόμιζαν οι γέροι γονείς μετά την παντρειά των θυγατέρων τους. Η κουζίνα 
βρίσκεται κάτω από ένα μικρό υπόστεγο στο βάθος της αυλής, με κατάλληλη πρόσβαση και εκεί βρίσκεται και το 
αποχωρητήριο που σε πολλά χωριά ονομάζεται και «αναγκαίος». 
Ανάμεσα στο 1850 και το 1912 η πόλη της Μυτιλήνης γνώρισε μια περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής ανάπτυξης και 
ακμής που οδήγησε στο άνοιγμα του ορίζοντά της στον πολιτισμό της Δύσης. Κατά την περίοδο αυτή η Μυτιλήνη ανέπτυξε 
μια εντυπωσιακή και ενίοτε μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική κατοικίας, η οποία επιπλέον εκδηλωνόταν μέσα από μια 
καινοφανή, για τα τότε επικρατούντα πρότυπα της οθωμανικής κατοικίας, γλώσσα του εκλεκτικιστικού νεοκλασικισμού. 

Από τα μέσα του 19ου αιώνα οι αλλαγές της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας επηρέασαν άμεσα τη Μυτιλήνη. Η ραγδαία ανάπτυξη 
των οικονομικών δραστηριοτήτων του χριστιανικού πληθυσμού 
κυρίως, συνδυάστηκε με την άνοδο του βιοτικού και εκπαιδευτικού 
επιπέδου. Η Μυτιλήνη καθιερώθηκε ως επίνειο ολόκληρου του 
νησιού στον τομέα του διαμετακομιστικού εμπορίου. Μετά το 1923 η 
εικόνα αλλάζει με την αποχώρηση των μουσουλμάνων και την 
εγκατάσταση προσφύγων. Οικοδομούνται νέες συνοικίες και 
μεταβιβάζονται τίτλοι ιδιοκτησίας. Παρά τις επιπτώσεις της 
Μικρασιατικής Καταστροφής στην οικονομική και κοινωνική ζωή, οι 
εμπορικές δραστηριότητες και η βιομηχανική παραγωγή 
διατηρούνται ακμαίες μέχρι το 1940. 
 

Ο μεγάλος σεισμός και η οικοδομική εξέλιξη 
έως το 1940  
Στις 23 Φεβρουαρίου 1867 ένας μεγάλος σεισμός συγκλόνισε όλη τη 
Λέσβο. Στην πόλη της Μυτιλήνης καταστράφηκαν 2500 περίπου 
σπίτια. Καθώς όμως η οικονομία ήταν ανθηρή επακολούθησε 
οικοδομικός οργασμός. Εκτός από τις επισκευές χτίζονταν από τους 
σχετικά πλουσιότερους νέες κατασκευές με φανερή την επίδραση 
ενός νέου πνεύματος που δεν δεχόταν πλέον τις ξύλινες κατασκευές 
με προεξοχές. Οι τοίχοι ήταν λιθόκτιστοι, κορνίζες και διαζώματα 
άρχισαν να κοσμούν την οικοδομή και άρχιζαν να εμφανίζονται τα 
αετώματα. Στις αρχές του 20ου αιώνα μεγάλος πλούτος είχε 
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συγκεντρωθεί σε λίγους μυτιληνιούς και αυτοί έχτισαν μικρά παλάτια, μίγμα νεοκλασικής και νεοαναγεννησιακής ιταλικής 
και γαλλικής τεχνοτροπίας, με κύριο χαρακτηριστικό την επίδειξη πλούτου και δύναμης του ιδιοκτήτη. Από το τέλος του 
ΙΘ’ αιώνα και μετά επικρατεί ένας νόθος νεοκλασικός ρυθμός με αετώματα, κορνίζες, διαζώματα, πλαίσια παραθύρων και 
κολώνες στην είσοδο. Στις ασθενέστερες οικονομικές τάξεις απλοποιούνται οι κατασκευές. Τα μαρμάρινα στοιχεία 
αντικαθίσταντο από γύψινα ή ασβεστοκονία, παραμένει όμως μια επιδεικτική τάση στην είσοδο του σπιτιού με μαρμάρινα 
σκαλοπάτια, ευπαρουσίαστο πλατύσκαλο με παραστάδες που πλαισιώνουν τη δίφυλλη πόρτα. Ο πληθυσμός αυξανόταν 
ώσπου ήρθε ο πόλεμος του 1912 και κράτησε έως την μικρασιατική καταστροφή. Τα σπίτια απλοποιήθηκαν, κάθε 
διακοσμητικό στοιχείο αφαιρέθηκε ώσπου στο τέλος ο τοίχος της πρόσοψης είναι απλός σοβαντισμένος, διάτρητος από 
μερικά παράθυρα και την πόρτα εισόδου, πάντα δίφυλλη με κάπως περίεργα και αισθητικά αξιόλογα κιγκλιδώματα στα 
θυρόφυλλά τους. Η μορφή αυτών των σπιτιών με διάφορες παραλλαγές και εξαρτώμενη από διάφορους παράγοντες 
κράτησε έως το 1940 οπότε και σταμάτησε κάθε οικοδομική κίνηση.   
Οι οικίες της ανώτερης ελληνικής αστικής τάξης αποτελούν δείγμα της κοινωνικής και οικονομικής ευμάρειας της 
συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. Επιβλητικές σε όγκο και μορφή, με πολλά ευρωπαϊκά στοιχεία στην αρχιτεκτονική 
τους, υποδηλώνουν τη σχέση του τοπικού πληθυσμού με τα αστικά κέντρα της Ευρώπης. Οι κατοικίες αντλούν πρότυπα 
και επιρροές από ποικίλα αρχιτεκτονικά στυλ και ρεύματα. Χτίζονται κυρίως στις παρυφές της πόλης (εξοχικές κατοικίες) 
αλλά και σε κεντρικές συνοικίες και για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται οικοδομικά υλικά που προέρχονται από τη 
Λέσβο ή τη Δυτική Ευρώπη. Οι κατοικίες της ελληνικής μεσαίας τάξης έχουν πολλά κοινά γνωρίσματα με τις κατοικίες της 
ανώτερης αστικής τάξης. Οι επιρροές είναι παρόμοιες, ωστόσο το μέγεθος των κτιρίων είναι πιο μικρό, η δόμηση πιο 
πυκνή, εφόσον χτίζονται σε κεντρικές συνοικίες της πόλης. Η είσοδος παρέχει άμεση πρόσβαση στο δρόμο, ενώ το ισόγειο 
χρησιμοποιείται ως μαγαζί ή εργαστήριο. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι το σαχνισίνι δηλαδή το κλειστό μπαλκόνι 
που με τον καιρό τοποθετείται πάνω από την κύρια είσοδο, σαν υπόστεγο. Οι κατοικίες αυτές παρουσιάζουν μεγάλες 

αναλογίες με τις αντίστοιχες ελληνικές 
κατοικίες στη Σμύρνη και στο Αϊβαλί. Οι 
κατοικίες της μουσουλμανικής κοινότητας, 
από τις οποίες λίγες διασώζονται σήμερα, 
έχουν επηρεαστεί μορφολογικά από 
νεοκλασικά πρότυπα, ενώ συγκεντρώνουν 
και πολλά ανατολίτικα στοιχεία, όπως για 
παράδειγμα η ευρύτατη χρήση του ξύλου 
στην ανωδομή και η ημικυκλική καμάρα 
της εισόδου. Οι περισσότερες έχουν κτιστεί 
μα βάση το ανεμολόγιο στον άξονα Βορά- 
Νότου για να είναι ευάερες. Τα σπίτια είναι 
συνήθως διώροφα ή τριώροφα, ενώ μερικά 
διέθεταν και σοφίτα. Στο εσωτερικό τους 
υπήρχε διαχωρισμός σε ανδρωνίτη και 
γυναικωνίτη. 
Μια άλλη κατηγορία κτιρίων είναι τα 
προσφυγικά, δηλαδή τα σπίτια που 
χτίστηκαν εσπευσμένα για να μείνουν οι 
πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην 
Μυτιλήνη το 1922. Αρκετοί 
εγκαταστάθηκαν σε σπίτια της 
μουσουλμανικής κοινότητας, που τους 
παραχωρήθηκαν από το κράτος με την 
ανταλλαγή των πληθυσμών. Τα 
προσφυγικά είναι μικρά και χαμηλά 
κτίσματα. Η ανέγερσή τους κατά συστάδες 
αντανακλά τις δύσκολες συνθήκες 
εγκατάστασης. Ο προσφυγικός 
συνοικισμός αποτέλεσε έναν από τους 
βασικούς πυρήνες του αστικού 
προλεταριάτου από το Μεσοπόλεμο μέχρι 
τα μεταπολεμικά χρόνια. Η τελευταία 
κατηγορία κατοικιών είναι οι πύργοι. 
Βρίσκονται διάσπαρτοι στην περιοχή της 
πρωτεύουσας. Χτίστηκαν από τα μέλη της 
εύπορης τάξης των μεγαλογαιοκτημόνων 
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μέσα στα εκτεταμένα κτήματά τους. Οι πρώτες κατασκευές εμφανίζονται στα μέσα του 17ου αιώνα ενώ οι τελευταίες 
ολοκληρώνονται στα τέλη του 19ου αιώνα. Στον ευρύτερο χώρο της Μυτιλήνης, πύργοι διασώζονται στις περιοχές της 
Χρυσομαλλούσας, του Χάλικα και της Σουράδας. Οι περισσότεροι πύργοι άνηκαν σε μεγάλους γαιοκτήμονες που διέμεναν 
εκεί με τις οικογένειές τους μόνο στην περίοδο της συγκομιδής.. 
 

Αρχιτεκτονική χωριών της Λέσβου 
Τα πολυάριθμα γραφικά χωριά της Λέσβου είναι χτισμένα αμφιθεατρικά στις βουνοπλαγιές και έχουν πολλά ακόμα 
θαυμάσια παραδείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του νησιού. Εδώ συναντάμε έναν από τους αρχαιότερους 
αρχιτεκτονικούς τύπους που συναντάμε στα νησιά, ο συγκριτικά απλούστερος που ακολουθεί την πανάρχαια παράδοση 
του νησιωτικού δωματοσκέπαστου κτιρίου. Κυρίως βέβαια στην ύπαιθρο των ορεινών και απομονωμένων οικισμών 
(Μανταμάδος) κυρίως για αγροτική χρήση. Τα παραδοσιακά σπίτια είναι συνήθως διώροφα και χτισμένα με μεγάλες 
πέτρες. Έχουν κεραμιδένιες σκεπές και οι προσόψεις τους είναι διακοσμημένες με σχέδια και στολίδια από σκούρο ξύλο. 
Μερικά άλλα έχουν έγχρωμες προσόψεις, τεράστια παράθυρα και βαριές ξύλινες πόρτες. Στενά δρομάκια και πέτρινα 
σκαλιά περικυκλώνουν τα διάφορα κτίρια. Ο Σ.Τάξης στη «Συνοπτική Ιστορία και Τοπογραφία της Λέσβου» (1909) χωρίζει 
το νησί σε 8 ενότητες οικισμών: Μυτιλήνης, Αγιάσου, Γέρας, Πλωμαρίου, Πολιχνίτου, Καλλονής, Μανταμάδου και 
Μολύβου. Η κάθε ενότητα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες τόσο στο φυσικό όσο και στο δομημένο περιβάλλον. 
-Αγιάσος  
Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ο αστικός χαρακτήρας του οικισμού, το συνεχές σύστημα δόμησης και ο τύπος του 
στενομέτωπου τριώροφου σπιτιού, με μικρά ξύλινα μπαλκόνια. Στον οικισμό δεσπόζουν ελαιοτριβεία εξαιρετικής 
αρχιτεκτονικής. Ο Ασώματος διατηρεί ανέπαφα όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του 
νησιού, τα πέτρινα διώροφα σπίτια με τα ξύλινα σαχνισίνια, τα θαυμάσια καλντερίμια και τις περίτεχνα διακοσμημένες 
κρήνες. 
 -Πολιχνίτος  
Ο οικισμός του Πολυχνίτου, είναι ένας πυκνοδομημένος οικισμός που έχει κηρυχθεί παραδοσιακός, από το 1979. Με 
εντελώς δικό του χαρακτήρα, συνδυάζει στοιχεία δυτικού τύπου με δομικές φόρμες από την ανατολή. Το κύριο 
χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικής εδώ είναι ότι κατά την επιρροή του νεοκλασικισμού η εξωτερική σκάλα προσπέλασης στην 
κύρια είσοδο τοποθετείται κάθετα στον κύριο όγκο του κτιρίου μέσα σε εσοχή σε κάμαρα. Συχνά η εσοχή αυτή αποκτά 
ιδιαίτερο χαρακτήρα μιας και αποτελεί το μεταβατικό χώρο ανάμεσα στο δημόσιο χώρο του δρόμου και τον ιδιωτικό 
εσωτερικό χώρο της κατοικίας(χώρος επαφής των γειτόνων, αναμονής των επισκεπτών). Οι δρόμοι του Πολιχνίτου είναι 
πλακόστρωτα  
-Μόλυβος  
Τα περισσότερα οικήματα στο Μόλυβο είναι διώροφα, πέτρινα ή ξύλινα. Οι πέτρινοι τοίχοι μένουν συνήθως ανεπίχριστοι 
και αρμολογούνται με ασβεστοκονίαμα. Συχνά, όταν ο όροφος είναι ξύλινος, οι τοίχοι προεξέχουν από το περίγραμμα του 
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ισογείου και σχηματίζουν σαχνισιά σε μια ή περισσότερες πλευρές με ίδιες ή διαφορετικές διαστάσεις προεξοχής. Στα 
τέλη του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα τα αρχοντικά που χτίζονται ανήκουν στον γνωστό αρχιτεκτονικό τύπο της 
βαλκανικής και μικρασιατικής παράδοσης- αυτόν του πλατυμέτωπου κτιρίου με γραμμικό χαγιάτι μπροστά- αλλά και με 
μεγαλύτερες αξιώσεις με κεντρικό ή σταυροειδές χαγιάτι. Επιδράσεις του κλασικισμού και του μπαρόκ. Τα περισσότερα 
καταστράφηκαν μετά το 1922. Από το 1965 ο Μόλυβος έχει χαρακτηριστεί σαν διατηρητέος οικισμός. 
-Πλωμάρι 
Η ιδιομορφία του ανάγλυφου της πόλης του Πλωμαρίου με τις έντονες κλίσεις και τις μεγάλες υψομετρικές διαβαθμίσεις 
υπαγόρευσε ουσιαστικά την κατασκευή στενομέτωπων κτιρίων με μεγάλο ύψος και με τέτοιο μάλιστα τρόπο ώστε οι 
τοίχοι τους να λειτουργούν ο ένας ως αντιστήριξη του άλλου. Στο Πλωμάρι οι γειτονιές διακρίνονται ξεκάθαρα και αυτές 
έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με κριτήριο ταξικό, ξεχωρίζοντας δύο κατηγορίες κτιρίων κατοικιών, τις λαϊκές αστικές 
κατοικίες και τα αρχοντικά 
-Γέρα 
Στην περιοχή της Γέρας ανήκουν ο Μεσαγρός, ο Σκόπελος, ο Παλαιόκηπος, ο Παππάδος και ο Πλακάδος και το Πέραμα. 
Εκεί θα συναντήσουμε αγροτόσπιτα( Παλαιόκηπος- παραλία Ευρειακής) νεοκλασικά αρχοντικά μεγαλοπρεπή, 
παραδοσιακά σπίτια σε πλαγιές βουνών, όλα όμως εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον και παρουσιάζουν με αντοχή 
και χάρη στο πέρασμα του χρόνου όλες τις αρχιτεκτονικές αλλαγές που υπέστη το νησί. Δεν είναι τυχαίο που σε αυτήν την 
περιοχή επέλεγε ακόμα και ο Οδυσσέας Ελύτης να περνά τα καλοκαίρια του (έμενε στο κτίριο Βρανά, σημερινό Δημαρχείο 
της περιοχής, ήταν και συγγενείς με τους ιδιοκτήτες). 
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Ναοί & Μονές στη Λέσβο 
   Όπως μας είναι γνωστό στην Μυτιλήνη και στην ευρύτερη περιοχή της Λέσβου κατά το διάστημα των προηγούμενων 
αιώνων ζούσαν τόσο ελληνικοί (ορθόδοξοι) πληθυσμοί, όσο και τουρκικοί (μουσουλμανικοί). Από τις διάφορες 
δημογραφικές εκθέσεις που έχουν δημοσιευθεί μαθαίνουμε πως ο χριστιανικός πληθυσμός στην πόλη της Μυτιλήνης 
υπερτερούσε αριθμητικά κατά πολύ περισσότερο από τον αντίστοιχο μουσουλμανικό. Μια διαφορά που γίνεται ακόμη 
μεγαλύτερη με το πέρασμα των χρόνων και ιδιαίτερη από τις αρχές του 19ου αιώνα ως το 1922-23 οπότε και 
πραγματοποιείται η ανταλλαγή πληθυσμών μετά την μικρασιατική καταστροφή. 
   Ο Μάκης Αξιώτης1 στο αναφέρει πως η Μυτιλήνη μετά την άλωση του Βυζαντίου παραδίνεται στην καταστροφή. 
Σημαντικό μέρος του πληθυσμού της και μάλιστα οι πιο πλούσιοι μεταφέρονται στην Πόλη. Από τον συνολικό πληθυσμό 
των 20000 που αναφέρει ο Δούκας, ο Λατίνος επίσκοπος αναφέρει πως τουλάχιστον οι μισοί μεταφέρθηκαν. Πάντως 
θεωρείται ότι ο τουρκικός πληθυσμός του νησιού ήταν πάντοτε μικρός και κυρίως αποτελούνταν από αποίκους που ήρθαν 
από την απέναντι μικρασιατική ακτή. Όσοι Έλληνες κάτοικοι είχαν απομείνει, παρέμειναν έξω από την περιοχή του 
κάστρου στο οποίο κοντά και μέσα σε αυτό ζούσαν οι Τούρκοι. 
   Με την πάροδο του χρόνου και το πέρασμα των αιώνων συγκεκριμενοποιούνται οι θέσεις των δυο πληθυσμών μέσα 
στην πόλη, γεγονός που μαρτυριέται  και από και από τις θέσεις των θρησκευτικών μνημείων – ναών των δυο εθνοτήτων. 
Το 1850  υπήρχαν 2000 σπίτια από τα οποία το ένα τέταρτο ή και λιγότερα Τουρκικά. Το 1863 υπήρχαν 1269 χριστιανικές 
οικογένειες και 300 οθωμανικές. Κατά τον Στρατή Αναγνώστου2, το 1860 υπήρχαν 1400 ελληνικές και 500 οθωμανικές 
γεγονός από το οποίο μπορούμε να συμπεράνουμε την στασιμότητα της αριθμητικής ανάπτυξης του μουσουλμανικού 
πληθυσμού. το 1907 ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται στις 12000. Η ίδια πηγή μας πληροφορεί πως το 1907 υπήρχαν 
1800 χριστιανικές οικογένειες (330 στην ενορία του Αγίου Αθανασίου, 120 στην ενορία των Αγίων Θεοδώρων, 65 στην 
ενορία του Αγίου Γεωργίου, 75 στην ενορία των Αγίων Αποστόλων, 450 στην ενορία του Αγίου Θεράποντα και 300 στην 
ενορία της Ζωοδόχου Πηγής), ενώ παράλληλα 500 τουρκικές 6 γαλλικές και τρεις αρμενικές. 
   Σε μια καταγραφή των χριστιανικών ναών της εποχής θα διαπιστώσουμε πως οι περισσότεροι κατασκευάζονται στη 
σημερινή τους μορφή μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1867. Πριν οι περισσότεροι υπήρχαν ίσων σε μικρότερο μέγεθος, 
σε κάποιους δε από αυτούς  η λειτουργία τους ξεκινά ως και δυο αιώνες νωρίτερα. Σημαντικό πάντως στοιχείο είναι, πως 
αν και το πολιτειακό καθεστώς δεν συμβιβάζονταν με την αριθμητικά κυρίαρχη εθνότητα και η κυρίαρχη στρατιωτική, 
διοικητική εξουσία αντιπροσώπευε διαφορετικό δόγμα και θρήσκευμα , η κατασκευή  ναών δεν δεχόταν ουσιαστικούς 
περιορισμούς και απαγορεύσεις. Το γεγονός αυτό απορρέει τόσο από τις πολιτικές συνθήκες που επικράτησαν μετά το 
δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα (μεταρρυθμίσεις Tanzimat) στην Οθωμανική αυτοκρατορία και στη συνέχεια με τη 
σειρά του αναλαμβάνει ενεργητικό ρόλο για να συμβολίσει την παρουσία της ορθόδοξης κοινότητας. Συνήθως (αν όχι 
πάντα) η κατασκευές σαν έκφραση του ανθρώπινου πολιτισμού και της ανθρώπων που επανδρώνουν τις κοινωνικές 
ομάδες σηματοδοτούν το αποτέλεσμα αλλά ταυτόχρονα και το κίνητρο αλλαγών. Το παράδειγμα των συγκεκριμένων 
εκκλησιαστικών ναών μας βοηθά να εντοπίσουμε το αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που προηγήθηκαν (και βρίσκονταν 
σε εξέλιξη) και μας προδιαθέτει για την αλλαγή των ισορροπιών, μέσα στη διπολική κοινωνία της Μυτιλήνης , που οδήγησε 
στην αλλαγή της εθνικής κυριαρχίας. Οι εκκλησίες της Μυτιλήνης (κατά το 19ο αιώνα) χτιζόνταν με πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά όσο αφορά την τεχνοτροπία τους. Άλλοτε στο χώρο που βρισκόταν παιότερος ναός και άλλοτε 
δημίουργούνταν από τα θεμέλια νέο τέμενος. Οι τύποι που κυριάρχησαν ήταν η τρίκλιτη βασιλική με εγγεγραμένο τρούλο 
αλλά και μονόκλιτη βασιλική. Χτιζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από πέτρα η οποία στο σύνολό της έρχοταν από τα απέναντι 
παράλια και συγκεκριμένα από το Σαρμοσάκ (ροζωπή πέτρα). Σε μερίκές περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν διακοσμήσεις 
(σκαλιστά τέμπλα, εικόνες) από τους ναούς που προϋπήρχαν και τα οποία στοιχεία αποτελούν σήμερα ιστορικά κειμήλια. 
Τα γενικά τους χαρακτηριστικά είναι αντιπροσωπευτικά των ναών που επικρατούν στον ελληνικό χώρο κατά τους 
υστεροβυζαντινούς χρόνους. Εκτός από το ξύλο χρησιμοποιείται το πελεκημένο μάρμαρο και πέτρα. Χτιζόταν από Έλληνες 
τεχνίτες με την ντόπια τεχνοτροπία ή τις μεθόδους κατασκευής που μετέφεραν οι ίδιοι από τα μέρη που γύριζαν και 
κατασκεύαζαν κτίρια. Οι δουλείες αυτές δεν περιορίζονταν μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και έξω από αυτόν. Τέλος, όπως 
στον υπόλοιπο χώρο έτσι και εδώ παρατηρείται το φαινόμενο της 
ονοματοδοσίας δρόμων ή ολόκληρων απ’ το όνομα της αντίστοιχης εκκλησίας. 
Στην Μυτιλήνη του περασμένου αιώνα υπήρχαν αρχικά πέντε ενορίες και προς 
το τέλος του 19ου – αρχές 20ου ο αριθμός του ανέβηκε στις εφτά. 
 
Μονή Λειμώνος-Άγιος Ιγνάτιος-Λέσβος - Καλλονή Λέσβου: 
Βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και σε απόσταση 3χλμ Β.Δ.  της κωμόπολης 
Καλλονής εντός λεκανοπεδίου. Το Καθολικό της τιμάται στο όνομα των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Χτίστηκε το 1523 από τον Μητροπολίτη Μηθύμνης 

                                                           
1 Αξιώτης Μ., Περπατώντας τη Λέσβο, τοπογραφία -  ιστορία -  αρχαιολογία, Τόμος Α΄, Μυτιλήνη, 1992. Σελ. 32 
2 Αναγνώστου Σ., « Ο Ευστράτιος Ι. Δράκος περιγράφει τη Μυτιλήνη του 1907», Λεσβιακά –Δελτίον της εταιρείας λεσβιακών μελετών, 
Τόμος ΙΔ΄, Μυτιλήνη, 1993. Σελ. 24. 
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Ιγνάτιο Αγαλιανό, του οποίου το όνομα τιμάται σήμερα. Κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήταν το μοναδικό πνευματικό 
κέντρο του νησιού ( εδώ λειτούργησε σχολείο αρρένων κατά τον 16ο αιώνα ).Το Καθολικό είναι ένας επιβλητικός ναός 
ρυθμού τρίκλιτης βασιλικής, με ξυλόγλυπτο επίχρυσο τέμπλο, ενώ στην εσωτερική του επιφάνεια υπάρχουν τοιχογραφίες 
αγιορείτικης τεχνοτροπίας του 1800. Παράλληλα λειτουργούν: Μουσείο Εκκλησιαστικής και Λαϊκής τέχνης με 
εντυπωσιακό πλούτο εκκλησιαστικών σκευών, εικόνων, ιερατικών αμφίων και άλλων ξυλόγλυπτων αντικειμένων, και το 
μοναδικό στην Λέσβο Γεωλογικό Μουσείο ( 1990 ), όπου παρουσιάζονται τα κυρίαρχα Λεσβιακά πετρώματα, καθώς και 
ορυκτά-μεταλλεύματα του νησιού. Επίσης στην έκτασή της περιλαμβάνεται πληθώρα παρεκκλησίων με βυζαντινή 
αρχιτεκτονική δομή. 

 
Παναγίας Μυρσινιώτισσας Καλλονη Μυτιλήνης Λέσβου:  
Βρίσκεται σε μικρή απόσταση ( 4 χλμ )  από την περιοχή Καλλονής. Είναι 
εξαρτώμενη από την Ιερά Μονή Λειμώνος, Βυζαντινού ρυθμού, η οποία 
ανασυστήθηκε από τον Άγιο Ιγνάτιο ( 1523 ) προς τιμή της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου. Στο εσωτερικό της υπάρχουν ανεκτίμητης αξίας φορητές εικόνες 
Βυζαντινής τεχνοτροπίας, παλαιό ξυλόγλυπτο τέμπλο και σημαντικές 
τοιχογραφίες. Στα πλαίσια του φιλανθρωπικού της έργου οργάνωσε και 
λειτούργησε στον χώρο της σχολείο θηλέων κατά τον 16ο αιώνα, σημαντική 
συνδρομή στην πνευματική καλλιέργεια των υποδουλωμένων Ελλήνων στους 
Τούρκους κατακτητές. 

 
Παναγίας Γλυκοφιλούσας-Πέτρας Μυτιλήνης - Λέσβου :  
 Βρίσκεται στην Πέτρα χτισμένη πάνω σε βράχο, όπου έχουν λαξευτεί 114 
σκαλοπάτια που οδηγούν στην εκκλησία. Η πρώτη εκκλησία πιθανότατα 
χτίστηκε το 1609 ως το Καθολικό γυναικείας Μονής. Το κτίριο ανήκει στην 
Γενουάτικη εποχή και αυτό αποδεικνύεται από την ύπαρξη οικόσημου των 
Γατελούζων, που βρέθηκε σε πλάκα του λιθόστρωτου του περιβόλου. Εντός 
της εκκλησίας υπάρχουν σπάνιες εικόνες Βυζαντινές και ένας ωραιότατος 
επισκοπικός θρόνος. Η εξαίρετα οχυρή του θέση ωθεί στην αναζήτηση της 
κτίσης του στην περίοδο των συχνών πειρατικών επιδρομών της 
Υστεροβυζαντινής περιόδου. 

 
Αγίου Νικολάου Πέτρας-Λέσβου: 
 Βρίσκεται στην Πέτρα, κοντά στον πλάτανο του χωριού. Πρόκειται για 
μονόκλιτη βασιλική του 17ου αιώνα, γεμάτη από τοιχογραφίες. Το δάπεδο 
του ναΐσκου είναι πλακόστρωτο, ενώ το ξύλινο επίχρυσο τέμπλο, καθώς και ο 
500 χρόνων επισκοπικός θρόνος και τα  περίτεχνα μαρμάρινα μανουάλια 
θαμπώνουν τον επισκέπτη. Από τις θαυμάσιες τοιχογραφίες ξεχωρίζει η 
σπάνια και ίσως μοναδική σε ναό, απεικόνιση του απαγχονισμού του Ιούδα. 

 
Ι.Ν. Αγίου Στεφάνου-Μανταμάδου Μυτιλήνη - Λέσβο :  
Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού, κοντά στην 
κωμόπολη Μανταμάδος. Είναι σταυροειδής εγγεγραμμένη βασιλική 
και κατασκευάστηκε στους υστεροβυζαντινούς χρόνους. Είναι 
μικρών διαστάσεων και έχει οικοδομηθεί από λαξευτούς δόμους 
ροδόχρωμου τραχείτη. Αρχικά σκεπαζόταν με τρούλο, ο οποίος είχε 
ήδη καταρρεύσει στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν επισκέφτηκε τον 
ναό ο περιηγητής Newton. Η στέγη ανακατασκευάστηκε από τους 
κατοίκους της περιοχής, με την τοποθέτηση ξύλινων δοκών και 
κάλυψη με κεραμίδια. Στην ανατολική πλευρά ξεχωρίζουν οι τρεις 
μικρές ημικυκλικές αψίδες του Ιερού, ενώ «τυφλά» αψιδώματα 
διακοσμούν το βόρειο και νότιο τοίχο. Νεώτερη κατασκευή είναι 
επίσης το στεγασμένο προστώο, στα δυτικά του ναού. Στους τοίχους 
του βρίσκονται ενσωματωμένα αρχιτεκτονικά μέλη παλαιότερου 
ναού και μια ρωμαϊκή επιγραφή. 
 
Περιβολής Λέσβου:  
Βρίσκεται στα Β.Δ. του νησιού και σε απόσταση 3 χλμ από την κωμόπολη `Αντισσα, στην  όχθες του ποταμού Βούλγαρη. 
Πρόκειται για ανενεργή – σήμερα – γυναικεία Μονή αφιερωμένη στα Εισόδια της Θεοτόκου. Είναι Βυζαντινού ρυθμού, 
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που ανασυστήθηκε κατά τα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας ( 1630 ), με την επισκευή 
και ανακαινισμό του Καθολικού Ναού, 
σύμφωνα με τα πρότυπα 
Μεταβυζαντινών βασιλικών μικρών 
διαστάσεων. Το όνομά της “Περιβολή” ( 
περίφραχτο οχύρωμα ) και τα λείψανα 
αμυντικού πύργου στον περίβολό της, 
συνδέονται άρρηκτα με την αμυντική 
συνήθεια των κατοίκων κατά τα τελευταία 
Βυζαντινά χρόνια κατά πειρατικών επιδρομών και λεηλασιών. Ενδιαφέρουσες είναι οι εικόνες του ξυλόγλυπτου τέμπλου 
και οι τοιχογραφίες που ανάγονται στον 16ο αιώνα. 

 
Παναγίας Τουρλωτή Λέσβου: 
 Ο ναός βρίσκεται χτισμένος στην περιοχή της Θερμής πάνω σε γραφικό 
ύψωμα. Έχει ρυθμό Βυζαντινής βασιλικής και αποτελεί το παλαιότερο 
Ορθόδοξο Χριστιανικό κτίσμα μετά την Μονή Περιβολής, που σώζεται σχεδόν 
αυτούσιο από την Βυζαντινή εποχή στην Λέσβο. Σύμφωνα με την παράδοση, 
χτίστηκε τον 8ο αιώνα. Ο Ναός – ο οποίος είναι εμφανές ότι έχει χάσει την 
αρχική αρχιτεκτονική του μορφή από μεταγενέστερες παρεμβάσεις- είναι 
αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Ονομάστηκε “Τρουλλωτή” διότι 
τον θόλο του τρούλου κοσμεί η εικόνα της Θεοτόκου Παναγίας και όχι της 
συνηθέστερης εικόνας του Παντοκράτορα. 
 

Αρχαγγέλου Γαβριήλ:  
Βρίσκεται 6χλμ νότια της Μυτιλήνης, στο προάστιο Καγιάνι ή Ταξιάρχες. 
Οικοδομήθηκε το 1903 και είναι ο τρίτος κατά σειρά Ναός στην θέση 
παλαιοτέρων. Είναι Βυζαντινού ρυθμού, σταυροειδής με τρούλο Γοτθικού 
ρυθμού. Όλη η στέγη του Ναού στα κλίτη έχει θαυμάσια σταυροθόλια, 
διακοσμημένα με γύψινες παραστάσεις. Το δάπεδο καλύπτεται με πλάκες 
από άσπρο μάρμαρο και στο μέσον υπάρχει λαξευμένος δικέφαλος αετός. Το 
τέμπλο και ο δεσποτικός θρόνος -διασωθέντα έργα του παλιού ναού- είναι 
ξυλόγλυπτα των αρχών του 18ου αιώνα. Ο Ναός είναι πλούσιος σε ιερές 
εικόνες, σκεύη και τοιχογραφίες. Ετησίως δέχεται μεγάλο αριθμό 
προσκυνητών. Το προαύλιο του έχει καταπληκτική θέα προς το λιμάνι της 
Μυτιλήνης και το Αιγαίο. 

 
Αγίας Μαρίνας: 
 Μετά τους Ταξιάρχες και χαμηλά στο χωριό βρίσκεται η Τρίκλητη Βασιλική της Αγίας 
Μαρίνας που κτίσθηκε στα 1797. Έχει ωραιότατο ξυλόγλυπτο τέμπλο και δεσποτικό του 
1839. Στην εκκλησία έχουν εντοιχιστεί αρχιτεκτονικά μέλη (θωράκια, αμφικιονίσκοι κ.α.) 
από τον Βυζαντινό ναό που βρίσκεται ψηλά στην Αμαλή (Παναγία της Αμαλής) σε μια 
υπέροχη θέα μέσα στα Πεύκα. Η εκκλησία και ο περίβολός της έχουν χαρακτηρισθεί 
αρχαιολογικοί χώροι. 

 
Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Αθανασίου:  
 Βρίσκεται στο κέντρο της Μυτιλήνης, κοντά στην περιοχή του  νότιου 
λιμανιού. Οικοδομήθηκε κατά το τέλος του 16ου αιώνα σε σχήμα 
σταυροειδές, τρίκλιτης βασιλικής. Είναι αφιερωμένος στον Άγιο 
Αθανάσιο και στον Ναό φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του 
νεομάρτυρα Αγίου Θεοδώρου του Βυζαντίου – πολιούχου της 
Μυτιλήνης – ο οποίος απαγχονίστηκε από τους Τούρκους το 1795. Το 
ξυλόγλυπτο τέμπλο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα ωραιότερα έργα 
της Μεταβυζαντινής περιόδου ( 1738 ), ενώ η εικόνα του Ιησού είναι 
ένα Μικρασιατικό κειμήλιο αναγόμενο στον 16ο αιώνα. Επίσης το 
καμπαναριό είναι γοτθικού ρυθμού με ύψος 33μ. 
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Αγίου Θεράποντα: 
 Αποτελεί σημείο επιβλητικό στην περιοχή του λιμανιού και είναι ο μεγαλύτερος 
Ναός της πόλης. Χτίστηκε το 1860 σε ρυθμό σταυροειδές Βυζαντινό. Εδώ 
φυλάσσονται τα λείψανα του Μητροπολίτη Ιγνατίου Ουγγροβλαχίας, που 
ανέπτυξε έντονη εθνική δράση. Ανάμεσα στις αξιόλογες εικόνες του Ναού, 
ξεχωρίζουν δυο Βυζαντινές, του Ιησού 
Χριστού (14ος αιώνας ) και του Ιωάννη 
Θεολόγου ( 15ος αιώνας ). 
 

Αγίων Θεοδώρων:  
 Πρόκειται για μια από τις παλαιότερες εκκλησίες της  πόλης και είναι χτισμένη 
στο άκρο της αρχαίας πόλης. Οικοδομήθηκε κατά την Βυζαντινή εποχή και 
ανοικοδομήθηκε το 1759 σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής, κατόπιν καταστροφής 

από πυρκαγιά. Στο Ναό υπάρχει η 
αρχαιότερη εικόνα του Αγίου 
Θεοδώρου του  Νεομάρτυρα-
πολιούχου της Μυτιλήνης – με τις εννέα σκηνές του μαρτυρίου του. 
 
Αγίας Βαρβάρας: 
Βρίσκεται στο χωριό Πάμφιλα. Είναι ένας επιβλητικός ναός του 20ου αιώνα, 
του οποίου το ιερό τέμπλο είναι ανάγλυφο, κατασκευασμένο από λευκό 
μάρμαρο και φιλοτεχνημένο από τον διακεκριμένο Έλληνα γλύπτη Γ. Χαλεπά. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μικρή μαρμάρινη δεξαμενή νερού στο 
εσωτερικό του ναού, καθώς και οι αξιόλογες αγιογραφίες και οι ιερές εικόνες. 
 

Ιερά Μονή Δαμανδρίου:  
 Μεταξύ Βατερά και Πολυχνίτου σε δρόμο δευτερεύοντα 
συναντάμε την βυζαντινής  ρυθμού μονή Δαμανδρίου. 
Είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι η Μονή οικοδομήθηκε στα μέσα 
του 14ου αιώνα. Πρόκειται για Βυζαντινή Μονή, που στο 
εσωτερικό της – όπως μαρτυρούν απομεινάρια – ήταν 
χτισμένα τα ναϋδρια του Αγίου Γεωργίου και των 
Μυροφόρων. Η Μεσαιωνική Μονή ερημώθηκε τα πρώτα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας και ανασυστήθηκε πιθανότατα 
τον 17ο αιώνα. Από τα μέσα του 19ου αιώνα προχωρούσε 
σταθερά προς την ερήμωση λόγω έλλειψης μοναχών και 
για τον λόγο αυτό το 1958 συστήθηκε στο χώρο της 
γηροκομείο, το οποίο όμως καταργήθηκε στα τέλη του περασμένου αιώνα. Στο εσωτερικό του Καθολικού υπάρχουν 
καταπληκτικές αγιογραφίες βυζαντινής τεχνοτροπίας και αξιόλογα εκκλησιαστικά αντικείμενα. 
 
Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου: 
Πρόκειται για μια από τις αρχοντικότερες και πλουσιότερες εκκλησίες του Ελλαδικού χώρου. Είναι τρίκλητη βασιλικού 
ρυθμού, με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και αισθητική. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο, το καμπαναριό που χτίστηκε το 1892 και 
είναι το πιο όμορφο του νησιού, οι πάμπολλες κολόνες και οι πολλές αξιόλογες εικόνες, από τις οποίες ξεχωρίζει μια που 
παρουσιάζει την Δευτέρα Παρουσία και την Μέλλουσα Κρίση (σήμερα έχει μεταφερθεί στο Βυζαντινό Μουσείο της 
Μυτιλήνης), προκαλούν τον θαυμασμό στους επισκέπτες. 
 
Τζαμιά και μουσουλμανικά θρησκευτικά κτήρια  
   Η μουσουλμανική τέχνη είναι γνωστό πως διακρίνεται και υπερέχει στην αρχιτεκτονική και διακόσμηση. Σε όλη την 
έκταση της οθωμανικής αυτοκρατορίας αλλά και στις παλιότερες κτίσεις των Αράβων, κατασκευάστηκαν κατά καιρούς 
περίφημα και ονομαστά αρχιτεκτονικά δημιουργήματα. Αναφορές αλλά και επιζόντα μνημεία υπάρχουν σε πολλά σημεία 
κυρίως του μεσογειακού χώρου και της Εγγύτερης και Μέσης Ανατολής. Οι κατασκευές αυτές έχουν να κάνουν 
περισσότερο με δημόσια κτίρια (ανάκτορα, τεμένη, μεντρεσέδες, σεράγια, μαυσωλεία , μιναρέδες, κρήνες, κιόσκια, 
υδραγωγεία, λουτρά), αλλά και με ιδιωτικά κτίσματα κυρίως για τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αυτοκρατορίας. 
Ανάλογη άνθηση γνώρισε και η αρχιτεκτονική αυτού του τύπου κτιρίων και στη Μυτιλήνη η οποία σαν κέντρο (αστικό και 
διοικητικό του νησιού) αναδείχθηκε σε αυτό τον τομέα. Η γεωστρατηγική θέση του νησιού στο χώρο του ανατολικού 
Αιγαίου αλλά και η παραγωγή λαδιού που εξασφάλιζε σημαντικούς πόρους για την αυτοκρατορία, καθιστούσαν την 
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Μυτιλήνη σαν ένα περιφερειακό κέντρο μείζονος σημασίας. Για το λόγο αυτό, αν και πληθυσμιακά το μουσουλμανικό 
στοιχείο δεν υπερτερούσε, χτίστηκαν αρκετά τέτοια κτίρια τα οποία εκτός βέβαια από το λειτουργικό τους χαρακτήρα 
είχαν και συμβολικό. Στην προσπάθειά μας να καταγράψουμε όλα αυτά τα δημόσια κτίρια καταλήγουμε στο πρώτο 
συμπέρασμα: υπήρξαν τουλάχιστον δέκα τζαμιά, τέσσερεις τεκέδες και ένας μενδρεσές μέσα στα όρια της πόλης της 
Μυτιλήνης. Πρέπει δε να πούμε πως οι χώροι που επιλέγονταν για την ανέγερση των ιερών ναών των μουσουλμάνων ήταν 
χώροι στους οποίους τις περισσότερες φορές προϋπήρχε κάποιο άλλο ιερό. Σύμφωνα με την προφορική παράδοση του 
νησιού τα μεγαλύτερα τζαμιά τα έχτισαν Έλληνες αρχιμάστοροι. Σαν γενικά χαρακτηριστικά που συναντώνται στο σύνολο 
των κτιρίων αυτών και κυρίως των τζαμιών αναφέρουμε τα εξής: α) Ήταν λιθόκτιστα στον κύριο όγκο τους, 
χρησιμοποιούνταν όμως σε ευρύ κλίμακα το μάρμαρο (από Κυκλάδες και Μικρά Ασία), ο γύψος, η πέτρα (από το Σαρμοσάκ 
της απέναντι ακτής, από το λατομείο Μυστεγνών και γενικότερα από περιοχές του νησιού) και το ξύλο (κυρίως Μικρά 
Ασία), β) Είχαν κεραμοσκεπές ή τρούλους, γ)Τα τζαμιά στην ΒΔ πλευρά τους είχαν μιναρέ του οποίο το ύψος ήταν 
διαφορετικό κατά περίπτωση (ο πιο μικρός είχε ύψος  έξι μέτρα) και οι πιο μεγάλοι τριάντα) και είχε παράλληλα και 
συμβολικό χαρακτήρα καθώς υπήρχε ανταγωνισμό με τα καμπαναριά των χριστιανικών εκκλησιών, δ) Είχαν προαύλιο το 
οποίο ήταν πυκνοδεντροφυτεμένο, ε) Στο προαύλιο υπήρχε συνήθως μαρμάρινο σιντριβάνι ή βρύση από τα οποία 
υδρεύονταν οι γύρω οικισμοί στ) Στο εσωτερικό τους υπήρχε προθάλαμος (νάρθηκας), ζ) Τόσο η κατασκευή αλλά και η 
διακόσμηση είχε έντονα τα γεωμετρικά στοιχεία με κυρίαρχη την παρουσία του οξυγώνιου τόξου, η) Στο εσωτερικό 
διέθεταν γυναικωνίτη υπερυψωμένο,  θ) Στην ΝΑ πλευρά στο εσωτερικό υπήρχε το Μπιχράμπ  (ιερό) που έβλεπε προς τη 
Μέκκα και βρισκόταν σε μια εσοχή μέσα στον τοίχο διακοσμημένο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ι) Υπήρχαν πολύ 
εντυπωσιακές έγχρωμες οροφογραφίες γεωμετρικά σχεδιασμένες με αραβουργήματα, κ) Τα μεγαλύτερα τζαμιά σε μικρή 
απόσταση από το τέμενος είχαν  νεκροταφείο και λ)Το όνομά τους προέρχονταν είτε από τον κτήτορά τους (ο οποίος 
αναγράφονταν συνήθως στο υπέρθυρο), είτε από κάποιο τοπωνύμιο, ακόμη και από κάποια απλά πρόσωπα που έχουν 
συνδεθεί με την ιστορία του χώρου αλλά και από κάποια εξωτερικά ή εσωτερικά χαρακτηριστικά του κτιρίου. 
   Ξεκινώντας από τα τζαμιά έχουμε τα εξής κατά χρονική περίοδο κατασκευής: 

   Κουλέ (ή Καλέ ή Μεχμέτ) Τζαμί. Χτίστηκε το 1573 μέσα στο κάστρο απέναντι από τον 
πύργο των Γατελούζων. Σήμερα είναι ερείπιο. Θεωρείται το αρχαιότερο τέμενος της 
Μυτιλήνης. Δίπλα του βρέθηκε το αρχαίο ιερό της Δήμητρας Περσεφόνης . Ο μιναρές 
του είχε ύψος 30 μέτρα. Στη διακόσμησή του κυριαρχούσε το μάρμαρο ενώ υπήρχαν 
και έγχρωμες διακοσμήσεις στην οροφή. Ανάμεσα στα σημερινά του ερείπια 
διακρίνεται το ιερό του το μπιχράμπ που όπως όλα τα ιερά των τζαμιών έχει κατεύθυνση 
προς τη Μέκκα.  

 
   Βαλί (ή Βαλιζαντέ ή Βαλιδέζαντε) Τζαμί. Χτίστηκε το 1615 και βρίσκεται στην Επάνω 
Σκάλα. Ο μιναρές του είχε ύψος 15 μέτρα και στον περίβολό του είχε πολυγωνικό 
μαρμάρινο σιντριβάνι (το οποίο βρίσκεται σήμερα στο αρχαιολογικό μουσείο). Έντονη 
και εδώ ήταν η χρήση του μαρμάρου, ενώ χρησιμοποιήθηκε και κοκκινωπή πέτρα 
Μυστεγνών για το πέτρινο πλαίσιο της πρόσοψης. Η κτητορική του επιγραφή στην πύλη 
αναφέρει πως χτίστηκε από τον Χασάν Μπέη.  
 

   Γενί (=νέο) Τζαμί. Ήταν το μεγαλύτερο μουσουλμανικό τέμενος της 
Μυτιλήνης. Χτίστηκε το 1825 και στη θέση του προϋπήρχε αρχαίο στάδιο. 
Είχε τεράστιο συμβολικό χαρακτήρα για τους μουσουλμάνους. Εκεί 
βρισκόταν το ιεροδικαστήριο (μεχκεμές) και η οθωμανική δημοτική 
σχολή αρρένων. Το έχτισε ο Ναζίρης της Μυτιλήνης Μουσταφά Αγά 
Κουλαξίζη. Είχε μεγάλη αυλή και η κύρια πόρτα έβγαινε στην αγορά. Η 
στέγη του ήταν τετράριχτη με τρούλο στο μέσον μολυβδοσκέπαστο. Ο 
μιναρές του είχε ύψος 30 μέτρα. Στην κατασκευή του οικοδομήματος 
κυριαρχούσε το μάρμαρο και η άρτια δομική ενίσχυση με μεταλλικούς 
συνδέσμους και ενώσεις. Χρησιμοποιήθηκε επίσης πέτρα Σαρμοσάκ (και 
πρέπει να αναφέρουμε πως αυτό το είδος πέτρας που έρχονταν από την 
απέναντι ακτή της Μικρασίας είχε μεγαλύτερο κόστος από την σχεδόν 
ομοιόμορφη πέτρα Μυστεγνών που χρησιμοποιούνταν για την 

κατασκευή των περισσοτέρων άλλων τζαμιών). Στην πρόσοψή του στο επάνω μέρος υπάρχει ακόμη μια θαυμάσια 
μινιατούρα του κτιρίου. Σήμερα το κτίριο βρίσκεται σε  άσχημη κατάσταση, η στέγη έχει καταρρεύσει και από 1937 ο 
μιναρές του έχει γκρεμιστεί στο μεγαλύτερο μέρος του και σήμερα το ύψος του φτάνει τα 12 μέτρα. Δίπλα στο κτίριο 
βρισκόταν και το σπίτι του Μουφτή Μυτιλήνης. Με μια συγκριτική προσέγγιση αντιλαμβανόμαστε το ρόλο του σε σχέση 
με τον μητροπολιτικό χριστιανικό ναό που βρισκόταν 200 μέτρα νότια, στα όρια που χώριζαν τις δυο κοινότητες: 
Κουλμπάρα και Κιόσκι. 
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   Βίγλα Τζαμί. Ήταν από τα ωραιότερα και πιο καλοφτιαγμένα τζαμιά της πόλης. Χτίστηκε το 1867 μετά το σεισμό και από 
το 1929 ο χώρος μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό του Αγίου Νικολάου (Επάνω Σκάλα – Συνοικισμός). Τότε γκρεμίστηκε και 
ο μιναρές του ύψους 20 μέτρων. Και εδώ χρησιμοποιήθηκε πέτρα από το Σαρμοσάκ (οι πέτρες για την κατασκευή του 
μιναρέ προέρχονταν και από το λατομείο Μυστεγνών). Στο κέντρο της οροφής υπήρχε εγγεγραμμένος ημισφαιρικός 
τρούλος διακοσμημένος με έξοχα αραβουργήματα .  
 
   Καντρί (Καντιρί) Τζαμί. Χτίστηκε και αυτό μετά το σεισμό του 1867 (1870) στην περιοχή 
βόρεια της Κουλμπάρας. Εκεί υπήρχε κατά το 18ο αιώνα η συνοικία με το όνομα «λελέκ 
μαχαλά» (η συνοικία των πελαργών). Στη βιβλιογραφία το συναντάμε και σαν τεκέ των 
Καντήριδων, οι Καντήρηδες ήταν δογματικοί μουσουλμάνοι. Ήταν μικρών διαστάσεων 
περιμανδρωμένο με ψηλό αυλότοιχο. Εντυπωσιακή ήταν η διακόσμηση της οροφής . Ο 
μιναρές του είχε ύψος 12 μέτρα. Αναφορές μας μαρτυρούν πως στον τόπο του τζαμιού 
υπήρχε πριν το σεισμό άλλο τζαμί. ΒΑ υπήρχε και το νεκροταφείο του. 
 
   Τσιναρλή (Τσινάρ = πλάτανος) Τζαμί. Ένα από τα παλαιότερα και πλουσιότερα τζαμιά και το δεύτερο σε μέγεθος που δεν 
υπάρχει πια σήμερα. Είχε κτισθεί στο τέλος του 18ου αιώνα (δίπλα σε ένα μεγάλο πλάτανο) και επισκευάσθηκε ριζικά μετά 
το μεγάλο σεισμό (1867). Στη θέση του βρίσκεται σήμερα ο 1ος κρατικός παιδικός σταθμός από το 1934  (κατεδαφίστηκε 
το τέμενος το 1931). Στη ΒΔ πλευρά υπήρχε ένα μικρό πετρόκτιστο κτίσμα το οποίο ήταν η κατοικία του Χότζα. Στη μέση 
της αυλής βρισκόταν κρήνη από την οποία υδρεύονταν τα σπίτια γύρω από το τζαμί. Η θέση του σηματοδοτούσε το τέλος 
του τουρκικού οικισμού και την αρχή του ελληνικού. 
 
   Γιαλί (ή Ντενίς ή Μπάλογλου) Τζαμί. Κτίστηκε γύρω στα 1880 με πέτρα από το Σαρμοσάκ και υλικά (πέτρες και τούβλα) 
από το Γενιτσαροχώρι του Αϊβαλί. Σήμερα χρησιμοποιείται σαν αποθήκη – εργαστήριο και ανήκει σε ιδιώτη (μοναδικό). 
Βρίσκεται στο παραλιακό χώρο της Επάνω Σκάλας. Στο υπέρθυρό του σώζεται ακόμη μια αραβική επιγραφή (προσευχή 
που εξυμνεί τον Αλλάχ). Σύμφωνα με  πηγές  στο σημείο εκείνο πρωτοχτίστηκε τέμενος το έτος 1739 και με κάποιες άλλες 
το 1690. Εντυπωσιακές και εδώ είναι οι έγχρωμες οροφογραφίες. 
 

   Κιουμρουλού (=δεκοχτούρας ή Μετζίτ ή Κουμλού=αμμώδες) ) Τζαμί. Βρισκόταν σε 
απόσταση περίπου 200 μέτρα από το Βαλί Τζαμί στην Επάνω σκάλα. Δεν 
γνωρίζουμε πότε ακριβώς κατασκευάστηκε) Ο μιναρές του ήταν μικρός (όπως 
άλλωστε και το συνολικό μέγεθος του τζαμιού) και είχε ύψος δέκα μέτρων. Το 1937 
κατεδαφίστηκε. 
 
   Τουρουντσλού (=νερατζιάς) Τζαμί. Σήμερα δεν υπάρχει πλέον. Βρισκόταν δίπλα 
στο τουρκικό παρθεναγωγείο στην Επάνω Σκάλα και δεν έχουμε ακριβή χρονολογία 
κατασκευής. Μια πηγή μας αναφέρει ότι χτίστηκε το 1798, στοιχείο το οποίο δεν 
διασταυρώνεται. Ο μιναρές του κατεδαφίστηκε το 1935. Η συνοικία στην οποία 

βρισκόταν ονομαζόταν Αζιζιέ. 
 
   Απτούλ Βακίτ – Κουλού Τζαμί. Βρισκόταν κοντά στη Μητρόπολη στη θέση πηγαδάκι και πάνω στο δρόμο της χριστιανικής 
αγοράς . Ήταν παράξενο κτίριο, κάτι μεταξύ μεστζίτ και τζαμιού, ήταν το πιο φτωχό και είχε τη μικρότερη περιουσία από 
τα υπόλοιπα. Ο μιναρές του ήταν κομμένος γι’ αυτό και οι Μυτιληνιοί το αποκαλούσαν Κουλού Τζαμί. Δεν ξέρουμε πότε 
ακριβώς χτίστηκε. Η παράδοση λέει πως ο μιναρές του έπεσε στα τέλη του 18ου αιώνα για ανεξήγητους λόγους, γεγονός 
που θεωρήθηκε από τους μουσουλμάνους κακό σημάδι. Στεγάζοταν στον επάνω όροφο μιας οικοδομής και στο ισόγειο 
στεγαζόταν ως το 1912 ο Αστυνομικός Σταθμός (Ταρσί Καρακόλ). 
   Συνεχίζουμε την αναφορά μας περνώντας στους τεκέδες, οι οποίοι ήταν χώροι συνάθροισης θρησκόληπτων 
μουσουλμάνων αιρετικών και μη. 
 
   Αη Γιάννης (ή Σαρή Μπαμπά = χλωμός γέροντας ή Μπεκτασίδων) Τεκές. Δεν έχουμε πληροφορίες για το πότε ακριβώς 
χτίστηκε. Πάντως στο χώρο εκείνο προϋπήρχε χριστιανικός ναός. Ο τόπος αυτός ήταν ιερός χώρος των Μπεκτασίδων και 
ήταν ο δεύτερος μουσουλμανικός ναός που βρισκόταν μέσα στα γεωγραφικά όρια της χριστιανικής κοινότητας. Βρισκόταν 
κοντά στο σημερινό παρεκκλήσι του Αη Γιάννη. Αξιοσημείωτο είναι πως οι χριστιανοί της Μυτιλήνης και ιδιαίτερα των 
γύρω συνοικιών τιμούσαν και προσκυνούσαν και μετά την άλωση το χώρο αυτόν και τον επισκέπτονταν με την ανοχή των 
Τούρκων. Σήμερα πλέον το κτίριο αυτό δεν υπάρχει. 
 
   Αη Γληγόρ (ή Κανή ή Εκή Ταρτάς) Τεκές. Ήταν ένα μουσουλμανικό κτίριο Μεστζίτ  βρισκόταν απέναντι από το τουρκικό 
γυμνάσιο (σημερινό δικαστήριο). Η παράδοση λέει πως εκεί υπήρχε ο μικρός ναός των Γατελούζων: Άγιος Γρηγόριος γι’ 
αυτό και έμεινε η ονομασία που του απέδιδαν οι Μυτιληνιοί. Βρισκόταν κοντά στη μεσαία δυτική πύλη του κάστρου που 
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ονομαζόταν «Ορτά – Καπού». Είναι άγνωστο πότε κατασκευάστηκε. Το κτίριο αυτό τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνταν 
για κατοικία. 
   Του Ανεμόμυλου (ή Σερίφ Σουλτάν) Τεκκές. Βρισκόταν κοντά στο αρχαίο θέατρο, δυτικά της Μυτιλήνης και στην 
ανατολική πλευρά του Προφήτη Ηλία. Από εκεί βιγλιζόταν τα δυο λιμάνια και όλη η πόλη εκτός από τη Λαγκάδα. Είναι 
άγνωστο πότε χτίστηκε, αλλά γνωστό από ποιον. Τον έχτισε ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ και εθεωρείτο το αγιότερο ευκτήριο 
των μουσουλμάνων της περιοχής γιατί σε αυτό είχε ταφεί ο Σουλτάν Σερίφ  Επίλ Χασάν 27ος απόγονος του Μωάμεθ Β΄ του 
Πορθητή. Με την αποχώρηση των Τούρκων ο τεκκές κατεδαφίστηκε και αργότερα με τον ερχομό των προσφύγων 
εξαφανίστηκαν και τα τελευταία απομεινάρια για την κατασκευή του συνοικισμού «Σαρβαρλή».  
   Των Μεβλεβίδων Τεκκές. Βρισκόταν δυτικά του κάστρου λίγο πιο νότια από το διοικητήριο (σημερινό Υπουργείο Αιγαίου) 
και στη θέση Κουσού Μεϊντάνι. Είχε εσωτερική εξέδρα, στοιχείο που υπήρχε μόνα στο Γενί Τζαμί. Το τάγμα των 
Μεβλεβίδων ιδρύθηκε στο Ικόνιο τον 13ο αιώνα και ήταν το σημαντικότερο από τα θρησκευτικά μουσουλμανικά τάγματα 
της τουρκικής αυτοκρατορίας. Προσεύχονταν στροβιλιζόμενοι στο κέντρο της αίθουσας και χόρευαν κυκλικά με τα χέρια 
ανοιχτά ή σταυρωτά γύρω από τον σεΐχη τους που έστεκε συνήθως στο μέσον παίζοντας αυλό. Στην εξέδρα τους 
παρακολουθούσαν όρθιοι ή καθήμενοι οι δερβίσηδες. 
   Το τελευταίο που μας απομένει να αναφέρουμε από τα ευκτήρια της μουσουλμανικής κοινότητας είναι ο Μεντρεσές, 
ένα κτίσμα στη νότια πλευρά του μεσαίου κάστρου. Λειτουργούσε σαν ιεροδιδασκαλείο της πρώιμης τουρκοκρατίας. Ήταν 
διόρωφο τετράγωνο πέτρινο κτίριο. Διέθετε δέκα κοιτώνες ιεροσπουδαστών. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν 
υλικά από αρχαία ρωμαϊκά ερείπια. Σύμφωνα με αναφορές στο χώρο εκείνο στα βυζαντινά χρόνια υπήρχε μετόχι της 
Μονής  των Οσίων Πατέρων. Οι μαθητές του ιεροδιδασκαλείου διδάσκονταν την Αραβική, το Κοράνι, τη Θεολογία, τη 
Νομική και την Αστρονομία. Όταν αποφοιτούσαν ονομάζονταν Μολάδες.  
   Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως στο χώρο της 
Μυτιλήνης υπήρχε μια ισορροπία στο σύνολο των 
δημόσιων αυτών κτιρίων τα οποία αναδείχθηκαν τον 19ο 
αιώνα (κυρίως από το 1840 και μετά). Ήταν η εποχή κατά 
την οποία τα θρησκευτικά δόγματα και ο θρησκευτικός 
τρόπος ζωής ασκούσαν μεγάλη επίδραση στην 
καθημερινή και δημόσια ζωή των κατοίκων μιας 
κοινότητας, στο βαθμό που διαμόρφωναν εθνικές 
συνειδήσεις και κατ’ επέκταση τρόπους δράσης και 
άσκηση πολιτικής. Τα κτίρια είχαν (και έχουν ακόμη και 
σήμερα) συμβολικό χαρακτήρα. Ο ρόλος τους είναι διττός, 
η παρουσία τους είναι το αποτέλεσμα αλλά ταυτόχρονα 
και το έναυσμα. Το αποτέλεσμα για τους μεν (Έλληνες) 
είναι μια κατάκτηση, για τους δε (Τούρκους) μια 
παραχώρηση, απόρροια αλλαγών ή ευνοϊκής αντιμετώπισης (προς τους Έλληνες). Το έναυσμα για τους πρώτους η αρχή 
μιας νέας εποχής και τάξης πραγμάτων, για τους δεύτερους η αναγκαστική αποδοχή των νέων συνθηκών που δημιουργεί 
η προηγούμενη περίοδος. Η έννοια της εθνικής ταυτότητας αρχίζει να γίνεται συνείδηση μέσω διαφόρων συμβολισμών. 
Ο διαχωρισμός, πλέον, των δυο εθνοτήτων γίνεται περισσότερο διακριτός γεγονός που είναι ορατό τόσο σε ένα ξένο, όσο 
και στους ίδιους τους ντόπιους. 
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Λογοτεχνία  
Εισαγωγή 
 
«Ο Αιολικός κύκλος με κέντρο τη Μυτιλήνη και τα αιολικά παράλια (Κυδωνίες, Μοσχονήσια, Πέργαμος, όλη η σφύζουσα 
από αστικό πνεύμα περιοχή του Αδραμυτινού κόλπου) έδωσε ποσοτικά και ποιοτικά στον αγώνα και στη λογοτεχνία του 
δημοτικισμού σημαντικώτατες δυνάμεις. Ήδη απ’ τα χρόνια της Νέας Σχολής, με το Βερναρδάκη, τον Καζάζη, τον 
Καραμήτσα, τον Καμπά κ.ά. η Μυτιλήνη δίνει πρωτοπόρους στο πνευματικό κίνημα, από τα χρόνια όμως του Εφταλιώτη 
με ολοένα αυξανόμενη παραγωγικότητα σε ταλέντα και έργα, ο Αιολικός κύκλος διευρύνεται, βγάζει μοναδικά για την αξία 
τους σατιρικά περιοδικά (Μυτιληνιός, Σκορπιός, Σκριπ, Βούρδουλας, Τρίβολος κλπ.), εφημερίδες μεγάλες (Σάλπιγξ, 
Λέσβος), και τη μεγάλη φιλολογική επιθεώρηση «Χαραυγή» με διευθυντές δυο πρωτοπόρους Μυτιληνιούς, το Μανόλη 
Βάλλη και το Δημήτρη Αλβανό.  
Η «Χαραυγή» βάσταξε πέντε χρόνια (1910 – 1914) και έγινε πανελλήνιο όργανο του δημοτικισμού, επιβλητικό σε όγκο και 
σε περιεχόμενο. Αργότερα συνέχισαν το έργο της άλλα πολλά περιοδικά, ιδίως τα «Νιάτα» και τα «Λεσβιακά Γράμματα» 
του κριτικού Στράτη Παρασκευαΐδη. Σ’ όλη αυτή την κίνηση άσκησε τεράστια επίδραση η προσωπικότητα του Στράτη 
Μυριβήλη. Η Αιολική Σχολή, συνεχίζοντας το έργο της και στις επόμενες δεκαετίες, έδωσε και στην ποίηση και στην 
πεζογραφία σημαντικώτατο έργο, που επιβλήθηκε πανελλήνια και άνοιξε νέους δρόμους στην πεζογραφία του 
μεσοπολέμου. Κυριώτεροι εκπρόσωποί της στην ποίηση είναι ο Κώστας Κόντος με τα «Τραγούδια του Χωριάτη» και 
διάφορα πεζογραφήματα, ο Θρασύβουλος Σταύρου με τη συλλογή «Δρόμοι και μονοπάτια» και τις μοναδικές μεταφράσεις 
του, ο Θείελπις Λεφκίας (Βρανάς Μπεγιάζης) ποιητής της «Βαγγελιώς» και άλλων μικρών αριστουργημάτων, ο Αντώνης 
Πρωτοπάτσης, μεταφραστής του Baudelaire, αριστοτέχνης σ’ όλα του, φύση λαϊκώτατα καλλιτεχνική, ο Δημ. Βερναρδάκης, 
ποιητής και μεταφραστής της «Ψάπφας», ο Κώστας Φριλίγγος, μεταφραστής του «Ιώβ» και άλλων έργων της Εβραϊκής 
φιλολογίας, ο λαογράφος Π. Ψάλτης, ο Μ. Καλλοναίος, οι κριτικοί Χρύσανθος Μολίνος και Σ. Γ. Παρασκευαΐδης, ο Φ. 
Ανατολέας, ο Ασ. Πανσέληνος, ο Φίλων Οφερέτης (Μ. Στεφανίδης), Θ. Θεοδωρίδης, οι πρωτοπόροι Δελήδες, Αριστείδης 
και Γιάννης, ο Β. Ελεγάς, και από τους νεώτερους ο Καρίπης, Λιάκος κι ο Οδυσσέας Ελύτης, ένας από τους κορυφαίους 
σύγχρονους Έλληνες ποιητές, που έδωσε στη μοντέρνα ποίηση την ισορροπία και τη μορφή αληθινής τέχνης. Στη σάτιρα 
διακρίθηκε ο Στράτης Παπανικόλας με τον περίφημο «Τρίβολο». Ο ίδιος έγραψε δυο περίφημα θεατρικά. Αλλά η δόξα της 
Σχολής βρίσκεται στην πεζογραφία της, που πλούτισε με νέες μορφές και ανανέωσε τη νεοελληνική τέχνη με 
σημαντικώτατες επιδράσεις στην παραπέρα εξέλιξή της. Οι κυριώτεροι πεζογράφοι της Αιολικής Σχολής είναι ο Στράτης 
Μυριβήλης, ο Ηλίας Βενέζης, ο Φώτης Κόντογλου, ο Στράτης Δούκας, ο Κοσμάς Πολίτης, ο Κ. Κόντος, ο Κ. Μάκιστος, ο Δ. 
Αλβανός, ο Μ. Βάλλης, η Μαρία Κλωνάρη, η Σίτσα Καραϊσκάκη, ο Στράτης Αναστασέλλης, ο Ευστρ. Ευστρατιάδης, ο Ν. 
Αθανασιάδης, ο Τάκης Χατζηαναγνώστου, ο Κώστας Γ. Βαλέτας κ.ά». 

Γιώργος Βαλέτας, Επίτομη Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
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Σαπφώ η Ερεσία  
 
Για την αρχαία ελληνίδα ποιήτρια από τη Λέσβο, που συνέδεσε το όνομά της στην Ιστορία 
τόσο με τη λυρική ποίηση όσο και με τον λεσβιακό έρωτα, δεν είναι και πολλά γνωστά. 
Η μόνη σύγχρονη πηγή που αναφέρεται στον βίο της Σαπφούς είναι η ίδια της η ποίηση, 
με τους ιστορικούς και τους ακαδημαϊκούς κύκλους να είναι ωστόσο ιδιαίτερα 
επιφυλακτικοί στο να συνάγουν βιογραφικά στοιχεία από το έργο της ή να αποδεχτούν 
τις πληροφορίες που η ίδια παραθέτει στα ποιήματά της ως αυτοβιογραφικές αναφορές. 
Ταυτοχρόνως, όλες οι κατοπινές πηγές που κάνουν λόγο για τη Σαπφώ έχουν τεθεί εν 
αμφιβόλω, κάθε στοιχείο λοιπόν που αφορά στον βίο της παρατίθεται με επιφυλάξεις. 
Όπως κι αν έζησε βέβαια η Σαπφώ, όποια κι αν ήταν, δεν έμεινε στην Ιστορία άδικα ως η 
μεγαλύτερη ποιήτρια της αρχαιότητας! Ο ζωντανός, έντονος και συναισθηματικά 
φορτισμένος τρόπος γραφής της έμελλε να έχει απήχηση στο παγκόσμιο κοινό κάθε 
εποχής, κάνοντας τους στίχους της πραγματικά πανανθρώπινους. 
Και βέβαια, από κοινού με τους άλλους μεγάλους λυρικούς της αρχαιότητας, όπως ο 
Αλκαίος και ο Πίνδαρος, συνέβαλε τα μέγιστα στην απομάκρυνση της αρχαιοελληνικής 
ποιητικής παράδοσης από το δράμα και το έπος, με το έργο της να είναι η επιτομή του 
λογοτεχνικού είδους που άρχισε να κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή του στον 7ο και 6ο 
αιώνα π.Χ., τη ραφιναρισμένη δηλαδή στιλιστικά λυρική ποίηση... 
 
Η ζωή της  
Για τη ζωή της Σαπφούς ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά. Από πάπυρο του 200 μ.Χ. περίπου καθώς και από το περίφημο 
βυζαντινό λεξικό του Σουίδα (Σούδα) του 10ου αιώνα γνωρίζουμε ότι η Σαπφώ (ή Ψαπφώ, στην τοπική αιολική διάλεκτο) 
ήταν σύγχρονη του Αλκαίου και του Πιττακού και ότι γεννήθηκε στη Λέσβο, πιθανότατα στην Ερεσό (ή τη Μυτιλήνη), γύρω 
στο 630-620 π.Χ., την εποχή δηλαδή της κοινωνικής και πολιτιστικής ακμής της περιοχής. 
Η μητέρα της ονομαζόταν Κλεΐς και ο πατέρας της Σκαμανδρώνυμος, ενώ είχε και τρεις αδελφούς, τους Λάριχο, Χάραξο 
και Ευρύγιο. Τόσο ο πάπυρος όσο και το λεξικό του Σούδα συμφωνούν ότι η Σαπφώ είχε μια κόρη, την Κλέιδα, την οποία 
αναφέρει και η ίδια η ποιήτρια σε δύο έργα της, ενώ φέρεται να ήταν παντρεμένη με ευκατάστατο και ευγενικής 
καταγωγής νέο από την Άνδρο, τον Κερκύλα. Είναι πάντως πιθανό, θεωρούν οι μελετητές, τα στοιχεία που παραθέτει η 
ίδια για τη ζωή της να ήταν απλές λογοτεχνικές μεταφορές που οι αρχαίοι συγγραφείς θεώρησαν βιογραφικά στοιχεία και 
δημιουργήθηκε έτσι η βιογραφική σαπφική παράδοση. Ιστορική συναίνεση για τα γεγονότα που αναφέρονται στη ζωή της 
δεν υπάρχει. 
Οι μαρτυρίες κάνουν πάντως λόγο για την αριστοκρατική καταγωγή της Σαπφούς, με την ίδια να μπλέκεται στη δίνη των 
πολιτικών αναταραχών που συγκλόνισαν τη Λέσβο και ανάγκασαν την αριστοκρατία του νησιού σε εξορία από την 
πρωτεύουσα Μυτιλήνη: η Σαπφώ καταφεύγει προσωρινά στη Σικελία, επιστρέφει όμως λίγο αργότερα στο νησί, όταν η 
τυραννία καταλύθηκε. 
Την εποχή αυτή η Σαπφώ φέρεται να ίδρυσε ωδείο στο νησί και να συγκέντρωσε γύρω της τις νεαρές αριστοκράτισσες της 
Λέσβου, για να τις διδάξει μουσική και ποίηση. Από τη στενή σχέση της Σαπφούς με τις μαθήτριές της, η οποία θεωρήθηκε 
απρεπής λόγω της ερωτικής της φύσης, θα προέκυπτε ο όρος «λεσβιακός έρωτας» για να περιγράψει τις ομοφυλοφιλικές 
σχέσεις μεταξύ γυναικών. 
Η Σαπφώ δεν ήταν η μόνη ούτε καν η πρώτη γυναίκα που είχε στην κατοχή της ωδείο, καθώς η πρακτική αυτή ήταν 
διαδεδομένη στη θρησκευτική αρχαιοελληνική παράδοση του καιρού. Ήταν περισσότερο οι ερωτικές σχέσεις που φέρεται 
να διατηρούσε με τις μαθήτριές της που θα της έφερναν την επίμαχη φήμη. Αυτό βέβαια δεν θα κηλίδωνε το όνομά της, 
με τους αρχαίους να την αποκαλούν «η Ποιήτρια», με τον ίδιο τρόπο και σεβασμό που αποκαλούσαν τον Όμηρο «ο 
Ποιητής». Ο Πλάτωνας τη χαιρέτισε ως τη «δέκατη Μούσα», ενώ η ίδια είχε τιμηθεί με αγάλματα (στις Συρακούσες και 
την Πέργαμο) και είχε απαθανατιστεί ακόμα και στο νόμισμα που έκοψε προς τιμήν της η Λέσβος. 
Για την κατάληξη της σπουδαίας ποιήτριας δεν είναι επίσης τίποτα γνωστό, αν πιστέψουμε πάντως τον Οβίδιο (ο οποίος 
φέρεται να πίστεψε τον θρύλο), η Σαπφώ φέρεται να αυτοκτόνησε πηδώντας από απόκρημνα βράχια όταν ο έρωτάς της 
για τον Φάωνα έμεινε ανεκπλήρωτος. Αν ο Φάωνας ήταν υπαρκτό πρόσωπο ή ζούσε μόνο μέσα στους σαπφικούς στίχους, 
δεν είναι τίποτα γνωστό. Οι ιστορικοί αμφισβητούν σήμερα την αλήθεια του μύθου, θεωρώντας τον ως όχημα για την 
άρση της ομοφυλοφιλικής φύσης της ποιήτριας (αυτοκτόνησε για τα μάτια ενός άντρα!). Η ίδια πρέπει να πέθανε σε ηλικία 
50 ετών, κάπου δηλαδή μεταξύ 580-570 π.Χ. 
 
Έργο 
Ήδη από τα αρχαία χρόνια αναπτύχθηκε μια λογοτεχνική παράδοση που επιτέθηκε στην ερωτική ποίηση της Σαπφούς με 
σκοπό να τη γελοιοποιήσει για τις πρόδηλες σεξουαλικές προτιμήσεις και ποιητικές αναφορές της. Μέχρι και τα 
βιογραφικά της στοιχεία διαστρεβλώθηκαν για να υπηρετήσουν τη ρητορεία των ηθικών και ψυχολογικών αναστολών των 
αναγνωστών κάθε κατοπινής εποχής. 
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Παρά το γεγονός ότι θεωρούταν η μεγαλύτερη λυρική ποιήτρια της αρχαιότητας, οι αττικοί κωμωδιογράφοι τη 
δυσφήμησαν για τις ομοφυλοφιλικές της τάσεις, την ίδια ώρα που ο λυρικός ποιητής Ανακρέων ο Τήιος τη σάρκαζε ως 
«λεσβία». Παρά τον σαφή συναισθηματισμό που εκδήλωνε προς τις μαθήτριές της, σε καμία πηγή δεν αναφέρεται κάτι 
σχετικό, με τη λεσβιακή ρητορεία ωστόσο να την ακολουθεί πιστά. Σήμερα οι μελετητές του έργου της αμφισβητούν εν 
πολλοίς την ομοφυλοφιλική της διάσταση: την ώρα που η φύση των ερωτικών της πόθων είναι αναντίρρητη, δεν υπάρχει 
καμία απόδειξη ότι η Σαπφώ όντως έκανε έρωτα με γυναίκες! 
Αυτό βέβαια δεν στέρησε τη δυνατότητα στους χριστιανούς ηθικολόγους να αναθεματίσουν την ποίησή της, την ίδια ώρα 
που οι εκδότες του έργου της έκοβαν και έραβαν τους ερωτικούς της στίχους κατά βούληση, εξαλείφοντας αποσπάσματα 
ή αλλάζοντας λέξεις που θεωρούσαν ότι το κοινό της εκάστοτε εποχής θα έβρισκε «πιπεράτες». 
Η ίδια η ιστορία της υποδοχής του λογοτεχνικού της έργου είναι αναπόσπαστο μέρος της σημαντικότητάς της ως 
ποιήτριας. Οι χριστιανοί λογοκριτές της Αλεξάνδρειας, της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης δεν δίστασαν να 
απαγορεύσουν τα έργα της σε διάφορες ιστορικές εποχές, με τον Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό και τον Πάπα Γρηγόριο Ζ' να 
παραγγέλνουν ακόμα και το κάψιμο των ποιητικών της συλλογών. 
Παρά τις ασίγαστες προσπάθειες ωστόσο της πουριτανικής εποχής, το έργο της Σαπφούς ζει και συνεχίζει να κοσμεί την 
παγκόσμια λογοτεχνία με τον έντονο ερωτισμό και τη λυρικότητα των στίχων της. Η ίδια συνέγραψε ερωτικά ποιήματα, 
ύμνους αλλά και τραγούδια του γάμου. Από το έργο της σώζονται σπαράγματα που συνέλεξαν με κόπο αλεξανδρινοί 
λόγιοι και κυκλοφόρησαν σε χωριστούς τόμους: οι σαπφικοί «Ύμνοι» και τα «Επιθαλάμια» (τραγούδια του γάμου δηλαδή) 
συμπυκνώνουν τη μελωδικότητα των ωδών της και τη μεγαλειότητα του συναισθηματικού της κόσμου. 
Πέρα από τα αποσπάσματα της ποίησής της, έχουν διασωθεί αυτούσια ο «Ύμνος στην Αφροδίτη» και η «Ωδή», ενώ μια 
σειρά ακόμα από ποιήματα και στίχους που της αποδίδονται είτε ελέγχονται ακόμα για την πατρότητά τους είτε έχουν 
αμφισβητηθεί εκτεταμένα. 
Η μεγάλη ποιήτρια του Έρωτα συνεχίζει να επηρεάζει με τους στίχους της τον ψυχισμό κάθε ανθρώπινου όντος, με τις 
οικουμενικές αξίες που τραγούδησε να έχουν αντίκτυπο σε κάθε άνθρωπο, όποιες κι αν είναι οι σεξουαλικές του 
προτιμήσεις. Και πέρα βέβαια από το θέμα του έρωτα, η Σαπφώ συνέβαλε στη λυρική ποίηση με πολλούς ακόμα τρόπους: 
η έμφαση στο συναίσθημα, την υποκειμενική εμπειρία και την ατομική πράξη σηματοδοτεί ορόσημο στη στροφή της 
ποίησης από το επικό και το δραματικό στο βαθύτατα λυρικό. 
Κι εδώ ακριβώς εδράζεται η μεγάλη συνεισφορά της Σαπφούς στην παγκόσμια λογοτεχνία, πράγμα που έχουν από καιρό 
αποκρυσταλλώσει οι θεωρητικοί της λογοτεχνίας: βοήθησε όσο κανείς να εγκαθιδρυθεί το λογοτεχνικό είδος της λυρικής 
ποίησης, κάνοντας το συναίσθημα να κυριαρχήσει στη λογοτεχνία κατά τις χιλιετίες που θα ακολουθούσαν το σπουδαίο 
έργο της... 
 
ΜΕΤΕΦΡΑΣΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΑΠΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 
 
1. Κέλομαι σε Γογγύλα 
Σε φωνάζω Γογγύλα 
Φανερώσου πάλι κοντά μου 
Το χιτώνα τον άσπρο σαν το γάλα όταν φοράς, 
νά 'ξερες τους πόθους που σε τριγυρίζουν 
όμορφη, και πώς χαίρομαι που δεν είμαι εγώ, 
μα η ίδια η Αφροδίτη που σε μαλώνει. 
 
2. Ατθίδα 
Σαν άνεμος μου τίναξε ο έρωτας τη σκέψη 
σαν άνεμος που σε βουνό βελανιδιές λυγάει. 
'Ηρθες, καλά που έκανες, που τόσο σε ζητούσα 
δρόσισες την ψυχούλα μου, που έκαιγε ο πόθος. 
Από το γάλα πιο λευκή 
απ' το νερό πιο δροσερή 
κι από το πέπλο το λεπτό, πιο απαλή. 
Από το ρόδο πιο αγνή 
απ' το χρυσάφι πιο ακριβή 
κι από τη λύρα πιο γλυκιά, πιο μουσική... 
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Αλκαίος ο Μυτιληναίος 
 
Ο Αλκαίος υπήρξε σημαντικός ποιητής της αρχαιότητας. Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη περίπου το 620 π.Χ. και έζησε την ίδια 
εποχή με τη Σαπφώ. Η ζωή του συνέπεσε με την εμφάνιση και επικράτηση της τυραννίας. Ο ίδιος αναμείχθηκε ενεργά 
στην πολιτική. 
Όταν ήταν νέος, οι αδελφοί του μαζί με τον Πιττακό ανέτρεψαν τον τύραννο Μέλαγχρο κι αργότερα συνωμότησαν, με τη 
συμμετοχή του, ενάντια και στον νέο τύραννο Μύρσιλο. Ο Πιττακός, όμως, πρόδωσε τους συντρόφους του κι όλη η 
οικογένεια του ποιητή εξορίστηκε στη μικρή πόλη Πύρρα, κοντά στη Μυτιλήνη. Εκεί αργότερα και με μεγάλη χαρά 
πανηγύρισε τον θάνατο του τυράννου. 
Επέστρεψε για λίγο στη Μυτιλήνη, καθώς την εξουσία πήρε ο Πιττακός, κι έπειτα έφυγε ξανά. Αρχικά πήγε πρώτα στην 
πόλη Αίνο της Θράκης (παλιά αποικία της Μυτιλήνης), ύστερα στην Κύζικο κι αργότερα στην Αίγυπτο. Οι πολιτικές 
διαμάχες, οι εξορίες και οι θάνατοι επηρεάζουν το έργο του. Στην ουσία θεωρούσε την ποίησή του όπλο στους πολιτικούς 
του αγώνες. 
Ο Αλκαίος επηρέασε και τους μεταγενέστερους ποιητές. Ο Θεόκριτος στα «Ειδύλλιά» του τον μιμείται, το ίδιο κι ο Λατίνος 
ποιητής Οράτιος, ενώ στην Αθήνα στην ακμή του 5ου αιώνα π.Χ. τραγουδούσαν στα συμπόσια τραγούδια του. 
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Ο Ερέσιος φιλόσοφος Θεόφραστος 
 
Τις περισσότερες πληροφορίες για τον βίο του Θεοφράστου αντλούμε από τον Διογένη, συγγραφέα των βίων των 
φιλοσόφων. Ο Θεόφραστος γεννήθηκε το 372 π.Χ. στην Ερεσό της Λέσβου. Αρχικά έλαβε τα πρώτα του μαθήματα κοντά 
στον Λεύκιππο, ενώ αργότερα εγκατέλειψε την πόλη της Ερεσού και μετέβη στην Αθήνα όπου άρχισε να ασχολείται με τη 
φιλοσοφία ως μαθητής του Πλάτωνα. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του, το 347 π.Χ., ακολούθησε τον Αριστοτέλη, ο 
οποίος, διακρίνοντας τη φιλομάθεια και την ευφυΐα του, τον επονόμασε αρχικά Εύφραστο και αργότερα Θεόφραστο. Η 
εκτίμηση που έτρεφε ο Αριστοτέλης στον Θεόφραστο αποδεικνύεται και από το γεγονός πως, όταν το 323 π.Χ. ο 
Αριστοτέλης κατηγορήθηκε για ασέβεια και αναγκάστηκε να καταφύγει στη Χαλκίδα, δώρισε στον Θεόφραστο τη 
βιβλιοθήκη του και του εμπιστεύτηκε τη διεύθυνση της περιπατητικής σχολής. 
Ο Θεόφραστος παρέμεινε στη διεύθυνση της σχολής επί 25 χρόνια και σ’ αυτό το διάστημα δίδαξε αλλά και άφησε πολλά 
γραπτά. Την περίοδο αυτή λέγεται ακόμα πως οι μαθητές της σχολής ξεπέρασαν τις δύο χιλιάδες. Ο Θεόφραστος δεν 
ασχολήθηκε ποτέ ενεργά με την πολιτική αλλά αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην επιστήμη και τη φιλοσοφία. Πέθανε 
περίπου το 287 π.Χ. και μέχρι το τέλος της ζωής του δίδασκε και εργαζόταν. 
Το έργο του Θεοφράστου ήταν ιδιαίτερα πλούσιο, καθώς εκτιμάται πως έγραψε συνολικά περίπου 240 έργα, τα οποία 
πραγματεύονται ένα πλήθος θεμάτων γύρω από την ηθική, τη λογική, τη ρητορική, την ιστορία των επιστημών ή τη 
μεταφυσική και κυρίως τη βοτανική και τη ζωολογία. Σήμερα σώζονται κυρίως αποσπάσματα του έργου του αλλά και 
ορισμένα πλήρη κείμενα που είναι οι «Περί Φυτών Ιστορίαι» (9 βιβλία), τα «Περί Φυτών Αιτιών» (6 βιβλία) καθώς και το 
πιο γνωστό του έργο, «Οι Χαρακτήρες». 
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Στράτης Μυριβήλης 
 
Ο Στράτης Μυριβήλης (1892-1969), ένας από τους κυριότερους 
εκπροσώπους της γενιάς του '30, αντιμιλιταριστής πατριώτης και λυρικός 
πεζογράφος του Αιγαίου, ένας «αδιάλλακτος της λογοτεχνίας» σε συνεχή 
αναζήτηση της ελληνικότητας, γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου του 1892 στην 
υπόδουλη ακόμη Συκαμιά της Λέσβου.  
Ανήκει στη γενιά εκείνη που πολέμησε για την ανόρθωση του ελληνισμού 
κατά τους βαλκανικούς πολέμους, που παρακολούθησε με πόνο 
τη Μικρασιατική Καταστροφή και την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας και 
τελικά στράφηκε σε έναν ενδοσκοπικό εθνικισμό, αναζητώντας με πάθος τα 
διακριτικά της ελληνικής συνείδησης στην ελληνική γη και στη λαϊκή 
παράδοση. 
 
Νεανικά χρόνια 
Ο Στράτης Μυριβήλης, ψευδώνυμο του Ευστράτιου Σταματόπουλου, ήταν το πρώτο από τα πέντε παιδιά του Χαράλαμπου 
και της Ασπασίας Σταματοπούλου. Μέτριος μαθητής, παίρνει το απολυτήριό του από την Αστική Σχολή Συκαμιάς το 1903. 

Εκεί, ο σχολάρχης Σπύρος Αναγνώστου, με το κιτρινισμένο δάχτυλό του πάνω 
στον ανοιγμένο ελληνικό χάρτη, έκανε περιπάτους πάνω στα Βαλκάνια, στη 
Μικρασία και μέσα στις ελληνικές θάλασσες, περιπάτους αντάξιους της Μεγάλης 
Ιδέας. Έτσι ξεκινάει ο Μυριβήλης το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Απ' την 
Ελλάδα. Από τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς έως το 1909 φοιτά στο Γυμνάσιο 
Μυτιλήνης και στο Γυμνάσιο των Κυδωνιών. Στα γυμνασιακά θρανία η επαφή του 
με σημαντικά κείμενα του δημοτικισμού Το Ταξίδι του Ψυχάρη, Ο Δωδεκάλογος 
του Γύφτου του Κωστή Παλαμά, η Ιλιάδα του Αλέξανδρου Πάλλη, τα διηγήματα 
του Αργύρη Εφταλιώτη, Τα Λόγια της Πλώρης του Ανδρέα Καρκαβίτσα, αλλά και 
ανέκδοτα χειρόγραφα ποιήματα του Γρυπάρη που κυκλοφορούσαν κάτω από τα 
θρανία διαμορφώνουν πρώιμα τη λογοτεχνική και γλωσσική του συνείδηση. 

Πεζογραφήματά του ήδη δημοσιεύονται σε περιοδικά της Σμύρνης και της Μυτιλήνης. Τέτοια είναι λυρικά πεζά και 
αφηγηματικά κείμενα στο περιοδικό «Νεότης» της Σμύρνης με το ψευδώνυμο «Φοίβος» και βραβεύεται σε διαγωνισμό 
διηγήματος για το έργο του «Το άσπρο στεφάνι». 
Το 1912 βρίσκεται στην Αθήνα, φοιτά στη Νομική και για ένα χρόνο στη Φιλοσοφική Σχολή και συγχρόνως εργάζεται ως 
συντάκτης στην εφημερίδα "Πατρίς". Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς στρατεύεται εθελοντής και παίρνει μέρος στους 
δύο βαλκανικούς πολέμους. Τραυματίζεται στη μάχη του Κιλκίς το 1913, αποστρατεύεται και επιστρέφει στην Αθήνα. 
Εγκαταλείπει όμως τα μαθήματα της Φιλοσοφικής και εγκαθίσταται τελικά στη Συκαμιά της Λέσβου. Εκεί εργάζεται ως 
αρχισυντάκτης στην εφημερίδα «Σάλπιγξ» της Μυτιλήνης και ζει από κοντά το προσφυγικό κύμα από τη Μικρασία. Τότε 
ήρθε πρόσφυγας από το Δικελί και η Ελένη Δημητρίου, η οποία γνωρίζεται με τον Μυριβήλη, για να τον παντρευτεί 
αργότερα, στα 1920. Απέκτησαν 3 παιδιά: τη Χάρη, τη Δροσούλα και τον Λάμπη.  
 
Μέτωπο 
Κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο στρατεύεται στο μέτωπο της Μακεδονίας. Το 
1917 κατατάσσεται στο 4ο Σύνταγμα της Μεραρχίας Αχιπελάγους και 
συμμετέχει στην προκάλυψη του Μοναστηρίου μαζί με τον αδελφό του, 
Κίμωνα. Εκεί αρχίζει να γράφει το «Η Ζωή εν Τάφω». Ο Μυριβήλης παίρνει 
μέρος και στη μικρασιατική εκστρατεία. Μετά την εκκένωση του Εσκί-Σεχίρ 
καταφεύγει πρόσφυγας στη Θράκη και από εκεί επιστρέφει στη Λέσβο το 
1922. Γίνεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Εθνικού Συνδέσμου Ελλήνων 
Επιστράτων Αιγαίου και υποστηρίζει το κίνημα της Εθνικής Άμυνας, ενώ μετά 
τη Μικρασιατική καταστροφή παίρνει θέση υπέρ της Στρατιωτικής 
Επανάστασης. Κατά τη διάρκεια της ταραγμένης περιόδου 1944-1949 
εκδήλωσε την ξεκάθαρη αντίθεσή του προς τον κομμουνισμό. 
Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή επιστρέφει στη Λέσβο όπου κύρια ενασχόλησή του είναι η δημοσιογραφία. Εκεί 
εκδίδει την εφημερίδα «Καμπάνα», στην οποία δημοσιεύει σε επιφυλλίδες τη «Ζωή εν τάφω», και συνεργάζεται με τις 
εφημερίδες «Σάλπιγξ», «Ελεύθερος Λόγος», «Ταχυδρόμος», δημοσιεύοντας πεζογραφήματα, ποιήματα, άρθρα και 
χρονογραφήματα. Θα παραμείνει στο νησί έως το 1932, οπότε και εγκαθίσταται οικογενειακώς στην Αθήνα. 
 



26 
 

 
Κατά τη διαμονή του στην Αθήνα συνεχίζει να δημοσιογραφεί και γίνεται τακτικό μέλος της Ενώσεως Συντακτών. 
Συνεργάζεται με πολλές εφημερίδες όπως την «Καθημερινή», την «Εθνική», την «Ακρόπολις», την «Πρωία», την 
«Απογευματινή», την «Ελευθερία» και τα περιοδικά «Θεατής», «Νέα Εστία», «Ελληνική δημιουργία», «Ακρίτας» και 
«Στρατιωτικά Νέα». Αργότερα εργάζεται στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών, με εβδομαδιαίες εκπομπές, όπως «Το χρονικόν 
της εβδομάδος», «Μιλάμε για την Τέχνη», «Το Λογοτεχνικό Τέταρτο». Το 1938 διορίζεται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής ως 
Τμηματάρχης Β' Τάξεως. Από το 1946 έως το 1950 είναι Διευθυντής Προγράμματος στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. 
Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στη συγκρότηση σωματείων λογοτεχνών ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος και διετέλεσε 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Εταιρείας των Λογοτεχνών της Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας 
Λογοτεχνών. Πέθανε στην Αθήνα, στις 19 Ιουλίου 1969 από βρογχοπευμονία, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Βραβεία 
Ο Μυριβήλης τιμήθηκε για το έργο του όσο ζούσε. Το 1940, με το κρατικό βραβείο Πεζογραφίας για το «Γαλάζιο Βιβλίο». 
Το 1958 εκλέγεται μέλος της Ακαδημίας, ύστερα από πέντε ανεπιτυχείς υποψηφιότητες και διορίζεται τιμητικά μέλος του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Γραμμάτων και Τεχνών. Το 1959 του απονέμεται ο Σταυρός του Ταξιάρχη του Βασιλικού Τάγματος 
του Γεωργίου του Α'. Προτάθηκε τρεις φορές για το Νόμπελ ενώ το 1969, λίγο πριν από τον θάνατό του, η Εθνική Εταιρεία 
Ελλήνων Λογοτεχνών τον ανακηρύσσει επίτιμο πρόεδρό της. Το έργο του Στράτη Μυριβήλη μελετήθηκε εκτενώς από την 
κριτική και τοποθετήθηκε κυρίως στο πλαίσιο του πολεμικού μυθιστορήματος και της γενιάς του '30.  
 
Έργο 
Ο Στράτης Μυριβήλης πήρε το ψευδώνυμό του απο το βουνό Μιριβίλι, στην πλαγιά του οποίου βρίσκεται η γενέτειρά του 
και διακρίθηκε κυρίως ως πεζογράφος έργων φαντασίας. Η πρώτη εμφάνιση του στη λογοτεχνία καταγράφηκε με τη 
συλλογή διηγημάτων Κόκκινες Ιστορίες, που δημοσιεύθηκε στη Μυτιλήνη το 1915. Ακολουθεί «Η Ζωή εν Τάφω», πρώτα 
σε συνέχειες από την εφημερίδα «Καμπάνα» και σε πρώτη έκδοση το 1924. Η δεύτερη έκδοση έγινε το 1930 και ήταν 
σημαντικά αναθεωρημένη και προσαυξημένη με νέα κεφάλαια. Πραγματοποιήθηκαν άλλες πέντε, όλες ξαναδουλεμένες. 
Η έβδομη και οριστική έκδοση δημοσιεύθηκε το 1955. Ο Στράτης Μυριβήλης έγραψε άλλα δύο μυθιστορήματα. Αυτά 
είναι «Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια» το 1933 και «Η Παναγιά η Γοργόνα», το 1949. Και τα δύο αυτά μυθιστορήματα 
είχαν ήδη προδημοσιευτεί σε συνέχειες από περιοδικά έντυπα.  
Ένα μεγάλο μέρος του έργου του διοχετεύθηκε σε νουβέλες, διηγήματα και λυρικά πεζογραφήματα που δημοσίευε χωρίς 
διακοπή. Έγραψε τρεις νουβέλες: «Ο Βασίλης ο Αρβανίτης», που στην τελική του μορφή δημοσιεύθηκε το 1943, «Τα 
Παγανά» το 1944 και «Ο Παν» το 1946. Εκτός από τη συλλογή Διηγήματα που δημοσιεύθηκε το 1928, οι άλλες συλλογές 
διηγημάτων φέρουν χρωματικούς τίτλους: «Το Πράσινο Βιβλίο» (1935), «Το Γαλάζιο Βιβλίο» (1939), «Το Κόκκινο Βιβλίο» 
(1952) και «Το Βυσινί Βιβλίο» (1959). Δημοσίευσε δύο συλλογές λυρικών πεζογραφημάτων: «Το Τραγούδι της Γης» (1937) 
και «Μικρές Φωτιές» (1942) και κατέγραψε ταξιδιωτικές εντυπώσεις: «Απ' την Ελλάδα» (1954) και «Ολυμπία» (1958). Μία 
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συλλογή χρονογραφημάτων δημοσιεύθηκε με τον τίτλο «Πτερόεντα», ενώ ιδιαίτερα σημαντικά 
είναι και τα κριτικά μελετήματα. Τα τρία μυθιστορήματα και «Ο Βασίλης ο Αρβανίτης» 
μεταφράστηκαν σε ξένες γλώσσες, φανερώνοντας την απήχηση του έργου του και στο εξωτερικό.  
Ξαναδιαβάζοντας σήμερα τον Μυριβήλη, οι παρατηρήσεις μας περιστρέφονται κυρίως γύρω από 
δύο κεντρικούς άξονες που προσδιορίζουν τον γενικό χαρακτήρα του έργου του σε όλη την πορεία 
του: ρεαλισμός και/ή λυρισμός, παράδοση και/ή ανανέωση. Μέσα από το πρίσμα αυτό τίθενται 
ζητήματα που έχουν κατά καιρούς απασχολήσει την κριτική, όπως η επιτυχία μυθιστορηματικής 
σύνθεσης, η εναρμόνιση του Μυριβήλη με τη γενιά του '30, καθώς και το ζήτημα της γλώσσας και 
της μορφικής επεξεργασίας των κειμένων. 
Η παραδοσιακή και ξεπερασμένη για την εποχή της επιστολιμαία μορφή του «Η Ζωή εν Τάφω» αποβαίνει το εκφραστικό 
μέσο μιας νεωτερικής αντίληψης του πολέμου και της υποκειμενικής έκφρασης της πραγματικότητας. Δεν πρόκειται εδώ 
για την ηρωική διάσταση του πολέμου, αλλά για μια πραγματικότητα φρικιαστική, έτσι όπως βιώνεται από τον φοιτητή 
λοχία Κωστούλα και καταγράφεται στο ημερολόγιό του. Είναι η φρίκη των χαρακωμάτων έτσι όπως την έζησε ο ίδιος ο 
συγγραφέας. Το αντιπολεμικό μήνυμα του έργου αναδεικνύεται μέσα από την ωμότητα της ρεαλιστικής περιγραφής που 
χρησιμοποιεί τη φρίκη ως μέσο απώθησης και εξισώνει όλους τους ανθρώπους, φίλους και εχθρούς, κάτω από το βάρος 
της συντριβής της ανθρώπινης ύπαρξης. Η αυθεντικότητα της πρώτης ύλης, το βάρος της προσωπικής εμπειρίας και η 
αντιπολεμική ιδεολογική φόρτιση προσδίδουν στη γραφή την αμεσότητα του ρεαλισμού. Η εσωτερικευμένη όμως 
πραγματικότητα επιτρέπει λυρικές εξάρσεις και συναισθηματική φόρτιση. Η εξαντλητική επεξεργασία του λόγου, προϊόν 
των αλλεπάλληλων αλλαγών και αναθεωρήσεων του αρχικού κειμένου της πρώτης έκδοσης, αγγίζει πολλές φορές τη 
γλωσσική εκζήτηση και γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στην περιγραφή τόσο της εξωτερικής και αντικειμενικής 
πραγματικότητας όσο και της εσωτερικής, του αφηγητή λοχία. Ο ρεαλισμός τού Μυριβήλη παραμένει λυρικός, χωρίς να 
αναιρείται ούτε η αυθεντικότητα της πραγματικής εικόνας του πολέμου ούτε και η εσωτερικευμένη βίωσή της. Άλλωστε, 
μοναδική διέξοδος από τον παραλογισμό του πολέμου είναι η αγάπη για τη ζωή, η ερωτική έλξη για τον άνθρωπο και το 
φυσικό του περιβάλλον. Και καλύτερη μαρτυρία γι' αυτό δεν μπορεί να είναι παρά η προσωπική. 
Η αγάπη για τη ζωή, για τον άνθρωπο και το φυσικό του περιβάλλον θα παραμείνει άλλωστε ο συνεκτικός ιστός της σκέψης 
του και ολόκληρου του έργου του στην εξελικτική του πορεία, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές μετατοπίσεις του 
συγγραφέα που έχουν επισημανθεί. Η πολύ συγκεκριμένη και πολύ τραυματική εμπειρία του πολέμου αρχικά υποδεικνύει 
τη δύναμη της φύσης, ως φυσική ανάγκη επιβίωσης του ανθρώπου και ερωτική έλξη. Αργότερα θα καταλήξει σε έναν 
οικουμενικό ανθρωπισμό, που θα στηλιτεύσει κάθε πολιτική θεωρία και κάθε υπαρκτό σύστημα, εφόσον μέσα από τον 
δογματισμό τελικά στρέφονται εναντίον του ίδιου του ανθρώπου, της 
αξιοπρέπειάς του και της πνευματικής ελευθερίας του. 
Με αφετηρία την επιστροφή του πολεμιστή μετά τον πόλεμο, την 
προσπάθεια ένταξής του σε ένα σχεδόν ξένο πια κοινωνικό περιβάλλον, 
καθώς και την υπεροχή της φυσικής ερωτικής έλξης απέναντι σε ηθικά 
διλήμματα και ιδεολογικούς προβληματισμούς, ο Μυριβήλης θα 
προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα πραγματικό μυθιστόρημα, «τη 
Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια», απομακρυσμένο από τον αυτοβιογραφικό 
λόγο τού «Η Ζωή εν Τάφω». Ωστόσο, το σχήμα αυτό αποτελεί τη βάση 
ενός μύθου που δεν κατορθώνει να μετουσιωθεί μέσα από τα πρόσωπα 
της πλοκής. Γράφοντας τη «Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια», ο Μυριβήλης 
θα προσπαθήσει να εναρμονισθεί με τις γενικότερες επιδιώξεις της γενιάς 
του '30, αλλά θα βρεθεί παγιδευμένος σε αντιθέσεις. Ο έντονος 
ιδεολογικός διδακτισμός χαλαρώνει το κεντρικό νήμα της πλοκής, ενώ ο 
ρεαλισμός της κοινωνικής κριτικής δεν κατορθώνει να ανανεώσει 
πραγματικά την παράδοση της ηθογραφίας ενός Καρκαβίτσα και ενός 
Παπαδιαμάντη. Ο μόνος δρόμος που μένει ανοικτός για τον θερμό αυτόν 
πατριώτη από τη Λέσβο, και που με συνέπεια θα ακολουθήσει στο εξής, 
είναι η λαϊκή παράδοση. Η ανανέωση έρχεται μέσα από την επιστροφή 
στην παράδοση και κυρίως μέσα από την αναγωγή της σε αξία συλλογική. 
Η ηθογραφική διάσταση του έργου του εξελίσσεται προοδευτικά σε σθεναρή αναζήτηση της ελληνικότητας, η οποία θα 
αποτελέσει το επίκεντρο των προσπαθειών του, τόσο ως προς το περιεχόμενο των κειμένων όσο και ως προς τον λόγο που 
χρησιμοποιεί. 
Μέσα στο πνεύμα αυτό, αν διαβάσουμε το έργο του Μυριβήλη που ακολούθησε τη «Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια» θα 
διαπιστώσουμε την προοδευτική εξέλιξη μιας πορείας που ξεκίνησε από μια σαφή και συγκεκριμένη αντιπολεμική 
ιδεολογία, αντιμετώπισε με δυσκολία την προσαρμογή της τραυματικής εμπειρίας του πολέμου και της αναμφισβήτητης 
αγάπης για την πατρίδα με τα δεδομένα της ειρηνικής κοινωνίας και τελικά κατέληξε να αναζητά την εθνική και φυλετική 
ουσία στο παρελθόν, μέσα στη λαϊκή παράδοση, που αποβαίνει έτσι υποθήκη για το μέλλον ως εθνική αυτογνωσία. «Η 
Παναγιά η Γοργόνα», το τρίτο του μυθιστόρημα, όσο και αν στηρίζεται στην κοινωνία της προσφυγιάς, στην ουσία αποτελεί 
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ένα ηθογραφικό πορτραίτο με διαστάσεις συλλογικές. Για τον λόγο αυτό άλλωστε και τα πρόσωπα του έργου δεν έχουν 
μυθιστορηματική αυτοτέλεια, αλλά αποτελούν επιμέρους όψεις ενός νησιωτικού πολιτισμού. Παράλληλα, η δύναμη της 
φύσης φανερώνει την υπεροχή της έναντι του λογικού, συνδέεται με λαϊκές δοξασίες, αλλά και με τον ερωτισμό και 
εκδηλώνεται με όλη την ορμή και τον ηδονισμό του, ιδιαίτερα στις νουβέλες «Παν» και «Βασίλης ο Αρβανίτης». 
Οι έννοιες του λυρισμού και του ρεαλισμού χάνουν τα όριά τους, γιατί η ρεαλιστική και ηθογραφική αποτύπωση της 
παράδοσης και των ανθρώπινων τύπων ανάγεται, μέσα από λυρικές εξάρσεις, σε όψη της ελληνικότητας, της ελληνικής 
φυλής. Μια φυλή τυραννισμένη και πληγωμένη από εκπατρισμούς. Μια φυλή γεννημένη μέσα στη θάλασσα.  
Στον Μυριβήλη η έννοια της φυλής διαδέχεται την έννοια του Γένους, ενώ η Μεγάλη Ιδέα μετενσαρκώνεται σε αναζήτηση 
της ελληνικότητας. Το φυσικό περιβάλλον στον Μυριβήλη δεν είναι μόνο αισθητικής τάξης, αλλά και γενεαλογικής, ως 
αρχέγονη πηγή της ύπαρξης του ελληνισμού, ως πηγή της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Αργότερα, στα 1952, σε κείμενό 
του για την ελληνική θάλασσα, θα υποστηρίξει και ακραίες θέσεις, όπως για παράδειγμα ότι κάθε έργο τέχνης, 
προκειμένου να διατηρηθεί και να δικαιώσει την αξία του οφείλει να είναι εναρμονισμένο με το πνεύμα της φυλής που 
το δημιούργησε. Αλλιώς, είναι καταδικασμένο στην καταστροφή.  
Η γλώσσα του Μυριβήλη εναρμονίζεται πλήρως με τον στόχο του και αποτυπώνει σε μια ξεχωριστή προσπάθεια, μέσα 
από τις συνεχείς αναθεωρήσεις των κειμένων, όλη την εξέλιξη της σκέψης του. Αντλεί ακατάπαυστα από τη λαϊκή 
παράδοση, την κιβωτό του ελληνισμού, και μεταφέρει την προφορική διάλεκτο στον γραπτό λόγο χωρίς ωστόσο να 
προδώσει τη λογοτεχνική δημιουργία. Έχουν σημειωθεί βέβαια και κάποιες λεκτικές ακρότητες ή αστοχίες, αποτελέσματα 
ενός άκρατου δημοτικισμού. Η γλωσσική εκζήτηση, θεωρητικά ασύμβατη με τη ρεαλιστική ηθογραφία, οδήγησε την 
κριτική να μιλήσει για «ρεαλιστική ωραιολατρεία» ή για «κράμα ρεαλισμού και λυρισμού». Ωστόσο, η αδιάκοπη 
εκφραστική προσπάθεια του Μυριβήλη συγκροτεί ολόκληρο το έργο του σε ένα σύνολο και ουσιαστικά αναιρεί τις 
αντιθετικές του όψεις: παράδοση και ανανέωση, ρεαλισμός και λυρισμός μετουσιώνονται σε ένα σώμα, σε μια 
εσωτερικευμένη ποίηση της ζωής και της φύσης, με στόχο να προβάλουν την αξία και την ουσία του ελληνικού στοιχείου. 
Ο Στράτης Μυριβήλης συμπορεύθηκε με τη γενιά του '30, αλλά διακρίθηκε σε πολλά σημεία από τις επιδιώξεις της. Η 
πίστη στην παράδοση, η προσκόλληση στο νησιωτικό περιβάλλον και οι ηθογραφικές διαστάσεις του έργου του δεν 
εναρμονίζονται πλήρως με τα ζητούμενα της γενιάς αυτής. Ωστόσο, ο Μυριβήλης μέσα από την προσωπική του πορεία, 
με τους ξεχωριστούς δικούς του τρόπους, ανανεώνει την παράδοση και την ανάγει σε αξία συλλογική, αναζητά με πάθος 
την ελληνικότητα, εκφράζει την αναγεννητική ορμή της φύσης και τη βαθιά του πίστη στον άνθρωπο και στην πνευματική 
του ελευθερία, αποβαίνοντας έτσι ένας από τους κυριότερους εκφραστές του καιρού του. 
 
Εργογραφία 
 
Μυθιστορήματα  

• «Η ζωή εν τάφω», (1924)  
• «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια», (1933) 
• «Η Παναγιά η γοργόνα», (1948) 
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Συλλογές διηγημάτων 

• «Κόκκινες ιστορίες», (1915) 
• «Διηγήματα», (1928) 
• «Το πράσινο βιβλίο», (1935) 
• «Το γαλάζιο βιβλίο», (1939) 
• «Το κόκκινο βιβλίο», (1953) 
• «Το βυσινί βιβλίο», (1959) 

 
Νουβέλες 

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

 
Λυρικά 

• «Το τραγούδι της γης», (1937) 
• «Μικρές φωτιές», (1942) 

 
Ταξιδιωτικά 

• «Απ’ την Ελλάδα», (1954) 
• «Ολυμπία», (1958) 
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Χρονογραφήματα 

• «Πτερόεντα», (1964) 
 
Δοκίμια 

• «Το Πνεύμα της 28ης Οκτωβρίου», (1945) 
• «Μιλάμε για την Τέχνη», (1958) 
• «Το λογοτεχνικό τέταρτο», (1962) 
• «Ο Παλαμάς στη ζωή μου», (1963) 

 
Διαλέξεις 

• «Ιωάννης Γρυπάρης», (1943) 
 
Παιδικά 

• «Στάθης Σταθάς», (1934) 
• «Ο αργοναύτης», (1936) 

 
Άλλα κείμενα 

• «Άνθρωποι από τη Λαοδικεία», (1947) 
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Αργύρης Εφταλιώτης  
 
Ο Αργύρης Εφταλιώτης (1849-1923) (ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη) γεννήθηκε στο 
Μόλυβο της Λέσβου, γιος του δασκάλου Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη. Στη γενέτειρά του 
πέρασε τα παιδικά και μαθητικά χρόνια του και πραγματοποίησε τις εγκύκλιες σπουδές του 
στο ιδιωτικό σχολείο του πατέρα του. Το 1866 πέθανε ο πατέρας του και ο δεκαεφτάχρονος 
τότε Αργύρης ανέλαβε να συνεχίσει τη διδασκαλία των συμμαθητών του ως το τέλος της 
χρονιάς. Το 1866 ξενιτεύτηκε λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπιζε η 
οικογένειά του. Εργάστηκε αρχικά στην Πόλη, κοντά στον τραπεζίτη αδερφό της μητέρας του 
και κατόπιν στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, όπου συνδέθηκε φιλικά με τον Αλέξανδρο Πάλλη 
και τον Δ.Π.Πετροκόκκινο και εντάχτηκε στον πυρήνα του δημοτικιστικού κινήματος. 
παράλληλα υπήρξε ενεργό μέλος του ελληνικού φιλολογικού συλλόγου Λόγιος Ερμής του 
Μάντσεστερ, πραγματοποίησε ομιλίες, μελέτησε τους αρχαίους έλληνες κλασικούς, καθώς 
επίσης άγγλους και γάλλους λογοτέχνες και μπήκε σε λόγιους και λογοτεχνικούς κύκλους. Η 
εμπορική του σταδιοδρομία στην Αγγλία υπήρξε επιτυχημένη και σύντομα άνοιξε 
κατάστημα με τη δική του επωνυμία. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 1870-
1880 προσλήφθηκε στον εμπορικό οίκο των αδελφών Ράλλη και εγκαταστάθηκε στο Λίβερπουλ. Εκεί παντρεύτηκε την 
Ελισσάβετ Γκράχαμ. Στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας ταξίδεψε σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας και 
στη Βομβάη των Ινδιών με έξι ενδιάμεσες επισκέψεις στην Ελλάδα ως το τέλος της ζωής του. Το 1891 επισκέφτηκε το 
Παρίσι, όπου γνωρίστηκε με τον Ψυχάρη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του κλονίστηκε η ψυχική υγεία του και 
αποσύρθηκε στο Cab d' Antibes της Γαλλίας, όπου πέθανε σε ηλικία 74 χρόνων. Η είσοδος του Εφταλιώτη στο χώρο της 
λογοτεχνίας τοποθετείται χρονικά γύρω στο 1869 με μεταφράσεις ποιημάτων και συγγραφή πρωτοτύπων ποιητικών 
έργων σε λογοτεχνικά περιοδικά όπως η Ελληνική Βιβλιοθήκη. Ακολούθησαν μεταφράσεις έργων των Μπάιρον και 
Μακώλεϋ. Το 1889 με προτροπή του Αλέξανδρου Πάλλη που στάθηκε στενός φίλος και πνευματικός οδηγός του πήρε 
μέρος στο Φιλαδέλφειο ποιητικό διαγωνισμό με τη συλλογή του Τραγούδια ξενιτευμένου, που τιμήθηκε με έπαινο. Τον 
επόμενο χρόνο πήρε ξανά μέρος στον ίδιο διαγωνισμό με τις συλλογές Ο καθρέφτης του πύργου μου και Αγάπης λόγια, 
δε βραβεύτηκε ωστόσο, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση μεταξύ άλλων και του Παλαμά, ο οποίος επαίνεσε το έργο 
του Εφταλιώτη, απέδωσε την αδικία κατά του ποιητή στο ότι η γλώσσα του ήταν δημοτική και εναντιώθηκε στον τότε 
εισηγητή της κριτικής επιτροπής του Φιλαδέλφειου Άγγελο Βλάχο. Ο Εφταλιώτης συνέχισε να γράφει ποιήματα, όχι όμως 
συστηματικά. Από το 1891 στράφηκε συστηματικά προς την πεζογραφία, καλλιεργώντας τη δημοτική γλώσσα και 
εμμένοντας θεματικά στον πόνο της ξενιτιάς και τη λαχτάρα των ξενιτεμένων για την πατρίδα. Το πιο χαρακτηρηστικό 
πεζογράφημά του είναι οι Νησιώτικες ιστορίες, που εκδόθηκαν το 1894 και αποτελούν συλλογή ηθογραφικών διηγημάτων 
που δημοσίευε από το 1889 στην Εστία. Το 1900 εξέδωσε τη Μαζώχτρα και το Βουρκόλακα το μοναδικό θεατρικό έργο 
του (εμπνευσμένο από το τραγούδι Του νεκρού αδελφού και με στόχο την ανανέωση της νεοελληνικής δραματουργίας με 
θέματα από τη σύγχρονη ιστορία). Στη Μαζώχτρα ο Εφταλιώτης αποπειράται ένα πέρασμα από την απλή ηθογραφία στην 
ψυχογραφική διείσδυση. Έγραψε επίσης ένα μυθιστόρημα το Ο Μανόλης ο Ντελμπεντέρης. Παράλληλα από το 1892 
ασχολήθηκε με τη διδακτική πεζογραφία και τις ιστορικές μελέτες, εκδίδοντας την Ιστορία της Ρωμιοσύνης (1901) και τα 
Ιστορικά ξεγυμνώματα (1908). Το 1914 ξεκίνησε να μεταφράζει την Οδύσσεια του Ομήρου, έργο που έμεινε 
ανολοκλήρωτο λόγω του θανάτου του. Τη συνέχισή του (ραψωδίες φ΄ - ω΄) ανέλαβε ο Νικόλαος Ποριώτης.  
 
Το έργο του 
Ποίηση 
Η ποίηση καλύπτει χρονικά μάλλον την περίοδο της νιότης του Εφταλιώτη, αφού μετά 
το 1890 συνέθεσε ελάχιστα ποιήματα. Το ποιητικό έργο του βρίσκεται κυρίως 
συγκεντρωμένο στη συλλογή «Παλιοί σκοποί» (1909), όπου είναι ενσωματωμένα και 
τα «Τραγούδια του ξενητεμένου». Πέρα από αυτή, υπάρχει το «Τραγούδι της Ζωής», 
που πρωτοκυκλοφόρησε σε γαλλική μετάφραση μετά τον θάνατό του από τον Μ. 
Βάλσα (1929), και τα επίσης μεταθανατίως δημοσιευμένα σονέτα «Αγάπης λόγια», τα 
οποία τύπωσε ο Γ. Βαλέτας. 
Από τα ποιήματα του Εφταλιώτη ξεχωρίζουν εκείνα όπου ο λαϊκός τόνος μαζί με ένα 
πηγαίο λυρισμό δίνει μια ιδιαίτερη γοητεία όμως είναι το «Ό Καθρέφτης του πύργου» 
το 1891. Γραμματολογικώς, το ενδιαφέρον όλων παραμένει, αφού συνδέονται άμεσα 
με την περίοδο της ανόδου του δημοτικισμού. 
 
Πεζογραφία 
Το πεζό έργο του λογοτέχνη είναι πολύπλευρο. Αρχίζει χρονολογικά με τη συλλογή διηγημάτων «Νησιώτικες ιστορίες» 
(1894), με την οποία και εξασφάλισε μια θέση στη νεοελληνική διηγηματογραφία αμέσως μετά από εκείνη του 
Καρκαβίτσα. Στις ιστορίες του αυτές με το άφθονο ηθογραφικό υλικό ενυπάρχει η πνοή μιας γνήσιας ελληνικότητας, που 
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δεν ξεπέφτει ποτέ στην κοινοτοπία και δεν καταφεύγει σε εύκολες λύσεις για να τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη. 
Αξεπέραστος ανάμεσα στους ήρωές τους θεωρείται ο Μαρίνος Κοντάρας, του ομώνυμου διηγήματος. Το διήγημα αυτό 
μεταφράσθηκε και στη γαλλική γλώσσα από τον ελληνιστή γλωσσολόγο Ιμπέρ Περνό το 1901, ενώ το 1948 γυρίστηκε και 
σε ελληνική κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Μάνο Κατράκη. 
Αξιόλογο θεωρείται και το διήγημα «Μαζώχτρα» (1900), εμπνευσμένο από την Κρήτη και τις αλλεπάλληλες επαναστάσεις 
της τον 19ο αιώνα. Τα διηγήματα είναι η σημαντικότερη συνεισφορά του Εφταλιώτη στη νεοελληνική λογοτεχνία. Ωστόσο 
έγραψε και ένα μυθιστόρημα: το «Μανώλης ο Ντελμπεντέρης» το 1899, που δημοσιεύθηκε στον πρώτο τόμο των 
«Απάντων» του το 1952. Το μυθιστόρημα αυτό έχει τα χαρακτηριστικά ελαττώματα που δυσκολεύουν την ανάγνωση 
πολλών κειμένων της εποχής του: φόρτο περιγραφών, μακροπερίοδο λόγο, λεξιθηρία κάποτε. Σε αντιστάθμισμα, τα 
προσόντα του είναι η ειλικρίνεια των προθέσεων, τα πλούσια και ποικίλα στοιχεία από μια ανεκμετάλλευτη ως τότε από 
τη νεοελληνική πεζογραφία θεματική: τον απόδημο ελληνισμό, που τον γνώρισε και ο ίδιος με πολύχρονη προσωπική 
επαφή. 
Για την ηθογραφική του δύναμη, ο Εφταλιώτης είχε συγκριθεί από τον Ψυχάρη με 
τον Ρώσο συγγραφέα Ιβάν Τουργκένιεφ. Πολλά από τα διηγήματα του Μυτιληνιού 
λογοτέχνη έχουν δημοσιευθεί στο λογοτεχνικό περιοδικό «Εστία» και είχαν 
μεταφρασθεί στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ισπανικά ήδη στα μέσα 
του εικοστού αιώνα. 
 
Υπόλοιπο πρωτότυπο έργο 
Ο Εφταλιώτης συνέγραψε τις «Φυλλάδες του Γεροδήμου» (1897) ως ένα ιστορικό 
ανάγνωσμα καί ένα είδος φρονηματιστικής πρόζας με την μορφή διηγημάτων που 
οι ομοϊδεάτες του το ονόμασαν «Βαγγέλιο» για παιδιά, αλλά η διάρθρωση και το 
περιεχόμενό τους τις καθιστά πιο προσιτές στους μεγάλους. Οι «Φυλλάδες» αυτές 
προαναγγέλλουν κατά κάποιο τρόπο το επόμενο έργο του, την «Ιστορία της 
Ρωμιοσύνης» (1901), με ευρύτερους στόχους και προοπτικές, που δεν 
ολοκληρώθηκε ποτέ. Ο Φώτος Πολίτης έγραψε για τον Εφταλιώτη: «Ποιητής δεν 
ήτο. Κατά βάθος ήτο πατριώτης αγνός. Ο αγών του υπήρξε κατ' εξοχήν κριτικός.». Ιστορικό του έργο, αλλά σε διαφορετικό 
κλίμα, είναι και το «Οι μεγάλοι μας Βυζαντινοί», που βρέθηκε στα ανέκδοτα γραπτά του. Σε αυτό παρουσιάζει με 
γλαφυρότητα τους μεγάλους σταθμούς της βυζαντινής ιστορίας τονίζοντας τις προσωπικότητες που την 
καταξίωσαν.Επίσης δημοσίευσε στον Νουμά λαικά παραμύθια 
Ο Αργύρης Εφταλιώτης έγραψε και ένα θεατρικό έργο, τον «Βουρκόλακα» (1900), που πρωτοπαίχθηκε στη Βάρνα όταν 
υπήρχε εκεί ακμαίος ελληνισμός. Το έργο αντλεί από την πλούσια πηγή των δημοτικών τραγουδιών, ενώ αντανακλά με 
χαρακτηριστικό τρόπο και τις αισθητικές προτιμήσεις του συγγραφέα. Ο Εφταλιώτης ήταν θερμός υποστηρικτής της 
δημοτικής γλώσσας στην ποίηση,την οποία και χρησιμοποιούσε κατά κόρον, είχε έναν δυναμισμό και ταυτόχρονα 
διακρινόταν από ευγένεια και μετριοπάθεια στην χρήση ακραίων ιδιωματικών τύπων. Τα ποιήματά του τα χαρακτήριζε 
μια ποικιλία ρυθμών και λυγεράδα στον στίχο αφού θα ήταν καλύτερα έτσι αν δεν θεωρούσε χρέος του να τα γράψει έτσι 
ώστε να μην ξεχωρίζουν όπως ο ίδιος έλεγε από τα δημοτικά τραγούδια και τα έγραφε έτσι επειδή τα θεωρούσε πως ήταν 
το μοναδικό μέσο με το οποίο η Ελλάδα θα γνώριζε την εθνική της αναγέννηση θα ήταν ή δημοτική γλώσσα και ο φορέας 
της ή δημοτική παράδοση. 
Επιλογή από τα έργα του Εφταλιώτη εκδόθηκε το 1921 υπό τον τίτλο «Εκλεχτές σελίδες». 
 

Μεταφράσεις 
Σημαντικό είναι και το μεταφραστικό έργο του Εφταλιώτη. Εκτός από τις μεταφράσεις 
ποιημάτων των Πέρσι Σέλλεϋ, Βύρωνα, Λονγκφέλοου κ.ά., απέδωσε στη νεοελληνική 
στίχους των Μυτιληνιών αρχαίων ποιητών Σαπφούς και Αλκαίου. Αλλά το απόγειο της 
μεταφραστικής του δουλειάς είναι η απόδοση της Οδύσσειας του Ομήρου κατά την 
περίοδο του Ά Παγκοσμίου πολέμου απογοητευμένος από τις ιστορικές εξελίξεις και 
εξαιτίας της κακής κατάστασης της υγείας του ως ένα είδος φυγής. Παρότι της αφιέρωσε 
πολλά χρόνια εντατικής εργασίας, δεν πρόφθασε να μεταφράσει τις τρεις τελευταίες 
ραψωδίες φτάνοντας μέχρι την ραψωδία φ. Αποτόλμησε να τον συμπληρώσει σε αυτό ο Ν. 
Ποριώτης. Η μετάφραση της Οδύσσειας από τον Εφταλιώτη, παρά τις ατέλειές της, 
θεωρείται η καλύτερη ίσως απόδοση του ομηρικού έπους στη δημοτική νεοελληνική 
γλώσσα. Ό Ψυχάρης είπε για τον Εφταλιώτη:’’Τα ρωμέικα συ μόνο τα γράφεις.Εμείς πού καί 
πού αρπάζουμε ένα ψίχουλο’’. 
 

Μια αξιολόγηση του έργου του  
Το έργο του Αργύρη Εφταλιώτη προσέφερε συνολικά θετικά στη νεοελληνική λογοτεχνία, στα χρόνια που ζητούσε να βρει 
τον δρόμο της και να ξεφύγει από το αδιέξοδο που την είχε οδηγήσει ο λογιωτατισμός. Παρότι σήμερα δε 



32 
 

χρησιμοποιούνται οι γλωσσικές ακρότητες της μαχητικής τριανδρίας του δημοτικισμού (Ψυχάρης-Πάλλης-Εφταλιώτης), 
κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την εντιμότητα των επιδιώξεών της. Ο Εφταλιώτης εργάσθηκε με αφοσίωση και συνέπεια 
για τη γλωσσική ενοποίηση του έθνους και προσέφερε και με τα αναμφισβήτητα λογοτεχνικά του προσόντα. Η ποίηση, η 
πεζογραφία του και η δημιουργική μεταφραστική του εργασία χάραξαν μία βαθύτατη τομή στη λογοτεχνία μας και 
βοήθησαν τους νεότερους να δουν καλύτερα τις επιτακτικές της ανάγκες. Στα ελληνικά γράμματα η θέση του είναι 
εξασφαλισμένη: Μία θέση κορυφαίου και καινοτόμου δημιουργού. 

Μανώλης Γιαλουράκης 
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Ηλίας Βενέζης 
 
Ο Ηλίας Βενέζης (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Ηλία Μέλλου) γεννήθηκε στις Κυδωνιές (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας . Εκεί 
είχε μετοικήσει από την Κεφαλονιά ο παππούς του, Δημήτριος Βενέζης, μετά 
το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης. Ενώ το παρωνύμιο Μέλλος είχε 
επικρατήσει ως επίθετο της οικογένειας, ο συγγραφέας υιοθέτησε το 
Βενέζης. Ήταν γιος του Μιχαήλ Δ. Μέλλου και της Βασιλικής Γιαννακού 
Μπιμπέλα. Είχε έξι αδέρφια.  
Σε αυτοβιογραφικό του σημείωμα γράφει ότι γεννήθηκε το 1904, ενώ άλλα 
επίσημα έγγραφα πιστοποιούν ως χρονολογία γεννήσεως το 1889.  
Μεγάλωσε στο Αϊβαλί ως το 1914, οπότε λόγω του διωγμού των Ελλήνων, 
αναγκάστηκε να καταφύγει με την υπόλοιπη οικογένεια στην πατρίδα της 
μητέρας του, τη Μυτιλήνη. Ο πατέρας και η αδελφή του Αγάπη παρέμειναν 
στο Αϊβαλί. Στη Μυτιλήνη, παράλληλα με το σχολείο, βοηθούσε την 
οικογένειά του εργαζόμενος σε ένα φούρνο.  
Το 1919 επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου τελείωσε το γυμνάσιο και 
διορίστηκε βοηθητικός καλλιγράφος γραμματικός στη Μητρόπολη Κυδωνιών.  
Στο Αϊβαλί γνώρισε το Φώτη Κόντογλου και από το 1920 συνεργαζόταν με τα περιοδικά Νέα Ζωή της Σμύρνης και Λόγος 
της Κωνσταντινούπολης, υπογράφοντας ως Λέλος Βενέζης.  
Το Σεπτέμβριο του 1922,τις δύσκολες αυτές μέρες για τους Έλληνες της Μικρασίας και ενώ η οικογένειά του εγκατέλειψε 
οριστικά πλέον την πανάρχαια αυτή κοιτίδα του Ελληνισμού, ο ίδιος 
αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους και υπηρέτησε στα τάγματα εργασίας στο 
εσωτερικό της Μικράς Ασίας για δεκατέσσερις μήνες.  
Καρπός της οδυνηρής αυτής εμπειρίας είναι «Το νούμερο 31328» (ο αριθμός του 
στα εργατικά τάγματα), «Το βιβλίο της σκλαβιάς», όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος.  
Οι Τούρκοι συγκροτούσαν αυτά τα τάγματα εργασίας (τα περιβόητα «αμελέ 
ταμπουρού») από τους αλλοεθνείς στρατεύσιμους. Ο Βενέζης «στρατολογήθηκε» 
σ’ αυτά και συγκαταλέγεται στους ελάχιστους που κατόρθωσαν να επιζήσουν. 
Κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης, που αποδεκάτιζαν το εξαθλιωμένο πλήθος 
των σκλάβων-αιχμαλώτων, με το μαρτύριο της πείνας και της δίψας πάντοτε παρόν, με τις επιδημίες να θερίζουν, με 

ατελείωτες εξαντλητικές οδοιπορίες, με βιασμούς, λεηλασίες και κάθε τύπου αγριότητες, οι 
στρατολογημένοι έσπαζαν πέτρες, άνοιγαν δρόμους, επισκεύαζαν γέφυρες, αποκαθιστούσαν τις 
καταστροφές που είχε προκαλέσει στο προσωρινά νικηφόρο πέρασμά του ο ελληνικός στρατός, με 
έκδηλη τη διάθεση των Τούρκων να εκδικηθούν. Σε αυτή τη θλιβερή και ετοιμοθάνατη πομπή, που 
μετακινείται συνεχώς, ο άνθρωπος παύει να έχει προσωπικότητα, γίνεται ένας αριθμός χωρίς 
παρελθόν, χωρίς ιστορία και χωρίς μέλλον. Μετατρέπεται σε άθυρμα στα χέρια των αντιπάλων του, 
μία ύπαρξη χωρίς καμία αξία, μέσα στη φρίκη, τον παραλογισμό και την παραφροσύνη του 
πολέμου.  
Το βιβλίο είναι ένα συγκλονιστικό χρονικό «γραμμένο με αίμα», όπως επεσήμανε ο ίδιος ο Bενέζης, 
προσθέτοντας: «Λέω για την καυτή ύλη, για τη σάρκα που στάζει το αίμα της και πλημμυρίζει τις 

σελίδες του». Στην αρχική του μορφή γράφτηκε το 1924 και ξαναδουλεύτηκε το 1931, οπότε εκδόθηκε για πρώτη φορά. 
H επιτυχία που σημείωσε τότε ήταν τεράστια, ακόμα και έξω από τον ελληνικό χώρο.  
Είναι ένα υπέροχο βιβλίο, μνημείο όχι μόνο της ελληνικής, αλλά της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας, είναι μια διαμαρτυρία εναντίον του παραλογισμού του πολέμου, που 
δεν ξεχωρίζει καλούς και κακούς, μια αληθινή ιστορία. 
Σύμφωνα με μαρτυρία της κόρης του, το νούμερο 31328 χαραγμένο πάνω στη 
σιδερένια πλάκα που φορούσε στο χέρι του, στα Τάγματα Εργασίας, βαθιά στην 
Ανατολή της κακουχίας, ο συγγραφέας δεν το αποχωρίστηκε ποτέ. Το ‘χε πάνω στο 
γραφείο του, το ‘παιρνε μαζί του, όταν πήγαινε ταξίδι. 
Αφέθηκε ελεύθερος το 1923 και επέστρεψε στη Λέσβο για να βρει την οικογένειά 
του. Εκεί υπήρχε αξιόλογη λογοτεχνική κίνηση (λογοτεχνικός κύκλος της 
Λεσβιακής Άνοιξης) με πρωτεργάτη τον Στράτη Μυριβήλη. Αυτός μάλιστα τον 
παρακίνησε να καταγράψει την αιχμαλωσία του και έλεγε χαρακτηριστικά ότι "του 
έμαθε πώς να κρατάει το μολύβι στο χέρι". Το «Νούμερο 31328» δημοσιεύθηκε 
για πρώτη φορά σε συνέχειες το 1924 στην εφημερίδα Καμπάνα της Μυτιλήνης, 
διευθυντής της οποίας ήταν ο Μυριβήλης. Έγινε επίσης συνεργάτης του 
Ταχυδρόμου των Μυριβήλη και Θείελπη Λευκία, καθώς επίσης και άλλων 
εφημερίδων και περιοδικών του νησιού.  
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Αυτή την περίοδο εργαζόταν αρχικά στο Πλωμάρι, ως υπάλληλος της Διευθύνσεως Κτημάτων 
εξ Ανταλλαγής του Υπουργείου Γεωργίας και στη συνέχεια ως υπάλληλος στις Τράπεζες, Εθνική 
και Ελλάδος.  
Το 1928 πήρε το τρίτο βραβείο στο διαγωνισμό διηγήματος της Νέας Εστίας για το διήγημά 
του «Ο Θάνατος» και το ίδιο έτος κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο «Ο Μανώλης Λέκας» και 
άλλα διηγήματα.  
Το 1932 μετατέθηκε στο υποκατάστημα της Τράπεζας Ελλάδος στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε 
μόνιμα στην πρωτεύουσα.  
Παντρεύτηκε το 1938 την Σταυρίτσα Μολυβιάτη με καταγωγή από το Αϊβαλί, με την οποία 
απέκτησε μια κόρη, την Άννα.  
Ακολουθεί, το μυθιστόρημα «Η Γαλήνη» (1939), με θέμα τα βιώματα ενός κοπαδιού 
κυνηγημένων προσφύγων από τη Φώκαια της Μικράς Ασίας, που γυρεύουν τη νέα τους 
πατρίδα στην ερημιά της Αναβύσσου «ένα από τα πικρά βιβλία της γενιάς μας», όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος. Από την 
ομαδική απόγνωση ξεχωρίζουν σιγά σιγά τα πρόσωπα, το πάθος για τη ζωή που πρέπει να συνεχιστεί, τα όνειρα που 
ριζώνουν για να χτυπηθούν και πάλι από τη μοίρα, η αναζήτηση της λύτρωσης και της γαλήνης.  
Το βιβλίο γίνεται θερμά δεκτό από κοινό και κριτικούς και τιμάται με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας και με έπαινο της 
Ακαδημίας Αθηνών (αργότερα θα γίνει και τηλεοπτική σειρά). 
Συνελήφθη, δικάστηκε και αθωώθηκε για τις πολιτικές του ιδέες. Την πρώτη φορά στη Μυτιλήνη, διώχθηκε από το νόμο 
του «Ιδιωνύμου», επειδή συμμετείχε στην αγωνιστική ομάδα των «Πρωτοπόρων» και τη δεύτερη, το 1936, από τη 
δικτατορία Μεταξά. Τέλος, το 1943, συνελήφθη από τη γερμανική κατοχή και τέθηκε σε απομόνωση στο «Μπλόκ C» των 
φυλακών Αβέρωφ. Αφορμή στάθηκε η ανάγνωση ενός ποιήματος του Μιστράλ για την ελευθερία, το οποίο διάβασε την 
25η Μαρτίου στο προσωπικό της τράπεζας. Αποφυλακίσθηκε με παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και άλλων 
προσωπικοτήτων της εποχής.  

Γνωρίζεται με όλους τους λογοτέχνες και καλλιτέχνες της Γενιάς του '30, της οποίας θεωρείται 
από τους σημαντικότερους εκπροσώπους. Στις 14 Δεκέμβρη 1943 κυκλοφορεί η "Aιολική Γη" ένα 
από τα αριστουργήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Είναι το βιβλίο του χαμένου παραδείσου 
των παιδικών χρόνων στα παράλια της Μικρασίας, και του δραματικού ξεριζώματος από τη 
γενέθλια γη. H έκδοση εξαντλείται μέσα σε 2 βδομάδες. Αμέσως μετά τον πόλεμο, τα βιβλία του 
μεταφράζονται σε πολλές γλώσσες κι είναι τα πρώτα που φέρνουνε την άγνωστη ως τότε ελληνική 
λογοτεχνία στον έξω κόσμο. 
Σε τελείως διαφορετικό ύφος κινείται το θεατρικό Μπλόκ C, δράμα σε τρεις πράξεις, που ο 
συγγραφέας εμπνεύστηκε από τη σύλληψή του από τους Γερμανούς και την παραμονή του στο 
κελί των μελλοθανάτων του Μπλόκ C στις φυλακές Αβέρωφ. Το έργο παίχθηκε στο Εθνικό Θέατρο 
το 1945 και εκδόθηκε το επόμενο έτος. 
Υπήρξε τακτικός συνεργάτης των εφημερίδων Βήμα (1946-1973) και Ακρόπολις (1958-1973) 

καθώς επίσης και του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας με τις εκπομπές «Σας μιλά ο φίλος σας», «Ξένοι περιηγητές στην 
Ελλάδα», «Πλοία και θάλασσα».  
Διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην πνευματική ζωή της χώρας.  
Το 1957 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, θέση από την οποία ανέπτυξε έντονη πολιτιστική δραστηριότητα.  
Από το 1950 ανέλαβε διάφορες υπεύθυνες θέσεις όπως Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων 
Σύμβουλος του Εθνικού Θεάτρου (1950-52), Διοικητικός Διευθυντής και Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής (1964-
67), Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (1960), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας των Ευρωπαίων Συγγραφέων (1965-66), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βασιλικού Εθνικού 
Ιδρύματος (1966), Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (1966-70), Πρόεδρος του 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου (1963-66), Πρόεδρος σε κριτικές επιτροπές των Υπουργείων Παιδείας και Προεδρίας (1958-
66) και ιδρυτικό μέλος της Ομάδας των 12.  
Τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του (1971-1973) υπέφερε από σοβαρό 
πρόβλημα υγείας. Πέθανε στις 3 Αυγούστου 1973 στην Αθήνα, από καρκίνο 
του λάρυγγα. Η κηδεία, σύμφωνα με την επιθυμία του έγινε στο Μόλυβο της 
Μυτιλήνης και η ταφή του στο παλιό, μικρό νεκροταφείο του Μολύβου. 
Επάνω στην πλάκα του τάφου, όπως το είχε ζητήσει ο ίδιος, δεν υπάρχει 
παρά μια μόνο λέξη: ΓΑΛΗΝΗ.  
Ο Ηλίας Βενέζης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους της λεγόμενης «γενιάς 
του '30».  
 
 
 
 



35 
 

Εργογραφία 
Μυθιστορήματα 

• Το νούμερο 31328 (1931) 
• Γαλήνη (1939) 
• Αιολική Γη (1943) 
• Ωκεανός (1956) 
• Το Μυθιστόρημα των Τεσσάρων, μαζί με τους Μυριβήλη, Καραγάτση, 

Τερζάκη (195 Λέκας (συλλογή, 1927) 
• Εμανουήλ Λεύκας (συλλογή, 1939) 
• Αιγαίο (συλλογή, 1941) 
• Ακήφ (διήγημα, 1944) 
• Άνεμοι (συλλογή, 1944) 
• Ώρα Πολέμου (συλλογή, 1946) 
• Οι νικημένοι (συλλογή, 1954) 
• Αρχιπέλαγος (συλλογή, 1969)  

 
Ταξιδιωτικά και αφηγήσεις 

• Φθινόπωρο στην Ιταλία (ταξιδιωτικό, 1950) 
• Αμερικανική Γη (ταξιδιωτικό, 1955) 
• Αργοναύτες (χρονικά και ταξίδια, 1962) 
• Εφταλού (αφηγήσεις, 1972) 
• Περιηγήσεις (ταξιδιωτικό, 1973) 
• Στις ελληνικές θάλασσες (αφηγήσεις, 1973) 
• Μικρασία Χαίρε (αφηγήσεις, 1974) 

 
Ραδιόφωνο  

• Πλοία και Θάλασσες (συγγραφή & αφήγηση, 1969) 
• Έλληνες και Ξένοι Περιηγητές (συγγραφή & αφήγηση, 1970) 

 
Θέατρο 

• Μπλοκ C (θεατρικό, 1963) 
 

Άλλα έργα 
• Έξοδος (χρονικό της κατοχής, 1950) 
• Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός (ιστορικό, 1952) 
• Χρονικόν της Τραπέζης της Ελλάδος (ιστορικό, 1955) 
• Εμμανουήλ Τσουδερός (ιστορικό, 1966) 
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Ασημάκης Πανσέληνος 
 
Ο Ασημάκης Πανσέληνος (1903-1984), γιος του εμπόρου υφασμάτων Ιωακείμ και της 
Μυρτώς το γένος Βελισσαρίου, γεννήθηκε στη Μυτιλήνη, όπου πέρασε τα παιδικά και 
γυμνασιακά του χρόνια. Σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου 
αποφοίτησε το 1929 και εργάστηκε ως δικηγόρος. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του 
προσκάλεσε στη Μυτιλήνη, από κοινού με το Βασίλη Αρχοντίδη, τον Γιάννη Ψυχάρη, γεγονός 
που χαιρετήθηκε από τους κατοίκους του νησιού ως πρωτοποριακή πνευματική κίνηση. Στη 
δικτατορία του Μεταξά συνελήφθη για αντικαθεστωτική δράση (από κοινού με τους 
Ν.Καρβούνη, Κ.Βάρναλη και Γ.Κορδάτο) και κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και του 
εμφυλίου εντάχτηκε στην Αντίσταση και κλείστηκε από τους ιταλούς και τους άγγλους στις 
φυλακές Αβέρωφ και το Χασάνι αντίστοιχα. Μετά το τέλος του Εμφυλίου διετέλεσε 
βουλευτής Λέσβου (1950-1951) με το κόμμα της ΕΛΔ. Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε το 
1921 με τη βράβευση ενός πεζογραφήματός του σε διαγωνισμό του περιοδικού του 
Θεόδωρου Θεοδωρίδη (Ντορή Ντόρου) Μυτιληνιός, στο οποίο δημοσίευσε στη συνέχεια 
στίχους και πεζά, ενώ ακολούθησαν δημοσιεύσεις του, με διάφορα ψευδώνυμα, σε έντυπα 
όπως ο Ελεύθερος Λόγος (1921), η Καμπάνα (1923-1924), ο Ταχυδρόμος (1925), η Λεσβιακή Μούσα (1925-1927) και οι 
Λεσβιακές Σελίδες (1925). Συνεργάστηκε επίσης με τους Νέους Πρωτοπόρους (από το 1931), τα Νεοελληνικά Γράμματα 
(μετά το 1936), τη Μάχη (από το 1945) την Πολιτική, τα Ελεύθερα Γράμματα (1945-1947) κ.α., όπου δημοσίευε 
λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα και κριτικά δοκίμια, ενώ το 1946 εξέδωσε την ποιητική συλλογή "Μέρες οργής". Γνωστός 
ωστόσο έγινε κυρίως μέσα από το αυτοβιογραφικό πεζογράφημα "Τότε που ζούσαμε" (1974), στο οποίο παρουσιάζεται η 
κοινωνική και πολιτική κατάσταση της Ελλάδας από την προπολεμική περίοδο ως την εποχή του εμφυλίου. Στα ίδια 
πλαίσια κινήθηκε και πεζογράφημά του με τίτλο "Νερά και χώματα" και άλλα πολλά.  
 
Λογοτεχνική παρουσία 
Η πρώτη του εμφάνιση στα ελληνικά γράμματα πραγματοποιήθηκε το 1921, όταν και βραβεύθηκε για ένα πεζό σε 
διαγωνισμό του περιοδικού "Μυτιληνιός". Στη συνέχεια συνεργάστηκε με αρκετά αθηναϊκά περιοδικά (Ταχυδρόμος, 
Νεοελληνικά Γράμματα, Ελεύθερα Γράμματα κ.α. ) δημοσιεύοντας ποιήματα, κριτικά δοκίμια και άρθρα. Το 1946 εξέδωσε 
την πρώτη του ποιητική συλλογή "Μέρες Οργής" ενώ το 1974 εξέδωσε το αυτοβιογραφικό πεζογράφημα "Τότε που 
ζούσαμε", το οποίο και τον καταξίωσε στο ευρύτερο κοινό. Ο Πανσέληνος υπήρξε πνεύμα κριτικό και προοδευτικό με 
σατιρική φλέβα που καταπιάστηκε με αρκετά είδη λόγου (αυτοβιογραφικά, δοκίμια, ταξιδιωτικά, πεζογραφία, ποίηση, 
πρόζα,κριτική,). 
Παράλληλα με την συγγραφική του δραστηριότητα υπήρξε αρθρογράφος στις εφημερίδες Μάχη (Σβώλος - Τσιριμώκος) 
και "Πολιτική" (Τσιριμώκος). 
 
Εργογραφία 
Ποιητικές συλλογές 

• Μέρες οργής (1945)  
• Ταξίδια με πολλούς ανέμους (1964) 
• Το Καφενείο του άλλου δρόμου 

Πεζογραφήματα 
• Μέρες από την ζωή μας (1957) 
• Τότε που ζούσαμε (εκδόσεις Κέδρος, 1974 - επανέκδοση το 2014 

από τις εκδόσεις Μεταίχμιο) 
• Νερά και χώματα και άλλα πολλά (εκδόσεις Κέδρος, 1977) 
• Σημειωματάριο (εκδόσεις Κέδρος, 1984) 
• Φύλλα ημερολογίου, 1941 - 1943 (εκδόσεις Κέδρος, 1993) 

Δοκίμια 
• Η παράξενη φιλία μας με το Γιώργο Θεοτοκά (1978) 
• Άγγελος Σικελιανός ή τα πολιτικά πρόσωπα των θεών (εκδόσεις 

Κέδρος, 1981) 
• Η Κίνα η δική μου (εκδόσεις Κέδρος, 1983) 

Διάφορα 
• Στη Μόσχα, με τα νιάτα του κόσμου (ταξιδιωτικό, 1963) 
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Νικόλαος Καμπάς  
 
Ο Νικόλαος Καμπάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη, όπου παρακολούθησε εγκύκλια και γυμνασιακά 
μαθήματα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και αναγορεύτηκε 
διδάκτωρ το 1880. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του δημοσίευσε στίχους του στο Ραμπαγά, το 
Μη χάνεσαι και άλλα λογοτεχνικά περιοδικά, εντάχθηκε στο λογοτεχνικό ρεύμα του παρνασσισμού 
και υπήρξε ένας από τους εισηγητές της Νέας Αθηναϊκής Σχολής στην ποίηση μαζί με τον Παλαμά, 
τον Σουρή, τον Γρυπάρη και τον Δροσίνη. Το 1880 εξέδωσε την ποιητική συλλογή Στίχοι. Σύντομα 
ωστόσο αναχώρησε για την Αλεξάνδρεια όπου αφοσιώθηκε στο νομικό κλάδο και εξελίχθηκε από 
Εφέτης ως Πρόεδρος των μεικτών δικαστηρίων, τίτλος που για πρώτη φορά τότε αποκτήθηκε από 
Έλληνα νομικό. Πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 1932. 
 
Εργογραφία 
(πρώτες αυτοτελείς εκδόσεις) 
Στίχοι. Αθήνα, Βιβλιοπωλείο Ανδρέου Κορομηλά, 1880. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

Μίλτος Κουντουράς  
 
Ο Μίλτος Κουντουράς γεννήθηκε στο Σκόπελο της Λέσβου. Την αγάπη του για τα 
γράμματα τη χρωστά στον πατέρα του Γεώργιο Κουντουρά, ο οποίος ασχολήθηκε πολύ με 
τη μόρφωση των παιδιών του. Από το 1905 γίνεται συνδρομητής του περιοδικού 
«Διάπλασις των Παίδων» του Γρηγορίου Ξενόπουλου, όπου και στέλνει έργα του με το 
ψευδώνυμο «η ψυχή της Λέσβου». 
Φοιτητής στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών δημοσιεύει στο προοδευτικό περιοδικό της 
εποχής "Νουμάς" με το ψευδώνυμο «Μίλτος Λέσβης». Ταυτόχρονα είναι ιδρυτικό μέλος 
του σωματείου Φοιτητική Συντροφιά και μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Σκοπός και 
των δύο σωματείων είναι η προώθηση του δημοτικισμού και η εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση. 
Από το 1915 μέχρι το 1923 εργάζεται ως εκπαιδευτικός. Το έργο του διακόπτεται από 
συχνές στρατεύσεις λόγω της πολιτικής ρευστότητας της εποχής εκείνης. Το 1922 τον 
βρίσκει στρατιώτη στο Μικρασιατικό Μέτωπο. 
Το 1923 δημοσιεύει στη λεσβιακή εφημερίδα Καμπάνα του Στρατή Μυριβήλη το άρθρο 
(σε συνέχειες) «Κλείστε τα σχολειά». Τονίζει πόσο αφύσικη είναι η ζωή των παιδιών στο σχολείο και πόσο αυτό τα 
αποξενώνει από τη ζωή. Την ίδια χρονιά παίρνει μέρος σε διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας και με κρατική υποτροφία 
φεύγει για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία. Σπουδάζει Παιδαγωγική-Διδακτική και Ψυχολογία. 
Επιστρέφει στην Ελλάδα στα τέλη του 1926 και από τις 13/12/1926 διορίζεται διευθυντής στο Διδασκαλείο Θηλέων 
Θεσσαλονίκης (ΔΘΘ), που το διηύθυνε μέχρι το 1930. Η τριετία 1927-1930 αναφέρεται ως Ιερή τριετία για τα ελληνικά 
γράμματα. Εφαρμόζει πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας που προωθούσαν την κριτική σκέψη και την αυτενέργεια 
των μαθητριών στην εργασία, χειρωνακτική και πνευματική. Δεν άργησαν κι εδώ, μετά τα Αθεϊκά και τα Μαρασλειακά να 
ξεσπάσουν τα «σκάνδαλα» του Διδασκαλείου Θηλέων το 1928. Οι κατηγορίες εναντίον του Μ. Κουντουρά όμοιες με τις 
προηγούμενες. Αφορούν: «την θρησκευτικήν και εθνικήν μόρφωσιν των μαθητριών του Διδασκαλείου τούτου[...]», την 
περιφρόνηση προς την παράδοση, την αχαλίνωτη ελευθερία προς τις μαθήτριες, τις ομιλίες «περί ήβης, φυσικών ορμών 
[...]»[2] Βγαίνει απαλλακτικό πόρισμα και συνεχίζει να εργάζεται στο ΔΘΘ μέχρι το 1930, οπότε και διορίζεται σύμβουλος 
στο Εκπαιδευτικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Το 1931 δημοσιεύει στην εφημερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης άρθρο με 
τον τίτλο «η Διαμαρτυρία ενός ανθρώπου, η αγανάκτηση ενός παιδαγωγού». Για το άρθρο αυτό καλείται σε απολογία και 
τιμωρείται με «ποινή επιπλήξεως» από τον υπουργό Παιδείας Γ. Παπανδρέου. Το 1933 απολύεται από το Εκπαιδευτικό 
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Το 1936 εκδίδει το περιοδικό Παιδεία. Την ίδια χρονιά παντρεύεται την Ολυμπία Δημούλα και 
αποκτά ένα γιο, το Λίνο. Πεθαίνει το 1940 στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετά από εγχείρηση στο στομάχι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%82#cite_note-2
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Ζωγραφική 
 
Εισαγωγή  
Η αιολική Λέσβος με τα μαγευτικά τοπία της και την πνευματικότητα της έχει αποτελέσει και συνεχίζει να αποτελεί πηγή 
έμπνευσης πολλών πνευματικών δημιουργών. 
Η κορυφαία επίδραση του τόπου και η κοινωνική ζωή του νησιού ασκούν μια ιδιαίτερη επιρροή στις ψυχές των ανθρώπων 
και έχει ωθήσει πολλούς από αυτούς στην πνευματική και καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία. Ποιητές, γλύπτες, 
ζωγράφοι,  
Ο Ελύτης γράφει χαρακτηριστικά για τη Λέσβο «ότι μοιάζει με παράξενο μηχανισμό από αντισταθμίσματα, που κάνει το 
φως να είναι γεμάτο σκότος, το κάμα γεμάτο από μυστική δροσιά, το θόρυβο γεμάτο από σιωπή ατέρμονη, ατελεύτητη. 
Είναι ένας τρόπος που κανείς από τους γνωστούς μας φυσικούς νόμους δεν έχει πέραση.» 
Ο μόχθος των αγροτών και των ψαράδων, τα παραδοσιακά καφενεία με τα μεγάλα παράθυρα, οι βυζαντινές εκκλησίες με 
τα ξυλόγλυπτα τέμπλα. Όλα λουσμένα στο φως του ήλιου και το γαλάζιο της θάλασσας. Ο Κόλπος της Γέρας, ο Μόλυβος, 
η Αγιάσο, το απολιθωμένο δάσος… 
Το νησί έχει καταδείξει πολλούς και σπουδαίους Λέσβιους ζωγράφους, αλλά και πολλούς ακόμα που απλά μόλις το 
γνώρισαν το ερωτεύτηκαν και εμπνεύστηκαν από αυτό και έχουν όλοι τους δημιουργήσει σπουδαία έργα. 
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Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (περ. 1870-1934)  
 
Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ είναι ο πιο γνωστός Έλληνας λαϊκός ζωγράφος. Γεννήθηκε γύρω στο 1870 στη Βαρειά Μυτιλήνης. 
Ήταν το μεγαλύτερο από τα οκτώ παιδιά του Γαβριήλ και της Πηνελόπης. Ο πατέρας του, 
Γαβριήλ Κεφαλάς ή Κεφάλας, ήταν τσαγκάρης ενώ η μητέρα του, Πηνελόπη Χατζημιχαήλ, 
ήταν κόρη αγιογράφου. Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα, λόγω της πολύ αδύνατης 
κράσης του, αλλά και της αριστεροχειρίας του. Ο αριστερόχειρας εκείνη την εποχή 
εθεωρείτο μειονεκτικό άτομο και προκαλούσε αρνητικά σχόλια στους γύρο του. Οι γονείς, 
αλλά και οι δάσκαλοί του προσπάθησαν με καταπιεστικό και βίαιο τρόπο να του αλλάξουν 
χέρι γραφής και να τον κάνουν δεξιόχειρα. Ο μικρός Θεόφιλος τότε κλείστηκε στον κόσμο 
του και βρήκε παρηγοριά στη ζωγραφική που τις βασικές της γνώσεις απέκτησε δίπλα στον 
παππού του που ήταν αγιογράφος. Σε ηλικία περίπου δεκαοκτώ ετών, επειδή η ζωή του 
ήταν πολύ δύσκολη εξαιτίας του κόσμου που τον κορόιδευε γιατί κυκλοφορούσε 
φορώντας την παραδοσιακή φουστανέλα δραπετεύει από τη Μυτιλήνη και πηγαίνει στη 
Σμύρνη, την πόλη με τους χιλιάδες Έλληνες. Εκεί δουλεύει σαν θυροφύλακας στο ελληνικό 
προξενείο και παράλληλα ζωγραφίζει. Στη Σμύρνη, ο Θεόφιλος θα διαμορφώσει τη 
ζωγραφική του και το του θεματολόγιο της που ήταν από τον κόσμο της αρχαιότητας, του 
Βυζαντίου και της νεότερης Ελλάδας. Τότε κάνει τη ζωγραφική επάγγελμά του. 
Με το ξέσπασμα του Ελληνοτουρκικού πολέμου το 1897 φεύγει από τη Σμύρνη για την 
Ελλάδα, με την πρόθεση να καταταγεί σαν εθελοντής στρατιώτης δεν πρόλαβε όμως γιατί 
ο πόλεμος είχε τελειώσει. Αποφασίζει λοιπόν να έρθει στο Βόλο, που την εποχή εκείνη 
ήταν πλούσιο αγροτικό και βιομηχανικό κέντρο. Εκεί ζει μέσα στη φτώχεια και ζωγραφίζει 
για ψίχουλα τους τοίχους μαγαζιών του Βόλου και του Πηλίου. Πλούσιο το έργο που θα 
αφήσει ο Θεόφιλος στην περιοχή, θα ζωγραφίσει διάφορα καφενεία, ταβέρνες και χάνια, στα οποία έβρισκε τα 
απαραίτητα για την επιβίωσή του και στα γύρω από το Βόλο χωριά, όπως στις Μηλιές που ζωγράφισε στην εκκλησία της 
Αγίας Μαρίνας, στην Πορταριά που ζωγράφισε το καφενείο ΚΑΡΑΒΟΣ που έχει κατεδαφιστεί, ζωγράφισε ένα καφενείο στη 
Μακρινίτσα, στο χωριό Αγιος Βλάσης το σπίτι του Γκέκα, στην Ανακασιά το σπίτι του Κοντού, το μύλο του Κοντογιάννη, το 

ελαιοτριβείο του Βαραλή, τον 'Αγιο Ονούφριο στο Μύλο του Κοντού, στην Άλλη 
Μεριά το φούρνο του Βελέντζα, το σπίτι του Γκουντέλια κ.ά. Στην πόλη του Βόλου 
άρχισε νά ζωγραφίζει γύρω στα 1925 με την εγκατάσταση των προσφύγων της 
Μικράς Ασίας στην περιοχή. Οι πρόσφυγες έκτισαν τις παράγκες τους σε διάφορους 
ελεύθερους χώρους της πόλης, όπως στη πλατεία Ρήγα Φεραίου, στη πλατεία 
Ελευθερίας και προς το τέρμα της οδού Ιωλκού, στις οποίες παράγκες ο Θεόφιλος 
ζωγράφιζε πολύχρωμες επιγραφές με λουλούδια και πουλιά, διάφορες παραστάσεις 
στις προσόψεις των μαγαζιών κ.ά., τα οποία, λίγα χρόνια αργότερα, το 1930 
καταστράφηκαν από πυρκαγιά. Εκτός από τη ζωγραφική του δραστηριότητα, ο 
Θεόφιλος συμμετείχε στη διοργάνωση λαϊκών θεατρικών παραστάσεων στις εθνικές 
γιορτές και την περίοδο της Αποκριάς, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, άλλοτε ντυμένος 
σαν Μεγαλέξανδρος, με τους μαθητές σε παράταξη μακεδονικής φάλαγγας, και 
άλλοτε σαν ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, με εξοπλισμό και κουστούμια που 
έφτιαχνε ο ίδιος. Τα οικονομικά του Θεόφιλου καλυτέρευσαν κάπως, όταν ένας 

πλούσιος γαιοκτήμονας της Μαγνησίας, ο Γιάννης Κοντός, του αναθέτει το 1912 την τοιχογράφηση του σπιτιού του στην 
Ανακασιά. Ο Θεόφιλος ζωγραφίζει σκηνές από την Επανάσταση του '21, αρχαίους 
θεούς και τοπία. Σήμερα, η οικία Κοντού είναι το Μουσείο Θεόφιλου στο Βόλο. Το 
1927, μη μπορώντας να αντέξει ένα χοντρό αστείο που του έκαναν, εγκαταλείπει τον 
Βόλο και επιστρέφει στη γενέτειρά του τη Μυτιλήνη. (Λέγεται ότι κάποιος, για να 
διασκεδάσει τους ανθρώπους ενός καφενείου, έριξε τον Θεόφιλο από μια σκάλα, όπου 
ήταν ανεβασμένος και ζωγράφιζε). Στην Μυτιλήνη, παρά τις κοροϊδίες και τα 
πειράγματα του κόσμου, συνεχίζει να ζωγραφίζει, πραγματοποιώντας αρκετές 
τοιχογραφίες σε χωριά, συνήθως για ένα πιάτο φαγητό και λίγο κρασί. Πολλά από τα 
έργα του αυτής της περιόδου έχουν χαθεί, είτε από φυσική φθορά είτε εξαιτίας 
καταστροφής τους από τους κατόχους τους. Αυτή την περίοδο ο ζωγράφος Γιώργος 
Γουναρόπουλος μιλά με ενθουσιασμό για το έργο του Θεόφιλου στο Μυτιληνιό Στρατή 
Ελευθεριάδη που ήταν κριτικός τέχνης στο Παρίσι με το γαλλικό όνομα Τεριάν. Ο 
Ελευθεριάδης είναι ο άνθρωπος που θα κάνει γνωστό τον Θεόφιλο, τόσο στην Ελλάδα, 
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όσο και στο εξωτερικό. Του αγοράζει χρώματα, πινέλα και πανιά και 
αναθέτει στον πατέρα του να του στέλνει στο Παρίσι όσα έργα 
ζωγραφίζει.  
Τότε παρατηρείται και μία στροφή στη θεματολογία του Θεόφιλου. Τα 
ιστορικά και ηρωικά θέματα δίνουν τη θέση τους στα πιο καθημερινά. 
(Με έξοδα του Ελευθεριάδη ανεγέρθηκε επίσης το 1964 το Μουσείο 
Θεοφίλου στην Βαρειά). Τα έργα του ο Θεόφιλος τα υπέγραφε συνήθως 
χρησιμοποιώντας το επώνυμο της μητέρας του, ενώ το μοναδικό έργο 
που φέρνει το πραγματικό όνομά του είναι μια εικόνα των αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης στο σκευοφυλάκιο του ιερού ναού των 
Ταξιαρχών στις Μηλιές Πηλίου και έχει την υπογραφή «Έργο Θεόφιλου 
Γαβριήλ Κεφαλά». Ο Θεόφιλος πέθανε τον Μάρτιο του 1934, παραμονές 
του Ευαγγελισμού, πιθανότατα από τροφική δηλητηρίαση. Ένα χρόνο 

αργότερα, έργα του εκτέθηκαν στο Μουσείο του Λούβρου ως δείγματα της δουλειάς ενός γνησίου λαϊκού ζωγράφου της 
Ελλάδας. Το 1935 δημοσιεύεται μια συνέντευξη του Στρατή Ελευθεριάδη-Τεριάντ στην εφημερίδα «Αθηναϊκά Νέα», που 
χαρακτηρίζει τον Θεόφιλο σαν ένα «μεγάλο Έλληνα ζωγράφο». Ένα χρόνο αργότερα οργανώνει έκθεσή των έργων του στο 
Παρίσι. Ο μεγάλος αρχιτέκτονας Λε Κορμπιζιέ γράφει σε άρθρο του για τον Θεόφιλο «...Είναι ζωγράφος γεννημένος από 
το ελληνικό τοπίο. Μέσω του Θεόφιλου, ιδού το τοπίο και οι άνθρωποι της Ελλάδας: κοκκινόχωμα, πευκότοπος και 
ελαιώνας, θάλασσα και βουνά των θεών, άνθρωποι που λούονται σε μια τολμηρά επικίνδυνη ηρεμία.». Στις 3 Ιουνίου 
1961 ο Θεόφιλος περνά τις πύλες του Λούβρου για μία μεγάλη 
αναδρομική έκθεση. Σήμερα, έργα του υπάρχουν διάσπαρτα σε 
πολλά μουσεία (Βαρειάς στη Μυτιλήνη και Ελληνικής Λαϊκής 
Τέχνης στην Αθήνα), καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.  
 
 

Το έργο του  
Τη δουλειά του Θεόφιλου μπορούμε να τη χωρίσουμε σε τρεις 
μεγάλες περιόδους, (κατά τον Τσαρούχη) που ξεχωρίζουν μεταξύ 
τους. Α) Είναι η περίοδος της Θεσσαλίας. Τα έργα που έκανε στη 
Θεσσαλία είναι τα περισσότερα σχέδια και σπάνια έχουν χρώμα 
και έχουν κάτι το σκληρό. Β) Η εποχή της επανόδου του στη 
Μυτιλήνη αποτελεί τη δεύτερη περίοδο της ζωγραφικής του. Στα έργα του τώρα υπάρχει μια χρωματική ευφορία, με 
πλήθος σπάνιους τόνους, λεπτότατους μα και συγχρόνως γεμάτους ευδαιμονία, είναι λιγότερο σχέδια και εκφράζουν 
ευτυχία και ξενοιασιά. Έχουν μιαν απίστευτη ποιότητα στην ύλη τους και μια δυνατή συνείδηση των έργων τέχνης, με 
ανατολίτικα και βυζαντινά στοιχεία. Γ) Την εποχή που θα συναντήσει τον Στρατή Ελευθεριάδη-Τεριέν η ζωγραφική του 
αλλάζει. Αυτή την εποχή τα εντυπωσιακά και πολύτιμα χρώματα αρχίζουν να υποχωρούν κάπως και να δίνουν τη θέση 
τους σε χρώματα πιο σωστά, πιο ζωγραφικά. Ό,τι ήθελε να κάνει στο Βόλο με το επιμελημένο και σφιχτό σχέδιο, το 
καταφέρνει τώρα με τα δικά του μέσα: με το χρώμα.  
Τα έργα του Θεόφιλου απεικονίζουν μια μεγάλη ποικιλία ελληνικών θεμάτων τα οποία μπορούν να χωριστούν σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες: Τα έργα που παρουσιάζουν τη φύση και τον άνθρωπο, και αυτά, που μέσα από τα δικά του μάτια, 
περιγράφουν θέματα από την ελληνική μυθολογία, την ιστορία και τη θρησκεία. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 
προσωπογραφίες, τοπία, διακοσμητικά σχέδια και εικόνες της καθημερινής ζωής της εποχής του. Η δεύτερη, αποτελείται 

από θέματα θρησκευτικά, θέματα από τη μυθολογία, την 
αρχαιότητα, το Βυζάντιο, την επανάσταση του 21 και τη 
νεοελληνική ιστορία. Ο Θεόφιλος είχε τη δύναμη να 
μεταμορφώνει, με τα δικής του κατασκευής χρώματα, τις 
πιο ταπεινές επιφάνειες, όπως χαρτόνια, σανίδια, 
τενεκέδες, βαμβακερά πανιά, τοίχους μαγαζιών και σπιτιών, 
σε έργα τέχνης. Τον γεμάτο λεβεντιά και δροσιά κόσμο του 
μας τον μετέφερε κυρίως μέσω των χρωμάτων του που 
επηρεασμένα από το ελληνικό φως εξέφραζαν μια 
ατμόσφαιρα και ένα τοπίο καθαρά ελληνικό. Οι αποχρώσεις 
και ο τρόπος που συνδύαζε, άλλοτε λαμπερά, ζωηρά και 
δραματικά, και άλλοτε ήρεμα, απαλά και λυρικά, αλλά 
πάντα αρμονικά, μετέβαλλαν τις εικόνες του σ ένα ζωντανό 
κόσμο.  
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Ο Γιώργος Σεφέρης γράφει για τον Θεόφιλο  
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας φτωχός φουστανελάς που είχε τη μανία να ζωγραφίζει. Τον έλεγαν Θεόφιλο. Τα πινέλα 
του τα κουβαλούσε στο σελάχι του, εκεί που οι πρόγονοί του βάζαν τις πιστόλες και τα μαχαίρια τους. Τριγύριζε στα χωριά 

της Μυτιλήνης, τριγύριζε στα χωριά του 
Πηλίου και ζωγράφιζε. Ζωγράφιζε ό,τι του 
παράγγελναν, για να βγάλει το ψωμί του. 
Υπάρχουν στον Άνω Βόλο κάμαρες ολόκληρες 
ζωγραφισμένες από το χέρι του Θεόφιλου, 
καφενέδες στη Λέσβο, μπακάλικα και μαγαζιά 
σε διάφορα μέρη που δείχνουν το πέρασμά 
του -αν σώζονται ακόμη. Ο κόσμος τον 
περιγελούσε. Του έκαναν μάλιστα και αστεία 
τόσο χοντρά, που κάποτε τον έριξαν κάτω από 
μιαν ανεμόσκαλα και του σπασαν ένα-δυο 

κόκαλα. Ο Θεόφιλος, ωστόσο, δεν έπαυε να ζωγραφίζει σε ό,τι έβρισκε. Είδα πίνακές του φτιαγμένους πάνω σε κάμποτο, 
πάνω σε πρόστυχο χαρτόνι. Τους θαύμαζαν κάτι νέοι που τους έλεγαν ανισόρροπους οι ακαδημαϊκοί. Έτσι κυλούσε η ζωή 
του και πέθανε ο Θεόφιλος, δεν είναι πολλά χρόνια, και μια μέρα ήρθε ένας ταξιδιώτης από τα Παρίσια. Είδε αυτή τη 
ζωγραφική, μάζεψε καμιά πενηνταριά κομμάτια, τα τύλιξε και πήγε να τα δείξει στους φωτισμένους κριτικούς που 
κάθονται κοντά στο Σηκουάνα. Και οι φωτισμένοι κριτικοί βγήκαν κι έγραψαν πως ο Θεόφιλος ήταν σπουδαίος ζωγράφος. 
Και μείναμε μ ανοιχτό το στόμα στην Αθήνα. Το επιμύθιο αυτής της ιστορίας είναι ότι λαϊκή παιδεία δε σημαίνει μόνο να 
διδάξουμε το λαό αλλά και να διδαχτούμε από το λαό.  
 
Ο Αλέκος Φασιανός μιλά για τον Θεόφιλο  
Το 1959 μας πήγε μερικά παιδιά ο αρχιτέκτων Π. Μυλωνάς στη 
Μυτιλήνη να καταγράψουμε ταβάνια, σπίτια και έργα. Τότε όλα 
αυτά ήταν εν τη γενέσει. Εγώ ζήτησα από τον Π. Μυλωνά να με 
στείλει στην Αγιάσσο να αντιγράψω έργα του Θεόφιλου σε 
καφενεία, σε τοίχους που ήταν ετοιμόρροποι. Και πράγματι, 
βρήκα ένα εγκαταλελειμμένο καφενείο και άρχισα να 
αντιγράφω με διαφανές την τοιχογραφία. Σε λίγο έρχεται μια 
γριά μαυροφόρα και άρχισε να σπάει καρύδια στο σκαλί του 
καφενείου. Μου λέει: «Παιδάκι μου τον ήξερα τον Θεόφιλο εγώ. 
Φορούσε μια φουστανέλα λερή, που μπορούσες ν ακονίσεις 
μαχαίρια από τη λίγδα, ήταν παλιοελλαδίτης». Προφανώς γιατί 
είχε μακριά φουστανέλα κι όχι βράκες. «Και τι έγινε;» τη ρωτώ. 
«Αχ παιδάκι μου, του λέω, τι είναι αυτό που ζωγραφίζεις; Μου 
λέει: Είναι μια γυναίκα που θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την 
Ελλάδα». Πραγματικά, ο Θεόφιλος είχε ζωγραφίσει τη θυσία της Ιφιγένειας και το αισθάνθηκε έτσι ακριβώς. Ότι 
θυσιάστηκε στην κυριολεξία για το καλό των Ελλήνων. Βλέπουμε λοιπόν το μεγαλείο του Θεόφιλου. Αυτός ο άνθρωπος 
δεν ήταν σαν τους ζωγράφους τους Έλληνες της σχολής του Μονάχου, ή από τους άλλους που πήγαν στη Γαλλία ή στην 
Ολλανδία και μας έφεραν τα φώτα του ρομαντισμού, τον εμπρεσιονισμό και τις καραβογραφίες. Δεν ήταν εισαγωγέας 
τέχνης, ήταν δημιουργός πραγματικός. Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, ο εξαιρετικός αυτός λαϊκός ζωγράφος που απαθανάτισε 

θρύλους και παραδόσεις, καθημερινές στιγμές από την 
ελληνική πραγματικότητα με το μοναδικό του προσωπικό ύφος 
καθιστά τα έργα του από τα πλέον αναγνωρίσιμα της ελληνικής 
ζωγραφικής. Ήταν αυτοδίδακτος καλλιτέχνης και έχει 
αναγνωριστεί ως ο σπουδαιότερος λαϊκός καλλιτέχνης της 
Ελλάδας μετά θάνατον όμως!!!  
 
Μια κριτική του έργου του 
Θεόφιλος. Αγράμματος, βραδύγλωσσος και ζερβοχέρης το 
πρώτο παιδί από τα οκτώ της οικογένειας του τσαγκάρη 
Γαβριήλ Κεφάλα και της Πηνελόπης, κόρης του αγιογράφου 
Κωνσταντή Ζωγράφου ή Χατζημιχαήλ, γεννήθηκε στη Bαρειά 
Λέσβου το 1870.  
Ταξίδεψε ...«οπλαρχηγός και θυροφύλαξ εν Σμύρνη» διέφυγε 
μετά από επεισόδιο με τις τουρκικές αρχές στην Αθήνα, 
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προσπάθησε να καταταγεί στον 
Ελληνικό στρατό και στον πόλεμο του 
1897 δεν γίνεται δεκτός. Σύμφωνα με 
τα λεγόμενά του, κατατάσσεται 
εθελοντής στις μάχες του Βελεστίνου 
και του Δομοκού - στο Βόλο θα 
παραμείνει 30 χρόνια να ζωγραφίζει 
καφενεία, ταβέρνες, μαγαζιά, χάνια, 
σπίτια… Έπαιξε με τα παιδιά τον 
Μακεδόνα στρατηλάτη, τον 
περιγέλασαν. Έστηνε θεατρικές 
παραστάσεις, άκουγε τα γιούχα. 
Αντιμετωπίσθηκε ως αδέσποτος 
σκύλος τρώγοντας τα σκουπίδια 
τους. Τοιχογράφησε το 1912 τον τελευταίο όροφο του σπιτιού του μυλωνά Γιάννη Κοντού στην Ανακασιά του Άνω Βόλου. 
Προστάτης του δήλωνε και ο μυλωνάς …. Πέθανε στο σπιτόπουλό του στην Λέσβο την 24η Μαρτίου 1934 από τροφική 
δηλητηρίαση υπαιτιότητα των προστατών του.  
Θεόφιλος. Οι ερευνητές και κυνηγοί τού ζωγραφικού του έργου έφεραν τα στοιχεία …το πρώτο χρονολογημένο έργο που 
βρέθηκε στο Βόλο ήταν μια αυτοπροσωπογραφία μικρών διαστάσεων. Στις Μηλιές ζωγράφισε την εκκλησία της Αγίας 
Μαρίνας. Στην Πορταριά το καφενείο ‘‘κάραβος’’ που έχει κατεδαφιστεί. Στον Άγιο Βλάση το σπίτι του Γκέκα. Τον μύλο 
του Κοντογιάννη. Το ελαιοτριβείο του Βαραλή. Τον Άγιο Ονούφριο στο Μύλο του Κοντού. Στην Άλλη Μεριά τον φούρνο 
του Βελέντζα. Το σπίτι του Γκουντέλια… Το 1925, με την εγκατάσταση των προσφύγων, ζωγραφίζει επιγραφές και 
παραστάσεις στις προσόψεις των μαγαζιών. Τα παραπήγματα καταστράφηκαν στην πυρκαγιά το 1930. Λένε, ο ζωγράφος 
Γιώργος Γουναρόπουλος το 1925 σε ένα ταξίδι του στο Βόλο είδε τοιχογραφίες του για πρώτη φορά στο φούρνο του 
Αθανάσιου Ζαρίκου. Τις φωτογραφίζει ο Βολιώτης φωτογράφος Κώστας Ζημέρης και ο Γουναρόπουλος τις στέλνει στον 
Τeriade. Ο ‘‘Γουναρό’’ χωρίς ουσιαστικό έργο αλλά μιμητικό και διακοσμητικό (όπως και ο Νίκος Χατζηκυριάκος – Γκίκας) 
ψάχνει άκρες στο Παρίσι με τους γνωστούς τρόπους αυλοκολακείας προς το σινάφι των τεχνοκριτών…  
Θεόφιλος. Ζωγράφος της σπερματικής δύναμης και όχι λαϊκός τεχνίτης. Οι λαϊκοί τεχνίτες δρούσαν σε «μπουλούκια» 
μαστόρων με ποικίλες ειδικεύσεις, στους Χιονιάδες, παραμεθόριο χωριό της Ηπείρου - έχουμε ζωγράφους, ξυλογλύπτες, 
μαστόρους χτιστάδες να λειτουργούν ως ομάδα. Ο Θεόφιλος δεν συνεχίζει την παράδοση της βυζαντινής τέχνης, ούτε 
είναι εκφραστής της ελληνικότητας, αυτά είναι λόγια κολασμένων σοβινιστών του 1930. Ο Θεόφιλος ζωγραφίζει από 
ανάγκη έκφρασης και επιβίωσης… βλέπει σε λιθογραφίες Γενοβέφες, εθνικά θέματα των λιθογράφων Αθανάσιου Ιατρίδη 
(1798-1866) και Σωτήρη Χρηστίδη (1858-1940) και λέει: «αυτό το κάνω και εγώ στον τοίχο σου, στην ταμπέλα σου, όπου 

θες …» … μα δεν κάνει ό,τι δεν μπορεί.. δεν κάνει ό,τι τον εμποδίζει να πει 
όλη του την αλήθεια. Αναπλάθει, αναδημιουργεί, αφαιρεί, προσθέτει και 
όλα κατά το δοκούν της σύνθεσής του και της προσωπικής του αφήγησης …. 
ο Θεόφιλος είναι ο τελευταίος ζωγράφος του μοναχικού ποιητικού 
ενστίκτου και όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού ή αφελή. Εκ του πονηρού, 
γιατί η κριτική πάντα συναινεί με την εμπορία ή στην αδυναμία του 
‘‘συλλέγω και εμπορεύομαι’’…  
Ως εκφραστές του πηγαίου αισθήματος κρατώ πρώτα τον Όμηρο γιο του 
θεού Απόλλωνα και της μούσας Καλλιόπης, πατέρα της επικής ποίησης και 
ενδεικτικά αναφέρω τους Παναγιώτη Ζωγράφο από την Βαρδώνια της 
Λακωνίας, τον Πέτρο Κάτσα από την Αίγινα, τον Αλκιβιάδη Σκουλά (Γρυλλιό) 
απ’ τα Ανώγεια Κρήτης (και αναφέρομαι στις πέτρες του), τον καταγόμενο 
από την Καλαμάτα μπάρμπα-Γιάννη Βράχαλη (το 1860 εγκαταστάθηκε στο 
καφενείο, απέναντι από το τελωνείο, στον Άγιο Σπυρίδωνα του Πειραιά. 
έστησε το μπερντεδάκι του και έπαιζε με τις πρωτόγονες φιγούρες του), τον 
Κώστα Καράμπαλη (ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η ζωγραφική του 
θεάτρου σκιών στο σχεδιασμό χρωματισμό των φιγούρων και στα ντεκόρ). 
Στον ίδιο χώρο έκφρασης οι Αβραάμ Αντωνάκος, Κώστας Μάνος, Αντρέας 
Αγιομαυρίτης, κι ο Φρίξος Γαζέπης με τις ζωγραφιές του των ηρωικών 
παραστάσεων. Αυτοί ενδεικτικά είναι οι εκφραστές του γνήσιου αισθήματος 
και σε αυτή την παρέα αναπτύχθηκαν δεύτερες και τρίτες φωνές που η 
εμπορία και το συλλεκτικό πάθος τις είχε ανάγκη…  
Θεόφιλος… Μετά τον θάνατό του επικρατεί υστερία ανακάλυψης όχι μόνο 
των έργων του αλλά και κατασκευής νέων ειδώλων… θάνατο που χρεώνω σε 

κάποιον πλούσιο συντοπίτη του και στον Στρατή Ελευθεριάδη (Μυτιλήνη 1897 - Παρίσι 1983), γνωστό και με το 
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καλλιτεχνικό Τεριάντ, τεχνοκριτικό, εκδότη εντύπων, συλλέκτη- τεχνέμπορο, συνεργάτη του εκδότη, έμπορα έργων τέχνης 
Κριστιάν Ζερβός (Αργοστόλι 1889 – Παρίσι 1970).  
Ο Ελευθεριάδης… αντί μισού πινακίου φακής έδινε παραγγελίες θεμάτων στον Θεόφιλο για να ζωγραφίζει και ας 
επιδείκνυε ότι αυτός τον ζει και ας το θέλει έτσι και ο συναινετικός ιστορικός λόγος που πάντα συνεργεί σε ό,τι σπρώχνει 
τον πένητα ζωγράφο στον δολοφόνο.  
Με την σειρά αυτή των κειμένων στον «κόσμο του επενδύτη» στο εδώλιο του χρόνου κάτι τέτοιους καλώ για να εκτίσουν 
ποινή. Και στο θάνατο του Θεόφιλου σας δείχνω τους Ελευθεριάδη και τον χαμερπή πλούσιο συντοπίτη του…: 1934 
Mυτιλήνη Bαρειά, απόγευμα… πήγε άρρωστος στο σπίτι του αδελφού του Παναγιώτη. H Μαρία, γυναίκα του αδελφού 
του, του έδωσε τσάι κι ένα παξιμαδάκι … έφυγε.  
Η αδελφή του Φώτο, σε συνέντευξή της στον Bασίλη Πλάτανο: «Τον φώναξε ένας πλούσιος να του ζουγραφίση μερικά 
"κάντρα", σαν είδε πως η τέχνη του είχε αξία και του 'δωσε μπαγιάτικο φαγί από ψάρια και κρέας»…  
1934 Μυτιλήνη Bαρειά, στο σπιτόπουλο Ιθάκης 17: «O καημένος τα πήρε, γιατί στη χάση και στη φέξη έτρωγε τέτοια 
φαγητά και σαν πήγε στο δωμάτιό του, που το είχε νοικιασμένο στο Bουνάρι, τα έφαγε με όρεξη κι άφησε τα μισά να τα 
γιοματίση και ταχιά… αλλά δεν πρόλαβε. Ήταν χαλασμένα, ούτε του σκυλιού τους δεν τα δίνανε, τον πειράξανε και τη 
νύχτα της παραμονής του Bαγελισμού του 1934, πέθανε από δηλητηρίαση».  
Η γειτόνισσά του, κυρά Σουλτάνα, του ’φερνε κάθε πρωί γάλα, είχε δυο μέρες να τον δει… Το βράδυ της Κυριακής είχε 
ακούσει βογκητά… έσπρωξαν την πόρτα, πίσω της μια βαριά πέτρα, δεν άνοιγε. O Παναγιώτης έσπασε το παράθυρο… 
Φώτο: «Tονέ βρήκανε πεθαμένο στερνά από τρεις μέρες που είχε πια βρωμίσει και τονέ πήρε ο Δήμος άρον άρον και τον 
έθαψε. Δεν προκάναμε ούτε να τον ασπαστούμε, ούτε να τον δούμε».  
Θεόφιλος. Αγράμματος, βραδύγλωσσος, ζερβοχέρης ….Τον έθαψαν με έξοδα της δημαρχίας. Τον έθαψαν με το «τίποτα» 
του Στρατή Ελευθεριάδη, ως πένητα μα του ονείρου μακεδόνα στρατηλάτη. Τον έθαψαν στο νεκροταφείο του αγίου 
Παντελεήμονα...  
 
Σύμφωνα με τον Γιάννη Τσαρούχη:  
«…Τη δουλειά του Θεόφιλου μπορούμε να τη χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες περιόδους, που ξεχωρίζουν αρκετά μεταξύ 
τους. Πρώτη είναι η περίοδος της Θεσσαλίας. Όπως είπαμε και στην αρχή, τα έργα τα καμωμένα στη Θεσσαλία, αν 
εξαιρέσουμε τα πετυχημένα κι αριστουργηματικά του, είναι τις περισσότερες φορές σφιγμένα, με μια τάση για σχέδιο, 
που σπάνια φτάνει σ’ αποτέλεσμα, ενώ στο χρώμα έχουν μια περιορισμένη κλίμακα που, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις 
-έχω υπ’ όψη μου μερικά θαυμάσια έργα- έχουν κάτι το σχεδιαστικό και συγχρόνως το σκληρό. Η εποχή της επανόδου του 
στη Μυτιλήνη αποτελεί τη δεύτερη περίοδο της ζωγραφικής του. ένα είδος δισταγμού μαζί κι επιμέλειας, που υπάρχει 
στα έργα του Βόλου, εξαφανίζεται εδώ για να δώσει τη θέση του σε μια χρωματική ευφορία, με πλήθος σπάνιους τόνους, 
λεπτότατους μα και συγχρόνως γεμάτους ευδαιμονία. Τα έργα αυτά επιζητούν λιγότερο το σχέδιο, μα ίσως στο βάθος να 
είναι πιο σχεδιασμένα. Το χρώμα τους φτάνει σε μια λάμψη που εκφράζει ευτυχία, ξενοιασιά και,  
συγχρόνως, εκστασιακή αυτοσυγκέντρωση. Έχουν μιαν απίστευτη ποιότητα στην ύλη τους, μια δυνατή συνείδηση των 
κανόνων του έργου τέχνης, με την ανατολίτικη και βυζαντινή σημασία του όρου. Εκεί γύρω στην εποχή που θα συναντήσει 
τον Τeriade, ίσως όμως και λίγα χρόνια πριν, η ζωγραφική του αλλάζει. Αυτή είναι η τρίτη περίοδός του. εδώ τα 
εντυπωσιακά και πολύτιμα χρώματα αρχίζουν να υποχωρούν κάπως, για να δώσουν τη θέση τους σε χρώματα πιο σωστά, 
πιο ζωγραφικά. Ό,τι ήθελε να κάνει στον Βόλο με το επιμελημένο και σφιχτό σχέδιο, το καταφέρνει τώρα με τα δικά του 
μέσα: με το χρώμα…». 
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Τα γνωστότερα έργα του Θεόφιλου  
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Γεώργιος Ιακωβίδης  
 
Ο Γεώργιος Ιακωβίδης, ο οποίος γεννήθηκε το 1853 στα Χίδηρα της Λέσβου, 
σε ηλικία 13 ετών πήγε στην Σμύρνη, για να ζήσει με τον θείο του, πρακτικό 
αρχιτέκτονα και να φοιτήσει στην Ευαγγελική Σχολή, ενώ παράλληλα 
εργαζόταν. Είχε δείξει από νωρίς ενδιαφέρον για την τέχνη και κυρίως για την 
ξυλογλυπτική.  
Αν και ήταν άνθρωπος ήσυχος και σοβαρός ,δεν θα τον έβλεπες να μιλά 
δυνατά ή να γελά. Τα μάτια του, όμως, αγκάλιαζαν με τρυφερότητα τον κόσμο 
γύρω του. Υπήρχε μια φήμη στην πόλη πως οι πίνακές του, ήταν πολύ 
όμορφοι, γιατί ζωγράφιζε με ένα μαγικό πινέλο που είχε φέρει κρυφά από την 
πατρίδα του. Με το πινέλο αυτό έλεγαν πως κατάφερνε να δίνει ζωντάνια και 
φως σε ό,τι ζωγράφιζε και ήταν αλήθεια πως τα έργα του αντανακλούσαν μια γλυκιά ομορφιά, μια ξεχωριστή ηρεμία. Η 
αγάπη του για τα παιδιά ήταν πολύ μεγάλη. Ωστόσο στα έργα του ,που αναφέρονταν σε αυτά, έδειχνε χαρακτηριστικά 
πόσο τρυφερή σχέση υπήρχε ανάμεσα στη παιδική αθωότητα στους παππούδες τους και τις γιαγιάδες του.  
Το 1870, όταν εγγράφηκε στο Σχολείο των Τεχνών της Αθήνας είχε δασκάλους στην Αθήνα τον ζωγράφο Νικηφόρο Λύτρα 
και τον γλύπτη Λεωνίδα Δρόση. Από το Σχολείο των Τεχνών αποφοίτησε με 
άριστα τον Μάρτιο του 1877, ενώ είχε ήδη αρχίσει να διακρίνεται για το 
ζωγραφικό του ταλέντο. Τον Νοέμβριο του 1877 έλαβε υποτροφία από το 
ελληνικό κράτος και αμέσως αναχώρησε για το Μόναχο με σκοπό να 
συνεχίσει τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της πόλης. Δάσκαλοί 
του εκεί ήταν ο Λούντβιχ φον Λεφτς , ο Βίλχελμ φον Λίντενσμιτ και ο 
Γκάμπριελ φον Μαξ . Το 1883, αποφοίτησε από την Ακαδημία Καλών Τεχνών 
του Μονάχου, αλλά για τα επόμενα δεκαεφτά χρόνια συνέχισε να εργάζεται 
στην ίδια πόλη. Το 1878, δημιουργήθηκε στο Μόναχο εργαστήριο και σχολή 
ζωγραφικής θηλέων από τον ίδιο ,που λειτούργησε μέχρι το 1898. Με το 
ταλέντο και την εργατικότητά του, έγινε ευρύτατα γνωστός και αγαπητός. Οι 
διακρίσεις άρχισαν να διαδέχονται η μία την άλλη: «Χρυσούν μετάλλιον» 
στην Αθήνα το 1888, ιδιαίτερο βραβείο των Παρισίων 1889, «Βραβείο τιμής» 
στην Βρέμη το 1890, «Χρυσούν μετάλλιον» του Βερολίνου το 1891, «Χρυσούν 
μετάλλιον» του Μονάχου το 1893, το «Οικονόμειον βραβείον» στην Τεργέστη 
το 1895, το βραβείο Βαρκελώνης το 1898 και το χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι 
το 1900.  
Το 1889 πέθανε η σύζυγός του, Άγλα. Το γεγονός αυτό σημάδεψε την ζωή 
του και λέγεται πως έπειτα σταμάτησε να ζωγραφίζει χαρούμενα παιδικά 
θέματα.  
Το 1900, ιδρύθηκε η Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας και ο Ιακωβίδης 
κλήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση να επιστρέψει στην Ελλάδα και 
διορίστηκε πρώτος της διευθυντής. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του 
Νικηφόρου Λύτρα το 1904, διορίστηκε ως άμισθος καθηγητής ελαιογραφίας στην Σχολή Καλών Τεχνών  
Το 1930, αποχωρεί από την διεύθυνση της Ανωτάτης, πλέον -μετά την αναδιοργάνωσή της- Σχολής Καλών Τεχνών, με τον 
τίτλο του «επιτίμου διευθυντού». Πέθανε το 1932, λίγο καιρό πριν κλείσει τα ογδόντα του. Η Εθνική Πινακοθήκη τον 
τίμησε με μεγάλη αναδρομική έκθεση τον Νοέμβριο του 2005.  
Ο Ιακωβίδης υπηρέτησε πιστά τον γερμανικό ακαδημαϊκό νατουραλισμό της λεγόμενης «Σχολής του Μονάχου». Τα 
θέματά του, παρότι ζωντανά και γεμάτα ελληνικό φως, διακατέχονται από την θεατρικότητα και την αυστηρότητα που 
επέβαλε ο ακαδημαϊσμός. Η στάση του απέναντι στον γαλλόφερτο ιμπρεσιονισμό ήταν επικριτική. Γι' αυτό και 
κατηγορήθηκε ότι έβαλε τροχοπέδη στην εισαγωγή νεωτεριστικών καλλιτεχνικών ρευμάτων στην Ελλάδα. Εντούτοις, 
νεότεροι τεχνοκριτικοί βρίσκουν ότι ο συντηρητικός Iακωβίδης δεν στάθηκε εμπόδιο σε νεωτεριστές μαθητές του, έστω 
κι αν δεν συμμεριζόταν τους δρόμους που ακολουθούσαν.  
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Τα γνωστότερα έργα του Γεωργίου Ιακωβίδη  
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Φώτης Κόντογλου  
 
Ο Φώτης Κόντογλου (το πραγματικό του όνομα ήταν Φώτιος Αποστολέλης) γεννήθηκε 1896 στο 
Αϊβαλί (Κυδωνίες) της Μικράς Ασίας και ήταν τέταρτο παιδί του Νικολάου Αποστολλέλη και της 
Δέσποινας, Κόντογλου (είχε ακόμη μεγαλύτερους δύο αδελφούς, τον Γιάννη και τον Αντώνη και 
μια αδερφή, την Αναστασία (Τασίτσα). Σε ηλικία ενός μόλις έτους ορφάνεψε από πατέρα και την 
οικογένεια ανέλαβε ο αδερφός της μητέρας του αρχιμανδρίτης Στέφανος Κόντογλου που ήταν 
ηγούμενος στη ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής στις Κυδωνίες. Τα παιδικά και νεανικά του 
χρόνια ο Κόντογλου τα έζησε στο Αϊβαλί. Εκεί τελείωσε το 1912 το Γυμνάσιο και ήταν συμμαθητής 
με το λογοτέχνη και ζωγράφο Στρατή Δούκα και μέλος μιας ομάδας μαθητών που εξέδιδε το 
περιοδικό «Μέλισσα», το οποίο ο Κόντογλου διακοσμούσε με ζωγραφιές. Το 1913, μετά την 
αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο γράφτηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, από την οποία 
δεν αποφοίτησε ποτέ, αφού λίγους μήνες αργότερα την εγκατέλειψε και έφυγε για να συνεχίσει 
τις εικαστικές σπουδές του στο Παρίσι με οικονομική βοήθεια από τον θείο του. Στο Παρίσι παρακολούθησε μαθήματα 
ζωγραφικής και συνεργάστηκε με το γαλλικό περιοδικό Illustration, σε διαγωνισμό του οποίου βραβεύτηκε για την 
εικονογράφηση του έργου του Κνουτ Χάμσουν: «Η πείνα». (1916) Το 1917 ταξίδεψε στην Ισπανία και την Πορτογαλία.  
Το 1918 επέστρεψε ξανά στη Γαλλία όπου τότε έγραψε και το πρώτο του λογοτεχνικό βιβλίο, το Pedro Cazas. Το 1919 μετά 
το τέλος του Α Παγκοσμίου πολέμου επέστρεψε στη γενέτειρά του, το Αϊβαλί, όπου ανέπτυξε πνευματική δραστηριότητα 
και ίδρυσε τον σύλλογο «Νέοι Άνθρωποι», στον οποίο συμμετείχαν ο Ηλίας Βενέζης, ο Στρατής Δούκας, ο Ευάγγελος 
Δαδιώτης, ο Πάνος Βαλσαμάκης και άλλοι εξέχοντες λόγιοι της εποχής και διορίστηκε ως καθηγητής Γαλλικών και Ιστορίας 
της τέχνης στο εκεί Παρθεναγωγείο. Το 1921 πήρε μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία και μετά την καταστροφή του 1922 
κατέφυγε αρχικά στη Μυτιλήνη και στη συνέχεια στην Αθήνα μετά από πρόσκληση των Ελλήνων λογοτεχνών που διάβασαν 
το βιβλίο του και ενθουσιάστηκαν, όπως της Έλλης Αλεξίου, του Μάρκου Αυγέρη, της Γαλάτειας Καζαντζάκη και του Νίκου 
Καζαντζάκη. Το 1923 έκανε ταξίδι στο Άγιο Όρος όπου εκεί ανακάλυψε τη βυζαντινή ζωγραφική και αντέγραψε πολλά έργα 
και έγραψε αρκετά κείμενα. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα, εξέδωσε το λεύκωμα «Η Τέχνη του Άθω» και έκανε την πρώτη 
του έκθεση με έργα ζωγραφικής που ήταν αντίγραφα αγιογραφιών, αρχικά στη Μυτιλήνη και στη συνέχεια στην Αθήνα. 
Το 1925 παντρεύτηκε τη συμπατριώτισσά του Μαρία Χατζηκαμπούρη και εγκαταστάθηκαν στη Νέα Ιωνία Αττικής. Δύο 

χρόνια αργότερα γεννιέται η κόρη τους Δέσπω. Την περίοδο 1930-1932 
εργάστηκε ως συντηρητής εικόνων στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας και 
στο Κοπτικό Μουσείο του Καΐρου. Το 1932 κτίζει το σπίτι του στην οδό 
Βιζυηνού 16, στα Πατήσια, όπου μαζί με τους μαθητές του Τσαρούχη και 
Εγγονόπουλο ζωγραφίζουν με νωπογραφίες ένα δωμάτιό του. Από το 1933 
δίδαξε Ιστορία της τέχνης και ζωγραφική στο Αμερικάνικο Κολέγιο Αθηνών 
όπου εκεί γνωρίστηκε με τον Κάρολο Κουν. Το 1935 ανέλαβε να οργανώσει 
το Βυζαντινό τμήμα του μουσείου της Κέρκυρας. Στη συνέχεια ανέλαβε τη 
συντήρηση των τοιχογραφιών του Μυστρά, την αγιογράφηση πολλών 
εκκλησιών και τη διακόσμηση του Δημαρχείου της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια 
της Κατοχής, θύμα του μαυραγοριτισμού, αναγκάζεται να πουλήσει το σπίτι 
του για ένα σακί αλεύρι και μετακομίζει με την οικογένειά του σε ένα 
γκαράζ. Το 1963 τραυματίστηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα με τη σύζυγό 
του και έμεινε κατάκοιτος. Πέθανε το 1965 στο νοσοκομείο του 
Ευαγγελισμού από μετεγχειρητική μόλυνση μετά από  χειρουργική 
επέμβαση στην κύστη.  
Τιμήθηκε:  
1. Με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1961 για το βιβλίο του 
«Έκφρασις της Ορθοδόξου Εικονογραφίας».  
2. Με το Βραβείο «Πουρφίνα» της Ομάδας των Δώδεκα, το1963 για το 
βιβλίο του «Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου»  
3. Με το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών για 
το σύνολο του έργου του και του απονεμήθηκε ο «Ταξιάρχης του Φοίνικος».  

 

Το έργο του 
 Το λογοτεχνικό και ζωγραφικό ύφος του Κόντογλου ήταν βυζαντινοπρεπές και λαϊκότροπο και παραξένευε την κοινωνία 
της εποχής του που ήταν συνηθισμένη στην τεχνοτροπία της Δύσης. Ο Κόντογλου δε νεωτέριζε ακολουθώντας τη τάση 
του Παρισιού δηλαδή την ευρωπαϊκή τεχνοτροπία, αλλά καινοτομούσε χρησιμοποιώντας στοιχεία της «ξεχασμένης» 
παραδοσιακής τέχνης και προτείνοντας την επιστροφή σ αυτή. Να τι έγραφε σχετικά: «Οι άνθρωποι καταντήσανε σαν 
άδεια κανάτια, που προσπαθούν να γεμίσουν τον εαυτό τους, ρίχνοντας μέσα ένα σωρό σκουπίδια, εκθέσεις με 
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τερατουργήματα, μπάλες, ομιλίες και αερολογίες, καλλιστεία, που μετριέται η ομορφιά με την μεζούρα, ηλίθιους 
καρνάβαλους, συλλόγους λογής-λογής με γεύματα και με σοβαρές συζητήσεις για τον ίσκιο του γαϊδάρου, συνδέσμους 
αφιερωμένους στους αποθεωμένους άνδρας της Ευρώπης κι ένα σωρό άλλα τέτοια. Αυτή, με μια ματιά, είναι η εικόνα 
της ανθρωπότητας σήμερα, που να μην αβασκαθεί!!! Που να βρει κανένας 
κατάφύγιο;... Δόξα τον Θεό, που υπάρχει ακόμα κάποιο καταφύγιο για μας που δεν 
είμαστε σε θέση να νοιώσουμε «το μεγαλείο της εποχής μας». Δόξα τον Θεό που 
υπάρχουν ακόμα κάποιοι τόποι που δεν τους εξήρανε αυτή η φυλλοξήρα που λέγεται 
σύγχρονος πολιτισμός... «Καλά είναι να υπάρχεις, αλλά να ζεις είναι άλλο πράγμα».  
 
Το συγγραφικό του έργο  
Ο Φώτης Κόντογλου δεν ήταν απλά ένας συγγραφέας κουρσάρικων περιπετειών, που 
αφοσιώθηκε στη θρησκειολογία, όπως τον κατηγόρησαν μερικοί, αλλά ένας 
δυναμικός πεζογράφος με βαθύτατη ελληνική συνείδηση. Άνθρωπος αγνός 
ανεπιτήδευτος, με ταπεινοσύνη, με γνήσιο ορθόδοξο βίωμα. Έκρυβε μέσα του τέτοια 
καλοσύνη, που μόνο θαυμασμό προκαλούσε. Κουβαλώντας μέσα του τις ρίζες της 
γνήσιας μεταβυζαντινής παράδοσης του Μικρασιατικού Ελληνισμού, με τους αγώνες 
μιας ολόκληρης ζωής, ο Κόντογλου μας έφερε με το λόγο κοντά στις ρίζες αυτές. 
Έδωσε στη πεζογραφία τα φτερά που της έλειπαν, αποδιώχνοντας κάθε δυτική και 
αναγεννησιακή μίμηση των ξένων προτύπων και μας άνοιξε τα μάτια στους 
κινδύνους του οικουμενισμού.  
Το θησαυρισμένο συγγραφικό έργο του Κόντογλου εκτείνεται σε 11 τόμους ενώ οι 
πληροφορίες μιλάνε για μεγάλο αθησαύριστο έργο διάσπαρτο σε διάφορα έντυπα ή 
φυλαγμένο σε αρχεία. Επίσης πολύ σημαντικό είναι και το αρχείο της αλληλογραφίας του. Η κατάσταση δυσχερένεται και 
από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Κόντογλου δεν κρατούσε βιβλιογραφικό αρχείο των δημοσιεύσεών του.  
• Pedro Cazas (Παρίσι 1920) -Αϊβαλί τυπογραφείο Κυδωνιακού Αστέρα /εκδ.οίκος Χ Γανιάρη και Σία, Αθήναι, χ.χ.ε. [1922]. 
• Βιβλία του Βέγα. Φ. Κόντογλου: Βασάντα. Με ζωγραφιές και με πλουμίδια απ'το χέρι το συγγραφέα, εκδ.Χρ. 

Γιανιάρης,χ.χ.ε., [1923]. 
• Η τέχνη του Άθω. Αντιγραφή και ανασυγκρότηση Φώτη Κόντογλου, εκδ.Χρ. Γάνιαρης, χ.χ.ε., [1923]. 
• Ταξείδια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Ανατολής, περιγραφικά του τί ακούμε από τα χρόνια των Βυζαντινών, 

των Φράγκων, των Βενετσάνων και των Τούρκων, Αθήνα, 1928. 
• F. Contoglou, Icons et Fresques d' Art Byzantin, Athenes, 1932. 
• [Με τη συνεργασία του Ανδρέα Ξυγγόπουλου], Τοιχογραφίαι εκκλησιών του Υμηττού. Μοναί Θεολόγου και 

Καισαριανής,εκδ.Ανωνύμου ΕταιρείαςΕλληνικές Τέχνες, Αθήναι 1933 
• Ο Αστρολάβος. Βιβλίο παράξενο γραμμένο από το Φώτη Κόντογλου, Κέρκυρα 1935 [Αθήνα, 1934-στο εσώφυλλο]. 
• Φημισμένοι άντρες και λησμονημένοι,εκδ.Αετός, 1942. 
• Ὁ θεός Κόνανος καί τό μοναστῆρι του τό λεγόμενο καταβύθιση, εκδ. Σ. Νικολόπουλος, Αθήναι 1943. 
• Ἱστορίες καί περιστατικά κι' ἄλλα γραψίματα λογῆς λογῆς, Νικολόπουλου, 1944. 
• Ὁ κουρσάρος Πέδρο Καζᾶς, Γλάρος, 1944. 
• Ιστορία ενός καραβιού που χάθηκε απάνου σε μια ξέρα, εκδ,Πήγασου, Αθήναι 1944. 
• Ἓλληνας θαλασσινός στίς θάλασσες τῆς νοτιᾶς, Γλάρος, 1944. 
• Η Αφρική και οι θάλασσες της Νοτιάς, Γλάρος, 1944. 
• Ο μυστικός κήπος,εκδ.Αστήρ, 1944. 
• Οἱ ἀρχαῖοι ἄνθρωποι τῆς Ἀνατολῆς: Ἱστορία ἀληθινή, Νικολόπουλος, 1945. 
• Βίος και άσκησις του οσίου πατρός ημών Αγίου Μάρκου του αναχωρητού του εξ Αθηνών, [1947]. 
• Βίος και πολιτεία του Βλασίου Πασκάλ του διά Χριστόν σαλού, εκδ.Ι.Κολλάρος και σία, Αθήναι 1947. 
• Άνθος, ήγουν λόγια ανθολογημένα από τους πατέρας υπό Φ.Κόντογλου, εκδ.Ελληνική Δημιουργία, 1949. 
• Ἡμερολόγιον παιδικόν τοῦ 1949, Ἀποστολική Διακονία, 1949. 
• Η λειτουργική τέχνη ή βυζαντινή ζωγραφική, Αθήνα 1956. 
• Η Αγιασμένη Ελλάδα, Αθήναι 1957-ανάτυπο από τα Δίπτυχα της Ορθοδοξίας. 
• Όρη Άγια, Αθήναι 1958. 
• Βίβλος καλούμενη Έκφρασις τομ.α,β, εκδ.Αστήρ-Παπαδημητρίου,Αθήναι 1960 
• Η απελπισία του θανάτου εις την θρησκευτικήν ζωγραφικήν της Δύσεως και η ειρηνόχυτος και πλήρης ελπίδος 

ορθόδοξος εικονογραφία, Αθήναι 1961. 
• Έργα Α΄.Το Αϊβαλί η πατρίδα.,εκδ.Αστήρ-Παπαδημητρίου, Αθήναι 1962. 
• Έργα Β'. Αδάμαστες ψυχές., εκδ.Αστήρ-Παπαδημητρίου, Αθήναι 1962. 
• Η εν Χριστώ θαυμαστή μεταμόρφωσις της Αικατερίνης Λύτρα,Αθήναι 1962. 
• Έργα Γ'.Η πονεμένη Ρωμιοσύνη, εκδ.Αστήρ-Παπαδημητρίου, Αθήναι 1963. 
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• Τι είναι η Ορθοδοξία και τι είναι ο Παπισμός. Απλαί και ταπειναί σκέψεις ένός πιστού τέκνου της Μίας, Αγίας Καθολικής 
και Αποστολικής Εκκλησίας, Αθήναι, 1964 (α΄εκδ και β'εκδ με προσθήκη προλόγου και επιλόγου)  

• Έργα Δ'., Γιαβάς ο θαλασσινό και άλλες ιστορίες, εκδ.Αστήρ-Παπαδημητρίου, 1965. 
• Ο Παπά-Νικόλας Πλανάς,εκδ,Αστήρ-Παπαδημητρίου, 1965. 
• Έργα Ε', Πέδρο Καζάς-Βασάντα και άλλες ιστορίες,εκδ.Αστήρ-Παπαδημητρίου, 1967. 
• Ο Καστρολόος, εκδ.Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 1987 (β εκδ) [1977]. 
• Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου, Παπαδημητρίου, 2000. 
• Παναγία και Υπεραγία: Η μετά τόκον παρθένος και μετά θάνατον ζώσα, Αρμός, 2000. 
• Γίγαντες ταπεινοί, επιλογή από άρθρα για αγίους δημοσιευμένα στις εφημερίδες, Ακρίτας, 1991. 
• Το ασάλευτο θεμέλιο, επιμέλεια Κώστας Σαρδελής, Ακρίτας, 2000. 
• Μικρό Εορταστικό, Ακρίτας, 1985. 
• Ανέστη Χριστός: Η δοκιμασία του λογικού, Αρμός, 2001. 
• Μυστικά άνθη: Ήγουν: Κείμενα γύρω από τις αθάνατες αξίες της 

ορθόδοξης ζωής, Παπαδημητρίου, 2001 
• Χριστού γέννησις: Το φοβερόν μυστήριον, Αρμός, 2001. 
• Για να πάρουμε μια ιδέα περί ζωγραφικής, Αθήνα : Αρμός, 2002. 
• Σκληρό τάμα, εικονογράφηση Γιώργου Κόρδη, Αρμός, 2003. 
• Το πάρσιμο της Πόλης, εικονογράφηση Σταμάτης Μπονάτσος, Ακρίτας, 

2003. 
• Ταξιδευτές κι ονειροπόλοι, επιμέλεια Νίκος Αγνάντος, Ακρίτας, 2005. 
 
Το ζωγραφικό του έργο  
 Ο Κόντογλου υπήρξε πρώτα απ΄ όλα Αγιογράφος, δηλαδή ζωγράφος της 
λειτουργικής τέχνης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με συνείδηση του 
θεολογικού χαρακτήρα της ζωγραφικής μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας 
του ανθρώπου αφού πίστευε πως η Αγιογραφία δεν είναι πάρεργο ή έστω 
μια κάποια απασχόληση, αλλά Ιερουργία. Αυτή η επίγνωση είναι που τον 
έκανε να αλλάξει τον ξεστρατισμένο δρόμο της νεοελληνικής αγιογραφίας 
και να τον στρέψη προς τις πηγές της Παράδοσης. Χωρίς ίσως να είναι ο 
πρώτος ή ο μόνος που αγιογραφεί σε βυζαντινή τεχνοτροπία, είναι ο 
πρώτος που απόλυτα πιστεύει στην αξία της ξεχασμένης ζωγραφικής 
παράδοσης του τόπου που ταιριάζει με τη ρωμέϊκη ιδιοσυγκρασία του καθώς και την ανατολική καταγωγή του, όπου 
ελληνική παράδοση και ορθόδοξη πίστη είχαν ζυμωθεί σε μια αδιάσπαστη ένωση, χρωματισμένη από την έντονη αντίθεση 
προς τη Δύση, την αλλόδοξη Δύση, την εχθρική με φιλική επικάλυψη Δύση. Ο Φ. Κόντογλου ζωγράφησε και φορητές 
εικόνες και τοιχογραφίες. Παλαιότερες είναι οι φορητές εικόνες που είναι διάσπαρτες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και 
που ακολουθούν την Κρητική Σχολή ζωγραφικής με έντονο όμως το προσωπικό του στοιχείο. Τα σχέδια των εικόνων του 
είναι σίγουρα και καθαρά, ενώ οι φόρμες τους κατά κανόνα κλειστές. Οι προπλασμοί του για τα πρόσωπα και τα χέρια 
είναι σκούροι καστανόχρωμοι κα στα ενδύματα προτιμά τους ήσυχους τόνους, που δένουν με το πρόσωπο και τα γυμνά 
μέρη (μερικά από τα έργα του: οι εικόνες του τέμπλου του Αγίου Νικολάου Πατησίων -1947- και η εικόνα των Τριών 
Ιεραρχών στην Καπνικαρέα -1934-). Για τις τοιχογραφίες στις εκκλησίες δεν είναι πολύ εύκολο να αποτιμηθεί το έργο του 
γιατί ο Φ. Κόντογλου δούλευε μαζί με τους μαθητές του και είναι δύσκολη η διάκριση του προσωπικού του έργου και της 
εργασίας των μαθητών του. Από τις παλαιότερες τοιχογραφίες του είναι αυτές που υπάρχουν (μέρος των τοιχογραφιών) 
στην εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής στην Παιανία, που ιστόρησε μαζί με το μαθητή του Τερζή στα 1946. (Οι στρατιωτικοί 
Άγιοι: Θεόδωρος, Γεώργιος, Δημήτριος, Μερκούριος κ.ά., είναι από τα καλύτερα δείγματα της αγιογραφίας του. Οι Άγιοι 
αυτοί εικονίζονται σαν αληθινά παλικάρια και πρωταθλητές της πίστεως). Βάση της ζωγραφικής των τοιχογραφιών του 
είναι η Κρητική Σχολή, ό- που τα χρώματά του και τα σχέδια του έμεναν πιστά στην παραδοσιακή τεχνική που εξέφραζε 
την αλήθεια της «αποκεκαλυμένης πίστης» επειδή ο ίδιος ήσαν εκφραστής και συνεχιστής αυτής της πίστης, μπορούσε 
να εκφράζει ταπεινά και ειλικρινά τον εαυτό του και να ενώνει το αιώνιο με το «καιρικό» χωρίς σύγχυση και χωρίς το ένα 
να κυριαρχεί σε βάρος του άλλου. Άλλες αγιογραφημένες εκκλησίες από τον Κόντογλου είναι η Καπνικαρέα, ο Άγιος 
Γεώργιος Κυψέλης, ο Άγιος Νικόλαος Πατησίων, ο Αγιος Χαράλαμπος Πολυγώνου, η Αγίας Βαρβάρα Αιγάλεω, ο Άγιος 
Ανδρέας στα Κάτω Πατήσια, η Μητρόπολη της Ρόδου και τα παρεκκλήσια της οικογένειας Ζαΐμη στο Ρίο της Πάτρας και 
της οικογένειας Πεσμαζόγλου στην Κηφισιά κ.ά. Επίσης μεγάλη είναι η συμβολή του Κόντογλου σαν δασκάλου της 
ζωγραφικής (περισσότερο με την έννοια του καθοδηγητή και εμπνευστή παρά του ακαδημαϊκού καθηγητή). Ήταν 
δάσκαλος φλογερός που γύρω του μαζεύονταν όλοι όσοι ήθελαν να σπουδάσουν την ιερή τέχνη, σε μια εποχή που η 
βυζαντινή αγιογραφία δεν διδασκόταν καθόλου στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών οι νέοι τεχνίτες φοιτούσαν στο 
εργαστήρι και στη σκαλωσιά του Κόντογλου. Οι μαθητές του Ράλλης Κοψίδης, Πέτρος Βαμπούλης, Γεωργακόπουλος, 
Παπανικολάου, Τερζής Ιωάννης, ακολουθούν διαφορετικό δρόμο ο καθένας αλλά όλοι στρέφονται προς τη λαϊκή έκφραση, 
με την οποία ενώνουν τη βυζαντινή παράδοση και ζωγραφίζουν όλους τους τοίχους των εκκλησιών με τη βυζαντινή 
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τεχνοτροπία. Ο Νίκος Εγγονόπουλος γράφει για τον δάσκαλό του Φ. Κόντογλου. «Είμαι υπερήφανος που μου έτυχε η 
μεγάλη τιμή να είμαι μαθητής και φίλος του Κόντογλου. Ξαναλέω πως θα τον θαυμάζω και θα τον αγαπώ πάντα. Η 
ευγνωμοσύνη που του έχω είναι απέραντη. Και τι δεν ωφελήθηκα από κοντά του, και τη δεν αποθησαύρισα! Απ τη 
Βυζαντινή τέχνη που μου έμαθε, και που στοιχεία της ενισχύουν πάντα το έργο μου, ίσαμε το παράδειγμα των μεγάλων 
του αρετών που με βοηθούν και με εμπνέουν στη ζωή. Οι αστείρευτες γνώσεις του για το κάθε τι, η ακράδαντη πίστη του 
στο Θεό, η φωτισμένη αγάπη του για τον Ελληνισμό, για κάθε τι το Ελληνικό, οι πεποιθήσεις για το σωστό νόημα της 
ύπαρξης, η επιείκεια του απέναντι στους ανθρώπους, η άδολη χαρά για τη ζωή, η λατρεία του για κάθε τι το ωραίο και 
υψηλό. Θα τον αγαπώ και θα τον θαυμάζω πάντα τον Κόντογλου για τη μεγαλοφυΐα του, και σαν συγγραφέα και σαν 
ζωγράφο, για τον χρυσό του χαρακτήρα και για τη λεβεντιά του». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

Τα γνωστότερα έργα του Φώτη Κόντογλου  
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Στρατής Αξιώτης  
 
Ο Στρατής Αξιώτης γεννήθηκε στον Σκόπελο Λέσβου το 1907, στο χωριό με 
την ατέλειωτη φύτρα των ζωγράφων.  
Νεαρός ακόμα ζωγράφιζε εικόνες και είχε ένα μικρό ατελιέ στο χωριό του 
(1925).  
Το 1928 έχει μικρό ατελιέ στη Μυτιλήνη όπου φτιάχνει αγιογραφίες.  
Είναι το μικρότερο από τα 6 παιδιά της οικογένειας και το 1929 με τη 
βοήθεια της Κοινότητας του χωριού του αποφασίζει να κατεβεί στην 
Αθήνα, όπου μετά από διαγωνισμό γράφεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών. Κοντά σε δασκάλους όπως ο o Αργυρός, ο Σπύρος Βικάτος και ο 
συμπατριώτης του Ιακωβίδης ολοκληρώνει τις σπουδές του κερδίζοντας με 
το ταλέντο του ένα χρόνο (από επτά, έξι χρόνια). Διδάσκεται από τον 
Κεφαληνό χαρακτική και αποφοιτά το 1935.  
Αρχίζει μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από το μουντό χρώμα του 
λιμανιού του Πειραιά. Αριστουργήματα σε λάδι βρίσκονται σε όλα τα υπουργεία, στις πινακοθήκες του Δήμου Πειραιώς, 
Εθνική και Δημοτική Αθηναίων σε μεγάλες ιδιωτικές συλλογές και σε πληθώρα σπιτιών φιλότεχνων . Εξπρεσιονιστής, 
ανήκει στην ομάδα των «Ελεύθερων καλλιτεχνών».  
Μετά τον πόλεμο, 40 πια χρονών, έρχεται και εγκαθίσταται στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Παντρεύεται εδώ και αρχίζει να 
ασχολείται με το Λεσβιακό Φως που όπως συνηθίζει να λέει είναι εκτυφλωτικό, διάχυτο και εξαϋλώνει τα αντικείμενα. 
Αρχίζει η δεύτερη, περίοδος. Το χρώμα τώρα παίζει με το φως. Φτιάχνει την ελιά, το καλντερίμι, την ψαρόβαρκα, το πεύκο. 
Είναι παραγωγικότατος.  
Προβάλλει το νησί παντού με τα έργα του: η Αγιάσος, οι Πύργοι, στο Ακλειδιού, ψαρολίμανα, οι φουρτουνιασμένες 
ακρογιαλιές του νησιού, τα ξωκκλήσια, παίζουν στα έργα του με την ελεύθερη πινελιά και δίνουν σύνολα αισθητικής 
τελειότητας.  
Στη Μυτιλήνη διδάσκει στην Παιδαγωγική Ακαδημία και στο Β' Γυμνάσιο.  
Πάρα πολλές εκκλησίες έχουν τις αγιογραφίες του (Αγ. Μαγδαληνή Σκοπέλου, Αγ. Παντελεήμων Περάματος κ.ά.).  
Συνολικά έχει εκθέσει σαράντα επτά φορές. Από αυτές αρκετές είναι ατομικές, από τις οποίες οι 9 στη Μυτιλήνη. Έξι από 
αυτές είναι διεθνείς (Λειψία 1934, Κάιρο και Στοκχόλμη 1947, Πράγα). Απεβίωσε στις 2 Δεκεμβρίου 1994 στο Γέρα Λέσβου. 
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Τα γνωστότερα έργα του Στρατή Αξιώτη 
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Δημήτρης Καραπιπέρης  
 
Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1943.  
Έκανε σπουδές ζωγραφικής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης με τον 
Στρατή Αξιώτη και ελεύθερες σπουδές κοντά στους Γ. Ζλατάνη, (Σέρρες), Χρ. 
Παυλίδη (Ξάνθη). Τέλειωσε τη σχολή Α.Β.C.  
Η ζωγραφική του κινείται στα πλαίσια του ρεαλισμού με έντονα ποιητικά 
στοιχεία. Αγαπημένα του θέματα η προσωπογραφία, η νεκρή φύση και το 
τοπίο και τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι το ελαιόχρωμα, το παστέλ, η 
σαγκίνα, η υδατογραφία.  
Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 10 ατομικές εκθέσεις σε Μυτιλήνη, Αθήνα, Ξάνθη, Βρυξέλλες και πολλές ομαδικές.  
Έργα του βρίσκονται στο Υπουργείο Αιγαίου, στις Π.Δ. Ξάνθης, Μυτιλήνης και σε πολλές συλλογές εσωτερικού και 
εξωτερικού.  
Έχει βραβευτεί με:  
Α' Βραβείο καλλιτεχνικής αφίσας (ΝΕΛΕ Ξάνθης, 1984),  
Α' Πανελλήνιο Βραβείο Ζωγραφικής Σχολής Α.Β.Ο. (1988),  
Α' Βραβείο καλλιτεχνικής αφίσας (ΕΤΑ Λέσβου 1994).  
Διάκριση και έπαινο έλαβε από τη Biennale Internationale du pastel, στις Βρυξέλλες, το 1995. 
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Νίκος Κριδέρας  
 
Ο ζωγράφος Νίκος Κριδέρας γεννήθηκε στο νησί της Λέσβου, στην πρωτεύουσα Μυτιλήνη, το 1933.  
Στα 15 του χρόνια, παρασύρεται ένα πρωί από την παλίρροια των χρωματικών συνθέσεων, καθώς κοιτά έναν ψαρά να 
βάφει τη βάρκα του με έντονα κόκκινα και πορτοκαλιά χρώματα.  
Ο θαλασσογράφος Νίκος Κριδέρας ανήκει στη γενιά των καλλιτεχνών που σέβονται την παράδοση και την τεχνική του 
καθαρού εμπρεσιονισμού  
Στα 45 χρόνια της ζωγραφικής του πορείας εκθέτει με επιτυχία και με άριστες κριτικές στην Αθήνα-Βερολίνο-Μόναχο-Λος 
Άντζελες-Σαν Φραντζίσκο-Καναδά-Γαλλία-Μεξικό-Χαβάη. Έχει βραβευθεί από το Πολεμικό Ναυτικό, από την Γαλλική 
Ακαδημία Τεχνών με το μετάλλιο των ιπποτών και είναι μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου 'ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ". 
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Τα γνωστότερα έργα του Νίκο Κριδερά 
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Στρατής Αθηναίος  
 
Ο Στρατής Αθηναίος είναι Λέσβιος ζωγράφος και δάσκαλος με σημαντικό έργο.  
Γεννήθηκε στο Ίππειος της Λέσβου το 1953. Κατάγεται από φτωχή οικογένεια, με γονείς 
βιοπαλαιστές από τους οποίους έμαθε να αγαπά τον τόπο του. Ξεκίνησε να ζωγραφίζει 
από πολύ μικρή ηλικία, επηρεασμένος πάντα από το αγροτικό τοπίο του Ιππείου και τον 
μόχθο των συντοπιτών του. Έκανε ελεύθερες σπουδές ζωγραφικής. Ασχολείται με τη 
ζωγραφική και τη χαρακτική από το 1970.  
Η ζωγραφική του μπορεί να κατανεμηθεί σε δύο κύκλους, σε αυτόν της τοπιογραφίας, 
όπου εμπνέεται κυρίως από τη Μυτιλήνη, και σε εκείνον όπου κυριαρχούν οι 
ανορθόδοξες μορφές ζώων και ανθρώπων. Τα θέματα του, έντονης εξπρεσιονιστικής 
διάθεσης, αποδίδονται με τόση έμφαση που συχνά γίνονται βίαια και οι σκηνές 
εφιαλτικές. Κυρίαρχα είναι τα συμπλέγματα ανθρώπων και ζώων, κυρίως αλόγων. 
Σήμερα (2015) ζει και εργάζεται στον Πειραιά. 
Σύμφωνα με την Ειρήνη Αϊβαλιώτου «το ενδότερο σύμπαν της ζωγραφικής του, εκφρασμένο με θυελλώδεις εμπνεύσεις, 
σε εκπλήττει. Ο Στρατής Αθηναίος σχηματίζει, μέσα από στρώματα ανηλεούς πυκνότητας και αιφνιδιαστικής λάμψης που 
προκύπτει -νομίζεις- μέσα από κάποιον αλλόκοτο κόσμο απύθμενης φαντασίας, ένα περιβάλλον που κατοικείται από 
παράδοξες, πάσχουσες ανθρώπινες φιγούρες οι οποίες σκιρτούν κάτω από το παλλόμενο χρώμα και την τραγικότητα του 
πεπρωμένου τους. Δουλειά μοναδική και αυθεντική, προσωπικής έμπνευσης και δεξιοτεχνίας, όπου κυριαρχούν τα 
συμπλέγματα ανθρώπων και ζώων, κυρίως αλόγων. Με κόκκινα, κίτρινα ή μπλε χρώματα κατά βάση δείχνει έναν αγώνα, 
μια άσκηση, μια εμμονή, έναν ακροβατισμό να αποδώσει όλη αυτή τη ρώμη, την κινητικότητα, το μέγεθος, τη δράση, το 
βάρος του πόνου και του μόχθου. Η ζωγραφική του δύναται να κατανεμηθεί σε δύο κύκλους, σε αυτόν της τοπιογραφίας, 
όπου εμπνέεται κυρίως από τη γενέτειρά του Μυτιλήνη, και σε εκείνον όπου κυριαρχούν βασανισμένες οι ανορθόδοξες 
μορφές. Τόση η ψυχολογική ακτινοβολία και τέτοιο το μνημειακό μεγαλείο των συνθέσεών του, ώστε η εκφραστική 
ποιότητα της φόρμας είναι ίδια με τη δύναμη του γλυπτού. 
Διακριτικά της δουλειάς του η σκληρότητα, οι αλληγορισμοί 
και η άγρια δυναμική. Ακόμα η δραματικότητα, το πάθος και 
η ορμή που σε κάνουν να πιστεύεις πως άνθρωποι και ζώα 
σχεδόν ξεφεύγουν από τον καμβά και ξεχύνονται ακράτητα 
στη φύση. Η μοναχικότητα, τα αδιέξοδα του σύγχρονου 
ανθρώπου αλλά και η μεγαλοσύνη του δηλώνονται με μια 
ροπή προς την παραμόρφωση, ως στοιχείο ενός ακραίου 
ρεαλισμού, και με μια ξεχωριστά προσωπική χρήση του 
χρώματος, όταν αυτό δηλώνει είτε την κίνηση είτε τον χώρο. 
Ιχνογραφώντας άλλοτε την απόγνωση και άλλοτε την ελπίδα 
με την έλευση μιας νέας ζωής, ενίοτε δε την τιμωρία, 
προκαλεί στο υποσυνείδητο του θεατή την επιθυμία μιας 
ενεργού επικοινωνίας με το έργο. Η τέχνη είναι το μόνο 
μέσο το οποίο επιτρέπει στον άνθρωπο να ενώσει τη λογική 
του σκέψη με τη μαγική του σκέψη. Κι αυτό ακριβώς 
συμβαίνει με τη ζωγραφική του Στρατή Αθηναίου. Η 
περιέργεια, ο μαγνητισμός, η ψευδαίσθηση μας εξωθούν να 
τολμήσουμε ένα βήμα πέρα από τα όρια της λογικής, 
αυξάνοντας έτσι και την αντίληψη της ματιάς μας πέρα από 
σημεία που μπορούν να αναγνωριστούν. Σύντομα πρόκειται 
να εκτεθούν έργα του στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. 
Δείτε τα, δείτε την εξαντλητική ανατομική αναπαράσταση. 
Δείτε την έμφαση στη βία, τα στοιχεία της απειλής, του 
αδιεξόδου, του εφιάλτη και αναρωτηθείτε. Δείτε τη 
σύνδεση της τέχνης με την αλήθεια και την ειλικρίνεια. 
Σταθείτε απέναντί τους και νιώστε όλη την γκάμα των 
διαβαθμίσεων, των όγκων, της ενέργειας. Νιώστε το 
συγκεκριμένο και το αφηρημένο. Νιώστε στα τρίσβαθα του 
είναι σας την ένταση του χρώματος. Κυρίως όμως νιώστε τη 
ζωή να μαίνεται, τη ζωή που είναι πανταχού παρούσα στα 
έργα του Στρατή Αθηναίου».  
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Τα γνωστότερα έργα του Στρατή Αθηναίου 
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Τάκης Ελευθεριάδης  
 
Ο Τάκης Ελευθεριάδης γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1911 στην Πέτρα της Λέσβου όπου και κατοικούσε μέχρι το θάνατο του 
το 1987. Άρχισε να ζωγραφίζει από το 1925. Στα 1930 γνώρισε τον Γιώργο Γουναρόπουλο που, κατά κάποιον τρόπο, 
στάθηκε ο μοναδικός του δάσκαλος. Εξέθεσε για πρώτη φορά το 1933 με την ομάδα «Τέχνη», της οποίας έγινε αργότερα 
μέλος. Στην Αθήνα έκανε τέσσερις ατομικές εκθέσεις. Πήρε μέρος στις πανελλήνιες εκθέσεις του 38, 39, 40 και 48. Το 1950 
μαζί με άλλους ίδρυσαν την ομάδα «Στάθμη», με την οποία εκθέτει το 51 και στη Θεσσαλονίκη. Το 1959 παίρνει μέρος 
στην 5η Μπιενάλε του Σαν Πάολο και στην έκθεση νεοελληνικής Τέχνης του Καναδά. Το 1960 προτάθηκε ως υποψήφιος 
για το διεθνές βραβείο Γκουγκενχάιμ. Το 1961 παίρνει μέρος στην 4η Μπιενάλε Μεσογεακών Χωρών στην Αλεξάνδρεια. 
Μετά την τελευταία του έκθεση στον «Ζυγό» το 1959, σταμάτησε να ζωγραφίζει. Από τότε πλούτιζε με πάθος και επιμονή 
τις συλλογές του: βιβλία, δίκους μουσικής και πήλινα. Έργα του βρίσκονται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών, στην 
Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου, και σε ιδιωτικές συλλογές. Πέθανε το 1987. 
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Νίκη Ελευθεριάδη  
 
Η ζωγράφος γεννήθηκε στην Πέτρα της Λέσβου το 1954. Είναι κόρη του ζωγράφου και 
λογοτέχνη Τάκη Ελευθεριάδη (1911-1987).  
Μεγάλωσε στην Πέτρα της Λέσβου σε ένα αρχοντικό του τέλους του 19ου αιώνα, 
γεμάτο από τα έργα του αυτοδίδακτου πατέρα της, όσο και άλλων καλλιτεχνών, όπως 
του Γουναρόπουλου , του Τσαρούχη και του Κανέλλη.  
Τα παραπάνω έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής παιδείας 
της Νίκης Ελευθεριάδη. Η ίδια αναφέρει: «Το υπνοδωμάτιό μου είχε οκτώ έργα του 
Θεόφιλου στους τοίχους. Έτσι μάλλον ήταν αναπόφευκτο να ζωγραφίζω όταν ήμουν 
παιδί-όπως όλα τα παιδιά- και να συνεχίσω μεγαλώνοντας. Και ίσως στα έργα του 
Θεόφιλου να οφείλεται το είδος της ζωγραφικής που κάνω».  
Σπούδασε γραφικές τέχνες και διακόσμηση εσωτερικού χώρου στην Αθήνα και Πλαστικές Τέχνες στο Παρίσι. Από το 1977 
μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει πάνω από 40 ατομικές εκθέσεις στη Μυτιλήνη, την Αθήνα και σε πολλές πόλεις της 
Ελλάδας, στην Κύπρο και στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές. Έργα της υπάρχουν σε ιδιωτικές 
συλλογές και σε μουσεία.  
Οι πίνακες της Νίκης Ελευθεριάδη μοιάζουν με εικόνες παιδικών ονείρων που φωλιάζουν όμως στις ψυχές των ενηλίκων.... 
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Τα γνωστότερα έργα της Νίκης Ελευθεριάδη 
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Γιώργος Λολοσίδης  
 
Ο Γιώργος Λολοσίδης γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1937 και σπούδασε στην 
Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Ολλανδία, καθώς και στο Κολέγιο Καλών Τεχνών του 
Μπίρμιγχαμ στη Μεγάλη Βρετανία.  
Ο γενέθλιος τόπος του, το φως, η θάλασσα, η αίσθηση του τοπίου διαμόρφωσαν την 
όλη αισθητική του προσέγγιση στη ζωγραφική κι ασφαλώς στις πολύπλευρες 
αναζητήσεις του. Η ονειρική Λέσβος τού έδωσε τη «δωρεά», όπως άλλωστε και σε 
πολλούς άλλους σημαντικούς πνευματικούς δημιουργούς.  
Ο Λολοσίδης υπήρξε ένας ζωγράφος με διεθνή εμβέλεια, εκρηκτικό ταλέντο, που σαν άλλος Οδυσσέας περιπλανήθηκε για 
χρόνια όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και καλλιτεχνικά στο απέραντο πεδίο των εικαστικών τεχνών.  
Κάποτε επέστρεψε στη Λέσβο κουβαλώντας τη ζωγραφική του μοναδικότητα που είναι αποτέλεσμα μιας σπουδαίας 
μείξης: Του μοναδικού του ταλέντου και της μεγάλης καλλιτεχνικής εμπειρίας που αποκόμισε από τα χρόνια της 
δημιουργικής του παραμονής στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.  
Τα έργα του είναι κλασικής νοοτροπίας, συχνά με δυνατές πινελιές υπερρεαλισμού, που συχνά δημιουργούν ονειρική 
ατμόσφαιρα.  
Πέθανε το καλοκαίρι του 2015. 
 
  

 

 
 
 

 
 
 
 



87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ερευνητική Εργασία Β΄ Λυκείου 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 
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Οδυσσέας Ελύτης  
 
Εισαγωγή 
 
«….. Πουθενά, σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου,  
ο Ήλιος και η Σελήνη δε συμβασιλεύουν τόσο αρμονικά,  
δε μοιράζονται τόσο ακριβοδίκαια την ισχύ τους  
όσο επάνω σ‘ αυτό το κομμάτι γης που κάποτε,  
ποιος ξέρει σε τι καιρούς απίθανους,  
ποιος Θεός, για να κάνει το κέφι του,  
έκοψε και φύσηξε μακριά,  
ίδιο πλατανόφυλλο καταμεσής του πελάγους.  
Μιλώ για το νησί που αργότερα, όταν κατοικήθηκε,  
ονομάστηκε «Λέσβος»,  
και που η θέση του, όπως τη βλέπουμε σημαδεμένη στους γεωγραφικούς χάρτες,  
δε μοιάζει να ανταποκρίνεται και πολύ στην πραγματικότητα.», έγραφε ο Οδυσσέας Ελύτης στο βιβλίο του «Ο ζωγράφος 
Θεόφιλος»....  
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Οδυσσέας Ελύτης 
 

Σύντομο βιογραφικό 
Ο Οδυσσέας Ελύτης (2 Νοεμβρίου 1911 - 18 Μαρτίου 1996), φιλολογικό ψευδώνυμο του Οδυσσέα Αλεπουδέλλη του 
Παναγιώτη, ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, μέλος της λογοτεχνικής γενιάς      του '30.  Διακρίθηκε 
το 1960 με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης και το 1979 με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, γνωστός για τα ποιητικά του έργα 
Άξιον Εστί, Ήλιος ο πρώτος, Προσανατολισμοί κ.α. Διαμόρφωσε ένα προσωπικό ποιητικό ιδίωμα και θεωρείται ένας από 
τους ανανεωτές της ελληνικής ποίησης. Πολλά ποιήματά του μελοποιήθηκαν ενώ συλλογές του έχουν μεταφραστεί μέχρι 
σήμερα σε πολλές ξένες γλώσσες. Το έργο του περιλάμβανε ακόμα μεταφράσεις ποιητικών και θεατρικών έργων. Υπήρξε 
μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κριτικής, Αντιπρόσωπος στις Rencontres 
Internationales της Γενεύης και Incontro Romano della Cultura της Ρώμης. 
 
Νεανικά χρόνια 
Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν το τελευταίο από τα έξι παιδιά 
του Παναγιώτη Αλεπουδέλλη και της Μαρίας Βρανά. Ο πατέρας του καταγόταν από τον συνοικισμό Καλαμιάρης της 
Παναγιούδας Λέσβου και είχε εγκατασταθεί στην πόλη του Ηρακλείου από το 1895, όταν σε συνεργασία με τον αδελφό 
του ίδρυσε ένα εργοστάσιο σαπωνοποιίας και πυρηνελαιουργίας. Το παλαιότερο όνομα της οικογένειας Αλεπουδέλλη 
ήταν Λεμονός, το οποίο αργότερα μετασχηματίστηκε σε Αλεπός. Η μητέρα του καταγόταν από τον Παππάδο της Λέσβου. 
Το 1914, ο πατέρας του μετέφερε τα εργοστάσιά του στον Πειραιά και η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. O 
Οδυσσέας Ελύτης εγγράφτηκε το 1917 στο ιδιωτικό 
σχολείο Δ.Ν. Μακρή, όπου φοίτησε για επτά χρόνια, 
έχοντας μεταξύ άλλων δασκάλους του τον Ι.Μ. 
Παναγιωτόπουλο και τον Ι.Θ. Κακριδή. Τα πρώτα 
καλοκαίρια της ζωής του πέρασαν στην Κρήτη, στη 
Λέσβο και στις Σπέτσες. Το Νοέμβριο του 1920, 
μετά την πτώση του Βενιζέλου, η οικογένειά του 
αντιμετώπισε διώξεις, με αποκορύφωμα τη 
σύλληψη του πατέρα του, εξαιτίας της προσήλωσής 
της στις βενιζελικές ιδέες. Ο ίδιος ο Βενιζέλος είχε 
στενές σχέσεις με την οικογένεια και είχε 
φιλοξενηθεί συχνά στην οικία της στο κτήμα του 
Ακλειδιού. Το 1923 ταξίδεψε οικογενειακώς στην 
Ευρώπη, επισκεπτόμενος την Ιταλία, την Ελβετία, τη 
Γερμανία και τη Γιουγκοσλαβία. Στη Λωζάνη ο 
ποιητής είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 
Το φθινόπωρο του 1924 εγγράφτηκε στο Γ' 
Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών και συνεργάστηκε στο 
περιοδικό Η Διάπλασις των Παίδων, χρησιμοποιώντας διάφορα ψευδώνυμα. Όπως ο ίδιος ομολογεί (πολλά 
αυτοβιογραφικά στοιχεία δίνει ο Ελύτης στο βιβλίο του Ανοιχτά Χαρτιά) πρωτογνώρισε τη νεοελληνική λογοτεχνία, αυτός 
ο θρεμμένος με παγκόσμια έργα του πνεύματος, που ξόδευε όλα του τα χρήματα αγοράζοντας βιβλία και περιοδικά. Εκτός 
από την ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία, ασχολήθηκε ενεργά με ορειβατικές εκδρομές στα βουνά της Αττικής και 
αντιδρώντας στη διάθεσή του για διάβασμα στράφηκε στον αθλητισμό. Ακόμη και τα βιβλία που αγόραζε, έπρεπε να έχουν 
σχέση με την ελληνική φύση: Καμπούρογλου, Κ.Πασαγιάννης, Στ. Γρανίτσας, κι ένας τρίτομος «Οδηγός της Ελλάδος». Την 
Άνοιξη του 1927 μία υπερκόπωση και μία αδενοπάθεια τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τις φίλαθλες τάσεις του 
καθηλώνοντας τον στο κρεβάτι για περίπου τρεις μήνες. Ακολούθησαν ελαφρά συμπτώματα νευρασθένειας και περίπου 
την ίδια περίοδο στράφηκε οριστικά προς τη λογοτεχνία, γεγονός που συνέπεσε με την εμφάνιση αρκετών νέων 
λογοτεχνικών περιοδικών όπως η Νέα Εστία και τα Ελληνικά Γράμματα. 
Το καλοκαίρι του 1928 πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου με βαθμό 73/11. Μετά από πιέσεις των γονέων του, αποφάσισε 
να σπουδάσει χημικός, ξεκινώντας ειδικά φροντιστήρια για τις εισαγωγικές εξετάσεις του επόμενου έτους. Την ίδια 
περίοδο ήρθε σε επαφή με το έργο του Καβάφη και του Κάλβου ανανεώνοντας τη γνωριμία του με τη θελκτική αρχαία 
λυρική ποίηση. Παράλληλα ανακάλυψε το έργο του Πωλ Ελυάρ και των Γάλλων υπερρεαλιστών, που επέδρασαν σημαντικά 
στις ιδέες του για τη λογοτεχνία, σύμφωνα με τον ίδιο: «...μ’ ανάγκασαν να προσέξω κι αδίστακτα να παραδεχτώ τις 
δυνατότητες που παρουσίαζε, στην ουσία της ελεύθερης ενάσκησής της, η λυρική ποίηση». 
 
Λογοτεχνία 
Κάτω από την επίδραση της λογοτεχνικής του στροφής, παραιτήθηκε από την πρόθεση να ασχοληθεί με τη χημεία και το 
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1930 εγγράφτηκε στη Νομική Σχολή της Αθήνας. Όταν το 1933 ιδρύθηκε η Ιδεοκρατική Φιλοσοφική Ομάδα στο 
πανεπιστήμιο, με τη συμμετοχή των Κ. Τσάτσου, Π.Κανελλόπουλου, του Ι. Θεοδωρακόπουλου και του Ι.Συκουτρή, ο Ελύτης 
ήταν ένας από τους εκπροσώπους των φοιτητών, συμμετέχοντας στα "Συμπόσια του Σαββάτου" που διοργανώνονταν. Την 
ίδια εποχή μελέτησε τη σύγχρονη ελληνική ποίηση του Καίσαρος Εμμανουήλ (τον Παράφωνο αυλό), την συλλογή Στου 
γλιτωμού το χάζι του Θεοδώρου Ντόρου, τη Στροφή (1931) του Γιώργου Σεφέρη και τα Ποιήματα (1933) του Νικήτα 
Ράντου. Με ενθουσιασμό, συνέχισε παράλληλα τις περιπλανήσεις του στην Ελλάδα, τις οποίες περιγράφει ο ίδιος: 
"Πιονιέροι αληθινοί, μέρες και μέρες προχωρούσαμε νηστικοί και αξύριστοι, πιασμένοι από το αμάξωμα μιας 
ετοιμοθάνατης Σεβρολέτ, ανεβοκατεβαίνοντας αμμολόφους, διασχίζοντας λιμνοθάλασσες, μέσα σε σύννεφα σκόνης ή 
κάτω από ανελέητες νεροποντές, καβαλικεύαμε ολοένα όλα τα εμπόδια και τρώγαμε τα χιλιόμετρα με μιαν αχορταγιά που 
μονάχα τα είκοσί μας χρόνια και η αγάπη μας γι αυτή τη μικρή γη που ανακαλύπταμε, μπορούσαν να δικαιολογήσουν''. 
Την ίδια περίοδο συνδέθηκε στενότερα με τον Γιώργο Σαραντάρη (1908-1941), ο οποίος τον ενθάρρυνε στις ποιητικές του 
προσπάθειες, όταν ακόμα ο Ελύτης ταλαντευόταν σχετικά με το αν έπρεπε να δημοσιεύσει τα έργα του, ενώ τον έφερε σε 
επαφή και με τον κύκλο των Νέων Γραμμάτων (1935-1940, 1944). Το περιοδικό αυτό, με διευθυντή τον Αντρέα Καραντώνη 
και συνεργάτες παλιούς και νεότερους αξιόλογους Έλληνες λογοτέχνες (Γιώργος Σεφέρης, Γεώργιος Θεοτοκάς, Άγγελος 
Τερζάκης, Κοσμάς Πολίτης, Άγγελος Σικελιανός κ.ά.), έφερε στην Ελλάδα τις σύγχρονες δυτικές καλλιτεχνικές τάσεις και 
γνώρισε στο αναγνωστικό κοινό κυρίως τους νεότερους ποιητές, με τη μετάφραση αντιπροσωπευτικών έργων τους ή με 
άρθρα κατατοπιστικά για την ποίησή τους. Έγινε το πνευματικό όργανο της γενιάς του ’30 που φιλοξένησε στις στήλες του 
όλα τα νεoτεριστικά στοιχεία, κρίνοντας ευνοϊκά και προβάλλοντας τις δημιουργίες των νέων Ελλήνων ποιητών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νέα Γράμματα  
Όπως ο Ελύτης αναγνωρίζει, το 1935 στάθηκε μια ιδιαίτερη χρονιά στην πνευματική πορεία του. Τον Ιανουάριο 
κυκλοφόρησε το περιοδικό Νέα Γράμματα. Το Φεβρουάριο γνώρισε τον Ανδρέα Εμπειρίκο, που χαρακτηριστικά τον 
περιέγραψε: «...ο μεγάλης αντοχής αθλητής της φαντασίας, με γήπεδο την οικουμένη ολόκληρη και διασκελισμό τον 
Έρωτα. Το έργο του, κάθε του καινούργιο έργο, ζωσμένο από ένα μικρό ουράνιο τόξο, είναι μια υπόσχεση προς την 
ανθρωπότητα, μια δωρεά που αν δεν την κρατούν ακόμα όλοι στα χέρια τους είναι αποκλειστικά και μόνον από δική τους 
αναξιότητα». Τον ίδιο μήνα ο Εμπειρίκος έδωσε διάλεξη με θέμα «Υπερρεαλισμός, μια νέα ποιητική σχολή», που 
αποτέλεσε και την πρώτη επίσημη παρουσίαση του υπερρεαλισμού στο ελληνικό κοινό. Οι δύο ποιητές συνδέθηκαν με 
στενή φιλία, που κράτησε πάνω από 25 χρόνια. Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, εκτός από το Μυθιστόρημα του Σεφέρη, 
κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή Υψικάμινος του Εμπειρίκου, με ποίηση ορθόδοξα υπερρεαλιστική. Ο Ελύτης, δέκα 
χρόνια νεότερος, είδε να ανοίγεται μπροστά του διάπλατη μια πόρτα σε μια νέα ποιητική πραγματικότητα, όπου μπορούσε 
με τα δικά του εφόδια να θεμελιώσει το ποιητικό του οικοδόμημα. Το Πάσχα οι δυο φίλοι επισκέφτηκαν τη Λέσβο, όπου 
με τη συμπαράσταση των Μυτιληνιών ζωγράφων Ορέστη Κανέλλη και Τάκη Ελευθεριάδη ήρθαν σε επαφή με την τέχνη 
του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, που είχε πεθάνει ένα χρόνο πριν. 
Κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης του κύκλου των Νέων Γραμμάτων στο σπίτι του ποιητή Γ.Κ. Κατσίμπαλη, οι 
παριστάμενοι κράτησαν ορισμένα χειρόγραφα του Ελύτη, με το πρόσχημα να τα μελετήσουν καλύτερα, και τα 
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στοιχειοθέτησαν κρυφά παρουσιάζοντάς τα αργότερα στον ίδιο τον Ελύτη με το ψευδώνυμο Οδυσσέας Βρανάς, με στόχο 
τη δημοσίευσή τους. Ο Ελύτης αρχικά ζήτησε την απόσυρσή τους απευθύνοντας ειδική επιστολή στον Κατσίμπαλη, 
ωστόσο τελικά πείστηκε να δημοσιευτούν αποδεχόμενος επίσης το ψευδώνυμο Οδυσσέας Ελύτης. 
Η δημοσίευση των πρώτων ποιημάτων του στα Νέα Γράμματα έγινε το Νοέμβριο του 1935, στο 11ο τεύχος του 
περιοδικού. Ο Ελύτης δημοσίευσε επίσης μεταφράσεις ποιημάτων του Ελυάρ και στο προλογικό του άρθρο παρουσιάζει 
το δημιουργό τους ως τον ποιητή που «Ό,τι γράφει φτάνει αμέσως στην καρδιά μας, μας χτυπάει κατάστηθα σαν κύμα 
ζωής άλλης βγαλμένης από το άθροισμα των πιο μαγικών ονείρων μας». Το 1936 η ομάδα των νέων λογοτεχνών ήταν πιο 
στέρεη και μεγαλύτερη. Ο Ελύτης γνωρίστηκε επίσης με τον ποιητή Νίκο Γκάτσο, που μερικά χρόνια αργότερα τύπωσε την 
υπερρεαλιστική «Αμοργό». Το 1937 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών στην Κέρκυρα, 
αλληλογραφώντας παράλληλα με το Νίκο Γκάτσο και το 
Γιώργο Σεφέρη που βρίσκονταν στην Κορυτσά. Λίγο μετά 
την απόλυσή του, τον επόμενο χρόνο, ο Μήτσος 
Παπανικολάου δημοσίευσε το άρθρο "Ο ποιητής 
Οδυσσέας Ελύτης" στα Νέα Γράμματα, το οποίο συνέβαλε 
στην καθιέρωσή του. 
Το 1939 εγκατέλειψε οριστικά τις νομικές σπουδές και 
μετά από αρκετές δημοσιεύσεις ποιημάτων του σε 
περιοδικά, τυπώθηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή, με 
τίτλο Προσανατολισμοί. Τον επόμενο χρόνο, 
μεταφράστηκαν για πρώτη φορά ποιήματά του σε ξένη 
γλώσσα, όταν ο Samuel Baud Bovy δημοσίευσε ένα άρθρο 
για την ελληνική ποίηση στο ελβετικό περιοδικό Formes et 
Couleurs. 
 
Αλβανικό μέτωπο 
Με την έναρξη του πολέμου ο Ελύτης κατατάχθηκε ως ανθυπολοχαγός στη Διοίκηση του Στρατηγείου Α' Σώματος Στρατού. 
Στις 13 Δεκεμβρίου 1940 μετατέθηκε στη ζώνη πυρός και στις 26 Φεβρουαρίου του επόμενου χρόνου μεταφέρθηκε με 
σοβαρό κρούσμα κοιλιακού τύφου στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Στη διάρκεια της κατοχής υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη 
του «Κύκλου Παλαμά», που ιδρύθηκε στις 30 Μαΐου του 1943. Εκεί, την Άνοιξη του 1942 ανακοινώνει το δοκίμιό του «Η 
αληθινή φυσιογνωμία και η λυρική τόλμη του Α. Κάλβου». 
Το Νοέμβριο του 1943 εκδόθηκε η συλλογή «Ο Ήλιος ο Πρώτος μαζί με τις Παραλλαγές πάνω σε μια αχτίδα», σε 6.000 
αριθμημένα αντίτυπα, ένας ύμνος του Ελύτη στη χαρά της ζωής και στην ομορφιά της φύσης. Στα Νέα Γράμματα που 
άρχισαν να επανεκδίδονται το 1944, δημοσίευσε το δοκίμιό του «Τα κορίτσια», ενώ από το 1945 ξεκίνησε η συνεργασία 
του με το περιοδικό Τετράδιο μεταφράζοντας ποιήματα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και παρουσιάζοντας σε πρώτη 
δημοσίευση το ποιητικό του έργο Άσμα Ηρωικό και Πένθιμο για τον χαμένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας. Ο πόλεμος του 
’40 του έδωσε την έμπνευση και για άλλα έργα, την Καλωσύνη στις Λυκοποριές, την Αλβανιάδα και την ανολοκλήρωτη 
Βαρβαρία. Την περίοδο 1945-1946 διορίστηκε για ένα μικρό διάστημα Διευθυντής Προγράμματος στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ραδιοφωνίας, έπειτα από σχετική σύσταση του Σεφέρη, που ήταν διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αντιβασιλέα 
Δαμασκηνού. Συνεργάστηκε επίσης με την «Αγγλοελληνική Επιθεώρηση», όπου δημοσίευσε ορισμένα δοκίμια, την 
«Ελευθερία» και την «Καθημερινή», όπου διατήρησε ως το 1948 μια στήλη τεχνοκριτικής. 
 
Ευρώπη 
Το 1948 ταξίδεψε στην Ελβετία, για να εγκατασταθεί στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε μαθήματα 
φιλοσοφίας στη Σορβόνη. Περιγράφοντας τις εντυπώσεις του από την παραμονή του στη Γαλλία, σχολίασε τα 
συναισθήματα και τις σκέψεις του: «Ένα ταξίδι που θα μ’ έφερνε πιο κοντά στις πηγές της μοντέρνας τέχνης, 
συλλογιζόμουνα. Χωρίς να λογαριάζω ότι θα μ’ έφερνε συνάμα πολύ κοντά και στις παλιές μου αγάπες, στα κέντρα όπου 
είχαν δράσει οι πρώτοι Υπερρεαλιστές,στα καφενεία όπου είχαν συζητηθεί τα Μανιφέστα, στη Rue de l’Odeon και στην 
Place Blanche, στο Montparnasse και στο St.Germain des Pres». Στο Παρίσι υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Association 
Internationale des Critiques d’ Art ενώ είχε επίσης την ευκαιρία να γνωριστεί με τους Αντρέ Μπρετόν, Πωλ Ελυάρ, Αλμπέρ 
Καμύ, Τριστάν Τζαρά, Πιερ Ζαν Ζουβ, Χουάν Μιρό και άλλους. 
Με τη βοήθεια του Ελληνογάλλου τεχνοκριτικού E. Teriade, που πρώτος είχε προσέξει την αξία του έργου του 
συμπατριώτη του Θεόφιλου, συνάντησε τους μεγάλους ζωγράφους Ανρί Ματίς, Μαρκ Σαγκάλ, Αλμπέρτο Τζιακομέτι, 
Τζόρτζιο ντε Κίρικο και Πικάσο, για του οποίου το έργο έγραψε αργότερα άρθρα και αφιέρωσε στην τέχνη του το ποίημα 
«Ωδή στον Πικασσό». Το καλοκαίρι του 1950 ταξίδεψε στην Ισπανία ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνο, 
από τα τέλη του 1950 μέχρι το Μάιο 1951, συνεργάστηκε με το Β.Β.C. πραγματοποιώντας τέσσερις ραδιοφωνικές ομιλίες. 
Λίγο νωρίτερα είχε ξεκινήσει τη σύνθεση του Άξιον Εστί. 
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Επιστροφή στην Ελλάδα  
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1952 έγινε μέλος της «Ομάδας των 
Δώδεκα», που κάθε χρόνο απένειμε βραβεία λογοτεχνίας, από την οποία 
παραιτήθηκε το Μάρτιο του 1953 αλλά επανήλθε δύο χρόνια αργότερα. Το 1953 
ανέλαβε και πάλι για ένα χρόνο τη Διεύθυνση Προγράμματος του Ε.Ι.Ρ, διορισμένος 
από την κυβέρνηση Παπάγου, θέση από την οποία παραιτήθηκε τον επόμενο 
χρόνο. Στο τέλος του έτους έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πολιτισμού στη 
Βενετία, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του θεάτρου Τέχνης του Κάρολου 
Κουν. 
Το 1958, μετά από μία δεκαπενταετή περίπου περίοδο ποιητικής σιωπής, 
δημοσιεύτηκαν αποσπάσματα από το Άξιον Εστί, στην Επιθεώρηση Τέχνης. Το έργο 
εκδόθηκε το Μάρτιο του 1960 από τις εκδόσεις Ίκαρος, αν και φέρεται τυπωμένο 
το Δεκέμβριο του 1959. Λίγους μήνες αργότερα απέσπασε για το Άξιον Εστί το Α' 
Κρατικό Βραβείο Ποίησης. Την ίδια περίοδο εκδόθηκαν και οι «Έξη και Μία Τύψεις 
για τον Ουρανό». Το 1961 με κυβερνητική πρόσκληση επισκέφτηκε τις Ηνωμένες 
Πολιτείες από τα τέλη Μαρτίου έως τις αρχές Ιουνίου. Τον επόμενο χρόνο μετά από 
ένα ταξίδι στη Ρώμη επισκέπτεται τη Σοβιετική Ένωση, προσκεκλημένος μαζί με τον 
Ανδρέα Εμπειρίκο και τον Γιώργο Θεοτοκά. Το δρομολόγιο που ακολούθησαν 
περιλάμβανε την Οδησσό, τη Μόσχα, όπου έδωσε μία συνέντευξη, και το 
Λένινγκραντ. 
Το 1964 ξεκίνησε η ηχογράφηση του μελοποιημένου Άξιον Εστί από τον Μίκη Θεοδωράκη ενώ η συνεργασία του Ελύτη 
με το συνθέτη είχε ξεκινήσει ήδη από το 1961. Το ορατόριο του Θεοδωράκη εντάχθηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών και 
επρόκειτο αρχικά να παραουσιαστεί στο Ηρώδειο, ωστόσο το Υπουργείο Προεδρίας αρνήθηκε να το παραχωρήσει με 
αποτέλεσμα ο Ελύτης και ο Θεοδωράκης να αποσύρουν το έργο, το οποίο παρουσιάστηκε τελικά στις 19 Οκτωβρίου στο 
κινηματοθέατρο Rex. 
To 1965 του απονεμήθηκε από τον Κωνσταντίνο Β΄ το παράσημο του Ταξιάρχου του Φοίνικος και το επόμενο διάστημα 
ολοκλήρωσε τη συλλογή δοκιμίων που θα συγκροτούσαν τα Ανοιχτά Χαρτιά. Παράλληλα πραγματοποίησε ταξίδια στη 
Σόφια, καλεσμένος της Ένωσης Βουλγάρων Συγγραφέων και στην Αίγυπτο. Μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, 
απήχε από τη δημοσιότητα ασχολούμενος κυρίως με τη ζωγραφική και την τεχνική του κολάζ, ενώ αρνήθηκε πρόταση να 
απαγγείλει ποιήματά του στο Παρίσι εξαιτίας της δικτατορίας που επικρατούσε. Στις 3 Μαΐου του 1969 εγκατέλειψε την 
Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου ξεκίνησε τη συγγραφή της συλλογής Φωτόδεντρο. Λίγους μήνες αργότερα 
επισκέφτηκε για ένα διάστημα την Κύπρο, ενώ το 1971 επέστρεψε στην Ελλάδα και τον επόμενο χρόνο αρνήθηκε να 
παραλάβει το "Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας" που είχε θεσπίσει η δικτατορία. Μετά την πτώση της δικτατορίας, 
διορίστηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Ρ.Τ. και μέλος για δεύτερη φορά του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Θεάτρου (1974 - 1977). Παρά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να συμπεριληφθεί στους καταλόγους των 
βουλευτών επικρατείας, ο Ελύτης αρνήθηκε, παραμένοντας πιστός στην αρχή του να μην αναμιγνύεται ενεργά στην 
πολιτική πρακτική. Το 1977 αρνήθηκε επίσης την αναγόρευσή του ως Ακαδημαϊκό. 
 
Βραβείο Νομπέλ 
Κατά τα χρόνια που ακολούθησαν συνέχισε το 
πολύπλευρο πνευματικό του έργο. Το 1978 
αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ενώ το 1979 τιμήθηκε με το βραβείο 
Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η αναγγελία της απονομής 
του βραβείου από την Σουηδική Ακαδημία έγινε στις 
18 Οκτωβρίου "για την ποίησή του, που με φόντο 
την ελληνική παράδοση, με αισθηματοποιημένη 
δύναμη και πνευματική οξύνοια ζωντανεύει τον 
αγώνα τού σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία και 
δημιουργία" σύμφωνα με το σκεπτικό της 
απόφασης. Ο Ελύτης παρέστη στην καθιερωμένη 
τελετή απονομής του βραβείου στις 10 Δεκεμβρίου 
του 1979, παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον 
βασιλιά Κάρολο Γουστάβο και γνωρίζοντας παγκόσμια δημοσιότητα. Τον επόμενο χρόνο κατέθεσε το χρυσό μετάλλιο και 
τα διπλώματα του βραβείου στο Μουσείο Μπενάκη. Την απονομή του Νομπέλ, ακολούθησαν τιμητικές διακρίσεις εντός 
και εκτός Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η απονομή φόρου τιμής σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων, η 
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αναγόρευση του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, η ίδρυση έδρας νεοελληνικών σπουδών με τίτλο 
"Έδρα Ελύτη", στο πανεπιστήμιο Rutgers του Νιου Τζέρσεϊ, καθώς και η απονομή του αργυρού μεταλλίου Benson από τη 
Βασιλική Φιλολογική Εταιρεία του Λονδίνου. 
Πέθανε στις 18 Μαρτίου του 1996 από ανακοπή καρδιάς, 
στην Αθήνα.  
 
 
Έργο Οδυσσέα Ελύτη 
Ο Οδυσσέας Ελύτης αποτέλεσε έναν από τους τελευταίους 
εκπροσώπους της λογοτεχνικής γενιάς του '30, ένα από τα 
χαρακτηριστικά της οποίας υπήρξε το ιδεολογικό δίλημμα 
ανάμεσα στην ελληνική παράδοση και τον ευρωπαϊκό 
μοντερνισμό. Ο ίδιος ο Ελύτης χαρακτήριζε τη δική του 
θέση στη γενιά αυτή ως παράξενη σημειώνοντας 
χαρακτηριστικά: "από το ένα μέρος ήμουνα ο στερνός μιας 
γενιάς, που έσκυβε στις πηγές μιας ελληνικότητας, κι απ' 
την άλλη ήμουν ο πρώτος μιας άλλης που δέχονταν τις 
επαναστατικές θεωρίες ενός μοντέρνου κινήματος". Το 
έργο του έχει επανηλειμμένα συνδεθεί με το κίνημα του 
υπερρεαλισμού, αν και ο Ελύτης διαφοροποιήθηκε νωρίς 
από τον "ορθόδοξο" υπερρεαλισμό που ακολούθησαν 
σύγχρονοί του ποιητές όπως ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο Νίκος 
Εγγονόπουλος ή ο Νικόλαος Κάλας. Επηρεάστηκε από τον 
υπερρεαλισμό και δανείστηκε στοιχεία του, τα οποία ωστόσο αναμόρφωσε σύμφωνα με το προσωπικό του ποιητικό 
όραμα, άρρηκτα συνδεδεμένο με το λυρικό στοιχείο και την ελληνική λαϊκή παράδοση. Οι επιρροές από τον υπερρεαλισμό 
διακρίνονται ευκολότερα στις δύο πρώτες ποιητικές συλλογές του Προσανατολισμοί (1940) και Ήλιος ο πρώτος (1943). 
Μία από τις κορυφαίες δημιουργίες του υπήρξε το ποίημα Το Άξιον Εστί (1959), έργο με το οποίο ο Ελύτης διεκδίκησε 
θέση στην εθνική λογοτεχνία, προσφέροντας ταυτόχρονα μία «συλλογική μυθολογία» και ένα «εθνικό έργο». Η 
λογοτεχνική κριτική υπογράμμισε την αισθητική αξία του καθώς και την τεχνική του αρτιότητα. Η γλώσσα του επαινέθηκε 
για την κλασσική ακρίβεια της φράσης ενώ η αυστηρή δόμησή του χαρακτηρίστηκε ως άθλος που «δεν αφήνει να διαφανεί 
πουθενά ο παραμικρός βιασμός της αυθόρμητης έκφρασης». Τον «εθνικό» χαρακτήρα του Άξιον Εστί υπογράμμισαν 
μεταξύ άλλων ο Δ.Ν. Μαρωνίτης και ο Γ.Π. Σαββίδης, ο οποίος σε μία από τις πρώτες κριτικές του ποιήματος διαπίστωσε 
πως ο Ελύτης δικαιούταν το επίθετο «εθνικός», συγκρίνοντας το έργο του με αυτό του Σολωμού, του Παλαμά και του 
Σικελιανού. 
Η μεταγενέστερη πορεία του Ελύτη υπήρξε πιο ενδοστρεφής, 
επιστρέφοντας στον αισθησιασμό της πρώιμης περιόδου του και σε αυτό 
που ο ίδιος ο Ελύτης αποκαλούσε ως έκφραση μιας «μεταφυσικής του 
φωτός»: «Έτσι το φως, που είναι η αρχή και το τέλος κάθε αποκαλυπτικού 
φαινομένου, δηλώνεται με την επίτευξη μιας ολοένα πιο μεγάλης 
ορατότητας, μιας τελικής διαφάνειας μέσα στο ποίημα που επιτρέπει να 
βλέπεις ταυτοχρόνως μέσα απ' την ύλη και μέσα από την ψυχή». 
Ιδιόμορφο, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ελύτη, μπορεί να 
χαρακτηριστεί το σκηνικό ποίημα Μαρία Νεφέλη (1978), στο οποίο 
χρησιμοποιεί - για πρώτη φορά στην ποίησή του - την τεχνική του κολάζ. 
Πέρα από το ποιητικό του έργο, ο Ελύτης άφησε σημαντικά δοκίμια, 
συγκεντρωμένα στους τόμους Ανοιχτά Χαρτιά (1974) και Εν Λευκώ (1992), 
καθώς και αξιόλογες μεταφράσεις Ευρωπαίων ποιητών και θεατρικών 
συγγραφέων. 
 
Εργογραφία 
Ποιήματα 
«Προσανατολισμοί», (1940)  
«Ηλιος ο πρώτος, παραλλαγές πάνω σε μιαν αχτίδα», (1943)  
«Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας», 
(1946)  
«Το Άξιον Εστί», (1959)  
«Έξη και μια τύψεις για τον ουρανό», (1960) «Το φωτόδεντρο και η 
δέκατη τέταρτη ομορφιά», (1971)  
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«Θάνατος και ανάστασις του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου», (1971)«Ο Ήλιος ο ηλιάτορας», (1971)«Το Μονόγραμμα», 
(1972)  
«Τα Ρω του Έρωτα», (1973)  
«Ο Φυλλομάντης», (1973) 
«Τα Ετεροθαλή», (1974)  
«Σηματολόγιον», (1977)  
«Μαρία Νεφέλη», (1978)  
«Τρία ποιήματα με σημαία ευκαιρίας», (1982)  
«Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου», (1984)  
«Ο Μικρός Ναυτίλος», (1988)  
«Τα Ελεγεία της Οξώπετρας», (1991) «Η ποδηλάτισσα» , (1991) 
«Δυτικά της λύπης», (1995)  
«Εκ του πλησίον» , (1998) 
 
 
Πεζά, δοκίμια, συνεντεύξεις  

• «Η Αληθινή φυσιογνωμία και η λυρική 
τόλμη του Ανδρέα Κάλβου», (1942) 

• «Ο ζωγράφος Θεόφιλος» (1973)) 
• «Ανοιχτά χαρτιά» (1974) 
• «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη» (1976) 
• «Αναφορά στον Ανδρέα 

Εμπειρίκο» (1978) 
• «Ιδιωτική Οδός» (1989) 
• «Τα Δημόσια και τα Ιδιωτικά» (1990) 
• «Εν λευκώ» (1992) 
• «Ο κήπος με τις αυταπάτες» (1995) 
• «Συν τοις άλλοις», επιμ.: Ηλίας 

Καφάογλου, εκδ.Ύψιλον, 2011 [με 37 
συνεντεύξεις του ποιητή] 

 
Μεταφράσεις 

• «Δεύτερη γραφή» (1976) 
• «Σαπφώ» (1984) 
• «Η αποκάλυψη» (1985) 

 
Μελοποιημένα έργα / ποιήματα του Ελύτη 
Σημαντικός αριθμός ποιημάτων του Οδυσσέα 
Ελύτη έχει μελοποιηθεί και τραγουδηθεί από 
πολλούς καλλιτέχνες. Μερικά έργα αναφέρονται 
παρακάτω: 

• «Άξιον Εστί», Μίκης Θεοδωράκης 
o Της δικαιοσύνης Ήλιε νοητέ 
o Ένα το χελιδόνι 

• Μικρές Κυκλάδες 
o Του μικρού Βοριά, Μίκης 

Θεοδωράκης 
o Η Μάγια, Μίκης Θεοδωράκης 

• Τα Ρω του Έρωτα 
o Το θαλασσινό τριφύλλι, Λίνος Κόκκοτος 

• Η πεντάμορφη στον κήπο, Γιώργος Κουρουπός 
• Η νεροσταγόνα, Θόδωρος Αντωνίου 
• Με την πρώτη σταγόνα της βροχής, Μάνος Χατζιδάκις 
• Ο Ήλιος ο ηλιάτορας, Δημήτρης Λάγιος 
• «Προσανατολισμοί», Ηλίας Ανδριόπουλος - Οδυσσέας Ελύτης, δίσκος (1984) 
• Ο Ήλιος ο ηλιάτορας, Ζαράνης Πέτρος 
• Ο Αύγουστος, Ζαράνης Πέτρος 
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Μια ελάχιστη αποτίμηση του έργου του 
Ο Ελύτης ξεκίνησε από τον υπερρεαλισµό, αλλά δεν υπέταξε την ποίησή του στις αυστηρές επιταγές και προδιαγραφές 
του κινήµατος. Συµπορεύτηκε µαζί του για ένα διάστηµα, δανείστηκε στοιχεία και τα αναµόρφωσε, σύµφωνα µε το 
προσωπικό του όραµα, σ’ έναν έλλογο και γλωσσικά έκπαγλο λυρισµό. Η υπερβατική διάσταση του υπερρεαλισµού 
διατηρήθηκε και αποτυπώθηκε µε ευκρίνεια στα ζωγραφικά κολάζ του Ελύτη, που ο ίδιος εκτιµούσε και υπολόγιζε πάρα 
πολύ, θεωρώντας τα µιαν άλλην έκφραση της ποίησής του και τα ονόµαζε «συνεικόνες». Οι φραστικές εκπυρσοκροτήσεις 
που ακούγονται συχνά στα πάσης φύσεως κείµενά του βρίσκονται άλλοτε εντεύθεν και άλλοτε εκείθεν της ίδιας της 
γλώσσας. Ο λεκτικός του πλούτος δεν έχει ταίρι στα νεότερα γράµµατά µας. Η ποίηση του Καβάφη, λ.χ., όπως και του 
Σεφέρη, έχει γραφτεί µε τη χρήση περίπου 3.500 λέξεων. Οι λέξεις που χρησιµοποιεί ο Ελύτης είναι υπερδιπλάσιες: 
πλησιάζουν τις 8.000! Η ποίησή του έφερε έναν αέρα υγείας, τόλµης και φωτός, ως αναγκαία αντίδραση, τουλάχιστον 
στην πρώτη περίοδό της, στον καρυωτακισµό, ως κατάφαση στην ίδια τη ζωή. Ο πρώιµος χαρακτηρισµός του ως «ποιητή 
του Αιγαίου» (τον οποίον αργότερα ο ίδιος έβρισκε όντως να µην  ανταποκρίνεται στη συνολική δηµιουργική του πορεία, 
αλλά δεν αναιρεί την «ανακάλυψη» του Αιγαίου ως ποιητικού θέµατος και, ταυτόχρονα, ως χώρου όπου βλάστησε η 
αρχαιοελληνική λυρική ποίηση µε τη «µακρινή εξαδέρφη» του Ελύτη, τη Σαπφώ. 
Η συνολική προσφορά του γνώρισε αρκετές τιµές. Εκτός από το Κρατικό Βραβείο που απέσπασε µε το Άξιον Εστί, 
ανακηρύχτηκε διδάκτορας των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης (πριν από το Νόµπελ), Σορβόννης, Λονδίνου και Αθηνών, 
ενώ πολλά πανεπιστήµια του εξωτερικού τον κάλεσαν και τον τίµησαν ποικιλοτρόπως. Πανελλήνια συγκίνηση προκάλεσε 
η αναγγελία του θανάτου του (18 Μαρτίου 1996), και πλήθος κόσµου παρακολούθησε την κηδεία του η οποία έγινε χωρίς 
επισηµότητες και χωρίς εκφωνήσεις επικηδείων λόγων, όπως το είχε ζητήσει ο ίδιος. Το σκεπτικό της Σουηδικής 
Ακαδηµίας για την απονοµή του Νόµπελ Λογοτεχνίας, το 1979, δηλώνει µε τρόπο επιγραµµατικό και καίριο την αξία του 
έργου του: «Για την ποίησή του, που µε φόντο την ελληνική παράδοση, µε αισθηµατοποιηµένη δύναµη και πνευµατική 
οξύνοια ζωντανεύει τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία και δηµιουργία». 
Ο τίτλος των ποιημάτων του Ελύτη με κάνει να διακρίνω τρεις μορφές καλλιτεχνικού προσανατολισμού. Στην πρώτη 
περίπτωση, ο ποιητής, καθώς προσανατολίζεται είτε προς τα άγνωστα ακόμη στρώματα του εσωτερικού του κόσμου είτε 
προς μια ορισμένη ιδέα ποιητικής, επιχειρεί με τη σειρά διάφορες δοκιμές και περνάει από ψυχολογικούς τομείς και 
μορφές τέχνης, γυρεύοντας τελικά και πάγια αντικείμενα οριστικού προσανατολισμού. Η δεύτερη περίπτωση μας 
παρουσιάζει τον προσανατολισμό ενός ποιητή σα σύνολο από διαρκώς μεταβλητές κατευθύνσεις, σε τρόπο που να 
πιστοποιήσουμε πως ο μόνος σταθερός προσανατολισμός του είναι να προσανατολίζεται ακατάπαυστα. Η τρίτη 
περίπτωση είναι μια μεικτή και εναλλασσόμενη εφαρμογή των δύο προηγουμένων. 
Ο σταθερός αυτός ποιητικός κόσμος, τοποθετημένος έξω και πέρα από τα ακρότατα σύνορα της παράδοσης, 
προσδιορίζεται από τις γραμμές λογής προσανατολισμών και προς νεοφανέρωτα υποκειμενικά αισθήματα και προς μια 
ιδεατή ονειροποίηση του κόσμου, και προς μία νέα αίσθηση της ελληνικής φύσης, και προς εξωτικές και παράτολμες 
φαντασιώσεις, και προς την επανασύνδεση του εγώ με την οπτική πραγματικότητα του αντικειμενικού κόσμου, και προς 
τη διατύπωση νέων δυνάμεων αισιοδοξίας και ζωής, και προς την πραγματολογική μα και προς τη σιβυλλική και 
φασματική οντότητα της γλώσσας, και προς τη συνείδηση και προς το υποσυνείδητο, γενικά δηλαδή ο κύριος ενωτικός 
ρυθμός όλων αυτών των επί μέρους προσανατολισμών είναι ένας διαρκής προσανατολισμός προς όλους εκείνους τους 
τρόπους, τις τέχνες και τα συστήματα που τα τελευταία χρόνια τείνουνε να μεταβάλουνε ολοκληρωτικά την υπόσταση και 
την αισθητική εμφάνιση του ποιητικού λόγου. 
Η ευαισθησία του καλλιτεχνικού του ενστίκτου είναι θαυμαστή και η φαντασία του μεγάλη, όμως νομίζω πως δυνατότερα 
από κάθε άλλο κίνητρο ζωής ή πνευματικής δημιουργίας, τον παρορμά ο βαθύς και σχεδόν ενστικτώδης μεταφυσικός 
πόθος να γιομίσει την όρασή του με ποίηση, να εκκενωθεί ολόκληρος μέσα στην απόλυτη ποιητική έκφραση όχι για να 
λυτρωθεί, μα για να λυτρώσει τον μυστηριακό και αυθυπόστατο κόσμο των λέξεων από κάθετί που επιβουλεύεται, που 
προτρέχει, που περιορίζει, που υπερφαλαγγίζει την ποίηση. 
Το χαρακτηριστικό αυτών των ποιημάτων είναι ένας πλατύς, όμως αδιάσπαστος ελιγμός, τεταμένης διθυραμβικής λυρικής 
πνοής, συνταυτισμένος μ΄ένα αδιάκοπο, εκρηκτικό ανάβρυσμα εικόνων οργανικά πρωτότυπων, που δεν αντιστοιχούνε σε 
απομονωμένες στιγμές της φαντασίας του ποιητή, μα την εκφράζουνε συνολικά και τη δείχνουνε να λειτουργεί σε όλη της 
τη μηχανική και την ποιητική πληρότητα. Ας προσέξει ο αναγνώστης στη φύση και στη σύνδεση των εικόνων αυτών και θα 
σχηματίσει την εντύπωση πως δεν είναι ξεσηκωμένες από τοπία εκ των προτέρων ετοιμασμένα μέσα στη φαντασία του, 
μα πως εκτοξεύονται σαν αυτοτελείς οπτικές οντότητες μέσα από τη βούληση της αυτογέννητης έμπνευσής του. 
Η ποίηση του ελύτη, ελληνική στην ουσία της, δεν απηχεί πέρα για πέρα τις φωνές και τις δυνάμεις του φυσικού 
σύγχρονου ανθρώπου. Εκφράζει όμως την πλευρά εκείνη που δείχνει τις ιδιότητες του οργανισμού μας να αναπτύσσονται 
μέσα σε μια αναμάρτητη και σχεδόν εξιδανικευμένη αισθησιακή ευφροσύνη, προ πάντων όμως μας δίνει πλούσιες εικόνες 
από το βασίλειο της ύλης που αναφέραμε. Μας θαμπώνει με εικόνες, όπου νιώθουμε όχι την παρουσία της ψυχής μα την 
αφθονία και την αιώνια παρθενιά μιας ύλης τεχνουργημένης σύμφωνα με τις νέες αισθητικές και φυσικές κατακτήσεις 
του ανθρώπου.  
Μα ο Ελύτης που μας ενδιαφέρει βρίσκεται ολόκληρος μέσα στην απειρόμορφα λυρική και αντικειμενική έκφραση της 
αδιάπτωτης οργανικής του διάθεσης να είναι πάντοτε και όσο το δυνατόν περισσότερο φύση. Να συναρθρώνεται δηλαδή 
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η ποίησή του σε μαι θαυμαστή μηχανή φυσικού ανθρώπου και να βρίσκεται σε αδιάκοπη αισθητική και αισθησιακή 
συναλλαγή με τη φύση. 
Ο Ελύτης εκφράζεται πληρέστατα στον αντικειμενικότατο και σχεδόν απρόσωπο φυσιοκρατισμό του, στενεύοντας την 
ψυχή του και διαστέλλοντας τους πόρους του σώματός του. Αισθάνομαι τον εαυτό μου ελαφρύτερο διαυγέστερο και 
υγιέστερο, παρακολουθώντας μέσα στη διάφανη αυτή ποίηση τα χαριτωμένα σκιρτήματα κι όλα τα αρμονικά και τα 
πλαστικά κινήματα ενός νεανικού οργανισμού που δίχως να υποψιάζεται την ύπαρξη των υπογείων της ρομαντικής 
απαισιοδοξίας και της άκαρπης αυτοαπομόνωσης, ζει σε μια συνύπαρξη αβίαστη με τη ζωντανή, την αέναη, τη 
σουρεαλιστική ελληνική φύση. 
Η πρωταρχική αυτή και αδιατάρακτη συνύπαρξη είναι το σύμπλεγμα των βαθύτερων αιτιών που τον κάνουν να 
παρουσιάζει τη φύση σαν απεριόριστο σύνολο από φαινόμενα που το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η αέναη κίνηση 
και η αδιάκοπη ανταλλαγή και αλληλοϋποκατάσταση των ιδιοτήτων τους, προικισμένων με ανθρώπινα γνωρίσματα. Τα 
φυσικά στοιχεία συνενούνται, συμπλέκονται και δρούνε αναμεταξύ τους σαν άνθρωποι. Μπροστά στο συνεχές αυτό 
θέαμα της παραμυθένιας και ανθρωπομορφικής παρέλασης των φυσικών φαινομένων, έχουμε την εντύπωση πως ο 
ποιητής εμψυχώνει και κινητοποιεί τη φύση στην ολότητά της και όχι ένα τμήμα της φύσης τον ποιητή όπως συμβαίνει 
στα γνωστά φυσιολατρικά ποιήματα. 
[...] Το αντίθετο συμβαίνει στην ποίηση του Ελύτη. Εδώ η φύση αποσπασμένη από τους άξονες ακινησίας της κι από τον 
άμεσο υποκειμενισμό του ποιητή ξετυλίγεται οργανικά και θεαματικότατα, σαν όραμα καταπληκτικό, σαν αποτέλεσμα 
μαγικής μέθης, απάνω σε αλλεπάλληλες ενότητες εναλλαγών και κινήσεων, ενώ ο ποιητής παραμένει αθέατος και 
ακίνητος σιωπηλός και ανέκφραστος, σα να μην είναι ο ίδιος η πηγή της ποιητικής αυτής ενέργειας που μεταμορφώνει τη 
φύση σε πλατιά και εκτεταμένη ανθρώπινη πραγματικότητα.[...] Σχηματίζει κανείς τη θαμπωτική εντύπωση πως η φύση 
πήρε ύπαρξη οντολογική και ξετυλίγει μπροστά του τα πλατιά σφαιρικά τμήματα της επιφάνειάς της καλώντας τον σε μια 
ευφρόσυνη και αισιόδοξη ζωή που πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις του, τα φυσικά του συναισθήματα και την ποιητική 
δεκτικότητα της αισθητικής του. Ασκίαστο εφηβικό θάμπος μπροστά στο πανόραμα του κόσμου, καθρεπτισμένου σε μια 
ξάστερη και μεγεθυντική φαντασία που αυτόματα κατευθύνει τις βιολογικές ορμές και τη μνήμη του υποσυνείδητου στο 
πιο πλούσιο και στο πιο απροκάλυπτο ελληνικό φως. 
Με το Σολωμό η ελληνική φύση παρουσιάζεται τόπος χλοερός και κοιλάδα μυστική, αγιασμένη από τη μεταφυσική 
παρουσία της γυναικείας ομορφιάς. Ο Κάλβος πρώτος ξεσκεπάζει την αρχαϊκή λυρική ωραιότητα διατηρημένη σα θλίψη 
μέσα στο ερειπωμένο από τη σκλαβιά και την επανάσταση τοπίο. Με τον Βαλαωρίτη και τον Κρυστάλλη τα ηπειρώτικα 
βουνά προσθέτουνε τον όγκο και το νόημά τους στην ειδυλλιακή φύση του Σολωμού και του Κάλβου. Ο Παλαμάς, 
συνεχίζοντας την ηπειρώτική οροσειρά, περιλαμβάνει το μεγαλόπρεπο και αυστηρό συγκρότημα των ρουμελιώτικων 
βουνών, κατεβαίνει στη θάλασσα, ανασταίνει την Αττική σε όλη της τη σύγχρονη κλασική δόξα και στεφανώνει τις 
σημαντικές αυτές προσθήκες με τις τόσο υποβλητικές καμπύλες των οριζόντων και των ακροούρανων που εξασφαλίζουνε 
στο απόλυτο ελληνικό φως μια απέραντη είσοδο. Ύστερα έρχεται ο Σικελιανός να κατακτήσει μονομιάς με την αθλητική 
άσκηση του κορμιού και των αισθήσεων ολόκληρο το ελληνικό ύπαιθρο, να το συγκεντρώσει θρησκευτικά γύρω από το 
Δελφικό τοπίο και να το απαλλάξει από τα υπολείμματα του καλογερισμού και της υποκειμενικής μιζέριας που τόσο 
πολέμησε ο Παλαμάς και μέσα του και γύρω του. Με το Σικελιανό το ελληνικό ύπαιθρο αποχτά την αρχαία θρησκευτική 
του αυστηρότητα και το περήφανο εκείνο ύφος της υγείας που ακτινοβολεί στα θεΪκά ενδιαιτήματα. Ακολουθεί μια 
σκοτεινή περίοδος λησμοσύνης του ελληνικού τοπίου. Κι ύστερα έρχεται η γενιά των πεζογράφων και ποιητών να 
προσθέσει στο ελληνικό τοπίο το Αιγαίο πέλαγος με τη χαριτωμένη αισθητική του νησιού: Σεφέρης, Ελύτης, Αντωνίου, 
Μυριβήλης, Κοσμάς Πολίτης, Θεοτοκάς ατενίζουν προς τη θάλασσα και το νησί ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. [...] το 
νησί του Ελύτη άξιο να κατοικηθεί από ένα εφηβικό πληθυσμό χωρισμένο σε πλατωνικούς νάρκισσους και σε 
δυσκολοθώρητες θαλασσινές νύμφες, είναι οικοδομημένο με την κοσμοπολίτικη και αέρινη αισθητική των Voyages en 
Grece και με το άφθονο, ήρεμο και νικητήριο φως του ζωγράφου Θεόφιλου. 

Αντρέας Καραντώνης "Ο πρώτος Ελύτης" 
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Η Μυτιλήνη του Οδυσσέα Ελύτη  
 
Με τη Μυτιλήνη δεν πρόφτασα να ’χω εμπειρίες. Εν τούτοις, όταν πηγαίνω 
εκεί, αισθάνομαι ότι σε κάθε φύλλο της ελιάς υπάρχει η ταυτότητά μου. 
Αυτά είναι μυστήρια πράγματα  
(Αυτοπροσωπογραφία σε λόγο προφορικό, Ύψιλον 2000, σ. 10) 
 
Ο Ελύτης στη Μυτιλήνη  
Η τεχνική ξεπερνιέται· η φύση, όχι. Οι αισθήσεις ποτέ· οι γνώσεις πάντοτε. 
Ο έσπερος της Σαπφώς εξακολουθεί να λάμπει πάνω από τα κεφάλια μας κι η ροδιά του Αρχίλοχου ν’ ανθίζει στον κήπο 
μας, όταν τα μεγαλόπρεπα υπερωκεάνια του Valery Larbaud βρίσκονται από καιρό σε κάποιο λιμάνι, παροπλισμένα.  
(«Η μέθοδος του «άρα»», Εν Λευκώ, Ίκαρος 1993, σ. 165-183: 178)  
 
Από τα κύματα του ανατολικού Αιγαίου με αξίωσε ο θεός ν’ αναδυθώ. Και δεν είναι μόνο ότι οι ρίζες της οικογένειάς μου 
βυθίζονται στους ελαιώνες της Λέσβου. Είναι ότι όλη μου η παιδεία, όλη μου η σταδιοδρομία, στηρίχθηκαν στο λόγο και 
στη σκέψη των τέκνων της Αιολίδας και της Ιωνίας.  
Κανείς ποιητής σε καμιάν άλλη χώρα δεν μπορεί να καυχηθεί για ένα, τέτοιου είδους, προνόμιο! Το προνόμιο να γεννηθεί 
στο χώρο ακριβώς όπου, πριν δυόμιση χιλιάδες χρόνια, γεννήθηκε η τέχνη που υπηρετεί και εννοώ βέβαια τη λυρική 
ποίηση, όπως μας έχει παραδοθεί και αναπτυχθεί στους κόλπους του δυτικού μας πολιτισμού.  
(«Ομιλία στην Εστία Νέας Σμύρνης» (1981), στο Δ. Νικορέντζος, Ο άγνωστος Ελύτης της Μυτιλήνης, τ. 2, Αιολίδα, σ. 313-316: 
314)  
 
Ούτε τη Μυτιλήνη, εξάλλου, την έζησα ποτέ. Φυσικά, έχω όλους μου τους συγγενείς εκεί. Και ίσως όχι μόνον τους εξ 
αίματος. Η Σαπφώ είναι μια ποιήτρια, που τη νιώθω πολύ συγγενική μου. Και γενικά το Αιολικό πνεύμα, εκ των υστέρων 
κατάλαβα ότι έχει επιδράσει πάνω στην ποίησή μου. Της Κρήτης οι επιδράσεις υπάρχουν επίσης. Είναι, αν θέλετε, πιο 
μυστηριώδεις, πιο αφανείς αλλά συνάμα πιο βαθιές. Ένας φίλος μου, παρατήρησε, κάπως τολμηρά ίσως, αλλά διόλου 
άστοχα, ότι παρ’ όλο που έχω διαμορφωθεί πάνω στα ευρωπαϊκά πρότυπα, ένα ένστικτο μ’ έσπρωξε ν’ αντιστρέψω τον 
ρου της «καταραμένης ποίησης» και να στραφώ στην ηλιολατρεία, κάνοντας μια ποίηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
το ανάλογο των Μινωικών τοιχογραφιών.   
 («Ο Οδυσσέας Ελύτης μιλά για το Ηράκλειο», Συνέντευξη στο Μηνά Νικηφοράκη, εφ. Αλλαγή Ηρακλείου (1979), στο Συν 
τοις άλλοις. 37 συνεντεύξεις, Ύψιλον 2011, σ. 111-129: 111)  
 
Ήδη ο αέρας έχει αρμυρίσει περισσότερο. Η εισβολή του Ευξείνου αρχίζει να γίνεται πιο αισθητή. Είναι μια ηδονή να 
νιώθεις ότι φέρνεις γύρο μια μεγάλη νήσο. Και που είναι ίσως το κέντρο του κόσμου. Και τι περιστεράκια ξαποστέλνουν 
για μια στιγμή των παλαιών προγόνων οι αναμνήσεις. Τι μεγάλα κλαδιά που τινάζουν μέσα στην οικογένεια οι μικροί 
σπόροι από τους Αγίους Σαράντα στην Έφεσο και από την Πέργαμο στους Παξούς και 
τα Κύθηρα.  
(Ο κήπος με τις αυταπάτες, Ύψιλον 1995, σ. 81)  
 
1915 και 1917 
O Ελευθέριος Βενιζέλος φιλοξενείται στην έπαυλη του Θρασύβουλου Αλεπουδέλη στη 
Σουράδα. Καλοκαιρινές διακοπές της οικογένειας στη Μυτιλήνη. 
 
1918 
Θάνατος της αδελφής του ποιητή, Μυρσίνης. Η μητέρα, Μαρία Αλεπουδέλη, αρνείται 
στο εξής να ξαναπάει στη Μυτιλήνη. Περνούν τα καλοκαίρια τους σε άλλα νησιά, και 
περισσότερο στις Σπέτσες. 
 
Στη δική του εποχή, τα παιδιά των αριστοκρατικών οικογενειών τα μεγάλωναν οι 
γκουβερνάντες, οι θείες, οι γιαγιάδες, τα κορίτσια του σπιτιού, διότι οι μητέρες ήταν 
απασχολημένες με τον καθρέφτη τους, μέσα στον οποίο φύλαγαν το βράδυ τις 
μπούκλες απʼ τα μαλλιά τους, σαν σε κουτί. Τον Οδυσσέα τον μεγάλωσαν η θεία Βατάνα και η θεία Μελισσινή, δυο 
καλόκαρδες γυναίκες που ήξεραν να ζυμώνουν γλυκά με την υγρασία και που μιλούσαν στα γατιά με το θρόισμα απʼ τα 
μεσοφόρια τους. Της μητέρας του την αγάπη ο Οδυσσέας δεν τη συνάντησε εκεί πέρα, στα αρχοντικά, στην εξοχή (στο 
σπίτι της Κρήτης και στο σπίτι της Αίγινας με κύματα ολόκληρα από γεράνια, και στο σπίτι της Μυτιλήνης που το ʼχε βάψει 
η φαντασία ροζ της μπιγκόνιας).  
(Ευγένιος Αρανίτσης, Ίψ ο τυπογράφος. Ο Ελύτης για παιδιά & ερωτευμένους, Εκδόσεις Πατάκη 2000, σ. 67)  
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1928  
Γάμος του μεγάλου αδελφού Θεόδωρου το καλοκαίρι στη Μυτιλήνη.  
 
1933  
Διακοπές στη Χίο και τη Μυτιλήνη. 
 
Το Αιγαίο δεν έχει οθόνη, δεν απέκτησε ποτέ. Είναι από ύλη ή πνεύμα (δεν έχει σημασία) οδηγημένα στο ουσιώδες. Το 
παν –για ό,τι πιθανόν το ακατάληπτο αντιπροσωπεύει- είναι η διαύγεια: η δυνατότητα να βλέπεις μεσ’ απ’ το πρώτο και 
το δεύτερο και το τρίτο και το πολλοστό επίπεδο μιας και μόνης πραγματικότητας το μονοδιάστατο και συνάμα 
πολύφθογγο σημείο της μεταφορικής τους σημασιολογίας.  
(«Εισαγωγή στο χώρο του Αιγαίου», Εν Λευκώ, Ίκαρος 1993, σ. 17-23: 23)  
 
1935  
Πάσχα με τον Ανδρέα Εμπειρίκο στη Μυτιλήνη, αναζητώντας πληροφορίες και 
έργα του Θεόφιλου. Φιλική συναναστροφή με τους μυτιληνιούς ζωγράφους 
Ορέστη Κανέλλη και Τάκη Ελευθεριάδη.  
 
Την άνοιξη του 1935 ο ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος κι εγώ αποβιβαζόμασταν 
στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Μια πρόσκληση [του Θρασύβουλου Αλεπουδέλη] 
να περάσουμε τις ημέρες του Πάσχα σε σπίτι φιλικό ήταν η αφορμή. Αλλά η 
αιτία η βαθύτερη ήταν να βαδίσουμε πάνω στα ίχνη που δεν μπορεί παρά να 
είχε αφήσει, πεθαίνοντας εκεί ένα χρόνο πριν, ο λαϊκός ζωγράφος 
Θεόφιλος.[…] Και οι ζωγράφοι Ορέστης Κανέλλης και Τάκης Ελευθεριάδης, 
Μυτιληνιοί και οι δυο τους, που προθυμοποιήθηκαν άλλωστε, μόλις φτάσαμε, να μας παρασταθούν στις εξερευνήσεις 
μας˙ γιατί, πραγματικά, είχε κάτι από τη γοητεία της εξερεύνησης η επιχείρησή μας αυτή.  
(«Ο ζωγράφος Θεόφιλος», Ανοιχτά χαρτιά, Ίκαρος 1996, σ. 269-270) 
 
Το Πάσχα της χρονιάς εκείνης κάναμε μαζί κι ένα ταξίδι στη Μυτιλήνη. Μόλις είχε βγει η Υψικάμινος (είχαμε μαζί μας, 
θυμάμαι, το πρώτο αντίτυπο, χωρίς εξώφυλλο ακόμη) κι εκεί, στο «νησί με τους κόλπους των ελαιώνων», πλαισιωμένοι 
από δυο νέους τότε ζωγράφους, τον Ορέστη Κανέλλη και τον Τάκη Ελευθεριάδη, κάναμε ατέλειωτες συζητήσεις ή 

επιχειρούσαμε θαυμαστές εκστρατείες για την ανακάλυψη των έργων του Θεοφίλου που είχε πεθάνει μόλις ένα χρόνο 
πριν. 
 
Τριγυρισμένος από μια φύση που δεν είχα ζήσει ποτέ άλλοτε, αλλά που ένιωθα ότι μου την είχαν οι πρόγονοί μου 
κληρονομήσει και κυκλοφορούσε στο αίμα μου, άρχισα πάλι να δοκιμάζω το ίδιο περίεργο συναίσθημα: δύο ρεύματα που 
ξεκινούσαν από πηγές απομακρυσμένες και που έρχονταν να διασταυρωθούν μέσα μου· το ένα, γεμάτο από τις παλαιές 
φωνές της Σαπφώς, το δικαίωμα του μικρού χόρτου και της μεγάλης σελήνης μέσα μας, το λευκό πέτρινο μνημείο μιας 
βρύσης, κάτι απλό αλλά γεμάτο σοφία που «να στέκει» στο ύπαιθρο, όπως στέκει το δέντρο της ελιάς, τέλος, το αίσθημα 
και η αίσθηση με ίσες ανταποκρίσεις, μ’ ένα είδος αυτάρκειας, χωρίς τις επιδράσεις του πολιτισμού, αν μπορούσε να το 
πει αυτό κανένας  
(«Το χρονικό μιας δεκαετίας», Ανοιχτά χαρτιά, Ίκαρος 1996, σ. 352-353)  
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Είμαι από τη Μυτιλήνη. Και την εποχή που πήγα με τον Εμπειρίκο και τον Τεριάντ κι ανακαλύψαμε τον Θεόφιλο, αυτοί τον 
κοροϊδεύανε.  
(«Η Ελλάδα η δική μου δεν είναι η τρέχουσα», Συνέντευξη στη Μικέλα Χαρτουλάρη, Τα Νέα, 5.12. 1988, Συν τοις άλλοις. 37 
συνεντεύξεις, Ύψιλον 2011, σ. 282-289: 289)  
 
1962  
Το καλοκαίρι στην Κέρκυρα και ύστερα στη Μυτιλήνη με τον Ε. Τεριάντ.  
 
Στις μεγάλες αίθουσες του Λούβρου, καθώς τριγύριζα τώρα και ξανακοίταζα τα έργα αυτά, ένιωθα κοντά στο αίσθημα της 
υπερηφάνειας, τ’ ομολογώ, κι ένα άλλο αίσθημα, ξεριζωμού, κάτι σαν αυτό που είχα νιώσει στο Βρετανικό Μουσείο του 
Λονδίνου με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Μοιραία, συλλογιζόμουνα, τα περισσότερα από αυτά θα σκόρπιζαν μια μέρα 
στις συλλογές της Ευρώπης ή της Αμερικής. Και το άλλο βράδυ, καθώς έτρωγα με τον Teriade, του το εξομολογήθηκα. Πήρε 
ένα ύφος παράξενο, με κοίταξε στα μάτια, κι αντί να μου αποκριθεί, με ρώτησε αν είχα σκοπό, τώρα που επέστρεφα στην 
Ελλάδα, να πάω στη Μυτιλήνη. Θα είχε, λέει, μια θερμή παράκληση να μου κάνει: να πληροφορηθώ και να του γράψω αν, 
ανάμεσα στη Χώρα και στη Βαρειά, βρισκότανε κανένα οικόπεδο κατάλληλο για Μουσείο. «Μουσείο;» ρώτησα 
ξαφνιασμένος. «Ναι, για το Μουσείο Θεοφίλου», μου αποκρίθηκε ήρεμα.  
Του έστειλα, θυμάμαι, κάμποσα τοπογραφικά σχέδια, μα δεν έμεινε ικανοποιημένος. Το άλλο καλοκαίρι, έφτασε ο ίδιος 
στην Αθήνα και με πήρε μαζί του στο νησί. Ωραίες μέρες που ανεβοκατεβαίναμε τους χαμηλούς λόφους γύρω από την 
πολιτεία και συζητούσαμε όλες τις δυνατότητες. Τον ζήλευα που είχε την αρχοντιά να προσφέρει ένα τέτοιο δώρο στην 
γενέτειρά του, που τον αγνοούσε. Και γι’ άλλη μια φορά θαύμασα την ευθυκρισία του όταν τον είδα να προτιμά από τις 
περίοπτες θέσεις του Ακλειδιού, που πρότεινα εγώ, τους ταπεινούς ελαιώνες της Βαρειάς, αντίκρυ στο πατρικό του σπίτι, 
τους πλημμυρισμένους από ένα γαλήνιο και γλυκό φως.  
(«Ο ζωγράφος Θεόφιλος», Ανοιχτά χαρτιά, Ίκαρος 1996, σ. 314-315)  
 
1964  
Ιούλιος. Στη Μυτιλήνη με τον Ε. Τεριάντ και τον Γιάννη Τσαρούχη για το Μουσείο Θεόφιλου.  
 
Ξαναήρθαμε και τ’ άλλα καλοκαίρια, μαζί πια με το Γιάννη Τσαρούχη, που εστάθηκε πολύτιμος βοηθός, και τον εξαίρετο 
αρχιτέκτονα Γιαννουλέλη. Δουλεύαμε όλοι μας με τη χαρά της ανιδιοτέλειας κι ο καθένας μας όπως μπορούσε.  
(«Ο ζωγράφος Θεόφιλος», Ανοιχτά χαρτιά, Ίκαρος 1996, σ. 315)  
 
1965  
Ιούλιος. Εκδηλώσεις για τον Θεόφιλο. Στη Μυτιλήνη με τον Ανδρέα Εμπειρίκο, τον Νίκο Καρύδη, κ.α.  
 
1968-1969  
Μεταφράζει Σαπφώ.  
 
Αυτή τη στιγμή εικονογραφώ τα ποιήματα της Σαπφώς, που παράλληλα δοκιμάζω 
να τα μεταφράσω μ’ έναν καινούριο τρόπο, να τη γλιτώσω από τη «φιλολογία» 
και να τα φέρω πιο κοντά στη μοντέρνα ευαισθησία.  
(«Επιστολή στον Δημήτρη Καλοκύρη, 8 Δεκεμβρίου 1968», Ή με χρώμα ή χωρίς. 
Ένα συναισθηματικό δοκίμιο του Δημήτρη Καλοκύρη για τον Οδυσσέα Ελύτη, 
2011, σ. 12)  
 
Δυόμισι χιλιάδες χρόνια πίσω, στη Μυτιλήνη, βλέπω ακόμη τη Σαπφώ σαν μια 
μακρινή εξαδέλφη που παίζαμε μαζί στους ίδιους κήπους, γύρω απ’ τις ίδιες 
ροδιές, πάνω απ’ τις ίδιες στέρνες. Λιγάκι μεγαλύτερη στα χρόνια, μελαχρινή, με 
λουλούδια στα μαλλιά, κι ένα κρυφό λεύκωμα γεμάτο στίχους, που δε μ’ άφησε ν’ 
αγγίξω ποτέ. Βέβαια, είναι που ζήσαμε στο ίδιο νησί. Που είχαμε την ίδια αίσθηση 
του φυσικού κόσμου, τη χαρακτηριστική, που εξακολουθεί αναλλοίωτη από τα 
χρόνια εκείνα ίσαμε σήμερα να παρακολουθεί τα τέκνα της Αιολίδας. Αλλά πάνω 
απ’ όλα είναι που δουλέψαμε –στα μέτρα του ο καθένας- με τις ίδιες έννοιες, για να μην πω περίπου με τις ίδιες λέξεις: 
με τον ουρανό και τη θάλασσα, τον ήλιο και τη σελήνη, τα φυτά και τα κορίτσια, τον έρωτα. Μια συζυγία, μισή στον ουρανό 
και μισή στη γη, μισή στην αμφιβολία και μισή στην αθανασία- ευδιάκριτη, αν όχι τίποτε άλλο. Ας μου συγχωρεθεί, λοιπόν, 
να μιλήσω για τη Σαπφώ σαν για μια σύγχρονή μου. Στην ποίηση, όπως και στα όνειρα, δε γερνάει κανένας.  
(«Σαπφώ. Από Τα μικρά Έψιλον», Εν Λευκώ, Ίκαρος 1993, σ. 216)  
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Ζητάω να βγάλω, μέσα από τα θραύσματα που μας απόμειναν και που η κατάταξή τους, σύμφωνα με τους νόμους της 
φιλολογικής επιστήμης, τα καθιστά πιο εμφανή, μια Σαπφώ, καινούργια, νέα, και όσο το δυνατόν ακέραιη.  
(«Για μια Σαπφώ καινούργια», Η λέξη (1983), Συν τοις άλλοις. 37 συνεντεύξεις, Ύψιλον 2011, σ. 2711-275: 271)  
 
1971  
Αύγουστος. Με τον Ε. Τεριάντ στη Μυτιλήνη. Ενδιαφέρον για τη δημιουργία Μουσείου μοντέρνας τέχνης και ενέργειες 
για να την προστασία του Γενί Τζαμί της Απάνω Σκάλας.  
Ο Τεριάντ προετοιμάζει την επέκταση του Μουσείου Θεοφίλου με πτέρυγες της σύγχρονης τέχνης. Ένα παγκόσμιο 
προσκύνημα των φιλοτέχνων. Το ενδιαφέρον των δυο λεσβίων ξαπλώθηκε και στα τοπικά μνημεία της ιστορίας και της 
τέχνης, για τα οποία, ιδίως την επισκευή των τειχών του Φρουρίου Μυτιλήνης, ενδιαφέρθηκε τελευταία και η υπηρεσία 
Αναστηλώσεων του Υπουργείου Προεδρίας, με την επίσκεψη του διευθυντή της Χ. Σολομωνίδη, για τη χορήγηση 
κατεπείγουσας σχετικής πίστωσης. Ο Τεριάντ και ο Ελύτης έκαναν έντονα διαβήματα για τη διατήρηση του Γενί Τζαμιού, 
που πολλοί, ειδικοί και μη, ζήτησαν πρόσφατα τον κατεδαφισμό του και τη μετατροπή του σε πάρκο ή δημαρχείο.  
(Γεώργιος Βαλέτας, «Τα λεσβιακά μνημεία», Αιολικά γράμματα, Ιουλ.-Αυγ. 1971, τχ. 4)  
 
1972  
Αύγουστος. Με τον Ε. Τεριάντ στη Μυτιλήνη, για να επιβλέψουν τις εργασίες οικοδόμησης του Μουσείου Μοντέρνας 
Τέχνης.  
Το σπουδαίο γι’ αυτόν δεν ήταν ότι από μια μέτρια φωτογραφία ενός μέτριου έργου του Θεόφιλου κατάλαβε τη σημασία 
του. Μήτε ότι του ίδρυσε, όταν η ώρα εσήμανε, ολόκληρο Μουσείο. Ήταν ότι βρήκε έναν συνάδελφο. Βρήκε κάποιον που 
ήξερε, όπως ο ίδιος, ν’ ανοίγει τα μάτια του πάνω στον φυσικό κόσμο, να δρέπει τη χαρά και τη γεύση των απλών 
πραγμάτων.  
(«Μνήμη E.Teriade. Από Τα μικρά Έψιλον», Εν Λευκώ, Ίκαρος 1993, σ. 294)  
 
Όμως η σελήνη των ηλεκτρονικών εγκεφάλων φοβούμαι ότι θα εξακολουθεί να είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, κατώτερη 
από τη σελήνη της Σαπφώς, που η αχτίδα της, έτσι καθώς μας σημαδεύει απ’ τα βάθη ενός ελαιώνα της Μυτιλήνης, μας 
επιτρέπει να βρεθούμε πιο κοντά στον εαυτό μας, σ’ εκείνο που αγαπούμε –όττω τις έραται, που έλεγε και η ποιήτρια. 
Μια ρήση απλή, που πήρε την ισχύ φυσικού νόμου σ’ αυτήν την περιοχή κι επέζησε στην ψυχή των νησιωτών, βρίσκοντας 
χίλιους τρόπους να εκδηλωθεί. Κυρίως από την άποψη της ένστικτης, της ασύνειδης χειρονομίας, που ξέρει να ταυτίζει το 
χρήσιμο με το ωραίο, αλλά συνάμα και το ωραίο με το ηθικό, στην πιο ριζοσπαστική τους έννοια.  
(«Εισαγωγή στο χώρο του Αιγαίου», Εν Λευκώ, Ίκαρος 1993, σ. 17-23: 19-20)  
 
1978  
Σεπτέμβριος. Αναγόρευση σε επίτιμο δημότη Μυτιλήνης, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Μυτιλήνης Αθανασίου Παρασκευαϊδη. Τον φιλοξενεί ο φίλος του ποιητής Στρατής Πασχάλης στο σπίτι των γονιών του στη 
Σκάλα Μυστεγνών.  
Ένας απ’ τους τόπους παραθερισμού του Ελύτη στη Λέσβο ήταν και η Σκάλα Μυστεγνών, όπου φιλοξενήθηκε σ’ ένα 
γραφικό παραθαλάσσιο σπιτάκι, καλεσμένος του Μυτιληνιού ποιητή και φίλου του Στρατή Πασχάλη. Στο ειδυλλιακό αυτό 
λιμανάκι, στα πόδια της θάλασσας, πέρασε ώρες περισυλλογής και γαλήνης. Ντυμένος απλά, με ένα γκρι ντρίλινο 
παντελόνι, γαλάζιο πουκάμισο, λαστιχένια παπούτσια και ναυτικό κασκέτο, σηκωνόταν πρωί, πριν βγει ο ήλιος, κι έκανε 
μακρινούς μοναχικούς περιπάτους κατά μήκος της αμμουδιάς, αγναντεύοντας το ανοιχτό πέλαγο και μαζεύοντας βότσαλα. 
Η ώρα του πρωινού, που ακούγονταν μόνο τα λόγια της φύσης, ήταν για τον Ελύτη η καλύτερη ώρα, προτιμώντας τα μέρη 
που δεν υπήρχε κόσμος ή κάτι που θα του χαλούσε την ησυχία. Αφού περιδιάβαζε κάμποσο πλάι στο φλοίσβο, περνούσε 
ύστερα απ’ το εκκλησάκι του άη Νικόλα κι ανέβαινε το στενό ανηφορικό μονοπάτι στην περιοχή Πλάτη, απ’ όπου είχε 
πανοραμική θέα, καθώς φαινόταν από κει όλος ο όρμος Αίγειρος, το χωριό Μυστεγνά και πέρα στη θάλασσα ένα μέρος 
του Αϊβαλιού και των Μοσχονησίων.  
(«Αφήγηση Δημήτρη Σαρρή», στο Δ. Νικορέντζος, Ο άγνωστος Ελύτης της Μυτιλήνης, τ. 2, Αιολίδα, σ. 415)  
 
1979  
Ιούλιος. Εγκαίνια του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης Τεριάντ στη Βαρειά. Φιλοξενείται στο σπίτι του Στρατή Πασχάλη.  
 
1983  
Απρίλιος. Ταξίδι στη Μυτιλήνη για τα εγκαίνια του νέου πλοίου της «Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου» που παίρνει το όνομά 
του και δρομολογείται στη γραμμή «Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη».  
 
Να ταξιδεύω νύχτα-μέρα στα νερά του Αιγαίου είναι κάτι το πολύ όμορφο. Είναι μια τιμή που γίνεται συνήθως μετά 
θάνατον και με συγκινεί σαν ιδέα γιατί είναι ανθρώπινη, έχει μια αληθινή ζεστασιά.  
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(Ελένη Σπανοπούλου, «Εν πλω με τον Ελύτη στη Λέσβο», Έθνος, 29 Απριλίου 1983, στο Δ. Νικορέντζος, Ο άγνωστος Ελύτης 
της Μυτιλήνης, τ. 2, Αιολίδα, σ. 74)  
 
1986  
Σεπτέμβριος. Εγκαινιάζει λεωφόρο στη Μυτιλήνη που φέρει το όνομά του.  
 
1996  
11-12 Οκτωβρίου. Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λέσβου οργανώνει Συνέδριο για τον Ελύτη.  
 
 

Η Μυτιλήνη: Τόποι και Τοπία της ποίησης του Ελύτη  
 
«Ηλικία της γλαυκής θύμησης»  
Προσανατολισμοί (1940), Ποίηση, Ίκαρος 2002, σ. 60-61  
Ελαιώνες κι αμπέλια μακριά ως τη θάλασσα  
Κόκκινες ψαρόβαρκες πιο μακριά ως τη θύμηση  
Έλυτρα χρυσά του Αυγούστου στον μεσημεριάτικο ύπνο  
Με φύκια ή όστρακα. Κι εκείνο το σκάφος  
Φρεσκοβγαλμένο, πράσινο, που διαβάζει ακόμη στην ειρήνη του κόλπου των νερών  

Έχει ο Θεός  
Περάσανε τα χρόνια φύλλα ή βότσαλα Θυμάμαι τα παιδόπουλα, τους ναύτες που έφευγαν  
Βάφοντας τα πανιά σαν την καρδιά τους Τραγουδούσαν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα  
Κι είχαν ζωγραφιστούς βοριάδες μες στα στήθια.  
Τι γύρευα όταν έφτασες βαμμένη απ’ την ανατολή του ήλιου  
Με την ηλικία της θάλασσας στα μάτια  
Και με την υγεία του ήλιου στο κορμί — τι γύρευα Βαθιά στις θαλασσοσπηλιές μες στα ευρύχωρα όνειρα  
Όπου άφριζε τα αισθήματα του ο άνεμος  
Άγνωστος και γλαυκός, χαράζοντας στα στήθια μου το πελαγίσιο του έμβλημα  
Με την άμμο στα δάχτυλα έκλεινα τα δάχτυλα  
Με την άμμο στα μάτια έσφιγγα τα δάχτυλα Ήτανε η οδύνη —  
Θυμάμαι ήταν Απρίλης όταν ένιωσα πρώτη φορά το ανθρώπινο βάρος σου  
Το ανθρώπινο σώμα σου πηλό κι αμαρτία Όπως την πρώτη μέρα μας στη γη  
Γιόρταζαν τις αμαρυλλίδες — Μα θυμάμαι πόνεσες  
Ήτανε μια βαθιά δαγκωματιά στα χείλια  
Μια βαθιά νυχιά στο δέρμα κατά κει που χαράζεται παντοτινά του ο χρόνος  
Σ’ άφησα τότες  
Και μια βουερή πνοή σήκωσε τ’ άσπρα σπίτια  
Τ’ άσπρα αισθήματα φρεσκοπλυμένα επάνω  
Στον ουρανό που φώτιζε μ’ ένα μειδίαμα.  
Τώρα θα ’χω σιμά μου ένα λαγήνι αθάνατο νερό  
Θα ’χω ένα σχήμα λευτεριάς ανέμου που κλονίζει  
Κι εκείνα τα χέρια σου όπου θα τυραννιέται ο Έρωτας  
Κι εκείνο το κοχύλι σου όπου θ' αντηχεί το Αιγαίο.  
 
«XVII», Ήλιος ο Πρώτος (1943)  
Ποίηση, ό.π., σ. 91  
Έπαιξα με το χιόνι του Χελμού 
Μαύρισα μες στης Λέσβος τους ελαιώνες  
Έριξα βότσαλα λευκά σε μια Μυρτώα θάλασσα  
Έπλεξα πράσινα μαλλιά στης Αιτωλίας τη ράχη.  
Τόποι που με του φεγγαριού το αλησμονάνθι  
Και με του ήλιου τους χυμούς με θρέψατε  
Σήμερα ονειρεύομαι για σας  
Μάτια που να σας συντροφέψουν μ’ ένα φως καλύτερο.  
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«Η Γένεσις», Το άξιον εστί (1959)  
Ποίηση, ό.π., σ. 130-131 , 176, 177  
Είδα πέρα, μακριά, στην άκρια της ψυχής μου  
μυστικά να διαβαίνουνε  
φάροι ψηλοί ξωμάχοι Στους γκρεμούς τραβερσωμένα κάστρα  
Τ’ άστρο της τραμουντάνας Την αγία Μαρίνα με τα δαιμονικά  
Και πολύ πιο βαθιά πίσω απ’ τα κύματα  
στο Νησί με τους κόλπους των ελαιώνων  
Μια στιγμή μου εφάνηκε θωρούσα Εκείνον  
που το αίμα του έδωσε να σαρκωθώ  
τον ταχύ του Αγίου δρόμο ν’ ανεβαίνει  
μια φοράν ακόμη  
Μια φοράν ακόμη  
στα νερά της Γέρας ν’ ακουμπά τα δάχτυλα  
και τα πέντε ν’ ανάβουνε χωριά  
ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος  
ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός  
εξουσία και κλήρος της γενιάς μου.  
 
«Το Δοξαστικόν»  
το βαθύ της Μνησαρέτης βλέμμα  
που δεν είναι αρνιού και άφεση δίνει  
Των ψιθύρων η επώαση μες στα κοχύλια  
Μια χαμένη σαν όνειρο: η Αριγνώτα  
 
«Των βαϊων», Το φωτόδεντρο και η δέκατη τέταρτη ομορφιά (1971)  
Ποίηση, ό .π., σ. 205, 220, 221  
Και τα παιδιά που γύριζαν από το πετροκάραβο με τα  
χταπόδια κι οι γυναίκες απ’ το ελαιοτριβείο κι η φωνή  
του γαϊδάρου ξημερώματα πάνω απ’ τα μποστάνια  
πόσα χρόνια πόσους αιώνες  
 
«Αναντάμ μπαμπαντάμ» έλεγε η μάνα μου και το χέρι της  
το αρθριτικό σταματούσε σαν φύλλο της μπεγκόνιας  
 
III  
Ανάθεμα που ’χε πραΰνει ολ’ η όξω η θάλασσα (και μέσα  
βάθαινε το σπίτι) κι εμένα στο κρεβάτι μου παρατημένος  
να με αγγίζουν όλων των λογιώ οι σταυροί  
 
Των λουλουδιών και των ανθρώπων που δούλευαν στο  
σπίτι απ’ τον καιρό των πρώτων Χριστιανών Της θεία- 
Βατάνας που τρεμόσβηνε όλη νύχτα μες στις άδειες  
κάμαρες σαν το καντήλι  
 
Και της θεία-Μελισσινής που ’χε μόλις γυρίσει απ’ τη  
Συντέλεια κι έλεγες κάτι από το βυσσινί της Παναγίας 
έσκεπε ακόμη τ’ αραιά της τα μαλλιά  
 
(Λύπη λύπη μου που δε μιλιέσαι αλλά σκάφος  
βρεμένο στην πανσέληνο είσαι και αστείρευτη  
παραμυθία μες στον ύπνο μου να ρυμουλκείς  
μοσχονήσια με αναμμένο το μισό στερέωμα ένας  
 
Αχ ερωτευμένος είμαι και το  
μόνο που ζητώ αχ μόνο αυτό δεν έχω) 
  
Έπλεαν κομμάτια ξύλα κι ευτυχίες καμένες απ’ το  
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πέρασμα του θυμιατού στης κοντινής Ανατολής τους  
λόφους χρυσοποίκιλτα σεράγια και σοφία χυμένη στο  
γυαλί  
 
Το ελάχιστο θέλησα και με τιμώρησαν με το πολύ.  
 
IV  
Τώρα στο μακρινό νησί κανένα σπίτι δεν υπήρχε πια  
μόνο αν φυσούσε από νοτιά στη θέση του έβλεπες ένα  
μοναστήρι που ψηλά το συνέχιζαν τα σύννεφα και  
από κάτω στα ύφαλα γλουπακώντας τα πρασινωπά  
νερά του ’γλειφαν τα τοιχιά με τις βαριές μεγάλες  
σιδερόπορτες  
 
Έφερνα γύρους κι έβγαζα φως κοκκινωπό από το να  
’χω παιδευτεί και από το να ’μαι μόνος  
 
Άσκοποι εντελώς καλόγεροι έψελναν και μελετούσαν κι  
ούτε που μου άνοιγε κανείς να ξαναδώ σε τι μεριές  
μεγάλωσα σε τι μεριές με  
μάλωνε η μητέρα μου που πρωτοφύτρωσε και για ποιανού  
τη χάρη το φωτόδεντρο εάν υπάρχει ακόμη  
 
Από κάπου ο καπνός περνούσε από το βλέμμα του  
αγίου Ισίδωρου ίσως πέμπονταν το μήνυμα ότι  
 
Τα δεινά μας καλώς έχουν και η τάξη δεν πρόκειται ν’  
ανατραπεί  
 
Αχ που ’σαι τώρα καημένο μου φωτόδεντρο που ’σαι  
φωτόδεντρο παραμιλούσα κι έτρεχα τώρα σε θέλω  
τώρα που έχασα ως και τ’ όνομά μου  
 
Που πια κανένας δεν πενθεί τ’ αηδόνια κι όλοι γράφουν  
ποιήματα. 
 
«Ο γλάρος», Τα ρω του έρωτα (1972)  
Ποίηση, ό.π., σ. 284  
Στου μεσημεριού το φως  
το τραγούδι της Σαπφώς  
 
«Της σελήνης της Μυτιλήνης», Τα ετεροθαλή (1974)  
Ποίηση, ό.π., σ. 333-335, 347-348, 349, 350-352  
ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΩΔΗ  
Τόσο μου ομόρφυνες τη δυστυχία - που ξέρω:  
Μόνο σε Σένα θα το πω παλιά θαλασσινή Σελήνη μου.  
 
Ήτανε στο νησί μου κάποτες κει που αν δε γελιέμαι  
Πριν χιλιάδες χρόνους η Σαπφώ κρυφά  
Σ’ έφερε μες στον κήπο του παλιού σπιτιού μας 
Κρούοντας βότσαλα μες στο νερό ν’ ακούσω  
Πως σε λένε Σελάνα και πως εσύ κρατείς  
Επάνω μας και παίζεις τον καθρέφτη του ύπνου.  
 
Πως ανάσκελα θυμάμαι βγαίνοντας ο Ιούλιος  
Μέσ’ από τις μαγνόλιες του Παραδείσου  
Σ’ έβλεπα να κατεβαίνεις κει που έλαμπε η χαβούζα  
Και μυγάκια πάνου από τα σαπισμένα φύλλα  
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Μυριάδες φωσφόριζες! Πως μετέωρα όλα! Και βαθύς  
Ο θόρυβος της ρόδας μες στη νύχτα...  
 
Ή φορές που μου έφερνες την κουκουβάγια  
Ως μέσα στη μοναχική μου κάμαρα  
Σηκώνοντας σκιές από τα έπιπλα  
Να με τρομάξεις. Όμως τι θα πει νεκρός δεν ήξερα  
 
Τι θα πει Καιρός τι Οπτασία  
Τι το ασήμωμα της Παναγίας επάνω στα νερά  
Τα μεγάλα ιερογλυφικά στην όψη σου  
Η Αγάπη κι ο Θάνατος - να πω δεν ήξερα... 
 
Κι ήμουν τόσο θλιμμένος! Μόνο που ήταν νύχτα  
Μόνο που έσταζαν τα φύλλα μόνο που ανεξήγητα  
Είχα μες στη Μητέρα κατεβεί  
Της ηχώς το βάθος το άπατο  
Και το μαύρο κομμάτι που αποσπούσε  
Από μέσα μου κι έριχνε μες στο πηγάδι  
Και το χώμα που έθρυβε κάτω απ’ το πέλμα μου  
Σαν παγόνι φουσκώνοντας το δεντρολίβανο  
Μόνο που αδημονούσαν μόνο που πίεζαν το στήθος μου  
Ένιωθα ν’ αναβλύζουν δάκρυα...  
 
Μακριά στα σπίτια με την ασημένια στέγη  
Τ’ άλλα παιδιά τ’ ανέβαζε η φωνή  
Τ’ ανέβαζε η φωνή τους με τη φυσαρμόνικα  
Μόνος εγώ στα σκαλοπάτια σαν διωγμένος έκλαιγα  
Και σε παρακαλούσα: πάρε με πάρε με στην αγκαλιά σου  
Και παρηγόρησέ με που γεννήθηκα!  
 
Όχι που ήμουν άτυχος - θέλω να πω  
Που τα χρόνια επάνω μου δεν έπιαναν σαν το νερό  
 
Και τα λόγια μου μέσα στο φως πηδώντας  
Όμοια ψάρια να φτάσουν λαχταρίζανε  
Μες στον άλλο ουρανό –  
Μα που πια κανείς κανείς  
Ν’ αναγνώσει δε γνώριζε Παράδεισο  
 
Παλιά θαλασσινή Σελήνη μου μόνο σε Σένα θα το πω  
Γιατί μου ομόρφυνες τη δυστυχία - και ξέρω:  
 
Το παλιό μου σπίτι ακόμη κατοικώ  
Και στα ίδια τριξίματα τρομάζω  
Και τις νύχτες πάλι βγαίνοντας ο Ιούλιος  
Τυλιγμένος τη μαύρη πρασινάδα σου παραμιλώ  
Έφυγαν έφυγαν ένας αέρας οι άνθρωποι  
Στους βαθείς κρυφούς κυπαρισσώνες  
Εν’ αργό ανατρίχιασμα η συρτή που η Νύχτα  
Μες στα φύλλα τραβάει όλο σπιθίσματα  
Όμως πού το «χάρμα»; Πού η «νέα ζωή»;  
Αλλά μάρτυς ήμουνα όταν στα τρίτα ύψη  
Ένα ένα ξυπνούσαν τα λιόφυτα του αέρος  
Κι ο μισός έμενα έξω απ’ τον Καιρό  
Την κοιλάδα που μόκρυψεν ο Θάνατος  
Πάλι ν’ αντικρίσω. Τον σαπφείρινο γύρω μου Ζωδιακό.  
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Έτσι μακριά στη γη. Ροές της θάλασσας  
Και βασκανείες του καπνού των κήπων. Αλλά τι  
Κόπος ο ποιητής με τ’ αδειανά του χείλη  
Ολοένα πίσω από τη θλίψη του: το Ανείπωτο.  
Πάρε με πάρε με στην αγκαλιά σου  
Και παρηγόρησε με που γεννήθηκα.  
 
Ότι τόσο ελαφρύ στα φρύγανα το πάτημα ήταν  
Τόσο μπλάβα τα λουλούδια.  
Τόσο η στάλα των ματιών  
Ωραία μετά που η ευτυχία χάθηκε  
Μακριά μες στα θαλασσινά χαράματα  
Το φιλί που εκράτησα όσο το αστέρι μου έσχιζε  
Την πλαγιά του Αυγούστου τόσο καθαρό  
Τόσο πικρή στη φούχτα μου η γαλήνη  
Τόσο οι άνθρωποι μαύροι και μικροί  
Με το πόδι εμπρός που ολοένα παν  
Παν κατευθείαν για τον Κωκυτό και τον Πυριφλεγέθοντα!  
1953  
 
«Villa Natacha, ΙΙ»  
Όμως εκεί που δύο φίλοι  
Μιλούν ή και σωπαίνουν - προπαντός τότε –  
Τρίτο τίποτα δε χωρεί  
Κι όπως οι φίλοι, φαίνεται  
Και οι θάλασσες από μακριά επικοινωνούνε 
Φτάνει λίγος αέρας, μια σταλιά τριμμένης  
Μες στα δάχτυλα, σκούρας, λυγαριάς και να:  
Το κύμα; Είναι αυτό;  
Είναι αυτό που σου μιλάει στον ενικό και λέει  
«Μη με ξεχνάς» «Μη με ξεχνάς»;  
Είναι η Ανακτορία; Ή μήπως όχι; 
 Μήπως το νερό μόνον που τρέχει  
Νύχτα - μέρα στης Αγίας Παρασκευής το εκκλησάκι;  
Να ξεχάσεις τι; Ποιος; Τίποτα δεν ξέρουμε.  
 
«Villa Natacha, ΙΙΙ»  
Κιόλας έφτασε το απόγεμα  
Γαλήνιο σαν της Μυτιλήνης ή μιας ζωγραφιάς  
Του Θεοφίλου, ως πέρα το Èze, το Cap - Estel,  
Κόλποι όπου σιάχνει αγκαλιές ο αέρας  
Μία διαφάνεια τόση  
Που τα βουνά τ’ αγγίζεις και τον άνθρωπο εξακολουθείς  
να βλέπεις  
Που πέρασε ώρες πριν  
Αδιάφορος, μα τώρα πρέπει να έφτασε.  
 
«Ελυτόνησος» κοινώς Ελυτονήσι»  
Οργιές από του λόφου τα ύψη αχούσαν τα ερημόνησα  
Μακριά στα βάθη σαν βαρύ θηρίο η Ασία κοιμόταν  
Ένα κορίτσι μόλις κομμένο απ’ τη βερβένα  
Σάλευε στ’ αεράκι και το πόδι του έλαμπε  

Όπως οι λέξεις όταν κάνει αιθρία  
Μία στην άλλη δίνονται  
Νιωσμένο φανερώνεται  
Το κορίτσι που κρατεί ένα κάνιστρο  
Γεμάτο μ’ αχινούς και βιολέτες θαλάσσης  
Λες: είναι αυτές οι αγάπες σου  



106 
 

Μ’ ευωδιά και μ’ αγκάθι  
Παλεμένο στ’ άγρια το πυργί των δώδεκα μηνών γυρνούσε  
Στους καιρούς κόντρα κι άκουγες τα ευ των δέντρων να ευστοχούν  
Περαστικός ένας μικρός Ιούλιος μοίραζε  
Τους Νόμους: ο καθείς και η λυγαριά του διαλαλούσε  

Κι η μέρα που απελπίστηκες  
Επιστρεμμένη σαν ηχώ αλλ’ απέραντη  
Και οι λύπες οι μικρές  
Με το κρυφό τους κόκκινο λουλούδι  
Σκιές τρεμάμενες άπιαστα φυλλώματα  
Των ουρανών επάνω στο νερό  
Που ο νους μόνον εγγίζει  

Σήμαιναν οι καμπάνες της Αγίας Παρασκευής ανήμερα  
Και κομμάτια κομμάτια τα τετράγωνα μεγάλα σπίτια  
Τα ’παιρνε το μπουγάζι. Τρεις ώρες πιο ψηλά  
Μ’ ανοιχτό πανί τα καΐκια ρυμουλκούσαν τις στέγες  
Και ας μην ένιωσε ποτέ κανείς  
Του μέλλοντος αρχαιολόγος Και των επουρανίων  
Πόσα δάκρυα χύθηκαν. Όμως μάταια όχι.  
Επειδή τα δάκρυα είναι κι αυτά  
Πατρίδα που δε χάνεται  
Κει που γυάλισαν κάποτε ύστερα η αλήθεια ήρθε.  
1971  
 
Μαρία Νεφέλη (1978)  
Ποίηση, ό.π., σ. 361  
Μ.Ν. Έβλεπα τα μάτια του. 
Έβλεπα κάτι παλαιούς ελαιώνες.  
 
Μ.Ν. ΑΡΙΜΝΑ… σαν να τα βλέπω ακόμη  
χαραγμένα τα γράμματα μέσα στο φως… ΑΡΙΜΝΑ ΕΦΗ ΕΛ…  
 
«Και με φως και με θάνατον 1, 15», Ο μικρός ναυτίλος  
Ποίηση, ό.π., σ. 500, 531, 535, 538, 544  
«Και με φως και με θάνατον 1, 15»  
Έστρεψα καταπάνω μου το θάνατο σαν υπερμέγεθες ηλιοτρόπιο  
Φάνηκε ο κόλπος ο Αδραμυττηνός με τη σγουρή στρωσιά του μαϊστρου  
Ακινητοποιημένο ένα πουλί ανάμεσα ουρανού και γης και τα βουνά  
Ελαφρά βαλμένα το ’να μέσα στο άλλο. Φάνηκε το παιδί που ανάβει  
Γράμματα και τρέχει να γυρίσει πίσω το άδικο στο στήθος μου  
Στο στήθος μου όπου φάνηκε η Ελλάδα η δεύτερη του επάνω κόσμου.  
 
Αυτό το πέτρινο κεφάλι και οι σπασμένες γλάστρες  
Βασιλεύοντας ο ήλιος την ώρα που ποτίζουνε  
Στην Αίγινα ή στη Μυτιλήνη – το χαρμάνι αυτό  
Από γιασεμί λουίζα και αρμπαρόριζα  
Που κρατάει τον ουρανό σε απόσταση  
 
«Όττω τις εραται [Τα στιγμιότυπα]»  
ΜΥΤΙΛΗΝΗ  
Στα Μυστεγνά, πρωί, ανεβαίνοντας τους ελαιώνες  
για το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Το βάρος που νιώθεις να  
σου έχει αφαιρεθεί σαν αμαρτία ή τύψη και χωνεύεται από  
το χοντρό χώμα, λες και το τραβά η μεγαθυμία των προγόνων.  
 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ  
Μια κουταλιά γλυκό βύσσινο μετά τον απογεματινόν ύπνο.  
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«Μυρίσαι το άριστον, XXVIII»  
Χιλιάδες χρόνους περπατάμε. Λέμε τον ουρανό «ουρανό»  
και τη θάλασσα «θάλασσα». Θ’ αλλάξουν όλα μια μέρα κι  
εμείς μαζί τους θ’ αλλάξουμε, αλλά η φύση μας  
ανεπανόρθωτα θα ’ναι χαραγμένη πάνω στη γεωμετρία  
που καταφρονέσαμε στον Πλάτωνα. Και μεσ’ απ’ αυτήν,  
όταν σκύβουμε όπως σκύβουμε καμιά φορά πάνω στα  
νερά του νησιού μας, θα βρίσκουμε τους ίδιους καστανούς  
λόφους, όρμους και κάβους, τους ίδιους ανεμόμυλους και  
τις ίδιες ερημοκλησιές, τα σπιτάκια που ακουμπάνε το ’να  
στ’ άλλο, και τ’ αμπέλια που κοιμούνται σαν μικρά παιδιά,  
τους τρούλους και τους περιστεριώνες.  
 
«Το εικόνισμα», Τα ελεγεία της οξώπετρας (1991)  
Ποίηση, ό.π., σ. 552-553, 565-566  
 ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ 
 
Ίδιος ο βράχος κι όλο ευσέβεια 
Περιπατούν τα κύματα στα σκοτεινά. Οι ασφόδελοι 
Και οι νάρκισσοι κι εκείνοι αποκυήματα 
Της φαντασίας των νεκρών παν κατά νέφη και ύπνους 
 
Προχωρώ από ένστικτο μην ξέροντας ποια μέρα 
 
Μυρίζει ευγένεια ξύλου παλαιού 
Ή ζώου ταπεινωμένου. Και βέβαια 
Κάπου εδώ πρέπει να υπήρξα· τόσο γρήγορα 
Που ξημερώνει και σας ξαναβρίσκω 
 
Βάσανά μου ιερά χορταριασμένα σπίτια κεραμιδιά μέσα στα 
        λεμονόδεντρα 
 
Τόξα, καμάρες όπου εστάθηκα κι ανοιχτές βρύσες 
Πού ν' άγγιξε άγγελος; Τι να 'μεινε; Ποιος τώρα; 
 
Μισοσβησμένος φτάνω από της πολιτείας τα μέρη 
Όπως από της εκκλησιάς την πυρκαγιά το εικόνισμα 
Κόκκινα της φωτιάς και μαύρα του δαιμόνου 
Που μες στη δρόσο του πρωινού 
 
                                                   σιγά σιγά διαλύονται 
 
Ξέφτιος κι όλο χαρακιές, με τη λέξη ακόμη σ' αγαπώ ευδιάκριτη 
 
        επάνω του 
 
Ο τοίχος! Και της κλίμακας η κουπαστή κι εκείνη 
Άβαφη κι από τις πολλές απαλές που πέρασαν παλάμες λεία! 
Φορτωμένος γηρατειά και νεότητες πάλι ανεβαίνω 
Ξέροντας που το παλιό σανίδωμα θα τρίξει, πότε 
Θα με κοιτάξει από το κάδρο της η θεία Μελισσινή 
Και αν αύριο θα βρέξει 
 
Ίσως κάτι που μου ανήκει ανέκαθεν να διεκδικώ 
Μπορεί και απλώς μια θέση μες στα Ερχόμενα 
Που είναι το ίδιο· ένδυμα καμωμένο από φωτιά ψυχρή 
Πράσινα του χαλκού και βυσσινιά βαθιά της Παναγίας 
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Στέκω με το δεξί μου χέρι στην καρδιά 
 
Πίσω μου δύο ή τρία κηροπήγια 
 
Το μικρό τετράγωνο παράθυρο πάνω στην καταιγίδα 
 
Τα Πέραν και τα Μέλλοντα.  
 
«Τα εισόδια του προθανατισμένου, Ενύπνιον»  
Ολοένα πιο σιμά ολοένα πιο ψηλά  
Ολοένα οι αχτές απομακρύνονται  
Βουνά μεγάλα με βουνά μικρά στην αγκαλιά τους  
Και μια παλάμη λιβαδάκι μια παλάμη θάλασσα  
Στερνές πουλιών περιπολίες ελέγχουν τα περάσματα  
Φωτεινά φραγκοστάφυλα και σκοτεινές φυκιότρυπες  
Όπου μόλις αγγιχτός περνώ  
Αποβάλλοντας έρματα ένα ένα  
 
[…]  
Ολοένα πιο σιμά ολοένα πιο ψηλά  
Περ’ απ’ τα πάθη περ’ απ’ τα λάθη των ανθρώπων  
Λίγο ακόμη λίγο ακόμη  
Μ’ όλους τους ήχους των ερώτων έτοιμους ν’ ανακρουστούν  
Το ουράνιο αρχιπέλαγος.  
Να η Κιμμώνη! Να το Λιγινό!  
Το Τριαινάκι! Ο Αντύνος! Ο Αλογάρης!  
Η Ευβλωπούσα! Η Μάισσα!  
Θάμβος! Που ακούω μωβ και γίνονται όλα  
Ρόδινα με κατάσαρκα του αιθέρος το ύφασμα  
Θροώντας  
Κλαίω· που ξανά μου δίνεται  
Να πατήσω χώμα υπέροχο καστανό τριγυρισμένο θάλασσα  
Όπως των ελαιώνων της μητέρας μου καθώς  
Το βράδυ πέφτει και μια μυρωδιά  
Χόρτου που καίγεται ανεβαίνει αλλά  
Φεύγουν κρώζοντας με λίγη  
Στο ράμφος τους στρειδόφλουντζα οι άγριοι γλάροι  
Στην κορυφή του λόφου ο Άγιος Συμεών  
Λίγο πιο πάνω οι βάρκες των νεφών  
Και ακόμη πιο ψηλά ο Αρχάγγελος με το βαθύ του βλέμμα όλο συχώρεση.  
 
«Προς Τροίαν», Δυτικά της λύπης (1995)  
Ποίηση, ό.π., σ. 581-582  
Δυνατός Κίσσαβος φυσάει και γεμίζει ωραιοζύνη ο τόπος 
 
Θέση παίρνουν ο ένας του άλλου οι λόφοι αλλ' ο της θαλάσσης 
Ο ισχυρός αξεγνέθιστο νεφελάκι αφήνει πάνω απ' της Μύρινας 
        τα ύψη 
Να μαθαίνουν οι περαστικοί ποιων η μοίρα σε χρυσό χαράζεται 
 
Και ποιων σε ορείχαλκο. Επειδή τα δύο δύο δεν είναι 
 
Είναι του πόσα το εν κι είναι το ποια του άλλου 
Άπεφθο χιόνι ζητούν οι κορυφές και ρυάκι που 
Έχασε το μονοπάτι ο Κένταυρος 
 
Ζωήν ολόκληρη χωράει από νους του ο νους 
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                                        κι ένα ατίναχτο ακόμη αστροπελέκι 
Να 'ναι που φύτεψε ο νοτιάς αλλού τις καταιγίδες του; 
Ή που του σίτου του πλωτού πήραν το κύμα οι πεδιάδες; 
 
Πεινάσανε για νήσο οι Θεσσαλοί βαρύθυμοι όπως πάντοτε. Κείθε 
Κινήσανε κατά της Τροίας τα μέρη· και των ιππέων του νερού 
        οι σκοποί ευοδώθηκαν 
Έδωσαν αρραβώνα η πρώτη ελιά στη δεύτερη κι ανάψανε 
        τα χτήματα σαν στην ανάσταση 
Πράα πρανή κι ύστερα των υδάτων ύψη και πάλι 
 
Παίδες των εκκλησιών λιθόκτιστοι που ακόμη συνεχίζουν το παιχνίδι 
 
Σε μια γωνίτσα λησμονώντας κάποιο μονύδριο αθέατο 
 
Βρέφος το σε βυζί βάζουν οι Γενοβέζες. Και με βαρύ 
Κόκκινο πάνω σε ουρανί περιλαίμιο προχωρούν 
Μ' άσπρα σαλβάρια οι ουλεμάδες 
                                        Χρόνια που μοιάζουν ατελεύτητα 
                                        Κι αν μόλις χθες γεννήθηκες 
Τόσο πολύ διαρκεί ο δούλος όσο πιο σύντομος ο αφέντης του 
Ωστόσο απ' έναν σ' άλλον κύλικα το αμβροσίοδμο ύδωρ ρέει 
Κι από ένα φως μοναχικό στους ουρανούς καλογεράκι 
Θόλος ανοίγεται πλατύς για να χωρέσει το πολύαστρόν της 
Η άμπελος. Καλά το 'πανε λοιπόν της μιας φοράς οι μάντεις: 
Μύρτον μετέωρον του πελάγους δεύτερον κι εσύ της Αμφιτρίτης 
Τέταρτον μ' αδαμάντινα δόντια δαγκάσετε! 
Στον αέρα πιάνεται με το πατρώνυμό του το λυθρίνι εάν όχι 
Με τα λίγα γένια του ο βυθός 
Γέρνουν όπως βάρκες από μια μπάντα 
Με τις αυλές και τις ντουλάπες τους τα σπίτια και μια καταγωγική 
        δύναμις 
Απαλείφει αργά τ' αποτυπώματα της οσμής που αφήσανε 
Στα προπατορικά ελαιοτριβεία των σκληρών της Γέρας χεριών 
        δάχτυλα 
Μιλώ για την αλήθεια που κατεβάζει της Μύρινας ο αέρας ως 
Της Κρατήγου τα νερά. Κοσκινιστά δισύλλαβα που ή τα διαβάζεις ή 
Που εκείνα φωναχτά σ' αποστηθίζουν 
                                        Φιλη σεμε θαλασ σαπρο τουσε χασω 
Ένα κλειδί γυρίζει κι απ' τις δύο μεριές ή που κλείνεσαι ο ίδιος 
Ή που σ' όλους ανοίγεσαι. Μ' ανοιχτά παράθυρα πανιά 
                                                                               Προς Τροίαν. 
 
Εκ του πλησίον (1998)  
Ποίηση, ό.π., σ. 605, 609, 623, 625  
Κάθε τόσο μου στέλνουν ένα μπουκετάκι με μισοσπασμένες λέξεις δυο μακρινές ξαδέλφες μου από την εποχή της 
Σαπφώς. Τη μια τη λένε Αστρινή και την ΄άλλη Λεμονέσσα.  
 
«Στα έπειτα του αιώνος»  
Από τα στιγμιότυπα που πρόφτασε να πάρει ο χρόνος και να εμφανίσει σε κατοπινούς αιώνες, επέτυχα να συγκεντρώσω 
μερικές μαθήτριες του Γυμνασίου της Σαπφώς:  
—Εξακολουθεί να μετατοπίζεται σαν σκιά στο σεληνόφως της Λυδίας η Ατθίς, με ανασηκωμένο από το αριστερό πόδι το 
χιτώνα της.  
— Με μια καρότσα φτάνει καλεσμένη απ’ τη δούκισσα του Κέντ η Γυριννώ να πιει το τσάι της, ανυποψίαστη για το τι 
τεκταίνεται στη Μικρά Ασία.  
—Ναυτόπαις η Γογγύλα δουλεύει σε κορβέτα αγκυροβολημένη στα νερά των βραχονησίδων της Νύμου και άγαμος.  
—Η τύχη της Ανακτορίας αγνοείται. Τα ως τώρα δεδομένα συγκλίνουν με την άποψη ότι έχει απολεσθεί από αβλεψία 
του τυπογράφου.  
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—Όσο για την Αριγνώτα υπάρχουν διαφωνίες. Σύμφωνα με μιαν άποψη διέφυγε στην Αίγυπτο τα χρόνια του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Κατ’ άλλους επιβιοί καί στις μέρες μας με το ψευδώνυμο Κυρά Παναγιά ή Μαρία.  
 
«Μικρό παίγνιο για μεγάλους»  
Η απόδοση ενός πατρογονικού ελαιόδεντρου δεν είναι το λάδι του αλλά το καθαρό νερό της σοφίας.  
 
«Τρινάκρια»  
Με λίγη ακόμη αφή και πολλήν δράση ο χάρτης ολοκληρώνεται. Κι άξαφνα ντάνγκ! Ό ήχος της καμπάνας που βουτάει 
ολόισια, διψασμένος θα ’λεγες για γνώριμα κι από καιρό χαμένα ύφαλα˙ κει πουλευκάζουν ίσως ακόμη τα καμπύλα και 
γλιστερά μιας Αφροδίτης,ν’ ανεβάσει και να σκορπίσει στον αέρα παντοτι- νές, ει δυνατόν σ’ ένα είδος μετάφρασης των 
Εβδομήκοντα˙ όπως ωςτώρα γινόταν με τον χρυσό του χαλκού που φύλαγαν για μας οι κώδωνες των ορθοδόξων, αν όχι 
και με την οξύτητα στη γεύση των καρπών της μεσημβρίας, ή με τις απόπνοιες της σταματημένης θάλασσας σ’ εκείνα τα 
δειλινά που φτάνουν να μυρίσουν καρπούζι, κάπου δυτικά της Αιολίδας. Από κάτι τέτοια είναι πού πλάθονται οι 
αληθινές πατρίδες. Από τις μαγνητικές ιδιότητες πού ακτινοβολεί ωσάν ήλεκτρον η αγάπη κι επιλέγει κομμάτια ύλης πού 
είναι στερεοποιημένες αισθήσεις για να ζήσει: αν όχι με το δοσμένο απλώς αλλά με το φωτάκι που ανάβει στην άκρη των 
δαχτύλων μας κάθε φορά που χτυπάμε πλήκτρα για να ’ρθουμε σε επαφή με τη γνωριμία ενός βαθύτερου κόσμου.  
Η επιστροφή από την εξορία ορισμένων αγαπητών πραγμάτων και η επανεμβάπτιση μέσα στον φυσικό τους χώρο 
συντάσσουν και τον καταστατικό χάρτη ενός ετερογενούς κράτους. Ο απόηχος του ναϋδρίου που ξαναβρήκε το δρόμο 
του μέσα στα σύσκια δάση, ο αιφνιδιασμός πορτοκαλεώνων πέραν οιασδήποτε Λακωνίας ή Κρήτης με όλα τους τα 
επακόλουθα και η ανακυάνωση του πελάγους κατά μήκος Λέσβου, ευθύς που ξύπνησε κι αρχίνησε ν’ αγριεύει, 
δανείζουν το ένα στο άλλο ιδιότητες που ασκήθηκα να γυμνάζω και να προπονώ σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μου. 
Πορτοκαλί να ’ναι το μπλε και ελαιώδες το πράσινο. Για να τραγουδάει τα βραδάκια η Ελπινίκη και να πλέκει αιωνίως 
καταπιστευμένη στην τύχη της η μικρή Θέκλα.  
 

Η Μυτιλήνη στον πεζό και τον δοκιμιακό λόγο  
Η αγάπη στην ποίηση μου ήρθε από μακριά και, αν μπορεί να το πει αυτό κανένας, έξω απ’ τη λογοτεχνία. Το 
συνειδητοποίησα μια μέρα καθώς τριγύριζα στις αίθουσες του Βρετανικού Μουσείου και βρέθηκα μπροστά σ’ έναν 
πάπυρο πρασινωπό, αν θυμάμαι καλά, με χαραγμένο επάνω του αρκετά καθαρά ένα απόσπασμα της Σαπφώς. Ύστερα από 
τους σωρούς τα λατινικά χειρόγραφα που κατάπινα τα χρόνια εκείνα ένιωθα μια πραγματική ανακούφιση· μου φαινότανε 
ότι ο κόσμος ίσιωνε κι έμπαινε στη σωστή του θέση. Αυτά τα λιγνόκορμα συμπαγή κεφαλαία συγκροτούσανε μια γραφική 
παράσταση διαυγή και μυστηριακή μαζί, που μου ‘κανε νόημα φιλικό μεσ’ από τους αιώνες. Σα να βρισκόμουν πάλι σ’ ένα 
γιαλό της Μυτιλήνης και ν’ άκουγα την κόρη του περιβολάρη μας να τραγουδά.  
(«Πρώτα-πρώτα η ποίηση», Ανοιχτά χαρτιά, Ίκαρος 1996, σ. 25)  
 
Θάμπωναν τα μάτια μου, καταμεσήμερο Ιουλίου, από τις άπειρες κοψιές του ήλιου μες στα κύματα˙ που κι αν ακόμα δεν 
υπήρχαν οι ελαιώνες, τέτοια στιγμή θα τους είχα επινοήσει˙ όμοια τζιτζίκι.  
(«Πρώτα-πρώτα η ποίηση», Ανοιχτά χαρτιά, Ίκαρος 1996, σ. 36)  
 
Το τοπίο που με περιβάλλει θυμίζει τη Μυτιλήνη˙ αλλά μια Μυτιλήνη ιδεώδη, με κτίρια υποταγμένα στον ίδιο απλό και 
μεγαλόπρεπο ρυθμό και με μια λεωφόρο πλατιά που μοιάζει να οδηγεί στη θάλασσα της Επάνω Σκάλας. Το λιμάνι, ωστόσο, 
και ειδικά το Κάστρο στην είσοδο του λιμανιού, θυμίζει περισσότερο το Ηράκλειο της Κρήτης. Μάλλον είναι αυτό το ίδιο.  
(«Όνειρο της Ραβέννας», Ανοιχτά χαρτιά, Ίκαρος 1996, σ. 235)  
 
Πουθενά, σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου, ο Ήλιος και η Σελήνη δε συμβασιλεύουν τόσο αρμονικά, δε μοιράζονται τόσο 
ακριβοδίκαια την ισχύ τους, όσο επάνω σ’ αυτό το κομμάτι γης που κάποτε, ποιος ξέρει σε τι καιρούς απίθανους, ποιος 
θεός, για να κάνει το κέφι του, έκοψε και φύσηξε μακριά, ίδιο πλατανόφυλλο καταμεσής του πελάγους. Μιλώ για το νησί 
που αργότερα, όταν κατοικήθηκε, ονομάστηκε «Λέσβος», και που η θέση του, όπως τη βλέπουμε σημαδεμένη στους 
γεωγραφικούς χάρτες, δε μοιάζει να ανταποκρίνεται και πολύ στην πραγματικότητα.  
Μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά μια-δυο ώρες αφού το πλοίο της γραμμής εγκαταλείψει τη Χίο είναι σα να 
εγκαταλείπει ολόκληρο τον γνωστό κόσμο. Μπαίνει σε θάλασσες που άξαφνα μοιάζουν ανεξερεύνητες, και ο 
απροειδοποίητος ταξιδιώτης, που ταλαντεύεται με το ρυθμό της πρωινής φουσκοθαλασσιάς, κρατημένος από τα κάγκελα 
της γέφυρας, ατενίζει τον ορίζοντα με το ίδιο αίσθημα που θα είχε σε καιρούς αλλοτινούς ένας τυχερός θαλασσοπόρος. 
Σε λίγο, ανάμεσα στην ατμιστή πάχνη, που τη διαλύει κομμάτια-κομμάτια ο ήλιος, αρχίζει να ξεχωρίζει τη σκιά μιας 
παραμυθένιας γης και, πριν καλά-καλά συνέλθει, πιο κοντά να διακρίνει καθαρά τα τριανταφυλλένια βουνά που μπαίνουν 
το ένα μέσα στο άλλο και καμπυλώνονται με τη χάρη μιας γυναίκας ηδονικής  
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Σ’ αυτήν η γη της Αιολίδας, που τα λησμονά όλα σαν όμορφη και άπιστη ερωμένη, παραδίνεται χειροπόδαρα. Διαθέτει, 
άλλωστε, η Μ. μια δική της ιδιωτική Σελήνη, κληρονομιά νομίζω της Σαπφώς, που δεν έχει καμιά σχέση με την άλλη, που 
μελετούν οι σοφοί και πασχίζουν να εξουσιάσουν. Είναι πολύ πιο μεγάλη από την κανονική, σχεδόν η διπλή, κατακόκκινη 
και πριονισμένη απ’ το ’να πλάι, με μια μεγάλη μουντζούρα στο μάγουλο, ίδια βάγια των παλιών παραμυθιών. Και βγαίνει 
πάντοτε αργά, πλαγιαστά, αναδίνοντας άχνες και κυλώντας επάνω στις κορυφογραμμές των λόφων χωρίς να πέφτει ποτέ 
της εντελώς ως κάτου στις κοιλάδες με τα λιόφυτα.  
Αν είσαι κατά τη μεριά της Παναγιούδας, επάνω στα υψώματα της Ουτζάς, η μυρωδιά της κοπριάς σε πνίγει, κι ακούς τα 
βόδια να μουκανάν ειρηνικά, τα νερά να τρέχουν γυρίζοντας τις ρόδες τις ξύλινες ενός άγνωστου, πρωτόγονου μηχανισμού, 
ενώ μαύρες σκιές, σα λαγοί φευγάτοι ή σπιλιάδες της στεριάς, περνάνε και χάνονται πάνω στις ασημένιες πλαγιές και τις 
εκστατικές συστάδες των δέντρων. Από την άλλη μεριά, κοντά στο Ακλειδιού κι ως πέρα στην Κράτηγο, οι τεράστιες 
χαβούζες γεμίζουν από μυριάδες μυγάκια που αστράφτουν μετέωρα, και τα γιασεμιά, πατώντας από κάγκελο σε κάγκελο, 
φτάνουν τ’ ανοιχτά παράθυρα και τρυπώνουν στις μεγάλες άδειες κρεβατοκάμαρες με τη μοναδική σκαλιστή κασέλα και 
τις ανεμιζούμενες κουνουπιέρες. Μαύροι όγκοι από δεντρολίβανο ακούς να υπνοβατούν στ’ ανοιχτά των περιβολιών, και 
κάποτε οι επιθέσεις μιας κουκουβάγιας πάνω στους αρουραίους των δέντρων σε κάνουν να τρέμεις από το φόβο και να 
μην ξέρεις πού βρίσκεσαι, μισός ξύπνιος μισός κοιμάμενος σ’ ένα πλεούμενο σεντόνι από λουλάκι.  
Αλλά εκεί που, πραγματικά, τα δεσμά του χρόνου λύνονται κι η ίδια η βαρύτητα της γης αισθάνεσαι ν’ αντισταθμίζεται σαν 
από ισχυρή ουράνια έλξη, έτσι που όλα τα πράγματα ν’ αποχτούν μιαν απίστευτη αλαφράδα και μια επιμηκυντική κατά τα 
ύψη παραμόρφωση, σαν άλλα νυχτερινά πλάσματα του Θεοτοκόπουλου, είναι, χωρίς αμφιβολία στον κόλπο της Γέρας. Ο 
πλατύς μαλακός δρόμος από κοκκινόχωμα που σε πάει «απ’ τα’ γύρ’», όπως λένε οι ντόπιοι, στα πέντε ονομαστά χωριά 
του αποτελεί ένα είδος προτελευταίο σκαλοπάτι στους απέραντους κλιμακωτούς ελαιώνες που ζώνουν απ’ όλες τις 
πλευρές και πλαισιώνουν το αναστραμμένο, το γιγάντιο, το ψιλοδουλεμένο στο ασήμι, το θριαμβευτικό κάτοπτρο της 
στρογγυλής αυτής θαλάσσης.  
Έφερνε βόλτα όλο το νησί. Στην Καρίνη, στο δρόμο που πάει προς την Αγιάσο, τα καφενεία, καταμεσής στα τρεχούμενα 
νερά και στα πλατάνια, γεμίζουν από θαυμαστές τοιχογραφίες. Στα 1935 σωζόντανε ακόμη καλά, σήμερα όμως δεν 
απομένουν παρά ελάχιστα ίχνη. Ολοζωγράφιστοι εξακολουθούσαν επίσης να είναι οι εσωτερικοί τοίχοι ενός μικρού 
κτίσματος στον Παπάδο της γέρας. Είδαμε κι άλλα έργα του στο Ντίπι, στην Παναγιούδα, και πιο κοντά, στη Νεάπολη και 
στο Ακλειδιού. Οι βροχές και οι άνεμοι τα ξέφτισαν σιγά-σιγά, και τα ξεθωριάσανε. Αλλού, ήρθανε οι άνθρωποι και τα 
περάσανε από πάνου ως κάτου με καθαρόν ασβέστη.  
(«Ο ζωγράφος Θεόφιλος: Η άλλη Λέσβος», Ανοιχτά χαρτιά, Ίκαρος 1996, σ. 257-265: 257, 262, 263-264, 277)   
 
Είναι μια παράδοση αιολική. Οι αρχαίοι Αιολείς βλέπανε τα πάντα μέσα από τη φύση κι έτσι εξηγούν οι αρχαιολόγοι το 
γεγονός ότι στη Λέσβο δεν βρίσκουνε μνημεία. Η Αιολίδα κρατούσε επαφή με τις Σάρδεις, το Παρίσι της εποχής. Γι’ αυτό 
και οι γυναίκες στη Λέσβο είχαν ελεύθερα ήθη, ήταν αισθησιακές και κομψά ντυμένες και γι’ αυτό μπόρεσε να υπάρξει 
και η Σαπφώ. Είναι μια παράδοση που έφτασε, κατά μυστηριώδη τρόπο ως τις μέρες μας. Έτσι ο Εφταλιώτης, και κυρίως 
ο Μυριβήλης, συνεχίζουν ένα τέτοιο πνεύμα, Εγώ, που μεγάλωσα στην Αθήνα και όχι στη Μυτιλήνη, όπως λένε, έχω αυτήν 
την αίσθηση, σύμφωνα με κάποιον μυστηριώδη νόμο. Έτσι, ένας φίλος μου είχε πει ότι, όταν διαβάζει τα ποιήματά μου, 
βλέπει τη Μυτιλήνη. Αλλά εγώ τη Λέσβο τη γνώρισα μόνο στα 17 μου χρόνια.  
(«Όλα ήταν δύσκολα, χρειάστηκε πείσμα για να μη λυγίσω», Συνέντευξη στη Βεατρίκη Σπηλιάδη, Η Καθημερινή, 1979, Συν 
τοις άλλοις. 37 συνεντεύξεις, Ύψιλον 2011, σ. 191-199: 197)  
 
Στην Ελλάδα, ο χαρακτηρισμός του Αιγαίου δεν είναι άστοχος, αλλά παρερμηνεύεται. Κι αυτό γιατί έχουμε τη συνήθεια να 
παίρνουμε τα πράγματα «ξώπετσα». Επειδή ο κόσμος, όταν ακούει «ποιητής του Αιγαίου», πιστεύει ότι είναι ένας 
φυσιολάτρης, ένας άνθρωπος που βλέπει σαν τουρίστας τη θάλασσα και τα νησιά, που κάνει κάτι ανάλογο μ’ αυτό που θα 
’καναν οι καρτ-ποστάλ των νησιών. Δεν είναι καθόλου αυτό. Είναι μια τρισχιλιόχρονη παράδοση, που περνά μέσα από το 
Αιγαίο κι εγώ ειδικά, επειδή κατάγομαι από τη Λέσβο, όπου γεννήθηκε η λυρική ποίηση της Σαπφώς κι έχω ζήσει σ’ όλα τα 
νησιά, όπου, π.χ., στην Πάρο ήταν ο Αρχίλοχος, και στην Αμοργό ο Σιμωνίδης, έχω άμεση σχέση της συνέχειας. Και όταν 
μιλώ για το φως, για τη θάλασσα, για τους ανέμους, δεν αναφέρομαι μόνο στα φυσικά στοιχεία. Τα φυσικά στοιχεία τα 
χρησιμοποιώ εγώ όπως ένας τα γράμματα του αλφαβήτου για να γράψει, κα αυτά αναλογούν σε άλλα πράγματα βαθύτερα, 
και που βρίσκονται σ’ ένα υπερβατικό επίπεδο.  
(«Ελύτης: ο ποιητής της Ελλάδας», Συνέντευξη στη Μαρία Δωρίτη, Φιλελεύθερος Λευκωσίας 1979, Συν τοις άλλοις. 37 
συνεντεύξεις, Ύψιλον 2011, σ. 201-205: 202)  
 
Κατά κόρον έχουν επαναλάβει ότι είμαι ο «ποιητής του Αιγαίου», κλπ. Ως ένα σημείο, είναι σωστό, αλλά δεν είναι κάτι που 
εγώ κάθισα αυθαίρετα και είπα, «θα εκφράσω το Αιγαίο». Ότι μέσα από την ποίησή μου εκφράζεται και το Αιγαίο, είναι 
φυσικό. Η καταγωγή μου είναι από τη Λέσβο, έχω γεννηθεί στην Κρήτη, πέρασα τα παιδικά μου χρόνια στις Σπέτσες, φυσικό 
είναι να μιλήσω και για το Αιγαίο. Αλλά δεν κάθισα να πω: «Α, εγώ θα βάλω ως θέμα της ποίησής μου το Αιγαίο» Αφήνω 
ότι υπάρχει πίσω μου η Αιολική παράδοση – είναι η φυσιοκρατική αντίληψη που κρατάει από τη Σαπφώ. Οι Αιολείς είχαν 
φυσιοκρατική αίσθηση της ζωής κι αυτό το πράγμα έχει κληρονομηθεί, κατά κάποιον τρόπο. Βλέπετε, και στο έργο του 
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Μυριβήλη, που ήτανε από κει, υπάρχει αυτή η φυσιοκρατική αντίληψη. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτε αυθαίρετο στη 
στάση τη δική μου προς το Αιγαίο. Με τη διαφορά ότι εγώ δεν έκανα, όπως νομίζει ο κόσμος, περιγραφή. Δεν έκανα 
φυσιολατρική ποίηση, όπως νομίζουν ορισμένοι. Οι ξένοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, το είδαν καλύτερα κι ας μην ξέρουν 
την ελληνική παράδοση. Βρίσκω τις αναλογίες στον ηθικό κόσμο. Φορτίζω τα στοιχεία τα φυσικά με ηθικές δυνάμεις. Κι 
επομένως, η φύση γίνεται ένα αλφάβητο στα χέρια μου για να πω πράγματα μέχρι μεταφυσικά, υπερβατικά.  
(«Αν δεν μιλούσα ελληνικά, δεν θα είχα γίνει ποιητής», Συνέντευξη στον Γ. Πηλιχό, Τα Νέα (1979), Συν τοις άλλοις. 37 
συνεντεύξεις, Ύψιλον 2011, σ. 207-212: 211) 
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Σηματολόγιον 
 
Ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης γνήσιος εκφραστής της ελληνικής ψυχής, του ήθους και των 
γαλάζιων οριζόντων ενός πλούσιου και συνάμα σκληρού ελληνικού τοπίου, εγκαινιάζει με τη 
δυναμική της καθάριας εκφρασής του νέες ατραπούς σκέψης και ποιητικού λόγου. 
Μοντέρνος κάτω από το πρίσμα μιας στερεότυπης φιλολογικής προσέγγισης αλλά με 
αστείρευτο θαυμασμό προς την παράδοση από την οποία εμπνέεται και διαποτίζεται ο 
στοχασμός του. Προσκυνητής του μεγαλείου της πολιτισμικής κληρονομιάς και σκαπανέας 
της αλήθειας που αναζητά στο πέρασμα του χρόνου την αυθεντική δικαιώσή της. 
Αυτόνομες ποιητικές αναζητήσεις που έχουν όμως μια ιδιότυπη δική τους συνοχή και μέσα 
από το οργανικό δέσιμό τους ανασυνθέτουν τη γνήσια κοσμοαντίληψη του Ελύτη και 
σηματοδοτούν προφητικά την πορεία που θα ακολουθηθεί στο έργο του Μαρία Νεφέλη. 
 

Ο Νόμος που είμαι 
      δεν 
          θα με υποτάξει. 
 

Την αλήθεια 
την «φτιάχνει» κανείς 
ακριβώς όπως 
φτιάχνει και το ψέμα. 

Χαράξου κάπου 
με οποιονδήποτε  
        τρόπο 
και μετά πάλι 
        σβήσου 
με γενναιοδωρία. 
 

Ένα σώμα γυμνό  
    είναι η μοναδική  
                προέκταση 
    της νοητής γραμμής 
που μας ενώνει με το  
Mυστήριο. 
 

Θε μου 
τι μπλε ξοδεύεις 
                για 
να μη σε βλέπουμε! 

Ψαρεύοντας 
                έρχεται 
η θάλασσα. 

Κάνε άλμα 
    πιο γρήγορο 
        από τη φθορά 

Kι από την ανάποδη 
φοριέται η φαντασία 
                  και σ' όλα  
            τα μεγέθη της. 

Αν κάτι αδημονεί 
      μέσα στην άγρια  
                        μέντα 
είναι της αγιοσύνης σου  
το λαγωνικό. 
 

Το άπειρο 
    υπάρχει για μάς 
          όπως η γλώσσα 
για τον κωφάλαλο. 

Δυστυχώς 
        και η Γη 
    με δικά μας έξοδα 
γυρίζει. 

Τέτοιαν εύστοχη 
    δείξε αδεξιότητα 
                    και να: 
                   ο Θεός! 
 

Δεν εγεννήθηκεν  
        ακόμη 
ο Μαγγελάνος ενός 
    τριαντάφυλλου. 

Θάλασσα 
          λανθασμένη 
δεν γίνεται. 

Δεν έχει  
                φτέρνες 
            η 
                Tελειότητα. 
 

Ο τρομοκράτης 
    είναι ο άξεστος 
            των θαυμάτων 

Από τον στοχασμό σου 
    πήζει  
        ο ήλιος 
    μες στο ρόδι 
    κι ευφραίνεται. 
 

Όταν ακούς αέρα 
            είναι η Γαλήνη 
που βρυκολάκιασε. 

Το «κενό» υπάρχει 
    όσο δεν πέφτεις  
                    μέσα του. 

Έτη φωτός 
        στους ουρανούς 
έτη Αρετής 
        μες στον ασβέστη. 
 

Ιδιώτευε 
μες στο Ανερυθρίαστο. 

Δίνε δωρεάν τον χρόνο 
αν θες 
    να σού μείνει  

Κείνο που 
            σού προσάπτουνε  
τα χελιδόνια 

Κάπου 
ανάμεσα Τρίτη 
        και Τετάρτη 
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λίγη αξιοπρέπεια. 
 

            είναι η Άνοιξη 
που δεν έφερες. 

πρέπει να παράπεσε 
η αληθινή σου μέρα. 

Είναι διγαμία 
                ν’ αγαπάς  
και να ονειρεύεσαι 

Αν δεν στηρίξεις 
      το ένα σου πόδι 
                έξω απ’ τη Γη 
          ποτέ σου  
    δεν θα μπορέσεις 
να σταθείς επάνω της. 
 

Θα πρέπει 
            να δημιουργούμε  
αντισώματα 
                    και για  
                        την Ευθύνη. 

Όταν ακούς «τάξη» 
          ανθρωπινό κρέας 
                        μυρίζει 
 

Από τον Θεό 
                τραβιέται 
        ο άνθρωπος 
όπως ο καρχαρίας 
          από το αίμα. 
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Τα Κολάζ του Ελύτη  
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