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ΛΑΜΠΕΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ο ποιητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΣ
έργιρ στηρίζει τον πολιτισμό

ΛΚΗΗΓΡΗΧ ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΧ 

ΚΟΠΑΝΟΙ, Ο ΡΠΜΗΟΧ ΤΗΧ ΧΜΥΡΜΗΧ

Το έπος τής ρά~.ι$ιν.Ϋ' έφη^ρί 
«0  Γ. I. Άνααταβιάίη

► σε βιβλιοθήκες Συλλόγων Γραμμάτων και 
Τεχνών της Λέσβου, και όχι μόνο, σπάνιες, 
αξιόλογες σειρές δικών του εκδοθέντων βιβλί
ων, καθώς και άλλων λογοτεχνών.

► Αυτής της ευγενικής δωρεάς-προοφοράς 
του έγινε αποδέκτης και ο  δικός μας Φιλοτε- 
χνικός Όμιλος Μυτιλήνης «Ο Θεόφιλος».

Για το πνευματικό αυτό αντίδωρο, το Δ.Σ., 
και τα μέλη του ΦΟΜ ολόθερμα τον ευχαρι
στούμε. Ήδη, η «Λεσβιακή Βιβλιοθήκη», του 
ΦΟΜ έγινε εντυπωσιακά πλουσιότερη, με τα 
παρακάτω παραληφθέντα βιβλία της εν λόγω 
δωρεάς:

► 40 σειρές του 3χομου, δερματόδετου, 
με καλαίσθητη θήκη, έργου: «ΚΟΠΑΝΟΣ, ο 
Ρωμηός της Σμύρνης». Το έπος της σατιρικής 
εφημερίδας του Γ. I. Αναστασιάδη». Ο ΦΟΜ 
τις σειρές αυτές διαθέτει σε προνομιακή τιμή, 
υπέρ και χάρη των πολιτιστικών του σκοπών.

δωρίζοντας
► Ικανόν αριθμό αντιτύπων, των εκδοθέ

ντων ποιητικών του συλλογών, βιογραφικών, 
μελετών, δοκιμίων κ.ά.

► Αρκετές σειρές λογοτεχνικών περιοδι
κών, ως και πολλά αξιόλογα βιβλία άλλων 
συγγραφέων-λογοτεχνών.

► Αλλά, το και σπουδαιότερο, η δωρεά 
στον ΦΟΜ του συμπατριώτη μας, καταξιωμέ
νου ποιητή Δημ. Νικορέτζου της μοναδικής 
ίσως στην Ελλάδα, γιατί όχι και στο κόσμο, 
«ΣΥΛΛΟΓΗΣ του, από ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΑ», που 
χρονολογούνται από τα μέσα του 20ου αιώ
να. Μια Συλλογή, για την οποία σύντομα θα 
λειτουργήσει στον Όμιλό μας ειδικός, εκθεσι
ακός χώρος προβολής της.

Περικλής Μαυρογιάννης 
Πρόεδρος ΦΟΜ
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Ευχαριστήριο του "ΦΟΜ" στον ποιητή 
Δημήτρη ΝΙΚΟΡΕΤΖΟ

"Το Ερασιτεχνικό Θέατρο στο Αιγαίο” 
του Περικλή ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

"Εορτασμός Ημέρας των Ενόπλων
Δυνάμεων". Ομιλία
του Αριστείδη Κ. ΓΙΑΠΑΑΗ

“Της Τραγωδίας ο  Φόβος” . Ποίημα 
του Γιώργου ΚΑΡΤΕΡ

“Λεσβιακό μέλος και Λυρική ποίηση” 
του Αποστόλου ΓΟΝΙΔΕΛΛΗ

“Ο Ζωγράφος Μανώλης 
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ”
Τιμώντας τη μνήμη του.
Γράψουν Κώστας ΚΟΥΜΠΑΣ

Φίλιππος ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

'Ένας νεανικός πίνακας” , έργο στο 
1919. του Ζωγράφου 
Αντώνη ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗ.
Βιογραφικά, ποίημά του, σκίτσα του.

“Μνήμη και Τιμή”  στο Λέσβιο 
δημοσιογράφο αξιών. Φρίξο ΗΛΙΑΔΗ. 
Γράφει η Χριστίνα ΒΟΓΙΑΝΗ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΤΕΥΧΟΣ 20ο 
23 Οκτωβρίου 2010 
Κυκλοφορεί δωρεάν

μάς έστειλαν οι παρακάτω φίλοι - 
αναγνώστες, τους οποίους και θερμά 
ευχαριστούμε:

κάθε δεύτερη Πανσέληνο

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
• Χρύσα Καμάτσου εις μνήμην ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

του συζύγου της Παναγιώτη ευρώ 70 ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο Μ ΙΛ Ο Σ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
* Δημήτρης Σταυρόπουλος ευρώ 50 «Ο  Θ εό φ ιλ ο ς»  (1977)

Θ έα τρ ο  Φ Ο Μ

Για τις προαιρετικές προσφορές σας Δ /ν σ η : Ταχ. Θ υ ρ . 68
στους λογ/σμούς ΦΟΜ 811 0 0  ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ. 415/296085-91 Τηλ. &  Ραχ Φ Ο Μ : (+30) 22510 43533
ΑΤΕΒΑΝΚ 355.010.23139.82 θ-ΓηαϊΙ: ρΙτοΓηγΙβγαΐτοο.ςκ

νΛ ννν.ίθΓη .θ ί9 ·9Τ

Ε κδότης -  Δ ιευ θ υ ν τή ς  -  Ε π ιμελητής
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Φ . Μ ΑΥΡΟ ΠΑΝΝΗΣ,

Π ρ ό εδ ρ ο ς  Φ Ο Μ  
Κ ιν: 6977 9 2  2 9  79

Εξώφυλλο: “ Γυμνή Ενατένιση". Τηλ/Ρ αχ: 22510 20785
Έργο τόυ Μανώλη ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ 1

Λογότυπο: της Μαρίας Καλλιπολίτου και μία 1 Σ ελιδοπ ο ίησ η  -  Ε κτύπ ω σ η
ακουαρέλλα της σ. 5 Ρ Κ Ο Μ Ο ΙΙΝ Ε  Α.Ε.

Εσωτερικές Σελίδες:
Α γ . Ε ιρ ή νη ς 7 ·  81100 Μ υ τιλή νη  

Τηλ. &  Ραχ:22510 44054 .225 10  41554
β -η τα 'ιί: ρ ίθΓηοβηβ@ Ιθ$.ίοΗ ί»ηθ ϊ.9 '

• 3 σκίτσα του Μίλτη Παρασκευαΐδης. 2,13,15
• 3 πίνακες του Μανώλη Καλλιγιάννη 

(Φωτο: Ηλιος Μεφίρης) 8,9,10
Π α ρ α  κα λο ύ μ ε ο ι σ υ ν ερ γ α σ ίες  -  κείμ ενα  

π ρ ο ς  δ η μ ο σ ίευ σ η  ν α  ε ίν α ι σ ύ ν το μ α  
κ α ι π ερ ιεκπ κά ε ι δ υ ν α τό ν

• Πίνακας Α. Πρωτοπάτση σ ε  η λεκτρ ο ν ικό  α ρ χ ε ίο  σ το  β-πναΗ:
(Φωτο: Στρατής Βαρβαράς) 12 

• Φωτό Απ. Γονιδέλλη
υΓόαπ-ουΙΙ@αΐη.ίοτΙίΊηβί.9Γ

& 3 φωτο "Χορευτές - Μουσικοί" Ε π ιτρέπ ετα ι η  α ν α δ η μ ο σ ίευ σ η  το υ
αναπαραστάσεις σε αρχαία αγγεία 6.7.14 π ερ ιεχομένου  το υ  π ερ ιο δ ικο ύ  μ ό ν ο  μ ε

• Φωτό εξωφύλλων 3 βιβλίων ο ν ο μ α σ τικ ή  α ν α φ ο ρ ά  το υ  τ ίτλ ο υ  το υ

του Φρίξου Ηλιάδη 15 Ι5$Ν: 1791-4272• Αλλες φωτό. εντός κειμένων 3,4 Α ρ ιθ μ ό ς  Α δ ε ια ς  ΕΛ-ΤΑ 8217

2



Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α
Ο Πβρικλής Μ αυρογιάννης

γράφβι για  το

Ερασ ιτεχν ικό  Θ έατρο σ το  Α ιγα ίο

Η
 ΛΕΡΟ Σ φιλοξένησε φέτος την 

22η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των Ερα
σιτεχνικών Θ ιάσων Αιγαίου, 
από 30 Σεπτεμβρίου έως 10 
Οκτωβρίου. Συνδιοργάνωση: 

Γενική Γραμματεία Α ιγαίου &  Νησιω
τικής Πολιτικής, Υπουργείο Υποδομών, 
Μ εταφορών &  Δικτύων, Ομοσπονδία 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου και ο 
Δήμος Λέρου.

Οι «Συναντήσεις» τω ν  Θεατρικών 
Ομάδων του  Α ιγαίου ξεκίνησαν το πρώ
τον  το  1988, από τη Μυτιλήνη υπό την 
αιγίδα-οργάνωση του  τό τε  Υπουργείου 
Αιγαίου, και συνεχίστηκαν σ ε  πολλά 
νησιά του Α ιγαίου, μεγάλα και μικρά, 
επ ί 22 έτη.

Στη συνείδηση τω ν Αιγαιοπελαγι- 
τών ο ι θεατρικές αυτές «Συναντήσεις» 
καταξιώθηκαν σαν θεσμός. Ο ι δ ε  ερα
σιτέχνες -  ηθοποιοί των Ομάδων, 
βιώνοντας τη  διαχρονικότητα των “αμε
τανόητων", υπερνικώντας τ ις  όποιες 
αφυδατωμένες κατά καιρούς σκέψεις -  
αντιρρήσεις τω ν  εχόντων και των κρα- 
τούντων, μ ε  τόλμη, επιμονή και νη 
φαλιότητα, σαι» έτοιμο ι από καιρό, 
καταθέτουν επ ί σκηνής, από τα  βάθη 
της ψυχής τους, τη ν  ιλαρότητα και τη 
μελαγχολία της υπέρτατης ομορφιάς 
του Θεάτρου* μοιράζοντας την χάρι
σμα!..

Στη φετεινή «Συνάντηση», στη Λέ- 
ρο, πήραν μ έρος 23 Θεατρικές Ομάδες 
από 15 νησιά του  Αιγαίου (Λέρος, Μ ή
λος, Λήμνος, Κάλυμνος, Σάμος, Σύρος 
(3), Πάτμος, Χ ίος (3), Κως, Πάρος (2), 
Ρόδος, Λέσβος (4), Τήνος, Μ ύκονος και 
Ανδρος).

Ο ι θεατρικές παραστάσεις των Ο μά
δων, μ ε  έργα σημαντικά του  ελληνικού 
κα ι ξένου ρεπερτορίου, έξω  από θεα
τρικούς διαγωνισμούς και «ανταγωνι
σμούς», ήταν όπως πάντα κατάθεση 
ψυχής των ερασιτεχνών.

I I

Οι ερασιτέχνες 
ηθοποιοί, 

βιώνοντας τη 
διαχρονικότητα 

των
“αμετανόητων” 

καταθέτουν 
επί σκηνής, 
από τα βάθη 

της ψυχής τους, 
την ιλαρότητα 

και την 
μελαγχολία 

της υπέρτατης 
ομορφιάς 

του θεάτρου* 
μοιράζοντας την 

χάρισμα!.. ^

Σημειώνουμε, κατά σειράν παρα
στάσεων, τ ις  εν  λόγω  θεατρικές Ομά
δες της 22ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: 
Πειραματική Σκηνή Μήλου 
«Λαϊκή Σκηνή « ΜΕΑΣ Λήμνος 
Θ. Ο . Καλύμνου 
Θ. Ο. Σάμου
Πολιτ. Όμ ιλος Γαλησσά Σύρου 
Θ. Ό . Σύρου «Απόλλων»
Θ. Ο. Λέρου
Ερασιτ. Θεατρ. Ό μ ιλος Καλλονής 
Θ . Ο. Σύρου «ο Σουρής»
«Τέχνη» Πάτμου
Ομήρειο Π.Κ. Δήμου Χίου
Θ. Ο . ΑΜ ΕΣ Νηρέας Πάρου
Θεατρική Ομάδα Χίου
Σύλλογος Γυναικών Χίου
θεατρ ική  ομάδα Αδφ. Κρητών Ρόδου
Θ. Ο. Μ υτιλήνης «Ο ι Άστεγοι*
Θ . Ο. Κιν/κή Λέσχη Τήνου 
Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Μυτιλήνης 
Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Κω 
Θ. Ο . Νάουσας Πάρου 
ΔΕΜ ΠΑ Μ υκόνου (Θ. Ο.)
Θεατρικός Ό μ ιλος Άνδρου, και το 
Πολιτιστικό Κέντρο -  Φ ιλοτεχνικός Μυ
τιλήνης, ΦΟΜ «Ο  Θεόφιλος»

Κλείνοντας το  συνοπτικό αυτό ση
μείωμα για  το  ερασιτεχνικό Θέατρο στο 
Αιγαίο, υποσημειώνουμε ότι το  2001, 
ο ι τότε 22 Θεατρικές Ομάδες του Α ι
γαίου, από 16  νησιά , υπογράψαμε και 
ιδρύσαμε την Ομοσπονδία, Ερασιτε
χνικού Θεάτρου Αιγαίου (ΟΕΘΑ), 
Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτή
ρα.

Εμείς, ευτυχήσαμε να  υπηρετήσου
μ ε τη ν  ΟΕΘΑ ω ς πρώτος, και επ ί 4  χρό
νια, Πρόεδρός της, μ ε  πνεύμα αγαστής 
συνεργασίας και συλλογικότητας.

Αλλά, για το Ερασιτεχνικό Θέατρο 
στο Αιγαίο θα επανέλθουμε, γιατί όντως 
είναι περίπτωση αξιόλογη, πολύπλευρη 
και πολυσήμαντη, που αξίζει μ ιας αντι
κειμενικής -  ορθολογικής μελέτης και 
έρευνας.



21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Εορτασμός Ημέρας 
των Ενόπλων Δυνάμοων

Π
έρασε η  εποχή, που ο ι ομογενείς μετα
νάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες επανα- 
πατρίζονταν αθρόοι, το  1912, για  να  κα- 
ταταγούν εθελοντές στις Ε.Δ. και πολλοί 
τραυματιζόμενοι αρνιόνταν την αναπηρι
κή τους σύνταξη.

Πέρασε η εποχή, που μετά τον  ανελέητο βομ
βαρδισμό στην πρόσκαιρα απελευθερωμένη Σάμο 
το 1943, απλοί πολίτες που έφευγαν πρόσφυγες 
στη  Μ. Ανατολή, φερεπάτριδες όντες, αντί άλλων τι
μαλφών διέσωζαν τη γαλανόλευκη του σπιτιού τους, 
ιερό κειμήλιο γ ι αυτούς.

Πέρασε η εποχή, που ο δήμαρχος Καλύμνου ζη
τούσε από τον  επικεφαλής του Ιερού Λόχου, που 
ελευθέρωσε το νησί, να  παρατάξει τα  τμήματά του 
στο κοιμητήριο γιατί, ήθελε μαζί μ ε  τον συναχθη- 
σόμενο σύμπαντα λαό του νησιού να  ανακοινώσει 
πανηγυρικά στους κεκοιμημένους από αιώνες προ
γόνους, ότι ο ι προαιώνιοι πόθοι τους είχαν πάρει 
σάρκα και οστά. Ή ταν ελεύθεροι.

Τα  βήματα όμως των ηρώων αυτών του  ’40-’44 
αρχίζουν να  χάνονται μέσα στην αχλύ του  χρόνου. 
Πορεύονται για  να  συναντήσουν τη ν ιστορία. Οι τω 
ρινές μνήμες όμως δεν είναι π ια ισχυρές.

Ομιλία το υ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Κ. ΓΙΑΠΑΛΗ 
σ το  Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, 
κατά  το ν  Εορτασμό τη ς  Η μέρας τω ν  ΕΔ. 
την  21 η ΝοβμβρΙου 2009

Μ ήπως είναι επίκαιρο μ ε  τη συμπλήρωση του 
χρόνου από το  έπος του  ’40 να  τιμηθούν ο ι επιζώ- 
ντες βετεράνοι; Να αναδύσουμε μνήμες, να  προβά
λουμε πρότυπα. Η πολιτεία τούς το  οφείλει.

Κατοπινά, καιροί δίσεκτοι, ταλαιπώρησαν τον 
τόπο μας μ ε  αποδέκτη ευαίσθητο τις Ε.Δ. Τραυμα
τικές ο ι εμπειρίες, μονολότι, «Αμωμοι σεις, α ν  έπ τα ι- 
σαν ο  Δ ία ιος κα ι ο  Κ ριτόλαος*, όπως θα  έλεγε και ο 
Αλεξανδρινός.

Συμπλεκτικώς συντρέχοντα μ ε  τα  προαναφερ- 
θέντα, αναθεωρητισμοί του συρμού και ισοπεδωτι- 
κές εμπειρίες, εξωγενείς φανατισμοί κα ι εσωγενείς 
μηδενισμοί, συνθέτουν τη ν εικόνα της αντιηρωικής 
εποχής μας.

Πλήρης η  αντιστροφή της κλίμακας αξιών.

Η αποστολή των Ε.Δ. συντελείται μέσα σ ε  αυτό το 
κλίμα αρνητισμού.

Τα  στελέχη τη ς  είναι υποχρεωμένα να  επιτελούν 
το καθήκον τους εντός μ ιας περιρρέουσας ατμό
σφαιρας ιδιαζόντως θολής.

Βασικός παράγων αντιμετωπίσεως αυτής τη ς  κα- 
ταστάσεως πέραν των άλλων αυτονοήτων πρωτοβου
λιών, είναι κυρίως η  παιδεία τους και όχι απλώς η 
εκπαίδευσή τους.
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Πολλαπλή, πολυεπΐπεδη, πολυσήμαντη. Αυτή 
αποτελεί και τον άριστο πολλαπλασιαστή δυνάμεως.

Παιδεία που θα ξεκινά από το περιεχόμενο της 
θητείας, θητείας που αποτελεί καθήκον αλλά ταυ
τόχρονα και δικαίωμα κάθε πολίτη, αυτού του κρά
τους, μέχρι και τις σπουδές στη Σχολή Εθνικής 
Αμύνης (ΣΕΘΑ).

Μόνο με αυτόν, τον τρόπο κληρωτοί και στελέχη 
θα θωρακιστούν πνευματικά και ηθικά.

Παρόλες τις προαναφερθείσες αντιξοότητες δεν 
πρέπει ουδ’ επί στιγμή να παραβλεφθεί μια άλλη 
παράμετρος του θέματος.

Η κοινή γνώμη, σε όλες τις συνεχείς δημοσκο
πήσεις, θεωρεί τις Ε.Δ. ως έναν από τους πιο αξιό
πιστους, αν όχι τον πιο αξιόπιστο, κρατικό θεσμό. Η 
αναγνώριση αυτή αποτελεί μοναδική ηθική γονική 
παροχή του έθνους στις Ε.Δ του. Με τα δεδομένα 
αυτά μαζί με το ·  αρετή και τόλμη» πρέπει να ενστερ- 
νισθούμε και το λόγο του άλλου μέγιστου επτανή- 
σιου «Με λογισμό και με όνειρο», γιατί στις ημέρες 
μας, κοινότυπη διαπίστωση, περισσεύει ο λογισμός, 
μεταλασσόμενος συχνάκις σε παραλογισμό πεσιμι
σμού, λείπει το όνειρο, το ιδανικό, η ελπίδα. Μα 
όποιοι δεν ονειρεύονται δεν μπορούν και να δημι
ουργούν.

Όσο και αν η συγκεκριμένη δημιουργία τους -  
λόγω αντικειμενικών συνθηκών -  δεν ανταποκρίνε- 
ται στις προσδοκίες τους ·Κ α ι ε ις  μικρόν γενναίος». 
Κάνε το χρέος τού τώρα, γενναία προπαρασκευάζο
ντας το μέλλον.

Και μόνο αν γενναία εις πάντα και κατά πάντα, 
αναλογίζεται το Πλατωνικό *ευ πράττειν», αξίζει να 
ζεις, να αγωνίζεσαι, να χαίρεσαι και να τιμάς τη ζωή 
σου.

Αυτός ο λαός με όλα του τα ελαττώματα, με όλα 
του τα σφάλματα, με όλη του την αντιφατικότητα δι
αθέτει βαθύβλυστες δυνάμεις μέσα του.

Και, όταν η φιλότης εκδιώκει το νείκος, τη φιλο
νικία, ριζωμένος σε αυτή τη μικρή γωνιά γης «Ωραί
ος ως Έ λλην  είναι σε θέση να θυμίζει υτδ ϊ βί οτί>ί ότι 
πέρα από τα ολιγόχρονα κοινοτικά νομικά κεκτημέ- 
να, υπάρχει το διαιώνιο ελληνικό κεκτημένο, προ
σφορά εσαεί στην οικουμένη. Όπως το συνόψισε ο 
ποιητής του Αιγαίου μας «Έλληνες μες στα σκοτεινά 
δείχνουν το δρόμο, Ελευθερία, για σένα από χαρά θα 
δακρύσει ο ήλιος».

Δυναμικός παραστάτης αυτού του έθνους οι Ένο
πλες Δυνάμεις είναι εδώ για να υπογραμμίζουν ότι 
•της τήσδε χώρας ου γεγήρακεν σθένος·.

Αριστείδης Κ. ΓΙΑΠΑΛΗΣ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΑΡΤΕΡ

Της Τραγωδίας ο φόβος*

Η πατρίδα μου, είδα, περνάει από χέρι σε χέρι 
κι όσο πάει, πάει στην άλλη όχθη την αθέοπτη 
Στον ίσκιο κυκλωμένη κλαίει η αδελφή μου η 

Αντιγόνη
-το πεπρωμένο των προγόνων της τραγωδίας 

ο φόβος-
κι οι μετοχές μας χάθηκαν στις χρηματαγορές

Σε μικροτσίπς εκρύψαμε τη λάμψη όλη της 
γλώσσας

κι άμα μιλάμε για το μέλλον ακούμε το 
ειπωμένο

να κατρακυλάει από την κορυφή της ιστορίας 
σε ναρκωτικά πεδία βολής 
Για τα νεκρά παιδιά ενδιαφέρεται τ ’ άβατο 

αλφαβητάρι
για κάθε Ακρίτα ο Χάρος στ’ αλώνι 

τ ’ αυτοκράτορα

Ο βίος μας που ανέβαινε από βαθείς αιώνες, 
απ’ τα γενέθλια πέλαγα ως τον ουρανό 

τ’ Ολύμπου
απ’ τις ωδές τον Ρωμανού ως του Σολωμού 

το «χαίρε»
δεν έχει τώρα χώρο, ούτε ανθρώπινο όνομα 
ούτε ένα φύλλο δάφνης θυμητικό της 

Ρωμιοσύνης
Εκποιήθηκε -ε, ψυχή μου;- σ ’ εποχή 

εκπτώσεων.

*Απ’ την ποιητική του συλλογή
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Λ εσ β ια κ ό ν μ έλο ς

του
Α ποσ τόλου 
Γονιδέλλη

Ε
νας πάρα πολύ παλιός* ώγύγιος, θρύ

λος, έλεγε πώς όταν ο ί μαινόμενες 

γυναίκες της Θράκης ξέσχισαν τόν  

Όρφέα (παράδοση πού συμβολίζει τό ν  

μερισμό τής ύλης), τά  κύματα παρέσυ

ραν τό  κεφάλι και τη ν  λύρα του στις άκτές της Λέσβου, 

στήν άρχαία Άντισσα, στην τοποθεσία Όρφίκια ή Αρφί- 

κια.Έτσι «βρέθηκε» ή αίτια καί «λύθηκε» τό  μυστήριο 

τής μεγάλης μουσικής παράδοσης τού  νησιού, καθώς ή 

Λέσβος συνδεόμενη με τό ν  μέγιστο άοιδό, τό ν  μυθικό 

Όρφέα, πού μάγευε άνθρώπους καί ζώ α  μέ τήν 

μουσική του, είχε κάθε λόγο νά άποτε- 

λέσει φαινόμενο στήν παγκόσμια 

μουσική έξέλιξη.

Δ ιό τι τόσο  ή κεφαλή δσο 

καί ή λύρα τού  Όρφέως 

είχαν Ιδιότητες μαγικές 

πού έκαναν τούς κατοί

κους τής Λέσβου νά 

έχουν έμφυτη κλίση πρός 

τήν μουσική. Είναι δέ 

χαρακτηριστικό αύτό πού 

άναφέρει ό  Αίλιανός, ότι 

«ο ί Μ υτιληνα ϊοι Θεωρούσαν 

την άμάθεια κ α ΐτή ν  άμονσία 

ώς τΙς  πιό βαρειές τιμω ρίες».

Γι’ αύτό καταδίκαζαν τούς
ι , , , ,ιΜς

στους συμμάχους τους στήν άποχή

τω ν  παιδιών τους άπ ’ τά  σχολικά μαθήματα,

άλλά καί άπ’ τά  μαθήματα μουσικής.

μελωδίας πού καλλιεργήθηκε στήν άρχαϊκή Λέσβο, 

δηλαδή άπό τόν  7° αί. π.Χ. καί πρίν. Δ ιό τι σ τό  νησί άνα- 

δείχθηκαν μεγάλοι ποιητές καί μουσικοί ή φήμη των 

όποίων ξεπέρασε τά  σύνορά του  άλλά καί τά  σύνορα 

τής Ελλάδος. Ή  λέξη μέλος δέ, σημαίνει τήν  ώδή, τό  

άσμα, τή ν  μελωδία, τή ν  μουσική πρός τήνόποία  προσαρ

μόζετα ι ένα άσμα καί παράγεται άπ ’ τό  ρήμα μέλπω 

(=άδω, έξνμνώ τινα  έν&σματι καιχορω ), (I. Β. Ηοίπιαηη 

Έτυμολ. Λεξ. τής Αρχ. Έλλην.). Συνώνυμη ήταν καί ή 

όμηρική λέξη μολπή, καί βέβαια καί ή Μούσα Μελπο

μένη. Κατά δέ τόν  Πλάτωνα «τ ό  μέλος έκ τριώ ν έσ τι 

συγκείμενον λόγου τε  καί αρμονίας καί βυθμού» (Πολιτ. 

398ά).

Τό άρχαιότερο είδος ποιήσεως είναι τό  έπος τό 

όποιο έφθασε σ τό  ΰψιστο σημείο μέ τόνΌμηρο. Βέβαια 

πρίν άπ ’ αυτόν ύπήρχαν πολλοί έπικοί ποιητές όπως 

ό  Όρφεύς, ό  Θάμυρις, ό  Μουσαίος, ό  Ώ λών, ό  Φιλάμ- 

μων, ό  Χρυσόθεμις κ.&., άλλά τά  έργα τού Όμήρου 

τούς έπεσκίασαν όλους καθώς άγγιξαν τή ν τελειότητα. 

Στήν συνέχεια πολλοί ποιητές, άντλώντας τά  θέματά 

τους άπ’ τούς παλαιούς όμηρικούς μύθους, συνέθε

σαν καί αύτοί έπη, τά  λεγάμενα «κύκλια», 

έπειδή περιστρεφόντουσαν γύρω άπ’ τά  

ίδια θέματα. Οί ίδιοι ονομάσθηκαν 

κυκλικοί» άποτελούντες, θά 

λέγαμε, έναν κύκλο έποποιών 

μέ κέντρο τόνΌ μηρο.Έ νας 

έξ αύτών ήταν καί ό  συμπα

τριώτης μας, ό  περίφη

μος Λέσχης ό  Πυρραίος, 

πού έζησε τό ν  8° αί. π.Χ., 

άπ ’ τή ν μικρή Πύρρα πού 

σήμερα βρίσκεται στόν 

βυθό τού  Κόλπου τής 

Καλλονής. Επίσης γνωστός 

έποποιός ήταν καί ό  Τέλε- 

σις ό  Μηθυμναΐος πού έζησε 

καί αύτός τό ν  8° αί. π.Χ. Δυστυχώς
_ _ _ _ _ _ _ _ _  0> “

*α'χορεύτρια, Α γ^ ° ’ όλα αύτά τά  έπη, πρίν καί μετά τόν

Όμηρο, χάθηκαν έκτός αύτών τού  Ησιόδου 

ό  όποιος δημιούργησε δική του «σχολή», τού λεγομέ- 

Αποτέλεσμα αύτού τού  μουσικού φαινομένου ήταν νου διδακτικού έπους, 

νά δοθεί άπ ’ τούς μελετητές ή όνομασία «Λεσβ ιακόν Ό τα ν  έκλεισε ό κύκλος τής έπικής ποίησης άναφά- 

μέλος» σ τό  άρχαιότερο είδος λυρικής ποίησης καί νηκε ή λυρική ποίηση μέ τά  διάφορα είδη της πού δια-
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καί Λ υ ρ ικ ή  ποίηση
μορφώθηκαν άνάλογα μέ τά  κοινωνικοπολιτικά δεδο

μένα κάθε έποχής, όπως σωστά  διαπιστώνει άπ ’ τό 

1887 και ό  Γερμανός Ιάκωβος Φάλκε πού λέει: «δθεν 

επικρατεί ή έξ υποκειμένου ποίησις, ή λυρική, ής τά  δι

άφορα εϊδη έμορφώθησαν έπίσης σννωδα πρός τά  κοινω

νικά γεγονότα».

Αναπτύχθηκε έτσι ή έλεγεία  ή όποια συγγένευε μέ 

τό  έπος, ό  ίαμβος πού έξωτερίκευε τά  διάφορα συναι

σθήματα τώ ν  ποιητών, (έρωτα, χαρά, λύπη, άντιμαχίες, 

πολιτικά πάθη κ.ά.)> τ ό  δράμα, μαζί μέ τήν άνάπτυξη 

τής δημοκρατίας, καί τέλος ή κωμωδία δταν, πάλι κατά 

τό ν  Φάλκε, «ή  δημοκρατία έξέπεσεν είς  άκόλαστον 

δημαγωγίαν, δ τε  κακοπράγμονες καί δημοκόποι Ρήτορες 

συνετάραττον τήν  πολιτείαν, τά  δέ χυδαία πάθη άπέπτν- 

σαν πάντα χαλινόν, άνεφάνη άπηνής τιμωρός καί δηκτι- 

κωτάτη έμπαίκτρια τής πολιτικής άκολασίας ή φιλο- 

σκώμμων κωμωδία».

Ή  έλεγειακή καί ή Ιαμβική ποίηση καλλιεργήθη

καν καί άναπτύχθηκαν στις Ιωνικές περιοχές, ένώ  τό 

τρίτο είδος τής λυρικής ποίησης, τό  μέλος, πού ήταν τό 

κατ’ έξοχήν άσμα, γεννήθηκε καί καλλιεργήθηκε άπ’ 

τούς Αίολεΐς καί τούς Δωριείς. Περιλαμβάνοντας, όπως 

είδαμε νά  λέει ό  Πλάτων, λόγο, άρμονία καί ρυθμό, έξέ- 

φραζε τά  μύχια συναισθήματα καί τά  φλογερά πάθη 

τώ ν  ποιητών, πού συνόδευαν τή ν μουσική καί τή ν ποί

ησή τους μέ κιθάρα καί άλλα έγχορδα.

Ό  τόπος σ τόν όποιον άνθησε τό  μέλος ήταν ή 

Λέσβος γ ι ' αύτό καί τό  αίολικό μέλος όνομάσθηκε καί 

λεσβιακό. Μεγάλοι ποιητές καί μουσικοί τού νησιού, 

όπως ό  Τέρπανδρος, ό  Αριών, ό  Αλκαίος καί ή Σαπφώ, 

άπ’ τά  λεγάμενα μυθικά χρόνια άκόμη, θεμελίωσαν τήν 

μελική ποίηση, δηλαδή αύτήν πού συνοδεύεται μέ ύπό- 

κρουση μουσικής, καί πού δίκαια όνομάσθηκε «Λ εσβ ι

ακόν μέλος».

Ή  λυρική ποίηση τώ ν ΑΙολέων, μέ προεξάρχοντες 

τούς Λέσβιους, κυριαρχείται άπ’ τ ό  παθητικό σ το ι

χείο, καθώς ή φύση αύτοϋ τού Ελληνικού φύλου ήταν 

έκδηλωτική καί γεμάτη πάθος. Ή  χαρά, ή λύπη, ό  έρω

τας, ή άπαισιοδοξία, δλα έκδηλώνονται μέσα άπ’ τήν 

ποίηση καί τή ν μουσική, ή όποια είχε άπαλό, μελωδικό 

ρυθμό, μέ μικρό άριθμό σύντομων στροφών, γραμμένη 

στήν αιολική διάλεκτο. Θά μπορούσαμε δέ νά ύποθέ- 

σουμε δτι ήταν μονωδίες συνοδευόμενες άπό έγχορδα 

δργανα.

Μουσικός με Πληκτρίδη κιθάρα

Στήν Άντισσα γεννήθηκε ό  Τέρπανδρος πού θεω

ρείται ό  εύρετής τής έπτάχορδης κιθάρας. Α ν  καί ό 

μύθος έχει καλύψει τά  πραγματικά γεγονότα  τής ζωής 

του, γνωρίζουμε δ τι κέρδισε στήν 26η Ολυμπιάδα (676 

π.Χ.) στούς μουσικούς άγώνες κατά τή ν έορτή τών 

Καρνείων σ τήν Σπάρτη. Ό  ίδιος έδωσε καλλιτεχνική 

μορφή στόν'Ύμνο πρός τό ν  Απόλλωνα καί θεμελίωσε 

τή ν δωρική μουσική, άφού κλήθηκε στήν Σπάρτη γιά νά 

καταλαγιάσει μέ τήν μουσική του τά  πάθη τώ ν  φατριών.

Ά λλος  μεγάλος μουσικός πού καί γ ι ' αύτόν ό  μύθος 

κάλυψε τήν πραγματικότητα ήταν ό  Α ρ ιώ ν ό  Μηθυ- 

μναϊος, ό  όποιος άπέκτησε μεγάλη φήμη ώ στε ό  φιλό

τεχνος τύραννος τής Κορίνθου Περίανδρος, ένας έκ 

τώ ν  έπτά σοφών, νά  τόν  καλέσει στήν αύλή του γιά νά 

διδάξει μουσική.
Συνέχεια στη σελ. 14
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Ο
 Μανώλης Καλλιγιάννης γεννήθηκε 
στη Μυτιλήνη το  Σεπτέμβριο του 
1923.

Ο πατέρας του, που καταγόταν 
απ' την Κρήτη, ήρθε στη Μυτιλήνη ως 

έφεδρος αξιωματικός με το  σύνταγμα του Γόνατά, 
μετά  την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετώπου. 
Παντρεύτηκε κοπέλα Μυτιληνιά και άνοιξε ένα δικη
γορικό γραφείο, ασχολούμενο κυρίως με τις  απο
ζημιώσεις των προσφύγων. Η μητέρα του πέθανε 
σύντομα κι απότομα, σε δυστύχημα, και την ανα
τροφή του Μανώλη ανέλαβε μια θεία του, αδελφή 
της μητέρας του.

Πορτραίτο: (Λάδι, Ιδιωτική Συλλογή)

Ί
I

θυμάτα ι και γράφει ο 
Κώστας Αντ. ΚΟΥΜΠΑΣ

"Βουνοπλαγιές· (Λάδι, Ιδιωτική Συλλογή)

Ο Μανώλης, μετά το  δημοτικό φοίτησε στο 
Λύκειο Μυτιλήνης. Κατά τη  διάρκεια της φοίτησής 
του πήρε μαθήματα ζωγραφικής σε μια σχολή που 
είχε ιδρύσει ο Αντώνης Πρωτοπάτσης. Μ ετά την 
αποφοίτησή του, που συνέπεσε μ ε τη  Γερμανική 
Κατοχή, ο Μανώλης διέφυγε στη Μέση Ανατολή, 
όπου κατετάγη ως εθελοντής στην Αγγλική Πολε
μική Αεροπορία και υπηρέτησε ως πλοηγός ο ' όλη 
τη  διάρκεια του πολέμου. Μ ετά την αποστράτευσή 
του πήγε οτο Γιοχάνεσμηουργκ, όπου εργαζόταν 
ένας αδελφός του πατέρα του, και σπούδασε αρχι
τεκτονική, το  1945-47. Στο διάστημα αυτό, κάνει και 
την πρώτη ατομική έκθεση στο Γιοχάνεσμηουργκ 
και με τα  λίγα χρήματα που κερδίζει φεύγει για τη 
Γαλλία, όπου μετά  μια περιπλάνηση εγκαταστάθηκε 
στο Παρίσι, το  1948, και άνοιξε ένα α τελ ιέ εργαζόμε-
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νος επαγγελματικά ως ζωγράφος κι' ερχόμενος τα 
καλοκαίρια στη Μυτιλήνη μ ε το  ιστιοφόρο σκάφος 
του "Σαρακίνα", που είχε ο  ίδιος ναυπηγήσει. Όταν το 
1978 ο ΤθΓίαάθ ιδρύει το  ομώνυμο μουσείο του στη 
Βαρειά Λέσβου καλεί τον Καλλιγιάννη και τον διορί
ζει διευθυντή του μουσείου, θέση την οποία κρά
τησε για μια εικοσαετία. Στη συνέχεια ο Καλλιγιάν- 
νης ηαραιτείται και φεύγει στην Κρήτη, όπου στο 
χωριό Βάμος στο νομό Χανιών χτίζει σπίτι με α τε
λ ιέ στο οποίο ζε ί μέχρι το  τέλος της ζωής του, που 
συνέβη τον Ιούλιο του 2010.

Ο κύριος όγκος του έργου του Καλλιγιάννη ανή
κει στην αφηρημένη ζωγραφική, μια προσωπική αψη- 
ρημένη τοπιογραφία με έντονο λυρικό στοιχείο, μια 
τοπιογραφία στην οποία κυριαρχεί το  κυπαρίσι, το  
δένδρο που, όπως έλεγε και ο ίδιος, συμβολίζει γι' 
αυτόν το  θάρος και τη  δύναμη.

'Κυπαρίσια' (Λάδι, Ιδιωτική Συλλογή)

I

Ένας Δ ιεθνούς Φ ήμης Λέσθιος Ζω γράφος (1923 - 2010)

Ατομικές εκθέσεις του έγιναν, το  1952 στο Παρίσι, 
το  1951, 1957 και 1958 στο Λονδίνο, το  1955. 1958, 
1960,1961,1962,1968,1971,1972 σε άλλες πρωτεύ
ουσες της Ευρώπης, και στην Αθήνα το  1973,1975 - 
1977.

Έργα του υπάρχουν στο Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης στο Παρίσι, στην Ταίθ γκαλερί στο Λονδίνο, 
στο μουσείο δΐθάθΙί]Ι< του Αμστερνταμ, στην πινα
κοθήκη του ΤοΙθάο, στην εθνική πινακοθήκη της 
νίοϊοΓία στη Μελβούρνη, στις ΗΠΑ και σε πολλές ιδι
ω τικές συλλογές Ελλάδας. Αγγλίας, Γαλλίας, Βελ
γίου, Γερμανίας. Ολλανδίας και των ΗΠΑ.

Άρθρα γ ι' αυτόν έχουν δημοσιευθεί σε πολλά 
σημαντικά περιοδικά τέχνης, όπως το  "Τετράδια 
Τέχνης", “20ος αιών" κ.ά. ■

►
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Καλούς δρόμους 
και καλός θάλασσας 
Μανώλη!...

ΓράφΘΐ ο  Φ ίλιππος Α. Α ρ α θ α νό π ο υ λο ς

Ο
 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, που μβ 
την παρουσία του σημάδεψε τη 
μεταπολεμική Τέχνη πέρα από τα 
σύνορα της Λέσβου και της Ελλά
δας. άνοιξε για τα  καλά τα  πανιά 
του, αφήνοντας μας πίσω... Ο Μα

νώλης ήταν (πόσο δύσκολο αυτό το  «ήταν»...) Ισως ο 
«Τελευταίος των Μοϊκανών» της Λεσβιακής Ανοιξης, 
της οποίας ένας μεγάλος κύκλος μάλλον κλείνει 
οριστικά μ ε την αναχώρηση του από τη  ζωή.

χωράει ο τόπος, ο αντισυμβατικός και μποέμ χαρα
κτήρας, ο παθιασμένος άνθρωπος.

Ο Μανώλης που φεύγει τους πρώτους μήνες 
της Κατοχής -18 χρονών- και με περιπετειώδη τρό
πο φτάνει στη Μέση Ανατολή, κατατάσσεται εθελο
ντής στη ΒΑΡ και πετά πάνω από την κατεχόμενη 
Ευρώπη και τη  Βόρεια Αφρική παίζοντας καθημερι
νά τη  ζωή του κορώνα-γράμματα.- «Οχ/ καθημερινά» 
μου έλεγε  κάποτε με κείνο το  απαράμιλλο ύφος 
του. «Δύο μ έρ ες  συνέχεια πετούσαμε -  την τρίτη

...το "θη ίαη ϊ ΙθπίΡΙθ"
Τον Μανώλη τον γνώρισα ως τον ξεχωριστό φίλο 

του πατέρα μου, του Αργύρη Αραβανόπουλου. Τους 
συνέδεε βαθιά κι εξα ίρετη φιλία που βαστούσε από 
τα μαθητικά τους χρόνια -  συμμαθητές προπολεμι
κά στο 2ο Γυμνάσιο Αρρένων Μυτιλήνης, με Δάσκα
λο στο Σχολειό το  Γιώργο Βαλέτα και Δάσκαλο εκτός 
Σχολειού τον Αντώνη Πρωτοπάτση. Ό ταν λοιπόν γεν
νήθηκα, επέμενε να με βαφτίσει, πράγμα πρωτοφα
νές για τον Μανώλη που απεχθανόταν κάθε μορφής 
τελετουργικές διαδικασίες. Αποφάσισε μάλιστα να 
φτιάξει και το  προσκλητήριο κάνοντας το  σκίτσο 
μου για το  εξώφυλλο, το  οποίο τύπωσε σε αριθ- 
μημένα και υπογεγραμμένα αντίτυπα. Έγινε έτσι ο 
«πνευματικός μου πατήρ» όπως έλεγε, στον οποίο 
«όφειλα να ομοιάσω τω πνεύματι», προκαλώντας 
ρίγη στη μάνα μου που αναρωτιόταν σε τ ι ακριβώς 
θα του έμοιαζα. Γιατί ο Μανώλης, εκτός από εξα ίρε
τος ζωγράφος κι οξυδερκής διανοητής μ ' ευρύτατη 
αντίληψη, ήταν ο αέναος ταξιδευτής που δεν τον

μέρα η Διοίκηση δεν ήθελε να ξέρ ε ι που είμαστε, 
αρκεί την επομένη να' μασταν στη θέση μας». Το τι 
γινόταν αυτές τις  «τρίτες μέρες» είναι μια άλλη με
γάλη ιστορία από μόνο του.

Ο Μανώλης που εγκαταλείπει τις  σπουδές αρ
χιτεκτονικής στο Γιοχάνεσμπουργκ, αποφασίζει να 
γίνει ζωγράφος (ή τάν, ή επί τάς), εγκαθίσταται στο 
Παρίσι κι ασχολείται αποκλειστικά μ ε τη  ζωγραφι
κή. Όπως έγραψε, δεκαετίες αργότερα, ο Αργύ- 
ρης Αραβανόπουλος «πού νσ το  φανταζόμασταν 
πως θα γινότανε φανατικότερος από μας που δεν  
τ ' αποτολμήσαμε να κρεμάσουμε τη ζωή μας στη 
λόξα μας».

Ο Μανώλης που σύντομα, μ ' αρματωσιά το  αιολι
κό μεράκι και τη λεσβιακή παράδοση, αναγνωρίζεται 
ως σημαντικός ζωγράφος στο διεθνή χώρο μ ε συ
νεχείς εκθέσεις τις  επόμενες τρ εις δεκαετίες στη 
Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Άμστερ-



νταμ, στο, στο... Που βλέπει τα  έργα του ν ' αγορά
ζονται από πολύ σοβαρούς συλλέκτες και μεγάλα 
μουσεία. Είναι πια ένας Πολίτης του Κόσμου που, 
όταν δεν ταξιδεύει για εκθέσεις, περνά το  χρόνο 
του ανάμεσα στο Παρίσι,.το Λονδίνο και τις  γαλλικές 
μεσογειακές ακτές.

Ο Μανώλης που δέχεται την πρόταση του Τερι- 
άντ ν ' αναλάθει το  νεο-δημιούργητο Μουσείο και 
επιστρέφει στο -κατά Πρωτοπάτση- νησί τω ν νησιών 
για να εγκατασταθεί μόνιμα ξανά, μετά  από σχεδόν 
σαράντα χρόνια. Ο Μανώλης που πλέον συχνά-ηυ- 
κνά έρχεται στο πατρικό μου και συζητά με τον Αρ- 

. γύρη από νωρίς το  απόγευμα μέχρι τ ις  μικρές ώρες
της νύχτας. Η παρουσία μου σε αρκετές από τις  συ
ζητήσεις αυτές τα  επόμενα χρόνια, θα σηματοδο
τήσει βαθιά την εφηβεία μου.

Ο Μανώλης που τα  μαζεύει και κατεβαίνει στην 
Κρήτη μια εικοσαετία αργότερα, ξεπερνώντας τον 
ομηρικό Οδυσσέα και τη  Μυτιλήνη-Ιθάκη, λέγοντας 
μας με τον τρόπο του ό τι (τελικά) το  ταξίδι μετράει 
παραπάνω. Φρέσκος πάντα σα να μην περνά μέρα 
από πάνω του, ανακαινίζει το  παλιό αρχοντόσπιτο 
με το  λιοτρίβι των Καλλιγιανναίων στο Βάμο, φτιά
χνοντας ένα εκπληκτικό α τελ ιέ (λουσμένο όλη μέρα 
στο φυσικό φως, θύμιζε το  α τελ ιέ του Μιρό στην

ενενήντα, έχει γίνει εξπέρ στην πλοήγηση στο δια- 
δύκτιο και στην ψηφιακή ανάλυση και αποτύπωση 
εικόνων. Παρακολουθεί διαδυκτιακά τις  τιμ ές των 
έργων του -που ανεβαίνουν συνεχώς- σ τις διεθνείς 
δημοπρασίες (σήμερα νομίζω ένας Καλλιγιάννης 
εκτιμάται περισσότερο στη Νέα Υόρκη και στο Λον
δίνο, απ' ό τι στη Μυτιλήνη και στη Βαρειά). Μου μιλά 
για μια μετα-μοντέρνα ζωγραφική τεχνοτροπία που

Μ α ν ώ λ η ς  Κ α λ λ ι γ ι ά ν ν η ς
ης σύγχρονης Λέσβου

Πάλμα) και ζωγραφίζει ακατάπαυστα ενώ διανύει 
την όγδοη και μετά  την ένατη δεκαετία της ζωής 

| του.

Στο μεταξύ του λόγου μου έχω επιστρέψει στην 
Ελλάδα, μετά  από μια μάλλον μικρή -συγκρινόμε- 
νη με του Μανώλη- περιήγηση για μεταπτυχιακές 
σπουδές σε πανεπιστήμια του Καναδά και της Σου
ηδίας κι εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί
κης. Δυο φορές το  χρόνο κατεβαίνω ως επισκέπτης 
καθηγητής στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο 
Χανιών -  δυο βήματα από το  Βάμο. Οι συναντήσεις 
μου μ ε τον Μανώλη την περίοδο αυτή είναι τακτικό
τα τες, στα Χανιά στο παλιό λιμάνι που είναι δεμένη 
η "Σαρακίνα", αλλά κυρίως στο Βάμο, όπου τα  λέμε, 
παίζουμε σκάκι κι ο Μανώλης φτιάχνει κάποια από 
τις  θαυμάσιες μακαρονάδες του. Οι συζητήσεις 
μας συνεχίζονται βέβαια κάθε καλοκαίρι στη Μυτι
λήνη που μας τραβάει (γιατί άραγε;) σαν μαγνήτης. 
Εκεί στο Βάμο αντιλαμβάνομαι ότι, πλησιάζοντας τα

θα περιλαμβάνει και την ανάλυση ίη δίίίοο.

Σύγχρονος σε κάθε εποχή δηλαδή κλασσικός, 
ένας μεγάλος της Τέχνης ο Μανώλης Καλλιγιάννης, 
Ανθρωπος με άλφα κεφαλαίο εστιάζει σε Βάθος 
πάνω στην απόδοση της φύσης δια του «εικάζειν»: 
της φύσης του τοπίου και της φύσης της ανθρώ
πινης. Είναι παράλληλα το  «©ηίαηί ϊθγπΡΙθ »  της σύγ
χρονης Λέσβου, ένας αυθεντικός Αλέξης Ζορμπάς, 
πιο Ζορμπάς κι απ' το  Ζορμπά τον ίδιο. Βέβαια, αυτό 
το  εκπληκτικό μείγμα ιδιοσυγκρασίας και υπόστα
σης, στη χώρα τού «όσο δεν φ τάνει η αλεπού τα 
κάνει κρεμαστάρια·. πιστοποιήθηκε ως ιδιορρυθμία, 
παραξενιά και τα  συναφή, τουλάχιστον μέχρι ν ' αρ
χίσει οσονούπω η συγχορδία τω ν ροδίήυΓηυδ διθυ
ράμβων. Σαν να τον βλέπω τώρα μπροστά μου να 
μου λέει όπως συνήθιζε: «Φίλιππε αγόρι μου, θα γε
λάσουμε πολύ!»

- Καλούς δρόμους και καλές θάλασσες Μανώλη!...
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Ένας
"νεανικός"
πίνακας
Έργο στο 1919
του ταλαντούχου 
ζωγράφου
βμψυχωτή
της Λβσβιακάς Άνοιξης

Αντώνη
Πρωτοπάτση

Ο
 ΠΙΝΑΚΑΣ είναι λάδι πάνω σε Πατά 
δοατά (σκληρό χαρτόνι) και είναι 
το  πορτρέτο του Θανάση Π. Μη- 
τρέλια, με στολή λοχία του  Ελλη
νικού Στρατού, εξάδερφου του ζω 
γράφου Πρωτοπάτση.

Στην επάνω αριστερή πλευρά του έργου υπάρχει το 
όνομα του καλλιτέχνη, και το έτος 1919. Μ ε δεδο
μένο, ότι ο  Πρωτοπάτσης γεννήθηκε το 1897, ήταν 
μόλις 22 χρόνων όταν ζωγράφισε το  πορτρέτο. 
Χαρακτηριστικό είναι ακόμα ότι ο  Πρωτοπάτσης, 
όπως λέχθηκε, γράφει απλά το  όνομά του , ενώ  αρ
γότερα υπέγραφε τα  έργα του με «τζίφρα» που μερι
κές φορές συνόδευε ή αντικαθιστούσε με τα  αρχικά 
Π και Α, με το  Α  μέσα στο Π. Πολύ αργότερα, όταν 
επέστρεψε από τη Γαλλία, υπέγραφε με το  λατινικό 
Ραζζί.
Ο  εικονιζόμενος στο πορτρέτο στρατολογήθηκε 
εθελοντής στον Ελληνικό Στρατό λίγο μετά την κα
τάληψη τη ς  Λέσβου από τις  Ελληνικές Ένοπλες

Δυνάμεις, και υπηρέτησε με την Μεραρχία Αρχιπε
λάγους για  εννιά χρόνια, πρώτα στο Μακεδονικό μέ
τωπο (2ος Βαλκανικός και Α ' Παγκόσμιος Πόλεμος), 
και μετά στην Ανατολική Θράκη που δόθηκε (με 
εξαίρεση την Κωνσταντινούπολη) από ·τους νικητές 
Συμμάχους στην Ελλάδα.
Η προσωπογραφία αυτή έργο του  Πρωτοπάτση, πρω- 
τοδημοσιεύθηκε στο τεύχος 221 «Σεπτέμβρης-Οκτώ- 
βρης 2006* του  περιοδικού “ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ” 
του Κώστα Βαλέτα, αλλά αρκετά χρόνια νωρίτερα 
είχε χρησιμοποιηθεί στην τηλεοπτική σειρά του Κώ
στα  Αριστόπουλου “Η  δασκάλα μ ε τα χρυσά  μάηαη 
απ ’ το  ομώνυμο έργο του Στράτη Μυριβήλη. Είναι ο 
πίνακας, χωρίς τη ν κορνίζα του, που πάνω σ ε  καβα
λέτο κάνει πως ζωγραφίζει ο  κύριος χαρακτήρας της 
■σειράς» και του  μυθισιορήματος ο  Λ εω νής (Γιάν
νης Φέρτης). Τμήματα της τηλεοπτικής αυτής σει
ράς είχαν γυριστεί στο σπίτι του  τωρινού κατόχου 
του πορτρέτου, γιού του εικονιζόμενου, Βαγγέλη Θ. 
Μητρέλια.
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Από ίο  «παγκόσμιο βιογραφικό λεξικό»

Πρωχοπάχσης  Α νχ ώ νη ς
(Μυτιλήνη, 1897 - Αθήνα, 1947)

ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ, 
ΕΜ ΠΝΕΥΣΤΗΣ με κείμενά ίο υ  ίω ν  πνευματικών 

και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της λεγάμενης «Λεσβι
ακής Άνοιξης» του  Μυριβήλη. Οραματιστής τη ς  ανα
γέννησης του γνήσιου πατροπαράδοτου λαϊκού πολιτι
σμού, με αποφασιστική αντίδραση στον «εκφραγκισμό» 
τη ς  ελληνικής ζωής. Το  1914 παρακολούθησε μαθή
ματα στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Το  1915 
συνεργάστηκε μ ε  περιοδικά της Μ υτιλήνης («Ελπίδες», 
•Φάρος» και «Νιάτα») και αργότερα στις εφημερίδες 
■Ταχυδρόμος» των Μυριβήλη και Θ. Λευκία.

Το  1922 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και έγινε τακτι
κός σκιτσογράφος και γελοιογράφος της εφημερίδας 
«Σε ϋοιπτι&Ι» κα ι συνεργάτης και άλλων παρισινών έντυ
πων («Ραπ3 Μίάί», «Γ  Απιί ά υ  ρεορ ίε», «Σε ΩυοΙίάίβη», 
«Σ& Κυπιβυτ», «Σα δεη ια ίηε πιιΐδίοαίε», «Σεβ Νουνεΐΐεβ 
1ΐΙεΓαίΓεδ» κ.ά.) μ ε  το  ψευδώνυμο «Ραζζί», με το  οποίο 
υπέγραφε και τ ις  ελαιογραφίες, τις ακουαρέλες και τα  
χαρακτικά έργα του που εξέθετε στο Παρίσι, στην Αθή
να, τη Μυτιλήνη, την Αλεξάνδρεια και σε άλλες πόλεις.

Το  1925 διατέλεσε πρόεδρος του  Συνδέσμου Σκι- 
τσογράφων Αθηναϊκών Εφημερίδων. Τ ο  1939 επέ
στρεψ ε οριστικά στην Ελλάδα κα ι έζησε ω ς το  1945 στη 
Μυτιλήνη, και τα  δυο τελευταία χρόνια τη ς  ζωής του 
στην Αθήνα.

Σ ε ιδιωτική έκδοση εξέδωσε το  1944 μετάφραση 
ποιημάτων του Μπωντλαίρ, από τη συλλογή «Ά νθ η  του 
Κακού·.

Θύμηση, ΣΛρατή Αναστασέλλη:
...Στις κουβέντες τους, μτις παρέες τω ν Βασιβουζού

κων, ο-Αντώνης πάντα πετούσε, μ εσ ’ τα  ξεσπάσματά του, 

το  τετράστιχο:

 ̂̂  Όποιοζ δεν είναι |*ερα&ΐήζ 
τον πρέπει να ηεθάνει 

γιατί οε- τούτο το ντουνιά 
χαράκι τόπο πιάνει. )  )

Μυτιληνιός
του Α . Πρωτοπάτση

Όσο χρυσάφι ή  διαμάντι δώς μου, 

ανθρώπων θησαυρό βάλε μπροστά μου 

από τα πιο ακριβά αυτουνού του κόσμου, 

Φέρε μου την πεντάμορφη του γάμου.

Τοίμασε πλούοια κάμαρα: Ο δικός μου 

Καημός και πόθος πες τα σωθικά μου 

όχλος, κ’  εν άλλο φως είνε το φως μου:

Τα πλούτη σου δεν μ’  άγγιζαν - η  φαντασία

μου

Γεμάτη είν’  από μιαν εικόνα, μοιράζει 

Χωριατοπούλα. - Εμενα δε με νοιάζει 

Ότι κι αν έχω η τύχη αν μου το πάρη -

Η ομορφιά η ακέρια μου έχει γίνη 

αγάπη; θάλασσα, ουρανός, χορτάρι, 

γιατί γεννήθηκα στη Μυτιλήνη.

17-20 Οκτωβρίου 1913

Έ να  &κό τά μεταμεσονύκτια σκίτσα τοΟ Άντώνη 
στήν "Αγία Παρασκευή

Εύαγγβλινός. Μάκιστος, Πρωτοχάτσης
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Λ ε σ β ια κ ό ν  μ έλο ς  καί Λ υ ρ ικ ή  π οίηση
Συνέχεια αηό τη σελ. 7

Πρώτος ό  Αρίων έστησε τό ν  «κύκλιο χορό», μέ 

μελωδία έντονη, γεμάτη πάθος, δημιουργώντας έτσι 

ένα πιό Ανεπτυγμένο καί σύνθετο είδος, πού θά έξελι- 

χθεΐ Αργότερα στην περίφημη τραγωδία  καί σ τήν σημε

ρινή μορφή τού  θεάτρου. Επίσης ήταν αύτός πού δια

μόρφωσε και Ανέπτυξε τόν  άρρυθμο καί άτεχνο, μέχρι 

τότε, διθύραμβο σέ στροφές καί Αντιστροφές καί σέ 

χορωδίες καί μονωδίες τω ν  κορυφαίων.

Στήν συνέχεια έχουμε τούς δύο εξέχοντες Λέσβιους 

ποιητές, τό ν  Αλκαίο καί τή ν  Σαπφώ ο ι όποιοι έζησαν 

καί μεγαλούργησαν στήν άκμάζουσα πόλη τού νησιού, 

τήν Μυτιλήνη. Εύτυχώς γ ι ’ αύτούς έχουμε περισσό

τερα εύρήματα «ώ σ τε  για μάς έκπροσωπεϊται και 

στους δνό τό  σύνολο τής λεσβιακής μελικής 

ποίησης σάν ένα «ά ν τίτονο  συντα ί- 

ριασμα » ( “ή παλίντονος άρμονίη" 

τού Η ρα κ λείτου )» όπως διαπιστώ

νει ό  ΑΙΒίη (Ισ τ. τής Αρχ.

Έλλην. Λογοτεχνίας).

Ό  Αλκαίος ένας Αριστοκρά

της όξύς, θερμόαιμος καί έκρη- 

κτικός, γίνεται ύπόδειγμα τού 

ιδιαίτερου, προσωπικού λυρι

σμού, καί συνθέτει ποιήματα Εξαι

ρετικά. Μ έ προτάσεις κοφτές, σύντο

μες καί χωρίς στολίσματα, λέει μέ 

σαφήνεια αύτό πού θέλει νά πει καί δπως 

Ακριβώς τό  έννοεί. Είναι τ ό  έντελώς Αντίθετο άπ* 

τόν  άλλον μεγάλο ποιητή, τόν  Βοιωτό Πίνδαρο, τόν 

έκπρόσωπο τής χορικής λυρικής ποίησης, πού χρησι

μοποιεί βαρειά στολίδια καί πολλά έπίθετα. Ό  λόγος 

τού Αλκαίου είναι μεγαλοπρεπής, ζωηρός, δυναμικός, 

έντυπωσιακός καί μέ ξεχωριστή ποιητική γοητεία. Συν

θέτει ποιήματα στασιωτικά, σκόλια ή συμποτικά, έρω- 

τικά καί ύμνους, καί έπινοεΐ τήν δική του στροφή καί 

μέτρο, τήν λεγομένη «άλκαϊκή σ τροφ ή » πού χαρακτη

ρίζεται Από μεγαλοπρέπεια, άνδροπρέπεια καί σφοδρό- 

τητα.

Ή  Σαπφώ είναι ή άλλη κορυφαία ποιήτρια τής 

Λέσβου πού έκπροσωπεί τ ό  λεσβιακό μέλος καί τής 

όποιας ή μορφή τράβηξε ώς ένας ισχυρός μαγνήτης 

τήν Αχαλίνωτη Ανθρώπινη μυθοπλασία, πού τή ν φόρ

τω σε μέ διαφόρους μύθους. Έ νώ  όρισμένοι ποιητές 

τής νεώτερης κωμωδίας θέλησαν νά κατασπιλώσουν 

τήν μνήμη τής μεγαλύτερης ποιήτρας πού γνώρισε ό  

κόσμος καί μία Απ’ τ ις  σπουδαιότερες, αν όχι ή σπου

δαιότερη, γυναίκα τής άρχαιότητος.

Εκτός Από λυρικά ποιήματα ή Σαπφώ έγραψε καί 

έλεγεϊες, ιάμβους, μονωδίες, καθώς καί έπιγράμματα, 

κατά τήν'Ελληνική ή Παλατινή Ανθολογία (ΑηΐΗο1ο§ία 

(ΪΓ3603). Ακόμη γνω στά  ήταν καί τά  έπιθαλάμιά της. 

Χρησιμοποίησε δικό της μέτρο, τή ν λεγάμενη «Σαπ

φική στροφή »» τή ν όποια χρησιμοποίησε καί ό  Αλκαίος.

Ή  ποίηση τής Σαπφούς διακρίνεται γιά τή ν πυκνό

τη τά  της, τή ν δύναμη τού αίσθήματος, τή ν χάρι καί 

τή ν  Αβρότητά της. Δυστυχώς μόνον ένα ποίημά της 

έχει σωθεί Ακέραιο, ένώ  Απ’ δλα τά  άλλα μόνον Απο

σπάσματα. Βλέπουμε όμως, έσ τω  καί Απ’ αύτά τά  σπα

ράγματα, δτι τά  ποιήματά της ήταν έμπνευσμένα 

Από τήν ίδια της τήν ζωή. Αφήνοντας τά  

συναισθήματά της νά  τήν παρασύρουν 

έσ τω  κι άν έπρόκειτο γιά περασμένα 

γεγονότα.

Εξυμνεί τό ν  έρωτα καί «συνο

μιλεί» συχνά μέ τή ν Αφροδίτη, 

τή ν θεά τού έρωτα, Αλλά καί μέ 

τή νΉ ρα , τήν θεά τού  γάμου. Ή  

τέχνη της διακρίνεται γιά τήν 

άμεσότητά της, παρατηρεί τόν 

έαυτό της καί μιλάει γΓ  αύτόν χρη

σιμοποιώντας Απλή καί ούσιαστική 

γλώσσα. Π άντοτε έκφράζεται μέ μεγάλη 

δύναμη καί πάντοτε χρησιμοποιεί λέξεις πού 

φαίνονται τόσο  φυσιολογικές μέσα σ τό ν  στίχο. Ό σ ο  

γιά τις χυδαίες κατηγορίες πού δέχθηκε καί δέχεται ή 

μόνη θνητή πού άπεκλήθη Μούσα, συγκρινόμενη μέ 

τις έννέα θεαινές, είναι Ακατανόητο πώς Απ' τά  Ακρω

τηριασμένα ποιήματά της καί Απ' τά  ύπολείμματα μιάς 

Αρχαίας βιογραφίας, όρισμένοι μελετητές, χωρίς χειρο

πιαστά στοιχεία, τής Απέδωσαν τό ν  «τ ίτλ ο » τής γυναι- 

κεράστριας.

Μ έ τήν Σαπφώ, ή όποια θά μπορούσαμε νά  πούμε 

πώς ήταν ή πεμπτουσία τής λυρικής ποίησης, τό  λεσβι

ακό μέλος έφθασε στήν τελειότητα δπως είχε φθάσει τό 

έπος μέ τόνΌμηρο, καί έκλεισε τόν  κύκλο του. Βέβαια 

θά πρέπει νά  έπισημάνουμε δτι οί Λέσβιοι δημιουργοί 

δέν δημιούργησαν έκ τού  μηδενός. Ό  Απλός λαός τού 

νησιού «γεννούσε» τις Ιδέες καί τά  πρότυπα, καί στήν 

συνέχεια οί μεγάλοι μουσικοί τά  Ανέπτυσσαν μέ τήν 

Απαράμιλλη τέχνη τους. Διότι, δπως είπαμε, ή Αμουσία 

έθεωρεϊτο στήν Λέσβο βαρειά τιμωρία.

Απόστολος ΓΟ Ν ΙΔΕ ΛΛ Η Σ



Τ ΙΜ Η  ΚΑΙ  Μ Ν Η Μ Η

Φ ρίξος Ηλιάδης
Ο Λέσβιος δημοσιογράφος αξιών (1923-2010)
Δ ημοσιογράφος, σ υγγραφ έας, 
θ εα τρ ικό ς  κρ ιτικός, σ ενα ρ ιο γρ ά φ ος και σκη
ν ο θ έτη ς  ε ίχ ε  μ ια  εξα ιρ ετ ικ ά  ευδό κ ιμη  θ η τε ία  
σ το  χώ ρο τω ν  γρα μ μ ά τω ν και τω ν  τεχνώ ν

Γράφει η Χριστίνα Βογιάνη

Ο
 ΦΡΙΞΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, από την παλιά καλή 
γενιά των δημοσιογράφων, άφησε την 
τελευταία του πνοή στις 21.8.2010 σε ηλι
κία 87 ετών. Ο Φρίξος Ηλιάδης γεννήθηκε 
το 1923 στη Μυτιλήνη και έφηβος ακόμη 

δημοσίευσε τα πρώτα λογοτεχνικά του κείμενα σε διάφορες 
εφημερίδες και περιοδικά της Αθήνας και της επαρχίας. 15 
χρονών έχει εκδώσει το πρώτο του βιβλίο.

Η δημοσιογραφική του περιπέτεια ξεκίνησε από την εφη
μερίδα "Αθλητικός Τόπος” του Γ. Ζαμαρία, ενώ ακολούθη
σαν συνεργασίες με τις εφημερίδες: "Καθημερινή”  "Προο
δευτικός Φιλελεύθερος”, "Απογευματινή”, "Ελεύθερος 
Κόσμος”, "Ακρόπολις” , περιοδικά ποικίλης ύλης, τον 
“ΑΝΤΕΝΝΑ 97,1" και το Β’ Πρόγραμμα του ΕΙΡ. Εργάστηκε 
ως κριτικός κινηματογράφου, θεάτρου και εικαστικών 
τεχνών, ενώ έγραψε και δημοσίευσε ποιήματα, πεζογρα
φήματα, κριτικά σημειώματα και αισθητικά δοκίμια. Στον 
"Ελεύθερο Κόσμο” έγραφε σχολιογραφική στήλη με το ψευ
δώνυμο “Σοφιστής” και στην “Ακρόπολι" το "Μικρό Χρο
νογράφημα” .

Στο θέατρο
Έκανε μεταφράσεις που παρουσιάστηκαν από θιάσους 

γνωστών πρωταγωνιστών με έργα των Φεΐντό, Τέιλορ, Σίμον 
και Πιραντέλο, ενώ υπήρξε μαζί με τον Αιμίλιο Χουρμούζιο 
και τον Αλέξη Σολομό συνιδρυτής της θεατρικής σκηνής 
“Προσκήνιο”. Διεύθυνε τα θέατρα “Κοτοπούλη-Ρεξ” (θίασος 
Ντ. Ηλιόπουλου), “Διονύσια” (θίασος Έ. Λαμπέτη, “Λεωφο

ρείο ο Πόθος”) και “Βεάκη” (“Προσκήνιο”, Αλ. Σολομός).
Διετέλεσε διευθυντής στα περιοδικά "Ποιητική Τέχνη” , 

"Γράμματα” και "Ελληνικό θέατρο” (έκδοση του Σωμα
τείου Ελλήνων Ηθοποιών). Προσωπικός φίλος πολλών πρω
ταγωνιστών της σκηνής, της οθόνης και των Γραμμάτων, με 
τεράστιο αρχείο ιδιογράφων, φωτογραφιών είχε αφοσιωθεί τα 
τελευταία χρόνια στην καταγραφή του πολιτιστικού χρονικού 
της χώρας μας.

Εξέδωσε 2 ανθολογίες ποίησης (Παγκόσμια και Ελ
ληνική), το ιστορικό χρονικό "Ελληνικός Κινηματογρά
φος 1906-1960” , τις μονογραφίες "Μαρίκα Κοτοπούλη”, 
"Έλλη Λαμπέτη” , "Δημήτρης Χορν” και “ Ο Τσαρούχης 
μου είπε” .

Σκηνοθέτης και σεναριογράφος
Ασχολήθηκε συστηματικά και με τον κινηματογράφο ως 

σεναριογράφος, σκηνοθέτης και μεταφραστής. Έγραψε και 
σκηνοθέτησε αρκετές ταινίες. Η ταινία "Νεκρή Πολιτεία” 
(1952) ήταν μια από τις πρώτες επίσημες συμμετοχές της 
Ελλάδας στο Φεστιβάλ των Καννών. Η ταινία σε μουσική του 
Μάνου Χατζιδάκι είχε θέμα τη βεντέτα, με επιδίωξη «ο φακός 
να μειαβληθεί σε βαθύ, ερευνητικό, ενδοσκοτακό βλέμμα. Πε
ρισσότερο από το να τα βλέπει ωραία, να τα βλέπει όλα», όπως 
έλεγε ο  σκηνοθέτης. Η ταινία ταξιδεύει στις Κάννες (δεύτερη 
χρονολογικά επίσημη ελληνική συμμετοχή), προσφέροντας 
στην Ειρήνη Παπά την ευκαιρία για διεθνή καριέρα.

Δεν τα κατάφερε να διακριθεί επειδή η φιλολογίζουσα 
έπαρση και ο  μελοδραματισμός που υπήρχε στο σενάριο 
βάρυναν αρνητικά έναντι της σκηνοθετικής ματιάς και της 
τεχνικής της ταινίας, θεωρήθηκε όμως η σημαντικότερη 
δουλειά του σκηνοθέτη. Η υπόλοιπη φιλμογραφία του πε
ριλαμβάνει τις ταινίες:

Σκηνοθεσία: “Πλούσιοι χωρίς λεφτά!...”, “Μπάρμπα 
Γιάννης ο Κανατάς", “Το κορίτσι της φτωχογειτονιάς”, “Το 
οργανάκι του Αττίκ”, “Επτά ημέρες ψέματα”, “Παλικαράκια 
της παντρειάς”, “Για την αγάπη της βοσκοπούλας”, “Μέλπω”.

Σενάριο: “Το κορίτσι της φτωχογειτονιάς", “Το οργανάκι 
του Αττίκ”. Ο Φρίξος Ηλιά
δης βραβεύτηκε το 2009 από 
το Φεστιβάλ κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης για την πολλα
πλή προσφορά του στις Τέχνες. 
Απέσπασε δε το θερμότερο χει
ροκρότημα της βραδιάς για το 
αυτοσαρκαστικό σχόλιο που 
έκανε παραλαμβάνοντας το 
βραβείο του: ·Θυμάμαι έναν 
λόγιο, που κάποτε τον είχαν τι
μήσει για τα 50 χρόνια της προ
σφοράς του και εκείνος είχε πει: 
*Δώστε μου πίσω τα 50 χρόνια 
και πάρτε μου τη δόξα/*».

Τα βιβλία - μονογραφίες του Φ. Ηλιάδη για την Ε. Λαμπέτη, τη Μ. Κοτοπούλη και τον Δ. Χορν
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