
Λ Η Μ Ν ΟΣ
L E M N O S



-3-

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
ANDREAS KONTELLIS

ΛΗΜΝΟΣ
LEMNOS

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  
PAINTING

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ART SPACE APOTHIK I
ΜΥΡΙΝΑ ✦ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 MYRINA ✦ AUGUST 2015

ΑΠΟΘ Η Κ Η         



ΑΠΟΘ Η Κ Η         
ANEMOEΣΣΑ
     

Π
ερ

όν
η 

α
πό

 τ
ην

 Π
ολ

ιό
χν

η 
- 3

ης
 χ

ιλ
ιε

τί
α

ς

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης
Ανδρέας Κοντέλλης Λήμνος. Ζωγραφική.  Χώρος τέχνης
ΑΠΟΘΗΚΗ, 7 Αυγούστου  - 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΚΘΕΣΗ

Επιμέλεια: Ανδρέας Κοντέλης
Σχεδιασμός:  Έκτορ Κατσαρός, Ανδρέας Κοντέλης
Συντονισμός:  Έκτορ Κατσαρός

ΕΚΔΟΣΗ

Καλιτεχνική επιμέλεια: Ανδρέας Κοντέλης
Μεταφράσεις: Julian Hoffman, Kατερίνα Σκινιώτου
Φωτογράφιση έργων: Χριστόφορος Δουλγέρης
Σχεδιασμός καταλόγου: Μιχάλης Τωμαδάκης
Εκτύπωση: Γιώργος Κωστόπουλος

Copyright έκδοσης © 2015 Ανδρέας Κοντέλης
Copyright έργων © Ανδρέας Κοντέλης

This publication was produced for the exhibition
Andreas Kontellis Lemnos. Painting. Art space
APOTHIKI, 7 August - 2 September 2015

ΕXHIBITION

Curator: Αndreas Kontelis
Exhibition design: Ector Katsaros, Αndreas Kontelis
Coordination: Ector Katsaros

PUBLICATION

Curator: Andreas Kontellis
Translations: Julian Hoffman, Caterina Skiniotou
Photography of works: Christoforos Doulgeris
Design: Μichalis Tomadakis
Printing: Giorgos Kostopoulos

Copyright of publication © 2015 Andreas Kontellis
Copyright of works © Andreas Kontellis

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστώ θερμά τη Δέσπω Παντελιά για τη φιλία

της, την υποστήριξή της και την εμπιστοσύνη της.

Τον Έκτορα Κατσαρό για τη συνοδοιπορία του

στην προετοιμασία της έκθεσης.

Την Ήβη Νανοπούλου για τη στήριξή της και το

Θύμιο Παπαγιάννη για το εξαιρετικό κείμενό του.

Την Αφροδίτη Μιχαηλίδου και την Αλίκη Παλαι-

ολόγου για την εγκάρδια συμπαράσταση.

Τον Κώστα Τσιβίκη για την πολύπλευρη συμβολή

του καθώς και όλους όσους βοήθησαν, με οποι-

οδήποτε τρόπο, στην πραγματοποίηση του κατα-

λόγου και της έκθεσης αυτής.

Ανδρέας Κοντέλλης

Acknowledgements

I would like to thank,

Despo Pantelia for her friendship, support and faith. 

Hector Katsaros for accompanying me in the

preparation of the exhibition.

Ivi Nanopoulou for her support and Thymios Pa-

payiannis for his brilliant text.  

Aphroditi Michaelidou and Aliki Palaiologou for

their heartfelt support. 

Kostas Tsivikis for his multifaceted contribution as

well as all those who in one way or another con-

tributed in making this catalog and exhibition hap-

pen.

Andreas Kontellis



Τοπία της Λήμνου

Από την ύστατη αρχαιότητα, η φύση εξασκούσε μια ιδιαίτερη έλξη στις ανθρώπινες κοινωνίες.

Συχνά, η έλξη αυτή εκδηλωνόταν μέσα από την τέχνη, όπως στις τοιχογραφίες της Σαντορίνης

και της Κρήτης. Κάποτε αποκτούσε πνευματικές διαστάσεις και συνδεόταν με μύθους και θρη-

σκευτικές δοξασίες, δένοντας άρρηκτα τη φύση με τις καθοριστικές αρχές της κάθε κοινωνίας.

Παράλληλα, αναπτύσσονταν τα ανθρώπινα έργα. Τα κτίσματα, οι υποδομές, οι οικισμοί, που βαθ-

μιαία εντάσσονταν στο φυσικό περιβάλλον, άλλοτε αρμονικά και συχνά προκλητικά, εκφράζοντας

την κοσμοθεωρία και τις επιδιώξεις της κάθε κοινωνίας. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα,  τα έργα πολιτισμού

συνυφαίνονταν διαχρονικά με τον φυσικό χώρο με μια μοναδική  ευαισθησία και γνώση.   

Πολύ αργότερα, όταν η ανθρώπινη παρουσία και παρέμβαση στο χώρο εξαπλώνεται και ισχυρο-

ποιείται, γίνεται κατανοητό ότι ο φυσικός χώρος επηρεάζεται πλέον καθοριστικά από τις ατομικές

και κοινωνικές δραστηριότητες. Έτσι, η φύση και τα ανθρώπινα έργα δημιουργούν μέσα στο χρόνο

μια σύνθετη έννοια, εκείνη του τοπίου. 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Φλωρεντίας, το τοπίο, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τους αν-

θρώπους, είναι o χώρος του οποίου ο χαρακτήρας καθορίζεται από δράσεις και αναδράσεις φυ-

σικών ή/και ανθρωπίνων παραγόντων. Επομένως, οι διαχρονικές δράσεις του ανθρώπου είναι

εκείνες που σμίγουν με τις φυσικές διεργασίες διαμορφώνοντας τα τοπία. Στις παραδοσιακές κοι-

νωνίες, οι δράσεις αυτές αναπτύσσονταν σταδιακά και συνήθως κάτω από κοινωνικό έλεγχο. Αφο-

ρούσαν κυρίως την κατοίκηση και τη χρήση των φυσικών πόρων, που ακολουθούσαν τις αρχές

της ‘αειφορίας των καρπώσεων’ για λόγους επιβίωσης, έστω και αν αυτό δεν ήταν απόλυτα συνει-

δητό. Αποτέλεσμα είναι η αρμονία του τοπίου, που αναγνωρίζεται και αποτυπώνεται  μέσα από τις

καλές τέχνες. 

Ο πλούτος και η μοναδικότητα των τοπίων της Λήμνου πηγάζει από τη γεωλογική της ιστορία,

που της εξασφάλισε μια ανεξάντλητη ποικιλότητα. Ακολούθως, η συνεχής της κατοίκηση για πάνω

από 10.000 έτη επέτρεψε στις ανθρώπινες δράσεις –όλες σχεδόν γεωργικές– να διαμορφώσουν

το τοπίο με βραδύτατους και ήπιους ρυθμούς. Έτσι, το ανθρώπινο αποτύπωμα παρέμεινε μέχρι

πρόσφατα σεμνό, γυμνό, απέριττο, σε αρμονία με το ήπιο ανάγλυφο του νησιού, δημιουργώντας

μοναδικά τοπία που καταγράφουν ιστορικές μνήμες και δημιουργούν προοπτικές αξιοποίησης για

το μέλλον στο πλαίσιο μιας ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης.

Αυτά τα τοπία, που συναντά ακόμη κανείς αλώβητα σε ορισμένες περιοχές της Λήμνου, κομμάτι

της ψυχής και των έργων των ανθρώπων της, είναι που συγκινούν κάθε ευαίσθητο επισκέπτη αλλά

και το λημνιό ζωγράφο Ανδρέα Κοντέλλη.   
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Δυστυχώς, η ισορροπία αυτή ανατράπηκε βίαια κατά την απαρχή του 21ου αιώνα. Κύριο αίτιο, η

εξάπλωση χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου η οποία, σε μικρό χρονικό διάστημα, επέτρεψε τη

διασπορά δόμησης και χρήσεων γης, και τους παραδοσιακούς οικισμούς να χάσουν –κάποτε ορι-

στικά– τη συνοχή και τη λειτουργικότητά τους. Ταυτόχρονα, η εμπορευματοποίηση της γης έδωσε

κίνητρα για γρήγορο πλουτισμό, αδιαφορώντας για το μέτρο, για την αναζήτηση της αισθητικής

ενσωμάτωσης του κτίσματος στο φυσικό χώρο. Έτσι, τα σύγχρονα έργα του ανθρώπου πολύ σπά-

νια εντάσσονται πια στα τοπία της Λήμνου. Νέο δυστυχώς ιδεολογικό υπόβαθρο αποτελεί η ανα-

ζήτηση της προβολής και επιβολής του κτιρίου στο χώρο. Θλιβερό παράδειγμα, η εκτεταμένη

δόμηση στις κορυφογραμμές της Λήμνου, παρά την προσβολή στο τοπίο που προκαλεί και την

προφανή παρανομία που εμπεριέχει.

Υπάρχει ακόμα σήμερα μικρό περιθώριο επανόρθωσης ή περιορισμού αυτών των δυσλειτουργιών

και διαφύλαξης κάποιων από τα μοναδικά τοπία του νησιού. Θα απαιτηθεί βέβαια η τοπική κοινωνία

να αναγνωρίσει ότι είναι διαχειριστής –και όχι εκμεταλλευτής– ενός πολυτιμότατου αγαθού που

οφείλει να παραδώσει στις επόμενες γενιές με τον ίδιο σεβασμό που της κληροδοτήθηκε από τις

προηγούμενες.

Θα απαιτηθούν ακόμη, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά και η πα-

ραδειγματική αποκατάσταση κάποιων τραυματισμένων τοπίων. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα σημα-

τοδοτούσε την ανατροπή της σημερινής μας αδιαφορίας προς το χώρο και την τάξη, την

αναγνώριση του μοναδικού κάλλους των τοπίων, ως στοιχείου ευημερίας των κατοίκων του νησιού

και ισχυρής έλξης επισκεπτών.

Ίσως φαίνονται δύσκολα όλα αυτά σε μια Ελλάδα σε βαθειά κρίση. Για να βγούμε όμως από αυτή

την κρίση θα απαιτηθούν επίμονες και δημιουργικές προσπάθειες σε όλα τα μέτωπα. Για αυτό και

είναι ιδιαίτερη η συμβολή του Ανδρέα Κοντέλλη, που επισημαίνει και αφυπνίζει με το συναίσθημα

και το φως. Μέσα από τις εξαιρετικές και εμπνευσμένες εικόνες των τοπίων της Λήμνου, μας δίνει

τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε και να χαρούμε την ομορφιά ενός ιδιαίτερου τόπου, καθρέφτη της

κοινωνίας που τη δημιούργησε.  

Αν σήμερα όμως αδιαφορήσουμε, οι επόμενες γενιές θα απολέσουν τη βιωματική σχέση με τα

τοπία της Λήμνου και θα περιορίζονται αποκλειστικά στην τέχνη για να τα γνωρίσουν και να τα

χαίρονται.

αρχιτέκτων Θύμιος Παπαγιάννης



- 11 -- 10 -

Landscapes of Limnos

Since ancient times, nature has exerted a special attraction on human societies. This attraction has

often been manifested through art, as evoked in the frescoes of Santorini and Crete. At times it

has also acquired a spiritual dimension associated with myths and religious beliefs, intrinsically tying

nature to the defining principles of a society.

At the same time, human works have multiplied. Buildings, settlements and infrastructure have

gradually been placed in the natural environment, sometimes in harmony with the surroundings

and often defiantly expressing the worldview and aspirations of each specific society. Particularly

in Greece, cultural works have long been interwoven with the physical environment with a unique

sensitivity and knowledge. 

Much later, with a more widespread human presence and greater intervention in areas of settle-

ment and use, it has become clear that the physical environment is critically influenced by both

individual and social activities. Thus, human works and natural processes have created a complex

concept over time, that of landscape.  

In accordance with the Treaty of Florence, landscape, as perceived by people, is a place whose

character is determined by the actions and feedbacks of natural and/or human factors. Therefore,

the most enduring actions of humankind are those that blend with the natural processes that

shape landscapes. In traditional societies, these activities developed gradually and usually under a

form of social control. Primarily they concerned habitation and the use of natural resources, which

followed the principles of “sustainability of production” in order to survive, although this wasn’t

entirely conscious. The result, however, was the harmony of the landscape as recognised and re-

flected through the fine arts. 

The richness and uniqueness of the landscape of Limnos springs from its geological history, which

secured it a remarkable diversity. Subsequently, the continuous inhabitation of the island for more

than 10,000 years has enabled human activities –almost all of them agricultural– to shape the land-

scape at a slow and gradual pace. As a result, the human footprint on the environment remained

modest until recently, relatively simple in form and in harmony with the gentle terrain of the island,

creating unique landscapes that record historical memories and create prospects for its future as

a site of quality tourism. These landscapes, which remain untouched in some areas of the island,

are part of the soul and the works of its people; they enchant sensitive visitors, as well as the

painter from Limnos, Andreas Kontellis.

Unfortunately, this ancient balance was violently overturned during the early part of the 21st cen-

tury. The primary cause was the expansion of car use, which, in a very short period of time, enabled

buildings to spread across the island as land use was altered. Traditional villages lost their coherence

and functionality as a result, sometimes permanently. Simultaneously, the commercialisation of land

provided incentives for quick enrichment, without regard for the extent of development or the

search for aesthetic integration into the island’s natural spaces. Contemporary human works, as a

result of this, are rarely a harmonic part of the landscapes of Limnos anymore. The current, re-

grettable ideology is one of a building’s visibility and dominance in a place. The extensive construc-

tion works on the mountain ridges of Limnos, despite their offence to the landscape and obvious

illegality, are a sad example of this trend. 

There still remains a slim chance to redress this imbalance and to reclaim some of the island’s

unique landscapes. It will require acknowledgement by the local community that it is the custodian

rather than an exploiter of a precious asset, which it is obliged to pass on to future generations

with the same respect which it was bequeathed by its predecessors. Further spatial planning would

be required, as well as the application of relevant legislation and the restoration of damaged land-

scapes. But an initiative of this kind would mark the reversal of our current, cultural indifference

to the importance of place and harmony, together with the recognition of the unique beauty of

the landscape as an aspect of the islanders’ prosperity and an attraction for visitors.

All of this may seem difficult at a time when Greece is in deep crisis, but overcoming this national

predicament of ours will require a variety of persistent and creative efforts. For that very reason

the contribution of Andreas Kontellis is especially significant, awakening us through a combination

of emotion and light. In these exceptional and inspiring images of the landscapes of Limnos, he

enables us to appreciate and enjoy the particular beauty of a place, together with the reflection

of the society that created it. If we remain indifferent today, future generations will lose an expe-

riential relationship with the landscapes of Limnos and be limited exclusively to art in order to

encounter and enjoy them.

architect Thymios Papayannis
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Kαλοκαίρι στη Λήμνο

Στη θάλασσα, με το απέραντο μπλε γύρω μας, τον ήλιο και τον άνεμο και εσένα, έχει ξεκινήσει το

καλοκαίρι πολλές φορές. Άλλοτε πάλι νύχτα, με φίλους στο κατάστρωμα και έναστρες κουβέντες.

Πάνω στους πάγκους με το αλάτι, η αναμονή και ο θόρυβος, οι λάμπες και η Επιφάνεια του φεγ-

γαριού, υπόσχεση για τις όμορφες μέρες.

Το γνωστό και το απροσδόκητο συναντάς, φτάνοντας στο λιμάνι το πρωί, με τους γνωστούς και

τον καφέ κάτω από τα βράχια του κάστρου.

Το φως, ο ήλιος, η φωταύγεια και η αντηλιά. Το χρυσό και το μπλε. Η Λήμνος των καλοκαιριών,

είναι αυτή η ευδαιμονική σχέση του δικού της εκτυφλωτικού κίτρινου που διατρέχει τους λόφους

κατά κύματα και πλημμυρίζει τους κάμπους της ενδοχώρας και του μαγνητικού μπλε, του μυστη-

ριώδους της θάλασσας.

Ο αέρας του μεσημεριού αλλοιώνει το τοπίο που φλέγεται καθώς το αυτοκίνητο χαράζει τις γνω-

στές διαδρομές προς Γομάτι, Παρθενόμυτο, Κέρος, Νεφτίνα.

Η βουτιά. Το βύθισμα στο χάος, στη σιωπή, στη διάφανη ακινησία. Μια βαθειά ανάσα, καθώς βγαί-

νεις άλλος, όπως τότε... Η άμμος, οι φίλοι με τα γέλια τους, τα ρούχα σκόρπια. Ο ήχος της θάλασ-

σας, η μέση σου μέσα στο νερό όταν σε κρατώ. Ιριδισμοί και πόθος.

Οι στιγμές της μυσταγωγίας στην αμμουδιά, καθώς οι ώρες πάνε στο ηλιοβασίλεμα. Το άρωμα

από τις πικροδάφνες και τις λυγαριές, το ιώδιο και ο ίδιος άχρονος ήχος των κυμάτων.

Άλλη μια βουτιά στο δρόμο του ήλιου, πριν φύγουμε για τη μακρινή ταβέρνα με τις σανίδες, τις

καλαμιές και τις λάμπες στη σειρά, ή την πλατεία με τις πλάκες και τις μουριές στου Γιώργη και

στου μπαρμπα Μενέλαου, στου Γρηγοράκη και στην κυραΕλευθερία, στον Σταύρο και στον Πανα-

γιώτη.  Λευκό κρασί Λήμνου με αμπελοφάσουλα, ψητό χταπόδι με ούζο και κρίταμα, αχινούς και

αχιβάδες.

Νυχτερινές διαδρομές ακούγοντας Keith Jarrett και από τα ανοιχτά παράθυρα το άγνωστο.  Δεν

υπάρχει χρόνος. Είμαστε πάλι μαζί στο καλοκαίρι της Λήμνου. Οι εκστατικές μέρες κρατάνε για

πάντα.

Η θάλασσα στο φεγγαρόφωτο. Τη νύχτα ο άνεμος χαϊδεύει τα γυμνά σώματα.
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Στο καφενείο του Κουντουρά στο λιμάνι, καφές και δυο τσιγάρα με το θείο Παύλο. Το μεσημέρι

θα πιούμε ούζο στου Τζιτζιβάκου στο Μούδρο. Σε συνάντησα και φέτος, δεν ήπιαμε όμως.

Στο σπίτι του φίλου, ο ήλιος δύει πανω στην κορυφή του Όρους. Καθώς πέφτει το φως, είσαστε

όλοι εδώ.

Στα μπεντένια του κάστρου με τον πατέρα, σπάνια μιλάμε.

Κάθε Δεκαπενταύγουστο τα ξωκκλήσια είναι ασβεστωμένα. Μαυροφόρες μέσα στον παροξυσμό

του ήλιου. Η αιώνια λατρεία της γυναίκας, με παραφορά και συντριβή. 

Στη βεράντα στις αμυγδαλιές, ζωγραφίζω την απεραντοσύνη. Στις εκδρομές μας και στα ξενύχτια

μας, στις σιωπές και στις κουβέντες μας, φίλοι, συνένοχοι και συνοδοιπόροι, η Λήμνος μας αγκα-

λιάζει σαν αποδημητικά πουλιά.

Ο Αύγουστος περνά. Βαδίζουμε.

Εσύ όμως, θα είσαι πάντα στην παραλία με τα κρίνα. 

Ανδρέας Κοντέλλης

Summer in Lemnos

At sea with the infinite blue around us, with the sun and the breeze and with you – this is how

the summer has often begun. At other times, again, it has been with friends sitting on the deck,

chatting under the starlight. Boat benches covered in salt, the expectation and the noise, the lamps

and the moon’s surface, a promise for beautiful summer days to come.

Upon arrival at the harbour in the morning, you meet the familiar and the unexpected as you sip

coffee with friends under the rocks of the old fort.

Light, sun, luminescence, reflections.  Gold and blue.  Lemnos in the summer is the blissful rela-

tionship between its own blinding yellow, which sweeps across the hills in waves and floods the

inland plains, with the magnetic, mysterious blue of the sea.

The midday breeze distorts the burning landscape as the car traces the well-known routes to

Gomati, Parthenomitos, Keros, Neftina. The dive. Sinking into chaos, silence, transparent stillness. A

deep breath as you emerge as someone else, as you were. The sand, friends and their laughter,

clothes scattered about. The sound of the sea, your waist in the water as I hold you. Iridescence

and desire. Rituals on the sand, as the hours move towards the sunset. The smell of oleander and

wild lavender and iodine, and the same timeless sound of the waves.

Another dive into the pathway of the sun before we set off for the distant taverna with its covering

made of wooden strips and bamboo, a row of bare lamps, or the stone-paved village square with

the mulberry trees. The tavernas of Giorgi and old Menelaos, Grigorakis and Eleftheria, Stavros

and Panagiotis. White Lemnian wine and runner beans, grilled octopus with ouzo and sea fennel,

urchins and clams.

Nocturnal travels listening to Keith Jarrett, with the unknown surrounding us outside the open

windows. Time stands still. Together again in the Lemnian summer. Days of ecstasy that last forever.

The sea under the moonlight. At nighttime the breeze caresses the naked bodies.

At Koundouras’ coffee shop down at the port, coffee and a couple of cigarettes with uncle Pav-

los.  Later on, ouzo at Tzitzivakos’ in Moudros. I met you again this year, but we didn’t drink.
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From a friend’s house, the sun sets over the peak of Mount Athos. As dusk approaches, you are all

present.

Walking along the old fort’s bastions with father, we rarely speak.

Every 15th of August, the small chapels are white-washed to celebrate the Assumption of the Virgin

Mary.  Women dressed in black in the frenzy of the sun. The eternal worship of women, passionate

and destructive.

On the terrace among the almond trees, I paint the vastness. On our outings and our late nights,

in our silences and our chats, friends, accomplices and fellow-travellers, Lemnos embraces us like

migrating birds.

August passes.  We carry on. You, however, will always be on the beach with the lilies.

Andreas Kondellis
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