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Editorial

Αγαπητοί συμμαθητές,

Για 88η χρονιά εκδίδεται το περιοδικό της Μαθητικής Κοινότητας του Λυκείου του Κολλεγίου 
Αθηνών, ο «Αθηναίος». Αναμφίβολα, η μακρόχρονη επιβίωση του περιοδικού αποδεικνύει την 
ειλικρινή αφοσίωση και αγάπη μαθητών, καθηγητών και αποφοίτων προς το έντυπο που λαμπρύνει 

την πολιτιστική πραγματικότητα του Σχολείου. Ας μην ξεχνούμε, άλλωστε, πως ο Αθηναίος υπήρξε και 
ενημερωτικό για τις δράσεις του Σχολείου περιοδικό. Παράλληλα, στόχος των εμπνευστών του αποτέλεσε 
ο προβληματισμός, η διερώτηση και η κριτική αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος απασχολεί την 
ελληνική ή διεθνή, κοινή ή επιστημονική γνώμη. Με άλλα λόγια, κάθε μαθητής που συνεργάζεται με το 
περιοδικό αναλαμβάνει να συντάξει ένα πρωτότυπο και ολοκληρωμένο άρθρο χωρίς περιορισμούς στη 
θεματολογία ή το περιεχόμενό του. Για πρώτη χρονιά εφέτος προχωρήσαμε στην έκδοση ενός τεύχους 
αφιερωμένου στη μνήμη του σπουδαίου αγιογράφου και λογοτέχνη Φώτη Κόντογλου με αφορμή τη 
συμπλήρωση 50 χρόνων από την κοίμησή του.  

Συναποφασίσαμε το πρώτο τεύχος του περιοδικού να περιλάβει τις εργασίες μας για τη ζωή και το 
έργο του μέγιστου υμνητή της Ρωμιοσύνης. Αφότου εγκύψαμε στο πολυεπίπεδο έργο του Κόντογλου, 
συγκινηθήκαμε από τη γραφή του, εντυπωσιαστήκαμε από τις εικαστικές δημιουργίες του, εκπλαγήκαμε 
από τον λιτό και ενάρετο ηθικό βίο του και εκστασιαστήκαμε από τις ανεπανάληπτες αγιογραφίες του, 
δεσμευτήκαμε να εξυμνήσουμε στον εφετινό Αθηναίο τον λησμονημένο από τα σχολικά βιβλία, κυρ - 
Φώτη, όπως έγινε γνωστός.

Ελπίζουμε να επιτύχαμε τουλάχιστον να καταδείξουμε το μεγαλείο και να τροφοδοτήσουμε το 
ενδιαφέρον για την περαιτέρω έρευνα της χαρισματικής προσωπικότητας του Κόντογλου, για την οποία 
συνεχόμαστε από θαυμασμό. 

Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω για την ποιοτική εργασία και την αγαστή συνεργα-
σία της σύσσωμη τη συντακτική ομάδα του περιοδικού και βεβαίως τους Καθηγητές Συμβούλους κ. 
Βενετάκη και κ. Τακόπουλο για την αμέριστη υποστήριξη και καθοδήγησή τους. Κλείνοντας, εύχομαι 
εσείς ως αποδέκτες της δουλειάς μας να εισπράξετε την αγάπη για γνώση και εκλέπτυνση, που αποτελεί 
την κινητήριο δύναμη για τη σύνθεση και συνέχιση του περιοδικού!   

Ο αρχισυντάκτης

Νίκος Αντωνίου
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Φώτης Κόντογλου 
και το Κολλέγιο Αθηνών

«Καλὸ εἶναι νὰ ὑπάρχεις, ἀλλὰ νὰ ζεῖς εἶναι ἄλλο πρᾶγμα»

Της Χριστίνας Πηλιούνη Α7

Ο σπουδαίος Μικρασιάτης λογοτέχνης, ζωγράφος 
και αγιογράφος Φώτης Κόντογλου αποτελεί 
μία από τις εμβληματικές μορφές της γενιάς του 

‘30. Ο Κόντογλου υπήρξε μία από τις σημαντικότερες 
προσωπικότητες της τέχνης στην νεώτερη Ελλάδα. 
Τον χαρακτηρίζει η αναζήτηση της ελληνικότητας στις 
πιό παραδοσιακές της μορφές, μέσα από την βυζαντινή 
αγιογραφία και την λαϊκή μας παράδοση. 

Οι ρίζες του, από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας όπου είχε 
γενηθεί, ήταν γερά δεμένες με τον λαϊκό πολιτισμό του 
μικρασιατικού ελληνισμού. Ο ίδιος ήλθε να σπουδάσει 
στην Αθήνα το 1913 στη Σχολή Καλών Τεχνών. Εκεί, 
όπου επικρατούσε το ακαδημαϊκό στυλ του Μονάχου, 
δεν βρήκε το κατάλληλο έδαφος. Συνέχισε όμως στη 
Μαδρίτη και το Παρίσι, μητρόπολη των καλών τεχνών, 

όπου τον πρόσεξε ο σπουδαίος γλύπτης Auguste Ro-
din. Γύρισε στο Αϊβαλί το 1919, όπου δίδαξε γαλλικά 
και ιστορία της τέχνης στο τοπικό παρθεναγωγείο και 
ίδρυσε τον πνευματικό σύλλογο «Νέοι Άνθρωποι» μαζί 
με τους Ηλία Βενέζη και Στρατή Δούκα. Το 1921 μετέχει 
στη Μικρασιατική Εκστρατεία και βιώνει το δράμα της 
Μικρασιατικής καταστροφής, φθάνοντας πρόσφυγας 
στη Λέσβο και στη συνέχεια στην Αθήνα. Μαθητές του 
υπήρξαν οι διακεκριμένοι ζωγράφοι Σπύρος Βασιλείου, 
Γιάννης Τσαρούχης και  Νίκος Εγγονόπουλος. Ως 
αγιογράφος, το έργο του αφήνει εποχή. Πέραν από 
φορητές εικόνες, αγιογράφησε πολλές εκκλησίες 
(Καπνικαρέα, Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω, Άγιος Ανδρέας 
Πατησίων, κ.ά.), ενώ έργο του είναι και το ψηφιδωτό 
του Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτη. Ως εικονογράφος, 
κόσμησε σειρά από βιβλία, περιοδικά, ποιητικές 
συλλογές. Το σημαντικότερο έργο στην κοσμική του 
ζωγραφική είναι οι βυζαντινοπρεπείς νωπογραφίες 
του στο Δημαρχείο Αθηνών, με θέματα και πρόσωπα 
από την Ελληνική Ιστορία. Δούλεψε στο Βυζαντινό 
Μουσείο, το Κοπτικό Μουσείο του Καΐρου και 
δημιούργησε το Βυζαντινό τμήμα του Μουσείου 
της Κέρκυρας. Σημαντική ήταν η συμβολή του στην 
αποκατάσταση των τοιχογραφιών στον Μυστρά.

Το Κολλέγιο Αθηνών είχε την τύχει να αριθμεί μεταξύ 
των διαπρεπών καθηγητών του, τον Φώτη Κόντογλου. 
Το 1933 ο Κόντογλου προσελήφθη και δίδαξε ως 
καθηγητής ζωγραφικής και ιστορίας της τέχνης στο 
Κολλέγιο Αθηνών, όπου συνδέθηκε στενά με άλλη 
σπουδαία μορφή, τον θεατράνθρωπο Κάρολο Κουν, 
που εργαζόταν, επίσης, ως καθηγητής Αγγλικών 
στο Κολλέγιο, ανεβάζοντας τις πρώτες θεατρικές 
παραστάσεις με μαθητές του, σε μικρά σκετς που έγραφε 
ο ίδιος. Σε συνεντεύξεις του ο Κουν αναπολούσε αυτά 
τα ωραία χρόνια του Κολλεγίου: «Ήμασταν όλοι πολύ 
νέοι τότε και κάναμε όνειρα.». Όπως έλεγε ο Κουν, ο 
Κόντογλου τον βοήθησε να γνωρίσει την Ελλάδα, να 
νιώσει το ξάνοιγμα προς καθετί το Ελληνικό. Μεταξύ 
των μαθητών του Κόντογλου στο Κολλέγιο υπήρξαν 
επίσης ο σπουδαίος ηθοποιός Δημήτρης Χόρν και ο 
σκηνοθέτης Αλέξης Σολωμός.  

Πυξίδα του Φώτη Κόντογλου υπήρξε η αναζήτηση 
του ελληνισμού στην καθαρότερη έκφανσή του 
και η παράδοση του Βυζαντίου και της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, την οποία υπηρέτησε με το διπλό ταλέντο 
του, ως λογοτέχνης και ως ζωγράφος. Σήμερα, 
περισσότερο από ποτέ, αξίζει να θυμηθούμε τι μας 
δίδαξε ο σπουδαίος αυτός δάσκαλος: 

«Οἱ ἄνθρωποι καταντήσανε σὰν ἄδεια κανάτια, 
καὶ προσπαθοῦν νὰ γεμίσουν τὸν ἑαυτό τους, 
ρίχνοντας μέσα ἕνα σωρὸ σκουπίδια, ἐκθέσεις 
μὲ τερατουργήματα, μπάλλες, ὁμιλίες καὶ 
ἀερολογίες, καλλιστεῖα, ποὺ μετριέται ἡ ἐμορφιὰ 
μὲ τὴ μεζούρα, ἠλίθιους καρνάβαλους, συλλόγους 
λογῆς-λογῆς μὲ γεύματα καὶ μὲ σοβαρὲς 
συζητήσεις γιὰ τὸν ἴσκιο τοῦ γαϊδάρου, συνδέσμους 
ἀφιερωμένους στοὺς ἀποθεωμένους ἄνδρας τῆς 
Εὐρώπης κι ἕνα σωρὸ ἀλλὰ τέτοια. Αὐτή, μὲ μιὰ 
ματιά, εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς ἀνθρωπότητας σήμερα, 
ποὺ νὰ μὴν ἀβασκαθῇ! Ποῦ νὰ βρεῖ κανένας 
καταφύγιο; ...-Δόξα στὸν Θεό, ποὺ ὑπάρχει ἀκόμα 
κάποιο καταφύγιο γιὰ μᾶς ποὺ δὲν εἴμαστε σὲ θέση 
νὰ νοιώσουμε «τὸ μεγαλεῖο τῆς ἐποχῆς μας». Δόξα 
στὸν θεὸ ποὺ ὑπάρχουν ἀκόμα κάποιοι τόποι ποὺ 
δὲν τοὺς ἐξήρανε αὐτὴ ἡ φυλλοξήρα ποὺ λέγεται 
σύγχρονος πολιτισμός. Καλὸ εἶναι νὰ ὑπάρχεις, 
ἀλλὰ νὰ ζεῖς εἶναι ἄλλο πρᾶγμα». 

http://www.sansimera.gr/biographies/202
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΑΘΗΤΕΣ:  Ως άνθρωπος στην καθημερινότητά του 
πως ήταν; Μπορείτε να μας περιγράψετε μια τυπική 
μέρα του;

Φ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ: Η βάση της ζωής του Κόντογλου 
και της τέχνης του και της φιλοσοφίας του ήταν η 
απλότητα. Η απλότητα σε όλες τις εκφράσεις και 
στην τέχνη και στη ζωή, παντού. Αντιπαθούσε τις 
εξεζητημένες εκφράσεις, αντιπαθούσε τα διανοουμενί-
στικα λόγια, γι’ αυτό και σε αυτές τις συγκεντρώσεις 
που σας είπα ότι γινόντουσαν, παρόλο που ερχόντου-
σαν άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης, μπορεί 
να συμμετείχε και  ο κυρ Μπάμπης από απέναντι που 
ήταν παντελώς αγράμματος. Και ενώ συζητιόντουσαν 
θέματα φιλοσοφίας, ιστορίας, τέχνης, πολιτισμού, όλα 
αυτά λεγόντουσαν με απλό τρόπο, για να καταλαβαίνει 
ο καθένας και ακόμη να μπορεί και να συμμετέχει. 

Κι αυτό ήταν και όλη του η ζωή. Η απλότητα. Ήταν 
απλός στο φαΐ του, απλός στο ντύσιμό του, απλός στη 
συμπεριφορά του. Αγαπούσε και συναναστρεφόταν  
όλους αυτούς τους ανθρώπους τους απλούς που ήταν 
γύρω μας. Είχε καθημερινή σχέση μαζί τους. Δεν είχε 
κανένα πρόβλημα σε όλα αυτά. 

Και η τυπική του μέρα ήταν εργασία. Δεν θυμάμαι να 
τον είδα ποτέ να κάθεται. Να κάθεται και να μην κάνει 
τίποτα. Πάντα κάτι έκανε. Ήταν ενεργητικός πάρα 
πολύ. Είχε πάρα πολύ ενέργεια μέσα του. 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Ο Κόντογλου αν και τιμήθηκε από την 
Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία, εν τούτοις 
αδικήθηκε από το κράτος και δεν του συμπεριφέρθηκαν 
όπως έπρεπε.  Πού μπορεί να οφείλεται αυτό; Πώς τον 
επηρέασε και πώς το αντιμετώπισε; 

Φ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ: Πρώτα απ’ όλα πού οφείλεται. Σε αυτό 
που σου είπα πριν, στη στάση ζωής. Η στάση ζωής είναι 
αυτό που λείπει από τους περισσότερους ανθρώπους. 
Δηλαδή το να είσαι συνεπής σε αυτά που λες. Είχε το 
όραμα της συνέχειας της φυλής. Το εξέφρασε με τον 
πιο ξεκάθαρο τρόπο στις τοιχογραφίες του δημαρχείου. 
Όπου ζωγράφισε Έλληνες από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα σε φιγούρες από πάνω και έκανε και μια 
επιγραφή που υπάρχει στο αρχείο, δεν μπήκε στο 
δημαρχείο, που λέει αυτό ακριβώς, ότι εγώ έκανα 
αυτό το έργο, για να δείξω τη συνέχεια της φυλής. Της 
ρωμιοσύνης. Αυτές ήταν οι ιδέες του. Έμεινε συνεπής 
σε αυτές, δεν έκανε πίσω. Δεν άλλαξε γνώμη ποτέ. 

Αυτή ήταν η βάση για την οποία ο Κόντογλου 
πολεμήθηκε σε μια Ελλάδα που μετά τον πόλεμο 
είχε καταληφθεί από μια δυτικολαγνία άκρατη, όπου 
καθετί το ξενόφερτο εθεωρείτο αριστούργημα και 

καθετί το δικό μας περιφρονητέο. Ο Κόντογλου 
όρθωσε ένα ανάστημα. Ουσιαστικά ήταν ένας άνθρω-
πος μοναχός, του για να περισώσει ό,τι σωζόταν για 
να μη χάσουμε τον χαρακτήρα μας, τον ελληνισμό μας, 
για να μη χάσουμε την πίστη μας, να μη χάσουμε την 
παράδοσή μας. Την ταυτότητά μας. Έγινε δυσάρεστος 
και πολεμήθηκε άγρια, αγριότατα, σε βαθμό επιβίωσης. 

Ξέρετε ότι δεν έχει πληρωθεί για το δημαρχείο. Ότι 
για το λόγο αυτό πούλησε το σπίτι του στην Κα-
τοχή  για ένα σακί αλεύρι και έναν τενεκέ λάδι. Ότι 
μαζί με το σπίτι πούλησε τις τοιχογραφίες. Το ’32 είχε 
τοιχογραφήσει τους τοίχους του σπιτιού του μαζί με 
τον Τσαρούχη και τον Εγγονόπουλο, αναβιώνοντας 
την τεχνική του φρέσκο.

Αυτές οι τοιχογραφίες είναι μνημειακές. Είναι δύο τοίχοι 
ολόκληροι τοιχογραφημένοι. Όταν λοιπόν πούλησε 
το σπίτι του, ο καινούργιος ιδιοκτήτης τα κάλυψε με 
λαδομπογιά και σχεδόν καταστράφηκαν. Και παραλίγο 
να πέσουν με το σπίτι αντιπαροχή, όταν η μητέρα 
μου βρέθηκε σε τεράστια οικονομική ανάγκη και 
χρειάστηκε να βρεθεί ένας ανώνυμος χρηματοδότης, 
επειδή το κράτος αρνήθηκε να δώσει λεφτά, για να 
αποκολληθούν οι τοιχογραφίες. Εμφανίστηκε ένας 
ανώνυμος θαυμαστής του Κόντογλου, ο οποίος έδωσε 
τα χρήματα για να γίνει η αποτοίχιση.  

ΜΑΘΗΤΕΣ: Ας περάσουμε τώρα καθαρά στο έργο του. 
Παρατηρούμε ότι στην πρώιμη φάση της καλλιτεχνικής 
δραστηριοποίησης του Κόντογλου υπάρχουν έντο-
νες επιρροές από τη δυτική τεχνοτροπία και μάλιστα 
ο ίδιος πολυταξιδεμένος στην Ευρώπη, ήρθε σε επαφή 
και με τον πολιτισμό της Δύσης, αλλά και με επιφανείς 
εκπροσώπους της.

Για ποιο λόγο εν τέλει στράφηκε πλήρως στη βυζαντι-
νή, στην ελληνορθόδοξη παράδοση και στη βυζαντινή 
τεχνοτροπία στη ζωγραφική, απορρίπτοντας τον τρόπο 
αυτό έκφρασης τον οποίο είχε προηγουμένως υιοθετήσει.

Φ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ: Αυτό ήταν καλό το ότι πήγε στην 
Ευρώπη, γιατί σημαίνει ότι  η απόφασή του ήταν συ-
νειδητή. Δεν είδε ένα και του άρεσε ένα, είδε δύο, τρία 
πέντε και διάλεξε το ένα. Άρα ήταν μια συνειδητή 
επιλογή. Απέρριψε κάτι που το είδε, το γνώρισε, 
το υπηρέτησε κιόλας. Τα γνώρισε αυτά, έκανε 
εικονογραφήσεις βιβλίων στο Παρίσι για το Στίβενσον, 
για το Χάμσουν. Το έργο «Η πείνα» βραβεύτηκε κιόλας. 
Πήρε και βραβεία για τις εικονογραφήσεις που έκανε, 
που δεν είχε καμία σχέση με τη βυζαντινή ζωγραφική. 
Όπως όμως λέει και ο ίδιος στη μοναδική συνέντευξή 
του που σώζεται, κυρίως όταν πήγε στο Άγιον Όρος το 
’22 – ’23 και ξαναήρθε σε επαφή με τη βυζαντινή τέχνη, 

Ανθρωπος Εν εΙκΟνι διαπορευΟμενος

Συνέντευξη του εγγονού του Φώτη Κόντογλου κ. Φώτη Μαρτίνου 
στους Νίκο Αντωνίου Γ1, και Γιώργο Γκικάκη Γ5

ΜΑΘΗΤΕΣ: Κύριε Μαρτίνο εκτός από την εξ αίματος 
συγγένεια με τον  Φώτη Κόντογλου, είστε ο εγγονός 
του, έχετε επιμεληθεί και το αρχείο του παππού σας 
και το έχετε παραδώσει στο Βυζαντινό Μουσείο. Η 
πρώτη ερώτηση αφορά τον τρόπο που βιώσατε εσείς τον 
Κόντογλου τόσο ως προσωπικότητα και χαρακτήρα, όσο 
και αν είχατε κάποια προσωπική σχέση και γνωριμία με 
το έργο του από την εποχή που τον ζήσατε.

Φ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ: Ζούσαμε στο ίδιο σπίτι, το σπίτι που 
έφτιαξε με την αποζημίωση που πήρε ως πρόσφυγας. 
Όταν ήρθε από το Αϊβαλί με την ανταλλαγή των 
πληθυσμών έγινε αποτίμηση της περιουσίας του και 
του χορηγήθηκαν 2.700 τούρκικες χρυσές λίρες  και 
με αυτά τα χρήματα αγόρασε ένα οικόπεδο στου 
Κυπριάδη στα Πατήσια και έχτισε ένα σπίτι. 

Εγώ τον έζησα ως την ηλικία των δεκατριών ετών. Είχα 
καθημερινή επαφή μαζί του. Τον έβλεπα που ζωγράφιζε 
στο ατελιέ που είχε από κάτω. Ήμουν μαζί του, όταν 
κάθε βράδυ γινόντουσαν συγκεντρώσεις αυθόρμητες 
στο σπίτι, ερχόταν κόσμος. Κάθε είδους κόσμος και 

γινόντουσαν συζητήσεις. Καθόμουν και άκουγα και 
εγώ. Και μετά όμως, επειδή η μητέρα μου - η κόρη 
του δηλαδή - αφιέρωσε όλη τη ζωή της στο έργο του 
Κόντογλου,  μέσω της μητέρας μου είχα και επαφή με 
το έργο. Ο πατέρας μου όταν γνώρισε τον Κόντογλου 
στην κατοχή, επειδή προερχόταν από καθολική 
οικογένεια, δεν είχε ιδέα από παράδοση, από Βυζάντιο 
για όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε ο Κόντογλου 
και τα γνώρισε μέσω του Κόντογλου. Αλλά τον θαύ-
μασε τόσο πολύ και τον συνεπήρε τόσο πολύ, ώστε έγι-
νε μεγάλος υποστηρικτής της ορθόδοξης βυζαντινής 
πίστης. Δεν ανεχόταν  τίποτα απολύτως να πεις για 
τον Κόντογλου. Ήταν άτεγκτος για οτιδήποτε…. Δεν 
δεχόταν καμία κριτική από οπουδήποτε εναντίον του 
Κόντογλου.

Αυτά που πήραμε από τον Κόντογλου ήταν έμμεσα. 
Δηλαδή ο τρόπος ζωής, ο τρόπος αγώνα, η στάση ζωής 
που είχε ο Κόντογλου. Αυτά όλα τα παίρνεις έμμεσα 
με το να ζεις μαζί του. Και το πόσο σημαντικά είναι το 
καταλαβαίνεις όταν πεθάνει. 
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την Ορθοδοξία, την οποία την έφερνε πάντα μέσα 
του, γιατί στο Αϊβαλί μεγάλωσε σε ένα υποστατικό 
που ήταν μισό μοναστήρι, στην Αγία Παρασκευή. Τον 
μεγάλωσε ο θείος του, ο ηγούμενος Στέφανος.

Και εκεί πέρα οι άνθρωποι αυτοί, για να μπορέσουν να 
επιβιώσουν μέσα στην Τουρκία, την παράδοση και την 
Ορθοδοξία την τηρούσαν πάρα πολύ. Στον Κόντογλου 
άρεσε η βυζαντινή μελωδία, τα γράφει αυτά στο «Αϊβαλί 
η πατρίδα μου», το πόσο ευτυχισμένος ήταν, όταν 
έψελνε τα Χριστούγεννα. Πάντοτε βυζαντινότροπα, 
πάντοτε με τη βυζαντινή μουσική. 

Πήγε στο Παρίσι, είδε τα άλλα και, όταν ξαναγύρισε 
στο Άγιον Όρος πιο ώριμος πια, όπως λέει αυτός, «από 
εκεί που ήμουνα οπαδός της παγκόσμιας συνείδησης 
και χτυπούσαν την ελληνική παράδοση, από τη μια 
άκρη πήγα στην άλλη», γιατί ανακάλυψε ένα αρίθμητο, 
όπως το λέει, θησαυρό, «τον δικό μας θησαυρό της ελ-
ληνικής παράδοσης και της βυζαντινής τέχνης και έγινα 
φανατικός υποστηρικτής». Δεν διστάζει να πει τη λέξη 
φανατικός δεν τη φοβάται, γιατί ξέρει ότι τη λέει με 
την καλή έννοια. Ο Κόντογλου δεν φοβάται να πει τα 
πράγματα με το όνομά τους. Λέει «έγινα φανατικός και 
κάθε μέρα γίνομαι και φανατικότερος».

ΜΑΘΗΤΕΣ: Ο Κόντογλου, όπως είπαμε, ασχολήθηκε 
με πολλά διαφορετικά είδη τέχνης. Δηλαδή με την πεζο-
γραφία, την αγιογραφία, τη ζωγραφική, τις μεταφράσεις 
ξένων δημιουργών και με άρθρα του σε λογοτεχνικά 
περιοδικά και σε πολιτικές εφημερίδες. Μπορείτε να μας 

δώσετε τα βασικά χαρακτηριστικά για καθένα από αυτά 
τα είδη και τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε.

Φ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ: Ο Κόντογλου λειτούργησε αυθόρμητα. 
Δεν υπήρχε προσχεδιασμός κανένας στον Κόντογλου. 
Ό,τι πήγαζε μέσα από την ψυχή του. Αυτό ήταν το 
έργο του. Τώρα σε ό,τι αφορά το ζωγραφικό, μπορείς 
να κάνεις ένα διαχωρισμό. Δηλαδή έως εκεί που είδε τη 
βυζαντινή τέχνη και την ασπάστηκε και αφοσιώθηκε 
ολοκληρωτικά σε αυτή, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις 
που έκανε για βιοποριστικούς λόγους. Από ένα ση-
μείο και ύστερα και ιδίως μετά την επίσκεψή του στο 
Άγιον Όρος άρχισε να στρέφεται όλο και περισσότερο 
προς τη βυζαντινή τεχνοτροπία και απαρνήθηκε την 
απεικονιστική. 

Μετά τον πόλεμο στρέφεται ολοκληρωτικά στην αγιο-
γραφία που τη θεωρούσε την κορυφαία μορφή τέχνης. 
Αυτή είναι η εξέλιξή του στη ζωγραφική. 

Στη λογοτεχνία αλήθεια είναι ότι το έργο του είναι 
χαώδες. Δηλαδή έχει κάνει έργα διδακτικά, όπως εί-
ναι η Έκφρασις της Ορθοδόξου εικονογραφίας, που 
είναι και σήμερα το ευαγγέλιο της ορθόδοξης αγιο-
γραφίας. Ασχολήθηκε με την θαλασσογραφία. Ήταν 
εκπληκτικός θαλασσογράφος, γιατί ήταν εν δυνάμει 
ναυτικός. Ο μεγάλος του έρωτας, εκτός από τη γυναίκα 
του και την οικογένειά του, είναι η θάλασσα. 

Εάν διαβάσετε θαλασσογραφήματά του, θα καταλάβετε 
ότι πρόκειται περί έρωτα. Και ο έρωτας αυτός δεν ήταν 
μονάχα πλατωνικός, ήταν πραγματικός. Ήταν ναυ-

τικός του πανιού, δηλαδή της ιστιοπλοϊας, ήξερε απ’ 
έξω όλα τα σχοινιά, όλα τα ιστία και το πώς μπορεί να 
πλοιαρχήσει κανείς ένα πλοίο με πανιά. 

Κι αυτά τα περιγράφει στα θαλασσογραφήματά του. 
Και ένας από τους μεγάλους του καημούς επειδή σας 
είπα είχε δύο έρωτες, ένας είναι η γυναίκα του την 
οποία την έχει χιλιοζωγραφίσει. Είναι τόσες πολλές οι 
Μαρίες που έχει φτιάξει. Μαρία λέγανε τη γυναίκα του. 
Δηλαδή αυτή τη λέμε Μαρία με τις αφέλειες, για να 
τις ξεχωρίζουμε τη μία από την άλλη, τη Μαρία με το 
σκουφάκι, τη Μαρία με το μαντήλι και πάει λέγοντας 
για όλες τις άλλες Μαρίες. Έχει έναν τεράστιο έρωτα, 
μια λατρεία πραγματική στη γυναίκα του, για την 
οποία υπέμεινε τα πάντα χωρίς να πει ποτέ τίποτα, 
αλλά εκείνο που του στέρησε περισσότερο απ΄ όλα 
ήταν η θάλασσα. 

Εκείνο που ήταν κρυφός καημός και το καταλαβαίνα-
με, ήταν ότι δεν μπορούσε να ταξιδέψει στη θάλασσα. 
Αυτό ήταν που του κόστισε μόνο απ’ όλα όσα του στέ-
ρησε άθελά της η γυναίκα του, την οποία υπεραγαπού-
σε, γιατί ήταν βαριά άρρωστη. Συνεπώς, έχει γράψει 
και θαλασσογραφήματα. Έχει γράψει θρησκευτικά. 
Έχει γράψει ταξιδιωτικά, ιστορικά, τον «Καστρολόγο» 
που αναφέρεται σε όλα τα κάστρα της Ελλάδας, τον 
«Αστρολάβο». Έχει γράψει τα «Προσφυγικά», όπως 
είναι το «Αϊβαλί η πατρίδα μου». Έχει γράψει βιβλία 
που εγώ τα λέω ανθρώπινα, όπως το «Ευλογημένο 
καταφύγιο», τα «Μυστικά άνθη», γιατί μιλάει για τον 
άνθρωπο, για τα συναισθήματά του, για την απλότητα, 
για πάρα πολλά πράγματα που αγγίζουν τον καθένα 
μας. 

Έχει δηλαδή μια τεράστια παλέτα στο συγγραφικό του 
έργο. Αρθρογραφούσε σε πολιτική εφημερίδα στην 
«Ελευθερία» από το ’48 έως το ’65. Στην στήλη που 
λεγόταν «Κυριακάτικα ….» έγραφε επί παντός επιστη-
τού. 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Μεταξύ αυτών των τόσων διαφορετικών 
ειδών υπάρχει κοινός παρονομαστής, ένας συνεκτικός 
ιστός;

Φ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ: Ο συνεκτικός ιστός είναι η 
ψυχοσύνθεση του Κόντογλου. Ο Κόντογλου είναι 
ενιαίος. Εμείς τον χωρίζουμε. Ο Κόντογλου είναι 
ενιαίος. Όλα αυτά τα είχε μέσα του. Όλα αυτά αν 
θέλετε να δείτε είναι το όραμά του, είναι η ρωμιοσύνη. 
Όλα αυτά από πίσω έχουν τη ρωμιοσύνη, γιατί και το 
θαλασσογράφημα μπορεί να γράφει στο «Γιαβά τον 
θαλασσινό» το βιβλίο του για τη θάλασσα της Κίνας, 
για τα ποτάμια, για τους Αμερικανούς που πηγαίνανε 
στην Αφρική και κάνανε κοντραμπάντο με τους 

ιθαγενείς και διάφορες τέτοιες θαλασσινές ιστορίες, 
αλλά η ναυτοσύνη είναι το κύριο χαρακτηριστικό του 
Έλληνα. Έλληνας ίσον θάλασσα. Το ξέρουμε από τον 
Οδυσσέα, από τον Θεμιστοκλή, από τα ξύλινα τείχη, 
από τον Κουντουριώτη, όπου θέλετε να πάτε η ζωή 
μας είναι η θάλασσα. Έχουμε επιβιώσει, επειδή έχουμε 
τη θάλασσα. Και σήμερα θα το ξέρετε καλύτερα από 
εμένα, ότι το μόνο στο οποίο διαπρέπει η Ελλάδα είναι 
η ναυτιλία. Το μόνο. 

Το θεωρεί ότι είναι το χαρακτηριστικό του Έλληνα. 
Πάντοτε στον Κόντογλου μέσα είναι ο ελληνισμός. 
Είναι η ρωμιοσύνη. Αυτός είναι ο συνεκτικός ιστός. 
Για την Ελλάδα γράφει στον «Καστρολόγο». Όταν 
γράφει για τα προσφυγικά, γράφει για τον καημό 
της χριστιανοσύνης που ξεριζώθηκε. Όταν γράφει το 
διδακτικό, την Έκφραση, μιλάει για την ελληνορθόδοξη 
πίστη. Αυτός είναι ο συνεκτικός ιστός. 

Σας είπα ότι ο Κόντογλου είναι ένας ενιαίος άνθρωπος, 
είναι μια ενιαία προσωπικότητα ακλόνητη. Δεν έχει 
πουθενά παρασπονδίες. Αυτό ίσως να τον έχει κάνει 
και κουραστικό σε κάποιους. Δηλαδή να πούνε ότι 
είναι μονολιθικός. Εντάξει, όταν κάνεις ένα αγώνα έχει 
τα καλά και έχει τα κακά. Όπως είπε και αυτός, εγώ θα 
γράφω αυθόρμητα ό,τι ξεχειλίζει από την ψυχή μου. Αν 
σε αρέσει έχει καλώς, εάν δεν σου αρέσει, παπούτσια 
μπαλώνουμε. Έτσι το γράφει. Ακριβώς έτσι το γράφει. 

Ο Κόντογλου ήταν μεροκαματιάρης ουσιαστικά. 
Δηλαδή αρνήθηκε φυσικά να κάνει περιουσία. Το 
δήλωσε: «Εγώ δεν θα κάνω ποτέ μου περιουσία. 
Αρνούμαι να κάνω περιουσία». Συνειδητά. Μπορούσε 
να κάνει. Μπορούσε κάλλιστα να κάνει. Το αρνήθηκε 
συνειδητά να κάνει περιουσία και γι’ αυτό ήταν 
κυριολεκτικά στο μεροκάματο. Και πολλές φορές 
θυμάμαι τη γιαγιά που άνοιγε το συρτάρι και του έλεγε 
«Φώτη δεν έχει τίποτα μέσα» και της έλεγε «Μαρία 
μου, έχει ο Θεός, αύριο κάτι θα γίνει».
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ΜΑΘΗΤΕΣ: Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη, θα θέλα-
με να σας ρωτήσουμε, γενικότερα πώς και πόσο καθόρι-
σε τον Κόντογλου το γεγονός ότι ήταν ένας πρόσφυγας; 
Ήταν ένας Μικρασιάτης ο οποίος αναγκάστηκε να έρθει 
στην Ελλάδα, ο οποίος δημιούργησε έργα με αφορμή την 
προσφυγική του ιδιότητα, όπως το «Αϊβαλί η πατρίδα 
μου» και ο οποίος πρόσφερε συγκινητικές σκηνές και 
εικόνες γι’ αυτές τις σκηνές τόσο τις ειρηνικές, όσο και 
τις εφιαλτικές, δηλαδή πριν την καταστροφή και τις 
εφιαλτικές που ακολούθησαν. 

Φ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ: Η ιδιότητα του πρόσφυγα είναι μια 
ιδιότητα που δεν αποβάλλεται. Δεν είναι κάτι που 
το έχεις σήμερα, είναι μόνιμη. Και ο πρόσφυγας είναι 
ένας άνθρωπος που έχει δυο ψυχές. Είναι μια που έχει 
μέσα του και που την έχει ξαναχτίσει με ό,τι απέμεινε, 
προσπάθησε να την ξαναχτίσει για να ζήσει και άλλη 
μια που έχει μείνει πίσω στην πατρίδα πάντα.

Όπως σας είπα και πριν, ο Κόντογλου συμπεθέρεψε 
με καθολική οικογένεια. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν 
μια ανωτερότητα πνευματική μεν και μπορούσαν να 
ζήσουν ο ένας με τον άλλον, παρά τη διαφορετικότητά 
τους, την πραγματική, που ήταν και σημαντική για τον 
Κόντογλου. Ένας άνθρωπος που πολεμάει τον Πάπα, 
όχι τους καθολικούς, τον Πάπα, το να συμπεθερέψει με 
έναν καθολικό, με μια καθολική γυναίκα είναι δύσκο-
λο, αλλά υπήρχε, όπως είπαμε η πνευματική ανωτερό-
τητα, η αγάπη πρώτα απ’ όλα προς τον άνθρωπο, που 
είναι το παν. Δηλαδή σε κοιτάω σαν άνθρωπο, δεν σε 
κοιτάω τι δόγμα είσαι. Πρώτα θα σε κοιτάξω σαν άν-
θρωπο και, εάν είσαι καλός άνθρωπος, θα σε αγαπήσω 
και θα ζήσω μαζί σου όποιο δόγμα έχεις. 

Αλλά είχαν και ένα άλλο κοινό, ότι η γιαγιά μου, ως 
Βιεννέζα είχε φύγει δεκαοχτώ χρονών από το σπίτι της 

και είχε πάει να δουλέψει χορεύτρια στην Αργεντινή. 
Έφυγε από το σπίτι της επειδή δεν άντεχε τον πατέρα 
της, πήγε στην Αργεντινή, το 1918, δεκαοχτώ χρονών 
κοριτσάκι. 

Δηλαδή ο ένας ήταν πρόσφυγας ακούσιος, η άλλη 
ήταν εκούσια πρόσφυγας. Κι αυτό ήταν που τους ένω-
νε. Είχαν χάσει και οι δυο την πατρίδα τους. Η γιαγιά 
μου άκουγε τον Στράους και έκλαιγε. Και ο παππούς 
μου έβλεπε το Αϊβαλί και έκλαιγε. Όταν του φέρανε 
άρρωστο στο νοσοκομείο ένα μπουκαλάκι με χώμα 
από το Αϊβαλί, τον θυμάμαι στο μισοσκόταδο, άφηνε 
και πέρναγε από τα δάχτυλά του το χώμα της πατρίδας 
του και έκλαιγε. Ήταν και οι δυο πρόσφυγες και 
καταλάβαιναν ο ένας τον καημό του άλλου. 

Ο πρόσφυγας είναι κάτι το οποίο δεν σου φεύγει. Εί-
ναι ο χαρακτήρας σου, σε σημαδεύει. Και όπως σας 
είπα και πριν, η προσφυγιά του Κόντογλου ήταν ο 
καταλύτης που του έδωσε τη δύναμη και την ενέργεια, 
για να κάνει όλο αυτό το έργο. Κανείς δεν ξέρει εάν 
αυτό το έργο θα είχε γίνει, εάν ο Κόντογλου είχε 
μείνει στο Αϊβαλί, δεν είχε γίνει η καταστροφή και είχε 
ακολουθήσει την καριέρα που ξεκίνησε ως καθηγητής 
στο Παρθεναγωγείο. Φυσικά κάτι θα είχε ζωγραφίσει, 
κάτι θα είχε γράψει, αλλά η προσφυγιά ήταν ο δυναμί-
της. Αυτός που έκανε την έκρηξη και έκανε όλο αυτό 
το έργο. 

Και βέβαια ο Κόντογλου, το ξαναλέω, δεν αρνήθηκε 
την Ανατολή, την πατρίδα του, πάντοτε κοίταγε την 
Ανατολή και πάντοτε σκεφτόταν και νοσταλγούσε την 
πατρίδα του την οποία δυστυχώς δεν κατάφερε να πάει 
να την ξαναδεί ποτέ. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο θεωρούσε, εάν θεωρούσε, ο Κόντογλου 
το πιο αντιπροσωπευτικό και το πιο αγαπημένο του 
έργο; 

Φ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ: Εκεί ταυτιζόμαστε με τον παππού. 
Ο παππούς μου αγαπούσε τα μικρά πράγματα. Γενικά 
ήταν ένας άνθρωπος που δεν αγαπούσε τίποτα το 
πομπώδες. Τίποτα μεγαλοστομίες, επιδειξιομανίες, με-
γάλα πράγματα. Γι’ αυτό και τα έργα του είναι μικρά. 

Ο Κόντογλου δεν είχε αγαπημένο έργο, για να λέμε την 
αλήθεια. Ένας καλλιτέχνης όλα του τα έργα τα αγαπάει, 
αλλά είχε, εκείνο που τον συγκινούσε ιδιαίτερα και που 
και εμένα μου έχει μείνει, είναι δυο έργα, υπάρχουν 
μέσα εκεί. Το ένα είναι η «Τρύπια πέτρα», το οποίο 
είναι ένα τόσο εργάκι φρέσκο, όπως είναι η θάλασσα. 
Η θάλασσα και ένας βράχος. Και το άλλο είναι ένα 
εξίσου μικρό φρέσκο που έχει κάνει, που είναι η «Αγία 

Παρασκευή». Ο τόπος που μεγάλωσε. Τα οποία είναι 
τόσο μικρά. Και εμένα είναι τα αγαπημένα μου έργα 
που ευτυχώς υπάρχουν ακόμη στην κατοχή μας. 

Βέβαια να σας πω και το άλλο, ότι όταν ο Κόντογλου 
ζωγράφιζε αγιογραφίες, δεν καθόταν να ζωγραφίσει. 
Μετουσιωνόταν. Δηλαδή είχε πλήρη συνείδηση 
ότι ζωγραφίζει τον Θεό, το θείο και γι’ αυτό έβαζε 
μετάνοια, έψελνε την ώρα που ζωγράφιζε, κλεινόταν 
σε μισοσκόταδο πάντα, ποτέ δεν ήταν φανταχτερά τα 
πράγματα. Έμπαινε στο ατελιέ του, μετουσιωνόταν, 
για να ζωγραφίσει έναν άγιο και πολύ περισσότερο τον 
Χριστό ή την Παναγία. 

Σας λέω έβαζε μετάνοια, έψελνε, ήταν σε άλλο κόσμο. 
Έτσι ζωγράφιζε τις αγιογραφίες. Δεν του έλεγες κάνε 
μου έναν άγιο και καθόταν να ζωγραφίσει. Και αυτό 
είναι που ξεχωρίζει. Το συναίσθημα που βάζεις μέσα σε 
αυτό που κάνεις. 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Ποιο μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στους 
αναγνώστες του περιοδικού μας που είναι μαθητές του 
Σχολείου μας, καθηγητές, απόφοιτοι, αλλά και άλλοι 
αναγνώστες, σχετικά με τον παππού σας;

Φ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ: Εγώ αυτό που λέω πάντα, όπου και να 
με φωνάζουν, για να  μιλήσω για τον Κόντογλου, είναι 
εκείνο που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και πολύ περισ-
σότερο τον καλλιτέχνη. Τελικά είναι η στάση της ζωής 
του. Εκεί είναι που κρίνονται όλα.

Πρέπει να είσαι τίμιος, να είσαι αληθινός και να είσαι 
και συνεπής σε αυτούς που σε διαβάζουν, σε αυτούς 
που βλέπουν τα έργα σου, σε αυτούς που σε ακούνε. Ο 
Κόντογλου ήταν ένα παράδειγμα σε αυτό το θέμα. Ένα 
παράδειγμα ανθρώπου τίμιου, αληθινού, γνήσιου που 
με τη στάση της ζωής του τίμησε το έργο του και τον 
αγώνα του. 

Αυτό που αποκόμισα από τον παππού μου σαν άνθρωπο 

γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω διδαχές σε κανέναν, αυτό 
που αποκόμισα εγώ από αυτό τον άνθρωπο είναι αυτό. 
Να είσαι τίμιος στη ζωή σου. Η στάση στη ζωή σου να 
είναι τίμια, να είναι αληθινή. 

Ο αγώνας του Κόντογλου δεν είναι ένας θεωρητικός 
αγώνας. Δεν ήταν μονάχα ένας αγώνας καλλιτεχνικός. 
Ήταν ένας αγώνας ουσίας. Ένας αγώνας ζωής και το 
είπε. Εγώ αγωνίζομαι, για να μην κοπεί η αλυσίδα για 
τη συνέχεια της φυλής. Γιατί μια αλυσίδα όσο γερή κι 
αν είναι, κόψε ένα κρίκο και πάει χαμένη όλη.

Και είπε ο Κόντογλου δεν θα κόψουμε αυτό τον κρίκο 
και γι’ αυτό υπερασπίστηκε τόσο πολύ και το Βυζάντιο, 
γιατί αυτή η θεωρία που μας ήρθε, είναι ότι εμείς είμαστε 
απόγονοι των αρχαίων, τους αρχαίους  τους δέχονται 
όλοι. Το Βυζάντιο όχι. Θεοκρατικό, σκοταδιστικό, αυτό 
κι εκείνο. Όχι δεν τα έχει, τα έχει, αλλά ποιο καθεστώς 
δεν έχει τα αρνητικά του; Ο Κόντογλου όμως δεν 
είδε αυτό. Είδε ότι δεν μπορεί εγώ να κατάγομαι από 
τον Περικλή και να μην έχω σχέση με το Βυζάντιο. 
Πώς στο καλό ενώνομαι με τον Περικλή; Τι είμαι; 
Αλεξιπτωτιστής; Έπεσα μετά από 2.000 χρόνια από 
τον αέρα και με ένα μαγικό τρόπο συνδέομαι με τον 
Περικλή; Όχι. Υπάρχει και το Βυζάντιο. Είναι κρίκος 
και εγώ δεν θέλω να σπάσει αυτός ο κρίκος. Και 
αποδείχτηκε ότι έχει δίκιο. Γιατί εάν αυτός ο κρίκος 
μας ήταν πιο γερός, σήμερα δεν θα ήμασταν σε αυτή 
τη θέση που είμαστε. 

Κι αυτό σημαίνει ότι ο Κόντογλου καλό είναι να 
διαβάζεται. Καλά εγώ το λέω είναι παππούς μου, είναι 
αίμα μου, φυσικό είναι να το πω, αλλά το ξεχνάω αυτό 
αυτή τη στιγμή, καλό είναι να διαβάζεται, γιατί είναι 
επίκαιρος και χρησιμεύει πολύ να μάθουμε κάποια 
πράγματα. Όποιος έχει ακόμη το κουράγιο να βλέπει 
και λίγο πίσω από αυτά που γίνονται στο προσκήνιο. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Φώτης Κόντογλου
Ο Εκφραστής της «Ελληνικότητας»
Συνέντευξη του μαθητή του Φώτη Κόντογλου και αγιογράφου                                         

του Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κολλεγίου κ. Γεωργίου Χοχλιδάκη
Των Αριστοκλή Λαγού Γ5 και Δημητρίου Μπαμίδη Γ4

Ήταν Δευτέρα μεσημέρι. Αφήνοντας για λίγο 
τις μαθητικές μας υποχρεώσεις, κινήσαμε για 
τον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών 

του Σχολείου μας. Προσδοκούσαμε να μάθουμε 
περισσότερα για μια σπουδαία προσωπικότητα της 
τέχνης και της πνευματικότητας, αυτήν του Φώτη 
Κόντογλου, από τον μαθητή του και αγιογράφο του 
ναού του Κολλεγίου Γιώργο Χοχλιδάκη. Όλα έμοιαζαν 
γαλήνια στον προαύλιο χώρο του ναού. Χτυπήσαμε με 
σεβασμό την πόρτα και μια ζεστή φωνή μας κάλεσε στο 
εσωτερικό. Στο βάθος ένας καλοκάγαθος γέροντας 
μας περίμενε καρτερικά και με προσήνεια. Καθίσαμε 
και αμέσως ξεκίνησε να μας μιλά με αγάπη για τον 
σεβαστό του διδάσκαλο...

«Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν ειπωθεί 
χιλιάδες και είναι αλήθεια πως ποτέ δεν τελειώνει 
ο χαρακτηρισμός ενός ανθρώπου που έχει θυσιάσει 
τη ζωή του για τον τόπο μας, για τη Ρωμιοσύνη. Ο 
Κόντογλου, με την πένα και τα πινέλα του, ανέδειξε 
την ομορφιά, τα οράματα και τους καημούς της 
Ρωμιοσύνης. Ακόμα και σε δύσκολες ιστορικές στιγμές 
του Ελληνισμού, υπηρέτησε τις αξίες της δικής μας 
πολιτιστικής παράδοσης. Αδιαμφισβήτητα αποτελεί 
τομή για τη σύγχρονη ορθόδοξη τέχνη. Βαθύτατα 
πιστός στα διδάγματα της Εκκλησίας μας, επανέφερε 
στην ιστόρηση των ιερών ναών τη γνησιότητα της 
βυζαντινής εικονογραφίας. 

Ο δάσκαλός μου Φώτης Κόντογλου έκανε όλα τα καλά 
και τα σπουδαία που έκαναν οι πνευματικοί άνθρωποι 
του καιρού του. Αλλά και κάτι πολύ περισσότερο. 
Κατέβηκε στα κατάβαθα και ανέσυρε θησαυρούς 
ακατάλυτους. Επανέφερε την ποιότητα από την 
ευλογημένη ζώσα πηγή της Ορθοδοξίας. Ο Κόντογλου 
είναι εκείνος που υπηρέτησε με τη μεγαλύτερη συνέπεια 

δύο παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Η 
μεγάλη του πίστη στην Ορθοδοξία και η καταγωγή 
του από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Η βαθιά του 
προσήλωση στα δόγματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του έδειξαν δρόμους εσωτερικών βιωμάτων και 
ομορφιάς. Στράφηκε πλέον σχεδόν αποκλειστικά προς 
την ορθόδοξη λειτουργική τέχνη, αλλά και όσα έργα 
κοσμικής ζωγραφικής φιλοτέχνησε στο Δημαρχείο 
Αθηνών αποπνέουν τη συνέχεια και συνέπεια της απλής 
τέχνης. Το σπίτι του στην οδό Κυπριάδου ήταν κέντρο 
προβληματισμού και ανάδειξης μιας εντελώς νέας 
αντίληψης για την τέχνη. Παράλληλα ασχολήθηκε με 
τη συγγραφή βιβλίων και άρθρων σε εφημερίδες. Κάθε 
Σάββατο μου έδινε το φάκελο με ανάλογο θέμα για 
να το παραδώσω στην εφημερίδα «Ελευθερία» για το 
φύλλο της επόμενης Κυριακής.»

ΜΑΘΗΤΕΣ: Ποια μέθοδο ακολουθούσε ο Κόντογλου 
ως δάσκαλος και τι συμβουλές σάς έδωσε;

Γ. ΧΟΧΛΙΔΑΚΗΣ: Είχα την τύχη να βρεθώ δίπλα στον 
Φώτη Κόντογλου για αρκετά χρόνια. Ο Κόντογλου 

δεν είχε σχολή. Οι μαθητές δεν ξεπερνούσαν τους 
δεκαπέντε. Είχε ένα τελείως πρωτόγονο τρόπο 
μάθησης. Αυτός στηριζόταν στο να αντιγράφουν οι 
μαθητές παλαιές αγιογραφίες και εικόνες με μεγάλη 
ακρίβεια και πιστότητα. 

Ο Κόντογλου διατήρησε τις παραδοσιακές τεχνικές 
με σκοπό να μην αποκοπεί από τις ρίζες του. Αυτές τις 
τεχνικές μου έδωσε την εντολή εμένα και ενός ακόμη 
μαθητή να διδάξουμε στους μοναχούς του Αγίου 
Όρους. Εκτός των άλλων ο δάσκαλός μου με δίδαξε 
πως η βυζαντινή τέχνη είναι απαλλαγμένη από τον 
ρεαλισμό και τα δυτικά πρότυπα. 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Ποια ήταν η θεώρηση του δασκάλου σας 
για τον ορθόδοξο ναό;

Γ. ΧΟΧΛΙΔΑΚΗΣ: «Ο ορθόδοξος ναός είναι ένα 
οικοδόμημα, ένα κέλυφος που περιέχει όλο τον 
κόσμο, τον ορατό και τον αόρατο, τον επίγειο και 
τον επουράνιο, τον κάτω και τον πάνω, τον Θεό και 
τους ανθρώπους. Αυτή την πραγματικότητα, την 
υπερβατική και σωτήρια, καλείται να ιστορήσει η 
τέχνη. H αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, η μουσική, 
ο εσωτερικός διάκοσμος του ναού, αποφεύγοντας 
στοιχεία εντυπωσιασμού, επικάθεται αρμονικά και 
γίνεται ένα με τον τοίχο. Οι άγιες μορφές λαμβάνουν 
τις προσευχές των πιστών τις οποίες μεταβιβάζουν 
προς τα άνω. Με αυτά τα όπλα, ο Φώτης έδωσε το 
παρόν στη ζωγραφική ξαναφέρνοντας τον μυρωμένο 
αγέρα της ορθόδοξης εικονογραφικής παράδοσης 
στην Εκκλησία.»

ΜΑΘΗΤΕΣ: Ποιες είναι οι αρχές που υπηρετεί η 
βυζαντινή εικονογραφία;

Γ. ΧΟΧΛΙΔΑΚΗΣ: Στη βυζαντινή εικονογραφία η 
εστία φωτός είναι από παντού, με σκοπό να σπάσει 
την αίσθηση της πραγματικότητας. Ακόμα δεν υπάρχει 
προοπτική (όπως παραδείγματος χάριν ιδιότυπα 
φόντα). Η βυζαντινή τέχνη διακρίνεται σε μοναστική και 
αυτοκρατορική. Η μοναστική τέχνη έχει απομακρυνθεί 
από την κοσμική θεώρηση των πραγμάτων. Αντίθετα, 
στην αυτοκρατορική τεχνοτροπία μέσω λεπτομερειών 
προκαλείται το δέος και ο θαυμασμός του πιστού προς 
τον ναό.

ΜΑΘΗΤΕΣ: Ποια ήταν η καθημερινότητα του Φώτη 
Κόντογλου;

Γ. ΧΟΧΛΙΔΑΚΗΣ: Ο Κόντογλου είχε συνήθεια να 
ξυπνάει νωρίς το πρωί και να ψάλλει τη ακολουθία της 
ημέρας. Κατόπιν ερχόταν στη σκαλωσιά και πάνω εκεί 
πραγματοποιούσε όλη την προεργασία πριν αρχίσει να 
σχεδιάζει. Στη σκαλωσιά είχαμε την ευκαιρία εμείς οι 
μαθητές του να ακούσουμε πολλές από τις ιστορίες που 
με γλαφυρότητα και λυρισμό διηγούνταν. Άνθρωπος 
ευχάριστος και πραγματικός οδηγός προσπάθησε να 
ανάψει μέσα μας τη σπίθα για να σφυρηλατήσουμε μία 
ακέραιη και θαυμαστή προσωπικότητα.

ΜΑΘΗΤΗΣ: Ποια τεχνοτροπία εφαρμόζετε στο ναό 
του Κολλεγίου;

Γ. ΧΟΧΛΙΔΑΚΗΣ: Στον ναό του Κολλεγίου, στον 
ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ακολουθούμε 
την τεχνική της νωπογραφίας, το fresco. Η τεχνική 
αυτή χρησιμοποιεί απλά υλικά όπως χώμα και 
ασβέστη, δηλαδή χώμα και πέτρες. Τα χρώματα που 
χρησιμοποιούνται είναι απαραιτήτως γήινα συγγενικά 
με την πέτρα.

Έτσι κάπως τελείωσε η συνέντευξή μας. Γνωρίσαμε 
έναν άνθρωπο υπόδειγμα ορθόδοξης πνευματικότητας 
και ηθικής συνέπειας. Με λόγο μεστό και περίσσεια 
προθυμία μάς μετέφερε στην πραγματικότητα του 
δασκάλου του. Με αυτές τις σκέψεις αποχαιρετίσαμε 
τον κύριο Χοχλιδάκη. Στην επιστροφή, το τιτίβισμα 
των πουλιών και το θρόισμα των φύλλων, γλυκιά 
συντροφιά στα αφτιά μας. Ο ήλιος λαμπερός πάνω 
από τα κεφάλια μας, όπως και οι εμπειρίες μας από τη 
συνάντηση αυτή. Ήταν Δευτέρα μεσημέρι…
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ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ

Η ζωή του Φώτη Κόντογλου και ο 
αντίκτυπός της στον συναισθηματικό 

του κόσμο και το ήθος του
Του Λουκά Ποδαρόπουλου Α6

Ο Φώτης Κόντογλου αποτέλεσε μία από τις 
εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής 
κοινωνίας του 20ού αιώνα, καθώς και ένα μο-

ναδικό πρότυπο ζωής προς κάθε άνθρωπο ο οποίος 
δοκιμαζόταν από κακουχίες ή στέρηση των αναγκαί-
ων υλικών αγαθών. Συγκεκριμένα, επιδεικνύοντας την 
ορθή συμπεριφορά βασιζόμενη σε ένα αγνό ήθος εις 
πάσα περίσταση, αναγνωρίσθηκε ως το παράδειγμα 
του ενάρετου άνδρα, του οποίου την πορεία καθώς 
και το δίδαγμα όλοι οφείλουν να ακολουθήσουν και 
να εφαρμόσουν στον καθημερινό τους βίο. Μάλιστα, 
το γεγονός αυτό επιτεύχθηκε, εφόσον ο ίδιος, όντας 
καθηγητής του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου 
Αθηνών, έζησε στη μικρή αλλά παράλληλα ιδιαίτερα 
σημαντική κοινότητα του Σχολείου, μεταδίδοντας τις 
αρχές του στους μαθητές διαμέσου του αναμφισβήτητα 
πιο αδιάφθορου μέσου διδασκαλίας, της Τέχνης. 
Σαφώς, όπως και διαπιστώθηκε από τη μελέτη της 
βιογραφίας του, η Τέχνη, αν και όχι πάντα με τον ίδιο 
βαθμό σε όλες τις μορφές της, υπήρξε η κλίμακα η οποία 
ένωνε τον Φώτη Κόντογλου με τον πνευματικό του 
κόσμο επιτρέποντάς του να εκφράσει κάθε κατάστασή 
του στους συνανθρώπους του με έναν εναργή τρόπο. 
Ωστόσο, θα ήταν παράλογο να γινόταν λόγος ως προς 
το ήθος ενός μοναδικού και αξιέπαινου άρρενος χωρίς 
την επιμέρους ανάλυση των χαρακτηριστικών του 
καθώς και την σύνδεσή τους με τα διάφορα γεγονότα 
της πολυτάραχης ζωής του, με αποτέλεσμα η ανάγκη 
διεξαγωγής της προκείμενης διαδικασίας να οδηγεί 
στην παρακάτω περιγραφή της έρευνας.

Ο βίος του Φώτη Κόντογλου επέδρασε καθοριστικά 
στην τελική διαμόρφωση της ταυτότητας καθώς 
και του συναισθηματικού του κόσμου, οδηγώντας 
παράλληλα και στη διάπλαση της σταδιοδρομίας του 
βάσει των πεποιθήσεών του. Όπως προαναφέρθηκε, 
ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την Τέχνη ιδίως στους 

τομείς του γραπτού λόγου, της εικονογραφίας και 
της αγιογραφίας. Αντιθέτως, αξιοσημείωτο αποτελεί 
το γεγονός ότι πρωταρχική ιδέα του αποτελούσε η 
ενασχόληση με τη θάλασσα. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
στον πρόωρο θάνατο του πατρός του Νικόλαου 
Αποστολέλη καθώς και στην ανάληψη της ευθύνης 
για την επιβίωση της οικογένειας από τον θείο του 
Στέφανο Κόντογλου. Σαφώς, η κοίμηση του πατέρα 
πριν από την συνάντησή του με τα πολυαγαπημένα 
του τέκνα, ποτέ δεν αποτελεί ένα ευχάριστο γεγονός, 
ενώ σε αυτήν την περίπτωση η ψυχολογία του μικρού 
Φώτη επηρεάσθηκε κατά πολύ. Επιτυγχάνοντας την 
παύση του πόνου που του επροξενείτο από αυτήν τη 
σκέψη, χωρίς να επιτύχει ποτέ να την λησμονήσει, 
επιδίωξε να τιμήσει τον θείο του για την αγάπη που του 
επέδειξε λαμβάνοντας το δικό του επώνυμο και όχι του 
πατρός του, αν και στο σχολείο ήταν καταγεγραμμένος 
με το όνομα Φώτης Αποστολέλης. Παράλληλα, η 
εγκατάσταση της οικογένειάς του στο μετόχι της Αγίας 

Παρασκευής επέδρασε στον χαρακτήρα καθώς και τα 
ενδιαφέροντά του, εφόσον το παιδικό του περιβάλλον 
διακρινόταν από την ευρεία βλάστηση η οποία 
επικρατούσε και ομοίαζε στην εμφάνιση μεσαιωνικού 
ή βυζαντινού οικισμού. Συνεπώς, αναμενόμενη 
έως ένα βαθμό αποτελούσε η επίδειξη ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος προς ηρωικές ιστορίες ναυτικών για τη 
θάλασσα, αρχαιοελληνικά συγγράμματα του Ομήρου, 
του Πλούταρχου, του Θεόδωρου του Σικελιώτη, τη 
βυζαντινή ιστορία, καθώς και κείμενα του Ιούλιου Βερν 
και του Βίκτωρ Ουγκώ, με αποτέλεσμα την εκδήλωση 
της επιθυμίας του προς την εκμάθηση της θεωρητικής 
επιστήμης από τα νεανικά του χρόνια. Επιπροσθέτως, 
η ιδιότητα του θείου του ως ηγουμένου της μονής 
της Αγίας Παρασκευής ενεθάρρυνε την προκείμενη 
επιθυμία του. Ο ίδιος τόνιζε ότι ένιωθε πνευματικά και 
ψυχικά ζωντανός ταυτιζόμενος με τα ποιητικά θέματα, 
γεγονός το οποίο πρόδιδε τη γοητεία που του μετέδιδε 
το μεγαλείο της ανθρώπινης δημιουργίας κατά τα 
αρχαία καθώς και τα σχετικά σύγχρονα της εποχής του 
χρόνια. 

Απροσδόκητα ως προς την πράα καθημερινή ζωή 
του Φώτη Κόντογλου ανακηρύχθηκε η έναρξη του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με αποτέλεσμα 
τα δυτικά ιωνικά παράλια της Μικράς Ασίας και 
ιδίως το Αϊβαλί, η πατρίδα του, να αποτελέσουν τα 
πρωταρχικά ελληνικά εδάφη τα οποία θίχτηκαν από 
τις επιθέσεις των τουρκικών στρατευμάτων. Αξίζει να 

αναφερθεί το ότι κατά τη διάρκεια των προκείμενων 
προελάσεων θανατώθηκε η μητέρα του μεγάλου 
αυτού καλλιτέχνη Δέσποινα Κόντογλου καθώς και ο 
θείος του Στέφανος Κόντογλου, γεγονότα τα οποία 
επιβάρυναν την υπάρχουσα θλίψη την οποία ένιωθε 
για τον θάνατο του πατέρα του με το προκαλούμενο 
για το χαμό των δύο αγαπημένων εναπομεινάντων 
προσώπων του που ήταν εν ζωή πένθος. Το σφοδρό 
πάθος του καθώς και η θέλησή του προς την απόκτηση 
της απαραίτητης γνώσης ώστε να αποτελέσει φορέα 
μετάδοσης της Τέχνης σε συνδυασμό με την αφόρητη 
θλίψη που αισθανόταν για τον αφανισμό μεγάλου 
μέρους της κλήρας του τον οδήγησαν στο Βέλγιο, την 
Ισπανία, το Παρίσι της Γαλλίας. Επομένως, ο ίδιος 
γνώρισε τα τρέχοντα δυτικά καλλιτεχνικά ρεύματα 
διευρύνοντας τους πνευματικούς τους ορίζοντες και 
αποτελώντας ένα γνήσιο «κοσμοπολίτη» (Ιωσήφ 
Βιβιλάκης). Αναμφισβήτητα, η επίσκεψη και διαμο-
νή οποιουδήποτε ατόμου σε μία νέα και άγνωστη 
προς αυτό χώρα θεωρείται κύριος λόγος ως προς 
τη μεταβολή της συμπεριφοράς του εξαιτίας του 
ασυγκράτητου ενθουσιασμού, ιδίως στις νεανικές 
ηλικίες. Ομοίως, η παραμονή του Φώτη Κόντογλου 
στη Γαλλία αποτέλεσε υψίστης σημασίας σταθμό στη 
ζωή του, εφόσον η ευδαιμονία που χαρακτήριζε τη 
συμπεριφορά του στην προκείμενη περίοδο καθόρισαν 
την προσωπικότητά του για το λοιπό μέρος του βίου 
του. Επίσης, κατά την πάροδο της προκείμενης περιό-
δου εκτιμήθηκε από τον ίδιο ιδιαίτερα η αξία της περι-
πέτειας στη ζωή των ανθρώπων, γεγονός το οποίο τον 
επηρέασε σε ορισμένα έργα του και συνετέλεσε στην 
ανάπτυξη της ικανότητας κοινωνικοποίησής του με 
λοιπά σύνολα ατόμων. Συγκεκριμένα, το προλελεγμένο 
γεγονός τεκμηριώνεται ακώλυτα μέσω της αναφοράς 
στην εκτεταμένη συνεργασία του με έτερους 
Γάλλους λογοτέχνες και περιοδικά. Εν τέλει, αξίζει να 
αναφερθεί  ότι δείγμα της συνεχώς αναπτυσσόμενης 
προσωπικότητας του καλλιτέχνη αποτελεί η νέα 
οδός την οποία αποκάλυψε ως προοπτική δυνατής 
ανάπτυξης της Λογοτεχνίας «όχι τόσο ως θέση, όσο 
ως άρνηση» (Στρατής Δούκας).

Η δεύτερη περίοδος του βίου του Φώτη Κόντογλου 
αποτέλεσε ίσως την πιο αποδοτική στη ζωή του, 
εφόσον διαμέσω των έργων τα οποία δημιούργησε 
κατά τη διάρκειά της ευεργετήθηκε ο ελληνισμός 
και πιο γενικά η ανθρωπότητα στο σύνολό της. 
Συγκεκριμένα, η έναρξή της οριοθετείται μετά την 
επιστροφή του στην Ελλάδα εξαιτίας του τέλους 
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η αγαλλίαση 
η οποία ένιωσε προσετέθη ως μία αξέχαστη και 
ανεξίτηλη εμπειρία στα απομνημονεύματά του μετά της Φώτης Κόντογλου, έργο Γ. Κόρδη
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γνωριμίας του με τον γαλλικό πολιτισμό. Παρά την 
αισιοδοξία ως προς την οικοδόμηση ενός ευτυχισμένου 
μέλλοντος, η επιστράτευσή του και στη συνέχεια ο 
εξαναγκασμός του για εγκατάλειψη της πατρίδας του 
εξαιτίας της δυσμενούς προς τους Έλληνες εξέλιξης 
του Μικρασιατικού πολέμου έπληξαν και κατέστρεψαν 
τις ελπίδες του ως προς την παραμονή του στο Αϊβαλί. 
Η επιτακτική ανάγκη προς εγκατάλειψη της πατρικής 
του οικίας δεν του επέτρεψε να μεταφέρει κατά την 
ταχεία αναχώρησή του οποιοδήποτε αντικείμενο εκτός 
από ένα ευαγγέλιο, ορισμένα οικογενειακά κειμήλια 
καθώς και παλαιές φιλοτεχνημένες εικόνες. Επομένως, 
διαπιστώνεται η θλίψη η οποία συνόδευε τον Φώτη 
Κόντογλου έως και τον θάνατό του. Αξιοσημείωτο 
αποτελεί το γεγονός ότι ο ίδιος δεν απέδωσε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον προς τα μαρτύρια τα οποία υπέστησαν οι 
Έλληνες Μικρασιάτες κατά την εκδίωξή τους από τα 
ελληνικά παράλια της Μικράς Ασίας. Αντιθέτως, όπως 
και φανερώνεται μέσω του έργου του «Το Αϊβαλί- Η 
Πατρίδα μου», επικεντρώνεται ιδίως στο τραγικό 
γεγονός της απόσχισης του ελληνικού πληθυσμού από 
την εξ αρχαιοτάτων χρόνων πατρίδα του, κρίνοντας 
τα γεγονότα μέσω της υιοθέτησης μίας αντικειμενικής 
οπτικής πλευράς. Εν συνεχεία, αφού προσήλθε στην 
Αθήνα και από εκεί μετέβη στο Άγιο Όρος, γνώρισε την 
βυζαντινή εκκλησιαστική εικονογραφική τέχνη, γεγονός 
το οποίο άσκησε μεγάλη επίδραση στην ιδεολογία και 
κοσμοθεωρία του λόγω του ότι, συνδεόμενο με τις 
παιδικές του εμπειρίες, τα ενδιαφέροντά του καθώς 
και με το θαυμασμό του προς την αρχαία τέχνη, 
αποτέλεσε μία σύνοψη των γεγονότων της ζωής του 
την οποία επεδίωξε να προβάλλει και να προωθήσει 
εντός της ελληνικής κοινωνίας της εποχής του όσο 
περισσότερο του επιτρεπόταν από τις δυνατότητές του. 
Προς γενικότερη προσέγγιση του έργου του Φώτη 
Κόντογλου, διακρίνεται η ιδιαίτερη επιθυμία του, 
προκειμένου να επαναφέρει στη σύγχρονη Ελλάδα 
τις αξίες, τα ιδανικά, τα ήθη, τα έθιμα, καθώς και 

τον τρόπο ζωής των αρχαιότερων προγόνων τους ως 
κύρια πρωτεύοντα χαρακτηριστικά του καθημερινού 
βίου των ατόμων επιδιώκοντας την ανάσταση της 
εξασθενημένης αίγλης του Βυζαντινού πολιτισμού.

Επιπροσθέτως, αξίζει να γίνει αναφορά σε μία 
έτερη χαρμόσυνη στιγμή της ζωής του μέγα 
λογίου της εποχής η οποία χαρακτηρίζεται από 
την ένωσή του με τα συζυγικά δεσμά με την επίσης 
μικρασιατικής καταγωγής Μαρία Χατζηκαμπούρη. 
Το προκείμενο γεγονός κατείχε μέγιστο αντίκτυπο 
στο συναισθηματικό καθώς και ηθικό τμήμα του 
πνευματικού κόσμου του, όπως κατέχει στη ζωή κάθε 
ανθρώπου ο οποίος αποφασίζει να συμπορευθεί στον 
βίο του με έναν έτερο, καθιστώντας την ημέρα του 
γάμου του ως την κύρια εμπειρία ευτυχίας, αντιτιθέμενη 
στη θλίψη που είχε βιώσει στην πατρίδα του καθώς 
και στην πατρική του οικία κατά την παιδική του 
ηλικία. Η επακολουθούσα περίοδος χαρακτηρίζεται 
κυρίως από ευχάριστες εμπειρίες, όπως η γέννηση 
της μοναδικής του απογόνου Δέσποινας Κόντογλου 
καθώς και η επιτέλεση πλήθους ταξιδιών προκειμένου 
να εργασθεί σε μακρινές περιοχές, αντισταθμίζοντας 
τις παρελθοντικές κακουχίες τις οποίες είχε υποστεί. 
Μάλιστα, προσελήφθη ως καθηγητής της Ιστορίας της 
Τέχνης και της Ζωγραφικής στο Ελληνοαμερικανικό 
Κολλέγιο Αθηνών κατά το 1933 και σύντομα 
φανερώθηκε η αξία του στο επάγγελμά του διαμέσου 
του συνδυασμού των ικανοτήτων και δυνατοτήτων 
του καθώς και των στενών φιλικών σχέσεων τις 
οποίες δημιουργούσε ανεξαιρέτως με όλους τους 
μαθητές του. Η προκείμενη φιλικότητα του Φώτη 
Κόντογλου φανερώνει τον κοινωνικό χαρακτήρα 
που είχε διαμορφώσει, εφόσον είχε ενσωματώσει στο 
ήθος του κατανοώντας την αξία της αληθινής φιλίας. 
Ως εναντίωση στα προαναφερθέντα εκφράσθηκε το 
γεγονός της μη αμοιβής του από μέρους του δήμου ως 
προς την εργασία κατά την οποία είχε επιτελέσει την 
κόσμηση του Δημαρχείου Αθηνών με εικονογραφίες 
65 μορφών. Η μετέπειτα σταδιακή παρακμή του 
βιοτικού επιπέδου του επήλθε μετά την έναρξη 
της κατοχής στην Ελλάδα, όταν αναγκάσθηκε να 
πουλήσει την οικία του προκειμένου να προμηθευτεί 
ένα σακί αλεύρι. Ο ίδιος καθώς και η οικογένειά του 
αναγκάσθηκαν να διαμείνουν για ένα αρκετό χρονικό 
διάστημα σε ένα χώρο αποθήκευσης αυτοκινήτων, ενώ 
τα έργα που είχε εικονογραφήσει εις την προηγούμενη 
οικία του καταστράφηκαν από παρεμβάσεις του νέου 
ιδιοκτήτη. Εν τέλει, αξίζει να αναφερθεί πως, αν και ό,τι 
προειπώθηκε πρόκειται να δυσαρεστούσε σε μεγάλο 
βαθμό ή και να οδηγούσε σε υπερβολικές συμπεριφορές 
έτερους οικογενειάρχες, ο Φώτης Κόντογλου, όντας 

ένας αληθινός «εικονοποιός» (Ιωσήφ Βιβιλάκης) 
της πραγματικότητας, είχε βιώσει τις ευμενείς 
καθώς και τις δυσμενείς στιγμές της στο έπακρο, με 
αποτέλεσμα να αναγνωρισθεί για την υπομονετική 
του πραότητα και κουράγιο, το οποίο επέδειξε εφόσον 
ήταν προετοιμασμένος προς την αντιμετώπιση πάσης 
πιθανής δυνατής εξέλιξης στη ζωή του.

Συνεπώς, ο Φώτης Κόντογλου ήταν ένας άνθρωπος 
του Φωτός. Ο ίδιος δεν υπέκυψε ποτέ στις δυσκολίες 
της καθημερινότητας αλλά πάντα αγωνιζόταν για 
να τις υπερνικήσει. Πάντοτε υπήρξε καταφατικός 
έναντι της ζωής, αγνοώντας  αν οι εξελίξεις οι οποίες 
επρόκειτο να συνέβαιναν ήταν ευνοϊκές ή μη προς 
το μέρος του. Η επιμονή την οποία επέδειξε καθώς 
και ο ζήλος του ανέτρεψαν τα τότε κατεστημένα της 
εποχής κατά τα οποία η τέχνη θα έπρεπε να ήταν 
σύμφωνη σε όποια της μορφή με τις θεωρούμενες ως 
νεωτερικές απόψεις της δυτικής Ευρώπης. Αντιθέτως, 
η επιθυμία του προς επαναφορά της βυζαντινής 
αγιογραφίας δεν αξιολογείται ως προσκόλληση 
στα παλαιά όσο ως προώθηση του καινού και του 
μοναδικού. Η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό πρέπει 
να αποτελεί ύστατη και αποκλειστική επιδίωξη των 
ατόμων διαμέσω της πνευματικής τους καλλιέργειας 
καθώς και της αυθόρμητης αγαθοεργίας χωρίς 
την επιδίωξη αποκόμισης οφέλους μέσω αυτής. Ο 
ίδιος ο Φώτης Κόντογλου δίδαξε αυτήν την αρετή 
έμμεσα, στηρίζοντας πτωχές οικογένειες με το 
εισόδημά του χωρίς να αποκαλύψει ποτέ του αυτήν 
τη συνήθεια. Επομένως, η αξιοπρέπεια αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό στη ζωή των ατόμων και όχι 
η οικονομική τους κατάσταση. Εξαιτίας αυτού, όλοι 
οφείλουν να προσπαθούν έμπρακτα να αποτελούν 
υπόδειγμα τιμιότητας στους γύρω τους ακολουθώντας 
πιστά το παράδειγμα του σοφού αυτού «εικονοποιού» 
(Ιωσήφ Βιβιλάκης) της Ελλάδας. Ας επιδιώξουμε 
όλοι λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο αύριο 
διορθώνοντας τις ατέλειες του σήμερα.
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Το ζωγραφικό έργο του Φώτη Κόντογλου
      

                                                                                              Του Νίκου Θεοδώρου Γ5

Το ζωγραφικό έργο του Κόντογλου είναι 
πολύπλευρο και θεματικά πλούσιο, παρά την 
αντίθετη αντίληψη που είχε επικρατήσει τα 

τελευταία χρόνια της ζωής του λόγω της ιδιαίτερης 
προβολής της εκκλησιαστικής ζωγραφικής του.

Aπό μαθητής ο Κόντογλου ζωγραφίζει και γράφει. Για 
τον Κόντογλου η ζωγραφική και το σχέδιο είναι οδός 
επαφής με τη φύση και τον κόσμο. Χαρακτηριστικό 
είναι το πλήθος των σχεδίων, ακόμα και σε απλά 
σημειωματάρια ή σε φακέλους αλληλογραφίας. 
Σχεδιάζει με το πενάκι ή το μολύβι , και μερικές φορές 
με χρώμα για να διακοσμήσει βιβλία του, βιβλία 
φίλων του ή ακόμα και για επαγγελματικούς λόγους 
σε εκδοτικούς οίκους. Σκιτσάρει τους ανθρώπους που 
συναντά στα ταξίδια του ή που ζουν δίπλα του και 
ιδιαίτερα την οικογένειά του. Απεικονίζει με μολύβι 
και άλλοτε με χρώμα, τους τόπους που γνώρισε 
και αγάπησε ταξιδεύοντας. Ζωγραφίζει πορτρέτα 
ανθρώπων που εκτιμά, καθώς και σκηνές από τη 
μυθολογία. Ζωντανεύει σκηνές και πρόσωπα από την 
ιστορία του γένους. 

Το έργο του Κόντογλου περνά από διάφορες εξελικτικές 
φάσεις ανάλογες με την ηλικία και την ωρίμανση του 
ζωγράφου:

Ι. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ 1910 – 1925

«Έπιασα πολύ μικρός να ζωγραφίζω, καλά κι όχι 
παιδικίσια. Σε ηλικία εφτά οχτώ χρονών αποτύπωνα 
φυσιογνωμίες με μεγάλη φυσικότητα. Ζωγράφιζα 
αγίους, γρηές, τσομπάνηδες, γίδια, πρόβατα, ψάρια 
και τοπία. Ως εικοσιπέντε χρονών ζωγράφιζα με 
μαύρο κι άσπρο, σπάνια μεταχειριζόμουνα χρώματα».

Αυτά, που με τον απλό του τρόπο μας αφηγείται ο 
ίδιος ο Κόντογλου, επιβεβαιώνονται από τα έργα του. 
Η πρώτη χρονολογημένη ζωγραφιά του ανάγεται στα 
1912 και είναι η Αγία Παρασκευή (ΕΙΚ.1), εποχή που 
ο Κόντογλου ήταν δεκαεπτά χρονών. Ίσως παλαιότε-
ρη να είναι η Καθιστή γριά (ΕΙΚ.2) που πιθανότατα 
έγινε το 1910. Τα πρώτα αυτά σχεδιάσματα είναι 
μονόχρωμα στους θερμούς τόνους της σέπιας και 
όχι σε μαύρο - άσπρο, όπως θα συμβεί αργότερα. 

Διακρίνεται η σχεδιαστική δεξιοσύνη και η ικανότητα 
απόδοσης του όγκου με τη διαβάθμιση της 
φωτοσκίασης. Σημαντικότερο έργο της εποχής είναι η 
Αυτοπροσωπογραφία του (ΕΙΚ.3). Τα φυσιογνωμικά 
χαρακτηριστικά του αποδίδονται ρεαλιστικά 
στα ενδύματα όμως η γραφή είναι νευρώδης και 
δυναμική, όχι περιγραφική. Η αυτοπροσωπογραφία 
αυτή είναι περισσότερο αποκαλυπτική της 
φλογερής ιδιοσυγκρασίας του νεαρού καλλιτέχνη 

παρά ρεαλιστική απεικόνιση των φυσιογνωμικών 
χαρακτηριστικών του.

Στα έργα αυτά, που χρονολογούνται όλα πριν την 
αναχώρησή του από την Ελλάδα, δεν μπορούμε να 
διακρίνουμε κανένα στοιχείο που να τα συνδέει με την 
παραδοσιακή εκκλησιαστική ή λαϊκή ζωγραφική. Είναι 
επίσης δύσκολο να αποδώσουμε την τεχνοτροπία τους 
αποκλειστικά στη μαθητεία του στη Σχολή Καλών 
Τεχνών, γιατί η Καθιστή Γριά πρέπει να ζωγραφίστηκε 
πριν τη φοίτησή του στη Σχολή και δεν βλέπουμε 
μεγάλες διαφορές στα αμέσως επόμενα έργα.

Ακολουθεί η περίοδος της ευρωπαϊκής του θητείας 
και κυρίως της παρισινής. Δε φαίνεται άμεσα να 
επηρεάζεται από τις επαναστατικές αλλαγές που έχουν 
ήδη προσδιορίσει την πορεία της μοντέρνας τέχνης 
του 20ου αιώνα, αν και ζει στο Παρίσι. Από τους 
ξένους καλλιτέχνες γνώρισε το Ροντέν και κάποιους 
ζωγράφους που δεν ονομάζει. Από όσα έργα ζωγράφισε 
στο Παρίσι, σώθηκαν οι εικονογραφήσεις βιβλίων και 
λίγα σχέδια - ασκήσεις ή δοκιμές επίσης για βιβλία ή 
περιοδικά. Ολοκληρωμένης έκφρασης δείγμα είναι η 
«Ολλαντέζικη πίπα» (ΕΙΚ 4). Ο ντυμένος με κλειστό 
χιτώνιο άντρας, που κάθεται μέσα σε δωμάτιο και 
καπνίζει τη μακριά ολλανδέζικη πίπα του, αποδίδεται 
με ηθελημένη ασάφεια στους μαύρους και γκρίζους 
τόνους που δημιουργούν ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. 
Παρά την κάποια αφαίρεση στην απόδοση των 
φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών, μπορεί να 
ανιχνευθούν αυτοπροσωπογραφικά στοιχεία.

Στα έργα που ακολουθούν μετά την επιστροφή του 
στο Αϊβαλί και κυρίως μετά τον ερχομό του, πρόσφυγα 

πια, στην Ελλάδα, επιβεβαιώνεται, με λίγες λαμπρές 
εξαιρέσεις, η αγάπη του για το άσπρο - μαύρο. Μια 
μικρών διαστάσεων αυτοπροσωπογραφία (ΕΙΚ.5) 
μάς δείχνει τις ικανότητές του, τις σχεδιαστικές και 
ογκοπλαστικές, στο λιτό αυτό εκφραστικό τρόπο. 
Εικονίζεται ένας νέος άντρας μέχρι το στήθος, ντυμένος 
με χοντρά ρούχα και σχεδιασμένος με πιστότητα κι 
έντονη αναγλυφικότητα. Τα ενδύματα αλλά και το 
κεφάλι έχουν αποδοθεί με πολύ σκοτεινό, σχεδόν μαύρο 
χρώμα, με λίγο φως στο πλαϊνό μέρος του προσώπου. 
Πίσω στο βάθος υπάρχει σκοτεινόχρωμο βουνό και 
στον ορίζοντα που ανοίγει,σε λίγο φως, ζωγραφίζονται 
πολύ μικρά αστεράκια καθώς και φεγγάρι.

Τα γνωστότερα σε μας έργα της εποχής αυτής 
εντάσσονται σε δύο κυρίως θεματικούς κύκλους:  
Προσωπογραφίες και ‘Αγιον Όρος. Πολλά από αυτά 

1.  Αγία Παρασκευή, 1912

2.  Kαθιστή γριά, πιθανότατα του 1910

3. Αυτοπροσωπογραφία, 1913
4. Ολλαντέζικη πίπα, 1918

5.  Aυτοπροσωπογραφία, 1920
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είναι σχέδια με κάρβουνο ή με μελάνι. Το παλαιότερο 
χρονολογημένο είναι το φυσικών περίπου διαστάσεων 
πορτρέτο με κάρβουνο του φίλου του, γνωστού 
λογοτέχνη, Βάσου Δασκαλάκη (ΕΙΚ.6). Έντονη είναι η 
προβολή του όγκου και η διαγραφή των φυσιογνωμικών 
χαρακτηριστικών με την τεχνική του σκιοφωτισμού με 
κάρβουνο.

Στο θεματικό κύκλο του Αγίου Όρους, ενώ καταπιάνεται 
με θέματα που κατ’εξοχήν απαιτούν χρώμα, εκφράζεται 
με τη μονοχρωμία, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η 
τεχνοτροπία αυτή ήταν προσωπική αισθητική επιλογή  
(ΕΙΚ. 7).

Το 1924, αν και η μονοχρωματική αντίληψη διατηρείται, 
υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση στα τοπία τόσο στη 
θεματολογία όσο και στο χρώμα. Τα τοπία έχουν τώρα 
ρομαντικό χαρακτήρα: Ηλιοβασίλεμα ύστερα από 
μπουρίνι (ΕΙΚ.8), Καταιγίδα, Καρβουνοκάμινα. Την 
ίδια χρονιά ζωγραφίζει τρία πορτρέτα με ασπρόμαυρη 
τεχνική. Στόχος του είναι η κατά το δυνατόν σωστή 
απόδοση της πραγματικότητας. Το πρώτο πορτρέτο 
είναι της γυναίκας του Μαρίας (ΕΙΚ.9) και χαρακτη-
ρίζεται από σχεδόν φωτογραφικό ρεαλισμό. Το δεύτε-
ρο παριστάνει τον αδελφικό του φίλο Ανδρέα Τριγγέ-
τα. Στο τρίτο έργο έχει αποδώσει τον ηθοποιό Μήτσο 
Μυράτ, τη στιγμή που έχει αποκοιμηθεί στην καρέκλα 
ντυμένος κα φορώντας το παπιγιόν του.

Στην ασπρόμαυρη τεχνοτροπία ανήκουν και οι 
εικονογραφήσεις για βιβλία (ΕΙΚ. 10).

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΙΝΤΕΡΜΕΔΙΟ

Στην περίοδο της μονοχρωμίας, κατά τη διετία 
1923-24 ζωγραφίζει ελάχιστα, εξαιρετικής ποιότητας 
έργα με χρώμα. Είναι κυρίως πορτρέτα, εκτός από 
μία θρησκευτική σύνθεση, τη «Βάπτιση». Το πρώτο 
από τα ποτρτρέτα έχει εκτελεσθεί με την τεχνική 
φορητής νωπογραφίας (fresco). Απεικονίζεται ο 
αγαπημένος φίλος και συμπατριώτης του Στρατής 
Δούκας (ΕΙΚ.11). Αδρό σχέδιο, καθαρό περίγραμμα, 
σαφείς όγκοι, μελετημένες αντιθέσεις φωτεινών 

και σκιερών τμημάτων και 
έντονη εκφραστικότητα 
χαρακτηρίζουν το έργο 
στο οποίο μπορούν να 
ανιχνευθούν κάποιες 
επιδράσεις από τη νεώτερη 
ευρωπαϊκή ζωγραφική, όπως 
από την αυτοπροσωπογραφία 
του Paul Gauguin ή και από 
τα έργα του Pablo Picas-
so. Από τη μεταβυζαντινή 
παράδοση θα κρατήσει εδώ 
τον εκδημοτικισμένο τύπο 
της υπογραφής «χέρι Φ. 

Κόντογλου». Σημαντικό είναι το χρονολογημένο στα 
1924 πορτρέτο του Νικολάου Χρυσοχόου Κυδωνιέως 
(ΕΙΚ.12). Είναι σχεδιασμένο με ρεαλισμό και 
αναπτύσσεται χρωματικά σε βαθείς λαδοπράσινους 
και φαιούς τόνους. Ο συνδυασμός αυτός δίνει στο 
πρόσωπο έναν συγκρατημένο εξπρεσιονιστικό 
χαρακτήρα, λιτό και αυστηρό.

ΙΙ. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το έτος 1926 είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός 
για το έργο του Κόντογλου. Το χρώμα θα γίνει 

το κύριο εκφραστικό μέσο του, εκτός φυσικά από 
τις εικονογραφήσεις βιβλίων όπου, συνεχίζοντας 
την ασπρόμαυρη τεχνική, θα δώσει μερικά από τα 
καλύτερα στο είδος έργα του. Το σημαντικότερο όμως 
είναι ότι τώρα θα πρωτοδοκιμάσει να εκφραστεί σε 
κοσμικά θέματα με την τεχνική και την τεχνοτροπία 
της βυζαντινής και μεταβυζαντινής παράδοσης, καθώς 
και της λαϊϊής τέχνης. 

Την περίοδο αυτή εικονογραφεί τη βιογραφία του 
Παύλου Μελά που συνέγραψε η Ναταλία Μελά και 
τα παραμύθια του Γεώργιου Μέγα. Επίσης, φιλοτεχνεί 
τον τίτλο και τα κοσμήματα της Νέας Εστίας που τότε 
είχε πρωτοκυκλοφορήσει. Την περίοδο αυτή διακοσμεί 
τον Μητροπολιτικό ναό της Κιμώλου δημιουργώντας 
τις πρώτες εικόνες για εκκλησία. Από το 1926 και 
μετά υιοθετεί τις μορφές της λαϊκής τέχνης στην 

6. Bάσος Δασκαλάκης, 1922

7. Μονή Γρηγορίου, Άγιο Όρος, 1923

8. Hλιοβασίλεμα ύστερα από μπουρίνι, 1924

9. Μαρία Κόντογλου, 1924

10. O Τίμιος Κλέφτης του Ντοστογιέφσκυ, 1924

11: Στρατής Δούκας, 1923

12. Νικόλαος Χρυσοχόου, 1924
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αντίληψη της φόρμας και σε ορισμένες λεπτομέρειες 
(απεικόνιση προσωποποιημένου ήλιου και φεγγαριού 
/ εικονογράφηση βιβλίου Παραμυθιών Μέγα).

Ως προς τις προσωπογραφίες, το έργο «Ο γέροντας 
της Κιμώλου» (ΕΙΚ.13) είναι επηρεασμένο από τη 
βυζαντινή τεχνική, ενώ στο πορτρέτο της Μαρίας 
Κόντογλου (ΕΙΚ. 14) διακρίνονται στοιχεία λαϊκής 
τέχνης.

ΙΙΙ.Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1930-1940

Η δεκαετία του ’30 είναι η εποχή της μεγάλης 
δημιουργίας του Κόντογλου. Μετά από τις 

περιορισμένες περιπλανήσεις και αναζητήσεις 
έχει κατασταλάξει στη ζωγραφική του γλώσσα, τη 
θεματολογία και την ιδεολογία. Τώρα είναι η ώρα 
της εφαρμογής, σε μνημειακή μάλιστα κλίμακα. Το 
μεγαλύτερο βάρος θα πέσει σε δύο σύνολα κοσμικής 

ζωγραφικής:   το σπίτι του (1932) και το Δημαρχείο 
Αθηνών (1937-38) και σε μία σειρά από πίνακες με 
μεγάλες ή μικρότερες διαστάσεις, όπου συνδυάζεται 
η αρχαία ή σύγχρονη θεματολογία με τη βυζαντινής 
αφετηρίας τεχνοτροπία. Στην εκκλησιαστική τέχνη θα 
δώσει επίσης ολοκληρωμένα δείγματα της εργασίας 
του.

Το 1931 συνοδεύει τον αρχαιολόγο Αδαμάντιο 
Αδαμαντίου στη Σπάρτη και έρχεται έτσι σε επαφή 
με τη ρωμαϊκή ζωγραφική, εμπλουτίζοντας τη 
θεματολογία του τόσο στους φορητούς πίνακες όσο και 
στο μνημειακό έργο του. Το 1932 τοιχογραφεί το σπίτι 
του, οργανώνοντας τις τοιχογραφίες κατά τη διάταξη 
των μεταβυζαντινών εκκλησιών, ζωγραφίζοντας τον 
τοίχο από την οροφή μέχρι το δάπεδο και χωρίζοντάς 
τον με κόκκινες ταινίες σε τέσσερις άνισες ζώνες (ΕΙΚ. 
15). Στις τοιχογραφίες του σπιτιού απεικονίζονται 
η οικογένεια του Κόντογλου, πρόσωπα ζωγράφων, 
φιλόσοφων, ποιητών, αρχαίων Ελλήνων καθώς και 
διάφορες παραστάσεις όπως η χαρακτηριστική 
«Κατακλυσμός», εμπνευσμένη από την εικόνα των 
«Σαράντα Μαρτύρων». Συνθέτει προσωπογραφίες 
(Πρεβελάκης – Εγγονόπουλος) καθώς και πορτρέτα 
ξένων – Αιγυπτιακών προσωπικοτήτων.

Στο Δημαρχείο ζωγράφισε συνθέσεις με θέματα κυρίως 
από την ιστορία της Αθήνας, ήρωες του Ελληνισμού  

από τους μυθικούς χρόνους μέχρι την επανάσταση 
του 1821. Ανάμεσα σ’αυτούς περιλαμβάνονται μορφές 
αρχαίων ηρώων και ημιθέων, αλλά και αγίων σαν τον 
Ιωάννη το Χρυσόστομο ή ποιητών σαν το Σολωμό.

Ο Κόντογλου σ’αυτές τις τοιχογραφίες, αγνόησε 
την κλασική τεχνοτροπία,  διαλέγοντας τη γλώσσα 
της Βυζαντινής Ζωγραφικής, που την πλούτισε με 
τη γνώση της ανατομίας και την πλαστική απόδοση 
των μορφών. Επικρατούν οι στενές φόρμες, η μικρή 
κλίμακα, το αυστηρό περίγραμμα, τα σεμνά και μουντά 
χρώματα, από τα οποία λείπει κάθε φωναχτός τόνος ή 
συμπληρωματική χρήση των χρωμάτων, με προτίμηση 

στα γεώδη, τα καστανά, τα σκοτωμένα μπλε, σε μία 
θαυμαστή όμως ενότητα. Μοιάζει ουσιαστικά σαν να 
βλέπεις συνθέσεις όπου κυριαρχεί ένα χρώμα με τις 
παραλλαγές του (ΕΙΚ. 16).

ΙV. ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 1940-1945

Τα χρόνια του πολέμου και της κατοχής υπήρξαν πολύ 
δύσκολα για τον Κόντογλου, όπως για όλο τον Ελλη-
νισμό. Η δυνατότητα για ζωγραφική ήταν εξαιρετικά 
περιορισμένη. Τα πρώτα έργα του με χρώμα, μετά την 
απελευθέρωση, έχουν την επίδραση των αιγυπτιακών 
πορτρέτων Fayum. Πρόκειται για δύο προσωπογραφίες 
γυναικών:  Μαρία Κόντογλου και προσωπογραφία 
γυναίκας (ΕΙΚ. 17) που χρονολογούνται στο 1945.

Ακολουθούν χρόνια 
μεγάλης παραγωγής 
στην εκκλησιαστκή 
ζωγραφική (1950-
1960).

Στα 1957 έχουμε δύο 
από τα τελευταία 
χ ρ ο ν ο λ ο γ η μ έ ν α , 
μεγάλα σχετικά, έργα 
με κοσμικά θέματα. 

Το πρώτο το ονόμασε «Μακρυά από τον πολιτισμό». 
Είναι μια επιστροφή στα θέματα της νεότητάς του με 
τους αγαπημένους του αθώους άγριους - σε κολπίσκο 
ένας Αφρικάνος μέσα σε πιρόγα, ενώ στη στεριά άλλοι 
μαύροι σκαρφαλώνουν στο δέντρο ή πλέκουν καλάθια. 

Ο άλλος πίνακας, με τον τίτλο «Αφρική» ή «Τα ζώα» 
(ΕΙΚ. 18), κυριαρχείται από την παράσταση των ζώων, 
με τον ασπριδερό ελέφαντα να δεσπόζει στο κέντρο.

H προσφορά του Φώτη Κόντογλου στη Νεοελληνική 

Ζωγραφική είναι πολυσήμαντη. Το δημιουργικό 
ζωγραφικό του έργο βασίζεται στη βυζαντινή τεχνική, 
στρέφοντας συγχρόνως την πορεία της Νεοελληνικής 
Ζωγραφικής στην αναζήτηση αξιών από την ελληνική 
παράδοση. Ο Κόντογλου ζει με φαντασία το κάθε τι, 
ενώ αδιαφορεί για τα τυποποιημένα ρεύματα. Τα έργα 
του καλλιτέχνη μετατρέπουν τη βυζαντινή παράδοση 
σε βίωμα και το λαϊκό πολιτισμό σε στοιχείο ζωής. 
Παρουσιάζεται όλος ο Ελληνισμός με τις δόξες του, 
αλλά και τις περιπέτειές του. Μέσω της αφομοιωτικής 
του δύναμης, ο Κόντογλου ανασυνθέτει και 
αναδημιουργεί όλα τα στοιχεία του πολιτισμού μας.
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13. Ο γέροντας της Κίμωλος, 1928

14. Μαρία Κόντογλου, 1928
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16. Λεπτομέρεια από την «Ιωνική Δωδεκάπολη», 1937.  
Τοιχογραφία, Δημαρχείο Αθηνών

17.  Προσωπογραφία 
γυναίκας. Τεχνοτροπία 
Αιγυπτιακού πορτρέτου 

Fayum, 1945

18. Αφρική ή Τα ζώα, 1957
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Οι τοιχογραφίες του Δημοτικού Μεγάρου Αθηνών
Η μακροϊστορική θεματολογία του Φώτη Κόντογλου

Του Μάρκου Γαζέπη Β1

« ...Τα έθνη που ξαγοράζουνε κάθε ώρα της ζωής τους με αίμα καί με αγωνία, πλουτίζονται με 
πνευματικές χάρες, πού δεν τίς γνωρίζουνε οι καλοπερασμένοι λαοί. Αυτοί απομένουνε φτωχοί 
από πνευματικούς θησαυρούς κι από ανθρωπιά, γιατί ή καλοπέραση κάνει χοντροειδή τόν 
μέσα άνθρωπο. Ενώ ό πόνος κατεργάζεται τους λαούς καί τους καθαρίζει, όπως καθαρίζεται 
το χρυσάφι με φωτιά μέσα στο χωνευτήρι. Για τούτο ή δυστυχισμένη Ρωμιοσύνη στολίστηκε 
με κάποια αμάραντα άνθη, πού δεν τ’ αξιωθήκανε οι μεγάλοι κι οι τρανοί λαοί της γης.....»

Φώτης Κόντογλου, Πονεμένη Ρωμιοσύνη                                                                                         

Η ελληνικότητα της τέχνης είναι ένα θέμα που 
απασχολεί έντονα τον πνευματικό κόσμο στην 
διάρκεια του μεσοπολέμου. Οι ιδεολογικές 

αντιλήψεις που επικρατούν την περίοδο αυτή, 
επιχειρούν την αναστήλωση της εθνικής συνείδησης 
των Ελλήνων και προσανατολίζει την τέχνη προς την 
αναβίωση του κλασικισμού. Η νεοσύστατη αστική 
τάξη της Ελλάδας επιχειρεί την εδραίωσή της τόσο 
στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή κοινωνία  
χρησιμοποιώντας ως όχημα την βαριά πολιτιστική 

κληρονομιά, την αρχαιοελληνική παράδοση. Μεγάλα 
έργα εκπονούνται την περίοδο αυτή που σκοπό τους 
έχουν να αναδείξουν ότι το νεοσύστατο ελληνικό 
κράτος είναι πολιτιστικά ομοούσιο και αδιαίρετο με 
την Ευρώπη.

Στα έργα αυτά συγκαταλέγεται και η ανέγερση του 
Δημοτικού Μεγάρου των Αθηνών, το 1872, από τον 
αρχιτέκτονα Π. Κάλκο και επί δημαρχίας Π. Κυριακού.   
Το νεοκλασικό αυτό κτήριο, σε αυστηρό νεοκλασικό 

ρυθμό, με συμμετρική οργάνωση και δωρικό πρό-
πυλο, ήταν αρχικά διώροφο  και ολοκληρώθηκε σε 
δύο χρόνια με την βοήθεια δανείου 130000 δρχ. 
από την Εθνική Τράπεζα. Το 1937, επί δημαρχίας 
Κ. Κοτζιά και Α. Πλυτά, όταν προστέθηκε και ο 
τρίτος όροφος, ανατέθηκε σε τρεις σημαντικούς 
καλλιτέχνες της εποχής, τον Κωνσταντίνο Παρθένη, 
τον Φώτη Κόντογλου και τον Γιώργο Γουναρόπουλο  η 
διακόσμηση  των εσωτερικών χώρων  του Δημαρχείου 
με θέματα παρμένα μέσα από την ιστορία της πόλης, με 
απεικονίσεις γεγονότων - σταθμών από την μυθολογία 
και την ιστορία της Αθήνας, με σκοπό την προβολή 
του μητροπολιτικού χαρακτήρα της και της υπεροχής 
της έναντι των άλλων αστικών κέντρων.

Ειδικότερα, ο Φώτης Κόντογλου ανέλαβε να 
διακοσμήσει μια μεγάλη αίθουσα με τοιχογραφίες στο 
ισόγειο και την αίθουσα του Προέδρου του Δημοτικού 
συμβουλίου με δύο ζωγραφικά έργα σε μουσαμά στον 
πρώτο όροφο. 

Στα έργα αυτά παραθέτει μυθικά και ιστορικά πρόσωπα 
καλύπτοντας όλη την διαδρομή του ελληνικού έθνους 
από την προϊστορία μέχρι το 1821. Παράλληλα, 

επιλέγει εκφραστικά μέσα από διάφορες εποχές και 
τεχνοτροπίες, από την ελληνιστική και ρωμαϊκή 
ζωγραφική μέχρι την μεταβυζαντινή και λαϊκή τέχνη.  
Τα έργα αυτά, με έντονη ιδεολογική φόρτιση,  διδακτι-
κό και καθοδηγητικό χαρακτήρα, έχουν ως σκοπό τους 
να αναδείξουν την διαχρονικότητα του ελληνικού 
πολιτισμού.

Οι τοίχοι στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου έχουν 
διασπασθεί σε ζώνες. Στην κάτω ζώνη παρουσιάζονται 
δεκατρείς σκηνές από την ελληνική μυθολογία και 
στην επάνω απεικονίζονται μετωπικά ολόσωμοι 
οι κυριότεροι ήρωες του Ελληνισμού. Ανάμεσα σ’ 
αυτούς, θεοί της αρχαίας μυθολογίας, Άγιοι όπως ο 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ποιητές όπως ο Διονύσιος 
Σολωμός και ήρωες του ‘21. Στη χαμηλότερη ζώνη 
απεικονίζονται σκηνές από διάφορες περιόδους 
της Ελληνικής Ιστορίας. Μια από αυτές, εξιστορεί 
μύθους που σχετίζονται με την οικογένεια του 
Ερεχθέα, Βασιλιά της Αθήνας, και των παιδιών του. 
Σ’ αυτήν, εμφανίζεται ο Ερεχθέας να μονομαχεί με τον 
διεκδικητή του θρόνου της Αθήνας Εύμολπο, εισβολέα 
από την Ελευσίνα. Η κόρη του Ωρείθυια παριστάνεται 
στη σκηνή της αρπαγής της από τον Βορρά, ενώ 
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οι άλλες τρεις του κόρες, Πρόκριδα, Χθόνια, και 
Κρέουσα παρουσιάζονται μαζί με την ημίγυμνη μορφή 
της Πεντέλης, δεξιά της κεντρικής σκηνής. Αριστερά 
της παράστασης αυτής εμφανίζονται οι τρεις γιοί του 
Ερεχθέα, Μητίωνας, Πάνδωρος και Κέκροπας  και 
μια ξαπλωμένη μορφή που συμβολίζει τον Υμηττό. Η 
παράσταση αυτή έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα, 
διότι απεικονίζει την απαρχή των ελληνικών φυλών και 
των συνδετικό κρίκο που τις ενώνει. Στην σκηνή αυτή 
εμφανίζεται ταυτόχρονα ο παλαιότερος άρχοντας της 
Αθήνας ο Κέκροπας και η Κρέουσα, μητέρα του Ίωνα, 
γενάρχη των Ελλήνων της Ιωνίας, τον οποίο υιοθέτησε 
ο άνδρας της Ξούθος, πατέρας του Αίολου και του 
Δώρου, των δύο άλλων γεναρχών της αιολικής και της 
δωρικής φυλής αντίστοιχα.

Απέναντι από την τοιχογραφία αυτή υπάρχει η 
απεικόνιση τεσσάρων σκηνών από τα κατορθώματα 
του Θησέα. Πρόκειται για την εξόντωση του γίγαντα 
Περιφήτη στην Επίδαυρο, του Προκρούστη και του 
Σκίρωνα στην Κακιά Σκάλα, την αναγνώριση του 
Θησέα από τον Αιγέα και την συνάντησή του με τον 
Πειρίθοο. 

Έντονη αλληγορική διάθεση υπάρχει σε όλες τις 
τοιχογραφίες του Δημοτικού Μεγάρου. Στην 
απεικόνιση της Αθήνας, να δέχεται σαν κόρη δώρα 

από δώδεκα ιωνικές μικρασιατικές πόλεις, αναγνωρίζει 
ο καλλιτέχνης έντεχνα την Αθήνα ως μητροπολιτικό 
πια κέντρο της Ελλάδας, που προσελκύει τους 
πρόσφυγες από τις χαμένες πατρίδες της μικρασιατικής 
καταστροφής, αλλά ταυτόχρονα και τα κεφάλαια του 
απόδημου ελληνισμού.

Η πλούσια αφηγηματική του διάθεση πλαισιώνεται 
με μια εξίσου πλούσια σε εκφραστικά μέσα 
τεχνοτροπία: την λιτή βυζαντινή τεχνική των καθαρών 
περιγραμμάτων, της μικρής κλίμακας, των απαλών 
σεμνών και μουντών χρωμάτων, της παντελούς έλ-
λειψης προοπτικής, συμπληρώνει η πλαστικότητα 
των μορφών. Τα «ομορφοπλασμένα γυμνά» κορμιά 
με την άψογη ανατομία και τις αρχαιοελληνικές 
πτυχώσεις θυμίζουν Πομπηϊνά πρότυπα. Τα έργα 
αυτά φέρνουν στο μυαλό αρχαίες αγγειογραφίες 
(Εύμολπος και Ερεχθέας), βυζαντινές τοιχογρα-
φίες (Η Αθήνα με τις Δώδεκα προσωποποιημένες 
πόλεις), και έργα του Θεοτοκόπουλου (Οι Άθλοι 
του Θησέα). Οι Αρχαίοι Έλληνες εμφανίζονται με 
βυζαντινά χαρακτηριστικά, οι Βυζαντινοί βασιλείς 
ως νεοέλληνες βοσκοί και  ο Αθανάσιος Διάκος με 
πρόσωπο βυζαντινού Χριστού. Όλα αυτά μαρτυρούν 
την εξαιρετική του παιδεία, την γνώση όλων των 
τεχνικών και προπάντων  την συνειδητή επιλογή του 
να αναδείξει την άρρηκτη ενότητα του Ελληνισμού.  

 
Οι τοιχογραφίες του Δημαρχείου ίσως είναι το πιο 
ολοκληρωμένο έργο της ζωγραφικής του και η 
σημαντικότερη προσφορά του στην Νεοελληνική 
Ζωγραφική. Χρησιμοποιώντας το ρεπερτό-
ριο της βυζαντινής τέχνης, κρίνοντας ότι είναι 
το πιο κατάλληλο και «καταγωγικά» συναφές με 
τις τοιχογραφίες, καταφέρνει να εξιστορήσει την 
ελληνική Ιστορία, την ελληνική Παράδοση και την 
Χριστιανική Θρησκεία με τον πιο άμεσο, ντόπιο 
εκφραστικό τρόπο. Έτσι, «αυτός ο σεμνός ερημίτης, 
ο ξεριζωμένος Μικρασιάτης»  ενώνει την αρχαία 
παράδοση με το Βυζάντιο και πετυχαίνει να αναδείξει 
την βασική του ιδεολογική θέση, περί της φυλετικής 
ενότητας του Ελληνισμού.  Το έργο του στο Δημαρ-
χείο, εμπλουτισμένο με αναφορές στην ελληνιστική, 
την ρωμαϊκή και την βυζαντινή παράδοση είναι ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντίληψης αυτής, 
που στην συνείδηση του Φώτη Κόντογλου αποτελεί 
την συνεπή  και αδιάλειπτη συνέχιση του Ελληνισμού.                                                       

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιωσήφ Βιβιλάκης, Φώτης Κόντογλους. Εν εικόνι 
διαπορευόμενος, Αφιέρωμα 1895-1965.

Νίκος Ζίας, Φώτης Κόντογλου, Εμπορική Τράπεζα της 
Ελλάδος.

Αγ. Καρακατσάνη-Ρ. Κοψίδης, Οι μεγάλοι έλληνες 
ζωγράφοι: Φώτης Κόντογλου, Πινακοθήκη του Νέου 
Ελληνισμού: Τα Νέα - εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 2006. 

Αντώνης Κωτίδης, Μοντερνισμός και παράδοση στην 
ελληνική τέχνη του μεσοπολέμου, http://www.eie.gr/
archaeologia/gr/
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Ο ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 

ΚΑΙ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Της Αιτερίνης-Φιλίππης Σπύρου Α7

Ο Φώτης Κόντογλου ήταν πολύπλευρος 
άνθρωπος. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στη 
ζωγραφική και στην αγιογραφία, καθώς 

δημιούργησε πολλά και σημαντικά έργα και 
αγιογράφισε πολλούς Ιερούς Ναούς. Από νεαρή 
ηλικία άρχισε να ταξιδεύει, γεγονός που βοήθησε στο 
να έρθει σε επαφή με τη «δυτική ζωγραφική». Τέτοιο 
ήταν το ενδιαφέρον του που αναπτύχθηκε και στη 
συνέχεια τον ώθησε να σπουδάσει την τέχνη αυτή. 
Παρόλα αυτά αποφάσισε στο τέλος να ασχοληθεί 
παραπάνω με την βυζαντινή αγιογραφία.  Ανέπτυξε 
την τέχνη αυτή και λόγω του θαυμασμού του προς 
εκείνη, επέλεξε να αγωνισθεί για την αναβίωση και 
επιβίωσή της. Η συμβολή του στην αναβίωση της 
αρχαίας βυζαντινής εικονογραφικής παράδοσης είναι 
πραγματικά αξιόλογη και αξιοσημείωτη. Το έργο του 
περιλαμβάνει φορητές εικόνες και εικονογραφήσεις 
Ναών, που ακόμα και σήμερα λαμβάνονται ως μνημεία 
της βυζαντινής αγιογραφίας. 

Αγιογράφησε τους Ιερούς Ναούς: Αγίας Λουκίας της 
οικογένειας Ζαΐμη στο Ρίο Πατρών, Ζωοδόχου Πηγής 
Παιανίας, Ευαγγελισμού Ρόδου, Αγίας Παρασκευής 

Παιανίας, Καπνικαρέας Αθηνών, Αγίου Ανδρέα Κάτω 
Πατησίων, Αγίου Χαραλάμπους Πολυγώνου, Αγίου 
Γεωργίου Κυψέλης, το ναΰδριο της οικογένειας 
Καμπάνη στην Παιανία, το παρεκκλήσιο της 
Πολυκλινικής Αθηνών, το ναΰδριο της οικογένειας 
Γουλανδρή στην Εκάλη και τα παρεκκλήσια των 
Ιερών Ναών Αγίου Κωνσταντίνου Ομονοίας και Αγίας 
Βαρβάρας Αιγάλεω.

Επίσης, μεγάλη είναι η συβολή του στην συντήρηση 
των τοιχογραφιών του Μυστρά. Επιπροσθέτως έχει 
εκδόσει το δίτομο έργο «Έκφρασις της Ορθόδοξης 
Αγιογραφίας», πολύτιμο βοήθημα για τη διατήρηση 
της βυζαντινής αγιογραφίας. Στους Ιερούς Ναούς που 
αγιογράφησε χρησιμοποίησε την τεχνοτροπία fresco, 
δηλαδή την τεχνική της νωπογραφίας. Στις φορητές 
εικόνες χρησιμοποίησε την παραδοσιακή τεχνική της 
αυγοτέμπερας. Σε μεγάλες εκθέσεις του εσωτερικού, 
αλλά και του εξωτερικού έχουν εκτεθεί δημιουργήματά 
του. Αρκετά έργα του σήμερα βρίσκονται σε μουσεία, 
πινακοθήκες και ιδιωτικές συλλογές. 

Υπερασπίστηκε με τα γραπτά του την Ορθόδοξη 
Παράδοση και ακολουθούσε πιστά την Ορθόδοξη 
πίστη, την οποία και εφάρμοζε στην καθημερινή 
προσωπική του ζωή. 

Πολλοί σπουδαίοι σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχνες 
μαθήτευσαν στο πλευρό του, όπως είναι οι γνωστοί 
ζωγράφοι: Τσαρούχης και Εγγονόπουλος. Παραμένει 
στην ιστορία η σπουδαιότητα και η φήμη του Φώτη 
Κόντογλου ως καλλιτέχνη, με τεράστια συμβολή 
στη διατήρηση της εικονογραφικής παράδοσης της 
Ανατολής. Βοήθησε στο να γνωρίσει ο κόσμος την 
τέχνη της αγιογραφίας από μία άλλη πλευρά και με 
ένα άλλο τρόπο σκέψης. Ο τόπος μας τον ευγνωμονεί 
για την παρακαταθήκη που άφησε στη σύγχρονη γενιά 
και μακάρι οι νέοι αγιογράφοι να εμπνέονται από το 
πλούσιο αγιογραφικό του έργο.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η Λογοτεχνική Προσωπικότητα 
του Φώτη Κόντογλου

Του Θεμιστοκλή Αλεπάκου Γ1

«Ὁ Κόντογλους εἶναι 
ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς, 
μόνους πραγματικὰ 
μεγάλους Ἕλληνες τοῦ 
Μεσοπολέμου, μαζὶ μὲ 
τὸν ποιητὴ Καρυωτάκη 
καὶ τὸν ζωγράφο 
Παρθένη. Ἂν παλιότερα 
εἴχαμε τὸν Σολωμό, 

τὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὸν Καβάφη, στὸ Μεσοπόλεμο 
οἱ πραγματικὰ μεγάλοι ἦταν, τὸ ξαναλέω, αὐτοὶ μόνοι οἱ 
τρεῖς: Καρυωτάκης, Παρθένης καὶ Κόντογλους» (Νίκος 
Εγγονόπουλος)

Αφορμώμενος από το παραπάνω απόσπασμα 
των πεζών κειμένων του ποιητή και ζωγράφου 
Νίκου Εγγονόπουλου, αναρωτιέται κανείς αν 

ο Φώτης Κόντογλου αξίζει δικαίως το χαρακτηρισμό 
ως ενός εκ των τριών σπουδαιότερων Ελλήνων του 
Μεσοπολέμου (1919 - 1939). Αν εξαιρέσουμε, πάντως, 
το γεγονός πως η εγκωμιαστική αυτή φράση γράφτηκε 
από τον μαθητή του και εξετάσουμε ευρύτερα την 
προσωπικότητά του, θα αντιληφθούμε αβίαστα ότι 
ο Κόντογλου εύλογα ανήκει στους κυριότερους 
εκπροσώπους της  «Γενιάς του Τριάντα», εφόσον 
κληροδότησε στους μεταγενέστερους πλούσιο 
συγγραφικό και εικαστικό (κυρίως αγιογραφικό) 
έργο.    

Στην παρούσα φάση, θα επιχειρήσω να σκιαγραφήσω 
-όσο το δυνατόν καλύτερα- τη λογοτεχνική φύση 
του Φώτη Κόντογλου, η οποία είναι μεν σημαντική 
και αξιόλογη, αλλά ταυτοχρόνως ιδιότυπη και 
αντισυμβατική σε σύγκριση με τη δεδομένη ιστορική 
περίοδο.

Κατά πρώτο λόγο, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει 
ο ποιητής και δοκιμιογράφος Δημήτρης Κοσμόπουλος, 
προξενεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός πως «στὴ 
φθίνουσα ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἐμφανίζεται, μοναχικὸς 
καὶ ἀπαρόμοιαστος ἐν σχέσει πρὸς τὸ γενικὸ κλίμα, 
τὸ ἀπολύτως μεταβατικὸ, ἔρχεται σὰν θυελλώδης 
ἄνεμος καὶ ἀναποδογυρίζει τὰ κυρίαρχα μοτίβα». 
Ειδικότερα, συνδυάζει στοιχεία από τον κόσμο των 
παραισθήσεων του Έντγκαρ Άλλαν Πόε (Αμερικανός 
ποιητής και πεζογράφος), τους βίους των αγίων, την 
αφηγηματική απλότητα του Ντάνιελ Ντεφόε (Άγγλος 
επιχειρηματίας και δημοσιογράφος, συγγραφέας 
του βιβλίου «Ροβινσώνας Κρούσος»), καθώς  και τις 
ακολουθίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όλες αυτές 
οι επιδράσεις συνθέτουν ένα ύφος  αφελές, ενός 
«ανατολίτη παραμυθά», αλλά   με καθαρά προσωπικό 
περιεχόμενο. Συνεπώς, ο Κόντογλου αρέσκεται 
στην αποτύπωση ενός ύφους απλοϊκού, λιτού και 
λαϊκότροπου, πιστεύοντας ότι μόνο έτσι θα επιτύχει 
την αυθεντικότητα στα κείμενά του. 

Όσον αφορά στους ήρωες των έργων του, τους 
παρουσιάζει σαν τους απλούς βιβλικούς ανθρώπους της 
ανατολής ή σαν τον bon sauvage, τον αγριάνθρωπο των 
μακρινών αποικιών που εξαιτίας της απομόνωσής του 
από το δυτικό πολιτισμό παρέμεινε καλός και αγαθός. 
Περαιτέρω, οι χαρακτήρες του θυμίζουν μορφές 
αγίων και λαϊκών θρησκευτικών αναγνωσμάτων του 
16ου αιώνα, είναι άνθρωποι αδαείς και αμόρφωτοι, 
αλλά αγνοί και αθώοι. Εξάλλου, η λιτότητα αυτή, 
που προσωποποιείται μέσα από τους χαρακτήρες 
των κειμενικών (καθώς και των καλλιτεχνικών) 
του δημιουργημάτων, διαφαίνεται πρόδηλα και στις 
γλωσσικές του επιλογές. Αναλυτικότερα, χρησιμοποιεί μια 
λαϊκίζουσα ιδιόλεκτο με πολλά ιδιώματα από την πατρίδα 
του, το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, στο τυπικό και στο 

λεξιλόγιο. Επιπλέον, έχει επηρεαστεί έντονα από το πνεύμα 
του δημοτικισμού της εποχής, γι’ αυτό και αποφεύγει 
λόγιες εκφράσεις, ενώ, αντιθέτως, ενσωματώνει στα 
έργα του κάποιους ψυχαρισμούς (από το όνομα του 
Γιάννη Ψυχάρη), δηλαδή άκρως δημοτικές λέξεις (π.χ. 
φχαρίστηση, ντυμασία, Μιστοκλής, Βριπίδης κλπ).

Εν γένει, η εργογραφία του Φώτη Κόντογλου, η οποία 
εκτείνεται συνολικά σε έντεκα τόμους, χαρακτηρίζεται 
πραγματικά αξιοθαύμαστη και θησαυρισμένη. Μεταξύ 
των σπουδαιότερων έργων του συγκαταλέγονται 
το «Τ’ Αϊβαλί, η πατρίδα μου», που βραβεύτηκε το 
1963 («Πουρφίνα» της Ομάδας των Δώδεκα), καθώς 
και το αρχικό και σημαντικότερο μυθιστόρημά του 
«Πέδρο Καζάς», το οποίο τον περιέβαλε αμέσως στους 
λογοτεχνικούς κύκλους. Το πρώτο, γραμμένο μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή (1922), πραγματεύεται τη 
νοσταλγική διάθεση του δημιουργού και συνδέεται 
άρρηκτα με τη βαθιά του πίστη στην ορθοδοξία και 
τη βυζαντινή παράδοση, ενώ το δεύτερο αφηγείται, 
με γλώσσα γεμάτη νεύρο και παλμό, την ιστορία ενός 
Ισπανού κουρσάρου, που ήταν εντελώς ξένη ως προς 
τα βιώματα του συγγραφέα.

Συμπερασματικά, θα έλεγε κανείς πως ο Φώτης Κό-
ντογλου, όχι μόνον ως ζωγράφος αλλά και ως λογοτέ-
χνης, επεδίωκε τη λεγόμενη «ελληνικότητα», μία αυθε-
ντική δηλαδή έκφραση, επιστρέφοντας στo ελληνικό 
(χριστιανικό και πολιτισμικό) στοιχείο. Μάλλον ο 
μαθητής του, Νίκος Εγγονόπουλος, δικαιολογημένα 
τον ανέδειξε ως «έναν εκ των μεγάλων Ελλήνων του 
Μεσοπολέμου».

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%86%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CF%8C%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CF%86%CF%8C%CE%B5
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Οι επιρροές του Φώτη Κόντογλου
Η ιερή παράδοση της εικονογραφίας «μένουσα εν εαυτή τα πάντα καινίζει»

Της Σήλιας Γαζέπη Α1

Η αρχή του 20ού αιώνα βρίσκει την Ελλάδα 
σε μια καμπή της ιστορίας της. Την εθνική 
αποκατάσταση μετά τους βαλκανικούς 

πολέμους  την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και 
την άνοδο της αστικής τάξης της χώρας με παράλληλη 
άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών διαδέχεται 
η συρρίκνωση της ελληνικής επικράτειας μετά την 
μικρασιατική καταστροφή. Η χώρα περιέρχεται σε 
δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία επικρατεί ο 
καημός για τις χαμένες πατρίδες και ο ξεριζωμός του 
Ελληνισμού της Ανατολής. 

Την  εποχή αυτή, που κατακρημνίζονται τα υψηλότερα 
ιδανικά του Ελληνισμού με πρωταρχικό αυτό της 
«Μεγάλης Ιδέας», εμφανίζεται στην Ελλάδα μια 
ομάδα καλλιτεχνών που σε πείσμα όλων των καιρών 
εξακολουθεί να ονειρεύεται και να προσπαθεί να βρει 
παρηγοριά και ανακούφιση μέσα από την τέχνη. Οι 
περισσότεροι από αυτούς έχουν αποκτήσει ευρωπαϊκή 
παιδεία και έχουν επηρεαστεί από τα μοντέρνα 
καλλιτεχνικά κινήματα, μένουν όμως πιστοί στην 
βαρυσήμαντη ελληνική παράδοση και τον ιδιότυπο 
χαρακτήρα της ελληνικής ζωγραφικής.  

Ο Φώτης Κόντογλου ένας από τους σημαντικότερους 
πνευματικούς ανθρώπους της περιόδου αυτής, ζωγρά-
φος και παράλληλα συγγραφέας που ενστερνίζεται τις 

καλλιτεχνικές αυτές ανησυχίες, συγκαταλέγεται σε 
αυτήν την ομάδα. 

Γεννημένος στο Αϊβαλί, τις «Αρχαίες Κυδωνίες», όπως 
αναφέρει ο ίδιος σε αυτοβιογραφικό του σημείωμα, 
μαρτυρώντας τον θαυμασμό του και την υπερηφάνεια 
του για τις αρχαίες του καταβολές, μένει σε όλη του 
την ζωή δεμένος με την πατρίδα του. Οι αναμνήσεις 
από τα παιδικά του χρόνια, η ομορφιά της φύσης και 
ιδιαίτερα αυτή της θάλασσας, θα χαραχθούν ανεξίτη-
λα στη μνήμη του και θα επηρεάσουν σημαντικά τις 
μελλοντικές του επιλογές τόσο στο ζωγραφικό όσο και 
στο συγγραφικό του έργο. Σε ηλικία δεκαοχτώ χρονών 
εγκαταλείπει την πατρίδα του, για να σπουδάσει στην 
Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα- κοντά στους 
μεγάλους δασκάλους της Σχολής του Μονάχου, 
τον Ιακωβίδη και τον Παπαλουκά - και εν συνεχεία 
φεύγει για την Γαλλία. Θα βρεθεί εκεί σε μία χρονική 
στιγμή, που  η  Ευρώπη βιώνει τα αποτελέσματα της 
εκβιομηχανοποίησης και παρακολουθεί την επιρροή 
τους στον πολιτισμικό χαρακτήρα της κοινωνίας. Νέα 
πολιτιστικά ρεύματα αναπτύσσονται με κυρίαρχο αυτό 
του εξπρεσιονισμού που εκφράζει την πηγαία ανάγκη 
του ανθρώπου να αναπαραστήσει πια υποκειμενικά 

την πραγματικότητα μέσω της τέχνης, εκφράζοντας 
παράλληλα μία κριτική και μια έντονη συναισθηματική 
αγωνία  για τα προβλήματα του. 

Ο Φώτης Κόντογλου παρακολουθεί το μοντέρνο 
κίνημα του γαλλικού εξπρεσιονισμού, αλλά επιστρέφει 
σύντομα στην Ελλάδα και μάλιστα στην γενέτειρά του 
πόλη. Πιστεύει βαθιά στην Ελληνικότητα της τέχνης 
του. Με γνώμονα τις αρχαίες ελληνικές καταβολές, σε-
βόμενος βαθιά την βυζαντινή και την λαϊκή παράδοση 
πρωτοστατεί για να μην χαθεί το αυτοφυές στοιχείο 
του ελληνισμού στην ζωγραφική. Τόσο η θεματολογία 
του όσο και η τεχνοτροπία του παραμένουν πιστές 
στον αγώνα αυτό. Αντλεί τα θέματά του μέσα από την 
ελληνική μυθολογία, την ελληνορθόδοξη παράδοση 
και την ελληνική φύση. Με παραστατικό τρόπο, 
χωρίς να ακολουθεί την δυτικοευρωπαϊκή επιτήδευση, 
αλλά και χωρίς να γίνεται λαϊκιστής καταφέρνει να 
διατηρήσει την ελληνική παράδοση και να απεικονίσει 
το ελληνικό τοπίο, το ελληνικό φως με τον ιδιότυπο 
αυτό δυναμικό τρόπο που τους αξίζει.

Η εποχή του 1930 τον βρίσκει αρχικά πρόσφυγα στην 
Μυτιλήνη, όταν μετά την Μικρασιατική Καταστροφή 
αναγκάζεται να εγκαταλείψει την γενέτειρα πατρίδα 
του και στην συνέχεια στην Αθήνα όπου εγκαθίσταται 
μετά από πρόσκληση του Νίκου Καζαντζάκη. Την ίδια 
εποχή επισκέπτεται το Άγιο Όρος όπου μυείται στην 
βυζαντινή τέχνη. Γνωρίζει την τέχνη των Θεοφάνη και 
Κατελάνου και αρχίζει να σπουδάζει την αγιογραφία 
και τα μυστικά της. Είναι η περίοδος που εγκαταλείπει 
σιγά σιγά την κοσμική ζωγραφική και αφιερώνεται 
στην αγιογραφία. Μελετάει τα διάφορα εγχειρίδια, 
ξεχωρίζοντας μέσα από αυτά την «Ερμηνεία της ζω-
γραφικής τέχνης» του Ιερομόναχου Διονυσίου, ως το 
πλέον έγκυρο και κατατοπιστικό, το οποίο αποφασίζει 
να εμπλουτίσει γράφοντας την «Έκφραση», ένα νε-
ώτερο οδηγό για την βυζαντινή αγιογραφία. Και 
το δε «Τεχνολογικό μέρος» το διατηρεί ως έχει, 
αναγνωρίζοντας τον πολύχρονο μόχθο και την πείρα 
του μοναχού Διονυσίου, το δε «εικονογραφικό μέρος» 
το εμπλουτίζει με δικά του έργα, ερμηνεύοντας εκ νέου 
τα κεφάλαια της Παλαιάς Διαθήκης, προκειμένου 
να εμφυσήσει στον αναγνώστη το βαθύ και μυστικό 
πνεύμα του Βυζαντίου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι οδηγίες 
που δίνει για την απεικόνιση του Παντοκράτορα στις 
αγιογραφίες. Μέσα από τους χαρακτηρισμούς και την 
περιγραφή που κάνει, είναι έκδηλος ο σεβασμός του 
προς το ιδεώδες της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης. 
Ταυτόχρονα όμως αποτίει φόρο τιμής σε όλους αυτούς 

τους ευσεβείς αγιογράφους που στάθηκαν και για 
τον ίδιο δάσκαλοι, που με ευλάβεια και προσευχή, 
πόνο και κατάνυξη αποτύπωσαν την φυσιογνωμία 
του Παντοκράτορα, όχι αποδίδοντάς του ιστορικό 
χαρακτήρα, μήτε σαρκικό, αλλά καθαρά πνευματικό. 

Η ενάρετη θεωρία της χριστιανικής πίστης και ο 
αμόλυντος χαρακτήρας του Ελληνισμού ήταν τα 
κυρίαρχα θέματα που τον απασχόλησαν στα έργα του. 
Έβλεπε την παλιά Ελλάδα να χάνεται και μαζί της 
κάθε ελπίδα για αυθεντική πνευματική δημιουργία. Τα 
έργα του και ιδιαίτερα το ιδιόμορφο ύφος του Φώτη 
Κόντογλου αποτελούν μάρτυρες του αγώνα του για 
την διατήρηση του ελληνικού στοιχείου στην Τέχνη, 
και παρόλο που έμεινε πιστός στα αρχέγονα πρότυπα, 
ήταν από αυτούς τους καλλιτέχνες που έδωσαν 
μια καινούργια πνοή και ελπίδα για την ελληνική 
καλλιτεχνική έκφραση. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Η ΠΑΡΑΚΑΤΗΘΗΚΗ 
ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

Του Σταμάτη Κουλούρη Α3

Σπουδαίος στοχαστής, σημαντικός καλλιτέχνης, 
εξαιρετικός αγιογράφος, μεγάλος δάσκαλος. 
Αυτοί οι τέσσερις χαρακτηρισμοί αγκαλιάζουν εν 

πολλοίς τις αρετές του ζωγράφου και αγιογράφου, Φώτη 
Κόντογλου. Ο Φώτης Κόντογλου, λοιπόν, αποτέλεσε 
έναν από τους φάρους πολιτισμού σε μία δυσχερέστατη 
για την Ελλάδα περίοδο, αυτήν που διαδέχτηκε την 
Μικρασιατική Καταστροφή και συνέστησε με τον 
αυθορμητισμό και τον αντικομφορμισμό του, έναν 
από τους προπομπούς των τεχνών και των γραμμάτων 
στην αβέβαιη και πολύπαθη Ελλάδα των αρχών του 
Μεσοπολέμου. Ποια είναι, όμως, η παρακαταθήκη του 
Φώτη Κόντογλου σε εμάς, σήμερα; Τι απτό έχουμε στα 

χέρια μας, προκειμένου να μη λησμονήσουμε και να 
εκτιμήσουμε το έργο και τον μόχθο του;

Ξεκινώντας από την κοσμική ζωγραφική, ο Κόντογλου 
δεν παρέμεινε σιωπηλός μπροστά στις εξελίξεις που 
μάστιζαν τη χώρα μας. Σε μια τόσο ταραγμένη εποχή, 
ο Κόντογλου επιθυμεί να τονώσει το εθνικό αίσθημα 
και φρόνημα, αναδεικνύοντας τη μορφοπλαστική 
ομορφιά του ελληνικού τοπίου, αγωνιώντας να βρει 
την ανανέωση που απαιτούν οι καιροί μέσα από 
το ίδιο το παρελθόν και την παράδοση. Έτσι, θα 
διακηρύξει την αποτίναξη του ξένου «καλλιτεχνικού 
ζυγού», δηλαδή τη Σχολή του Μονάχου, την αναδρομή 

«Βυζαντινό Τοπίο». Ένα τοπίο που διαλαλεί την ελληνικότητά του, από το γαλάζιο του 
ουρανού και το άπλετο φως έως τις ελιές, τους χωμάτινους δρόμους και τις αγροτικές 
εκτάσεις. Κοσμικό ζωγραφικό θέμα με εμφανείς επιδράσεις από τη βυζαντινή αγιογραφία.

στην παράδοση σαν πηγή ζωής 
και την βαθύτερη εκτίμηση 
της ελληνικής ταυτότητας, 
αφήνοντας σημαντικά δείγματα 
γραφής, με πιο μνημειώδες έργο 
του την επένδυση με ζωγραφικά 
σχέδια συγκεκριμένων αιθουσών 
του Δημαρχείου της Αθήνας. 
Με αυτόν τον τρόπο, άλλοι 
άνθρωποι στον χώρο των 
τεχνών και των γραμμάτων 
που εξέφραζαν παρόμοιες 
απόψεις, αλλά σπασμωδικά και 
διστακτικά, θα αντικρίσουν στο 
πρόσωπο του Κόντογλου, με 
την παρρησία που διέθετε, έναν 
αληθινό και καινοτόμο εκφραστή των αιτημάτων 
τους. Ο Κόντογλου, επομένως, θα δώσει πνοή και 
θα προσφέρει τα θεμέλια για την εδραίωση μίας νέας 
καλλιτεχνικής φουρνιάς, της γενιάς του ’30, που κύριο 
αίτημα της θα γίνει η αναζήτηση και η επανεκτίμηση 
της ελληνικότητας. Ας μην ξεχνάμε πως δίπλα στον 
Κόντογλου μαθήτευσαν τρανταχτά ονόματα της 
ελληνικής ζωγραφικής τέχνης, όπως ο Εγγονόπουλος 
και ο Τσαρούχης, που επηρεάστηκαν καταλυτικά από 
το έργο του.

Αναντίρρητα, η συμβολή του 
Κόντογλου στην αγιογραφική 
παράδοση της χώρας μας, 
αλλά και της Ορθοδοξίας 
ευρύτερα, είναι υψίστης 
σημασίας. Αντιλαμβανόμενος 
σχετικά νωρίς τη σημασία που 
δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία 
στην τέχνη της αγιογραφίας, 
συνειδητοποιεί και αντίστροφα 
την περίοπτη θέση της ορθής, 
ανόθευτης αγιογραφικής 
τέχνης στην Εκκλησία. Έτσι, 
στηριζόμενος στην πηγαία 
του έκφραση, δεν διστάζει να 
διακηρύξει με πάθος αυτό που 

πιστεύει και υποστηρίζει, την απαλλαγή της ορθόδοξης 
αγιογραφικής τέχνης από ανούσια και αθεολόγητα 
ζωγραφικά πρότυπα και την επιστροφή στη γνήσια 
Βυζαντινή παράδοση. Μαθητής ο ίδιος της Κρητικής 
Σχολής, αποφασίζει πάνω στη ζωγραφική βάση της 
Σχολής, να προσθέσει το προσωπικό καλλιτεχνικό 
του στίγμα. Δεν είναι οπαδός ο Κόντογλου της απλής 
μιμητικής αγιογραφίας. Αντίθετα, υποστηρίζει την 
ζωντανή αγιογραφική δημιουργία, στην οποία θα 
αποτυπώνεται αυτός, που την έχει φιλοτεχνήσει. Με 

«Τα Μετέωρα». Ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα του Κόντογλου που 
προκαλεί δέος και θαυμασμό με τον επιτυχημένο τρόπο σύζευξης της 
θρησκευτικής ευλάβειας με την κοσμική ομορφιά.
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αυτόν τον τρόπο,  ο Κόντογλου θα επιτύχει την ένωση 
του πάγιου και πεπατημένου στοιχείου της αγιογραφίας 
με το πιο πρωτότυπο καιρικό, καθώς εφόσον ο 
αγιογράφος αφήνει το αποτύπωμά του στο έργο του, 
αυτό δεν θα μπορούσε να μην είναι συνισταμένη των 
επιδράσεων από το περιβάλλον, τη Σχολή του αλλά και 
τις καλλιτεχνικές, κοινωνικές, πολιτικές συνθήκες της 
περιόδου. Ο Κόντογλου θα είναι από τους πρώτους 
που θα πιστέψει και θα εργασθεί στην αγιογραφία, μην 
θεωρώντας την ένα απαραίτητο στάδιο, πλην όμως 
παροδικό, στην καλλιτεχνική του αυτοπραγμάτωση, 
αλλά ως έναν κόσμο που θα τον επηρεάζει διαρκώς και 
θα τον ακολουθεί εφ΄όρου ζωής.

Ως δάσκαλος της αγιογραφίας, ο Κόντογλου θα 
πρωταγωνιστήσει και σε αυτόν τον ρόλο. Γρήγορα, θα 
αποδειχθεί σε μαγνήτη, που θα προσελκύσει το σύνολο 
όσων επιθυμούν να γνωρίσουν την αγιογραφία, σε 
μια εποχή μάλιστα που η αγιογραφία δεν διδάσκεται 
στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Μαθητές 
του, όπως οι Ράλλης Κοψίδης, Πέτρος Βαμπούλης, 
Γεωργακόπουλος, Παπανικολάου, Τερζής Ιωάννης θα 

γνωρίσουν τον Κόντογλου και την προσωπική του 
προσέγγιση, θα ακολουθήσει ο καθένας, όμως, το 
δικό του δρόμο, με άλλους να κατευθύνονται προς 
τη Μακεδονική Σχολή, άλλους στην λαική παράδοση 
συνενώνοντάς την με την Βυζαντινή τέχνη. Εκτός των 
παραπάνω βέβαια, ο Κόντογλου θα αφήσει πίσω του 
και ένα αξιόλογο διδακτικό συγγραφικό έργο με το 
βιβλίο του «Έκφρασις», στο οποίο θα καταγράψει όλη 
την πολυετή του εμπειρία. 

Επιλογικά, ο Κόντογλου αποτέλεσε ένα φωτεινό 
παράδειγμα ρηξικέλευθης καλλιτεχνικής 
φυσιογνωμίας, που αναζήτησε και βρήκε το νέο μέσα 
από το παλιό, καινοτόμησε έχοντας ως βάση την 
ελληνική παράδοση. Το έργο του αξιοποιήθηκε ως 
μοχλός επιστροφής της Νεοελληνικής Ζωγραφικής 
στην ανακάλυψη  των ουσιαστικότερων πνευματικών 
αξιών της ελληνικής παράδοσης, ενώ η παρακαταθήκη 
του για εμάς σήμερα πλουσιότατη και σπουδαιότατη. 
Ας μην την αγνοούμε!

 

Το καθετί μέσα σ’ αυτή την εξαίσια φύση, 
είναι θαυμαστό κι αγαπητό. Θησαυρός 
για την καρδιά μας. Πίσω από όλα είναι 
ο Θεός που δίνει σε καθετί που έπλασε τη 
γλυκύτητα του Παραδείσου.

Θάλασσες,καΐκια και καραβοκύρηδες
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