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MΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - 

ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ 
 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ (1895-1965) 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές μας τη 

λογοτεχνική παράδοση της Μικράς Ασίας. Το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε στην 

περίπτωση του Φώτη Κόντογλου και της χαρισματικής ικανότητας που διέθετε στις 

περιγραφές κυρίως των τόπων και των  τοπίων του Αϊβαλιώτικου αιγιαλού. 

 Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε: 1. Συγκέντρωση 

πληροφοριακού υλικού για τη ζωή και το έργο του Φ. Κόντογλου. 2. Απεικόνιση 

επιλεγμένων τοπίων αλλά και προσώπων από λογοτεχνικά έργα του Φ. Κόντογλου με 

θέμα τη Μικρασία, μέσα από τη δημιουργική φαντασία των μαθητών μας. 3. 

Επίσκεψη και φωτογράφηση τοπίων της περιοχής του Αϊβαλιού, που με περιγραφική 

δεινότητα απαθανάτισε ο Φ. Κόντογλου. 5. Παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος 

σε ειδική εκδήλωση του Σχολείου. 

 

Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής εργάστηκαν: 

Οι μαθητές: 

 

Από την Α΄ Λυκείου: Τσομπάνη Ευανθία,  Κοτζαμπουρούνη Αγγελική, Γαγάνη 

Ανδριάννα, Ιορδάνου Ιωάννα, Χαλκιώτη Ιωάννα, Καραγκάνη Ουρανία, Δημούδα 

Κατερίνα, Μπανταβάνη Γεωργία, Χαραλάμπους Γεώργιος, Τεντολούρη Αθανασία, 

Βουτσαρδέλλης Παναγιώτης, Καλδέλλη Αικατερίνη. 

Από την Β΄ Λυκείου: Βύρα Νίκη, Βαλαβάνη Ευτυχία, Λημναίου Ελένη, Τσούκας 

Παναγιώτης, Καραμβάλης Νικόλαος, Αντώνογλου Δημήτρης, Νιάνιος Ευστράτιος, 

Μιχαλάκης Βύρωνας, Κουγιουμτζόγλου Αθανάσιος, Σίσκα Βασιλική, 

Μανδαλοπούλου Ευγενία, Μανδαλοπούλου Δέσποινα, Καμάτσου Ειρήνη, Ανδριώτης 

Σαράντος, 

 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

Διγιδίκης Γιώργος, φιλόλογος, συντονιστής 

Ζαφειρίου Μαρία, φιλόλογος 

 

Παραγόμενα τελικά προϊόντα: 

1. Έντυπη εργασία 27 σελίδων. 

2. Έργα μαθητών αντλημένα μέσα από τις περιγραφές του Φ. Κόντογλου 

3. Ηλεκτρονική έκδοση της εργασία (cd) με φωτογραφικό υλικό. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στο πρόγραμμα αυτό εργαστήκαμε όλοι μαζί, καθηγητές και μαθητές, με 

κοινό κέρδος διπλό: να γνωρίσουμε, από τη μια πλευρά, το μεγάλο αυτό λογοτέχνη  

και ζωγράφο μέσα από την πένα και το χρωστήρα του και από την άλλη, να έρθουμε 

σε επαφή με την πονεμένη ρωμιοσύνη των χαμένων πατρίδων και κυρίως, του 

απέναντι αϊβαλιώτικου αιγιαλού.  

 

 
 

Ο κόλπος του Αϊβαλιού. Ο μικρόκοσμος ο μέγας του Φ. Κόντογλου 

 

 

 Ζητήσαμε από τους μαθητές μας να προσεγγίσουν το έργο του Κόντογλου με 

εφόδιά τους την νιότη, το συναίσθημα και τις δεξιότητές τους, την ιδιαίτερη δηλαδή 

ενσυναίσθηση που τους διακρίνει στο να κρίνουν, να ελέγχουν και να επικαιροποιούν 

τον λογοτεχνικό λόγο. Ταξιδέψαμε μέσα από τα κείμενά του προσπαθώντας να 

προσεγγίσουμε  και να αποκωδικοποιήσουμε τη νέα γλώσσα της παραστατικής του 

τέχνης κειμενικά και υπερκειμενικά, αφού ζητήθηκε από τους μαθητές μας να 

αποτυπώσουν στο χαρτί τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους με ποιητική γλώσσα ή 

να τα ζωγραφίσουν. Με οδηγό, λοιπόν, το πνεύμα του και εργαλείο μία σύντομη 

εκδοχή του Πέδρο Καζάς, «Καταλαβαίνεις τον άνθρωπο. Μ’ όλο που το θέμα του είναι 

περιγραφικό, του λείπει ολότελα η περιγραφή», καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο 

Κόντογλου, μέσα από τη σεμνοχρωμία των περιγραφών του και την αρμονία των 

επιλογών των χρωμάτων του, μας παρέδωσε μια νέα μορφή τέχνης, την «τέχνη του 

ματιού», καθώς «διαβάζουμε» τις εικόνες του και «θεώμαστε» τα λόγια του. 

 

Η ομάδα εργασίας 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 

Η ευλογημένη γη της Μικράς Ασίας υπήρξε μητέρα μεγάλων εργατών του 

πνεύματος. Λογοτέχνες όπως ο Φώτης Κόντογλου, ο Ηλίας Βενέζης, ο Στρατής 

Δούκας, ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο Κοσμάς Πολίτης, ο Γιώργος Σεφέρης, η Διδώ 

Σωτηρίου, ο Δημήτρης Ψαθάς, ο Τάσος Αθανασιάδης, η Μαρία Ιορδανίδου με το 

έργο τους προσδιόρισαν τη μετέπειτα λογοτεχνική παραγωγή της πατρίδας μας. Με 

το έργο τους να περιστρέφεται γύρω από την ειρηνική ζωή της Ιωνίας, την Έξοδο και 

την προσφυγιά, που ακολούθησε, αποτέλεσαν μαζί με τους Σ. Μυριβήλη, Μ. 

Καραγάτση, Δ. Πετσάλη, Α. Τερζάκη και Π. Πρεβελάκη  τους στυλοβάτες της 

λεγόμενης Γενιάς του ΄30. Αναμφισβήτητα, μεταξύ αυτών κυρίαρχη θέση επάξια 

κατέλαβε ο Φώτης Κόντογλου. Ο βίος και η πολιτεία του στον Ελλαδικό χώρο, όπου 

εγκαταστάθηκε μετά την Μικρασιατική καταστροφή, το 1922, έως και το τέλος της 

ζωής του, το 1965, σφραγίστηκε με τον αγώνα του για την διατήρηση της 

ιδιοπροσωπίας του Γένους, που για τον Κόντογλου ταυτιζόταν με το πολιτισμικό 

φορτίο της «καθ’ ημάς Ανατολής».
1
 

 

 

 

  

 
 

Μικρασιάτες λογοτέχνες 

 

                                                           
1
 Π.Β. Πάσχου, Κόντογλου, Εισαγωγή στη λογοτεχνία μ’ ένα επίμετρο-ανθολόγιο κειμένων του, 

Εκδόσεις Αρμός, 1991. 
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Β. Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 

 

«Σου λέγω πως δε γράφω με μελάνι παρά με δάκρυα γράφω». 

Φ. Κόντογλου 

 Β1. Η ΖΩΗ ΤΟΥ 

 

Ο Φώτης Κόντογλου, γνήσιο τέκνο της Μικρασιατικής γης, του πολύπαθου 

Αϊβαλιού με τη βαθιά θρησκευτικότητά του και τo χυμώδη λόγο, με έργο πολυσχιδές 

καi ασυνήθιστης ευρύτητας, αναδείχτηκε ως ένα από τα επίλεκτα μέλη της γενιάς του 

1930, που αναζήτησε την ελληνικότητά της στις ρίζες της στην Ανατολή.  

Υπήρξε πολυεδρική και πολυτάλαντη προσωπικότητα. Στο πρόσωπό του 

συνεκβάλλονταν ο ορθόδοξος χριστιανός, ο αγιογράφος, ο περήφανος Έλληνας, ο 

σοφός της ιωνικής γης, ο εκφραστής της ζωντανής νεοελληνικής γλώσσας.
2
 

Γιος του Νικολάου Αποστολέλλη και της Δέσποινας Κόντογλου, αδελφής του 

ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Κυδωνιών, Αρχιμανδρίτη Στέφανου 

Κόντογλου, γεννήθηκε την 8
η
 Νοεμβρίου 1895 στο Αϊβαλί (Κυδωνίες) της Μ. Ασίας 

και πέθανε τη 13ηΙουλίου 1965 στην Αθήνα, σε ηλικία 70 ετών. 

 

 
 

Η οικογένεια Κόντογλου (εικαστικό έργο). [πηγή: «Κέντρο Παράδοσης» Φώτης Κόντογλου 

(ιστοσελίδα για τον συγγραφέα)]. 

 

 
 
Η εκκλησία- ερείπιο της Αγίας Παρασκευής, κάτω από τον πελώριο κόκκινο βράχο. 

3
 

 

                                                           
2
Κουνελάκη Πέγκυ, Ασκητής της τέχνης και της ζωής, Καθημερινή, Αφιέρωμα  Επτά Ημέρες, 

09/08/1995. 
3
Παναγιώτης Παρασκευαϊδης, Προσκυνητής στην ορθόδοξη πνευματικότητα, Στα λημέρια του Φώτη 

Κόντογλου στ’ Αϊβαλί: http://www.emprosnet.gr/emprosnet-archive/b97fe71c-f9e6-4447-b552-

1ebde245984d. 

http://www.greek-language.gr/Resources/files/image/literature_history/im5.jpg
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Ένα χρόνο μετά τη γέννησή του έχασε τον πατέρα του και ανατράφηκε μαζί 

με τα τρία μεγαλύτερα αδέλφια του από τη μητέρα του και τον θείο του ιερομόναχο 

Στέφανο Κόντογλου. Γι' αυτό και όταν μεγάλωσε υιοθέτησε το οικογενειακό επίθετο 

της μητέρας του.
4
 

 

 
Σκίτσο του Φ. Κόντογλου  

 
 

Τα μαθητικά του χρόνια τα πέρασε στην πατρίδα του, το Αϊβαλί, όπου και 

τελείωσε το Σχολαρχείο και το Γυμνάσιο γαλουχούμενος στα νάματα της Ορθόδοξης 

Χριστιανικής πίστης
5
. Το συγγραφικό και εικαστικό του τάλαντο άνθισε νωρίς. Όντας 

μαθητής Γυμνασίου, μαζί με άλλους συμμαθητές του, μεταξύ των οποίων και ο 

μετέπειτα λογοτέχνης Στρατής Δούκας, εξέδιδε το περιοδικό «Μέλισσα», τα κείμενα 

του οποίου, έργα δικά του και των συμμαθητών του,  εικονογραφούσε. 

 

Από το εσωτερικό της νότιας πλευράς του ερειπίου της αγίας Παρασκευής, που από τα 

τρία ανοίγματά του φαίνεται το γραφικό στόμιο του κολπίσκου «Γιουρούκηδες». Φωτογρ. Παν. 

Παρασκευαίδη.
6 

Το 1913 μετέβη στην Αθήνα, όπου σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών 

Τεχνών, παρότι προς στιγμή σκέφθηκε να γίνει ναυτικός, στην οποία έγινε αμέσως 

                                                           
4: http://www.sansimera.gr/biographies/274#ixzz3QlM4mY1J. 
5Ἰωάννης Φ. Ἀθανασόπουλος, Ὁ Φώτιος Κόντογλου καὶ τὸ ἔργο του, Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, 2006,http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/fwths_kontogloy/kontogloy_to_ergo_toy.htm, 

σελ. 1. 
6
Παναγιώτης Παρασκευαίδης, Προσκυνητής στην ορθόδοξη πνευματικότητα, Στα λημέρια του Φώτη 

Κόντογλου στ’ Αϊβαλί: http://www.emprosnet.gr/emprosnet-archive/b97fe71c-f9e6-4447-b552-

1ebde245984d. 

http://www.sansimera.gr/biographies/274#ixzz3QlM4mY1J
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/fwths_kontogloy/kontogloy_to_ergo_toy.htm


6 
 

δεκτός στο τρίτο έτος. Η κυριαρχία, όμως, στη Σχολή μεταξύ των καθηγητών του 

ακαδημαϊκού στυλ του Μονάχου, ήλθε σε αντίθεση με τον βαθιά ριζωμένο μέσα του 

μικρασιατικό λαϊκό πολιτισμό. Το 1914 εγκατέλειψε τη Σχολή και έφυγε στην 

Ευρώπη. Μετά από μικρά παραμονή του στη Μαδρίτη, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, 

όπου έζησε έξι χρόνια,  και όπως αναφέρει στην αυτοβιογραφία του επιδόθηκε με 

πάθος στη Βυζαντινή τέχνη και με τη μελέτη της προσπάθησε να δημιουργήσει ύφος 

ελληνικό στη ζωγραφική, εμπνευσμένο από την τέχνη του μεσαίωνα, την 

τουρκοκρατία και από το αθάνατο λαϊκό Ελληνικό πνεύμα. Ζούσε ζωγραφίζοντας, 

γράφοντας και ονειροπολώντας περισσότερο.
7
 

 

 
 

Προσωπογραφίες Φ. Κόντογλου 

 

Γρήγορα έγινε γνωστός στους εικαστικούς κύκλους της γαλλικής 

πρωτεύουσας, όταν τον πρόσεξε ο διάσημος γλύπτης Ογκίστ Ροντέν. Το 1916 

βραβεύτηκε για την εικονογράφηση του βιβλίου του Κνουτ Χάμσουν «Η πείνα». Στο 

Παρίσι συνάντησε τον φίλο του και συμφοιτητή του Σπύρο Παπαλουκά, τον 

μετέπειτα σπουδαίο ζωγράφο.  

Επιδόθηκε με πάθος στη Βυζαντινή Τέχνη και με τη μελέτη της προσπάθησε 

να δημιουργήσει ύφος στη ζωγραφική, εμπνευσμένο από την τέχνη του μεσαίωνα, 

την τουρκοκρατία και το λαϊκό ελληνικό πνεύμα. 

Στη γενέτειρά του επέστρεψε το 1919, μετά τη λήξη του A΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου, και διορίστηκε καθηγητής της Γαλλικής γλώσσας και της Ιστορίας της 

Τέχνης στο παρθεναγωγείο του Αϊβαλιού, στο οποίο δίδαξε δύο χρόνια.
8
 Παράλληλα, 

ιδρύει τον πνευματικό σύλλογο «Νέοι Άνθρωποι» μαζί με τους Ηλία Βενέζη και 

Στρατή Δούκα. Το 1921 στρατεύεται και μετέχει στη Μικρασιατική Εκστρατεία. 

Μετά την κατάρρευση του μετώπου και την μικρασιατική καταστροφή, που 

επακολούθησε, φθάνει πρόσφυγας στη Λέσβο και στη συνέχεια στην Αθήνα.  

Στην Αθήνα ο Κόντογλου έφερε μαζί του «ὅ,τι πιο πολύτιμο ἀπὸ τὴν δύουσα 

καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολή …τὸ πνεῦμα τῆς Ρωμιοσύνης, ποὺ στὸ ἑλλαδικὸ κρατίδιο εἶχεν 

ἀποθάνει» καθώς και την αγάπη για την χαμένη πατρίδα του. 

                                                           
7
Αὐτοβιογραφικὸ σημείωμα Φώτη Κόντογλου. «Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιὰ» τ. 29ος. Ἀθήνα 1972, σ. 

314. 
8Ἰωάννης Φ. Ἀθανασόπουλος, Ὁ Φώτιος Κόντογλου καὶτὸἔργο του,Δίπτυχα 

τῆςἘκκλησίαςτῆςἙλλάδος, 2006, 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/fwths_kontogloy/kontogloy_to_ergo_toy.htm. σελ. 1. 

 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/fwths_kontogloy/kontogloy_to_ergo_toy.htm
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Αϊβαλί 

 

Το 1923 ταξίδευσε στο Άγιο Όρος, όπου ανακάλυψε τη βυζαντινή ζωγραφική, 

αντέγραψε πολλά έργα και έγραψε αρκετά κείμενα. Το 1925 παντρεύεται τη 

συμπατριώτισσά του Μαρία Χατζηκαμπούρη και εγκαθίσταται στη Νέα Ιωνία ενώ 

δύο χρόνια αργότερα γεννιέται η κόρη τους, Δέσπω. 

Τα επόμενα χρόνια θα μοιράσει τον χρόνο του ανάμεσα στον χρωστήρα και τη 

γραφίδα, ενώ αξιόλογη είναι η θητεία του ως συντηρητή έργων τέχνης. 

Ως συντηρητής εικόνων εργάστηκε σε μουσεία (στο Βυζαντινό Μουσείο της 

Αθήνας, στο Μυστρά, στο Κοπτικό Μουσείο στο Κάιρο) και ως αγιογράφος σε ναούς 

(στην Καπνικαρέα, στην Αγία Βαρβάρα του Αιγάλεω, στον Άγιο Ανδρέα της οδού 

Λευκωσίας στην Αθήνα, στον Άγιος Γεώργιο Κυψέλης, στα παρεκκλήσια Ζαΐμη 

στο Ρίο και Πεσμαζόγλου στην Κηφισιά, στη Ζωοδόχο Πηγή στην Παιανία, στη 

Μητρόπολη της Ρόδου και αλλού), ενώ έκανε και την εικονογράφηση του 

Δημαρχείου Αθηνών. 

 

 
 

Αϊβαλί 

 

Το 1932 κτίζει το σπίτι του στην οδό Βιζυηνού 16 (περιοχή Πατησίων), όπου 

μαζί με τους μαθητές του, Τσαρούχη και Εγγονόπουλο, ζωγραφίζουν με νωπογραφίες 

ένα δωμάτιό του. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, θύμα του μαυραγοριτισμού, 

αναγκάζεται να το πουλήσει για ένα σακί αλεύρι και μετακομίζει με την οικογένειά 

του σε ένα γκαράζ. Την εποχή αυτή ο Χριστιανισμός τον απορροφά εντελώς και 

αποφασίζει να τον διακονήσει ολόψυχα ως λογοτέχνης και ζωγράφος. 
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Β2. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

 

Ο συγγραφέας Φώτης Κόντογλου 

 

Μετά την εγκατάστασή του στην Αθήνα o Φ. Κόντογλου επιδίδεται στη 

συγγραφή βιβλίων και αναδεικνύεται με την όλη πεζογραφική του δημιουργία, με το 

ιδιόμορφο και προσωπικό γλωσσικό του ύφος, ως ο λογοτέχνης και στοχαστής με την 

πλούσια και πρωτότυπη φαντασία, ως ο ανεπανάληπτος εκφραστής του Ελληνισμού 

της Ανατολής, ο βαθύτατα θρησκευόμενος συγγραφέας. 

Ικανότατος χειριστής του λόγου, με πηγαίο λογοτεχνικό ταλέντο, διακρίθηκε 

για τη δύναμη του λόγου, την περιγραφική ικανότητα και την αριστοτεχνική δομή 

των κειμένων του. «Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους στυλίστες που παρουσιάστηκαν 

στα νεοελληνικά γράμματα. Γνώριζε την ελληνική όσοι λίγοι, τον πλούτο της, τους 

διαφορισμούς της, τον εσωτερικό μηχανισμό της. Έδωσε στη γλώσσα νεύρα και αρμούς 

και υποδείγματα ύφους. Ο στοχασμός, ο θρύλος, η ιστορία, η εικονογραφία, τα 

συναξάρια των αγίων, οι Νηπτικοί πατέρες, το Άγιον Όρος, η φύση ήταν οι αέναες ρίζες 

του, οι πηγές του»
9
. Κυρίως, όμως, χαρακτηρίστηκε από τη βαθιά του πίστη στις αξίες 

του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Έντονη παντού μια σταθερή ελληνολατρία και 

ένας έντονος χριστιανικός μυστικισμός. Καταγράφει περίτεχνα τα ήθη, τους 

ανθρώπους, τα γεγονότα, τη φύση της πατρίδας του με απαράμιλλη παραστατικότητα 

και με νοσταλγική λυρικότητα.  

 

 
 

Βιβλία του Φ. Κόντογλου 

 

Παρ’ όλο που συχνά παρομοιάζεται με τον Παπαδιαμάντη, με τον οποίο τους 

ενώνει το θρησκευτικό πνεύμα, ο Κόντογλου απογυμνώνει τον άνθρωπο αγγίζοντας 

την πρωτόγονη φύση του, είτε για καλό (όπως συμβαίνει στην περίπτωση των 

χωρικών της Μικράς Ασίας), είτε για κακό (όπως συμβαίνει με τους κουρσάρους και 

άλλους αντιπροσώπους της δυτικής κουλτούρας στις περιπετειώδεις του ιστορίες), 

και τούτο απέχει πολύ από το όραμα του Παπαδιαμάντη σχετικά με τις ιδιοτροπίες 

της ανθρώπινης φύσης και με μια ελεήμονα, αλλά απρόσιτη Πρόνοια.
10

 

                                                           
9
Κουνελάκη Πέγκυ, Ασκητής της τέχνης και της ζωής, Καθημερινή, Αφιέρωμα  Επτά Ημέρες, 

09/08/1995. 
10

RoderickBeaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και Πεζογραφία, 1821-1992, 

μτφ. Ευαγγελία Ζουργού-Μαριάννα Σπανάκη, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1996, 150-151). 
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Ο Κόντογλου ως συγγραφέας υπήρξε πολυγραφότατος. Η κυκλοφορία του 

«Πέδρο Καζάς» το 1923 στην Αθήνα τον επιβάλλει αμέσως στους λογοτεχνικούς 

κύκλους. Το βιβλίο είναι η ιστορία ενός ισπανού κουρσάρου, γραμμένη με ένα 

ασυνήθιστο δυναμισμό και σε μια γλώσσα γεμάτη νεύρο και παλμό, έτυχε δε 

ιδιαίτερα ευνοϊκής κριτικής από τους Έλλη Αλεξίου, Μάρκο Αυγέρη, Γαλάτεια 

Καζαντζάκη και Νίκο Καζαντζάκη. 

Με το δεύτερο βιβλίο του, Βασάντα, είδος «μεικτό αλλά νόμιμο» καθώς 

περιέχει και μεταφράσεις, η εικόνα ενός ιδιότυπου πεζογράφου εδραιώνεται.
11

 

 Με τα επόμενα πεζογραφήματά του, και αυτά παρουσιαζόμενα σε αραιά 

χρονικά διαστήματα, περνά λίγο πολύ έξω από τις καθαυτό λογοτεχνικές περιοχές. 

Άλλωστε με τα δύο πρώτα του βιβλία, του 1920-1922 και 1923, τα μόνα ίσως, που 

κινήθηκαν στους καθαρά λογοτεχνικούς χώρους, ορίζεται το πεδίο αναφοράς, το 

είδος γραφής και ο κόσμος τους, που δίνεται με αφαιρετικά μέσα και ασαφή 

περιγράμματα. Τα έργα του κινούνται εκτός ρεαλισμού και πολύ περισσότερο εκτός 

της όχι ακόμη συκοφαντημένης ηθογραφίας. Ωστόσο, η γοητεία που ασκείται στον 

αναγνώστη με τον ευθύβολο, άμεσο, αψιμυθίωτο και απλοϊκό (φαινομενικά) λόγο, το 

απρόοπτο που συμβαίνει στον κόσμο και στην ηθική του, πέραν του καλού και του 

κακού, δικαιώνει τις κάθε λογής, καλές/κακές, πράξεις στο όνομα της 

αυθεντικότητας. […]. 
12 

 

 

 
 

Βιβλία του Φ. Κόντογλου 

 

Τα παλιά βιβλία με τις κουρσάρικες ιστορίες και οι ταξιδιωτικές περιπέτειες 

των θαλασσοπόρων και εξερευνητών, όπως τις αντλεί από ιστορικά κείμενα και 

ημερολόγια πλοίων, συνιστούν ένα μέρος των ερεθισμάτων του, μια από τις πηγές της 

έμπνευσής του. Την άλλη αναζήτησε σε θεολογικά και εκκλησιαστικά κείμενα: στην 

Αγία Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησίας, στο Νέο Συναξαριστή με τους βίους 

των Αγίων, στις προσευχές και τους λόγους των ασκητών. Η συμβολή της βιωμένης 

εμπειρίας στη συγκρότηση του λογοτεχνικού του κόσμου περιορίζεται σε ένα μικρό 

αριθμό αφελών και νηπίων ανθρώπων που ζουν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής: 

ξωχάρηδες, ψαράδες και τσοπάνηδες, ασκητές, ληστές και κουρσάροι αποτελούν το 

μικρόκοσμό του. Με αυτό το σκόρπιο και παράταιρο αποθεματικό υλικό προσπαθεί 

να συνθέσει τα κείμενά του. Κάποτε η σύνθεση του ροβινσονισμού με τον ασκητισμό 

                                                           
11

http://www.greek-

language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=35 
12

Αλέξανδρος Αργυρίου, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στα χρόνια του 

μεσοπολέμου (1918-1940), τ. Α΄, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2001, 47-48. 

http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=88
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=46
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φτάνει σε έξοχο αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το διήγημα «Μια 

έμορφη ψυχή», όπου ο ήρωάς του, ο κυρ-Παρασκευάς, εγκαταλείπει την κοινωνία και 

γίνεται Ροβινσόνας και άγιος μαζί. 

Εκτός από τα βιβλία του που είναι πολυπληθή έχει εγκατασπείρει και πλήθος 

άρθρων σε εφημερίδες και περιοδικά με κυριότερο γνώρισμα όλων τη χριστιανική 

πίστη να τα διαποτίζει. 

 

Ο αγιογράφος/ζωγράφος Φώτης Κόντογλου 

 

Παράλληλα με το λογοτεχνικό-συγγραφικό του έργο, ο Κόντογλου 

εργάστηκε, με ανάλογο παραγωγικό πλούτο, ως αγιογράφος και ζωγράφος. Ιστόρησε 

πολλούς ναούς των Αθηνών και της επαρχίας και φιλοτέχνησε αναρίθμητες φορητές 

εικόνες. Με τα έργα του επανέφερε την εκκλησιαστική ζωγραφική και εικονογραφία 

στη γνήσια μεταβυζαντινή εικονολογική παράδοση της ορθόδοξης εκκλησίας, όλες δε 

οι νωπογραφίες του και οι φορητές εικόνες, όπως και οι ζωγραφικές του συνθέσεις, 

αποπνέουν το άρωμα της Ορθοδοξίας.
13

  

Η καλλιτεχνική πορεία του Κόντογλου εντάσσεται και κάποτε καθορίζει την 

πορεία της νεοελληνικής τέχνης. Ξεκίνησε προικισμένος με ένα σχεδιαστικό ταλέντο 

που του έδωσε τη δυνατότητα, παιδί ακόμα, να σχεδιάζει τους γύρω του με 

αμεσότητα. Ο σύγχρονός του στα μαθητικά χρόνια, Στρατής Δούκας, αναφέρει ότι ο 

νεαρός Φώτης είχε κάνει ολόκληρη πινακοθήκη από «καταγέλαστους τύπους». Έχουν 

δυστυχώς σωθεί ελάχιστα δείγματα από αυτή την «ηθογραφική ζωγραφική». 

Αντίθετα, έχουν σωθεί οι πρώτες δοκιμές τοπιογραφίας από τ’ αγαπημένο του 

περιβάλλον: την Αγία Παρασκευή, το Αϊβαλί κ.λπ. Η τεχνοτροπία με την οποία 

εκφράζεται αυτό τον καιρό είναι το ρεαλιστικό ύφος της εποχής του. […] 

 

                       
Οι άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη             Παναγία Οδηγήτρια 

= 

Το φυσικό του ταλέντο καλλιέργησε αρχικά στη Σχολή Καλών Τεχνών στην 

Αθήνα όπου δέσποζε η αισθητική της ακαδημαϊκής ζωγραφικής, της λεγόμενης 

                                                           
13

Ἰωάννης Φ. Ἀθανασόπουλος, Ὁ Φώτιος Κόντογλου καὶ τὸ ἔργο του, Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, 2006, http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/fwths_kontogloy/kontogloy_to_ergo_toy.htm, 

σελ. 1. 

 

http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=88
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/fwths_kontogloy/kontogloy_to_ergo_toy.htm
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Σχολής του Μονάχου. Φυσικό είναι το ταλέντο του να προσανατολισθεί στην 

κατεύθυνση αυτή. Στο Παρίσι, όμως, όπου θα καταφύγει αργότερα, ενώ δεν θα κάνει 

συστηματικές σπουδές ζωγραφικής, θα γνωρίσει άλλα καλλιτεχνικά ρεύματα. Γιατί, 

ενώ εργάζεται ως εικονογράφος συνεχίζοντας την τεχνική του ασπρόμαυρου 

σκιαφωτισμού, δέχεται και κάποιες επιδράσεις από σύγχρονα ρεύματα και κυρίως, 

από τον εξπρεσσιονισμό. 

 

 
 1      2 

 
1.Ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης, 1948. Αυγοτέμπερα, 75 x 50 εκ. Ιερός ναός Αγίου 

Ανδρέα Κάτω Πατησίων. 

2.Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, 1952. Κερόνεφτο, 53 x 43 εκ. Συλλογή Κωνσταντινίδη 

 

Κατά τη δεύτερη δεκαετία του εικοστού αιώνα, που συμπίπτει με την εποχή 

που ο Κόντογλου βρίσκεται στο Παρίσι, μια από τις τάσεις της ζωγραφικής είναι η 

πρωτογονιστική αφέλεια και απλότητα. Ορισμένες εκφάνσεις της (Βαν Γκογκ, 

Γκωγκέν κ.ά.) είχε δει μελετήσει κατά την παραμονή του στο Παρίσι. Οι νέες μορφές 

στη ζωγραφική εγκαταλείπουν τη νατουραλιστική αναπαράσταση και την οπτική 

απάτη της προοπτικής (Μανέ, Μονέ, Σεζάν κ.ά.), την οποία ο Κόντογλου κατήργησε, 

ενώ έντονη υπήρξε στην τέχνη του η επίδραση του πριμιτιβισμού και της βυζαντινής 

αγιογραφίας. Στη λογοτεχνία, επίσης, εκείνη την εποχή πολλοί στην προσπάθειά τους 

να ανανεώσουν την παράδοση αναζήτησαν τις ρίζες τους στο πολιτιστικό τους 

παρελθόν, στην εξερεύνηση του λαϊκού πολιτισμού, και πρόβαλαν αξίες που 

υπάρχουν σε ανθρώπους που ζουν στο κοινωνικό περιθώριο (Κνουτ Χάμσουν). Αυτές 

οι ζυμώσεις έβρισκαν απήχηση στη σκέψη και τα αισθήματα του Κόντογλου, γιατί 

ανταποκρίνονταν και στις βαθύτερες ψυχικές του ανάγκες και καταβολές. Είναι 

γνωστός, εξάλλου, ο σεβασμός του προς τη λαϊκή παράδοση και η αποστροφή του 

προς την πρωτοτυπία.  

 

http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=87
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Ο Πέδρο Καζάς κοιταγμένος από τη σκοπιά της ευρωπαϊκής εμπειρίας του 

δημιουργού φαντάζει σαν ένα εντυπωσιακό παραμύθι με την ιστορία του ομώνυμου 

Ισπανού βρικόλακα. Δεν έχει τίποτε το ελληνικό, αφού οι ρίζες του βρίσκονται στον 

ευρωπαϊκό πριμιτιβισμό. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ιστορίας, ενός εξωτικού 

παραμυθιού. Πρώτα πρώτα έναν αθώο αφηγητή, εύπιστο και αφελή, που δέχεται 

χωρίς αμφισβήτηση το παράδοξο και το θαυμαστό της ιστορίας που αφηγείται. […] 

Εκτός […] από το είδος και την ποιότητα της αφήγησης με τη μορφή του συνεχούς 

μονολόγου και την ατμόσφαιρα μυστηρίου που μας παραπέμπει στις ιστορίες του 

Έντγκαρ Άλαν Πόε, άλλα στοιχεία της naif τεχνικής είναι η σύγχυση των ορίων 

ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, το λογικό και το παράλογο, η έμφαση 

στο οπτικό και κινητικό πεδίο και η χρήση ενός λόγου συγκεκριμένου και απτού.
14

  

 

 
 

  Στο Παρίσι, την ίδια εποχή, γνωρίζει το έργο των μεγάλων δασκάλων της 

Ευρωπαϊκής ζωγραφικής (τις προσωπικές του κρίσεις τις κατέγραψε αργότερα σε ένα 

                                                           
14

Γιώργος Δ.  Παγανός, «Φώτης Κόντογλου. Παρουσίαση-ανθολόγηση». Η μεσοπολεμική πεζογραφία. 

Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1914-1939), τ. Ε΄, Εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα 1996, 

69-71. 
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σημαντικότατο μικρό δοκίμιο με τον τίτλο «Για να πάρουμε μια ιδέα από 

ζωγραφική») και κυρίως του Θεοτοκόπουλου που ιδιαίτερα θαυμάζει. Στα πρώτα του 

έργα —σχέδια περισσότερο— με θρησκευτικά θέματα (Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος) 

είναι φανερή η επίδραση τόσο του Θεοτοκόπουλου, όσο και ενός συγκρατημένου 

εξπρεσσιονισμού. 

Με αυτό τον αισθητικό οπλισμό, στον οποίο πρέπει να προστεθούν και οι 

καταβολές της αγάπης προς την Ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωγραφική, όπως την 

γνώρισε στο Αϊβαλί κατά τα παιδικά του χρόνια, γύρισε στην πατρίδα του για να 

δημιουργήσει το έργο του. 

Η εποχή αυτή συμπίπτει με τη μετάβασή του στο Άγιο Όρος. Εκεί 

«διανοίγονται οι οφθαλμοί του»· όπως ο ίδιος θα ομολογήσει, δεν «επερίμενε να εύρει 

μια τέχνη τόσο τέλεια μέσα στις εκκλησίες των μοναστηριών», γιατί «απ’ όσα είχε 

διαβάσει», αλλά και από την ορθόδοξη εκκλησιαστική τέχνη της πατρίδας του που ήταν 

δημιούργημα των τελευταίων αιώνων με αρκετές ξένες επιδράσεις, «είχε λάβει την ιδέα 

πως η τέχνη ετούτη είναι δεν άξια μικρότερης προσοχής από εκείνη της 

Αναγέννησης».
15

  

 

 
  

Η Ελλάδα των τριών κόσμων. Λάδι σε μουσαμά,1923. Πηγή: Εθνική Πινακοθήκη 

 

Με βασική αισθητική αφετηρία τη Βυζαντινή τεχνοτροπία αξιοποιεί στα έργα 

του τη μεγάλη πείρα της εικονογραφικής παράδοσης της Παλαιολόγειας, της 

Κρητικής ζωγραφικής Τέχνης και των λαϊκότερων τάσεων του 18ου αιώνα και 

                                                           
15

Νίκος Ζίας, «Ο ζωγράφος Φώτης Κόντογλου. Μερικά χαρακτηριστικά του έργου 

του». Μνημονάριον του Φώτη Κόντογλου. Ενενήντα χρόνια από την γέννησή του είκοσι από την 

κοίμησή του, Τετράδια «Ευθύνης», τ. 23, Αθήνα 1985, 111-112. 
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δημιουργεί εικονογραφικούς τύπους με απεικονίσεις αγίων ή σκηνών, με πλούσια και 

δημιουργική φαντασία.
16

 

Ο Κόντογλου ως αγιογράφος είχε να αντιμετωπίσει τη δυτικότροπη 

θρησκευτική ζωγραφική, η οποία είχε μεν την αίγλη του προοδευτισμού εκφράζοντας  

το πνεύμα των καιρών, ήταν, όμως, ξένη προς το ελληνορθόδοξο αισθητήριο και τη 

θεολογία της Ορθοδοξίας. Γι’ αυτό και αγωνίστηκε με σθένος έναντι εκείνων οι 

οποίοι προσπαθούσαν με τις νεωτεριστικές εικονογραφικές τους συνθέσεις να 

νοθεύσουν κατά την αντίληψή του την Ορθόδοξη Ελληνική ψυχή. Στον αγώνα του 

αυτό βρήκε υποστηρικτές τον Κωστή Μπαστιά και τον Βασίλη Μουστάκη που μαζί 

με τον Κόντογλου εξέδωσαν το περιοδικό «Κιβωτός», στο οποίο με άρθρα και 

φωτογραφικό υλικό ενίσχυσαν τον αγώνα του Κόντογλου. Εάν δε σήμερα υπάρχει 

μια στροφή προς τη Βυζαντινή αγιογραφία και αν οι εκκλησίες ζητούν Βυζαντινή 

αγιογράφηση, γράφει ὁ Κωστής Μπατσιάς, αυτό είναι έργο «των αποστολικών 

αγώνων» του Φώτη Κόντογλου.
17

  

 

 
Τοιχογραφία με την οποία ο Κόντογλου διακόσμησε το σπίτι του. Νωπογραφία, 1932. Πηγή: 

Εθνική Πινακοθήκη 

  

Πέρα, όμως, από αγιογράφος ο Κόντογλου υπήρξε και σημαντικός ζωγράφος 

ασχολούμενος με θέματα κοσμικής ζωγραφικής, πάντοτε, βέβαια, στο ύφος και την 

τεχνοτροπία της Βυζαντινής Παράδοσης. Ενδεικτικά ζωγραφικά του έργα μεταξύ 

άλλων είναι οι τοιχογραφίες του Δημαρχείου των Αθηνών, με παραστάσεις από τη 

Μυθολογία και την Ελληνική Ιστορία από τους αρχαίους χρόνους μέχρι την 

Επανάσταση του 1821 κ.α. Ὁ Κόντογλου αναδεικνύεται και εδώ «καλλιτέχνης με 

                                                           
16

Ἰωάννης Φ.  Ἀθανασόπουλος, Ὁ Φώτιος Κόντογλου καὶ τὸ ἔργο του, Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, 2006, http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/fwths_kontogloy/kontogloy_to_ergo_toy.htm, 

σελ. 1. 
17

. Κ. Μπαστιᾶ, Ὁ Ἁγιορείτης τῆς Ἀθήνας. Περιοδ. «Εἰκόνες» 5-15 Δεκ. 1955, ἀρ. τ. 6, σ. 25. 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/fwths_kontogloy/kontogloy_to_ergo_toy.htm
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πλούσια και πρωτότυπη φαντασία, αλλά και με ξεχωριστή ικανότητα να προσλαμβάνει 

θεματικά, εικονογραφικά και μορφικά στοιχεία από το παρελθόν, να τα αφομοιώνει και 

να εκφράζεται με αυτά σαν να έχουν γεννηθεί από τον ίδιον»
18

. 

Το λογοτεχνικό και το ζωγραφικό έργο του Κόντογλου αποτελούν ένα ενιαίο 

έργο. Ένα έργο που αλληλοσυμπληρώνεται και τελικά το ένα υπάρχει, επειδή υπάρχει 

και το άλλο. Το έργο του δεν υπήρξε κλειστό και αυτοαναφορικό. Ήταν έργο γόνιμο, 

γοητευτικό και πηγή έμπνευσης για πολλούς νεότερούς του καλλιτέχνες, όπως 

τον Νίκο Εγγονόπουλο.
19

  

  Αποδείξεις της αναγνώρισης του συγγραφικού και ζωγραφικού έργου του 

αποτελούν οι πολλές τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων η απονομή 

του «Ταξιάρχη του Φοίνικος» από τον Βασιλιά Παύλο (1960) και το «Αριστείο 

Γραμμάτων και Τεχνών» από την Ακαδημία Αθηνών (1965). 

 

 
 

To 1965 απονεμήθηκε στον Φώτη  Κόντογλου το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων για το 

λογοτεχνικό και εικαστικό έργο  του από την Ακαδημία Αθηνών. 

 

Ο Φώτιος Κόντογλου πέθανε στις 13 Ιουλίου 1965 στον «Ευαγγελισμό» από 

τις επιπλοκές που του είχε προκαλέσει ένα αυτοκινητικό δυστύχημα. Θεωρείται από 

τους σημαντικότερους εικαστικούς καλλιτέχνες, που άνοιξε νέους δρόμους στην 

ελληνική ζωγραφική. Το πλούσιο λογοτεχνικό του έργο παρέμεινε εν πολλοίς 

στρατευμένο στην υπόθεση του Χριστιανισμού, όμως, τα πρώιμα έργα του και 

ιδιαίτερα το μυθιστόρημα «Πέδρο Καζάς» ανήκουν στις σημαντικές στιγμές της 

λογοτεχνίας μας. 

 

 

                                                           
18

Ν. Ζία, Ὁ Ζωγράφος Φώτης  Κόντογλου, στο  «Τετράδια «Εὐθύνης» 23, σ. 114. 
19

Γιώργος Χατζημιχάλης, «Φώτης Κόντογλου», περ. Νέα Εστία, 159 (2006) 737. 
 

http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=42
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Γ. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 

 

 Το καίριο ερώτημα  που τίθεται σχετικά με τη συγγραφική δραστηριότητα του 

Φώτη Κόντογλου αφορά στη σχέση της αφηγηματικής πλασματικότητας με τη ζωή. 

Είναι αυτονόητο ότι το ερώτημα  γίνεται πιο επιτακτικό όταν η λογοτεχνική 

δημιουργία αρχίζει να συνδέεται με τη μίμηση, την ανάπλαση και την ανάμνηση της 

εμπειρίας της ζωής του ίδιου του δημιουργού.
20

 Το λογοτεχνικό έργο του Κόντογλου 

δεν αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα αυτόν. Δεν μένει ανεπηρέαστο από την 

ιστορική εξέλιξη, δηλαδή συνδέεται αδιαφιλονίκητα με το ρεαλισμό.  

 Το πρώτο στοιχείο που επηρεάζει και καθοδηγεί την πένα του ήταν τα παιδικά 

του χρόνια κοντά στον ηγούμενο κηδεμόνα θείο του με τις προσλαμβάνουσες  

παραστάσεις του στο μοναστήρι, οι οποίες εδραιώνουν μέσα του την πίστη του στην 

παράδοση και στην ορθοδοξία. Αναφέρει χαρακτηριστικά αφουγκραζόμενος τις 

λεπτομέρειες από την σκηνοθετική περιγραφή του Αϊβαλιώτικου αιγιαλού και του 

εκκλησιαστικού χώρου και βιώματός του σ’ αυτόν. « […] Πολλά ρημοκκλήσια 

βρίσκουνται χτισμένα απάνου στα μικρά βουνά και κοντά στη θάλασσα. Ευωδιάζουνε 

καθαρά κι ασπρισμένα. Οι γυναίκες κ’ οι άνδρες τα διατηρούνε, τα στολίζουνε με 

μυρσίνες, με δάφνες και με αβαγιανούς. Την Άγια Τράπεζα τη στρώνουνε με κεντημένα 

τραπεζομάντιλα, αρχαίο σχέδιο, βάζουνε και κουρτίνες στου τέμπλου τα κονίσματα. Στο 

κόνισμα της Παναγιάς  και στους άλλους άγιους κρεμάζουνε τάματα, ανθρωπάκια, 

μάτια, χέρια , ποδάρια, πρόβατα, καΐκια κι άλλα πολλά. 

Απ’ όξω απ’ αυτά τα ρημοκκλήσια έχουνε πάντα ένα χαγιάτι για να’ 

αποσκιάζει, κι από κει βλέπεις τη θάλασσα, τους κάβους και τα βουνά. Άμα τελειώσει η 

Λειτουργία, εκεί πέρα κάθουνται και πίνουνε τον καφέ, κ’ ύστερα τρώνε ψάρια και 

θαλασσινά. Τα κορίτσια κάνουνε κούνιες στα δέντρα και τραγουδάνε τούτο το πρωτινό 

το τραγούδι, που ΄ναι σαν τις ζωγραφιές της εκκλησιάς: Θέλω ν’ ανέβω στα ψηλά, στ’ 

Αγιού Γιαννιού το δώμα,…». 

 Το δεύτερο στοιχείο που επηρεάζει το χρωστήρα του είναι το ταξίδι του στο 

Παρίσι και η επαφή που είχε με τη δυτική τέχνη και κυρίως με τον Δομήνικο 

Θεοτοκόπουλο, όπως προκύπτει από τα έργα  του της εποχής εκείνης. Η απλότητα 

και η πρωτόγονη όψη, που δίνει στα έργα του, δεν είναι προσποιητή τόσο στους 

πίνακές του όσο και στα κείμενά του. Την προοπτική δεν την καταργεί εσκεμμένα 

παρά από ανάγκη για να μην εμποδίζεται να εκφράζει αυτό που θέλει.
21

 Η ζωγραφική 

του μπορεί να χαρακτηρίζεται ως φιλολογική αλλά και τα πεζογραφήματά του 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως ζωγραφική απεικόνιση της πραγματικότητας. Ο 

Καΐμης, ξεχασμένος ζωγράφος και συγγραφέας σε μια συνάντηση που είχε με τον 

Φώτη Κόντογλου το 1938 αποτίμησε με ξεκάθαρο τρόπο το έργο του. Ο Αϊβαλιώτης 

ζωγράφος βρίσκεται σε μια αδιάλειπτη σχέση με τον Νεοελληνισμό, που τον πήγε 

πολύ κοντά στο Μακρυγιάννη και τον Παπαδιαμάντη. 

 Αναφέρει χαρακτηριστικά  στο διήγημά του «Τ’ Αϊβαλί η πατρίδα μου»
22

 και 

συγκεκριμένα στα κεφάλαιά του Παραμονή Χριστούγεννα, Χριστούγεννα στη 

σπηλιά, και Αγιασμένες μέρες: «… Ενώ ο μεγάλος ο καφενές φεγγολογούσε και τα 

τζάμια ήτανε θολά από τη ζέστη, η ποντικότρυπα ήτανε σκοτεινή, γιατί η λάμπα, μια 

λάμπα τσιμπλιασμένη, μια άναβε, μια έσβηνε, όπως έμπαινε ο χιονιάς από τα σπασμένα 

                                                           
20

 Δημήτρης Τζιόβας, Το παλίμψηστο της ελληνικής αφήγησης, Οδυσσέας, β΄ έκδοση, Αθήνα, 2002. 
21

 Δ. Καραπιπέρης, Στο: Φ. Κόντογλου, Η. Βενέζης, Ασημ. Πανσέληνος, Οράματα και πάθη του 

Ελληνισμού, Εισηγήσεις Συνεδρίου της 26
ης 

- 28
ης

 Σεπτεμβρίου 2003. 
22

 Φώτης Κόντογλου, Τ’ Αϊβαλί η πατρίδα μου, Εκδ. Άγκυρα, Αθήνα, 2014. 
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τζάμια της πόρτας. Η φυτιλήθρα ήτανε στραβοβιδωμένη και τσαλαπατημένη σαν το 

μούτρο του καφετζή, του μπάρμπα-Γιαννακού του Χατζή, το φιτίλι στραβοκομμένο, το 

γυαλί σπασμένο από το ΄να μάγουλο και στην τρύπα είχανε κολλημένο ένα κομμάτι 

ταραμαδόχαρτο. Βάλε με το νου σου τι φώς έδινε μια τέτοια λάμπα! Κάτω τα σανίδια 

ήτανε σάπια και τρίζανε. Στον τοίχο ήτανε κρεμασένα δύο-τρία παμπάλαια κάντρα, 

καπνισμένα σαν αρχαία εικονίσματα: το ΄να παρίστανε τον Μέγα Πέτρο μέσα σε μια 

βάρκα που την έδερνε η φουρτούνα, τ’ άλλο το μάντη Τειρεσία που μιλούσε με τον 

Αγαμέμνονα, τ΄ άλλο τον Παναγή τον Κουταλιανό που πάλευε με την τίγρη…». 

 Το τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι η μικρασιατική καταστροφή , την οποία 

έζησε  σε όλη της την τραγικότητα. Γράφει χαρακτηριστικά γι’ αυτήν. «…Τι να 

σημειώσω στο χαρτί χωρίς να κατρακυλήσει κ’ ένα ζεματιστό δάκρυ, να λιώσει τα 

ψηφιά; Τ’ όνομά σου;  Ή κατά πού έπεφτε η αγιασμένη μεριά, που βρισκόσουν μια 

φορά, απάνου στην επιφάνεια της γής;», ενώ στα Μπουγάζια τ΄ Αϊβαλιού περιγράφει: 

«…Όποιος μπεί στην από μέσα θάλασσα, βρίσκει μια πλάση φαντασίας, γεμάτη ειρήνη 

και αγαλλίαση. Όλα είναι μικρά και καθαρογραμμένα, σα να ΄ναι ζωγραφισμένα με το 

πινέλο, τα ήμερα τα βουνά, τα παράδοξα τα βράχια, οι κάβοι, οι αμμουδιές, οι αγκάλες 

που καλάρει από μέσα τους ένας μοσκοβολημένος αγέρας, ένα-δύο νησάκια σαν 

πλεούμενα, τα παράξενα καΐκια με σχέδιο αρχαίο, π’ αρμενίζουνε στις πιο κρυφές 

γωνιές του μπουγαζιού, μ’ έναν σύντομο λόγο όλα είναι σαν ψεύτικα παιγνίδια της 

φαντασίας.». Παράλληλα, στο ίδιο κεφάλαιο του ομώνυμου βιβλίου του παρομοιάζει τ’ 

Αϊβαλί με Παράδεισο σιμά στην Ασία, Ανατολή Ανατολών. Περπατάς σε έρημες 

ακρογιαλιές, μα δε σου φαίνονται έρημες, γιατί οι πιο αρχαίοι άνθρωποι εδώ ζήσανε 

από τότε που θεμελιώθηκεν ο κόσμος…». 

 Συμπερασματικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η περιγραφική δεινότητα του 

Κόντογλου είναι ένας συνδυασμός μιας υποκειμενικής και αντικειμενικής περιγραφής 

του χώρου και του χρόνου, μια σύζευξη της εκκλησιαστικής και βυζαντινής 

παράδοσης με την ρωμιοσύνη στο χωροχρόνο. Η γλαφυρότητα και η λυρικότητα της 

περιγραφής του επιτυγχάνεται με τη χρήση επιθέτων, επιθετικών προσδιορισμών, 

ρημάτων αλλά και σχημάτων λόγου όπως  παρομοιώσεις και έντονο συνυποδηλωτικό 

λόγο. Αυτού του είδους η εκφραστικότητα συνοδεύεται από μία πιστή εικονοποιία 

διανθισμένη από τα συναισθήματα του ανθρώπου-Κόντογλου που έζησε σε ανατολή 

και δύση ενώ με τη λογοτεχνίζουσα γλώσσα του απέδωσε σε ύφος απλό, λιτό και 

απέριττο, τόσο με τη γραφίδα όσο και με τον χρωστήρα του, την έννοια του 

ελληνισμού στο ρου της ιστορίας.  
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Δ. ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Φ. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΤΟΥ 

 

 
 

Α. Παπαδιαμάντης διά χειρός  Φ. Κόντογλου 

 

 

Ο Φώτης Κόντογλου στο βιβλίο του "Τό Αϊβαλί η πατρίδα μου" αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Μοιρολογώ την κουρσεμένη πατρίδα μου, τ' Αϊβαλί της Μικράς 

Ασίας, και μαζί τη ζεστή φωλιά μου, το υποστατικό που ζούσα αποτραβηγμένος. Ήτανε 

ένα βραχόβουνο, μια χερσόνησο, που μ’ αφήσανε κληρονομιά οι μπαρμπάδες μου. 

Είχανε ζήσει και πεθάνει πάνου κει πάππου προσπάππου, καλόγεροι οι πιο πολλοί. 

Τώρα… κλαίγω για το χαμό του, μα το πόσο πονώ, καταλαβαίνω πως δε θα μπορέσω 

να το πω με λόγια ποτές μου. Τι να σημειώσω στο χαρτί χωρίς να κατατρακυλήσει κ’ 

ένα ζεματιστό δάκρυ, να λυώσει τα ψηφιά;». 

 

Σιγά-σιγά, ὁ Κόντογλου, με περισσή τόλμη και θάρρος, συνδέει την τέχνη της 

γραφίδας του (και φυσικά και την τέχνη του χρωστήρα του) με την προϋπόθεση μιας 

βαθύτερης και καθολικότερης πνευματικής αναφοράς. Το πρόβλημα της έκφρασης γι' 

αυτόν συνδέεται με το πρόβλημα του ανθρώπου στην εποχή του απόλυτου 

ανθρωποκεντρισμού. Και το πρόβλημα του άνθρωπου είναι αναπόσπαστα δεμένο για 

τον Κόντογλου, με την πνευματική εμπειρία της συλλογικής ετερότητας στην οποίαν 

ανήκει. Δηλαδή, με την μετοχή στην καθ' ημάς ορθόδοξη παράδοση. Δύο 

διαφορετικές τοποθετήσεις του μας βοηθούν να κατανοήσουμε τα στάδια αυτής της 

πορείας. Γράφει: 

«Ὅ,τι ἔκανα τὄκανα στὸ ὄνομα τῆς ἁπλότητας. Εἶναι λοιπὸν πιὸ ὡραῖο πράγμα 

ἀπὸ τὴν νίκη τῆς ἁπλότητας; Εὐτυχία χωρὶς ἁπλότητα δὲν γίνεται. Καὶ ἡ Τέχνη εἶναι 

εὐτυχία». 

 

Καὶ ἀλλοῦ: 

«Τὴν Τέχνη τὴν πήραμε στὰ  χωρατά. Ὁ κάθε ἕνας γράφει καὶ ζωγραφίζει.» 
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 Ο Φώτος Πολίτης γράφει τια τη ζωγραφική του: «Η ζωγραφική του … θα 

μπορούσε να υψωθεί σε πρότυπο… χωρίς καμιά δουλική μίμηση, ποτισμένος μονάχα 

από τη βυζαντινή και λαϊκή παράδοση. Ο Κόντογλου χρησιμοποιεί ερυθροκάστανο 

προπλασμό με λεπτά φώτα στην απόδοση του προσώπου, κατά την παράδοση της 

κρητικής Σχολής, έντονες σχηματοποιήσεις στην απόδοση σωματικών λεπτομερειών, με 

διακοσμητικά αποτελέσματα, τοπίο χωρίς ρεαλιστικό χαρακτήρα, αιχμηρά πρισματικά 

βουνά, χρωματική αρμονία με αποφυγή δυνατών τόνων. Τα πρόσωπα αποδίδονται 

μετωπικά με έντονα περιγράμματα, με σχηματοποίηση των ανατομικών λεπτομερειών 

και διακοσμητικότητα. Το ζωγραφιστό, επίσης, πλαίσιο τού έργου του παραπέμπει στην 

λαϊκή τέχνη».
23

 

 Ο Νίκος Εγγονόπουλος αναφερόμενος στο βιβλίο του «Τ’ Αϊβαλί, η πατρίδα 

μου» μας λέει χαρακτηριστικά: «Είναι αναμνήσεις από γεγονότα της τρεχούμενης ζωής 

και από τύπους του τόπου του, γραμμένες με πολύ πνεύμα, συγκίνηση και λεπτότητα με 

μιαν ανυπέρβλητη παραστατικότητα. Ο Κόντογλου υπήρξε ένας άριστος σχεδιαστής. 

Αυτό το διαπιστώνουμε βλέποντας τα άφθονα θαυμάσια σχέδιά του, που διακοσμούνε 

τα «Ταξείδια» του. Τα θέματά τους πολυποίκιλα: τοπία, προσωπογραφίες, κτίρια, 

τοιχογραφίες, προσχέδια εικόνων. Παντού το σχέδιο είναι τέλειο, σταθερό 

συντεθειμένο, εύγλωττο. Καθορίζει  επαρκώς τη μορφή του σχήματος, την αξία του την 

ποιότητά του, το φωτισμό του, ένα σχέδιο «πνευματικό».  Με τον καιρό ο Κόντογλου 

προχωρεί σε μια κλασσική Βυζαντινή γραφή, η οποία δεν χάνει τίποτα από την 

πνευματικότητά της και το συνθετικό της χαρακτήρα. Ο Κόντογλου ήταν ένα λαμπρός 

χρωματιστής, το χαίρεται το χρώμα κα ξέρει να το συνθέτει, να το συνταιριάζει με τα 

άλλα γειτονικά χρώματα για να αποκτήσει πλούσιες και πολύτιμες αρμονίες με μία 

μοναδική λαμπρότητα». 

 

Ο Δημήτρης Κοσμόπουλος γράφει για τον λογοτέχνη Κόντογλου καὶ τον 

ἑλληνικὸ μοντερνισμὸ «…
24

Ἀλλὰ γιατί ὁ Κόντογλου εἶναι ἰδιόρρυθμη περίπτωση; Μά, 

πρῶτα ἀπὸ ὅλα, διότι στὴ φθίνουσα ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἐμφανίζεται, μοναχικὸς καὶ 

ἀπαρόμοιαστος ἐν σχέσει πρὸς τὸ γενικὸ κλίμα, τὸ ἀπολύτως μεταβατικὸ — μιλῶ γιὰ τὸ 

κλίμα τοῦ Μεσοπολέμου — , ἔρχεται σὰν θυελλώδης ἄνεμος καὶ ἀναποδογυρίζει τὰ 

κυρίαρχα μοτίβα. Ἡ ἰδιοτυπία τοῦ Πέδρο Καζᾶς, ποὺ ἐκδίδεται στὰ 1920, φέρνει 

φρέσκο νερό, ἀπὸ ἄλλὰ χώματα βγαλμένο. Αὐτὸ τὸ ἔνιωσαν ἀμέσως πολλοί. Ὁ 

Δασκαλάκης, ὁ Αὐγέρης, ὁ Ἀλεξίου, ὁ Καζαντζάκης, ὁ ὁποῖος ἔγραψε: 

Μιὰ πόρτα ἀνατολίτικη ἄνοιξε στὴ μίζερη, μικρόπνοη, μικροῦ χώρου λογοτεχνία μας 

καὶ μπῆκε μία μεγάλη ἀναπνοή. 

 

 

 

 

 

Καὶ θὰ ἰσχύει πάντοτε ὁ λόγος τοῦ Γιώργου Ἰωάννου: 

                                                           
23

 Π.Β. Πάσχου, Φώτης Κόντογλου, 25 χρόνια από την κοίμησή του, Εκδόσεις Τήνος, Αθήνα, 1985. 
24

 Ἀπὸ «Τὰ ὅρια τῆς φωνῆς», (Δοκίμια γιὰ τὴν νεοελληνικὴ λογοτεχνία), ἐκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ 

Α.Ε. Άθήνα 2002, σελ. 162. 
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«Ὅποτε καθίσω καὶ λογαριάσω τί γερό, τί ἀκατάλυτο ἔχω στὴν βιβλιοθήκη μου, τί θὰ 

μποροῦσα νὰ πιάσω σὲ μιὰν ὥρα ἀνάγκης καὶ νὰ στυλωθῶ, πιάνω τὸν Κόντογλου».
25

 

 

Ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης μιλᾶ ἐξ ὀνόματος ὅλης της γενηᾶς του: 

[…] «τὴν ἀγάπη μου γιὰ ὅ,τι ἀποτελεῖ μία καταφρόνεση τῆς στεγνῆς λογικῆς, μία 

περιπέτεια τοποθετημένη πέρα ἀπὸ τὰ σύνορα τοῦ φρόνιμου καὶ τοῦ γνώριμου, τὸ 

κέντρισμα γι' αὐτὸ τὸ κυνήγι τοῦ «θαυμαστοῦ», ποὺ λέω νὰ μὴν τὸ σταματήσω ποτέ 

μου, δὲν μπορῶ νὰ ξεχάσω, μοῦ τὄδωσε πρώτη φορά, ὁ Pedro Cazas τοῦ Κόντογλου, 

τότε ποὺ μαθητής, ἀκόμα βυθιζόμουνα μὲ μία παράξενη κι ἀλλόκοτη γοητεία στὶς 

σελίδες του. Σήμερα, ὕστερα ἀπὸ τόσα χρόνια, δὲν παύω νὰ κηρύχνω τὴ μεγάλη 

σημασία ποὺ ἔχει ὁλόκληρο πιὰ τὸ ἔργο τοῦ Κόντογλου, γιὰ τὴν γενιά μας, ἔργο ἀπὸ τὰ 

λίγα ἐκεῖνα ποὺ ἀφήνουν τὴν ἀπολησμονημένη φωνὴ τῆς Ἀνατολῆς νὰ ξανακουστεῖ καὶ 

πάλι μ' ὅλα της τὰ δικαιώματα καὶ νὰ μᾶς θυμίσει ποιὰ μπορεῖ νάναι ἡ σωστὴ θέση ἑνὸς 

τόπου προορισμένου ἀπὸ τὴν ἴδια του τὴν παράδοση νὰ στέκει κυρίαρχα ἀνάμεσα στὰ 

δυὸ μεγάλα ρεύματα ποὺ τὸν διαπερνᾶνε, νὰ τὰ ζυγιάζει, νὰ τὰ κρίνει, νὰ κρατάει ὅ,τι 

καλλίτερο ἔχουνε, νὰ τὰ συγχωνεύει καὶ τελικά, νὰ τὰ ξαναδίνει — προσθέτοντας τὸ 

μεράκι της ψυχής του — σα μίαν μίμητη και μοναδική σύνθεση».
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ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Στην ανάληψη αυτού του προγράμματος δεν ακολουθήσαμε μόνο την 

πεπατημένη της σταχυολόγησης πηγών της εργοβιογραφίας του Μικρασιάτη 

λογοτέχνη, Φώτη Κόντογλου. Προσπαθήσαμε, καθηγητές και μαθητές, ενώνοντας τις 

δυνάμεις μας να αποτυπώσουμε μέσα από ένα πανηγύρι οπτικών και ηχητικών 

περιγραφών των βιβλίων του συγγραφέα, τον Αϊβαλιώτικο αιγιαλό και τις Χαμένες 

Πατρίδες με τιμόνι την καρδιά και πηδάλιό μας το συναίσθημα, που αποπνέουν οι 

εικόνες, οι ήχοι, τα χρώματα και ο μουσικός τόνος γραφής του λογοτέχνη. 

 Χρειαζόμασταν νέα μορφωτικά αγαθά, ικανά να καλλιεργούν το συναίσθημα, 

τη φαντασία, τη γλώσσα των παιδιών, που να ταυτίζεται με τη σκέψη, την αισθητική 

ουσία και τον προβληματισμό. Η λογοτεχνική γλώσσα του Κόντογλου ήλθε να 

μετουσιωθεί μέσα από τα μάτια των μαθητών μας σε ποιήματα και σε ζωγραφιές με 

την αναπαραγωγή μορφών, ενάλιων τόπων, αιγιαλών, προσώπων, φυσικών 

φαινομένων. Τα έργα των παιδιών μιλούν από μόνα τους. Πώς η θάλασσα του 

συγγραφέα έγινε πατρίδα για τα παιδιά, πώς οι εκπατρισμένοι Αϊβαλιώτες 

μετατράπηκαν σε σύγχρονους νέους γλεντοκόπους, η καταιγίδα του ξεριζωμού σε 

αέναο μυστικό της ίδιας της ζωής, μόνο οι μαθητές μας, ως μικροί ζωγράφοι και 

ποιητές, μπόρεσαν να τα μεταπλάσσουν με τα δικά τους μάτια και τη δική τους ψυχή. 

Οι μαθητές  εμπνευσμένοι από τις περιγραφές του Φ. Κόντογλου, άφησαν τη 

δημιουργική τους φαντασία να ξεδιπλωθεί μέσα από τις ζωγραφιές τους και τον 

ποιητικό τους λόγο. Στόχος του προγράμματος υπήρξε από την αρχή να τους 

καταστήσουμε  κοινωνούς του συγγραφικού έργου του Μικρασιάτη λογοτέχνη, που 

θυμίζει περισσότερο «ζωγράφο» και λιγότερο «συγγραφέα», αφού αφήνει περιθώρια 

στη φαντασία και στην κριτική σκέψη, βρίσκοντας  την καλύτερη δυνατή εφαρμογή η 

άποψη ότι «τα πιο γόνιμα βιβλία δεν είναι εκείνα που μας μαθαίνουν κάτι, αλλά 

εκείνα που μας διεγείρουν το στοχασμό, τη φαντασία και τις αισθήσεις» 

συμβάλλοντας στη διαμόρφωση τόσο του συναισθηματικού όσο και του διανοητικού 

κόσμου τους.  

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η λογοτεχνία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά με τη 

συγκινησιακή της γλώσσα και το έργο της εκπαίδευσης. Η προσπάθεια για ποιητική 

δημιουργία μέσα στην τάξη οδηγεί στη βαθιά κατανόηση της δημιουργίας μέσα από το βίωμα 

και την προσωπική εμπειρία. Οι μικροί ποιητές μας ερχόμενοι σε επαφή με τον κόσμο της  

εκτός από απλοί δέκτες έγιναν και συνδημιουργοί, γιατί «ωθήθηκαν» από τον συγγραφέα να 

μετασχηματίσουν  μόνοι τους τις λέξεις που τους προσφέρει σε εικόνες γεμάτες χρώμα, 

τρυφερότητα, έμψυχα και άψυχα, να στήσουν δηλαδή ένα κόσμο ολόκληρο με το δικό τους 

τρόπο, θέτοντας σε λειτουργία όλες τις νοητικές, ψυχικές και αισθητικές τους ικανότητες.. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο ποιητικός λόγος των μαθητών μας  στη σύγχρονη εποχή της 

τεχνοκρατικής και μηχανοποιημένης σκέψης, τους βοήθησε στο να ερμηνεύσουν τη 

λογοτεχνική πέννα του Κόντογλου με τις δικές τους προτάσεις, που με τη σειρά τους 

συμβάλλουν, όπως ο T.S Eliot αναφέρει χαρακτηριστικά, στην «επαύξηση της ίδιας της 

ζωής». 
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Έργο της Ευτυχίας Βαλαβάνη, μαθήτριας της Β΄ Λυκείου. 
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Έργο της Αναστασίας Βερβέρη, μαθήτριας της Β΄ Λυκείου
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Καταιγίδα 

 
Οργισμένη η θάλασσα στέλνει τ’ άγρια νερά της, 

Να χτυπήσουν τις ακτές, 

Με όλη τους τη δύναμη λες για να τις σπάσουν. 

Τέτοιος είναι ο θυμός της. 

 

Ο άνεμος και αυτός φυσά λυσσασμένα, 

Παρασέρνοντας αφρούς, 

Τινάζει μακριά ό,τι μπορέσει να σηκώσει. 

Τέτοια είν’ η μανία του. 

 

Μαζί αυτοί οι δυo γίγαντες της φύσης, 

Μια μουσική συνθέτουν. 

Με μπουμπουνητά, σφυρίγματα και εκκωφαντικές κραυγές, 

Τον κόσμο να τραντάξουν. 

 

Και μέσα στο πανδαιμόνιο και το χαμό, 

Μες την ταραχή, 

Μπορεί ο καθένας το μυστικό του να φωνάξει, 

Χωρίς το φόβο ν’ακουστεί. 

 

 

Γαγάνη Ανδριάνα, μαθήτρια της Α΄Λυκείου 
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 Τα μυστικά της θάλασσας 
 

Θάλασσα,μια λέξη μόνο και ένας κόσμος πίσω από αυτήν κρυμμένος. 

Ένας κόσμος διαφορετικός,μια αλλιώτικη ομορφιά. 

Σαν θες να την εξερευνήσεις,θα σου δείξει όλα της τα μυστικά. 

Θαρρείς πως είναι ζωντανή,πραγματική κοπέλα. 

Έχει βουή να την ακούς,έχει υφή να την αγγίζεις,έχει όψη να την κοιτάς να μην 

χορταίνεις. 

Άλλοτε είναι ήρεμη,γαλήνια και άλλοτε φουρτουνιασμένη,ταραγμένη. 

Τι νιώθεις για αυτήν ποτέ σου δεν θα μάθεις. 

Τη σέβεσαι,την φοβάσαι,ανάμεικτα συναισθήματα παίζουν μέσα σου. 

Εκείνη πάντα η ίδια θα είναι. 

Έτοιμη να την εξερευνήσεις. 

Τα μυστικά να μάθεις της θάλασσας. 

Κοτζαμπουρούνη Αγγελική-Ζωή, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου 

 

 

Ο δρόμος ο μοναδικός 
 

Ένα απ' τα θαύματα του κόσμου είναι αυτή, 

μέσα της κρύβει το καθετί, 

έχει μια δικιά της ωραία φωνή για να μιλά, 

σε ανθρώπους,σε πουλιά, 

κάθε λογής θαλασσινά, 

να φέρνει πιο κοντά της. 

Μέσα της θα ανακαλύψεις το παραμύθι που ζητάς, 

το όνειρο που λαχταράς, 

συναίσθημα από τα πιο ωραία της καρδιάς, 

όπως έχεις διαβάσει. 

Και αν είσαι κάποιος που δεν την έχει νιώσει, 

που δίπλα της δεν έχει μεγαλώσει, 

δεν θα με καταλάβεις,δεν μπορείς. 

Γιατί η θάλασσα θέλει φροντίδα,θέλει αγάπη,σεβασμό, 

για κάποιους είναι η πατρίδα, 

γι άλλους ο δρόμος ο μοναδικός για την Ιθάκη, 

στην οποία δεν έχουν φτάσει. 

Κοτζαμπουρούνη Αγγελική-Ζωή, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου 
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