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Περίληψη

Η συγγραφική παραγωγή του Φώτη Κόντογλου διαποτίζεται από το μυστικι-

στικό ημίφως της βυζαντινής τέχνης και τη θρησκευτική πίστη του δημιουργού 

της, από το λαϊκότροπο ύφος και την αυθεντικότητα μιας απλής και άμεσης 

αναφοράς στα ανθρώπινα ήθη, ενώ συχνά η γραφίδα του περιδιαβαίνει σε τόπους 

εξωτικούς και παράξενους. Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών 

οδηγεί στη συγκρότηση ενός έργου πρωτότυπου, με πνεύμα ταπεινότητας κι 

ευλάβειας αλλά και εκφραστική ρώμη. Στην παρούσα εργασία επισημαίνεται 

επιπλέον η σημασία των χαρακτήρων ως πυρήνων γύρω από τους οποίους ανα-

πτύσσεται η αφήγηση, καθώς και ο διπολικός χαρακτήρας της ανθρωπολογίας 

του, με τα ακραία πρότυπα βίου του ασκητή και του κουρσάρου. Επίσης, χαρτο-

γραφείται συνοπτικά η δυνατότητα δημιουργικής ανάπλασης του λογοτεχνικού 

κειμένου μέσω της σκηνικής του ανασύστασης, σε μια αφαιρετική σκηνοθετική 

ματιά, με δομικά συστατικά την υποκριτική απόδοση του αφηγηματικού λόγου 

στη μορφή του θεατρικού αναλογίου, τις κινησιολογικές και χοροθεατρικές 

τεχνικές, τη ζωντανή μουσική υπόκρουση. 
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Ο Φώτης Κόντογλου, Έλληνας συγγραφέας και ζωγράφος, γεννημένος στο 

Αϊβαλί της Μ. Ασίας στα τέλη του 19ου αιώνα και πρόσφυγας στην Ελλάδα 

μετά τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, έχει δημιουργήσει ένα ιδιότυπο 

και μοναδικό έργο στα νεοελληνικά γράμματα.  Υπηρέτησε την τέχνη του 

ορμώμενος από την ιδεολογική του στράτευση και αφοσίωση στο δόγμα, στη 

λατρεία και στην παράδοση της Ελληνορθόδοξης Χριστιανικής εκκλησίας, 
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κάτι που είναι εξίσου εμφανές στο εικαστικό του έργο, αποτελούμενο στο 

μεγαλύτερό του μέρος από βυζαντινές αγιογραφίες σε εκκλησίες και μοναστή-

ρια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η επίδραση των αρχών της βυζαντινής 

αισθητικής διαπιστώνεται και στην τεχνική επεξεργασία του αφηγηματικού 

του υλικού, η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία βάθους και προοπτι-

κής, από την παρατακτικότητα στη δόμηση, από το επίπεδο πλάσιμο και τη 

χαλαρότητα του μύθου (σε βαθμό που να δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται 

μάλλον για τη συρραφή αυτοτελών επεισοδίων). Η έλλειψη κίνησης εμφα-

νίζεται όχι μόνο στην περιορισμένη (έως ανύπαρκτη) πλοκή, αλλά και στο 

μυθιστορηματικό σκηνικό και στους ήρωες, στους οποίους δεν συναντάται 

η τυπολογία των ηρώων της δυτικής μυθιστορηματικής παράδοσης, με την 

περίπλοκη προσωπικότητα και τις μεταστροφές τους. Στον Κόντογλου τα 

πρόσωπα αποδίδονται σχηματοποιημένα, χωρίς ψυχολογικό βάθος, και πα-

ραμένουν στατικά, μη εξελισσόμενα και μονοδιάστατα κατά την πορεία της 

αφήγησης (Σκοτεινιώτη, 2005).

Με ατομικά γνωρίσματα που επαναλαμβάνονται σε διαφορετικά αφηγήμα-

τα και με σταθερές λειτουργίες, οι χαρακτήρες αποτελούν τον πυλώνα της 

αφηγηματικής σύνθεσης, γύρω από τον οποίο διαρθρώνεται η πλοκή και 

οργανώνεται το μυθιστορηματικό τοπίο (Αθανασόπουλος, 1985, 163-164). 

Ταυτόχρονα, μέσα από τους χαρακτήρες γίνεται ανάγλυφο το βιοθεωρητικό 

όραμα του Κόντογλου. Στους κόλπους της πλούσιας, χειμαρρώδους ανθρω-

πογεωγραφίας του, αναβιώνει ένα μοντέλο ζωής παραδεισένιας, που δεν έχει 

μολυνθεί από το μικρόβιο του δυτικού τεχνοκρατικού πολιτισμού, από την 

εγκεφαλική αντιμετώπιση της ζωής, από τις υλιστικές επιδιώξεις και τον εξορ-

θολογισμό της θρησκείας. Κυριαρχεί ένας τύπος ανθρώπου που περιφρονεί 

ή αρνείται τις καθιερωμένες  αξίες του πολιτισμού (δόξα, πλούτη, μεγαλεία, 

έρωτες, εξουσία), αναπολεί τα περασμένα και αναλογίζεται συνεχώς τη μα-

ταιότητα όλων των σπουδαιοφανών επιτευγμάτων του ανθρώπου. Σαν βρεθεί 

στη θάλασσα, παλεύει με τη φύση, την εξημερώνει και νιώθει ότι ταυτίζεται 

μαζί της. Άλλοτε, πάλι, μακάριος μέσα στην αποκοπή του από τις εξελίξεις 

του σύγχρονου κόσμου, αθώος, «νήπιος», ολιγαρκής, καρτερικός και μεγα-

λόθυμος, απολαμβάνει τα δώρα της φύσης, ιδίως της φύσης της «βλογημένης 

Ανατολής», που παρέχει άφθονα τα μέσα για την επιβίωση του ανθρώπου, 

και πλέκει ύμνους στο μεγαλείο της και (μέσω αυτής) στο Δημιουργό της∙ 

συγγενεύει, κατά μίαν έννοια, με τους πρωτόπλαστους της Εδέμ, πριν αυτοί 

φάνε καρπούς από το δέντρο της γνώσης και του κακού (Papadopoulos & 

Skotinioti, 2009).
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Στα ακραία του όρια, το παραπάνω στερεότυπο συγκεκριμενοποιείται σε δυο 

εκ διαμέτρου αντίθετους κοινωνικά και ιδεολογικά ανθρώπινους τύπους: 

αυτόν του ασκητή, που είναι σχεδόν αποκλειστικό γέννημα της Ανατολής, 

και εκείνον του κουρσάρου, που κατάγεται από τις ποντοπόρες εξορμήσεις 

και επιχειρήσεις των Ευρωπαίων. Από τη μια, παρακολουθούμε τη ζωή των 

οσίων και αναχωρητών μοναχών της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, 

περίκλειστων στη μοναξιά και στην επικοινωνία με το Θεό∙ από την άλλη, 

τη ζωή ποντοπόρων και θαλασσοπόρων ναυτικών, εξερευνητών εξωτικών 

περιοχών, κουρσάρων ή ναυαγών των εγγλέζικων ιστιοφόρων, επίσης των 

άγριων conquistadores της Αμερικής. Τα δύο αυτά πρότυπα βίου, που ξε-

φεύγουν από το κοινό μέτρο, βρίσκουν μια σύζευξη μυστική, μια ενότητα 

αδιαίρετη.1 Αν και φαίνεται να αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό, έχουν όμως 

ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: τη φυσικότητα της συμπεριφοράς και τη 

χαρακτηρολογική απλότητα2 (Αθανασόπουλος, ό.π., 133). Και οι δύο αυτές 

ομάδες ανθρώπων διάγουν μια ζωή των άκρων, η οποία τους κρατά απομα-

κρυσμένους και αποκομμένους από τον υπόλοιπο κοινωνικό ιστό και απαιτεί 

απ’ αυτούς υπέρτατες σωματικές και πνευματικές δυνάμεις για να φέρουν εις 

πέρας την αποστολή τους. Επομένως, πρόκειται για ξεχωριστούς ανθρώπους, 

για «ήρωες» της αγιοσύνης, της περιπέτειας, αλλά και της καταστροφής, με  

πυρηνικά χαρακτηριστικά τους τόσο την τάση της φυγής μακριά από τον 

ανθρώπινο-κοινωνικό περίγυρο, όσο και το όνειρο της ερημίτικης ζωής στους 

κόλπους της φύσης και, ιδίως, μέσα ή δίπλα στη θάλασσα. 3 

1 «Όλοι ετούτοι οι πειρατές και οι ζορμπαλήδες συμπυκνώνονται στο ληστή του Σταυρού. Και οι 

άγιοι στους ευλαβούμενους, στους ασκητές, στους προσκυνούντες, στους μάρτυρες. Η κακία 

που μετανοιώνει και η αγιότητα που πορεύεται αμετακίνητη, μυστικά ενώνονται στην ψυχή του 

Κόντογλου» (Κορέλας, 1998, 40).
2  Στην ανθρωπολογία του Κόντογλου η ύπαρξη των ασκητών από τη μια και των φονιάδων από 

την άλλη δεν αντιστοιχεί στις ηθικές ιδιότητες του καλού και του κακού όπως αυτές εγγρά-

φονται στη νεότερη πολιτισμική αντίληψη. Ο φόνος εντάσσεται στο πλαίσιο ενός αρχαϊκού 

αμοραλισμού, σημάδια του οποίου ανιχνεύονται στο λαϊκό παραμύθι. Αποτελεί μια ενστικτώδη 

πράξη, απαλλαγμένη από ηθικά κίνητρα, στην οποία προσωποποιείται η ακατέργαστη ορμή 

των φυσικών δυνάμεων. Εν τέλει, ο συγκερασμός του πρωτόγονου με το χριστιανικό στοιχείο 

πραγματώνεται με τη μετάνοια των ηρώων (Αθανασόπουλος, ό.π., 135-137).
3 Η απόδοση του φυσικού πλαισίου κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιδιάζουσα υφολογία του συγ-

γραφέα, ο οποίος βιώνει το τοπίο με μια ευδαιμονιστική φυσιολατρία, μια μεθυστική αίσθηση 

χρωμάτων. Η καταιγιστική αυτή εικονοκλαστική διάθεση συνδέεται αναμφισβήτητα με τη διττή 

του καλλιτεχνική υπόσταση. Διακονεί αρμονικά και ισόποσα την τέχνη του χρωστήρα όσο και 

εκείνη του λόγου, με τρόπο που η ζωγραφική να μπολιάζει τους μορφολογικούς κώδικες της 

λογοτεχνίας. Δεσπόζουν οι θαλασσινές όψεις, σε όλες τις συνθήκες και τις μορφές: αγνάντεμα 

της θάλασσας και των καραβιών από τις παραδείσιες ακρογιαλιές της Αιολίας (βόρεια παράλια 
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Το μοτίβο της επιθυμίας για εγκατάλειψη της ζωής στις πόλεις και για αναχώ-

ρηση σε παρθένους τόπους και, συγκεκριμένα, σε ερημονήσια, παρατηρείται 

σε όλα σχεδόν τα έργα του. Έτσι, από την πρώτη του νουβέλα με τίτλο Πέδρο 

Καζάς (1919), που αποτελεί και τη μοναδική του απόπειρα για μυθοπλαστική 

σύνθεση, καθώς στη συνέχεια απομακρύνεται από τη μυθοπλασία και στρέφε-

ται σε αφηγήσεις ιστορικές ή γενικά «πραγματικές», 4 εμφανίζεται ο αυτοδιη-

γητικός αφηγητής Βάκα Γκάβρο, ο οποίος, αφού περιπλανήθηκε σε μακρινά 

μέρη, επιλέγει την απόλυτη μοναξιά σε ένα ερημονήσι. Συναισθηματικά και 

ηθικά αδέσμευτος, ζει σε μυστική και βαθιά αρμονία με το φυσικό σύμπαν, με 

όχημα το ένστικτο και τη γήινη αίσθηση των πραγμάτων, αποδεσμευμένος 

από την ανάγκη για συναναστροφή με τα ανθρώπινα όντα (Σπυροπούλου, 

1998). Η ιστορία ωστόσο υφαίνεται με άξονα τη σχέση του με τον αλλόκοτο 

μοναδικό του σύντροφο, έναν βουβό άγριο, τον Όσο, που τον ακολουθεί εκεί 

και μοιράζεται το καλύβι του. Ο ήρωας τον σκοτώνει, για να  αποκαλυφθεί 

τελικά ότι ο άγριος αυτός ήταν η μετενσάρκωση ενός τρομερού Ισπανού 

κουρσάρου του 16ου αιώνα, του Πέδρο Καζάς, που ναυμάχησε στα 1530 με 

τον Πορτογάλο ναύαρχο Λεοκάντιο Κάλβο. Ο τελευταίος θάφτηκε ζωντανός 

από τον κουρσάρο σε μια σπηλιά του ερημονησιού, κι ο σκελετός του ανα-

καλύπτεται από τον Βάκα Γκάβρο στο τέλος της ιστορίας. Η μυθοποιητική 

γοητεία του έργου οφείλει άφθονα δάνεια τόσο στη ροβινσωνική γραμματεία, 

όσο και στη μακάβρια, gothic εικονοποιία του Πόε: 5

της Μ. Ασίας), φουρτούνες και ναυάγια στη θάλασσα του Αιγαίου, στη Μαύρη Θάλασσα 

ή στους ωκεανούς, στις ακτές της Ασίας και της Νότιας Αμερικής. Ο αναγνώστης εισπράττει 

το αίσθημα της  ηδονοθηρικής σχεδόν τάσης του συγγραφέα προς την εξωτερική όψη του 

κόσμου και των ανθρώπων, προς τον τονισμό της μορφικής, εικονιστικής τους υπόστασης, ενώ 

παραμελείται η διείσδυση στην εσωτερική  πλευρά τους (Μαστροδημήτρης, 1985, 349-351).
4 Η εγκυκλοπαιδικού τύπου αναφορά λίγο πριν από το κλείσιμο του ημερολογίου του Βάκα 

Γκάβρο (Κόντογλου, 1986,  66-71) αποσκοπεί στην πληροφόρηση του αναγνώστη, ώστε 

αυτός να πειστεί  για την αλήθεια της αφηγούμενης ιστορίας. Η ανάμειξη μυθοπλασίας 

και Ιστορίας εντοπίζεται και σε άλλα έργα του Κόντογλου (Σκοτεινιώτη, 2009). 

Η αξιοποίηση ιστορικών διακείμενων συνάδει με την πεποίθησή του για τη συνάφεια της 

λογοτεχνικής αξίας με την αναφορικότητα της διήγησης, άποψη που ανάγεται στην τέχνη 

της αγιογραφίας: η δημιουργία μιας νέας εικόνας δεν στηρίζεται στην πρωτοτυπία και στην 

επινοητικότητα του δημιουργού, αλλά διαμορφώνεται με βάση κάποιο προηγούμενο αρχέτυπο 

(Αθανασόπουλος, 1998, 114-117). 
5 «Και ενώ θα περίμενε κανείς να τελειώνει η διήγηση με τη δολοφονία και την αποκάλυψη της 

ταυτότητας του νεκρού, ωστόσο, ακολουθεί την εφιαλτική κατάσταση στην οποία είχε περιπέσει 

ο ήρωας (‘Δε μου ’δινε πια κανέναν κόπο να περνώ και να ξαναπερνώ από πάνου του, περασμένα 

τα μεσάνυχτα. Δεν κοιμήθηκα ολότελα κάπου πέντε μερόνυχτα’),  μια άλλη εξίσου νοσηρή περί-

οδος που σημαδεύεται από την ανακάλυψη ενός σκελετού , και μάλιστα από τη διαπίστωση πως 

‘ο άνθρωπός αυτός είχε χωθεί ζωντανός’. Δεν υπάρχει πιο αποτρόπαιη πράξη από το να θάψει 
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Πέδρο Καζάς: Όξω απ’ τα θαλασσοπούλια, δεν είδα άλλο ζωντανό 

πλάσμα. Με ξαλάφρωση έπεσε το μάτι μου, ύστερ’ από λίγο, σε 

κάτι βράχους απάνου σ’ ένα μικρό βουνό, που στράβωνε η κορφή 

του απαράλλαχτα όπως η ράχη ενός βοδιού που ’ναι πλαγιασμένο 

απάνου στο πλευρό του. Φτάνοντας εκεί απάνου, έμεινα σαν χαζός 

μπροστά σ’ έναν κόσμο βράχους, που ακουμπούσαν ο ένας απάνου 

στον άλλο σε μια απερίγραπτη σύγχιση∙ θα ’λεγε κανένας πως τους 

πρόφταξα απάνου στη στιγμή να κουτρουβαλήσουν. Από τ’ άλλο 

μέρος, το βουνό κατέβαινε στρωτά έως τα νερά ενός μικρού κόρ-

φου, που ήτανε κλεισμένος απ’ όλα τα μέρη. Θεέ μου! Τι ουράνια 

γαλήνη μού ήρτε μπροστά στο λησμονημένο αυτό κομμάτι της 

θάλασσας!... Από κει που στεκόμουν ξεχώριζα κάτου από το καθαρό 

νερό τις πέτρες και τις πράσινες σκιές του βυθού. […] Δοξάζεις το 

Θεό που δε φτάνει ως εδώ η κακία του διαόλου. Λες: «Είμαι ευτυ-

χισμένος. Ο ήλιος βγαίνει απάνου στο νησί μου μονάχα για μένα, 

για τα θαλασσοπούλια και για τις φώκιες και το βράδι θα φάγω το 

ψωμί μου με ψυχή γεμάτη από ειρήνη. Είναι πολλά χρόνια που’ χω 

ξεχάσει τους ανθρώπους». […] Τον πέτυχα στην παλιά αποθήκη που 

καθόταν. Να πάρει η οργή! Τι παράξενος άνθρωπος!... Με κοίταξε 

αδιάφορος, σα να περίμενε ένα τέτοιο ανέλπιστο πράμα… Πού να 

περιμένει κανένας ένα τέτοιο θάμα! […] Του είπα: Έχω όσα λεφτά 

θέλεις, για να ζήσουμε μονάχοι, τα χρόνια που μας απομένουν… 

Κρύφτηκε ο μισός πίσω απ’ το κλειστό φύλλο της πόρτας, και με δυο 

λόγια μου έδωσε να καταλάβω πως δέχεται να μοιραστεί με μένα την 

ερημιά απάνου στο Ζάτο… […] Ο καΐμένος ο Όσο… Δεν ξέρει πώς 

να μου δείξει την αγάπη του. Στο τραπέζι σηκώνεται πολλές φορές 

να μου φέρει ό,τι φαντάζεται πως έχω ανάγκη… Μου φέρνει δέκα 

φορές περισσότερα απ’ ό,τι μου χρειάζεται. Γεμίζει το πιάτο μου με το 

καλύτερο μέρος κ’ εκείνος κρατά τα κόκκαλα. Με βάζει να καθήσω 

πλάγι στη φωτιά κ’ εκείνος έχει πίσω του το παράθυρο, απ’ όπου 

μπαίνει η ψύχρα της νύχτας… Κάθε στιγμή με ρωτά: Κρυώνεις; […] 

Σ’ όλο το διάστημα που έζησα μαζί του ποτές δεν ανάφερε τίποτα 

για τους ανθρώπους. Μπορούσε να στοιχηματίσει κανένας πως 

αγνοούσε ολότελα την ύπαρξή τους. Είχε απάνου του την αδιαφορία 

των στοιχείων που σπάνει το ραχοκόκκαλό μας. Ήτανε βουβός όπως 

κανείς κάποιον ζωντανό, μία προσφιλή επινόηση του Edgar Allan Poe, μια και τον συναντάμε 

στα διηγήματα ‘Το βαρέλι του Αμοντιλιάδο’, ‘Ο μαύρος γάτος’ και στην ‘Πτώση του Οίκου των 

Άσερ’» (Σπυροπούλου, ό.π., 174).
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όλα τα μεγάλα πράματα∙ όπως ο Θεός κι ο Άδης. Τίποτα δεν είχε 

τη δύναμη να τον βγάλει από τη χάλκινή του απάθεια… […] Είχα 

πάει στο κυνήγι. Κάθησα σιμά στο κανάλι να ξεκουραστώ, όταν μου 

φάνηκε ν’ άκουσα πολλά μουγκρητά μαζί, σα να βέλαζε ολάκερο 

κοπάδι βουβάλια. Στ’ αυτί μου έφταναν πνιγμένα, λες κ’ έβγαιναν 

μέσ’ από τη θάλασσα. Έμεινα στη θέση μου πολλή ώρα, χωρίς να 

ξανακούσω τίποτα. Ξεκινώντας για το καλύβι, έστριψα κατά τύχη 

το κεφάλι μου, κ’ είδα τον Όσο να ’ρχεται σαν μεθυσμένος. Δεν του 

μίλησα διόλου (αρχίζω να τον φοβάμαι)… […]  Γνώρισα τη φωνή 

του Όσο, μ’ όλο που ήτανε πολύ παραμορφωμένη∙ γιατί έκλαιγε. 

Θεέ παντοδύναμε! Ο Όσο! Παρακαλούσε! Έλεγε : «Ξεκούρασέ με, 

σενιόρ Λεοκάντιο! Σενιόρ Λεοκάντιο!» Έπειτα άρχιζε να κράζει με 

φριχτές φωνές, και σε λίγο πετάχτηκε όξω και στάθηκε με τα πόδια 

χωμένα μέσα στα χώματα. Δεν ξέρω πώς δεν πέθανα από το φόβο 

μου!... […] Πέρασα πολύ άσκημα τη νύχτα. Προς την αυγή σηκώ-

θηκα αφανισμένος και βλαστήμησα. Αυτή η κακή συνήθεια μ’ είχε 

αφήσει από τότε που ξεμάκρυνα από τους ομοίους μου, κ’ η άγρια 

γης που πατούσα σα ν’ άρχισε να τρέμει κάτου απ’ τα πόδια μου. 

Μου κατέβηκε να έβγω όξω να ουρλιάξω μαζί με τον άνεμο, και να 

πλανηθώ στα έρημα ακρογιάλια, που δεν υπήρχε ένα καν πλάσμα… 

[…] Άμποτε να μη ξημέρωνε η μέρα κείνη, γιατί το μεδούλι πάγωσε 

μέσα στα κόκκαλά μου, κ’ ένας μαύρος ίσκιος δεν τραβήχτηκε πια απ’ 

την ψυχή μου, όλες τις μέρες που ήρταν κατόπι της. […] Ξεκρέμασα 

το πιστόλι μου…Είχε τυλίξει το ποδάρι του μέσα σε μια προβιά. 

Όταν μ’ είδε, χύμηξε απάνου μου∙ το πόδι του όμως τον μπόδιζε… 

Μου φαίνεται πως τον πέρασε η σφαίρα μου στο πλευρό... Για μια 

στιγμή στυλώθηκε απάνου στα νύχια του, τέντωσε και βρόντηξε 

ανάσκελος. Το ένα ποδάρι του εξακολουθούσε να τινάζει. Έσκυψα 

απάνου του. Μ’ όλο που κειτότανε σε σκοτεινό μέρος, ξεχώρισα μιαν 

άγρια σπίθα στα μάτια του. Ο ίδρωτας τον έλουζε, λες περνούσε 

τον αγώνα χίλιων ανθρώπων αντάμα. Τότες, όπως ήμουν πεσμένος 

απάνου του, απάνου απ’ το ανοιχτό του στόμα, μου ήρτε στ’ αυτί 

σαν ένας ήχος αραιός και σβησμένος, ξεσυρμένος μέσα σ’ ένα λε-

πτό φύσημα: «Κάβνα…» Παράλυσα! Τούτο έβγαινε πλέον από τα 

σύνορα της γης! Μου φάνηκε σα να έστριψε το μούτρο μου πίσω, 

κατά την πλάτη. Σάλεψε ο νους μου, φαίνεται πως τρελλάθηκα… 

Ήμουν τρελλός, θεότρελλος! Έσυρα το άψυχο κορμί ως την πόρτα. 
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Μιαν άγρια μανία χόχλαζε μέσα μου. Ίσως ήτανε ο διάολος. Μου ’ρτε 

να του σπάσω τα πλευρά μ’ ένα δαυλό, για να τον κάνω να συρτεί, 

προτού ξεψυχήσει, όξω από το καλύβι, εκεί που θα μπορούσα να τον 

θάψω […] Ξέσκισα πέρα-πέρα το πουκάμισό του, με τι σκοπό; Να 

μετρήσω το στήθος του, αν μπορούσα να τ’ αγκαλιάσω!... Μ’ έκαιγε η 

αλλόκοτη τούτη περιέργεια. Έως τον αφαλό ήτανε σκεπασμένος από 

σκέδια και γράμματα. Ανάμεσα στα βυζιά του ήτανε ζουγραφισμένο 

ένα αρμπαλέτο, και χώριζε στη μέση το όνομα: Pedro Cazas 1530. 

[…] 1530! Είχα λοιπόν μπροστά μου έναν άνθρωπο που ’χε ζήσει 

απάνου από τρακόσα χρόνια ή που γύρισε απ’ τον Άδη; Σίγουρα, αν 

δεν ήμουν τρελλός, θα πέθαινα από φόβο. Βέβαια τρελλός. Το μυαλό 

μου μ’ ένα χτύπημα είχε αρνηστεί τους νόμους που το κυβερνούσαν. 

Ένας πρωτάκουστος σεισμός είχε ταράξει τα θεμέλια του είναι μου. Η 

κρίση δεν έβρισκε πλέον καμμιά δυσκολία να παραδεχτεί πράματα, 

που βγαίνουν απ’ τα σύνορα της ανθρώπινης πίστης. Κολυμπούσα 

μέσα σ΄ έναν ωκεανό που δε βαφτίστηκε κανένα τέκνο της γης. 

(Κόντογλου, 1986, 37-38, 41, 48, 49, 54, 58, 59, 62)

Προχωρά με τα πρωτοπρόσωπα σύντομα αφηγήματα με τίτλο Βασάντα, 6 γραμ-

μένα κατά την διαμονή του στο Άγιο Όρος, με τη μορφή άλλοτε προσωπικών 

λυρικών εξομολογήσεων κι άλλοτε σύντομων παραληρηματικών μονολόγων 

από απόκοσμους ομοδιηγητικούς αφηγητές, στο ύφος και τη θεματική του Πόε. 

Η ψυχή αφήνεται στους κόλπους του θείου έρωτα, με ξεχωριστή ευαισθησία, 

που αγγίζει το όριο του παραισθητικού βιώματος:

Βασάντα, Σαστισμένα λόγια: Είμαι καλά εδώ απάνου στην καρέ-

κλα μου. Είμαι λιγάκι στενόχωρα και γ’ αυτό είμαι καλύτερα. Έτσι 

δείχνει λιγώτερο η φτώχεια μου. Απ’ το φεγγίτη δε φαίνεται τίποτα, 

για να καταλάβει κανένας πως βρίσκεται τόσο ψηλά, μ’ άλλα λόγια 

στο έχτο πάτωμα. Μάλιστα. Βρίσκουμαι από πάνου απ’ ένα σωρό 

λογιών-λογιών ανθρώπους. Εγώ ο ίδιος το ’χω ξεχάσει κάθε άλλη 

ώρα, όξω από τούτην που το λέω. Μοναχά, πότε-πότε τη νύχτα, 

μέσ’ απ’ το κρεββάτι μου, συλλογίζουμαι πως κοιμάμαι τόσο αψηλά 

μέσα στον αγέρα, απάνου απ’ τον μεγάλο δρόμο… 

 ............................................................................................. Άραγες πόσοι 

είναι κείνοι οι άνθρωποι, που περνούν απ’ το κεφάλι τους τέτοιες 

6 Βλ. την αναφορά στο Λεξιλόγιο: «Β α σ ά ν τ α: η άνοιξη στα σανσκριτικά» (Κόντογλου, 1986, 

237). 
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παράξενες ανοησίες!... Τότες βέβαια ο νους μου δεν είναι σε μια 

καλή κατάσταση. Όπως κι αν είναι, εγώ δεν άκουσα κανέναν να 

μου μιλήσει για τέτοια πράγματα. Εμένα όμως, ο Θεός ξέρει γιατί, 

μέσ’ απ’ το κρεββάτι μου, το μυαλό μου κατεβαίνει και ψάχνει, όπως 

το σκαντάλι μέσα στο νερό. Μου φαίνεται πως περνώ σιμά απ’ τις 

πέτρες του τοίχου, όπως είναι στοιβαγμένες η μια πάνου στην άλλη, 

ίσαμε κάτου στα θεμέλια. Τις φχαριστώ με σφιγμένη καρδιά, γιατί 

σηκώνουν τόσο βάρος και με κρατάν εδώ απάνου. Ολάκερη η μικρή 

μου φυλακή φχαριστά, λες. αυτές τις καλές πέτρες, τα ξύλα και τα 

σίδερα, τα θεμέλια που ζαλίζουνται όλη τη μέρα απ’ τη βουή του 

κόσμου που περνά μέσα στο δρόμο. Συλλογίζουμαι με δάκρυα ευ-

γνωμοσύνης τα μαγαζάκι κάτου, πλάι στην πόρτα, που κάθεται μέσα 

ένα γεροντάκι με μακριά γένεια, τριγυρισμένο από παλιά πράματα, 

που τα μαύρισε ο καιρός σε μακρινές χώρες κ’ έφταξαν ως εδώ μ’ 

έναν τρόπο μυστηριώδη. 

Ο Θεός με νοιάζεται, όπως εγώ νοιάζουμαι ένα μικρό πουλί, ένα 

ασκημοπούλι, που έχω αγοράσει μαζί με το κλουβί του. Μέσα στη 

φωλιά μου ο πλούσιος Θεός οικονόμησε και για τούτο το αδύνατο 

πλάσμα του… Είναι τόσο αχαμνό! Τα πόδια του είναι, λες, δυο 

μαύρες κλωστές, κι απάνου στη μαδημένη κοιλιά του μπορείς να 

δεις το τικ-τακ που κάνει η μικρή καρδιά του, όπως πασκίζει να το 

ζεστάνει. Η σγάρα του είναι και κείνη μαδημένη και, μέσ’ από το 

ψιλό πετσί της, ξεχωρίζουνε τα σπυριά έτσι καθαρά, που φοβάμαι 

μην τη σκίσουν…

Γυρίζω και βλέπω γύρω μου και τρίβω τα χέρια μου. Στο στόμα 

μου κρέμεται μια πίπα και μπροστά μου έχω μια μικρή γλάστρα… 

Οι άνθρωποι μού πειράζουν τα νεύρα… Τι έγινε λοιπόν; Τίποτα, 

λέω ’γω… Συλλογίζουμαι: Πόσες χειραψίες έχουνε σβήσει μόλις 

τραβήχτηκε το ξένο χέρι απ’ το δικό μου!...

Απ’ το φεγγίτη φαίνουνται δυο άστρα. Το καρφί, που κρατά το 

κλουβί στον τοίχο, παίρνει στα μάτια μου μια μεγάλη έννοια∙ είναι 

ο αιώνιος Θεός, που νοιάζεται για τη σαπουνόφουσκα που ’ναι κει 

μέσα. Ο Τριπ-Τσιπ κοιμάται με το κεφάλι χωμένο μέσα στα φτερά 

του. Η πόρτα του είναι σφαλιχτή και το κουπάκι του είναι γεμάτο 

ως τα χείλια από καθαρό νερό. 
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Στον αγέρα πετούν ένα σωρό πράματα! Ακούγεται η βαθειά βουή 

του ατελείωτου κόσμου…Στήσε το αυτί σου!... Τι μυστική γλώσσα 

έχει η ψυχή!... Περπατώ με τις μύτες των ποδιών μου, το δάχτυλό μου 

είναι απάνου στο στόμα μου… Ειδών-ειδών μυρουδιές κλώθουνται 

σε χρωματιστά ρέματα, που ’ναι όμοια με τόξα τ’ ουρανού... Απάνου 

στο πάτωμα στοιβάζουνται –φρου-φρου – μαλακά πούπουλα, που 

στρίφτουν στον αγέρα και πέφτουν αμέτρητα, σκεδιάζοντας χίλια 

χάδια αγάπης – χίλια χάδια αγάπης…

Οι άδειες καμάρες τ’ ουρανού γιομίζουν από μια κρυφή μουσική… 

Μέσα στο άπατο χάος κυλάνε αργά και βουβά εκατομμύρια χαμένοι 

αιώνες… Η Πούλια αφουγκράζεται με σιωπή τη σκέψη του Θεού… 

Απάνου στις στερεμένες θάλασσες του Βέγα αρχίζει να φυσά ένα 

ερημικό αγέρι. 

Φτωχή μου φωλιά! Εδώ μέσα οι άγγελοι χορεύουν με τις αιώνια 

παιδικές φτέρνες τους κάθε βράδι… Ωσαννά! Ωσαννά!... Η γης 

αγιάστηκε! (Κόντογλου, 1986, 136-137)

Συνεχίζει, ιδίως στη δεκαετία του 1940 και του 1950, με ιστορίες ναυτικών, ναυ-

αγών, κουρσάρων και θαλασσοπόρων από την παγκόσμια πολιτισμική κληρο-

νομιά. Όλες αυτές είναι αντλημένες από άδηλες συνήθως πηγές (Σκοτεινιώτη, 

ό.π., 103-104),  μεταγράφονται σε μια ιδιόμορφη ναυτική λαϊκή γλώσσα και 

συγκεντρώνονται αργότερα σε συλλογές με τίτλους όπως: Αδάμαστες Ψυχές 

(1962), Γιαβάς ο θαλασσινός (1965), Φημισμένοι Άντρες και Λησμονημένοι 

(1987), Ο Αστρολάβος (1935) κ. ά. Πρωταγωνιστές είναι ναυτικοί και πειρατές, 

άντρες σκληροτράχηλοι και διαβόητοι φονιάδες. Ο συγγραφέας αντλεί την 

ιστορία τους από ανάλογα βιβλία με ιστορίες ναυτικών από τη διεθνή γραμ-

ματεία, ενώ συχνά διανθίζει τα κείμενα με δικές του ζωγραφιές –σκίτσα, που 

παριστάνουν τους αναφερόμενους ήρωες ή ανθρώπους εξωτικών φυλών κ.ά.τ. 

Στην εξιστόρηση των ναυτικών αυτών περιπετειών ο λόγος του Κόντογλου 

φέρει ομοιότητες με εκείνον  του παραμυθιού,  λόγω  της  χρονικής (στο πα-

ρελθόν) και χωρικής (σε μακρινούς τόπους) μετάθεσης της δράσης, όπως και 

λόγω της εσωτερικής διάρθρωσης των ιστοριών του και της εξωτικής αύρας 

που τις διαπνέει (Μαστροδημήτρης, ό.π.,  352, 357). 

Παράλληλα συναντούμε ιστορίες αναχωρητών και οσίων ασκητών της ερήμου, 

σε συλλογές με τίτλο Μυστικός κήπος (1944), Μυστικά άνθη (1977), όπου 

παρακολουθούμε συνοπτικές αναφορές στη ζωή των μακάριων ασκητών της 
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Συρίας, της Μεσοποταμίας και της Περσίας (στη γλώσσα της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας είναι τα λεγόμενα Συναξάρια), με εγκώμιο στον όσιο Ισαάκ τον 

Σύρο και με μετάφραση των Λόγων του Αγίου.

Τέλος, στα ηθογραφικά αφηγήματα με θέμα τη ζωή στην πατρίδα του, το 

Αϊβαλί της Μικράς Ασίας στις αρχές του 20ου αιώνα, απεικονίζεται η προ-

σκόλληση του Κόντογλου σ’ έναν οριστικά χαμένο παράδεισο. Το εύρος του 

ψυχικού και πνευματικού μεγαλείου του ελληνισμού ξεδιπλώνεται στην καθο-

λική του πορεία από την αρχαιότητα ως την καταστροφή του 1922, με διάμεσο 

το Βυζάντιο και κορυφαίο ορόσημο την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 

1453. Ο συγγραφέας περιπλανάται στο τοπίο της μνήμης πλέκοντας τη λα-

χτάρα του νόστου με το άλγος και με την αίσθηση ενός  χαρμόσυνου ‘τότε’, 

που τελικά υπερβαίνει τον τωρινό πόνο για την οριστική απώλεια (Κορέλας, 

ό.π.). Το κοσμοείδωλο που νοσταλγεί αποτυπώνεται στο ήθος των ανθρώπων 

ενός άλλου χωρο-χρόνου, ταπεινῶν τῇ καρδίᾳ, περήφανων στη λεβεντιά και 

στην απλότητά τους. Σε αυτούς, τους πτωχούς τῷ πνεύματι του Ευαγγελίου, 

τους αμόλευτους από τον αστικό ωφελιμισμό και από την «πονηρία» του 

σύγχρονου τρόπου σκέψης, του στραμμένου στην ύλη και στον ευδαιμονισμό, 

αναγνωρίζουμε την καθαρότητα των φυσικών πλασμάτων.

Ο κόσμος του Φώτη Κόντογλου μπορεί να αισθητοποιείται όχι μόνο μέσα από τα 

γραπτά του κείμενα αλλά και με τη μεταφορά του στη θεατρική σκηνή. Κατά τη 

δημιουργική ανάγνωση (διαδικασία ατομική και μονόδρομη) ο ενεργητικός και 

συμμετοχικός αναγνώστης διαμορφώνει τη δική του εσωτερική «παράσταση», 

έτσι ώστε η προσέγγιση του νοήματος και η μετάβαση στην ερμηνεία να αποτελεί 

ουσιαστικά σκηνοθετική λειτουργία. Στο θέατρο, αντίθετα, με την παρέμβαση 

του σκηνοθέτη (και όχι του θεατή) υλοποιείται μία συγκεκριμένη θεατρική 

μορφοποίηση του κειμένου, επιλεγμένη από το σύνολο των πολλαπλών 

δυνατοτήτων εικονοποιίας του, και στη συνέχεια  κοινωνείται στο θεατή σε 

περιβάλλον αμφίδρομης και συλλογικής επικοινωνίας  (Hawthorn, 1987). 

Η σκηνική απεικόνιση των δύο αποσπασμάτων που παρατίθενται πιο πάνω, 

με τον καθαρά αφηγηματικό χαρακτήρα του πρώτου και το συνειρμικά εξο-

μολογητικό τόνο του δεύτερου, αποσκοπεί στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας 

των προσώπων, στην ανάδυση της ψυχικής ενδοχώρας τους. Με εργαλείο τη 

σκηνοθετική και υποκριτική τεχνική ζωντανεύουν και συναντώνται χαρακτή-

ρες που με κάποιο τρόπο έχουν κάτι κοινό: την ψυχή του συγγραφέα. 

Η αυτοδιηγητική αφήγηση με την εσωτερική εστίαση στο Πέδρο Καζάς συ-

γκροτεί έναν εκτενή εσωτερικό μονόλογο, που ισοδυναμεί με ολοκληρωμένο 

πορτρέτο της ιδιοσυγκρασιακής δομής του Βάκα Γκάβρο. Ως προς τον Γκρούμε 
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στο Βασάντα (Σαστισμένα λόγια), σαφώς δεν έχουμε να κάνουμε με την ελ-

λιπή έστω σκιαγράφηση ενός πιθανού χαρακτήρα, όμως υπάρχει άφθονο 

ψυχογραφικό υλικό για τον ομοδιηγητικό αφηγητή. 

Οι έντονες καταστάσεις που βιώνουν τόσο ο αλλόκοτος ταξιδευτής Βάκα 

Γκάβρο7 όσο κι ο ανώνυμος αναχωρητής της πόλης, κλεισμένος στη μοναχική 

του σοφίτα, είναι δυνατό να συνδιαλεχθούν αντιστικτικά με εκείνες του ακό-

λουθου αποσπάσματος, πλημμυρισμένου με την τρυφερότητα της αδερφικής 

αγάπης αλλά και το βασανιστικό αίσθημα της απουσίας της αδερφής: 

Βασάντα, Τασίτσα: Τα μεσάνυχτα κάθουμαι με το κεφάλι ακου-

μπισμένο στον αγκώνα. Κατέβα να μου κόψεις τη λύπη-έλα να 

μιλήσουμε. 

Κάνε να ταραχτεί ο αέρας, που βαραίνει από συφορά. 

Έξι φτερά έχεις: Δυο φτερούγες αγριοπεριστεριού, ασπρότερες 

απ’ το λαιμό Σου- κι άλλες δυο πλουμιστές με κοκκινάδια-κι άλλο 

ένα ζευγάρι που σαλεύουν πάνου απ’ το κεφάλι σου όπως της 

πεταλούδας.  

Ωραία τα μαλλιά σου, χρυσά-κι ούτε μια τριχίτσα μετάξινη ταράζει 

την απλή ασπράδα του μετώπου. Έλα! Τα χρυσόχρωμα φτερά σου 

ήθελ’ είναι για τα θλιμμένα μου μάτια σαν άνθι πλουμιστό μέσα σε 

βαθειά έρημο.

Αγκάλιασέ με, τον αδερφό σου. Και δίπλωσέ με μέσ’ στα φτερά 

σου, στα πούπουλά σου, που έχεις έξ. Με το δεξί σκέπασε την καρδιά 

μου∙ και τα’ άλλα, άσ’ τα όπως κάνουν στον ουρανό…

Αδερφή μου! Τι μπορεί να’ ναι σκληρότερο από τούτο; Να σβήσεις 

μέσα στη φαντασία μου, σαν τα συννεφάκια που τα ξαίνει ο μπάτης, 

σε τρόπο που δεν ξέρεις αν πραγματικά υπήρχαν!...

Κ’ είμαι κούφιος εγώ τώρα. Είμαι ουρανός που η ερμιά του δεν κό-

βεται από άστρο, ούτε καν από φτεράκι πουλιού που περνά ψηλά. 

Σε ζητώ στα μάτια όλων των κοριτσιών-μα είναι σκοτάδι εκεί 

μέσα. 

Εσύ, σε μια γαλάζια πέτρα καθισμένη, σβήνεις πίσω από μαβιά 

πέλαγα. 

Πας! Έσβησες! Μια φορά σε είδαν τα μάτια μου…

(Κόντογλου, 1986, 151-152)

7  Είναι σαφές ότι το απόσπασμα από το Πέδρο Καζάς που παρατίθεται εδώ έχει επιλεκτικό και 

ενδεικτικό χαρακτήρα και ότι, για οικονομία χώρου, δεν περιλαμβάνει μεγάλα τμήματα κειμέ-

νου, αναγκαία για τον ολόπλευρο φωτισμό των προσώπων σε μια πιθανή δραματοποίηση. 
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Σε όλα λοιπόν τα αποσπάσματα υπάρχει εμφανής ψυχολογική φόρτιση, με 

τις ιδιαίτερες κάθε φορά πτυχές μιας δραματικής παλέτας χρωμάτων, που 

μπορούν να εξελιχθούν δραματουργικά εντός του παραστασιακού κειμένου 

(ακόμη και να διαφοροποιηθούν από εκείνες του λογοτεχνικού κειμένου) και 

να αποδοθούν με τα σημειακά μέσα της θεατρικής σκηνής. Η μεταγραφή των 

σημείων του γραπτού κειμένου σε οπτικά και ακουστικά σημεία συνθέτει μια 

δική της σημασιολογική ολότητα, η οποία μπορεί είτε να συντάσσεται με τα 

σημαινόμενα του κειμένου είτε να ανταποκρίνεται σε μια αποκλίνουσα από 

αυτό πραγματικότητα (Μουδατσάκις, 2005), καθώς στη διαδικασία προς το 

παραστασιακό μετα-κείμενο το λογοτεχνικό προϊόν συνιστά πρωταρχικό 

αλλά όχι αποκλειστικό παράγοντα. Εκτός αυτού, το σκηνοθετικό βλέμμα 

και η υποκριτική ερμηνεία παρεμβαίνουν καθοριστικά, καταδεικνύοντας την 

αυτονομία της επί σκηνής μορφοποίησης. 

Κατά κανόνα, η δραματοποίηση κειμένων που δεν εντάσσονται στο γραμμα-

τολογικό είδος της θεατρικής γραφής προϋποθέτει μορφολογικές και δομικές 

επεμβάσεις σε αυτά, όπως είναι λ.χ. η συρρίκνωση των περιγραφικών μερών, 

που επιβραδύνουν το ρυθμό της δράσης, και η μετατροπή των αφηγηματικών 

τμημάτων σε διαλογικά. Είναι, ωστόσο,  προφανές ότι, στην  περίπτωση του 

έργου του Κόντογλου, οι παραπάνω αλλαγές ισοδυναμούν με μια εργασία 

ανασύνθεσης/διασκευής που θα προκαλούσε ενδεχόμενη απώλεια των αρετών 

του. Ειδικότερα, στα δύο από τα τρία αποσπάσματα που παρουσιάζονται εδώ, 

μια τέτοια προσέγγιση θα απέβαινε σχεδόν αδύνατη, όσον αφορά την εισα-

γωγή διαλόγων, αφού απουσιάζει η διασταύρωση χαρακτήρων. Το σώμα του 

λόγου, συνεπώς, οφείλει να διατηρηθεί αυτούσιο. Πώς όμως οι αφηγηματικές 

και περιγραφικές αξίες του μη θεατρικού αυτού λόγου θα μεταγραφούν σε 

τρισδιάσταστες εικόνες; Σε κείμενα όπου λείπουν οι έντονες συγκρουσιακές 

καταστάσεις, οι ανατροπές στην πλοκή και οι συναισθηματικές μεταβολές 

των προσώπων, η ζητούμενη θεατρικότητα στοιχειοθετείται χάρη στην κα-

τάλληλη ενορχήστρωση των πρωτογενών και δευτερογενών παραστασιακών 

συστημάτων (Γραμματάς, 2007).  

Στο εργαστηριακό στάδιο των προβών εντάσσεται η άσκηση των ερμηνευ-

τών, τέτοια που να περιλαμβάνει διεργασίες προπάντων αισθητηριακές, για 

τη συστηματική ενεργοποίηση του αυθορμητισμού και του ενστίκτου και τη 

μεγιστοποίηση της ικανότητας του σώματος να αντιδρά, επίσης συλλογικές 

ασκήσεις επικοινωνίας, σωματικές και φωνητικές, μαζί με αυτοσχεδιασμούς 

για τη σμίλευση του ρυθμού στην κίνηση, ώστε να επιτευχθεί ο συντονι-

σμός σε σωματικό, συγκινησιακό και διανοητικό επίπεδο (Brook, 1995). 
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Η σωματική δραστηριότητα συντελεί στην εξόρυξη των αισθημάτων, στην 

κατάδυση στην περιοχή της μνήμης και του ασυνείδητου. Υπό το ίδιο πρί-

σμα, η επεξεργασία λέξεων/φράσεων και τμημάτων του κειμένου στοχεύει 

στη βιωματική μέθεξη των ερμηνευτών σε αυτό και όχι στην ορθολογική/

εννοιολογική περιγραφή και απόδοσή του.  Όπως παρατηρεί ο Θεόδωρος 

Τερζόπουλος, υπάρχει πάντοτε μια θερμοκρασία κάτω από τον λόγο και πάρα 

πολλές διακυμάνσεις των εσωτερικών ήχων. Δεν ψάχνουμε τη λέξη στο φλοιό, 

όπου δίνεται η εντολή, αλλά και την αναζητούμε και στις επτά ενεργειακές 

ζώνες του σώματος. Ο εντοπισμός αυτών των ενεργειακών ηχογόνων ζωνών 

διαμορφώνει και τη λειτουργία της αναπνοής. Και παρακάτω: Ακολουθώ 

τον ρυθμό σαν να είμαι μια συνιστώσα του, απενεργοποιώντας σχετικά τον 

φλοιό του εγκεφάλου, οδηγούμαι συχνά σε ένα τοπίο πρωτόγνωρο με δύσκο-

λες σωματικές θέσεις, όπου ο λόγος δεν είναι επεξηγηματικός, αλλά φυσικός 

(Τερζόπουλος, 2000, 57-58).

Στην καθαρώς παραστασιακή ανασύσταση του λογοτεχνικού υλικού, εν-

διαφέρουσα κρίνεται η διερεύνηση της δυνατότητας για μια ομοιότροπη, 

συγκλίνουσα οπτική των σχέσεων κειμένου-παράστασης. Έτσι, το παραστα-

σιακό κείμενο μπορεί να μορφοποιείται με άξονα μια αφαιρετική, υπερβατικά 

ρεαλιστική εικονοποίηση. Υποβλητική και ποιητική, η αφήγηση προσιδιάζει σε 

μια μινιμαλιστική δόμηση του σκηνικού περιβάλλοντος, με στίγμα α-χρονικό 

και α-τοπικό, με το δάπεδο της σκηνής καλυμμένο με χώμα ή άμμο, ώστε να 

δηλώνεται μετωνυμικά το φυσικό τοπίο.  Η παραστασιακή διαδρομή είναι 

δυνατό να στηρίζεται στη δυναμική των εκφραστικών μέσων των ηθοποιών 

και να πραγματώνεται με βάση το τριπολικό διαδραστικό σχήμα αφήγηση- 

κίνηση-μουσική. Οι τρεις ομοδιηγητικοί αφηγητές (ένας σε κάθε απόσπασμα) 

και τα ενδοδιηγητικά πρόσωπα (ο Όσο, το πουλί, η αδερφή-παρούσα διά της 

απουσίας της) υποστασιοποιούνται από τέσσερα σκηνικά πρόσωπα: από έναν 

ηθοποιό/αφηγητή (κύριο φορέα του γλωσσικού εκφωνήματος), καθισμένο σε 

επικλινή σιδερένιο δοκό στο βάθος του σκηνικού χώρου ή σε ξύλινη πλατ-

φόρμα μπροστά σε  αναλόγιο εκκλησίας (ψαλτήρι), και από τρεις ηθοποιούς/ 

performers (φορείς κυρίως των κινησιακών αλλά και λεκτικών σημάτων), με 

τη σημαίνουσα παρουσία της ζωντανής μουσικής. Στόχος είναι η συμμετρική 

και ισοδύναμη ανταπόκριση ανάμεσα στη φραστική δήλωση και στην κινη-

σιολογική και μουσική συνυποδήλωση. 

Στο πρόσωπο του αφηγητή συγκεντρώνονται πολλαπλές σημειωτικές λει-

τουργίες. Έπειτα από τη συστηματική σωματική άσκηση για τη διοχέτευση της 

ζωτικής ενέργειας, ο αφηγητής καταλήγει στη μυστικά δονούμενη ακινησία 
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του φυσικού σώματος.  Αποστασιοποιητικός και επικός, ο λόγος του μπορεί 

να λειτουργεί είτε ως φόντο της χοροθεατρικής  δράσης, 8 είτε ως αυτοτελής 

οντότητα στη σκηνική πραγματικότητα, σε σημεία όπου η παραστασιακή 

πράξη θα επιτελείται με εργαλείο μονάχα τη δυναμική του εκφωνούμενου 

λόγου, είτε, τέλος, σε  μια συνθήκη πλάγιας επικοινωνίας με τους performers, 

σε σημεία που η εκφορά του λόγου θα μοιράζεται σε όλα τα σκηνικά πρόσωπα, 

προς την κατεύθυνση της πολυφωνίας. Η μεταμορφωτική διαδρομή από το 

γραπτό μόρφωμα στην ακουστική εικόνα πραγματοποιείται με φορέα τον 

αφηγητή. Μέσα στο πλαίσιο του λιτού, δωρικού ύφους, εκείνος χειρίζεται 

το παιχνίδι της χρήσης των παραγλωσσικών γνωρισμάτων (προσωδιακών 

αλλά και ελάχιστων κινηματικών στοιχείων), ώστε να υλοποιηθεί η σκηνική 

ύπαρξη καθεμιάς από τις τρεις πρωτοπρόσωπες αφηγηματικές φωνές και να 

προβληθεί η διαφορετικότητά τους σε ήθος και ύφος. 9 Ωστόσο, οι αλλαγές 

στο ρυθμό, στην ένταση, στον επιτονισμό, στους χρωματισμούς, οι παύσεις, 

χαρακτηριστικά όπως η οξύτητα, η χροιά, η ηχηρότητα κλπ. απορρέουν πε-

ρισσότερο από την ανίχνευση του ρυθμού του λόγου μέσα από τη διεύρυνση 

των ορίων του σώματος και τη διάνοιξη των ενεργειακών του αγωγών παρά 

από την εμβάθυνση στο σημασιολογικό περιεχόμενο και στη φόρμα του 

λογοτεχνικού κειμένου. 

Προκύπτοντας από διεργασίες περισσότερο αισθητηριακές και λιγότερο νοη-

τικές,  το σωματικό θέατρο παρουσιάζει έκδηλη συνάφεια με το λογοτεχνικό 

σύμπαν του Κόντογλου,  που φαίνεται καμωμένο με το νήμα των αισθήσεων. 
10 Οι σχετικές τεχνικές, που στηρίζονται στην απελευθέρωση, στην ενδυ-

νάμωση και στη συνεχόμενη ροή της κρυμμένης ενέργειας ενδείκνυνται, 

ιδιαίτερα στο Πέδρο Καζάς,  ώστε να αποδοθεί η πρωτόγονη, ανιμιστική 

αίσθηση της ουσίας του φυσικού κόσμου την οποία βιώνουν οι ήρωες, όπως 

και το στοιχείο του υπερφυσικού και του παράδοξου σε όλες τις εκφάνσεις 

του: η φοβερή νύχτα όπου αποκαλύπτεται η αβυσσαλέα, εξωανθρώπινη 

φύση του Όσο,  η επεισοδιακή διάπραξη του φόνου, ο βίαιος κλυδωνισμός 

8  Ο ρόλος του αφηγητή στην περίπτωση αυτή αντιστοιχεί σε εκείνον του ισοκράτη στη βυζαντινή 

χορωδία ή του basso continuo στα μουσικά σύνολα του μπαρόκ. 
9 Η εύστοχη χρησιμοποίηση γενικά των παραγλωσσικών γνωρισμάτων αλλά και των ευρύτερων 

φωνητικών ποιοτήτων και παραλλαγών (κλάμα, γέλιο, κραυγές, ψίθυροι, λαρυγγισμοί) ενισχύει 

την επικοινωνιακή εμβέλεια του εκφωνούμενου λόγου προς τους θεατές, ακόμη ανεβάζει τον 

πήχυ της αισθητικής πληροφόρησης και επισύρει την προσοχή των θεατών στο υλικό μέρος 

της έκφρασης, στο ίδιο το φωνητικό γεγονός (Elam, 1980, 78-81).
10 «Ο Φ.Κ., τόσο στα αφετηριακά-εμφαντικότερα, όσο και τα μεταγενέστερα έργα του, είναι α ι σ θ 

η τ η ρ ι α κ ό ς. Τον «βλέπει» και τον «ακούει» και τον «γεύεται» τον κόσμο με μια παρθενικήν 

αισθαντικότητα» (Τριανταφυλλίδης, 1998, 159).
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του θυμικού του ήρωα έπειτα από το γεγονός αυτό. 11 Με τον τρόπο αυτό 

προκαλείται, επιπλέον, η κιναισθητική ανταπόκριση του θεατή. 

Η κινητική δράση απαρτίζεται από εικόνες με δεικτική και συμβολική φόρ-

τιση, όπου δεν επιδιώκεται η άμεση αντιστοιχία του ηθοποιού/performer με 

το αφηγηματικό/δραματικό πρόσωπο με την έννοια της στανισλαφσκικής 

βιωματικής υπόκρισης, αλλά η αναπαραγωγή των εσωτερικών καταστάσεων 

και αισθημάτων μέσω των στάσεων, θέσεων, μετακινήσεων των σωμάτων 

(συμπεριλαμβανομένων των εκφράσεων της μάσκας του προσώπου) (Pavis, 

1996, 224), τα οποία  λειτουργούν ως φορείς της δραματουργίας παραπέ-

μποντας όμως συνδηλωτικά σε αυτή. Η κινησιακή συμπεριφορά δηλαδή δεν 

λειτουργεί τόσο ως σημασιοδοτική ενίσχυση του λόγου, δεν εικονοποιεί άμεσα 

τα λεκτικά σήματα, αλλά περισσότερο διέπεται από τις δικές της συντακτικές 

σχέσεις και έχει αυτόνομη υπόσταση-το σώμα ως παραγωγός νοημάτων. Στην 

υφολογική της σύσταση μπορούν να συνυπάρχουν ετερογενή συστατικά, όπως 

δράσεις σε ρυθμό slow-motion, στιγμιότυπα ιερατικής λιτότητας και αμφι-

σημίας, υπερρεαλιστικά και εξπρεσσιονιστικά στοιχεία που να οπτικοποιούν 

ένα άχρονο και ονειρικό παρόν. Η μύχια ένταση των ηρώων αναπαρίσταται 

σε ένα ταξίδι  μυστηριακής υφής.

Η ηχητική πλαισίωση, λειτουργικά εντασσόμενη στα επί σκηνής δρώμενα 

με αυτοσχεδιασμούς κρουστών, με όργανα είτε της ανατολικής (λύρα, νέι, 

ούτι,  τύμπανο, σάζι, σιτάρ, κανονάκι) είτε της δυτικής μουσικής παράδοσης 

(φλάουτο, κλαρινέτο, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο) συνδέει τις σκηνικές εικό-

νες. Η μουσική ενσωματώνεται στην αφήγηση και γίνεται οργανικό κομμάτι 

της, ή εισδύει στην κινητική δράση και συνομιλεί με τη σιωπή. Ακόμη, θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν μετουσιωμένα μελίσματα και ρυθμοί της ελ-

ληνικής δημοτικής παράδοσης, με έμφαση στην ποιητική ουσία τους και όχι 

στο αναγνωρίσιμα εξωτερικό/μορφικό στοιχείο, που θα εγκαθιστούσε μια 

ταυτοποιητική, φολκλορικού τύπου ανταπόκριση με το κείμενο-καμβά της 

παράστασης. Εναλλακτικά, θα είχε ενδιαφέρον να χρησιμοποιηθεί ποικιλία 

ήχων από το φυσικό περιβάλλον, για παράδειγμα μαγνητοφωνημένες φωνές 

ζώων, πεταρίσματα πουλιών, θρόισμα δέντρων, σφύριγμα ανέμου, ήρεμος ή 

βίαιος παφλασμός κυμάτων.

11 Ο Βάκα Γκάβρο σκοτώνει τον Όσο λόγω της απειλής που αισθάνεται, της φρίκης και του 

τρόμου που του προκαλεί η αγριότητα και η παράξενη συμπεριφορά του. Η ορθολογική αυτή 

αιτία συνδέεται, κατά τη γνώμη μας, με κάτι το σκοτεινό και δυσεξιχνίαστο∙ υπάρχει ένα είδος 

κατάδυσης του κεντρικού ήρωα στα εγγενώς ζοφερά κανάλια της ύπαρξής του, από τα οποία 

προκύπτει η φρενίτιδα και το παραλήρημα. 
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Η απουσία ενός συμπαγούς αφηγηματικού ιστού (τα τρία αποσπάσματα εμ-

φανώς δεν συγκροτούν σύνολο με ενιαίο μύθο), που θα ενοποιούσε τους 

επιμέρους σκηνικούς κώδικες, κατευθύνει συνειδητά τη σκηνοθετική γλώσσα 

να ανιχνεύσει την ισοτοπία της παράστασης (την παρουσία δηλαδή επανα-

λαμβανόμενων σημασιολογικών κατηγοριών που διατρέχουν την παράσταση 

σαν ένα είδος «εσωτερικού ρεύματος»)  στο πεδίο των σκηνικών σημαινόντων 

(Pavis, ό.π., 190-191). Για να καλλιεργηθεί ένα βασικό και αναγνωρίσιμο στίγ-

μα συνοχής, είναι αναγκαία η άρθρωση σταθερών μοτίβων στην εκφραστική 

εκφώνηση του λόγου, στην κινητική και μουσική ιδιόλεκτο, στις φωτιστικές 

επιλογές, όπως και η αλληλεπίδραση των μοτίβων αυτών, εντός κάθε επιπέδου 

χωριστά αλλά και διαγώνια, μεταξύ διαφορετικών επιπέδων. Έτσι, μεταγγίζε-

ται στο θεατή η αίσθηση κανονικότητας εκείνη που θα προσανατολίσει την 

προσληπτική λειτουργία στην εξερεύνηση και στην αποκωδικοποίηση του 

νοήματος. 12 

Για να μετουσιωθεί θεατρικά η ιδιόμορφη τέχνη του Κόντογλου με το συ-

γκινησιακό παλμό και την ατμόσφαιρα, χρειάζεται να την οσφρανθούμε με 

προσοχή και λεπτότητα. Η άποψη που κατατίθεται εδώ δεν συνιστά φυσι-

κά αποκρυσταλλωμένη σκηνοθετική πρόταση προς άμεση εφαρμογή, αλλά 

περισσότερο στοχεύει στη διαμόρφωση μιας συλλογιστικής που περιέχει με 

σπερματικό τρόπο ορισμένα στοιχεία, επιδεκτικά σε επεξεργασία και τροπο-

ποίηση, εν ολίγοις ένα ερευνητικό ερώτημα που μέλλει να δοκιμαστεί στην 

καλλιτεχνική πράξη.

12 «Η πρόσληψη και ο ερμηνευτικός προσανατολισμός του θεάματος εξαρτώνται από την ικανότητά 

μας να εγκαθιδρύσουμε συνδέσεις ανάμεσα στις παρεχόμενες από όλα τα υλικά της παράστασης 

πληροφορίες» (Pavis, ό.π., 191).
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