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Μετά  από 37 
συνεχόμενα χρόνια 
έκδοσης του περι-
οδικού Νέα Ακρό-
πολη  συνεχίζουμε 
να αναζητούμε τη 
φιλοσοφική λίθο…  

Όλα τα παραπάνω 
δεν  αποτελούν 
πλέον για μας δια-
νοητικές αλήθειες, 
αλλά έναν τρόπο 
ζωής, που βελτιώ-
νει καθημερινά τον 
εαυτό μας και τον 
κόσμο. 

Το αλχημικό έργο 
βρίσκεται σε εξέλι-
ξη…

Στον κόσμο των αρχετύπων υπάρχει μια Ιδανική Ομορφιά που είναι δύσκολο να 

την εκφράσουμε με λέξεις, καθώς διαφεύγει της φτωχής ικανότητας των αν-

θρώπων στο να προσδιορίζουν. Ωστόσο, οι άνθρωποι συνηθίζουν να πιάνουν 

κάτι απ’ αυτή την Ιδανική Ομορφιά και προσπαθούν να την αναπαράγουν 

πάνω στην ύλη. Αυτή την υλική διάπλαση μιας Ιδανικής Ομορφιάς την ονομάζουμε Τέ-

χνη.

Για να υπάρχει Τέχνη, χρειαζόμαστε λοιπόν δύο παράγοντες: μια ανώτερη Ομορφιά και 

μια ύλη, στην οποία θα μπορούμε να τη μορφοποιήσουμε. Όμως οι νόμοι της Τέχνης δεν 

προέρχονται από την ύλη, αλλά από τον Ιδανικό Κόσμο όπου κατοικεί η Ομορφιά. Η ύλη 

μπορεί μόνο να υποδείξει τα όρια στην καλλιτεχνική έμπνευση. Γι’ αυτό, δεν είναι καλ-

λιτέχνες όλοι οι φερόμενοι σαν τέτοιοι. Δεν μπορούμε να κατονομάσουμε με τον ίδιο 

τρόπο αυτούς που στηρίζονται στην ύλη, αλλά εμπνέονται από ανώτερα αρχέτυπα, 

κι εκείνους που στηρίζονται κι εμπνέονται από την ύλη και μόνο. Για να μπορέσουν ν’ 

ανακαλύψουν τους νόμους που ανήκουν στον αρχετυπικό κόσμο, οι καλλιτέχνες θα πρέπει 

να έχουν ξυπνήσει σαν άνθρωποι: θα πρέπει να έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τα πιο ευ-

γενή τους αισθήματα, μια καλή δόση ευφυίας, διαίσθησης και θέλησης να διαπλάσουν.

Ζώντας στον κόσμο της Μάγια, δεν υπάρχει άλλη λύση από το να συμμετέχουμε στο παι-

χνίδι της. Εδώ η Τέχνη είναι επίσης ένα παιχνίδι, μέσω του οποίου προσπαθούμε ν’ αντιγρά-

ψουμε τις μορφές της Φύσης. Είναι αντιγραφή, δεν είναι δημιουργία. Ενώ η Φύση έχει το χά-

ρισμα της δημιουργίας, οι άνθρωποι που παίζουν την Τέχνη μπορούν μόνο να μιμηθούν αυτό 

που βλέπουν, αυτό που ακούνε, αυτό που αγγίζουν... όμως μιμούμενοι χωρίς να γνωρίζουν 

την αλήθεια αυτού που μιμούνται, καταλήγουν συχνά σε παραμορφώσεις.

Με όλα αυτά, η τέχνη της αντιγραφής έχει τις δυσκολίες της, καθώς δεν είναι τόσο απλό 

όσο φαίνεται το να αναπαράγουμε της μορφές της Φύσης. Όταν καταντάει πολύ δύσκολη η 

αντιγραφή, η φαντασία προστρέχει σε βοήθεια του μικρού καλλιτέχνη και «παραμορφώνει 

τις μορφές» κατά βούληση. Δε μιμείται αυτό που βλέπει, αλλά κάνει αυτό που θέλει να δει. 

Κι αυτό που θέλει να δει συνήθως είναι διαστρεβλωμένο από τα πέπλα με τα οποία η Μάγια 

καλύπτει την άγνοιά μας.

Όμως ο παίκτης της Τέχνης έχει βρει μια καλή διέξοδο γι’ αυτές τις παραμορφώσεις που 

κάνει στον κόσμο που τον περιβάλλει: λέει ότι το ζήτημα δεν είναι να αναπαράγουμε αυτό 

που είναι έξω, αλλά την εικόνα που ο εξωτερικός κόσμος προβάλλει μέσα του. Έτσι ζωγραφί-

ζει, κάνει γλυπτική, χαράζει, γράφει, συνθέτει μουσική, σύμφωνα με τις αντανακλάσεις που 

βλέπει μέσα του.

Δεν ξέρουμε τίποτα για την ανώτερη Τέχνη, όπου ο ήχος είναι το μέσον της συνεννόησης, 

όπου ο λόγος είναι ένας ευφυής ήχος. Αντίθετα, οι ήχοι μας έχουν ακόμα μεγάλη ομοιότητα 

με τις κραυγές και ο γραπτός μας λόγος μοιάζει με μια λόγχη που πληγώνει και που κρύβεται 

στο χαρτί.  Άραγε διαθέτουμε καμιά φορά χρόνο, για ν’ ακούσουμε τη λεπτή συμφωνία που 

ερμηνεύει η Μάγια με όλη τη Φύση; 

Η Μάγια είναι ο πιο άριστος καλλιτέχνης που μπορούμε να φανταστούμε. Δεν υπάρχει 

μορφή Τέχνης που να μην είναι προσιτή. Αυτή είναι η κυρία της Φύσης και ξέρει να παίζει με 

όλες τις μορφές. 



επιστημονικά

και άλλα...
Εκεί που η 

επιστήμη 
συναντάει  

την εσωτερική 
φιλοσοφία

νέα

Ακούστε την 
πρώτη μουσική 
από υπολογιστή 
που... έγραψε ο 
Τούρινγκ!

Ο Άλαν Τούριγκ είναι 

γνωστός, περισσότερο, ως 

μέλος μιας ομάδας αποκρυ-

πτογράφων που «έσπασαν» 

τον κώδικα των μηχανών 

«Enigma» των Ναζί και συ-

ντόμευσαν τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο κατά τέσσερα χρόνια 

(υπολογίζεται). 

Ήταν, όμως, και ο πατέ-

ρας του σύγχρονου τρόπου 

υπολογισμών (αυτού, που στη σημερινή lingua franca αποκα-

λούμε «computing»). 

Κατά συνέπεια, είναι και ο πιο παλιός μουσικός ηλεκτρο-

νικής μουσικής. 

Πώς; Επειδή, το 1951, παρουσίασε την πρώτη μουσική 

στον πλανήτη που δημιούργησε ηλεκτρονικός υπολογιστής 

και την οποία μπορούμε πια να την ακούσουμε. 

Αυτό, χάρη στις εργασίες ομάδας Νεοζηλανδών επιστημό-

νων που αποκατέστησαν την ηχογράφησή της και ανακοίνω-

σαν, προσφάτως, την «ακουστική» ανακάλυψή τους στον δι-

κτυακό τόπο της British Library, στις 13 του περασμένου μήνα. 

Σύμφωνα με το γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 

Agence France Presse, ο Τούρινγκ δημιούργησε τη μουσική σε 

μια μηχανή, στο Μάντσεστερ. Η μουσική επιβίωσε σε έναν δί-

σκο γνωστό ως acetate disc, οι επιστήμονες φιλτράρισαν τον 

ήχο και άλλαξαν την ταχύτητα περιστροφής του δίσκου, με 

αποτέλεσμα να μπορούμε να ακούσουμε τη μουσική. 

Ξεκινά, όπως είναι αναμενόμενο, με το «God Save the 

Queen», τον βρετανικό εθνικό ύμνο.

Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική εδώ: https://soundcloud.

com/guardianaustralia/first-ever-recording-of-computer-

music.

ΠΗΓΗ: news.gr 

Αποκαλύφθηκε συναρπαστικός «διπλός» 
πίνακας του Ντεγκά

Χάρη στις δυνατότητες ενός επιταχυντή σωματιδίων (συγ-

χρότρου), ερευνητές στην Αυστραλία κατόρθωσαν να φέρουν 

στο φως το κρυφό πορτρέτο μιας δεύτερης νεαρής γυναίκας, 

που κρύβεται κάτω από το έργο «Πορτρέτο μιας γυναίκας» του 

Γάλλου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Εντγκάρ Ντεγκά.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Ντάριλ Χάουαρντ, 

που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Scientific 

Reports», πιστεύουν ότι η κρυμμένη γυναίκα είναι το μοντέ-

λο Έμα Ντομπινί, που είχε ποζάρει και σε άλλους πίνακές του.



«Αυτό που είναι αληθινά συναρπα-

στικό είναι ότι μπορέσαμε να προσθέ-

σουμε ένα ακόμη έργο τέχνης του Ντε-

γκά, που πλέον μπορεί να δει όλος ο 

κόσμος», δήλωσε ο Χάουαρντ.

Ήταν ήδη γνωστό από το 1922 ότι ο 

εν λόγω πίνακας, ο οποίος είχε δημιουρ-

γηθεί στο τέλος της δεκαετίας του 1870, 

κάλυπτε έναν προηγούμενο πίνακα. 

Οι συμβατικές ακτίνες Χ αρχικά είχαν 

αποκαλύψει το περίγραμμα ενός άλλου 

προτρέτου, αλλά χρειάσθηκαν οι αυξη-

μένες δυνατότητες ενός επιταχυντή, του 

Αυστραλιανού Συγχρότρου (άρχισε να 

λειτουργεί το 2008), που γεννά πολύ πιο 

ισχυρές ακτίνες Χ και εικόνες με ανάλυ-

ση 31,6 μεγαπίξελ, για να έλθουν στο 

φως οι λεπτομέρειες του κρυμμένου πί-

νακα.

Το πορτρέτο είναι ανοκλήρωτο και 

δείχνει ότι ο καλλιτέχνης είχε κάνει αρ-

κετές προσπάθειες να τελειοποιήσει τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου. Είναι 

πιθανό ότι το πορτρέτο αυτό παρέμεινε 

στο εργαστήριό του για επτά έως δέκα 

χρόνια, έως ότου ο γάλλος ζωγράφος 

αποφασίσει να το καλύψει με ένα άλλο 

πίνακα, κάτι που τότε συνηθιζόταν.

Όπως διευκρίνισαν οι ερευνητές, 

ασφαλώς το αρχικό πορτρέτο θα παρα-

μείνει κρυμμένο. «Σεβόμαστε τις επιλο-

γές του Ντεγκά και τιμούμε την τελι-

κή σύνθεσή του. Αναμφίβολα είναι ένα 

έργο με το οποίο ο καλλιτέχνης ήταν ευ-

χαριστημένος, καθώς αποτελεί τον ολο-

κληρωμένο και υπογεγραμμένο πίνακά 

του», δήλωσε η δρ Βάρκοε-Κοκς της 

Εθνικής Πινακοθήκης της Βικτόρια στη 

Μελβούρνη, που απέκτησε το «Πορτρέ-

το μιας γυναίκας» το 1937

 ΠΗΓΗ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Η μουσική της Σελήνης 
όπως την κατέγραψε το 
Apollo 10 το 1969

Το 1969 - δύο μήνες πριν από την 

ιστορική προσελήνωση του Apollo 11 - 

το Apollo 10 μπήκε σε τροχιά γύρω από 

το Φεγγάρι. Περνώντας από την αθέατη 

πλευρά της σελήνης, το πλήρωμα άκου-

σε μέσα από τα ακουστικά του ήχους 

ραδιοκυμάτων που θύμιζαν μουσική. 

Οι ήχοι που καταγράφηκαν έμοιαζαν 

με σφυρίγματα και οι αστροναύτες τους 

άκουγαν για περίπου μία ώρα, όσο δη-

λαδή βρισκόταν σε τροχιά στην σκοτει-

νή πλευρά της Σελήνης. 

H NASA κράτησε αυτά τα ντοκου-

μέντα κρυφά και απόρρητα για 40 χρό-

νια, αλλά πλέον αποφάσισε να τα πα-

ρουσιάσει για πρώτη φορά μέσα από το 

ντοκυμαντέρ Nasa’s Unexplained Files 

του Science Channel. 

Στο δραματοποιημένο ντοκυμαντέρ, 

η NASA χαρακτηρίζει τις μεταδόσεις 

ραδιοκυμάτων αλλόκοσμη «μουσική», 

ενώ ακούγονται και οι τρεις αστροναύ-

τες του πληρώματος του Apollo 10 να 

αναρωτιούνται τι είναι αυτό που ακούνε 

και αν θα πρέπει να το αναφέρουν.

Πάρτε μια γεύση λοιπόν από την 

μουσική της σκοτεινής πλευράς της Σε-

λήνης, μέσα από το trailer του ντοκυμα-

ντέρ. 

Αναζητήστε στο Youtube: “Outer 

Space Music Pt 1 of 2 | NASA’s 

Unexplained Files” 
ΠΗΓΗ: SCIENCE CHANNEL



Η Τέχνη είναι η απόσταξη της ποιότητας μιας κοινωνίας. Μας δείχνει με έναν ξεκάθαρο τρόπο σε ποιο επίπεδο 

πνευματικής εξέλιξης βρίσκεται μια χώρα στο σύνολο της, ενώ ταυτόχρονα έχει τη δύναμη να την επηρεάζει θετι-

κά ή αρνητικά,  ανάλογα με την ποιότητα που εκφράζει, αλλά και τη δύναμη να διαμορφώνει τον ίδιο τον Άνθρω-

πο. Έχει δηλαδή την δυνατότητα να ωθήσει την ανθρωπότητα προς την  παρακμή ή την αναγέννηση. Συνεπώς 

είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που διαθέτει στα χέρια της μια Πολιτεία. Η Τέχνη δεν είναι απλώς μια πολυτέλεια όπως 

πολλοί ίσως θεωρούν αλλά είναι η ίδια η Ψυχή ενός έθνους.  Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, θα κατανοήσουμε ότι το εργαλείο αυτό 

καθορίζει απόλυτα την πορεία που πρόκειται να χαράξει ένα έθνος.

Τέχνη και Φιλοσοφία, δυο επιστήμες που μας οδηγούν στη δημιουργία και αυτή στην Πολιτισμική  και Πνευματική Αναγέν-

νηση. Τέχνη χωρίς Φιλοσοφία είναι μόνο ιδέες, διακόσμηση και εμπόριο, Φιλοσοφία χωρίς Τέχνη είναι μόνο θεωρία χωρίς πράξη.  

Τέχνη και Φιλοσοφία εκφρασμένες μαζί παράγουν την πραγματική δημιουργία, τη σωστή κρίση και τον ορθολογισμό. Δημιουργία 

είναι το ατομικό έργο ζωής που απαιτείται να βρει ο καθένας μας μέσα του, για να μάθει να εκφράζει τον εαυτό του, την ψυχή του, 

για να μπορεί να χαίρεται τη ζωή του.

Η καθαρή δημιουργία είναι αναγέννηση, και αυτό επιτυγχάνεται μονάχα όταν η πολιτεία και οι πολίτες της επιζητούν να γνω-

ρίσουν το αληθινό νόημα της ζωής και όταν διψούν να εξελιχθούν μέσω της σοβαρής μελέτης και της επίμονης εργασίας, ώστε 

να  ανακαλύψουν τον σωστότερο για αυτούς τρόπο της προσωπικής τους έκφρασης.  Ειδικότερα, όταν μια μέρα οι άνθρωποι θα 

προτιμήσουν να παραμερίσουν τη δική τους καλοπέραση για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Η κοινωνία μας χρειάζεται σοφούς, οδηγούς πού θα μας οδηγήσουν μακρυά από  το σημερινό αδιέξοδο, την πολιτισμική και 

την οικονομική κρίση. Σίγουρα δεν θα τους βρού-

με στους χώρους της Πολιτικής ή των επιχειρημα-

τιών όπου κυριαρχεί μόνο το λαβείν, η αμάθεια και 

η στασιμότητα. Σίγουρα υπάρχουν κάπου... κάπου 

όπου υπάρχουν τα Γράμματα η Φιλοσοφία και οι 

Τέχνες μαζί. Σοφοί δάσκαλοι, που θα μας διδάξουν 

πώς να βρούμε ένα νέο Όραμα, τη Ταυτότητα μας, 

να μας μάθουν τι είναι η Σοφία, τι είναι η Δημιουρ-

γία, πως να εκφράζουμε τον εαυτό μας σωστότε-

ρα, τον ορθολογισμό, την αξιολόγηση, πως να συ-

νεργαζόμαστε, και ποιο είναι το αληθινό νόημα της 

ζωής.

Πηγή: http://www.toportal.gr

ctrl c ctrl v
copy - paste

Τέχνη και Φιλοσοφία=Δημιουργία και Αναγέννηση
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-”Μάλιστα” είπε ο γέροντας, “η δική σου 

δείχνει τέλεια, όμως δεν θ’ άλλαζα ποτέ 

μου τη δική μου καρδιά με τη δική σου. 

Κοίταξε, κάθε ουλή αντιπροσωπεύει κά-

ποιον που του έδωσα την αγάπη μου - 

κόβω ένα κομμάτι της καρδιάς μου και 

του το δίνω, και συχνά μου δίνει ένα κομ-

μάτι της δικής του καρδιάς για να πάει 

στη θέση του άδειου μέρους της καρδιάς 

μου, αλλά επειδή τα κομμάτια δεν εί-

ναι ακριβώς ίδια, έχω μερικές αγκαθωτές 

άκρες, που όμως τις λατρεύω γιατί μου 

θυμίζουν την αγάπη που μοιραστήκαμε.”   

“Μερικές άλλες φορές έχω δώσει κομ-

μάτια της καρδιάς μου, και ο άλλος δεν 

μου έδωσε πίσω ένα κομμάτι της δικής 

του καρδιάς. Αυτά είναι τα άδεια χάσμα-

τα - ξέρεις, το να προσφέρεις την αγάπη 

σου έχει και κάποιο ρίσκο. Παρʼ όλο που 

αυτά τα χάσματα πονούν, παραμένουν 

ανοιχτά και μου θυμίζουν την αγάπη που 

έχω και γιαυτούς τους ανθρώπους, κι ελ-

πίζω πως κάποια μέρα θα γυρίσουν κο-

ντά μου και θα γεμίσουν τους χώρους που 

τους έχω άδειους να περιμένουν. Βλέπεις 

λοιπόν τι θα πεί πραγματική ομορφιά ;”   

Ο νεαρός στάθηκε σιωπηλός, με δάκρυα 

να τρέχουν στα μάγουλά του. Προχώ-

ρησε προς τον γέροντα, άπλωσε το χέρι 

του μέσα στην τέλεια, νεανική και όμορ-

φη καρδιά του, και ξέσκισε ένα κομμά-

τι της. Το πρόσφερε στο γέροντα με χέ-

ρια που έτρεμαν. Ο γέρος τότε πήρε αυτή 

την προσφορά, την έβαλε στην καρδιά 

του, και μετά πήρε λίγη από την κατα-

κομματιασμένη του καρδιά και την έβαλε 

 β   λές

ΠΑΡΑ-

για να 
μαθαίνει κανείς με 
την καρδιά και όχι 
με το νου

Η πιο όμορφη 
καρδιά του Κόσμου

Μια φορά κι ένα καιρό, 

ένας νεαρός είχε στα-

θεί στη μέση της πό-

λης και φώναζε ότι 

είχε την ομορφότερη καρδιά σ’ όλη την 

περιοχή. Μεγάλο πλήθος μαζεύτηκε κι 

όλοι θαύμαζαν την καρδιά του, που ήταν 

τέλεια. Δεν υπήρχε ούτε σημάδι ούτε το 

παραμικρό ψεγάδι πάνω της. Κι όλοι 

τότε συμφώνησαν ότι αυτή ήταν η πιό 

όμορφη καρδιά που είχαν δεί ποτέ τους.   

Ο νεαρός μας ήταν πολύ περήφανος 

και κορδωνόταν φωνάζοντας για την 

ωραία του καρδιά. Ξάφνου ένας γέ-

ρος στάθηκε μπροστά στον κόσμο κι 

είπε, “Ομως η καρδιά σου δεν πλησιά-

ζει την ομορφιά της δικής μου καρδιάς.”   

Ο κόσμος, αλλά και το παλικάρι, κοίτα-

ξαν την καρδιά του γέροντα. Χτυπούσε 

δυνατά, όμως ήταν γεμάτη ουλές. Υπήρ-

χαν σημεία όπου φαινόταν ότι είχαν κο-

πεί κομμάτια και στη θέση τους είχαν 

τοποθετηθεί άλλα, που όμως δεν ταί-

ριαζαν καλά με αποτέλεσμα να υπάρ-

χουν πολλές δαντελωτές άκρες. Κι αλ-

λού υπήρχαν σημεία με βαθιά χάσματα, 

απ’ όπου έλειπαν και ολόκληρα κομμάτια.  

Οι άνθρωποι κοίταζαν ο ένας τον άλλο - 

πως είναι δυνατόν να ισχυρίζεται αυτός ότι 

η καρδιά του είναι ωραιότερη, σκέφτονταν ;  

Ο νέος κοίταξε την καρδιά του γέ-

ρου, είδε τα χάλια της και γέλασε.   

-“Για κάνε σύγκριση ανάμεσα στη δι-

κιά σου και στη δικιά μου καρδιά. Η δι-

κιά μου είναι τέλεια, ενώ η δικιά σου 

είναι ένα μάτσο ουλές και δάκρυα.” 

πάνω στην πληγή της καρδιάς του νέου. 

Ταίριαζε βέβαια, αλλά όχι και απόλυ-

τα, κι έτσι έμειναν κάποιες άγριες άκρες.   

Και το παλικάρι κοίταξε την καρδιά του, 

που δεν ήταν πιά τέλεια, ήταν όμως ομορ-

φότερη από οποιαδήποτε άλλη αφού η 

αγάπη από την καρδιά του γέροντα ξεχεί-

λιζε τώρα και στη δική του καρδιά.



Ο κινηματογράφος είναι η τέχνη της ψευδαίσθησης. Όταν βλέπουμε μια κινούμενη εικόνα, στην πραγματικότητα πρό-

κειται για μια γρήγορη διαδοχή πολλών εικόνων που προκαλούν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Είναι άγνωστο το 

πότε παρατηρήθηκε για πρώτη φορά αυτό το φαινόμενο. Η παλιότερη γνωστή κατασκευή που στηρίζεται σε αυτό 

είναι το ζωοτρόπιο (όπως ονομάστηκε αργότερα), που πρωτοδημιουργήθηκε στην Κίνα τον 1ο αι. π.Χ. 

Η προβολή της εικόνας έχει την άμεση προέλευσή της στο θέατρο σκιών, που και αυτό ξεκίνησε την πρώτη στιγμή που ο άνθρω-

πος διαπίστωσε ότι μπορεί να παίξει με τις σκιές που έπεφταν στον τοίχο. Τα πειράματα οπτικής του Αριστοτέλη με τον σκοτεινό θά-

λαμο (camera obscura), τα οποία αναπτύχθηκαν περαιτέρω τον 10ο αιώνα από τον Ibn al-Haytham οδήγησαν στη διαπίστωση ότι το 

φως έχει την ιδιότητα να μεταφέρει την εικόνα του σώματος πάνω στο οποίο αντανακλάται.

Το επόμενο μεγάλο βήμα ήταν η ανάπτυξη της χημικής φωτογραφίας. Ήδη από τον 13ο αιώνα είχε παρατηρηθεί ότι κάποια χημι-

κά άλλαζαν χρώμα με την έκθεσή τους στο φως, αλλά συστηματικά πειράματα δεν ξεκίνησαν παρά τον 18ο και 19ο αιώνα. Ένας από 

τους πρωτοπόρους ήταν ο Louis Daguerre, που έδωσε το όνομά του στην τεχνική της νταγκεροτυπίας. Η διαδικασία χρειαζόταν 10 

λεπτά έκθεσης (που αποτελούσε βελτίωση σε σχέση με τις ώρες που απαιτούνταν προηγουμένως), δεν μπορούσαν να συλληφθούν 

κινούμενες μορφές και οι πλάκες μπορούσαν να καταστραφούν με το παραμικρό. Την ίδια περίοδο ο άγγλος William Fox Talbot επι-

νοεί τη μέθοδο Calotype, που βασιζόταν στην αρνητική απεικόνιση του θέματος το οποίο μεταφερόταν μετά σε ειδικό χαρτί.

Η διαδοχική λήψη φωτογραφιών ξεκίνησε με το περίφημο πείραμα του Muybridge το 1879, ενώ το 1882 ο Etienne-Jules Marey κα-

τασκευάζει μια συσκευή που καθιστά δυνατή τη λήψη 12 φωτογραφιών σε 1 δευτερόλεπτο. Ακολούθησε η δημιουργία του φιλμ από 

σελιλόιντ. Οι πρώτες ταινίες κινούμενης εικόνας έρχονται το 1888 από τον γάλλο Louis Le Prince. Ταινίες μερικών δευτερολέπτων 

που δείχνουν ανθρώπους να περπατούν στο πάρκο.

Η γέννηση του κινηματογράφου με τη σημερινή του μορφή έλαβε χώρα στις 28 Δεκεμβρίου 1895, στο Grande Café de Paris από 

τους αδερφούς Lumiere. 10 φιλμ συνολικής διάρκειας 25 λεπτών, από μια μηχανή δικής τους κατασκευής, που είχε δυνατότητα και 

καταγραφής και προβολής. Η συσκευή ονομαζόταν cinematograph και από αυτήν πήρε το όνομά της η τέχνη του κινηματογράφου.

Την επόμενη χρονιά, ο George Melies γίνεται ο «πατέρας του αφηγηματικού φιλμ». Ακολουθώντας στα ίχνη του, ο D. W. Griffiths 

και ο S. Eisenstein αναπτύσσουν τεχνικές μεθόδους όπως το μοντάζ, που πλέον θεωρείται αδιανόητο να μην χρησιμοποιούνται. 

Το πρώτο φιλμ με μουσική εμφανίζεται το 1919 (μέχρι τότε παιζόταν μουσική στον χώρο από ορχήστρα ή φωνογράφο), αλλά ήταν 

το 1927 που επετεύχθη ο συγχρονισμός ήχου και εικόνας ώστε να γίνει δυνατή η αναπαραγωγή διαλόγων.

Παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, ονόματα όπως Fritz Lang, Alfred Hitchcock, Orson Welles, Stanley Kubrick, 

Federico Fellini, για να αναφέρουμε μόνο ελάχιστους, συνέχισαν να εξερευνούν και να διευρύνουν τα όρια της τέχνης σε μια πορεία 

που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Πλέον έχουμε φτάσει στην εποχή του ψηφιακού κινηματογράφου. Οι νέες τεχνολογίες έχουν ανοί-

ξει νέους ορίζοντες και έχουν απλοποιήσει τις διαδικασίες. Ένα κινητό τηλέφωνο έχει περισσότερες δυνατότητες από τις κάμερες που 

χρησιμοποιούνταν για το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, πόσο μάλλον οι κανονικές κάμερες. Αυτό και μόνο δίνει στον οποιοδή-

ποτε τη δυνατότητα να δημιουργήσει κάτι δικό του. Το μόνο που χρειάζεται είναι θέληση και το κατάλληλο όραμα. 

Η 7η ΤΕΧΝΗ
Κείμενο: Δημήτρης Γακηλάζος, dgakilazos@filosofikilithos.website
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Τέχνη, λέξη αμίμητη, λέξη χιλιοειπωμένη μα και 

τόσο απροσπέλαστη! Λέξη επάργυρη ή και επίχρυ-

ση μα ποιος ξέρει την τιμή της. Ποιος αφουγκρά-

ζεται τί του λέει καθώς την εκστομίζει ... ποιος 

την άφησε να του αυτοσυστηθεί πριν υποθέσει χίλια δυο για το 

ποιον της. Ποιος τέχνωσε το νου πριν φιλοτεχνήσει το άγαλμα 

της αλήθειας και ποιος ρώτησε το σοφό ονοματοθέτη πως να 

την προσφωνήσει, την τέχνη, αν θέλει να του αποκριθεί? 

Για όλα αυτά στο παρόν άρθρο, με οδηγό το ετυμολογικό 

κλειδί ερμηνείας, θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε κρυφές πτυ-

χώσεις του φορέματος της τέχνης σε όποια γλώσσα κι αν αυτό 

φορέθηκε... αφού στο τέλος - τέλος όλα από μια κοινή πηγή 

απορρέουν μέχρι να καταλήξουν και πάλι  σ’ αυτή.

Πάντως, η κοπιώδης σπουδή της ίδιας της λέξης αποδεικνύ-

ει την ισχυρή ετυμολογική σύνδεση που υπάρχει μεταξύ σοφίας 

–τέχνης – ύφανσης – δημιουργίας -  κατασκευής. Ας πάρουμε 

όμως τα πράγματα με τη σειρά.

        Κείμενο: Vetus Verbus, vetus.verbus@filosofikilithos.websitewebsite

Τέχνη... 

Από την αρχή των πραγμάτων η τέχνη ήταν συνώνυμη με το 

νου και το λόγο. Βέβαια όταν μιλάμε για τέχνη αναφερόμαστε 

πρωτίστως στην εκτέλεση έργου, αυτό τουλάχιστο μας δηλώνει 

η σημασία του φθόγγου «Τ»,του γράμματος που μας εισάγει στη 

λέξη «Τ- έχνη». Το Ταυ θα λέγαμε δηλώνει το πώς θα γίνει πρά-

ξη αυτό που η λοιπή λέξη σημαίνει. Αν αφαιρέσουμε το πρώτο 

γράμμα της λέξης Τ-έχνη μένει το δυσερμήνευτο «Έχνη». Εδώ 

έρχεται ο Πλάτωνας, στο διάλογο Κρατύλος δια στόματος Σω-

κράτη, να μας υπενθυμίσει, εξιστορώντας την ιστορία της λέ-

ξης, πως καλείται πλέον τέχνη αυτή που στο απώτερο παρελθόν 

οριζόταν ως Εχονόη. Λέξη σύνθετη από το ρήμα «έχω» και το 

ουσιαστικό «νους» για να δηλώσει την έξιν του νου στα νοητι-

κά διανοήματα, αυτά που τίκτουν αγάλματα αρετής στις ψυχές 

των ανθρώπων. 

Ζητούμενο λοιπόν είναι οι εμπνεύσεις, τα νοητικά και ψυχι-

κά διανοήματα να πάρουν σάρκα και οστά, να εκφραστούν στο 

εδώ και το τώρα. Έτσι έρχεται ο φθόγγος Ταυ, με τις σημασί-

η ύφανση 
της Σοφίας
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ες που ενσωματώνει, συμβολικές και 

πρακτικές, προκειμένου να ολοκληρώ-

σει και να δώσει στην λέξη – έννοια τη 

βαρύτητα που απαιτεί η ενσάρκωσή της 

στο γήινο χώρο. Ό,τι «τύπτει» (χτυπά) 

ο άνθρωπος το επεξεργάζεται και το με-

ταβάλλει σε τυκτόν (τεχνητό) δια του 

κΤύπου και έτσι παράγει και αναπτύσσει 

την «Τ-έχνη». Όταν ο λιθοξόος πελέκη-

σε τον λίθο, εκ του ήχου της κατεργασί-

ας ονόμασε το εργαλείο «Τύκον». «Ταυ» 

επίσης ονομάστηκε το τεκτονικό εργα-

λείο, χρήσιμο για την ανεύρεση της γω-

νίας κλίσεως κ.ο.κ. Το γράμμα Ταυ που 

μοιάζει με τυπτόν όργανο, όπως το σφυ-

ρί, (ή άλλα αυτοσχέδια του ανθρώπου 

των πρώτων χρόνων, από κόκαλο ή πέ-

τρα)  βρίσκεται σε κάθε λέξη που περι-

λαμβάνει την έννοια της τεχνικής επε-

ξεργασίας και της γέννησης ενός έργου 

( δια του ρήματος Τίκτω). 

Η ανάγκη επιβίωσης και δημιουργί-

ας σε ένα εχθρικό περιβάλλον γέννησαν 

τον φθόγγο «Τ» και από εκείνη τη στιγ-

μή ο άνθρωπος εισήλθε στο χώρο της 

Τέχνης και έγινε «Τοκεύς», ο γεννών 

πατήρ. Γέννησε Τείχη και Τέκνα, λέξεις 

ομόριζες και συνώνυμες για τους μακρι-

νούς μας προγόνους. 

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε πως 

η πλησιέστερη λέξη που διέθεταν και 

χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι μας πρό-

γονοι για την έννοια της τέχνης ήταν η 

λέξη σοφία, όπως άλλωστε το επιβεβαι-

ώνει η ρήση του λεξικογράφου Ησύχιου  

«Πάσαν τέχνην σοφίαν έλεγον». Ακό-

μα κι αυτή η σοφιστική, λέξη ομόρριζη 

με τη σοφία αναφέρεται στην τέχνη της 

χρήσης του λόγου, με τα ανάλογα οφέ-

λη πάντα και έλκει την ετυμολογία της 

από το ρήμα «σοφίζομαι» που σήμαινε 

ασκώ μια τέχνη και δη του λόγου.

Προηγουμένως χρησιμοποιήσαμε το 

ρήμα «τίκτω» που σημαίνει γεννώ, ρήμα 

στο οποίο η τέχνη οφείλει την ύπαρξή 

της. Ρήμα σε ισχυρή ετυμολογική σύνδε-

ση με το ρήμα «τεύχω» που σημαίνει κα-

τασκευάζω και παράγει λέξεις όπως «επί-

τευξη» και «επίτευγμα», μιας και όταν 

κάτι τίκτεται κατ’ ουσίαν κατασκευάζεται 

,συναρμολογείται και συντίθεται σε αυτό 

που θα αποτελέσει το τέκνο της όλης δι-

εργασίας. Άρα τέχνη («τέκνη»)  είναι το 

πνευματικό τέκνο, το επίτευγμα του δη-

μιουργού. Εφόσον υπάρξει η έμπνευση, η 

γονιμοποιός πνοή, επέρχεται η σύλληψη, 

η κυοφορία, ο «τοκ-ετός» προκειμένου 

το τέκνον της καλλιτεχνικής δημιουργί-

ας να έρθει στο φως. 

Δεν είναι τυχαίο πως το «τεύχω» στη 

λατινική εγγράφεται ως «texo» και ση-

μαίνει «κατασκευάζω, υφαίνω, πλέκω, 

τεχνουργώ», με το λόγο ή χωρίς. Άλλω-

στε στην ελληνική το ρήμα υφαίνω χρη-

σιμοποιήθηκε για να εκφράσει ανάμεσα 

στα άλλα και το χτίσιμο, εξ ου και η έκ-

φραση «θεμέλια υφαίνω». Παρατηρούμε 

εδώ πως η λατινική εκδοχή του «τεύχω 

– τίκτω» έχει ορθή αναφορά στην υφή 

και στο ύφος του λόγου που ορθά υφα-

σμένος παράγει ύμνους, ποίηση, λογοτε-

χνία και πλείστες άλλες εκφράσεις δημι-

ουργίας. 

Βέβαια, όπως το τεύχω στην ελληνι-

κή μας δίνει το «τέκτων» που σημαίνει 

κατασκευαστής έτσι και στη σανσκριτι-

κή το «Taksakah» δηλώνει τον μαραγκό, 

ενώ η λέξη «taksani» αναφέρεται στο 

σκεπάρνι. Συνεπώς η πρωταρχική σημα-

σία της ύφανσης επεκτάθηκε για να κα-

λύψει κάθε κατασκευή. Απόηχο της αντί-

ληψης αυτής αποτελεί η λέξη αργαλειός 

που βγήκε από τη λέξη εργαλείο. Έτσι ο 

αργαλειός που υφαίνει θεωρήθηκε ως το 

κατ’ εξοχήν εργαλείο στη συνείδηση του 

παραδοσιακού Έλληνα όσον αφορά την 

τέχνη περί τον οίκο.

Την έννοια του συνδέω, χτίζω την 

ανιχνεύουμε και στο χεττιτικό «taks» 

που σχετίζεται με τα τέκτων  - τέχνη 

κ.λ.π. και αν σκεφτούμε πως τα πρώτα οι-

κήματα ήταν καλύβες με καλά πλεγμένα, 

υφασμένα καλάμια κατανοούμε επαρκώς 

γιατί το υφαίνω συνδέθηκε τόσο στενά 

με το οικοδομώ, για να ανακαλέσει στη 

μνήμη μας κι αυτή ακόμα την ύφανση 

του εμβρύου στα μητρικά σπλάχνα, που 

δεν είναι παρά μια συνεχόμενη δόμηση 

και αναδόμηση, ένα τέχνημα απαράμιλ-

λης αισθητικής και μυστηρίου.

Εδώ βλέπουμε πως χωρίς την ύφαν-

ση και έξω από αυτή δεν υπάρχει τέχνη, 

δημιουργία. Η ίδια η λέξη τέχνη μιλάει 

για ύφανση, όχι μόνο με την καταγωγή 

της αλλά και με τη μορφή της. Η κατα-

σκευή της είναι όμοια με την κατασκευή 

των λέξεων αράχνη – πάχνη – άχνη. 

Έχουμε το ισχυρό ριζικό θέμα τεκ- πάνω 

στο οποίο βασίζονται οι περισσότερες 

ετυμολογικές αναλύσεις, μη εξαιρουμέ-

νης της παρούσας, στηριζόμενες στα ρή-

ματα τεύχω, τίκτω και τα  λατινικά τους 

ανάλογα. Συχνά όμως υπεκφεύγει το κα-

ταληκτικό επίθημα «–νη» που συνάπτει 

την λειτουργία της τήξης – της γέννας, 

με αυτή της ύφανσης και της νόησης γε-

νικότερα. Σε αυτό το καταληκτικό επί-

θημα ανιχνεύεται το ρήμα «νέω – νήθω» 

(λατ. «Necto») που σημαίνει «γνέθω», 

«υφαίνω» και βρίσκεται σε ισχυρή ετυ-

μολογική σύνδεση με το νου και τις νο-

ητικές διεργασίες που δεν είναι παρά οι 

ειρμοί και συνειρμοί, τα αόρατα νήματα 
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της σκέψης και των λογισμών. To «νέω» 

με λατινικό ανάλογο no σημαίνει επίσης 

πλέω, αρμενίζω και σε αυτή την περιπτω-

ση η κατάληξη της λέξης «τέχ-νη» μοιάζει 

να κάνει αναφορά στον ωκεανό της γνώ-

σης και της ζωής

Διαφαίνεται λοιπόν πως η τέχνη είναι 

σύμφυτη με τη έννοια της αρμονίας, της 

συνύφανσης, της σύνδεσης, της συναρ-

μογής, αν θέλουμε να έχουμε ένα περίτε-

χνο και άρτιο αποτέλεσμα.

Μόλις χρησιμοποιήσαμε τη λέξη άρ-

τιο  - τέλειο που έχει ρήμα παραγωγής 

το αρτύω ή αρτύνω που σημαίνει επι-

νοώ, μηχανεύομαι, προσ-αρμόζω και το 

οποίο ανάγεται στο ρήμα αραρίσκω, με 

προγενέστερο τύπο το άρω που σημαί-

νει συναρμόζω, συρράπτω, συμπλέκω, 

συνυφαίνω. Η λέξη «αρμονία» εδώ απα-

ντά τις ρίζες της, όπως και η λατινική Ars 

– Artis, η τέχνη του καλώς επινοείν και 

προσαρμόζειν. Οτιδήποτε κατασκευάζε-

ται και συναρμόζεται επί της γης είναι αρ-

μός και παράγει αρμονία. Ο «Αρμόζων» 

άνθρωπος είναι ο τεχνίτης, ο κατασκευ-

αστής που όταν παράγει έργο  τέλειο και 

αξιοθαύμαστο είναι άριστος και αρεστός 

συνάμα.

Υπενθυμίζουμε πως η τέχνη έχει το 

ίδιο σημασιολογικό περιεχόμενο με τη 

λέξη σοφία και αυτό δεν είναι άλλο από 

το φως και το κάλλος στο οποίο είναι κα-

ταδικασμένες να οδηγούν και να αποκα-

λύπτουν... δια μέσω της ύφανσης... 

Το ομηρικό υφόω και οι τύποι υφάω, 

υφανάω, υφαίνω παραπέμπουν ολοφάνε-

ρα στη λέξη φόως ή φάος ή φως και στο 

ρήμα φαίνω. Οι ομοιόμορφοι τύποι υφα-

σμένος, πεφασμένος και ύφασμα-φάσμα 

των υφαίνω και φαίνω παρέχουν επιπρό-

σθετη μαρτυρία πως όλα περιστρέφο-

νται γύρω από την ύφανση του φωτός 

που σταδιακά αποκαλύπτεται, όσο η μα-

τιά του δημιουργού διεισδύει στο ον κά-

νοντάς τον πιο σοφό. Άλλωστε υπό μια 

εκδοχή το ρήμα υφάω υφαίνω έγινε με 

βάση τη λέξη σοφός στον αρχικό τύπο 

συφός, (εξ ου Σίσυφος...).

Οι έννοιες της ύφανσης και της φα-

εινότητας είναι άρρηκτα δεμένες με αυ-

τές του νου και της νόησης, της τέχνης 

και της ζωής. Η Αθηνά δεν μπορεί παρά 

να πρωτοστατεί σε αυτές τις λειτουργί-

ες, έχοντας διδάξει πλείστες τέχνες στις 

διάνοιες των ανθρώπων, ως θεά της σο-

φίας και της πνευματικής δημιουργίας. 

Ας μην ξεχνάμε πως είναι αυτή που τους 

έμαθε να κάνουν το μαλλί νήμα και να 

υφαίνουν. Το κέντημα επίσης από εκείνη 

το διδάχτηκαν κι όταν η νέα εκείνη που 

την έλεγαν Αράχνη προκάλεσε τη θεά με 

ένα κέντημα απαράμιλλης τελειότητας, 

η Αθηνά τη μεταμόρφωσε σε αράχνη... 

προς επίρρωση όσων αναφέραμε για το 

κοινό σχηματισμό των λέξεων τεχνη – 

αράχνη και την εννοιολογική όσο και 

συμβολική τους συνάφεια. 

Συμπέρασμα... η τέχνη πρέπει να 

ομοιώνεται με τα αρχέτυπα, έχοντας πά-

ντα κατά νου πως ίσως κι αυτή δεν είναι 

παρά ένα τέχνασμα του υψίστου για να 

ενσταλάξει κάλλος και φως στις ψυχές 

των ανθρώπων... κάλλος και φως στις ψυ-

χές των ψυχών...
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Κείμενο: Καίτη Δαικίδου, kdaikidou@filosofikilithos.website

Η τέχνη 
στην 
αρχαία 

Αίγυπτο

Κεμ, Κεμού, Κεπ, Νουβία, 

Κόκκινη Αίγυπτος, Αί-

γυπτος… χώρα του μυ-

στηρίου και της μαγικής 

αντίληψης. Χώρα του πολιτισμού και 

της τέχνης.

Ένας πολιτισμός τόσο παλιός όσο 

και ο χρόνος. Αυτός ο απίστευτος πολι-

τισμός -από τους ελάχιστους που διήρ-

κησαν τόσο πολλά χρόνια-  βασίστηκε 

πάντα σε ένα εσωτερικό μυητικό σύστη-

μα. Θεωρείται ο κατεξοχήν μυητικός, 

παραδοσιακός πολιτισμός, κοιτίδα πολ-

λών άλλων πολιτισμών που έγραψαν 

ιστορία στον κόσμο μας.

Για την αρχαία Αίγυπτο η βάση όλων 

ήταν οι εσωτερικές αξίες και οι πεποιθή-

σεις τους. Υψηλές πνευματικές Διδα-

σκαλίες που τους επέτρεπαν να ανυψώ-

νουν την συνείδηση τους, να γνωρίζουν 

τον εαυτό τους και να εναρμονίζονται με 

το σύμπαν και το θεό. Για τους Αιγύπτι-

ους κάθε Ον είχε ένα εσωτερικό όνομα 

το Ρεν, αυτό αναζητούσαν, την πηγή της 

ταυτότητας του όντος. Η γνώση αυτή 

επέτρεπε στον γνώστη να κατανοήσει 

βαθιά, να εισχωρήσει στην ουσία του 

όντος και έτσι να μπορέσει να το κατα-

κτήσει και να το εκφράσει. Για τους Αι-

γύπτιους ο άνθρωπος ήταν κομμάτι της 

φύσης, του σύμπαντος, του θείου. Ύλη 

και πνεύμα μαζί, ενωμένα σε ένα ταξίδι 

χωρίς τέλος αλλά γεμάτο κύκλους που 

έκλειναν και άνοιγαν στην αιωνιότητα, 

σε μια αέναη αναζήτηση της πληρότη-

τας. Μετενσάρκωση, Κάρμα, Δάρμα, 

ένωση με το Θείο. Η τέχνη των Αιγυ-

πτίων καθορίστηκε από τη στάση τους 

απέναντι στη ζωή και τον θάνατο. Οι 

Στην συμβολική τέχνη 
εναρμονίζεται το Μήνυμα και 
η Ομορφιά. Το Μήνυμα είναι 
πάντα πνευματικό τρέφεται 
από τον ουράνιο κόσμο αλλά 
εκφράζεται στην γη. Ακριβώς για 
αυτό υπάρχουν οι καλλιτεχνικοί 
κανόνες, απαράβατοι γιατί τα 
σύμβολα εκφράζονται με τον δικό 
τους σαφή τρόπο.
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φαραώ θεωρούνταν Θεοί και αργότερα αντιπρόσωποί τους. Η αθανασία των φαραώ 

και των υπηκόων τους προϋπέθετε τη διατήρηση του ταριχευμένου νεκρού σώματος, 

μια τέχνη που ήταν γνωστή από τα μέσα της 3ης π.Χ. χιλιετίας. Αρχικά προοριζόταν 

μόνο για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Μετά την 4η Δυναστεία επεκτάθηκε στην 

αστική τάξη και μετά στον λαό. Ιδιαίτερη σημασία για την αιγυπτιακή τέχνη είχαν και 

οι αντιλήψεις για τη σχέση σώματος - πνεύματος. Οι Αιγύπτιοι πίστευαν σε τρεις εκπο-

ρεύσεις του πνεύματος. Το ΚΑ ήταν μέρος της ζωτικής δύναμης του σύμπαντος, 

συνόδευε το σώμα στη ζωή και το θάνατο, αν και η απόλυτη πραγμάτωσή 

του ερχόταν μόνο μετά τον θάνατο. Το ΑΝΚ ήταν η ψυχή του ανθρώ-

που που εγκατέλειπε το σώμα μετά τον θάνατο για να κατοικήσει 

στον ουρανό. Τέλος, το ΜΠΑ ήταν ένα είδος «πνεύμα-φάντασμα» 

που μπορούσε να αφήνει το νεκρό σώμα και να επανέρχεται. Οι ει-

καστικές τέχνες προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν κατοικίες για τις 

τρεις αυτές εκπορεύσεις του πνεύματος.

Βάσει αυτών των αξιών, δημιούργησαν το σύστημα διακυβέρ-

νησης τους, την σχέση του Φαραώ με τον λαό, τον τρόπο ζωής 

τους αλλά και την έκφραση τους μέσα από την τέχνη. 

Τέχνη σε οποιαδήποτε έκφραση: ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική.

Οι Αιγύπτιοι σε κάθε μορφή τέχνης τους αναπαριστούσαν αρχέγονους μύ-

θους δημιουργίας, αναπαριστούσαν ουράνιες πόλεις στην γη. Προσπαθούσαν να δη-

μιουργήσουν έργα αφιερωμένα στην θεότητα, έργα που θα επέτρεπαν στον άνθρωπο, 

μέσα από αυτά να ανυψωθεί συνειδησιακά και να αγγίξει την θεότητα, το μυστήριο, τις 

ουράνιες ρίζες του.

Βλέπουμε στον πολιτισμό αυτό να κυριαρχούν τα σύμβολα. Τα σύμβολα θεωρούνται οι μορφές, τα σώ-

ματα των ιδεών. Έτσι, οι Αιγύπτιοι σε κάθε τους έκφραση χρησιμοποιούσαν σύμβολα. Τα σύμβολα ήταν η 

γλώσσα μέσα από την οποία απευθύνονταν στο θεό αλλά και στην ψυχή του ανθρώπου που μπορούσε 

να δει και να καταλάβει.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Η αρχιτεκτονική είναι μια ειδική μορφή τέχνης, γιατί συμπεριλαμβάνει όλες τις άλλες εφόσον 

εξαπλώνεται στις τρεις κατευθύνσεις ή διαστάσεις του χώρου και στηρίζεται στην γη, που είναι το 

τέταρτο στοιχείο. Στην αρχιτεκτονική συμπεριλαμβάνονται με φυσικό τρόπο η γλυπτική, ζωγρα-

φική, τα μαθηματικά και η μουσική. Οι παραστάσεις εναλλάσσονται με την συμβολική γραφή 

και το εντονότερο χρώμα συνυπάρχει με το αυστηρό γκρίζο της πέτρας. Τα ορυκτά και τα άστρα 

καθρεπτίζονται στις θρησκευτικές αρχιτεκτονικές κατασκευές και πάντα υπήρξαν άνθρωποι που 

προσπάθησαν να ζωγραφίσουν στους ναούς τις ίδιες γραμμές που τα άστρα χαράζουν στον ουρανό. 

Στην συμβολική τέχνη εναρμονίζεται το Μήνυμα και η Ομορφιά. Το Μήνυμα είναι πάντα πνευ-

ματικό τρέφεται από τον ουράνιο κόσμο αλλά εκφράζεται στην γη. Ακριβώς γι αυτό υπάρχουν οι 

καλλιτεχνικοί κανόνες, απαράβατοι γιατί τα σύμβολα εκφράζονται με τον δικό τους σαφή τρόπο.

Ο Ναός είναι ένα κλασσικό παράδειγμα, πάντα χρησιμοποιήθηκε σαν ένα υλικό στήριγμα 

για να συλλάβει, διοχετεύσει και εκπέμψει τα δονητικά κύματα της πνευ-

ματικότητας. Σκοπός τους, να εκφράσουν το Όμορφο, Δίκαιο, 
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Αγαθό, δηλαδή το ΕΝΑ.

Οι Πυραμίδες είναι ναοί, γεωμετρι-

κές μορφές προσαρμοσμένες στα σύμ-

βολα της φύσης. Πυραμίδα =Φωτιά 

=Πνεύμα =Πύρινη δύναμη του Ήλιου 

(σε σχέση με το ηλιακό μας σύστημα). 

Οι τέσσερις έδρες της αναφέρονται στα 

4 πρωταρχικά στοιχεία (Γη, Νερό, Αέρας 

και Φωτιά) και στους 4 δρόμους ανά-

βασης: θρησκεία, επιστήμη, εξουσία και 

τέχνη. Η τετράγωνη βάση είναι σύμβο-

λο της Γης, της ύλης, ενώ τα μονοπάτια 

αναζήτησης λεπταίνουν καθώς πλησιά-

ζουν στην κορυφή, στην Αλήθεια. Αυτό 

που φαίνεται ξεχωριστό στην βάση, εί-

ναι μοναδικό και ενιαίο στην κορυφή.

Όλες οι Πυραμίδες αλλά κυρίως η 

Μεγάλη, είναι μια πραγματεία για την 

γεωμετρία, την αστρονομία και την 

αστρολογία.  Όλοι αυτοί οι ναοί ήταν 

μια μορφική και μαθηματική έκφραση 

της μετάλλαξης που έπρεπε να υποστεί 

ο άνθρωπος για να φτάσει σε ανώτερες 

βαθμίδες εξέλιξης. 

Η αυλή, η αίθουσα με τους κίονες, η 

υπόστυλη αίθουσα, το ιερό και το άδυ-

το ήταν διαδοχικά βήματα για την συ-

νάντηση με τον θεό ή με τον εσωτερικό 

εαυτό του ανθρώπου. Διάδρομοι, μυ-

στικές αίθουσες, κρύπτες ολοκλήρωναν 

την διαδικασία των ψυχολογικών δοκι-

μασιών που έπρεπε να ξεπεράσει ο υπο-

ψήφιος αυτός που ήταν πραγματικά δι-

ψασμένος να μάθει και να φτάσει στην 

ψυχή του.

Ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά 

της αιγυπτιακής γλυπτικής, αυτό που 

ξεχωρίζει αμέσως είναι η μετωπικότητα 

των περισσότερων επιζωγραφισμένων 

αγαλμάτων. Οι μορφές απεικονίζονται 

είτε όρθιες με το αριστερό πόδι προτε-

ταμένο, είτε καθιστές αλλά ακίνητες και 

ευθυτενείς (οι βασιλείς σε θρόνους και 

οι αξιωματούχοι όπως οι γραφείς και οι 

γιατροί οκλαδόν), ενώ σε όλες τις περι-

πτώσεις κυριαρχεί η αίσθηση της ακαμ-

ψίας η οποία συνδυάζεται με την ιερα-

τική αυστηρότητα που αποπνέουν τα 

πρόσωπα.

Η στάση αυτή θα γίνει το σήμα κα-

τατεθέν της αιγυπτιακής τέχνης, από 

την οποία απουσιάζει γενικότερα η έν-

νοια της προοπτικής.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι όπως ήδη είπα-

με, αποδέχονταν πλήρως την ιδέα της 

μετενσάρκωσης. Για τον λόγο αυτό ανα-

κάλυψαν την τεχνική της μουμιοποίη-

σης ώστε ο νεκρός να βρίσκει το σώμα 

του στην επόμενη ζωή του.

Μέσα από τις δυσδιάστατες ζωγρα-

φικές παραστάσεις,  προσπαθούσαν να 

εξοπλίσουν τον τάφο του νεκρού με μη 

αναλώσιμα είδη και να καταγράψουν 

παράλληλα την κοινωνική του θέση. Οι 

παραστάσεις που συναντά κανείς είναι 

κυρίως νεκρικά συμπόσια, ενώ οι γυναί-

κες όταν εικονίζονται παρουσιάζονται 

ως σύζυγοι, κόρες ή υπηρέτριες. Με την 

πάροδο του χρόνου η θεματολογία αρ-

χίζει να περιλαμβάνει σκηνές από την 

καθημερινή δραστηριότητα της οικο-

γένειας, ενώ στα χρόνια της 5ης Δυνα-

στείας το φάσμα διευρύνεται κι άλλο, με 

σκηνές υπαίθρου, κυνηγιού, από τη ζωή 

στο σπίτι και την εργασία. Έτσι  αναπτύ-

χθηκε η τέχνη της τοιχογραφίας που 

απεικόνιζε όλες αυτές τις δραστηριότη-

τες, όπως, κυνήγια, αγροτική ζωή, χο-

ροί, πολεμικοί θρίαμβοι κλπ.

Οι απεικονίσεις αυτές με τον καιρό 

εξαπλώθηκαν και έξω από τους τάφους, 

διακοσμώντας ναούς, κτήρια κλπ.

Ο ρόλος των εργατών ήταν πολύ 

συγκεκριμένος. Πάντα δούλευαν, όπως 
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και οι υπηρέτες, χωρίς να έχουν δικαίω-

μα να παίρνουν μέρος σε θρησκευτικές 

ή άλλες τελετές. Ωστόσο, απεικονίζο-

νταν σε ζωγραφικές παραστάσεις και σε 

ανάγλυφα συνοδεύοντας τους άρχοντές 

τους στη μεταθανάτια ζωή, μένοντας 

γνωστοί με το όνομα σάμπτι ή σαβάμπτι 

ή ουσάμπτι . Οι καλλιτέχνες -με τον 

αρχιτέκτονα να έχει υψηλότερη θέση 

ανάμεσα στους κρατικούς αξιωματού-

χους- όπως και οι τεχνίτες θεωρούνταν 

επίσης υπηρέτες του φαραώ και αποτυ-

πώνονταν εικαστικά στους τοίχους των 

τάφων.

Η ενσωμάτωση των τεχνών στις πο-

λιτικο-θρησκευτικές δομές του κράτους 

ήταν τόσο απόλυτη, ώστε κάθε ανα-

ταραχή στην άσκηση της εξουσίας και 

ανατροπή των προηγούμενων ισορρο-

πιών, προκαλούσε και αντίστοιχη πα-

ρακμή της τέχνης. Το φαινόμενο αυτό 

παρατηρείται στη μεταβατική περίο-

δο (1640-1532 π.Χ.) που ακολούθησε 

της αποσύνθεσης του Μέσου Βασιλεί-

ου. Αλλά και η αναβίωση της μετά από 

κάθε παρόμοια περίοδο είναι αδιάψευ-

στος μάρτυρας της ανθεκτικότητας και 

της δύναμης των παραδόσεων της αιγυ-

πτιακής τέχνης.

Οι Αιγύπτιοι ποτέ δεν έδωσαν πραγ-

ματική σημασία στην κατασκευή των 

σπιτιών τους. Τα θεωρούσαν εφήμερα 

οικοδομήματα που φιλοξενούσαν εφή-

μερα σώματα, οι πραγματικές κατοικίες 

τους ήταν οι τάφοι τους και γιαυτό έδει-

χναν εντυπωσιακό σεβασμό στην τήρη-

ση των ταφικών εθίμων τους.

Οι Πυραμίδες είναι το πιο ανθεκτικό 

ανθρώπινο μνημείο στον χρόνο. Στέκο-

νται περήφανες, ακίνητες κάτω από τον 

έναστρο ουρανό, πάνω στην καυτή γη 

αυτής της χώρας που γέννησε την τέχνη 

και τον μυστικισμό, μάρτυρες της ακ-

μής και της παρακμής του ανθρώπινου 

γένους, αιώνιοι ακοίμητοι φύλακες της 

πορείας του ανθρώπου στην εσωτερική 

του αναζήτηση.

Πηγές
1. Σημειώσεις συμβολολογίας Νέα Ακρόπολη
2. http://www.artmag.gr/articles/art-articles/about-
art/item/5960-arxaia-aigyptos
3. https://el.wikipedia.org/wiki/πυραμίδες

Ο Ναός είναι ένα κλασσικό 
παράδειγμα, πάντα 

χρησιμοποιήθηκε σαν ένα υλικό 
στήριγμα για να συλλάβει, 

διοχετεύσει και εκπέμψει 
τα δονητικά κύματα της 

πνευματικότητας. Σκοπός τους, 
να εκφράσουν το Όμορφο, 

Δίκαιο, Αγαθό, δηλαδή το ΕΝΑ
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Κείμενο: Ρώμη Αλεξανδράκη, ralexandraki@filosofikilithos.website

Το Μυστηριακό Θέατρο της Ζωής μας

Με το διακριτικό σύρσιμο των ποδιών και 

το απαλό θρόισμα των ενδυμάτων… με το 

φως των δαυλών που δημιουργεί σκιές και 

υποψίες οραμάτων… με τη σιωπή που πάλ-

λεται και ψιθυρίζει λόγια αλλότρια… μια Ιερή Μυσταγωγία ξε-

κινάει. Είναι η ελεύθερη κίνηση της Ψυχής μας, μια ιερή μέθη 

που μας στροβιλίζει και μας ανυψώνει στις πιο υψηλές σφαίρες 

του Εαυτού μας… 

Κλείνοντας τα μάτια, αφήνοντας πίσω μας τους εφήμερους 

προβληματισμούς και τις παροδικές συγκινήσεις, επιτρέπουμε 

στον εαυτό μας να πετάξει και να βρεθεί σε έναν τόπο ιερό. 

Στο άδυτο των Μυστηρίων, εκεί όπου οι τελετουργίες μετουσι-

ώνουν το σκοτάδι σε φως, εκεί όπου ο άνθρωπος πεθαίνει συμ-

βολικά, για να αναγεννηθεί νέος και καλύτερος. 

Τι συνέβαινε, αλήθεια, στα Μυστήρια; Ποια ήταν η απόκρυ-

φη γνώση που λάμβαναν οι άνθρωποι και ποια τα βιώματα που 

άλλαζαν τη ζωή τους; Κανείς δεν ξέρει με ακρίβεια. Ο όρκος 

σιωπής ήταν απόλυτος. Μόνο όποιος είχε αποδείξει την ηθική 

του αξία είχε πρόσβαση στα μυστικά της ζωής και του θανάτου, 

στα μυστήρια της φύσης και του σύμπαντος… 

Ωστόσο, κάποια στιγμή, οι εσωτερικές γνώσεις βρήκαν πέ-

ρασμα στον εξωτερικό κόσμο. Κι έτσι γεννήθηκε το μυστηρι-

ακό θέατρο ως ένας τρόπος εκλαϊκευσης της μυητικής διαδι-

κασίας. Σίγουρα μας φαίνεται μεγάλη η απόσταση ανάμεσα 

σε έναν τόπο Μυστηρίων κι ένα λαϊκό θέατρο. Ίσως, όμως, η 

πραγματική διαφορά να βρίσκεται στη συνείδηση των ανθρώ-

πων. 

Αλήθεια, κατά πόσο ήταν σε θέση οι ηθοποιοί να αντιλη-

φθούν το εσωτερικό νόημα ενός έργου γραμμένου από έναν 

μυημένο στα Μυστήρια; Μπορούσαν να βιώσουν τη Θεία έκ-

σταση και να τη μεταβιβάσουν στους θεατές; Και οι θεατές, 

έμεναν στις εξωτερικές περιπέτειες του εκάστοτε ήρωα ή έκα-

ναν τη δική τους εσωτερική περιπλάνηση; Αυτή είναι μία από 

τις πιο μαγικές όψεις του μυστηριακού θεάτρου: ο καθένας, 

ανάλογα με το επίπεδο συνείδησης και διαμόρφωσής του, θα 

κατανοήσει και θα βιώσει λιγότερο ή περισσότερο τη μία και 

μοναδική πραγματικότητα. 

Ο μυημένος «ηθοποιός» αλλάζει μάσκες, όπως ο άνθρωπος 

εναλλάσσει τις διαθέσεις και τις σκέψεις του. Όμως, πίσω από 

κάθε προσωπείο και κάθε μορφή, η Ψυχή του παραμένει μία 

Σε τέτοιας δυστυχίας 
ζυγό δε σκύβουν οι 

ελεύθεροι

 εύκολα 

έτσι το κεφάλι.

Ευριπίδου, Τρωάδες
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Το  Μυ σ τ η ρ ι α κ ό  Θ έ α τρ ο  τ η ς  Ζ ω ή ς  μ α ς

ως προς την ουσία της. Είναι πάντα η ίδια Ψυχή που ταξιδεύει, 

σπάζοντας το απατηλό φράγμα του χώρου και του χρόνου. Κι 

έτσι, σε μία, σε εκατό ή σε χίλιες ζωές, συσσωρεύει πολύτιμες 

εμπειρίες, μαθαίνει και εξελίσσεται. Αυτό είναι το μυητικό θέα-

τρο. Μια αλχημική διαδικασία που μας εξευγενίζει, μας εξαγνί-

ζει και μας λυτρώνει από τα δεσμά της Μοίρας. Μια ιερή τελε-

τουργία που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ελεύθερη 

βούλησή μας, για να μετατρέψουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας σε 

έναν μικρό ή μεγάλο ήρωα. 

Το μυστηριακό θέατρο είναι η ίδια η Ζωή. Είναι η Ζωή που 

μας καλεί και μας ζητάει να μην μείνουμε στα παρασκήνια, 

αλλά να έχουμε το θάρρος να γίνουμε οι ίδιοι πρωταγωνιστές. 

Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Όμως, όσο κι αν πονάμε, όσο κι αν 

δοκιμαζόμαστε, αυτή είναι η ευκαιρία μας... 

Σε μια σκηνή ντυμένη με χρώματα απατηλά και με ένα 

άγνωστο σενάριο γραμμένο από αόρατο χέρι, εμείς καλούμα-

στε να αυτοσχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε. Πολλές φο-

ρές θα αλλάξουμε προσωπεία και ενδύματα. Θα κλάψουμε και 

θα γελάσουμε, θα απελπιστούμε και θα ονειρευτούμε. Κι αν τα 

μάτια μας τυφλωθούν από τα φώτα των επιτυχιών ή αποτυχι-

ών μας, κι αν τρομάξουμε από τις φωνές των θεατών που δεν 

μπορούμε να διακρίνουμε, ας εστιάσουμε την προσοχή μας στη 

φωνή που βρίσκεται πιο κοντά στην καρδιά μας. Εκείνη του 

υποβολέα, που, αθέατος αλλά πραγματικός, μάς ψιθυρίζει τις 

επόμενες λέξεις και κινήσεις. Είναι το πιο εσωτερικό μέρος του 

εαυτού μας, η ίδια μας η Ψυχή, που μπορεί να μας οδηγήσει 

ορθά προς την εκπλήρωση του απώτερου σκοπού της ύπαρξής 

μας. Αρκεί να την ακούσουμε… 

Κι όταν τα φώτα της σκηνής χαμηλώσουν και τελικά σβή-

σουν, όταν οι κερκίδες του θεάτρου αδειάσουν κι επικρατήσει 

η σιωπή, εμείς θα απομείνουμε μόνοι. Αλλά θα αποχωρήσουμε 

με το κεφάλι ψηλά, λυτρωμένοι και γαλήνιοι. Επειδή θα γνωρί-

ζουμε πως σε αυτήν την παράσταση δώσαμε τον καλύτερό μας 

εαυτό. Μα, πάνω απ’ όλα , θα είμαστε σίγουροι ότι Ζήσαμε… 

δυνατά κι αληθινά!
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Κείμενο: Κείμενο: Χριστίνα Λάσκη, xlaski@filosofikilithos.website

Φιλοσοφώντας 
…σαν τους ποιητές

Τί είναι η ποίηση και γιατί είναι αδελφή της φιλο-

σοφίας; Ρώτησα μέσα στην άβυσσο της μνήμης, 

στο λαβύρινθο της φαντασίας και μ’ απαντήσα-

νε όχι μία αλλά πολλές φωνές, αυτές των σοφών 

που περάσαν στην ψυχή μου, αιώνες τώρα κάθε αλήθεια, ντυ-

μένη ομορφιά, μουσική, σύμβολα… Πες μου λοιπόν ποιητή… 

Πώς γεννήθηκα και τι κάνω εδώ, φτιαγμένος 
από όνειρο και χώμα;

«Εκεί μόνος αντίκρισα τον κόσμο κλαίγοντας γοερά Η ψυχή 

μου ζητούσε Σηματωρό και Κήρυκα […] Ήταν ο ήλιος με τον 

άξονα του μέσα μου πολυαχτιδος όλος που καλούσε […]  Αν 

αλήθεια κρατήσεις και τους αντικρίσεις, είπε,

η ζωή σου θ’ αποκτήσει αιχμή και θα οδηγήσεις, είπε/ Ο κα-

θείς και τα όπλα του, είπε […]

Και αυτός αλήθεια που ήμουνα Ο πολλούς αιώνες πριν/Ο 

ακόμη χλωρός μες στη φωτιά/ Ο άκοπος απ’ τον ουρανό/Πέρασε 

μέσα μου Έγινε αυτός που είμαι […]

Είδα για μια στιγμή τους Όρθιους Κίονες/ τη Μετόπη με τα 

Ζώα Δυνατά και Ανθρώπους φέρνοντας Θεογνωσία/ Πήρε όψη 

ο Ήλιος Ο Αρχάγγελος αεί δεξιά μου 

ΑΥΤΟΣ εγώ λοιπόν/ και ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!» (Ελύ-

της)

«Κι από εκείνο τον καιρό αγαπώ τόσο τρυφερά, καθώς οι 

προφήτες, την έρημο και τη θάλασσα, γελώ στα πένθη κλαίω 

στις γιορτές, βρίσκω μια γεύση γλυκιά στο πικρό κρασί, νομί-

ζω πολλές φορές για ψέματα τις αλήθειες, και με τα μάτια στον 

ουρανό, πέφτω στο χάος. Αλλά η Φωνή με παρηγορεί και λέει: 

«Κράτησε τα όνειρά σου· οι συνετοί δεν έχουν έτσι ωραία σαν 

τους τρελούς!»  (Baudelaire)

«Να χαθώ μακριά, να γίνω στάχτη και σχεδόν να λησμονή-

σω. Μακριά! Μακριά! Θα πετάξω σε σένα όχι με το άρμα του Δι-

ονύσου και τους πάνθηρές του/

μα με τα αόρατα φτερά του ποιητικού μου οίστρου.» (Keats)

«Γιατί το ξέρω- πιο βαθιά κι απ’το πηχτόν αστρόφως/ Κρυμ-

μένος σαν αϊτός, με περιμένει, εκεί που πια ο θείος αρχίζει ζόφος, 

ο πρώτος μου εαυτός» (Σικελιανός)
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Είδα για μια στιγμή τους Όρθιους Κίονες/ 
τη Μετόπη με Ζώα Δυνατά και Ανθρώπους 
φέρνοντας Θεογνωσία/ Πήρε όψη ο Ήλιος Ο 
Αρχάγγελος αεί δεξιά μου 
ΑΥΤΟΣ εγώ λοιπόν/ 
και ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!» 
(Ελύτης)

Δως μου το Λόγο σου για να δημιουργήσω… 
Πες μου για την Έμπνευση!

-Και ο Βάρδος Είπε:  …Είμ’ εμπνευσμένος! Ξέρω πως είν’ 

Αλήθεια! Γιατί όταν τραγουδώ/ Εμπνέομαι απ’ το Ποιητικό Δαι-

μόνιο, απ’ την παντοτινή μεγάλη μας προστάτιδα, τη Θεία Φύση 

του Ανθρώπου […] Γιατί καθετί που ζει είναι ιερό […]

Ο κόσμος της φαντασίας είναι ο κόσμος της αιωνιότητας 

(Blake)

«Μητέρα μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα /Κι αν στο 

κρυφό μυστήριο ζουν πάντα τα παιδιά σου/ Με λογισμό και μ’ 

όνειρο, τι χάρη έχουν τα μάτια!/ […] Αλλά, Θεά, δεν ημπορώ ν’ 

ακούσω τη φωνή σου κι ευθύς εγώ του ελληνικού κόσμου να τη 

χαρίσω;» (Σολωμός)

«Δείτε, είμαι ένας κήρυκας του Κεραυνού! Ο κεραυνός είναι 

ο Υπεράνθρωπος. […] 

Μην πετάξεις τους ήρωες από την ψυχή σου. Κράτησε ιερή 

την πιο ψηλή ελπίδα σου. Ο Νέος Άνθρωπος θα ‘ρθει και στον 

ορίζοντα φαίνεται η σκιά του.» (Nietzsche)

«Κι αλήθεια δεν είναι λίγες οι φορές που ανακαλύπτω εκεί, 

στο βάθος του πνιγμού/ 

κοράλλια και μαργαριτάρια και θησαυρούς ναυαγισμένων 

πλοίων, απρόοπτες συναντήσεις, και χτεσινά και σημερινά μελ-

λούμενα, μιαν επαλήθευση σχεδόν αιωνιότητας […] μονάχα που 

δεν ξέρω να τα δώσω - όχι τα δίνω·/ μονάχα που δεν ξέρω αν 

μπορούν να τα πάρουν - πάντως εγώ τα δίνω.» (Ρίτσος)

«Σήμερα φόρεσα ένα/ ζεστό κόκκινο αίμα/ σήμερα οι άνθρω-

ποι μ’ αγαπούν μια γυναίκα μού χαμογέλασε/ ένα κορίτσι μού 

χάρισε ένα κοχύλι/ ένα παιδί μού χάρισε ένα σφυρί  […]

Δυο άνθρωποι ψιθυρίζουν  τί κάνει, την καρδιά μας καρφώ-

νει; Ναι, την καρδιά μας καρφώνει/ ώστε λοιπόν, είναι ποιητής!»  

(Σαχτούρης)

 «Άξιον εστί ο πικρός και ο μόνος/ ο από πριν χαμένος εσύ 

να ‘σαι

Ποιητής που δουλεύει το μαχαίρι/ στο ανεξίτηλο τρίτο του 

χέρι» (Ελύτης)

«Γράφω για σας αδέρφια μου στο θάνατο, σύντροφοί μου 

στην ελπίδα 

που σας αγάπησα βαθειά κι απέραντα όπως ενώνεται κανείς 

με μια γυναίκα

Μα απόψε αδερφια δεν είμαι πια ποιητής. Απόψε δεν θέλω 

να είμαι ποητής

Απόψε είμαι ο τυμπανιστής μιας απέραντης στρατιάς με δυο 

δισεκατομμύρια μαχητές ακροβολισμένους μέσα στη νύχτα. Και 

προχωράμε.»  (Λειβαδίτης)

Τραγούδα μου για την Αγάπη και την Ένωση…
«Αδέρφια μου, ποτέ δε μας αφήσατε μεσοστρατίς, ούτε κι 

εμένα 

Κι όσο σας αγαπώ τόση κι εσείς μου δίνετε αγάπη

Ευχαριστώ αδέρφια, ευχαριστώ 

(Χικμέτ)

 «Η αγάπη θα βρει δρόμο εκεί που οι λύκοι φοβούνται να κυ-

νηγήσουν» (Byron)

«Αδελφή μου /Μονάχα εσύ μου απόμενες /Ν’ ακουμπώ στην 

καρδιά σου



Α π ρ ί λ ι ο ς  -  Μ ά ι ο ς  -  Ι ο ύ ν ι ο ς  2 0 1 720

Και ν’ ακούω το σφυγμό των ανθρώ-

πων […] κι όταν εγώ, του Απείρου ο ερα-

στής, 

βυθιζόμουν στους ίσκιους και στις 

αμφιβολίες του αιθέρα, εσύ/ μ’ ένα δά-

χτυλο ζεστό μου ’δειχνες πάλι τα ίχνη 

του εδάφους/ και ξανάπλαθες την τέφρα 

μου σε ανθρώπινο σχήμα…»    

«Πέταξα στο φωτεινό σου διάδρο-

μο την πανοπλία μου […]Κι όταν η κλί-

νη ανοίχτηκε προς το βαθύφωτο ουρανό 

σου κατέθεσα στα πόδια σου την τελευ-

ταία μου προσωπίδα.

 Αγαπημένη/ Όλη η ψυχή μου τρέμει, 

φύλλωμα ευγνωμοσύνης, γονατισμένος 

προσεύχομαι: Θεέ μου Θεέ μου/ η αγάπη 

μού είχε λείψει για να χαρώ και να νοήσω 

το μεγαλείο σου.» (Ρίτσος)

«Πουθενά δεν πάω, μ’ ακούς; Ή κα-

νείς ή κι οι δύο μαζί, μ’ ακούς

Το λουλούδι αυτό της καταιγίδας 

και, μ’ ακούς Της αγάπης/ Μια για πά-

ντα το κόψαμε

Και δε γίνεται ν’ ανθίσει αλλιώς, μ’ 

ακούς/ Ποιος μιλεί στα νερά και ποιος 

κλαίει -ακούς; Ποιος γυρεύει τον άλλο, 

ποιος φωνάζει -ακούς; /Είμ’ εγώ που φω-

νάζω κι είμ’ εγώ που κλαίω, μ’ ακούς/ Σ’ 

αγαπώ, σ’ αγαπώ, μ’ ακούς…  […]

Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα 

νησί /Απαράλλαχτο εσύ κι ένα σπίτι στη 

θάλασσα/ Με κρεβάτι μεγάλο και πόρτα 

μικρή […]

Να σε βλέπω μισή να περνάς στο 

νερό Και μισή να σε κλαίω μες στον Πα-

ράδεισο. (Ελύτης)

«Τα φθαρτά σώματά μας θα πρέπει 

να χωρίσουν για κάποιο φθαρτό σκοπό, 

αλλά το πνεύμα παραμένει ενωμένο 

στα χέρια της αγάπης. Θα ξανασυναντη-

θούμε μια μέρα/ 

και τότε όλα τα αστέρι/α και όλα τα 

τραγούδια /θα είναι δικά μας». (Λειβαδι-

της)

Μίλησε μου για τον πόλεμο 
μέσα και γύρω μου, για το 
φόβο, τη γενναιότητα:

«Ο καπνός δε θολώνει τη ματιά των 

αγωνιστών του μέλλοντος, ο ήχος της 

αλυσίδας δεν πνίγει τη φωνή τους. Είναι 

λίγοι σε αριθμό, μα αξίζουν όσο ένα σπυ-

ρί σιτάρι μπροστά σε ένα δεμάτι άχυρο. 

Κανείς δεν τους ξέρει, αλλά αυτοί γνωρί-

ζουν ο ένας τον άλλο.»  (Gibran)

«Δεν τους βαραίνει ο πόλεμος, αλλ’ 

έγινε πνοή τους /δεν τους βαραίνει ο θά-

νατος κι εμπόδισμα δεν είναι/ στες κο-

ρασιές να τραγουδούν και στα παιδιά να 

παίζουν. […] 

Ειν’ έτοιμα στην άσπονδη πλημμύρα 

των αρμάτων /Δρόμο να σκίσουν τα σπα-

θιά κι ελεύθεροι να μείνουν / Εκείθε με 

τους αδελφούς, εδώθε με το Χάρο» (Σο-

λωμός).

«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φό-

βου αισθάνωνται/ Ζυγόν δουλείας ας 

έχωσι. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθε-

ρία» (Κάλβος) 

«Έλα Κυρά που τα χρυσά κλωσάς 

αυγά του Κεραυνού/ Πότε μια μέρα θα-

λασσιά θα βγάλεις το τσεμπέρι /Και θα 

πιάσεις πάλι τ’ άρματα;» (Ρίτσος) 

«Πάμε μαζί κι ας μας λιθοβολούν/ κι 

ας μας λεν αεροβάτες/ φίλε μου όσοι δεν 

ένιωσαν ποτέ με τι σίδερο με τι πέτρες τι 

αίμα τι φωτιά χτίζουμε ονειρευόμαστε 

και τραγουδάμε!» (Ελύτης)

«Κι ήθελε ακόμη πολύ φως να ξημε-

ρώσει. Όμως εγώ Δεν παραδέχτηκα την 

ήττα. Έβλεπα τώρα Πόσα κρυμμένα τι-

μαλφή έπρεπε να σώσω Πόσες φωλιές 

νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες.» 

(Αναγνωστάκης) 

«Εγώ, κληρονόμος πουλιών, πρέπει, 

έστω και με σπασμένα φτερά να πετάω» 

(Σαχτούρης)

Προφήτευσε μου για την 
Αναγέννηση και τη Ζωή που 
δεν τελειώνει:

«Μην κοιμηθείς απόψε, σύντροφε/ 

Αύριο οι σημαίες μας θ’ ανεμίζουν 

Αν δεν κοιμηθείς» (Λειβαδίτης) 

 «Και μην έχοντας πιο κάτω άλλο 

σκαλί να κατρακυλήσεις πια στου κα-

κού τη σκάλα/ Θα αιστανθείς να σου 

φυτρώνουν, ώ χαρά! Τα φτερά, τα φτερά 

τα πρωτινά σου τα μεγάλα!» (Παλαμάς)

 «Όχι, συγχώρα με, αν εσύ δε ζεις, αν 

εσύ, αγάπη μου, έχεις πεθάνει/ […] 

θα βρέχει στην ψυχή μου νύχτα 

μέρα/ Τα πόδια μου θα θέλουν να βαδί-

σουν όπου κοιμάσαι,/ Αλλά θα συνεχί-

σω να ζω/ γιατί πάνω απ’όλα ήθελες να 

μη με δαμάζει τίποτα/ 

και γιατί, αγάπη μου, δεν είμαι ένας 

μόνο άνθρωπος/ 

αλλά όλη η ανθρωπότητα (Neruda)
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Ψιθύρισε μου τέλος για τον 
πόνο, τον αποχωρισμό, το 
ταξίδι, το Θάνατο…

«Ένα μεγάλο πέλαγο, δυο μάτια/ ευ-

κίνητα και ακίνητα σαν τον αγέρα. Και 

τα πανιά μου όσο αντέξουν/ 

κι ο θεός μου» (Σεφέρης)

Όσο για μένα, έμεινα πάντα ένας 

πλανόδιος πωλητής αλλοτινών πραγ-

μάτων, αλλά ποιος σήμερα ν  αγοράσει 

ομπρέλες από αρχαίους κατακλυσμούς.

[…] Αλλά μια μέρα δεν άντεξα… 

Εμένα με γνωρίζετε, τους λέω. Όχι, μου 

λένε.[…]/ Κι ύστερα στο νοσοκομείο 

που με πήγαν βιαστικά… Τι έχετε, μου 

λένε/ Εγώ; Εγώ τίποτα, τους λέω. Μόνο 

πέστε μου γιατί μας μεταχειρίστηκαν/ μ’ 

αυτόν τον τρόπο./

Το βράδυ έχω βρει έναν ωραίο τρό-

πο να κοιμάμαι./Τους συγχωρώ έναν-

έναν όλους./  Άλλοτε πάλι θέλω να 

σώσω την ανθρωπότητα, αλλά εκείνη 

αρνείται.[…] 

Μόνο καμιά φορά μ’ ένα μυστικό 

που το  χα μάθει από παιδί,/ 

ξαναγύριζα στον αληθινό κόσμο, 

αλλά εκεί κανείς δε με γνώριζε.

Σαν τους θαυματοποιούς που όλη τη 

μέρα χάρισαν τα  όνειρα στα παιδιά

και το βράδυ γυρίζουν στις σοφίτες 

τους πιο φτωχοί κι απ’  τους αγγέλους...» 

«Καληνύχτα, λυπημένε αδερφέ μου/ 

αν τύχει να δεις ένα μεγάλο αστέρι είναι 

που θα σε συλλογίζομαι/ καθώς θ’ ακου-

μπήσεις τ’ όπλα σου στη γωνιά θα ξανα-

γίνεις ένα σπουργίτι. 

Κι όταν σου πουν να με πυροβολή-

σεις, χτύπα με αλλού/ 

μη σημαδέψεις την καρδιά μου. Κά-

που βαθιά της ζει το παιδικό σου πρό-

σωπο./ 

Δεν θα ‘θελα να το λαβώσεις.» (Λει-

βαδίτης)

«Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ’, ακου-

σθεί/ αόρατος θίασος να περνά

με μουσικές εξαίσιες, με φωνές-/ την 

τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου/

που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου/ 

που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανωφέλετα 

θρηνήσεις. […] Σαν έτοιμος από καιρό, 

σα θαρραλέος, σαν που ταιριάζει σε που 

αξιώθηκες μια τέτοια πόλι,/ πλησίασε 

σταθερά προς το παράθυρο,/ κι άκουσε 

με συγκίνησιν, αλλ’ όχι/ με των δειλών 

τα παρακάλια και παράπονα,/ 

ως τελευταία απόλαυσι τους ήχους,/ 

τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιά-

σου,»/ κι αποχαιρέτα την, την Aλεξάν-

δρεια που χάνεις  (Καβάφης)

«Έχετε γειά, εσείς και η νεότητα που 

πέρασα μαζί σας. /

Χθες ήταν μόλις που ανταμώσαμε 

σ’ ένα όνειρο. /Εσείς μου τραγουδήσατε 

στη μοναξιά μου, κι εγώ από τη νοσταλ-

γία σας έχτισα έναν πύργο στον ουρανό. 

Αλλά τώρα ο ύπνος μας πέταξε και 

τ’ όνειρο μας τέλειωσε, δεν είναι πια 

αυγή. Το μεσημέρι έφτασε και η μέρα και 

πρέπει να χωριστούμε./

Αν  μες στο μισοσκόταδο της μνή-

μης ανταμώσουμε και πάλι, θα ξαναμι-

λήσουμε μαζί κι εσείς θα μου τραγουδή-

σετε κάποιο βαθύτερο τραγούδι. 

Και αν τα χέρια μας ανταμώσουν σε 

κάποιο άλλο όνειρο, θα χτίσουμε κι άλ-

λον πύργο στον ουρανό. (Gibran)

 

Δάσκαλε, ποιητή του βουνού , εσύ 

που για πρώτη μου δοκιμασία, παιδί 

ακόμα, ζητήσες να τραγουδήσω μπρο-

στά στους ανθρώπους. Κι εσύ, ποιήτρια 

της θάλασσας, που μου μίλησες για τη 

μαγεία των λέξεων. Δάσκαλε τελευταίε, 

είναι εκεί τα λόγια του Σκοπού, στον 

τοίχο της ψυχής: «θέλω να είμαι. εντε-

λώς χρησιμοποιημένος όταν πεθάνω» 

Δάσκαλε πρώτε, για σένα  της ευγνω-

μοσύνης και της λύτρωσης τα δάκρυα: 

«Namarie… Έχε γειά! νυχτώνει, που

πας; Έχε γειά, ξημερώνει, μη σταμα-

τάς...»

  Κλείνω τώρα τα  μάτια, χαμογελώ 

και η ψυχή μου ανυψώνεται γαλήνια. 

Ποιητές μου και Δάσκαλοι,  εσείς που 

γράψατε με πένα από αιμάτινη φωτια 

μέσα μου: αντίο κι ευχαριστώ.
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Κείμενο: Χάρης Κληματσίδας, xklimatsidas@filosofikilithos.website

Τέχνη και Φιλοσοφία
Άρατος ο Σολεύς, «Φαινόμενα»

Το θέμα αυτού του άρθρου αφορά τα «Φαινόμενα» 

του Άρατου, που είναι ένα αστρονομικό ποίημα. 

Μέσα από τον κόσμο της επιστήμης διευρύ-

νουμε τους ορίζοντές μας, για τους ανεξερεύνη-

τους από τον άνθρωπο κόσμους που βλέπουμε εκεί ψηλά στον 

ουρανό.

Κοιτάζουμε το ουράνιο στερέωμα με δέος κι αναρωτιόμα-

στε αρκετές φορές ως ανθρωπότητα ποιοι είμαστε, από πού ερ-

χόμαστε και προς τα πού πηγαίνουμε. Προσπαθούμε να βρούμε 

απαντήσεις σε ποιο βαθμό είμαστε κι εμείς παιδιά του κοσμικού 

ωκεανού ζωής, του έναστρου ουρανού κι αν είμαστε πλασμέ-

νοι από  αστερόσκονη. Φιλοσοφούμε για τη ζωή, ψάχνουμε να 

βρούμε τι είναι φθαρτό και τι άφθαρτο, τι είναι εφήμερο και τι 

αιώνιο… 

Η Επιστήμη με τα τεχνολογικά μέσα που διαρκώς εξελίσ-

σει, λειτουργεί με το λογισμό, η Φιλοσοφία καλλιεργεί τη λο-

γική και την ηθική πλευρά του ανθρώπου, ενώ η Τέχνη διεγεί-

ρει με το αίσθημα, οδηγώντας τον άνθρωπο προς την πηγή της 

Αλήθειας, που είναι πολύμορφη και πολυποίκιλη.

Μία μορφή της τέχνης είναι και η Ποίηση. Κατά τον Πλά-

τωνα οι ποιητές είναι οι ερμηνευτές των Θεών. Αν ο λόγος είναι 

το μέσο δράσης του Φιλοσόφου, ο μύθος είναι το μέσο δράσης 

του καλλιτέχνη…

Πάνω σε αυτό το μονοπάτι βάδισε και ο Άρατος ο Σολεύς, 

μετατρέποντας σε ποίηση ένα επιστημονικό έργο της εποχής 

του. 

Όμως ποιος ήταν ο Άρατος;  Τι έκανε διάσημο ένα ποίημα 

να είναι επίκαιρο για αιώνες και να μην ξεχαστεί σε κάποιο χρο-

νοντούλαπο της Ιστορίας;

Ο Άρατος γεννήθηκε περίπου το 310 π.Χ., στους Σόλους 

της Κιλικίας. Ήταν γιατρός, μαθηματικός, αστρονόμος και ποι-

ητής. Σε νεαρή ηλικία ο Άρατος σπούδασε στην Αθήνα, όπου 

μαθήτευσε στον Ζήνωνα τον Κιτιέα, ιδρυτή της Στοάς και σχε-

τίστηκε με τον σπουδαίο ποιητή Καλλίμαχο τον Κυρηναίο. 

Στη συνέχεια επισκέφθηκε την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου 

όταν βασίλευε ο Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος. Από την Αλεξάν-

δρεια και με σύσταση του Ζήνωνα αποδέχθηκε την πρόσκληση 

του βασιλιά της Μακεδονίας Αντίγονου του Γονατά και βρέ-
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θηκε στην Πέλλα, γράφοντας αρχικά ένα ποίημα αφιερωμένο 

στο βασιλιά: «Ύμνος εις Πάνα» που εξυμνούσε τον Αντίγονο 

για τη νίκη του ενάντια στους Γαλάτες το 277 π.Χ. Το ποίη-

μα έτυχε ευρείας αποδοχής τόσο από το βασιλιά όσο και από 

τους αυλικούς του, καθιερώνοντάς τον ως ποιητή. Στη συνέ-

χεια ο Αντίγονος Γονατάς, που είχε αστρονομικές γνώσεις και 

συναφή ενδιαφέροντα, του πρότεινε  να συνθέσει ένα αστρο-

νομικό ποίημα. Πιο συγκεκριμένα ο Αντίγονος ανέθεσε στον 

Άρατο να μεταφέρει σε ποιητική μορφή το αστρονομικό έργο 

του Εύδοξου του Κνίδιου (1), χρησιμοποιώντας τον «δακτυλι-

κό εξάμετρο», τον τυπικό στίχο της αρχαίας Ελληνικής επικής 

ποίησης, κατά το πρότυπο των ομηρικών επών, της Ιλιάδας και 

της Οδύσσειας.                                                                                                                      

Ο Άρατος ανταποκρίθηκε θετικά σε αυτήν την πρό(σ)κλη-

ση παρότι δεν διέθετε εξειδικευμένες αστρονομικές γνώσεις. 

Όμως γνώριζε καλά την ποιητική παράδοση των ποιητών της 

ελληνικής αρχαιότητας και κυρίως των επικών και διασκεύα-

σε το σημαντικό επιστημονικό έργο του Εύδοξου του Κνίδιου.

Με τον έμμετρο λόγο ο Άρατος ο Σολεύς διέσωσε την πιο 

αρχαία περιγραφή των αστερισμών ένα από τα σημαντικό έργα 

του Εύδοξου. Το έργο αυτό δεν θα ήταν γνωστό, αν δεν είχε 

αποδοθεί μέσω της ποίησης από τον Άρατο.

Το αστρονομικό επικό ποίημα του Άρατου αποτελείται 

από 1155 «δακτυλικούς εξάμετρους» στίχους περιγράφοντας 

τους αστέρες, τους αστερισμούς, τα νεφελώματα και το Γαλα-

ξία. Υπήρξε ιδιαίτερα προσφιλές ανάγνωσμα κατά τους Ελλη-

νιστικούς, τους Ρωμαϊκούς και τους Βυζαντινούς χρόνους με 

πληθώρα  ευμενών σχολιασμών, από λόγιους, φιλοσόφους μα-

θηματικούς και αστρονόμους των παραπάνω χρόνων. Επιγραμ-

ματικά μπορούμε να αναφέρουμε  τον πατέρα της Αστρονομίας 

Ίππαρχο (190-120 π.Χ.) που πέρα από θετικά σχόλια αναφέρε-

ται εκτενώς σε ένα έργο του  «Των Αράτου και Ευδόξου φαι-

νομέων εξηγήσεως βιβλία γ’ »,  χωρίζοντας το ποίημα σε τρία 

μέρη: α) Την καταστέρωση, δηλαδή τους αστερισμούς και τους 

σχετικούς μύθους μ’ αυτούς, β) Τις συνανατολές και συγκατα-

δύσεις των αστερισμών και γ) Τις καιρικές υποδείξεις. Θετικά 

σχόλια αναφέρονται από τον Θέωνα τον Αλεξανδρέα (330-395 

μ.Χ.), που ήταν ο πατέρας της Υπατίας και ένας από τους τε-

λευταίους σοφούς στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Επίσης 

ο Ρωμαίος ποιητής Οβίδιος γεμάτος ενθουσιασμό έλεγε: «cum 

sole et luna semper Aratus erit…» που σημαίνει ότι «μετά τον 

Ήλιο και τη Σελήνη, αιώνιος ο Άρατος θα μείνει», ενώ ο Ρωμαί-

ος ρήτορας Κικέρωνας επαινεί την κομψότητα των στίχων του 

Άρατου και μεταφράζει αρκετούς στίχους.  

Ας δούμε παρακάτω μεταφρασμένο ένα πολύ  μικρό δείγμα 

αυτού το ποιήματος. Στο πρώτο απόσπασμα αναφέρεται στους 

αστερισμούς του Ταύρου, του Ωρίωνα και Μεγάλου Κυνός :

«Λοξά κάτω από την τομή του Ταύρου πάει ο ίδιος ο 
Ωρίωνας, 

σαν περνά σε μια καθαρή νύχτα,
μην ελπίσει κανείς να δει ρίχνοντας τη ματιά του στον 

ουρανό
άλλα άστρα πιο λαμπρά απ’ εκείνον. 
Τέτοιος φρουρός του φαίνεται με υψωμένη ράχη πίσω 

ο Κύων, 
βαδίζει με τα τέσσερα πόδια, είναι πλουμιστός,
όχι λαμπρός σε όλο του το σώμα, αλλά έχει σκοτεινή 

κοιλιά,
του σαγονιού η άκρη είναι φοβερή και πολύ το άστρο 

λαμπυρίζει, 
σ’ αυτό το άστρο οι θνητοί όνομα έχουν δώσει Σείριος».
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Στο δεύτερο αναφέρεται στο γαλαξία μας:

«Αν κάποια νύχτα καθαρή,

 όταν τα λαμπρά άστρα η νύχτα η ουράνια στους θνητούς 

όλα δείχνει

κι η νέα σελήνη λάμψη κανενός δεν μειώνει,

αλλ΄ όλα μέσα στο σκότος της ομορφιά τους δείχνουν.

Αν τότε το θαύμα αυτό τη σκέψη σου αγγίξει,

καθώς του ουρανού το θόλο να διασχίζουν 

βλέπεις άστρα λαμπρά και στάθηκε κάποιος,

για να σου δείξει τον κύκλο τον ολόλαμπρο που Γάλα ονο-

μάζουν (2)…».

Γι’ αυτό το σημαντικό ποιητικό έργο, υπάρχει και μεταγε-

νέστερη αναγνώριση στην εποχή που ζούμε, εφόσον το όνομα 

του Άρατου έχει δοθεί σε κρατήρα της Σελήνης, ενώ είναι αρ-

κετά εύστοχος και ο σχολιασμός, πως ο Άρατος είναι ο «Όμη-

ρος της Αστρονομίας».

Συνειδητοποιώ πως την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμ-

μές έχει ήδη ανατείλει ο επιβλητικός αστερισμός του Ωρίωνα 

και δίπλα του τον ακολουθεί ο μεγάλος Κύων, ο πιστός τους-

σκύλος, ένας άλλος αστερισμός, με το μαγικό και διαμαντένιο 

άστρο του τον Σείριο, στολίδια πανέμορφα σ’ έναν εντυπωσια-

κό έναστρο ουρανό. 

Πόσοι αρχαίοι πολιτισμοί, πόσοι άνθρωποι ταξίδεψαν, μό-

χθησαν, φιλοσόφησαν, προσευχήθηκαν, ερωτεύτηκαν (3) κάτω 

από αυτά τα ουράνια στολίδια εδώ και χιλιάδες χρόνια. 

Η ποίηση εξάλλου, ως μια μορφή τέχνης δεν μιλά μόνο στις 

καρδιές των ανθρώπων, αλλά επίσης τους διδάσκει! Δεν είναι 

τυχαίο μέσα στη πορεία της δική μας εξέλιξης πως αλληλοεπη-

ρεάζεται η Φιλοσοφία με την Επιστήμη και τη τέχνη της ποίη-

σης. Μπορεί βέβαια το εύρος της ποίησης να είναι ένα ολόκλη-

ρο σύμπαν, όμως και ο κόσμος του σύμπαντος είναι ένα ποίημα 

ατέρμονο...

Παραπομπές
1 Ο φυσικός και μαθηματικός Εύδοξος ο Κνίδιος (407-354 π.Χ.) στο έργο του 
«Φαινόμενα» είχε περιγράψει επακριβώς τις κινήσεις των απλανών αστέρων και είχε 
υποδείξει πώς είναι δυνατόν να προβλέπονται οι αλλαγές του καιρού βάσει αυτών.
Με το έργο του επεδίωκε να δίνει οδηγίες στους βοσκούς, στους γεωργούς, στους 
ναυτικούς, εξηγώντας επίσης τον τρόπο να αναγνωρίζουν τους αστερισμούς. 

2  Το ηλιακό μας σύστημα βρίσκεται στις παρυφές του Γαλαξία μας. Καθώς τον 
κοιτάζουμε κατά μήκος σ’ έναν καθαρό ουρανό, σχηματίζει μία γαλακτόχρωμη, 
φωτεινή λωρίδα από πληθώρα αστεριών, που διασχίζει τον ουράνιο ορίζοντα από τη 
μία πλευρά μέχρι την άλλη. Λόγω της εμφάνισης αυτής, ονομάστηκε στα ελληνικά 
«Γαλαξίας κύκλος» ή και «γάλακτος κύκλος» ή και σκέτο «γάλα».
Στα αγγλικά ονομάζεται  «Milky Way»,  που είναι μετάφραση από τα λατινικά Via 
Lactea  «Γαλακτική Οδός».

3  «Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός
είν’ ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά.
Μα εκεί ψηλά κοίτα έν’ άστρο που δειλά
μοναχό φεγγοβολά και μάς χαμογελά…» 
 «Πες μου μια λέξη». 
Χόρν Δημήτρης -  Μουσική/Στίχοι: Χατζιδάκις Μάνος/Σακελλάριος Αλέκος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1)  Άρατος ο Σολεύς: «Φαινόμενα και Διοσημεία» Ένα αστρονομικό ποίημα, μτφ. 
Θεόδωρος Γ. Μαυρόπουλος  Εκδόσεις Ζήτρος 2007
2) Ουρανογραφία: Η ιστορία και η Μυθολογία των Αστερισμών, Χαρίτων Τομπουλί-
δης, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Πλανητάριο 2016
3) Τα πρόσωπα του Ιανού (Θεία και ανθρώπινη εκδοχή στην Τέχνη), Βάσος Μ. 
Βογιατζόγλου, Εκδόσεις ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ 1990

Διαδίκτυο
http://www.diadrastika.com/2016/03/aratos-solefs-omiros-tis-astronomias.html
http://www.kathimerini.gr/307878/article/politismos/arxeio-politismoy/ena-
diashmo-astronomiko-poihma
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%
AF%CE%B1%CF%82

Το έργο του Άρατου ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στον ρωμαϊ-
κό κόσμο και μνημονεύτηκε τόσο από Ευρωπαίους όσο και 
Άραβες λόγιους, τουλάχιστον μέχρι τον 9ο αι. μΧ.
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Κείμενο: Μαρία Πασαλή, mpasali@filosofikilithos.website

Αρμονική τομή 
και η γλώσσα της φύσης

αναλογίες στο 
ανθρώπινο σώμα

“Γιατρέ, βάλε όλη σου την τέχνη!”

Ο συνδυασμός της τέχνης με την ιατρική ίσως 

μοιάζει οξύμωρος, αφού έχει επικρατήσει στις 

μέρες μας η τελευταία να ανήκει κατεξοχήν 

στις επιστήμες. Στην πραγματικότητα, όμως, 

δεν συνιστά μία “καθαρή”, αλλά στην καλύτερη περίπτωση 

μία εφαρμοσμένη επιστήμη. Ακόμη κι αυτός ο χαρακτηρισμός, 

ωστόσο, δεν την περιγράφει με πληρότητα, επειδή κρατά μυ-

στική εκείνη την πλευρά της που φλερτάρει με την τέχνη. 

Ναι, η ιατρική είναι ταυτόχρονα μία επιστήμη και μία τέ-

χνη, επειδή έχει κέντρο της τον άνθρωπο και μπορεί το σώμα 

του να είναι μία καλοκουρδισμένη μηχανή, αλλά ολόκληρος εί-

ναι πολλά περισσότερα (βαθύτερα και ψηλότερα) από ένα ρο-

μπότ. Έτσι, ο “καλός γιατρός” πρέπει να εξασκεί παράλληλα τη 

σπουδαία και κομβικής σημασίας τέχνη της επικοινωνίας, τη 

δεξιοτεχνία στη χειρουργική, όπως και την τέχνη της ανάμιξης 

ουσιών, που πλέον είναι ο ξεχωριστός κλάδος της φαρμακολο-
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γίας. Σχετικά με την προηγούμενη, η άλλοτε αξεχώριστη τέχνη 

της παρασκευής φαρμάκων, εκτός από τις αναγκαίες επιστημο-

νικές παρατηρήσεις, ακριβείς δοσολογίες κ.ά. απαιτεί τέχνη, με 

την έννοια ίσως μιας διαισθητικής αντίληψης. Η τελευταία εί-

ναι δε ακόμη άκρως απαραίτητη στον γιατρό συνολικά για την 

καθοδήγησή του στη σωστή διάγνωση και θεραπεία, πλην της 

απαιτούμενης γνώσης, εμπειρίας κ.λπ.

Σίγουρα, όμως, ο γιατρός που του ταιριάζει περισσότερο ο 

τίτλος του “καλλιτέχνη” είναι ο πλαστικός χειρουργός. Χωρίς 

να κρίνουμε επιπόλαια ως ματαιόδοξη αυτή την ειδικότητα, το 

έργο της είναι να σμιλέψει το ανθρώπινο σώμα σε ιδανικότερες 

αναλογίες -με το ρίσκο του ν’ ανταγωνιστεί τη φύση και να χά-

σει. Έπειτα, σε άλλες περιπτώσεις μιλάμε για την αποκατάστα-

ση της χαμένης αρμονίας, όπως π.χ. στην περίπτωση κάποιου 

ατυχήματος, δηλαδή εκτός από τις «κοσμητικές» επεμβάσεις. 

Γενικότερα όμως, όλες οι χειρουργικές ειδικότητες απαιτούν 

από την πλευρά του γιατρού μία γερή δόση δεξιοτεχνίας, κα-

θώς εργάζεται με τα χέρια, γεγονός που προϋποθέτει όχι μόνο 

άριστες γνώσεις (ανατομίας κ.λπ.), αλλά και την καλλιτεχνι-

κή - υψηλή νοητική αντίληψη του δημιουργώ, κατασκευάζω… 

Η φύση φιλοτεχνεί το ανθρώπινο σώμα

Ο μεγάλος δάσκαλος όλων των καλλιτεχνών είναι η φύση 

κι αυτό θα το αποδείξουμε μέσα από τις (ιδανικές) αναλογίες 

του ανθρώπινου σώματος, δηλαδή πόσο αρμονικά είναι πλα-

σμένα τα μέρη μεταξύ τους φτιάχνοντας το σύνολο (από την 

κορυφή μέχρι τα νύχια). Παρακάτω, λοιπόν, η επιστήμη θα 

αποκαλύψει το καλλιτεχνικό μεγαλείο της φύσης πάνω στην 

ανθρώπινη ανατομία, στηριζόμενη στη φημισμένη “χρυσή ή 

θεία αναλογία” ή αριθμό φ*:

η απόσταση από τον ομφαλό μέχρι το πάτωμα και το συ-

νολικό μας ύψος

η απόσταση από τα ακροδάχτυλα και από τον καρπό μέχρι 

τον αγκώνα

η απόσταση από τον ώμο και από το σαγόνι μέχρι την κο-

ρυφή του κεφαλιού

η απόσταση από τον ομφαλό και από τον ώμο μέχρι την 

κορυφή του κεφαλιού

η απόσταση από τον ομφαλό μέχρι το γόνατο και από το 

γόνατο μέχρι το πάτωμα

το μήκος του προσώπου και το πλάτος του

το μήκος των χειλιών και το πλάτος της μύτης

το πλάτος της μύτης και το πλάτος του ενός ρουθουνιού

η απόσταση ανάμεσα στις κόρες των ματιών και η απόστα-

ση ανάμεσα στα φρύδια κ.ά.

Παράλληλα, το σώμα θυμίζει έργο τέχνης και από άλλες 

όψεις: “ριζώματα και γυμνά κλαδιά δέντρων θυμίζουν το νευρι-

κό μας σύστημα (Egon Schiele), λουλούδια μέσα από το καλει-

δοσκόπιο θυμίζουν τα κύτταρά μας (Max Ernst)” [1]. Ακόμη, οι 

ιστολογικές εικόνες στο μικροσκόπιο θα μπορούσαν να μπερ-
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δευτούν με ιμπρεσιονιστικούς πίνακες, το βρογχικό δέντρο δεν 

πήρε τυχαία το όνομά του, κοχλίας ή σαλιγκάρι λέγεται μία 

ανατομική δομή στο αυτί μας, ενώ το γυναικείο αναπαραγω-

γικό σύστημα μοιάζει με το κεφάλι της αγελάδας (ιερό ζώο - 

σύμβολο της αιγυπτιακής θεάς Αθώρ, αντίστοιχης προς την 

ελληνική Αφροδίτη), ανάμεσα σε πολλά ακόμη παραδείγματα.

Η τέχνη ως θεραπαινίδα

Η τέχνη, εκτός από τις αισθητικές της λειτουργίες, τις φι-

λοσοφικές προεκτάσεις της και τα μονοπάτια που ανοίγει σε 

ανώτερους κόσμους μέσω της ομορφιάς, μπορεί επίσης να θε-

ραπεύει. Πλέον, υπάρχουν καταξιωμένες “καλλιτεχνικές” εξει-

δικεύσεις, όπως η γνωστή μουσικοθεραπεία, αλλά και η δραμα-

τοθεραπεία, καθώς και οι εικαστικές τέχνες (π.χ. η ζωγραφική), 

οι οποίες ενσωματώνονται στα θεραπευτικά πλάνα ασθενών, 

είτε διαδραστικά ή μόνο δεκτικά. Έτσι, στην ιαματική τους πε-

ριπέτεια, οι ασθενείς ακούν ή παίζουν μουσική, βλέπουν θέατρο 

ή εκφράζονται οι ίδιοι, με σκοπό να οδηγηθούν στην “κάθαρ-

ση”... 

Παρότι οι παραπάνω παρεμβάσεις έχουν μελετηθεί περισ-

σότερο για τα ψυχοθεραπευτικά τους αποτελέσματα (κοινω-

νικές δεξιότητες, συναισθηματική ανάπτυξη κ.ά. σε άτομα με 

σχετικές νόσους ή “περιθωριοποιημένα”), επίσης ολοένα πλη-

θαίνουν οι μελέτες που παρουσιάζουν την ενισχυτική δράση 

τους και στη σωματική υγεία (από το νευρικό στο μυϊκό μέχρι 

το καρδιαγγειακό σύστημα). Μάλιστα, εκτός από το ευρύ φά-

σμα παθήσεων, εφαρμόζονται σε όλο το ηλικιακό εύρος, αφού 

έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι που απευθύνονται σε ηλικιωμένους 

(π.χ. με άνοια), ενήλικες, εφήβους και παιδιά ως έμβρυα! 

Κι αν αυτές οι μέθοδοι ακούγονται προοδευτικές και μο-

ντέρνες, ας θυμηθούμε το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, που 

βρισκόταν δίπλα στο ομώνυμο Ασκληπιείο. Ο λόγος είναι ότι 

χτίστηκε ακριβώς για τις ανάγκες του σπουδαίου εκείνου “νο-

σοκομείου” της εποχής, που ήταν ταυτόχρονα θεραπευτήριο 

και πολιτιστικό κέντρο, μιας και αναγνωριζόταν προφανώς 

πόσο σημαντική είναι η ψυχαγωγία για την υγεία...

Τέχνη και Ιατρική
Συμπερασματικά, όσο κι αν η εποχή μας θέλει την ιατρι-

κή αυστηρά επιστημονική, αυτή ποτέ δεν μπορεί ούτε πρέπει 

να γίνει έτσι (εξάλλου δεν μπορεί να θεωρηθεί τέτοια από επι-

στημονικής άποψης, όπως έχουμε ήδη αναφέρει). Όπως κάθε 

τομέας του πολιτισμού (από τους 4 “βασικούς”), περικλείει 

εντός της όλους τους υπόλοιπους. Έτσι, η ιατρική -αν θεωρηθεί 

επιστήμη- εφαρμόζει κατ’ αρχάς την πολιτική, γιατί δίνει στον 

κάθε άνθρωπο και στο κάθε μέρος του αυτό που χρειάζεται για 

να υπάρχει υγεία. Έπειτα, λειτουργεί όπως η θρησκεία, επειδή 

η ενασχόληση με τον ανθρώπινο οργανισμό και την αποκατά-

σταση της υγείας του απαιτεί μια μορφή ευλάβειας και πίστης. 

Κι όσο για την τέχνη… ας μην ξεχνάμε πως ο υγιής άνθρωπος 

λάμπει, εκπέμποντας μια εσωτερική και εξωτερική ομορφιά! 

Τελικά, αν αντί για ανταγωνισμό, κάθε πτυχή του πολιτισμού 

μας βρει και αναπτύξει μέσα της όλες τις άλλες -σαν φράκταλ- 

και ύστερα συνεργαστεί αρμονικά μαζί τους, αυτό που μπορού-

με να περιμένουμε είναι απλά και μόνο μαγεία!

* Δύο μέρη βρίσκονται σε χρυσή αναλογία όταν ο λόγος του μεγαλύτερου προς το 
μικρότερο ισούται με τον λόγο του αθροίσματός τους προς το μεγαλύτερο (αυτό το 
πηλίκο αντιστοιχεί στον αριθμό φ, που είναι περίπου 1,618).

Πηγές (στο διαδίκτυο)
Wikipedia: λήμματα “music therapy”, “drama therapy”, “art therapy”
YouTube:  video “Golden Ratio in Human Body” (https://youtu.be/085KSyQVb-U)
εφημερίδα “Η Αυγή”: άρθρο “Τέχνη και Ιατρική”, 15-02-2016 [1]
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Ποιοί είμαστε:
Η Νέα Ακρόπολη είναι ένας Διεθνής Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανισμός   

που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 55 χώρες στον κόσμο και έχει ως σκο-
πό να ενεργοποιήσει την εσωτερική δύναμη του ατόμου, προωθώντας τον ανθρώπι-
νο πολιτισμό, τον αυθεντικό εθελοντισμό και την πρακτική φιλοσοφία.

Οι 3 αρχές μας
1 -Συναδελφοσύνη
Η προώθηση ενός Ιδεώδους παγκόσμιας συναδελφοσύνης 

βασισμένο στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πέρα 
από τις διαφορές μας, φυλετικές, μορφωτικές, θρησκευτικές, 
κοινωνικές κ.ά.

2  - Γνώση
Η αγάπη για τη σοφία, η οποία μέσα από τη συγκριτική 

μελέτη των φιλοσοφιών, θρησκειών, επιστημών και τεχνών, 
προωθεί τη γνώση για το σύμπαν, τη φύση και τον άνθρωπο. 

3 - Ανάπτυξη
Η ανάπτυξη των καλύτερων στοιχείων του ανθρώπου, με 

την προώθηση και την ένταξή του στη φύση και την κοινω-
νία, όχι ως απλό παρατηρητή αλλά ως ενεργό συμμετέχοντα 
σ’ έναν κόσμο που χρειάζεται βελτίωση.

Ο στόχος μας
Προτείνουμε ένα Νέο Ανθρωπισμό, μια νέα Φιλοσοφική προσέγγιση του κόσμου και 
του Εαυτού μας. Νέα και συγχρόνως αρχαία, βασισμένη στη Σοφία του παρελθόντος 
αλλά προσαρμοσμένη στο σήμερα, στις σύγχρονες ανάγκες μας και με οραματισμό 
για το μέλλον.



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

είναι μια 
αυθεντική 

στάση 
καρδιάς, 

ένα κανάλι 
Δύναμης 
και Ζωής

προσφέρει   

το οξυγόνο  

της ψυχής,  

ένα Όραμα  

για να 

Είσαι

Τι είναι για μας  
ο πολιτισμός

Στη Νέα Ακρόπολη 
αναγνωρίζουμε την ανάγκη  
να διασώσουμε και να 
αναπτύξουμε, μέσα από μια 
ολιστική προσέγγιση, την τέχνη, 
την επιστήμη, το μυστικισμό 
και την πολιτική ως την τέχνη 
της αρμονικής συνύπαρξης. 
Δεν μαθαίνουμε απλά για κάθε 
πολιτισμό αλλά χτίζουμε τον 
πολιτισμό και την κουλτούρα 
μέσα στον καθένα.

Γιατί ο Πολιτισμός διευρύνει  
την κατανόησή μας για τη ζωή και 
τον κόσμο και μας φέρνει πιο κοντά 
στον άνθρωπο μέσα από ένα πνεύμα 
σεβασμού, αλληλεγγύης  
και αλληλοκατανόησης. 

…η 

αναζήτηση 

της Σοφίας  

που  γίνεται 

τρόπος ζωής  

και δίνει 

νόημα στην  

ύπαρξή 

μας 

είναι μια 
αυθεντική 

στάση 
καρδιάς, 

ένα κανάλι 
Δύναμης 
και Ζωής

Τι είναι για μας  
ο εθελοντισμός

Ο Εθελοντισμός είναι μια 
αυθεντική στάση καρδιάς πέρα 
από τις μόδες. 

Η Νέα Ακρόπολη προσφέρει 
στην κοινωνία ένα πεδίο μέσα 
από το οποίο μπορεί ο άνθρωπος 
αναπτύσσοντας τις αξίες της 
ένωσης, της αλληλεγγύης, 
της ανεκτικότητας, της 
υπευθυνότητας, να οδηγηθεί 
στη βελτίωση τόσο του εαυτού 
του όσο και της κοινωνίας στην 
οποία ζει.

Γιατί το σκοτάδι δεν νικιέται με 
χτυπήματα αλλά με Φως!

Τι είναι για μας  
η φιλοσοφία

Η  φιλοσοφία είναι η σοφία 
της καθημερινής ζωής. Το να 
φιλοσοφείς είναι πολύ απλά να 
είσαι «παρών» στη ζωή,  στους 
άλλους και στον εαυτό σου. 

Δεν είναι μια διανοητική 
προσέγγιση αλλά πάνω απ’ όλα 
ένας τρόπος ζωής προσιτός  σε 
όλους και αποτελείται από την  
εφαρμογή των διδασκαλιών 
των σοφών όλων των εποχών.

Γιατί Φιλοσοφία σημαίνει να 
συνδιαλεγόμαστε με τον εαυτό 
μας, να ερχόμαστε σε επαφή 
με ιδέες κι όχι με απόψεις και 
να κάνουμε σωστές επιλογές 
ελεύθερα.
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το τρίμηνο που πέρασε...

Αθήνα: 36 Χρόνια στην Ελ-
λάδα!
Με την παρουσία μελών της «Νέας Ακρό-

πολης» Ελλάδας, γιορτάστηκαν τα 36 

χρόνια λειτουργίας του Οργανισμού 

στην Ελλάδα με παρουσιάσεις σημαντι-

κών δράσεων που η «Νέα Ακρόπολη» 

πραγματοποιεί με σκοπό τη βελτίωση της 

ζωής του ανθρώπου, της κοινωνίας και 

του κόσμου. Δράσεις για την ανάδειξη 

της φιλοσοφίας, του πολιτισμού και του 

εθελοντισμού ως δρόμοι αυτοβελτίωσης 

και εσωτερικής εξέλιξης πραγματοποι-

ούνται εδώ και 36 χρόνια, μεταφέροντας 

στην πράξη το σύνθημα του Διεθνούς 

Οργανισμού «για έναν καλύτερο άνθρω-

πο, για έναν καλύτερο κόσμο!»

Δείτε τις δράσεις της «Νέας Ακρόπολης» 

Ελλάδας στο: www.nea-acropoli.gr 

φι
λο

σο
φί

α
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πολιτισμός

Βραδιά μυστηρίου με θέμα «escape games” στο Ηράκλειο Κρήτης
Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μια ξεχωριστή βραδιά μυστηρίου με θέμα «escape games». Υπήρξαν αποδράσεις, μπερδέμα-

τα, συνειδητοποιήσεις και ο καθένας πήρε μαζί του μια ξεχωριστή εμπειρία.εθ
ελ

ον
τι

σμ
ός

Λάρισα: Μαθήματα Οριγκάμι
Μέλη της «Νέας Ακρόπολης» στη  Λάρισα, στο πλαίσιο του Χρι-

στουγεννιάτικου Παζαριού που διοργάνωσε ο Δήμος Λαρισαίων, 

έδειξαν την ιαπωνική τέχνη του διπλώματος χαρτιού «Οριγκάμι» σε 

όλους τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες, με το μήνυμα πως «η  δη-

μιουργία είναι ο καλύτερος τρόπος να ζεις»  (Ε. Καντ).

Έκθεση γλυπτικής «Διαχρονικές Αξίες του 
Ανθρώπου» του Νικόλα Κούτουλα στη 
Θεσσαλονίκη
Έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης γλυπτικής «Διαχρονι-

κές Αξίες του Ανθρώπου» του Νικόλα Κούτουλα από 

την ομάδα Da Vinci στο χώρο της Νέας Ακρόπολης 

στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Παύλου Μελά 18. 

Συνθέσεις από σίδερο, αλουμίνιο και ξύλο, έργα που 

γεννούν μέσα στον άνθρωπο ερωτήματα γύρω από τις 

διαχρονικές αρχές και αξίες που ζουν μέσα σε αυτόν. 

Η Νέα Ακρόπολη ενθαρρύνει και φιλοξενεί τις δράσεις 

της ομάδας Da Vinci. 

Λάρισα: «Τι αγαπάς στη Λάρισα;»
Στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Παζαριού που διοργάνωσε ο 

Δήμος Λαρισαίων, σε κεντρική πλατεία της πόλης, πραγματοποιήθηκε 

δραστηριότητα με θέμα «Τι αγαπάς στη Λάρισα?». Ήταν μια ανοιχτή 

πρόσκληση  στον κόσμο να μοιραστεί  αυτό που αγαπάει στην πόλη 

όπου ζει. Ταυτόχρονα οι εθελοντές της «Νέας Ακρόπολης» ζήτησαν τη 

γνώμη των πολιτών και κατέγραψαν τις  προτάσεις  τους για βελτίωση 

της καθημερινής ζωής στην πόλη.
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Πληροφορίες: Αθήνα: (nea-acropoli-athens.gr) • Κύψέλη: Αγίου Μελετίου 29, τηλ: 2108231301 • Ιλίσια: Η. Ποταμιάνου 13, τηλ: 2107794368 - 6987124197 • Ν. Σμύρ-
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Κείμενο: Παύλος Μυστακίδης, pmystakidis@filosofikilithos.website

Η εσωτερική διάσταση της Μουσικής 

Οι ήχοι ή καλύτερα οι  μουσικοί φθόγγοι  στη 

μουσική, αποτελούν  το βασικό υλικό στοιχείο 

με το οποίο η ίδια εκφράζεται. Χωρίς αυτούς 

δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να δημιουργή-

σει μουσική. Έτσι η μουσική ονομάστηκε  ως  γλώσσα της ψυ-

χής. Όμως  η ίδια η Μουσική, η ουσία της, δεν περικλείεται ούτε 

και περιορίζεται στο υλικό που χρησιμοποιεί για την έκφρασή 

της, γιατί η ίδια είναι άχρονη και άπειρη όπως η ίδια η φύση 

του σύμπαντος και του χρόνου. Οι ήχοι αποτελούν το μέσο, την 

γλώσσα μέσω της οποίας εκφράζεται μία μουσική ιδέα κι έτσι 

αποτελούν την  προσωπικότητα της μουσικής, αλλά πώς να κα-

ταλάβεις αυτήν την μεταφυσική όψη της χωρίς, να γνωρίσεις 

την υλική της έκφραση και υπόσταση;

Το μεγαλείο της  πραγματικής  Μουσικής βρίσκεται πίσω 

και πέρα απ’ τους ήχους, στην Σιωπή και μόνο αυτός που έχει 

μάθει την τέχνη της Σιωπής, μπορεί ν’ αφουγκραστεί τους ψι-

θύρους του αόρατου κόσμου, ν’ ακούσει τον άηχο ήχο, τη 

Φωνή της Σιγής. 

Ο  Δάσκαλος της Σιωπής,  και σύμφωνα με έναν τίτλο βι-

βλίου «Ο γιος της Σιωπής»,  ο Πυθαγόρας , είχε φτάσει σ’ αυτό 

το επίπεδο «ευαισθησίας» ώστε ν’ ακούει (όχι με τα φυσικά αυ-

τιά)  την συμφωνία  του ουρανού, την μουσική των ουράνιων 

σφαιρών.   Για τον Πυθαγόρα και τους μαθητές του, η αρμονία 

ξεκινά με το ν’ ανακτηθεί  μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, στην 

ψυχή του. Η τέχνη λοιπόν του Δασκάλου ως Μουσικός, συνέ-

βαλε προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 Η αρμονία της ψυχής προκύπτει από την συνισταμένη των 

μερών που την απαρτίζουν (Σώμα, Ψυχή, Νους). Κάθε δυσαρ-

μονία της ψυχής προέρχεται απ’ τους θορύβους της επαφής της 

με το σώμα (ασυνείδητο) και για κάθε δυσαρμονία, καθορί-

ζονταν ανάλογη μελωδία και ρυθμός προκειμένου να την θε-

ραπεύσουν. Σύμφωνα με κάποιες κατοπινές παραδόσεις, ένα 

ανέκδοτο λέει ότι ο Πυθαγόρας θεράπευσε έναν μεθυσμένο 

αλλάζοντας το είδος μουσικής που έπαιζαν εκείνη τη στιγμή. 

Καθώς το άτομο είναι μία μικρογραφία της κοινωνίας και 

του σύμπαντος, ο Πλάτωνας δίνει εξαιρετική σημασία στην 
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μουσική διαμόρφωση των νέων, καθώς ο ρυθμός και η αρμονία 

εισχωρούν στο εσωτερικό της ψυχής και μπορούν να επιφέρουν 

θετικά ή καταστροφικά αποτελέσματα στον χαρακτήρα τους. 

Πρότεινε οι νέοι να εκπαιδεύονται με γυμναστική και μουσική. 

Γυμναστική για το σώμα και μουσική για την ψυχή. Σαν μουσι-

κή εννοούσαν  τις επιστήμες των Μουσών, αστρονομία, αριθ-

μητική, γεωμετρία και αρμονία. 

Η δωρική αρμονία ήταν εκείνη που πρόσφερε το θάρρος 

και την εγρήγορση σε περίοδο πολέμου, ενώ η φρυγική έδινε 

την σωφροσύνη και αυτοέλεγχο στην περίοδο ειρήνης. 

Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των παραδόσεων, όλων 

των αρχαίων λαών, ότι η μουσική σαν Τέχνη – Επιστήμη, δεν 

εφευρέθηκε απ’ τον άνθρωπο αλλά ότι του δόθηκε αυτή η γνώ-

ση από τους θεούς.

Η Τέχνη λοιπόν είναι ο δρόμος εκείνος που έχει ως απώ-

τερο σκοπό να μας οδηγήσει στην κρυμμένη ενότητα του κό-

σμου, στην σύνδεση που υπάρχει στα επιμέρους με το όλο. Δί-

χως Τέχνη δεν υπάρχει πολιτισμός καθώς ο ρόλος της είναι 

συνυφασμένος και με άρρηκτους δεσμούς συσχετισμένος με τις 

άλλες τρεις κοινωνικές λειτουργίες που όλες μαζί θεμελιώνουν 

την πυραμίδα του Πολιτισμού. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία 

στο σύνολό της αλλά και κάθε άνθρωπος ατομικά, οφείλονται 

στην έλλειψη αρμονίας. Αυτή δεν είναι μία νέα θεώρηση και 

όπως είδαμε ήταν θεμελιώδης ιδέα του κάθε αρχαίου πολιτι-

σμού. 

Κάτι τέτοιο είναι άμεσα συνυφασμένο με τις αλλαγές και 

καινοτομίες που έκαναν οι σύγχρονες βιομηχανίες της «τέ-

χνης».

Ξένα -ως προς την αρχαία εσωτερική μουσική παράδοση 

των λαών-  στοιχεία αλλοίωσαν  την μουσική δημιουργία και 

έκφραση. Υπάρχει μία τάση φυγής προς τα εμπρός, μία μανία 

προς κάθε τι το νέο, υποτιμώντας κάθε τι το παραδοσιακό, 

καθώς θεωρείται «φορεμένο» και ξεπερασμένο.  Κατά την δι-

άρκεια των αιώνων συντελέστηκε μία σταδιακή απώλεια συμ-

φωνίας μεταξύ αριθμών και μουσικών αξιών. Η αλλαγή των 

μουσικών κλιμάκων με τις αντίστοιχες δονήσεις των ήχων, με-

λωδιών και ρυθμών, ξεχάστηκαν ή προσπεράστηκαν για χάρη 

της μόδας. Χάριν αυτής της μόδας, όπου κυριαρχεί ο εγωισμός 

και η αυτοπροβολή, ο  άνθρωπος θυσίασε  την εσωτερική του 

ισορροπία, την συνοχή του με τον συνάνθρωπο και την επαφή 

του με τα άλλα βασίλεια της φύσης. 

Οι σημερινές πόλεις πάλλονται σε ξέφρενους ρυθμούς και 

οι θόρυβοι που εκπέμπουν «βρίζουν τ’ αυτιά μας» όπως έλεγε 

χαρακτηριστικά ο ινδιάνος αρχηγός στην απάντησή του στον 

πρόεδρο της Ουάσιγκτον.

Προτείνουμε λοιπόν μία νέα Τέχνη που θα συλλέξει τα κα-

λύτερα στοιχεία από τις παραδόσεις και τους κλασσικούς, συν-

δυάζοντάς τα με τα σύγχρονα. Έτσι μία Τέχνη με μεταφυσικό 

μήνυμα και ταυτόχρονα με μια ομορφιά ικανή να μαλακώσει 

και τις πιο σκληρές καρδιές, κάνοντάς τες προσιτές στην συ-

ναδελφοσύνη. 

Την αληθινή ομορφιά, την αισθάνεται κανείς με την ψυχή  

πριν την καταλάβει το μυαλό.

Οι εννέα μούσες σε αντιστοιχία με μουσικές κλίμακες και 
ουράνια σώματα. Εικονογράφηση από την πραγματεία 
Practica Musicae, του Franchinus Gaffurius, (1496).
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Κείμενο: Ορέστης Παππάς, opappas@filosofikilithos.website

H μουσική των 60’s 
και η γενιά της αγάπης 

Όταν στα μέσα της δε-

καετίας του ’50, η πρώ-

τη μεταπολεμική γενιά 

άρχισε να δημιουργεί 

τα δικά της μουσικά ακούσματα, γεννή-

θηκε αυτό που σήμερα ονομάζουμε «μο-

ντέρνα μουσική». Ουσιαστικά γίνεται 

λόγος για την pop και τη rock μουσική 

και για τα διάφορα και ποικίλα παρα-

κλάδια τους. 

Οι μουσικές αυτές, επηρεασμένες 

από τη jazz και τη blues των προηγούμε-

νων δεκαετιών, απελευθέρωσαν τη νε-

ολαία, σταμάτησαν την καταπίεση του 

συναισθηματικού της κόσμου, την έκα-

ναν να προβληματιστεί και να εκδηλώ-

σει τις εφηβικές της ανησυχίες και της 

έδωσαν ένα νέο τρόπο έκφρασης. Απο-

τέλεσαν, όπως έλεγε ο τύπος της επο-

χής, τη «φωνή της νεολαίας». Η μουσι-

κή πλέον, με το ρυθμό αλλά και με τους 

στίχους της, στόχευε να δραστηριοποι-

ήσει τους νέους, να ερωτευθεί μαζί τους, 

αλλά και να τους προβληματίσει για 

το θάνατο, να τους ταξιδέψει σε άγνω-

στους και μαγικούς κόσμους, αλλά και 

να τους ευαισθητοποιήσει, γνωστοποι-

ώντας τους τα προβλήματα που αντιμε-

τώπιζαν οι συνάνθρωποι τους απαντα-

χού της γης.

Βρισκόμαστε σε μια χρονική περίο-

δο που κυριαρχούν στην καθημερινή ει-

δησιογραφία τα γεγονότα του πολέμου 

του Βιετνάμ. Οι φοιτητές και οι νέοι της 

εποχής έχουν αποφασίσει να παίξουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις. 

Συγκεντρώνονται στα πανεπιστήμια και 

ανταλλάσουν φιλοσοφικούς προβλημα-

τισμούς, ακούνε προοδευτική μουσική, 

γνωρίζουν την ψυχεδέλεια, δημιουρ-

γούν ένα γιγαντιαίο αντιπολεμικό κί-

νημα και αντιδρούν στον υλισμό και τη 

συμβατικότητα της κοινωνίας τους ανα-

ζητώντας ιρασιοναλιστικές φιλοσοφίες. 

Με όλες αυτές τις επιρροές, αλλά 

και με τη γενιά των μπίτνικς1 ως βάση, 

γεννιέται το κίνημα των χίπις. Ένα νεα-

νικό κίνημα που προσπάθησε, μέσα από 

τη μουσική και τις διάφορες πρακτικές 

του, να ξαναφέρει τον κόσμο κοντά στα 

ιδανικά της αγάπης, της ειρήνης, της 

ανεκτικότητας, της ελπίδας, της φαντα-

σίας και της αναζήτησης2. 

Τέχνη και Φιλοσοφία
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Η ατίθαση γενιά του ‘60 θα απορ-

ρίψει την υπάρχουσα κουλτούρα υπο-

στηρίζοντας πιο ελεύθερες απόψεις. Οι 

χίπις ιδεολογικά προωθούν την ειρήνη, 

την αγάπη, την προσωπική ελευθερία, 

τον αλτρουισμό, τη χαρά και τη μη βία. 

Ξανάρχονται στο προσκήνιο οι ιρασιο-

ναλιστικές φιλοσοφίες, ο σαμανισμός, 

ο αποκρυφισμός, οι Σούφι, το Ζεν και 

η σοφία της ανατολής. Η γενιά αυτή 

θα εναντιωθεί στον ορθολογισμό, ανα-

δεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο 

της φαντασίας και της εμπειρίας στο κυ-

νήγι για την κατάκτηση της γνώσης.  

«Η Φαντασία στην εξουσία» ανέ-

φερε ένα σύνθημα της εποχής. Η δημι-

ουργική φαντασία είναι η κατ’ εξοχήν 

ποιητική φιλοσοφία. Οι νέοι της επο-

χής πίστευαν πως αν η λογική είναι αυτή 

που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα, 

η φαντασία είναι αυτή που διακρίνει τον 

άνθρωπο-ποιητή, τον υπεράνθρωπο, 

από το λογικό ζώο. Η φαντασία είναι 

δημιουργία και είναι κίνητρο αλλαγής. 

Η αλλαγή είναι η ουσία της πραγματι-

κότητας, είναι ενέργεια και χαρά. 

Έτσι λοιπόν οι χίπις συντάραξαν τα 

θεμέλια της ορθολογικής δυτικής κοι-

νωνίας, υμνώντας τις έννοιες: φαντα-

σία, ενέργεια, αλλαγή, ένωση... Χρησι-

μοποιώντας τις εναλλακτικές τέχνες, το 

θέατρο δρόμου, τη folk μουσική και το 

ψυχεδελικό ροκ, ως μέρος του τρόπου 

ζωής και έκφρασης των συναισθημάτων 

τους, διαμαρτύρονταν και εξωτερίκευαν 

το όραμά τους για τον κόσμο και τη ζωή.

Πολιτική και Εθελοντισμός

Επιδίωκαν να αλλάξουν τον κόσμο 

μέσα από το λόγο και ζώντας σύμφω-

να με αυτά που πίστευαν. Επηρεασμέ-

νοι από τον Γκάντι και την ανατολική 

σοφία, θεωρούσαν ότι η κοινωνική αλ-

λαγή μπορεί να επιτευχθεί μέσα απ’ την 

αλλαγή της συνείδησης του ατόμου. Πί-

στευαν δηλαδή σε μια εκκολαπτόμενη 

πολιτιστική επανάσταση, που πραγμα-

τοποιείται μέσα μας, μέσω της επαφής 

με τη μουσική, τα βιβλία, τον εναλλα-

κτικό κινηματογράφο, τη ζωή στα κοι-

νόβια και τις φοιτητικές εξεγέρσεις. Ο 

Jim Morrison πίστευε χαρακτηριστικά 

πως «δεν μπορεί να υπάρξει καμία με-

γάλη επανάσταση, αν δε προηγηθεί μια 

εσωτερική».

Το κίνημα δεν προσπαθούσε να κα-

τακτήσει την εξουσία, αλλά είχε ως στό-

χο να δημιουργήσει, μέσα στην υλιστική 

καπιταλιστική κοινωνία, ιδανικές κοινό-

τητες με διαφορετική κοινωνική μορφή. 

Δημιουργήθηκαν λοιπόν κοινόβια, όπου 

κυριαρχούσε ο τρόπος ζωής που επιθυ-

μούσαν. 

Οι χίπις συμμετείχαν επίσης σε διά-

φορα κινήματα όπως το οικολογικό και 

το αντιπολεμικό. Μέσω μη-βίαιων δι-

αδηλώσεων μάχονταν για τα πολιτι-

κά δικαιώματα, για την προστασία του 

περιβάλλοντος, για τα δικαιώματα των 

ζώων και τάσσονταν ενάντια στον ρα-

τσισμό και στον πόλεμο. Μια περίοδο 

μάλιστα διαδόθηκε και το κίνημα κατα-

λήψεων, που είχε ως στόχο να καταλάβει 

εγκαταλελειμμένα σπίτια προκειμένου 

να κατοικηθούν από αστέγους. 

Δημιουργήθηκαν διάφορες ομάδες 

δράσεις που ενημέρωναν τον κόσμο 

στους δρόμους και στα πανεπιστήμια 

και τον καλούσαν να συμμετάσχει στις 

διαδηλώσεις ή να αρνηθεί να πάει στο 

στρατό. Άλλοι ασχολήθηκαν με άλλες 

εθελοντικές και κοινωνικές δράσεις, 

όπως δωρεάν παροχή τροφίμων και 

φάρμακων, δημιουργία συσσιτίων για 

άπορους ή οργάνωση ανταλλακτικών 

παζαριών. 

Τέλος, ο καλλιτεχνικός ακτιβισμός 

αποτελούσε μια από τις πιο διαδεδο-

μένες δράσεις τους.  Προωθούσαν τη 

δημιουργία μουσικών γκρουπ πολιτι-

κοποιημένης τέχνης και διοργάνωναν 

δωρεάν συναυλίες και μουσικά φεστι-

βάλ, προκειμένου να προωθήσουν τις 

ιδέες και τον τρόπο ζωής τους. 

Πνευματικότητα και Ιδεαλισμός

Δεν ήταν λίγες οι χίπικες κοινότη-

τες που έδειχναν ενδιαφέρον για την 

πνευματικότητα και την ιδεαλιστική φι-

λοσοφία. Οι φιλοσοφικές τους επιρρο-

ές προέρχονταν από μια μεγάλη γκάμα 
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φιλοσόφων διαφορετικών εποχών και τόπων. Αναμφίβολα  ο 

τρόπος ζωής των χίπις έχει επηρεαστεί από τις ιδέες του Επί-

κουρου, του Διογένη και από τους κυνικούς φιλοσόφους της 

Αρχαίας Ελλάδας. Η πίστη τους στο ιδανικό της αγάπης ήταν 

επηρεασμένη από τις πνευματικές διδασκαλίες του Βούδα και 

του Ιησού ή από προσωπικότητες όπως ο Φραγκίσκος της Ασί-

ζης και ο Γκάντι. Σημαντική έμπνευση αποτέλεσαν επίσης, σύγ-

χρονοι φιλόσοφοι και λογοτέχνες όπως οι Θόρο, Νίτσε, Γκαίτε, 

Τόλκιν, Έσσε και Καστανιέτα. 

Οι χίπις ανέπτυξαν, επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον για τη σο-

φία της ανατολής, τον ζεν βουδισμό και την ταοϊστική φιλοσο-

φία. Ακολουθούσαν μια «παγανιστική» πνευματική ζωή, ενά-

ντια στην αστικοποίηση και ασπαζόμενοι τη «back to nature»4  

λογική. Πρακτικές όπως η γιόγκα, ο διαλογισμός, το tai chi, 

η ενασχόληση με την αστρολογία και τον κόσμο των συμβό-

λων, η χορτοφαγία ή το υγιεινό φαγητό, ήταν διαδεδομένες σε 

πολλά χίπικα κοινόβια και στόχευαν στην πνευματική ανύψω-

ση. Ένα παράδειγμα αποτελεί το κοινόβιο που έφτιαξε το ‘66 η 

«Αδελφότητα της Αιώνιας Αγάπης». Αγοράστηκε ένα ράντσο 

στην Καλιφόρνια, διαμορφώθηκε κατάλληλα και μετατράπηκε 

σε ένα αυτάρκες κοινόβιο για 35 - 40 χορτοφάγους, που καλλι-

εργούσαν μόνοι τους τη γη. 

Πολλές, ήταν τέλος, οι καθημερινές δράσεις της γενιάς, που 

ήταν ποτισμένες από ένα φιλοσοφικό πνεύμα. Αρκετά χίπικα 

μαγαζιά ή μουσικά μπαρ ήταν διακοσμημένα με αιγυπτιακά ιε-

ρογλυφικά ή επηρεασμένα από την αισθητική των Μάγιας. Το 

θέατρο δρόμου ήταν γενικά μια συχνή δραστηριότητα, αλλά 

ένα θεατρικό που τάραξε τα νερά της εποχής ήταν το έργο του 

Giordano Bruno, Il Candelaio, που παίχτηκε ελεύθερα σε ένα 

πάρκο του San Francisco, το ‘65. Το μουσικό φεστιβάλ «Human 

Be In» του ‘67 χαρακτηρίστηκε από τον Allen Ginsberg 3 ως 

«η τελευταία ιδεαλιστική χίπικη εκδήλωση». Ο Allen στην εκ-

δήλωση αυτή είχε παροτρύνει το πλήθος να ψάλει το «Om Sri 

Maitreya», το μάντρα του Βούδα του Μέλλοντος. Τέλος, ανα-

ρίθμητοι ήταν οι ροκ καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν με το μυ-

στικισμό, τον αποκρυφισμό και την πνευματική φιλοσοφία. 

Ροκ μουσική και Μυστικισμός

Χαρακτηριστικά παραδείγματα παντρέματος της ροκ μου-

σικής με τον ιδεαλισμό αποτελούν οι δίσκοι «Sgt. Peppers 

Lonely Hearts Club Band» και «White album» των Beatles, 

στους οποίους το συγκρότημα χρησιμοποιεί μυστικιστικούς 

όρους. Το ‘67 άλλωστε, τα «Σκαθάρια» συνδέθηκαν με τον 

γκουρού Maharishi και τον Υπερβατικό Διαλογισμό. Ο Lennon 

έχει δηλώσει για τον γκουρού: «με αυτά που λέει για τη ζωή 

και το σύμπαν θέλει να περάσει το ίδιο μήνυμα με τον Χριστό, 

τον Βούδα, τον Κρίσνα και όλους αυτούς τους μάγκες». Την 

ίδια χρονιά, έγραψε μαζί με τον Paul McCartney το «I am the 

Walrus» που αρχίζει με την πανθεϊστική δήλωση: «I am he as 

you are he as you are me and we are all together»5 . Θα ακολου-

θήσει το ‘70 το «Instant Karma», που αναφέρεται στην γνωστή 

εσωτερική διδασκαλία.

Ο μυστικισμός της Ανατολής είχε επηρεάσει έντονα και 

τον Jimmy Page των Led Zeppelin, που μετέφερε τις εμπειρί-

ες του σε πολλά τραγούδια, όπως το «Kashmir» ή το πιο με-

ταφυσικό από τα τραγούδια του συγκροτήματος, το «Stairway 

Το Heaven». Όσον αφορά τον Bob Dylan, τον βασικότερο εκ-

φραστή της «ανήσυχης» Αμερικής, είναι διάχυτη στο έργο του 

η επιρροή του από τη Βίβλο, ενώ δεν ήταν κρυφή η αγάπη του 

Elvis Presley για το έργο της Blavatsky, του Κρισναμούρτι και 

άλλων Θεόσοφων. 

Όσον αφορά τους The Doors, το ίδιο το όνομα τους υποδη-

λώνει τους φιλοσοφικούς τους προβληματισμούς. Το εμπνεύ-

στηκαν από ένα ρητό του Blake: «Αν οι θύρες της αντίληψης 

υφίσταντο κάθαρση, όλα θα εμφανίζονταν στον άνθρωπο όπως 

είναι: απεριόριστα». Γενικότερα βέβαια οι στίχοι τους προβλη-

μάτιζαν μιας και ήταν γραμμένοι από τον «ηλεκτρικό σαμάνο» 

Jim Morrison, ο οποίος είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την αρχαιο-

ελληνική φιλοσοφία και τη διονυσιακή έκσταση, με τον Νίτσε, 

αλλά και με τον σαμανισμό. Είχαν άλλωστε και αυτοί επαφή με 

τον γκουρού Maharishi, ο οποίος μάλιστα ήταν αυτός που τους 

υπέδειξε τον Robbie Kriger, ως μέλος του γκρουπ. 

Άλλοι καλλιτέχνες που συνδέθηκαν με τον υπερβατικό δια-
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λογισμό ή με τη μεταφυσική φιλοσοφία 

ήταν οι Rolling Stones, οι Pink Floyd, , 

οι Who, οι οποίοι έγραψαν το «Baba Ο’ 

Riley» για τον γκουρού Meher Baba, οι 

The Mahavishnu Orchestra και ο Carlos 

Santana, μαθητευόμενοι του γκουρού 

Sri Chonmoy,  οι Yes  και ο Leonard 

Cohen.

Τα ναρκωτικά

Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστη-

ρίζουν ότι τα παιδιά των λουλουδιών, 

όσο αγνές προθέσεις και να είχαν, έχα-

σαν τον αυτοέλεγχο και την ελευθερία 

τους, λόγο της εξάρτησης τους από τα 

ναρκωτικά. Και φυσικά δεν έχουν άδικο, 

μιας και είναι γεγονός ότι οι ναρκωτικές 

ουσίες καταστρέφουν τους αιθέρες του 

σώματος μας και προκαλούν μεγάλο 

πρόβλημα, τόσο στη σωματική, όσο και 

στη ψυχική υγεία του ανθρώπου. 

Παρ’ ολ αυτά, η χρήση των ουσι-

ών αυτών δεν είχε τον υλισμό, ούτε την 

απόλαυση ως αρχικό κίνητρο. Η ιστορία 

του ψυχεδελικού κινήματος ξεκινάει από 

τις έρευνες ενός ψυχαναλυτή, συγγρα-

φέα και καθηγητή του Χάρβαρντ, τον 

Timothy Leary. Μελετούσε για χρόνια 

τους ινδιάνικους πολιτισμούς και τους 

σαμάνους, που χρησιμοποιούσαν το πε-

γιότ προκειμένου να έχουν οράματα. 

Ερευνητής επίσης, της ανατολικής σο-

φίας, έκανε χρήση ουσιών ο ίδιος, προ-

κειμένου να ταξιδέψει στους αόρατους 

κόσμους και να διευρύνει τη συνείδηση 

του. Έλεγε ότι όσο περισσότερη χρή-

ση lsd έκανε τόσο περισσότερο έβλεπε 

τον Θεό, μιας και «σκότωνε το νου» και 

μεταπηδούσε απευθείας στη διαίσθηση 

και τη φαντασία. 

Πολλοί ήταν αυτοί που τον βοήθη-

σαν στα πειράματα του και ακολούθη-

σαν τις ιδέες του. Φοιτητές, αλλά και 

προσωπικότητες από το χώρο της τέ-

χνης, δημιούργησαν μια ομάδα, υπό τις 

οδηγίες του Leary, την «Διεθνή ομο-

σπονδία για την εσωτερική ελευθερία». 

Ταξίδευαν και έκαναν διαλέξεις στα πα-

νεπιστήμια για να προωθήσουν τη ψυ-

χεδέλεια και τις ιδέες τους, που ήταν 

μια σύνθεση ανατολικών θρησκειών.  Ο 

Leary θεωρούνταν πλέον από πολλούς 

ο «αρχηγός του ψυχεδελικού κινήμα-

τος». Στην πορεία ίδρυσε και τη δική του 

θρησκεία, τη «λίγκα για την πνευματική 

ανακάλυψη».

Όλες οι δράσεις αυτές, αλλά και τα 

συμπεράσματα πολλών φοιτητών από 

τη μελέτη του έργου του Castaneda, 

επέφεραν τη διάδοση της χρήσης ναρ-

κωτικών ουσιών τόσο στις χίπικες κοι-

νότητες όσο και γενικότερα στη νεο-

λαία της εποχής. Πολλοί μουσικοί και 

καλλιτέχνες μάλιστα, χρησιμοποιούσαν 

το χασίς και το lsd ως τρόπο έμπνευσης 

και έτσι γεννήθηκε μια ολόκληρη υπο-

κατηγορία της ροκ μουσικής, γνωστή 

ως ψυχεδελικό ροκ. 

Όπως και να έχει βέβαια, κατά κα-

νόνα, όσοι επέλεγαν έναν πιο φιλοσο-

φικό δρόμο απέρριπταν την χρήση ου-

σιών, η οποία ήταν αναμφίβολα βασικός 

παράγοντας της παρακμής του κινήμα-

τος. Ο Lennon για παράδειγμα, σταμά-

τησε τα ναρκωτικά όταν γνώρισε τον 

Maharishi, ενώ ο George Harrison δή-

λωνε ότι «υπάρχουν τρόποι να φτιαχτείς 

χωρίς ναρκωτικά – με τη γιόγκα, το δι-

αλογισμό και όλα αυτά τα πράγματα». 

Η Παρακμή

Η επανάσταση των χίπις δεν άργη-

σε να φτάσει στο τέλος της με το κίνημα 

Το ‘67 άλλωστε, τα «Σκαθάρια» συνδέθηκαν με τον γκουρού Maharishi και τον Υπερβατικό 
Διαλογισμό. Ο Lennon έχει δηλώσει για τον γκουρού: «με αυτά που λέει για τη ζωή και το σύμπαν 
θέλει να περάσει το ίδιο μήνυμα με τον Χριστό, τον Βούδα, τον Κρίσνα και όλους αυτούς τους 
μάγκες». 
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να πνίγεται στα ναρκωτικά, με τις ηδονιστικές απολαύσεις να 

αντικαθιστούν τις φιλοσοφικές αναζητήσεις και τα κοινόβια να 

μετατρέπονται από κοιτίδες ενός εναλλακτικού τρόπου ζωής 

σε εστίες βρωμιάς και αταξίας. 

Το σύνθημα «Sex Drugs Rock n Roll» κυριαρχούσε τόσο 

στις χίπικες κοινότητες όσο και στις ροκ συναυλίες, που ήταν 

πλέον χώροι ακολασιών και υποταγής στα κατώτερα ένστικτα. 

Η ροκ μουσική εμπορευματοποιήθηκε και υποτάχθηκε στο θεό 

του χρήματος. Πολλές μπάντες των επόμενων δεκαετιών, αντί 

για πνευματικές αναζητήσεις ή πολιτικές επαναστάσεις, ονει-

ρεύονταν πλέον δόξα και χρήματα. 

Η «απελευθέρωση» της νεολαίας και η τάση εναντίωσης 

στον πουριτανισμό των γονιών τους, οδήγησε στη σεξουαλι-

κή επανάσταση και στη ναρκοκουλτούρα. Η γενιά της αγάπης 

σκότωσε ουσιαστικά την αγάπη και αντικατέστησε τον ρομα-

ντισμό με την ακολασία και τα σεξουαλικά όργια, ενώ το κί-

νημα χρησιμοποιήθηκε για να ικανοποιηθούν οι στόχοι του 

εμπορίου ναρκωτικών. Η νεολαία οδηγήθηκε σε μια πλήρη 

ανελευθερία, υποταγμένη στις κατώτερες ορέξεις των πανίσχυ-

ρων ενστίκτων της. 

Με το βλέμμα στο μέλλον

Ήταν εντέλει η γενιά του ‘60 ένα ιδεαλιστικό κίνημα που 

προσπάθησε μέσα από τη μουσική και τις πρακτικές του να 

φτιάξει έναν νέο και πιο όμορφο κόσμο ή ήταν απλά ένα σύνο-

λο ανώριμων νέων που έχαναν τον χρόνο τους στις ηδονιστι-

κές και υλιστικές απολαύσεις;

Παρά τα πολλά λάθη, προβλήματα και υπερβολές που χα-

ρακτήρισαν αυτή τη γενιά, δεν παύει να ισχύει ότι αποτέλεσαν 

μια προσπάθεια να ανακαλύψει ξανά ένας κόσμος βουτηγμένος 

στον ορθολογισμό, τον υλισμό και τη συμβατικότητα, αλλά και 

πνιγμένος από το μίσος και τη βία ενός πολέμου που μόλις είχε 

τελειώσει, τα ιδανικά της αγάπης και της ειρήνης, της φαντασί-

ας και της δημιουργικής τρέλας.

Ας παραδειγματιστούμε από τη θετική πλευρά του κινήμα-

τος. Ας μη φοβηθούμε να απορρίψουμε τα κακώς κείμενα των 

καιρών μας, ας πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας, ας εξερευνήσου-

με τις ιδιαίτερες φιλοσοφίες ανατολής και δύσης, ας αφεθούμε 

στους μαγικούς δρόμους της μουσικής και της τέχνης και πάνω 

απ’ όλα, ας ζήσουμε σύμφωνα με αυτά που πιστεύουμε, σύμφω-

να με ανώτερα ιδανικά, προκειμένου μια μέρα αυτός ο κόσμος 

να αλλάξει προς το καλύτερο…

1 Μπίτνικς: νεανικό και λογοτεχνικό κίνημα των δεκαετιών του ‘50 και ‘60, που 
εναντιώθηκε στον υλισμό της αμερικάνικης κοινωνίας, αγάπησε την ποίηση και τη 
σοφία της ανατολής και αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα γέννηση του κινήματος 
των χίπις
2 Heppies –> hep = αυτός που αναζητά, ο πληροφορημένος
3 Allen Ginsberg: μπιτ ποιητής, βουδιστής και πρωτεργάτης των κινημάτων των 
Μπίτνικς και των Χίπις
4 Μετάφραση: επιστροφή στη φύση
5 Μετάφραση: «εγώ είμαι αυτός, όπως και εσύ είσαι αυτός, όπως εσύ είσαι εγώ και 
είμαστε όλοι μαζί»

Βιβλιογραφία:
Rock & Pop: όλη η ιστορία - Michael Heatley - Εκδόσεις Ψυχογιός
Hippie: τα παιδιά των λουλουδιών - Barry Miles - Εκδόσεις Ψυχογιός
Οι Φιλοσοφίες του Underground - Λ. Ραθιονέρο - Εκδόσεις Οδυσσέας
The Beatles - Μάρκος Ρήγος (μετάφραση) - Εκδόσεις Μπαρμπουνάκης
Άρθρα: 
Rock music – en.wikipedia.org
Hippie - en.wikipedia.org
Αποκρυφισμός και μουσική - Κώστας Ζουγρής - Enet.gr
Η επίδραση της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ στην Επανάσταση του 20ου Αιώνα - nea-acropoli.
gr
John Lennon - en.wikipedia.org
Jim Morrison, ο ποιητής και τρελός του ροκ - Χριστίνα Λάσκη - nea-acropoli.gr
Timothy Leary – en.wikipedia.org
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Υπέρ-ηρωικά κόμικς:
 μια -όχι και τόσο- νέα μυθολογία

Κείμενο: Κώστας Φρατζικινάκης, kfrantzikinakis@filosofikilithos.website

Aπό τα αρχαία χρόνια, ο άνθρωπος χρησιμοποι-

ούσε ιστορίες για να εξηγήσει και να κατανοή-

σει καλύτερα τον κόσμο στον οποίο ζει. Ακρι-

βώς όπως ο αρχαίος άνθρωπος βασίζονταν σε 

ιστορίες θεών, ηρώων και υπερφυσικών πλασμάτων για να εξη-

γήσει τον κόσμο, έτσι και ο σύγχρονος χρησιμοποιεί ιστορίες 

με υπέρ-ήρωες και τους εχθρούς τους για να κάνει το ίδιο. Τα 

κόμικς είναι η σύγχρονη μυθολογία, δεδομένου ότι είναι μια 

σύγχρονη μέθοδος για να ερμηνεύσουμε τον κόσμο γύρω μας, 

με όχημα το πεδίο του φανταστικού.

Σύγχρονοι συγγραφείς όπως ο Danny Fingeroth, θεωρούν 

ότι μυθικές μορφές όπως ο ομηρικός Οδυσσέας εμφανίζονται 

ως πρόδρομοι των υπέρ-ηρώων, καθώς προσωποποιούν στον 

ίδιο βαθμό τα ιδανικά της αφοσίωσης, της γενναιότητας, των 

υψηλών ιδεών και κυρίως το βασικό χαρακτηριστικό των ηρώ-

ων κάθε εποχής και δη των υπέρ-ηρώων, την ικανότητα τους 

να αντιμετωπίζουν και να υπερνικούν τον φόβο (“fearless”). 

Στο έργο του «The Clay-Footed Superheroes» ο Rose Williams 

περιγράφει τους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας: «… απέ-

χουν ελάχιστα από το πρότυπο της τελειότητας. Ωστόσο, ήταν 

όμορφοι και πολυμήχανοι, αντιμετώπιζαν τον θάνατο χωρίς να 

δειλιάζουν και ξεπερνούσαν σχεδόν ανυπέρβλητα εμπόδια». 

Μια τέτοια περιγραφή θα μπορούσε επίσης εύκολα να περι-

γράψει σχεδόν σε κάθε σύγχρονο υπέρ-ήρωα. Αυτή ίσως φαί-

νεται μια γενικευμένη και απλή σύγκριση, αλλά δεν παύει να 

είναι η βάση για τις συγκρίσεις που θα γίνουν στη συνέχεια. 

Τόσο οι Έλληνες ήρωες όσο και οι μοντέρνοι υπέρ-ήρωες είναι 

συχνά γνωστοί ως κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν με διά-

φορους τρόπους να φανούν αντάξιοι των ευγενών τίτλων που 

κατέχουν. 

Καταρχάς, πρέπει να εξεταστεί η εικονογράφηση των κό-

μικς, γιατί αυτά πέρα από αφηγηματικά είναι κατεξοχήν οπτικά 

μέσα. Υπάρχουν καλλιτεχνικές ομοιότητες ανάμεσα σε κλασ-

σικά γλυπτά των μυθολογικών ηρώων και στις αποδόσεις των 

υπέρ-ηρώων στα κόμικς. Τα γλυπτά των ελληνικών μυθικών 

μορφών και τα γραφικά των σύγχρονων κόμικς απεικονίζουν 

ήρωες και υπέρ-ήρωες, αντίστοιχα, με παρόμοιες τεχνοτροπί-

ες. Έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε αναδείξουν το αποκορύφωμα 

της αισθητικής τελειότητας του ανθρώπινου σώματος. Στις αν-

δρικές μορφές τόσο στην γλυπτική όσο και στα κόμικς τονίζο-

νται οι μύες του σώματος και οι μορφές έχουν διάπλαση που 

εκπέμπει την αίσθηση του ηρωικού επιτεύγματος, τη δύναμη 

και την εξουσία τους.

Στην εργασία του «Comic Books vs. Greek Mythology: 

The Ultimate Crossover for the Classical Scholar», o Andrew 

Latham αναφέρει συγκεκριμένα αυτή την επιρροή του αρχαί-

ου στο σύγχρονο. Ο Latham συγκρίνει την εμφάνιση του Περ-

σέα στο γλυπτό του 14ου αιώνα “Περσέας και Μέδουσα” -που 

δημιουργήθηκε από τον Benvenuto Cellini στο κλασικό στυλ 

της Αρχαίας Ελλάδας- με την απεικόνιση του Superman από 

τον Jim Lee στο τεύχος Superman # 201. Αν και από την περί-

οδο της Αναγέννησης η γλυπτική του Cellini, είναι μια ακριβής 
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απεικόνιση της κλασικής αισθητικής 

ομορφιάς των ηρώων της μυθολογίας. 

Ο Περσέας παριστάνεται νικητής να 

ισορροπεί πάνω στην νικημένη Μέδου-

σα- σαν ένας ήρωας ο οποίος έχει «νική-

σει τον εχθρό του και κατέκτησε το πε-

ριβάλλον του». 

Ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να δει 

κανείς όταν συγκρίνει κανείς την αττική 

ερυθρόμορφη αγγειογραφία «Θησέας 

και Μινώταυρος», που αποδίδεται στον 

Ζωγράφο του Κλεοφράδη τον 5ο αι. 

π.Χ., με το εξώφυλλο του Jack Kirby για 

το περιοδικού Captain America Comics 

# 1 το 1941.

Η απεικόνιση του Θησέα να σκοτώ-

νει το Μινώταυρο ήταν πολύ δημοφιλής 

σε όλα τα είδη της αρχαίας ελληνικής 

τέχνης. Στο αναφερόμενο αγγείο ο Θη-

σέας φαίνεται να εξουδετερώνει τον Μι-

νώταυρο που πέφτει, πιάνοντας το χέρι 

του καθώς ετοιμάζεται να τον σκοτώσει 

με το ξίφος του. Αν και η αγγειογραφία 

σαν τέχνη είναι λιγότερο λεπτομερής 

από την γλυπτική, ο Θησέας και ο Μι-

νώταυρος είναι ζωγραφισμένοι ρεαλι-

στικά και με την κλασική αισθητική, με 

καλά καθορισμένους τους μύες των γυ-

μνών μορφών τους .

Παρομοίως, στο εξώφυλλο του Jack 

Kirby, ο Captain America κλίνει προς 

τα εμπρός για να γρονθοκοπήσει τον 

Αδόλφο Χίτλερ στο σαγόνι- κάτι που 

μαρτυρά την συμβολική νίκη κατά τον 

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως και ο Θη-

σέας ήταν ο νικητής της Αθήνας στην 

ώρα της ανάγκης. Ο Kirby απεικονίζει 

τον Captain ως ένα δείγμα της ανθρώ-

πινης τελειότητας, ακόμη και καθώς 

αγωνίζεται χρησιμοποιώντας δραματι-

κές τεχνικές σκίασης για να τονίσει τη 

μυϊκή μάζα του κάτω από την πατριωτι-

κή στολή του. Τόσο ο Θησέας όσο και 

ο Captain America αγωνίστηκαν με επι-

τυχία για να νικήσουν τους εχθρούς της 

χώρας τους στις αντίστοιχες ιστορίες. 

Ωστόσο, ομοιότητες δεν υπάρχουν 

αποκλειστικά και μόνο στις απεικονί-

σεις. Η ελληνική μυθολογία συμβάλ-

λει σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία 

αρχετυπικών ιστοριών με υπέρ-ήρωες 

με την οποία η δυτική κουλτούρα είναι 

πολύ στενά εξοικειωμένη. Για να εξε-

τάσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ 

των δύο, μια προκαταρκτική διερεύ-

νηση μπορεί να αρχίσει με τις σκέ-

ψεις του Joseph Campbell. Στο βιβλίο 

του «Ο ήρωας με τα χίλια πρόσωπα», ο 

Campbell προτείνει την έννοια του «μο-

νομύθου» (monomyth), σαν ένα κοινό 

μοτίβο που συναντάται σε πολλούς μύ-

θους. Δομικά συστατικά του μονομύθου 

αποτελούν οι διαδικασίες του αποχωρι-

σμού, της μύησης και της επιστροφής. 

Αυτό το τρίπτυχο εμφανίζεται καθολικά 

σε μύθους ανά τον κόσμο και εμπεριέχει 

αρχέτυπες μορφές (με χαρακτηριστική 

το αρχέτυπο του ήρωα - πρωταγωνιστή 

της ιστορίας).

Ο μυθικός ήρωας, ξεκινώντας από 

το κάστρο της καθημερινής του ζωής, 

παρασύρεται, χάνεται ή προχωρά εκού-

σια στο κατώφλι της περιπέτειας. Πέρα 

από το κατώφλι ο ήρωας ταξιδεύει μέσα 

σε έναν άγνωστο κόσμο όπου ορισμένες 

δυνάμεις τον απειλούν θανάσιμα (δοκι-

μασίες) ενώ άλλες του παρέχουν μαγική 

βοήθεια (βοηθοί). Όταν πια φτάνει στο 

ναδίρ του κύκλου του αντιμετωπίζει μία 

υπέρτατη δοκιμασία και κερδίζει κάποια 

ανταμοιβή. Η σημασία αυτού του θρι-

άμβου είναι η επέκταση της συνείδησης 

και της ύπαρξης του (διαφώτιση, εξευ-

γενισμός, ελευθερία). Το τελευταίο στά-

διο είναι αυτό της επιστροφής στη χώρα 

του, όπου προφέρει στους συντρόφους 

του τα- πολλές φορές συμβολικά- αγα-

θά που κέρδισε.

Συγκεκριμένα μοτίβα και αρχέτυπα 

συναντώνται τόσο στην ελληνική μυθο-

λογία όσο και στις υπέρ-ηρωικές  ιστο-

ρίες. Οι περισσότεροι που είναι εξοι-

κειωμένοι με τους άνδρες υπέρ-ήρωες 

ξέρουν τα «παραδοσιακά» θέματα που 

συναντάμε, πολλές φορές σε υπερβολή, 

στις ιστορίες αυτές: υπερφυσικές δυνά-

μεις, διάσωση γυναικών που κινδυνεύ-
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ουν, το «αδύναμο σημείο» του υπέρ-

ήρωα και πολλά άλλα. Ωστόσο, αυτό 

που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι 

αυτά και πολλά άλλα μοτίβα, πηγάζουν 

από την επιρροή των ελληνικών ηρώων 

και της μονομυθικής δομής των ιστορι-

ών τους. Αυτά τα μοτίβα στην αφήγηση 

αποκαλύπτονται όταν συγκρίνει κανείς 

γνωστές μορφές της ελληνικής μυθολο-

γίας με εκείνες των σύγχρονων κόμικς.

Προηγουμένως, οι οπτικές ομοι-

ότητες μεταξύ των αναπαραστάσεων 

του Περσέα και του Superman απει-

κόνισαν την επιθυμία τους να προστα-

τεύσουν και να υπερασπιστούν το πε-

ριβάλλον τους. 

Στις ιστορίες της 

μυθολογίας και 

των υπέρ-ηρώων 

επεκτείνεται αυτή 

η επιθυμία, δημι-

ουργώντας ένα 

από τα πιο γνω-

στά αρχέτυπα: η 

γυναίκα που δι-

ατρέχει κίνδυνο. 

Χρησιμοποιώντας 

μονομυθικούς 

όρους, αυτό το 

αρχέτυπο σχετί-

ζεται με την “συ-

νάντηση με μια θεά” που περιγράφει ο 

Campbell, στην οποία ο ήρωας συναντά 

ένα άτομο ή μια κατάσταση που εκπρο-

σωπεί την απόλυτη ανθρώπινη ευτυχία 

και περιπέτεια. 

Το παλαιότερο ίσως τέτοιο παρά-

δειγμα προέρχεται από την ιστορία 

του Περσέα. Στο βιβλίο IV των Μετα-

μορφώσεων του Οβίδιου, ο Περσέας 

ατενίζει την όμορφη παρθένο Ανδρο-

μέδα, που απειλείται από ένα τέρας. Ο 

Περσέας περιγράφεται σαν να έχει μια 

“ασυνείδητη επιθυμία” να την σώσει. Ο 

ήρωας το κάνει σκοτώνοντας το θηρίο. 

Ομοίως, στην ιστορία του Superman, η 

Lois Lane είναι συχνά η κόρη σε κίνδυ-

νο. Έχει γίνει επανειλημμένα στόχαστρο 

κακοποιών και ο Superman αναγκάζεται 

πολλές φορές να διανύσει μεγάλες απο-

στάσεις για 

να την σώ-

σει. Με τον 

Superman 

και τη συ-

χνά-σε κίν-

δυνο Lois 

Lane αποτίου-

με φόρο τιμής 

στον Περσέα 

και την Ανδρο-

μέδα. 

Ένα δεύτε-

ρο αρχέτυπο 

του χαρακτή-

ρα είναι αυτό 

του τραγικού ήρωα. Αυτοί έχουν συχνά 

σα κίνητρο για να αναλάβουν δράση ως 

ήρωες μια αναζήτηση για την προσωπι-

κή τους λύτρωση. Επιπλέον, ένας τρα-

γικός ήρωας είναι κάποιος που έχει συ-

νταχθεί στην καταπολέμηση δυνάμεων 

που είναι έξω από τον έλεγχό του.

Οι ιστορίες τέτοιων ηρώων συχνά 

έχουν καταγωγή από ένα μοτίβο που 

χρησιμοποιείται τόσο στην μυθολογία 

όσο και στα κόμικς για να περιγράψει 

το κίνητρο για τις ηρωικές πράξεις του 

χαρακτήρα. Η πηγή αυτών των ιστορι-

ών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους 

“άτυχους” ήρωες αυτού του αρχέτυπου 

επειδή παρέχουν την απαραίτητη εξήγη-

ση για τις κινητήριες δυνάμεις τους. Η 

προέλευση του ίδιου του αρχέτυπου του 

τραγικού ήρωα ανάγεται στις αρχαιο-

ελληνικές μυθολογικές 

μορφές.

Ένας από τους πιο 

διάσημους τραγικούς 

ήρωες της ελληνικής μυ-

θολογίας είναι ο Ηρα-

κλής. Η ιστορία του 

Ηρακλή μπορεί να συ-

γκριθεί με εκείνη του 

σύγχρονου ήρωα γνω-

στού ως Batman. Στην 

περίπτωση του Ηρακλή, 

«κινητήρια δύναμη» του ή σε μονομυθι-

κούς όρους, το «κάλεσμα του στην περι-

πέτεια» έρχεται με τη μορφή του μίσους 

της Ήρας γι‘ αυτόν. Η θεά Ήρα περι-

φρονεί τον Ηρακλή γιατί είναι η ζωντα-

νή απόδειξη της σχέσης του Δία με μια 

άλλη γυναίκα. Σαν αποτέλεσμα, η Ήρα 

έχει μια συνεχή διαμάχη με τον ήρωα 

και το μίσος την ωθεί στο να οδηγήσει 

τον Ηρακλή σε μια στιγμή τρέλας, όπου 

αναγκάζεται να σκοτώσει τη γυναίκα 

και τα παιδιά του.

Αν και για την τραγωδία αυτή δεν 

είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος ο Ηρα-

κλής, ο ίδιος δεν μπορεί να επιτρέψει 

στον εαυτό του να ξεφύγει από τις κα-

τηγορίες, οπότε στον αγώνα του για να 

λυτρωθεί αναλαμβάνει δώδεκα άθλους. 

Φαίνεται πως ο Ηρακλής πετυχαίνει τις 

ηρωικές νίκες στους άθλους του, λόγω 
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του τραγικού θανάτου της οικογένειάς 

του και ο ίδιος οδηγήθηκε κατ ‘ανά-

γκη στο να εξιλεωθεί από τις ενοχές. 

Αν το μίσος της Ήρας δεν είχε προκα-

λέσει την τραγωδία, ο Ηρακλής πιθανά 

πότε δεν θα είχε γίνει ένας θαυμαστός 

ήρωας. Δεν έχει τα εδαφικά κίνητρα του 

Περσέα, αλλά αντ ‘αυτού βρίσκει κίνη-

τρο στη “δική του σωτηρία” -εξ’ ου και 

ο όρος “τραγικός” που χρησιμοποιείται 

στην ονομασία αυτού του αρχέτυπου.

Στα σύγχρονα κόμικς, η ιστορία του 

Batman είναι επίσης μία παρόμοια τρα-

γωδία. Σαν πολίτης ο Batman είναι γνω-

στός σαν Bruce Wayne, ένας δισεκα-

τομμυριούχος, που όντας νεαρός ήταν 

μάρτυρας της δολοφονίας των γονιών 

του. Ο θάνατός τους ενεργεί σαν το 

“κάλεσμα στην περιπέτεια”, αναγκάζο-

ντάς τον να αναζητήσει δικαιοσύνη. Η 

τραγωδία της ιστορίας του Batman το-

νίζεται και από το γεγονός ότι, σε πολ-

λές παραλλαγές της ιστορίας, ο ίδιος ο 

νεαρός Bruce είναι υπεύθυνος για την 

παρουσία των γονιών του στο δρομάκι 

όπου σκοτώθηκαν. Όμως, όπως ο Ηρα-

κλής δεν είναι υπεύθυνος για τον θάνα-

το της οικογένειάς του, έτσι δεν είναι 

και ο Bruce. Ωστόσο, αισθάνεται υπο-

χρεωμένος να ζητήσει λύτρωση, είτε εί-

ναι ένοχος είτε όχι.

Ένα τρίτο παράδειγμα ενός σύγχρο-

νου υπέρ-ηρωικού αρχέτυπου που έχει 

τις ρίζες του στην ελληνική μυθολογία 

είναι ο “απρόθυμος ήρωας” που φαίνε-

ται μέσα από μια σύγκριση των ιστοριών 

του Οδυσσέα και του Spiderman. Τόσο 

ο Οδυσσέας όσο και ο Spiderman εκ-

φράζουν, στην αρχή των ιστοριών τους, 

απροθυμία να ακολουθήσουν την βού-

ληση της μοίρας. Αυτή είναι “η άρνηση 

του καλέσματος” του ήρωα. Ο Οδυσσέ-

ας δεν έχει καμία επιθυμία να φύγει από 

την Ιθάκη για τον Τρωικό Πόλεμο, και 

μόνο όταν πιέζεται βρίσκει την βούλη-

ση να το κάνει. Ομοίως, ο Peter Parker 

που αρχικά δεν θέλει να είναι ένας 

ήρωας, και αυτός γίνεται πραγματικά 

Spiderman μόνο μετά το θάνατο του θεί-

ου του. Και οι δύο αυτοί είναι απρόθυμοι 

ήρωες επειδή είναι αρχικά αντίθετοι με 

την έννοια του ηρωισμού, αλλά τελικά 

αναιρούν τις προσωπικές τους επιθυμί-

ες για το γενικότερο καλό. Αυτοί οι τύ-

ποι του ήρωα μπορεί να επικαλύπτονται 

και δεν αλληλοαποκλείονται, αφού και 

ο Spiderman μερικές φορές αναφέρεται 

σαν ένας τραγικός ήρωας, με την ηρω-

ική του δράση να ξεκινά μετά από μια 

τραγωδία. Ωστόσο, το ταξίδι του σαν 

υπέρ-ήρωας γεννιέται περισσότερο από 

την ευθύνη που του δίνει η μεγάλη του 

δύναμη παρά από την αναζήτηση λύ-

τρωσης, δίνοντας στον όρο απρόθυμος 

ήρωας μια ελαφρώς πιο εύστοχη περι-

γραφή σε μερικούς από αυτούς.

Ένα ακόμα μοτίβο υπέρ-ηρωικών 

ιστοριών που επηρεάστηκαν από την 

ελληνική μυθολογία είναι ο ρόλος των 

σοφών συμβούλων-δασκάλων του 

ήρωα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, 

από μέντορες που δίνουν συμβουλές και 

βοήθεια σε ήρωες-κάτι που ο Campell 

αποκαλεί “υπερφυσική βοήθεια”. Ο κέ-

νταυρος Χείρων είναι ένας από αυτούς. 

Συμβουλεύει πολλούς ήρωες συμπερι-

λαμβανομένου και του Ηρακλή. Η θεά 

Αθηνά επίσης καθοδηγεί τον Ηρακλή 

στους άθλους του. Ένας τέτοιος σύμ-

βουλος στα σύγχρονα κόμικς είναι ο 

Alfred Pennyworth, που ενεργεί τόσο 

σα δάσκαλος όσο και σα πατρική φιγού-

ρα για τον Bruce Wayne / Batman. Ο 

Captain Marvel επίσης, λαμβάνει συνε-

χώς σοφία και συμβουλές από “τους αρ-

χαίους” πριν ξεκινήσει μια σύγκρουση.

Τέλος, κοινό χαρακτηριστικό ηρώ-

ων και υπέρ-ηρώων είναι μια αδυναμία 

που μπορεί να απειλήσει τις τρομερές 

τους ικανότητες. Για τον Αχιλλέα, αυτή 

είναι η φτέρνα του. Για τον Ηρακλή, το 

αίμα του Κένταυρου Νέσσου. Στον κό-

σμο των κόμικς, ο Superman γίνεται 

ανήμπορος μπροστά στον κρυπτονί-

τη, και ο Green Lantern είναι ευάλωτος 

όταν έρχεται αντιμέτωπος με το κίτρινο 

χρώμα. Αυτά τα μοτίβα είναι λογοτεχνι-

κά εργαλεία τόσο στη μυθολογία όσο 

και στα κόμικς.

Από τα παραπάνω παραδείγματα, εί-

ναι σαφές ότι η ελληνική μυθολογία έχει 

επηρεάσει τους μοντέρνους υπέρ-ήρωες 

των κόμικς με ποικίλους τρόπους. 

Υπάρχει ακόμα ένα χαρακτηριστικό, 

κοινό στους ήρωες των δύο κόσμων: γί-

νονται αντιληπτοί και σεβαστοί με πα-

ρόμοιο τρόπο από τις αντίστοιχες αρ-

χαίες και σύγχρονες κοινωνίες τους.

Ο καθηγητής του Harvard Gregory 

Nagy εξηγεί λέγοντας, «Δεν είναι ότι πί-

στευαν σε αυτούς. . . Αντίθετα, οι μύθοι 

για τους ήρωες έγιναν δεκτοί ως έγκυ-

ρες αφηγήσεις για ηθικές αλήθειες». 

Παρόλο που η ελληνική μυθολογία είχε 

το πρόσθετο στοιχείο της τελετουργί-

ας, ενώ οι υπέρ-ήρωες στα κόμικς όχι, 

και οι δύο τύποι ιστοριών είχαν σκο-

πό να μεταδώσουν ηθικές αλήθειες 

στους αναγνώστες ή στους θεατές, δι-

δάσκοντας μαθήματα μέσω των μαχών 

τους και μας ενθαρρύνουν να συμμετέ-

χουμε στη δική μας προσωπική ηρωι-

κή προσπάθεια. Όπως εξηγεί ο Charles 
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Υπ ε ρ η ρ ω ι κ ά  κ ό μ ι κ ς

Freeman στο «The Greek Achievement: 

The Foundation of the Western World», 

«Η ελληνική έννοια του ήρωα είναι ση-

μαντική, πάνω απ’ όλα επειδή τα αν-

θρώπινα χαρακτηριστικά του ήρωα δεν 

χάνονται ποτέ. Αυτό προώθησε την ιδέα 

ότι κάθε Έλληνας θα μπορούσε να γίνει 

ένας ήρωας, να αποκτήσει την αρετή 

και την αριστεία, στη δική του ζωή. Οι 

αμερικάνοι υπέρ-ήρωες προωθούν και 

αυτοί την έννοια του, αν και έχεις ελατ-

τώματα μπορείς να είσαι ένας ήρωας, 

επηρεάζοντας και εμπνέοντας τις ζωές 

και τις προσδοκίες των σύγχρονων αν-

θρώπων».

Δυστυχώς, αν και οι υπέρ-ήρωες θε-

ωρούνται όλο και περισσότερο σαν ει-

κόνες της ποπ κουλτούρας, λόγω των 

προσαρμογών των κόμικς από ταινίες 

του Χόλυγουντ, υπάρχει μια πολιτιστι-

κή αντίληψη που επιμένει ότι τα κόμικς 

θα πρέπει να θεωρούνται απλά και μόνο 

σαν μια επιπόλαια ψυχαγωγία για το νε-

ανικό κοινό. Στην πραγματικότητα, τα 

κόμικς έχουν μια μοναδική μορφή λογο-

τεχνικής αξίας, καταλαμβάνοντας έναν 

ιδιαίτερο καλλιτεχνικό χώρο στον κό-

σμο του μυθιστορήματος. Το μέσο αυτό 

είναι απίστευτα ποικίλο, όχι μόνο λόγω 

των καλλιτεχνικών του στοιχείων αλλά 

και λόγω των καινοτόμων μεθόδων 

αφήγησης που προσφέρει. Για παράδειγ-

μα, όσον αφορά την αφήγηση, η πλοκή 

ενός κόμικ πρέπει να είναι πολύ καλά 

δομημένη γιατί εκδίδεται σε μηνιαία 

βάση. Οι δημιουργοί του χρησιμοποιούν 

επίσης ένα συνδυασμό γραφής και οπτι-

κών τεχνικών για τη δημιουργία ρυθμού 

και δράματος και φέρνουν στη ζωή ρε-

αλιστικούς χαρακτήρες τόσο μέσω του 

διαλόγου όσο και με οπτικά στοιχεία.

Επιπλέον, τα κόμικς πάντα χρησι-

μοποιούνταν για κοινωνικό σχολιασμό, 

προσαρμοζόμενα και εξελισσόμενα για 

να καθρεπτίζουν τα σύγχρονα γεγονό-

τα. Από το 1938 έως το 1945, οι υπέρ-

ήρωες πήγαν στον πόλεμο ενάντια στις 

δυνάμεις του Άξονα, συμπεριλαμβανο-

μένου του Captain America. Στη δεκαε-

τία του 1950, τα κόμικς ασχολούνται με 

τις απειλές του κομμουνισμού και του 

πυρηνικού πόλεμου και οι υπέρ-ήρωες 

ταξιδεύουν στο διάστημα. Στις δεκα-

ετίες 1960 και ‘70 καταπιάστηκαν με 

στοιχεία αμφισβήτησης των αρχών και 

θέματα όπως ο ρατσισμός, η χρήση ναρ-

κωτικών και η πολιτική διαφθορά. Στις 

μέρες μας οι υπέρ-ήρωες κάνουν ένα 

βήμα μπροστά για να αντιμετωπίσουν 

την ανικανότητα των αρχών. Παρόμοια 

και οι ελληνικοί μύθοι αντανακλούσαν 

τον πολιτισμό που τους δημιούργησε. 

Εκτός από το να είναι συνδεδεμένοι με 

τη θρησκεία, χρησιμοποιήθηκαν επίσης 

για να εξηγήσουν το περιβάλλον στο 

οποίο ζούσε η ανθρωπότητα και για να 

αφηγηθούν εκ νέου ιστορικά γεγονότα 

έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να 

διατηρούν την επαφή με τους προγό-

νους, τους πολέμους που συμμετείχαν 

και τους τόπους που εξερεύνησαν.

Οι μύθοι των Ελλήνων 

είναι πανάρχαιοι αλλά οι 

σύγχρονοι άνθρωποι εξα-

κολουθούν να συνδέονται 

με τις εμπειρίες, τις αρετές 

και τα ελαττώματα των αρ-

χαίων χαρακτήρων. Είτε συ-

νειδητά ή ασυνείδητα, στα 

κόμικς μας μιμούμαστε τα 

ίδια ή παρόμοια στοιχεία. 

Συχνά λέγεται ότι η ιστο-

ρία επαναλαμβάνεται. Από τις ιστορίες 

και τους χαρακτήρες που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, τα μοτίβα και τα αρχέτυ-

πά τους, τις δυνάμεις και τις αδυναμί-

ες τους, την επιθυμία προστασίας των 

αγαπημένων και άλλα- όλα αυτά είναι 

γνωρίσματα της ανθρωπότητας. Εξαιτί-

ας της ικανότητας που έχουν οι ιστορίες 

να αντέχουν στον χρόνο, όπως αποδει-

κνύεται μέσω των μύθων, φαίνεται ότι η 

επιθυμία μας να μοιραζόμαστε τις εμπει-

ρίες μας μέσω των αφηγήσεων είναι ένα 

πολύ ισχυρό ανθρώπινο χαρακτηριστι-

κό. Αυτό μας δείχνει ότι τόσο οι αρχαί-

ες όσο και οι σύγχρονες ιστορίες είναι 

αναπόσπαστο μέρος της ανθρωπότητας 

και μερικές από τις ισχυρότερες και πιο 

ανθεκτικές στο χρόνο ιστορίες είναι αυ-

τές των ηρώων.
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Κείμενο: Πάνος Πριστούρης

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
«Η αίσθηση που προκαλεί το χρώμα έχει μικρή διάρκεια και ελάχιστη σημασία. 
Αυτό που μετράει είναι ο πνευματικός απόηχος και η άμεση επίδραση του χρώματος 
στην ψυχή» - Wassily Kandinsky

Όσον αφορά την Τέχνη 

μπορούμε να συνα-

ντήσουμε μία ποικιλία 

από ορισμούς ανάλο-

γα με τα εκάστοτε χωρικά και χρονικά 

πλαίσια. Τουλάχιστον ένας ιστορικός 

θα ακολουθούσε την ιστορική γραμμή 

«εξέλιξης» ώστε να προσδιορίσει τον 

χώρο, τον χρόνο, τις συνθήκες που επώ-

ασαν ένα ρεύμα ή ένα κίνημα τέχνης. Σε 

αυτή την αξιολόγηση είναι σίγουρο επί-

σης ότι δεν θα έλειπε ο καλλιτέχνης, η 

ιστορία που κρύβει αλλά και η ιδέα που 

τον παρακινεί και τον κατευθύνει να δη-

μιουργήσει κάτι που ονομάζεται έργο 

Τέχνης. 

 Πέρα όμως από την ιστορι-

κή χαρτογράφηση της Τέχνης και των 

πιο κορυφαίων εκφραστών της υπάρχει 

αυτό που κινεί δεκάδες χιλιάδες χρόνια 

τον εν δυνάμει καλλιτέχνη. Αυτό που 

προ-υπήρχε στον Ουρανό ή στον κόσμο 

των Αρχετύπων, όπως αναφέρει ο Πλά-

τωνας, και ο άνθρωπος το συνέλαβε με 

διάφορες όψεις, ενσαρκώνοντάς το στη 

Γη. Αυτό το ονομάζουμε έμπνευση και 

περιγράφεται ως ένα κανάλι μέσω του 

οποίου ο καλλιτέχνης συνδέεται με κάτι 

αόρατο και μεταφέρει το μήνυμά που 

λαμβάνει, μέσα από τα χέρια του, που 

στην προκειμένη περίπτωση αποτελούν 

τα πιο σημαντικά του εργαλεία. 

 Επομένως, το έργο Τέχνης εί-

ναι το μέσο, διαφορετικά το ντοκουμέ-

ντο, ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη. 

Είναι η υλική υπόσταση ενός μηνύματος 

που μεταφέρεται και δονεί σε διαφορε-

τικά επίπεδα. Αυτήν ακριβώς την διαδι-

κασία εκμεταλλεύτηκαν οι καλλιτέχνες 

και χρησιμοποίησαν το χρώμα, το επίπε-

δο, την κίνηση, την αφαίρεση, την πλα-

στικότητα των μορφών, την έκφραση, 
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την θεματογραφία κ.α. για να δονήσουν 

ακόμα και σε διαισθητικό επίπεδο. 

 Το μήνυμα στο οποίο στόχευε 

ο καλλιτέχνης μπορεί να είναι περισσό-

τερο ή λιγότερο έκδηλο στους θεατές 

και η σημαντικότητά του έγκειται στον 

καθολικό χαρακτήρα που έχει. Με τον 

έννοια καθολικό χαρακτήρα εννοούμε 

πως το έργο εκφράζει όχι μία όψη του 

καλλιτέχνη, το ύφος ή την τεχνική του, 

όπως έχουμε μάθει να αξιολογούμε ένα 

έργο σήμερα, αλλά μία σκοπιμότητα 

που εξυπηρετεί το σύνολο. Ένα καθολι-

κό έργο τέχνης έχει συγκεκριμένο ρόλο 

και λειτουργία καθώς ενσαρκώνει Ιδεώ-

δη, μύθους, έθιμα, αρετές κ.α. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα έρ-

γων καθολικού χαρακτήρα συναντάμε 

σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς που 

βρίσκονταν σε ακμή. Από τους προϊστο-

ρικούς ακόμα λαούς ένα παράδειγμα εί-

ναι η τελετουργική μάσκα που χρησιμο-

ποιούσαν για να ξορκίσουν τα δαιμόνια 

ή για να φτάσουν σε μία έκσταση μέσα 

από την οποία θα έρχονταν σε επαφή με 

τους θεούς. Επιπλέον, τα τοτέμ διαφό-

ρων λαών, ανάμεσά τους και οι Ινδιάνοι, 

τα οποία τοποθετούνταν σε κάθε οίκη-

μα, δημόσιο ή κατοικία, που έπαιζαν το 

ρόλο του προστάτη ή του φύλακα. 

Ωστόσο, με το πέρασμα των χρό-

νων, βρίσκουμε αναπαραστάσεις που 

πλέον το καθολικό νόημα είναι πιο ξε-

κάθαρο, όπως στην Αιγυπτιακή ζωγρα-

φική. Ποιός θα μπορούσε να αμφισβη-

τήσει το συμβολισμό που κρύβεται σε 

ένα σκαραβαίο κοσμημένο με πολύτιμα πετράδια ή στην 

αναπαράσταση του ζυγίσματος της καρδιάς του νεκρού; 

Όπως και παλιότερα, αναπαρίστανται μύθοι, δοξασίες 

μέσα από σύμβολα, που έχουν κατεξοχήν καθολικό χα-

ρακτήρα, με τη διαφορά ότι οι καλλιτέχνες αρχίζουν να 

αποκτούν μεγαλύτερη δεξιότητα, αλλά και 

μία ικανότητα να εκφράζουν τη μαγεία και 

το μυστικισμό που χαρακτηρίζει αυτόν τον 

πολιτισμό μέσα από την ακριβή λεπτομέρεια και την 

τάξη των μορφών.

Μέχρι που φτάνουμε στην ελληνική τέχνη και εκεί 

πλέον εκφράζονται πολύ ξεκάθαρα αρετές, μύθοι, σύμ-

βολα μέσα από αναπαραστάσεις, έννοιες που αγγίζουν 

το ιδεατό επίπεδο. Πλέον κάθε αρετή μπορεί να έχει μία 

απεικόνιση, όπως η δικαιοσύνη, η νίκη, η ελευθερία. 

Κάθε μύθος ή κάθε θεότητα παίρνει μορφή στον εικα-

στικό χώρο. Ακόμα και το ιδανικό του νεανικού σφρί-

γους, ρώμης και δύναμης παίρνουν «σάρκα κι οστά». 

Το μήνυμα μεταδίδεται ξεκάθαρα και μερικές φορές εί-

ναι τόσο έντονο που ο θεατής πιστεύει πως εισβάλει πα-

ράνομα σε έναν άλλο κόσμο. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Δισκοβόλος του 

Μύρωνα ή ο Αποξυόμενος του Λυσίπ-

που δίνουν πιστά μία μορφή της οποίας 

οι αναλογίες του σώματος δεν είναι οι πραγματικές αλλά αποτελούν πρότυπο για 

τον έφηβο νέο ώστε να τις κατακτήσει. Η 

πλαστικότητα των μορφών,  η κίνηση στον 

χώρο, η μυστική έκφραση που έχουν στο 

πρόσωπο αλλά και η συστροφή που υπάρ-

χει στους άξονες δίνουν την εντύπωση ότι 

κινούνται. Ακόμα και τα αγάλματα θεοτή-

των όπως ο Απόλλωνας του Belvedere ή το 

χάλκινο άγαλμα της Αθηνάς του Πειραιά 

εκφράζουν μία δυναμική και ενέργεια που 

μέχρι και σήμερα δονεί. 

Η κλασσική εποχή δίνει απλόχερα τα 

πιο θαυμάσια μαργαριτάρια στο περιδέ-

ραιο της τέχνης και μάλιστα ο κλασικισμός 

στους νεότερους χρόνους αποτελεί πηγή 

έμπνευσης και αναφοράς σχεδόν όλων των 

καλλιτεχνών πριν τον 20 αιώνα. Με το πέ-

«Τέχνη είναι η Σοφία που 
έγινε Ομορφιά» – J.A. 
Livraga

Statue of Athens, Πειραιάς, 
Αρχαιολογικό Μουσείο
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ρασμα των χρόνων όμως και περνώντας 

από μία εποχή σκοταδισμού όλες αυτές 

οι αξίες και τα πρότυπα «θάβονται» και 

έρχονται ξανά στο φως από καλλιτέχνες 

της Αναγέννησης, όπως ο Leonardo Da 

Vinci, ο Μιχαήλ Άγγελλος, ο Ραφαήλ, ο 

Boticelli, ο Bernini κ.α.

Ο Leonardo Da Vinci αποτελεί τομή 

στην ιστορία της τέχνης. Ήταν μία ιδι-

οφυής, πολυσχιδής και έντονη προσω-

πικότητα. Έχοντας γνώσεις μηχανικής, 

ανατομίας, σχεδίου, μαθηματικών, φυσι-

κής, αστρονομίας και άλλες δημιούργη-

σε μία σειρά από έργα που έμειναν στην 

ιστορία. Ένα από αυτά είναι ο Μυστι-

κός Δείπνος. Ποτέ άλλοτε δεν έχει με-

τουσιωθεί το ιερό επεισόδιο με τρόπο 

τόσο προσιτό και φυσικό. Ήταν σαν να 

είχε προστεθεί πλάι στην Αίθουσα ένας 

άλλος χώρος, όπου ο Μυστικός Δείπνος 

πήρε μορφή απτή. Πόσο καθαρά έπεφτε 

το φως επάνω στο τραπέζι, κάνοντας τις 

μορφές να μοιάζουν σφαιρικές και στέ-

ρεες! Στο έργο υπάρχει μία έντονη φυσι-

κότητα, πιστότητα στις μορφές και μία 

άνεση που είμαστε θεατές ενός «πραγ-

ματικού» γεγονότος. 

Για τον Leonardo η φύση πάντα 

έκρυβε την ουσία της σε αυτά που δη-

μιουργεί. Μπορούσε να δει βαθιά στα 

φύλλα, στις σχισμές και τα νεύρα των 

πετάλων των λουλουδιών, στα τοπίο 

της φύσης και στα ζώα την ουσία της 

πραγματικότητας. Αποδίδοντας λοιπόν 

πιστά την φύση, με το δικό του τρόπο, 

ο Leonardo προσπάθησε να αποκρυπτο-

γραφήσει τα μηνύματά της και να τα δι-

αδώσει μέσα από τη ζωγραφική.

Σε αυτή την εποχή έρχεται η μία 

προσωπικότητα να συμπληρώσει την 

άλλη αλλά και να δώσει μια διαφορετι-

κή οπτική στην έννοια της ζωγραφικής 

και σε αυτό που αναπαριστά. Ο Μιχαήλ 

Άγγελος υπήρξε μία κορυφαία προσω-

πικότητα που απογείωσε την ζωγραφι-

κή όσον αφορά την πλαστικότητα, την 

κίνηση, το συναίσθημα και την έκσταση 

των μορφών. 

Επομένως, φτάνουμε σε ένα κομμάτι 

από ένα τεράστιο ζωγραφικό έργο, και 

αυτό είναι η Δημιουργία του Αδάμ, παρ-

μένη από την οροφή της Καππέλλα Σι-

στίνα. Κανένας δεν πλησίασε ούτε από 

μακριά, την έκφραση του μεγαλείου, 

που συνδέεται με το μυστήριο της δη-

μιουργίας, με τόση απλότητα και δύνα-

μη. Δεν υπάρχει τίποτε στη εικόνα που 

να αποσπά την προσοχή από το κύριο 

θέμα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Μιχαη-

λάγγελος κατόρθωσε να κάνει το άγγιγ-

μα του θεϊκού χεριού κέντρο και οπτική 

εστία της εικόνας και το πώς μας έκανε 

να καταλάβουμε την έννοια της παντο-

δυναμίας με την άνεση και τη δύναμη 

της χειρονομίας της Δημιουργίας, είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα στην 

τέχνη. 

Αναλύοντας τον πίνακα σε εσωτε-

ρικό αλλά και προσωπικό επίπεδο, η 

ένωση που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί 

συμβολίζει την μη ολοκληρωμένη ένω-

ση της δικής μας προσωπικότητας με 

κάτι μη απτό όπως είναι μία Ιδέα, ή ένα 

αφυπνισμένο Εγώ. Παρατηρούμε την 

άνεση του Θεού, θυμίζοντάς μας ότι το 

αόρατο ποτέ δεν χάνεται, υπάρχει πάντα 

παρόν σε μία άλλη «διάσταση» και είναι 

στην ευθύνη του ανθρώπου αν θα γίνει 

κενός σωλήνας έτσι ώστε να εκφραστεί 

μία όψη του μέσα από αυτό. 

Ωστόσο, τα θρησκευτικά θέματα, 

παρόλη την αίγλη και το δέος που προ-

καλούν, αρχίζουν και εξαφανίζονται και 

στο προσκήνιο βλέπουμε καθημερινές 

σκηνές, νεκρές φύσεις, γυμνά σώματα 

μελετημένα από διάφορες γωνίες, το-

πία, θαλασσογραφίες κ.α. Η ποικιλία 

στις τεχνικές είναι απίστευτα μεγάλη, 

αφού οι ζωγράφοι αφομοιώνουν διά-

φορα στυλ και εκφράζουν κάτι διαφο-

ρετικό στην έννοια της ζωγραφικής. Το 

«Τέχνη είναι το πλάσιμο της Ομορφιάς. Είναι ο αρμονικός 
συνδυασμός διαφόρων μερών. Δεν μπορούμε να την κρίνουμε με 
την λογική, η τέχνη είναι διαισθητική» - JAL

The Creation of Adam, Micaelangelo, Λεπτομέρεια από την οροφή της Καππέλα Σιστίνα,  1508-2
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αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι ο κάθε ένας 

προσπαθεί να αποδώσει την δική του 

αλήθεια μέχρι που η καθολικότητα της 

τέχνης χάνεται και επέρχεται ο υποκει-

μενισμός. Δημιουργούνται κινήματα, 

που έχουν και πολιτική υπόσταση, με 

κύριο στόχο να αλλάξουν τον κόσμο 

μέσα από την Τέχνη ή να μπορέσουν να 

αφυπνίσουν τον κάθε ένα ατομικά και 

ομαδικά.

Έτσι, ζωγράφοι στις αρχές του 20ού 

αιώνα μας αποκαλύπτουν ένα κρυμ-

μένο και συμβολικό νόημα σε όλα όσα 

ζωγραφίζουν. Ο Wassily Kandinsky, 

1866 - 1944, αρχικά εξυπηρετεί τις βα-

σικές αξίες και αρχές του χρώματος, της 

γραμμής, της ευθείας και του επίπεδου. 

Εμπνευσμένος από τη σοφία της Ανα-

τολής και από την Θεοσοφική εταιρία, 

στην οποία όχι μόνο αυτός αλλά και 

πολλοί άλλοι ζωγράφοι ήταν μέλη, εισά-

γει το πνευματικό στην τέχνη. Για αυτόν, 

τα πάντα εκφράζονται μέσα από σχήμα-

τα και χρώματα. Και μάλιστα κάθε ένα 

από αυτά έχει νόημα και δονεί σε ένα 

ψυχικό επίπεδο. Σκοπός του Καντίνσκυ 

είναι να εδραιώσει μία επικοινωνία με-

ταξύ πομπού και δέκτη χωρίς μεσάζο-

ντα. Και αυτή η επικοινωνία μπορεί να 

υφίσταται αν και μόνο αν «συνομιλούν» 

ψυχές και όχι σώματα. Επομένως, κάθε 

στοιχείο δονεί σε μία συχνότητα που 

αντιλαμβάνεται μόνο η ψυχή κάποιου 

και αν είναι συνειδητός στην όλη διαδι-

κασία τότε μπορεί να αφυπνιστεί.

Συμπερασματικά, αυτό που κρύβει 

η Τέχνη, η ομορφιά και η αλήθεια, περ-

νά από διάφορα στάδια, αλλάζει χώρες, 

εκφραστές, κινήματα και ονομασίες. Οι 

άνθρωποι δεν αναζητούν μόνο τον ρε-

αλισμό αλλά και μία βαθιά σύνδεση με 

κάτι που τους ξεπερνά μέσα από την ει-

καστική και δημιουργική αυτή διαδικα-

σία της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της 

αρχιτεκτονικής, της φωτογραφίας και 

κάθε άλλης μορφή Τέχνης. 

Ως εκ τούτου, η εκτίμηση ενός έρ-

γου Τέχνης αποτελεί μία γόνιμη και συ-

νειδητή διαδικασία μέσα από την οποία 

φτάνει κάποιος σε μια αλήθεια και σε 

ένα κέντρο θέασής της. Μίας αλήθειας 

που ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να βι-

ώσει, να συνειδητοποιήσει και να κάνει 

κτήμα του, ανεβαίνοντας κάθε φορά ένα 

σκαλοπάτι στη σκάλα της Σοφίας που 

γίνεται Ομορφιά…
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Yellow-Red-Blue, Wassily Kandinsky, 1925, Παρίσι, Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης, Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού
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Χορός με Συνείδηση σημαίνει Τέχνη

Ένα απλό περπάτημα στο 

δρόμο είναι μια μηχανική 

κίνηση. Το ίδιο περπάτημα 

στην σκηνή, ως μέρος μιας 

χορογραφίας, μπορεί να είναι χορός...

επειδή έχει συνείδηση. 

Ο χορός, τα τελευταία χρόνια, εξε-

λίσσεται πολλαπλά. Ιδιαίτερα οι τεχνι-

κές του σύγχρονου χορού εξελίσσονται 

ραγδαία περιλαμβάνοντας ακόμα και 

ακροβατικό χορό. Ταυτόχρονα, καλλι-

εργείται η «απαίτηση» για περισσότε-

ρη χορευτική ευρηματικότητα και έκ-

φραση, κάτι που επιδιώκεται μέσα από 

τη μέθοδο του χορευτικού αυτοσχεδια-

σμού. Όλα αυτά μπορούν να είναι δίοδοι 

για σωματική έκφραση κι εκτόνωση, για 

όλους όσοι θέλουν να διδάσκονται μα-

θήματα χορού ως δημιουργική ενασχό-

ληση. Όμως, για εκείνους που επιλέγουν 

και βιώνουν τον χορό ως Τέχνη η εξέλι-

ξη στην τεχνική και σωματική έκφραση 

είναι ένας σημαντικός δρόμος και τρό-

πος ζωής.  Και οι απλοί μαθητές χορού 

(οι «χομπίστες») και οι επαγγελματίες 

του χορού διατηρούν - ή πρέπει να δια-

τηρούν - κάτι κοινό: την συνείδηση.

Αυτό που κάνει τις κινήσεις χορευ-

τικές είναι η συνείδηση ότι «τώρα χο-

ρεύω»

Σε ένα μάθημα χορού, σε όλη τη δια-

δικασία σωματικής εκγύμνασης κι εκτό-

νωσης, αυτό που κάνει τις κινήσεις χο-

ρευτικές είναι η συνείδηση ότι «τώρα 

χορεύω». Κι αυτό δεν είναι κάτι απλό. 

Έρχεται μετά από εξάσκηση: μαθαίνω 

τις κινήσεις , ακούω τις οδηγίες, παρα-

τηρώ πότε επιτυγχάνω τη σωστή εκτέ-

λεση της κίνησης ή την επιθυμητή χο-

ρευτική έκφραση. Επαναλαμβάνω με 

προσοχή και συγκέντρωση.  Ανακαλώ 

με μνήμη. Δημιουργώ με φαντασία.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια και η 

συγκέντρωση στην οδηγία εξασκούν το 

μυαλό στο να οδηγήσει το σώμα σε πε-

ρισσότερη ελευθερία έκφρασης.  Τότε  

λειτουργεί η συνείδηση: το μυαλό και 

το σώμα συντονίζονται και κρατούν έξω 

«Κάθε κίνηση μπορεί να είναι χορός, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι κάθε κίνηση 
είναι χορός.» Joanne Skinner, κινησιολόγος, ιδρύτρια της μεθόδου Skinner 
Release Technique
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από αυτά όλα τα περιττά κι ανούσια. Εστιάζονται στο πώς θα 

εκφράσουν μέσα από το σώμα όλα όσα θέλει να πει το μυαλό 

και θέλει να εκφράσει το συναίσθημα. Τότε είναι που γίνομαι 

συνειδητά επιλεκτικός. Με αφορά αυτό που γίνεται εκείνη την 

ώρα, την ώρα του μαθήματος χορού: το δύσκολο εργαλείο μου 

είναι το σώμα μου. Το σώμα μου καλείται να αντισταθεί στη 

βαρύτητα και τη φυσιολογία του. Μοναδικός δρόμος για να με-

τατρέψω αυτή την ανυπακοή στους δύο αυτούς νόμους [της 

βαρύτητας και της φυσιολογίας] είναι η προσοχή και η συγκέ-

ντρωση στην στιγμή και τον σκοπό.  Μαζί με το σώμα καλού-

μαι να τιθασεύσω το συναίσθημα και την σκέψη μου...ακριβώς 

για να εκφράσω το συναίσθημα και την σκέψη μου μέσα από 

το σώμα μου.  Και αυτή η έκφραση θα αποβεί δυνατή και όμορ-

φη ακριβώς επειδή έχω καταφέρει να προσέξω και να συγκε-

ντρωθώ μόνο σε αυτά που είναι απαραίτητα για τον σκοπό μου.  

Ακόμα κι αν αυτό περιλαμβάνει πόνο...σωματικό και νοητικό.’

Ο χορός είναι μια απαιτητική τέχνη που δύσκολα «ψεύδε-

ται»

Η μνήμη και η φαντασία που ωθούν στη δημιουργία μιας 

χορογραφίας, ενός αυτοσχεδιασμού, αναπτύσσονται ταυτό-

χρονα ή λίγο μετά την προσοχή και συγκέντρωση,  ή...προκα-

λούν και ζητούν προσοχή και συγκέντρωση: μια δημιουργική 

ιδέα για μια χορογραφία θα παραμείνει στην σκέψη και δε θα 

μεταφραστεί σε χορό αν δεν συγκεντρωθώ σε αυτή. Το δημι-

ουργικό κάλεσμα ήρθε. Η φαντασία «μίλησε». Κι εγώ καλού-

μαι να επικεντρωθώ σε αυτό και να το εκφράσω μέσα από μια 

χορογραφία που θα πρέπει να... θυμηθώ για να τη διδάξω ή να 

την χορέψω, αλλιώς η ιδέα θα παραμείνει στη θεωρία, ενώ ο 

χορός είναι πράξη.  Είναι συχνό το φαινόμενο οι μαθητές χο-

ρού να ακολουθούν τον δάσκαλο αντιγράφοντάς τον, αλλά να 

μην μπορούν να χορέψουν την χορογραφία επειδή δεν τη θυ-

μούνται. Ή να μη μπορούν να δημιουργήσουν μια χορογραφία 

επειδή δε μπορούν να φανταστούν. Για να θυμηθώ, πρέπει πρώ-

τα να προσέξω και συγκεντρωθώ σε αυτό που μου διδάσκεται. 

Για να φανταστώ δημιουργικά κι εκφράσω σωματικά αυτό που 

φαντάζομαι, πρέπει πρώτα να έχω εξελίξει τις σωματικές μου 

δυνατότητες (μέσα από την προσοχή και συγκέντρωση). 

Αν βάλω συνείδηση στο μάθημα χορού βελτιώνομαι ως μα-

θητής και ως άνθρωπος: καλλιεργώ τις δυνάμεις μου με το να 

προσέχω και να συγκεντρώνομαι σε αυτές ενώ, συνειδητά απο-

δέχομαι σε ποιο βαθμό έχω αφοσιωθεί πραγματικά στον χορό 

οπότε και γίνομαι ξεκάθαρος με τις προτεραιότητες μου:  δεν 

μπορώ να έχω τα ύψιστα αποτελέσματα που έχει εκείνος που 

αφοσιώνεται καθημερινά στον χορό, αλλά έχω τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα για εμένα που ασχολούμαι δύο με τρεις 

ώρες την εβδομάδα. Και αυτό είναι μια σημαντική στιγμή αλή-

θειας και υπευθυνότητας. 

Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο χορός είναι μια απαιτητική τέχνη 

που δύσκολα «ψεύδεται»:  αν έχω πραγματικά εργαστεί πάνω 

σε αυτό που αγαπώ [με προσοχή, συγκέντρωση, μνήμη και φα-

ντασία] αυτό θα φανεί επειδή θα το εκφράσω με σωματική αρ-

τιότητα και ακρίβεια, με ομορφιά και αρμονία. Τότε έχω εξελι-

χθεί ως χορευτής αλλά και ως άνθρωπος. Τότε έχω εξασκήσει 

και αναπτύξει την συνείδησή μου μέσα από τον χορό και για 

τον χορό. Τότε - στο δικό μου επίπεδο - έχω αναγάγει τον χορό 

σε Τέχνη.  

 
Η Βιργινία Αληζιώτη είναι εισηγήτρια χορού, χορογράφος και performer, Certified 
Dance Instructor D &G U.S.A., Certified Balletoning Instructor, Member of the 
National Dance Education Organization of U.S.A., Member of the International 
Dance Council of UNESCO (C.I.D.)
Facebook: https://www.facebook.com/virginia.alizioti
«Χορός με Συνείδηση σημαίνει Τέχνη» - Copyright  ʼ Βιργινία Αληζιώτη
Photos Copyright  ʼ Petros Stefaneas

Το σώμα καλείται να αντισταθεί στη βαρύτητα 
και τη φυσιολογία του. Μοναδικός δρόμος  
είναι η προσοχή και η συγκέντρωση στην 
στιγμή και τον σκοπό. 
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ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΑΡΟ

Το «Προφητικό Ταρό» του Παπύς συμπληρώνεται κατά κάποιο τρόπο 

το άλλο βιβλίο «Το Ταρό των Βοημών». Απευθύνεται στον αναγνώστη που 

θέλει να χρησιμοποιήσει το Ταρό και να αποκτήσει μια πιο βαθιά γνώση 

και ευχέρεια για την τεχνική του. Παραθέτει γι αυτό το σκοπό διάφορες τε-

χνικές, από τις απλές λαϊκές ώς τις βαθύτερα μελετημένες από άγνωστους 

ερευνητές-μελετητές του Ταρό, όπως ο Ελιφάς Λεβί και ο Αττέϊλα.

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΥΗΣΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο Γάλλος ιατρός Παπύς (Ζεράρ Ανκώς, 1865-1916), υπήρξε ένας από 

τους πρωτεργάτες της αναβίωσης του ενδιαφέροντος για τις Εσωτερικές 

Διδασκαλίες , που παρατηρήθηκε στην Ευρώπη κατά τον περασμένο αιώ-

να. Μέλος πολλών Μυητικών Εταιριών και Ταγμάτων, είχε πρόσβαση σε διδασκαλίες και κείμενα απρόσιτα 

στο ευρύ κοινό. Στο κλασικό τούτο έργο του ο Παπύς μας παρουσιάζει μία σύνθεση διαφορετικών όψεων 

της Αστρολογίας, δίνοντας νέες διαστάσεις και ρίχνοντας καινούργιο φως στην πανάρχαια αυτή επιστήμη.

ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - Βιβλία, Εκδόσεις Ιπποκράτους 16, 106 80, Αθήνα Τηλ: +30 210 3602883. Fax: 

+30 210 3611234 e-mail:info@pyrinoskosmos.gr 

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΦΙΓ-

ΓΟΣ 

Ο συγγραφέας, με το γνωστό γλαφυρό ύφος του, εμβαθύνει στην ουσία των Μεγάλων Μυστηρίων της 

Αιγύπτου, δηλαδή, στις απτές και συγκεκριμένες αποδείξεις που ελάμβανε ο πραγματικά Μυημένος με σκο-

πό να συνειδητοποιήσει την ύπαρξη της ψυχής και του πνεύματός του και υπεράνω όλων, να συνειδητοποι-

ήσει την ύπαρξη του θείου κόσμου και των θείων όντων.

Βασιζόμενος σε αρχαίους συγγραφείς, σε αρχαιολόγους και σε αιγυπτιολόγους της εποχής του, καθώς 

και στα έργα των μεγάλων και γνωστών Εσωτεριστών, αποκαλύπτει τον τρόπο λειτουργίας των Μυστηρίων 

της Αιγύπτου στους αόρατους κόσμους, διευκολύνοντας τον αναγνώστη να τα κατανοήσει μέσα από πολ-

λούς πίνακες και σχεδιαγράμματα

Εκδόσεις Ψυχή του Κόσμου Κεντρική διάθεση Βιβλιοπωλείο Συμμετρία Γρ. Μαρασλή 42, ΚΕΡΚΥΡΑ – Τ. 

Κ. 49100 Tel: 26610-27950 – Fax: 26610-81950 E-mail: symmetria@hotmail.gr

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

Η Μετενσάρκωση υπήρξε η πάγια διδασκαλία των Αρχαίων Μυστηρίων όλων των χωρών. Αναφέρεται 

στην φυσική, την ψυχική και την πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου. Ο μεγάλος εσωτεριστής Παπύς αναλύει 

το θέμα αυτό με έναν τρόπο που είναι μεν εύκολος και κατανοητός, αλλά που απευθύνεται ταυτόχρονα σε 

αρχάριους και σε προχωρημένους σπουδαστές του Εσωτερισμού.

Εκδόσεις ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ - Μαρία Βασιλοπούλου Τ.Θ.51134, 14510 Κηφισιά, Αθήνα E-mail: sales@

tetraktys.grΤηλ: 2108077513 Fax: 2106250513

βιβλιο
παρου
σιαση
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Κείμενο: Βιργινία Γεωργιοπούλου, vgeorgiopoulou@filosofikilithos.website

4 καλλιτέχνες μιλούν για την αμαρτία
Από τον Dante Alighieri στον Dan Brown 

«Οι πιο σκοτεινές γωνιές στην Κόλαση είναι 
φυλαγμένες για εκείνους που διατηρούν 
την ουδετερότητά τους, σε εποχές ηθικής 
κρίσης.» 
(Θεία Κωμωδία του Δάντη)

Πώς συνδέονται ένας ποιητής του Μεσαί-

ωνα με έναν σύγχρονο συγγραφέα αστυ-

νομικών μυθιστορημάτων, ένας ζωγράφος 

της Αναγέννησης με έναν επιτυχημένο 

σκηνοθέτη της εποχής μας; Ποια μαθηματική εξίσωση τους 

καλεί να συναντηθούν σε έναν κώδικα που μπορεί να κρύ-

βει διαχρονικά μυστικά της ανθρωπότητας; Μόνο η Τέχνη 

μπορεί να ενώσει με τέτοιο τρόπο πέρα από το χώρο και 

το χρόνο... Και μόνο η Φιλοσοφία μπορεί να δικαιολογήσει 

τα κίνητρα τέτοιων ανθρώπων να αναζητήσουν μια παναν-

θρώπινη  αλήθεια, ο καθένας από τον δικό του δρόμο…

Η ποίηση, η ζωγραφική, η λογοτεχνία, ο κινηματογρά-

φος, για μια στιγμή μέσα στο χρόνο συναντήθηκαν για να 

εξετάσουν μια προαιώνια αγωνία του ανθρώπου : τη λύ-

τρωση της ψυχής από τα πάθη της.

Η Κόλαση του Δάντη και η ψυχή
Ο Dante Alighieri, Ιταλός ποιητής του Μεσαίωνα, πιθανόν, 

επηρεασμένος από το Ροδοσταυρισμό -εσωτερικό τάγμα που 

ιδρύθηκε στον Μεσαίωνα με σκοπό την εξέλιξη  του ανθρώ-

που μέσα από τη μελέτη και διερεύνηση των φυσικών νόμων- 

στο έργο του «Θεία Κωμωδία», παρουσιάζει με τον πιο γλαφυ-

ρό τρόπο τη δοκιμασία της ψυχής  που περνάει μέσα από τα 

πιο αποτρόπαια επίπεδα της Κόλασης προκειμένου να λυτρω-

θεί από τα κρίματά της, με φάρο και οδηγό της τη Βεατρίκη-

σύμβολο της αγνής ψυχής που κατοικεί μέσα στον κάθε άν-

θρωπο. 

Σε μια εποχή όπου ο Μεσαίωνας είχε αμαυρώσει κάθε όψη 

της κοινωνίας, της πολιτικής, της θρησκευτικής ηγεσίας αλλά 

και είχε απομακρύνει δραστικά την ανθρώπινη φύση από το 

Φως του Πνεύματος, ο Δάντης αναζητά έναν Παράδεισο. Έναν 

Παράδεισο που επέρχεται ως λύτρωση μέσα από τις δοκιμασί-

ες…  Η Θεία Κωμωδία αποτελεί μια προσπάθεια να εξορκιστεί 

ο θάνατος αλλά και έναν απόλυτο ύμνο για αυτή την υπέρτατη 

δοκιμασία της ψυχής να αντιμετωπίσει τα μύχια της ύπαρξής 

της και να αποφασίσει ποια πραγματικά θέλει να είναι. 

Έτσι, ο Παράδεισος είναι μια κατάκτηση, μια νίκη της Αιώ-

νιας Ζωής απέναντι στον προσωρινό θάνατο, μια συμφιλίωση, 
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τελικά, του ανθρώπου με αυτή την όψη της καταστροφής που 

επιτρέπει να αναδυθούν και να απομείνουν τα άξια, τα αγνά, τα 

πνευματικά στοιχεία αυτού που η ίδια η χριστιανική θρησκεία 

ονομάζει άνθρωπο και τον ορίζει «ως κατ’ εικόνα και ομοίω-

ση του Θεού». Για να μπορέσει η ψυχή να λυτρωθεί πρέπει να 

απαρνηθεί την ελπίδα για υπεκφυγή,  πρέπει να αντικρύσει τον 

εαυτό της με αντικειμενικότητα για να υπάρξει Δικαιοσύνη και 

τελικά λύτρωση. 

Η επιγραφή έξω από την πύλη της Κόλασης (μτφ. Νίκος 

Καζαντζάκης)

 «Εγώ οδηγώ προς τη θλιμμένη χώρα,

εγώ προς τον απέθαντο τον πόνο,

εγώ προς τις ψυχές τις κολασμένες.

Δικαιοσύνη τον Πλάστη μου έχει σπρώξει

κι η Δύναμη μαστόρεψέ με η θεία, 

η υπέρτατη Σοφία κι η πρώτη Αγάπη.

Πριν από με δεν ήταν πλάσματα άλλα

παρά αιώνια μοναχά· κι εγώ ‘μαι αιώνια.

Την πάσα ελπίδα αφήστε όσοι περνάτε».

Ο Νίκος Καζαντζάκης δεν άντεξε να μην ενδώσει στην 

πρόκληση να μεταφράσει το έργο αυτό. Θεωρούσε τον Δάντη 

ως μια από «τις ψυχές που έθρεψαν την ψυχή του». «Στο έργο 

αυτό έχει συμπυκνωθεί αλάκερη η σοφία τού Μεσαίωνα. Κι όχι 

μονάχα η σοφία. Παρά κι όλα τα πάθη τού Μεσαίωνα. Η απλη-

στία που είχαν τότε οι άνθρωποι να ζήσουν, ν’ αγαπήσουν, να 

μισήσουν, ν’ αποχτήσουν δύναμη· και συνάμα, ο μεσαιωνικός 

τρόμος για την Κόλαση, για το Θεό που τα βλέπει όλα και τί-

ποτα δε συχωράει και δεν ανέχεται ανταρσία. Οι αγγέλοι, οι 

δαιμόνοι δεν ήταν αφηρημένες ιδέες παρά όντα πιο πραγματι-

κά από τους ανθρώπους κι από τα ζώα. Η Γης τούτη, η τόσο ελ-

κυστική, ήταν παγίδα· κι αλίμονο σε όποιον γοητεύουνταν από 

τα δολώματα.»,μας αφηγείται.

Τα επίπεδα της Κόλασης
Η Κόλαση του Δάντη αποτελείται από εννέα κύκλους 

αμαρτιών, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

Κύκλος 1ος: τα αβάπτιστα μωρά και οι ενάρετοι ειδωλολά-

τρες. Η τιμωρία τους είναι πως αδυνατούν να φθάσουν στον 

Παράδεισο. (Άσμα Δ΄)

Κύκλος 2ος: εδώ κολάζονται οι φιλήδονοι, οι οποίοι είναι 

καταδικασμένοι να στροβιλίζονται σε μία διαρκή ανεμοθύελλα, 

ανίκανοι παράλληλα να αγγίξουν άλλη ανθρώπινη παρουσία. 

(Άσμα Ε΄)

Κύκλος 3ος: οι λαίμαργοι, οι ψυχές των οποίων κατασπα-

ράσσονται από τον Κέρβερο. (Άσμα Στ΄)

Κύκλος 4ος: οι άπληστοι, φιλάργυροι, καταδικασμένοι να 

κυλούν μεγάλα βάρη με το στήθος τους. (Άσμα Ζ΄)

Κύκλος 5ος: οι μνησίκακοι, που χτυπούν ο ένας τον άλλο 

μέσα σε λασπωμένους βάλτους. (Άσμα Η’)

Κύκλος 6ος: οι αιρετικοί, εγκλωβισμένοι μέσα σε πύρινους 

τάφους. (Άσματα Ι΄-ΙΑ΄)

Κύκλος 7ος: οι βίαιοι, οι οποίοι βρίσκονται διαχωρισμένοι 

σε τρεις ομάδες. Η πρώτη περιλαμβάνει τους βίαιους απέναντι 

στους υπόλοιπους ανθρώπους, που τιμωρούνται ευρισκόμενοι 

εντός ενός βάλτου αίματος που βράζει. Η δεύτερη ομάδα πε-

ριλαμβάνει τους βίαιους απέναντι στον εαυτό τους, μεταμορ-

φωμένους σε δέντρα ή κυνηγημένους από άγρια σκυλιά. Τέλος, 

στην τρίτη ομάδα βρίσκονται οι βίαιοι απέναντι στον Θεό και 

τη φύση, απομονωμένοι σε μια έρημο φλεγόμενης άμμου όπου 

μαίνεται μια πύρινη βροχή. (Άσματα ΙΒ΄-ΙΗ΄)

Κύκλος 8ος: οι αποπλανητές (τιμωρία τους είναι η μαστί-

γωση), οι κόλακες (βουτηγμένοι σε ακαθαρσίες), οι σιμωνιακοί 

(κρεμασμένοι ανάποδα μέσα σε λάκκους και φωτιές στα πό-

δια), οι μάγοι ή ψευδοπροφήτες (με τα κεφάλια τους τοποθετη-

μένα ανάποδα ώστε να βλέπουν μόνο το πίσω μέρος τους), οι 

διεφθαρμένοι πολιτικοί (εγκλωβισμένοι σε κοχλάζουσα πίσσα), 

οι υποκριτές (κουκουλωμένοι με κάπες από μόλυβδο), οι κλέ-

φτες (κυνηγημένοι από φίδια και κατόπιν μεταμορφωμένοι σε 

φίδια), οι εσκεμμένα κακοί σύμβουλοι (εγκλωβισμένοι σε φλό-

γες), οι αιρετικοί (που κατασπαράσσονται από δαιμόνια) και οι 

κιβδηλοποιοί (τιμωρημένοι με αρρώστιες) (Άσματα ΗΖ΄-Λ΄).

Κύκλος 9ος: προδότες, εγκλωβισμένοι –μέχρι το πρόσω-

πο– σε μία παγωμένη λίμνη. Ειδικότερα, τοποθετημένοι σε 

τέσσερις διαφορετικές περιοχές βρίσκονται οι προδότες συγ-

γενών (Καΐνα), οι προδότες της πατρίδας (Αντηνόρα), οι προ-

δότες φίλων (Πτολεμαία) και οι προδότες των ευεργετών τους 

(Ιουδαία). (Άσματα ΛΒ΄-ΛΔ΄)

Στο βαθύτερο σημείο του Άδη, στο κέντρο της Γης, οι δύο 

περιπλανώμενοι παρατηρούν τον γίγαντα Εωσφόρο ο οποίος 

τυραννά αιώνια τον Βρούτο και τον Κάσσιο (προδότες του Ιου-

λίου Καίσαρα) αλλά και τον Ιούδα (προδότη του Χριστού).

Η Κόλαση του Μποτιτσέλι
Ο ζωγράφος της Αναγέννησης, βαθύτατα επηρεασμένος 

και από τον Νεοπλατωνισμό, σοκάρει ζωγραφίζοντας με πλήρη 

πιστότητα στις περιγραφές του Δάντη, το έργο του «Κόλαση».
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Ο Μποτιτσέλι ολοκλήρωσε τα εξω-

τερικά περιγράμματα για όλες σχεδόν 

τις ωδές, αλλά πρόσθεσε χρώματα μόνο 

σε λίγα. Η λεπτότητα που χαρακτηρί-

ζει τον ζωγράφο καθώς και τα αρχαϊκά 

στοιχεία που χρησιμοποιεί είναι έντονα 

σε αυτό το έργο. Ο Μποτιτσέλι αποδει-

κνύεται προσεκτικός αναγνώστης και 

στοχαστικός εικονογράφος. Ειδικά για 

το μέρος της «Κόλασης», οι εικόνες πε-

ριλαμβάνουν έναν μεγάλο αριθμό σκη-

νών για κάθε ωδή. Ο χάρτης της Κόλα-

σης είναι η πιο ακριβής αναπαράσταση 

της δομής της «Κόλασης» του Δάντη 

και έχει ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους 

κατά τη διάρκεια των αιώνων. Μερικοί 

λένε ότι εξακολουθεί να κρύβει κάτι, 

που δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί... 

Διάγραμμα της  Κόλασης, έργο 

του Μποτιτσέλι (1480-1490)

Η Κόλαση του Dan 
Brown

Πολύ μεγάλη επιρροή άσκησε το 

παραπάνω έργο σε όλη τη λογοτεχνία 

μέχρι που φτάνουμε στο σήμερα, σε 

έναν ευρύτατα γνωστό και πετυχημένο 

συγγραφέα, τον Dan Brown. Βαθύτα-

τα εμπνευσμένος, σχεδόν εξαρτημένος, 

από τα σύμβολα των εσωτερικών ταγ-

μάτων της Μεσαιωνικής και Αναγεν-

νησιακής Ευρώπης, γράφει το βιβλίο 

του «Inferno», όπoυ, συνδυάζοντας με 

δεξιοτεχνία μια αστυνομική περιπέ-

τεια ενός καθηγητή Συμβολολογίας του 

Χάρβαρντ με την επιστημονική έρευνα 

και μελέτη πάνω στην ιστορία του εσω-

τερισμού, καταφέρνει να συνεπάρει τον 

σύγχρονο άνθρωπο και να τον ωθήσει 

να αντιμετωπίσει τη έννοια της αμαρ-

τίας ως μια σύγχρονη προβληματική, 

απαλλαγμένη από θρησκοληπτικά στε-

γανά αλλά και να προβληματιστεί για 

σοβαρότατα κοινωνικά ζητήματα όπως 

για τον υπερπληθυσμό της Γης και τις 

συνέπειές της στην εξέλιξη και τελικά, 

την επιβίωση ολόκληρης της ανθρωπό-

τητας.

Ο σκηνοθέτης Ron Howard, δεν μέ-

νει ασυγκίνητος μπροστά σε αυτή την 

αλληλουχία φιλοσοφικών προβληματι-

σμών που ξεκινούν ήδη από το 14ο αι-

ώνα  με τον Δάντη και ξετυλίγει κι άλλο 

το νήμα, μεταφέροντας τα ίδια ερωτή-

ματα στο κινηματογραφικό πανί. Η ται-

νία του, «Inferno», βασισμένη στο βι-

βλίο του Dan Brown, φέρνει μπροστά 

στον θεατή εικόνες από τη σύγχρονη 

Φλωρεντία που βαθιά μέσα της κρύβει 

ακόμα τα μυστικά του Δάντη.  Μας θυ-

μίζει πως ο άνθρωπος δεν είναι απλά 

ένας θεατής των εξελίξεων αλλά ένας 

ενεργός παράγοντας της ιστορίας της 

εξέλιξης της ανθρωπότητας

Έτσι, ο Dan Brown φέρνει σε θέση 

πρωταγωνιστή όχι μόνο την εικόνα, 

τους πίνακες και τα γλυπτά που πάντοτε 

είχαν πρώτη θέση στα μυθιστορήματά 

του, αλλά και τον λόγο, τη δύναμη των 

λέξεων όχι απλά να περιγράφουν, αλλά 

και να καθορίζουν την αντίληψη του αν-

θρώπου για το τι είναι πραγματικό και τι 

όχι. Κι όπως πάντα, τα όρια του πραγ-

ματικού με το φανταστικό, της αλήθειας 

με το ψέμα, του Παραδείσου με την Κό-

λαση, αποδεικνύονται δυσδιάκριτα όσο 

και σχετικά.

Άλλωστε, όπως είπε και ο Λούντβιχ 

Βίγκενσταϊν, «Η Κόλαση δεν είναι οι άλ-

λοι. Είναι ο εαυτός σου».

Και να που η Τέχνη δεν είναι απλά 

μια επιφανειακή τέρψη των αισθήσεων 

αλλά ένα απαιτητικό παιχνίδι για επι-

δέξιους λύτες μυστηρίων-αναζητητών 

της Αλήθειας. Μιας αλήθειας που αγ-

γίζει τον διαχρονικό άνθρωπο και θέ-

τει ερωτήματα που απαιτούν απάντηση: 

Μήπως τελικά η Κόλαση, με τα διάφορα 

επίπεδά της, δεν είναι και πολύ μακριά, 

ούτε μας περιμένει σε μια άλλη μετα-

θανάτια διάσταση; Μήπως ζούμε μέσα 

στην ίδια την Κόλασή μας χωρίς καν να 

αναζητούμε έναν Παράδεισο; Μήπως 

ο Παράδεισος και η Κόλαση είναι μια 

καθημερινή επιλογή μέσα από τις πρά-

ξεις μας, τις συνειδητοποιήσεις μας και 

τις επιλογές μας; Ίσως, αν ονειρευτού-

με πραγματικά έναν άξιο Παράδεισο, να 

γίνουμε κι εμείς άξιοι να περάσουμε με 

επιτυχία από το πιο οδυνηρό Κολαστή-

ριο, πετώντας στη λυτρωτική φωτιά ό,τι 

μιαρό μας βαραίνει, ό,τι προσποιητό και 

ξένο έχει προσκολληθεί πάνω μας και 

να αντικρύσουμε το αγνό φως της Αλή-

θειας. 

Πηγές:
1.https://el.wikipedia.org
2. www.lifo.gr
3. Δάντη, Η Θεία Κωμωδία: Κόλαση, Στα ελληνικά 
από τον Ν. Καζαντζάκη, Eκδόσεις Ελένη Καζαντζάκη, 
Αθήνα 1965, σ. 11-15
4.Μυστικές Εταιρίες, Εκδόσεις Αρχέτυπο (Συλλογικό)



           ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

Ο άνθρωπος που δουλεύει με τα χέρια 
είναι εργάτης, με τα χέρια και το μυαλό, 
τεχνίτης, με τα χέρια, το μυαλό και την 

καρδιά, καλλιτέχνης.
- Φρανσουά Μωριάκ

Μια τέχνη, όσο ταπεινή κι 
αν είναι, εξυψώνει πάντα 

την ψυχή. 
- Θεόφιλος Γκωτιέ

Τέχνη είναι η αδιάκοπη προσπάθεια να συναγωνιστούμε 
την ομορφιά των λουλουδιών, χωρίς ποτέ να το κατορ-

θώνουμε. - Μαρκ Σαγκάλ

Η τέχνη είναι η φύση 
του ανθρώπου. Η 

φύση είναι η τέχνη του 
Θεού. - Φ. Μπέϊλι

Η τέχνη είναι ένα ψέμα που μας 
βοηθάει να δούμε την αλήθεια. 
- Πάμπλο Πικάσο

Η τέχνη είναι μεσολαβητής εκεί-
νου που δεν μπορείς να εκφράζεις. 

- Γκαίτε

Η τέχνη δεν είναι καθρέφτης 
όπου καθρεφτίζεται ο κόσμος, 

αλλά ένα σφυρί με το οποίο 
του δίνουμε σχήμα.

Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκυ

Οι καλλιτέχνες δεν ξυπνούν 
ποτέ. Ζουν πάντα μέσα εις το 

όνειρο. - Παύλος Νιρβάνας
Είδα τον άγγελο μέσα στο μάρμαρο 
και το σμίλεψα μέχρι που τον απε-

λευθέρωσα.
- Μιχαήλ Άγγελος



ήξερες
ότι...

Ε. Π. Παπανούτσος: 
Το Υψηλό στην Τέχνη

Ποιος τεχνίτης είναι ικανός να 
δημιουργήσει μεγάλα έργα; Όχι 
απλώς εκείνος που έχει μεγά-
λη μαστοριά, αλλά όποιος έχει 

πρώτα απ’ όλα μεγάλη ψυχή.
Κύριος γενεσιουργός λόγος του Υψηλού 

είναι η μεγαλοφροσύνη, ο νους που εμφορεί-
ται από υψηλές ιδέες, το πνεύμα που υψώνεται 
πάνω από τα κοινά και ευτελή φρονήματα στη 
σφαίρα της μεγαλοσύνης, των γενναίων δια-
θέσεων και των ευγενών στοχασμών.

Οι μικρές ψυχές που χαμοπετούν, οι αδύ-
νατες και μικροχαρείς διάνοιες που ταπεινά 
και δουλόπρεπα κατατρίβονται σε χαμηλά και 
πρόστυχα πράγματα, αποτελματωμένες μέσα 
στην καθημερινότητα, δεν μπορούν να δημι-
ουργήσουν έργα θαυμαστά και με αιώνια αξία.

Βέβαια στον κορυφαίο δημιουργό χρειά-
ζονται και άλλα προσόντα έμφυτα όπως το πά-
θος και επίκτητα: να σπουδάσει τους νόμους 
και τα στρατηγήματα της τέχνης του.  Αυτά 
όμως θα αποδώσουν με την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει ήδη το πρώτο: η μεγαλοφροσύνη.

Για τούτο, εκείνο που μπορούν να του 
προσφέρουν όσοι με την «επιστήμη» τους (τη 
φιλοσοφική θεώρηση, την κριτική ανάλυση 
κ.τ.λ.) θα επωάσουν το τάλαντό του, είναι 
«τας ψυχάς αναστρέφειν προς τα μεγέθη», 
να στρέψουν την ψυχή του προς τις μεγάλες 
συλλήψεις, τα μεγάλα αισθήματα, τις μεγάλες 
προθέσεις, για να γίνει το πνεύμα του ικανό να 
κυοφορήσει «γενναίες» ιδέες, «ώσπερ εγκύ-
μονας αεί ποιείν γενναίου παραστατήματος». 
(Το χωρίο θυμίζει την «περιαγωγή της ψυχής» 
προς τα όντως όντα, της πλατωνικής Πολιτεί-
ας, και τους «εγκύμονας την ψυχήν», του πλα-
τωνικού πάλι Συμποσίου).

Ανάφλεξη λοιπόν του πάθους και διδαχή 
της τεχνικής, αλλά πάνω απ’ όλα ανάταση της 
ψυχής προς σπουδαία και ευγενή φρονήματα – 
ιδού τι χρειάζεται ο δημιουργός που φιλοδοξεί 
να κινηθεί πέρα από τους κοινούς τόπους και 
να κριθεί με άλλα, όχι με τα κοινά μέτρα.

Το βαρυσήμαντο και μόνιμο στοιχείο σ’ 
αυτή τη σειρά σκέψεων του αρχαίου τεχνοκρι-
τικού [αναφέρεται στον ανώνυμο συγγραφέα 
του μικρού δοκιμίου «Περί ύψους» - 2ος ή 3ος 

αιώνας μ.Χ.], είναι, νομίζω, η παρατήρησή του: 
1. Ότι στη λογοτεχνική δημιουργία το κύριο 
βάρος πέφτει πρώτα απάνω στο «τι έχουμε να 
πούμε» και έπειτα στο «πώς θα το πούμε».

Και 2. Ότι αυτό το «τι» έχει στενή, αδιά-
σπαστη συνάρτηση με μια ψυχική διάσταση, 
με ένα πνευματικό μέγεθος, με ένα ανθρώπινο 
ποιόν.

Τα υψηλά έργα εκφράζουν υψηλά νοήμα-
τα, και τα υψηλά νοήματα τα συλλαμβάνουν 
άνθρωποι υψηλής ποιότητας. Τα μεγάλα δη-
μιουργήματα: την Ιλιάδα, την Ορέστεια, τη 
Θεία Κωμωδία, τον Φάουστ, τα έχουν πλάσει 
μεγάλοι άνθρωποι, «νόες βαθείς» (κατά τη σο-
λωμική φράση).

Ό,τι ακριβώς μας κάνει αίσθηση στα μεγά-
λα ποιητικά έργα και δικαιώνει την αθανασία 
τους είναι το ανθρώπινο ποιόν, το μοναδι-
κό και ανεπανάληπτο, του δημιουργού τους. 
Μέσα στο πλήθος των ομοίων τους με αυτή 
την ιδιότητά τους διακρίνονται και καθιερώ-
νονται.

Όταν αφήνουμε να πέσει από τα χέρια μας 
ένα φημισμένο κείμενο με αίσθημα κενού μέσα 
μας (παρά τη λάμψη που μπορεί να έχει στη 
φραστική διατύπωση, και τη σοφία στη σύν-
θεσή του), τούτο συμβαίνει επειδή διέψευσε 
τις προσδοκίες μας· μας έχει δώσει την ελπίδα 
ότι μας περιμένει στις σελίδες του ένα υψηλό 
ανθρώπινο ποιόν, η «μεγαλοφροσύνη» του 
συγγραφέα, αλλά δεν τη συναντήσαμε – εκεί-
νο που βρήκαμε ήταν ίσως ένας ωραίος λόγος, 
όχι μια μεγάλη ψυχή.

Κανείς φυσικά δεν αμφισβητεί την αξία 
που έχει στην καλλιτεχνική κατασκευή η άψο-
γη μορφή· μέσα στο πνεύμα όμως του μεγάλου 
συγγραφέα το υψηλό «τι» τελικά θα ανακαλύ-
ψει το «πώς» θα εκφραστεί χωρίς να προδοθεί.

Υπάρχει άραγε τρόπος να βεβαιωθεί ένας 
τεχνίτης του λόγου ότι τα προϊόντα του πνεύ-
ματός του πληρούν τους όρους της μεγαλο-
φροσύνης και της υψηγορίας και μπορούν 
επομένως να διεκδικήσουν την τιμή του «υψη-
λού»;

Πώς θα βοηθήσουμε έναν επίδοξο δημι-
ουργό να εκτιμήσει ο ίδιος το έργο του και να 
κρίνει αν με τον οίστρο και την επιδεξιότητά 

του έχει απογειωθεί από τα χαμηλά στρώματα 
των ασήμαντων επιδόσεων και βρίσκεται στις 
κορυφαίες βαθμίδες της κλίμακας, στη σφαίρα 
του «ύψους»;

Ευτυχώς υπάρχουν μέτρα για να μετρηθεί, 
απαντά ο ανώνυμος τεχνοκριτικός μας [ανα-
φέρεται και πάλι στον ανώνυμο συγγραφέα 
του μικρού δοκιμίου «Περί ύψους»], ευτυχής 
που ζει σε μια εποχή «επιγόνων» με λαμπρό 
και ένδοξο παρελθόν πίσω της.

Είναι οι μεγάλοι συγγραφείς, οι κορυ-
φαίοι του είδους, οι κλασικοί  «Όταν» γράφει 
(κατά την ελεύθερη κάπως απόδοση του Π. 
Λεκατσά) «δουλεύουμε έργο που απαιτεί λόγο 
υψηλό και φρόνημα μεγάλης ψυχής, καλό εί-
ναι να αναπλάττουμε στη φαντασία μας την 
εξής περίπτωση: πως αυτό το ίδιο, αν τύχαινε, 
θα το ’λεγε ο Όμηρος; Και με ποιο ύφος θα το 
διατύπωνε ο Πλάτων ή ο Δημοσθένης ή στην 
ιστορία ο Θουκυδίδης;

Γιατί, καθώς με την προσήλωση πέφτουν 
στα μάτια μας τα έξοχα εκείνα πρότυπα σαν 
άστρα που ξεχωρίζουν, ανεβάζουν ως ένα ση-
μείο τις ψυχές μας προς τα όρια της ιδανικής 
τελειότητας που αναπλάθουμε.

Ακόμη καλύτερα αν σχεδιαγραφούμε τού-
το με τον νου μας: πώς θα τ’ άκουγε τούτο λε-
γόμενο από μένα ο Όμηρος αν ήταν μπροστά 
ή ο Δημοσθένης; Ή ποια εντύπωση θα τους 
προξενούσε; Γιατί στ’ αλήθεια μεγάλο είναι το 
αγώνισμα να προϋποθέτει κανείς ένα τέτοιο 
για τα δικά του λογοτεχνήματα δικαστήριο και 
θέατρο και μπροστά σε τόσο μεγάλους ήρωες, 
σαν κριτές και μάρτυρες ν’ αναλαμβάνει την 
ευθύνη των γραφομένων του». (XIV 1-2).
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Δευτέρα 3/4/2017 
στις 20.00

Έναρξη σεμιναρίου εσω-
τερικής φιλοσοφίας και 

ψυχολογίας

Αθήνα
Αγ.Μελετίου 29,  

τηλ. 210 88 10 830

25ης Μαρτίου 15 (1ος ορ.) τηλ 69 
87 43 73 87  W’Up

Σάββατο 27/5/2017 20.00 
Ομιλία με θέμα: Η θερα-
πευτική και ενεργειακή 
δύναμη των πολύτιμων 

λίθων  

Ιλίσια
Ποταμιάνου 13, τηλ 210 7794368, 

6987124197

Δευτέρα 15/05/2017 
στις 20.15

Σεμινάριο εσωτερικής Φιλο-
σοφίας και Ψυχολογίας 

Πάτρα
Αγίου Νικολάου 41 – 43, 

1ος όροφος. Τηλ. 2610006923 & 
What’s up 6980500044

Τετάρτη 5/4/2017 
στις 20.00

Έναρξη σεμιναρίου εσω-
τερικής φιλοσοφίας και 

ψυχολογίας

Περιστέρι 
Πτολεμαΐδος 6, τηλ. 2130282657

Δευτέρα 8/5/2017
στις 20.30 

Σεμινάριο πρακτικής 
Φιλοσοφίας

 Κεντρική 
Θεσσαλονίκη

Παύλου Μελά 18, 
τηλ. 2310-285020

Δευτέρα 8/5/2017 
στις 20.00

Έναρξη σεμιναρίου φιλο-
σοφίας στη πράξη

Ρέθυμνο
Κουντουριώτη 113

Τετάρτη 5/04/2017  
στις 20.00

Έναρξη σεμιναρίου μετα-
φυσικής

Ν. Σμύρνη

Πέμπτη 11/05/2017 
στις 21:00

Έναρξη Σεμιναρίου Φιλο-
σοφίας

Τζανακάκη 21, 1ος  Όροφος 
(δεξιά), Τηλ.: 2821023189

Δευτέρα 24/4/2017 
στις 20:00

Έναρξη σεμιναρίου βιω-
ματικής φιλοσοφίας

 Δυτική 
Θεσσαλονίκη

Πολυζωίδη 2, Βαρδάρης, τηλ. 2310-
551476

Τετάρτη  26/4/2017
στις 20.00

Σεμινάριο δημιουργικής 
σκέψης και έκφρασης

Ιωάννινα
Σμύρνης 1, 2ος ορ. πλατεία Πάρ-

γης, Τηλ: 2651071780

Δευτέρα 3/4/2017
στις 20:30

Ομιλία-Παρουσίαση: 
«Χόρχε Μπουκάι: Μικρές 
ιστορίες για να σκεφτείς»

Ηράκλειο
Αβέρωφ & Σμύρνης 24, τηλ: 

6981888493

Τετάρτη 26/4/2017
στις 20.30  

Ομιλία Συζήτηση με 
θέμα:  Από τον άνθρωπο 

caveman ως τον σημερινό 
με το facebook

Αιγάλεω
 Θηβών 433, τηλ 698 185 8033

Χανιά

Κυριακή 28/5/2017 
Εκδρομή στο μουσείο 

ορυκτών στο Λαύριο (θα 
διατεθεί ειδικό πρόγραμ-

μα)
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Από τις σχολές μυστηρίων και τον ερμητισμό μέχρι την ση-

μερινή κβαντική φυσική και τη θεωρία της σχετικότητας, η επι-

στήμη πάντα συμβάδιζε με την φιλοσοφία στην προσπάθεια του 

ανθρώπου να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του.

Στην αρχαιότητα ήταν που τέθηκαν οι βάσεις για να φτά-

σουμε στην επιστημονική γνώση του σήμερα. Οι θεωρίες που 

αναπτύχθηκαν από τους προσωκρατικούς φιλοσόφους, για να 

εξηγήσουν τα φυσικά φαινόμενα, ήταν τόσο μπροστά από την 

εποχή τους, που σήμερα λέγεται ότι ανακαλύπτουμε εκ νέου 

γνώσεις που χάθηκαν στην πορεία της ιστορίας, άποψη που 

έρχεται να ενισχύσει η εύρεση αρχιτεκτονικών και μηχανικών 

θαυμάτων με ηλικία αιώνων ή και χιλιετιών. 

Επιστήμες όπως η Φυσική και τα Μαθηματικά ξεκίνησαν 

από πειράματα και παρατηρήσεις του Πυθαγόρα, του Δη-

μόκριτου, του Αριστοτέλη και πολλών άλλων φιλοσόφων. 

Οι εφευρέσεις του Ήρωνα και του Αρχιμήδη αποτέλεσαν 

τα πρώτα βήματα στον χώρο της Μηχανικής. Οι αρχαίοι 

Βαβυλώνιοι κατείχαν μια βαθιά γνώση της αστρονομίας. 

Συνεχίζοντας στην πορεία της ιστορίας μέσα από 

την Αναγέννηση, τον Διαφωτισμό, τη Βιομηχανική 

Επανάσταση και πλησιάζοντας όλο και περισσότερο 

στο σήμερα, η επιστήμη έχει κάνει τεράστια άλματα, 

παράλληλα όμως υιοθετήθηκε, κατά κάποιο τρόπο, 

μια καθαρά μηχανιστική και υλιστική αντίληψη, η 

οποία πάλι τείνει να ανατραπεί μέσα από τις εξελί-

ξεις σε τομείς όπως η κβαντική φυσική.

Όσο προχωράμε, όμως, τίθεται το ερώτημα: ανακαλύπτουμε 

πράγματα που ήταν άγνωστα πιο πριν ή απλά χρησιμοποιούμε 

νέους όρους για να τα περιγράψουμε;
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