


Τι είναι το   

Είναι η λατινική ονομασία της φιλοσοφικής λίθου, που σύμφωνα με την Αλχημεία μπορεί να μεταμορ-

φώσει οτιδήποτε ευτελές και φτηνό σε ευγενές και χρυσό. Είναι εκείνο το πολύτιμο κόσμημα που ακτινο-

βολεί στην καρδιά κάθε ανθρώπου που βαδίζει συνειδητά στα μονοπάτια της πνευματικής επίτευξης.

Lapis Philosophorum

Ποιοί είμαστε

Αναζητούμε αυτό το μυστικό κέντρο 
της ύπαρξής μας που θα μας κάνει πιο 
επιβεβαιωμένους και πιο σοφούς.

Δοκιμάζουμε να μεταλλάξουμε τους εαυτούς 
μας και τον κόσμο χρησιμοποιώντας τη 
φιλοσοφία -την αγάπη για τη Σοφία- ως νέα 
«φιλοσοφική λίθο».

Πιστεύουμε ότι το σκοτάδι δεν νικιέται με 
χτυπήματα, αλλά με Φως.

Γιατί το

Lapis Philosophorum

Το Lapis Philosophorum  είναι μια 

από τις προσπάθειές μας να κα-

ταφέρουμε όσα διαβάζεις στο 

editorial.  Ένα  free- press έντυπο 

που θα έχει πετύχει το σκοπό του 

αν βάλει ένα σπόρο αναζήτησης 

στην καρδιά σου, αν σου δημιουρ-

γήσει την ελπίδα ότι υπάρχουν και 

άλλοι σαν εσένα που αναζητούν 

μια άλλη ποιότητα ζωής.

Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση,  ένα 

γράμμα αναζήτησης για άλλους  

-σαν εμάς- «επιζήσαντες ναυα-

γούς» που πραγματικά θέλουν να 

μεταλλάξουν τον εαυτό τους και 

τον κόσμο τους.

Δεν περιοριζόμαστε σε αυτό:

Το έντυπο αυτό αποτελεί μέρος 

ενός τριμηνιαίου περιοδικού με το 

όνομα «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΙΘΟΣ»  που 

εκδίδει η ερευνητική ομάδα του πο-

λιτιστικού φορέα «Νέα Ακρόπολη».
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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…
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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 ευγενή 

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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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).



σε περιμένουμε …

ένα ταξίδι στα μονοπάτια της Γνώσης
info GUIDE

F  R  E  EN-TRANCE

σε περιμένουμε …

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)

Η Νέα Ακρόπολη είναι ένας Διεθνής 
Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός 
Οργανισμός που δραστηριοποιείται  
σε περισσότερες από 55 χώρες  
στον κόσμο και έχει ως σκοπό  
να ενεργοποιήσει την εσωτερική 
δύναμη του ατόμου, προωθώντας 
τον ανθρώπινο πολιτισμό, τον 
αυθεντικό εθελοντισμό  
και την πρακτική φιλοσοφία.
Τον καταστατικό της χάρτη διέπουν 
3 αρχές και στόχοι:

1 - Σ
υναδελφοσύνη

Η πρ
οώ

θησ
η ε

νός
 Ιδ

εώ
δου

ς 

παγ
κόσ

μια
ς σ

υνα
δελ

φοσύ
νης

, 

βασ
ισμ

ένο
 στ

ο σ
εβα

σμ
ό τ

ης 

ανθ
ρώ

πιν
ης 

αξι
οπρ

έπε
ιας

, 

πέρ
α α

πό 
τις 

δια
φορέ

ς μ
ας,

 

φυλε
τικέ

ς, μ
ορφ

ωτικέ
ς, 

θρη
σκε

υτικ
ές,

 κο
ινω

νικ
ές 

κα.

2  - 
Γνώση

Η αγ
άπη

 για
 τη

 σο
φία, 

η ο
ποί

α, 

μέσ
α α

πό 
τη 

συγ
κρι

τική
 με

λέτ
η 

των φ
ιλο

σοφ
ιών, θ

ρησ
κειώ

ν, 

επι
στη

μώ
ν κ

αι τ
εχν

ών, π
ροω

θεί
 

τη 
γνώ

ση 
για

 το
 σύ

μπα
ν, τ

η φ
ύση

, 

και
 το

ν ά
νθρ

ωπο.
 

3 - Α
νάπτυ

ξη

Η αν
άπτ

υξη
 τω

ν κ
αλύ

τερ
ων 

στο
ιχε

ίων τ
ου 

ανθ
ρώ

που
, 

προ
ωθώ

ντα
ς τ

ην 
ανά

πτυ
ξη 

του
 ατ

όμο
υ κ

αι τ
ην 

έντ
αξή

 

του
 στ

η φ
ύση

 κα
ι τη

ν 

κοι
νω

νία
, όχ

ι ω
ς α

πλό
 

παρ
ατη

ρητ
ή α

λλά
 ως ε

νερ
γό 

συμ
μετ

έχο
ντα

 σε
 έν

α κ
όσμ

ο 

που
 χρ

ειά
ζετ

αι β
ελτ

ίωση.
 

...για ένα 

Νέο και 

Καλύτερο 

Ανθρωπο,  

σε ένα 

Νέο και 

Καλύτερο 

Κόσμο ...

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

προσφέρει   

το οξυγόνο  

της ψυχής,  

ένα Όραμα  

για να Είσαι

που βελτιώνει

ΦΙΛΟΣΟΣΟΦΙΑ

…η αναζήτηση 

της Σοφίας  που  

γίνεται τρόπος 

ζωής  και δίνει 

νόημα στην  

ύπαρξη μας
   
   

που απελευθερώνει

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

είναι μια 

αυθεντική στάση 

καρδιάς, ένα 

κανάλι Δύναμης 

και Ζωής

που ενώνει

3πεδια δρασης
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