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ΘΑΝΑΗ ΠΑΝΟΤ
Κοινωνιολόγος - υγγραφέας
Ερευν ητής βιωματικ ής Κ αλλιτ εχνικής έκ φρασης .

ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΣΟΤ ΝΟΤ- ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
ΕΙΚΑΣΙΚΟ ΛΟΓΟ - ΕΝΟΡΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ
ΥΤΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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ART & CULTURE CENTER FOR ARTISTIC DEVELOPMEN & CULTURE

Ο κύριος Θανάσης Πάνου
διακρίθηκε ως μέλος της ερευνητικής πειραματικής ομάδας του:
ΑRT & CULTURE CENTER
FOR ARTISTIC DEVELOPMENT AND EDUCATION
στα θέματα της τέχνης και ιδιαίτερα σε αυτά
που αφορούν στην εικόνα και τον ήχο.
Ως δημιουργικό μέλος πλούτισε με τις εμπειρίες και τις γόνιμες επεμβάσεις
του την πειραματική ομάδα στην οποία συμμετείχε.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης των σπουδών του , στη συνέχεια της
επαγγελματικής του εργασίας ως επιστημονικός συνεργάτης
στο μάθημα της υγκριτικής Γνωσιολογίας
(εικαστικός και λογοτεχνικός κόσμος)
πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό συγκερασμό
των γνώσεων που είχε αποκτήσει
στο Κέντρο Πολιτιστικών-Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων
και Παιδείας Σεχνών
με δικές του ιδέες στο ειδικό αυτό αντικείμενο,
προτείνοντας σε αυτόν τον τομέα
ένα νέο εξαίρετο μαθησιακό εργαλείο.
Ο κύριος Θανάσης Πάνου σήμερα είναι ένας πολύτιμος φίλος
και συνεργάτης του Κέντρου:

Πολιτιστικών Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων
και Παιδείας Σεχνών «ΚΑΛΑΜΙΩΣΟΤ 10».

ΦΑΡΑ ΣΖΑΝΝΗ - ΓΚΙΝΝΕΡΟΤΠ
ΕΙΚΑΣΙΚΟ
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

H ΔΙΑΙΘΗΣΙΚΗ ΤΛΛΗΧΗ ΣΨΝ ΠΡΨΣΨΝ ΙΔΕΨΝ
ΕΝΟΡΑΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
Η ΘΕΨΡΙΑ ΣΨΝ ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΗΜΙΥΑΙΡΙΨΝ
Η ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ Η ΜΕΣΑΥΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ
Η ΜΕΣΑΥΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟ Χ ΤΦΟΔΡΑΜΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μ ΤΘΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΥΙΚΟΙ ΤΜΝΟΙ
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΝΨΗ
ΣΕΦΝΙΚΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΥΑΝΣΑΙΑ
ΓΝΨΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΙΚΟ ΛΟΓΟ
ΤΠΕΡΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΓΡΑΥΗ
Η ΓΝΨΗ ΣΗ ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΕΦΝΗ - ΑΝΟΙΚΕΙΨΗ ΠΟΙΗΗ
ΛΟΓΟ –ΕΙΚΟΝΑ-ΜΟΤΙΚΗ
Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ Ψ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΧΤΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ
ΖΨΗ.
<ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΣΟΤ ΜΕΣΑ-ΦΗΜΑΣΙΜΟΤ (!)
ΕΝ ΑΡΦΗ ΗΝ Ο ΗΦΟ<
ΣΟ ΞΕΜΑΓΕΜΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΜΑ
ΠΟΙΗΗ – ΕΠΑΝΑΣΑΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ
ΜΟΝΣΕΛΑ ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
ΓΝΨΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΗ ΓΝΨΗ
Η ΓΝΨΗ Ψ ΤΝΘΕΣΙΚΗ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟΤ
ΣΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΛΟΓΙΚΗ
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Το βιβλίο αυτό

απευθύνεται σε σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων
σχολών όπως Καλών Σεχνών, Θεάτρου, Μουσικής, Φορού και γενικά
εικαστικών σχολών. Σο αντικείμενο του εντάσσεται στα πλαίσια των
θεωρητικών μαθημάτων για την έρευνα και την λειτουργία της
Καλλιτεχνικής φόρμας ως κοινό οργανικό στοιχείο σε όλες τις τέχνες,
καθώς και στη μορφική αντιστοιχία από το ένα είδος τέχνης στο άλλο (Η
βιωματική παιδεία ως μέθοδος εκπαίδευσης ).

ART & CULTURE CENTER FOR ARTISTIC DEVELOPMENT & CULTURE
-Ειδικές σπουδές Εικαστικών τεχνών «Εικόνα Ήχος-Κίνηση-Λόγος»-
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«Δεν

κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε.
Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας
παρακολουθεί κι όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατύς,
ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας...»
Κάρολος Κουν
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H ΔΙΑΙΘΗΣΙΚΗ ΤΛΛΗΧΗ ΣΨΝ ΠΡΨΣΨΝ ΙΔΕΨΝ

« Μέσα στην ποίηση η μέθοδος
παίρνει άλλη διάσταση
Διότι η ποίηση εξ ορισμού είναι
υπέρβαση των ορίων
που έχει θέσει η συμβατικότητα
του κόσμου.»

‘Aν θεωρήσουμε ότι η επιστήμη είναι η έκφραση του
πνεύματος, η τέχνη και η ποίηση είναι η έκφραση της
ψυχής. Η περιγραφή του τοπίου της ψυχής. Η κάθε
έκφραση της τέχνης περιγράφει – αναλύει - εισχωρεί στο
τοπίο. Και oτον λέμε έκφραση εννοούμε ότι σπάζουμε τον
φραγμό. Σον φραγμό που θέτει η λογική, οι νόμοι και
μέθοδοι
των επιστημών ,
που
αποβλέπουν
στην
κατάκτηση της μόρφωσης. Η έννοια της μόρφωσης όμως
σημαίνει να πάρεις μορφή, που σημαίνει ότι πριν δεν είχες.
Πιο πριν εIσαι άμορφος , δηλαδή αμόρφωτος. Για να
μπορέσει όμως να λειτουργήσει η λογική μαθηματική
μέθοδος χρειάζεται η πρώτη σύνταξη, να βάλεις το ένα
δίπλα στο άλλο. Εκεί είναι που δημιουργείς.
Η ΕΚΥΡΑΗ και η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ εκφράζεται ως
προσπάθεια από την μεθοδολογία είτε την Άμεσο (ενορατική
–φαινομενολογική - Έμμεσο (παραγωγική, επαγωγική ,φυσικές
επιστήμες) κ.λπ.
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Σο αίτημα της διαισθητικής σύλληψης της αρχετυπικής
εικόνας εκφράζεται μέσα στις εργασίες των πνευματικών
ανθρώπων όλων των εποχών. Από τον χώρο των φυσικόμαθηματικών επιστημών
έως τους μελετητές των
μυστηρίων μέσα από τα ιερατεία που ελέγχουν την
υπεραισθητική γνώση .
Ο επαναπροσδιορισμός των όρων ΘΕΨΡΙΑ και ΠΡΑΞΗ
είναι απαραίτητος για να προχωρήσει μια εργασία για την
διαισθητική –ενορατική σύλληψη των εννοιών και για την
αισθητική συγκίνηση που προκαλούν.
ΘΕΨΡΙΑ - ΠΡΑΞΗ :
Η θεωρία εκφράζει την αναζήτηση και κατάκτηση της
γνώσης, αποβλέπει να συλλάβει την δομή της
πραγματικότητας χωρίς να θέλουμε να επέμβουμε, χωρίς να
θέλουμε να μεταβάλουμε κάτι. Η πράξη αντίθετα, είναι
ενέργεια
που έχει ως σκοπό να μεταβάλλει την
πραγματικότητα, να εξασφαλίσει την ευδαιμονία του
ανθρώπινου
βίου
μέσω
της
μεταβολής
της
πραγματικότητας.
τη σύγχρονη όμως επιστημονική σκέψη υπάρχει η τάση
ενιαίας θεώρησης του όλου «θεωρητικού» και «πρακτικού»
φαινομένου, από την σκοπιά της ύπαρξης. Η σύλληψη της
«ιδέας» που δεν υπάρχει μέσα στην πραγματικότητα
απαιτεί την μέθεξη και την παρουσία όλων των αισθήσεων
και υπέρ-αισθήσεων (Πλάτων) .
Για παράδειγμα, η αισθητική συγκίνηση δεν είναι θεωρητική
γνώση ούτε πρακτική ενέργεια, αλλά καθαρό συναίσθημα
απαλλαγμένο από κάθε σκοπιμότητα. Γεννιέται από την
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ελεύθερη αντίδραση και συνήχηση των βασικών δυνάμεων
της ύπαρξης.
Και ενώ στο βίωμα του ωραίου γίνεται ένα αρμονικό
παιχνίδι των πνευματικών δυνάμεων, στο βίωμα του
υψηλού εμφανίζεται η αδυναμία του νου να συλλάβει
εποπτικά την ιδέα- φαινόμενο.
O
σύγχρονος Ιάπωνας
φυσικός
YOKAWA
είπε
χαρακτηριστικά σε μια διάλεξή του στην Αθήνα το 1964:
«Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ποια αξία έχει για έναν
Υυσικό η συναίσθηση του κάλλους, αλλά μπορεί κανείς
τουλάχιστον να πει ότι η απλότης της σκέψης μπορεί να
επιτευχθεί μέσω της απλής αφαίρεσης , ενώ η συναίσθηση
του κάλλους φαίνεται να καθοδηγεί τον φυσικό, όταν
αυτός βρίσκεται στο μέσο των αφηρημένων μαθηματικών
τύπων.
Οι Αρχαίες Ελληνικές μεγαλοφυΐες ήσαν προικισμένες με το
είδος
αυτό της συναίσθησης του κάλλους, η οποία
χρειάζεται σήμερα στους φυσικούς.»
Εδώ ο Yukawa εκφράζει το αίτημα της διαισθητικής
σύλληψης της αρχετυπικής εικόνας, αναφερόμενος πχ στη
δομή του σύμπαντος, ή στην τελική δομή της ύλης, που είναι
το κύριο πρόβλημα της σύγχρονης φυσικής.
υγγενή τρόπο για την αισθητική σύλληψη των πρώτων
ιδεών εκφράζει και ο W. HEISENBERG, ένας μεγάλος
σύγχρονος φυσικός. Σο ενδιαφέρον είναι ότι ανακαλεί,
μεταξύ άλλων, την Πλατωνική θεωρία, την Πλατωνική
μέθοδο του ΘΕΑΘΑΙ, την ειδική σημασία της ενόρασης,
της γνώσης ως άμεση αποκάλυψη,
όπως ανέφερε ο
Πλάτωνας, για τα αρχέτυπα που συλλαμβάνει ο Ποιητής με
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τον λόγο του. Η σκέψη του W. HEISENBERG αναφερόμενη
στο πρόβλημα «εποπτεία ή αφαίρεση» της σύγχρονης
φυσικής, ή αλλιώς στο πρόβλημα της «γλώσσας» της
έκφρασης είναι η εξής: «εφόσον δεν μπορούν τα
μαθηματικά να συλλάβουν το
‘ΕΝ’
κατά τρόπο
ικανοποιηθέντα την εποπτική ανάγκη του ανθρώπινου
πνεύματος, τότε όπως έπραξε ο Πλάτων, αναγκαία είναι η
γλώσσα των ποιητών η οποία συνδέεται ‘μέσα στο νου με
αρχέτυπα’. Και από αυτής της απόψεως η γλώσσα των
Ποιητών είναι περισσότερο ενδιαφέρουσα από όσο είναι η
γλώσσα των επιστημόνων. Γιατί η γλώσσα των Ποιητών
συλλαμβάνει και εκφράζει κατά τρόπο άμεσο την ουσία των
όντων –τα αρχέτυπα – την «δομή» που συγκροτεί την ύλη
και τον κόσμο»
Οι γενικές αυτές απόψεις των μεγάλων αυτών φυσικών
είναι χαρακτηριστικές γιατί εκφράζουν τις δυσχέρειες της
σύγχρονης μεθοδολογίας αλλά και το αδιέξοδο που
δημιουργείται
σήμερα
μέσα από την στείρα
τεχνοκρατούμενη επιστημονική σκέψη που είναι ταγμένη
στην οικονομία και στην πρακτική του καταναλωτισμού. Η
κλασική λογική των εννοιών δεν είναι σε θέση μετά το 1920
περίπου να καλύψει τις αξιώσεις τις οποίες θέτουν οι
φυσικοί και μαθηματικοί για να αντιμετωπίσουν τα νέα
επιστημονικά συστήματα ανάπτυξης.
Δεν είναι τυχαία λοιπόν, η αναζήτηση στη διαισθητική
σύλληψη των πρώτων αρχών από τους μεγάλους των
τελευταίων δεκαετηρίδων (Θεωρία του EINSTEIN θεωρία
των Κβάντα, ατομική πυρηνική φυσική, αρχή της
Απροσδιοριστίας του W. HAISENBERG, θεωρία κυμάνσεων
– σωματιδίων κ.λπ. ). Ο NILS BOHR και PLANK (θεωρία
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των ΚΒΑΝΣΑ) έψαχναν σημειακές δυνατότητες έκφρασης
μέσα και από άλλες μορφές σκέψης και μεθόδου.
Κάποιοι λένε ότι η μεγαλύτερη ήττα του ανθρώπου του
20ου αιώνα είναι πως επέλεξε να αντλεί την ευτυχία από
την άνεση της σκέψης «ΠΡOΚΑΣ» αποφεύγοντας όσο
περισσότερο μπορεί την κλασική σκέψη, την ενόραση που
φυσικά θέλει το κυνήγι της «ΙΕΡΑ ΜΑΝΙΑ», όπως
ονόμαζε ο ωκράτης την μανία της έκφρασης. Γιατί
έκφραση σημαίνει σπάζω τον φραγμό και βγαίνω έξω. Αυτό
το σπάσιμο θέλει δύναμη, μάχη με τις έννοιες, με τον εαυτό,
με την ίδια την ποίηση.
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ΕΝΟΡΑΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ

«Σο σύνολο της ψυχής, δεν μπορεί να
καταληφθεί ποτέ μόνο από τη διάνοια»
Κ. ΓΚ. ΓΙΟΤΓΚ
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ολόκληρους αντιμετώπιζαν την ενόραση με μια

περίεργη δυσπιστία. Ση θεωρούσαν για κάτι το πολύ
μυστηριώδες, για μια υπερφυσική δύναμη μορφωμένων
ανθρώπων ή για την επικίνδυνη έκσταση ή φαντασία των
ανθρώπων της τέχνης. Σο φώς της επιστήμης καθώς και τα
σύγχρονα αποτελέσματα των ερευνών απέδειξαν ότι δεν
είναι παρά ένα φαινόμενο φυσικό που υπακούει σε
ανεξερεύνητους κανόνες.
Θα ήταν χρήσιμο αν από την αρχή τονίζαμε ότι δεν είναι
όμως πιο μυστηριώδης από τα άλλα φαινόμενα της φύσης,
το μαγνητισμό για παράδειγμα, τον ηλεκτρισμό, την
ατομική ενέργεια, το φώς ή τη συνείδηση. Παραδεχόμαστε
ότι ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι η
ενόραση η αισθητική σύλληψη η δημιουργική φαντασία.
Όμως αυτό συμβαίνει και σε άλλους τομείς , ‘όπως οι
φυσικοί δεν γνωρίζουν τη φύση της βαρύτητας ή των
ηλεκτρονίων, οι βιολόγοι δεν γνωρίζουν τη φύση της ζωής
και οι ψυχολόγοι τη φύση της συνείδησης. Ξέρουμε όμως ότι
εξαρτάται από τους φυσικούς κανόνες της Δημιουργίας,
τους οποίους ο άνθρωπος χρησιμοποίησε κάθε φορά που
μπόρεσε να αποκτήσει γνώσεις αλλά και
μεγάλα
αριστουργήματα, στο θέατρο, τη λογοτεχνία , την τέχνη
γενικότερα. Χάχνοντας την ερμηνεία, την σύλληψη μιας
ιδέας που θέλει να μεταπλαστεί σε τέχνη, ο άνθρωπος
βρίσκεται σε μια ατμόσφαιρα που προσδίδει μια ιδιαίτερη
γοητεία.
Μας φέρνει στο νου τη Μαντάμ Κιουρί που μέσα στο φτωχό
εργαστήρι της, που στη πραγματικότητα ήταν μια παλιά
αποθήκη, προσπαθούσε να απομονώσει το ράδιο ή τον
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πρωτοπόρο αρχαιολόγο Φάινριχ λήμαν, που εγκατέλειψε
την ανθηρή του επιχείρηση για να κυνηγήσει ένα
παιδιάστικο όνειρο. Φωρίς να έχει κανένα άλλο όπλο έξω
από τη γνώση της Ομηρικής ποίησης έφυγε για να βρει τα
απομεινάρια της Σροίας, ώσπου κατάφερε πραγματικά να
βρει τα ερείπια της πόλης. Αν αναλογιστούμε επίσης, τη
ρομαντική εκείνη εποχή των πρώτων βημάτων στην Ιατρική
όπου «οι κυνηγοί μικροβίων» έψαχναν να βρουν την
αλήθεια βασισμένοι σε στοιχεία που τα έπαιρναν από τους
μύθους. Ο Γιόζεφ Γκολντμπέργερ για παράδειγμα έψαχνε
μια χειροπιαστή απόδειξη για το ότι η πελάγρα δεν ήταν
μια μολυσματική νόσος, αλλά αποτέλεσμα έλλειψης
βιταμινών. Γι΄αυτό πήρε έκκριμα από έναν άρρωστο που
έπασχε από πελάγρα το ανακάτεψε μαζί με αλεύρι και
έφτιαξε χαπάκια που τα έφαγε κι αυτός κι η πιστή του
γυναίκα που θέλησε να λάβει κι αυτή μέρος στο πείραμα.
Μια άλλη γυναίκα , με την πλάτη γυρισμένη στον θεατή
κοιτάζει ακόμα και σήμερα, ευθεία μπροστά της ένα τοπίο
απροσδιόριστο όπου το μόνο που διακρίνεται στο βάθος
είναι το φεγγάρι. Αυτός είναι ένας πίνακας που ο ΝΣΑΛΙ
απεικονίζει την «πραγματικότητα της ψευδαίσθησης».
Ο ΝΣΑΛΙ ήταν ένας δημιουργός πολύπλευρος, που γνώριζε
την κοινή αρχή και φιλοσοφική βάση τόσο των τεχνών όσο
και των επιστημών. «Αισθάνομαι ότι κολυμπάω πότε στο
κρύο νερό της τέχνης και πότε στο θερμό νερό της
επιστήμης» γράφει ο ίδιος στην
«Κατάκτηση του
παραλόγου» το 1935. Μελετά την επιστήμη, έχει φίλους
μαθηματικούς και φυσικούς – ένας ήταν και νομπελίστας –
παρακολουθεί τις εξελίξεις στη γενετική αλλά και τα
θεαματικά επιτεύγματα της εποχής του στον χώρο της
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φωτογραφίας και του κινηματογράφου. Παρόλα αυτά
επισημαίνει ότι η επιστήμη δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσει
ένα μεγάλο κομμάτι της πραγματικότητας, όπως η
φαντασία, η ψευδαίσθηση, η παραίσθηση, το παράλογο.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που
είναι πολύπλευρος
δημιουργίες. Ζωγράφος, χαράκτης, εικονογράφος, γλύπτης,
διακοσμητής,
σκηνογράφος
στο
θέατρο
και
τον
κινηματογράφο αλλά και συγγραφέας.

Ιερά Μανία
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Καθώς αυξάνεται η γνώση, φαίνεται όλο και πιο καθαρά
ένα κατανοητό σχήμα φτιαγμένο από σχετικότητες, που μας
επιτρέπει να ελπίζουμε, ότι ο άνθρωπος χάρη στην
επιστήμη αργά ή γρήγορα θα καταφέρει να διεισδύσει σε
αυτή την ικανότητα, όπως έκανε και στο παρελθόν με άλλα
φυσικά φαινόμενα. Η τάση αυτή για δημιουργία, για την
ερμηνεία φαινομένων αλλά και θεατρικών ρόλων, δεν είναι
έργο κάποιας ιδιότροπης υπερφυσικής ύπαρξης, κάποιου
θεού ή δαίμονα ή άλλων πνευμάτων, όπως φοβικά
ερμηνεύτηκε από τα συντηρητικά ιερατεία όλων των
εποχών. Όταν ο ηλικιωμένος καθηγητής ΠΕΣΕΝΚΟΥΕΡ
θέλησε τελείως ανορθόδοξα να βρει θεραπεία για τη
χολέρα, έζησε από θαύμα. Ήπιε καλλιεργημένα
μολυσματικά σωματίδια χολέρας, που πήρε από τον
συνάδελφο φίλο του , Ρόμπερτ Κωχ. τη συνέχεια
ανακαλύφθηκε το πρώτο εμβόλιο κατά της χολέρας..;
Πριν
μερικές
δεκαετίες
ο
Νίκος
Καζαντζάκης,
ακολουθώντας πιστά τη νιτσεϊκή του βίο-φιλοσοφία, έλεγε
ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε κάποιες παράξενες κι
αλλόκοτες μηχανές «που τις τροφοδοτείς με ψωμί, κρασί,
ψάρι, χόρτα και σου παράγουν αναστεναγμούς, γέλιο και
όνειρα». Από την ποιητική ματιά του Καζαντζάκη και από
τη σφαίρα της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας, η δημιουργία
και ο ανθρώπινος εγκέφαλος ως μηχανισμός που γεννά τον
εαυτό, ερμηνεύεται και από τις νευροεπιστήμες.
Οι περισσότεροι νευροεπιστήμονες σήμερα αποδέχονται
την ύπαρξη έξι βασικών συναισθημάτων που αντίστοιχα
τροφοδοτούν τη δημιουργία όταν μεταπλάθετε σε τέχνη.
ΘΤΜΟ - ΑΠΟΣΡΟΥΗ – ΥΟΒΟ- ΦΑΡΑ –ΛΤΠΗ – ΕΚΠΛΗΞΗ .
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Ο χάρτης του dr. Wager είναι ένα έξυπνο παράδειγμα του
πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργική απεικόνιση
μαγνητικού συντονισμού (FMRI) για να δούμε
πως
συνδέονται διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου που
εμπλέκονται σε μια και μόνο διαδικασία. Η γενετική άρχισε
να συμβάλλει στη μελέτη των συναισθημάτων το 1993, μετά
την ανακάλυψη μιας οικογένειας που συμπεριλάμβανε στα
μέλη της έναν αφύσικα μεγάλο αριθμό βίαιων εγκληματιών.
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Η ΘΕΨΡΙΑ ΣΨΝ ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΗΜΙΥΑΙΡΙΨΝ

« Η ποίηση είναι η οδός του νου
στο βαθμό που αποκαλύπτει την ανατομία
και την ψυχολογία
του θεϊκού σύμπαντος»
ΜΟΝΛΙ ΦΟΛ
-φυσικός-

Η

θεωρία ότι τα δύο ημισφαίρια έχουν αναλάβει

διαφορετικούς ρόλους πρωτοδιατυπώθηκε από τον Γάλλo
βιολόγο ΠΟΛ ΜΠΡΟΚΑ (1824-1880). Αργότερα, με την
βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, αποδείχθηκε ότι το
δεξί ημισφαίριο «ειδικεύεται» στη μουσική, στις τέχνες, στα
μαθηματικά, στη μαθηματική επιδεξιότητα, στην ικανότητα
προσανατολισμού και θεωρείται ότι ελέγχει τους
μηχανισμούς της διαισθητικής νοημοσύνης, της οπτικής
ερμηνείας και της ολιστικής αντίληψης.
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Αντίθετα οι λειτουργίες που εδρεύουν στο αριστερό
ημισφαίριο είναι περισσότερο λογικές, συμβολικές και
αναλυτικές. Έχει χαρακτηριστεί «ευγενές ημισφαίριο» και
σε αυτό εντοπίζονται τα κέντρα του λόγου και της λογικής.
Η πρόοδος της τεχνολογίας, ειδικότερα στον χώρο της
νευροαπεικόνισης, κάνει δυνατή τη σταδιακή εξιχνίαση
στοιχείων που συνθέτουν μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα
για την λειτουργία της γνώσης και της σύλληψης των
εννοιών.
Με βάση τις νευροαπεικονιστικές μεθόδους θεωρείται ότι
οι ικανότητες υποβόσκουν σ΄ολους μας αλλά υπερνικούνται
από τις πνευματικές λειτουργίες που επιβάλει η εγκεφαλικά
«αριστερή» κοινωνία μας. Μερικές φορές όμως φαίνεται ότι
αποκαλύπτεται -έστω και στιγμιαία- η ενόραση όταν
τυγχάνει να «πιάσουμε» κάτι αστραπιαία ή όταν
ανακαλύπτουμε ικανότητες που ως τότε αγνοούσαμε. Η
ύπνωση, ο εγκεφαλικός ερεθισμός κατά την διάρκεια
νευροχειρουργικών επεμβάσεων, η
συνομιλία με
ανθρώπους που ο λόγος τους μπορεί να προκαλέσει
ερέθισμα σκέψης ή χαλάρωση, προσκομίζουν στοιχεία που
παραπέμπουν σε ένα τεράστιο ρεζερβουάρ σκέψης, έμφυτο
σε κάθε άνθρωπο. Δεν είναι τυχαία φυσικά η θέση του
ΥΡΟΤΝΣ για τον ονειρικό κόσμο μας: « Η καταβύθιση στα
βάθη της ψυχής για να γνωρίσουμε τα ανυπολόγιστα
κίνητρα των πράξεών μας. Σα όνειρα αποτελούν το
τρανότερο παράδειγμα ερεθίσματος που μπορεί να αγγίξει
και να αναζωογονήσει αυτή την δεξαμενή.»
Οι ΜΙΛΕΡ και ΚΡΕΓΚ ΦΟΤ του πανεπιστημίου της
Ουάσιγκτον συνέκριναν τις απεικονίσεις των ασθενών με
άνοια με εκείνες ενός εννιάχρονου χαρισματικού
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αυτιστικού.
Σα
αποτελέσματα
έδειξαν
αυξημένη
κυκλοφορία αίματος σε συγκεκριμένα μέρη του νεοφλοιού, ο
οποίος παίζει σημαντικό ρόλο σε
λειτουργίες υψηλά
γνωστικές και μειωμένη στον αριστερό κροταφικό λοβό, τον
υπεύθυνο για λειτουργίες μνήμης και συναισθημάτων.
τα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι ΝΟΡΜΑΝ ΓΚΕΟΤΙΝΣ
και ΑΛΜΠΕΡΣ ΓΚΑΛΑΜΠΟΤΡΝΣΑ του Πανεπιστημίου
του Φάρβαρντ ανέπτυξαν μια εμπεριστατωμένη θεωρία
σχετικά με την λειτουργία των ημισφαιρίων. Οι δύο
νευρολόγοι
σημειώνουν ότι το αριστερό ημισφαίριο
ολοκληρώνεται αναπτυξιακά μετά το δεξί. Σο μυστικό της
χαμένης παιδικότητας που ψάχνουν μέσα από την τέχνη ή
από την γλώσσα των συμβόλων και της ποίησης άρχισε να
αποδεικνύεται και από την τεχνολογία.
Η εγκεφαλικά «αριστερή » κοινωνία μας παρεμβαίνει στα
νευρικά κυκλώματα στην σκέψη, στην ενόραση και
εμποδίζει να ανοίξει η πόρτα που οδηγεί στα βάθη του
εγκεφάλου και στις ανώτερες πνευματικές διεργασίες.
Ο Μ. ΜΙΚΙΝ του National institute of Mental Health
διακρίνει δύο κύρια νευρικά κυκλώματα που ελέγχουν της
μνημονικές λειτουργίες: Ένα ανώτερο που ελέγχει την
σημασιολογική, εννοιολογική και γνωστική μνήμη και ένα
κατώτερο που ελέγχει την πιο πρωτόγονη διαδικαστική
μνήμη. Η μνήμη των ανθρώπων της διανόησης και των
τεχνών φαίνεται ότι ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.
Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι μεγάλοι στοχαστές των Ελληνικών γραμμάτων,
ΠΛΑΣΩΝΑ, ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ, ΑΙΦΤΛΟ , ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ,ΠΑΡΜΕΝΙΔΗ
μπόρεσαν και έδωσαν έννοιες οι οποίες σημάδεψαν τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό.
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«την ελληνική γλώσσα μπορείς να βρεις τις πρώτες έννοιες εκφρασμένες»
ΦΑΙΖΕΝΜΠΕΡΓΚ.

« ταν κάποτε φύγω από τούτο το φως
θα ελιχθώ προς τα πάνω
όπως ένα ρυακάκι που μουρμουρίζει.
Κι αν τυχόν κάπου στους γαλάζιους διαδρόμους
συναντήσω αγγέλους θα τους μιλήσω ελληνικά,
επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες.
Μιλάνε μεταξύ τους με μουσική.»
Από την συλλογή «Εκκρεμής δωρεά» του Νικηφόρου Βρεττάκου

Ο Αστροφυσικός ΜΑΝΟ ΔΑΝΕΖΗ αναφέρει για τις
συμβάσεις των εννοιών: « Ακουμπώ το τραπέζι; Σο
τελευταίο δομικό στοιχείο του χεριού μου με το πρώτο
συστατικό δομικό στοιχείο του τραπεζιού απέχει άπειρη
σχετική απόσταση. Ποτέ δεν το ακουμπάμε.»
Η
Ποίηση δημιουργεί σχήματα και μορφές που
υλοποιούνται σε τομείς πέρα των Ευκλείδειων χώρων των
τριών διαστάσεων. Όσα βλέπουμε άλλωστε τα βλέπουμε
εξαιτίας αδυναμιών των αισθήσεών μας.
Σα μάτια μας για παράδειγμα έχουν τρεις μεγάλες
αδυναμίες;
Α) Δεν μπορούν να δουν όλες τις ακτινοβολίες.
Β) Δεν μπορούν να διακρίνουν ανεξάρτητα πράγματα που
είναι πολύ κοντά.
Γ) Δεν μπορούν να διακρίνουν καθόλου αντικείμενα που
είναι μικρότερα κάποιων διαστάσεων.
Αν δεν είχαμε αυτά τα «ψεγάδια» θα βλέπαμε ένα τεράστιο
και πυκνότατο υλικό. Ένα «χυλό» από σωματίδια.

Ιερά Μανία

25

Η επιστήμη δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσει ένα μεγάλο
κομμάτι της πραγματικότητας, όπως η ύπαρξη της
φαντασίας, το όνειρο, η ψευδαίσθηση, η παραίσθηση, το
παράλογο. Ο μηχανισμός της όρασης λοιπόν, ως εργαλείου
για την ανακάλυψη της τρίτης διάστασης, οδηγεί στην
ανάγκη της σύνθεσης.
Ο
Σ. ΝΤΑΛΙ
οδηγείται
στη δημιουργία των
στερεοσκοπικών του έργων. Πέρα από την επιστήμη,
ανατρέχει στους παλαιότερους ζωγράφους, στις αντιλήψεις
τους περί προοπτικής και ακόμη στους παλαιούς νόμους του
Ευκλείδη για την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. Για τον
ίδιο λόγο επιστρέφει στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, οι
οποίοι πίστευαν ότι το μάτι δεν δέχεται οπτικά ερεθίσματα
από τα αντικείμενα, αλλά εκπέμπει. Αν για τους Αρχαίους
Έλληνες λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο πίστευαν ότι
βλέπουμε επηρέαζε τον κόσμο τους, το ίδιο συνέβαινε και
με τον ΝΣΑΛΙ.
Σο θέμα είναι να κατανοήσουμε την σημαντική
πληροφορία που είναι μέσα μας. Να κατανοήσουμε ότι στα
άστρα δεν θα φτάσουμε ποτέ. Γιατί στα άστρα είμαστε!
Ο Ποιητικός λόγος είναι ο μόνος από όλους τους λόγους
που επιχειρεί να ανακαλύψει τις πνευματικές – νοητικές ηθικές δυνάμεις δια-συμπαντικής ισχύος, που περιέχονται
μέσα στις ακτίνες ενέργειας.
Μέσω της ποίησης η πρόσβαση στα υπεραισθητικά πεδία
άνοιγε τις πύλες της ενόρασης (Πλάτων). Αλλά αφού η
λογική είναι ανήμπορη να ξεπεράσει τα χρονοτοπικά όρια
ο διανοούμενος έψαχνε δρόμους από την Αρχαία εποχή
στην απόπειρά του να αναδείξει την δυνατότητα του άλλου
νου. Ο χρησμός, ο ποιητικός λόγος βρήκε καταφύγιο και
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μέσα στα Μαντεία, όπου τα Ιερατεία
διατύπωναν
επιλεκτικά την συμβολή τους στη γλώσσα του νου.
Η γενική αρχή ήταν ότι η ανθρώπινη γνώση είναι ατελής.
( σε σύγκριση προς ένα θείο νου) και συλλαμβάνει μόνο
πλευρές της πραγματικότητας χωρίς να είναι σε θέση να
εξαντλήσει σε μία στιγμή όλα τα δεδομένα.
Με
την
ενόραση μπορούσε να έχει άμεση εποπτεία της έννοιαςιδέας
χωρίς την μεσολάβηση
της λογικής ή
του
περιορισμού των αισθήσεων.
Ο ΠΛΑΣΩΝ μιλούσε για την αιφνίδια φώτιση, για την
ιδιαίτερη μορφή εσωτερικής πνευματικής εμπειρίας . Ο
PASCAL για την λογική της καρδιάς.
Ο
Ποιητικός λόγος
συμπυκνώνει
το σύνολο των
πνευματικών δυνάμεων τον νου και τη διάνοια, την
υπέρτερη δηλαδή πνευματική δύναμη, την πνευματική
ολότητα που προϋπάρχει στον άνθρωπο. Ήταν η
εντελέχεια, κατά τον Αριστοτέλη, δηλαδή το περιεχόμενο
μέσα στον εαυτό, το τέλος και ο σκοπός της ύπαρξης.
Ο παγκόσμιος λόγος, η έννομη τάξη του σύμπαντος, η
σύλληψη του Παγκόσμιου νου και της αρχής που διέπει το
ύμπαν ήταν, είναι και θα είναι η αναζήτηση που
εμπνέεται από την Ποίηση
« Σην μεν φύσιν εξηγούμεν, την δε ψυχικήν ζωήν
κατανοούμε» λέγει χαρακτηριστικά ο DILTHEY. Σο υπέρατομικό νόημα, το νόημα συναρτήσεων αντικειμενικών
μορφών του πνεύματος, συλλαμβάνεται και αποκαλύπτεται
στο βίωμα των μορφών αυτών (SPRANGER) και δεν
ερμηνεύεται με λογικές συνδέσεις πχ αιτιοκρατικού
χαρακτήρα, με την βοήθεια της διάνοιας , αλλά μέσω της
έννοιας του «κατανοείν». Σην ενσυναίσθηση .
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Η ενσυναίσθηση είναι η βάση πάνω στην οποία
εδραιώνονται όλες οι ανώτερες έννοιες. Η ουσία του παντός,
ο ανώτερος νόμος. Σο πρώτο από το οποίο προέρχονται τα
άλλα. Η αρχή της προσδιοριστίας του W. HEISENBERG
κλόνισε την κυριαρχία του νόμου της αιτιότητας στην
περιοχή της μικροφυσικής.
Για πρώτη φορά συνέβη στη Υυσική η παραδοχή μιας
θεωρίας η
οποία δεν επιτρέπει
μια
ερμηνεία
ανταποκρινόμενη στα πραγματικά δεδομένα της φυσικής
εποπτείας.
Η Διάσταση της μακρό και μικρό - φυσικής οδήγησε σε
προβλήματα οριακά: πχ εποπτεία ή αφαίρεση; . Η Έρευνα
προσπαθεί να συνθέσει τις δύο θεωρίες σκοπεύοντας στην
μία έσχατη Αρχή.
Η Θεωρία του EINWTEIN δεν μπόρεσε να λύσει το
πρόβλημα της έσχατης αρχής. Σο πρόβλημα αυτό
περιλαμβάνει
όλα
τα
σοβαρά
προβλήματα
της
μικροφυσικής. Είναι γεγονός ότι « Κατά την παρούσαν
εποχήν το κεντρικόν πρόβλημα της θεωρητικής φυσικής
είναι η διατύπωσις –μαθηματικώς- των νόμων, οι οποίοι
προσδιορίζουν την συμπεριφοράν των στοιχειωδών
σωματιδίων. υμπεραίνομεν δε από την πειραματικήν
πραγματικότητα ότι μία ικανοποιητική θεωρία των
στοιχειωδών σωματιδίων είναι συγχρόνως και μια θεωρία
της φυσικής γενικώς, και κατά συνέπειαν, μία θεωρία δια
κάθε τι το οποίον εξαρτάται από την Υυσικήν» (Απόσπασμα
από τις παραδόσεις του Υιλοσόφου Γ. Αντωνόπουλου- για
το ύνολο, την δομήν, την αξία, το βίωμα και την έκφραση
μέσω των επιστημών- Σμήμα Κοινωνιολογίας).

28

Θανάσης Πάνου

O WERNER HEISENBERG (μαθητής του BOHR και δάσκαλος
του WEIZSACKER) ερμηνεύοντας το διπλό φαινόμενο της
συμπληρωματικότητας, παραδέχεται την ύπαρξη μιας
παγκοσμίου ενέργειας, (σύμφωνα με την έννοια της
συμπληρωματικότητας τα ελάχιστα μέρη της ύλης δεν
μπορούν να οριστούν ούτε ως σωματίδια ούτε ως κυμάνσεις,
αλλά κατά το εκτελούμενο εκάστοτε πείραμα δηλαδή της
εκάστοτε τιθέμενης ερώτησης, εμφανίζεται σκόπιμο να
περιγράψουμε αυτά ή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.)
Η Ύλη εκδηλώνεται μεν ως σωματίδιο, αλλά τα ελάχιστα
μέρη της ύλης δεν αποτελούν αμετάβλητες ουσίες αλλά
διάφορες μορφές μιας ενέργειας. Ότι παρατηρούμε είναι η
απάντηση στις προκλήσεις του πειράματος. Είναι η
αμοιβαία αλληλεπίδραση με την δική μας διάταξη μέτρησης.
Σροχιές ηλεκτρονίων κατά την συνηθισμένη έννοια δεν
υπάρχουν αλλά πιθανότητες μιας μελλοντικής παρουσίας
(η συνάρτηση της πιθανότητας είναι μια μαθηματική
έκφραση υφιστάμενων δυνατοτήτων). Η γλώσσα
των
Μαθηματικών είναι επαρκής για την περιγραφή της
συμπεριφοράς των ελαχίστων σωματιδίων.
Ση γνώμη αυτή την στηρίζει ο HEISENBERG στα σημερινά
πειραματικά δεδομένα πχ στο αποτέλεσμα της διάσπασης
των στοιχειωδών σωματιδίων με την βοήθεια κατάλληλων
επιταχυντών. Η καλύτερη ερμηνεία αυτών των φαινομένων
θα ήταν όχι η υπόθεση ότι τα σωματίδια έχουν διασπαστεί,
αλλά ότι από την ενέργεια δημιούργησαν άλλα σωματίδια
σύμφωνα προς τους νόμους της σχετικότητας. Κατά την
άποψή του, όλα τα σωματίδια αποτελούνται από την ίδια
θεμελιώδη ουσία, η οποία μπορεί να ονομαστεί «ενέργεια»
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και γίνεται κάτω από προϋποθέσεις «ύλη» που λαμβάνει τη
μορφή ενός στοιχειώδους σωματιδίου.
Σα αποτελέσματα των σημερινών πειραματικών δεδομένων
μας διδάσκουν ότι είναι δυνατό να συνδυάσουμε τις δύο
αντιτιθέμενες απόψεις: Ότι η ύλη είναι έπ’ άπειρο διαιρετή
και την άποψη ότι υπάρχουν ελάχιστες μονάδες ύλης «άνευ
αντιφάσεως».
O HEISENBERG, λαμβάνοντας ως αφετηρία τα σύγχρονα
επιτεύγματα, προτείνει την πραγματοποίηση ενός
προγράμματος έρευνας το οποίο αποσκοπεί στη διατύπωση
μιας ενιαίας θεωρίας που θα περιλαμβάνει την θεωρία των
πεδίων της ύλης και την Κβαντική θεωρία της ύλης. Η νέα
σύνθεση που θα προκύψει (η οποία σημαίνει βασικά την
σύνθεση κλασσικής και μη κλασσικής φυσικής) θα μπορεί
να χρησιμεύσει ως βάση για την Υυσική γενικά. (Σόσο ο
HEISENBERG όσο και ο Γερμανός φυσικός WEIZSAKER
εργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση).
Αυτή η νέα σύνθεση, που αποσκοπεί με την σκέψη του ο
HEISENBERG μας φέρνει πίσω, στην αναζήτηση της
ΑΛΗΘΕΙΑ της Ελεατικής σχολής . Η αλήθεια, κατά τον
ΠΑΡΜΕΝΙΔΗ, πηγάζει από την καθαρή νόηση. το
φιλοσοφικό του ποίημα «περί φύσεως», που αποσπάσματα
του έχουν σωθεί, η θεά της αλήθειας εξαγγέλλει την έννοια
του ΕΙΝΑΙ, του απόλυτου, του Ενός, του διαιώνιου. Επειδή το
ΕΙΝΑΙ είναι ένα, μια είναι και η αλήθεια. Όσα λαμβάνουν
χώρα στον αισθητό μας κόσμο, όσα δηλαδή γίνονται, είναι
φαινόμενα, δηλαδή το γίγνεσθαι είναι φαινομενικό. Σο
ΕΙΝΑΙ, επειδή είναι αγέννητο, άφθαρτο, ολόκληρο, είναι
ακλόνητο και δίχως τέλος. Πώς να γεννηθεί, αφού για να
συνέβαινε αυτό θα έπρεπε να είχε προκύψει από ένα άλλο
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ΕΙΝΑΙ. Γι αυτό είτε υπάρχει είτε όχι. Και υπάρχει μόνο στον
εαυτό του μένοντας πάντα σταθερό και ακίνητο. Σην
τεχνική της εννοιολογικής σκέψης συνειδητά την εφάρμοσε
ο μαθητής του Παρμενίδη ο ΖΗΝΨΝ .
Ο ΖΗΝΩΝ προσπάθησε με οξύνοια και σπινθηροβόλο
πνεύμα να αποδείξει το αδιαίρετο, το συνεχές στο χώρο και
εκείνο που βρίσκεται σε κίνηση. Η Διαλεκτική του έχει
επηρεάσει βαθιά όχι μόνο τον ΚΑΝΣ αλλά και τον ΕΓΓΕΛΟ,
όπως και τους σύγχρονους στοχαστές . Δύο είναι τα σκέλη
της φιλοσοφικής του θεώρησης:
Σο πρώτο μάχεται την πολλαπλότητα, το δεύτερο την
κίνηση.
Η άρνηση των δύο στοιχείων επιχειρείται με μια σειρά από
αποδείξεις:
Α) Η ΑΝΑΙΡΕΗ ΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΗΣΑ:
ΠΡΨΣΟ : Αν το ον είναι πολλά, έπρεπε να είναι άπειρα
μικρό καθώς και άπειρα μεγάλο. Μικρό γιατί οι μονάδες που
θα το αποτελούσαν έπρεπε να είναι αδιαίρετες, δηλαδή με
μέγεθος μηδέν, μεγάλο γιατί το καθένα από τα κομμάτια
του έπρεπε να έχει ένα άλλο πριν από αυτό, που θα
βρισκόταν σε κάποιαν απόσταση από εκείνο, το ίδιο όμως
θα γινόταν και με το ίδιο και έπειτα συνέχεια.
ΔΕΤΣΕΡΟ: Θα έπρεπε το όν και κατά τον αριθμό να είναι
περιορισμένο ταυτόχρονα και απεριόριστο, δηλαδή το
άπειρο. Περιορισμένο γιατί δεν θα υπήρχαν περισσότερα
όντα από εκείνα που υπάρχουν, απεριόριστα γιατί, για να
είναι πολλά, έπρεπε κάθε δυο όντα να ΄χουν ανάμεσα τους
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ένα τρίτο, όπως και το ίδιο μαζί με καθένα από τα δυο. Και
αυτό θα συνεχιζόταν στο Άπειρο.
ΣΡΙΣΟ: Αν όλα είναι μέσα στο χώρο, αυτός θα πρέπει να
είναι μέσα σε έναν άλλο χώρο και αυτός σε έναν άλλο και
πάει λέγοντας.
ΣΕΣΑΡΣΟ: Αν μια οκά κεχρί που ρίχνουμε στη γη βγάζει
ένα κρότο, το ίδιο θα έπρεπε να γίνει και με ένα σπυρί κεχρί,
πράγμα που δε συμβαίνει. Αν λοιπόν αυτό τον γνωστό
θόρυβο του σπυριού τον αυξήσουμε, δεν προκύπτει κανένα
μέγεθος θορύβου.
Β) Η ΜΗ ΤΠΑΡΞΗ ΣΗ ΚΙΝΗΗ:
ΠΡΨΣΟ : Δεν είναι δυνατό να φθάσει κανείς στο τέλος ενός
δρόμου επειδή δε μπορεί να διανύσει ένα άπειρο αριθμό
σημείων μέσα σε έναν πεπερασμένο χρόνο. Πρώτα πρέπει
να διανύσει το μισό της όλης απόστασης, ύστερα από το
μισό το άλλο μισό και αυτό μέχρι το άπειρο.
ΔΕΤΣΕΡΟ : «Ο ταχύπους» ΑΦΙΛΛΕΤ δε μπορεί να φθάσει
τη χελώνα αν αυτή τον προσπερνά λίγο. Και τούτο γιατί
εκείνος όταν φθάσει στη θέση της, εκείνη θα έχει
μετακινηθεί πιο μπροστά σε άλλη, την οποία θέση όταν
φθάσει ο Αχιλλέας η χελώνα θα έχει εγκαταλείψει και θα
έχει μετακινηθεί σε μια Σρίτη κοκ
ΣΡΙΣΟ : Αν έχουμε τρία σώματα από τα οποία το ένα να
είναι ακίνητο και τα δύο άλλα να κινούνται με την ίδια
ταχύτητα από αντίθετη κατεύθυνση, τότε το διάστημα του
χρόνου είναι το μισό που απαιτείται ή κινούνται δυο φορές
γρηγορότερα.
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ΣΕΣΑΡΣΟ : Ένα βέλος που εκτοξεύεται μένει ακίνητο γιατί
είναι υποχρεωμένο να διέλθει μια σειρά από σημεία μέσα
στο χώρο, όπου αναγκαστικά, έστω και απειροελάχιστα
στέκεται, άρα δεν υπάρχει κίνηση.
Ο Ζήνων με τις αποδείξεις
του αυτές
(που
χαρακτηρίζονται ως σοφίσματα), εφάρμοσε την τεχνική της
εννοιολογικής σκέψης συνειδητά. Η ιδιοτυπία του είναι ότι
αποδείχνει από τις συνέπειες, το άτοπο των αρχικών
γνωστών πραγμάτων, δηλαδή μεταχειρίζεται αυτό που
ονομάζουμε «εις‘ άτοπο απαγωγή»
( Ο Ζήνων μαζί με τον Ηράκλειτο, Αναξίμανδρο, Παρμενίδη και
Πυθαγόρειους είχαν εφαρμόσει τη διαλεκτική μέθοδο με ξέχωρο
τρόπο ο καθένας).
ΝΕΟΚΛΗ ΑΡΡΗ – Α΄ ΣΟΜΟ ΑΡΦΑΙΟ ΚΟΜΟ
(Η γέννηση της κοινωνικής σκέψης)
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Η ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ Η ΜΕΣΑΥΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ

-ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΡΦΑΙΟ ΚΟΜΟ ΣΟ ΗΜΕΡΑ-

« η έννοια,
είναι ένα σχήμα μη πραγματικό

εγκλείει μία ουσία,
που αντιστοιχεί στο
περιεχόμενο της
σκέψης.»

Οι σκέψεις, η λογοτεχνία, η φιλοσοφία , η ποίηση και η
μυθολογία των Αρχαίων λαών κρύβει σοφία που αν
ερμηνευτεί με επιστημονικό στείρο μάτι τότε χάνουμε όλο
το μεγαλείο της μεταφυσικής Ποιητικής. Φάνουμε την
πρώτη ενορατική σύλληψη του κόσμου και της ζωής. Σα επί
μέρους στοιχεία, αρχικά , που συνθέτουν τον κόσμο
εκλαμβάνονται σε προέκταση της ανθρώπινης φύσης που
τα θεωρεί. Ο πρωτόγονος άνθρωπος βλέπει τις δυνάμεις της
φύσης, τα ζώα και τα φυτά, το περιβάλλον του γενικά
προσδίδοντας σε αυτό τις δικές του ιδιότητες .Καταλήγει σε
μια προβολική μεταφορά της δικής του συνείδησης στα
διάφορα άψυχα αντικείμενα ή τα έμψυχα όντα. Μεταφέρει
δηλαδή τον εαυτό του στο περιβάλλον και το συνθέτει με
στοιχεία-ιδέες που σκέπτονται, αισθάνονται και ενεργούν
όπως αυτός.
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Η βασική προϋπόθεση για να καθοριστεί με αυτό τον τρόπο
ο κόσμος ήταν η ΑΤΣΟΤΝΕΙΔΗΗ του Ανθρώπου, η
ΑΤΣΟΓΝΨΙΑ του, αλλά και αυτή η θέση είχε σαν
προϋπόθεση την αντίληψη της ύπαρξης του σε αντιδιαστολή
προς την ανυπαρξία. Ο άνθρωπος το μοναδικό έμβιο ον που
ζει τον θάνατό του, που γνωρίζει ότι πρόκειται στον αόριστο
μέλλοντα να πεθάνει, δηλαδή που έχει συνείδηση της
επικείμενης ανυπαρξίας του, είναι επόμενο σε αυτή την
απαισιόδοξη πραγματικότητα μπρός, να απογοητευτεί και
να θέσει σε λειτουργία τις ανώτερες λειτουργίες της νόησης
για να συλλάβει την αλήθεια της ύπαρξης. Ο μύθος
μολονότι έχει δομηθεί κατά βάση από τα υλικά του φυσικού
υπαρκτού κόσμου, εκφράζει τα πέρα από την φύση, γιατί
ακριβώς περιλαμβάνει στη σύσταση του τις υπερέχουσες
απ΄αυτή δυνάμεις, τον φαντασιακό κόσμο των πνευμάτων.
Κατορθώνει να καθοδηγήσει την σκέψη εκεί που η ίδια
είναι ανίσχυρη να φτάσει μόνο με την λογική.
Σο ανθρώπινο πνεύμα μέσα στην υπαρξιακή του αγωνία
δημιουργεί την συλλογική συνείδηση, το κοινό πεδίο του
«εμείς» μέσα στο οποίο το «εγώ» του ατόμου ολοκληρώνεται
και ταυτίζεται με την ομάδα .Η υπαρξιακή αγωνία του
ανθρώπου είναι ταυτόχρονα
και μεταφυσική
και η
τελευταία αναπτύσσεται από την ελπίδα του ποιητικού
λόγου που προσβλέπει πέρα από τον υλικό και φθαρτό
κόσμο που μας περιβάλλει.
Όπως δεν έχει σημασία για ένα άγαλμα η πρώτη ύλη, το
μάρμαρο που λαξεύει ο γλύπτης, αλλά η μορφή και το είδος
που το ίδιο παριστά έτσι θεωρούμε και άσκοπη την
αναζήτηση των συσχετίσεων και τις συγγένειες ανάμεσα
στις Αιγυπτιακές τελετουργίες και τον λόγο τους, την
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Ορφική λατρεία
και τα ελευσίνια μυστήρια
, την
Πυθαγόρεια φιλοσοφία η την φιλοσοφία του Πλάτωνα. Αυτό
που μας ενδιαφέρει είναι η σύλληψη της πρώτης αρχής
μέσα από τον πανανθρώπινο νου ενορατικά.
Η «μαγική σκέψη» μακριά από την αυστηρή λογική και την
επιστημονική μέθοδο λειτουργεί πολύ διαφορετικά από την
αιτιοκρατικά αντίληψη. Έτσι και η Μεταφυσική Ποιητική
της Ελληνικής Μυθολογίας και η ψυχολογική ανάλυσή της
έχει ως σημείο εκκίνησης τις μυστικές κλείδες τις γνώσης.
(Αρκάνα)
Ακόμα και στη ψυχική Αλχημεία η κάθαρση του «εγώ»
επιτυγχάνεται μέσα από φάσεις στις οποίες η κατάληξη
είναι ο πολλαπλασιασμός και η προβολή. Η προβολή των
τοπίων της ψυχής.
την προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε ολιστικά τα δύο
είδη γνώσης βλέπουμε την Ελληνική μυθολογία ως
μυστική κλείδα για την σπουδή του Τπεραισθητού.
Σα δύο είδη γνώσης κατά τον Δημόκριτο είναι α) «σκοτίη»
δηλαδή η γνώση μέσα από τις αισθήσεις και β) «γνησίη»
δηλαδή με την νόηση και το υπεραισθητό. Μια αποδέσμευση
από την αυστηρή μέθοδο της επιστήμης δεν σημαίνει
βέβαια και απόρριψή της
στη προσπάθεια της
απελευθέρωσης της έρευνας για την σπουδή του νου. Και
όπως αναφέρεται, ο διψασμένος οδοιπόρος αν βρει νερό
στην έρημο δεν θα ρωτήσει αν το νερό είναι από ποτάμι η
από πηγή αλήθεια μένει στο ότι πίνει νερό και αυτό του
χρειάζεται.
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την Ελληνική Μυθολογία βλέπουμε μια τριμερή υπόσταση
του ανθρώπινου νου.
ΤΠΕΡΤΝΕΙΔΗΗ – ΤΠΟΤΝΕΙΔΗΣΟ - ΤΝΕΙΔΗΣΟ
την αρχαία εποχή - όταν η αρχή των πάντων- οι λίγοι οι
ενορατικοί θα λέγαμε, δηλαδή οι πρωτοπόροι της σκέψης
χρησιμοποιούσαν
την
υποσυνείδητη
η
όποια
αδρανοποιείται αν η ανθρώπινη κοινωνική δομή στηρίζεται
στον ορθολογισμό των πάντων. Σο ανθρώπινο όν
χρησιμοποιούσε και το Τποσυνείδητο , δηλαδή την δεύτερη
ισχυρότερη λειτουργία του νου η οποία κινείται σχεδόν σε
όλους ιδιαίτερα κατά τον ύπνο. (ΥΡΟΤΝΣ) Αργότερα όμως
όταν η ζωή επέβαλε την παρουσία της με βιοτικές ανάγκες
διογκώνοντας τον αγώνα αυτοσυντήρησης του ανθρώπου
μέσω της υλικής απόλαυσης ενδυναμώθηκε η συνείδηση σε
μεγάλο βαθμό. Δηλαδή η λογική – ο ορθολογισμός. Άδω
αρχίζει και το μεγάλο δράμα του ανθρώπου. Η Εξασθένηση
της Τπερσυνείδησης ενώ το υποσυνείδητο βουλιάζει σε
βάθη υπολειτουργίας και το συνειδητό γιγαντώνει.
Οι μυστικές κλείδες στην Ελληνική Μυθολογία είναι :
Ο ΟΤΡΑΝΟ = ΤΠΕΡΤΝΕΊΔΗΗ . Η αφάνταστα ισχυρότερη και
σοφότερη λειτουργία του νου. ( ιεροφάντες , Μυστήρια, ενορατική μέθοδος
στην επιστήμη)
ΤΠΟΤΝΕΙΔΗΣΟ . Η πρωτόλεια δύναμη μέσα μας. Σα
ορμέφυτα . ( Η καταβύθιση στα βάθη της ψυχής κατά τον ΥΡΟΤΝΣ)
Ο ΚΡΟΝΟ =

= ΤΝΕΙΔΗΣΟ . Η λογική . Ενδυνάμωση από τις βιοτικές
ανάγκες. (Σεχνολογικός πολιτισμός)
Ο ΔΙΑ
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Η ΜΕΣΑΥΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΧΤΦΟΔΡΑΜΑ
ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ

την

αρχή γεννήθηκε το Φάος, ένας απέραντος σκοτεινός
χώρος, που μας φέρνει στο νου αυτό που σήμερα
ονομάζουμε Διάστημα. Ύστερα από το Φάος γεννήθηκε η
μεγάλη θεά Γαία ή Γη,
η « μητέρα των
πάντων» που πάνω στο πλατύ στέρνο της φιλοξενεί κάθε
ζωή. Μαζί με την Γη γεννήθηκε ο Θεός Έρωτας, όχι το παιδί
της Θεάς Αφροδίτης που ακόμα δεν είχε γεννηθεί , αλλά
μια θεότητα που φαίνεται πως συμβόλιζε την «παγκόσμια
έλξη» τη δύναμη δηλαδή που συγκρατεί τα ουράνια
σώματα στην τροχιά τους, που δίνει βάρος στα αντικείμενα
και χάρη σε αυτά ο πλανήτης μας διατηρεί την ατμόσφαιρά
του και φυσικά τη ζωή στην επιφάνεια του. (Ας θυμηθούμε
σε αυτό το σημείο τις κινητήριες δυνάμεις της ζωής κατά τον
Φρόυντ, τον Ερώτα και τον Θάνατο)
Μέσα από το χάος γεννήθηκαν ύστερα το Έρεβος και η
Νύχτα , δύο Θεότητες του σκοταδιού, ( Δημόκριτος : σκοτίη
γνώση) που με την σειρά τους γέννησαν τον Αιθέρα και την
Ημέρα. Η Γη πάλι, η μεγάλη μητέρα , γέννησε πολλά
παιδιά. Πρώτα γέννησε τον Ουρανό ( Σην Τπερσυνείδηση) ,
τα Όρη και τον Πόντο(Θάλασσα –νερό) συμπληρώνοντας
έτσι την ομάδα των μεγάλων Θεών , που αποτελούν την
βάση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη μας.
τη συνέχεια η Γη παντρεύτηκε τον Ουρανό και γέννησε
τους Σιτάνες. η Γη και ο Ουρανός βρίσκονταν πολύ κοντά.
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Σο ζευγάρωμά τους έγινε στις υψηλές κορυφές των βουνών
, τα σημεία επαφής τους, μέρη ιερά , γεωδαιτικά σημεία
στα οποία κτίστηκαν πολλοί λατρευτικοί ναοί. Η Ρέα παιδί
τους, η μεγάλη πανάρχαια θεά ,λατρευόταν στις υψηλές
κορυφές των βουνών και των λόφων καθώς και στα Ιερά
σπήλαια , την μήτρα της Μάνας Γης που συμβόλιζαν την
ζωή και την μητρότητα.
Άλλα Αθάνατα παιδιά τους εκτός από τους Σιτάνες
ήσαν οι Κύκλωπες και οι Εκατόγχειρες. Βλέποντας ο
Ουρανός πως η γυναίκα του γεννούσε τόσο δυνατά και
άγρια παιδιά, φοβήθηκε από την αρχή για τον ίδιο τον θρόνο
του. Για να αποφύγει λοιπόν την μοίρα, έπιανε τα παιδιά του
μόλις γεννιόνταν , τα έδενε και τα γκρέμιζε στον Σάρταρο,
στα έγκατα της Γής. ( Η απώθηση των παιδιών – σκέψεωνιδεών στα σπλάχνα της Γής , στο Τποσυνείδητο θεωρείται
και ως μία από τις σημαντικές άμυνες του Εγώ στην
ψυχολογία)
Η Γη ως μάνα, πονούσε τα παιδιά της και αποφάσισε να
βγάλει από τα σπλάχνα της ένα από τα παιδιά της τον
Κρόνο, (Σο Τποσυνείδητο) και του έδωσε ένα μεγάλο
σιδερένιο δρεπάνι να πολεμήσει τον Ουρανό. (Μέσω του
Τποσυνείδητου η πρόσβαση σε υπεραισθητικά πεδία είχε
ανοιχτές τις πύλες της φυλακής που θα επέβαλε κατόπιν το
υνειδητό, η λογική)
Φτύπησε με το δρεπάνι
τον Ουρανό ο Κρόνος τον
τραυμάτισε βαριά και τον ανάγκασε να απομακρυνθεί από
την κοντινή σχέση που είχε με την Γη.( Οι ανώτερες
υπεραισθητές λειτουργίες παραγκωνίζονται από την Γη –
σώμα του Ανθρώπου. Η γλώσσα του Τπερσυνειδητού
γίνεται πια προνόμιο των Μαντείων
που μέσω των
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χρησμών διατύπωναν την συμβολή τους στη γλώσσα του
υποσυνείδητου άλλα και του Τπερσυνείδητου)
Ο Αθάνατος Ουρανός νικήθηκε αλλά δεν έχασε την Ζωή
του από το χτύπημα του Κρόνου, αλλά μόνο έχασε τον
θρόνο του. ( Η ελπίδα ζει πάντα μέσα στην Ελληνική σκέψη,
Η ενόραση
ανοίγει τις πύλες τις επικοινωνίας με το
Τπερσυνειδητό και η μεταφυσική του Ποιητικού λόγου
φέρνει την αρμονία στο διχασμό της εξωτερικής με την
εσωτερική πάλη του ανθρώπινου νου και σώματος.).
Ύστερα από την ήττα του Ουρανού, άρχοντας του κόσμου
έγινε ο Κρόνος, που για να έχει ασφαλισμένο τον θρόνο
του, έπιασε τους αδελφούς του , τους Κύκλωπες και τους
Εκατόγχειρες, τους
έδεσε και τους έριξε ξανά στον
Σάρταρο, όπου έβαλε για φύλακα ένα αποκρουστικό και
ανίκητο τέρας, την Κάμπη.
Ο Άρχοντας Κρόνος παντρεύτηκε την Ρέα και έκανε μαζί
της πολλά παιδιά. πρωτύτερα όμως ο Ουρανός και η Γη του
είχαν προφητεύσει πως και αυτός θα έχανε κάποτε το θρόνο
από ένα από τα παιδιά του. Γιαυτό , κάθε φορά που η Ρέα
γεννούσε ένα παιδί, ο Κρόνος το έπιανε και το κατάπινε. Η
ΓΗ και ο Ουρανός τη λυπήθηκαν και τη συμβούλευσαν να
πάει να γεννήσει στην Κρήτη, για να σώσει το παιδί της. ( Η
Ρέα απελπισμένη και απαρηγόρητη. Η συναισθηματική πίεση
ανοίγει τους πυλώνες με την
ενόραση. Ο Ουρανός –
υπερσυνείδηση- εμφανίζεται συμβουλευτική- Ο σαμανισμός –
η υπέρ- έκσταση μέσα ακόμη και από τον χορό λειτουργεί
ψυχοτροπικά-αποδεσμευτικά .)
Η Ρέα όταν κατάλαβε πως πλησίαζε ο καιρός να γεννήσει,
πήγε σε μια σπηλιά στο βουνό Ίδη και εμπιστεύτηκε το
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τελευταίο παιδί της , τον Δία , στις Νύμφες που μεγάλωσε
από το γάλα μιας κατσίκας της Αμάλθειας και από το μέλι
άγριων μελισσών. Κάθε φορά που έκλαιγε μαζεύονταν οι
Κουρήτες ή Κορυβαντες, ιερείς του τόπου, και χόρευαν έναν
πολεμικό χορό, χτυπώντας τα δόρατα πάνω στις πολεμικές
ασπίδες τους και κάνοντας τόσο δυνατό θόρυβο, που
σκέπαζε το κλάμα του Δία , ( Σο κλάμα, ο χορός με τα
στοιχεία της έκστασης είναι χαρακτηριστικά ακόμα και
στο σύγχρονο ψυχόδραμα (ΜΟΡΕΝΟ) και λειτουργούν
θεραπευτικά-μέσω της κάθαρσης )
Με την βοήθεια της Μήτης , μιας κόρης του Ουρανού που
ήταν γνωστή για την σοφία της έδωσε ένα φάρμακο στον
Κρόνο για να βγάλει άθελα του από την κοιλιά του όλα τα
παιδιά που είχε καταπιεί, μαζί και το λιθάρι που του είχε
δώσει η Ρέα στη θέση του Δία.
Ο Δίας πήρε τ΄αδέλφια του , ανέβηκαν στη κορυφή του
Ολύμπου και άρχισαν τον πόλεμο με τον Κρόνο. Ο άγριος
πόλεμος που ξέσπασε ονομάστηκε Σιτανομαχία και
κράτησε δέκα ολόκληρα χρόνια. ( Οι ορμές του ανθρώπου –
το υποσυνείδητο κυριαρχεί στη πρώτη φάση της ζωής του εδώ μέχρι τα δέκα χρόνια- όπου η λογική το υνειδητό
εδραιώνεται μέσα από την λογική της
«αριστερά»
εγκεφαλικής κοινωνίας » όπως έχουμε αναφέρει μέσω της
κοινωνικοποίησης του παιδιού. Αυτό το πρότερο στάδιο
έψαχνε και ο ΠΙΚΑΟ .)
Ο Δίας ίσως να μην κατόρθωνε να νικήσει τον πατέρα του
αν δεν ελευθέρωνε με την βοήθεια της Γής μερικά τέρατα
που ο Κρόνος είχε φυλακίσει στον Αδη.(Εδώ βλέπουμε την
ανάγκη της ενόρασης , της βοήθειας που χρειάζεται η
λογική –Δίας- για να επιβληθεί του Τποσυνείδητου
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Άρχοντα-Κρόνος- που είναι ισχυρότερη λειτουργία του νου.
Σα τέρατα ιδέες , οι κύκλωπες –με το πελώριο το μάτι στη
μέση του προσώπου- στοιχείο στον εσωτερισμό για την
ενόραση- και οι Εκατόγχειρες –πανύψηλα τετράποδα
πλάσματαονειρικά
εφιαλτικά
πλάσματα
του
υποσυνείδητου όπως θα έλεγε και ο ΥΡΟΤΝΣ , ήσαν οι
δυνατοί σύμμαχοί του.)
Ο Δίας μικρότερος από τα αδέλφια του έγινε ο αρχηγός των
θεών και κύριος των ανθρώπων και με την βοήθεια της
δύναμης του τρομερού όπλου. του κεραυνού. ( Ο Δίας ως
μικρότερος συμβολίζει τις νέες ιδέες και ο κεραυνός στα
χέρια του την επιστημονική μέθοδο , την λογική και την
τεχνολογία.)
Η Γη πικραμένη από το χαμό των παιδιών της, των
Σιτάνων, αποφάσισε να τιμωρήσει τον Δία και τους άλλους
θεούς. Γι αυτό στο μέρος που είχε τρέξει παλιότερα το αίμα
του πληγωμένου Ουρανού, η Γη γέννησε κι΄άλλα παιδιά ,
για να συνεχίσουν το χαμένο πόλεμο. Αυτά τα παιδιά ήσαν
οι Γίγαντες , τερατόμορφα πλάσματα, με πελώρια σώματα
που κατέληγαν σε φιδίσια ουρά γεμάτη λέπια. ( Η
Τποσυνείδητη γεννά ιδέες στον αέναο αγώνα της με την
λογική – την ταγμένη πράξη στις βιολογικές ανάγκες του
ανθρώπου.)
Ο πιο άγριος από τους Γίγαντες , ο Συφώνας η Συφωέας,
ήταν τόσο ψηλός που άμα άπλωνε τα χέρια του το ένα
άγγιζε την Ανατολή και το άλλο την Δύση. Σα μάτια του
εκτόξευαν φωτιές και είχε εκατό κεφάλια. ( Η σοφία η
αιφνίδια σύλληψη εκτείνεται από την Ανατολή στην Δύση
και η δύναμη της είναι τεράστια όπως τεράστιος είναι και ο
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κόσμος των ιδεών. Η ανθρώπινη κοινωνία η ουτοπική κοινωνία
του Πλάτωνα είναι η πόλη των ιδεών)
Οι Γίγαντες κήρυξαν τον πόλεμο ενάντια στον Δία. Ο
πόλεμος αυτός συντάραξε ολόκληρο τον κόσμο και
ονομάστηκε Γιγαντομαχία. Κάποιος χρησμός έλεγε πως οι
θεοί θα νικούσαν , μόνο αν πολεμούσε μαζί τους ένας
θνητός.( Η ανάγκη της ύπαρξης του ανθρώπου –θνητού
είναι αναγκαία στην μεταφυσική ποιητική της Ελληνικής
μυθολογίας. Ο αγώνας αφορά τον κόσμο των ιδεών που
είναι μέσα στον άνθρωπο και πρέπει και ο ίδιος να λάβει
μέρος.)
Άδω πρέπει να σημειώσουμε τον συμβολισμό της γέννησης
της Αθηνάς. Ο Δίας ένοιωσε δυνατό πονοκέφαλο και
κατάλαβε πως κάτι υπήρχε στο κεφάλι του. Κάλεσε τον
Ήφαιστο τον θεϊκό τεχνίτη για να τον βοηθήσει. Μέσα από
το κεφάλι του Δία ξεπήδησε μια όμορφη και πάνοπλη κόρη
που κρατούσε στα χέρια της ένα μυτερό κοντάρι και το
κουνούσε απειλητικά. Ήταν η Αθηνά η Θεά της
οφίας.(Βλέπουμε ότι μέσα από το Κεφάλι του Δία, την
λογική γεννιέται η σοφία , πάνοπλη , επιθετική. Η δύναμη
της λογικής μεθόδου είναι φανερή)
Η Θεά Αθηνά είναι αυτή που νίκησε και τον Γίγαντα
Εγκέλαδο που τον πλάκωσε κάτω από την ικελία ή την
αντορίνη, όπου μουγκρίζει και ξυπνάει - το ηφαίστειο
φανερώνει την ύπαρξη του
( Οι
εκπληκτικές πτυχές στα ελληνικά αγάλματα εκτός από την
άριστη τεχνική τους συμβολίζουν και την μάχη της Αθήνας
με τον Εγκέλαδο, δηλαδή την σεισμικότητα του Ελληνικού
εδάφους. Σον ίδιο συμβολισμό συναντούμε και στον
πρωτομινωικό πολιτισμό πέντε και περισσότερο χιλιάδες
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χρόνια πριν την σημερινή εποχή. Η Κρητική ταυρομαχία ,
τα ταυροκαθάψια, ένα ευγενικό παιχνίδι αποσκοπούν στην
αποτροπή του σεισμού Ο ταύρος είναι σύμβολο και του
σεισμού στις Κρητικές Σαυροπαιδιές ενώ παρατηρούμε ότι
τα μυστήρια τελούνται σε περιοχές που μαστίζονταν από
σεισμούς.)
. Με την επικράτηση του ΔΙΑ –συνειδητού νου- θεσπίζεται
η νέα ανθρώπινη κοινωνία. Οι άνθρωποι και τα ζώα ζούσαν
μέσα σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Ο Δίας διάταξε τον
Επιμηθέα που ήταν γιός του Σιτάνα Ιαπετού , να δώσει σε
κάθε ζωντανό πλάσμα τα όπλα που χρειάζεται . Έτσι ο
Επιμηθέας έδωσε στα ζώα νύχια, δόντια, γρηγοράδα και ότι
άλλο χρειάζονταν για να ζήσουν. Όμως έκανε ένα σφάλμα.
Έδωσε όλα τα όπλα του στα ζώα και ξέχασε τον άνθρωποι
είχε χαθεί λοιπόν το ανθρώπινο γένος στη βασιλεία του Δια
αν ο Προμηθέας δεν του χάριζε κάτι περισσότερο πολύτιμο:
την γνώση. Σην φωτιά την μητέρα της τεχνολογίας .Έτσι ο
άνθρωπος διδάχτηκε τέχνες και επαγγέλματα.
Εγκαταλείποντας τη σπουδή του υπεραισθητού κόσμου
επιδόθηκε στη μελέτη των φαινομένων της εξωτερικής
πραγματικότητας μέσω των πέντε αισθήσεων. Με βάση την
αντιληπτικότητα και τις πέντε αισθήσεις κρίνει μέχρι
σήμερα τα πράγματα. Από αυτό το σημείο ξεκινά η
απομάκρυνση από τα υπεραισθητά δίνοντας βαρύτητα
στην οργάνωση της ζωής και την ικανοποίηση όλων και
περισσοτέρων αναγκών πολλές φορές πλασματικών που η
επιστήμη απλόχερα πλέον του προσφέρει μετά την
ενθρόνισή της στον Όλυμπο.

44

Θανάσης Πάνου

ΟΡΥΙΚΟΙ ΤΜΝΟΙ

(ΕΤΦΗ ΠΡΟ ΜΟΤΑΙΟΝ -28- ΦΦVII

ΕΡΜΟΤ ΘΤΜΙΑΜΑ, ΛΙΒΑΝΟΝ)

Ο Ερμής ως αρχηγός των ανθρώπων «κοίρανε θνητών» ως Θεός που έχει
πολλές απόψεις «ποικιλόβουλε» ως ερμηνευτής των πάντων και ως Θεός
που κατέχει την «τέχνη» της γλώσσας (γλώσσης δεινόν όπλον, το
σεβάσμιον ανθρώποισιν) είναι ο Λόγος του ΘΕΟΤ –ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤ-ΔΙΑ
χρησιμοποιώντας σαν όπλο τη γλώσσα. Σο μέσο επικοινωνίας και
συνεννοήσεως μεταξύ των ανθρώπων. Ο Λόγος του τελειοποποιούμενου
ανθρώπου, που έχει φτάσει στο ανώτατο επίπεδο νοήσεως, διαμέσου της
συγκρητικής ικανότητας, της νοήσεως και της αντιλήψεως. Θεωρείται
λόγος υπερβατικός και φωτίζων το νου του ανθρώπου. Πρόκειται για
ΑΝΘΡΨΠΟΠΟΊΗΗ του μεγάλου ΝΟΤ – ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤ του σύμπαντος.
(Οι πατέρες της χριστιανικής θρησκείας είχαν μελετήσει την σημασία
του0
Ο Ερμής είναι ο φερόμενος στους ανθρώπους Λόγος του Δημιουργού,
κατερχόμενος εξ΄ουρανού. Η ανθρώπινη σκέψη έχει το χαρακτήρα της
ανανεώσεως, της αναπλάσεως, της αναθεωρήσεως και της αναγεννήσεως
. Ο Ερμής παρουσιΆζεται σαν «ΟΥΙΟΤΦΟ» (κρατά στα χέρια του το φίδι)
και αυτό υμβολίζει ότι η σκέψη του ανθρώπου αλλάζει όπως το φίδι
αλλάζει δέρμα.
Σο Κηρυκειο που κρατά ο Ερμής (καρυκιώτα, μακάρ) είναι μια ράβδος από
ελιά, που γύρω της είναι τυλιγμένα δύο φίδια, που τα κεφάλια τους
βρίσκονται αντικρυστά. Ο συμβολισμός του Κηρυκείου είναι ο
συμβολισμός της ΑΝΣΙΓΝΨΜΙΑ και κατά προέκταση συμβολίζεται και
αυτό με τη σειρά του, από τη ράβδο της ελιάς.
Γνωρίζουμε από τον σχετικό μύθο ότι ο Ερμής με το ραβδί του χώρισε τα
δύο φίδια, δύο αντίθετες γνώμες, που προσπαθούσαν να
αλληλοεξοντωθούν. Σα φίδια τυλίχθηκαν στο ραβδί του και άλαβαν την
συμβολική θέση της ομόνοιας, του συμβιβασμού.
(Σο όνομα Ερμής, προέρχεται από τη λέξη «ΈΡΜΑ’ δηλαδή το σωρό των
λίθων, που υπήρχαν στους δρόμους, δηλαδή ο Ερμής είναι το οπτικό
μονοπάτι στην ανθρώπινη νόηση.)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ: –ΟΔΤΕΙΑ΄ΙΛΙΑΔΑ, ΝΣΕΑΡΜΕ ΕΓΚΤΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΛΑΣΡΕΙΑ
ΚΑΚΡΙΔΗ, ΣΑΣΙΑΝΗ ΑΝΑΓΝΨΣΟΠΟΤΛΟΤ-ΘΑΝΑΗ ΠΑΝΟΤ)
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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΨΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΝΨΗ

TO «ΤΝΔΡΟΜΟ ΣΗ ΟΙΚΕΙΟΣΗΣΑ».

Δημιουργείται αρκετές φορές η εντύπωση ότι η παρεχόμενη
«γνώση» είναι ή μάλλον δεν μπορεί παρά να είναι στο ίδιο
επίπεδο πληροφόρησης και συμπερασματολογίας στο οποίο
παρέχεται στα άτομα και η «κοινή γνώση». Πολλές φορές
δηλαδή, σε αρκετά μαθήματα, θεωρείται ότι η παράδοση του
εκπαιδευτικού είναι οικεία, γνωστή ή ότι είναι η έκφραση
της κοινής λογικής των πραγμάτων, των φαινομένων και
των σχέσεων. Όχι μόνο δηλαδή αμφισβητείται η
ιδιαιτερότητα της «επιστημονικής γνώσης» , αλλά
αποκλείεται έμμεσα η δυνατότητα και ο λόγος ύπαρξης ενός
μαθήματος από το ακροατήριο. την υποτίμηση αυτή
συντελεί σημαντικά και η αντίληψη πως η «κοινή γνώση»
εμπεριέχει μια «κοινή αίσθηση» των πραγμάτων που είναι
καταστάλαγμα μακρόχρονης πείρας και παραδοσιακής
σοφίας βγαλμένης με αμεσότητα από συμβάντα της ίδιας
της ζωής. Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τη
σημασία του προβλήματος. Σο «σύνδρομο της οικειότητας»
επενεργεί αντιθετικά και όχι μόνο εμποδίζει τη σωστή
ενημέρωση των ατόμων, αλλά τα κρατάει δέσμια των
στερεοτύπων, των ιδεολογικών παραποιήσεων, των
παραδοσιακών προκαταλήψεων, των ατομικών εμπειριών,
των κοινωνικών επιβολών, κλπ.
Η τάση απόρριψης της «επιστημονικής γνώσης» των
κοινωνικών ζητημάτων αποτελεί μια ακόμη εκδήλωση
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αδυναμίας του σύγχρονου ανθρώπου να περάσει άφοβα από
το «μύθο» στο «λόγο».
Από την μια πλευρά η κοινή γνώση είναι καθαγιασμένη με
θρησκευτικές ή χαρισματικές αναφορές σε υπέρτερες ή
θεϊκές δυνάμεις , ενώ από την άλλη συνήθως εξυπηρετεί τα
συμφέροντα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.
Η επιστημονική γνώση φέρνει στο φως αλήθειες οι οποίες
δεν είναι αρεστές και πολλές φορές ούτε καν επιθυμητές.
Ο δάσκαλος βρίσκεται αντιμέτωπος ενός πλήθους από
προκαταλήψεις και μια σειρά γνώσεων οι οποίες έχουν
δοθεί στους μαθητές μέσα από τους διάφορους φορείς
κοινωνικοποίησης και επομένως συνιστούν γι΄ αυτούς το
«λόγο της αλήθειας». το σημείο αυτό χρειάζεται μια πολύ
προσεγμένη προσπάθεια μετάδοσης της επιστημονικής
γνώσης. Από άποψη εκπαιδευτικής φιλοσοφίας θα λέγαμε
ότι ο δάσκαλος πρέπει να προχωρήσει χωρίς φόβο και πάθος
στην αντιμετώπιση του όλου θέματος.
Δεν θα ήταν ίσως άσκοπο να τονισθεί από την αρχή ακόμη
και σε Έλληνες μαθητές και μαθήτριες ότι η ετυμολογική
ερμηνεία της λέξης «αλήθεια», όπως μας εξήγησαν οι
φιλόσοφοι, σημαίνει να φέρουμε στην επιφάνεια πράγματα
και σχέσεις που δεν γίνονται αντιληπτά με την αμεσότητα
της εμπειρίας και της προσωπικής παρατήρησης. Θα πρέπει
ο δάσκαλος να πείσει τους μαθητές πως δεν πρέπει να
εμπιστεύονται όσα υπάρχουν στις βιτρίνες μιας
υποτιθέμενης αυτογνωσίας και ότι χρειάζεται να
αντιπαλέψουν το «σύνδρομο της οικειότητας» που τους
κρατάει δέσμιους λανθασμένων υποθέσεων αναφορικά με
την κοινωνική πραγματικότητα. Θα ήταν σωστό για τον
δάσκαλο να τους πει επίσης πως η κοινή γνώση τους γι αυτή
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την πραγματικότητα δεν είναι τόσο κοινή ούτε
αντικειμενικά στοιχειοθετημένη. Αυτό που πολλές φορές
θεωρείτε ως «γνώση» , είναι προιόν εμπάθειας,
συμφεροντολογικής εκτίμησης, ιδεολογικής σύγχυσης,
θρησκευτικής πίστης, συλλογικών παραδοχών, προσωπικής
αδυναμίας, ή ιστορικής συγκυρίας. Ο δάσκαλος οφείλει να
αγωνιστεί ενάντια σε πιθανές φοβίες των μαθητών, όπως
για παράδειγμα σε θέματα που έχουν σχέση με το σεξ και
να τους πείσει πως αποδεδειγμένα η «επιστημονική γνώση»
είναι η μόνη διέξοδος ασφαλείας από τα σύνδρομα του
άγχους.
Να θυμηθούμε πως ο απόστολος Παύλος είχε προτείνει
στους αρχαίους Αθηναίους να τους πληροφορήσει και να
τους προσηλυτίσει στον «Άγνωστο Θεό» τον οποίο οι ίδιοι
αναζητούσαν στον πολυθεϊσμό τους. Αν ο ΚΟΝΣ είχε δίκιο
ότι η κοινωνιολογία αποτελεί την νέα Θρησκεία της
μοντέρνας εποχής, ίσως επιβάλλεται να μιλήσουμε και εμείς
στα νέα παιδιά για έναν άλλο «ΆΓΝΨΣΟ ΘΕΟ» - την
κοινωνική επιστήμη. Να τονίσουμε μόνο με έμφαση ένα
σημείο. Ο δικός μας Θεός δεν θέλει «πιστούς» αλλά
αποκλειστικά ελεύθερους στοχαστές. τοχαστές που δεν θα
δεσμεύονται από καμιά παραδοχή και δεν θα εμποδίζονται
από καμιά καθιερωμένη «αλήθεια» .
Πέρα όμως από τις γενικές τοποθετήσεις υπάρχουν και
πρακτικές δυνατότητες αντιμετώπισης του προβλήματος.
Ένα είδος ερωτηματολογίου παραθέτει μια σειρά από
αυταπόδεικτες αλήθειες της «κοινής γνώσης» του
καθημερινού βίου και μπορεί να δοθεί στην αρχή της
σχολικής χρονιάς, με αποτέλεσμα μιας γόνιμης συζήτησης,
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που μπορεί να ανατρέψει και να μυήσει στην επιστημονική
συλλογιστική.
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΥΑΝΣΑΙΑ

ΜΕΘΟΔΟ ΚΟΡΝΣΡΕΙ

Η καθηγήτρια Sheila Cordray , “A simulation of social processes
in political and economic institutions” εφάρμοσε την ακόλουθη
τεχνική για την διδασκαλία της έννοιας «κοινωνία» από την
σκοπιά της δόμο-λειτουργικής θεωρίας, χώρισε την τάξη τα
σε Μίκρο-ομάδες των 6-7 μαθητών (αγόρια και κορίτσια) και
τους έθεσε το εξής πρόβλημα εσείς οι λίγοι άνθρωποι από τη
γη έχετε επιλεγεί με ειδικά κριτήρια για μια πολύ σοβαρή
αποστολή. Θα μεταφερθείτε σε έναν άλλο πλανήτη με τις
ίδιες συνθήκες για τον ανθρώπινο οργανισμό και εκεί θα
δημιουργήσετε τη δική σας κοινωνία.
Η Κορντρέη δεν έβαλε κανένα απολύτως περιορισμό για την
μορφή της κοινωνίας και δόθηκε στους σπουδαστές
ελευθερία επιλογής των επιμέρους ρυθμίσεων της
κοινωνικής τους πραγματικότητας. Σο μόνο που τονίσθηκε
ιδιαίτερα ήταν ότι η νέα αυτή κοινωνία θα έπρεπε να είναι
βιώσιμη.
Θα έπρεπε δηλαδή να διαθέτει τα αναγκαία θεσμικά
πλαίσια και τους μηχανισμούς εκείνους οι οποίοι θα
επιτρέπουν στα άτομα να διαβιούν χωρίς μεγάλη δυσκολία.
Η ευρυθμία παρουσιάστηκε σαν προϋπόθεση της νέας τάξης
πραγμάτων. Παρά τις λογικές αμφισβητήσεις και απορίες,
όπως μας πληροφορεί η Κορντρέη, οι μαθητές δούλευαν με
μεγάλο ζήλο και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.
Αρχικά ζητήθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής των

50

Θανάσης Πάνου

προσχεδίων των νέων κατοικιών , γιατί όλες ανεξαίρετα οι
Μίκρο – ομάδες βρήκαν το χρόνο πολύ περιορισμένο και τα
θέματα φοβερά πολύπλοκα. Μια τόσο σπουδαία υπόθεση
απαιτούσε προσοχή και έθετε σε λειτουργία όλες τις
διανοητικές ικανότητες των σπουδαστών. Ο λαβυρινθικός
χαρακτήρας των βιώσιμων θεμάτων είχε προκαλέσει την
περιέργεια τους και το πείραμα φάνηκε ότι κέρδιζε τη
σκέψη των μικρών διαστημικών αποίκων. Σο οικονομικό
σύστημα, το πολιτικό σύστημα, η θρησκεία και η οικογένεια
ήταν τα κύρια θέματα για την ρύθμιση των οποίων
σημειώθηκαν οι περισσότερες διαφωνίες. Η θεσμική κάλυψη
της παιδείας δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τους μαθητές!
Εκείνο που ήταν σημαδιακό στις ατέλειωτες αντεγκλήσεις
τους και
αξίζει να υπογραμμισθεί ήταν η σαφής
διαφοροποίηση των ιδανικών καταστάσεων από το
πρακτικά εφικτό. Επικράτησε από την αρχή ένας ρεαλισμός
στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Μερικοί
μάλιστα παραδέχτηκαν στο τέλος ότι θα ήταν αδύνατο,
χωρίς τη γνώση που απέκτησαν στην άσκηση αυτή, να
αντιληφθούν
το
μέγεθος
των
δυσχερειών
που
παρουσιάζονται σε μια κοινωνία όταν προσπαθεί να
αντιμετωπίσει σφαιρικά τη δυναμική των θεσμικών
πλαισίων ικανοποιώντας όλες τις κοινωνικές τάξεις της.
Πρόσθετα ενδιαφέρουσα ήταν η απομόνωση δογματικών
και αναρχικών τάσεων που εκδηλώθηκαν σποραδικά.
Εξτρεμιστικές προτάσεις για απόλυτα, ολοκληρωτικά
θρησκευτικές κοινωνίες ή για τον ελεύθερο έρωτα των
ατόμων απορρίφθηκαν χωρίς πολλές διαδικασίες. Δεν
υπήρξε επίσης ατομικιστική θεώρηση του ανατιθεμένου σε
αυτούς έργο. Γενική ήταν έτσι η άποψη ότι το έργο των
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κοινωνιών είναι μια συλλογική υπόθεση και κανείς δεν
εξαιρείται από αυτή.
Η Κορντρέη γράφει επιπλέον ότι μόνο μερικές μίκρο ομάδες ανάθεσαν την ευθύνη εγκαθίδρυσης των νέων
κοινωνιών και το συντονισμό της επιχείρησης σε ένα
αρχηγό. Οι περισσότερες υποχρέωσαν τα μέλη τους να
εκτελέσουν το έργο υποδομής με μια κατανομή της
εργασίας κατά θεσμούς. Μετά το πέρας των διαβουλεύσεων
, οι μαθητές έγραψαν συλλογικές αναφορές στις οποίες
επεξηγούσαν με λεπτομέρειες τον καταστατικό χάρτη της
δικής τους κοινωνίας. Οι αναφορές αυτές παρουσιάστηκαν
κατόπιν σε όλη την τάξη και έγινε η σχετική κριτική.
Η Κορντρέη συνόψισε υπεύθυνα τις κεντρικές ιδέες τους και
υπέδειξε τα φανερά
κοινά σημεία των πολλαπλών
θεσμικών τους σχεδίων. Εκτός από την έννοια «κοινωνία»,
έγιναν εύκολα καταληπτές από τους μαθητές έννοιες όπως
«θεσμός», «ρόλος», «τάξη»,»θέση», καθώς και μερικές
θεμελιώδεις διαδικασίες όπως η θεσμοποίηση , ο κοινωνικός
έλεγχος, η κοινωνική αλλαγή, κλπ.
Η τεχνική αυτή μπορεί φυσικά να διαφοροποιηθεί από τον
κάθε δάσκαλο ανάλογα με τον επιδιωκόμενο παιδαγωγικό
στόχο του.
Ο φυσικός – εκπαιδευτικός Κ. SAGAN
εφάρμοσε με
επιτυχία σε σειρά τηλεοπτικών εκπομπών ανάλογα
πειράματα που μαγνήτιζαν το συμμετοχικό ακροατήριο του.
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ΓΝΨΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΙΚΟ ΛΟΓΟ
Ο γραπτός λόγος αποτελεί και μία άποψη, μια θεωρία,
πάνω στη πολιτιστική βάση του σήμερα, τον ποιητικό
καθρέπτη για την αυτό-ανάλυσή μας , το έσχατο μέσο για
τον προσδιορισμό αλλά και την ελπίδα για την διεύρυνση
των ορίων των πνευματικών δυνατοτήτων μας.
Οι ηλικιωμένοι ενός παραδοσιακού χωριού «γνωρίζουν» όχι
μόνο τα μυστικά της φύσης , αλλά και τους κανόνες της
κοινωνικής δράσης, τις λύσεις των δια-προσωπικών
συγκρούσεων. Όσο δε αφορά τις καθαγιασμένες «γνώσεις»
των θρησκευτικών και ιδεολογικών κειμένων, η αποδοχή
τους στηρίζεται αποκλειστικά στη χαρισματική επιβολή.
Καμιά άλλη διεργασία δεν είναι αναγκαία όταν το Κοράνι ή
η Βίβλος ερμηνεύουν τον κόσμο στον πιστό ή τον
πληροφορούν για τις ιδιαιτερότητες της καθημερινότητας.
Αντίστοιχα, η «αποκαλυπτική» και η «μυστηριακή» γνώση
εμφανίζονται με πολλά μέσα όπως η αποκωδικοποίηση των
σημείων (χαρτιά, μαντεία, φλιτζάνι) και η έξω-κοσμική
συσχέτιση (όνειρα, Θαύματα, μηνύματα) . Όλες αυτές οι
«γνώσεις» παραμένουν στο στόχαστρο και του ποιητικού
λόγου ο οποίος κινείται ελεύθερα, ρέει και αποκαλύπτει,
διαβρώνει και καυτηριάζει, παιχνιδίζει με τα αισθήματα και
τη λογική , το παράλογο και το παράδοξο και ως πνευματικό
οπλοστάσιο μπορεί να εκραγεί, διαλύοντας και τον ίδιο τον
ποιητή.
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ΤΠΕΡΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΓΡΑΥΗ

Ο Μάριο Ντε Μικέλι, έχει συγκεντρώσει τα γραπτά του
Πικάσο, ποιήματα και θεατρικά που έχουν γραφτεί από το
1935 έως περίπου το 1943 και πολλά ερμηνεύτηκαν από τους
Καμύ, άτρ, ιμόν Ντε Μπουβουάρ. Σο άλλο πρόσωπο του
ζωγράφου είναι γεμάτο από πολύχρωμες εικόνες, δηκτική
ευφυολογία, επιγραμματική ή αστραπιαία και κοφτή κριτική
διαίσθηση χωρίς προκατάληψη , εύθυμη διάθεση
και
φυσικά είναι ένα αναπάντεχο παράδοξο.
Δεν είναι τυχαίο ότι χαρακτηρίζει την ζωγραφική σαν μέσο
έκφρασης, το πρώτο που του έπεσε στα χέρια και που ίσως
θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Η ζωντάνια κι ο οίστρος κι
η βαθιά φλέβα της έμπνευσης φαίνονται και στις κινήσεις ,
στα λόγια και τις αποφάσεις του, με τρομερό μαγνητισμό.
Φαρακτηριστικό του τρόπου γραφής του ήταν ο χωρισμός
των στίχων ή των φράσεων με γραμμές μακριές ή κοντές ,
ανάλογα με την παύση που έπρεπε να γίνει στην ανάγνωση.
Η πίστη στην υπερρεαλιστική μέθοδο της αυτόματης
γραφής του Απολλιναίρ (μεγάλος φίλος των κυβιστών) ήταν
μια μεγάλη αντίθεση με την άρνησή της ύπαρξης της στη
ζωγραφική του.
Ο αυτοματισμός δεν γεννιέται έτσι ξαφνικά. Η
μηχανικότητα , έχει ουσιαστικά βαθιές ψυχολογικές ρίζες
που, έστω και αυτόματα δίνουν παλμό, αλήθειες και
συνδέει τα σύμβολα και το χρώμα με το σφυγμό της ίδιας
της ύπαρξης.
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Σο ‘φόντο’ που γεννιέται το αυτόματο κείμενο έχει
τρομαχτική σημασία , γιατί δίνει τον πολύτιμο χαρακτήρα
της αποκάλυψης. Αν ακολουθώντας την υπερρεαλιστική
μέθοδο , γράφετε θλιβερές ανοησίες, αυτές θα μείνουν
θλιβερές ανοησίες. (έγραφε ο φίλος του Αραγκόν το 1928 ) Ο
Μπρετόν μιλώντας για τις εικόνες της Πικασικής ποίησης ,
λέει « τίποτε δε θα ήταν πιο λαθεμένο και πιο ξένο στο
συγγραφέα τους, από το να σκεφτούμε πως επειδή είναι
ποιητικές εικόνες δεν έχουν αφετηρία την ίδια την
πραγματικότητα». Φαρακτηριστικά αναφέρει τα στοιχεία
της «πραγματικότητας» που προκάλεσαν τις εικόνες του

το σάβανο του τυλιγμένος ο καπνός
Πλάι σε δύο ροζ μπαντερίλιες
Κουλουριάζει αφηρημένα του σχέδια
Πάνω στο κουφάρι του αλόγου
Και στην εστία του ματιού του
Γράφει στις στάχτες
Σην τελευταία του θέληση.
Σο ποίημα αυτό , όπωs εξηγεί ο Μπρετόν , γεννήθηκε απτήν
εικόνα ενός αναμμένου τσιγάρου αφημένου στο
σταχτοδοχείο, που μάλλον παρασταίνει ένα κεφάλι αλόγου.

«Ανάψτε όλα τα φανάρια. Ξαπολήστε μ΄ όλη σας τη δύναμη
τα περιστέρια ενάντια στις σφαίρες και διπλωμανταλώστε
τα σπίτια που γκρέμισαν οι μπόμπες»
( η τελευταία φράση του Ποδαρά).
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ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΠΛΑΝΗΣΗ
Πλανήτης ηλικίας ριγμένος στους γυμνούς ώμους του
πράσινου σιταριού που ριγεί στα πλυμένα σεντόνια
συμφωνική ορχήστρα των σπαραγμένων κρεάτων που
κρέμονται στ ανθισμένα δένδρα του τοίχου στο χρώμα της
ώχρας που χτυπάει τα μεγάλα φτερά του πράσινου μήλου κι
άσπρο της μολόχας που σπάνε το ράμφος στ αρχιτεκτονικά
τζάμια του λίπους πηγμένου στα κύματα των μύρων της γης
της μουσικής και των πουλιών πανέρι γεμάτο ψώνια
τριγυρισμένο αναρριχητικά τριαντάφυλλα κεντημένα από
σμήνη μελισσών στα λυτά μαλλιά του τοπίου που ξαπλώνει
στο ήλιο , τα τέσσερα πόδια του βουνού από ρύζι των
βράχων πάνω σε πέτρες βουλιαγμένες στη λάσπη του
ουρανού ως τον αστράγαλο – η μετέωρη γλώσσα του
άροτρου δεμένου στα καματερά που ιδρώνουν η σφραγίδα
απτό βάρος της τελειωμένης προσπάθειας στο κέντρο της
ανθοδέσμης πιασμένης από ανατριχιασμένο δέρμα των
ματιών τους στυλωμένων από ψηλά στο ρούχο με τις
τσακισμένες πτυχές , τα σχισίματα , η φθορά του
υφάσματος
σκεπασμένου λεκέδες τα χίλια κι ένα
ξεσκίσματα η βρώμα του, οι ψείρες κι οι χρυσωμένες
πέτρινες αψίδες που φουντώνουν την ουρά και τα κλειστά
παράθυρα πέρα μακριά σε σπίτια ένα με την άμμο ως τα
δένδρα του δάσους και τα χασμουρητά της άσπρης πένας
που πέταξε από το ποτήρι του νερού με το κεφάλι ψηλά τα
μεγάλα αναμμένα κεριά στις μεγάλες βάρκες που
πλαγιάζουν στο χείλος των πηγαδιών κι αφουγκράζονται το
άρωμα της βροχής που φυσάει στη φλογέρα τα δάχτυλα της
πράσινης ελιάς
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Η ΓΝΨΗ ΣΗ ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΗΜΕΡΑ

Σι αναζητούμε όμως σήμερα με τις γενικευτικές προτάσεις
όταν χάθηκε η νομοτελειακή σιγουριά των θεωρητικών
κατασκευών;
Μια πλειάδα πραγμάτων:
Εντοπισμό αιτιών, ερμηνεία φαινομένων, διερεύνηση
καταστάσεων, προσδιορισμό τύπων, συσχέτιση δυνάμεων,
ανάλυση σχέσεων, επαλήθευση ισχυρισμών, συνδυασμό
κατηγοριών,
αποκάλυψη
προσώπων,
επισήμανση
συμπτωμάτων, συνάρτηση γεγονότων, κλπ. Είναι πλέον
σήμερα, μια απόπειρα θεωρητικής σύλληψης του κόσμου ,
που στοχεύει στη δυνατότητα εξήγησης και κατανόησης του.
Ο γραπτός λόγος αποτελεί από μία άποψη και μια θεωρία
πάνω στη πολιτιστική βάση του σήμερα, τον ποιητικό
καθρέπτη για την αυτό-ανάλυσή μας , το έσχατο μέσο για
τον προσδιορισμό αλλά και την ελπίδας για την διεύρυνση
των ορίων των πνευματικών δυνατοτήτων μας.
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ΣΕΦΝΗ - ΑΝΟΙΚΕΙΨΗ ΠΟΙΗΗ

Η αληθινή τέχνη, δεν πρέπει να είναι μια σκιά της
πραγματικότητας ή μια αντανάκλαση του κόσμου γύρω μας
αλλά μια ιδιόμορφη αναδιοργάνωση και ανασημασιοδότησή
του. Η «ανοικείωση» είναι ένας όρος που εισήγαγαν οι
Ρώσοι φορμαλιστές γύρω στο 1920, προκειμένου να
εξηγήσουν μιαν από τις βασικές λειτουργίες της
λογοτεχνίας. Ξεκινούν από τη διαπίστωση ότι το βασικό
μέσο που χρησιμοποιεί η λογοτεχνία, δηλαδή η γλώσσα, έχει
και άλλες χρήσεις, μη λογοτεχνικές. Η πρακτική γλώσσα
που χρησιμοποιούμε στην
καθημερινή
μας ζωή
«αποκρύπτει» τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τις
λειτουργίες του καθημερινού λόγου, ώστε να μπορούμε να
τον προσλαμβάνουμε με αμεσότητα, ευκολία και ταχύτητα,
να μη στεκόμαστε δηλαδή, στις ίδιες τις λέξεις ή τις φράσεις
και στον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας τους, αλλά να
πηγαίνουμε κατευθείαν στο περιεχόμενο τους. Άρα έχουμε
συνηθίσει να αντιλαμβανόμαστε μηχανικά και σχεδόν
αυτόματα όχι μόνο τον ίδιο το λόγο αλλά και τα πράγματα
για τα οποία μιλάει. Αυτό αποτελεί μια αυτόματη, μηχανική
και ανυποψίαστη σχέση με τη γύρω πραγματικότητα, η
οποία μας φαίνεται απολύτως οικεία.
Από την άλλη πλευρά, η γλώσσα της λογοτεχνίας, έχει
την ικανότητα να παρεμποδίζει, να διασπά και τελικά να
καταργεί
αυτό τον αυτοματισμό της αντίληψης,
προσδίδοντας στα πράγματα μια νέα μορφή, ανοίκεια, ξένη
και παράξενη και αναγκάζοντάς μας να τα δούμε όλα μέσα
από μια διαφορετική οπτική γωνία. Η πραγματική
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λογοτεχνία δεν πρέπει να αντανακλά απλώς την
πραγματικότητα αλλά να την παρουσιάζει μέσα από ένα
ιδιόμορφο πρίσμα, ένα παραμορφωτικό και ανοικειωτικό
φακό. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να κλονίσει και να
διαψεύσει τις αντιλήψεις που μας έχουν επιβληθεί από την
τετριμμένη καθημερινή γλώσσα και με την βοήθεια των
οποίων αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Σα λογοτεχνικά
κείμενα έχουν τη μοναδική ικανότητα να ανοικειώνουν τη
συμβατική γλώσσα της καθημερινότητας και, συνεπώς, την
ανθρώπινη εμπειρία, ανατρέποντας τους καθιερωμένους
τρόπους με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε την
πραγματικότητα.
Πώς όμως επιτυγχάνεται η ανοικείωση; ύμφωνα με τους
φορμαλιστές, η ποιητική γλώσσα επιτυγχάνει την
ανοικείωση, επειδή είναι πολύ πιο συστηματική και έχει
υψηλότερο βαθμό οργάνωσης από την πρακτική.
υγκεκριμένα, η γλώσσα έχει στη διάθεσή της μια σειρά
από μηχανισμούς, με τη βοήθεια των οποίων δυσκολεύει τον
αναγνώστη και τον εξαναγκάζει να προβληματιστεί,
καθιστώντας αδύνατη την αυτόματη πρόσληψη του
περιεχομένου. .Οι Ρώσοι φορμαλιστές ανέπτυξαν τις
απόψεις τους στα χρόνια 1915-1930 και προσπάθησαν να
καθιερώσουν την επιστημονική μελέτη της λογοτεχνίας,
διατυπώνοντας
μια
ολοκληρωμένη
θεωρία.
τους
μηχανισμούς αυτούς, οι φορμαλιστές κατέτασσαν το μέτρο,
το ρυθμό, την ιδιόμορφη σύνταξη, τη μεταφορά, τη
μετωνυμία, την ομοιοκαταληξία, τις κάθε είδους
αφηγηματικές τεχνικές κτλ – με άλλα λόγια, ένα ευρύ
φάσμα μορφολογικών στοιχείων, προς τα οποία έστρεψαν
την προσοχή τους. Η μοντέρνα λογοτεχνία δεν προσπαθεί
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να κρύψει ή να καλύψει το γεγονός ότι είναι μια κατασκευή
αλλά, αντίθετα, προβάλλει ξεκάθαρα τις τεχνικές
διαδικασίες και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί. Αυτή η
πλήρης αποκάλυψη ή απογύμνωση των μηχανισμών, μας
υπενθυμίζει συνεχώς ότι αυτό που διαβάζουμε είναι κάτι
υλικό και τεχνητό, μια καλλιτεχνική κατασκευή που είναι
αυτόνομη και δεν έχει άμεση σχέση με την πραγματικότητα.

Ο ΦΟΡΟ ΣΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΨΝ ΜΕΛΙΨΝ

Η αρχαία επιθυμία θέριεψε
και ο χορός των μελισσών αρχίνησε.
Ήρθαν οι καιροί της πραγμάτωσης.
Η αναμονή έφθασε στο τέλος γερασμένη
και από το χώμα του τύμβου της
φτιαγμένη η εσθήτα της επανάστασης.
Αποκαλύφθηκε η προδομένη χαρά της στιγμής
η ψευδολογούσα με την επιθυμία του όχλου
στη συνομωσία για το στέριωμα
της ελπίδας, της γαλήνης, της ευτυχίας.
Κάτω από τις διαταγές της βασίλισσας.
Βασιλική ζωή και αναμονή στο τέλος τους.
Η επανάσταση των μελισσών
μέσα από τον χορό
του θανάτου
της κοσμικής εξουσίας.
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ΛΟΓΟ –ΕΙΚΟΝΑ-ΜΟΤΙΚΗ
Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
Ψ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΧΤΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΖΨΗ.

«Σα περισσότερα από όσα μας συμβαίνουν» , έλεγε ο RILKE ,
‚δε μπορούμε να τα εκφράσουμε , ξετυλίγονται μέσα σε μια
σφαίρα που ποτέ καμιά λέξη δεν την καταπάτησε. Κι από
όλα πιο αδύνατο είναι να εκφράσουμε τα έργα της τέχνης,
τις μυστηριακές αυτές υπάρξεις , που η ζωή τους δε
γνωρίζει τέλος, καθώς, καθώς πορεύεται πλάι στη δική μας,
την πρόσκαιρη ζωή». Ξεκινώντας από μια τέτοια
διαπίστωση θα ήταν ίσως προτιμότερο να συμφωνήσουμε
από την αρχή , πως όλοι ξέρουμε τι είναι τέχνη, παρά να
επιχειρήσουμε να την κλείσουμε στον αναπόφευκτα
ασφυκτικό χώρο ενός ορισμού. Δεν πρέπει εξάλλου να
ξεχνούμε πως ο άνθρωπος έδωσε έργα τέχνης προτού
μπορέσει να μιλήσει για αυτά. Η διαπίστωση του
Schopenhauer πως « όλες οι τέχνες τείνουν προς την
κατάσταση της μουσικής» αποκαλύπτει τις τρείς
πραγματικότητες , δημιουργημένες αποκλειστικά από τον
άνθρωπο, που με την βαθιά εσωτερική τους σχέση
αντανακλούν την αδιάσπαστη ενότητα της ψυχικής και
πνευματικής ζωής. Σον λόγο, την εικόνα και τη μουσική. Ο
κινέζος Kuo His , από τον ενδέκατο αιώνα , διαπιστώνει
αντίστοιχα, ότι «το ποίημα είναι μια ζωγραφική χωρίς
φόρμες και η ζωγραφική είναι ένα ποίημα με φόρμες». Μέσα
από αυτόν τον διάλογο που ανοίγει ο καλλιτέχνης , άλλοτε
αντιπαραθέτοντας και άλλοτε βυθίζοντας το εγώ του στις
πραγματικότητες αποκαλύπτει τα μορφικά στοιχεία και τις
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σχέσεις με ότι τον περιβάλλει. Αυτή η εσωτερική
αναγκαιότητα οδήγησε και τον ΚΑΝΣΙΝΚΤ στην
διατύπωση ενός νέου εικαστικού κώδικα .Περιληπτικά τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κώδικα αυτού , μέσα από
την κατάταξη των χρωμάτων στη νέα αρμονία του
αφηρημένου πίνακα, αποτελεί και ένα ποίημα που ξετυλίγει
την γοητεία της ενότητας των εκφραστικών μέσων. Η
θέρμη των χρωμάτων τα οδηγεί προς το κίτρινο και η
ψυχρότητά τους προς το γαλάζιο. Σο ανοικτό και το σκούρο ,
το μίγμα λευκού και μαύρου αυξάνει
αισθητά την
φυγόκεντρο ενέργεια του κίτρινου και την κεντρομόλο τάση
του γαλάζιου. Σο τονισμένο κίτρινο είναι επιθετικό και
διαπεραστικό σαν τον ήχο μιας σάλπιγγας, είναι το τυπικό
γήινο χρώμα ενώ το γαλάζιο είναι το τυπικό ουράνιο χρώμα.
Σο γαλάζιο ασκεί μια κατευναστική ενέργεια (σήμερα και
πρακτικά χρησιμοποιείται ως βοηθητικό θεραπευτικό μέσο
από την ψυχολογία) και όσο περισσότερο σκουραίνει τόσο
μοιάζει με τους ήχους του φλάουτου, του βιολοντσέλου ,
κόντρα μπάσο και οργάνου. το πράσινο χρώμα , μίγμα
κίτρινου και γαλάζιου, οι κινήσεις ουδετεροποιούνται. Σο
πράσινο είναι παθητικό , ικανοποιημένο με τον εαυτό του
και συμπεριφέρεται στα άλλα χρώματα σαν τον αστό στην
ανθρώπινη κοινωνία. Σο λευκό είναι το σύμβολο ενός
κόσμου που ανυψώνεται πάνω από εμάς , είναι το μηδέν
που προηγείται μιας νέας αρχής. Σο μαύρο όμως είναι μια
σιωπή χωρίς μέλλον και ελπίδα , είναι το χρώμα ενός
μουσικού φινάλε. Σο κόκκινο είναι μια δύναμη
που
συνειδητοποίησε το στόχο της. Είναι ένα χρώμα με πολλούς
βαθμούς και επομένως με πολλές ψυχολογικές και
συμβολικές συνέπειες. Σο κόκκινο κιννάβαρι είναι το χρώμα
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του πάθους κι έχει ένα ήχο από τρομπόνι. Σο φωτεινό
κόκκινο έχει τον ήχο του βιολιού και εκφράζει την ευθυμία.
Σο πορτοκαλί κόκκινο έχει τον ήχο της καμπάνας που
χτυπάει εσπερινό. Σο βιολέ ηχεί σαν αγγλικό κόρνο.
Όπως στην παραδοσιακή θεωρία των χρωμάτων , που
στηρίζεται στην οπτική του Newton, το κόκκινο, το πράσινο,
το πορτοκαλί και ο μενεξεδί είναι συμπληρωματικά
χρώματα. την αριστερή και την δεξιά άκρη της χρωματικής
κλίμακας βρίσκονται το λευκό και το μαύρο , οι δύο αυτές
χρωματικές εκδηλώσεις της «γαλήνης» . Σης γαλήνης πριν
από την γέννηση και της γαλήνης του τέλους-θανάτου.
Με το συνδυασμό ανάμεσα στο χρώμα και το σχήμα,
σύμφωνα με τον καινούργιο κώδικα, δημιουργείται η
καινούργια αρμονία του αφηρημένου πίνακα. Η εικόνα αυτή
αποκλείει το αντικείμενο και την Σρίτη διάσταση, αλλά δεν
αποκλείει το χώρο. Ο χώρος για τον ΚΑΝΣΙΝΚΤ μπορεί να
εκφραστεί τόσο με το χρώμα , το οποίο δύναται να
«προχωρεί» ή να «βαθαίνει» , όσο και με το σχήμα, έτσι
ώστε να μετατρέπεται σε ένα «ον που κυματίζει στον αέρα»
Oι όμορφες λέξεις στη ποίηση, το έντονο χρώμα στη
ζωγραφική, το ύφος και η ένταση στη μουσική αποτελούν
αισθητά σύμβολα
«στολίσματος» που προκαλούν μια
ιδιότυπη συγκίνηση. Αλλά ο στολισμός , διακρίνεται και
αυτός σε πολλές εντάσεις. Από τάση αποχωρισμού από τον
πραγματικό κόσμο (πχ ψυχεδέλεια) έως την επίδειξη που
θέλει να προκαλέσει γοητεία στο κοινό. Ο ΚΑΝΣ έλεγε ότι
ένας άνθρωπος στην ερημιά δε θα στολιζόταν ποτέ, ούτε θα
στόλιζε την καλύβα του. Τπάρχει όμως και η αντίθετη θέση ,
που αναφέρεται στην εσωτερική αισθητική συγκίνηση ως
καθρέπτη της
αναγκαιότητας για δημιουργία του
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ανθρώπου. Σο ωραίο έτσι δεν αποτελεί απλά προνόμιο της
τέχνης ως κοινωνικό γεγονός αλλά και της εσωτερικής
βίωσης ως γεγονός καθημερινό της ζωής. Οι τρείς
πραγματικότητες –δημιουργίες του ανθρώπου- γίνονται
υπερατομικές ως ιδέες για την εξέλιξη του πολιτισμού. Ο
Palladio δεν απέλειψε τον Ικτίνο . ούτε ο Shakespeare τους
αρχαίους τραγωδούς της Ελλάδας. Αντίθετα το κοινό
πνεύμα της τέχνης , είναι ατό που ονειρεύτηκε ο Πλάτων ως
το Ψραίο , που παρακινεί με όλες τις μορφές του, τον
άνθρωπο να βιώσει κάποτε μια πολιτεία μικρών θεών επί
γης.
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<ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΣΟΤ ΜΕΣΑ-ΦΗΜΑΣΙΜΟΤ (!)

«Η εκπαίδευσή μου ήταν άθλια!
Πήγα σε ένα σχολείο
για ψυχικά διαταραγμένους καθηγητές»
ΓΟΤΝΣΙ ΑΛΕΝ

το σχολείο οι καθηγητές οδηγούνται στο πικρό
συμπέρασμα ότι τα παιδιά που έχουν μπροστά τους, δεν
είναι πια μαθητές , δεν «ακούνε» πια. Πιθανότατα, ούτε και
μιλάνε πια, όχι βέβαια ότι έχουν γίνει βουβά, αλλά
αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες με την ροή του λόγου, ο
οποίος θα έπρεπε νε επιτρέπει στον καθηγητή να προβάλλει
προτάσεις που στηρίζονται στη λογική και στο μαθητή να
τις συζητήσει.
Εγκλωβισμένες μένουν έτσι και οι
πολλαπλές γνώσεις που συσσώρευσαν οι προηγούμενες
γενιές και οι οποίες συνεχώς ανανεώνονται μόνο προς το
τεχνοκρατικό μέρος τους. Πολλοί καθηγητές δεν
λογαριάζουν τον κόπο να αναλώνονται , συχνά πέρα από
τις δικές τους δυνάμεις , προσπαθώντας να κάνουν τους
νέους να γίνουν αληθινοί μαθητές, ώστε να μπορέσουν να
νοιώσουν και οι ίδιοι αληθινοί καθηγητές. Και μέσα σε όλη
την
παρανοϊκή
κατάσταση
των
«δημοκρατικών»
μεταρρυθμίσεων έρχονται και οι
«ειδικοί»
της
παιδαγωγικής που καλούν τον καθηγητή να εγκαταλείψει
την αρχαϊκή αξίωση για διδασκαλία. Εισάγουν στη θέση του
όρου «μαθητής» μα νέα κατηγορία-λογική , «τους νέους»,
λέγοντας
«οι νέοι το μόνο που χρειάζονται είναι η
αμφίδρομη αντίδραση» το όνομα της δημοκρατίας στο
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σχολείο, επικυρώνουμε το γεγονός έτσι, ότι δεν χρειάζονται
πια μαθητές. Σο νέο εκπαιδευτικό πρότυπο οδήγησε σε
τελική ανάλυση, στο πρότυπο του τηλεοπτικού «ΣΟΚΟΟΤ» στο οποίο ο καθένας μπορεί να δίνει δημοκρατικά
την γνώμη του επί παντός επιστητού. Διαμορφώνοντας
ηλιθίους ; ΝΑΙ. Γιατί ο καθηγητής που «παρασύρει» και
παρακινεί τους μαθητές στην κριτική λειτουργία θεωρείται
αφόρητος και εκτός εποχής. Είναι ο εχθρός που πρέπει να
μπει στην άκρη γιατί δεν σέβεται την ‘κούραση» και την
άποψη του νέου. Μάλιστα οι ειδικοί εξηγούν με αυτόν τον
τρόπο και την βία στο σχολείο, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι
αντιδρούν στην αδικαιολόγητη εξουσία των καθηγητών.
ύμφωνα με τον Ζαν-Κλωντ-Μισεά , έχουμε μπροστά μας
το σχολείο του απόλυτου καπιταλισμού. Δηλαδή ένα
σχολείο το οποίο εκπαιδεύει στην απώλεια της κριτικής
ικανότητας, ώστε να παράγει ένα αβέβαιο άτομο, το οποίο
θα είναι ανοικτό σε όλες τις καταναλωτικές πιέσεις. ε ένα
σχολείο που πρέπει να διδάσκεται η άγνοια με κάθε τρόπο
που μπορούμε να φανταστούμε. ύμφωνα με τον Μισεά ο
εκπαιδευτικός πρέπει να «διδαχθεί»
την διάλυση της
λογικής. Να μη διακρίνει το σημαντικό από το δευτερεύον ,
να δέχεται αδιαμαρτύρητα ένα πράγμα αλλά και το
αντίθετό του. Να διασκεδάζει, να ψυχαγωγεί, να αφήνει
τους νέους να κάνουν «δημοκρατικά» ΖΑΠΙΝΚ όπως τους
αρέσει , να τους ζητά να διηγηθούν τη ζωή τους, να τους
δείχνει τα κεκτημένα της λογικής και ο σεβασμός, δεν είναι
παρά κατάχρηση εξουσίας. Θα πρέπει κυρίως να τους δείξει
ότι δεν υπάρχει τίποτε να σκεφτούν από μόνοι τους, ότι δεν
υπάρχει αντικείμενο της σκέψης.
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Τπάρχει ο Η/Τ το μαγικό παράθυρο που υποκαθιστά τις
νοητικές λειτουργίες της αντίληψης της κρίσης της
παρατηρητικότητας και της φαντασίας. Υυσικά ο αληθινός
δάσκαλος δεν μπορεί να δεχθεί την κατάσταση αυτή της
«συμπόνιας» για τον μαθητή , που οδηγεί στη κατασκευή
ηλιθίων. Δεν μπορεί να δεχθεί την κατασκευή ατόμων
χωρίς κριτική σκέψη με αβέβαιη ταυτότητα που την τύχη
τους την αναλαμβάνει τέλεια η σημερινή τηλεόραση και το
σημερινό υπό διάλυση σχολείο. Σι όπλα έχει όμως όταν η
γνώση είναι μόνο εμπόρευμα;
Όταν γνωρίζουμε ότι το
όνειρο του καπιταλισμού δεν είναι μόνο να οδηγήσει τα όρια
της εμπορευματοποίησης στα πέρατα του κόσμου όπου τα
πάντα είναι εμπορεύσιμα
(αγοροπωλησίες παιδιών,
οργάνων, δικαιώματα στο νερό, στο γονιδίωμα<) αλλά
επίσης και την χειραγώγηση του νου στις καταναλωτικές
επιθυμίες που πρέπει να εμφυτευτούν από την παιδική
ηλικία. Ζούμε από αυτή την άποψη μια κρίσιμη καμπή,
γιατί όταν θίγεται η λειτουργία της νόησης μας, διατρέχουν
κίνδυνο όχι μόνο οι θεσμοί που μας ρυθμίζουν , αλλά επίσης
και κυρίως αυτό που είμαστε, αυτό που γινόμαστε. Για να
ξυπνήσει η ψυχή του νέου και να οδηγηθεί σε μια ανώτερη
αντίληψη ζωής χρειάζεται η επικοινωνία, η διαλεκτική
σκέψη και το ηθικό κέντρο. Σο ηθικό κέντρο που αντλεί το
περιεχόμενό του από μια υπέρ-μνήμη –όπως σοφά
αναφέρουν οι παλιότεροι δάσκαλοι- που διατηρεί όλες τις
κατακτήσεις του ανθρώπου. Σις κατακτήσεις που ξεκινούν
από μια ιστορική αφετηρία του παρελθόντος και χάνονται
μέσα στους μύθους και τους θρύλους, που σχεδόν ομόφωνα
καταλήγουν σε κάποιο αρχέγονο δίκαιο. Δηλαδή την κριτική
ΚΕΧΗ.
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ΕΝ ΑΡΦΗ ΗΝ Ο ΗΦΟ<

«Ουδαμού γαρ κινούνται κινούνται
Μουσικής τρόποι ,
άνευ Πολιτικών νόμων
Σων μεγίστων…» ΠΛΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣ. Δ΄ 4240
(Πουθενά δεν μεταβάλλονται οι τρόποι της μουσικής χωρίς ταυτοχρόνως να
μετακινηθούν οι μεγαλύτεροι πολιτικοί νόμοι…)

Η δημιουργία είναι κραδασμός , ο κραδασμός είναι ήχος κι ο ήχος
έν τη συνθέσει του, είναι μουσική.
Η δημιουργία στο σύνολό της είναι ΜΟΤΙΚΗ.
Η ζωή μας , είναι μουσική. Περιέχουμε τον ήχο (κραδασμό) στο
κύτταρό μας, πρίν ακόμη συλληφθούμε, πρίν ακόμη γεννηθούμε.
Η ποιότητα της μουσικής που περιέχουμε., είναι ακριβώς ανάλογη,
με την ποιότητα των αισθημάτων μας, γι αυτό τον λόγο, είμαστε
υπεύθυνοι, κατά μιαν έννοια, για την ποιότητα της «Παγκόσμιας
μουσικής» της Αρμονίας.
Η Δημιουργία , είναι κίνησις, ήχος, κραδασμός<
Όλα ρέουν και ό,τι ρέει κινείται και ότι κινείται πάλλεται και ό,τι
πάλλεται ποιεί ήχο και χορό.
Ες αεί δονούμενοι κι εμείς , αιώνιοι χορευτές, υπήρχαμε και θα
υπάρχουμε εις το διηνεκές.
Ότι μας περιβάλλει, ορατόν και αόρατον, υπόκειται σε κίνηση και
ότι κινείται πάλλεται και ότι πάλλεται χορεύει και τραγουδά,
υπακούοντας στον «θεικό» (συμπαντικό) νόμο.
Η μουσική για τους αρχαίους Έλληνες , είχς ευρύτερη έννοια:
αποτελούσε αδιάσπαστη ενότητα λόγου , ήχου και κίνησης και
χαρακτήριζε την ζωή τους, σε όλες τις εκδηλώσεις τους.
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Σο ήθος , κύριο χαρακτηριστικό και νόμος απαράβατος, όριζε και
εν πολλοίς καθόριζε τις πράξεις και τους λογισμούς τους.
Η έννοια του ήθους , ταυτόσημη με το μέτρον και το θεμιτόν, που
για τους Έλληνες, απέρρεαν από την τάξη του ύμπαντος , ήταν
απόλυτα συνδεδεμένη με τη μουσική τους έκφραση.
«Η μουσική είναι η εικόνα της ουράνιας Αρμονίας»
(ΠΤΘΑΓΟΡΑ)
ΓΙΑΝΝΗ ΖΟΤΓΑΝΕΛΗ
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ΣΟ ΞΕΜΑΓΕΜΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΜΑ

Δύο πράγματα απειλούν τον κόσμο
:η τάξη και η αταξία.
ΠΩΛ ΒΑΛΕΡΡΤ.

Η αβεβαιότητα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής
σε παγκόσμια κλίμακα μας θέτει μπροστά σε μια κρίση που
αφορά την κατανόηση. Η εξάλειψη της βεβαιότητας και η
απουσία μελλοντικών σχεδίων μας υποτάσσει σε μια ζωή
την οποία ο Μαξ Βέμπερ ονόμασε «το ξεμάγεμα του
κόσμου». Ένα είδος παγκόσμιας καταστροφολογίας
εξαπλώνεται μέσα σε ένα κλίμα γενικής γκρίνιας, μιζέριας
και απογοήτευσης. Μια απαισιόδοξη προσέγγιση όμως,
κινδυνεύει να χάσει τη δυναμική της ανάλυσης βλέποντας
εχθρούς που επιφέρουν πανικό και ακυρώνουν το μέλλον.
Σα προβλήματα είναι πολυδιάστατα έχουν ρίζες πολιτικές,
πολιτισμικές, ηθικές, ιστορικές, ψυχολογικές,
Η
αντιμετώπιση της ζωής με αμιγώς οικονομικούς όρους είναι
μια προσέγγιση προβληματική και οδηγεί σε μαζική
κατάθλιψη. Είναι φανερό ότι η «βελούδινη» ηγεμόνευση και
τρομοκράτηση του κόσμου εγγυάται μεγάλα κέρδη και με το
κάθε μπαμ τα χρηματιστήρια χαμογελούν και ενεργοποιούν
νέα κέρδη. Οι νόμοι της αγοράς διαδέχονται τους νόμους της
μηχανικής (που καθορίζει τη ζωή των αστέρων, του
σύμπαντος και της φύσης) και χωρίζουν τους ανθρώπους σε
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όσους μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους και σε όσους δεν
μπορούν. Η αγορά προσφέρει την σωτηρία μόνον σε όσους
μπορούν να πληρώσουν, ενώ οι άλλοι θα απορριφθούν και
θα περιθωριοποιηθούν γιατί η αλληλεγγύη δεν υφίσταται
πλέον στην πράξη.
Η κοινωνική ανάλυση τονίζει ότι η τεχνολογία και η αγορά
συνιστούν τους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το
σύστημα του σύγχρονου κόσμου ο οποίος χαρακτηρίζεται
από τέσσερα βασικά στοιχεία: Πλανητικό, μόνιμο, άμεσο και
άυλο. (Π.Μ.Α.Α) Αυτή η τετραλογία- όπως αναλύει και ο
Ιγνάσιο Ραμονέ στο βιβλίο του «Γεωπολιτική του Φάους»είναι η αιχμή του δόρατος της παγκοσμιοποίησης. Σα
τέσσερα
αυτά
χαρακτηριστικά
παραπέμπουν
στα
χαρακτηριστικά του ίδιου του Θεού. Είναι η σύγχρονη
θεότητα που απαιτεί υποταγή, πίστη, λατρεία και οργάνωση
σε συνάρτηση με τις χρηματοοικονομικές αγορές. ημείο
αναφοράς δεν είναι πια οι φυσικές επιστήμες, η μηχανική
του Νιούτον ή η οργανική χημεία αλλά η θεωρία των
παιγνίων, του χάους, η μη τυπική λογική και ο υπολογισμός
των πιθανοτήτων. Ποιος κατέχει την πραγματική εξουσία
σήμερα; Ερώτημα που προκύπτει από την διαπίστωση ότι οι
πολιτικοί, που έχουν εκλεγεί ύστερα από εκλογικές μάχες,
βρίσκονται αδύναμοι μπροστά στις νέες παγκόσμιες
φοβερές δυνάμεις και δεν είναι όπως υποστηρίζει η
παραφιλολογία
ένα είδος γενικού επιτελείου που
συνωμοτεί στο σκοτάδι για να κατακτήσει τον πολιτικό
έλεγχο της γης.
Οι νέες δυνάμεις λειτουργούν κατά βούληση και υπακούουν
σε
συγκεκριμένες
επιταγές:
ανταγωνιστικότητα,
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παραγωγικότητα, ελεύθερες συναλλαγές , ιδιωτικοποιήσεις,
μονεταρισμός.
Σα κεφάλαια μετακινούνται με ταχύτητα φωτός και
επενδύονται από την μια άκρη του πλανήτη στην άλλη, N0N
STOP.
Περιφρονείται η εθνική κυριαρχία, το νόμισμα και οι
οικονομικές κρίσεις και υφέσεις. Αντίστοιχα, οι κυβερνήσεις
σήμερα φαίνονται παράλυτες. Σο ίδιο και οι πολίτες που δεν
έχουν τα γνωστικά όπλα να αντιληφθούν το κεντρικό
μοντέλο που επιβάλλεται από μια νέα εξουσία
που
βρίσκεται κάπου μακριά, αλλού. Η εξουσία έχει μετακινηθεί
και έχει εγκαταλείψει τους χώρους που ορίζει η πολιτική, η
οποία έγινε δημόσιο θέαμα της αδυναμίας της. ε Γαλλικό
περιοδικό δημοσιεύθηκε μια έρευνα για τους «50 πιο
ισχυρούς ανθρώπους του πλανήτη»: ούτε ένας υπουργός ή
βουλευτής ούτε ένας εκλεγμένος ηγέτης οποιασδήποτε
χώρας δεν υπήρχε στον κατάλογο. Είναι μόλις λίγες δεκάδες
στον κόσμο εκείνοι που γνωρίζουν να ενεργούν με πράξεις
στις τιμές των αξιών ή των νομισμάτων. Είναι οι ιερείς της
θεότητας «αγορά». Οι πολιτικοί ηγέτες σε διεθνή φόρουμ
έχουν
δηλώσει
ξεκάθαρα
πόσο
φοβούνται
την
υπεράνθρωπη δύναμη αυτών των διαχειριστών των
ταμείων. Ακόμη και την εποχή της αποικιοκρατίας, ο
εξουσιαστής έκτιζε ένα νοσοκομείο ενώ σήμερα το αόρατο
δίκτυ της εξουσίας απλώς απομυζά πόρους και
εγκαταλείπει. Οι διαχειριστές αυτοί, είναι αυτονομημένοι
από κυβερνήσεις και ενεργούν στον κυβερνοχώρο της
γεωχρηματοπιστωτικής
οικονομίας,
χωρίς
φυσικά,
κοινωνικό συμβόλαιο. Φωρίς κυρώσεις και νόμους. Ποτέ οι
κυρίαρχοι της γης δεν ήταν τόσο λίγοι ούτε τόσο ισχυροί. Οι
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άνθρωποι του Ομήρου μάχονταν με τα σπαθιά και τα λόγια.
ήμερα δεν θα υπάρξει ποιητής να εγκωμιάσει τους
ανθρώπους της εξουσίας που εξαπολύουν οικονομικές
επιθέσεις, Η επική χειρονομία έχει πεθάνει. Αυτό είναι ήδη
μια ατιμία. Σην ατιμία αυτή αποκαλύπτει με στυγνό τρόπο
και η γλώσσα των αριθμών : ε σύνολο 5 δισεκατομμυρίων
κατοίκων μόλις 500 εκατομμύρια ζουν με άνεση, ενώ τα
υπόλοιπα 4,5 δισεκατομμύρια παραμένουν στην ένδεια. Η
περιουσία σε δις. δολάρια των 358 πιο πλούσιων ξεπερνά το
ετήσιο εισόδημα 2,6 δισεκατομμυρίων ατόμων. Σο 1% των
πιο πλούσιων αμερικάνων ελέγχουν το 40% του εθνικού
πλούτου ενώ η Ευρωπαϊκή ένωση περιλαμβάνεται στο 20%
του πληθυσμού του πλανήτη που οικειοποιείται πάνω από
το 80% του παγκόσμιου εισοδήματος.
Εκτός όμως από τα νούμερα των οικονομικών ανισοτήτων
η κρίση των θεσμών και αξιών είναι αυτή που διαταράσσει
την ηθική ταυτότητα του ανθρώπου. Αν οι πολίτες στις
δεκαετίες του ’50 και του ΄60 άντεξαν την κατάρρευση των
παραδοσιακών αξιών-και μάλιστα την εξύμνησαν ως
απελευθέρωση- είναι γιατί παράλληλα αντικαταστάθηκαν
από άλλες πεποιθήσεις, όπως την πρόοδο και την επιστήμη
, που στηρίζονται στην παντοδυναμία της λογικής.
«Περνάμε σε μια εποχή όπου οι βεβαιότητες καταρρέουν»
διαπίστωνε πριν αρκετά χρόνια ο Εντγκαρ Μορέν. ήμερα ο
κόσμος βρίσκεται σε μια φάση εξαιρετικά αβέβαιη και
λείπουν τα σημεία αναφοράς για έναν προσανατολισμό την
ώρα της κρίσης που προηγείται του τέλους μιας εποχής και
της
γέννησης
μιας
νέας.
Υοβόμαστε
σοβαρές
οπισθοδρομήσεις που θα οδηγήσουν σε μια πλανητική
κατάσταση υπερβολικά αβέβαιη. Οι πολίτες συνεχίζουν να
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αναζητούν νόημα στις ίδιες αξίες και αισθάνονται την
ανάγκη να ορίσουν ένα συλλογικό πρόγραμμα με σκοπούς
και ξεκάθαρους στόχους. Πώς να γίνει όμως αυτό όταν τα
πάντα εκρήγνυνται; Πως να κατανοήσει τις διαρθρωτικές
αλλαγές μέσα από το πρίσμα της ηθικής ο σημερινός
άνθρωπος; Για διανοητές όπως ο Καρτέσιος, ο Νιούτον, ο
Ρουσώ ο Ντιντερό, ο Βολταίρος, καθετί υπαρκτό θεωρείται
κατανοήσιμο και , υπό το φώς της λογικής, το σύμπαν και οι
μηχανισμοί του πρέπει να αποκαλύψουν ένα-ένα τα
μυστήρια τους. Σο σύμπαν είναι επίσης οι άνθρωποι αλλά
και ο τρόπος διακυβέρνησής του. Πρέπει να κυβερνούνται
από λογικούς νόμους. Αυτή είναι και η ουσία της
δημοκρατίας που στηρίζεται στην προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ιστορία όμως μας δίδαξε ότι
και η λογική οδηγήθηκε στην τυραννία και δημιούργησε
τέρατα. Η τρομοκρατία εμφανίστηκε στην Γαλλική
επανάσταση ως η μισαλλόδοξη έκφραση του ορθού λόγου,
όπως και η ιερά εξέταση στην περίπτωση της πίστης.
ήμερα οι εθνικιστικές εξάρσεις διαδραματίζουν τον ίδιο
ρόλο, του προασπιστή. Αντίστοιχα οι πολιτικοί πρέπει να
αντιμετωπίσουν πέρα από τις ειδικές δυσκολίες που
συνδέονται με την σημερινή πολυπλοκότητα της
πραγματικότητας,
το
πρόβλημα
της
τεράστιας
αναξιοπιστίας τους η οποία οφείλεται σε ένα βαρύ παθητικό
λαθών, αλλά και σε απαράδεκτες θέσεις που ορισμένοι
υιοθέτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα καθιστάμενοι
συνένοχοι. Έτσι βλέπουμε την καταστολή που είναι το
βασικό όπλο της εξουσίας να γιγαντώνεται. ε
μια
θρυμματισμένη κοινωνία από την διόγκωση της μαζικής
ανεργίας η θεσμοθετημένη βία, η κρατική βία γίνεται όλο
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και πιο έντονη, όχι όμως πιο αποτελεσματική. Ο κύριος
εχθρός έπαυσε να είναι μονοδιάστατος. Πρόκειται για ένα
τέρας με χίλια πρόσωπα που μπορεί να πάρει διαδοχικά τη
μορφή της δημογραφικής βόμβας, των ναρκωτικών, των
εθνικών φανατισμών, του ιού Έμπολα, του Ισλαμικού
ζηλωτισμού, της ερήμωσης, των τεράστιων μεταναστεύσεων
κ.λπ. Όλες απειλές χωρίς σύνορα, πλανητικής έκτασης που
δεν μπορούν να καταπολεμηθούν με τα κλασικά όπλα της
σημερινής δημοκρατίας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η δημοκρατία χάνει μεγάλο
μέρος της αξιοπιστίας της, γιατί οι πολίτες δεν μπορούν να
παρεμβαίνουν αποτελεσματικά με την ψήφο τους στον
αποφασιστικό τομέα της οικονομίας, ο οποίος στο εξής
βρίσκεται μακριά από κάθε παρέμβαση. Γι’ αυτό ορισμένοι
αναγγέλλουν το θάνατο και της πλήρους απασχόλησης
στην εργασία αλλά και της συρρίκνωσης του συνόλου των
εργασιακών δικαιωμάτων. Και το υπαρξιακό κοινωνικό
ερώτημα επιμένει: Επανάσταση ή εξέλιξη; Ο έημους Φήνυ
σκωπτικά αναφέρει: «Επανάσταση είναι να γκρεμίζεις μια
σαπισμένη πόρτα. Η εξέλιξη μοιάζει περισσότερο με το να
σπρώχνεις την πέτρα που φράζει τον τάφο» και ο Ραμονέ
στην γεωπολιτική του χάους αναρωτιέται για τον ρόλο του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και πόσο απέχει από τον
ανθρώπινο πόνο. Η άνοιξη των ανυπότακτων έχει έρθει. Η
πόρτα για άλλη μια φορά είναι σαπισμένη. Η ολοκλήρωση
του οικονομισμού, της καζινο-οικονομίας, του «παγκόσμιου»
ανθρώπου, δηλαδή του υπανθρώπου, άδειου από πολιτισμό,
από νόημα και ανθρωπιστικές αξίες , καταδεικνύουν την
παγκοσμιοποίηση ως θνησιγενή. Η ελεύθερη σκέψη
αντιτείνει νέες προτάσεις για να ξεφύγουμε από τον έλεγχο
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του πνεύματος από την κυριαρχία του οικονομισμού και την
τυραννία της παγκοσμιοποίησης. Υωτίζει μια παλιά
δημοκρατική αρχή : οι πολίτες προτιμούν την αταξία από
την κοινωνική αδικία. Οι εξωλογικές παράμετροι της
κοινωνικής ζωής εμφανίζουν ένα σύστημα που καταρρέει
μέσα στην αβεβαιότητα της ταχύρυθμης μεταβολής. Οι
κοινωνιολογικές θεωρίες, τα μοντέλα ανάλυσης και
κοινωνιολογικής σκέψης χαρακτηρίζονται σήμερα από την
συστημική
προσέγγιση
των
μεταβολών
και
της
πολυπλοκότητας.
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ΠΟΙΗΗ – ΕΠΑΝΑΣΑΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ

«Επανάσταση είναι να γκρεμίζεις μια σαπισμένη πόρτα.
Η εξέλιξη μοιάζει περισσότερο
με το να σπρώχνεις την πέτρα που φράζει τον τάφο»
έημους Φήνυ
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Σο υπαρξιακό κοινωνικό ερώτημα επιμένει: Επανάσταση
ή εξέλιξη; Η άνοιξη της ανυπότακτης ποίησης ανθίζει και
όταν η πόρτα είναι σαπισμένη. Η επανάσταση σε ένα
σύστημα σκουριασμένο, ακίνητο, σε μια κοινωνία που
οδηγείται προς το χάος, είναι αναπόφευκτη. Η ανθρώπινη
εξέλιξη μας διδάσκει πως αυτοί που κινούν τα νήματα
γίνονται κάποτε αδύναμοι. Οι ανυπότακτες φωνές και η
επανάσταση οδηγούν έτσι την αλλαγή. Μερικές φορές
έχουμε την βεβαιότητα πως η αλλαγή είναι θετική. Άλλες
φορές ο ενθουσιασμός δεν κρατά πολύ, δίνει τη θέση του
στη διάψευση και το φόβο. Είναι προτιμότερο να προσπαθείς
να σπρώξεις την πέτρα για να ελευθερώσεις το άνοιγμα του
τάφου. Ο Αιζαια Μπέρλιν, ο μεγάλος αυτός ποιητής που
έκανε συντροφιά σε ολόκληρο σχεδόν τον εικοστό αιώνα,
ανακαλύπτει έκπληκτος, ότι αυτό που ακούγεται από τον
τάφο δεν είναι επαναστατικές φωνές, πολεμικές κραυγές ή
στρατιωτικά εμβατήρια, αλλά ρομαντικά ποιήματα και
γλυκιά μουσική. Ο Μπερλίν δεν ήταν αισιόδοξος άνθρωπος κάποτε μάλιστα είχε εκφράσει την ανακούφισή του που θα
πέθαινε νωρίς- ήταν όμως ποιητής. Η ποίηση σαν μια
ειρηνευτική συμφωνία μεταπλάθεται σε μια υπόσχεση
άφιξης, μια υπόσχεση συμβίωσης της ελπίδας και του
ουτοπικού ονείρου. Με χρώματα, μουσική και ποίηση
ανατέλλει η ανθρώπινη ψυχή. Μέσα από την μαύρη
απελπισία και από την υπερβολική αισιοδοξία περιγράφει ο
ποιητικός λόγος τα τοπία της ανθρώπινης ψυχής. Σο
ανθρώπινο ον μέσα στην πολυπλοκότητα των σχέσεων που
έχει δημιουργήσει και αναιρεί την λογική, μπορεί τάχα να
δεχθεί να
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γίνει, στο όνομα της τεχνολογικής προόδου μια αποδοτική
πρώτη ύλη; Η ποίηση, «η ιερή μανία», αποτελεί την
διαχρονική σταθερά, την άμυνα και την επίθεση στα
ορμέμφυτά μας, που μας καθιστούν τα τερατόμορφα ζώα
του πλανήτη γη.
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ΜΟΝΣΕΛΑ ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

Η κρίση είναι το αποτέλεσμα της πνευματικής, διανοητικής
και εννοιακής ανικανότητας να υπολογιστεί η ίδια η έκτασή
της, Βγαίνουμε από ένα κόσμο απλών ντετερμινισμών και
μπαίνουμε σε έναν άλλο, σύνθετο, όπου η αβεβαιότητα, η
στρατηγική και η καινοτομία είναι στενά δεμένες. Η
αλληλεξάρτηση αυτή μας φαίνεται ιδιαίτερα αινιγματική
και το να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε αποτελεί
κεφαλαιώδες διακύβευμα. .Η
κυρίαρχη δυναμική της
πλανητικής εποχής μας είναι η παγκοσμιοποίηση της
οικονομίας. τηρίζεται στην ιδεολογία της «μονόδρομης
σκέψης», η οποία υποστηρίζει ότι μόνο τα κριτήρια της
αγοράς και του νεοφιλελευθερισμού επιτρέπουν σε μια
κοινωνία να επιβιώσει. Σα μοντέλα ανάλυσης που
στηρίχθηκαν
στην
μονοδιάστατη
αυτή
δυναμική
αποδείχτηκαν
αδύναμα και ελλιπή μπροστά στη
συνθετότητα της σύγχρονης χαοτικής κατάστασης.
(Φαρακτηριστικά παραδείγματα οι επεξηγηματικές θεωρίες
του Υράνσις Υουκουγιάμα και της
«σύγκρουσης των
πολιτισμών» του αμιουελ Φάντιγκτον). Οι εξωλογικές
παράμετροι της κοινωνικής ζωής εμφανίζουν ένα σύστημα
που καταρρέει μέσα στην αβεβαιότητα της ταχύρυθμης
μεταβολής. Οι κοινωνιολογικές θεωρίες, τα μοντέλα
ανάλυσης και κοινωνιολογικής σκέψης χαρακτηρίζονται
σήμερα από την συστημική προσέγγιση των μεταβολών και
της πολυπλοκότητας.
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Απαραίτητα γνωστικά εργαλεία για τα μοντέλα
κοινωνιολογικής ανάλυσης αποτελούν οι τέσσερεις
κουλτούρες και το τρίπτυχο
των επαναστάσεων που
συνυπάρχουν στην εποχή μας. Σα γενικά μοντέλα σκέψης
πάνω στα οποία στηρίζεται το κοινωνικοπολιτικό
οικοδόμημα - η πρόοδος και η επιστήμη , η επικοινωνία και
οι αγορές – αποτελούν και τη βάση των αναλύσεων .
Εισαγωγικά και σε γενικές γραμμές πρέπει να αναφέρουμε:
ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ
Σεχνολογική: Όπως στη βιομηχανική κοινωνία είδαμε την
αντικατάσταση της μυικής δύναμης του ανθρώπου από τη
μηχανή, στη σημερινή επανάσταση της πληροφορικής
βλέπουμε την αντικατάσταση του εγκεφάλου (τουλάχιστον
ενός όλο και σημαντικότερου τμήματος των λειτουργιών
του) από τον υπολογιστή. Αυτή η γενικευμένη τεχνική
νοημοσύνη των μέσων παραγωγής ενισχύεται πλέον από
την έκρηξη των νέων δικτύων των τηλεπικοινωνιών και από
τον πολλαπλασιασμό των κυβερνοκόσμων.
Οικονομική: Φάρις στην τεχνολογική εξέλιξη, η
παγκοσμιοποίηση αφορά κυρίως τον χρηματοοικονομικό
τομέα που κυριαρχεί σήμερα χωρίς αντίπαλο στη σφαίρα
της οικονομίας. Οι χρηματοοικονομικές αγορές, που
λειτουργούν σύμφωνα με κανόνες που μόνες τους θέτουν,
υπαγορεύουν στο εξής τους νόμους τους στα κράτη και τους
πολιτικούς υπεύθυνους, Η οικονομία επιβάλλεται στην
πολιτική.
Κοινωνική: Οι δύο προηγούμενες επαναστάσεις οδηγούν
σε κρίση την παραδοσιακή αντίληψη για την εξουσία. Μέσα
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σε αυτό το πλαίσιο η δημοκρατία χάνει ένα μεγάλο μέρος
της αξιοπιστίας της, γιατί οι πολίτες δεν μπορούν πλέον να
παρεμβαίνουν αποτελεσματικά με την ψήφο τους στον
αποφασιστικό τομέα της οικονομίας, ο οποίος βρίσκεται
μακριά από κάθε παρέμβαση. Η οικονομία αποσυνδέεται
από την κοινωνία και αρνείται να αναλάβει τις συνέπειες
(μαζική ανεργία, φτώχεια, ρήξεις , αποκλεισμοί) που
προκαλεί η υιοθέτηση της λογικής της παγκοσμιοποίησης
των αγορών.
ΠΟΛΙΣΙΜΟ – ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ:
Η ανθρωπολογική, η ουμανιστική, η επιστημονική και η
μαζική κουλτούρα έχουν ελάχιστα κοινά σημεία και η μία
αποκλείει την άλλη, ακόμη και αν το ακριβές είναι ότι η
σημερινή κουλτούρα αποτελεί άθροισμα των τεσσάρων. Η
ανθρωπολογική κουλτούρα είναι εκείνη των παραδόσεων
πού βρίσκονται ριζωμένες στα έθιμα, στις γιορτές, τις
παροιμίες και τις προλήψεις, τα γιατροσόφια την τέχνη και
την χειροτεχνία. Αυτή η κουλτούρα που βρίσκεται κάτω από
τις τρείς άλλες, καθορίζει ακόμη δυναμικά τις νοοτροπίες,
βρίσκεται στην αφετηρία πολλών αντινομιών και σοβαρών
ασυνεννοησιών.
Η ουμανιστική κουλτούρα έφτασε στο απόγειό της τον ίδιο
αιώνα. Ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, τη φύση, τον κόσμο
και την κοινωνία σε σχέση με βασικά προβλήματα: το καλό,
το κακό, τη ζωή, τον Θάνατο, το υπερπέραν κ.ά. Ο
Καρτέσιος, ο Μοντένιος, ο Πασκάλ που είναι για
παράδειγμα παράλληλοι φιλόσοφοι, σοφοί και συγγραφείς,
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εκπροσωπούν αυτή την κουλτούρα. Πρότειναν μεγάλες
συνθέσεις για αυτά τα πολύ γενικά θέματα.
Η επιστημονική κουλτούρα, αντιθέτως, απαιτεί την
εξειδίκευση. Παράγει μια ιλιγγιώδη γνώση για την γνώση,
που την οδηγεί στο να μη θέτει ερωτήματα για τον εαυτό
της. Σα μεγάλα τυπικά ερωτήματα της ουμανιστικής
κουλτούρας δεν έχουν εδώ αντικείμενο.
Η μαζική κουλτούρα συνίσταται επίσης από μια τεράστια
ποσότητα πληροφοριών, που καταστρέφονται αδιάκοπα,
μπερδεύονται μεταξύ τους και μετατρέπονται σε «θόρυβο».
Τπήρξε ο φόβος κάποια στιγμή αυτή η μαζική να καταλάβει
όλο το χώρο του ελεύθερου χρόνου, στο μέτρο και το βαθμό
που, μετά το 1960, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες η μαζική
κατανάλωση, οι διακοπές, η χρήση του αυτοκινήτου, ο
ελεύθερος χρόνος ή η συνήθεια της τηλεόρασης
γενικεύθηκαν.
ΣΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΣΟΤ ΑΡΦΙΠΕΛΑΓΟΤ
Οι δύο κυρίαρχες δυναμικές που ενεργούν στενά στο
γεωπολιτικό επίπεδο είναι της ΦΑΗ και της ΣΗΞΗ.
ΦΑΗ:
Η ισχύς της σχάσης, του ρήγματος, της
διάσπασης, είναι αντιληπτή στο σύνολο του πλανήτη. Αυτή
η δυναμική της ρήξης, στηριζόμενη στην ανεξάντλητη
ένταση του εθνικισμού και εξαίροντας ορισμένα διακριτά
εθνικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται ιερά (όπως η
γλώσσα, το αίμα, η θρησκεία, το έδαφος), σπρώχνει παντού
τις κοινότητες (με την εθνική έννοια) να διεκδικήσουν μια
πολιτική θέση κυριαρχίας, έστω και αν αυτό επιφέρει τη
διάλυση των δομών του κράτους-έθνους. Έτσι οι τρείς
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ομοσπονδίες που υπήρχαν μέχρι το 1991 στην Ανατολική
Ευρώπη – η οβιετική Ένωση, η TΣσεχοσλοβακία και η
Γιουγκοσλαβία – διαλύθηκαν. Αυτή η δυναμική της σχάσης
προκάλεσε εξάλλου μερικές από τις πιο σημαντικές
πρόσφατες συγκρούσεις. Ειδικότερα στον Καύκασο (οι
πόλεμοι στη Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερμπαιτζάν )
και στα βαλκάνια (οι πόλεμοι στη λοβενία, την Κροατία
και τη Βοσνία). Μόνη παραμένει στην Ανατολή η Ρωσική
Ομοσπονδία, αλλά ήδη η σχάση την κατατρώει, όπως με
τραγικό τρόπο έδειξε ο πρόσφατος πόλεμος στην Σσετσενία.
Αλλά η σχάση κάνει επίσης εύθραυστα τα κράτη της
Ευρωπαικής Δύσης, όπου οι αποσχιστικές τάσεις
πολλαπλασιάζονται με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση και
βιαιότητα. Για παράδειγμα στην Ισπανία (η χώρα των
Βάσκων, η Καταλονία, η Γαλικία) στην Ιταλία ( Παδανία),
στο Βέλγιο (Υλάνδρα), στη Γαλλία (Κορσική), στο Ηνωμένο
Βασίλειο (κωτία, Ουαλία) κ.α. Και μπορούμε να
παρατηρήσουμε το ίδιο φαινόμενο στη Βόρεια Αμερική
(Κεμπέκ), στην Αφρική (όπου είδαμε την Ερυθραία να
αποσπάται από την Αιθιοπία), στην Ασία (στη ρι Λάνκα,
την Ινδία, την Κίνα, την Ινδονησία) και την Ψκεανία
(Μπουγκενβίλ).
ΣΗΞΗ: Παράλληλα, με την ίδια ένταση σε όλο τον κόσμο, τα
κράτη προσπαθούν να συμμαχήσουν, να έρθουν πιο κοντά,
να ενταχθούν σε ίδιους οικονομικούς, εμπορικούς ακόμη και
πολιτικούς χώρους. Σο πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα
τήξης είναι, Βεβαίως, εκείνο της Ευρωπαικής Ένωσης που
βλέπει τα όμορα κράτη, που επί καιρό θεωρούσε το ένα το
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άλλο ως τον χειρότερο εχθρό, να συγκλίνουν και να
σκέφτονται την πολιτική ένωση.
Αυτό το ομοσπονδιακό, ειρηνευτικό μοντέλο και ιδιαιτέρως
η εμβρυακή οικονομική μορφή του αναπαράγεται σε πολλές
περιοχές του πλανήτη όπου ανθούν εμπορικές ζώνες. Ετσι
βλέπουμε: στη Βόρεια Αμερική, το Βοριοαμερικανικό
ύμφωνο Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Καναδά, των ΗΠΑ
και του Μεξικού, στη Νότια Αμερική, τη MERCOSUR, μεταξύ
της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Παραγουάης και της
Ουραγουάης, στη Βόρεια Αφρική, την Ένωση του Αραβικού
Μγκρέμπ ( UMA) μεταξύ του Μαρόκου, της Αλγερίας, της
Συνησίας, της Λιβύης και της Μαυριτανίας, στη Νότια
Αφρική, τη Μέση Ανατολή, στη Μαύρη Θάλασσα, στη ζώνη
Ασίας-Ειρηνικού κ.ο.κ
Και το ερώτημα προς διερεύνηση παραμένει: Οι τήξεις θα
επιβληθούν των σχάσεων;
Αλλά αν οι τήξεις
πολλαπλασιάζονται στο όνομα της παγκοσμιοποίησης, δεν
οδηγούμαστε προς μια άλλη σχάση, κοινωνική αυτή τη
φορά, που ορισμένοι χαρακτηρίζουν ως ρήγμα; Γιατί από
αυτή την άποψη, ο κόσμος στο τέλος αυτού του αιώνα
οικοδομείται στη βάση του μοντέλου του αρχιπελάγους: όλο
και περισσότερα νησιά με φτωχούς, αποκλεισμένους στο
Βορρά. Παράλληλα νησίδες πλουσίων που συγκεντρώνονται
στο Νότο.
(ΙΓΝΑΙΟ ΡΑΜΟΝΕ, ΓΕΩΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΦΑΟΤ).
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ΓΝΨΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΗ ΓΝΨΗ
«Η γνώση είναι γνώση ενός μεμονωμένου ατόμου και αποδεχόμαστε ότι η
γνώση είναι καταρχήν ένα ψυχικό γεγονός που συμβαίνει στη ψυχική
σφαίρα του ανθρώπου. ταν γνωρίζει κανείς , τότε γνωρίζει κάτι το οποίο
πάντοτε έχει ένα περιεχόμενο ή είναι ένα πράγμα ή είναι μία ιδιότητα ή μια
σχέση ή και ένας ρόλος θεατρικού έργου.»
Και πάντα μέσα στη ροή , στη δυναμική διαδικασία της
ανθρώπινης γνώσης να εξετάσει τα ίδια τα όργανά της ,
όπως τις αισθήσεις και την διάνοια , τίθεται το ερώτημα –
πρόβλημα, της αλήθειας. Η γνώση είτε την ακολουθήσουμε
από τον δρόμο της φιλοσοφίας , είτε της επιστήμης , σμίγει
μπροστά στο ίδιο το αντικείμενο της γνώσης, οποιασδήποτε
μορφής μπορεί να στραφεί η συνείδηση του ανθρώπου. Ένα
νόημα, μια σκέψη, ένα συναίσθημα , ένα φυτό, ένας
αριθμός< είναι όντα. Σο φυτό για την επιστήμη κατέχει
χώρο και έχει χρονική διάρκεια, η σκέψη για την φιλοσοφία
δεν έχει χώρο έχει όμως μια χρονική διάρκεια, η σκέψη ως ον
έχει διαφορετική ποιότητα από το ον του φυτού. Έτσι και η
φιλοσοφία και η επιστήμη συναντούνται (και δεν
ανταγωνίζονται) στον πυρήνα του όντος, στην ουσία και την
ύπαρξη του, σε αυτό που είναι και αυτό που υπάρχει. Σο
ηλεκτρόνιο, το άτομο, ο Βόρειος και Νότιος πόλος υπάρχουν
, χωρίς να έχουμε την πολυτέλεια της πραγματικής
εμπειρίας.
Γνώση είναι μια λειτουργία , που λαμβάνει χώρα στην
ανθρώπινη συνείδηση, δηλαδή στο πνευματικό κέντρο , στο
ΕΓΨ του όντος.
Πρωταρχικό μας μέλημα
είναι να
εξετάσουμε τις δυνατότητες της φύσης και των φαινομένων
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της συνείδησης του ανθρώπου.Η εξέταση της περιοχής της
συνείδησης μπορεί να αποτελέσει κατ΄αρχή αντικείμενο της
ψυχολογίας.
Η ψυχολογία είναι η επιστήμη της όλης ψυχικής σφαίρας ,
της όλης ψυχικής –αποκλειστικά και μόνο- ζωής του
ανθρώπου. Από των ενστίκτων και των ορμών μέχρι των
υψίστων επιτευγμάτων της σκέψης. Η ψυχολογία όμως , σε
αντίθεση προς τη θεωρία της γνώσης και τη λογική δεν
ενδιαφέρεται για την γνωστική διαδικασία και σύνθεση , η
οποία συντελείται στο υποκείμενο κατά το γιγνώσκειν
(γνωσιολογία) ούτε για την ορθότητα της σκέψης και των
κρίσεων των διαφόρων προτάσεων και των συλλογισμών
(λογική) δηλαδή των διαφόρων λογικών μορφών , αλλά
αποκλειστικά για τις ψυχικές λειτουργίες που συνδέονται με
αυτές.
ΓΙΓΝΨΚΕΙΝ : η δυναμική διαδικασία της ανθρώπινης
γνώσης. Σο γιγνώσκειν δεν αποτελεί μια παθητική
πρόσληψη
εξωτερικών
εντυπώσεων
,
αλλά
πραγματοποιείται με την βοήθεια του νου, της διάνοιας των
apriori στοιχείων του ανθρώπινου πνεύματος , του χώρου ,
του χρόνου, των κατηγοριών, ως συνθετική λειτουργία –
ενέργεια , των αυθορμήτων δυνατοτήτων , που
προϋπάρχουν στον άνθρωπο, αλλά επίσης και με την
πρόσληψη των εντυπώσεων που μας παρέχει ο αισθητός
κόσμος.
τη συνέχεια τίθεται το πρόβλημα της αλήθειας της
γνώσης. Γεννάται η ανάγκη να ελέγξουμε , να εξετάσουμε
τα όργανα της γνώσης, δηλαδή τις αισθήσεις , την διάνοια ,
το νου, εάν και κατά πόσο είναι σε θέση να μας παράσχουν
μια αληθινή του κόσμου γνώση, που ανταποκρίνεται προς
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τα πράγματα ή τα φαινόμενα του εξωτερικού κόσμου.
Γεννάται
η ανάγκη να περιγραφούν γεγονότα, να
συλληφθεί η δομή του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου,
δηλαδή οι γνωστικές δυνάμεις , οι ικανότητες του
ανθρωπίνου πνεύματος και γενικά η θέση του ανθρώπου
μέσα από την γνώση , απέναντι σε οποιαδήποτε πηγή
γνώσης ή και πηγή δημιουργίας ερεθισμάτων.
Πως καταλήγουμε στη γνώση; Αυτό είναι το θεμελιώδες
ερώτημα. Αποτελεί την βάση κάθε κλάδου φιλοσοφίας. Έτσι
μέσα από την γνωσιολογία εξετάζεται η πηγή, η αξία και το
κύρος της γνώσης. Πως παράγεται και πως θεμελιώνεται η
γνώση.
Με ποια μέσα όμως, μπορεί να γνωρίσει ο Άνθρωπος;
Ο άνθρωπος ως υποκείμενο που γνωρίζει βρίσκεται μέσα
στον κόσμο και έχει πάντοτε ενώπιον του
διάφορα
αντικείμενα. Η φύση και ο χαρακτήρας των αντικειμένων
της γνώσης δεν είναι φυσικά η ίδια. Κατά την γνώση ενός
εξωτερικού αντικειμένου στέκεται σαν υποκείμενο απέναντι
ενός αντικειμένου. Αλλά το αντικείμενο προς το οποίο
βλέπει ο άνθρωπος μπορεί να είναι πχ ένα δένδρο , ένα
νόημα , ένα θεατρικό έργο, ή ένας άλλος άνθρωπος, η ένα
μαθηματικό σχήμα, ή και το ίδιο το εγώ του. Σο γεγονός
όμως ότι το αντικείμενο ίσταται «έναντι ενός υποκειμένου
το οποίο θα το γνωρίσει, στο οποίο τείνει και κατευθύνεται ο
άνθρωπος, η γνωστική του δύναμη για να το συλλάβει
γνωστικά, αποτελεί ένα θεμελιώδες γεγονός της θεωρίας
της γνώσης. Η σύλληψη του αντικειμένου γίνεται με τις
γνωστικές δυνάμεις , με τα όργανα της γνώσης.
(πνευματικές και ψυχικές δυνάμεις, δηλαδή το Εγώ,
συνείδηση, νους, διάνοια, αντίληψη, αίσθηση<) και τα μέσα
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της γνώσης (αισθήματα , παραστάσεις, εποπτείες,
αντιλήψεις, έννοιες<) . Η γνώση είναι γνώση ενός
μεμονωμένου ατόμου και αποδεχόμαστε ότι η γνώση είναι
καταρχήν ένα ψυχικό γεγονός που συμβαίνει στη ψυχική
σφαίρα του ανθρώπου. Όταν γνωρίζει κανείς , τότε γνωρίζει
κάτι το οποίο πάντοτε έχει ένα περιεχόμενο ή είναι ένα
πράγμα ή είναι μία ιδιότητα ή μια σχέση ή και ένας ρόλος
θεατρικού έργου» .
Η ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΕΝΟ ΡΟΛΟΤ
ΚΑΙ ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΨΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ ΣΗ ΓΝΨΗ.
Αντικείμενο της γνώσης μπορεί να είναι οτιδήποτε υπάρχει,
κάθε ον οποιασδήποτε μορφής προς το οποίο μπορεί να
στραφεί η γνωστική συνείδηση του ανθρώπου. Ένα νόημα,
μια σκέψη, ένα συναίσθημα, ένα φυτό, ένας αριθμός ένας
ρόλος, είναι όντα. Σο φυτό κατέχει χώρο και έχει μια
χρονική διάρκεια, ενώ η σκέψη, δεν έχει χώρο έχει όμως μια
χρονική διάρκεια, η σκέψη ως ον έχει διαφορετική ποιότητα
από το ον του φυτού. ε ένα ον διακρίνουμε την ουσία του
και την ύπαρξη του. Αυτό που είναι και αυτό που υπάρχει.
Σα αντικείμενα της γνώσης διαιρούνται στα πραγματικά
αντικείμενα (πχ συγκεκριμένο τρίγωνο) εκείνα που ασκούν
επίδραση επάνω μας και στα ιδεατά, εκείνα τα οποία
υπάρχουν μόνο σαν περιεχόμενο σκέψης. (πχ το τρίγωνο
σαν έννοια της γεωμετρίας, το μέγεθος γενικά) . τα ιδεατά
αντικείμενα ανήκουν οι γενικές έννοιες , οι έννοιες του
είδους και γένους που χρησιμοποιούνται στη ταξινόμηση , οι
έννοιες της Γεωμετρίας και των μαθηματικών, οι αριθμοί, οι
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αξιολογικές έννοιες, ηθικές , αισθητικές , η αρετή, το αγαθό,
το κακό , η δικαιοσύνη.
Σα πραγματικά αντικείμενα είναι δεδομένα στην εμπειρία
μας γιατί υποπίπτουν στις αισθήσεις μας. ( χρώμα,
σκληρότητα κα) ή μας παρέχονται από την εσωτερική
αίσθηση (βούληση, ανάμνηση συναίσθημα0. Τπάρχουν
όμως και πραγματικά αντικείμενα των οποίων καμία
πραγματική εμπειρία δεν μπορούμε να αποκτήσουμε όπως
πχ το ηλεκτρόνιο, το άτομο, ο Βόρειος ή ο Νότιος Πόλος
Σα αντικείμενα ως προς την συνείδηση μας διαιρούνται σε
φαινόμενα και σε υπερβατικά. (υπέρ-υποκειμενικά
αντικείμενα).
Υαινόμενο : Ότι εισέρχεται στην συνείδησή μας (εικόνες,
σχήματα της φαντασίας, συναισθήματα, σκέψεις).
Τπερβατικά αντικείμενα: Είναι εκείνα τα οποία βρίσκονται
πέρα από τις γνωστικές δυνατότητες του Ανθρώπου. (βλέπε
παράδειγμα έργων ζωγραφικής και γενικότερα τέχνης και
θεάτρου) Είναι τα αντικείμενα τα οποία δεν μπορούμε να τα
φανταστούμε ούτε να αισθανθούμε. Δεν εισέρχονται
δηλαδή στη συνείδησή μας , συνιστούν όμως αντικείμενα
προς τα οποία παρόλο που δεν μπορεί να τα γνωρίσει
κανείς-τείνει πάντοτε ο νους του ανθρώπου ή και
χρησιμοποιεί σε ορισμένες επιστήμες. (πχ ο χώρος των νδιαστάσεων, το μηδέν της μαθηματικής οδού, το άπειρο, τα
αντικείμενα της μεταφυσικής, ο Θεός, το «πράγμα
καθεαυτό» (ότι είναι φορέας των ιδιοτήτων ενός σώματος).
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Η ΓΝΨΗ Ψ ΤΝΘΕΣΙΚΗ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟΤ
Σα αντικείμενα σύμφωνα με την κριτική ιδεαλιστική θεωρία
συλλαμβάνονται από το υποκείμενο όχι όπως είναι
καθαυτά, αλλά όπως προσπίπτουν στις αισθήσεις μας και
συντίθενται από την εποπτική μας δύναμη.
Ο άνθρωπος γνωρίζει ότι αποτελεί αντικείμενο της
συνείδησής του. Σο αντικείμενο σχηματίζεται μέσα στην
συνείδησή μας σαν παράσταση και όχι όπως είναι ακριβώς ο
εαυτός του.
Γνώση συντίθεται , από τις γνωστικές δυνάμεις του Νου και
τα δεδομένα των αισθήσεων. Τπάρχει γνώση apriori και
γνώση aposteriori , εκ των προτέρων και εκ των υστέρων.
Μια γενική έννοια υπάρχει apriori . Γνωρίζουμε τι είναι
τετράγωνο χωρίς να υπάρχει ανάγκη να το σχεδιάσουμε.
Δεν μπορούμε όμως να γνωρίσουμε πόσα μήλα θα κάνει η
μηλιά
αν
δεν
τα
κόψουμε
και
αν
δεν
τα
ζυγίσουμε.(εμπειρική γνώση, aposteriori.)
Η γνώση apriori του υποκειμένου διακρίνεται από
αυθορμησία και ενεργητικότητα, ανακύπτει αυθόρμητα, ενώ
τα δεδομένα της εμπειρίας συλλέγονται σχηματιζόμενα
κατά τρόπο παθητικό από εξωτερικούς ερεθισμούς. Κάθε
γνώση έρχεται στην επιφάνεια με μια διαδικασία. Η
διαδικασία αυτή δεν είναι μια παθητική κατάσταση, αλλά
μια σύνθετη δραστηριότητα του υποκειμένου με βάση
ορισμένες αρχές.
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ΣΟΦΑΖΕΘΑΙ : Ο στοχασμός εκφράζει μια κίνηση ,
αυθαίρετη, απείθαρχη θα έλεγε κανείς, από ένα αντικείμενο
σε άλλο , ανεξάρτητα από την φύση του, ενώ η γνώση τείνει
πάντοτε προς την επιστημονική αλήθεια. (εδραιωμένη
λογική-μεθοδική σκέψη).
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ΣΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
Και το ερώτημα που είναι στο επίκεντρο της ανθρώπινης
διανόησης : Σι είναι αλήθεια;
Όλη η προσπάθεια του ανθρώπου εκεί τελικά αποβλέπει:
στο να συλλάβει την αλήθεια. Αλλά πότε μια γνώση
εκφράζει την αλήθεια; την θεωρία της γνώσης δεν ανήκει
μόνο ο κόσμος των φαινομένων. Η επιστήμη –πνευματικές
επιστήμες, ιστορία, φιλοσοφία, θεολογία, αισθητική, ηθική
κλπ- δεν ασχολείται με τον εξωτερικό κόσμο, αλλά
επιδιώκει να συλλάβει το νόημα και την ουσία των
αντικειμένων. Ζητούνται οι αλήθειες που υπερβαίνουν το
χωροχρονικό πλαίσιο της φαινομενικής εμπειρίας.
Επιθυμούμε να γνωρίσουμε και τον άλλο άνθρωπο, και το
άλλο ΕΓΨ εκτός από το ίδιο το εγώ. (αυτογνωσία). Και το
ΕΤ είναι δυνατόν να καταστεί αντικείμενο της γνώσης.
Μια θεωρία της γνώσης θα πρέπει να περιλάβει και την
γνώση της οντότητας αυτής. Ο Καντ στο ερώτημα τι είναι
αλήθεια μας έδωσε τον κλασικό ορισμό: Η αλήθεια
συνίσταται στην συμφωνία της γνώσης με το περιεχόμενό
της. τη συμφωνία της κρίσης , του νόμου, μετά του
αντίστοιχου περιεχομένου της εποπτείας. (Ο Καντ όμως
αναφέρεται μόνο στη γνώση του φυσικού κόσμου)
Σο αντικείμενο στη γνώση μπορούμε να πούμε ότι, κατά
κάποιο τρόπο, συλλαμβάνεται, «απεικονίζεται». Σα
πράγματα , οι ιδιότητες, οι σχέσεις, απεικονίζονται και
εκφράζονται με έννοιες ή με διάφορες προτάσεις και κρίσεις.
Η γνώση επειδή ακριβώς συνδέεται με ένα περιεχόμενο, με
ένα αντικείμενο, αρκείται στην έκφραση, στη διατύπωση
φράσεων, προτάσεων στην αρχή. Μια πρόταση δεχόμαστε
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ότι είναι εξ ορισμού αληθινή ακριβώς τότε όταν είναι
επιτυχής, όταν «συναντήσει» τον στόχο της, όταν
συναντήσει και καλύψει το περιεχόμενο προς το οποίο
αντιστοιχεί. Είναι εσφαλμένη, όταν δεν είναι επιτυχής, όταν
υπάρχει ασυμφωνία προς το περιεχόμενο. Μπορούμε τώρα
να ορίσουμε , στα πλαίσια αυτής της ανάπτυξης , τον όρο
αλήθεια, σαν την ιδιότητα μιας πρότασης για την οποία
υφίσταται και υπάρχει το αντίστοιχο σε αυτή περιεχόμενο.
Σα «απεικονιζόμενα» αντικείμενα με αυτό τον τρόπο δεν
είναι υποκείμενα. (έχουν αντικειμενική μορφή. Τπόκεινται σε
κριτική δοκιμασία της γνώσης).
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ΛΟΓΙΚΗ
Η Λογική είναι ο κλάδος της φιλοσοφίας ο οποίος
πραγματεύεται περί των λογικών αρχών και νόμων. Η
λογική συνδέεται άμεσα με το συλλογίζεσθαι , και
περιλαμβάνει τρία μέρη. Η διάκρισή τους είναι απαραίτητη:
1)ΣΤΠΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
Η τυπική λογική πραγματεύεται αποκλειστικά τις λογικές
αρχές και λογικούς νόμους. Σους νόμους σύμφωνα με τους
οποίους πρέπει να συλλογίζεται κανείς εφόσον επιθυμεί να
μεταβαίνει από ορθά δεδομένα σε άλλα δεδομένα.
2) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Πρέπει να γίνει μια βασική διάκριση που αναφέρεται στη
διαφορά λογικού νόμου και μεθοδολογικού κανόνα. Άλλο
γεγονός ο λογικός νόμος και άλλο κανόνας ως κανόνας του
συλλογίζεσθε.
Λογικός νόμος : είναι μια θέση, θεμελιώδης αρχή, με
στατικό χαρακτήρα.
Σο συλλογίζεσθαι: είναι μια πορεία, ένας τρόπος του
«πορεύεσθε» διανοητική και δυναμική διαδικασία, η οποία
θέτει την σκέψη σε κίνηση κατά την διαδικασία του
σκέπτεσθαι.
Η θεωρία της ορθής εφαρμογής των λογικών νόμων επί των
διάφορων περιοχών της επιστημονικής σκέψης αποτελεί το
έργο της μεθοδολογίας.

96

Θανάσης Πάνου

3) ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΘΕΨΡΗΗ ΣΨΝ ΛΟΓΙΚΨΝ ΑΡΦΨΝ:
(Υιλοσοφία της λογικής). Αναφέρεται στις αρχές , δηλαδή
στη φύση αυτών και αποτελεί κεφάλαιο το οποίο πρέπει να
ενταχθεί στο όλο θέμα της θεωρίας της γνώσης. Μπορούμε
να θέσουμε τις ερωτήσεις: Τι είναι λογικός νόμος; Πρόκειται
περί γλωσσικών μορφών ; περί ψυχικών λειτουργιών ; Είναι
ερωτήματα που ανήκουν στη περιοχή της θεωρίας της
γνώσης.
Ο Καντ , μέσα από την κριτική ιδεαλιστική φιλοσοφία
υποστηρίζει ότι οι λογικές αρχές είναι apriori θέσεις της
διάνοιας, ο εμπειρισμός υποστηρίζει ότι οι λογικές αρχές
προέρχονται από εμπειρικά δεδομένα, η φαινομενολογία
υποστηρίζει ότι οι λογικές αρχές συλλαμβάνονται από μια
καθαρή θεωρία του νου ενορατικής φύσης.
Οι θεμελιώδεις αρχές της λογικής είναι:
H αρχή της ταυτότητας (A=A) παν ισούται προς εαυτό ή
προς το σύνολο των γνωρισμάτων αυτού.
Η Αρχή της αντίφασης. Σο Α δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως μη Α.
Η αρχή της τρίτης αποκλίσεως. Κάθε τι δύναται να είναι ή
να μην είναι, Σρίτη δε κατάσταση δεν είναι δυνατή. (Α=Β ή
ΟΦΙ Β)
Η Αρχή του αποχρώντος λόγου σύμφωνα με την οποία
ουδέν υπάρχει χωρίς αιτία.
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O Θανάσης Πάνου
πούδασε Οικονομία, Κοινωνιολογία - Εγκληματολογία
και πραγματοποίησε ειδικές σπουδές εικαστικών τεχνών
(εικόνα ήχος-κίνηση-λόγος), στο art & culture center for
artistic development & culture με αντικείμενο έρευνας την
λειτουργιά της καλλιτεχνικής φόρμας και τη μορφική της
αντιστοιχία από το ένα είδος τέχνης στο άλλο. Έχει λάβει μέρος σε ατομικές
και ομαδικές εκθέσεις Ζωγραφικής – Video-Αrt, στην Ελλάδα και το
εξωτερικό και έχει οργανώσει λογοτεχνικές εκδηλώσεις και δρώμενα
πλαισιωμένα με μουσική και οπτικοποίηση ποιητικού λόγου. Ως
εκπαιδευτικός έχει εργαστεί με ομάδες art therapy για παιδιά με ειδικές
δεξιότητες
και
είναι
επιστημονικός
συνεργάτης
του
κέντρου
ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΧΝΩΝ στο
τμήμα πειραματικής έρευνας και έκφρασης. Άρθρα, λογοτεχνικά κείμενα και
ποιήματα του έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες ,περιοδικά και ανθολογίες. Με
το μουσικό σχήμα των MOLES BAND έχουν επενδύσει μουσικά παραγωγές
για ντοκιμαντέρ.
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Εκδόσεις schooltime.gr
Εκπαίδευση & Πολιτισμός
Σηλ.: 6977554086
e-mail: info@schooltime.gr
website: www.schooltime.gr
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Aν θεωρήσουμε ότι η επιστήμη είναι η έκφραση του πνεύματος,
η τέχνη και η ποίηση είναι η έκφραση της ψυχής.
Η περιγραφή του τοπίου της ψυχής.
Η κάθε έκφραση της τέχνης περιγράφει – αναλύει - εισχωρεί στο τοπίο.
Και oτον λέμε έκφραση εννοούμε ότι σπάζουμε τον φραγμό.
Σον φραγμό που θέτει η λογική, οι νόμοι και μέθοδοι των επιστημών ,
που αποβλέπουν στην κατάκτηση της μόρφωσης.
Η έννοια της μόρφωσης όμως σημαίνει να πάρεις μορφή,
που σημαίνει ότι πριν δεν είχες.
Πιο πριν εIσαι άμορφος , δηλαδή αμόρφωτος.

