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άςωσ ϐςοι εύναι οι ερευνητϋσ τϐςεσ θα εύναι και οι απαντόςεισ. Για εμϋνα, η
κινητόριοσ δϑναμη όταν εςωτερικό. Η γϋνεςη τησ ανϊγκησ όρθε απϐ κουβϋντεσ που
ςποραδικϊ ϊκουγα, απϐ ςυνεντεϑξεισ που κατϊ καιροϑσ διϊβαζα, αλλϊ πϊνω απ’
ϐλα όταν ϋνασ εςώτεροσ, εντελώσ προςωπικϐσ, προβληματιςμϐσ που με ϋςπρωχνε
ςτην αναζότηςη. Η πρώτη προςϋγγιςη του θϋματοσ δεν όξερα ποϑ θα με βγϊλει.
Προςπαθοϑςα να πιαςτώ απϐ κϊπου για να καταλϊβω το ύδιο το Θϋμα που με
απαςχολοϑςε, για να μετατρϋψω αυτόν την ανϊγκη μου ςε ϋνα ερώτημα
ςυγκεκριμϋνο και ταυτϐχρονα να αδρϊξω αυτϐ το ϊυλο κομμϊτι που αναζητώ και
να το κϊνω δικϐ μου. Ϊτςι, ερευνώντασ και ερευνώντασ, ξαφνικϊ αυτϐ που ϋψαχνα
φανερώθηκε μπροςτϊ μου και κατϐρθωςα να το δω ωσ κομμϊτι ϐλων των
ςτοιχεύων του περιβϊλλοντϐσ μου. άςωσ να όταν πϊντα εκεύ και να μην όμουν
ϋτοιμη να το δω, ό ύςωσ δεν όταν ποτϋ εκεύ, αλλϊ τώρα που το αναγνωρύζω, βρύςκω
τρϐπουσ να το εντοπύςω παντοϑ. Μπορεύ, λοιπϐν το αναζητούμενο αντικεύμενο,
εύτε να βρύςκεται όντωσ παντού (ϐπωσ βρύςκεται το Θεύο για τουσ βουδιςτϋσ
μϋςα ςε κϊθε υλικϐ κομμϊτι του Κϐςμου), εύτε απλϊ πιςτεϑω ϐτι το βλϋπω παντοϑ,
γιατύ πιθανϐν δεν θα ϊντεχα τον αντύποδα τησ ανυπαρξύασ του, η οπούα μϐνο
απογοότευςη και αύςθημα ματαιοδοξύασ μπορεύ να αποφϋρει.

Κϊπωσ ϋτςι ξεκύνηςε η αναζότηςό μου για το Ιερϐ. Εύχα την ανϊγκη εύτε να το
νιώςω ςτο χώρο εύτε να το αναγνωρύςω και να το απομονώςω. Διαβϊζοντασ ϐμωσ
κατϊλαβα πρωτύςτωσ ϋνα πρϊγμα: Ότι το Ιερό εύναι όπου θϋλεισ εςύ να το δεισ αν
και εφόςον εύςαι ςε θϋςη να το αντιληφθεύσ.
ε αναζότηςη τησ μεθϐδου προςϋγγιςησ του θϋματοσ ανϋτρεξα ςε κϊθε λογόσ
εμπειρύεσ, βιβλιογραφύα και επιλογϋσ. Δϑςκολο να περιγρϊψω πϐςεσ φορϋσ
ανακατϋταξα το θϋμα μϋςα μου και μετϊλλαξα την οπτικό μου και την ανϊγνωςη
του θϋματοσ που θα παρουςύαζα ςτο τϋλοσ. Ξεκινώντασ, παρατόρηςα ναοϑσ,
ανϋλυςα μορφολογύεσ, αςχολόθηκα με τη ςυνϊφεια τησ Ιερϐτητασ με το Υωσ και
τϐτε ςυνειδητοπούηςα πϐςεσ ποικύλεσ μορφϋσ ϋχει πϊρει ςτην Ιςτορύα τησ
Αρχιτεκτονικόσ: Απϐ Ιερϋσ πηλιϋσ μϋχρι ςϑγχρονα Ιερϊ για ϐλεσ τισ θεϐτητεσ. ε
ϐλουσ τουσ πολιτιςμοϑσ εύδα την ύδια ανϊγκη, τισ ύδιεσ αναζητόςεισ για δϐμηςη
υπερβατικοϑ χώρου μϋςα απϐ ςυγκεκριμϋνα ςϑμβολα, με αποτϋλεςμα να
επιχειρόςω μύα ολικό θεώρηςη, γεφυρώνοντασ τισ θρηςκεύεσ. Και τϐτε ανούχτηκε
εμπρϐσ μου ϋνασ νϋοσ κϐςμοσ.

Πώσ γεννϊται ϋνα θϋμα;

«We don't see things as they are, we see them as we are» Anais Nin

7



Ο κόςμοσ του υποκειμενικού τησ ιερότητασ. Σο γεγονϐσ ϐτι για τον καθϋνα
απϐ εμϊσ το πατρικϐ ςπύτι, ο τϐποσ, η πατρύδα, το τοπύο τησ πρώτησ αγϊπησ εύναι
Ιερϊ κομμϊτια του προςωπικού μασ ςύμπαντοσ1, μπορεύ να μεταφραςτεύ πωσ
γενικϊ οι μνόμεσ που φϋρει καθϋνασ ςε ποικύλουσ χώρουσ που πϊντα νοςταλγεύ
καθιςτοϑν πολλϋσ φορϋσ τουσ χώρουσ αυτοϑσ ιεροϑσ για τον ςυγκεκριμϋνο
ϊνθρωπο. Ιερού ϐμωσ εύναι και οι χώροι που δεν ϋχουν ςχϋςη με τη θρηςκεύα, αλλϊ
εύναι χώροι που ςυμβολύζουν τα υψηλϊ ιδανικϊ τησ εκϊςτοτε κοινωνύασ-ϋτςι
Ιερϊ θεωροϑνται τα πεδύα μϊχησ που ϋκριναν την ϋκβαςη εθνικοαπελευθερωτικών
αγώνων, αλλϊ και τα μνημεύα που ςτόθηκαν ωσ ανϊμνηςη Ηρώων. Ιερϐ μπορεύ να
αποκαλεςτεύ και το θϋατρο ςτην Αρχαύα Ελλϊδα μιασ και προϋρχεται απϐ Ιερϊ
Δρώμενα και Ρυθμικοϑσ Φοροϑσ. Ψςτϐςο, ακϐμα και οι χώροι εργαςύασ, τα
εργοςτϊςια και οι βιομηχανύεσ, μποροϑν να χαρακτηριςτοϑν ωσ χώροι Ιερού απϐ
κϊποιεσ ιδεολογύεσ που θεωροϑν ιερό τον ανθρώπινο μόχθο και κϊματο. Ιερό
εύναι και η ανϊγκη για ϊμεςη ςτϋγαςη ανθρώπων που εξυπηρϋτηςε ο
μοντερνιςμϐσ, αλλϊ και ο Hassan Fathy2 με την κοινωνικϊ ευαύςθητη
αρχιτεκτονικό του που εςτύαζε ςτην επύλυςη του προβλόματοσ ςτϋγαςησ των
φτωχών με λϑςεισ χαμηλοϑ κϐςτουσ εμποτιςμϋνεσ με αρχιτεκτονικϋσ ποιϐτητεσ
τησ Αιγυπτιακόσ παρϊδοςησ. Σϋλοσ, το Ιερϐ ςχετύζεται με τον κϑκλο τησ ζωόσ και
τον κϑκλο τον εποχών. Ο θϊνατοσ αποτελεύ βαςικϐ κομμϊτι εκδόλωςησ τησ
Ιερϐτητασ και οι χώροι ενταφιαςμοϑ νεκρών εύναι ιδιαιτϋρωσ Ιερού. Ϊχοντασ,
λοιπϐν, καθορύςει ποιοι εύναι οι Ιερού χώροι μύασ κοινωνύασ, βλϋπουμε ϐτι κϊποιοι
μϋνουν εκτϐσ κατηγοριοπούηςησ. Αυτού οι χώροι εύναι οι βϋβηλοι. ϑμφωνα με
τον Eliade, ςτισ θρηςκεύεσ βϋβηλοι θεωροϑνται ϐλοι οι χώροι εκτϐσ των τειχών
των τελετουργικών χώρων, με ϊλλα λϐγια ϐλοι οι χώροι πϋρα απϐ τουσ
μεταφυςικοϑσ, οι λεγϐμενοι κοςμικού χώροι. Για μύα ςϑγχρονη κοινωνύα, ϐμωσ,
μποροϑμε να ποϑμε πωσ βϋβηλοι εύναι οι χώροι βαςανιςτηρύων, οργύων και
εγκλημϊτων, οπϐτε και πϊλι ςυμπεραύνουμε ϐτι το θϋμα παύρνει υποκειμενικϋσ
διαςτϊςεισ.

Η αναζότηςη, ϐμωσ, δεν ςταματϊ εκεύ. την ουςύα μϐλισ ϊρχιςε, μιασ και το
ερώτημα που γεννιϋται αμϋςωσ εύναι: Ποια η θϋςη του Ιερού ςόμερα;
κιαγραφώντασ το ςόμερα ανακϊλυψα την πολϑ μεγϊλη κϊμψη ςτην εξϋλιξη του
Ιεροϑ ςτην εποχό μασ, η οπούα ϋχει προςφϋρει τϐςη μεγϊλη εξϋλιξη ςε
πϊμπολλουσ τομεύσ επιςτόμησ, τεχνολογύασ και τεχνικόσ. Γιατύ οι ϊνθρωποι
πλϋον δεν ϋχουν την ανϊγκη του Ιερού ςτην καθημερινότητϊ τουσ; Γιατύ το
αποδιώχνουν και το περιθωριοποιούν; Σι ςυνετϋλεςε ςε αυτόν την τερϊςτια
αλλαγό νοοτροπύασ ςτουσ ανθρώπουσ; Υταύει η βιομηχανικό εποχό και η
τερϊςτια δύναμη που ϋνιωςε ο ϊνθρωποσ για πρώτη φορϊ ότι κρατϊει ςτα
χϋρια του μϋςω των μηχανών; Ή μόπωσ η διεθνιςτικό τυποπούηςη που
λϊνςαρε ςαν πρωτοπορύα ο μοντερνιςμόσ; Με οδηγϐ αυτϐ το τελευταύο
ερώτημα και την κριτικό του Μοντϋρνου Κινόματοσ ξεκύνηςα απϐ αυτϐ το ςημεύο
μια νϋα βιβλιογραφικό αναζότηςη ςτον Victor Hugo, το Δημότρη Πικιώνη, τον
Κώςτα Αξελϐ, τον Walter Benjamin και τον Herbert Read με ςτϐχο να εντοπύςω
οπτικϋσ και κριτικϋσ ανθρώπων ςε ςχϋςη με το Σϋλοσ μιασ Εποχόσ, ϋχοντασ πϊντα
ςαν ϊξονα την προςϋγγιςη του Σϋλοσ τησ Ιερϐτητασ ςτην Κοςμικό Αρχιτεκτονικό.

1. *Mircea Eliade, Σο Ιερϐ και το Βϋβηλο, Εκδϐςεισ Αρςενύδη, Αθόνα 2002
2. Ο Hassan Fathy 1900–1989, ) εύναι ϋνασ φημιςμϋνοσ Αιγϑπτιοσ αρχιτϋκτονασ που πρωτοςτϊτηςε ςτην
Μεςϐγειο φϋρνοντασ νϋα τεχνολογικό πνοό ςτην καταςκευό τησ Αιγϑπτου. υγκεκριμϋνα προςπϊθηςε να επαναφϋρει τη
διϊδοςη τησ χρόςησ τησ ωμόσ-πλύνθου, δημιουργώντασ κατοικύεσ εναρμονιςμϋνεσ ςτο τοπύο, με οικολογικό ςυνεύδηςη
και ςεβαςμϐ ςτην παρϊδοςη εναντιωμϋνοσ ϋντονα με την διευρυμϋνη επιρροό του μοντϋρνου κινόματοσ. Ενδιαφϋρθηκε
ουςιαςτικϊ για την επύλυςη του προβλόματοσ ςτϋγαςησ των φτωχών ανθρώπων τησ Αιγϑπτου προτεύνοντασ λϑςεισ πϊρα
πολϑ χαμηλοϑ κϐςτουσ εμποτιςμϋνεσ με αρχιτεκτονικϋσ ποιϐτητεσ τησ Αιγυπτιακόσ Παρϊδοςησ οι οπούεσ
ανταποκρύνονται ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ κϊθε οικογϋνειασ και δεν όταν αποτϋλεςμα τυποπούηςησ. Σο ϋργο του δεν
ϋτυχε τησ αποδοχόσ που του ϊρμοζε.



Σο πιο ςημαντικϐ ςυμπϋραςμα απϐ αυτόν την αναζότηςη δεν όταν ϊλλο απϐ τη
μεγϊλη αλλαγό που ϋχει επιφϋρει η τεχνικό ςε πολλοϑσ τομεύσ τησ κοινωνύασ
δημιουργώντασ πϊντα εντϊςεισ και προςτριβϋσ ςτουσ κϑκλουσ των διανοουμϋνων.
Ϊτςι, απϐ τον Hugo μϋχρι τον Read και τον Αξελϐ, κϊθε φορϊ που κϊποιοσ
ςτοχαςτόσ γρϊφει προειδοποιώντασ για επικεύμενεσ μεγϊλεσ αλλαγϋσ που θα φϋρει
ϋνα τεχνολογικϐ επύτευγμα ςτον τρϐπο ζωόσ των ανθρώπων του εκϊςτοτε ςόμερα,
φανερώνει το μϐνιμο ϊγχοσ των ςυντηρητικών για το μϋλλον, το μϋλλον που δε
ςταματϊ να ενθουςιϊζει τουσ νϋουσ. Με ϊλλα λϐγια, η αιςιϐδοξη ό απαιςιϐδοξη
οπτικό των ανθρώπων για το μϋλλον ϋχει να κϊνει με τη γενικϐτερη ςτϊςη τουσ
ςτην κοινωνύα τη δεδομϋνη χρονικό ςτιγμό, δηλαδό το πϐςο εύναι διατεθειμϋνοι να
θυςιϊςουν την τρϋχουςα κοινωνικό τουσ κατϊςταςη, για να τολμόςουν να
διεκδικόςουν ϋνα διαφορετικϐ μϋλλον.

Με αυτϐν τον εςχατολογικϐ προβληματιςμϐ ϋφυγα για το Παρύςι ϐπου
ςυνεργϊςτηκα με τον B.R.Chaudhuri, καθηγητό Ιερόσ Αρχιτεκτονικόσ ςτην École
Supérieure d'Architecture de Paris La Villette πϊνω ςτην προβληματικό τησ
διϊλεξησ μου. Η ινδικό του κοςμοθεωρύα και η πλοϑςια βιβλιογραφύα που μου
πρϐτεινε, με βοόθηςε να ιςχυροποιόςω τισ θϋςεισ μου για την κριτικό τησ ςημερινόσ
εποχόσ μϋςα απϐ την κατανϐηςη τησ ϋννοιασ του Ιεροϑ ςε χώρο και χρϐνο και τησ
διαφορετικϐτητασ τησ αντύληψησ του απϐ τον ιςτορικϐ ςτο θρηςκευϐμενο
ϊνθρωπο. Απϐτοκο ϐλων αυτών όταν η αμφιβολύα για το αποτϋλεςμα των επιλογών
του μοντϋρνου κινόματοσ που ϋχουν να κϊνουν με την τυποπούηςη των αναγκών και
τη μαζικό παραγωγό χώρων ζωόσ. Η αμφιβολύα αυτό μου γϋννηςε την ανϊγκη να
ξεκινόςω ϋνα ταξύδι αναζότηςησ τησ Ιερϐτητασ μϋςα ςτο ϋργο του Le Corbusier, το
οπούο με ϋφερε ξανϊ ςτο ςημεύο να επανεξετϊςω τισ απϐψεισ μου και τελικϊ τη
δομό και την προςϋγγιςη του ςτϐχου τησ διϊλεξόσ μου. Σο νϋο ερώτημα εύχε να
κϊνει με τη θϋςη του αρχιτϋκτονα ςόμερα και τη ςτϊςη του απϋναντι ςτο Ιερϐ, με
την ϋννοια του μϋγιςτου Πνευματικοϑ Δημιουργόματοσ: Ο ύγχρονοσ
αρχιτϋκτονασ εύναι ο ύδιοσ ο Θεόσ που δημιουργεύ τισ μορφϋσ ό εύναι αυτόσ
που βϊζει τουσ κανόνεσ του παιχνιδιού δημιουργώντασ τη δυνατότητα
μεγϊλησ ποικιλύασ όμοιων παραλλαγών;

Και πϊλι, ϐμωσ, η αναζότηςη δεν ςταμϊτηςε εκεύ. Η ςυμμετοχό μου ςε ϋνα
διαγωνιςτικϐ εργαςτόρι ςτο τραςβοϑργο με θϋμα την Ιερό Αρχιτεκτονικό,
εμπλοϑτιςε ακϐμη περιςςϐτερο τισ προςλαμβϊνουςϋσ μου. Εκεύ εύχα την ευκαιρύα
να ακοϑςω ανθρώπουσ με διαφορετικϋσ αφετηρύεσ και πολιτιςμικϊ υπϐβαθρα να
τοποθετοϑνται πϊνω ςτο θϋμα του Ιεροϑ, αλλϊ και να ςυνεργαςτώ ςτο ςχεδιαςμϐ
Ιεροϑ χώρου με παιδιϊ διαφορετικών θρηςκειών και αντιλόψεων. Αυτό η
ςυνεργαςύα με ϋκανε να καταλϊβω ουςιαςτικϊ το τϋλμα ςτο οπούο ϋχει περιϋλθει η
ιερϐτητα ςτο δυτικϐ κϐςμο και την πλόρη ϊγνοια που ϋχουν οι νϋοι για αυτϐ.

Ψςτϐςο, πριν προλϊβω να καταλόξω ξανϊ κϊπου, κατϊλαβα πωσ η αναζότηςό μου
αυτό ύςωσ δεν θα τελειώςει ποτϋ, μιασ και το θϋμα αλλϊζει ςυνεχώσ μϋςα μου
επύπεδα ανϊγνωςησ και εμβϊθυνςησ. Οπϐτε αποφαςύζω να βϊλω μύα ϊνω τελεύα
εδώ, ϋχοντασ ςτα αυτιϊ μου τα λϐγια του Chaudhuri,

«Όταν ειςϋλθεισ ςτον Ιερϐ Χώρο και τον βιώςεισ δεν μπορεύσ να ξαναβγεύσ
από αυτόν. Για αυτϐ και οι ϊνθρωποι ςόμερα φοβοϑνται να ειςϋλθουν και
προτιμοϑν να μϋνουν μϐνοι απϋξω και να τον κοιτϊνε απϐ μακριϊ».
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Πρόλογοσ

Πριν παρουςιϊςω το θϋμα με το οπούο ϋχω αςχοληθεύ θα κϊνω μια γρόγορη
αναςκϐπηςη τησ μελϋτησ μου πϊνω ςτην ϋννοια του Ιεροϑ για να θϋςω τισ βϊςεισ
του ακϐλουθου προβληματιςμοϑ. Ξεκινώντασ απϐ την αρχό, ςημαύνει λοιπϐν,
ξεκινώντασ απϐ τη γλωςςολογικό ερμηνεύα τησ λϋξησ.

Η λϋξη Ιερόσ ό και Ιαρόσ1 εύναι αβϋβαιησ ετυμολογικόσ προελεϑςεωσ και
πιθανολογεύται ϐτι προϋρχεται απϐ το ςανςκριτικϐ isros που ςημαύνει ιςχυρϐσ.
Αβϊςιμεσ χαρακτηρύζονται οι προςπϊθειεσ ςυνδϋςεών του με το μεςογειακϐ προ-
Ινδοευρωπαώκϐ υπϐςτρωμα, δηλαδό, με την οςκικό (αρχαύα Ιταλικό διϊλεκτοσ):
aisusis=ιερούσ και την ετρουςκικό: aesar= ’θεϐσ’.
την αγγλικό ο Ιερϐσ αναφϋρεται ωσ sacred αλλϊ και holly. Σο λόμμα sacred ϋχει
καταγωγό απϐ το λατινικϐ sacrum, ενώ η ρύζα του λόμματοσ holy εμφανύζεται για
πρώτη φορϊ τον 11ο αιώνα ςτην αρχαύα αγγλικό ωσ halig, επύθετο του hal που
ςημαύνει αμϐλυντοσ. Πρώτη καταγραφό του holly ϋχουμε το 1382 ςτη Βύβλο του
Wyclif2. τη γαλλικό παρουςιϊζεται ωσ sacré και ςτη γερμανικό ωσ heilige3.
Ιερϐ ονοματύζεται ςτην ελληνικό οτιδόποτε ςχετύζεται με το θεϐ, τη θρηςκεύα και
τισ θρηςκευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Η ϋκφραςη «τα ιερϊ και τα ϐςια» χαρακτηρύζει
το ςϑνολο των πραγμϊτων και των αξιών που ςϋβεται και διαφυλϊττει κανεύσ
περιςςϐτερο απϐ οτιδόποτε ϊλλο.

Σο Ιερϐ ωσ χώροσ4 δεν αποτελεύ, λοιπϐν, παρϊ μϐνο μύα κατηγϐρια τησ ϋννοιασ τησ
Ιερϐτητασ. Ανϊ χρονικϋσ περιϐδουσ και κοινωνικο-θρηςκευτικϋσ καταςτϊςεισ ϋχει
πϊρει τϐςο διαφορετικϋσ μορφϋσ που δεν θα μποροϑςαμε ποτϋ να παρουςιϊςουμε
γενικϋσ κατηγορύεσ χωρύσ να ξϋρουμε με βεβαιϐτητα ϐτι ϋχουμε αφόςει πρϊγματα
απ’ ϋξω. ε κϊθε περύπτωςη ϐμωσ, καλοϑμαι να δώςω ϋνα γενικϐ πλαύςιο για να
αρχύςει η ςυζότηςη. Ιερϐ τϐπο, λοιπϐν, κατϊ την ελληνικό αρχαιϐτητα αποτελοϑςε
ϋνασ τϐποσ με ιδιαύτερη θρηςκευτικό ςημαςύα, αρχικϊ μύα ςπηλιϊ ό μια βουνοκορφό,
ϋπειτα κατϊ τουσ γεωμετρικοϑσ και κλαςικοϑσ χρϐνουσ εκεύ ϐπου χτιζϐταν ϋνασ μικρϐσ
ναϐσ. Ιερϐ ονοματύζεται επύςησ και το τμόμα του χριςτιανικοϑ ναοϑ πϊνω ςτο οπούο
βρύςκεται η Αγύα Σρϊπεζα.

Η γϋνεςη του Ιεροϑ ςε ϋναν Σϐπο μπορεύ να ϋλθει με διϊφορουσ τρϐπουσ. Πρώτοσ
και βαςικϐτεροσ εύναι ϐτι ο ύδιοσ ο τϐποσ πριν μετατραπεύ ςε θρηςκευτικϐ χώρο
αποτϋλεςε τόπο θυςύασ ό μαρτυρύου κϊποιου Ιερού Προςώπου, ό τόπο
διεξαγωγόσ ενόσ πολύ ςημαντικού θρηςκευτικού γεγονότοσ. Παραδεύγματα
υπϊρχουν πϊρα πολλϊ: απϐ το Ναϐ τησ Αναςτϊςεωσ ςτα Ιεροςϐλυμα και τον Ωγιο
Πϋτρο τησ Ρώμησ, μϋχρι τη ςυνόθη ταφό Ιερών Προςώπων ςτο δϊπεδο τησ Αγύασ
Σρϊπεζασ ςτουσ Φριςτιανικοϑσ Ναοϑσ. Ακϐμα, ϐπωσ αναφϋρει ο Victor Hugo,
ιερϐτητα φϋρουν χώροι Ικετών και Εγκλεύςτων5. Οι χώροι αυτού ϋχουν επιλεγεύ απϐ
ανθρώπουσ που ϋχουν παρατηθεύ απϐ τη ζωό και ϋχουν εγκαταλεύψει τα εγκϐςμια
ϐντασ ακϐμα ςτη ζωό και προςευχϐμενοι με ϐλεσ τουσ τισ δυνϊμεισ ϐςο ακϐμα
αναπνϋουν, ανόμποροι να αντιδρϊςουν ςτο κακϐ που τουσ ϋχει ςυμβεύ. Με ϊλλα
λϐγια, εύναι ϊνθρωποι αδϑναμοι που προτύμηςαν να ςταματόςουν το χρϐνο παρϊ να
ξεπερϊςουν αυτϐ που τουσ ςυνϋβη’ γι’ αυτϐ χαύρουν ςεβαςμοϑ απϐ την κοινωνύα.
(«γονϊτιςαν περαςτικού εμπρϐσ ςτην ϋγκλειςτη του Παριςιοϑ»).
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1. Γ. Μπαμπινιώτησ, ‘Λεξικϐ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ’, ςελ. 774, Β’ Ϊκδοςη, Κϋντρο Λεξικολογύασ ΕΠΕ, Αθόνα
2002
2. Η Βύβλοσ του Wyclif, 1382-1395 όταν μύα ομϊδα απϐ μεταφραςτϋσ, υπϐ την επύβλεψη του John Wycliffe, οι οπούοι
απϋδωςαν τα Ιερϊ Κεύμενα τησ Βύβλου ύγχρονα Αγγλικϊ, που μετϋπειτα ενϋπνευςαν το Μεταρρυθμιςτικϐ κύνημα
κατϊ τησ Ρωμαιοκαθολικόσ Εκκληςύασ.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wyclif%27s_Bible
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Sacred
4. Πηγό Πϊπυροσ Λαροϑσ Μπριτϊνικα
5. Victor Hugo, Η Παναγύα των Παριςύων, Μετϊφρ.: Ανδρϋα; Παππϊσ, Βϊνα Φατζϊκη, ςελ. 297, 437, Εκδϐςεισ μύλη,
επτϋμβριοσ 2005, Αθόνα



Ϊπειτα, πολλού Ιερού Φώροι δημιουργοϑνται απϐ προςωπικό ανϊγκη
θρηςκευϐμενων ανθρώπων ό ιδιωτών (που θϋλουν να εξιλεωθοϑν για τισ αμαρτύεσ
τουσ) και δεν ϋχουν καμύα πρωτογενό ςχϋςη με τη θρηςκευτικό ιςτορύα πϋρα απϐ
την ονοματοδοςύα. Σϋλοσ, πολλϋσ φορϋσ ϋνασ τϐποσ διατηρεύ την Ιερό Μνόμη
προηγοϑμενων θρηςκευτικών παραδϐςεων και ςυνεχύζει να ϋχει την ύδια λειτουργύα
μεταλλαγμϋνοσ μορφολογικϊ. Προςωπικϊ πιςτεϑω ϐτι ϋνασ χώροσ μπορεύ να
επιβϊλει ςτουσ ανθρώπουσ ςυναιςθόματα και ςυμπεριφορϋσ, οπϐτε μπορεύ να
επιβϊλλει και το ςυναύςθημα του δϋουσ και τησ κατϊνυξησ, ϊρα τησ Ιερϐτητασ.
Σισ ϋννοιεσ αυτϋσ, ϐμωσ, τισ αφόνω ςτην ϊκρη, καθώσ λϐγω τησ ςυναιςθηματικόσ
φϐρτιςησ που δύνει ο καθϋνασ ςε αυτϋσ τισ θεωρώ ωσ πολϑ προςωπικϋσ και δεν
ςκοπεϑω να τισ χρηςιμοποιόςω ξανϊ.

Σελικϊ, ο Ιερόσ Φώροσ εύναι αυτόσ ςτον οπούο κατοικεύ ο Θεόσ, καθώσ ςτην
ουςύα εύναι ϋνασ χώροσ ςυγκεκριμϋνησ λειτουργικόσ και τελετουργικόσ διϊρθρωςησ
ο οπούοσ ςτεγϊζει ςυγκεκριμϋνεσ θρηςκευτικϋσ ανϊγκεσ περιοδικϊ ςτο χρϐνο.
Εϑκολα θα μποροϑςα λοιπϐν να υποςτηρύξω ϐτι ϋνασ Ιερϐσ χώροσ ςτην ουςύα εύναι
ακατούκητοσ, διαχειριζϐμενοσ απϐ τουσ εκϊςτοτε Ιερεύσ, ενώ ςυνϊμα ϋχει την
ξεχωριςτό ιδιϐτητα να εύναι πολϑ οικεύοσ για τον καθϋνα, μυημϋνο ό μη.

Μια τελευταύα διϊςταςη του Ιεροϑ εύναι η ακϐλουθη. Σο Ιερϐ ςτην αρχαιϐτητα εύχε
ϊμεςη ςχϋςη με μυςτόρια, τα οπούα ςόμερα εύναι γνωςτϊ ωσ όργια. Πρϊγματα που
ςόμερα εύναι κοινωνικϊ κατακριτϋα, ςε ϊλλεσ κοινωνύεσ λϊμβαναν χώρα με
επιςημϐτητα και πλόρη κοινωνικό αποδοχό. υνεπώσ, μποροϑν να δοθοϑν
παραδεύγματα πολιτιςμών που να δεύχνουν τη ςχϋςη του ιεροϑ βιώματοσ με το
αλκοϐλ6, τα οπούα ϋρχονται ςε αντιδιαςτολό με τισ ςϑγχρονεσ αντιλόψεισ για τη
χρόςη του αλκοόλ. Η ανακϊλυψη τησ μπϑρασ, η οπούα ςυμβολύζει τον Αιγυπτιακϐ
Κϐςμο, ϋχει ϊμεςη ςχϋςη με τη θρηςκευτικό τελετουργύα των Αρχαύων Αιγυπτύων
καθώσ η κατανϊλωςη μεγϊλων ποςοτότων τησ λεγϐταν ϐτι ϋφερνε τον μυημϋνο ςε
επαφό με το Θεύο. Παρϐμοια εύναι και η ςχϋςη του Ελληνικοϑ Κϐςμου, και λιγϐτερο
του Ρωμαώκοϑ, με το κραςύ, το Διϐνυςο, το Βϊκχο και τα μυςτόρια που τελοϑςαν οι
Ϊλληνεσ προσ τιμόν τουσ. Όλα αυτϊ τα ςτοιχεύα αποτελοϑν ςυμβολικϋσ
αναπαραςτϊςεισ την ϊνοιξησ η οπούα αποτελεύ πολϑ χαρακτηριςτικϐ ςτοιχεύο
αναγϋννηςησ ςτισ προχριςτιανικϋσ θρηςκεύεσ, ϐπωσ θα δοϑμε αργϐτερα ςτον
Mircea Eliade. Βλϋπουμε, λοιπϐν, ϐτι τα ϐρια του Ιεροϑ και του Βϋβηλου δεν εύναι
ςε τϋτοια απϐςταςη ϐςη νομύζουμε. Όλα εύναι Ιερϊ και όλα Βεβηλώνονται, θα
μποροϑςε να πει κανεύσ και οι κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ εύναι οι μϐνεσ που μποροϑν να
το προκαθορύςουν.

6. Standage, Tom Η Ιςτορύα του Κϐςμου ςε 6 ποτόρια, μετϊφρ. Ροϑλα Κοκκολιοϑ, εκδ. ΚΕΔΡΟ, Αθόνα 2005

• Η γϋννηςη του Θεοϑ Διονϑςου
• Απεικϐνιςη Παραγψγόσ και Κατανϊλωςησ
μπϑρασ ςτην Αρχαύα Αύγυπτο
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τοιχεύα Ιερού και Αποώεροπούηςη 

Mircea Eliade

Σ
ο

 τ
ϋλ

ο
σ 

το
υ

 μ
ύ

θ
ο

υ
 τ

η
σ 

Α
ιώ

ν
ια

σ 
Ε

π
ις

τρ
ο

φ
ό

σ



Ϊχοντασ δημιουργόςει τη βϊςη για να ςασ ταξιδϋψω μϋςα απϐ το διόγηςη μου ςε
μύα οπτικό τησ αρχιτεκτονικόσ που δεν ακοϑμε ςτη ςχολό και ανούχτηκε ςταδιακϊ
μπροςτϊ μου μϋςα απϐ τισ εμπειρύεσ μου, θα παρουςιϊςω πρωτύςτωσ ςε γενικϊ
πλαύςια τισ θϋςεισ του Mircea Eliade για την κοινωνικό χρηςιμότητα των
θρηςκειών και την αποθρηςκειοποιημϋνη ςύγχρονη εποχό. Ο απώτεροσ
ςτϐχοσ αυτοϑ του εγχειρόματοσ εύναι να προςεγγύςω την Ιερϐτητα ςτο Φώρο
ανεξαρτότωσ θρηςκειών, μύα αναζότηςη που εν τϋλει ϋχει να κϊνει με την
αναζότηςη του ουςιώδουσ ςτοιχεύου τησ αρχιτεκτονικόσ μεταλλϊςςοντασ τη
ςημαςύα του χώρου, μεταφϋροντασ την αύςθηςη του ϊυλου μϋςα ςτο δομημϋνο
χώρο και κυρύωσ δύνοντασ μύα μεταφυςικό διϊςταςη ςτο χωροχρϐνο. Τπϊρχουν
κοινϊ ςτοιχεύα μεταξύ των θρηςκευτικών χώρων που ςυνιςτούν αρχϋτυπα;
Αυτϊ τα αρχϋτυπα ϋχουν τη δυνατότητα να μασ επιβϊλλονται αςυνεύδητα;
Αυτϐ το ερώτημα ϋφερε ςτην επιφϊνεια την παρακϊτω μελϋτη.

Ο Mircea Eliade (βλϋπε Παρϊρτημα 1), ρουμανικόσ καταγωγόσ, γεννόθηκε ςτο
Βουκουρϋςτι το 1907 και αςχολόθηκε με τη Θρηςκειολογύα. Αποτελεύ μύα απϐ τισ
μεγαλϑτερεσ προςωπικϐτητεσ ςτο χώρο τησ θρηςκειολογύασ, καθώσ ϋχει εκδώςει
τερϊςτια βιβλιογραφύα ςτο θϋμα τησ Ιςτορύασ των Θρηςκειών’ επύςησ ϋχει
ςυγγρϊψει και αρκετϊ λογοτεχνικϊ κεύμενα. Ο ϊξονασ ςτον οπούο κινεύται η
ςυλλογιςτικό του ϋχει να κϊνει με την ολικό αντύληψη των θρηςκειών (με το
νϐημα που δύνει ςτην ολικϐτητα ο Marcel Mauss- βλϋπε Παρϊτημα 2), με την
πεπούθηςη πωσ η ςυμβολικό ςκϋψη εύναι ομοούςια με το ανθρώπινο πλϊςμα
μιασ και προηγεύται τησ γλώςςασ και του διαλογιςμοϑ και πωσ μϋςα απϐ την μελϋτη
των θρηςκειών μποροϑμε να γνωρύςουμε καλϑτερα τον ϊνθρωπο, τον ϊνθρωπο
που δεν ϋχει διαμορφωθεύ από τισ κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ2. Με αφορμό το ϋργο
του Ροϑντολφ Όττο (βλϋπε Παρϊρτημα 3), «Το Ιερϐ» (1917) που αςχολεύται με την
παρϊλογη δϑναμη του Ιεροϑ ςτην κοςμικό πραγματικϐτητα, ο Eliade εκδύδει το 1957
το ϋργο του «Το Ιερϐ και το Βϋβηλο3» παρουςιϊζοντασ την ολικϐτητα τησ ϋννοιασ
τησ Ιερϐτητασ και κϊνοντασ μύα ειςαγωγό ςτην Ιςτορύα τησ Θρηςκειολογύασ.
Ακϐμα, το ϋργο του «Κϐςμοσ και Ιςτορύα: Ο Μϑθοσ τησ Αιώνιασ Επιςτροφόσ4»
εκδύδεται το 1949 και αςχολεύται με την ϋννοια των Αρχετϑπων και τησ Επανϊληψησ
αυτών. Αυτϊ τα δϑο ϋργα αποτϋλεςαν αρωγϐ μου ςτην κατανϐηςη τησ
θρηςκευτικϐτητασ και θα αποτελϋςουν τον ϊξονα ανϊλυςησ των υπερβατικών
ιδιοτότων του Ιερού Φώρου οι οπούεσ διατηροϑνται ςε ϐλεσ τισ πολιτιςτικϋσ
ποικιλύεσ. Αυτϋσ οι ιδιϐτητεσ εύναι που αποτελοϑν τα αρχϋτυπα τησ Ιερϐτητασ και με
το τϋλοσ τησ παρουςύαςόσ των θα ςυνειδητοποιόςουμε την πλόρη ϊγνοια του
Δυτικοϑ Κϐςμου επ’ αυτών και την ςταθερό πορεύα του Κϐςμου προσ το Σϋλοσ τησ
Εποχόσ του Ιερού.

1. Δανειςμϋνοσ τύπλοσ απϐ τον Mircea Eliade, Cosmos and History: The Myth of the Eternal Return, translated: W.R.
Trask. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1954. Originally published as Le Mythe de l'eternel retour: archétypes
et répetition, 1949

2. Mircea Eliade, Σο Ιερϐ και το Βϋβηλο, Εκδϐςεισ Αρςενύδη, Υθινϐπωρο 1992, Αθόνα
3. The Sacred and the Profane: The Nature of Religion, translated from French: W.R. Trask, Harvest/HBJ Publishers, 1957
4. Cosmos and History: The Myth of the Eternal Return, translated: W.R. Trask. Princeton, NJ: Princeton University Press,

1954. Originally published as Le Mythe de l'eternel retour: archétypes et répetition, 1949

Σο τϋλοσ του Μύθου τησ Αιώνιασ Επιςτροφόσ1
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Η γϋνεςη του Ιερού τοποθετεύται ςε πρωταρχικό θϋςη ςτην Ιςτορύα του
Ανθρώπου. Η ςϑνδεςη του Ιεροϑ με τη μαγεύα και τη φϑςη χαρακτηρύζουν τισ
πρώτεσ προςπϊθειεσ απεικϐνιςόσ του απϐ τα πρώτα ανθρώπινα χϋρια. Ψςτϐςο,
κατϊ τη νεολιθικό εποχό, η οπούα καθορύζει ϐλα τα ςτοιχεύα που απαρτύζουν τισ
κοινωνύεσ του ςόμερα, ο ϊνθρωποσ αρχύζει ςταδιακϊ να δύνει ςτο Θεϐ ανθρώπινη
μορφό, με αποτϋλεςμα να θϋτει για πρώτη φορϊ ςτην Ιςτορύα τον εαυτό του
ςτο κϋντρο του κόςμου, ςτο κϋντρο τησ δημιουργύασ κϊνοντασ ϋνα απϐ τα
μεγαλϑτερα βόματα τησ ανθρώπινησ νϐηςησ. ϑμφωνα με τον Eliade, η ανακϊλυψη
του Ιεροϑ εύναι ϑψιςτησ υπαρξιακόσ ςημαςύασ για τον ϊνθρωπο και δη για το
θρηςκευϐμενο ϊνθρωπο, καθώσ μϋςα απϐ το Ιερϐ και μϐνο μπορεύ να προςδιορύςει
τη θϋςη του ςτο ςϑμπαν, να ορύςει και να προςανατολύςει τισ πρϊξεισ του και να
ςηκώςει τα μϊτια του ϋτςι ώςτε να καταφϋρει να ξεκινόςει αυτοβοϑλωσ τη δικό του
δημιουργύα κατϊ το παρϊδειγμα τησ δημιουργύασ του κϐςμου. Εξϊλλου, «Το
αρχϋγονο θρηςκευτικό βύωμα προηγεύται κϊθε ςκϋψεωσ για τον κόςμο5.»

5. Mircea Eliade, Σο Ιερϐ και το Βϋβηλο, Εκδϐςεισ Αρςενύδη, Υθινϐπωρο 1992, Αθόνα ςελ.20

Σο Δϋντρο τησ Ζωόσ και Κϋντρο του Κϐςμου ϐπωσ ϋχει αποδοθεύ απϐ διαφορετικοϑσ πολιτιςμοϑσ:
(απϐ πϊνω και αριςτερϊ προσ τα κϊτω) Γουαδελοϑπη, Μεςοποταμύα,, Αύγυπτοσ, Κϋλτικοσ Πολιτιςμϐσ



Ψςτϐςο, ο τρϐποσ με τον οπούο ο ϊνθρωποσ αντιλαμβϊνεται και εκφρϊζει το
θρηςκευτικϐ βύωμα διαφϋρει από θρηςκεύα ςε θρηςκεύα και εξαρτϊται απϐ τισ
οικονομικϋσ πολιτιςτικϋσ και κοινωνικϋσ διαφορϋσ των λαών, δηλαδό με ϊλλα λϐγια
απϐ την Ιςτορύα6. Με ϊλλα λϐγια, ο τρϐποσ με τον οπούο μεταφρϊζεται το ιερϐ
ςτισ εκϊςτοτε κοινωνύεσ εξαρτϊται απϐ ϐλα τα ιςτορικϊ, πολιτιςτικϊ, οικονομικϊ,
κοινωνικϊ και κλιματολογικϊ ςτοιχεύα που διαμϐρφωςαν ϐλεσ τισ εκϊςτοτε
κοινωνικϋσ διαφορετικϐτητεσ.

Ο κϐςμοσ χωρύσ Ιεροϑσ Σϐπουσ εύναι ομοιογενόσ και χαώδησ. Φωρύσ την ϑπαρξό
τουσ ο θρηςκευϐμενοσ ϊνθρωποσ βρύςκεται ϋρμαιο του χϊουσ. Δεν υπϊρχει τύποτα
απϐ το οπούο μπορεύ να ξεκινόςει και, ςυνεπώσ, τύποτα δεν μπορεύ να ςυμβεύ. Για
αυτϐ το λϐγο η ανακϊλυψη του Ιεροϑ ϋθεςε την αρχό των πολιτιςμών και αποτελεύ
την μεγαλϑτερη ανακϊλυψη του ανθρώπου.

Μπορεύ βϋβαια αυτό η πρωτογενόσ κατϊςταςη, πριν τη γϋνεςη κοινωνικών και
θρηςκευτικών ορύων, να δύνει ςόμερα την εντϑπωςη μύασ κοινωνύασ απϐλυτησ
ελευθερύασ και απεύρων δυνατοτότων, ςτην πραγματικϐτητα, ϐμωσ, η ανυπαρξύα
ςυςτόματοσ αξιών και καννϊβου αρχών αφόνει τον ϊνθρωπο μϐνο και αδϑναμο: το
να μην ϋχει ϋναν ϊξονα να βαςιςτεύ ό κϊποιο κανϐνα να παραβεύ, τον εμποδύζει να
θϋςει το ςημεύο εκκύνηςησ. Για να γύνει, δηλαδό, μύα οποιαδόποτε αρχό από τον
ϊνθρωπο πρϋπει πρώτα να οριςτεύ μϋςα του η αρχό του κόςμου, η οπούα
ονομϊζεται κοςμογονύα. Η κοςμογονύα, όμωσ, δεν μπορεύ να επϋλθει από το
χϊοσ τησ ομοιογενεύασ και τησ ςχετικότητασ.

Αντύθετα, για το θρηςκευϐμενο ϊνθρωπο, ο χώροσ δεν εύναι ομοιογενόσ. Η
θρηςκευτικό δϑναμη θϋτει ςϑνορα και εγεύρει μια παγκϐςμια θρηςκευτικό τϊξη. Ο
χώροσ χωρύζεται ςε δϑο κατηγορύεσ: εύναι Κοςμικϐσ και Ιερϐσ. Ο κοςμικϐσ χώροσ δεν
αποτελεύ παρϊ το αρνητικϐ του Ιεροϑ χώρου, οπϐτε αρκεύ να οριςτεύ ο δεϑτεροσ.
Γενικϐτερα, για τον Eliade ο ουςιαςτικϐτεροσ τρϐποσ οριςμοϑ του Ιεροϑ εύναι η
αντιπαραβολό του με το Ανύερο/ το Βϋβηλο/ το Κοςμικϐ.

6. Mircea Eliade, Σο Ιερϐ και το Βϋβηλο, Εκδϐςεισ Αρςενύδη, Υθινϐπωρο 1992, Αθόνα ςελ.15
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Ο Ιερϐσ Σϐποσ, λοιπϐν εύναι ο τϐποσ αυτϐσ που εμπεριϋχει τη δυνατϐτητα για
ϊμεςη επικοινωνύα με τουσ θεοϑσ και ταυτϐχρονα εύναι ϋνασ τϐποσ ιδιαύτερου
ςυμβολιςμοϑ που νοηματοδοτεύ τα πρϊγματα διατηρώντασ παραδϐςεισ
αιώνων. Εύναι ϋνα ϊνοιγμα, ϋνα ρόγμα ςτον κοςμικϐ χώρο, μϋςα απϐ το οπούο
μποροϑν να επικοινωνοϑν γη -κϐςμοσ- ουρανϐσ (τα τρύα κοςμικϊ επύπεδα) και
που ταυτϐχρονα ορύζει τη ςχϋςη του ανθρώπου με τη δημιουργύα του κϐςμου.
Αυτϐν τον Ιερό Σόπο οι ϊνθρωποι δεν μπορούν να τον επιλϋξουν
ελεύθερα, ϐπωσ μποροϑν να κϊνουν με οποιονδόποτε ϊλλο, γιατύ αποτελεύ
την κορυφό του κοςμικοϑ βουνοϑ και αποκαλϑπτεται με τη βοόθεια των
μυςτηριακών ςημεύων μϋςα απϐ ςημϊδια και μετϊ απϐ ενδελεχό αναζότηςη.
Παρϊλληλα, παρϐλο που η ποικιλύα των φυςικών πραγμϊτων που μποροϑν
να αποτελϋςουν αντικεύμενο λατρεύασ εύναι πϊρα πολϑ μεγϊλη (πϋτρεσ,
δϋνδρα κλπ), δεν εύναι τα ύδια αντικεύμενα λατρεύασ, ϐπωσ πιςτεϑει
λανθαςμϋνα ο ϊνθρωποσ του Δυτικοϑ Πολιτιςμοϑ. Αυτϊ τα αντικεύμενα δεν
αποτελοϑν παρϊ Ιεροφϊνειεσ, δηλαδό ‘παρϊθυρα’ τησ υμπαντικόσ
Πραγματικϐτητασ μϋςα ςτο φυςικϐ κϐςμο. Για τον θρηςκευϐμενο ϊνθρωπο
ϐλων των προ-μοντϋρνων κοινωνιών, που αναφϋρεται ωσ homo religiosus,
το Ιερϐ αποτελεύ ςημεύο αναφορϊσ και ταυτϐχρονα αποτελεύ την απϐλυτη και
μοναδικό πηγό Δϑναμησ και Πραγματικϐτητασ7.

Ϊτςι, μπορεύ καθϋνασ να καταλϊβει ϐτι το Ιερϐ πϊντοτε αποτελοϑςε και θα
αποτελεύ το κϋντρο του κϐςμου: Σο κϋντρο του κϊθε διαφορετικοϑ κϐςμου
κϊθε διαφορετικόσ κοινωνικόσ-πολιτιςτικόσ ομϊδασ (το κοςμικϐ Όροσ, το
Δϋντρο του Κϐςμου ό την Κεντρικό Στόλη που ςτηρύζει τα κοςμικϊ επύπεδα). Ο
φυςικϐσ κϐςμοσ, ϐμωσ, αποτελεύται απϐ πϊρα πολλϊ Ιερϊ κϋντρα που
διαρρηγνϑουν τον κοςμικϐ του χαρακτόρα και, πϊντα, η κϊθε θρηςκευϐμενη
κοινωνικό-πολιτιςτικό ομϊδα θϋλει να ζόςει ϐςο το δυνατϐν πιο κοντϊ γύνεται
ςτο Ιερϐ τησ Κϋντρο, μιασ και η επιθυμύα του ανθρώπου να ζόςει ςτο Ιερϐ
εύναι η ανϊγκη του να ζόςει ςτην αντικειμενικό πραγματικότητα και να
μη μεύνει φυλακιςμϋνοσ ςτην ατελεύωτη πραγματικότητα των
υποκειμενικών βιωμϊτων. το ύδιο πλαύςιο, ϐλεσ οι εκδηλώςεισ ζωόσ του
θρηςκευϐμενου ανθρώπου προςανατολύζονται με βϊςη το Ιερϐ. Οι ϊνθρωποι
το ϋχουν ανϊγκη για να κατανοόςουν τη φϑςη και για να κωδικοποιόςουν τισ
εκδηλώςεισ τησ. Εξϊλλου εύναι το Ιερϐ αυτϐ που δύνει ςτουσ ανθρώπουσ τη
βϊςη πϊνω ςτην οπούα δομοϑν την κοινωνύα –εύναι ο κϊνναβοσ των
ανθρώπινων εκδηλώςεων. υμπεραςματικϊ, το Ιερϐ δομεύ τη ςυμπεριφορϊ
των ανθρώπων, μιασ και η ςημαςύα του για την κοινωνικό ςυγκρϐτηςη και
ςυνοχό εύναι πρωταρχικό.

Σο Ιερϐ, ϐμωσ, παρουςιϊζει και ϋνα ακϐμη πολϑ ςημαντικϐ ςτοιχεύο. Ψσ
αποτϋλεςμα τησ ςχϋςησ του με τον Τπερβατικϐ Κϐςμο ϋχει τη δυνατϐτητα να
διακϐπτει την τοπικό ςυνϋχεια με το κοςμικϐ. Όταν ο θρηςκευϐμενοσ ϊνθρωποσ
περϊςει την πϐρτα ενϐσ ναοϑ ταυτϐχρονα ϋχει αποκοπεύ απϐ τον τϐπο, ϐπωσ
τον γνώριζε ωσ το κατώφλι του ναοϑ. Πλϋον βρύςκεται ςε ϋνα διαφορετικϐ
επύπεδο βιωματικόσ κατϊςταςησ. Ϊτςι, το κατώφλι ςυμβολύζει ακριβώσ το
πϋραςμα απϐ ϋνα κϐςμο ςε ϋναν ϊλλον, και αυτϐσ ο ςυμβολιςμϐσ εύναι τϐςο
βαθιϊ χαραγμϋνοσ ςτο ανθρώπινο αςυνεύδητο που παραμϋνει ςαν ςτερεϐτυπο
ακϐμα και ςόμερα: ϐταν κϊποιοσ περνϊ το κατώφλι του ςπιτιοϑ του ϋχει
αφόςει πύςω του ϐλεσ τισ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ με τον υπϐλοιπο κϐςμο και
αναδιαμορφώνει τη ςυμπεριφορϊ του πιο ελεϑθερα μϋςα ςτο δικϐ του
προςωπικϐ ςϑμπαν.

7.. Mircea Eliade, Σο Ιερϐ και το Βϋβηλο, Εκδϐςεισ Αρςενύδη, Υθινϐπωρο 1992, Αθόνα ςελ. 12
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Βϋβαια, ο Eliade υποςτηρύζει πωσ η δημιουργύα τησ κατοικύασ και γενικϊ η δημιουργύα κϊθε
εύδουσ οικοδομόσ αποτελεύ παρϊγοντα τερϊςτιασ ςημαςύασ για τη ςυμπεριφορϊ του
ανθρώπου ςε ςχϋςη με το Ιερϐ. Κϊθε καινούρια οικοδομό αποτελεύ αφορμό για μια νϋα
αρχό του κόςμου και μια νϋα ζωό. Κϊθε καταςκευό, για τον θρηςκευϐμενο ϊνθρωπο,
πρϋπει να ϋχει ωσ κϋντρο την κοςμογονύα και ςυνϊμα οφεύλει να ανταποκρύνεται ςτη
δημιουργύα ϐπωσ την ορύζει η εκϊςτοτε παρϊδοςη. Ϊτςι, απϐ τη ςτιγμό που δημιουργόθηκε
με πρϐτυπο την κοςμογονύα εύναι Ιερό, ςε κϊποιο βαθμϐ. Ακϐμα, ςε πϊρα πολλϋσ
θρηςκευτικϋσ αντιλόψεισ ςυναντϊμε αιματηρϋσ θυςύεσ πριν την εκκύνηςη εργαςιών για νϋα
οικοδϐμηςη. Αυτϋσ οι αντιλόψεισ ϋχουν να κϊνουν με την ϊποψη ϐτι ϋνα νϋο κτύςμα ϋχει
ψυχό, διϊρκεια και, ςυνεπώσ, αποτελεύ μια νϋα ζωό’ δεν μπορεύ, ϐμωσ, να γεννηθεύ νϋα
ζωό αν δεν ϋχει χαθεύ προηγοϑμενα μύα ϊλλη και ϋτςι γύνεται μύα θυςύα. α ςυμπϋραςμα,
λοιπϐν, ϋχουμε πωσ κϊθε καινοϑρια οικοδομό για να ανταποκρύνεται ςτισ απαιτόςεισ των
θρηςκευϐμενων, πρϋπει να εύναι ςχεδιαςμϋνη με τϋτοιο τρϐπο ϋτςι ώςτε να γύνεται
αντιληπτό απϐ τον κϊτοικο η ςχϋςη του με το Κοςμικϐ ϑμπαν, ενώ ο ύδιοσ βρύςκεται μϋςα
ςε ϋνα μικρϐτερο ςϑμπαν.

Ψςτϐςο, περιςςϐτερο ςημαντικό απϐ ϐλεσ τισ οικοδομϋσ για κϊθε ϊνθρωπο αποτελεύ η
προςωπικό του κατοικύα, και για αυτϐ το λϐγο πρϋπει να ανταποκρύνεται καύρια ςτη ςχϋςη
τησ με το ϑμπαν, ακολουθώντασ πιςτϊ τον προςανατολιςμϐ που ορύζει η εκϊςτοτε
θρηςκεύα. Σαυτϐχρονα η κατοικύα αποτελεύ τον προςωπικϐ χώρο του ανθρώπου μϋςα ςτον
οπούο εύναι ελεϑθεροσ να πρϊττει ϐπωσ θϋλει να πρϊττει’ γνωρύζοντασ αυτϐ ο
θρηςκευϐμενοσ ϊνθρωποσ δεν χϊνει ευκαιρύα να εκμεταλλευτεύ την κατοικύα του με τϋτοιο
τρϐπο ώςτε ντϑνοντασ την με βιώματα και ςυμβολιςμοϑσ να δύνει ςτον εαυτϐ του την
ευκαιρύα να ζει ςυνϋχεια μϋςα ςτο χωροχρϐνο τησ κοςμογονύασ. Η κατοικύα, επομϋνωσ,
αποτελεύ για αιώνεσ ϋνα πολϑ ςημαντικϐ ςτοιχεύο Ιερότητασ, ενώ δεν παϑει να εύναι το
πρώτο κϑτταρο τησ υλοποιημϋνησ κοινωνύασ και το προςτατευϐμενο περιβϊλλον τησ ζωόσ
του ανθρώπου, ϐπωσ ορύζεται απϐ τη ςημαςύα που τησ ϋχουν δώςει οι κοινωνιολϐγοι.

Σο βαςικϐ ςτοιχεύο που αφορϊ εμϊσ, ϐμωσ, εύναι ϐτι η κατοικύα αποκτϊ ϋνα βαθιϊ
ςυμβολικϐ χαρακτόρα απϐ τη ςτιγμό που ςυνιςτϊ το κϋντρο του κϐςμου του ανθρώπου και
για αυτϐ το λϐγο ο ϊνθρωποσ επιλϋγει να τη νοηματοδοτεύ με τη ςυμβολικό τοποθϋτηςό
τησ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ του ΤΜΠΑΝΣΟ ΚΟΜΟΤ. ε αυτό τη βϊςη, ο Eliade αναλϑει τη
ςημαςύα τησ τρϑπασ ςτην οροφό του ςπιτιοϑ για την επικοινωνύα με τουσ Θεοϑσ και το
ςυμβολιςμϐ δομικών μελών τησ κατοικύασ ςε πϊρα πολλοϑσ πολιτιςμοϑσ (το κεντρικϐ
δοκϊρι, ο ακρογωνιαύοσ λύθοσ). Πιςτεϑει, λοιπϐν, ϐτι ο ϊνθρωποσ δημιουργώντασ,
αναγνωρύζοντασ και κατανοώντασ το ςϑμβολο εύναι ςε θϋςη να ζόςει το παγκϐςμιο μιασ και
το ςϑμβολο ενϋχει τη υπερβατικό δυνατϐτητα να καθιςτϊ τον κϐςμο ανοιχτϐ και να εγγυϊται
ςτον ϊνθρωπο την πρϐςβαςη του ςτο ςϑμπαν, και καταλόγει πωσ ο ρϐλοσ τησ Ιερόσ
αρχιτεκτονικόσ ϋχει να κϊνει με το ϐτι ςυνϋβαλε και ςτη ςυνϋχεια ανϋπτυξε τον κοςμολογικϐ
ςυμβολιςμϐ που όταν παρών ςτη δομό των πρωτϐγονων κατοικιών, και ςτη ςυνϋχεια
κοινωνιών.

Σϋλοσ, κϊνοντασ μύα αντιπαραβολό με το ςόμερα βλϋπουμε ϐτι αν αναρωτηθοϑμε ποιο
εύναι το κϋντρο τησ ανθρώπινησ δημιουργύασ ςόμερα τϐτε μϊλλον θα απογοητευτοϑμε
ςυνειδητοποιώντασ πϐςο χαμηλϊ βριςκϐμαςτε απϐ ϊποψη πνευματικϐτητασ. άςωσ ςτο
κατώτερο ςημεύο που ϋχει φτϊςει η ανθρωπϐτητα ςτην Ιςτορύα τησ.
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Η ϋννοια του Φρϐνου εύναι ϊμεςα ςυνυφαςμϋνη με την ϋννοια του Ιεροϑ και ϋχει
κοινοϑσ παρϊγοντεσ οριςμοϑ με την κεντρικϐτητα του Ιεροϑ. Για λϐγουσ
απλοπούηςησ μϐνο Κϋντρο και Φρϐνοσ μελετώνται χωριςτϊ.

Σο Ιερό εύναι μύα απόλυτη μορφό η οπούα ενεργεύ αποτελεςματικϊ,
δημιουργεύ πρϊγματα και τουσ δύνει διϊρκεια8. Ο χρϐνοσ για το θρηςκευϐμενο
ϊνθρωπο εύναι ελϊχιςτα ομοιογενόσ και ςταθερϐσ, ϐπωσ και ο χώροσ που ϋχουμε
προαναφϋρει, και χωρύζεται ςτον Ιερϐ και τον Κοςμικϐ Χρϐνο. Ο Ιερϐσ χρϐνοσ εύναι
η περύοδοσ κατϊ την οπούα διεκτυλύςςονται γιορτϋσ, θρηςκευτικϊ γεγονϐτα καθώσ
και παραςτϊςεισ Ιεροφϊνειασ. Ο Κοςμικϐσ Φρϐνοσ εύναι ο χρϐνοσ κατϊ τον οπούο
λαμβϊνουν χώρα γεγονϐτα χωρύσ θρηςκευτικό ςημαςύα. Μϐνο ο θρηςκευϐμενοσ
ϊνθρωποσ ϋχει τη δυνατϐτητα να ζει ταυτϐχρονα ςτουσ δϑο αυτοϑσ διαφορετικοϑσ
χρϐνουσ, αν και κυρύωσ δύνει ςημαςύα ςτον Ιερϐ Φρϐνο.

8. Mircea Eliade, Κϐςμοσ και Ιςτορύα: Ο Μϑθοσ τησ Αιώνιασ επιςτροφόσ, Εκδϐςεισ Ελληνικϊ Γρϊμματα, Αθόνα 1999,
ςελ. 30



Ο Ιερϐσ Φρϐνοσ επαναλαμβϊνει τη Δημιουργύα αδιϊκοπα, εύναι ςυνϋχεια
παρών και οι περύοδού του εύναι ςυνεχώσ καθαγιαςμϋνεσ, μιασ και δεν ϋχουν
κοινό προϋλευςη με τον Κοςμικϐ Φρϐνο. Μϋςα απϐ τα ϋθιμα δημιουργεύται
χρονικϐ ρόγμα και ο homo religiosus ειςϋρχεται και βιώνει αυτϐν τον
αντιςτρεπτϐ μυθικϐ χρϐνο. Αυτό η αρχό αποτελεύ το βαςικϐ ϊξονα, ςτον οπούο
κινεύται ο «Μϑθοσ τησ Αιώνιασ Επιςτροφόσ», ϐπωσ ονοματύζει ο Eliade την
κοινό κυκλικό εξιςτϐρηςη και αναπαρϊςταςη αρχϋγονων γεγονϐτων ςε ϐλουσ τουσ
θρηςκευτικοϑσ πολιτιςμοϑσ. Ο μϑθοσ αυτϐσ βαςύζεται, λοιπϐν, ςτην πεπούθηςη
πωσ κϊθε χρϐνο ο Φρϐνοσ ανανεώνεται και αρχύζει απϐ το μηδϋν. Αυτϐ
επιτυγχϊνεται μϋςω τησ αναπαρϊςταςησ τησ χρονικόσ ςτιγμόσ κατϊ την οπούα
ϋλαβε χώρα η Κοςμογονύα. Η κοςμογονύα αποτελεύ την υψηλϐτερη εκδόλωςη
του θεώκοϑ ςτοιχεύου, καθώσ εύναι η ιςχυρϐτερη ϋκφραςη Δύναμησ,
Πληρότητασ και Δημιουργύασ. Μϋςω αυτόσ τησ αναπαρϊςταςησ
επιτυγχϊνεται η κϊθαρςη των ανθρώπων, η αναγϋννηςη τησ φϑςησ και η
ανανϋωςη των κοινωνικών ςυμβϊςεων: δεν μιλϊμε για απλό τελετό μνόμησ,
αλλϊ για πλόρη αναπαρϊςταςη των γεγονϐτων ϐπωσ ορύζονται απϐ τα ϋθιμα.
Κϊθε φορϊ, λοιπϐν, ο κϐςμοσ επιςτρϋφει ςτην αρχικό του χαοτικό κατϊςταςη
για να ξαναγυρύςει πύςω ςτην γνωςτό κοςμικό του κατϊςταςη, πιο
καινούριοσ και πιο εξαγνιςμϋνοσ. Ο θρηςκευϐμενοσ ϊνθρωποσ διψϊ για τη
βύωςη του πραγματικοϑ ςε χώρο και χρϐνο, επιδιώκει να γύνει για μερικϋσ
μϋρεσ ςϑγχρονοσ των θεών και των θεώκών πρϊξεων και θεωρεύ ϐτι μϋςω τησ
ετόςιασ επανϊληψησ αυτόσ δεν αναγεννϊται μϐνο ο χρϐνοσ αλλϊ και ο ύδιοσ.
υνεπώσ, προτιμϊ να ζει ςτο αιώνιο παρόν του χρόνου τησ προϋλευςησ
κερδύζοντασ μια θϋςη ςτο Ιερό και την Πραγματικότητϊ του, παρϊ να ζει
ςτον κοςμικό χρόνο. Απϐ την ϊλλη ο κόςμοσ αγιοποιεύται λόγω τησ
αδιϊκοπησ αναπαρϊςταςησ θεώκών πρϊξεων και διατηρεύ αιώνια την
Ιερότητϊ του.

την πραγματικϐτητα, επομϋνωσ, ο Ιερϐσ Φρϐνοσ επαναλαμβϊνεται και
επαναλαμβϊνει τη Δημιουργύα αδιϊκοπα, μεταφϋροντασ τον ϊνθρωπο μπροςτϊ
ςτην μυθικό εποχό τησ ανθρωπογονύασ. Ϊτςι ϋχουμε μύα ςυνεχό ςυςτολό και
διαςτολό χρϐνων οι οπούοι ορύζουν τον κϐςμο του θρηςκευϐμενου ανθρώπου,
καθώσ αυτϐσ δεν μπορεύ να δημιουργόςει τύποτα ςτον κϐςμο αν δεν
δημιουργόςει πρώτα το χρϐνο του κϐςμου. Προτού υπϊρξει κϊποιο πρϊγμα
μϋςα ςτον κόςμο πρϋπει πρώτα να υπϊρξει ο χρόνοσ που του ανόκει,
αναφϋρει χαρακτηριςτικϊ ο Eliade.
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Σϋτοιεσ αντιλόψεισ του χρϐνου εύναι τϐςο διαδεδομϋνεσ ςτουσ πολιτιςμοϑσ, που τισ
ςυναντϊμε και ςτην Αρχαύα Ελληνικό Υιλοςοφύα. Κατϊ τον πλατωνικό οριςμό ο
χρόνοσ εύναι αυτόσ που καθορύζει και μετρϊ τη ριζικό μεταβολό των
ουρϊνιων ςφαιρών, και εύναι η κινητό εικόνα τησ ακύνητησ αιωνιότητασ την
οπούα μιμεύται ςτην περιςτροφό τησ. Ο ωκρϊτησ αναφϋρει ϐτι κϊθε ςυμβϊν δεν
εύναι μοναδικϐ, αλλϊ ϋχει όδη ςυμβεύ και θα ςυμβαύνει ςυνϋχεια: επανϊληψη -
ανακϑκλωςη- αιώνια επαναφορϊ9. Ο Ιουδαώςμϐσ αποτελεύ την πρώτη θρηςκεύα η
οπούα εμφανύζει μια διαφορετικό ςχϋςη με το χρϐνο και μετατρϋπει τη ςχϋςη του
ανθρώπου με το χρϐνο ςε μύα ςχϋςη γραμμικό. Απϐ εκεύ και ϋπειτα γεννϊται η
ϋννοια τησ αρχόσ και του τϋλουσ. Ο Φριςτιανιςμϐσ ειςϊγει την ϋννοια του
λειτουργικοϑ χρϐνου και την απελευθϋρωςη του απϐ την αςτρικό μούρα, γιατύ η
χριςτιανικό λειτουργύα ςυμβαύνει ςτον Ιςτορικϐ Φρϐνο. Ο Ιςτορικϐσ Φρϐνοσ
καθαγιϊςτηκε απϐ τον Τιϐ του Θεοϑ που εύναι ϋνα αναγνωριςμϋνο ιςτορικϐ
πρϐςωπο, γεγονϐσ που γεννϊ την πεπούθηςη ςτουσ ανθρώπουσ πωσ ϐλα ϐςα
γύνονται ςτον πλανότη γύνονται για αυτοϑσ και μϐνο. την ουςύα, λοιπϐν, ο
Φριςτιανιςμόσ ειςϊγει τον Εγωκεντριςμό τησ Ανθρώπινησ υμπεριφορϊσ και
επιςημοποιεύ τον Ιςτορικιςμό ο οπούοσ αποτελεύ την αιτύα του Σϋλουσ τησ
Εποχόσ του Ιεροϑ, ϐπωσ θα δοϑμε αργϐτερα.
Ψςτϐςο, ακϐμα και ςε αυτϋσ τισ θρηςκεύεσ, παρουςιϊζεται η επανϊληψη τησ
μύμηςησ των Ιερών Πρϊξεων, αλλϊ και η διαφορετικό ςημαςύα που αποκτϊ ο Ιερϐσ
Φωροχρϐνοσ: Ο Φρϐνοσ μϋςα ςτον Ιερϐ Φώρο κυλϊ με διαφορετικϐ ρυθμϐ. την
ουςύα μϋςα του ο χρϐνοσ ςταματϊ, γιατύ παύρνει την αιώνια διϊςταςη μϋςα απϐ το
ρόγμα και τη ςϑνδεςη με τον Ουρανϐ. Όλεσ οι χρονικϋσ ςυμβϊςεισ του Κοςμικοϑ
Φρϐνου ςταματοϑν να ϋχουν ςημαςύα και ο θρηςκευϐμενοσ ϊνθρωποσ εςτιϊζει ςτην
επικοινωνύα του με την ϊλλη πλευρϊ βιώνοντασ την ατϋρμονα επανϊληψη τησ
κοςμογονύασ. Οι ϊνθρωποι, τϐτε, μαζύ με την οικοδϐμηςη του ναοϑ οικοδομοϑςαν
και το Φρόνο του Κόςμου, δηλαδό τον τρϐπο αντύληψησ τησ ζωόσ τουσ ςε ϋνα
ςυνολικϐ ςϑςτημα απϐ επαναλαμβανϐμενα προκαθοριςμϋνα γεγονϐτα. Ο Νϋοσ
Ναϐσ όταν ο Νϋοσ Φρϐνοσ.

Με τα χρϐνια τησ επανϊληψησ και με την μεταλλαγό των κοινωνικών-πολιτιςτικών
και οικονομικών ςυνθηκών των κοινωνιών ϋχει φανερωθεύ ςτην Ιςτορύα ςε
διαφορετικοϑσ πολιτιςμοϑσ η δημιουργύα μιασ Ελύτ10, η οπούα αποώεροποιεύ τον
κυκλικϐ χρϐνο ο οπούοσ ϋχοντασ χϊςει τη ςημαςύα του γύνεται μύα κενό χωρύσ
περιεχϐμενο επανϊληψη και μύα πεςιμιςτικό υπαρξιακό ϊποψη. Ο κϑκλοσ για τον
ϊνθρωπο αρχύζει να κινεύται αιώνια γϑρω απϐ τον εαυτϐ του. Ψςτϐςο, ςτην
πραγματικϐτητα, η αναγϋννηςη εύναι κϊτι που ςυμβαύνει ςτον φυςικϐ κϐςμο (με
ςημεύο ζενύθ την ϊνοιξη), αλλϊ και ςτον Ιςτορικϐ Κϐςμο (ϋχουμε ϊπειρα
παραδεύγματα κοινωνικών καταςτϊςεων να ϋρχονται και να παρϋρχονται ςε
διαφορετικϋσ χρονικϋσ περιϐδουσ). Η κυκλικό αντύληψη των πραγμϊτων δεν
αποτελεύ μύα φιλοςοφικό ιδϋα αλλϊ ανταποκρύνεται πλόρωσ ςτην φυςικό και
ιςτορικό πραγματικϐτητα.

9. Mircea Eliade, Σο Ιερϐ και το Βϋβηλο, Εκδϐςεισ Αρςενύδη, Υθινϐπωρο 1992, Αθόνα ςελ. 99
10. Mircea Eliade, Σο Ιερϐ και το Βϋβηλο, Εκδϐςεισ Αρςενύδη, Υθινϐπωρο 1992, Αθόνα ςελ. 97
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Σαυτϐχρονα, ο μη θρηςκευόμενοσ ϊνθρωποσ, παρϐτι θεωρεύ ϐτι ϋχει αποκϐψει τον
εαυτϐ του απϐ τον Ιερϐ Φρϐνο, γνωρύζει μια οριςμϋνη αςυνϋχεια ςτην ετερογϋνεια
του Φρόνου. Τπϊρχει και για αυτϐν ο μονϐτονοσ χρϐνοσ τησ καθημερινϐτητασ αλλϊ
υπϊρχει και ο χρϐνοσ των ευχαριςτόςεων. Βϋβαια, αυτϐσ ο χρϐνοσ εύναι φτωχϐσ ςε
βιώματα και πνευματικϐτητα, καθώσ κατϊ τη διϊρκειϊ του δεν ςυμβαύνει κανϋνα ρόγμα
και κανϋνα μυςτόριο. Παρϊλληλα, ο ϊνθρωποσ, ωσ ακϋραιη οντϐτητα, γνωρύζει και
ϊλλεσ καταςτϊςεισ εκτϐσ απϐ τισ ιςτορικϋσ ςυνθόκεσ: την κατϊςταςη του ονεύρου ό
τησ ονειροπϐληςησ, τησ μελαγχολύασ και τησ απϊρνηςησ τησ, ό τησ αιςθητικόσ
μακαριϐτητασ και τησ φυγόσ, οι οπούεσ εύναι εξύςου γνόςιεσ και ςπουδαύεσ με τισ
ιςτορικϋσ11.

υμπεραςματικϊ, η αποώεροπούηςη του χρϐνου ϋχει φϋρει τη ςημερινό κοινωνικό
κατϊςταςη με τουσ γρόγορουσ ρυθμοϑσ ζωόσ, το ςυνεχϋσ ϊγχοσ τησ εξϋλιξησ και του
μϋλλοντοσ, τον τρϐμο του Σϋλουσ τησ Ιςτορύασ και το ςυναύςθημα τησ μοναξιϊσ μϋςα
ςτο χαώδη, ϊγνωςτο, απρϐβλεπτο και επικύνδυνο κϐςμο. Ο ιςτορικϐσ ϊνθρωποσ, κατϊ
τον Mircea Eliade, καυχιϋται ϐτι κατϊφερε να ελευθερωθεύ απϐ το ςϑςτημα που του
ϐριζε η θρηςκεύα και τϐτε ςυνειδητοπούηςε την μοναξιϊ του. Αντύθετα, ο
θρηςκευϐμενοσ ϊνθρωποσ δεν εύναι ποτϋ μϐνοσ, ενώ ο θϊνατοσ υφύςταται για τη
θρηςκεύα μϐνο ωσ το αποτϋλεςμα τησ αδιαφορύασ του ανθρώπου για την αθαναςύα.
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11. Mircea Eliade, Images et Symboles, 1952 -Εικϐνεσ και ϑμβολα: Σο ςυλλογικϐ Τποςυνεύδητο, μεταφρ.
Ωγγελοσ Νύκασ, Εκδ. Αρςενύδη, Αθόνα 1994 ςελ 44
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ε ϊμεςη ςυνϊρτηςη με το ϊνωθεν κεύμενο ϋχουμε ςυμπερϊνει ϐτι, κατϊ τον
Mircea Eliade, ο Φριςτιανιςμϐσ εύναι η θρηςκεύα του μοντϋρνου και ιςτορικοϑ
ανθρώπου12 καθώσ μϋςω αυτοϑ ο ϊνθρωποσ ειςϊγεται ςτη γραμμικό αντύληψη
του Ιςτορικοϑ Φρϐνου, αλλϊ και τη γραμμικό αντύληψη τησ Ιςτορύασ του. Με
ϊλλα λϐγια, ο Φριςτιανιςμϐσ γεννϊ τον Ιςτορικϐ Ωνθρωπο ο οπούοσ ανακαλύπτει
την προςωπικό του ελευθερύα ςτο ςυνεχό χώρο και ειςϊγει την ϋννοια του
Σϋλουσ του Κόςμου χωρύσ τη δυνατότητα επιςτροφόσ (βλϋπε Παρϊρτημα 4).

Με το Φριςτιανιςμϐ, ο κοςμικϐσ χρϐνοσ αποκτϊ ςημαςύα ωσ αποτϋλεςμα του ϐτι
ϋχει επιλεγεύ απϐ το Θεϐ για να ενςαρκώςει το Θεύο Λϐγο και να δρϊςει
επεμβατικϊ ςτην εξϋλιξη τησ ανθρώπινησ Ιςτορύασ ειςϊγοντασ τον μη-
αναςτρϋψιμο χρϐνο. Αυτϊ τα νϋα δεδομϋνα, δηλαδό η καθιϋρωςη τησ ςημαςύασ τησ
Ιςτορύασ ςε αντιδιαςτολό με την Ιερϐτητα, ωσ αποτϋλεςμα τησ αποςϑνθεςησ του
Φριςτιανιςμοϑ, ϋχουν φϋρει τη μεγαλϑτερη πνευματικό διαμϊχη τησ
ανθρωπϐτητασ: τη διαμϊχη μεταξύ Ιερότητασ και Ιςτορύασ, η οπούα θα
παρουςιαςτεύ παρακϊτω.

12. Mircea Eliade, Images et Symboles, 1952 - Images and Symbols, Εικϐνεσ και ϑμβολα: Σο ςυλλογικϐ
Τποςυνεύδητο, μεταφρ. Ωγγελοσ Νύκασ, Εκδ. Αρςενύδη, Αθόνα 1994 ςελ 205-225
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Για να φτϊςουμε ςτο ςημεύο αντύληψησ του Φρϐνου και του Κϐςμου ϐπωσ εύναι
γνωςτϐσ ςόμερα και ειςόχθη απϐ το Φριςτιανιςμϐ, ϋχουμε περϊςει απϐ πολλϊ
Ιςτορικϊ ςτϊδια. Για τον θρηςκευϐμενο ϊνθρωπο ο Ιςτορικϐσ χρϐνοσ δεν εύχε καμύα
ςημαςύα. Αντύθετα, ο μη θρηςκευϐμενοσ ϊνθρωποσ κατϊφερε και αποώεροπούηςε το
Θεϐ, τη Υϑςη, τον Ούκο και τϋλοσ το ώμα του. Αυτϊ τα ςτοιχεύα μετϊλλαξαν την
ανθρώπινη ςυμπεριφορϊ και κοςμοαντύληψη. Η μετϊλλαξη αυτό ϋχει προχωρόςει
ςόμερα ςε τϋτοιο βαθμϐ που ο ςϑγχρονοσ ϊνθρωποσ θεωρεύ ϐτι το πρόβλημα τησ
ωτηρύασ εύναι μύα προςωπικό εμπειρύα που αφορϊ μόνο τον ϊνθρωπο και τον
εαυτό του, γεγονϐσ αδιανϐητο για τον ϊνθρωπο των προ-μοντϋρνων κοινωνιών.
(Σισ παρακϊτω απϐψεισ ςυμμερύζεται και ο B.R. Chaudhuri με τον οπούο θα
αςχοληθοϑμε αργϐτερα).

Η φϑςη δεν χαύρει κανϋνα ςεβαςμϐ και αύςθημα διαφϑλαξησ τησ Ιερϐτητασ πλϋον
απϐ τον Ιςτορικϐ Ωνθρωπο. Ψςτϐςο, προηγεύται αυτόσ η αποώεροπούηςη του
ςϑμπαντοσ με τη ςυμβολό τησ επιςτημονικόσ ςκϋψησ και των εντυπωςιακών
ανακαλϑψεων τησ Υυςικόσ και τησ Φημεύασ. Η βιομηχανοποιημϋνη κοινωνύα δεν
ςταματϊ ϐμωσ εκεύ. Καταφϋρνει να περϊςει την αποώεροπούηςη ςε ακϐμα βαθϑτερα
επύπεδα. το ύδιο πλαύςιο, ϐλεσ οι φυςικϋσ υπερβϊςεισ (γϋννηςη, γϊμοσ, θϊνατοσ)
ϋχουν χϊςει τον τελετουργικϐ τουσ χαρακτόρα και ϋχουν μετατραπεύ ςε κοινωνικϋσ
ςυμβϊςεισ που αφοροϑν μϐνο το ϊτομο και την οικογϋνειϊ του. Η ςυςτηματικό μη
επιδύωξη του μη θρηςκευϐμενου ανθρώπου ςτην πνευματικϐτητα ϋρχεται ςε πλόρη
αντύθεςη με τον πρωτϐγονο ϊνθρωπο ο οπούοσ νιώθει ολοκληρωμϋνοσ μϐνο ϐταν
υπερβεύ ςε ϋνα υπερϊνθρωπο επύπεδο ύπαρξησ και ςτην υπερϊνθρωπη βύωςη
του θανϊτου, τησ ανϊςταςησ και τησ αναγϋννηςησ.

Όςον αφορϊ την κατοικύα, ο Eliade πιςτεϑει ϐτι ϋχει επϋλθει η πλόρησ
αποώεροπούηςη τησ μϋςα απϐ τη διεθνιςτικό ςυντονιςμϋνη προςπϊθεια του
μοντϋρνου κινόματοσ. υγκεκριμϋνα κατακρύνει την αντιμετώπιςη τησ κατοικύασ ωσ
μηχανόσ απϐ τον Le Corbusier καθώσ θεωρεύ πωσ η κατοικύα δεν μπορεύ να
εξομοιώνεται με ϋνα αντικεύμενο, με ϋνα εργαλεύο, με μύα διαμονο-μηχανό απϐ τη
ςτιγμό που αποτελεύ μύμηςη τησ δημιουργύασ του ϑμπαντοσ.
Ο ρϐλοσ τησ, ϐπωσ ϋχουμε προαναφϋρει, εύναι να προςανατολύζει τον ϊνθρωπο ωσ
προσ τη θϋςη του ςτο ϑμπαν, ενώ ταυτϐχρονα η ύδια αποτελεύ μύα απεικϐνιςη του
κϐςμου. Η κατοικύα εύναι imago mundi και πρϋπει να προβϊλλει τουσ 4 ορύζοντεσ,
τουσ axis mundi, γιατύ δημιουργεύται κατϊ το παρϊδειγμα τησ επανϊληψησ τησ
δημιουργύασ του κϐςμου με ςτϐχο να αποτελεύ κϋντρο του κϐςμου και να προςφϋρει
το ςυνεχϋσ βύωμα τησ κοςμογονύασ13. Ακϐμα, ϐμωσ, και ϐταν η αποώεροποιημϋνη
αρχιτεκτονικό παρουςιϊζει κϋντρο, το οπούο ωςτϐςο δεν ανταποκρύνεται ςτο Ιερϐ,
το κϋντρο αυτϐ εύναι ϊνευ ςημαςύασ. Φωρύσ το γνόςιο χαρακτόρα τησ κατοικύασ ο
ϊνθρωποσ δεν ϋχει κανϋνα ςημεύο αναφορϊσ και εύναι ϋρμαιο ςτο χϊοσ. Ϊτςι, ο
ϊνθρωποσ καταλόγει να αποώεροποιόςει και τον ύδιο του τον Εαυτϐ, με αποτϋλεςμα
να μϋνει μϐνοσ ςτην απϐλυτη μοναξιϊ. Απ’ την ϊλλη, ο θρηςκευϐμενοσ ϊνθρωποσ
δεν μπορεύ να νιώςει μϐνοσ γιατύ αποτελεύ κομμϊτι ενϐσ ςυνολικοϑ ςυςτόματοσ.
υμπεραςματικϊ, ο χριςτιανιςμόσ αποτελεύ τη θρηςκεύα του ανθρώπου εν
πτώςει καθώσ εύναι αθερϊπευτα ταυτιςμϋνοσ με την ιςτορύα και την πρϐοδο ςε
βαθμϐ που δεν αποτελεύ πλϋον μονϊχα μύα πτώςη, αλλϊ εύναι η τελικό
εγκατϊλειψη του παραδεύςου των αρχετύπων τησ επανϊληψησ.

2313. Mircea Eliade, Σο Ιερϐ και το Βϋβηλο, Εκδϐςεισ Αρςενύδη, Υθινϐπωρο 1992, Αθόνα ςελ. 46-47, 52
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Πιο αναλυτικϊ, ο Ιςτορικϐσ ϊνθρωποσ πιςτεϑει πωσ τα ιςτορικϊ γεγονϐτα και οι
καινοτομύεσ εύναι πϊρα πολϑ ςημαντικϊ γεγονϐτα και πωσ ο θρηςκευϐμενοσ
ϊνθρωποσ αρνεύται την πρϐοδο. Αυτό η αντύληψη εύναι εςφαλμϋνη καθώσ ο
θρηςκευϐμενοσ αποδϋχεται την πρϐοδο δύνοντασ τησ θεώκό προϋλευςη, χωρύσ,
ϐμωσ, να δύνει ςημαςύα ςτα ιςτορικϊ γεγονϐτα. αν ςυνϋπεια τησ ϊγνοιασ του ο
ιςτορικϐσ ϊνθρωποσ θεωρεύ ϐτι με το να αποτϊξει κϊθε θρηςκευτικϐτητα και να
βγει απϐ τον θρηςκευτικϐ χρϐνο γύνεται πιο ελεϑθεροσ, ενώ ϋνασ μελετητόσ μπορεύ
γρόγορα να καταλϊβει ϐτι εύναι οι ιερού ςυμβολιςμού τϐςο βαθιϊ χαραγμϋνοι ςτισ
κοινωνικϋσ μασ ςυμπεριφορϋσ, που για να θεωρόςει κϊποιοσ τον εαυτϐ του
Ωθρηςκο ςτην πραγματικϐτητα πρϋπει να τον θϋςει εκτϐσ κοινωνύασ. ε μύα
πραγματικότητα ολοκληρωμϋνη κοςμικό ύπαρξη δεν υπϊρχει. Η θρηςκευτικό
κοςμοαντύληψη διατηρεύται ςτη ςυμπεριφορϊ του κοςμικοϑ ανθρώπου ακϐμα και
ϐταν αυτϐσ δεν ϋχει ςυνεύδηςη αυτόσ τησ κληρονομιϊσ. Και δεν εύναι μϐνο η
πρωτοχρονιϊ που ςημαύνει μύα νϋα αρχό, μύα μετακϐμιςη ςε ϋνα νϋο ςπύτι, ό ο
εορταςμϐσ των γενεθλύων που αποδεικνϑουν αυτϊ τα λεγϐμενα. Εύναι και οι
επιδιώξεισ του ςϑγχρονου ανθρώπου που μασ κϊνουν να πιςτεϑουμε πωσ μπορεύ να
ϋχει ξεχϊςει το Θεϐ, δεν ϋχει ξεχϊςει ϐμωσ την ανϊγκη να τον βρει. Η ανϊγκη των
ανθρώπων να ζόςουν ςε ϋνα διαφορετικϐ χρϐνο, ςε μύα ιδεατό πραγματικϐτητα
μεταφρϊζεται πλϋον απϐ την εξϊπλωςη του κινηματογρϊφου και του
μυθιςτορόματοσ: ο ϊνθρωποσ επιλϋγει να ζόςει μύα ϊλλη ιςτορύα απϐ αυτό που ζει
ερευνώντασ την ϑπαρξη μύασ ϊλλησ πραγματικϐτητασ. Εϑκολα πιςτεϑει ςτο
ρομαντικϐ παραμϑθι τησ αναμονόσ του μεγϊλου ϋρωτα ενώ ταυτϐχρονα
αςχολεύται μϐνο με υλικϊ αγαθϊ. Αυτϊ τα ςτοιχεύα τα βλϋπουμε και ςτην
αρχιτεκτονικό του ςόμερα που ειςϊγει ϋννοιεσ ϐπωσ το όνειρο, το παραμύθι, το
εξωπραγματικό. Διϊφορα κινόματα δεύχνουν παρϐμοιεσ ανϊγκεσ, ϐπωσ το κύνημα
του γυμνιςμοϑ που φανερώνει το νϐςτο του χαμϋνου παραδεύςου. Σϋλοσ, ακϐμα και
ιδεολογύεσ που επιθυμοϑν να αποκοποϑν απϐ τη θρηςκεύα εν τϋλει βαςύζονται ςε
πανϊρχαιεσ θρηςκευτικϋσ παραδϐςεισ: παρϊδειγμα αποτελεύ η μαρξιςτικό θεωρύα η
οπούα βαςύζεται ςε εςχατολογικοϑσ αςιατικοϑσ μϑθουσ που υποςτηρύζουν ϐτι το
Δύκαιο παύζει ςωτόριο ρόλο ςτην αταξικό κοινωνύα14.

Σϋλοσ, η περηφϊνια του ανθρώπου για τη δημιουργύα Ιςτορύασ εύναι απατηλό
ςχεδϐν για ϐλη την ανθρώπινη φυλό15. Η μϐνη πραγματικό δημιουργύα εύναι η
δημιουργύα ενϐσ υπερϊνθρωπου ανθρώπου-θεοϑ απϐ τον θρηςκευϐμενο ϊνθρωπο
που δεν μπορεύ ςε κανϋνα επύπεδο ο ιςτορικϐσ ϊνθρωποσ να κατανοόςει. ε
οποιαδόποτε ιςτορικό ςυνϊρτηςη ο homo religiosus πιςτεϑει πϊντα ςτην ϑπαρξη
του Ιεροϑ τησ απϐλυτησ πραγματικϐτητασ, ςε αντύθεςη με τον ςϑγχρονο ϊνθρωπο ο
οπούοσ αποδϋχεται μύα νϋα υπαρξιακό κατϊςταςη: αντιλαμβϊνεται τον εαυτϐ του
ωσ υποκεύμενο και κινητόρια δύναμη τησ ιςτορύασ και αποςτρϋφει το πρϐςωπο
του απϐ το υπερβατικϐ. Δεν δϋχεται κανϋναν τρϐπο υπϐςταςησ ϋξω απϐ τα ϐρια τησ
ανθρώπινησ αντύληψησ και ϋχοντασ δομόςει τον εαυτϐ του θεωρεύ ϐτι το
μυςτηριακϐ ςτϋκεται μεταξϑ αυτοϑ και τησ ελευθερύασ του και εύναι διατεθειμϋνοσ
να ςκοτώςει και τον τελευταύο Θεϐ για να καταφϋρει να νιώςει πραγματικϊ ελεϑθεροσ16.
Ψσ αποτϋλεςμα ϐλων των παραπϊνω, ο ςημερινϐσ ϊνθρωποσ ςτην καλϑτερη
περύπτωςη δε νιώθει υπεϑθυνοσ απϋναντι ςτο Θεϐ, αλλϊ απϋναντι ςτην Ιςτορύα.
Ακϐμη και ϋνασ γνόςιοσ Φριςτιανϐσ πλϋον δε θεωρεύ ϐτι ο κϐςμοσ εύναι
δημιοϑργημα του Θεοϑ17. Και κατ’ αυτϐν τον τρϐπο γεννϊται, κατϊ τον Eliade, το
μεγαλϑτερο πρϐβλημα τησ ϑγχρονησ Εποχόσ: ο Σρόμοσ του Σϋλουσ τησ
Ιςτορύασ.

14. Mircea Eliade, Κϐςμοσ και Ιςτορύα: Ο Μϑθοσ τησ Αιώνιασ επιςτροφόσ, Εκδϐςεισ Ελληνικϊ Γρϊμματα, Αθόνα
1999, ςελ. 184
15. Mircea Eliade, Κϐςμοσ και Ιςτορύα: Ο Μϑθοσ τησ Αιώνιασ επιςτροφόσ, Εκδϐςεισ Ελληνικϊ Γρϊμματα, Αθόνα
1999, ςελ. 198
16. Mircea Eliade, Κϐςμοσ και Ιςτορύα: Ο Μϑθοσ τησ Αιώνιασ Επιςτροφόσ, Εκδϐςεισ Ελληνικϊ Γρϊμματα, Αθόνα
1999, ςελ. 180
17. Mircea Eliade, Κϐςμοσ και Ιςτορύα: Ο Μϑθοσ τησ Αιώνιασ Επιςτροφόσ, Εκδϐςεισ Ελληνικϊ Γρϊμματα, Αθόνα
1999, ςελ. 158



2518. *Mircea Eliade, Κϐςμοσ και Ιςτορύα: Ο Μϑθοσ τησ Αιώνιασ επιςτροφόσ, Εκδϐςεισ Ελληνικϊ
Γρϊμματα, Αθόνα 1999, ςελ. 192

Αν και υπϊρχει ακϐμα μύα γενικό πεπούθηςη πωσ οι ϊνθρωποι ϋχουν βαθιϊ μϋςα
τουσ τη δυνατϐτητα να ξανακερδύςουν τη θρηςκευτικό βύωςη τησ ζωόσ, ο Eliade
γνωρύζει ϐτι ϊνθρωποσ του ςόμερα ϋχει χϊςει την ικανότητα τησ ςυνειδητόσ
βύωςησ τησ θρηςκεύασ και τη δυνατότητα διατόρηςησ τησ ανϊμνηςη τησ.
Όλα του τα βιώματα πλϋον εύναι αποκλειςτικϊ και μϐνο ςτα ϋγκατα του
αςυνεύδητου. Θεωρώντασ λοιπϐν ϐτι ο κϑκλοσ επανϊληψησ του Μϑθου τησ
Αιώνιασ Επιςτροφόσ όταν αυτϐσ που ϊφηνε τουσ ανθρώπουσ να υποφϋρουν
μεγϊλεσ ιςτορικϋσ πιϋςεισ χωρύσ να αυτοκτονοϑν, να πϋφτουν ςε πνευματικϐ
μαραςμϐ ό να αντιμετωπύζουν τη μηδενιςτικό ϊποψη τησ ιςτορύασ18, καταλόγει
πωσ ο ϑγχρονοσ Ιςτορικϐσ ϊνθρωποσ εύναι καταδικαςμϋνοσ να ζει ϊμεςα και
ςυνϋχεια με τον επικεύμενο τρϐμο του Σϋλουσ τησ Ιςτορύασ19. (μύα εξϐρμηςη ςτο
ςινεμϊ μπορεύ να το αποδεύξει αυτϐ το λεγϐμενο).

Μπορεύ ο τελευταύοσ ςϑγχρονοσ θρηςκευϐμενοσ ϊνθρωποσ να πιςτεϑει ακϐμη
πωσ μύα Ιεροφϊνεια θα του δεύξει την ϋξοδο απϐ το πρϐβλημα, αλλϊ ο Eliade
πιςτεϑει πωσ θα ϋρθει η ςτιγμό που θα καταφϋρει η ιςτορύα να κϊνει αυτό
που ούτε ο κόςμοσ, ούτε ο ϊνθρωποσ, ούτε η τύχη ϋχει καταφϋρει: την
εξϊλειψη τησ ανθρώπινησ φυλόσ.
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Η ύςτατη κραυγό μύασ εποχόσ

για το επερχόμενο τϋλοσ τησ

Victor Hugo και ο Κώςτασ Αξελϐσ: 



Αν πϊρουμε ωσ δεδομϋνο ϐτι η βιομηχανικό εποχό εύναι υπεϑθυνη για την
πτώςη τησ πνευματικϐτητασ του ανθρώπου και για το θϊνατο τησ Ιερϐτητασ,
τϐτε ςύγουρα το Ιερϐ δεν ϋχει ξανακινδυνεϑςει ποτϋ ςτο παρελθϐν. Μόπωσ,
ϐμωσ, δεν εύναι η πρώτη φορϊ ςτην Ιςτορύα που παρουςιϊζονται φϐβοι για το
Σϋλοσ;
Ϊνα παραμϑθι θα ακολουθόςει την αφόγηςό μου, καθώσ μπορεύ φαινομενικϊ
το ςημεύο του προβληματιςμοϑ που βριςκϐμαςτε να μασ φϋρνει αντιμϋτωπουσ
με ϋνα τϋλμα, αντ’ αυτοϑ, ϐμωσ, ςκοπεϑω να παραθϋςω μύα ανϊγκη: μύα
ανϊγκη ριζοςπαςτικόσ αλλαγόσ. Ωρα, μιλώντασ για ανϊγκη, ποιο παραμϑθι θα
όταν πιο κατϊλληλο απϐ την Παναγύα των Παριςύων του Victor Hugo (βλϋπε
Παρϊρτημα); Αλλϊζοντασ οδηγϐ και ςτϐχο, ξαναρχύζω την αφόγηςη.
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Ϊνα παραμϑθι πϊντα παρηγορεύ. Ψςτϐςο, ο Victor Hugo κυρύωσ προβληματύζει
και νουθετεύ προβϊλλοντασ μϋςα απϐ τη διόγηςό του ςϑνθετεσ και ςυνϊμα
καθημερινϋσ κοινωνικϋσ καταςτϊςεισ. την Παναγύα των Παριςύων καταφϋρνει
να παρουςιϊςει μύα κοινωνύα που εκπύπτει μϋςα απϐ την αναπαραςτατικό
διόγηςη τησ «παρϋλαςησ των τρελών1» δύνοντασ το γενικϐ πλαύςιο μιασ γαλλικόσ
κοινωνύασ του 1482. *ε αυτόν την αποςυντεθημϋνη κοινωνύα δημιουργεύ ϋνα
παρϊδοξο πρϐςωπο, τον Κουαςιμϐδο, για να ςυμβολύςει την τελευταύα αυθεντικό
πνοό του κϐςμου που χϊνεται: ο Κουαςιμϐδοσ ςυμβολύζει την ύδια τη μεςαιωνικό
ψυχό του ναοϑ τησ Παναγύασ των Παριςύων. Μϋςα απϐ το παραμϑθι βλϋπουμε
μύα γοτθικό κοςμοαντύληψη να βρύςκεται ακριβώσ προ τησ εξαφϊνιςόσ τησ μϋςα
απϐ την μετεξϋλιξη του κοινωνικοϑ οικονομικοϑ και πολιτικοϑ ςυςτόματοσ’
αυτόν την αγωνύα την προβϊλλει ο Hugo 400 χρϐνια, μετϊ για να ορύςει το
απϐλυτο τϋλοσ τησ Παντοδυναμύασ τησ Αρχιτεκτονικόσ2.

Με φϐντο αυτϐν τον πολϑ ςημαντικϐ γοτθικϐ ναϐ ο Hugo παρουςιϊζει την πολϑ
ςημαντικό αντιδιαςτολό μεταξϑ του Θρηςκευϐμενου και του Ιερωμϋνου: Ο
καθϋνασ απϐ αυτοϑσ αγαπϊ το Ναϐ για διαφορετικοϑσ λϐγουσ. Ο Hugo διηγεύται
πωσ «…ο Κουαςιμϐδοσ ϐντασ ενςτικτώδησ και ϊγριοσ αγαποϑςε την Παναγύα των
Παριςύων για την ομορφιϊ τησ, για το μϋγεθοσ τησ, για τισ αρμονικϋσ γραμμϋσ
που αναδϑονται απ’ το ςϑνολο του εξαύςιου οικοδομόματοσ. Ο Κλωντ Υρϐλο απϐ
την ϊλλη, βλϋποντϊσ την μϋςα απϐ τη λϐγια αλλϊ παθιαςμϋνη φανταςύα του, την
αγαποϑςε για τη ςημαςύα τησ, για το μϑθο τησ, για το βαθϑ νϐημα που περικλεύει,
για τα κρυμμϋνα κϊτω απϐ τα γλυπτϊ τησ πρϐςοψησ ςϑμβολα και για το αύνιγμα
που θϋτει εδώ και αιώνεσ τώρα ςτη νοημοςϑνη μασ3.» Πϊνω ςε αυτό τη βϊςη ο
ςυγγραφϋασ χρηςιμοποιεύ τον Υρϐλο για να προειδοποιόςει για την επερχϐμενη
καταςτροφό τησ Ιερϐτητασ μϋςα απϐ την εξϊπλωςη του νϋου μϋςου που τϐτε
εύναι ςτα ςπϊργανα: τησ Συπογραφύασ. «Σο βιβλύο θα ςκοτώςει το οικοδϐμημα»
φωνϊζει. Και ςτη ςυνϋχεια εξηγεύ…

Μϋχρι τον 15ο αιώνα και την εφεϑρεςη του Γουτεμβϋργιου ο ϊνθρωποσ γνώριζε
μϐνο ϋνα τρϐπο διατόρηςησ τησ μνόμησ τησ ανθρώπινησ ςκϋψησ: την
Αρχιτεκτονικό. Μϋχρι τϐτε η ανθρωπϐτητα δεν εύχε ϊλλο τρϐπο να μεταφϋρει τισ
ανηςυχύεσ και τουσ προβληματιςμοϑσ τησ ςε επϐμενεσ γενιϋσ απϐ την πϋτρα.
Φαρακτηριςτικϊ λϋει πωσ: «Δεν υπόρχε ανθρώπινη ςκϋψη που να μην
αποτυπωνϐταν ςτην πϋτρα… μιασ και η αρχιτεκτονικό μετϋφερε την κυρύαρχη Ιδϋα
κϊθε γενιϊσ». Κϊθε παρϊδοςη, πολιτιςμϐσ και εποχό ςφραγιζϐταν απϐ ϋνα
οικοδϐμημα, ϋνα μνημεύο το οπούο εμπεριεύχε ϐλο το βϊθοσ τησ πνευματικόσ
κατϊκτηςησ του ανθρώπου και αποτελοϑςε το απϐλυτο μϋςο ϋκφραςησ του
ανθρώπου ςτα διϊφορα ςτϊδια τησ ςωματικόσ και διανοητικόσ του εξϋλιξησ.Η
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1. Victor Hugo, Η Παναγύα των Παριςύων, μετϊφρ.: Ανδρϋασ Παππϊσ, Βϊνα Φατζϊκη,
Εκδϐςεισ μύλη επτϋμβριοσ 2005, ςελ 116

2. Victor Hugo, Η Παναγύα των Παριςύων, μετϊφρ.: Ανδρϋασ Παππϊσ, Βϊνα Φατζϊκη,
Εκδϐςεισ μύλη επτϋμβριοσ 2005, ςελ 210

3. Victor Hugo, Η Παναγύα των Παριςύων, μετϊφρ.: Ανδρϋασ Παππϊσ, Βϊνα Φατζϊκη,
Εκδϐςεισ μύλη επτϋμβριοσ 2005, ςελ 218
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4. «Για να καταςτραφεύ ϋνασ γραπτϐσ λϐγοσ χρειϊζεται ϋνασ δαυλϐσ και ϋνασ Τοϑρκοσ. Για να καταςτραφεύ
ϋνασ οικοδομημϋνοσ λϐγοσ χρειϊζεται μύα κοινωνικό εξϋγερςη ό να ςειςτεύ η Γη ςυθϋμελα.» Victor Hugo, Η
Παναγύα των Παριςύων, μετϊφρ: Ανδρϋασ Παππϊσ, Βϊνα Φατζϊκη, Εκδϐςεισ μύλη επτϋμβριοσ 2005,
ςελ. 248
5. Ο Hugo θεωρεύ ϐτι «το Ιερϐ ςϑμβολο χϊνει την ιςχϑ του και καταλϑεται απϐ την ελεϑθερη ςκϋψη… το
ςϊρκωμα των φιλοςοφιών και των ςυςτημϊτων κατατρώει το πρϐςωπο τησ θρηςκεύασ… Πϊει πια το
μυςτόριο, πϊει ο μϑθοσ, ο νϐμοσ…Ήρθε η ώρα τησ φανταςύασ και τησ προςωπικόσ ϋμπνευςησ… η
αρχιτεκτονικό ανόκει πλϋον ςτη φανταςύα, την πούηςη και το λαϐ…Η ςκϋψη γραμμϋνη ςτην πϋτρα όταν ςαν
ελευθερύα τϑπου- ελευθερύα αρχιτεκτονικόσ», Victor Hugo, Η Παναγύα των Παριςύων, μετϊφρ. Ανδρϋασ
Παππϊσ, Βϊνα Φατζϊκη, Εκδϐςεισ μύλη επτϋμβριοσ 2005, ςελ. 241
6. Herbert Read, Πϋντε Δοκύμια για την Σϋχνη: Οι ζωντανϋσ ρύζεσ τησ Σϋχνησ, μετϊφρ.: Δημότρησ
Θεοδωρακϊτοσ, εκδ. Μπουκουμϊνησ Αθόνα 1992, ςελ 44
7. «Οι λϐγοι του Φύτλερ», μετϊφρ.: Νϐρμαν Μπαύυνσ (Οξφϐρδη, 1942), τομ. Ι. ςελ.394-5. Λϐγοσ ςτη
Νυρεμβϋργη, 6 επτεμβρύου 1938
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Η αρχιτεκτονικό όταν αδιαμφιςβότητα το μεγαλϑτερο βιβλύο τησ ανθρωπϐτητασ,
μιασ και εμπεριϋχει ϐλη την εξϋλιξη των ςταδύων τησ ανθρώπινησ διανϐηςησ. Όλεσ
οι ανθρώπινεσ μνόμεσ πριν γύνουν χαοτικϊ πολλϋσ ξεκύνηςαν να γρϊφονται ςτο
ϋδαφοσ με τον πιο ορατϐ και φυςικϐ τρϐπο. Ϊτςι δημιουργόθηκε το αρχιτεκτονικϐ
αλφαβότου, ϋπειτα αρχιτεκτονικϐ λεξιλϐγιο και, τϋλοσ, η ολοκληρωμϋνη
αποτϑπωςη των αντιλόψεων και των Ιδεών του ανθρώπου, με αποτϋλεςμα η
αρχιτεκτονικό να αποτελϋςει τη μεγϊλη γραφό του ανθρώπινου γϋνουσ4.

τη ςυνϋχεια, εςτιϊζει ςτη ςημαςύα τησ Γοτθικόσ Αρχιτεκτονικόσ, η οπούα
αναφϋρεται ςαν η απϐλυτη κοινωνικό τϋχνη μιασ και για τη δημιουργύα ενϐσ τϐςο
μεγϊλου οικοδομόματοσ ςυνεργαζϐταν ϐλη η κοινϐτητα, απϐ τον πλουςιϐτερο ωσ
το φτωχϐτερο και μύα ςειρϊ απϐ μεγϊλα ςυνεργεύα εργατών που εναλλϊςςονταν
ανϊ τουσ αιώνεσ περϊτωςησ του Ναοϑ. Ο Hugo θεωρεύ πωσ η οικοδϐμηςη ενϐσ
καθεδρικοϑ ναοϑ αποτελοϑςε μϐνο πρϐςχημα για να ξεκινόςει η δημιουργύα του
καλλιτϋχνη, μιασ και μετϊ απϐ την θεοκρατικό εποχό του ρομανικοϑ κινόματοσ εύχε
ϋρθει η γοτθικό εποχό που ϋδινε την ελευθερύα ϋκφραςησ ςτον καλλιτϋχνη να
περϊςει τα ανώτερα ςυμβολικϊ νοόματα τησ Πύςτεωσ κατϊ βοϑληςη5. Η
δημιουργύα του δεν όταν καθϐλου ανελεϑθερη ϐπωσ νομύζουν πολλού ςόμερα, αλλϊ
όταν για αυτϐν μύα αφορμό για να προβϊλλει ϐλα ϐςα αυτϐσ πύςτευε’ «ϐποιοσ
γεννιϐταν ποιητόσ γινϐταν γλϑπτησ», αναφϋρει χαρακτηριςτικϊ. Όπωσ η φοινικικό
αρχιτεκτονικό εξϋφραζε τον ϋμπορο και η Ελληνικό τον Πολύτη, ϋτςι η γοτθικό
αρχιτεκτονικό εκφρϊζει τον Αςτϐ και το μεταλλαγμϋνο πολιτικϐ ςϑςτημα που ϋχει
απωθόςει τη δϑναμη τησ φεουδαρχικόσ κϊςτασ. Σην ϊποψη πωσ η γοτθικό τϋχνη
αποτελεύ υπϐδειγμα κοινωνικόσ λαώκόσ τϋχνησ ςυμμερύζεται και ο Herbert Read
δημιουργημϋνησ απϐ την ενϐτητα του πνεϑματοσ μύασ κοινωνύασ6 ενώ ο Αδϐλφοσ
Φύτλερ την χρηςιμοποιεύ ςαν το ςωςτϐτερο παρϊδειγμα για να ςτηρύξει την ϊποψη
πωσ «τα ϋργα τϋχνησ αντανακλοϑν ςωςτϊ το βαθϑτερο πνεϑμα τησ εποχόσ που τα
δημιοϑργηςε», με απώτερο ςτϐχο να αντικαταςτόςει την ϋννοια τησ θρηςκεύασ με
την ϋννοια τησ ρϊτςασ ώςτε να βαςύςει τη ρατςιςτικό του αντιμετώπιςη του
πολιτιςμοϑ και την ιδϋα ϐτι υπϊρχουν ανώτεροι και κατώτεροι λαού7.



υνεπώσ, εύναι φανερϐ πωσ με την καθιϋρωςη τησ τυπογραφύασ η κοινωνύα θα
ϊλλαζε ςε τϋτοιο βαθμϐ που η κυρύαρχη ιδϋα τησ επϐμενησ γενιϊσ θα γραφϐταν με
ϊλλο τρϐπο ςε ϊλλο υλικϐ. υμπεραύνεται, λοιπϐν, «το προαύςθημα ϐτι η
ανθρώπινη ςκϋψη αλλϊζοντασ μορφό θα ϊλλαζε και τρϐπο ϋκφραςησ μιασ και το
πϋτρινο βιβλύο, τϐςο γερϐ και διαχρονικϐ θα παραχωροϑςε τη θϋςη του ςτο
χϊρτινο βιβλύο, ακϐμα πιο γερϐ και διαχρονικϐ.» Μύα τϋχνη, λοιπϐν όταν ςτο
μεταύχμιο να εκθρονύςει μύα ϊλλη, και η τυπογραφύα εν τϋλει θα ςκϐτωνε την
αρχιτεκτονικό8. *

ε αυτϐ το ςημεύο, εύναι απαραύτητο να υπογραμμιςτεύ ϐτι για τον Hugo, η
εφεϑρεςη τησ τυπογραφύασ αποτελεύ το μεγαλϑτερο γεγονϐσ τησ Ιςτορύασ,
εφϐςον μϋςω αυτόσ η ανθρώπινη Ιδϋα εύναι ζωντανό και πιο ακατϊλυτη απϐ
ποτϋ. Λϐγω του χαμηλοϑ κϐςτουσ και τησ ευκολύασ ςτην αποτϑπωςό τησ μπορεύ
γρόγορα να διαδώςει ιδϋεσ χωρύσ κανϋνασ να μπορεύ να αποκϐψει τησ επιβολό
τουσ. «Μπορεύσ να αφανύςεισ μύα μϊζα αλλϊ πώσ να ξεριζώςεισ την
πανταχού παρουςύα;», αναρωτιϋται ο ςυγγραφϋασ9. *Επιπλϋον, εξαιτύασ τησ
τυπογραφύασ η αρχιτεκτονικό χϊνει την διακοςμητικό -ςυμβολικό- αφηγηματικό
τησ ανϊγκη με αποτϋλεςμα να εγκαταλειφθεύ απϐ ϐλεσ τισ υπϐλοιπεσ τϋχνεσ οι
οπούεσ ελεϑθερεσ πια χειραφετοϑνται και γιγαντώνονται. Η ςκϋψη των λαών δεν
την ϋχει ανϊγκη και με το πϋραςμα των αιώνων παρακμϊζει και φτϊνει να
γκρεμιςτεύ ςτην εποχό του Hugo, περιμϋνοντασ τον 19ο αιώνα για να ξαναχτιςτεύ.
Ψςτϐςο, ο ςυγγραφϋασ προοικονομεύ την ϋλευςη ενϐσ αρχιτϋκτονα τον 20ο αιώνα
ο οπούοσ ςαν ϊλλοσ Δϊντησ θα επιχειρόςει να φϋρει την αρχιτεκτονικό ςτο
προςκόνιο χωρύσ ϐμωσ να καταφϋρει να τησ δώςει ξανϊ την κοινωνικό και
ςυλλογικό τησ αύγλη. «Το μεγϊλο πούημα, το μεγϊλο οικοδϐμημα, το μεγϊλο ϋργο
τησ ανθρωπϐτητασ, δεν θα χτιςτεύ πια, θα τυπωθεύ.».

Η ιδϋα του Σϋλουσ αρχικϊ ςτην Ιερό Αρχιτεκτονικό και ϋπειτα ςτην
Αρχιτεκτονικό αυτό καθ’ αυτό ϋχει παρουςιαςτεύ πριν απϐ 2 περύπου αιώνεσ απϐ
τον Hugo και η παρϊθεςό τησ εδώ ϋχει ςα ςτϐχο να δεύξει πωσ, πιθανϐν,
αντύςτοιχεσ φωνϋσ του ςόμερα θα αντιμετωπιςτοϑν αναλϐγωσ μερικοϑσ αιώνεσ
αργϐτερα. Πώσ και απϐ ποιουσ τύθεται το εςχατολογικϐ ερώτημα ςόμερα και ποϑ
μπορεύ να οδηγόςει;

8. Victor Hugo, Η Παναγύα των Παριςύων, μετϊφρ.: Ανδρϋασ Παππϊσ, Βϊνα Φατζϊκη, Εκδϐςεισ μύλη
επτϋμβριοσ 2005, ςελ248
9. «Η ςκϋψη-πυλώνασ θα γινϐταν ϋτςι μϊρτυρασ τησ επιθανϊτιασ αγωνύασ τησ ςκϋψησ-βιβλύο» Victor
Hugo, Η Παναγύα των Παριςύων, μετϊφρ.: Ανδρϋασ Παππϊσ, Βϊνα Φατζϊκη, Εκδϐςεισ μύλη
επτϋμβριοσ 2005, ςελ249
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Μπορεύ το πρϐβλημα του Σϋλουσ του Κϐςμου να ϋχει απαςχολόςει πολλοϑσ μετϊ
την εύςοδο μασ ςτη Δεϑτερη Φιλιετύα, αλλϊ την πιο ςυγκροτημϋνη αινιγματικό
ςκϋψη για το Σϋλοσ τησ Εποχόσ και το Σϋλοσ τησ Υιλοςοφύασ τη βρόκα ςτον
Κώςτα Αξελϐ (Βλϋπε Παρϊρτημα 6). (Ο Αξελϐσ μϋςω του ανϊλυςησ του ϋργου του
Φϊιντεγκερ αναφϋρει ϐτι «Σο τϋλοσ τησ φιλοςοφύασ εύναι το καθόκον τησ ςκϋψησ,
…ςημαύνει την περϊτωςη τησ Μεταφυςικόσ κϋψησ που με τον Μϊρξ και το Νύτςε ϋχει
φτϊςει ςτην ϑςτατη δυνατϐτητα… πλϋον το ςκϋπτεςθαι δεν μπορεύ να υπϐκειται ςτη
φιλοςοφύα11»).

Ο Κώςτασ Αξελϐσ αποτελεύ ϋναν απϐ τουσ ςϑγχρονουσ φιλοςϐφουσ που
προβληματύζεται εντϐνωσ για το θϋμα του Σϋλουσ τησ Ιςτορύασ, του Σϋλουσ τησ
κϋψησ, του Σϋλουσ τησ ανϊγκησ των Ανθρώπων να πιςτεϑουν ςε μύα ιδεολογύα
και, εν τϋλει Σην εποχό τησ Δϑςησ τησ Δϑςησ12. Ο ύδιοσ μετϊ απϐ την ϋρευνα του
θεωρεύ και διαβλϋπει ϐτι το τϋλοσ τησ Ιςτορύασ πιθανϐν θα κρατόςει περιςςϐτερο
απϐ την ύδια την Ιςτορύα13. Προςπαθώντασ να ορύςει ςε ποια εποχό τησ Ιςτορύασ
ζοϑμε κϊνει τον ακϐλουθο διαχωριςμϐ θϋτοντασ ϐτι η εποχό μασ εύναι η Εποχό τησ
Σεχνικόσ. ϑμφωνα με τα λϐγια του, ξεκινϊμε απϐ την αρχαύα φϑςη, η οπούα
αρχύζει να πεθαύνει ϐταν περνϊμε ςτη βαςιλεύα του Θεοϑ, ο οπούοσ με τη ςειρϊ του
πεθαύνει ϐταν αντικαθύςταται απϐ τον Ωνθρωπο και την Κοινωνύα με την αρχό τησ
Ιςτορύασ. Όλα χϊνονται ςόμερα με τη νϋα εποχό τησ Σεχνικόσ που μετατρϋπει τα
πϊντα ςε θϋαμα. Αναρωτιϋται αν η ςημερινό εποχό αντιμετωπύζει ςτην
πραγματικϐτητα τϐςο μεγαλϑτερεσ δυςκολύεσ απϐ ϐλεσ τι προηγοϑμενεσ εποχϋσ
και αν ϐντωσ αποτελεύ την «εποχό των εποχών». Η εποχό τησ τεχνικόσ
αντιμετωπύζει τα ακϐλουθα 7+1 προβλόματα:
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10. Δανειςμϋνοσ Σύτλοσ απϐ το ϋργο του Κώςτα Αξελοϑ, «Γιατύ κεφτϐμαςτε; Σι να Πρϊξουμε: Δϑο διαλϋξεισ-
δοκύμια», Εκδ. Νεφϋλη, Αθόνα 1993 ςελ. 15
12. Κώςτασ Αξελϐσ, Αινιγματικϋσ Απαντόςεισ: Ρωγμϋσ και Διϊνοιξη, μετϊφρ.: Κατερύνα Δαςκαλϊκη, Βιβλιοπωλεύον
τησ Εςτύασ, Αθόνα 2005, ςελ. 40
12. «Ο Χϋγκελ μασ κϊνει να ςκεφτοϑμε τη διαδικαςύα που οδηγεύ (οδόγηςε) ςτην εποχό του τϋλουσ τησ ιςτορύασ, τησ
φιλοςοφύασ, και τησ τϋχνησ, εποχό προοριςμϋνη να διαρκϋςει απεριϐριςτα αν ϐχι παντοτινϊ. Ο Μαρξ μύληςε για το τϋλοσ
τησ προώςτορύασ –τησ μϋχρι τώρα ιςτορύασ- και για την ϋναρξη μύα ιςτορύασ του ςοςιαλιςμοϑ0κουμουνιςμοϑ. Το κύνημα
ϐμωσ αυτϐ, ϐπωσ, πραγματώθηκε, τελεύωςε μϋςα ςτη βύα, το αύμα, και τη γενικευμϋνη φτώχεια. Ο Νύτςε μασ ϋδειξε τον
τελευταύο ϊνθρωπο, αυτϐν που ϋχει εφεϑρει την ευτυχύα, και, χωρύσ ϊςτρο, ζει πιο πολϑ. Ο Φϊιντεγκερ ςκϋφτηκε το
τϋλοσ τησ ιςτορύασ του Εύναι και αναφϋρθηκε ςε ϋνα ϊλλο ξεκύνημα, μύα ϊλλη ςκϋψη.» Κώςτασ Αξελϐσ, Επτϊ και
ϋνα προβλόματα τησ Εποχόσ, Η Εποχό και το Ύπατο Διακϑβευμα, Εκδ. Νεφϋλη Αθόνα 2002, ςελ. 66-67
13. *Κώςτασ Αξελϐσ, Γιατύ κεφτϐμαςτε; Σι να Πρϊξουμε: Δϑο διαλϋξεισ-δοκύμια», Εκδ. Νεφϋλη, Αθόνα 1993, ςελ.
15, 24

Δομύνικοσ Θεοτοκϐπουλοσ, El Greco,
Η Πϋμπτη Σφραγύδα τησ
Αποκαλϑψεωσ (1608-14, λϊδι ςε
μουςαμϊ, 222,3 x 193 εκ., Νϋα
Τϐρκη, Μητροπολιτικϐ Μουςεύο.



Οικονομικϐ: η μεγϊλη πλανητικό ψαλύδα μεταξϑ πλουςύων και φτωχών, η
οπούα πρϋπει να μειωθεύ και ϐχι να αφεθεύ ςτην απελπιςύα μϋςω ιδεολογιών
ουτοπύασ

Οικολογικϐ: η εποχό τησ τεχνικόσ εξαπολϑει τη δϑναμό τησ ενϊντια ςτη φϑςη
Φρϋοσ μασ εύναι να δημιουργόςουμε μύα φιλικό ςχϋςη με τη φϑςη

Κοινωνικϐ: πρϋπει να υπακοϑμε ελεϑθερα ςτην παγκϐςμια κοινϐτητα γιατύ η
αυθαιρεςύα και ο αναρχιςμϐσ δεν μποροϑν να φϋρουν λϑςη. Οι διανοοϑμενοι
πρϋπει να παύξουν το ρϐλο τουσ

Πολιτικϐ: η μορφό τησ δημοκρατύασ που επικρατεύ και ο θρύαμβοσ του
καπιταλιςμοϑ δεν αφόνουν χώρο για ουςιαςτικϋσ μεταρρυθμύςεισ

Εκπαιδευτικϐ: η παιδεύα πρϋπει να ςχετύζεται με το παιχνύδι και να ορύζεται η
δομό τησ απϐ το ςϑςτημα. Δεν μποροϑν να πρϊττουν οι εμπλεκϐμενοι
αυτοβοϑλωσ

Πολιτιςτικϐ/ Πολιτιςμικϐ: Σα ϋργα του πολιτιςμοϑ δεν πρϋπει να θεωροϑνται
ωσ ϋργα παγκϐςμιασ κουλτοϑρασ αλλϊ να αποτελοϑν πρωτογενό τροφό
ςκϋψησ και προβληματιςμοϑ- ςτηλιτεϑει την ανώδυνη ςυγκύνηςη και
κατανϊλωςη, αλλϊ θεωρεύ ϐτι πρϋπει να δοθεύ οπτικό ςτον κϐςμο

Ερωτικϐ: η ερωτικό διϊςταςη ϋχει ϊμεςη ςυνϊφεια με το θϊνατο, η ερωτικό
διϊθεςη θεςμοθετεύται ενώ η ερωτικό ορμό διαρρηγνϑει τουσ θεςμοϑσ/ η
ςϑγχρονη γυναικεύα διϊθεςη να κατακτόςει το Όλον θα οδηγόςει ςτο Σύποτα

Σο Ϊςχατο Πρϐβλημα: το ςτοχαςτικϐ πρϐβλημα που δεν ϋχει ςα βϊςη τον
ϊνθρωπο, το Θεϐ ό τη Υϑςη αλλϊ τον Κϐςμο-ο κϐςμοσ ξετυλύγεται ςαν
παιχνύδι ςαν περιπλϊνηςη ϐχι μϋςα ςτο τύποτα αλλϊ μϋςα ςε ϋνα Κϊτι το οπούο
εμφανύζεται να προςανατολύζει και να καθοδηγεύ ωσ Υϑςη, Θεϐσ, Ωνθρωποσ
και Κοινωνύα. Σα τρύα πρώτα παρακμϊζουν τουσ τελευταύουσ 4 αιώνεσ και
αντικαθιςτώνται απϐ την Σεχνικό.
Μϋςα απϐ το εκϊςτοτε «Αυτϐ» το οπούο ορύζει την εποχό και εύναι ϋνα ςτοιχεύο
που υπϊρχει χωρύσ να μασ ανόκει, παύζεται το παιχνύδι του ανθρώπου με τον
κϐςμο, που εύναι και το ϑπατο διακϑβευμα14.
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14. Κώςτασ Αξελϐσ, Επτϊ και ϋνα προβλόματα τησ Εποχόσ, Η Εποχό και το Ύπατο Διακϑβευμα, Εκδ.
Νεφϋλη Αθόνα 2002
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τη ςυνϋχεια αναρωτιϋται πϊνω ςτο θϋμα τησ καταςτροφόσ λϋγοντασ ϐτι «η
καταςτροφό ουδϋποτε ϋχει καταλόξει ςε μύα μοιραύα ϑςτατη ϋκβαςη15». Θεωρεύ ϐτι
η ςκϋψη τησ καταςτροφόσ εύναι απαραύτητη και παρϐτι εύναι προβλϋψιμη, μοιραύα
και αναπϐφευκτη, προσ το παρϐν εξουςιϊζεται απϐ την τεχνικό. όμερα, για πρώτη
φορϊ ςτην παγκϐςμια ιςτορύα δημιουργεύται η ςκϋψη του να ςώςουμε
πραγματικϊ ϋναν ολόκληρο πλανότη. «Απϐ την χαραυγό των καιρών ορθώνεται
ϋνα τραγοϑδι, μύα προςευχό, μύα ομιλύα γεμϊτη πϐνο.» Η δυςτυχύα του «εύναι» του
ανθρώπου να γνωρύζει ϐτι ϋχει γεννηθεύ για να πεθϊνει αποτελεύ την ανομολϐγητη
απϐγνωςη που τροφοδοτεύ τον νεωτερικϐ ϊνθρωπο. Ο φϐβοσ τησ καταςτροφόσ
φϋρνει τον ϊνθρωπο ςε μεγϊλη αμηχανύα, μιασ και δεν γνωρύζει πωσ θα ϋπρεπε να
την αντιμετωπύςει. Ψςτϐςο, καμύα ςφαιρικό και αθερϊπευτη εξολϐθρευςη δεν μασ
δεύχνει καθαρϊ το πρϐςωπϐ τησ. Ϊτςι, για τον Αξελϐ, ακϐμα και η καταςτροφό
φϋρνει ςτο φωσ το παιχνύδι του ανθρώπου με τον κϐςμο, μύα ιδϋα που διατρϋχει ϐλο
το ςτοχαςμϐ του. Και για το Παιχνύδι του Κϐςμου εύχε πει: «Ωσ τώρα ο κϐςμοσ
υπαγϐταν πϊντοτε ςε ϋνα Απϐλυτο, τη Φϑςη, τον Θεϐ, τον Άνθρωπο (τη θϋληςη και τη
ςκϋψη του). Τα τρύα αυτϊ απϐλυτα εύναι όδη νεκρϊ ό ϋχουν περϊςει ςτη φϊςη του
τϋλουσ τουσ. Στη θϋςη τουσ ϋχουμε να αντιμετωπύςουμε τον ύδιο τον κϐςμο, που εύναι το
ςϑνολο των ςυνϐλων των παιχνιδιών που μασ φανερώνονται και με τα οπούα παύζουμε.
Ο ϊνθρωποσ εύναι ο μεγϊλοσ ςυμπαύκτησ του παιχνιδιοϑ του κϐςμου, αλλϊ ο ϊνθρωποσ
δεν εύναι μϐνο παύκτησ, εύναι επύςησ ο «εμπαιζϐμενοσ», το ϊθυρμα». Αναρωτιϋται
λοιπϐν ο Αξελϐσ αν ο κϑβοσ ερρύφθη ό ϐχι16. *Μόπωσ η πορεύα τησ ανθρωπϐτητασ
εύναι αναγκαςτικϊ πϊρα πολϑ επώδυνη και οι θεωροϑμενεσ λυτρωτικϋσ πρϊξεισ δεν
μποροϑν να κϊνουν ϋνα ϊλμα πϋρα απϐ τον ύςκιο τουσ17;

Σϋλοσ, μϋςα απϐ αινιγματικϋσ απαντόςεισ μασ αφόνει να καταλϊβουμε πωσ πιςτεϑει
ϐτι: η εποχό τησ Σεχνικόσ και τησ Νεωτερικϐτητασ δεν εύναι η πηγό ϐλων των
δεινών μασ, απλώσ καθιςτϊ ωσ μεγαλϑτερη βεβαιϐτητα τη βεβαιϐτητα τησ
αβεβαιϐτητασ. Αν και θεωρεύ ϐτι δεν υπϊρχει καταιγύδα που να καθαρύζει οριςτικϊ
τον ορύζοντα, ςυμβουλεϑει ϐτι ςε περύπτωςη καταςτροφόσ πρϋπει να βροϑμε τρϐπο
διϊνοιξησ γιατύ αυτϐ εύναι το χρϋοσ μασ και δεν μποροϑμε να το παραβοϑμε18. Πώσ
μπορεύ, ϐμωσ, να αφόςει αναπϊντητο το μελλοντολογικϐ εςχατολογικϐ ερώτημα
του Σϋλουσ τησ Εποχόσ; ε αυτϐ το ςημεύο, λοιπϐν, αναφϋρει πωσ η ανθρωπϐτητα
απϐ τη δημιουργύα τησ ονειρεϑεται και πολλϊ απϐ τα ϐνειρϊ τησ εκπληρώνονται,
ενώ ϊλλα γύνονται εφιϊλτεσ. Εύναι πιθανϐ, λοιπϐν, το ϐνειρο ενϐσ Θεοϑ με νϋουσ
ϐρουσ να φϋρει τη λϑςη ςτο πρϐβλημα κϐςμοσ-ϊνθρωποσ’ και εύναι ο τρϐποσ που
θα παιχτεύ το παιχνύδι για να δοθεύ η λϑςη που εύναι ϐλο το ερώτημα του ρύςκου που
πρϋπει να πϊρει ο ϊνθρωποσ.

15. Κώςτασ Αξελϐσ, Αινιγματικϋσ Απαντόςεισ: Ρωγμϋσ και Διϊνοιξη, μετϊφρ.: Κατερύνα Δαςκαλϊκη, Βιβλιοπωλεύον
τησ Εςτύασ, Αθόνα 2005, ςελ.51
16. Κώςτασ Αξελϐσ, Η Εποχό και το Ύπατο Διακϑβευμα, Εκδ. Νεφϋλη Αθόνα 2002, ςελ. 7
17. Κώςτασ Αξελϐσ, Γιατύ κεφτϐμαςτε; Σι να Πρϊξουμε: Δϑο διαλϋξεισ-δοκύμια», Εκδ. Νεφϋλη, Αθόνα 1993 ςελ. 74
18. Κώςτασ Αξελϐσ, Αινιγματικϋσ Απαντόςεισ: Ρωγμϋσ και Διϊνοιξη, μετϊφρ.: Κατερύνα Δαςκαλϊκη, Βιβλιοπωλεύον
τησ Εςτύασ, Αθόνα 2005, ςελ. 78

Αξελόσ
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Μϋχρι τϐτε ϐμωσ μασ προετοιμϊζει για μύα μακρϊ πορεύα προσ το τϋλοσ. Γιατύ το
τϋλοσ ενϐσ «πρϊγματοσ» διαρκεύ περιςςϐτερο χρϐνο απϐ το ύδιο. Ο παντοκρϊτωρ
χρϐνοσ αποτελεύ τον καθοριςτικϐ παρϊγοντα που γονιμοποιεύ -διατηρεύ–
μεταμορφώνει- και εξοντώνει τα πϊντα μιασ και τα κρατϊει ςτη δϑναμό του.

Και ϋτςι, μιλώντασ για το ύπατο διακύβευμα τησ εποχόσ γρϊφει: «Η Γυναύκα
τησ Ζϊκυθοσ, που ετοιμαζούτανε να φωνϊξει δυνατϊ για να δεύξει ότι δεν
απϋθανε» αποτελεύ παρϊδειγμα για το ύςτατο ερώτημα τησ Εποχόσ μασ:
«Πώσ ακούγεται η φωνό του ανθρώπου και πώσ ετοιμϊζεται ο κόςμοσ να μασ
δεύξει ότι δεν πϋθανε19;»

20. Κώςτασ Αξελϐσ, Γιατύ κεφτϐμαςτε; Σι να Πρϊξουμε: Δϑο διαλϋξεισ-δοκύμια», Εκδ. Νεφϋλη, Αθόνα 1993 ςελ. 69

Υωτογραφικϐ Τλικϐ Απϐ το Ωρθρο του Κώςτα Αξελοϑ, «Σο Σϋλοσ τησ Πϐλησ»

http://www.flickr.com/photos/mikegk/2591228102/
http://www.flickr.com/photos/31885247@N03/3063716647/
http://www.flickr.com/photos/saturnia_pyri/2203017479/
http://www.flickr.com/photos/jup3nep/2178766424/
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B.R. Chaudhuri και Herbert Read

Η Αρρώςτια τησ Εποχόσ μασ : 



Μετϊ απϐ αυτό φιλοςοφικό προςϋγγιςη του θϋματοσ θα όθελα να μεταφϋρω μύα
διαφορετικό αντύληψη τησ αρχιτεκτονικόσ απϐ ϋναν ϊνθρωπο που δεν εύναι
ποτιςμϋνοσ με τα δυτικϐτροπα ιδεώδη. Ο B.R.Chaudhuri1, μου παρουςύαςε μύα
οπτικό τησ αρχιτεκτονικόσ διαφορετικό απϐ αυτόν που διδαςκϐμαςτε ςτη ςχολό, η
οπούα ϋχει ϊμεςη ςυνϊφεια με τισ αντιλόψεισ του Mircea Eliade. Για τον Chaudhuri,
η λϋξη αρχιτεκτονικό αποτελεύ αρκτικϐλεξο τησ ακϐλουθησ γαλλικόσ φρϊςησ:

ARCHITECTURE= Art Raisonée pour la Conception Harmonieuse qui montre vos
Imaginaire/Intelligence/Idée qui Trace Diagramme pour l’Édification on a besoin de
Calcules, choix des Techniques Universelles après on faire une Rétrospective pour
voir le projet Évoluer. (Αρχιτεκτονικό = Τϋχνη αιτιολογημϋνη / με ςκοπϐ μια αρμονικό
ςϑλληψη που αποκαλϑπτει τη φανταςύα ςασ /την ευφυϏα/ την ιδϋα που γύνεται
διϊγραμμα για να οικοδομηθεύ με τη βοόθεια υπολογιςμών, και επιλεγμϋνων
οικουμενικών τεχνικών, ςτισ οπούεσ επιςτρϋφει αναδρομικϊ ο αρχιτϋκτονασ βλϋποντασ
το ϋργο να εξελύςςεται).
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1. B. R. Chaudhuri: Καθηγητόσ τησ École Supérieure d’Achitecture de Paris La Villette, Paris 19eme Arrondisement
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υμφώνα με τα λϐγια του, η αρχιτεκτονικό ξεκύνηςε απϐ το Ιερϐ, το οπούο αποτελεύ
τη μϐνη γνόςια και υγιό πηγό αρχιτεκτονικόσ. Επύςησ, η αρχιτεκτονικό ξεκινϊ
από το ςημεύο που αποτελεύ την αρχό του χώρου και οριοθετεύ τον ϊνθρωπο
μϋςα ςτον Κόςμο. Σο πιο ςημαντικϐ ςτοιχεύο για τον Chaudhuri εύναι η ενϋργεια
τησ γησ και ϐλου του περιβϊλλοντϐσ μασ, ςτην οπούα δύνει την ύδια διϊςταςη με τον
ινδικϐ βουδιςμϐ. Σα ςτοιχεύα τησ φϑςησ εύναι ςυγκεκριμϋνα (νερϐ, αϋρασ και γη),
ϐπωσ και τα ςχόματα που ϋχει παρϊξει η ανθρώπινη διανϐηςη (Κϑκλοσ, Σρύγωνο,
Σετρϊγωνο). Αυτϊ εύναι τα ςτοιχεύα τα οπούα πρϋπει να χειρύζεται ο αρχιτϋκτονασ
και να παρϊγει αρχιτεκτονικό με βϊςη την πνευματικϐτητα, ακολουθώντασ το
MANDALA PERSONELLE (βλϋπε Παρϊρτημα 7).

Βαςικϐ ςτοιχεύο τησ ιδεολογύασ του εύναι η απϋχθειϊ του προσ τουσ κοινωνιολϐγουσ.
Ο λϐγοσ ϋχει να κϊνει με το γεγονϐσ ϐτι οι κοινωνιολϐγοι ϋθεςαν ωσ κϋντρο τησ
κατανϐηςησ του κϐςμου την ΚΟΙΝΨΝΙΑ. Για αυτϐν η κοινωνύα δεν μπορεύ ποτϋ
να εύναι το κϋντρο ούτε του κόςμου ούτε τησ αρχιτεκτονικόσ. Γιατύ, ϐπωσ
αναφϋρει ο ύδιοσ, «αν η κοινωνύα αποτελεύ το κϋντρο τησ αρχιτεκτονικόσ τϐτε μύα
ϊρρωςτη κοινωνύα θα παρϊξει μύα ϊρρωςτη αρχιτεκτονικό.» Τπϊρχει ςυλλογικό
KARMA τησ ανθρωπότητασ, τα οπούο δεν μποροϑμε οϑτε να αρνηθοϑμε οϑτε να
απαξιώςουμε.

όμερα, βριςκϐμαςτε ακριβώσ ςε αυτόν τη φϊςη τησ αρρώςτιασ2, η οπούα ϋχει
προοικονομηθεύ απϐ την Ινδικό Υιλοςοφικό ςκϋψη. Ο ϊνθρωποσ, ο ιςτορικϐσ
ϊνθρωποσ για να γεφυρώςουμε τον Chaudhuri με τον Eliade, εύναι ϋρμαιο των
εργαλεύων που ϋχει κατακτόςει, και θεωρεύ ϐτι ϋχει παραπϊνω δυνϊμεισ απϐ
οποιονδόποτε Θεϐ και πιςτεϑει ϐτι μπορεύ να καταφϋρει τα πϊντα μϐνοσ του.
Απϐτοκο αυτόσ τησ πεπούθηςησ εύναι η γϋνεςη τησ κοινωνικόσ και πνευματικόσ
απομϐνωςησ. Αυτό η απομϐνωςη αποτελεύ την αρρώςτια του πολιτιςμοϑ μασ
ςϑμφωνα με τον Chaudhuri. Ο ναϐσ πλϋον δεν αποτελεύ το ψηλϐτερο κτόριο τησ
πϐλησ3, αντύθετα βριςκϐμαςτε ςτην εποχό του ουρανοξύςτη και του
αυτοκινότου. Η εποχό μασ, λοιπϐν, αναφϋρεται ωσ ϊρρωςτη μιασ και ϋχει χϊςει
κϊθε ςχϋςη τησ με την ανώτερη πνευματικϐτητα και ϋχει φτϊςει ςτο ςημεύο να
θεοποιόςει πρϐτυπα Μϐδασ, Αθλητιςμοϑ και Κινηματογρϊφου, και γενικϐτερα ϐ,τι
ςχετύζεται με την ΕΙΚΟΝΑ και το ΦΡΗΜΑ. Η ανϊγκη ϐμωσ για Ιερϐτητα εύναι
πρωτογενόσ, οπϐτε ο ϊνθρωποσ δεν θα ςταματόςει πϐτε να αποζητϊ ωτόρεσ’ απλϊ
τουσ αποζητϊ ςε λανθαςμϋνεσ κατευθϑνςεισ, τισ οπούεσ εκμεταλλεϑονται οι
επιτόδειοι και δημιουργοϑν ουτοπύεσ και παραμϑθια εκμεταλλευϐμενοι το
εςωτερικϐ κενϐ που νιώθουν οι ϊνθρωποι, γιατύ ϋχουν κοπεύ απϐ τισ ρύζεσ τουσ.

1. G. Groddeck, La maladie, l’art et le symbole
2. Rudolf Arnheim, Η Δυναμικό τησ Αρχιτεκτονικόσ Μορφόσ, University Studio Press, Θεςςαλονύκη 2003
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Σαυτϐχρονα, ςϑμφωνα με τον Chaudhuri, η αποώεροπούηςη των χώρων που ϋφερε
ο νϋοσ τρϐποσ ζωόσ μετϊ τη Βιομηχανικό Επανϊςταςη, ϋχει δώςει την ευκαιρύα ςτισ
αρχιτεκτονικϋσ ϋννοιεσ να αλλϊξουν το νϐημϊ τουσ. Για παρϊδειγμα, η ϋννοια του
κϋντρου εμφανύζεται ςτουσ νϋουσ «ανύερουσ» αρχιτεκτονικοϑσ χώρουσ, αλλϊ δεν
ϋχει κανϋνα νϐημα. Σο να εύςαι μϋςα ςε ϋνα κϋντρο ϐταν αυτϐ δε ςυμβολύζει τύποτα
ανώτερο πϋρα απϐ μύα ϊρρωςτη εκδόλωςη τησ κοινωνύασ, δεν ϋχει καμύα ςχϋςη με
το ςχεδιαςμϐ του κϋντρου τησ κατοικύασ ωσ κϋντρου του κϐςμου, ϐπωσ ϋχουμε όδη
αναφϋρει με τον Eliade. Όταν δεν ϋχεισ μϋςα ςτην κατοικύα ςου ϋνα κϋντρο που να
παρουςιϊζει τη ςχϋςη ςου με το ςϑμπαν, που να ςε προςανατολύζει για να βρεισ τον
κϐςμο τϐτε δεν μπορεύσ να ϋχεισ καμύα ιςορροπύα ςτη ζωό ςου, ςτη ςχϋςη ςου με το
περιβϊλλον, με τουσ ςυνανθρώπουσ ςου και με τον ύδιο ςου τον εαυτϐ-Gnomon
(βλϋπε Παρϊρτημα 8). «Ο προςανατολιςμόσ του ςπιτιού ςου εύναι ο
προςανατολιςμόσ τησ ζωόσ και του θανϊτου ςου, και εύναι ο προςανατολιςμόσ
του ΚΟΣΜΟΥ ςου και η θϋςη ςου ςτο ΧΡΟΝΟ τησ ιςτορύασ του κόςμου».

Ιερϐ, λοιπϐν για τον Chaudhuri, εύναι να μϊθεισ να ςϋβεςαι αυτό που δε βλϋπεισ.

Ϊχοντασ προβληματιςτεύ απϐ τη νϋα οπτικό που μου πρϐτεινε ο Chaudhuri
αποφϊςιςα να προςεγγύςω βιβλιογραφικϊ την ακριβώσ απϋναντι πλευρϊ απϐ
αυτϐν: Σην πλευρϊ των κοινωνιολϐγων και των οικονομολϐγων που ϋθεςαν τισ
βϊςεισ του ςυςτόματοσ που κινοϑμαςτε ςόμερα. Ϊτςι, ςυμπϋρανα πωσ η αρχό τησ
μεγϊλησ αλλαγόσ ςτη ανθρώπινη νοοτροπύα ςυντελϋςτηκε περύπου το 1932, ϐταν η
Νεοκλαςικό Οικονομικό Θεωρύα, με πρωτεργϊτεσ τουσ Robbins, Adam Smith και
Marshal, ειςόγαγε την καινοτομύα του Αςτικοϑ Κϐςμου ςτην ανθρωπϐτητα, δηλαδό
την ιδϋα του Απεριόριςτου των επιθυμιών του Ανθρώπου. Η ιδϋα αυτό γϋννηςε
το οικονομικϐ φαινϐμενο του ςόμερα: την εποχό τησ ελεϑθερησ αγορϊσ, η οπούα
κινεύται απϐ την ελϊχιςτη δρϊςη με ςτϐχο τη μεγιςτοπούηςη του αποτελϋςματοσ.
Αυτό η νϋα προοπτικό ϋθεςε τισ αφετηρύεσ τησ εποχόσ μασ και ϋδραςε ςε πλόρη
αντιδιαςτολό με την ιδεολογύα τησ αυτϊρκειασ που κυριαρχοϑςε ςε ϐλουσ τουσ
προηγοϑμενουσ πολιτιςμοϑσ. Μϊλιςτα, εύναι αυτϐ το νϋο εργαλεύο τησ αγορϊσ που
ϋθεςε τη βϊςη μιασ νϋασ κοινωνύασ, μιασ κοινωνύασ τησ ευκολύασ ςτην οπούα
κυριαρχεύ η εξειδύκευςη, η τυποπούηςη των κινόςεων, η αδυναμύα ανϊληψησ
αποφϊςεων επιλογόσ και η ςυνεχόσ αύςθηςη πύεςησ χρϐνου. Όλεσ αυτϋσ οι
ευκολύεσ τρομϊζουν. Ϋδη απϐ το ςυνϋδριο τησ Ρώμησ το 19684 παρουςιϊζονται
φωνϋσ που προειδοποιοϑν ϐτι «ϋχουμε πληςιϊςει ςτα κρύςιμα ϐρια τησ οικονομικόσ
ανϊπτυξησ, που θα μασ οδηγόςουν ‘ςε μια θεμελιακό αναθεώρηςη τησ ϐλησ καταςκευόσ
τησ ςημερινόσ κοινωνύασ’». Ποια θα εύναι η επϐμενη κύνηςη λοιπϐν; *

39

4. Μωσ, Μαρςϋλ, Σο Δώρο: Μορφϋσ και Λειτουργύεσ τησ Ανταλλαγόσ, Βιβλιοθόκη Κοινωνικόσ
Ανθρωπολογύασ, εκδ.: Καςτανιώτη, Αθόνα 1979

Modern Times,
Charlie Chaplin



Ο Herbert Read θεωρεύ ϐτι η ϊνοδοσ του ατομικοϑ κϐντρα ςτο
ομαδικϐ ςκϐτωςε το Ιερϐ το οπούο αποτελοϑςε το ανώτατο
πνευματικϐ δημιοϑργημα. Θεωρώντασ πωσ η ομϊδα εύναι πιο ιςχυρό
απϐ το ϊτομο, απϐ ϊποψη πνευματικόσ δυνατϐτητασ5 και πωσ η φϑςη
αποτελεύ τη λυδύα λύθο του πολιτιςμοϑ προοικονομεύ μύα εποχό ςτην
οπούα η ςυγκϋντρωςη ςε μεγϊλεσ πϐλεισ θα ϋχει χαλαρώςει την τϋχνη,
την ιδεολϐγια και τον ελεϑθερο προβληματιςμϐ και η μϐνη λϑςη θα
εύναι η αποδοχό τησ οικουμενικόσ ςταθεροπούηςησ για να
αποφευχθοϑν οι πϐλεμοι6.
«Όταν τα χϋρια του αγρϐτη θα ξεχϊςουν να αρμϋγουν την αγελϊδα, και
ϐταν το τςαπύ θα πϊρει τη θϋςη του ςτο μουςεύο, τϐτε θα μιλϊμε για το
τϋλοσ τησ Εποχόσ», γρϊφει ο Read. Αγωνιϊ για τα παιδιϊ-
κληρονόμουσ τησ εποχόσ του πλαςτικού, τϐτε που ϐλα θα εύναι
τρομακτικϊ εϑκολα, και αναρωτιϋται «ποιοσ θα βρεθεύ να θϋςει τουσ
περιοριςμούσ;» Η ατροφύα τησ χειροναξύασ και η ϋλλειψη τησ
ευαιςθηςύασ θα φϋρει την παρακμό του πολιτιςμοϑ μασ. ε αυτϐ το
ςημεύο ςυμφωνεύ και ο Rudolf Arnheim, ο οπούοσ λϋει ϐτι «ο
αυθϐρμητοσ ςυμβολιςμϐσ τησ πρακτικόσ εμπειρύασ ϋχει ξεθωριϊςει
ςτον πολιτιςμϐ μασ, ϐχι μϐνο επειδό το παραδοςιακϐ θεμϋλιο των
φιλοςοφικών και θρηςκευτικών ιδεών ϋχει ςχεδϐν εξαφανιςθεύ, αλλϊ
και γιατύ η φυςικό δραςτηριϐτητα και η επαφό με τη φϑςη ϋχουν
αντικαταςταθεύ ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ τον χειριςμϐ ραφιναριςμϋνων
εννοιών, ειδικϊ ςε ςχϋςη με την αγορϊ και την πώληςη7.» Παραδϐξωσ
ςϑμφωνεσ οι απϐψεισ του Chaudhuri και του Read καταλόγουν και οι
δϑο πωσ μύα καταςτροφό προβλεπϐμενη ό εκβιαςμϋνη θα μασ
αναγκϊςει να μϊθουμε να ζοϑμε ϐπωσ πριν…

«Περιμϋνοντασ τουσ Βαρβϊρουσ…» λοιπϐν…

5. Herbert Read, Πϋντε Δοκύμια για την Σϋχνη: Οι ζωντανϋσ ρύζεσ τησ Σϋχνησ, μετϊφρ.: Δημότρησ
Θεοδωρακϊτοσ, εκδ. Μπουκουμϊνησ Αθόνα 1992, ςελ.46
6. Herbert Read, Πϋντε Δοκύμια για την Σϋχνη: Οι ζωντανϋσ ρύζεσ τησ Σϋχνησ, μετϊφρ.: Δημότρησ
Θεοδωρακϊτοσ, εκδ. Μπουκουμϊνησ Αθόνα 1992, ςελ. 57
7. Rudolf Arnheim, Η Δυναμικό τησ Αρχιτεκτονικόσ Μορφόσ, University Studio Press, Θεςςαλονύκη 2003, ςελ.
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Η προςωπικό μου εμπειρύα απϐ το διαγωνιςτικϐ εργαςτόρι ςτο τραςβοϑργο
μου ϋδειξε ξεκϊθαρα τη ρόξη του Δυτικοϑ ϑγχρονου ανθρώπου με το Ιερϐ, την
οπούα βιώνει ςτην καθημερινϐτητα του ο Chaudhuri. Σα νϋα παιδιϊ ϋχουν
αποκοπεύ ςε τϋτοιο βαθμϐ απϐ το Ιερϐ που δεν γνωρύζουν καν ςτο πρώτο
επύπεδο ανϊγνωςησ τη χρηςιμϐτητα και τη λειτουργύα του Ιεροϑ Φώρου. τισ
διαλϋξεισ8 που ϋλαβαν χώρα αναλϑθηκαν διεξοδικϊ ζητόματα που για τη δικό
μασ κοινωνύα εύναι, προσ το παρϐν ακϐμα, αυτονϐητα. Όμωσ, για τη γαλλικό
κοινωνύα εύναι κοινϐ κτόμα πωσ ο τρϐποσ που κϊποιοσ πρϋπει να προςεγγύζει το
Ιερϐ πρϋπει να εύναι μυςτικιςτικϐσ και κρυφϐσ, ενώ δεν πρϋπει ο Ιερϐσ Φώροσ
καν να ςυμβολύζει τη λειτουργύα την οπούα επιτελεύ. Με ϊλλα λϐγια, το ερώτημα
του αν θα μπει ςταυρϐσ ςτο εξωτερικϐ του Ναοϑ αποτϋλεςε για την ομϊδα μου
ϋνα θϋμα ϋντονησ ςυζότηςησ με κυρύαρχη ϊποψη ϐτι το παραμικρϐ ςϑμβολο
μπορεύ να προκαλεύ.

Με αυτϋσ τισ ςκϋψεισ γϑριςα μοντϋρνουσ ναοϑσ με την ομϊδα ArchiCatho ςτο
Παρύςι και τα Ιερϊ ϋργα του Le Corbusier: La Tourette, Ronchamps και
Firminy, για να καταλϊβω την Οπτικό του Ιεροϑ μϋςα ςτο Μοντϋρνο Κύνημα, τη
Μηχανό Συποπούηςησ και τη Βιομηχανικό Εποχό, μόπωσ και εντοπύςω τουσ
ςυντελεςτϋσ του Σϋλουσ που τοποθετεύται χρονικϊ εκεύ απϐ τουσ Eliade και
Chaudhuri. Αντ’ αυτοϑ εύδα την Tourette να κλεύνει πιθανϐν ανεπιςτρεπτύ μϋςα
ςε μια πλόρωσ διαβρωμϋνη πνευματικϊ Γαλλύα. Προςωπικϊ, αμφιβϊλλω για την
πιθανό αναςϑςταςη αυτοϑ του Εκπαιδευτικοϑ Κϋντρου για Μοναχοϑσ, ϐπωσ
όταν ςτο παρελθϐν. Η διατόρηςό του ςαν διατηρητϋοσ χώροσ Παγκϐςμιασ
Πολιτιςτικόσ Κληρονομιϊσ ϋχοντασ απαλλαγεύ απϐ τη χρόςη για την οπούα
ςχεδιϊςτηκε και την ιδεολογύα που τον δημιοϑργηςε, τον αφόνει γυμνϐ να
αποτελεύ μύα ακϐμη ςελύδα παρελθϐντοσ ςτο μεγϊλο βιβλύο τησ Ανθρωπϐτητασ.
Μην μπορώντασ, ϐμωσ. ν’ αφόςω αυτόν την καταθλιπτικό ςκϋψη να κλεύςει
αυτϐ το κεφϊλαιο, μιασ και ο θρηςκευϐμενοσ Chaudhuri πιςτεϑει ςτην κϊθαρςη
που επϋρχεται μετϊ την ανθρώπινη ϑβρη και τη θεώκό νϋμεςη, θα
χρηςιμοποιόςω το μϐτο του César Daly9: «ελευθερύα ςτο παρόν, ςεβαςμό
ςτο παρελθόν και πύςτη ςτο μϋλλον».

8. Οι ομιλητϋσ, με ςειρϊ εμφϊνιςησ ςτο Workshop Sacrée-archi du 18 au 21 mars 2009, ςτο INSA de Strasbourg,
όταν οι ακϐλουθοι:
Marc Renner, directeur de l’INSA de Strasbourg, Karine Dupré, directrice du département d’architecture de l’INSA
de Strasbourg, Fr. Marc Chauveau, dominicain, historien d’Art, Danièle Hervieu-Léger, sociologue et directrice de
l’EHESS, Fr. Philipe Markiewicz, bénédictin, architecte et directeur de la revue européenne d’art sacré Narthex,
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«Ο κϐςμοσ μασ δεν εύναι μηχανουργεύο το οπούο χειρύζονται αλϊθητεσ δυνϊμεισ. Τα
πϋταλα μύασ πραγματικόσ μαργαρύτασ δεν εύναι ςυνόθωσ ακριβώσ ύδια και δεν
παρατϊςςονται με τϋλεια τϊξη2.» Με ϊλλα λϐγια, ο κϐςμοσ ϋχει μια δικό του ζωό και,
ςυνεπώσ, ϋχει τη δυνατϐτητα να εξελύξει τα πρϊγματα με τρϐπο που κανϋνασ δεν
περιμϋνει. Ϊτςι, ο κϊθε ςτοχαςτόσ του Σϋλουσ μπορεύ να διαβλϋπει μύα διαφορετικό
ϋκβαςη των πραγμϊτων, χωρύσ τελικϊ να μπορεύ να προβλϋψει την ϋκβαςη των
πραγμϊτων που θα ςυμβεύ ςτην πραγματικϐτητα. Μπορεύ, λοιπϐν, να εύδαμε τον
Eliade πεπειςμϋνο για τον ερχομϐ του τϋλουσ, τον Αξελϐ αινιγματικϐ παρατηρητό
του και τον Read να νουθετεύ πωσ η κοινωνικό ϋνωςη μϋςα απϐ μύα κοινό ιδεολογύα
μπορεύ να κϊνει θαϑματα, δεν ξϋρουμε ϐμωσ ποιεσ θα εύναι οι κρύςιμεσ κινόςεισ και
επιλογϋσ του κϐςμου.

Ψςτϐςο ωσ απαϑγαςμα ϐλου του παραπϊνω προβληματιςμοϑ και των προςωπικών
μου εμπειριών απϐ τϐτε που καταπιϊςτηκα με το ζότημα, θα όθελα κι εγώ με τη
ςειρϊ μου να παρουςιϊςω μύα πρϐβλεψη υπϐ τη ςκιϊ τησ ακϐλουθησ αντύθεςησ. Ο
πρώτοσ ϊνθρωποσ- ο ϊνθρωποσ που ζοϑςε πριν τεθοϑν οι ιςτορικϋσ και κοινωνικϋσ
ςυνθόκεσ- ο νεολιθικϐσ ϊνθρωποσ, όταν τϐςο ςυνδεδεμϋνοσ με την αρχό του, με τισ
ρύζεσ, τα ςϑμβολα, τισ αξύεσ ϐπωσ πρωτοδιατυπώθηκαν και εύχαν το πλόρεσ νϐημα τουσ,
που αιςθανϐταν τϐςο ςύγουροσ για την κληρονομιϊ του, ώςτε να τολμϊει να κϊνει
τερϊςτια βόματα εξϋλιξησ. ε πλόρη αντιδιαςτολό με αυτϐν, λοιπϐν, ο ϊνθρωποσ του
ςόμερα ϋχει χϊςει ϐλουσ του τουσ κώδικεσ και τουσ ςυςχετιςμοϑσ με το
πρωταρχικϐ του ςϑςτημα αναφορϊσ, ϋχει χϊςει, δηλαδό, τισ ρύζεσ του, με
αποτϋλεςμα να φοβϊται να κϊνει και το παραμικρϐ βόμα παραπϋρα, μιασ και
υποςυνεύδητα ςυνειδητοποιεύ πόςο μακριϊ ϋχει φτϊςει απϐ την αρχικό του
κατϊςταςη και φοβϊται πωσ κϊθε μικρό μετακύνηςη πιθανϐν θα τον φϋρει ςε ϋνα
ςημεύο που δεν θα μπορεύ να γυρύςει ποτϋ ξανϊ πύςω.

Η εποχό και το Ύπατο Διακύβευμα1

1. Δανειςμζνοσ Τίτλοσ από τον Κώςτα Αξελό, Επτά και ζνα προβλιματα τθσ Εποχισ, Η Εποχι και το Ύπατο
Διακφβευμα, Εκδ. Νεφζλθ Ακινα 2002
2. Rudolf Arnheim, Η Δυναμικό τησ Αρχιτεκτονικόσ Μορφόσ, University Studio Press, Θεςςαλονύκη 2003, ςελ.
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Ακριβώσ ϐπωσ τα μικρϊ παιδιϊ, ο νεολιθικϐσ ϊνθρωποσ λϐγω τησ απειρύασ του
τολμοϑςε πρϊγματα που ςόμερα δεν περνϊνε καν απϐ το μυαλϐ μασ. Αντύθετα, Ο
ςϑγχρονοσ ϊνθρωποσ, ακριβώσ λϐγω τησ τερϊςτιασ ποςϐτητασ εμπειριών και
πληροφϐρηςησ, ςτϋκεται ςτην υπερανϊλυςη των γεγονϐτων και των πιθανών
παρενεργειών των ενεργειών που ςκϋφτεται να κϊνει, οι οπούεσ εν τϋλει δε γύνονται
πρϊξεισ. Ποτϋ ο ϊνθρωποσ δεν όταν τϐςο τολμηρϐσ ϐςο ο νεολιθικϐσ, και ποτϋ δεν όταν
τϐςο νωχελικϐσ και φοβιςμϋνοσ ϐςο ςόμερα. ε τελευταύα ανϊλυςη, λοιπϐν, μπορεύ
κϊποιοσ να υποςτηρύξει ϐτι τη μϋγιςτη ελευθερύα την ϋχει βιώςει ο ϊνθρωποσ ωσ
νεολιθικϐσ, ενώ ςόμερα εύναι απολϑτωσ δϋςμιοσ των κοινωνικών ςυμβϊςεων και
του οικονομικοϑ ςυςτόματοσ που ο ύδιοσ ϋθεςε. Η ςκϋψη του και μϐνο να τολμόςει
κϊτι τον φοβύζει. «Κϊθε ςκϋψη ρύχνει μια ζαριϊ», Μαλλαρμϋ3.

Όμωσ, ϐςο και αν φοβϊται (ο ϊνθρωποσ) δεν μπορεύ να θϋςει τον εαυτϐ του εκτϐσ
προςκηνύου’ πρϋπει να ςυνεχύςει να αποτελεύ κομμϊτι τησ εξϋλιξησ, εύτε επιλϋξει να
κϊνει κϊτι, εύτε επιλϋξει να μην κϊνει τύποτα. Πρϋπει, λοιπϐν, να γυρύςει ςτο
παιχνύδι του κϐςμου, ϐπωσ ϋχει οριςτεύ απϐ τον Αξελϐ, και να ςυνεχύςει να παύζει,
με μεγαλϑτερη τϐλμη και ςϑνεςη απϐ πριν. Προςωπικϊ θεωρώ ϐτι η εποχό μασ
κινεύται τϐςο πολϑ ςτα πλαύςια του εςχατολογικοϑ φϐβου που δεν αφόνει
περιθώρια εξϋλιξησ. Υϐβοι ςυχνϊ παρϊλογοι για πρϊγματα που κατανοεύ και βλϋπει,
αλλϊ και για πρϊγματα που ϋχει ςτο αςυνεύδητϐ του, κυριεϑουν τον ςϑγχρονο
ϊνθρωπο και τον καθιςτοϑν ανύκανο να αντιδρϊςει. Αυτό η ςκϋψη του φϐβου με
κϊνει να αμφιβϊλλω για το αν ο ϊνθρωποσ θα πϊρει ποτϋ αυτϐ το Μεγϊλο
Σελευταύο Ρύςκο για να ςυνεχύςει το παιχνύδι, ϐςο και αν πιςτεϑει ο Read ϐτι ςε
περιϐδουσ μεγϊλησ κρύςησ ξυπνϊνε ςτουσ ανθρώπουσ τερϊςτιεσ δυνϊμεισ. άςωσ,
ϐμωσ, να ϋχω και ϊδικο και να ιςχϑουν να λϐγια του Νύκου Καζαντζϊκη, πωσ: «Αν
δεν φτϊςει ο ϊνθρωποσ ςτο χεύλοσ του γκρεμού δεν πετούν οι ρϊχεσ του
φτερούγεσ».

Εύναι ςημαντικϐ να ςυνειδητοποιόςουμε ϐτι μύα δομημϋνη ςε κεύμενο ςκϋψη δεν
κϊνει τύποτα ϊλλο παρϊ να θϋτει μύα ερώτηςη. Σο ύδιο το κεύμενο πϊντα αποτελεύ
την απϊντηςη. Πιθανϐν ϐχι τη ορθϐτερη, τη μοναδικό ό την απϐλυτη, αλλϊ ςύγουρα
παρουςιϊζει μύα ενδεχϐμενη απϊντηςη. Σην Απϊντηςη του δεδομϋνου
ςτοχαζϐμενου τη δεδομϋνη χρονικό ςτιγμό.
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3. Κώςτασ Αξελϐσ, Αινιγματικϋσ Απαντόςεισ: Ρωγμϋσ και Διϊνοιξη, μετϊφρ.: Κατερύνα Δαςκαλϊκη,
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«Τι εύναι αυτϐ που απομϋνει και αναςτϋλλει το «τϋλοσ»
ωσ τελεύωςη και ωσ τελευτό των ςχϋςεών μασ με τον
κϐςμο; Μϊλλον η «ϋνταςη τησ ςκϋψησ που αναθεωρεύ
τα πϊντα», η «ςυνϊντηςη μϋςα ςτο ρόγμα του
ερωτιςμοϑ, η κατϊκτηςη του φευγαλϋου, η κατϊπληξη
μπροςτϊ ςε οριςμϋνεσ ςτιγμϋσ, η οξυδερκόσ ςυμβολό
ςτισ μϊχεσ τησ πολιτικόσ πρωτοπορύασ», γιατύ ςε κϊθε
περύπτωςη το «παιγνύδι του κϐςμου» εύναι «πιο δυνατϐ
απϐ τον μηδενιςμϐ» (1969). Το διακϑβευμα, ωσ
αδιϊπτωτη παιγνιώδησ ςυνεπαφό ανθρώπου και κϐςμου,
δεν προεξοφλεύ κϊποια αναδύπλωςη τησ «ςκεπτϐμενησ
ομιλύασ» ό τησ «ομιλοϑςασ ςκϋψησ», ακϐμη κι αν θα
μποροϑςε να διερευνηθεύ μόπωσ ςτον υπϊρχοντα κϐςμο,
«ϐπου γύνεται πολϑσ θϐρυβοσ για το τύποτα, μια κϊποια
διϋξοδοσ θα όταν να μην ποϑμε τύποτα». Το «παιγνύδι
ςυνεχύζεται» ςτα χϋρια του «ποιητικοϑ δαύμονα τησ
ςκϋψησ» απϋναντι ςε μια κοινωνύα που διατηρεύται
«ανυπϐφορα μϋτρια και απατηλό».

Κώςτασ Αξελϐσ, Γιατύ κεφτϐμαςτε; Σι να Πρϊξουμε:
Δϑο διαλϋξεισ-δοκύμια», Εκδ. Νεφϋλη, Αθόνα 1993
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Παρϊρτημα Ι

Ο Μιρτςϋα Ελιϊντε [Mircea Eliade] (13 Μαρτύου 1907 – 22 Απριλύου 1986) όταν
Ρουμϊνοσ ιςτορικϐσ και θεωρητικϐσ τησ ςυγκριτικόσ θρηςκειολογύασ. Δύδαξε επύ
ςειρϊ ετών ςτο πανεπιςτόμιο του ικϊγο. Ανϊμεςα ςτα πολλϊ ϋργα του το «Ο
αμανιςμϐσ και οι αρχαώκϋσ τεχνικϋσ τησ ϋκςταςησ» (1951 και αμανιςμϐσ το 1964.
ελληνικό μετϊφραςη απϐ τισ εκδ. Φατζηνικολό) εύχε πιθανώσ τη μεγαλϑτερη
επύδραςη ςτην ανθρωπολογύα, ιδιαύτερα ςε ζητόματα που ςχετύζονται με τον
αμανιςμϐ. Τπόρξε επύςησ εκδϐτησ των περιοδικών ‘History of Religions’ (Ιςτορύα
των Θρηςκειών) και ‘The Journal of Religion’ (Η επιθεώρηςη τησ θρηςκεύασ) ενώ
όταν επικεφαλόσ εκδϐτησ για την ‘Encyclopedia of Religion’ των Macmillan. Η
λογοτεχνικό του αξύα εύναι αναγνωριςμϋνη και ϋχει εμφανιςτεύ και ςτη μεγϊλη
οθϐνη το Δεκϋμβρη του 2007 ϐταν ο Francis Ford Coppola επϋλεξε να βαςύςει
την ταινύα του ςτο μυθιςτόρημα του Eliade “Youth without Youth”: ‘A
Tapestry for Illusion’, για να προβληματιςτεύ και να προβληματύςει ςε
θϋματα Ανθρώπινησ υνεύδηςησ και Αντύληψησ του Φρόνου.
Πηγό: http://en.wikipedia.org/wiki/Bibliography_of_Mircea_Eliade

Παρϊρτημα 2

Ο Marcel Mauss (10 ΜαϏου 1872-10 Υεβρουαρύου 1950) όταν Γϊλλοσ
κοινωνιολϐγοσ. Ο Mauss γεννόθηκε ςτο Epinal, του Vosges απϐ μια εβραώκό
οικογϋνεια, και ςποϑδαςε φιλοςοφύα ςτο Bordeaux, ϐπου δύδαςκε ο θεύοσ του Emile
Durkheim (1893). Αντύ να ακολουθόςει τη ςυνόθη διαδρομό τησ ςπουδών, ο Mauss
μετακϐμιςε ςτο Παρύςι και ανϋλαβε τη μελϋτη τησ ςυγκριτικόσ θρηςκειολογύασ και
τησ γλώςςασ των ςανςκριτικών. Η πρώτη δημοςύευςη του το 1896 ςηματοδϐτηςε
την αρχό μιασ ςπουδαύασ καριϋρασ που θα παρόγε πολλϊ ορϐςημα ςτην
κοινωνιολογικό βιβλιογραφύα.
Όπωσ πολλϊ μϋλη του Année Sociologique, ο Mauss όταν οπαδϐσ του ςοςιαλιςμοϑ,
ιδιαύτερα υπϐ τον Jean Jaurès. Ϋταν ιδιαύτερα ενεργϐ μϋλοσ ςτα γεγονϐτα
Ντρϋιφουσ (Dreyfus affair) και προσ το τϋλοσ του αιώνα, βοόθηςε ςτη ςϑνταξη
κειμϋνων τησ αριςτερόσ πτϋρυγασ, ϐπωσ τα Le Populaire, L'Humanité και Le
Mouvement Socialiste, το τελευταύο ςε ςυνεργαςύα με τον Georges Sorel.
Ο Mauss διετϋλεςε καθηγητόσ τησ «Ιςτορύασ των θρηςκειών και των απολύτιςτων
πληθυςμών» ςτην Ecole Pratique des Hautes Etudes το 1901. Ϋταν η εποχό που
ξεκύνηςε την εμβϊθυνςη του ςτην εθνογραφύα, και τα ϋργα του ϊρχιςαν να μοιϊζουν
με αυτϐ που ονομϊζουμε ςόμερα ανθρωπολογύα.

Σα χρϐνια του Α Παγκοςμύου Πολϋμου όταν απολϑτωσ καταςτροφικϊ για τον
Mauss. Πολλού απϐ τουσ φύλουσ και τουσ ςυναδϋλφουσ του ςκοτώθηκαν ςτον
πϐλεμο, ακϐμα και ο Durkheim πϋθανε λύγο πριν απϐ τη λόξη του πολϋμου. Σα
μεταπολεμικϊ χρϐνια όταν επύςησ δϑςκολα πολιτικϊ για τον Mauss. Ο Durkheim
εύχε κϊνει αλλαγϋσ ςτα ςχολικϊ προγρϊμματα ςε ϐλη τη Γαλλύα, και μετϊ το
θϊνατϐ του ξϋςπαςε η αντύδραςη των μαθητών. Όπωσ και πολλού ϊλλοι οπαδού του
Durkheim, ο Mauss κατϋφυγε ςε διοικητικϋσ υπηρεςύεσ, και αςχολόθηκε με τη
διαςφϊλιςη τησ κληρονομιϊσ του Durkheim ιδρϑοντασ ϐργανιςμοϑσ, ϐπωσ η
l'Institut Français de Sociologie (1924) και l'Institut d'Ethnologie το (1926). Σο 1931
επανόλθε ςτην προεδρύα τησ Κοινωνιολογύασ ςτο Κολϋγιο τησ Γαλλύασ. Πολϋμηςε
εναντύον του αντιςημιτιςμοϑ και τησ φυλετικόσ πολιτικό τϐςο πριν ϐςο και μετϊ τον
Δεϑτερο Παγκϐςμιο Πϐλεμο.
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το κλαςικϐ ϋργο του αποτελεύ «Σο δώρο», μϋςα απϐ το οπούο ο Mauss υποςτόριξε
ϐτι τα δώρα δεν εύναι "δωρεϊν". Αντύθετα, η ανθρώπινη ιςτορύα εύναι γεμϊτη απϐ
παραδεύγματα που αποδεικνϑουν ϐτι τα δώρα οδηγοϑν ςε αμοιβαύα ανταλλαγό. Η
περύφημη ερώτηςη που οδόγηςε την ϋρευνα του για την ανθρωπολογύα του δώρου
όταν: «Ποια δϑναμη κατοικεύ μϋςα ςτο δωριζϐμενο αντικεύμενο που προκαλεύ τον
αποδϋκτη του να την επιςτρϋψει;" Η απϊντηςη εύναι απλό: το δώρο εύναι ϋνα «ολικό
υποχρϋωςη» ό «ϋνα ολικϐ κοινωνικϐ γεγονϐσ διαποτιςμϋνο απϐ πνευματικοϑσ
μηχανιςμοϑσ» που ϋχει τη δϑναμη να αςκεύ πύεςη ςτην Σιμό τϐςο του δϐτη και του
δϋκτη (η τιμό1 παύρνει την ϋννοια: η υπϐληψη, η κοινωνικό εκτύμηςη που δικαιοϑται
κϊθε ϊνθρωποσ ωσ κοινωνικϐ ον/ η τιμό ωσ ςτοιχεύο τησ προςωπικϐτητασ του
ατϐμου που φανερώνει την κοινωνικό και προςωπικό του αξύα. Η ϋννοια τησ
ολικϐτητασ τησ κοινωνικόσ πραγματικϐτητασ επινοόθηκε απϐ τον μαθητό Maurice
Leenhardt ωσ ςυνϋχεια τησ ϋννοιασ τησ κοινωνικό πραγματικϐτητασ του Durkheim.
Οι εν λϐγω ςυναλλαγϋσ υπερβαύνουν τα ςτεγανϊ μεταξϑ του πνευματικοϑ και του
υλικοϑ κατϊ τρϐπο που, ςϑμφωνα με Mauss εύναι ςχεδϐν "μαγικϋσ". Ο δϐτησ δεν
δύνει απλώσ ϋνα αντικεύμενο, αλλϊ και μϋροσ του εαυτοϑ του, γιατύ το αντικεύμενο
ςυνδϋεται ϊρρηκτα με το δωρητό: «τα αντικεύμενα δεν εύναι ποτϋ εντελώσ
ξεχωριςτϊ απϐ τουσ ανθρώπουσ που τα ανταλλϊςςουν». Εξαιτύασ αυτοϑ του δεςμοϑ
μεταξϑ δϐτη και δώρου, η ανταλλαγό δημιουργεύ ϋνα κοινωνικϐ δεςμϐ με την
υποχρϋωςη τησ ανταπϐδοςησ απϐ την πλευρϊ του αποδϋκτη. Η μη ανταπϐδοςη
ςημαύνει ϋλλειψη εκδόλωςησ τιμόσ (εκτύμηςησ και ςεβαςμοϑ) και μπορεύ να
αποτελϋςει αιτύα ανατροπόσ του καθεςτώτοσ ςε κϊποιεσ κοινωνύεσ. Οι πνευματικϋσ
επιπτώςεισ μπορεύ να εύναι ακϐμη χειρϐτερεσ: ςτην Πολυνηςύα, η αποτυχύα
ανταπϐδοςησ μπορεύ να ςημαύνει την απώλεια τησ πνευματικόσ πηγόσ τησ εξουςύασ
και του πλοϑτου. Εν τϋλει, ο Mauss διϋκρινε τρεισ υποχρεώςεισ: η προςφορϊ του
δώρου αποτελεύ το απαραύτητο πρώτο βόμα για τη δημιουργύα και τη διατόρηςη
των κοινωνικών ςχϋςεων, η υποδοχόσ και αποδοχό του δώρου (αν αρνηθεύ να το
λϊβει ςημαύνει απϐρριψη του κοινωνικοϑ δεςμοϑ) και η επιςτροφό του δώρου
αποδεικνϑοντασ τη γενναιοδωρύα του δεϑτερου ατϐμου, την τιμό και τον πλοϑτο.

Η παρουςύαςη ϐλησ αυτόσ τησ ςχϋςησ ανταλλαγόσ θϋτει ςε ερώτημα τη ςϑγχρονη
κοινωνύα η οπούα χαρακτηρύζεται απϐ μια οικονομύα ϐπου το εμπϐρευμα
παρουςιϊζει μια ϋντονη διϊκριςη μεταξϑ των αντικειμϋνων και των προςώπων με
την ϋννοια τησ ατομικόσ ιδιοκτηςύασ. Αντικεύμενα πωλοϑνται, πρϊγμα που ςημαύνει
ϐτι τα δικαιώματα ιδιοκτηςύασ ϋχουν μεταφερθεύ πλόρωσ ςτο νϋο ιδιοκτότη. Σο
αντικεύμενο γύνεται "ξϋνο" απϐ τον αρχικϐ ιδιοκτότη του. ε μια οικονομύα δώρο-
ανταλλαγόσ, ϐμωσ, τα αντικεύμενα που ϋχουν δοθεύ δεν αποκϐπτονται ποτϋ απϐ
τουσ δωρητϋσ: εύναι δανειζϐμενα και ϐχι πουλημϋνα ό παραχωρημϋνα. Ακϐμα, εύναι
γεγονϐσ ϐτι η ταυτϐτητα του δϐτη ςυνδϋεται πϊντα με το αντικεύμενο, δεδομϋνου ϐτι
προκαλεύ το δώρο να ϋχει μια δϑναμη η οπούα υποχρεώνει τον παραλόπτη να
ανταποδώςει. Επειδό τα δώρα εύναι αναπαλλοτρύωτα πρϋπει να επιςτραφοϑν. Η
πρϊξη τησ δωρεϊσ δημιουργεύ ϋνα δώρο-χρϋοσ που πρϋπει να επιςτραφεύ και οδηγεύ
ςε μια αμοιβαύα αλληλεξϊρτηςη μεταξϑ δϐτη και δϋκτη. ϑμφωνα με τον Mauss, η
"δϑναμη και υποχρϋωςη προςφορϊσ" που ενυπϊρχει ςτο δώρο και δεν επιςτρϋφεται
δημιουργεύ μια αντύφαςη, γιατύ διαρρηγνϑει τουσ κοινωνικοϑσ δεςμοϑσ. Μετϊ απϐ
την Durkheimian αναζότηςη για την κατανϐηςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ μϋςω τησ
ϋννοιασ τησ αλληλεγγϑησ, το επιχεύρημα του Mauss εύναι ϐτι η αλληλεγγϑη
επιτυγχϊνεται μϋςω των κοινωνικών δεςμών που δημιουργοϑνται απϐ την
ανταλλαγό δώρων.

1. Γ. Μπαμπινιώτησ, ‘Λεξικϐ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ’, Β’ Ϊκδοςη, Κϋντρο Λεξικολογύασ ΕΠΕ, Αθόνα 
2002, ςελ. 1768



Όπωσ πολλού εξϋχοντεσ Γϊλλοι ακαδημαώκού, ο Mauss δεν ϋτυχε ευρεύασ αποδοχόσ
και δημιουργύασ ρεϑματοσ οπαδών-φοιτητών. Παρ 'ϐλα αυτϊ, πολλού ανθρωπολϐγοι
ιςχυρύζονται ϐτι ϋχουν ακολουθόςει τα βόματϊ του, και κυρύωσ ο Claude Levi-
Strauss. Σο δοκύμιο για το δώρο εύναι η πηγό για ανθρωπολογικϋσ μελϋτεσ τησ
αμοιβαιϐτητασ. Η ανϊλυςό του για τα Potlatch ϋχει εμπνεϑςει Georges Bataille (The
Accursed Share). Σϋλοσ, οι καταςταςιακού (situationists-το ϐνομα του πρώτου
Situationist περιοδικοϑ όταν "Potlatch") χρηςιμοπούηςαν τισ ϋννοιεσ: οικονομύα-
δώρου και λογιςμικϐ Open Source, παρϐλο που αυτό η δεϑτερη ϋννοια
διατυπώνεται διαφορετικϊ απϐ την αρχικό διατϑπωςη τησ απϐ τον Mauss.
Πϋθανε το 1950.
Πηγό: http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mauss

Παρϊρτημα 3

Rudolf Otto, (25 επτεμβρύου 1869- 6 Μαρύιου 1937) όταν ϋνασ διαπρεπόσ
Γερμανϐσ θεολϐγοσ Λουθηρανικόσ Αντύληψησ και μελετητόσ τησ ςυγκριτικόσ
θρηςκεύασ. Γεννημϋνοσ ςτην Peine κοντϊ ςτο Ανϐβερο, ο Otto παρακολοϑθηςε το
Γυμνϊςιο Andreanum ςτο Hildesheim και ςποϑδαςε ςτα πανεπιςτόμια του
Erlangen και Γκϋτινγκεν, ϐπου ϋγραψε διατριβό του για την κατανϐηςη του Μϊρτιν
Λοϑθερ ςτο θϋμα του Αγύου Πνεϑματοσ, και το ϋργο του για τον Καντ. Σο 1906, πόρε
τη θϋςη του ϋκτακτου καθηγητό, και το 1910 ϋλαβε τιμό Διδϊκτορα απϐ το
Πανεπιςτόμιο του Giessen. Σο 1915, ϋγινε καθηγητόσ ςτο Πανεπιςτόμιο του Breslau,
και το 1917, ςτο Πανεπιςτόμιο του Marburg τησ Θεολογικόσ ςχολόσ, που τϐτε
αποτελοϑςε μύα απϐ τισ πιο διϊςημεσ προτεςταντικϋσ ςχολϋσ ςτον κϐςμο.
Σο πιο γνωςτϐ ϋργο του Otto εύναι «Η ιδϋα του Ιεροϑ», που δημοςιεϑτηκε για
πρώτη φορϊ το 1917 ωσ Das Heilige - Über das Irrationale in der Idee des
Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen (Σο Ιερϐ- Μια ανορθολογικό ιδϋα
του Θεύου και η ςχϋςη τησ με την Ορθολογικό). «Σο Ιερϐ», λοιπϐν, αποτελεύ μύα
απϐ τισ πιο επιτυχημϋνεσ εκδϐςεισ ανϊμεςα ςτη γερμανικό θεολογικό βιβλιογραφύα
του 20ου αιώνα και εύναι τώρα διαθϋςιμη ςε περύπου 20 γλώςςεσ. Σο βιβλύο ορύζει
την ϋννοια του ιεροϑ με τον ϐρο numinous. Ο Otto εξόγηςε το λόμμα numinous ωσ
"μη ορθολογικό, μη αιςθητό εμπειρύα ό αύςθημα του οπούου το κϑριο και ϊμεςο
αντικεύμενο εύναι ϋξω απϐ τον εαυτϐ αυτοϑ που το αιςθϊνεται". Σο λόμμα αυτϐ εύναι
δικόσ του επινϐηςησ βαςιςμϋνησ ςτο λατινικϐ numen (θεϐτητα). Αυτό η ϋκφραςη
δεν ςχετύζεται ετυμολογικϊ με τον ϐρο noumenon χρηςιμοποιημϋνο απϐ τον
Immanuel Kant, που αναφϋρεται ςτον ελληνικϐ ϐρο «νοοϑμενο» που αποκρύνεται
ςε μύα ϊγνωςτη πραγματικϐτητα που κεύτεται πύςω απϐ ϐλα τα πρϊγματα. Σο
λόμμα numinous εύναι ϋνα μυςτόριο (λατινικϊ: Mysterium) που εύναι τϐςο
τρομακτικϐ (tremendum) και τ ςυναρπαςτικϐ (fascinans). Με αυτϐν τον τρϐπο,
ορύζει ϋνα παρϊδειγμα για ταυτϐχρονη μελϋτη τησ θρηςκεύασ που εςτιϊζεται ςτην
ανϊγκη να ςυνειδητοποιηθεύ η θρηςκευόμενη κοινότητα ωσ μη
μειονεκτούμενη, πρωτότυπη κατηγορύα με τα δικϊ τησ δικαιώματα. Αυτϐ το
παρϊδειγμα κρύθηκε πϊρα πολϑ ϋντονα μεταξϑ 1950 και 1990, αλλϊ ϋκτοτε ϋχει
επιςτρϋψει δυναμικϊ ςτο προςκόνιο, μιασ και τώρα που οι φαινομενολογικϋσ
πτυχϋσ του ϋχουν γύνει πιο εμφανεύσ.
Αν και ϋλαβε αρκετϋσ προςκλόςεισ απϐ ϊλλα πανεπιςτόμια επϋλεξε να παραμεύνει
ςτο Μϊρμπουργκ για το υπϐλοιπο τησ ζωόσ του. Αποςϑρθηκε το 1929 και πϋθανε
απϐ πνευμονύα οκτώ χρϐνια αργϐτερα, αφοϑ εύχε υποςτεύ ςοβαρϐ τραυματιςμϐ
ϑςτερα απϐ πτώςη απϐ πϑργο περύπου 20 μϋτρων. Ανεπιβεβαύωτεσ φόμεσ
υποςτηρύζουν ϐτι όταν μια απϐπειρα αυτοκτονύασ. όμερα κεύτεται ςτο
νεκροταφεύο Μϊρμπουργκ.
Πηγό: http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Otto
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Παρϊρτημα 4:

Φριςτιανικό Εςχατολογύα:
Οι μαθητϋσ του Φριςτοϑ εύχαν πιςτϋψει εςφαλμϋνα ϐτι όταν πολϑ κοντϊ χρονικϊ το
τϋλοσ του κϐςμου νομύζοντασ ϐτι θα ερχϐταν κατϊ τη διϊρκεια ζωόσ τουσ. Ο Ιηςοϑσ
ςτο Μαρκ. 13.8 ςϑγκρινε το τϋλοσ του κϐςμου με τον πϐνο τησ γϋννασ μιασ μητϋρασ
και η εικϐνα υπονοοϑςε ϐτι ο κϐςμοσ όδη εγκυμονοϑςε την καταςτροφό του αλλϊ
κανϋνασ πϋρα απϐ το Θεϐ δεν ξϋρει πϐτε ακριβώσ θα ςυμβεύ. Όταν οι νεοφώτιςτοι
του Παϑλου ςτη Θεςςαλονύκη διώχτηκαν απϐ τη ρωμαώκό αυτοκρατορύα,
θεώρηςαν ϐτι το τϋλοσ εύχε ϋρθει. τα 130 ο Ιουςτύνοσ ο Μϊρτυρασ δόλωςε ϐτι ο
Θεϐσ καθυςτεροϑςε το τϋλοσ του κϐςμου επειδό επιθυμοϑςε για το Φριςτιανιςμϐ να
γύνει μια παγκϐςμια θρηςκεύα. Σο 250 ο Κυπριανϐσ ϋγραψε ϐτι οι χριςτιανικϋσ
αμαρτύεσ εκεύνου του καιροϑ όταν ϋνα προούμιο και μια απϐδειξη ϐτι το τϋλοσ όταν
κοντϊ. Σαυτϐχρονα, ψευδοχριςτού (ψευδομεςςύεσ) και ψευδοπροφότεσ
προωθοϑςαν και ϋτρεφαν ανυπϐςτατεσ προςδοκύεσ ϐςον αφορϊ το επικεύμενο
τϋλοσ.
Εκκληςιαςτικού ηγϋτεσ αλλϊ και διϊφορεσ χριςτιανικϋσ ομϊδεσ προςπαθοϑςαν να
προςδιορύςουν το τϋλοσ του κϐςμου με βϊςη τισ πληροφορύεσ τησ Παλαιϊσ και τησ
Καινόσ Διαθόκησ. Ψσ αποτϋλεςμα, ϋνασ απϐ τουσ υπολογιςμοϑσ υπεδεύκνυε ϐτι το
τϋλοσ θα ςυνϋβαινε το 202. Σον 3ο αιώνα ωσ ημερομηνύα τησ "ςυντϋλειασ του
κϐςμου" προτϊθηκε το 500. ε αυτό την ημερομηνύα κατϋληξε ο επύςκοποσ Ρώμησ
Ιππϐλυτοσ ςτην ερμηνεύα τησ προφητεύασ του Δανιόλ, υπολογύζοντασ ϐτι το τϋλοσ
θα ϋρθει ςτη ςυμπλόρωςη των 6.000 ετών απϐ καταβολόσ κϐςμου, η οπούα εύχε
λϊβει χώρα 5.500 ϋτη προ Φριςτοϑ. Εκεύνη την περύοδο αρχύζει να εμφανύζεται μια
ςαφό πολεμικό κατϊ αυτόσ τησ μορφόσ εςχατολογύασ.
Ερμηνεϑοντασ τισ Γραφϋσ, οι Φριςτιανού των πρώτων αιώνων τοποθετοϑςαν το
τϋλοσ του κϐςμου μϋςα ςτη διϊρκεια ζωόσ τουσ ό ςϑντομα μετϊ απϐ αυτό. τουσ
πρϐςφατουσ αιώνεσ μϋχρι και ςόμερα χριςτιανικϋσ ομολογύεσ και προςωπικϐτητεσ
ϋχουν ερμηνεϑςει παρϐμοια Βιβλικϋσ προφητεύεσ, οι οπούεσ εδρϊζονται ςε ϋνα
ςυνδυαςμϐ των τραγωδιών που ςυμβαύνουν παγκϐςμια και τησ ερμηνεύασ χωρύων
τησ Βύβλου.
Σο ζότημα εϊν οι πραγματικού πιςτού θα δουν το τϋλοσ προκαλεύ διαμϊχεσ ςε
προτεςταντικοϑσ κϑκλουσ. Επύςησ, ςε κϑκλουσ τησ Ορθϐδοξησ Εκκληςύασ γύνονται
κατϊ καιροϑσ προςπϊθειεσ προςδιοριςμοϑ των «εςχϊτων ημερών» με ςημεύο
αναφορϊσ το χρϐνο εμφϊνιςησ του Αντύχριςτου.
Πηγό:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%BF
%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1

Παρϊρτημα 5:

Ο Victor-Marie Hugo (26 Υεβρουαρύου 1802-22 ΜαϏου 1885) όταν Γϊλλοσ
ποιητόσ, θεατρικϐσ ςυγγραφϋασ, μυθιςτοριογρϊφοσ, δοκιμιογρϊφοσ, εικαςτικϐσ
καλλιτϋχνησ, πολιτικϐσ, υπϋρμαχοσ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων και πρωτοπϐροσ
του ρομαντικοϑ κινόματοσ ςτη Γαλλύα.
την πατρύδα του, η λογοτεχνικό του φόμη προϋρχεται απϐ την πρώτη ποιητικό του
ςυλλογό, αλλϊ ςτηρύζεται ςτα μυθιςτορόματϊ του και τα δραματικϊ κεύμενα του.
Μεταξϑ των πολλών ϐγκων πούηςησ τα Les Contemplations και La Légende des
siècles χαύρουν ιδιαύτερα υψηλόσ εκτύμηςησ, και ο Hugo χαρακτηρύζεται μερικϋσ
φορϋσ ωσ ο μεγαλϑτεροσ Γϊλλοσ ποιητόσ. Εκτϐσ Γαλλύασ, τα πιο γνωςτϊ του ϋργα
εύναι τα μυθιςτορόματα οι Ωθλιοι (Les Misérables) και Notre-Dame de Paris (η
Παναγύα των Παριςύων).
Αν και όταν ςυντηρητικϐσ βαςιλϐφρων κατϊ τη νεϐτητα του, ο Hugo, ϋγινε πιο
φιλελεϑθεροσ καθώσ πϋραςαν δεκαετύεσ. Ϊγινε ϋνθερμοσ υποςτηρικτόσ των
ρεπουμπλικϊνων, και μϋςα το ϋργο του προςπαθεύ να αγγύξει τα περιςςϐτερα απϐ
τα πολιτικϊ και κοινωνικϊ ζητόματα και καλλιτεχνικϊ ρεϑματα τησ εποχόσ του.
όμερα εύναι θαμμϋνοσ ςτο Πϊνθεον.



Παρϊρτημα 6

Κώςτασ Αξελϐσ εύναι Ϊλληνασ φιλϐςοφοσ. Γεννόθηκε ςτο 26 Ιουνύου 1924 ςτην
Αθόνα και παρακολοϑθηςε το γυμνϊςιο ςτο Γαλλικϐ Ινςτιτοϑτο και τη Γερμανικό
χολό Αθηνών, ςτην Ελλϊδα. Γρϊφτηκε ςτη Νομικό χολό, προκειμϋνου να
ςυνεχύςει τισ ςπουδϋσ του δικαύου και τησ οικονομύασ. Με την ϋναρξη του Β
'Παγκοςμύου Πολϋμου ενεπλϊκη ςτην πολιτικό. Κατϊ τη διϊρκεια τησ γερμανικόσ
και τησ ιταλικόσ κατοχόσ ςυμμετεύχε ςτην ελληνικό Αντύςταςη, και αργϐτερα ςτον
ελληνικϐ Εμφϑλιο Πϐλεμο, ωσ ο διοργανωτόσ και δημοςιογρϊφοσ που
ςυνδεδεμϋνοσ με το Κομμουνιςτικϐ Κϐμμα (1941-1945). Απελϊθηκε αργϐτερα απϐ το
Κομμουνιςτικϐ Κϐμμα και καταδικϊςτηκε ςε θϊνατο απϐ τη δεξιϊ κυβϋρνηςη ςε
ϋνα ςτρατοδικεύο. υνελόφθη και δραπϋτευςε.

το τϋλοσ του 1945 Αξελϐσ μετακϐμιςε ςτο Παρύςι, ϐπου ςποϑδαςε φιλοςοφύα ςτη
ορβϐννη. Απϐ το 1950 με 1957 εργϊςτηκε ωσ ερευνητόσ ςτον κλϊδο τησ
φιλοςοφύασ CRNS, ϐπου ϋγραφε διατριβϋσ του, και ςτη ςυνϋχεια εργϊςτηκε ςτην
Ecole Pratique des Hautes Etudes. Απϐ το 1962 με 1973 δύδαξε φιλοςοφύα ςτη
ορβϐννη. Η διατριβό του “Marx, penseur de la technique" (που μεταφρϊζεται ωσ
"Αποξϋνωςη, Πρϊξη και Σϋχνη ςτη ςκϋψη του Καρλ Μαρξ») προςπϊθηςε να
βοηθόςει ςτην κατανϐηςη τησ ςϑγχρονησ τεχνολογύασ με βϊςη τη ςκϋψη του
Φϊιντεγκερ και του Μαρξ, κεύμενο που εύχε μεγϊλη επιρροό ςτη δεκαετύα του 1960,
παρϊλληλα με τη φιλοςοφύα του Φϋρμπερτ Μαρκοϑζε. τισ 5 Μαρτύου 1992 ο
Κώςτασ Αξελϐσ ανακηρϑχθηκε επύτιμοσ διδϊκτωρ του Παντεύου Πανεπιςτημύου και
ςτισ 14 Απριλύου 2000, αναγορεϑθηκε επύτιμοσ διδϊκτωρ Υιλοςοφύασ του
Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων. τισ 5 Μαρτύου 2009, αναγορεϑθηκε επύτιμοσ διδϊκτωρ
του τμόματοσ Υιλοςοφύασ & Παιδαγωγικόσ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου
Θεςςαλονύκησ.

Ο Αξελϐσ όταν ςυνεργϊτησ, αρθρογρϊφοσ, και ςτη ςυνϋχεια εκδϐτησ του
περιοδικοϑ “Arguments” (1956-1962). άδρυςε και, απϐ το 1960, γρϊφει ςτο
“Arguments” ςειρϊ των Edition de Minuit. Ϊχει δημοςιεϑςει κεύμενα ωσ επύ το
πλεύςτον ςτα γαλλικϊ, αλλϊ και ςτα ελληνικϊ και τα γερμανικϊ. Δεν πρϋπει να
αγνοοϑμε ϐτι το πρώτο βιβλύο του Αξελοϑ κυκλοφϐρηςε πολϑ νωρύσ, το 1952 και
μϊλιςτα ςτα ελληνικϊ απϐ τισ εκδϐςεισ Παπαζόςη όταν «Οι φιλοςοφικϋσ Δοκιμϋσ».
Σο ϋργο του ϐμωσ αποτυπώνεται ςτισ τρεισ τριλογύεσ «Σο ξετϑλιγμα τησ
περιπλϊνηςησ», «Σο ξετϑλιγμα του παιχνιδιοϑ», «Σο ξετϑλιγμα μιασ αναζότηςησ».
Μεύζονα ϋργα που ακολοϑθηςαν όταν η Ανοιχτό υςτηματικό (1984), για την
ενϐτητα του κϐςμου, και οι Μεταμορφώςεισ (1991), για τισ μεταμορφώςεισ του
κϐςμου. Πιο ςημαντικϐ βιβλύο του εύναι "Le Jeu du Monde" (Σο παιχνύδι του
κϐςμου), ϐπου Αξελϐσ επιχειρηματολογεύ υπϋρ μιασ προ-οντολογικό κατϊςταςησ
του παιχνιδιοϑ. Ο Αξελϐσ ςόμερα ζει ςτο Παρύςι και μύα φορϊ το χρϐνο περνϊ απϐ
ϋνα μόνα ςτην Ελλϊδα.
Πηγϋσ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Costas_Axelos
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=114&artid=81102&dt=21/07/1996

Παρϊρτημα 7

MANDALA PERSONELLE:
Πηγό: Mircea Eliade, Images et Symboles, 1952 - Images and Symbols, Εικϐνεσ και
ϑμβολα: Σο ςυλλογικϐ Τποςυνεύδητο, μεταφρ. Ωγγελοσ Νύκασ, Εκδ. Αρςενύδη,
Αθόνα 1994 ςελ 67-70: Η καταςκευό και λειτουργύα του μαντϊλα.
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Η καταςκευό και λειτουργύα του μαντϊλα. Ο ϐροσ αυτϐσ ςημαύνει κϑκλοσ και
κϋντρο ςϑμφωνα με τουσ Θιβετιανοϑσ μεταφραςτϋσ, αλλϊ και «αυτϐ που
περιβϊλλει». Σο μαντϊλα, λοιπϐν, αποτελεύται απϐ πολλοϑσ κϑκλουσ, ϐχι ϐλουσ
ομϐκεντρουσ, εγγεγραμμϋνουσ ςε ϋνα τετρϊγωνο. Μϋςα ςε αυτϐ το διϊγραμμα, που
ςχεδιϊζεται καταγόσ με χρωματιςτϊ νόματα ό με χρωματιςτό ςκϐνη ρυζιοϑ,
μποροϑν να πϊρουν θϋςη οι θεϐτητεσ του «Σαντρικοϑ Πανθϋου». τη ςυνϋχεια, το
μαντϊλα παριςτϊνει μύα imago mundi και ταυτϐχρονα ϋνα ςυμβολικϐ πϊνθεο. Ο
νεϐφυτοσ πρϋπει κατϊ τη μϑηςό του να ειςδϑςει ςτισ διϊφορεσ ζώνεσ και να φτϊςει
ςτα διϊφορα επύπεδα μαντϊλα. Αυτϐ το τελετουργικϐ τυπικϐ διεύςδυςησ μπορεύ να
θεωρηθεύ ανϊλογο με το γνωςτϐτατο τυπικϐ τησ πορεύασ γϑρω απϐ το ναϐ
(πρανταξύνα) ό τησ βαθμιαύασ, απϐ εξώςτη ςε εξώςτη ανϑψωςησ μϋχρι τισ «αγνϋσ
γαύεσ» του υψηλϐτερου επιπϋδου του ναοϑ. Μπορεύ ϐμωσ και να αποτελϋςει
διεύςδυςη ςε λαβϑρινθο. Η λειτουργύα του λοιπϐν εύναι διπλό: απϐ τη μύα η
ειςαγωγό ς’ ϋνα μαντϊλα ςχεδιαςμϋνο ςτο ϋδαφοσ ιςοδυναμεύ με τελετουργύα
μϑηςησ και απϐ την ϊλλη το μαντϊλα υπεραςπύζει το νεϐφυτο απϐ κϊθε εξωτερικό,
βλαβερό δϑναμη και ςυγχρϐνωσ τον βοηθϊει να ςυγκεντρωθεύ να βρει το δικϐ του
«κϋντρο». Σο ςχόμα κϊθε ινδικοϑ ναοϑ ςε κϊτοψη εύναι ϋνα μαντϊλα, μιασ και ο
ναϐσ αποτελεύ υπϐδειγμα μικρϐκοςμου μαζύ και Πϊνθεον.

Παρϊρτημα 8:

Σο Gnomon εύναι το τμόμα απϐ ϋνα ηλιακϐ ρολϐι που ρύχνει τη ςκιϊ. Ο ϐροσ
Gnomon (γνώμων) εύναι η αρχαύα ελληνικό λϋξη που ςημαύνει "δεύκτησ", αυτϐσ "που
διακρύνει," ό "αυτϐσ που αποκαλϑπτει." Πρωτοειςόχθη ςτον αρχαύο ελληνικϐ κϐςμο
απϐ τον Αναξύμανδρο μϋςω τον Βαβυλωνύων. Οι Κινϋζοι χρηςιμοπούηςαν, επύςησ, το
Gnomon, και υπϊρχουν αναφορϋσ ςτα «Εννϋα κεφϊλαια ςχετικϊ με την
Μαθηματικό Σϋχνη» που αποδεικνϑουν ϐτι χρηςιμοποιεύτο πολϑ νωρύτερα απϐ το
Δοϑκα του Ζου (11οσ αιώνασ π.Φ.).
το βϐρειο ημιςφαύριο, η ερριμμϋνη ςκιϊ τησ ϊκρησ εύναι προςανατολιςμϋνη
κανονικϊ, ώςτε να οδηγεύ βϐρεια παρϊλληλα προσ τον ϊξονα περιςτροφόσ τησ Γησ.
Αυτϐ ςυμβαύνει, γιατύ τεύνει να γύνει οριζϐντια υπϐ γωνύα που ιςοϑται με το
γεωγραφικϐ πλϊτοσ τησ θϋςησ του ηλιακοϑ ρολογιοϑ του. ε κϊποια ςημεύα του
πλανότη, η ςκιϊ του Gnomon εύναι κατακϐρυφη. Η τϋχνη τησ καταςκευόσ ενϐσ
ηλιακοϑ ρολογιοϑ Gnomon ονομϊζεται μερικϋσ φορϋσ gnomonics. Ϊνασ τϐςο
εξειδικευμϋνοσ εργϊτησ αναφϋρεται ωσ gnomonist.

Παρϊρτημα 9:

Ο Sir Edward Herbert Read, (1893-1968) όταν ϋνασ Ωγγλοσ ποιητόσ αναρχικόσ
ιδεολογύασ, και κριτικϐσ τησ λογοτεχνύασ και τησ τϋχνησ. Ϋταν ϋνασ απϐ τουσ
πρώτουσ Ωγγλουσ ςυγγραφεύσ που αςχολόθηκε με τον υπαρξιςμϐ, και επηρεϊςτηκε
ϋντονα απϐ τον πρωτο-υπαρξιακϐ ςτοχαςτό Max Stirner. Γεννόθηκε ςτο
Kirkbymoorside ςτο Βϐρειο Yorkshire. Οι ςπουδϋσ του ςτο Πανεπιςτόμιο του Leeds
διακϐπηκαν απϐ το ξϋςπαςμα του Πρώτου Παγκοςμύου Πολϋμου, κατϊ τον οπούο
υπηρϋτηςε με την Grenn Howards ςτη Γαλλύα. Ϊλαβε το τρατιωτικϐ ταυρϐ,
Distinguished Service Order, και ϋφθαςε ςτο βαθμϐ του Captain. Κατϊ τη διϊρκεια
του πολϋμου o Read ύδρυςε το περιοδικϐ Σεχνών και των Γραμμϊτων με Frank
Rutter, ϋνα απϐ τα πρώτα λογοτεχνικϊ περιοδικϊ να δημοςιεϑουν εργαςύεσ του TS
Eliot.
Ο Read εξϋδωςε την πρώτη ποιητικό του υλλογό το 1915 με τύτλο: Σραγοϑδια του
χϊουσ. Η δεϑτερη ςυλλογό του, που δημοςιεϑθηκε το 1919, ονομαζϐταν Γυμνού
πολεμιςτϋσ, και βαςύςτηκε ςτισ εμπειρύεσ του ςτισ μϊχεσ ςτα χαρακώματα του
Πρώτου Παγκοςμύου Πολϋμου.



Σο ϋργο του, το οπούο δεύχνει την επιρροό του κινόματοσ Imagism, όταν κυρύωσ ςε
ελεϑθερο ςτύχο. Η ποιητικό υλλογό του εμφανύςτηκε το 1946. Ψσ κριτικϐσ τησ
λογοτεχνύασ, o Read κυρύωσ αςχολόθηκε με την αγγλικό ρομαντικό πούηςη (π.χ.
The True Voice of Feeling: Studies in English Romantic Poetry, 1953). Δημοςύευςε
ϋνα μυθιςτϐρημα, The Green Child. υνειςϋφερε με την κριτικό του ςτο Criterion
(1922–1939) και όταν για πολλϊ χρϐνια τακτικϐσ κριτικϐσ τϋχνησ για ςτο Listener.

Ψσ κριτικϐσ τϋχνησ ανϋδειξε πρωτοπϐρουσ ςϑγχρονουσ Βρετανοϑσ καλλιτϋχνεσ
ϐπωσ: Paul Nash, Ben Nicholson, Henry Moore and Barbara Hepworth. χετύςτηκε
με την ομϊδα ςϑγχρονησ τϋχνησ του Nash, Unit One. Ακϐμα, διετϋλεςε καθηγητόσ
ςτη ςχολό Καλών Σεχνών ςτο Πανεπιςτόμιο του Εδιμβοϑργου (1931-33) και εκδϐτησ
του Burlington Magazine (1933-38). Ϋταν ϋνασ απϐ τουσ διοργανωτϋσ τησ Διεθνοϑσ
ουρεαλιςτικόσ Ϊκθεςησ του Λονδύνου το 1936 και εκδϐτησ του βιβλύου του
ουρεαλιςμοϑ, που δημοςιεϑθηκε το 1936, και το οπούο περιελϊμβανε τουσ André
Breton, Hugh Sykes Davies, Paul Éluard, and Georges Hugnet. Τπηρϋτηςε επύςησ
ωσ διαχειριςτόσ τησ Tate Gallery και ωσ επιμελητόσ ςτο Victoria & Albert Museum
(1922-1939), καθώσ και ανϋλαβε απϐ κοινοϑ την ύδρυςη του Ινςτιτοϑτου ϑγχρονησ
Σϋχνησ με τον Roland Penrose το 1947. Απϐ το 1953-54 ο Read υπηρϋτηςε ωσ
καθηγητόσ ςτο Πανεπιςτόμιο του Φϊρβαρντ.

Μετϊ το θϊνατϐ του το 1968, o Read παραμελόθηκε. Αυτϐ το γεγονϐσ αναμφύβολα
οφεύλεται ςτην αυξανϐμενη επικρϊτηςη των κοινωνικών θεωριών τησ τϋχνησ,
ςυμπεριλαμβανομϋνου του μαρξιςμοϑ, ςτην ακαδημαώκό κοινϐτητα. Σο ϋργο του
ςυνϋχιςαν να διαβϊζουν μερικού οπαδού του και ακαδημαώκού. τη δεκαετύα του
1990 υπόρξε μια αναβύωςη του ενδιαφϋροντοσ για τον Read μετϊ απϐ μια μεγϊλη
ϋκθεςη το 1993 ςτο Leeds City Art Gallery. Απϐ τϐτε, περιςςϐτερα απϐ τα ϋργα του
ϋχουν αναδημοςιευτεύ και ϋλαβε χώρα, προσ τιμόν του, η Herbert Read διϊςκεψη,
ςτην Tate Britain τον Ιοϑνιο του 2004.
Απϐ τισ 11 Νοεμβρύου 1985, o Read βρύςκεται μεταξϑ των 16 μεγϊλων ποιητών
Πολϋμου και μνημονεϑεται ςτην πϋτρινη πλϊκα που παρουςύαςε ςτο Westminster
Abbey ο ποιητόσ Corner. Η πϋτρινη επιγραφό γρϊφτηκε απϐ ϋναν φύλο ποιητό του
Α Παγκοςμύου Πολϋμου, Wilfred Owen και αναφϋρει: "θϋμα μου εύναι ο Πϐλεμοσ,
και το κρύμα του Πολϋμου. Η πούηςη εύναι ςτη λϑπηςη, το κρύμα.»
Πηγό: http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Read

Παρϊρτημα 10

Rudolf Arnheim (15 Ιουλύου, 1904 - Ιοϑνιοσ 9, 2007) όταν ϋνασ γερμανικόσ
υπηκοϐτητασ ςυγγραφϋασ τησ κριτικό τησ τϋχνησ, θεωρητικϐσ του κινηματογρϊφου
και αντιληπτικϐσ ψυχολϐγοσ. Ο ύδιοσ θεωροϑςε ϐτι τα ςημαντικϐτερα βιβλύα του
εύναι τα: Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye (1954), Visual
Thinking (1969), and The Power of the Center: A Study of Composition in the Visual
Arts (1982), αλλϊ το ϋργο του Σϋχνη και οπτικό αντύληψη τον ϋκανε γνωςτϐ ςτο
ευρϑ κοινϐ- νϋα ϋκδοςη τησ κυκλοφορεύ απϐ το 1974, ϋχει μεταφραςτεύ ςε 14
γλώςςεσ, και εύναι πολϑ πιθανϐ να ϋνα απϐ τα βιβλύα τϋχνησ του εικοςτοϑ αιώνα με
την μεγαλϑτερη επιρροό.
Ο Arnheim γεννόθηκε ςτο Βερολύνο, ϐπου ο πατϋρασ ςυντηροϑςε ϋνα μικρϐ
εργοςτϊςιο παραγωγόσ πιϊνο. Παρϊ την οικογενειακό προςδοκύα να γύνει
επιχειρηματύασ, γρϊφτηκε ςτο Πανεπιςτόμιο του Βερολύνου το 1923. Εκεύ,
ειδικεϑτηκε ςτην ψυχολογύα και τη φιλοςοφύα, με παρϊλληλη ϋμφαςη ςτην ιςτορύα
τησ τϋχνησ και τησ μουςικόσ. Ϋταν εκεύ (ςτισ πρϐχειρεσ ερευνητικϋσ εγκαταςτϊςεισ
του εγκαταλελειμμϋνου Imperial Palace), που ςποϑδαςε με τουσ ψυχολϐγουσ
Gestalt, ςυμπεριλαμβανομϋνων των Max, Wertheimer (που διετϋλεςε και
Doktorvater του Arnheim), Wolfgang, Kohler και Kurt Lewin. Η διδακτορικό του
διατριβό, την οπούα ολοκλόρωςε το 1928, όταν μια μελϋτη τησ ϋκφραςησ ςε
ανθρώπινα πρϐςωπα και χειρϐγραφα.

53



Όντασ μεταπτυχιακϐσ φοιτητόσ, ο Arnheim ϋγραφε εβδομαδιαύα αναλϑςεισ ταινύων
για τισ εξελιςςϐμενεσ Berlin publications. Σο 1928, ϋχοντασ τελειώςει τη διατριβό
του, ϋγινε βοηθϐσ αρχιςυντϊκτη για θϋματα ταινύεσ και πολιτιςτικών υποθϋςεων ςτο
Die Weltbühne, και ςε μια αποςτολό εςτϊλη ςτο Dessau, ϐπου ϋγραψε ϋνα ϊρθρο
για το νϋο κτύριο Bauhaus, ςχεδιαςμϋνο απϐ τον Walter Gropius.

Η εναςχϐληςό του με τον κινηματογρϊφο οδόγηςε ςτη δημοςύευςη το 1932 του
πρώτου του βιβλύου με τύτλο Film als Kunst (Ο Κινηματογρϊφοσ ςαν Σϋχνη), το
οπούο απαγορεϑτηκε να κυκλοφορεύ με την ϊνοδο του Αδϐλφου Φύτλερ ςτην
εξουςύα, επειδό ο Arnheim όταν Εβραύοσ. Σο 1933, μετακϐμιςε απϐ τη Γερμανύα
ςτην Ιταλύα, ϐπου παρϋμεινε για ϋξι χρϐνια. υνϋχιςε να γρϊφει για την ταινύα, και,
ειδικϐτερα, ςυνϋβαλε ςε μια Εγκυκλοπαύδεια για την Ιςτορύα και Θεωρύα του
Κινηματογρϊφου, ϋργο για την Κοινωνύα των Εθνών (πρϐδρομοσ του ΟΗΕ). Ενώ
ζοϑςε ςτη Ρώμη, ϋγραψε επύςησ ϋνα δεϑτερο βιβλύο, με τύτλο Ραδιϐφωνο: Η τϋχνη
του όχου (1936), ςτο οπούα ςυζητόθηκαν τα χαρακτηριςτικϊ του ραδιοφώνου με
περιςςϐτερο ό λιγϐτερο την ύδια προςϋγγιςη, με την οπούα κούταζε την ταινύα.
Δυςτυχώσ, το 1938, ο ιταλϐσ δικτϊτορασ Benito Mussolini αποςϑρθηκε απϐ την
Κοινωνύα των Εθνών, και ενϋκρινε φυλετικϋσ πολιτικϋσ που όταν ςϑμφωνεσ με
εκεύνεσ τησ ναζιςτικόσ Γερμανύασ. Ψσ αποτϋλεςμα, Arnheim μετακϐμιςε ςτην
Αγγλύα το 1939, ϐπου ανϋλαβε τη θϋςη του μεταφραςτό ραδιοφώνου του BBC
Radio, ςε θϋςη τϋτοια που μετϊφραζε ταυτϐχρονα απϐ τα γερμανικϊ ςτα αγγλικϊ
και αντύςτροφα.

Σο φθινϐπωρο του 1940, ϋφυγε απϐ την Αγγλύα για τισ ΗΠΑ, ςε μια Νϋα Τϐρκη
νυχτερινό αλλϊ λουςμϋνη ςτο φωσ, ςε ϋντονη αντύθεςη με τισ πολιτικϋσ τησ
ςυςκϐτιςησ του Λονδύνου. Υτϊνοντασ με μϐνο δϋκα δολϊρια ςτην τςϋπη του, ϋλαβε
βοόθεια απϐ ϊλλουσ ψυχολϐγουσ Gestalt, ςυμπεριλαμβανομϋνων των Max,
Wertheimer, που διευθϋτηςαν το διοριςμϐ του ςτη ςχολό ψυχολογύασ ςτο New
School for Social Research.

Ζότηςε επύςησ να λϊβει μια υποτροφύα (λϐγω τησ εμπειρύασ του ςτο ραδιϐφωνο)
απϐ το άδρυμα Ροκφϋλερ, με την οπούα ϋγινε ςυνεργϊτησ του Γραφεύου του
Ερευνητικοϑ Ραδιοφώνου ςτο Πανεπιςτόμιο Κολοϑμπια. Δϑο χρϐνια μετϊ την
ϊφιξό του ςτισ ΗΠΑ, ϋλαβε την υποτροφύα Guggenheim, με την οπούα του δϐθηκε η
ευκαιρύα να εργαςτεύ πϊνω ςτη ςχϋςη τησ αντιληπτικόσ ψυχολογύασ με τισ
εικαςτικϋσ τϋχνεσ. Σο 1943, προςελόφθη για να διδϊξει ψυχολογύα ςτο Sarah
Lawrence College, ςτο Yonkers, τησ Νϋα Τϐρκη, ϐπου και παρϋμεινε για 26 χρϐνια,
και παρόγαγε το μεγαλϑτερο κομμϊτι απϐ το ϋργο του.

Περύπου δϋκα χρϐνια αργϐτερα, ϋχοντασ λϊβει μια δεϑτερη υποτροφύα Ροκφϋλερ,
πόρε ϊδεια για δεκαπϋντε μόνεσ και ϋγραψε το πρωτοποριακϐ βιβλύο του με τύτλο
Σϋχνη και οπτικό αντύληψη: Η Χυχολογύα τησ Creative Eye (1954). Σο 1959,
τιμόθηκε με υποτροφύα του ιδρϑματοσ Fulbright, με την οπούα ςποϑδαςε ςτην
Ιαπωνύα για ϋνα χρϐνο. Δϋκα χρϐνια αργϐτερα, το 1969, δϋχθηκε μια πρϐςκληςη
απϐ το Πανεπιςτόμιο του Φϊρβαρντ ωσ καθηγητόσ τησ Χυχολογύασ τησ Σϋχνησ. Σο
1974, αποςϑρθηκε απϐ το Πανεπιςτόμιο του Harvard και μετακϐμιςε ςτο Ann
Arbor, του Michigan, ϐπου (επύςημα και ανεπύςημα) ςυνδϋθηκε με το Πανεπιςτόμιο
του Michigan για πολλϊ χρϐνια. Σο 1981 ο Arnheim ϋλαβε ϋνα Litt.D. (Litterarum
Doctor) απϐ το Bates College. Πϋθανε ςτο Ann Arbor, του Michigan το 2007.

Πηγό:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Arnheim
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