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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

   Να ζεις στη φύση, να τη χαίρεσαι, να τη θαυμάζεις, να τη μιμείσαι, να τη 

ζωγραφίζεις με τα ωραιότερα χρώματα, να μην τη σκοτώνεις, να την κλείνεις σε 

μικρές ηλεκτρονικές συσκευές, να τη σχεδιάζεις στους τοίχους, να την υμνείς ως το 

Θεό, να την κλείνεις στο νου και στην καρδιά σου, να ονειρεύεσαι μέσα της, να τη 

διαβάζεις στα ποιήματα, να την σιγοτραγουδάς, να σε γιατρεύει… είναι πραγματικά 

μεγάλη πρόκληση! 

   Αυτό το πάντρεμα της Βιολογίας με την Τέχνη στο διάβα των αιώνων  μας ένθου 

σείσε και αποφασίσαμε να το εξερευνήσουμε και να το μοιραστούμε μαζί σας μέσα 

στις σελίδες αυτής της εργασίας. 

 

 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

   Μέσα από την ανάγκη του για καλλιτεχνική δημιουργία ο άνθρωπος προσπάθησε 

να απαντήσει στα αιώνια προβλήματα της ζωής: την αγάπη, το θάνατο, το θείο, την 

ίδια την ζωή. Επομένως, η καλλιτεχνική δημιουργία, δηλ. αυτό που ονομάζουμε 

τέχνη, εμφανίζεται από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος πάνω στη Γη.  

   Η λέξη «τέχνη» προέρχεται από το ρήμα «τίκτω» = γεννώ και όπως κάθε δημιουρ-

γία, είναι στενά συνδεδεμένη με την κοινωνική πραγματικότητα και με τις αντιλή-

ψεις κάθε εποχής. 

   Τέχνη για τον Πλάτωνα ήταν «μίμησις της φύσεως», δηλ. αντιγραφή των πραγμά-

των όπως αυτά φαίνονται. Για τον Αριστοτέλη, πάλι, ήταν η δυνατότητα παραγωγής 

πραγμάτων σύμφωνα με κανόνες. Στο Μεσαίωνα οι Τέχνες διακρίθηκαν σε «ευγε-

νείς» και «βάναυσες». Στην Αναγέννηση η Ζωγραφική και η Γλυπτική ξεχωρίζουν. 

Σύμφωνα με τον Λεονάρντο ντα Βίντσι η Ζωγραφική είναι επιστήμη και μάλιστα 

ανώτερη από την Ποίηση και τη Μουσική. Στο τέλος του 16ου αι. ο καλλιτέχνης 

αποθεώνεται και θεωρείται ανώτερος άνθρωπος που στο έργο του αντικατοπτρίζε-

ται η προσωπικότητά του   και οι αντιλήψεις της εποχής του. 

   Κάθε άνθρωπος όμως, χρησιμοποιεί την Τέχνη για να ομορφύνει τη ζωή του, να 

υμνήσει τη ζωή, ν΄αναπαραστήσει τη ζωή και τον κόσμο που τον περιβάλλει. Με 

την Τέχνη υμνήθηκαν οι θεοί και τα σπουδαία έργα του ανθρώπου, τα κατορθώμα- 

τα της μάχης, ο θρήνος του θανάτου, η ομορφιά της φύσης… 

   «Η Τέχνη είναι το ψέμα που μας βοηθάει να δούμε την αλήθεια», είπε ο Πικάσο.   

Πάμε, λοιπόν, να εξερευνήσουμε τα μονοπάτια του Βίου και της Τέχνης!     

  



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΒΡΑΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Μπορεί να μας εντυπωσίασαν οι παλιές βραχογραφίες που βρέθηκαν στα Πυρηναία (Ισπανία και 
Γαλλία), γιατί είχαν ωραία σχέδια και χρώματα. Υπολογίστηκε ότι είναι τουλάχιστον 35.000 ετών. 
Όμως οι βραχογραφίες που βρέθηκαν στην Ελλάδα είναι κατά πολλούς ερευνητές και επιστήμονες 
εκατοντάδων χιλιάδων ετών. Μπορεί να είναι πιο πρωτόγονες, πιο ασαφείς, αλλά αυτό ακριβώς 
είναι εκείνο που μαρτυρεί την παλαιότητά τους. Όσο νεότερες είναι τόσο πιο μεγαλύτερη 
τελειότητα εμφανίζουν. 
Οι βραχογραφίες που ανακαλύφθηκαν κατά καιρούς στον Ελληνικό χώρο αποτελούν αδιάψευστες 
μαρτυρίες για τους γηγενείς κατοίκους αυτού του τόπου. Κι όσο πιο πρωτόγονες είναι τόση 
μεγαλύτερη σημασία έχουν, τόσο περισσότερο μας οδηγούν στο μακραίωνο παρελθόν. 
Στον ελλαδικό χώρο έχουν εντοπιστεί βραχογραφήματα: 

 
Βραχογραφίες στο Παγγαίο 
== Παγγαίο όρος, Κρυονέρι Καβάλας, 500.000 χρόνια πριν. Το 1981 σε συνέδριο που έγινε στη 
Καβάλα οργανωμένο από την "Παύλιο" Εταιρεία Ιστορικών Μελετών και υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού, για τις βραχογραφίες στο Κρυονέρι Καβάλας (καβαλάρηδες, τόξα, 
ακόντια, ήλιοι και γενικότερα στοιχεία της φύσης,) συμμετείχε και ο ανθρωπολόγος καθηγητής της 
Ινδίας Σ.Μ. Μισρά, που κατά τη γνώμη του, μετά από έρευνα που έκανε στην περιοχή τις 
χρονολογεί στο 500.000 χρόνια π.Χ. 
Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία για τις βραχογραφίες που βρίσκονται στο χωριό 
Κρυονέρι Καβάλας, στους πρόποδες του όρους Λεκάνη, απέναντι από το Παγγαίο, στο Φαράγγι του 
Αγγίτη, κοντά στο σπήλαιο Αλιστράτης Σερρών και στο βορειοδυτικό Παγγαίο, η χρονολογική τους 
ηλικία προσδιορίζεται από τα μέσα της 1ης χιλιετίας π.Χ. μέχρι το 580.000 π.Χ.  
Συγκεκριμένα κατά τους Ρ. COLLART και CUCREY ( 1975) η ηλικία τους τοποθετείται στο μέσον της 
1ης χιλιετίας.  
Ο γεωλόγος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης Λ. Χατζηλαζαρίδης σε ανακοινώσεις του τις συγκρίνει με 
τις αντίστοιχες βραχογραφίες της Ευρώπης στα σπήλαια Αλταμίρα της Ισπανίας, Λασκώ της Γαλλίας 
και βράχων της Σαχάρας, που εκείνες ξεπερνούν την ηλικία των 15.000 χρόνων και πιστεύει ότι 
επειδή εκείνες έχουν χρώματα, ενώ αυτές είναι σκαλίσματα επάνω σε βράχο, ότι είναι 
αρχαιότερες. 

Ο πανάρχαιος ζωδιακός 
 
Στις βραχογραφίες του Παγγαίου υπάρχει χάραξη του ζωδιακού κύκλου. Το Λιοντάρι ένα από τα 
σχέδια που υπάρχουν χαραγμένα πάνω στο βράχο σε ημικυκλική διάταξη και αποτελούν έναν 
πανάρχαιο ζωδιακό. Αυτός ο ζωδιακός ξεκινάει από τους Διδύμους και φθάνει μέχρι τον Τοξότη και 
ίσως τον Αιγόκερω. Οι Δίδυμοι απεικονίζονται πάνω στον βράχο από δυο μεγαλόπρεπους 
πολεμιστές με ακόντια κι ασπίδες και σε ορθή γωνία ο ένας με τον άλλο. Μάλιστα του κάθετου 
πολεμιστή το ακόντιο τελειώνει σε αγκυλωτό σταυρό, γνωστό σύμβολο των Θρακών της περιοχής 
που συμβόλιζε τον Ήλιο (Απόλλωνα) κατά την αρχαιότητα. Για τους αρχαίους Έλληνες οι Δίδυμοι 
ήταν οι αδελφοί Κάστωρ και Πολυδεύκης.Ο Κάστωρ στην αρχαιότητα αναφερόταν και με το όνομα 

Απόλλων ή δωρικά Αππέλων κι o Πολυδεύκης ως Ηρακλής. Στους κλασικούς χρόνους συμβολιζόταν 
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με δυο αστέρια πάνω από ένα πλοίο και για αιώνες εθεωρούντο οι προστάτες των ναυτικών. Αυτό 
ξεκίνησε από τη συμμετοχή των Διόσκουρων στην Αργοναυτική εκστρατεία. Κατά τη μυθολογία η 
Αργώ κινδυνεύει σε μια τρικυμία κι ο Ορφέας έπαιξε την λύρα. Ο Απόλλωνας άκουσε τη λύρα του 
κι η τρικυμία σταμάτησε όταν δυο αστέρια εμφανίστηκαν πάνω από τα κεφάλια των Διόσκουρων. 
Έτσι για αιώνες οι Διόσκουροι ήταν οι προστάτες των ναυτιλλομένων. Οι Έλληνες όμως και οι 
Ρωμαίοι επικαλούνταν τους Διόσκουρους και σε στιγμές πολέμου και πολλές φορές ορκίζονταν και 
σ' αυτούς, ίσως γιατί ο Κάστωρ (Απόλλων) φημιζόταν για την ιππευτική του ικανότητα και ο 
Πολυδεύκης για τη δύναμη των χεριών του. Τα αρχαιότερα, όμως, ίχνη της λατρείας των Διδύμων 
βρίσκονται στα μυστήρια της γειτονικής Σαμοθράκης που αναφέρονται ως μεγάλοι Θεοί, Εφέστιοι, 
Κουρήτες και ουράνιοι Δίδυμοι".... 
**** Αστερισμοί, που βρέθηκαν λαξευμένοι πάνω σε βράχια σε διάφορες τοποθεσίες της Ελλάδος, 
προσελκύοντας πρωτίστως το ενδιαφέρον αρχαιολόγων και δευτερευόντως φιλάρχαιων, που 
ερεύνησαν γι’ αυτό το σκοπό ορεινές περιοχές, έρχονται να δώσουν τις πρώτες σχετικές 
πληροφορίες σε ένα ανερχόμενο επιστημονικό πεδίο, την Αρχαιοαστρονομία, έναν κλάδο, που, 
όπως υποδηλώνει και η ονομασία του, μελετά τις προεκτάσεις και την εφαρμογή της Αστρονομίας 
σε αρχαίους πολιτισμούς. Σαφώς σε πρώτη φάση απορεί κανείς για τις γνώσεις της Αστρονομίας σε 
μία εποχή, όπου τα τεχνικά μέσα ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. 
Ένα άλλο σχέδιο, που παρουσιάζει ενδιαφέρον από τις βραχογραφίες του Παγγαίου, είναι ένα 
σχέδιο για υπερσύγχρονο διαστημικό όχημα με αποθήκη καυσίμων, ραντάρ, πίνακα ελέγχου, 
καμπίνα πλοήγησης και πλοηγό. Ένα σχέδιο που έρχεται να στηρίξει τη θεωρία ότι οι φυλές αυτές 
των Θρακών (Αρίων) του Παγγαίου είχαν μνήμες από ένα πολιτισμό ανώτερο και εξελιγμένο. Ένα 
πολιτισμό που ενδεχομένως κάποτε να καταστράφηκε ή να εξαφανίστηκε για λόγους που δεν 
γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Εκείνο, όμως, που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε είναι οι 
βραχογραφίες και τα θέματα των σχεδίων τους. Παρόμοια σχέδια έχουν βρεθεί στον αρχαίο 
πολιτισμό των Μάγια στο Τσιάπας του Μεξικού, όπου ο Ρώσος επιστημονικός συγγραφέας 
Κατάντσεφ πιστεύει ότι πρόκειται για την αναπαράσταση ενός διαστημικού οχήματος πλήρους με 
σύστημα αεροπλοήγησης, στροβιλοσυμπιεστή, πίνακα ελέγχου, δεξαμενές, θάλαμο καύσης, 
τουρμπίνα και εξάτμιση. Παρόμοιο αντικείμενο έχει βρεθεί στο Τοπρακκαλέ της ανατολικής 
Τουρκίας (χώρος που άλλοτε ζούσε η Αρεία φυλή στους πρόποδες του Αραράτ). Έχει μήκος 22cm, 
πλάτος 7,5 cm και ύψος 8 cm και ανήκει στη περίοδο της Ουρ (3000 π.Χ.). Είναι βέβαια φανερή η 
ομοιότητα αυτού του αντικειμένου μ' ένα σύγχρονο μονοθέσιο, διαστημικό όχημα παρόλο που 
λείπει το κεφάλι του πιλότου. Το αντικείμενο εκτείθεται στο αρχαιολογικό μουσείο της 
Κωνσταντινούπολης.... 

 
==== Καβάλα, Φίλιπποι,3.000 χρόνια. Βραχογραφίες στους Φιλίππους Κρυονέρι, ο ζωδιακός 
Oι βραχογραφίες των Φιλίππων, παραστάσεις ζώων, ανθρώπινες μορφές, όπλα, σκηνές κυνηγιού 
και διάφορα σχήματα, οι πλουσιότερες και σημαντικότερες που συναντώνται στον ελλαδικό χώρο, 
αποτελούσαν μέσο έκφρασης και επικοινωνίας των θρακικών φύλων που κατοικούσαν στην 
περιοχή στο τέλος της εποχής του χαλκού με αρχή της εποχής του σιδήρου, και δεν είχαν 
συναντήσει ακόμα τη γραφή.                                      
 
Η παλαιότητα, ο αριθμός και η θεματική πολυπλοκότητα των βραχογραφιών της περιοχής έχουν 
κεντρίσει το διεθνές ενδιαφέρον. Kαθηγητές  Aρχαιολογίας, ειδικευμένοι σε βραχογραφίες, από 
την Iταλία και την Πορτογαλία, μαζί με φοιτητές των τμημάτων τους, επισκέπτονται τους Φιλίππους 
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και έχουν ξεκινήσει τη συστηματική καταγραφή και μελέτη των στιγμάτων που άφησαν στους 
βράχους οι κάτοικοι της περιοχής πριν από 3.000 χρόνια. 

 
Βραχογραφίες στην Αλιστράτη (foto klik Εθνικής Αντίστασης 5 Σέρρες) 
=== Σέρρες (Αγγίτης ποταμός).  
Στο σπήλαιο Αλιστράτης Σερρών στο περίφημο Φαράγγι του ποταμού Αγγίτη έχουν βρεθεί πολύ 
σημαντικές βραχογραφίες με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και θεμάτων σχετικών με τις 
δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής. Οι βραχογραφίες χρονολογούνται στον 5ο και 6ο αι. 
μ.Χ. Παριστάνουν ζώα (ελάφια, καμήλες, ιππείς που κρατούν τα ηνία των αλόγων και ακόντια), 
αλλά και αφηρημένα σχέδια.  
=== Στο Γονικό.  
Σε ένα Πομάκικο χωριό του Έβρου, μετά από το Δέρειο και τη Ρούσσα, το Γονικό, καθοδόν προς το 
ύψωμα Χίλια, υπάρχουν δυο βραχογραφίες του 1100 π.Χ., που επιβεβαιώνουν με τις εγχαράξεις 
τους την παράδοση που θέλει τον Ορφέα να έζησε στην ίδια περιοχή.  
Ανάμεσά τους δεκαπέντε εγχάρακτα σχέδια, σκηνές χορού και σκηνές προσευχής καθώς επίσης τα 
προσφιλή στο Θράκα μύστη πουλιά, αλλά και πολλά άλλα, όπως τα μεγάλα φαλλικά μόρια, 
απαρτίζουν τον τεράστιο αυτό ζωγραφικό πίνακα, με διαστάσεις πέντε επί πέντε μέτρα. Η πιο 
εντυπωσιακή εικόνα σε τρεις τουλάχιστον σκηνές, είναι αυτή του σταυρού. Το σημαντικό είναι ότι 
όλα αυτά γίνονται 1.500 χρόνια πριν την υιοθεσία του, από τη Χριστιανική θρησκεία.  
Οι εν λόγω επιφανειακές – δίπλα στο δρόμο - βραχογραφίες ανακαλύφθηκαν από τον αρχαιολόγο 
Διαμαντή Τριαντάφυλλο πριν τρεις δεκαετίες, όμως οι Πομάκοι τις βλέπουν μπροστά τους, εδώ και 
τρεις χιλιετίες.  
=== Στο σπήλαιο του Αρχανθρώπου, στα Πετράλωνα Χαλκιδικής υπάρχουν πολλά τέτοια ευρήματα. 
=== Στην Εδεσσα βραχογραφίες και ευρήματα από τα σπήλαια και τον περιβάλλοντα χώρο τους 
(λίθινα εργαλεία, ακμές, βέλη κλπ.), οδηγούν στην υπόθεση ότι πρώτοι κάτοικοι των Λουτρών, 
μόνιμοι ή εποχικοί, ήταν οι κάτοικοι των σπηλαίων (τέλος νεολιθικής εποχής – εποχή χαλκού), ενώ 
η ανακάλυψη οστράκων (θραύσματα κεραμικής) μέσα στα σπηλαιοκαταφύγια μαρτυρούν την 
κατοίκησή τους από κτηνοτρόφους, κάποια παρελθούσα χρονική περίοδο.  
=== Στην Καστοριά, Δισπηλιό, από το Γιώργο Χουρμουζιάδη βρέθηκε επιγραφή - χάρτης επί πέτρας, 
7.200 ετών, Πελασγικής προέλευσης που οδηγεί σε ανατροπή του Φοινικισμού. 
=== Σπήλαιο της Καστρίτσας Ιωαννίνων. Την παρουσία του παλαιολιθικού ανθρώπου μαρτυρούν τα 
λίθινα εργαλεία, που βρέθηκαν στις ανασκαφές που έγιναν στο σπήλαιο της Καστρίτσας. Άλλα 
ευρήματα από την ίδια θέση και τη θέση Κλειδί στην κοιλάδα του Βοϊδομάτη, βεβαιώνουν τη 
συνέχιση της κατοίκησης και κατά την Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδο (33.000-8.000π.Χ.).  
=== Στη Μάνη, Σπήλαιο Αλεπότρυπα Δυρού. Ασημένια κοσμήματα, χάλκινα εγχειρίδια, αλλά και 
βραχογραφίες και πιθανά σημάδια γραφής της νεολιθικής εποχής περιλαμβάνονται ανάμεσα στα 
πλούσια ευρήματα των συνεχιζόμενων ανασκαφών.  
Τα πολυπληθή ευρήματα του Νεολιθικού Μουσείου Δυρού μιλούν για τη ζωή, τις δραστηριότητες 
και το υψηλό πνευματικό επίπεδο του ανθρώπου που έζησε εκεί οργανωμένος σε κοινότητα κατά 
την διάρκεια της 5ης και 4ης χιλιετίας π.Χ. 
Η νεολιθική κοινότητα στο Δυρό αναπτύχθηκε κατά το διάστημα του 5.000 – 3200 π.Χ. (νεότερη και 
τελική νεολιθική περίοδος). 
Η ζωή της κοινότητας διεκόπηκε όπως φαίνεται απότομα γύρω στα 3200 π.Χ. από έναν ισχυρό 
σεισμό, ο οποίος προκάλεσε κατάρρευση βράχων με αποτέλεσμα να φράξει η είσοδος του 
σπηλαίου. Οι εγκλωβισμένοι στο σπήλαιο άνθρωποι πέθαναν από πείνα (όπως μαρτυρούν οι 

http://www.ancientgr.com/Unknown_Hellenic_History/katal1.htm


άταφοι σκελετοί), ενώ όσοι βρέθηκαν στο ύπαιθρο, εγκατέλειψαν την περιοχή γιατί στερήθηκαν το 
πόσιμο νερό που υπήρχε στην λίμνη της Αλεπότρυπας.  
=== Καλαμάκια Μάνης. Ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα σπήλαια είναι αυτό που ανοίγεται στην 
τοποθεσία «Καλαμάκια», ακριβώς στην είσοδο του όρμου του Οιτύλου. Το σπήλαιο κατοικήθηκε 
κατά τη Μέση Παλαιολιθική περίοδο και πιο συγκεκριμένα πριν από 100.000 ως πριν από 40.000 
χρόνια περίπου. Εκείνη την περίοδο η θαλάσσια στάθμη βρισκόταν πολλές δεκάδες μέτρα 
χαμηλότερα και η ακτή πολύ πιο μακριά από τη σημερινή. 
=== Απήδημα Μάνης. Δύο ανθρώπινα κρανία "ηλικίας" 300.000 ετών - Ο αρχάνθρωπος της Μάνης 
αποσιωπάται από την επίσημη Ανθρωπολογική επιστήμη.  
Η ανακάλυψη των δύο ανθρώπινων κρανίων στο σπήλαιο αυτό αποτελεί μία σημαντική τομή στα 
μέχρι σήμερα στοιχεία της ανθρωπολογικής ιστορίας, που παρόλα αυτά παραμένει προκλητικά 
θαμμένη κάτω από τις σκόνες των επίπονων εργασιών, όλων εκείνων που υλοποιούν την έρευνα. 
Τα κρανία ανήκουν στην προγονική μορφή του Homo Neanderthalensis και η ηλικία τους 
προσεγγίζει τα 300 χιλιάδες χρόνια. 
=== Στην Εύβοια. Στο σπήλαιο Σκοτεινή στο χωριό Θαρρούνια κοντά στο Αλιβέρι, έγινε μία 
σημαντική ανασκαφή, που διήρκεσε 6 χρόνια. Πρόκειται για ένα ορεινό σπήλαιο, στο οποίο 
βρέθηκαν πολλά ευρήματα της Νεώτερης Νεολιθικής από το 5.300 μέχρι το 330 π.Χ. Μάλιστα κοντά 
στο σπήλαιο ανασκάφηκε και ένας οικισμός και ένα μικρό νεκροταφείο. 

 
Αλεπότρυπα Μάνης Δισπηλιό Φολέγανδρος 
=== Στην Άνδρο, Στρόφιλα, παράσταση πλοιαρίων 4.500-3.300 π.Χ. Προς το παρόν, οι 
βραχογραφίες του νεολιθικού οικισμού Στρόφιλας της Άνδρου που αποκάλυψε η αρχαιολόγος κ. 
Xριστίνα Tελεβάντου, κρατούν σκήπτρο της μοναδικότητας στον ελληνικό χώρο.  
Στην είσοδο της πύλης του οικισμού υπάρχει χαραγμένο ένα πλοίο μήκους 30 εκατοστών. Αλλά και 
άλλα καραβάκια υπάρχουν κατά μήκος του τείχους. Σε μια δεύτερη βραχογραφία που εντοπίστηκε, 
κάτω στη ρίζα του τείχους και σε απόσταση 1 μέτρου από αυτό, απεικονίζεται μια σύνθεση με 17 
ζώα, ένα γουρουνάκι, διάφορα αιλουροειδή, ελάφια, ημικυκλικά παρουσιασμένα σε δυο σειρές 
αντικριστά. Δεν είναι μεγάλα, όπως τα πλοία. Δεν υπερβαίνουν τα 5 εκατοστά το καθένα.  
=== Στη Νάξο υπάρχουν βραχογραφίες της Πρωτοκυκλαδικής II στην Kορφή τ' Aρωνιού.  
=== Στη Φολέγανδρο υπάρχουν βραχογραφίες. 
=== Στη Θάσο βραχογραφίες ανακαλύφθηκαν στο Καστρί.  
=== στην Κρήτη, χωριό Ασφέντο. Η Κρήτη θεωρείται ότι κατοικήθηκε στο 8.000 π.Χ. ή και λίγο 
παλαιότερα, εποχή που χρονολογούνται οι βραχογραφίες που ανακαλύφθηκαν σε σπήλαιο κοντά 
στο χωριό Ασφέντου Σφακίων και θεωρούνται οι πρώτες γνωστές βραχογραφίες στο νησί.  

 
*** Κοντά στο σπήλαιο Φράχθι της Κοιλάδας Ερμιονίδας υπάρχει μια 

βραχογραφία με ένα αιγυπτικό πρόσωπο.  
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Στις άλλες χώρες 
=== Μεμονωμένα ευρήματα, γραμμικά σχέδια χαραγμένα σε οστά ελέφαντα, βρέθηκαν στο 
Bilzingsleben της Γερμανίας, όπου έζησε άνθρωπος του τύπου Homo erectus, ανάγουν τις πρώτες 
εκφράσεις τέχνης πιθανά στην Κατώτερη Παλαιολιθική (600.000-100.000 π.Χ.), όπως και στην 
Ελλάδα. 
Στην Ευρώπη διατηρήθηκαν βραχογραφίες σε πολυάριθμα σπήλαια των Πυρηναίων, τόσο στη Γαλλία 
(Lascaux, Niaux, Perle Meche, Chauvet, Cosquer, Les Trois Freres) όσο και στην Ισπανία (Altamira, Tito 
Bustillo, Covalanas). 
Ως παλιότερες από τις μέχρι στιγμής γνωστές εξελιγμένες βραχογραφίες αναφέρονται αυτές στο 
σπήλαιο Chauvet και χρονολογούνται 32.500 χρόνια πριν από σήμερα. Μαμούθ, βίσονες, ταύροι, 
άγρια άλογα, ελάφια, αλλά, σπανιότερα, και μεγάλα ψάρια, φώκιες και πιγκουίνοι συνθέτουν μαζί 
με ανθρώπινες φιγούρες σκηνές κυνηγιού με μοναδική ζωντάνια. Οι μορφές είναι χαραγμένες, 
ανάγλυφες και ζωγραφισμένες στα τοιχώματα των σπηλαίων. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται 
είναι γαιώδη: κόκκινη ώχρα από αιματίτη, μαύρο από καμένα ξύλα ή κόκαλα ζώων, και τέλος κίτρινο 
και καφέ από λιμονίτη ή από μίγμα αιματίτη και οξειδίου του μαγγανίου. Η θέση των βραχογραφιών, 
κατά κανόνα στους σκοτεινούς θαλάμους των σπηλαίων, καθώς και η θεματογραφία τους, οδηγούν 
στη σύνδεση της τέχνης αυτής με τη διεξαγωγή κάποιων τελετών. 

 
ΓΑΛΛΙΑ Αβινιόν ΓΑΛΛΙΑ Cosquer ΓΑΛΛΙΑ ΛΑΣΚΩ ΓΑΛΛΙΑ Σωβέ 
=== 35.000 χρόνια. Στο σπήλαιο Φουμάνε, στη Βερόνα της Ιταλίας, βρέθηκαν βραχογραφίες 35.000 
ετών. 
=== 21.000 χρόνια. ΒΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ παλαιολιθικά χαράγματα. 
=== 20.000 χρόνια. ΙΣΠΑΝΙΑ Ελ Πέντο βραχογραφίες 
=== 17.000 χρόνων είναι οι βραχογραφίες του σπηλαίου Λασκώ Δυτικής Γαλλίας. Εκεί οι αρχαιολόγοι 
βρέθηκαν σε αίθουσες με τα τοιχώματά τους διακοσμημένα με παραστάσεις με βίσονες και 
λεοπαρδάλεις και ρινόκερους που καλπάζουν. Χρονολογούνται περίπου στα 17.000-20.000 χρόνια. 
Επίσης εντοπίστηκε Ελληνική Γραμμική Γραφή Β. 
=== 15.000 ΑΡΜΕΝΙΑ. Βραχογραφίες του σκύλου Γκάμπρ. Κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς 
εξημερώθηκε ο Γκάμπρ. Είναι όμως εξακριβωμένο ότι ο πρόγονος του σύγχρονου Γκάμπρ έχει ιστορία 
τουλάχιστον τριών χιλιάδων ετών. Βραχογραφίες που βρέθηκαν στην Αρμενία και που 
τοποθετούνται χρονικά στο 15.000 έως το 12.000 π.Χ. αναπαριστούν μια μεγάλη ποικιλία σκύλων και 
αποτελούν σήμερα την αδιαμφισβήτητη απόδειξη της παρουσίας και εξέλιξης του Γκάμπρ στην 
Αρμενία. 
=== 13.000 χρόνων. Οι σπηλαιογραφίες της Αλταμίρα στη βορειοδυτική Ισπανία.  
=== 12.000 ΓΑΛΛΙΑ Λα Μαρς. Βραχογραφίες.  
=== 5.000 ΣΟΜΑΛΙΑ. Οι ανακαλύψεις έγιναν στη Σομαλιλάνδη (Somaliland), γνωστή και ως 
"ανύπαρκτη χώρα", αφού μετά τη διακήρυξη ανεξαρτησίας της από τη Σομαλία, το 1991, δεν 
αναγνωρίστηκε από το σύνολο της Διεθνούς Κοινότητας. Αυτή περικλείει τμήμα της ερήμου που 
βρίσκεται στο Κέρας της Αφρικής και έχει έκταση 137.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στην αρχαιότητα η 
περιοχή ήταν κατάφυτη και εύφορη και η βασίλισσα της Αιγύπτου Χατσεπσούτ (18η Δυναστεία) την 
είχε προσαρτήσει στην επικράτειά της. 
Η ανατροπή έγινε όταν μια ομάδα Γάλλων αρχαιολόγων ανακάλυψε εκατόν πενήντα βραχογραφίες 
στην περιοχή Λας Τζιλ. Οι εικόνες -διατηρημένες σε άριστη κατάσταση- είναι εξίσου εντυπωσιακές μ' 



εκείνες που βρέθηκαν στο σπήλαιο Λασκό της Γαλλίας. Τα θέματά τους εντούτοις διαφέρουν από 
εκείνα που συναντάμε σε προϊστορικές βραχογραφίες που βρέθηκαν στην κοντινή Αιθιοπία. 

 
ΙΣΠΑΝΙΑ Ελ Πέντο ΙΣΠΑΝΙΑ Αλταμίρα 
=== 3.000 Νότια Αφρική. Νέες μετρήσεις των βραχογραφιών στην Ukhahlamba-Drakensberg της 
Νοτίου Αφρικής με την τελευταία μέθοδο χρονολόγησης (radio-carbon) έδειξε ηλικία 3.000 ετών 
ανατρέποντας την προηγούμενη έρευνα των βραχογραφιών που είχε γίνει από το βρετανικό 
πανεπιστήμιο του Newcastle σύμφωνα με την οποία η ηλικία των βραχογραφιών ήταν 1.000 ετών.  
Πρόκειται για παραπάνω από 40.000 βραχογραφίες που πρωτο-ανακαλύφθηκαν από ευρωπαίους 
πριν από 150 χρόνια, και έγιναν από μία φυλή που κατοίκησε την περιοχή πριν από 8.000 χρόνια 
περίπου.  
Τα χρώματα των βραχογραφιών είναι κυρίως άσπρο, μαύρο και πορτοκαλί και αναπαριστούν κυρίως 
ζώα και ανθρώπινες δραστηριότητες. 
=== Οι Λάπωνες, "Σάμις" όπως προτιμούν να λέγονται, είναι κοντοί, με πλατιά πρόσωπα και 
λευκοκίτρινη όψη. Η γλώσσα τους έχει πολλές κλίσεις και πτώσεις και μοιάζει με την Φινλανδική. 
Ασχολούνται με τη μαγεία και τη μαντική κι είναι πολύ επιτήδειοι στο σκάλισμα κεράτων από 
ταράνδους ή κατασκευασμάτων από δέρματα.  
Μια πολύ αξιόλογη μικρή και γνωστή πόλη είναι το Φίνμαρκ που έχει γύρω στις 2.000 βραχογραφίες. 
Εκείνο που θαυμάζει κανένας περισσότερο σ’ αυτές είναι η ζωντάνια τους. Παραστάσεις ανθρώπων, 
ζώων, πουλιών, πλοίων προβάλλουν μπροστά σου και δεν μπορείς να πιστέψεις πως έρχονται από τα 
βάθη των αιώνων, κουβαλώντας μαζί τους δείγματα πολιτισμού της μακρινής εκείνης εποχής. 
Σήμερα Βραχογραφίες δημιουργούν οι Βουσμάνοι της Νότιας Αφρικής που χρησιμοποιούν στα έργα 
τους κόκκινα, κίτρινα και καστανά χρώματα. Τα έργα τους είναι ζωντανά, εκφραστικά και 
πολυποίκιλα με θέματα παρμένα από σκηνές κυνηγιού και πάλης, χορούς, μαγικές ιεροτελεστίες και 
μάχες με Κάφρους βοσκούς.  
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    Δαρβινισμός και Τέχνη  
 

   

Όταν κάποτε προσπάθησα να πείσω έναν καλοπροαίρετο φίλο και φιλόλογο 
πανεπιστημιακό, για το πόσο η δαρβινική σκέψη έχει διαποτίσει το 
σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, και χρειάστηκε να του αναπαραγάγω τη ρήση 
του Ernst Mayr ότι: «Η εξέλιξη είναι η πιο βαθυστόχαστη και ισχυρή ιδέα 
που συνέλαβε ο ανθρώπινος νους, τους τελευταίους 2 αιώνες», έγινε 
δύσπιστος και θεώρησε και την προσπάθεια μου και τη φράση του μεγάλου 
εξελικτικού υπερβολικές.  
Στη συνέχεια συνομιλώντας με ενημερωμένους συναδέλφους, 
συνειδητοποίησα ότι ακόμη και οι Βιολόγοι, αγνοούμε την πολυσχιδή 
επίδραση που άσκησε ο Δαρβινισμός στο σύνολο της πνευματικής 
δραστηριότητας, είτε αφορά τις επιστήμες (θετικές και ανθρωπιστικές), είτε την τέχνη. 
Στο πλαίσιο λοιπόν του εορτασμού των 200 χρόνων από τη γέννηση του Δαρβίνου, αξίζει, από την 
πληθώρα των δεδομένων που επαληθεύουν τη ρήση του Mayr, να παρουσιαστεί ένα μόνο 
πολλοστημόριο της επίδρασης που άσκησε ο δαρβινισμός στον κόσμο της Τέχνης, εξοφλώντας ως 
ένα βαθμό και την επίδραση που άσκησε η Τέχνη σε αυτόν. 

 Η Τέχνη μετά το Δαρβίνο 

Όταν ο Κάρολος Δαρβίνος δημοσίευε την «Προέλευση των ειδών» ο κόσμος στον οποίο ζούσε ο 
άνθρωπος ήταν ένας κόσμος αμετάβλητος, ίδιος με αυτόν που είχε υπάρξει την πρώτη ημέρα της 
δημιουργίας του: Ένας ανόργανος κόσμος του Νεύτωνα στον οποίο οι πλανήτες και τα αστέρια 
διέγραφαν, με την ακρίβεια των δεικτών ενός συμπαντικού ρολογιού, προκαθορισμένες τροχιές 
και επίσης ένας οργανικός κόσμος του Λινναίου, στον οποίο τα είδη, αναλλοίωτα στο πέρασμα 
του χρόνου, κατείχαν μια μόνιμη θέση σε μια ιεραρχική κατάταξη, κορωνίδα της οποίας ήταν ο 
άνθρωπος.  
Είναι λοιπόν επόμενο οι θεωρίες του Δαρβίνου να εκθέσουν τον άνθρωπο στον πιο ριζοσπαστικό 
αναπροσδιορισμό της ύπαρξής του: Ήταν πλέον υποχρεωμένος να επιβιώνει σε ένα 
μεταβαλλόμενο κόσμο που απαιτεί συνεχή αγώνα για επιβίωση, αποτελώντας ένα ανώτερο, 
αλλά πάντως ζωικό, είδος ανάμεσα στα υπάρχοντα. Το γεγονός αυτό δεν μπορούσε να αφήσει 
ανεπηρέαστη την Τέχνη, διά της οποίας ο άνθρωπος εκφράζεται, αναπαράγοντας και 
ανασκευάζοντας την πραγματικότητα που τον περιβάλλει. 
Ο Δαρβίνος άφησε και εξακολουθεί να αφήνει το στίγμα του σε όλες τις μορφές Τέχνης. Για τους 
ιστορικούς της Τέχνης ο δαρβινισμός απετέλεσε τον μεγαλύτερο διαμορφωτικό παράγοντα του 
νατουραλισμού, του καλλιτεχνικού κινήματος που έκανε την εμφάνισή του στο τέλος του 19ου 
αιώνα. 

 
Στην νατουραλιστική θεώρηση του κόσμου, την οποία επηρέασαν τα μεγάλα επιστημονικά 
επιτεύγματα και οι ανακαλύψεις νέων φυτικών και ζωικών ειδών, δεν είχαν θέση οι υπερβατικές 
δυνάμεις. Αντιθέτως η έμφαση δίνεται στη σχολαστική παρατήρηση και ερμηνεία των γεγονότων 
με τις μεθόδους των θετικών επιστημών. Για το λόγο αυτό η καλλιτεχνική δημιουργία 
απομακρύνθηκε από την ηθικοπλασία και την αισθηματολογία του ρομαντισμού, ενώ η 
θεματολογία της εγκατέλειψε τα ιστορικομυθολογικά θέματά του, για να στραφεί προς τη Φύση, 



με την οποία ο άνθρωπος συνδέεται πλέον αναπόσπαστα, ως μέρος της και προϊόν της. 
Οι νατουραλιστές συγγραφείς υιοθέτησαν μια πιστή καταγραφή της ανθρώπινης κατάστασης 
στην οποία τα κίνητρα, οι ενέργειες και οι αποφάσεις, απογυμνωμένες από ηθικές κρίσεις, 
απέκτησαν χαρακτήρα φαινομένων της Φυσιολογίας και οι ζωγράφοι βγήκαν από τα ατελιέ τους 
για να απαθανατίσουν στιγμές της καθημερινότητας στην ύπαιθρο. 

 

Hippolyte Taine 

Ο Hippolyte Taine, που υπήρξε ο θεωρητικός του νέου ρεύματος στο έργο 
του «Η ιστορία της Αγγλικής λογοτεχνίας (1864)» αναφέρει: «Υπάρχει μια 
ορισμένη τάση για την φιλοδοξία, το θάρρος, την ειλικρίνεια, όπως ακριβώς 
υπάρχει για την πέψη, την μυϊκή κίνηση, τη ζωική θερμότητα» και αργότερα 
το 1866 στη 2η έκδοση του «Δοκιμίου Κριτικής και Ιστορίας» εξηγώντας το 
Δαρβίνο προσθέτει: «Το ανθρώπινο ζώο αποτελεί συνέχεια του πρωτόγονου 
ζώου. Και στα δύο «το αρχικό μόριο κληρονομείται, και το σχήμα που 
αποκτάει μεταδίδεται μερικά και βαθμιαία με την κληρονομικότητα» και στα 

δύο «το μόριο εξελίσσεται μόνο κάτω από την επίδραση του περιβάλλοντος του».  

Πορτραίτο του Ε. Ζολά από τον Ε. Μανέ 

Και ο Εμίλ Ζολά, ο κύριος εκφραστής του νατουραλισμού στη λογοτεχνία, 
το 1880 στο δοκίμιό του «Το πειραματικό μυθιστόρημα» αναπτύσσει την 
άποψη ότι ο μυθιστοριογράφος δεν πρέπει να αρκείται στην απλή 
καταγραφή των φαινομένων, αλλά σαν θετικός επιστήμονας, να υποβάλλει 
σε εξαντλητικό έλεγχο το περιβάλλον και την κληρονομικότητα των ηρώων 
του, προκειμένου να προσδιορίσει και να περιγράψει τον τρόπο με τον 
οποίο επηρεάζουν τους χαρακτήρες τους. Μάλιστα η πεποίθηση του αυτή 
τον οδηγούσε να εκτίθεται στις ίδιες συνθήκες με τους ήρωες των 
μυθιστορημάτων του, προκειμένου να περιγράψει το χαρακτήρα τους και να εξιστορήσει τα πάθη 
τους (λέγεται ότι πριν ολοκληρώσει το μυθιστόρημά του Νανά, μέτρησε τις διαστάσεις του 
δωματίου μιας πόρνης και επίσης ότι επισκέφθηκε επανειλημμένα τα ορυχεία, προκειμένου να 
συγγράψει το Germinal).  

 

 
Οι θεωρίες του Δαρβίνου και οι (αδιαμόρφωτες ακόμα) ιδέες για την κληρονομικότητα, 
επηρέασαν τους νατουραλιστές στη θεώρησή τους για τον άνθρωπο, εξωθώντας τις όμως στα 
ακρότατα όρια τους: Θέλοντας να αντιταχθούν στην εξιδανικευμένη εικόνα του που είχε 
σχηματίσει ο ρομαντισμός, τόνιζαν υπερβολικά και εσκεμμένα την προέλευση του από 
προγενέστερους ζωικούς οργανισμούς, προβάλλοντας ορμέμφυτα, που τον επέστρεφαν στη 
πρωτόγονη κατάσταση που λαθροβιούσε μέσα του.  
Για την τάση τους αυτή κατηγορήθηκαν (και ιδιαιτέρως ο Ζολά) για ανηθικότητα. Η απάντηση 
όμως που δόθηκε ήταν ότι το μυθιστόρημα αντιπροσωπεύει επιστημονική μελέτη και ως τέτοια 
ενδιαφέρεται μόνο για την καταγραφή και κατανόηση της ανθρώπινης κατάστασης, όπως στην 
πραγματικότητα είναι, και συνεπώς βρίσκεται πέραν των ηθικών κριτηρίων, και ως προς το 
περιεχόμενό του, και ως προς τον τρόπο γραφής.  

 



Όμως οι ιδέες του Δαρβίνου, αλλά και οι πρόοδοι στη μικροσκοπία επηρέασαν επίσης τις 
εικαστικές τέχνες. Πράγματι το καλλιτεχνικό και διακοσμητικό ύφος των μέσων του 19ου αιώνα 
που στην Αγγλία και τη Γαλλία αποκλήθηκε Art Nouveau, στην Γερμανία Jugendstil και στην 
Ισπανία Μοντερνισμός επηρεάστηκε ισχυρά από τις προόδους στη Βιολογία.  
Δεν ήταν μόνο η νέα θεματολογία που αντλήθηκε από όλες σχεδόν τις μορφές ζωής, χερσαίες ή 
υδρόβιες, πολυκύτταρες ή μονοκύτταρες, αντιληπτές με το γυμνό μάτι ή το μικροσκόπιο, ούτε οι 
ασύμμετρες κυματοειδείς γραμμές-οργανικής προέλευσης- των πινάκων και των διακοσμήσεων 
που θύμιζαν πλοκάμια μέδουσας ή έλικες αναρριχώμενου φυτού- αλλά επίσης η εισαγωγή στο 
λεξιλόγιο των καλλιτεχνών, όρων και εννοιών που παρέπεμπαν στη Φύση και τις θεωρίες του 
Δαρβίνου. Όροι όπως «βιομομορφές», «μεταβολή», και «μεταμόρφωση» είχαν γίνει κοινής 
χρήσεως ανάμεσα στους καλλιτέχνες της Art Nouveau, ενώ εκφράσεις όπως η «Εξέλιξη του 
αρχιτεκτονικού ρυθμού», «Εξέλιξη του καλλιτεχνικού γούστου» γεννήθηκαν τότε- μαρτυρώντας 
τη διεισδυτικότητα της δαρβινικής συλλογιστικής και στο πεδίο της Τέχνης.  

 
Μετά τη δημοσίευση της "Προέλευσης των ειδών"- που απέδειξε την ενότητα της Φύσης-, και της 
Καταγωγής του Ανθρώπου, -και τοποθέτησε τον άνθρωπο αμετάκλητα εντός της- η Φύση για 
τους καλλιτέχνες απετέλεσε πλέον μια οικουμενική επικράτεια, ευρύτερη από τον πολιτισμό και 
την ηθική συμβατικότητά του. Έτσι στα έργα τους η Φύση που είναι πανταχού παρούσα, 

αποπνέει ερωτισμό, είναι μεταβαλλόμενη και εμπεριέχει τον 
άνθρωπο. 

Η γυναίκα έντομο. Του Rene Lalique 

Το ρεύμα της Art Nouveau απλώθηκε στη ζωγραφική, την 
αρχιτεκτονική, την κοσμητοποιία, την εικονογραφία και άλλες 
διακοσμητικές τέχνες. Στους εκπροσώπους του περιλαμβανόταν ο 
φημισμένος καλλιτέχνης Rene Lalique, ο ποιητής-κοσμηματοποιός 
για τους συγχρόνους του, οποίος ενσωμάτωσε περισσότερο από 
κάθε άλλον την ιδέα της μεταμόρφωσης στο έργο του, καθώς 
συνδύαζε τη γυναικεία μορφή με τις μορφές λουλουδιών και 

εντόμων που εμπνεόταν από τον φυσικό κόσμο. 

Η πρόσοψη της Casa Batllo του A. Gaudi στη Βαρκελώνη 

Στην αρχιτεκτονική οι βιομορφές ενέπνευσαν τον Antonio Gaudi, του οποίου τα μοναδικά κτίρια 
στη Βαρκελώνη, ατενίζουν τον επισκέπτη, σαν έμβια όντα που έχουν εγκατασταθεί στην πόλη, 
τον βέλγο αρχιτέκτονα Victor Horta και επίσης τον Hector Guimard στις εισόδους του παρισινού 
μετρό. 

 

Ο Κ. Δαρβίνος στην αυτοβιογραφία του αναφέρει: «Βολιδοσκόπησα αρκετούς φυσιοδίφες και 
ποτέ δεν έτυχε να συναντήσω έστω και έναν που να φαίνεται να αμφιβάλλει για τη μονιμότητα 
των ειδών». Αν όμως δεν υπήρχε έστω και ένας σύγχρονος επιστήμονας του Δαρβίνου, που να 
πίστευε στη μεταβλητότητα των ειδών, δεν ισχύει το ίδιο για τους ποιητές.  
Πράγματι ο ποιητής Samuel Coleridge είχε δηλώσει σε μια φιλοσοφική διάλεξη που έκανε το 
1819: «Μια πεποίθηση που έχει γίνει πολύ κοινή ανάμεσα στους χριστιανικούς λαούς, είναι ότι η 
ανθρώπινη φυλή ξεκίνησε από μια κατάσταση αγριότητας και σιγά -σιγά από το στάδιο του 
πιθήκου, κατέληξε με διαφορετικές φάσεις, στο στάδιο του ανθρώπου«. 
Δεν είναι γνωστό αν ο Δαρβίνος είχε ακούσει ή διαβάσει τη δήλωση του Coleridge, που ήταν ένας 



από τους αγαπημένους του ποιητές, είναι όμως γνωστό ότι ο παππούς του, ο ποιητής Erasmus 
Darwin, είχε "προαναγγείλει" τη θεωρία που διατύπωσε πλήρως και απέδειξε ο εγγονός του, στο 
βιβλίο του "Ζωονομία", στο οποίο υποστήριζε ότι όλες οι μορφές της ζωής προέρχονται από έναν 
κοινό πρόγονο.  

Η είσοδος του παρισινού μετρό του H. Guimard 

 
Φυσικά η απόσταση που χωρίζει τις ολοκληρωμένες θεωρίες που διετύπωσε ο Δαρβίνος στην 
"Προέλευση των ειδών" από τη δήλωση του Coleridge και την αδρή διατύπωση μιας ιδέας για την 
Εξέλιξη του Erasmus Darwin, είναι πολύ μεγάλη. Ποιος όμως μπορεί να αμφισβητήσει ότι αν δεν 
ενέπνευσαν το Δαρβίνο, προλείαναν το έδαφος για τη διατύπωση της ρηξικέλευθης θεωρίας που 
ανέτρεψε "εν μία νυκτί" τον τρόπο που αντιλαμβανόταν ο άνθρωπος τον εαυτό του και τον 
κόσμο; 

Ας σημειωθεί επίσης ότι ο Δαρβίνος έτρεφε μεγάλη εκτίμηση για τις Τέχνες και ότι έψεγε τον 
εαυτό του γιατί από κάποια ηλικία και πέρα είχε παραμελήσει την ενασχόλησή του με αυτές.  

«Μέχρι την ηλικία τριάντα, ή πέρα από αυτήν, πολλά είδη ποίησης ... μου έδωσαν μεγάλη 
ευχαρίστηση και ακόμη ως μαθητής έπαιρνα μεγάλη ευχαρίστηση με τον Σαίξπηρ, ειδικά με τα 
ιστορικά έργα. Έχω επίσης πει στο παρελθόν ότι, η ζωγραφική και η μουσική μου προσέφεραν 
μεγάλη απόλαυση. Αλλά εδώ και πολλά χρόνια δεν έχω την υπομονή να διαβάσω μια γραμμή 
ποίησης. Προσφάτως προσπάθησα να διαβάσω Σαίξπηρ και τον βρήκα τόσο ανυπόφορα σκοτεινό 
ώστε μου προκάλεσε ναυτία. Έχω επίσης σχεδόν απολέσει την αίσθηση της απόλαυσης της 
ζωγραφικής και της μουσικής... Το μυαλό μου φαίνεται ότι έγινε ένα είδος μηχανής για την 
εξαγωγή γενικών νόμων από μια μεγάλη συλλογή δεδομένων, γιατί όμως αυτό έπρεπε να 
προκαλέσει την ατροφία εκείνου του μέρους του εγκεφάλου μόνο, από το οποίο εξαρτώνται τα 
υψηλότερα γούστα, είναι κάτι που δεν μπορώ να το συλλάβω... Αν έπρεπε να ξαναζήσω τη ζωή 
μου, θα είχα καταρτίσει έναν κανόνα, να διαβάζω λίγη ποίηση και να ακούω λίγη μουσική 
τουλάχιστον μια φορά την βδομάδα, γιατί ίσως έτσι τα τμήματα του μυαλού μου που έχουν 
τώρα ατροφήσει θα είχαν παραμείνει δραστήρια, μέσω της χρήσης τους. Η απώλεια αυτών των 
προτιμήσεων είναι μια απώλεια ευτυχίας και μπορεί ενδεχομένως να είναι επιβλαβής για τη 
διάνοια και πιθανώς ακόμη περισσότερο επιβλαβής για τον ηθικό χαρακτήρα, με την εξασθένιση 
του συναισθηματικού μέρους της φύσης μας». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Βιολογία και ο Γκαίτε     

 

                      Γκαίτε 
Συγγραφέας, φιλόσοφος, ζωγράφος, παιδαγωγός, πολιτικός αλλά και θετικός 
επιστήμονας ο Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε, αποτελεί ίσως την τελευταία 
μορφή στα ευρωπαϊκά γράμματα και τις τέχνες της οποίας το έργο παρουσιάζει 
την πολυμέρεια και τον όγκο των μεγάλων καλλιτεχνών και διανοουμένων της 
Αναγέννησης. Ο συγγραφέας του Φάουστ, ο υπουργός του κρατιδίου της 
Βαϊμάρης, ήταν ο ίδιος άνθρωπος που μελέτησε τη μεταμόρφωση στα φυτά, 
συνέβαλε στην καθιέρωση της εξελικτικής σκέψης, συνέγραψε θεωρία για τα 
χρώματα, άσκησε κριτική στη μηχανιστική αντίληψη για τη μελέτη της Φύσης και 

εισηγήθηκε την ολιστική αντίληψη για την επιστήμη. 

 
 
Αν και ο Γκαίτε είναι γνωστός για τη συμβολή του στη λογοτεχνία υπήρχαν περίοδοι στη ζωή του 
στις οποίες απορροφήθηκε πλήρως από το επιστημονικό έργο. 

 Στη διάρκεια της παραμονής του στη Βαϊμάρη και ενώ ήταν στην ηλικία των 34 ετών 

εντυπωσιασμένος τη μορφολογική ομοιότητα των οργάνων που ανήκουν σε οργανισμούς 

διαφορετικού είδους διετύπωσε την άποψη ότι όργανα αυτά δημιουργούνται με βάση ένα κοινό 

πρότυπο και συνέλαβε την ιδέα της ενότητας και της συνέχειας στη φύση. Η ιδέα μάλιστα αυτή 

που διατυπώθηκε 70 χρόνια πριν τη διατύπωση της θεωρίας της Εξέλιξης ήταν ο λόγος για τον 

οποίο ο Κάρολος Δαρβίνος τον τοποθέτησε ανάμεσα στους προδρόμους της εξελικτικής σκέψης 

στον πρόλογο της "Προέλευσης των Ειδών" 

  

Σύγκριση μεσογναθίου οστού στον άνθρωπο και τον 

πίθηκο 

Το 1784 ο Γκαίτε ανακάλυψε την ύπαρξη του μη διακρινόμενου (λόγω της  

απώθησής του στο πρόσθιο τμήμα των άνω γνάθων και της συνοστέωσής του 



 με αυτά) μεσογνάθιου οστού στον άνθρωπο. Η ύπαρξη του οστού αυτού στον πίθηκο 

προβλήθηκε από τον Γκαίτε ως επιχείρημα στην υποστήριξη της ιδέας του για τη συνέχεια και την 

ενότητα στη φύση. 

 Το 1790 στο δοκίμιό του: "Απόπειρα ερμηνείας της μεταμόρφωσης των φυτών" διετύπωσε την 

άποψη ότι όλα τα μέρη του φυτού αποτελούν μεταμορφωμένα φύλλα και επίσης υποστήριξε την 

ιδέα της ύπαρξης ενός "πρωταρχικού φυτού" από το οποίο 

προήλθαν όλα τα άλλα. Στο βιβλίο του  

γράφει: " Οποιοσδήποτε παρατηρήσει, ακόμη και επιφανειακά την 

ανάπτυξη των φυτών θα σημειώσει ότι συγκεκριμένα εξωτερικά 

μέρη του φυτού μετασχηματίζονται κατά διαστήματα ώστε να  

αποκτήσουν τη μορφή παρακείμενων μερών, άλλοτε ολότελα, 

άλλοτε σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Έτσι για παράδειγμα το απλό φύλλο μπορεί να 

μετασχηματιστεί σε διπλό, αν αντί για τους στήμονες , αναπτυχθούν τα πέταλα τα οποία είτε 

μοιάζουν ακριβώς με τα άλλα πέταλα της κορώνας στη μορφή και το χρώμα, είτε όχι, διατηρούν 

ακόμη τα ορατά σημάδια της προέλευσής τους." 

 Η μελέτη της συγκριτικής ανατομίας τον οδήγησε να εισηγηθεί το 1790 έναν νέο κλάδο των 

επιστημών της Φύσης, τον κλάδο της Μορφολογίας. Σε μια πραγματεία του το 1795 ορίζει τη 

Μορφολογία ως "αυτοτελή επιστήμη και βοηθητική της Φυσιολογίας που πρέπει να 

περιλαμβάνει τη διδασκαλία περί της μορφής, του σχηματισμού και του μετασχηματισμού των 

οργανικών σωμάτων". 

 Σε πραγματείες, επιστολές και διαλέξεις και επίσης στα βιβλία του για τη μεταμόρφωση των 

φυτών και τη θεωρία των χρωμάτων αναπτύσσει τις ιδέες του για την επιστήμη και καταφέρεται 

εναντίον της μηχανιστικής θεώρησης του κόσμου που είχε επιβάλλει η νευτώνεια Φυσική. 

 Με φράσεις του όπως οι ακόλουθες "Τα φυσικά αντικείμενα πρέπει να γίνεται η προσπάθεια να 

κατανοούνται και να μελετώνται όπως στην πραγματικότητα είναι και όχι όπως διευκολύνουν τον 



παρατηρητή τους να είναι.." ή "Αντιλαμβανόμαστε κάθε μεμονωμένο ζώο ως ένα μικρό κόσμο 

που υπάρχει για να εξυπηρετεί τη δική του σκοπιμότητα με τα δικά του μέσα. Κάθε δημιούργημα 

έχει δικό του λόγο ύπαρξης. Όλα τα μέρη του έχουν μια άμεση επίδραση το ένα στο άλλο, μια 

σχέση το ένα με το άλλο,... έτσι ώστε δικαιολογημένα να το μελετούμε ως ενιαίο από την άποψη 

της Φυσιολογίας.", και ακόμα στο κείμενό του "Για το πείραμα ως ενδιάμεσο του υποκειμένου και 

του αντικειμένου" : "Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην προσπάθειά 

μας να αποφύγουμε εσπευσμένα συμπεράσματα από τα πειράματα ή να είμαστε πάρα πολύ 

προσεκτικοί στην άμεση χρησιμοποίηση αυτών των συμπερασμάτων προκειμένου να 

επιβεβαιώσουμε κάποια θεωρία. Γιατί κατά τη μετάβαση από τα εμπειρικά στοιχεία στην κρίση, 

από την γνώση στην εφαρμογή, όλοι οι εσωτερικοί εχθροί του ανθρώπου καιροφυλακτούν: Η 

φαντασία που τον ανυψώνει πριν καταλάβει ότι τα πόδια του έχουν εγκαταλείψει το έδαφος, η 

ανυπομονησία, η βιασύνη, η αυτοϊκανοποίηση, η ακαμψία, η φορμαλιστική σκέψη, η 

προκατάληψη, η επιπολαιότητα, η αναξιοπιστία, όλο αυτό το συνονθύλευμα και η ακολουθία του, 

βρίσκονται εδώ και ενεδρεύουν εκπλήσσοντας όχι μόνο τον ενεργό παρατηρητή αλλά και τον 

στοχαστικό παρατηρητή που φαίνεται ασφαλής από όλο αυτό το πάθος." εισάγει την ολιστική 

αντίληψη για τη μελέτη της Φύσης, ασκεί κριτική στο διαφαινόμενο ανταγωνισμό και επισημαίνει 

τη θεωρητική σκέψη που βρίσκεται πίσω και από την πιο απλή παρατήρηση. 

 
Στις μέρες του η επιστημονική εργασία του Γκαίτε υποτιμήθηκε καθώς ήταν ξένη προς το 
ποσοτικό μηχανιστικό πρότυπο που δέσποζε για τη μελέτη της Φύσης και αντί της 
αποστασιοποιημένης προσέγγισης του αντικειμένου από τον ερευνητή του, υπογράμμιζε την 
άμεση "συνομιλία" του με αυτόν. Η εργασία του αντιμετωπίστηκε ως προϊόν μιας καλλιτεχνικής 
φύσης που προσπάθησε να ερμηνεύσει τα φαινόμενα της Φύσης με ένα είδος φιλοσοφικού 
ιδεαλισμού. 
Μετά όμως την εμφάνιση της φαινομενολογίας στον 20ο αιώνα, δηλαδή της προσπάθειας να 
απαλλαχτεί ή ερμηνεία των φαινομένων, από τις προϊδεάσεις του μελετητή τους, φαίνεται ότι η 
πρόβλεψη του Γκαίτε ότι "κάποια μέρα οι επιστημονικές μελέτες μου, παρά το λογοτεχνικό έργο 
μου, θα αναγνωριστεί ως η μεγαλύτερη συνεισφορά μου στην ανθρωπότητα" αρχίζει να 
επιβεβαιώνεται. 

 

 

 



Αrt  Nouveau 
 

Art Nouveau είναι το λεγόμενο "μοντέρνο στυλ" αναπτύχθηκε στα τέλη του 19 ου αιώνα. Αν και 
χρονολογείται περίπου μεταξύ 1890 και 1910, πρώτη πραγματική αναγνώριση της ως ένα 
σημαντικό νέο κίνημα στην τέχνη και το design συνέβη στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού το 
1900. Είναι εκδηλώνεται ως διεθνής και ευέλικτο στυλ που επηρέασε κάθε είδους τέχνη και την 
τέχνη από την αρχιτεκτονική μέχρι τις διακοσμητικές τέχνες. Καθολική έκκληση του βασίστηκε 
στην προσπάθεια των καλλιτεχνών να εξηγήσει και να εκφράσει τη νέα εποχή που μπαίνει σε από 
τις απίστευτες επιστημονικές ανακαλύψεις του δέκατου ένατου αιώνα. Τα πεδία της 
επιστημονικής έρευνας που επηρεάζονται περισσότερο Art Nouveau ήταν μικροσκοπία, η 
ανάπτυξη της θεωρίας του κυττάρου, η βοτανική, η νευρολογία, η ψυχολογία, και η θεωρία της 
εξέλιξης. Μερικοί από τους καλλιτέχνες ήταν απλώς ερασιτέχνες γοητευμένος από τις τελευταίες 
επιστημονικές ανακαλύψεις, ενώ ορισμένοι είχαν πραγματική επιστημονική βαθμούς στη 
βιολογία ή γεωλογία. 

Η εφεύρεση του μικροσκοπίου είχε τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο με καλλιτέχνες έβλεπαν τον 

κόσμο. Η πρώτη σημαντική ανακάλυψη που οδήγησε στην εφεύρεση αυτή ήταν η 

συνειδητοποίηση ότι οι φακοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεγεθύνει τα αντικείμενα που 

ήταν σε μικρές να δούμε καθαρά με γυμνό μάτι. Μέχρι το 1400 οι δύο κοίλες και κυρτές φακοί 

που χρησιμοποιούνται σε γυαλιά για τη βελτίωση προβλήματα όρασης. Το 1608 μαθητευόμενος 

ενός κατασκευαστή θέαμα είναι τυχαία ανακάλυψε ότι η τοποθέτηση δύο φακούς, ένα πίσω από 

το άλλο θα μπορούσε να κάνει μακρινά αντικείμενα εμφανίζονται πιο κοντά, δημιουργώντας έτσι 

το πρώτο τηλεσκόπιο. Galileo, ακούγοντας αυτή τη νέα συσκευή αμέσως προχώρησε στην 

παραγωγή δική του εκδοχή, και στη διαδικασία, συνειδητοποίησε ότι η αναδιάταξη των φακών 

θα μεγεθύνει τα αντικείμενα που ήταν κοντά. Ανακάλυψη του Γαλιλαίου οδήγησαν άλλους 

επιστήμονες να δημιουργήσουν το δικό τους μικροσκόπια, κάνουν προσαρμογές και βελτιώσεις, 

και να διερευνήσει τις δυνατότητες που αυτή η νέα εφεύρεση ανοίξει. Το μικροσκόπιο έφερε μαζί 

του ένα θησαυρό ανακαλύψεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Ένα ολόκληρο παράλληλο σύμπαν, 

που μέχρι τώρα ήταν αόρατα θα μπορούσε τώρα να παρατηρηθεί με τη βοήθεια ενός 

μικροσκοπίου. Μικροοργανισμούς όπως τα βακτήρια και οι ιοί, προηγουμένως άγνωστο μέρη του 

σώματος, όπως τα κύτταρα και τα τριχοειδή αγγεία, η ανατομία των εντόμων οι οποίες ήταν 

αρκετά μεγάλο για να βλέπε γενικά, αλλά είναι πολύ μικρό για να εξετασθεί λεπτομερώς με 

γυμνό μάτι, όλα αυτά και περισσότερα, θα μπορούσαν τώρα να μελετηθεί. 

Η ικανότητα για να δείτε μικροοργανισμούς και να παρακολουθήσουν τη συμπεριφορά τους 

οδήγησε στη θεωρία μικρόβιο της νόσου. Στη δεκαετία του 1860, ο Γάλλος χημικός Louis Pasteur ο 

οποίος καλείται να μελετήσει μια ομάδα των μολυσμένων μεταξοσκώληκες. Ανακάλυψε 

μικροοργανισμών στο σώμα του μεταξοσκώληκα και την τροφή τους. Κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι οι περισσότερες μολυσματικές ασθένειες που προκαλούνται από μικροοργανισμούς. Αυτό 

σήμαινε ότι οι ασθένειες αυτές θα μπορούσαν να θεραπευτούν με την καταστροφή των 

μικροοργανισμών που εμπλέκονται ή πρόληψη είσοδο τους μέσα στον οργανισμό στην πρώτη 
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θέση. Η χρήση των αντισηπτικών τώρα θα μπορούσε να βοηθήσει να επιβραδύνει την εξάπλωση 

των ασθενειών πριν να μετατραπεί σε επιδημίες, και τα νέα φάρμακα θα μπορούσαν να 

αναπτυχθούν αποτελεσματικά οι οποίες θα στοχεύσουν και να σκοτώσουν τον οργανισμό 

υπεύθυνο για την συγκεκριμένη ασθένεια. Προηγουμένως, οι γιατροί που προβλέπεται 

ξεκούραση και υγιεινά τρόφιμα για σχεδόν κάθε ασθένεια που αντιμετώπισαν. Τώρα που η 

πραγματική αιτία ήταν γνωστό κατέστη δυνατό να ερευνήσουν πιο αποτελεσματική τακτική για 

την αντιμετώπιση ασθενειών. 

Μια άλλη επιρροή ανακάλυψη έγινε το 1665 από τον Άγγλο επιστήμονα Robert Hooke. 

Μελετώντας ένα κομμάτι του φελλού κάτω από ένα μικροσκόπιο, παρατήρησε ότι ήταν 

αποτελούνταν από μικροσκοπικά διαμερίσματα που ονόμασε τα κύτταρα. Αρκετοί επιστήμονες 

πήγαν σε κύτταρα μελέτη και τη δομή τους σε μεγαλύτερο βάθος. Τέλος, μεταξύ 1838 και 1839, 

Γερμανοί επιστήμονες Matthias Jakob Schleiden και Theodor Schwann προέβαλε τη θεωρία των 

κυττάρων. Αυτή η θεωρία αναφέρει ότι όλα τα έμβια όντα που αποτελούνται από μικροσκοπικά 

κύτταρα. Αν και τα κύτταρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία τους, όλα τα φυτά, τα 

ζώα και ακόμη και μικροσκοπικά μονοκύτταροι οργανισμοί όλα είναι χτισμένη από την ίδια 

βασική μονάδα της ζωής. Στη δεκαετία του 1860, ο Rudolf Virchow δήλωσε ότι τα κύτταρα 

πολλαπλασιάζονται με διαίρεση, έτσι ώστε όλα τα κύτταρα δημιουργούνται από άλλα κύτταρα, 

και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί προέρχονται από ένα μόνο κύτταρο, δεν έχει σημασία τι θα 

πήγαινε για να γίνει το κύτταρο πολλαπλασιάζεται. Θεωρία κυττάρων άνοιξε μια εντελώς νέα 

κατανόηση του κόσμου. Έφερε τη συνειδητοποίηση ότι όλες οι μορφές ζωής συνδέονται στενά σε 

ένα βαθύ δομικό επίπεδο. Καλλιτέχνες ερμηνεύεται θεωρία κυττάρων ως απόδειξη ότι όλες οι 

μορφές της οργανικής ζωής μοιράζονται την ίδια μικροσκοπική μονάδα. Συνεπώς, τα φυτά, τα ζώα 

και τους ανθρώπους διαφέρουν σε γενικές γραμμές σχήμα αντί εσωτερική ουσία. Στα μάτια τους, 

η έννοια της Μεταμόρφωσης του Οβίδιου είχε πλέον επιστημονική αιτιολόγηση. Η ιδέα του 

μετασχηματισμού έγινε ένα από τα βασικά θέματα της Art Nouveau στυλ. Τα ανθρώπινα σώματα 

μετατραπεί σε φυτά, έντομα, πουλιά ή έγινε ένα δημοφιλές μοτίβο. Καλλιτεχνικών 

φαντασιώσεων έφερε στη ζωή μια μεγάλη ποικιλία από σύνθετες εικόνες των ανθρώπινων και 

ζωικών οργανισμών. Μερικά κομμάτια της τέχνης από την αρχιτεκτονική μέχρι τις διακοσμητικές 

τέχνες δείχνουν συναρπαστικά προσπάθειες που αντιπροσωπεύει το ίδιο το κύτταρο κατά τη 

διαδικασία της μίτωσης, που ρέει σε διάφορα σχήματα και σχέδια. 

Αυτό το συναίσθημα της σύνδεσης των ανθρώπων με τον υπόλοιπο κόσμο, και την γοητεία με 

μετασχηματισμού επίσης υπό την ώθηση από τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου. Ο Κάρολος 

Δαρβίνος δημοσίευσε Με την Καταγωγή των Ειδών μέσω της Φυσικής Επιλογής, ή τη διατήρηση 

των ευνοημένων φυλών στον αγώνα για τη ζωή το 1859. Ο Δαρβίνος υποστήριξε ότι οι οργανισμοί 

δεν εμφανίζονται απλώς σε μια σταθερή μορφή και να συνεχίσει για πάντα, αλλά ότι όλοι είχαν 

εξελιχθεί από τις προηγούμενες μορφές μέσα από τη διαδικασία της φυσικής επιλογής. 

Ορισμένες τυχαία μεταλλάξεις που συμβαίνουν σε έναν οργανισμό μπορεί να καταστήσει κάπως 

ανώτερο από άλλα μέλη του είδους της. Αυτή η μετάλλαξη δίνει συνέχεια στον οργανισμό 

μεγαλύτερη πιθανότητα να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν, ενδεχομένως, περνώντας κάτω 

από το ευεργετικό μετάλλαξη στους απογόνους του. Με τη σειρά τους, δίνεται μια καλύτερη 



ευκαιρία για να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν. Πάροδο του χρόνου, όπως εκείνα με την 

μετάλλαξη ζουν περισσότερο εκείνων χωρίς αυτό, η μετάλλαξη μπορεί να γίνει ένα γνώρισμα του 

είδους ως σύνολο, γιατί μόνο εκείνα με αυτό το γνώρισμα θα επιβιώσουν. Με τον τρόπο αυτό, οι 

ομάδες από μέλη ενός είδους, αν τοποθετηθεί σε διαφορετικές συνθήκες μπορεί τελικά να 

εξελιχθεί σε εντελώς ξεχωριστά είδη, τόσο διαφορετικές που δεν θα μπορούν πλέον να είναι σε 

θέση να αναπαράγουν ένα με το άλλο. Η θεωρία του Δαρβίνου προσελκύσει τεράστια προσοχή 

τόσο θετικές όσο και αρνητικές, και δημιουργούνται επιχειρεί να αποδείξει είτε, ή να διαψεύσουν 

το κύρος του. Περαιτέρω έρευνα σε τομείς όπως η παλαιοντολογία σύντομα κατέστησε σαφές ότι 

πολλά είδη, τώρα σε μεγάλη απόσταση μόλις είχε μοιραστεί έναν κοινό πρόγονο. Θα ήταν εύκολο 

να υποθέσουμε ότι σε κάποιο σημείο όλα τα έμβια όντα που υπάρχουν σήμερα είχε εξελιχθεί από 

ένα μόνο είδος, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. 

Η ταξινόμηση και η μελέτη των φυτών και των ζώων ενδιαφέρει επίσης τους καλλιτέχνες Art 

Nouveau. Το δέκατο ένατο αιώνα έφερε μεγάλες βελτιώσεις στο σύστημα ταξινόμησης των 

οργανισμών. Στη δεκαετία του 1820, Ελβετό βοτανολόγο Augustin Πύραμος de Candolle βελτίωσε 

το ήδη χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης με έμφαση εσωτερική δομή, όχι μόνο την 

εξωτερική εμφάνιση. Το σύστημα που ονομάζεται για πολύ αυστηρότερο έλεγχο της τα είδη που 

ταξινομούνται και ανακαλύψεις, όπως το μικροσκόπιο ήταν πολύ χρήσιμη σε αυτή τη διαδικασία. 

Είναι, επίσης, προχωρήσει σημαντικά την επιστήμη της βοτανικής και όμορφα λεπτομερή σχέδια 

έγιναν για να δείξει τις διάφορες περιπλοκές και τα χαρακτηριστικά του φυτού. 

Το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών στη βοτανική είναι εμφανής σε πιο επίπεδο από ό, τι πραγματικά 

φανταστικό ερμηνείες τους των κυττάρων, εξέλιξη και μικροοργανισμούς. Art Nouveau 

παρουσιάζει μια γοητεία με τις φυσικές μορφές των φυτών. Ο διάσημος συγγραφέας και κριτικός 

τέχνης, John Ruskin στο βιβλίο του Οι πέτρες της Βενετίας , διακήρυξε ότι: «όλα τα όμορφα έργα 

τέχνης πρέπει να μιμηθεί είτε εκ προθέσεως, ή τυχαία μοιάζουν με τις φυσικές μορφές." Η 

επιρροή θεωρητικό έργο Γραμματική της στολίδι από Owen Jones δείχνει μια σεβασμό για τη 

φύση. Ξεκινά η αναζήτηση για "επιστροφή στη φύση για έμπνευση φρέσκο», η οποία έγινε το 

μανιφέστο του κινήματος Art Nouveau. Το ίδιο το έργο βασίστηκε στην επιστημονική βοτανική 

άτλαντες του 19 ου αιώνα και δείχνει αφιέρωσε προσοχή στις μικρές λεπτομέρειες του κάθε 

φύλλο και λουλούδι, το οποίο μοιράστηκε με τους καλλιτέχνες. Το έργο των πολλών Art Nouveau 

σχεδιαστές αντανακλά μια δήλωση και εκφράζονται από τον Αύγουστο Pugin "ο Θεός-φυσικές 

μορφές των φύλλων και των λουλουδιών θα πρέπει να είναι πιο τέλειο και όμορφο από ό, τι 

οποιαδήποτε εφεύρεση του ανθρώπου." Αυτή η γοητεία με τις φυσικές μορφές έχει βαθιές 

ιστορικές ρίζες στη γοτθική Τέχνη. Η αναβίωση της γοτθικής τέχνης έγινε ένα από τα πιο 

σημαντικά στιλιστικές κινήσεις κατά τη στιγμή της Art Nouveau, με βάση ένα κοινό σεβασμό για 

τη φύση. Μερικοί από τους καλλιτέχνες που θα συλλέγει βοτανικό λογοτεχνία , φωτογραφίες, 

άλμπουμ και των αποξηραμένων φυτών, και αντικατοπτρίζουν αυτές τις πηγές στην τέχνη τους 

κυριολεκτικά. Η στιλιστική τάση καλύτερα χαρακτηρίζεται από τη Γαλλία στο έργο του Emile Galle. 

Γυαλί και έπιπλα Του απασχολούνται συχνά πολύ άμεσες αναφορές στο βοτανικό πηγές. Κάθε 

λάμπα του είναι μια απόδοση ενός συγκεκριμένου φυτού με όλα τα επιστημονικά χαρακτηριστικά 

του. Δεν αποτελεί έκπληξη το Galle σπούδασε βοτανική στην Γερμανία και έκανε πολλή δουλειά 
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σαν εικονογράφος για ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Ταυτόχρονα φυσικές μορφές είχε πνευματικές 

έννοιες για Galle. Γραφείο του με τίτλο Οι καρποί του Πνεύματος βασίζεται σε συμβολικές 

ερμηνείες των φυσικών μορφών, που προέρχεται από την γοτθική τέχνη. 

Όπως επίσης και την επίδραση της βοτανικής, ένα ενδιαφέρον για τη νέα επιστήμη των νεύρων 

αντανακλάται στην ελικοειδή εμφάνιση ορισμένων αρ νουβό έργα. Ένα χέρι γυαλί εκτίθενται σε 

έκθεση του 1900 έγινε μια αίσθηση. Είναι ένα τέλειο μοντέλο ανατομική με την επιφάνεια του 

γυαλιού δημιουργημένο σε μορφή έρποντα τένοντες και τα νεύρα εξάπλωσης. 

Δύο Γάλλους νευρολόγους που επηρεάζεται Art Nouveau ήταν ο Jean-Martin Charcot και 

Bernheim Hippolyte. Τους τομείς της έρευνας ήταν ψυχικών διαταραχών, τα όνειρα και τον 

υπνωτισμό. Η έρευνα αυτή επηρέασε την ανάπτυξη της Art Nouveau εσωτερικό. Οι σχεδιαστές 

συνειδητοποίησαν ότι ορισμένα σχήματα και τα χρώματα είναι ευεργετική για την ψυχική ευεξία. 

Παράλληλα έγινε μια προσπάθεια να αντανακλούν το έργο του ανθρώπινου νου και των 

συναισθημάτων με τα χρώματα και τα σχήματα από γυαλί. Το βάζο Tranquility στο Solitude με 

πλούσια, περιστροφική χρώμα του, και shimmering, που αντλείται, νατουραλιστική διακόσμηση 

παρουσιάστηκε από τους κριτικούς ως «μια εκδήλωση των ονείρων και γοητεία". 

 

 

Βio-Art: Μια ακόμη χαμένη ευκαιρία της κριτικής 
Η Bio-Art, η τέχνη που "χρησιμοποιεί ως μέσο, αλλά και ως μορφή παρεμβατικού 

σχολιασμού, τη βιοτεχνολογία -την καλλιέργεια ζωντανού ιστού, μορφολογικές τροποποιήσεις,  

βιο-μηχανολογικές κατασκευές" θα μπορούσε να καταδείξει την υποκρισία του 

τεχνοεπιστημονικού  λόγου. ..Μήπως όμως απλά συνέβαλε στην περαιτέρω νομιμοποίηση των 

βιοτεχνολογικών εταιρειών; 

Η πρωτοτυπία του νεο-κιτς 

Έχει τουλάχιστον είκοσι χρόνια που η ευρωπαϊκή εκπαίδευση, η έρευνα και η βιοτεχνολογική 

βιομηχανία συνεργάζονται πλέον ανοιχτά μεταξύ τους και με δημόσιους μάλιστα πόρους. Ακόμη 

παλαιότερη και γενεσιουργός για τον βιοτεχνολογικό κλάδο ήταν η συνεργασία εταιρειών και 

στρατών.(1) Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, και πάντως πριν οι μεσσιανικές 

υποσχέσεις της βιοτεχνολογικής βιομηχανίας περί υπέρβασης της φτώχειας και της αρρώστιας 

χάσουν τελείως την αίγλη τους (για να αντικατασταθούν από τον μύθο των βιοκαυσίμων,  μιας 

σειράς δήθεν πράσινων επινοήσεων και κατόπιν από την ενεργειακή-περιβαλλοντική κρίση) ένα 

νέο είδος κιτς άρχισε να παρεισφρύει στις μεγάλες καλλιτεχνικές εκθέσεις (συχνά στο άγονο 

έδαφος των λεγόμενων “νέων τεχνολογιών” (1): Από το φωσφορίζον κουνέλι ενός βραζιλιάνου 

καλλιτέχνη το 2000 μέχρι το τριαντάφυλλο που αντέχει στις συνθήκες του πλανήτη Άρη του 2005 

(2), τα έργα της Bio-Art φαινόταν να ακολουθούν τη ροή της ευρείας εκλαΐκευσης των βιο-

εμπορευμάτων, αλλά και να διευρύνουν το πεδίο σημασιοδότησης του υλικού τους, στην 



προκειμένη περίπτωση του κουνελιού ή του ρόδου…(Τελικά μάλλον εξαντλούσαν παρωχημένα 

στερεότυπα -την τρυφερότητα των κατοικίδιων και την εξώκοσμη επιμονή του ρομαντικού έρωτα- 

ως να ήταν ακόμη ενεργές μεταφορές.) Μία καλλιτέχνης μάλιστα στην Καλιφόρνια (3) φύτεψε 

χίλια δέντρα από τον ίδιο γενετικά τροποποιημένο σπόρο με διακηρυγμένο της στόχο την 

εξοικείωση των περαστικών με τη γενετική μηχανική και με ένα σύνθημα μάλλον αθέλητα 

ειρωνικό, που παρέπεμπε στους αγώνες των ινδών αγροτών της δεκαετίας του ’90: “οι σπόροι στο 

λαό”! 

 

Σίγουρα μπορεί να κατηγορήσει κανείς τους καλλιτέχνες της λεγόμενης Bio-Art για έλλειψη 

φαντασίας, αφού όλες οι βιοτεχνολογικές εφαρμογές, από τις γενετικές επεμβάσεις και την 

κλωνοποίηση μέχρι τη νανοτεχνολογία και τη συνθετική βιολογία, αποτελούν ούτως ή άλλως 

μίμηση και εφαρμογή στην κυριολεξία των μεταφορών της δυστοπικής sci-fi των μεσοπολεμικών 

έργων του Χ. Τζ. Γουελς, του Γ. Ζαμυάτιν, του Άλντους Χάξλεϋ και πολλών άλλων. Πέρα όμως από 

το ούτως ή άλλως πολύ ασαφές ζήτημα της πρωτοτυπίας και της δημιουργικότητας στην 

καλλιτεχνική αγορά, τίθεται κι ένα ακόμη: Μήπως η Bio-Art έπαιξε, χωρίς απαραίτητα να το 

επιδιώκουν οι καλλιτέχνες, έναν ρόλο που δεν είχε επιλέξει; Μήπως τελικά οι βιοτεχνολογικές 

εταιρείες χρειάζονταν μια περαιτέρω νομιμοποίηση διαμέσου του καλλιτεχνικού laissez faire; 

Δεν έχουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα 

  



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 

 

 

o ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 

  

   Με τον όρο Λογοτεχνία εννοούμε τα γραπτά και προφορικά προϊόντα του έντεχνου λόγου. Η 
λογοτεχνία είναι έννοια στενότερη από τη γραμματεία, που περιλαμβάνει το σύνολο των - 
γραπτών κατά κανόνα- κειμένων μιας συγκεκριμένης κοινότητας. Αυτό, λοιπόν, που διαφοροποιεί 
τα λογοτεχνικά κείμενα από τα μη λογοτεχνικά είναι η «λογοτεχνικότητα». Η έννοια της 
λογοτεχνικότητας βέβαια δεν μπορεί να οριστεί εύκολα, γι' αυτό και ο χώρος της Λογοτεχνίας δεν 
μπορεί να καθοριστεί με αυστηρά όρια. 

           
                                                                                                               

o ΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

 

Ένας πολύ συνηθισμένος ορισμός της Λογοτεχνίας είναι ο ορισμός της λογοτεχνικής 
γραφής ως γραφής που αποκλίνει από τη συνηθισμένη χρήση της γλώσσας. Αυτήν την 
κατεύθυνση στη μελέτη της λογοτεχνίας έδωσαν οι Ρώσοι φορμαλιστές, οι οποίοι 
θεωρούσαν χαρακτηριστικό της λογοτεχνικότητας την ιδιαίτερη οργάνωση της 
γλώσσας: ο λογοτέχνης με τη χρήση διαφόρων «τεχνασμάτων» «παραμόρφωνε» τη 
συμβατική γλώσσα, η οποία γινόταν «ανοίκεια» - εξού και η περιώνυμη "ανοικείωση", 
στην οποία οι οπαδοί του κλάδου συμπύκνωναν τη λογοτεχνικότητα της λογοτεχνίας. 
Να σημειωθεί ότι η ανοικείωση δεν προέκυπτε μόνο από την τοποθέτηση μιας 
αλλότριας μορφής εκεί όπου η κοινή γλώσσα συνήθιζε να τοποθετεί μία άλλη, πιο 
οικεία, αλλά και ο ενοφθαλμισμός μιας απλής εκεί όπου αναμενόταν μία σύνθετη. Σε 
αυτή τη βάση η λογοτεχνικότητα υπάγεται στον όρο "δυσπρόσιτη μορφή", που καλύπτει 
και τις δύο περιπτώσεις. Το πρόβλημα που προκύπτει από αυτόν τον ορισμό είναι οι 
δυσκολίες του ακριβούς καθορισμού της συμβατικής γλώσσας, από την οποία αποκλίνει 
η λογοτεχνική.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1


o ΩΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ 

 

Υπάρχει η τάση να ορίζονται ως λογοτεχνικά κείμενα τα κείμενα που θεωρούνται «καλά», που 
έχουν δηλαδή αξιολογηθεί ως ανώτερα από κάποια άλλα και προσφέρουν στον αναγνώστη 
αισθητική απόλαυση. Μια τέτοια θεώρηση είναι προβληματική, γιατί δεν υπάρχουν κάποια εγγενή 
κριτήρια με τα οποία μπορεί να αξιολογηθεί ένα κείμενο . οι αισθητικές αντιλήψεις δεν 
παραμένουν αμετάβλητες μέσα στον χρόνο, γιατί εξαρτώνται απόλυτα από το περιβάλλον, τις 
πεποιθήσεις και τους προβληματισμούς κάθε εποχής. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν, ένα κείμενο που σε 
μια συγκεκριμένη εποχή είχε αναγνωρισμένη λογοτεχνική αξία, σε κάποια άλλη να πάψει να 
ανταποκρίνεται στους σύγχρονους προβληματισμούς και να χάσει την αξία του. Επιπλέον, η 
αξιολόγηση ενός έργου συχνά καθορίζεται από τη συγκεκριμένη εικόνα που έχουμε σχηματίσει για 
τον «λογοτεχνικό κανόνα»: αν διαβάσουμε ένα έργο γνωρίζοντας ότι είναι έργο ενός 
αναγνωρισμένου και καταξιωμένου λογοτέχνη θα το αξιολογήσουμε θετικά με αυτό το κριτήριο, 
ενώ μπορεί να απορρίψουμε κάποιο άλλο γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι πρόκειται για έργο 
ενός λογοτέχνη που θεωρείται ελάσσων. Ενδεικτικό της σχετικότητας των αξιολογικών κρίσεων 
είναι το πείραμα του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Cambridge I. A. Richards, ο οποίος το 1929 
έδωσε στους φοιτητές του ποιήματα χωρίς να αποκαλύψει τους συγγραφείς τους και ζήτησε να 
εκφράσουν την αξιολογική τους κρίση: οι φοιτητές απέρριψαν πολλά ποιήματα καθιερωμένων 
ποιητών και προτίμησαν άλλα, άγνωστων ή υποτιμημένων. 

 

o Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

 

Το διάβασμα ανοίγει το δρόμο της μάθησης, προσφέρει τη γνώση για την συμμετοχή στην 
κοινωνία και την οικονομική  δραστηριότητα. Είναι ευχαρίστηση, ψυχαγωγία και φέρνοντάς  μας 
σε επαφή με τη διαχρονική ανθρώπινη σκέψη μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και 
τους συνανθρώπους μας. 

 

o ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 
Στις 2 Απριλίου, ημέρα γέννησης του μεγάλου παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, εορτάζεται η 
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/1929


o ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
                                                                                                 
 

 
 

1. BROCK: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, Τόμος Ι 
 
Μερικοί δυσκολεύονται να κατανοήσουν το πώς είναι δυνατόν οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι να 
είναι στενοί συγγενείς. Πώς θα αντιδρούσατε στην παρατήρηση ότι ο πλανήτης μας έβριθε από ζωή 
3,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν καν εμφανιστούν χιμπατζήδες, άνθρωποι, πεύκα, και πεταλούδες; 
Πώς θα αντιδρούσατε στη διαπίστωση ότι άμεσοι απόγονοι αυτών των πρώτων κατοίκων του 
πλανήτη ζουν ακόμη και σήμερα ανάμεσά μας, αλλά εμείς δεν τους βλέπουμε;… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Βιολόγος... Στάινμπεκ  
 

   

Εισαγωγή 
Το 1940 στο Μόντερεϋ της Καλιφόρνιας, ένας επιστήμονας και ένας 
συγγραφέας επιβιβάστηκαν σε ένα ψαροκάικο για να ξεκινήσουν ένα ταξίδι 
4.000 μιλίων στη θάλασσα του Κορτέζ (Κόλπος της Καλιφόρνιας).  
Τους ένωνε το ίδιο πάθος για τη ζωή, η αγάπη για το λόγο, ο βαθύς 
σεβασμός για όλα τα έμβια όντα κι είχαν κι οι δύο τους, την ίδια κοφτερή 
ματιά. 
Σκοπός του ταξιδιού τους ήταν να συλλέξουν τα διαφορετικά είδη ζώων 
που θα συναντούσαν στο ταξίδι τους, αλλά και να περιγράψουν την 
περιπέτεια που επρόκειτο να ζήσουν . 

Στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, αλλά και στη διάρκεια της μακράς και βαθειάς φιλίας τους, 
επηρέασε ο ένας τον άλλον. 



                                                                                                                 J. Steinbeck 

Ο επιστήμονας, ο Ed Ricketts, ένας νεαρός ταλαντούχος βιολόγος έμαθε να 
διατυπώνει καλύτερα τις ιδέες του. Ο συγγραφέας, ο John Steinbeck, (που 
είχε ήδη σπουδάσει στο Πανεπιστήμιου του Stanford θαλάσσια βιολογία, 
χωρίς όμως να πάρει το πτυχίο του), έγινε δραστήριος συλλέκτης 
θαλασσίων οργανισμών και βοηθούσε συχνά το φίλο του στο Βιολογικό 
Εργαστήριο Ειρηνικού Ωκεανού, που ο τελευταίος είχε ιδρύσει. Επίσης 
εμπνεύστηκε από την προσωπικότητά του, ένα πρότυπο που συναντιέται σε 
πολλούς χαρακτήρες των μυθιστορημάτων του. 
Το προϊόν της περιπέτειάς τους δεν ήταν μόνο τα χιλιάδες δείγματα που συνέλλεξαν, αλλά και ένα 
διήγημα που συνέγραψαν, το "Ημερολόγιο Ταξιδιού από τη Θάλασσα του Κορτέζ".  

Ed Ricketts 

Στο βιβλίο αυτό εξιστορούνται τα καθημερινά γεγονότα που έζησαν, οι δυσκολίες της συλλογής 
των δειγμάτων, οι διαπραγματεύσεις τους με τους τελωνειακούς υπαλλήλους και τον τοπικό 
πληθυσμό και πολλά άλλα. Αυτό όμως που κάνει το βιβλίο άξιο να διαβαστεί, ιδιαίτερα από έναν 
βιολόγο, είναι ο τρόπος με τον οποίο στρέφει την προσοχή του αναγνώστη του, από τους 
μεμονωμένους θαλάσσιους οργανισμούς που περιγράφονται, στο οικοσύστημα του οποίου 
αποτελούν πρόσκαιρο μέρος του. 

To biology4u μετέφρασε και απέδωσε δύο αποσπάσματα της "Θάλασσας του Κορτές" που τα 
παρουσιάζει στους αναγνώστες του. Στο πρώτο επιχειρείται μια ερμηνεία της ανάγκης του 
ανθρώπου να ερευνά, ενώ στο δεύτερο ξεδιπλώνεται η οικολογική αντίληψη που απέκτησε ο 
συγγραφέας, η οποία για πολλούς από τους κριτικούς του, σηματοδότησε όλο το έργο του. 
Πιστεύουμε ότι σπανίως επιστημονικά αντικείμενα περιγράφηκαν με τόση σαφήνεια και 
γλαφυρότητα όσο στη "Θάλασσα του Κορτές"  

Η θάλασσα του Κορτές 

Με τις λαστιχένιες μπότες κινηθήκαμε πέρα από το επίπεδο που αποκαλύφθηκε από την 
παλίρροια που είχε αποσυρθεί. Μια λασπώδης άμμος έκανε το νερό σκοτεινό όποτε μια πέτρα ή 
ένα κομμάτι από κοράλλι αναποδογύριζε. Και όπως συμβαίνει πάντοτε όποτε ένας ψάχνει, πολύ 
σύντομα μας συντρόφεψε ένας αριθμός μικρών παιδιών. Η ίδια η στάση της αναζήτησης, η αργή 
μετακίνηση με το κεφάλι κάτω, φαίνεται να προσελκύει τους ανθρώπους. «Τι χάσατε;» μας 
ρωτούν. «Τίποτε» 

«Τότε γιατί ψάχνετε;» Και αυτή είναι μια ενοχλητική ερώτηση. Ψάχνουμε για κάτι που φαίνεται 
αληθινό σε εμάς. Αναζητούμε την κατανόηση, αναζητούμε την αρχή που θα μας εξηγήσει το 
πρότυπο όλης της ζωής, αναζητούμε τη σχέση ανάμεσα στα πράγματα, με τον ίδιο τρόπο που ο 
νεαρός άνδρας ψάχνει για ένα ζεστό φως στα μάτια της γυναίκας του και κάποιος άλλος την 
καυτή ζεστασιά της πάλης. Αυτά τα μικρά παιδιά και οι νεαροί άνδρες στο πλάτωμα που 
αποκαλύπτει η παλίρροια, δεν γνώριζαν ακόμη ότι θα μπορούσαν να ψάχνουν για τέτοια 
πράγματα. Τους λέγαμε «Αναζητούμε πολύτιμα πράγματα, αναζητούμε συγκεκριμένα μικρά 
ζώα».  

Στη συνέχεια τα αγόρια μας βοηθούσαν να ψάξουμε. Μόλις καταλάβουν ότι ψάχνεις κάτι, σου 
φέρνουν καταπληκτικά πράγματα. Ίσως να θέσαμε σε ενέργεια μια προέκταση της φυσικής τάσης 
τους. Είναι εύκολο να θυμηθώ πως όταν είμαστε μικροί και στηριγμένοι στην κοιλιά μας έξω από 



την παλίρροια, τα μάτια μας και το μυαλό μας, μας πήγαιναν τόσο βαθειά, ώστε το μέγεθος και η 
ταυτότητα των πραγμάτων να χάνονται: Ένα καβούρι ερημίτης αποκτούσε το μέγεθος μας, και 
ένα μικρό χταποδάκι, το μέγεθος ενός τέρατος. Ύστερα τα φύκια που κυμάτιζαν μας κάλυπταν και 
εμείς κρυβόμαστε πίσω από ένα βράχο στο βυθό, για να αιφνιδιάσουμε τα ψάρια. Είναι πολύ 
πιθανό πως εμείς, και ακόμη εκείνοι που διερευνούν το διάστημα χρησιμοποιώντας εξισώσεις, 
απλώς, αυτό το δέος επεκτείνουμε. 

 

Το ενδιαφέρον μας έγκειται στις σχέσεις που αναπτύσσουν τα ζώα μεταξύ τους. Αν κάποιος 
παρατηρεί τα πράγματα κάτω από το πρίσμα των σχέσεων, φαίνεται ότι τα διαφορετικά είδη 
αποτελούν μόνο τα κόμματα σε μια πρόταση, ότι κάθε είδος είναι ταυτοχρόνως η κορυφή και η 
βάση μιας πυραμίδας, ότι όλη η ζωή είναι σχεσιακή ως το σημείο που μια Αινστάινια σχετικότητα 
αναδύεται. Και ύστερα όχι μόνο η έννοια άλλα και η αίσθηση για τα είδη γίνεται συγκεχυμένη. Το 
ένα είδος συγχωνεύεται μέσα στο άλλο, οι ομάδες συνενώνονται σε οικολογικές ομάδες, ώσπου, 
ότι αντιλαμβανόμαστε ως ζωή, να συναντά και να εισδύει σε ότι σκεφτόμαστε ως άβιο: Πεταλίδα 
και βράχος, βράχος και γη, γη και δένδρο, δένδρο και βροχή και αέρας. Και οι επιμέρους μονάδες 
φωλιάζουν μέσα στο σύνολο και είναι αδιαχώριστες από αυτό. Ύστερα κάποιος μπορεί να 
επιστρέψει στο μικροσκόπιο, την παλίρροια, το ενυδρείο. Όμως τα μικρά ζώα που έχουν βρεθεί 
έχουν μεταβληθεί, έχουν πάψει να είναι ανεξάρτητα και απομονωμένα. Και είναι ένα παράξενο 
πράγμα ότι το μεγαλύτερο μέρος του αισθήματος που αποκαλούμε θρησκευτικό, το μεγαλύτερο 
μέρος της καταφοράς μας, που είναι η πλέον διακριτή, χρησιμοποιηθείσα και επιθυμητή 
αντίδραση του είδους μας, είναι πράγματι η κατανόηση και η προσπάθεια να πούμε ότι ο 
άνθρωπος συσχετίζεται με το όλο, με όλη την πραγματικότητα, είτε γνωστή, είτε άγνωστη. Αυτό 
είναι εύκολο να το λες, όμως αυτό το βαθύ συναίσθημα έφτιαξε έναν Ιησού, έναν Άγιο 
Αυγουστίνο, έναν St. Francis, έναν Roger Bacon, έναν Charles Darwin, και έναν Einstein. Κάθε ένας 
από αυτούς με το δικό του ρυθμό και με τη δική του φωνή ανακάλυψε και επιβεβαίωσε με 
κατάπληξη τη γνώση, ότι όλα τα πράγματα είναι ένα, και ότι κάθε πράγμα είναι όλα μαζί, 
πλαγκτόν, χημειοφωταύγεια στη θάλασσα, οι περιστρεφόμενοι πλανήτες και ένα διαστελλόμενο 
σύμπαν, όλα συνδεδεμένα στο εκτατικό νήμα του χρόνου. Είναι καλό να στρέφουμε το βλέμμα 
μας από την παλίρροια στα αστέρια και ύστερα πάλι να επιστρέφει στην παλίρροια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o ΟΡΙΣΜΟΣ   
 

Ο κινηματογράφος ή αλλιώς σινεμά αποτελεί σήμερα την αποκαλούμενη και έβδομη τέχνη, 
δίπλα στη γλυπτική, τη ζωγραφική, το χορό, την αρχιτεκτονική, τη μουσική και τη λογοτεχνία. 
Αρχικά εμφανίστηκε περισσότερο ως μια νέα τεχνική καταγραφής της κίνησης και της 
οπτικοποίησής της, όπως δηλώνει και ο ίδιος ο όρος (κινηματογράφος = κίνηση + γραφή).   

 

o Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ   
 
Ο ελληνικός κινηματογράφος ξεκίνησε στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, με μικρό αριθμό 
ταινιών μέχρι το 1940 . Η άνθησή του άρχισε μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, με 4-7 ταινίες το 
χρόνο μέχρι το 1950 και σταδιακά η παραγωγή αυξήθηκε μέχρι τις 60 ταινίες το 1960. Η χρυσή 
εποχή του ελληνικού κινηματογράφου ήταν από το 1960 μέχρι το 1973 φτάνοντας μέχρι τις 97 
ταινίες το χρόνο (με μέσο όρο 80 ταινίες το χρόνο). Από το 1974 μέχρι σήμερα η παραγωγή 
κυμαίνεται σε πολύ μικρότερα επίπεδα από 10 ταινίες μέχρι 40 ταινίες το χρόνο.   
 

o Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΤΕΧΝΗ 

Ένας από τους πρώτους κινηματογραφιστές που χρησιμοποίησε την διαθέσιμη τεχνική της 
εποχής με σκοπό την παραγωγή ταινιών κάτω από όρους τέχνης, υπήρξε ο Ζωρζ Μελιέ, ο οποίος 
θεωρείται και από τους πρώτους κινηματογραφικούς σκηνοθέτες. Οι ταινίες του πραγματεύονταν 
θέματα από το χώρο του φανταστικού, ενώ η ταινία του Ταξίδι στη Σελήνη (Le voyage dans la 
lune, 1901) υπήρξε πιθανότατα η πρώτη που προσπάθησε να περιγράψει ένα ταξίδι στο 
διάστημα. Επιπλέον, εισήγαγε τεχνικές οπτικών εφέ, ενώ για πρώτη φορά πρόβαλε έγχρωμες 
ταινίες, χρωματίζοντας την κινηματογραφική ταινία (καρέ) με το χέρι. 

Με αφετηρία τις νέες δυνατότητες που αναδείχθηκαν, ο κινηματογράφος μετασχηματίστηκε 
διεθνώς σε μία δημοφιλή μορφή τέχνης, ενώ παράλληλα πολλοί κινηματογραφικοί χώροι 
δημιουργήθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την προβολή ταινιών. Εκτιμάται ότι το 1908, στις 
Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν περίπου 10.000 κινηματογράφοι. Οι ταινίες της εποχής είχαν 
διάρκεια δέκα έως δεκαπέντε λεπτά, αλλά σταδιακά η διάρκειά τους αυξήθηκε. Σημαντική 
συμβολή σε αυτό είχε ο Αμερικανός σκηνοθέτης D. W. Griffith, στον οποίο ανήκουν μερικά από 
τα πρώτα ιστορικά έπη του κινηματογράφου. Το 1912 ο θεωρητικός χρησιμοποίησε για πρώτη 
φορά σε δοκίμιό του τον όρο έβδομη τέχνη για να περιγράψει τον κινηματογράφο. 
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o ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο κινηματογράφος παρέμενε χωρίς ήχο (βουβός 
κινηματογράφος) και συχνά οι προβολές ταινιών συνοδεύονταν από ζωντανή μουσική. Η ιστορία 
του ηχογραφημένου κινηματογραφικού ήχου ξεκίνησε το 1926, όταν η Warner Brothers 
παρουσίασε μία συσκευή (Vitaphone), η οποία έδινε τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής, 
μέσω ενός δίσκου που συγχρονιζόταν με την μηχανή προβολής της ταινίας. Βασισμένη σε αυτή τη 
νέα τεχνολογία, στα τέλη του 1927, κυκλοφόρησε η ταινία The Jazz Singer, η οποία αν και κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της ήταν βουβή, υπήρξε η πρώτη που περιείχε διαλόγους. 

Περίπου την ίδια περίοδο με την προσαρμογή του ήχου, ξεκίνησαν συστηματικές προσπάθειες 
για την προσθήκη χρώματος. Έγχρωμες ταινίες είχαν ήδη εμφανιστεί από τις αρχές του 20ου 
αιώνα, μέσω του χρωματισμού των κινηματογραφικών καρέ με το χέρι, μέθοδος που 
εγκαταλείφθηκε σταδιακά, σε συνδυασμό και με την αύξηση της διάρκειας των ταινιών. Μετά το 
τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εμφανίστηκε επιπλέον το έγχρωμο αρνητικό φιλμ της εταιρίας 
Eastman Kodak, το οποίο δεν απαιτούσε διαδικασία διαχωρισμού των χρωμάτων. Αν και μέχρι τη 
δεκαετία του 1950, η παραγωγή έγχρωμων ταινιών μειοψηφούσε, κατά τη δεκαετία του 1960 και 
χάρη στην ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας, ο έγχρωμος κινηματογράφος επικράτησε. 

 

o Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
 
Γιγαντιαίες αράχνες, κλώνοι δικτατόρων, δεινόσαυροι, μυστηριώδεις ιοί, εκδικητικές φάλαινες 
και άλλες βιολογικές απειλές, είναι μερικά από τα θέματα με τα οποία οι σεναριογράφοι ταινιών 
επιστημονικής φαντασίας και τρόμου, τροφοδοτούν την κινηματογραφική βιομηχανία, από τις 
αρχές σχεδόν του προηγούμενου αιώνα.  
Η ιατρικοκεντρική και φυσικοκεντρική προσέγγιση, με την οποία παρουσιαζόταν η ζωή τη 
δεκαετία του 30, τη δεκαετία του 50 παραχώρησε τη θέση της σε μια οπτική που αξιοποιούσε τη 
νεοσύστατη μοριακή βιολογία. Αργότερα τις δεκαετίες του 70 και του 80, που σημαδεύτηκαν από 
μεγάλες καταστροφές του περιβάλλοντος, κυριάρχησαν οι ταινίες οικολογικού προβληματισμού, 
και τέλος τη δεκαετία του 90, κάτω από την επίδραση των μεγάλων επιτευγμάτων της Μοριακής 
Βιολογίας και της Βιοτεχνολογίας, ο κινηματογραφικός φακός έφερε στο προσκήνιο τις ελπίδες 
αλλά και τους φόβους της νέας εποχής. Η κινηματογραφική βιομηχανία ενημερώνει τον θεατή 
για τις λεπτομέρειες επιστημονικών διαδικασιών και φαινομένων στα οποία δεν έχει πρόσβαση, 
άλλο τόσο τα απλουστεύει και τα σχηματοποιεί σε βαθμό παραποίησης. Λέγεται επίσης ότι 
πολλές από τις εισηγήσεις των επιστημόνων απορρίφθηκαν ή τροποποιήθηκαν ώστε να ενισχυθεί 
η δραματικότητα της πλοκής και να παραχθεί ένα περισσότερο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.  
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o ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
 
 
 
 
Limitless (ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ): 
  
Τι συμβαίνει, όταν ένας άνθρωπος μπορεί -χάρη σε ένα φάρμακο- να φτάσει το 100% των 
νοητικών του δυνατοτήτων; Η φαντασίωση πολλών ανθρώπων πραγματοποιημένη σε αυτήν την 
ταινία με τον Bradley Cooper. 
 
 
Inception (ΕΝΑΡΞΗ): 
 
Μέσα από μπόλικη δράση και μεγαλειώδη σκηνικά και εφέ, μια πολύ εύστοχη ματιά στον κόσμο 
των ονείρων και στην πολυπλοκότητα και το βάθος του υποσυνείδητου. 
 
 
The cell (ΤΟ ΚΕΛΙ):  
 
Μια ψυχολόγος με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού "τρυπώνει" στο μυαλό ενός ψυχοπαθούς 
δολοφόνου- μια σουρεαλιστική και γοητευτική προσέγγιση της έννοιας του υποσυνείδητου, 
απεικονίζει πώς τα βιώματα κακοποίησης θρέφουν υπερτροφικές τάσεις αντεκδίκησης και 
ψυχοπάθειας. 
 
 
Little man Tate (ΤΕΙΤ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ):  
 
Σκηνοθετημένη από την επίσης χαρισματική Τζόντι Φόστερ, η ταινία απεικονίζει τις μεγάλες 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μικρός Τέιτ με την ιδιαίτερα υψηλή ευφυΐα, όταν τον 
"ανακαλύπτουν" ειδικοί για τη χαρισματικότητα. 
 
 
Black Swan  (Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΥΚΝΟΣ):  
 
Μια ταινία για το πώς μια μπαλαρίνα που δέχεται πολλαπλές πιέσεις για την επίδοσή της 
ακροβατεί ανάμεσα στην αριστουργηματική εκτέλεση και την παράνοια του ταλαντούχου 
μυαλού, περνώντας ανάμεσα από προβλήματα αυτοεκτίμησης, διατροφικών διαταραχών, 
τριχοτιλλομανίας, εκφοβισμού κτλ. 
 
 
Shame (ΝΤΡΟΠΗ):  
 
Ο Μichael Fassbender ενσαρκώνει έναν άνθρωπο εθισμένο στο σεξ- η ταινία αφηγείται την 
πορεία του προς τη συνειδητοποίηση του προβλήματος και παρουσιάζει τη σκοτεινή πλευρά 
αυτής της εξάρτησης. 
 



 
The secretary  (Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ):  
 
Μια πολύ τρυφερή ταινία με έξοχες ερμηνείες, για τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε μια 
αυτοτραυματιζόμενη μαζοχίστρια με προβλήματα αυτοεκτίμησης και σε έναν σαδιστή που 
παλεύει με το πάθος του.  
 
 
The aviator (Ο ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ)   : 
 
 Η βιογραφία του Howard Hughes περιγράφει πολύ γλαφυρά το πώς ο πρωταγωνιστής βουλιάζει 
μέσα στην παράνοια της ψυχαναγκαστικής διαταραχής. 
 
 
American History X : 
 
Μέσα από σκληρές εικόνες και περιστατικά, πώς εξελίσσεται ένας φανατισμένος και επιθετικός 
ρατσιστής, όταν από θύτης γίνεται θύμα. Θαυμάσια απεικόνιση της μαζικής ψυχολογίας και πώς 
αυτή γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης για την άσκηση εξουσίας. 
 
 
Good Will Hunting ( ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ):  
 
Ο χαρισματικός πρωταγωνιστής είναι μια ιδιοφυία που προέρχεται από πολύ φτωχό περιβάλλον και 
άσχημες εμπειρίες. Δέχεται ψυχοθεραπεία και, μετά από αντιστάσεις συναρμολογεί τα κομμάτια 
της ζωής του, δημιουργώντας μια στενή θεραπευτική σχέση.     
 
 
 
 
 
 
 
 I am Sam (ΕΙΜΑΙ Ο ΣΑΜ):  
 
η νοητική υστέρηση δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Η ταινία αφηγείται την περιπέτεια της 
πατρότητας για έναν άντρα με χαμηλή νοημοσύνη και πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις, όταν το 
παιδί μπαίνει στο ρόλο του φροντιστή. 
 

 
 
Boys Don't Cry ( ΤΟ ΑΓΟΡΙΑ ΔΕΝ ΚΛΑΙΝΕ):  
 
 
Η διαταραχή φυλετικής ταυτότητας και εκφοβισμός (bullying) σε μια ταινία σχετικά με μια 
κοπέλα που δε νιώθει θηλυκή. 
 



 
 
 
 

  

 
 

o ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
 
Το τραγούδι είναι μια σχετικά σύντομη μουσική σύνθεση (1-5 λεπτά της ώρας) για ανθρώπινη 
φωνή (συνήθως συνοδευμένη από μουσικά όργανα), η οποία κατά κανόνα περιλαμβάνει στίχους. 
Συνήθως τραγουδιέται από έναν τραγουδιστή (ή τραγουδίστρια), αλλά και από δύο (ντουέτο), 
τρεις (τρίο) ή περισσότερες φωνές (συγκρότημα ή χορωδία).  
 
 

 
o ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 
Τα λόγια των τραγουδιών είναι συνήθως ποιητικής φύσης, με ομοιοκαταληξία, παρόλο που 
μπορούν να είναι και θρησκευτικοί στίχοι ή σε πρόζα. Ένας τρόπος κατηγοριοποίησης των 
τραγουδιών είναι η διάκρισή τους σε έντεχνα, λαϊκά, ρεμπέτικα και παραδοσιακά. Άλλες μέθοδοι 
κατηγοριοποίησης είναι κατά μουσικό είδος ή κατά χρονολογική προέλευση.  
 
 

 
o ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ  

 

Δώσε μου λιγάκι ουρανό, στίχοι – Γιάννης Πάριος 

Τώρα που φεύγεις από εμένα και σε χάνω 
ένα σου λέω, μην αλλάξεις ουρανό 
σημάδια άφηνε στα σύννεφα επάνω, 
γιατί δεν πρέπει να χαθούμε εμείς οι δυο. 

Δώσε μου λιγάκι ουρανό, 
πάρε με μαζί στο πέταγμά σου, 
μάθε με και εμένα να πετώ, 
να μην έχω ανάγκη τα φτερά σου. 

Και αν κάτι άλλο την καρδιά σου έχει πάρει, 
ένα σου λέω μην αλλάξεις ουρανό 
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θα ’ρχονται νύχτες που θα ψάχνεις το φεγγάρι, 
και το δικό μου τελευταίο σ” αγαπώ. 

Δώσε μου λιγάκι ουρανό, 
πάρε με μαζί στο πέταγμά σου, 
μάθε με και εμένα να πετώ, 
να μην έχω ανάγκη τα φτερά σου. 

 

Με πήρε η νύχτα αγκαλιά, στίχοι – Χρήστος Δάντης 

Στίχοι: Βασίλης Καπερνάρος 
Μουσική: Χρήστος Δάντης 
Πρώτη εκτέλεση: Χρήστος Δάντης 

Με πήρε η νύχτα αγκαλιά 
Σαββάτο ξημερώματα με χιόνι 
χαϊδεύοντάς μου τα μαλλιά 
έλα μου λέει μείναμε οι δυο μας μόνοι 
πάμε αγόρι μου μαζί 
γιατί άδειασε το μαγαζί 

Με πήρε η νύχτα αγκαλιά 
ταξίδι στη ζωή μου που τελειώνει 
ερωτευμένοι από παλιά 
βρεθήκαμε ξανά οι δυο μας μόνοι 
πάμε αγόρι μου μαζί 
το κλείσανε το μαγαζί 

Κι όπως βαδίζανε σφιχτά 
τα παγωμένα σώματά μας 
εγώ κι η νύχτα δυνατά 
ενώσαμε τα αίματά μας 

Με πήρε η νύχτα αγκαλιά 
με μία ένταση που δυναμώνει 
στα τελευταία μας φιλιά 
πάμε μου λέει σε λίγο ξημερώνει 

Με πήρε η νύχτα αγκαλιά 
Σαββάτο ξημερώματα με χιόνι 
χαϊδεύοντάς μου τα μαλλιά 
έλα μου λέει μείναμε οι δυο μας μόνοι 
εγώ κι η νύχτα μου μαζί 
το αδειάσαμε το μαγαζί 



 

 

 
Το τραγούδι της ερήμου – Γιάννης Κότσιρας, στίχοι 

Ακόμα κι αν φύγεις 
για το γύρο του κόσμου 
θα ‘σαι πάντα δικός μου 
θα ’μαστε πάντα μαζί 

Και δε θα μου λείπεις 
γιατί θα ’ναι η ψυχή μου 
το τραγούδι της ερήμου 
που θα σ’ ακολουθεί 

Τα ήσυχα βράδια 
η Αθήνα θ’ ανάβει 
σα μεγάλο καράβι 
που θα ’σαι μέσα κι εσύ 

Και δε θα σου λείπω 
γιατί θα ’ναι ψυχή μου 
το τραγούδι της ερήμου 
που θα σ’ ακολουθεί 

Τα ήσυχα βράδια 
θα περνάει φωτισμένο 
της ζωής μου το τρένο 
που θα ’σαι μέσα κι εσύ 

Και δε θα σου λείπω 
γιατί θα ’ναι ψυχή μου 
το τραγούδι της ερήμου 
που θα σ’ ακολουθεί 

 

 

 

 

 

 



Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΕΣ 

Η επιστήμη και η τέχνη έχουν μακρά ιστορία αμοιβαίας συμπόρευσης αν και αυτό αναφέρεται 

περισσότερο σε ένα αφηρημένο επίπεδο. Θα δούμε παρακάτω τέσσερα παραδείγματα όπου η τέχνη 

κυριολεκτικά δανείζεται στοιχεία από την επιστήμη της βιολογίας. 

 

1. Τεχνομορφές στη Φύση 

 Το 1904, ο γερμανός βιολόγος Ernst Haeckel δημοσίευσε το Kunstformen der Natur (Τεχνομορφές 

στη Φύση), ένα όμορφα εικονογραφημένο βιβλίο γεμάτο με καλλιτεχνικές ερμηνείες των βιολογικών 

μορφών που ο Haeckel μελέτησε.  

 
 Πίνακας:  Δε ίγματα  Ε ικόνων  από το  Β ιβλ ίο  

«Kunstformen der Natur» του Ernst Haeckel, 1904 
(Πηγή: ht tp : / /commons .w ik imed ia .o rg /wik i /Kunst fo rmen_der_Natu r ) 

  

Siphonophorae Nudibranchia  

  

Nudibranchia   Actiniae 

 

https://www.amazon.com/dp/3791319906?tag=braipick-20
https://www.amazon.com/dp/3791319906?tag=braipick-20
http://commons.wikimedia.org/wiki/Kunstformen_der_Natur


  

Asteridea Trochilidae (hummingbirds) 

  

 Orchidae  Nepenthaceae 

  
Siphonophorae Chelonia ; Testudo 

 



2. Μικροβιολογία του Γυαλιού 

 Ο γλύπτης Luke Jerram εξερευνά το μικρόκοσμο και την επιστήμη σε μια μακρο -κλίμακα. Η σειρά 

δημιουργημάτων Μικροβιολογία από Γυαλί (Glass Microbiology) απεικονίζει διάφορους ιούς και φάγους ως 

μεγάλα, διάφανα, τρισδιάστατα γλυπτά.  

 

 
 

Ιός Γρίπης των Χοίρων  Τ4 Βακτηριοφάγος  

 

 
Αδενοϊός  Ιός Ελονοσίας (Malaria)  

 
 

E.Coli  Ιός Γρίπης Πτηνών (Η5Ν1) 

(Πηγή:  ht tp : / /www. luke jer ram.com/g lass /ga l le r y )  

 

http://www.lukejerram.com/glass/gallery


 
3. Η Βιολογία στη Γλυπτική 

 Ο Julian Voss-Andreae είναι ένας γλύπτης ο οποίος ανέπτυξε ένα μοντέλο κοπής και επικόλλησης 

μονο-διάστατων αντικειμένων, προκειμένου να αναπαραστήσει την εσωτερική οργάνωση μακρο -μορίων, 

κυρίως πρωτεϊνών. Οπτικοποιεί το σχήμα των μορίων που κινούν όλες τις λειτουργίες των ζωντανών 

οργανισμών.  

Julian Voss-Andreae is a sculptor who developed a model of cutting and pasting one -dimensional objects 

to recreate the inner organization of biological macromolecules, mostly proteins. A physicist by training, he 

visualizes the molecular shapes that drive all functions of living organisms. 

  

 

 

 

Ιντερφερόνη  Πρωτεΐνη Ανθρωπίνου Κολλαγόνου  

  

Μόριο Αιμογλοβίνης  Πράσινη Φθορίζουσα Πρωτεΐνη  

(Πηγή:  ht tp : / /  h t tp : / /www. ju l i anvossandreae.com/ )  

http://www.lukejerram.com/glass/gallery
http://www.lukejerram.com/glass/gallery


 O γλύπτης Chris Meyers ασχολείται με τη δημιουργία αφηρημένων γλυπτών, που έχουν επιρροές 

από τη βιολογία και τις οποίες ονομάζει «Βιο -μορφές» (bioformic forms). 

  

  

(Πηγή:  ht tp : / /d ig imod3d .com/scu lp ture .h tm l )  

 
 O γλύπτης Forrest Mc Cluer δημιουργεί αξιοποιώντας υλικά από παλιές ηλεκτρονικές συσκευές και 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που προορίζονται για ανακύκλωση.  

   

Wilco Virus (2009) Transformer Virus (2009) Capacitor Virus (2009)  

 (Πηγή :  h t tp : / /www.30computers . com )  

http://digimod3d.com/sculpture.html
http://www.30computers.com/CV_Wilco.htm
http://www.30computers.com/CV_Transformer.htm
http://www.30computers.com/CV_Capacitor.htm
http://www.30computers.com/


4. Ξυλογλυπτική και Βιολογία 

 O Mark Henry Doolitle κατέχει διδακτορικό στην κυτταρική και μοριακή βιολογία. Ακολούθησε 

καριέρα στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας παράλληλα ανέπτυξε έντονο ενδιαφέρον για την ξυλουργική 

και την τέχνη. Σήμερα έχει αφοσιωθεί πλήρως στην τέχνη της ξυλογλυπτικής.  

 Το στυλ του έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από το παρελθόν του στη βιολογία. Στο έργα του 

δεν προσπαθεί να απεικονίσει με ακρίβεια βιολογικές δομές, αλλά χρησιμοποιεί οργανικά σχήματα και 

αφηρημένες μορφές, όπως τρύπες και σχισμές, για να επιτευχθεί η αντίληψη της βιο λογικής ανάπτυξης. 

Όπως λέει, στόχος του είναι για ένα γλυπτό να φαίνεται σαν να προέκυψε από τη διαδικασία της φυσικής 

ανάπτυξης και όχι σκαλισμένα από τα ανθρώπινα χέρια. Το ξύλο φαίνεται μια φυσική επιλογή πρώτης 

ύλης, αφού και αυτό έχει προκύψει από βιολογικές διεργασίες. 

  

 

Ammonite Γλυπτό Κοράλλι  Sea Fan 

   

Ανθίζοντας (Blooming)  Mammoth Flowers Πράσινη Φθορίζουσα Πρωτεΐνη  

   

Δείγματα Ξυλόγλυπτων του Γλύπτη Mark  Henry  Doo l i t t le  

(Πηγή:  ht tp : / /www.markdoo l i t t les tud io .com )  

http://www.markdoolittlestudio.com/


5. Ραδιο-γραφήματα με Άνθη (Floral Radiographs) 

 Ο Albert Richards, ομότιμος καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Michigan, ασχολείται για πάνω από 

40 χρόνια με τις ακτινογραφίες (ραδιο-γραφήματα) με αντικείμενα κυρίως άνθη. Είναι ένας ευρηματικός 

συνδυασμός τεχνολογίας και βιολογίας που παράγει ένα πρωτότυπο αισθητικό αποτέλεσμα.  

 

   

Iris, German Azalea Rhododendron yclamen persicum 

   

Freesia x hybrida Arisaema triphyllum Magnolia 

   

Lisianthus (Eustoma grandiflorum) Fuchsia Calla Lily 

Δείγματα Εικόνων του Dr .  Alber t  R ichards  

(Πηγή:  ht tp : / / www-persona l .um ich .edu /~ag rxray /ga l le ry .h tml )  

 
 

http://www-personal.umich.edu/~agrxray/gallery.html


6. Η Βιολογία στη Ζωγραφική και την Ψηφιακή Ζωγραφική  

 Ερευνώντας κανείς στο διαδίκτυο συναντά πλήθος ζωγραφικών πινάκων που άμεσα ή έμμεσα και 

σε διαφορετικό βαθμό έχουν δεχθεί επιρροές από την επιστήμη της βιολογίας και τους επιμέρους κλάδους 

της. Η θεματολογία εκτείνεται από την ανατομία έως και τη μικροβιολογία, όπως φαίνεται στα δείγματα 

που ακολουθούν. 

 
 

 

Πίνακας : Biology of Joy 

Rory Sagner 

Bio-Heart 

Matt Truiano 
Michael Savad 

  

  

Πίνακας : Vital Network I  

Nancy S. Mueller 

Ψηφιακή  Ζωγραφική :  Virus 

Anastasiya Malakhova 

Fractal - Insect 

Michael Savad 

   

Πίνακας : Cell Garden 

Shoshanah Dubiner 

Πίνακας : Mother Of Molecules 

Shoshanah Dubiner 

Πίνακας : Silk Neural Network 

Shoshanah Dubiner 

 

http://fineartamerica.com/featured/biology-of-exhilaration-rory-sagner.html
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=mike+savad+biology&source=images&cd=&cad=rja&docid=W2RxZoggOb-anM&tbnid=RWz6P9J0dLsYnM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.redbubble.com%2Fpeople%2Fmikesavad%2Fworks%2F10056665-fractal-insect-i-found-it-in-my-cereal&ei=WBhPUZylNomTOKy5geAI&psig=AFQjCNHn7GPbDiObLtt5L2D0ALl9Jj8gCw&ust=1364224155019564


  

Πίνακας : Internal Release 

Nancy S. Mueller 

 Πίνακας : Neuron Cloud 

 Zoila Nusbaum 

  

Πίνακας : ΧΧ Chromosomes I 

Emily McLaughlin 

Πίνακας : Mitosis Microbiology 

Emily McLaughlin 

  

 

Zωγραφική:  Cellular Generation 

Regina Valluzzi 

Zωγραφική:  Intracellular Diversion 

Regina Valluzzi 

To See A World In A Dna Strand 

Ty DAvlla 

 



 Με κριτήριο το πλήθος των έργων και την προσήλωση της θεματολογίας στο αντικείμενο τη ς 

βιολογίας, ξεχωρίσαμε και παρουσιάζουμε στη συνέχεια δύο βασικούς αντιπροσώπους: τη Shoshanah 

Dubiner και την Emily McLaughlin. 

 Τα έργα της Shoshanah Dubiner είναι εμπνευσμένα από τη φύση και την επιστήμη, ειδικά από τη 

βιολογία κυττάρων και τη βοτανική. Σημαντική επιρροή στην εργασία της ήταν το βιβλίο του Peter Steven 

«Tα Μοτίβα στη Φύση » το οποίο αποκαλύπτει ότι το σύμπαν οργανώνεται γύρω από υλικές μορφές και τις 

δυνάμεις που τις δημιουργούν. Η έμπνευσή της προέρχεται από εικόνες μικροσκοπίου. Όπου προσπαθεί 

να καταλάβει τα οπτικά  μοτίβα στη φύση μέσα από την πολυπλοκότητά της και από την ποικιλία των 

πλασμάτων που έχουν εξελιχθεί και συνεχίζουν να εξελίσσονται σήμερα.  

 Όπως αναφέρει η  Emily McLaughlin, επιθυμεί να αναδείξει την αλληλεπίδραση ανθρώπινης 

φυσιολογίας και σχηματισμού των ιδεών. Μέσω του εσωτερικού μας κόσμου, βιώνουμε τον εξωτερικό. Οι 

εσωτερικές μας δομές και λειτουργίες, είναι αυτές που κάνουν δυνατή την ύπαρξη ζωής. Είναι θαύματα της 

μορφής και του πνεύματος και πηγή έμπνευσης για τους μύθους και νοήματα.  

  

Πίνακας : Immunity Activation 

Emily McLaughlin 

Πίνακας : Cell Interior  

Emily McLaughlin 

   

Πίνακας : Cellular Generation 

Shoshanah Dubiner 

Πίνακας : Ode to Eukaryote 

Shoshanah Dubiner 

Πίνακας : Blue Cocoon 

Shoshanah Dubiner 



7. Αφίσες και Ψηφιακό Σχέδιο  (Digital Art Design) με Θέματα από τη Βιολογία  

 Στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η 

σχεδίαση αφισών γίνεται στο μεγαλύτερο τμήμα ψηφιακά. Στη συνέχεια παρουσιάζονται δείγματα 

ψηφιακών αφισών αλλά και ψηφιακό ζωγραφικό σχέδιο. 

 

 
 

http://modernsurrealism.tumblr.com  
Influenza Virus 

Russell Kightley 
Rubella Virus 

Russell Kightley 

 

  

http://www.fotosearch.gr  http://www.fotosearch.gr  
Fractal - Insect 
Michael Savad 

 
 

 

Χρωμόσωμα σε Κύτταρο 
 Carol & Mike Werner 

DNA 
The Brain & the Spinal Chord, από  το  

"Exposition Anatomique de la Structure 
Du Corps Humain," 1759 

http://modernsurrealism.tumblr.com/
http://fineartamerica.com/products/influenza-virus-cutaway-5-russell-kightley-poster.html
http://fineartamerica.com/profiles/russell-kightley.html
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=mike+savad+biology&source=images&cd=&cad=rja&docid=W2RxZoggOb-anM&tbnid=RWz6P9J0dLsYnM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.redbubble.com%2Fpeople%2Fmikesavad%2Fworks%2F10056665-fractal-insect-i-found-it-in-my-cereal&ei=WBhPUZylNomTOKy5geAI&psig=AFQjCNHn7GPbDiObLtt5L2D0ALl9Jj8gCw&ust=1364224155019564
http://fineartamerica.com/profiles/russell-kightley.html
http://www.fotosearch.gr/
http://www.fotosearch.gr/
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=mike+savad+biology&source=images&cd=&cad=rja&docid=W2RxZoggOb-anM&tbnid=RWz6P9J0dLsYnM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.redbubble.com%2Fpeople%2Fmikesavad%2Fworks%2F10056665-fractal-insect-i-found-it-in-my-cereal&ei=WBhPUZylNomTOKy5geAI&psig=AFQjCNHn7GPbDiObLtt5L2D0ALl9Jj8gCw&ust=1364224155019564
http://www.30computers.com/CV_Wilco.htm
http://eu.art.com/gallery/id--a51841/-mike-werner-prints.htm?Carol%20&ui=F352F8278C8340A7BC0927FA11E582BF
http://www.30computers.com/CV_Transformer.htm


  

  

  

(Πηγή  :  h t tp : / /www.a l lpos ters . com/ )  

 

Παρατηρούμε ότι στην  περίπτωση του ψηφιακού σχεδίου ή της ψηφιακής ζωγραφικής, δύο είναι οι 

κυριότερες χρήσεις: 

 Η δημιουργία πληροφοριακών αφισών, που σκοπό έχουν να πληροφορήσουν και να 

επιμορφώσουν. Σε αυτές,  ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί τις  δυνατότητες του Η/Υ για να  δημιουργήσει 

εντυπωσιακές εικόνες και να συνδυάσει γραφικά αντικείμενα με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να 

πετυχαίνει το ζητούμενο. 

 Η δημιουργία έντεχνων αφισών, οι οποίες δεν επιδιώκουν να πληροφορήσουν, αλλά είναι το 

μέσον έκφρασης του καλλιτέχνη, ο οποίος επιδιώκει να ψυχαγωγήσει και να προβληματίσει το θεατή.  

 

http://www.allposters.com/


8. Comics και Γελοιογραφίες με επιρροές από τη Βιολογία  

 Στο διαδίκτυο, στον τύπο και σε βιβλία, συναντούμε πλήθος σκιτσογραφιών και γελοιογραφιών 

(cartoons, comics) με θεματολογία από το χώρο της βιολογίας. Στη συνέχεια παραθέτουμε δείγματα 

γελοιογραφιών και σκίτσων, από το διαδίκτυο, με ευθυμογραφικό κυρίως χαρακτήρα.  

 

Πίνακας:  Comics -  Γελοιογραφίε ς  

  

  

 

  



  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ  

 Η βιολογία είναι η επιστήμη, από την οποία ο άνθρωπος μπορεί να αντλήσει πληροφορίες και να 

αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τη ζωή του και τη ζωή που υπάρχει γύρω του.  

 Γνώσεις για τον οργανισμό του και τα όργανά του, είτε αυτά που φαίνονται με γυμνό μάτι, ε ίτε τα 

εσωτερικά. Μπορεί με το μικροσκόπιο, να αντιληφθεί τις ουσίες, τους μικροοργανισμούς και ότι άλλο 

χαρακτηρίζει τη ζωή του. 

 Μέσω της βιολογίας, μπορεί να παρατηρήσει το περιβάλλον γύρω του και ότι αυτό περιβάλλει. Να 

ανακαλύψει ιούς, να βρει θεραπείες και να βοηθήσει στην εξέλιξη της ίδιας της ζωής.  

 Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη δημιουργία της ζωής, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των 

ειδών. Μας δίνει πληροφορίες για την γέννηση, την ανάπτυξη και την λειτουργία των ζωντανών 

οργανισμών. 

 Η βιολογία, απ’ ότι είδαμε, έχει επηρεάσει και πολλές μορφές τέχνης, δίνει πληθώρα θεμάτων και 

ιδεών, βοηθώντας καλλιτέχνες και επιστήμονες να εκφραστούν μέσω αυτής, αλλά και να μας βοηθήσουν 

να αντιληφθούμε το μεγαλείο της και τη χρησιμότητά της στο κύκλο της ζωής. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                 
ΣΤΟ ΒΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 
 

  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
  



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α)ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ  ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ: 

1. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%
CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1 

2. http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=154 
3. http://maheras.wordpress.com/2011/11/11/%CE%B7-

%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84
%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-
%CE%BC%CE%B1%CF%82/ 

4. http://www.cup.gr/ViewShopProduct.aspx?ProductId=279715&LangId=1 
5. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%

CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82 
6. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%

CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE
%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82 

7. http://educpsychology.blogspot.gr/2012/08/blog-post_16.html 
8. http://www.eros-erotas.gr/ 
9. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%

CE%B9 
10. http://commons.wikimedia.org/wiki/Kunstformen_der_Natur  
11. http: / /www. luke jerram.com/g lass/ga l lery  
12.  http://www.julianvossandreae.com/ 

13. http://digimod3d.com/sculpture.html 

14. http: / /www.30computers.com  

15. http: / /www.markdool i t t lestudio.com  

16. http: / /www-personal .umich.edu/~agrxray/gal lery.html  

17.  ht tp: / /www.a l lposters.com/  

18. http://www.koutouzis.gr 

19. http://www.tovima.gr.science/medicine-biology/article 

20. http://www.biology4u.gr 
21. http://www.biotechwatch.gr/BioArt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=154
http://maheras.wordpress.com/2011/11/11/%CE%B7-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
http://maheras.wordpress.com/2011/11/11/%CE%B7-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
http://maheras.wordpress.com/2011/11/11/%CE%B7-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
http://maheras.wordpress.com/2011/11/11/%CE%B7-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
http://maheras.wordpress.com/2011/11/11/%CE%B7-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
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