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Abstract: From the Renaissance to this day, the era of post-Postmodernism, a multitude of 

questions about all kinds of limitations (e.g., cultural/religious) on Art dominates the 

thought of artists, critics, and certainly the general public. The conclusion may differ each 

time and the reasons for this clearly vary, especially when it comes to Art with obvious or 

hidden (semiotic) messages of religious-philosophical content. After all, concepts such as 

those of cultural and religious identity, collective memory, consolidated aesthetic 

performance, the social "I", etc. are constantly informed and inspired by various artistic 

developments while they themselves nurture and inspire them. Following the cultural axis 

Thessaloniki-Athens-Nicosia, i.e. from the 4th Triennale of Thessaloniki 2022 –International 

Art Exhibition, organized by the Gallery of Colors to the contribution of the multi-artist 

Stavros X. Petros to the Juxtapose Dance Festival 2022 in Nicosia, we seek to thoroughly 

explore sοme of the most indiscernible boundaries, which are (re)created by

“post-religious” concepts, such as purification (katharsis), blasphemy, the feeling of “we 

are children of an inferior god(?)”.
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Εισαγωγικό σημείωμα 

Η Ιστορία και η Θεωρία-Κριτική της Τέχνης, ομολογουμένως ως επιστημονικοί 

κλάδοι χαρακτηρίζονται από συμβάσεις, καθώς περιγραφές, αναλύσεις πολλάκις 

αποκτούν μόνο τυπική υπόσταση, με απώτερο σκοπό βέβαια, αφενός, τη συνεννόηση 

μεταξύ των ειδικών, και αφετέρου, την επικοινωνία του εκάστοτε μηνύματος στο 

ευρύ κοινό. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της μετάβασης από την Παράδοση 

στο Μοντέρνο, από το Μοντέρνο στο Μετα-Μοντέρνο, και εντέλει από το Μετα-

Μοντέρνο στο Μετά-Μεταμοντέρνο. Μάλιστα, στον ρου αυτής της εξέλιξης 

διαμορφώνεται μια σειρά πολυεπίπεδων εννοιών και σημείων, με άμεσο ή έμμεσο 

θρησκευτικό περιεχόμενο. Η ερμηνεία αυτών λαμβάνει χώρα σε ένα πεδίο συνεχούς 

διαμάχης περί αμφισβήτησης του παραδοσιακού, πρωτοκαθεδρίας του νεωτερικού, 

και υπό προϋποθέσεις συμπόρευσης αυτών·  με φόντο την παρουσίαση ποικίλων 

καλλιτεχνικών δρώμενων. Με άλλα λόγια, ένα φάσμα ιδεολογικών αφηγημάτων, 

συμβόλων και μετα-συμβόλων φύσει ή/και θέσει μεταφυσικό1 διευρύνεται και άλλοτε 

συρρικνώνεται, ακολουθώντας το εναλλασσόμενο σχήμα ενός εν χρήσει-ακορντεόν, 

χωρίς πάντοτε τα όρια αποκωδικοποίησης να είναι ορατά (για ορισμένους και μη 

απαραίτητα) στον πολιτισμικό, εν προκειμένω και θρησκευτικό, χάρτη του σήμερα.  

 

Μετάβαση ή συνύπαρξη ή «αυθαίρετος» επαναπροσδιορισμός;  

Μολονότι οι απαρχές του Μετα-Μοντερνισμού εντοπίζονται περί τη δεκαετία του 

1960, ως ψήγματα επαναφοράς της αξίας του «ωφέλιμου», του εθνο-ιστορικού 

στοιχείου συμπλήρωσης των εκσυγχρονισμένων συλλογικών ταυτοτήτων,2 το εν 

 
1  Στην παρούσα μελέτη ως (θρησκευτικά) μετα-σύμβολα περιγράφουμε εννοιολογικά στοιχεία που 

αποκτούν θεολογικό ενδιαφέρον σε ένα δεύτερο επίπεδο ερμηνευτικής προσέγγισης, όπως τα 
ερωτήματα-κοινωνικοπολιτισμικά ζητήματα: «είμαστε ορισμένοι παιδιά ενός κατώτερου θεού;», 
«ενέχει η κάθαρση εκδικητικό χαρακτήρα;», «είναι το γυμνό στην τέχνη προϊόν αμαρτίας;», «είναι 
κάποτε η τέχνη βλάσφημη ή απλώς ανήθικη εντός ενός πλήθους αναχρονιστικών στερεοτύπων;», 
«οι καλές πράξεις εγγυώνται την παραδείσια ζωή πάντοτε», κ.ά. Για μια καλύτερη κατανόηση 
αυτών ή/και άλλων παρόμοιων ερωτημάτων, βλ. Χρυσόστομος Σταμούλης, Φάγαμε ήττα. Κείμενα 
για τον αυτοεγκλωβισμό της Ορθοδοξίας, Εκδόσεις Αρμός, Θεσσαλονίκη 2021· Ξένια Χρυσοχόου, 
Πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Οι κοινωνιολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής 
πολλαπλότητα, Πεδίο, Αθήνα 2011· Αντώνης Παπαρίζος (επιμ.), Βλασφημία και Τέχνη. Πολιτική 
και Ηθική, Παπαζήσης, Αθήνα 2022.  

2  Πιο αναλυτικά, βλ. νεότερη σχετική βιβλιογραφία, π.χ. Fredric Jameson, The Ancients and the 
Postmoderns. Verso, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2017. 
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λόγω ρεύμα αποκτάει μείζονα σημασία περί το 1980,3 τότε δηλαδή που αρχίζει να 

παγιώνεται το νόημα των βασικών αρχών του, καθώς και να ξετυλίγεται ο μίτος της 

διαμάχης γύρω από το περιεχόμενό του. Ειδικότερα, το κατά πόσον ο Μετα-

Μοντερνισμός αναδύθηκε ως μια (φυσική) συνέχεια-εξέλιξη του Μοντερνισμού, ή εν 

αντιθέσει ήρθε σε μετωπιαία αντιπαράθεση με αυτόν, αδιαμφισβήτητα απασχόλησε 

αρκετά (και απασχολεί ίσως ακόμη πιο έντονα σήμερα) καλλιτέχνες, θεωρητικούς και 

πολιτισμικούς φορείς. Επί παραδείγματι, ο Jurgen Habermas θεωρούσε ότι ο Μετα-

Μοντερνισμός, λειτουργώντας ως όχημα «νεο-συντηρητικών» απόψεων (λ.χ. ιδέες 

των Derrida, Lyotard, Foucault), έφθανε εντέλει στην υπονόμευση της 

νεωτερικότητας και την αποκήρυξη των ιδεών του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, ήτοι 

της εναργούς λογικής και μιας προόδου, απαγκιστρωμένης ασφαλώς από κάθε 

κατάλοιπο του πρότερου μεσαιωνικού συστήματος ηθών και εθίμων.4 

Ο χώρος της Λογοτεχνίας, μάλιστα, αποτελεί το πρώτο πεδίο σύγκρουσης αυτών 

των δύο ρευμάτων, γεγονός που φαίνεται μεταξύ άλλων από τη διαφωνία ως προς την 

κατηγοριοποίηση πολλών έργων από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και έπειτα. 

Μυθιστορήματα, όπως το Pale Fire (1962) του Vladimir Nabokov, ή το The Crying 

of Lot 49 (1966) του Thomas Pynchon έχουν επαναχαρακτηρισθεί ουκ ολίγες φόρες, 

δεδομένης της διαφορετικής ερμηνευτικής τους πρόσληψης από την πλευρά των 

κριτικών.5 Βέβαια, αυτή η δυσκολία δύναται να εκληφθεί κατά την άποψή μας, ως 

σημαντική ένδειξη των άρρηκτων και μη απόλυτα μαρκαρισμένων σχέσεων που 

αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια, όχι μιας λεγόμενης διαδοχής, αλλά συνύφανσης, 

μεταξύ των ρευμάτων. Προς επίρρωση, σημειώνουμε ότι ο Brian McΗale αναφέρει: 

«η διαλεκτική της διάρρηξης και της συνέχειας είναι εγγεγραμμένη εντός του ίδιου 

του όρου: μεταμοντερνισμός, ως ρήξη από τον μοντερνισμό της προηγούμενης 

περιόδου, αλλά και μεταμοντερνισμός, ο οποίος αποτελεί κατά κάποιον τρόπο τη 

συνέχεια του μοντερνισμού».6  

Εγγύτερα σε αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο φαίνεται να είναι η άποψη του Ihab 

Habib Hassan, ο οποίος θεωρεί ότι η σχέση των δύο κινημάτων διέπεται από διαρκώς 

 
3  Peter Barry, Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory. Manchester 

University Press, Μάντσεστερ και Νέα Υόρκη 1995, σ. 112.  
4  Jurgen Habermas, «Modernity versus Postmodernity», στο: J. Natoli και L. Hutcheon (επιμ.), A 

Postmodern Reader, State University of New York Press, Albany, NY, USA 1993, σ. 91-104.  
5  Barry, Beginning theory, ό.π., σ. 109 (περί διάθεσης κριτικών κατά την προσπάθεια διάκρισης των 

χαρακτηριστικών-διαφορών μεταξύ μοντέρνου και μετα-μοντέρνου).  
6  Brian McHale, Postmodernist fiction. Routledge, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2012, σ. 5. 
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μεταβαλλόμενους και κάθε φορά πολιτισμικά προσαρμοσμένους δείκτες του 

σχήματος «συνέχεια-ασυνέχεια», ήτοι ενός μοτίβου «επιμέρους 

αλληλοσυμπλήρωσης» ή/και εργαλείου έκφρασης ενός «πολιτισμικού υβριδισμού».7 

Παρομοίως, η Linda Hutcheon παρατηρεί ότι ουσιαστικά δε γίνεται λόγος ούτε για 

μία ολοκληρωτική σύγκρουση, λόγω επαναφοράς μιας «λησμονημένης» 

παραδοσιακής ταυτότητας, ούτε για μία απλουστευμένη σχέση συνέχειας με διακριτά 

στοιχεία, η οποία και φέρει τις αρχές της στο επικοινωνιακό μοτίβο της «ψευδο-

διάκρισης» εκ μέρους ορισμένων από τον χώρο της Τέχνης, καθώς όπως 

υπογραμμίζει η ίδια: «πρόκειται για δύο κινήματα που είναι ταυτόχρονα και τα δύο 

και τίποτα από τα δύο».8 

Αυτό το μοτίβο της αλληλοσυμπληρούμενης και αλληλοαναιρούμενης υπόστασης 

συνεπικουρεί προς την αποφυγή «απλοποιήσεων και γενικεύσεων των δύο εννοιών, 

δίχως όμως να την εξαλείφει, όπως τελικά συμβαίνει στο πλαίσιο ερμηνείας της 

Hutcheon». Πιο αναλυτικά, η ερευνήτρια, αφενός, ενστερνίζεται το σχήμα της 

«σύγκρουσης-συνέχειας», αφετέρου, αφουγκράζεται μια καθόλου πολυφωνική 

οπτική του Μοντέρνου, το οποίο περικλείει ένα πράγματι ανομοιογενές σύνολο 

καλλιτεχνικών τάσεων και ρευμάτων·  τούτο, όμως, αποτελεί ένα προς διερεύνηση 

σημείο-ζήτημα. Τουτέστιν, τείνουμε περισσότερο να θεωρήσουμε ότι ο 

Μοντερνισμός (όπως και ο Μετα-Μοντερνισμός εν συνέχεια), θα ήταν δόκιμο να 

περιγράφεται ως ένα μη ενιαίο κίνημα, ως ένα σύνολο πολλαπλών «μοντερνιστικών 

στοιχείων», ορισμένες φορές εκ διαμέτρου αντίθετων, ειδικά όταν οι ιδέες του 

εφαρμόζονται στην (ανα)δόμηση του πολιτικού γίγνεσθαι.9  

Παράλληλα, ο Michael Bell υποστηρίζει ότι η σχέση Μοντερνινσμού – Μετα-

Μοντερνισμού είναι μια σχέση μετάβασης, η οποία θέτει επί τάπητος τις ίδιες 

οντολογικές αναζητήσεις, τους ίδιους κοινωνικούς προβληματισμούς, αλλά η 
 

7  Ihab Habib Hassan, «Representing the Postmodern», στο: Natoli και Hutcheon (επιμ.), A 
Postmodern Reader, ό.π., σ. 273-286, εδώ σ. 276-279. Ειδικά για το ζήτημα του «πολιτισμικού 
υβριδισμού», βλ. την παλαιότερη θεωρία του Burke, η οποία αποτέλεσε κατά τη δεκαετία του 
1980-1990 θεμέλιο για την κοινωνιολογική και ανθρωπολογική ερμηνεία των τότε κυρίαρχων 
πολιτισμικών ρευμάτων, π.χ. Peter Burke, Πολιτισμικός υβριδισμός, μτφρ.: Ε. Σταματοπούλου, 

Μεταίχμιο, Αθήνα 2010.  
8  Linda Hutcheon, A poetics of postmodernism: History, Theory, Fiction. Routledge, Λονδίνο και 

Νέα Υόρκη 1988, σ. 18. 
9  Sara Blair, «Modernism and the politics of culture», στο: Μ. Levenson (επιμ.), The Cambridge 

Companion to Modernism, Cambridge University Press, Κέιμπριτζ 22011, σ. 157-173, εδώ σ. 157-

158· John Albert Walker, Η τέχνη στην εποχή των μέσων μαζικής επικοινωνίας, μτφρ.: Χ. 

Παπαβασιλείου και Π. Φυλακτάκη, επιμ. Α. Μπαλτζής, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 

2016, σ. 224-233.  
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ερμηνεία αυτών γίνεται από άλλη οπτική γωνία δεδομένων των νέων κοινωνικών και 

πολιτισμικών αξιών και καταστάσεων·  τα δύο θεωρητικά συστήματα μιλούν για 

ουσιαστική ανατροπή του προϋπάρχοντος καθεστώτος, δεν φοβούνται το καινοτόμο, 

θεωρούν τις σύγχρονες κοινωνίες «ημιτελείς», και πάνω από όλα δεν υπερ-

ταυτίζονται με καμία ιδέα, δηλαδή δεν προσκολλώνται μετά εμμονής επάνω σε ένα 

φάσμα αυστηρά οριοθετημένων πιστεύω, ακόμα και στην περίπτωση του Μετα-

Μοντερνισμού, ο οποίος θεωρεί ότι η επιστροφή στην παράδοση μέσω της Τέχνης, 

γενικά, εξασφαλίζει τη διαρκή ανάκληση της συλλογικής (εθνικο-πολιτισμικής) 

μνήμης, κυρίως σε ιστορικές φάσεις μεταιχμιακού επιπέδου,10 όπως στην καμπή της 

δεκαετίας του 1990 (με την πτώση των σοβιετικών κοινωνιών). Για τον Michael Bell, 

οι Marx, Freud και Nietzsche κόβουν τον ομφάλιο λώρο με το πολιτισμικά 

παραδεδομένο, ασκούν κριτική στην κυκλική εξελικτική πορεία του μοντέρνου, διότι 

το επιβαλλόμενο νεωτερίζειν μάλλον δεν είναι τελικά σε θέση να προσφέρει στέρεη 

λύση σε ένα πλήθος ακανθωδών κοινωνικών θεμάτων· εγκαινιάζουν, καταληκτικά, 

μια κοινή —για το μοντέρνο και το μεταμοντέρνο— αφετηρία. Ο Μετα-

Μοντερνισμός, λοιπόν, κατά μία έννοια διατηρεί την «ερμηνευτική της υποψίας» επί 

των τεκταινόμενων της προηγούμενης περιόδου, υποσχόμενος μια περισσότερο 

«ανθρωπο-εθνο-οπορτουνιστική» εξέλιξη.11  

Με τον Michael Bell φαίνεται, από μια πρώτη ανάγνωση, να συμφωνεί και ο Peter 

Zima, ο οποίος θεωρεί ότι ο Μετα-Μοντερνισμός αναπτύσσεται υπό τη λογική της 

στοχευμένης κριτικής και επιλεκτικής αναίρεσης, στον δρόμο αναδόμησης του 

νεωτεριστικού. Στον Μετα-Μοντερνισμό τίθενται υπό αμφισβήτηση ακόμα και 

φαινομενικά παγιωμένες έννοιες, όταν αυτές, λόγω της συντηρητικής φύσης που 

εξακολουθούν να παρουσιάζουν, δεν ικανοποιούν το κοινό όφελος, όπως η αλήθεια, 

η υποκειμενικότητα και η ουτοπία.12 Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 

εκφραστές της μετα-μοντερνικής πραγματικότητας αποκηρύσσουν την αναγκαιότητα 

του αλλοιωμένου και μεσαιωνικο-προσανατολισμένου παραδοσιακού, φυσούν το 

κέρας ενός προ των πυλών πολιτισμικού πολέμου, όπου καλλιεργείται για λόγους 

 
10  Για τον Μετα-Μοντερνισμό ως περίοδος πολιτισμικού μεταιχμίου λαμβάνεται οποιαδήποτε 

ιστορική φάση ανάδυσης ενός ευρύτερου εκσυγχρονισμού στις ανθρώπινες κοινωνίες.  
11  Michael Bell, «The Metaphysics of Modernism», στο: Μ. Levenson (επιμ.), The Cambridge 

Companion to Modernism, ό.π., σ. 9-32, εδώ σ. 9-11.  
12  Peter Zima, Der europäische Künstlerroman: Von der romantischen Utopie zur postmodernen 

Parodie, Francke, Tübingen και Basel 2008, σ. 12· Peter Zima, Modern / Postmodern: Society, 
Philosophy, Literature, Continuum, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2010, σ. 10.  
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επίτευξης κοινωνικής αρμονίας και ευμάρειας μόνον ό,τι συγκυριακό μοιάζει με 

σταθερό.13  

Μάλιστα, ο Χρυσόστομος Σταμούλης, έχοντας ως φόντο αλληλεπιδράσεων το 

ιστορικά ισχυρό περιβάλλον καλλιέργειας ιδεών και πολιτισμικών αναμορφώσεων 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τονίζει την αξία της μετα-μεταμοντέρνας κριτικής. 

Ειδικότερά, από τη μια πλευρά, επαληθεύει την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό του 

κοινωνικά τρεφόμενου υπό τη σκιά του παλαιού —επομένως και αποτυχημένου— 

μοντέρνου. Από την άλλη πλευρά, επιμένει στο καταστροφικό αποτέλεσμα μιας μη 

ορθής υιοθέτησης του ηθικοπλαστικά προσδιορισμένου παραδοσιακού, του 

επαναστατικά άχρονου και άτοπου «επιστροφή στις ρίζες», το οποίο, προφανώς, δεν 

δύναται να παρουσιάζεται ως εγγυητής στην αναμόρφωση της πολιτισμικής 

ταυτότητας ενός συνόλου.14  

Όμως, στο πέρασμα προς τη δεκαετία του 1990, τότε που αρχίζει να παρατηρείται 

μια γενικευμένη —και σχεδόν παγκόσμια— αλλαγή στον ρόλο-μέλλον των μόνιμων 

και περιοδικών μουσειακών εκθέσεων λόγω της υιοθέτησης προτύπων και σημείων 

με ένα αισθητά (επανα)ανακατευθυνόμενο εθνογραφικό και δια-πολιτισμικό 

περιεχόμενο,15 o Tom Turner δημοσιεύει υπέρ ενός (επαν)σχεδιασμού, ο οποίος δεν 

θα αποτελεί πλέον χωνευτήρι πειραματισμού μίας χωρίς λογική εφαρμογής του 

παραδοσιακού στοιχείου στην αρχιτεκτονική-πολεοδομία και τις πλαστικές τέχνες. Η 

υπερβολική εξύμνηση του ένδοξου παρελθόντος φέρει αντίθετα αποτελέσματα, 

καθώς μακροπρόθεσμα αποδεικνύεται ότι δεν ικανοποιεί επαρκώς καμία ανάγκη περί 

του «γνωρίζω (ακριβώς) ποιος είμαι», «συμβιώνω / συμφιλιώνομαι με τους άλλους», 

«αποδέχομαι το διαφορετικό». Συνεπώς, κατά τον ίδιον η κοινωνία οφείλει να βρει τη 

χρυσή τομή μεταξύ των τριών: «παράδοση-μοντέρνο-μεταμοντέρνο». Το 

συγκεκριμένο, λοιπόν, μετουσιώνεται σε κίνημα, και διαμορφώνεται ως «συνέχεια» 

του μετα-μοντέρνου. Ο Μετα-Μεταμοντερνισμός, λαμβάνοντας υπόψιν του τις νέες 

 
13  Barry, Beginning theory, ό.π., σ. 113. 
14  Βλ. Σταμούλης, Φάγαμε ήττα, ό.π., σ. 17-29 (όπου και ανθρωπολογική ανάλυση της συγκυριακής 

και ιδιοτελώς ωφεμελιστικής εξέλιξης ενός πολιτισμικού θεσμού υπό το πρίσμα της θεωρίας «εκ 
της τολμηρής πλευράς της ιστορίας ερχόμενοι»).  

15  Claire Bishop, Radical Museology or, What’s “Contemporary” in Museums of Contemporary Art?, 

Koenig Books, Λονδίνο 2013, σ. 18-19. Ενδιαφέρουσα είναι και η άποψη της Μαρίας Δρακάκη για 
την ερμηνευτική σημασία των οικείων πολιτισμικών ρευμάτων αναφορικά με την αξιοποίηση 
μουσειογραφικού υλικού στην Εκπαίδευση, βλ. Maria Drakaki, The museums of education as fields 
of cultural management: Comparative analysis in the Greek area, LAP LAMBERT Academic 

Publishing, Chisinau 2014.  
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κοινωνικο-πολιτισμικές ανάγκες, αναδύεται πρώτα μέσα από τους κόλπους των 

τεχνών που σχετίζονται με την οργάνωση του χώρου, με «καθημερινές» πτυχές του 

δημόσιου και ιδιωτικού ανθρώπινου βίου.16

Οι Mikhail Epstein, Alexander Genis, και Slobodanka Vladiv-Glover, λίγο 

αργότερα, ενισχύοντας τη θέση του Turner περί διαπολιτισμικής ανάπτυξης των 

σύγχρονων διεθνών εμπορικών και καλλιτεχνικών κέντρων (λ.χ. τάσεις και πρότυπα 

σε: Παρίσι, Λονδίνο, Μιλάνο, Νέα Υόρκη), προτείνουν έναν εναλλακτικό όρο για τον 

Μετα-Μεταμοντερισμό, εκείνον του «Τρανσ-Μεταμοντερνισμού». Ως εκ τούτου, 

οφείλουμε να μιλάμε για αναζήτηση-αμφισβήτηση-(επανα)προσέγγιση κοινωνικών 

εννοιών που συσπειρώνονται πέριξ καταστάσεων διαπολιτισμικού, ή ακόμα και 

επιπολιτισμικού17 συνθέτειν, με άλλα λόγια για όρους όπως «τρανσ-

υποκειμενικότητα», και «τρανσ-ουτοπισμός».18 Τέλος, την ίδια άποψη εκφράζει και ο 

Χρήστος Τσιρώνης στη θεωρία του περί «πολυπολιτισμικού μετασχηματισμού των 

κοινωνιών της δεύτερης (σ.σ. μετα-μεταμοντέρνας) νεωτερικότητας».19

Σκέψεις και προβληματισμοί ως συμβολή επί του Μετα-Μεταμοντερνισμού (Ι): H

Triennale της Πινακοθήκης των Χρωμάτων στη Θεσσαλονίκη20

Ο θεσμός της Triennale στη Θεσσαλονίκη, όπως διοργανώνεται από την 

επονομαζόμενη «Πινακοθήκη των Χρωμάτων», προέκυψε στην πραγματικότητα ως 

μετεξέλιξη των διεθνών πολιτισμικών δράσεων που έλαβαν χώρα στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, το 2012, στο ζενίθ της ελληνικής οικονομικής και πολιτικής κρίσης. 

Τότε η Πινακοθήκη απευθυνόμενη σε μια σειρά καλλιτεχνών, πολλές φορές 

διακεκριμένους σε Ελλάδα και εξωτερικό έως άλλους που βρίσκονταν στα πρώτα 

στάδια της καλλιτεχνικής τους πορείας, έθιξε το μείζον ζήτημα της οικονομικής και 

16  Tom Turner, City as Landscape: A Post Post-modern View of Design and Planning, Taylor και
Francis, Λονδίνο 1995, σ. 9-10.

17  Oscar Handlin, The uprooted, Little Brown, Βοστώνη 21990.
18  Mikhail Epstein, Alexander Genis, και Slobodanka Vladiv-Glover, Russian Postmodernism. New

Perspectives on Post-Soviet Culture, Berghahn Books, Νέα Υόρκη 1999, σ. 457-460.
19  Χρήστος Τσιρώνης, «Η βλασφημία ως κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική πρόκληση», στο: 

Παπαρίζος (επιμ.), Βλασφημία και Τέχνη, ό.π., σ. 107-121, εδώ σ. 107-109.
20  Τμήμα του παρόντος υποκεφαλαίου προέρχεται από συνεντεύξεις που παραχώρησε ο γράφων στον 

ελληνικό Τύπο: Συντακτική Ομάδα, «4η Triennale της Θεσσαλονίκης, υπό τη διοργάνωση της 
Πινακοθήκης των Χρωμάτων. Σκέψεις του Ιστορικού Τέχνης Γιώργου Ορφανίδη για την 4η 
Triennale της Θεσσαλονίκης», artvviews.gr [πρόσβ.: 6 Μαΐου 2022]· Βάσω Κανιώτη, «Ο Γεώργιος 
Ορφανίδης μιλάει αποκλειστικά στο ArtandYou.gr», artandyou.gr [πρόσβ.: 29 Απρ. 2022].
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ηθικής κρίσης του σύγχρονου κοσμοειδώλου, ασκώντας έντονη κριτική ακόμα και σε 

εκείνα τα ιδεολογήματα που προβάλλονταν ως «σωτήρια» για τη διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής εν μέσω χαλεπών καιρών, όπως ήταν η (ακραία) συντηρητική 

όψη του ελληνικού «εγώ», κατ’ επέκταση και του «εμείς».  

Έπειτα, από το 2013 και ανά διαστήματα —όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν— η 

«Πινακοθήκη των Χρωμάτων» βροντοφωνάζει «παρούσα!» στο παγκόσμιο 

καλλιτεχνικό γίγνεσθαι μέσω πρωτότυπων εικαστικών παρουσιάσεων, θέτοντας 

πάντοτε επί τάπητος βαθιά ανθρωποκεντρικά ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για την 

τύχη του ό,τι συμβαίνει και του ό,τι μέλλεται.  

Η πρώτη Triennale (2013) έφερε τον τίτλο «Το Αυγό του Φιδιού κατά του 

Ρατσισμού», με θεματικό άξονα, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, την πάλη κατά των 

απανταχού αυταρχικών καθεστώτων,21 η δεύτερη με τίτλο «Η Σιωπή των Αμνών» 

(2016), ήταν αφιερωμένη στο ––φλέγον και δυστυχώς πάντοτε επίκαιρο–– ζήτημα 

του μεταναστευτικού, με έμφαση στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου/τα 

μικρασιατικά παράλια,22 αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το κοινωνικο-θρησκευτικό 

ερώτημα «υπάρχουν παιδιά ενός κατώτερου θεού;», η τρίτη με τίτλο «Revolution» 

(2019), ήταν αφιερωμένη στην επανάσταση που αποζητάει ο καθένας μας ξεχωριστά 

σύμφωνα με τα δεδομένα της ζωής του, όπως φυσικά και στην επανάσταση των 

λαών, των απανταχού καταπιεσμένων, των περιθωριοποιημένων επί της γης, χωρίς 

βέβαια να απουσιάζουν νύξεις περί μη ορθής-παντελώς συμφεροντολογικής χρήσης 

των επαναστατικών κεκτημένων από την πλευρά όσων ανέρχονται στον εξουσιαστικό 

θώκο αμέσως μετά την επιτυχή έκβαση του επαναστατικού αγώνα. Η μετα-

μεταμοντέρνα σκέψη του Σταμούλη περί «επανάστασης» δύναται να αποτελέσει μία 

ενδιαφέρουσα ερμηνευτική βάση αυτού του τελευταίου εννοιολογικού απόηχου. Ο 

ίδιος σχολιάζει καυστικά το εν λόγω ζήτημα αναφερόμενος στην αρχετυπική ιδέα: η 

εξουσία διαφθείρει. Επομένως, μία επανάσταση για να θεωρείται «πετυχημένη» 

πρέπει να αποβάλλει εξαρχής κάθε στοιχείο ικανοποίησης προσωπικών 

 
21  Πιο αναλυτικά, για πτυχές-σταθμούς του ελληνικού φασισμού, βλ. Σπύρος Μαρκέτος, Πως φίλησα 

τον Μουσσολίνι: τα πρώτα βήματα του ελληνικού φασισμόυ, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2006.  
22  Για μια σύγχρονη ανάλυση του προσφυγικού ζητήματος, συμπεριλαμβανομένης και της 

προαναφερμένης γεωγραφικής ζώνης, βλ. Δημήτρης Χριστόπουλος, Αν το προσφυγικό ήταν 
πρόβλημα, θα είχε λύση, Πόλις, Αθήνα 2020.  
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σκοπιμοτήτων και υπέρμετρης υστεροφημίας από εκείνους που την οργανώνουν, την 

υποκινούν, και την πυροδοτούν.23

Και φτάσαμε στο σήμερα, στο βασανισμένο από την πανδημία του κορονοϊού, τον 

πόλεμο στην Ουκρανία, και τον πληθωρισμό 2022, με την τέταρτη Triennale να 

διεξάγεται στην ελληνική συμπρωτεύουσα.24 Η έκθεση φέρει τον τίτλο «Our Brain

Cells», και δεν αποτελεί μόνο μια ιδιότυπη σύζευξη Βιολογίας και Τέχνης αλλά έτι 

περισσότερον μια αφήγηση γεμάτη μεταφορές, αντιθέσεις και ακροβατισμούς με 

στόχο τη διάδοση του αντιπολεμικού μηνύματος, τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης

και της έννοιας-εικόνας του «οικείου» εν μέσω ενός εξελικτικά γόνιμου 

διαπολιτισμικού συν-τρέχειν, την επιλογή (πλέον) του «είναι» και όχι του 

«φαίνεσθαι». Είναι αλήθεια ότι το ανθρώπινο γένος βάλλεται πανταχόθεν, με κύριο 

υπεύθυνο το ίδιο, και κατά μία καρυωτακική αντιστοιχία η Τέχνη είναι το καταφύγιο

που όλοι μας τελικά αποζητούμε, αυτό που δύναται να μας αφυπνίσει.25 Εδώ, 

αναζητείται το «οικείο», εκείνο που υποτίθεται ότι γνωρίζουμε καλύτερα λόγω 

ατομικών και συλλογικών βιωμάτων, πολιτισμικών δεικτών που ως έναν βαθμό έχουν 

(προ)καθορίσει την εξελικτική πορεία του προσωπικού μας δράττειν, ειδικά αν δεν 

ασκήσουμε ποτέ ως κοινωνικές μονάδες την πρέπουσα κριτική σε αυτό που μας 

παρουσιάζεται ως συμπαγές και ασφαλές εντός ενός συστήματος παραδοσιακών-

ιστορικών αξιώσεων. Τα σύνορα οριοθέτησης στον δρόμο εύρεσης και (ανα)δόμησης 

του πολιτισμικά οικείου δεν είναι ασφαλώς μόνο γεωγραφικά και φυσικά.26 Γι’ αυτό 

η έννοια του οικείου χρωματίζεται από πολλούς —στην ίδια κοινωνία— διαφορετικά 

23

24

25

Σταμούλης, Φάγαμε ήττα, ό.π., σ. 71-72. Ενδιαφέρουσα είναι και η άποψη του Stravinsky, ο οποίος 
επισημαίνει ότι: «τα επαναστατικά ξεσπάσματα δεν είναι ποτέ εντελώς αυθόρμητα. Υπάρχουν 
πάντα πονηροί άνθρωποι που προκαλούν επαναστάσεις για ιδιοτελείς σκοπούς. Πρέπει να 
φυλάγεσαι πάντα από εκείνους που σου καταλογίζουν προθέσεις που δεν έχεις», Ιγκόρ Στραβίνσκι, 
Μουσική ποιητική, Νεφέλη, Αθήνα 1980, σ. 23. Επίσης, βλ. Mario Vargas Llosa, Πότε πήραμε την 
κάτω βόλτα, μτφρ.: Τ. Παναγοπούλου, Εξάντας, Αθήνα 2002 (ιστορικό μυθιστόρημα, όπου 
περιγράφεται μια αντίστοιχη χαρακτηριστική περίπτωση από τη σύγχρονη περουβιανή ιστορία). 
Πρόκειται για την εικαστική έκθεση: 4 th Triennale of Thessaloniki 20    22 – International Art 
Exhibition – Colours Gallery of Thessaloniki, 02/05/2022–12/05/2022, Gallery “Out of Focus”, 
Θεσσαλονίκη. Συμμετείχαν είκοσι καλλιτέχνες, ανάμεσά τους και δύο σπουδαίοι ιαπωνικής 
καταγωγής, από την Οσάκα: ο κ. Ryosuke Cohen και η κ. Noriko Shimizu. Αμφότεροι 
πρωτεργάτες του Μοντερνισμού στην επονομαζόμενη «Σχολή της Οσάκα», με έμφαση στην 
παραγωγή πολυτελών χαρακτικών, ήτοι στην παραγωγή πολιτισμικών αποτόκων από σινικές 
μελάνες, πραγματικών δειγμάτων συνέχισης της τεράστιας ιαπωνικής πολιτισμικής κληρονομιάς. Η 
έκθεση υποστηρίχθηκε σε επίπεδο επιμέλειας, τεχνοκριτικής και πολιτισμικής επικοινωνίας από 
τους: Γεώργιο Ορφανίδη, Μαρία Δρακάκη, Έλλη Κοκκίνη. 
Βλ. Κώστας Καρυωτάκης, «[Είμαστε κάτι…]», στο: Ελεγεία και Σάτιρες, Α.Ι. Ράλλης και Σια, 
Αθήνα 1927.

26  Ulrich Beck, «Critical Theory of World Risk Society: A Cosmpolitan Vision», Constellations 16, 1 

(2009), σ. 3-22, εδώ σ. 4.
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και διαρκώς, έως και απομυθοποιείται η όποια άλλοτε κραταιή συμβολική δύναμη 

του.27 «Περάσαμε τα σύνορα και είμαστε ακόμα εδώ. Μα πόσα σύνορα πρέπει να 

περάσουμε, για να πάμε σπίτι μας;», ακούμε να λέει ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννι στην 

ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το μετέωρο βήμα του πελαργού» (1991). Το 

οικείο, λοιπόν, πολλάκις είναι μετέωρο, ακόμα και σε επίπεδο συλλογικής 

πρόσληψης, καθώς η πολιτισμική μνήμη δεν περικλείεται από σύνορα, δε 

φαλκιδεύεται ες αεί σε στερεότυπα, αντιθέτως ανατροφοδοτείται και σύμφωνα με τον 

Μετα-Μεταμοντερνισμό, όπως προαναφέραμε, επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά που 

το συγκείμενο μαρκάρεται ως πολιτισμικό παλίμψηστο.

27 Σταμούλης, Φάγαμε ήττα, ό.π., σ. 81-82.

Εικ. 1: Γεώργιος Τσάρας, Μάνα, Χρωματισμένος χάλυβας 210 Υ x 50 x 40 cm, 4th
Triennale of Thessaloniki 2022 – International Art Exhibition – Colours Gallery of

Thessaloniki, 02/05/2022 – 12/05/2022, Gallery “Out of Focus”, Θεσσαλονίκη 
(Creative Directors: Georgios Orfanidis, Maria Drakaki, Eleni Kokkini). Πηγή: Αρχείο 
«Πινακοθήκης των Χρωμάτων» – Τέταρτης Triennale 2022.
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Αυτό, το γνωρίζει εκ βαθέων η Αφροδίτη Καραμανλή, διεθνώς βραβευμένη 

εικαστικός και ιδρυτικό μέλος της «Πινακοθήκης των Χρωμάτων», η οποία 

συγκλονισμένη από τη φρίκη του πολέμου, που ουκ ολίγες φορές στιγμάτισε την 

ελληνική γη (π.χ. Μικρασιατική Καταστροφή, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος), δημιουργεί 

άλλοτε επάνω στον «απλό» και «συμβατικό» λευκό καμβά, και άλλοτε σε υλικά, τα 

οποία απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες και φαντασία (λ.χ. επανα-νοηματοδότηση 

παραδοσιακών προτύπων της ιστορικο-θρησκευτικής παράδοσης). Και όλο αυτό

συμβαίνει προς επίτευξη μιας πλήρους καλλιτεχνικής «μεταποίησής» τους (π.χ. 

ανακυκλώσιμα υλικά/arte povera)·  ασκώντας, παράλληλα, μια σιωπηλή κριτική

αναφορικά με τη χρήση των υλικών, αφενός στα μη προοδευτικά κατάλοιπα της 

ζωγραφικής του μοντέρνου, και αφετέρου, στα προχείρως επεξεργασμένα 

μεταμοντέρνα έργα, τα οποία και στερούνται ενός συμπαγούς αφηγηματικού 

πλαισίου.28

28 Βλ. ενδεικτικές μελέτες: Perry Gillian, και Paul Wood, Themes in Contemporary Art, Yale

University Press in association with the Open University, Νιού Χέβεν 2004· Alex Potts,

Experiments in Modern Realism: World-making, Politics and the Everyday in Postwar European 
and American Art, Yale University Press, Νιού Χέβεν και Λονδίνο 2013. Ειδικά, για την κ. 
Καραμανλή, βλ. Μαρία Δρακάκη, «Ως ρέουσα γραμμή από την άκρη της ψυχής», Hanaiotika-
nea.gr [πρόσβ.: 13 Ιαν. 2022].

Εικ. 2: Αφροδίτη Καραμανλή, Τα δικά μου κύτταρα του εγκεφάλου με μονοκονδυλιές,

Ακρυλικά – Κολάζ – Μελέτη στον Mondrian, 55 x 62 cm, 4th Triennale of 
Thessaloniki 2022 – International Art Exhibition – Colours Gallery of Thessaloniki, 
02/05/2022 – 12/05/2022, Gallery “Out of Focus”, Θεσσαλονίκη (Creative Directors: 
Georgios Orfanidis, Maria Drakaki, Eleni Kokkini). Πηγή: Αρχείο «Πινακοθήκης των 
Χρωμάτων» – Τέταρτης Triennale 2022.
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Η Triennale του 2022 φιλοξενήθηκε στον εκθεσιακό χώρο της Λέσχης 

Δημιουργικής Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Γκαλερί Εικαστικής Φωτογραφίας) «Out 

of Focus», επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτη 3, όπου συνυπήρξαν παράλληλα 

εργαστήρια και δράσεις ζωγραφικής-ελεύθερου σχεδίου και γνωριμίας με την τοπική 

ιστορία. Πρόκειται για έναν χώρο που αναδύεται από τα κατάλοιπα του ιστορικού 

πλούτου της Θεσσαλονίκης, ευρισκόμενο ανάμεσα στη Ρωμαϊκή Αγορά και τον 

βυζαντινό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Και ακριβώς σε αυτόν τον χώρο, στο πλαίσιο 

της τέταρτης Triennale, αναπτύχθηκε ένα μετα-μεταμοντέρνο πλαίσιο επικοινωνίας 

με το κοινό: από τη μια πλευρά, η κριτική αφύπνιση της ιστορικής μνήμης με άξονα 

επιλεγμένες και πολυ-σημειωτικές όψεις της Θεσσαλονίκης, και από την άλλη, η 

ώσμωση με την κινεζικο-ιαπωνική παράδοση (μέσω πραγματοποίησης ειδικού 

καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού εργαστηρίου), στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της 

πόλης. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, συναντάμε και πάλι τη μετα-μεταμοντερνιστική ιδέα 

του «τρανσ-πολιτισμού» (βλ. παραπάνω). Ο Δημήτριος Τενεκετζής, αρχιτέκτονας, 

φωτογράφος και εικαστικός, ο οποίος με τη διεισδυτική του ματιά στον πολιτισμό 

των «άλλων» μας ταξίδεψε πίσω —πολύ πίσω στο διάβα των αιώνων— 

παρουσιάζοντας, inter alia, δείγματα κινεζικής γραφής, δουλεμένα με μελάνια ειδικής 

σύνθεσης και με μία τεχνική εμπνευσμένη από τον τρόπο χάραξης των διάσημων 

«βραχόκηπων του Κιότο» της Ιαπωνίας. Τους κήπους αυτούς στη Δύση τους 

γνωρίζουμε, επίσης, μέσα από τη λογοτεχνία ή/και τον κινηματογράφο με την 

ονομασία «Ζεν Κήποι», καθώς τους συναντάμε σε ναούς της Σχολής του Ζεν 

Βουδισμού σε διάφορες περιοχές της Άπω Ανατολής.29  

 

 
29  Wybe Kuitert. Themes in the History of Japanese Garden Art. University of Hawaii Press, 

Honolulu 2002. Print.  
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Ο εν λόγω χώρος, βέβαια, δεν επιλέχθηκε τυχαία. Το γεγονός ότι δεν είναι από 

τους ευρέως γνωστούς πολιτισμικούς χώρους της Θεσσαλονίκης ήταν το στοιχείο 

εκείνο που οδήγησε στην τελική επιλογή του. Η σύγχρονη βιβλιογραφία περί 

επιμέλειας εικαστικών ή/και άλλων πολιτισμικών δρώμενων υπογραμμίζει την αξία 

της ανάδειξης κάθε εκθεσιακού/πολιτισμικού χώρου ενός τόπου, ανεξαρτήτως 

μεγέθους ή πρότερου (ισχυρού) brand name. Τα στερεότυπα στην Τέχνη δεν 

καταργούνται μόνο όταν γίνεται λόγος για συγκεκριμένες θεματολογίες, ίσως 

ορισμένες φορές και τεχνικές απόδοσης·  πολύ περισσότερο (πρέπει να) καταργούνται 

όταν γίνεται λόγος για την οργάνωση ενός χώρου, και κατ’ επέκταση μέσω της 

διάδρασης με το φιλοθεάμον κοινό.30

30 Για μία γενική εικόνα επί του θέματος, βλ. Paul O’Neill, The culture of curating and the curating of
culture(s), The MIT Press, Κέιμπριτζ και Λονδίνο 2012· Nicolas Bourriaud, The Exform, Verso,

Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2016.

Εικ. 3: Δημήτριος Τενεκετζής, Ωδή στη γυναίκα – Νο:16, Ακρυλικά και σκόνες 
σε καμβά και πινέλα κατασκευής του ιδίου, 260 Χ 180 cm. 4th Triennale of 

Thessaloniki 2022 – International Art Exhibition – Colours Gallery of 
Thessaloniki, 02/05/2022 – 12/05/2022, Gallery “Out of Focus”, 
Θεσσαλονίκη (Creative Directors: Georgios Orfanidis, Maria Drakaki, 
Eleni Kokkini). Πηγή: Αρχείο Πινακοθήκης των Χρωμάτων – Τέταρτης 
Triennale 2022. 
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Σκέψεις και προβληματισμοί ως συμβολή επί του Μετα-Μεταμοντερνισμού (ΙΙ): H 

Συμβολή του πολυ-καλλιτέχνη Σταύρου Ξ. Πέτρου στο Juxtapose Performance Festival 

της Λευκωσίας  

Τη γενική ιδέα του Μετα-Μεταμοντερνισμού υιοθετεί και το πρόσφατο πολυ-

καλλιτεχνικό performance (κίνηση, μουσική, τραγούδι, λόγος-αφήγηση, εικαστικά) 

του Σταύρου Ξ. Πέτρου (σύλληψη-εκτέλεση), ηθοποιού, εικαστικού, θεωρητικού της 

Λογοτεχνίας, με τίτλο Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν, το οποίο παρουσιάστηκε στο 

πλαίσιο του πειραματικού φεστιβάλ Juxtapose Performance Festival (22/05/2022) 

στον Αρχάγγελο της Λευκωσίας στην Κύπρο, εντός μιας πραγματικής οικίας, με 

παράλληλες δραματοποιημένες δράσεις από άλλους εννέα καλλιτέχνες, η καθεμία 

εξελισσόμενη σε διαφορετικό δωμάτιο του ίδιου οικήματος. «Λούζουμε και 

περιποιούμαστε αποκλειστικά το σώμα μας, την εικόνα, το φαίνεσθαι, αγνοώντας τον 

καθαρμό και τη φροντίδα του εσωτερικού μας εαυτού, του είναι! Σκοπός είναι, σε 

αυτές τις μέρες της “βρομιάς”, η Τέχνη να επανακτήσει τον “καθαρτικό”, τον 

‘λυτρωτικό’ της χαρακτήρα», δηλώνει χαρακτηριστικά ο δημιουργός.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31  Βλ. Συντακτική Ομάδα, «“Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν”, Art Performance Ο νεαρός 

καλλιτέχνης Σταύρος Ξ. Πέτρου παρουσιάζει το νέο του έργο», kathimerini.com.cy [πρόσβ.: 18 

Μαΐου 2022]. (Ακόμα, βλ. σχετικό βίντεο από το προσωπικό κανάλι του δημιουργού Σταύρου Ξ. 
Πέτρου: https://www.youtube.com/watch?v=7Ne2-BODQCg [πρόσβ.: 31 Ιουλ. 2022].  

Εικ. 4: Σταύρος Ξ. Πέτρου (σύλληψη-εκτέλεση), Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν, Juxtapose Performance 

Festival (22/05/2022), Αρχάγγελος, Λευκωσία, Κύπρος, Στιγμιότυπο. Πηγή: Αρχείο Σταύρου Ξ. Πέτρου. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ne2-BODQCg
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Εικ. 5: Σταύρος Ξ. Πέτρου (σύλληψη-εκτέλεση), Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν, Juxtapose 

Performance Festival (22/05/2022), Αρχάγγελος, Λευκωσία, Κύπρος, Στιγμιότυπο. Πηγή: 
Αρχείο Σταύρου Ξ. Πέτρου. 

 

Εικ. 6: Σταύρος Ξ. Πέτρου (σύλληψη-εκτέλεση), Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν, Juxtapose 

Performance Festival (22/05/2022), Αρχάγγελος, Λευκωσία, Κύπρος, Στιγμιότυπο. Πηγή: 
Αρχείο Σταύρου Ξ. Πέτρου. 

 
 



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 

16 

Παραλλάσσοντας ελαφρώς και επανα-χρησιμοποιώντας τη φράση του Maurice 

Merleau-Ponty «Το εσωτερικό από το εξωτερικό [πρέπει να είναι (σ.σ.)] είναι 

αχώριστο»32 επισημαίνουμε ότι μεταξύ πνεύματος και σώματος πρέπει να κυριαρχεί η 

αρμονία, εγγυητής της οποίας —τουλάχιστον κατά μία μεταμοντέρνα προσέγγιση με 

χριστιανική ηθική ως βάση— αποτελεί η κάθαρση, αρκεί αυτή στην παρούσα 

περίπτωση να μη συνοδεύεται από κάποια προγενέστερη ύβρι.  

Κάθε άνθρωπος σε κάποια φάση του βίου του προχωράει σε εκείνη την 

ενδοσκόπηση που τον οδηγεί στην απελευθέρωση-κάθαρση, ερχόμενος ουκ ολίγες 

φορές και σε σύγκρουση ακόμα και με το ό,τι γνώριζε ως σταθερό, ασφαλές, ιερό, 

όταν αυτό αποτελεί τμήμα ενός θεωρητικού, μη εφαρμοστού και αποκλειστικά 

ηθικοπλαστικού συστήματος αξιών και οδοδεικτών, μιλώντας εντός ενός ευρύτερου 

πλαισίου. Ήτοι, ο άνθρωπος προκειμένου να φτάσει στην κάθαρση, ασκεί κριτική 

στην παράδοση, σε ό,τι (επανα)συντηρεί το θεωρητικό, απρόσιτο και επιβεβλημένο 

δια της όποιας άρχουσας πολιτισμικής τάξης (π.χ. θρησκείας), φτάνοντας στην 

«απομυθοποίηση του θεολογίζειν»,33 ή σε μια μορφή «συμβολικής βίας», στη 

βλασφημία που ακυρώνει την «υλικότητα» της καθ’ εαυτόν πολιτισμικής του ομάδας, 

εάν προβεί στην παραπάνω ενέργεια διά της όποιας (προγενέστερης) 

προσηλυτιστικής επιρροής, ή διά της ροπής του για προσκόλληση σε ισχυρές 

δυνάμεις καινο-επαναστατικού χαρακτήρα, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν 

εγκιβωτισμένα συντηρητικά αφηγήματα ως διαδόχους εκείνων που παρακμάζουν. Σε 

αυτήν την τελευταία υπο-περίπτωση συντελείται μακροπρόθεσμα βλασφημία-

προσβολή προς τον ίδιον, αφού με την επιλογή του αυτή ακυρώνει τις σωματικές και 

ψυχικές του εγγενείς προθέσεις ικανότητες-προθέσεις για δημιουργία, κριτική σκέψη, 

και αυτό-κάθαρση σε ένα περιβάλλον ανεξάρτητα αναπτυσσόμενων προτύπων.34  

Τα σταθερά πρότυπα αναπαράγουν την έννοια της «οικειότητας». Επιστρέφοντας 

στην αξία αυτής, αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον Μετα-μεταμοντερνιστή 

κοινωνιολόγο Zygmunt Bauman, στο κοσμοείδωλο της παράδοσης η συγκρότηση και 

η τήρηση της ταυτότητας εμπερίεχε την έννοια του αυτονοήτου, εν αντιθέσει με το 

κοσμοείδωλο του σήμερα, όπου το οικείο δεν εκλαμβάνεται οπωσδήποτε ως 
 

32  Maurice Merleau-Ponty, Phenomenologie de la perception, Gallimard, Παρίσι 1979, σ. 406.  
33  Κωνσταντίνος Κορναράκης, «“Kill your idol”. Η βλασφημία εν αναφορά προς την ταυτότητα του 

υποκειμένου», στο: Παπαρίζος (επιμ.), Βλασφημία και Τέχνη, ό.π., σ. 197-225, εδώ σ. 200-203. 
34  Με την έννοια «υλικότητα» εννοείται το εύρος των ιδεών, εννοιών, γνώσεων και προσδοκιών μίας 

κοινωνίας. Αντώνης Παπαρίζος, «Η ιερότητα του ανθρώπου, οι τέχνες και η βλασφημία», στο: 
Παπαρίζος (επιμ.), Βλασφημία και Τέχνη, ό.π., σ. 37-64, εδώ σ. 47-48. 
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θεμελιακό στοιχείο, εφόσον αυτό συνεχώς μεταβάλλεται, ανατροφοδοτείται, και ως 

εκ τούτου δεν φέρει εύκολα μια σταθερή-και-κονστρουκτιβιστική σε επίπεδο 

συλλογικής ταυτότητας μορφή·  μια μορφή πλησίον του «αρχετυπικού» με την 

εκτύλιξη των ενδο-κοινωνικών ζυμώσεων.35 Ο άνθρωπος αναμειγνύεται σε 

αμφισημικά πολιτισμικά μοτίβα, (ανα)ηθικοποιεί καταστάσεις και φαινόμενα 

(συνήθως υπό την επιρροή της θρησκείας), επιζητώντας —από φόβο για το 

πολιτισμικό αύριο— τη δημιουργία μίας νεο-παραδοσιακής κοινωνίας που θα του 

εγγυάται διαχρονικά ένα είδος ασφάλειας και προόδου του «εμείς», θυσιάζοντας την 

εύρεση της ελευθερίας και της ολικής επαναπροσέγγισης μετά την κάθαρση, λόγω 

θυσιών και στερήσεων που αυτή απαιτεί κατά την επαναστατική αναθεώρηση του 

τρέχοντος ιστορείν. Προτιμάει, πολλές φορές δηλαδή, το μεταμοντέρνο από το μετα-

μεταμοντέρνο για λόγους διατήρησης του παλαιού-οικείου.36 

Εδώ, στο καλλιτεχνικό δρώμενο της Λευκωσίας, ένας οίκος αναμορφώνεται, χάνει 

την αμιγώς χρηστική του αξία, μετουσιώνεται σε έναν ιδιαίτερο χώρο τέλεσης 

φαινομενικά απλοϊκών —ίσως και κάπως ευτελών για τους μη εξοικειωμένους— 

πράξεων, τέτοιων που ακροβατούν μεταξύ βλασφημίας και αναγέννησης-προσωπικής 

ανάτασης, αναλόγως με το ποια αντίληψη θα επιλέξουμε: τη μεταμοντέρνα ή τη μετα-

μεταμοντέρνα, αντιστοίχως.37 Ο οίκος, και εν προκειμένω το λουτρό, 

μεταμορφώνεται σε μια μικρών διαστάσεων τετραγωνισμένη —πλέον— θυμέλη38 

αρχαίου θεάτρου, σε ένα έναν χώρο έκφρασης σπαρακτικού λόγου και αυθόρμητης 

κίνησης, χωρίς ακριβές σενάριο, γεγονός που μας γυρίζει πίσω στα γραπτά του 

 
35  Zygmunt Bauman, “Can We Live Together, Equality and Difference. Feature Review”, New 

Political Economy 6, 3 (2001), σ. 427-429· Χρήστος Τσιρώνης, Ο καταναλωτισμός στη σύγχρονη 
κοινωνική θεωρία: τομές στο έργο του Z. Bauman, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 2013, 

σ. 109·  Τσιρώνης, «Η βλασφημία ως κοινωνική», ό.π., σ. 109-110.  
36  Zygmunt Bauman, Thinking sociologically, B. Blackwell, Οξφόρδη και Μασαχουσέτη, 1990, σ. 

17-18.  
37  Παπαρίζος, Η ιερότητα του ανθρώπου, ό.π., σ. 39, 40-42, 49-50. 
38  Ο όρος «θυμέλη» δεν επιλέχθηκε τυχαία από τον γράφοντα. Η θυμέλη, ήταν ο βωμός των αρχαίων 

ελληνικών θεάτρων, ακριβώς στο κέντρο της ορχήστρας, εκεί όπου στεκόταν ο κορυφαίος του 
χορού στις παραστάσεις του αρχαίου δράματος. Ήταν αφιερωμένη στον Διόνυσο, από τις 
λατρευτικές πρακτικές του οποίου οργανώθηκε η δραματουργία στην αρχαιότητα. Ο Διόνυσος (βλ. 
Βάκχαι του Ευριπίδη) συνδέθηκε από πολύ νωρίς στο φάσμα ερμηνείας και αποκωδικοποίησης των 
λατρευτικών ιδιοτήτων-θεικών εκφάνσεων με την έννοια του «αλλότριου» και «παράξενου», το 
οποίο τελικά γίνεται ό,τι πιο οικείο, μέσω των θεωριών της «ευεργετικής επιβολής του ισχυρού», 
της «κοινωνικής κάθαρσης», της «σωτηρίας ενός πολιτισμικού συνόλου», λ.χ. βλ. Henk Versnel, 

Ter Unus. Isis, Dionysos, Hermes. Three studies in henotheism, Brill, Λέιντεν και Νέα Υόρκη 

1990, σ. 134-135· Χρύσα Αλεξοπούλου, Ευριπίδης. Ο ποιητής του πάθους και των παθημάτων. 
Ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Πεδίο, Αθήνα 2018, σ. 136-146· Yulia Ustinova, Divine Mania. 
Alteration of Consciousness in Ancient Greece, Routledge, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 2020, σ. 176-

179, 184, 198.  
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Γάλλου σκεπτικιστή της Αναγέννησης του 16ου αιώνα Μισέλ ντε Μονταίν, σύμφωνα 

με τον οποίον οι πράξεις των ανθρώπων δεν είναι πάντοτε φύσει μη δόκιμες-

κακότροπες, καθώς οφείλουμε να τις κρίνουμε όχι εκ του τελικού αποτελέσματος, 

αλλά εκ των πρότερων προθέσεων των κοινωνικών υποκειμένων που τις 

πραγματοποιούν.39 Η άποψη αυτή θα μπορούσε σήμερα να θεωρηθεί ότι βρίσκεται 

πιο κοντά στην κοινωνική κριτική του Μετα-Μεταμοντερνισμού, όπου το «είναι» 

φιλτράρεται διπλά.  

Παράλληλα, ακόμα και ένα ανθρώπινο σώμα, ή πολύ περισσότερο, το πνεύμα, 

ήτοι εκείνο το αμάλγαμα ιδεών και προσλήψεων, που φυλάσσεται μέσα σε αυτό 

αποτελεί μια μορφή ενός επίκτητου «ιερού», καθώς ιερό «είναι κάθε τι που απωθεί 

και γοητεύει», αρχικά σε επίπεδο ατομικό, και έπειτα σε επίπεδο συλλογικό, δόμησης 

πολιτισμικής ταυτότητας μιας εσω-ομάδας.40 Δημιουργείται, με άλλα λόγια, μια 

σχέση θρησκευτικού χαρακτήρα μεταξύ ημών και του σώματος-ψυχής μας, ένας 

δεσμός (relegere),41ένα άτυπο τελετουργικό, το οποίο πλέον γίνεται αντιληπτό διά της 

Τέχνης, που φέρει σε πρώτο πλάνο επεξεργασίας το σώμα ως ναό της ψυχής, ήδη π.χ. 

από τη φαινομενολογία του Maurice Merleau-Ponty (βλ. παραπάνω) και τη 

δογματική του Νίκου Ματσούκα, όπου επισημαίνεται ότι το «σώμα και ψυχή 

αποτελούν μια λειτουργική ενότητα»,42 όσον αφορά τη μοντέρνα ηθική φιλοσοφία. 

Κάθε πράξη βεβήλωσης αυτής της ιερής ολότητας, λοιπόν, ισοδυναμεί με βλασφημία.  

 

Συμπεράσματα  

Ο Μέτα-Μεταμοντερνισμός, όπως και κάθε καλλιτεχνικό ρεύμα/κίνημα, δεν ορίζεται 

εύκολα εντός ενός θεωρητικού πλαισίου, του οποίου η περιγραφή εξαντλείται σε μια-

δυο παραγράφους. Αδιαμφισβήτητα χρειάζεται τη δική του διακήρυξη (manifesto), 

έστω σε «άτυπο» επίπεδο, ήτοι μια σειρά θεωρητικών αποτυπώσεων, οι οποίες με τη 

σειρά τους αποτελούν αποστάγματα ενδελεχούς, συγκριτικής, διαπολιτισμικής και 
 

39  Αντώνης Δημητρίου, Montaigne. 11 Δοκίμια για οριακές καταστάσεις. Μία μετάφραση, 

Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, Αθήνα 2021, σ. 35-40.  
40  Βλ. Παπαρίζος, «Η ιερότητα του ανθρώπου», ό.π., σ. 40-42. Επίσης, βλ. Φώτης Τερζάκης, Μελέτες 

για το ιερό, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997. Για την έννοια της «εσω-ομάδας» στην Πολιτισμική 
Ανθρωπολογία, βλ. Shuang Liu, Zala Volčič και Cynthia Gallois, Introducing intercultural 
communication. Global cultures and contexts, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, USA 32018, 

σ. 219-221.  
41  Βλ. Παπαρίζος, «Η ιερότητα του ανθρώπου», ό.π., σ. 43.  
42  Νίκος Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία, Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 223.  
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διεπιστημονικής μελέτης διαφόρων καλλιτεχνικών δρωμένων, τουλάχιστον από τη 

δεκαετία του 1990 όσον αφορά την Αμερική και τη ΒΔ Ευρώπη.  

Στην Ελλάδα και στην Κύπρο οι αρχές-αξίες του μετα-μεταμοντέρνου ήλθαν, ως 

συνήθως, αργότερα. Είναι, επίσης, δύσκολο να προσδιορίσουμε τα πρώτα ψήγματα 

επί αυτού του γεω-πολιτισμικού χώρου, μπορούμε ωστόσο να προσπαθήσουμε να 

περιγράψουμε-ερμηνεύσουμε-επικοινωνήσουμε πολύ πρόσφατα παραδείγματα, τα 

οποία υπάγονται αμιγώς σε αυτήν τη νέα πολιτισμική/κοινωνική φάση. Αυτό 

επιχειρήθηκε και στην παρούσα μελέτη περίπτωσης (case study), μέσα από τη μερική 

ανάλυση δύο καλλιτεχνικών δρώμενων, ενός στη Θεσσαλονίκη, και ενός άλλου στη 

Λευκωσία. Και πάλι, βέβαια, τα επιμέρους όρια όλων εκείνων των πτυχών που 

απαρτίζουν εντέλει το εκάστοτε δρώμενο δεν είναι πάντοτε αυστηρώς 

(προ)καθορισμένα. Από τη μια πλευρά, δεν καθορίζεται εναργώς το πού τελειώνει το 

παραδοσιακό, έπειτα το μοντέρνο, κατόπιν το μεταμοντέρνο, και σε ένα τελευταίο 

στάδιο (κριτικής ένωσης όλων των προηγούμενων) το μετα-μεταμοντέρνο. Από την 

άλλη πλευρά, το πλαίσιο εξέλιξης αυτών των δρώμενων είναι τόσο περίπλοκο 

σημειωτικά, με αποτέλεσμα η τεχνοκριτική προσέγγιση των ειδικών να έρχεται 

αντιμέτωπη με τη γέννηση νέων σημείων, έως και να προσκρούσει σε παλαιότερου 

τύπου αγκυλώσεις, οι οποίες χρήζουν εναλλακτικής επανεξέτασης. Επί παραδείγματι, 

μια σειρά κοινωνικών/πολιτισμικών εννοιών κατά τη μελέτη τους αποκτούν ένα νέο 

στρώμα ανάλυσης με θρησκευτικό ενδιαφέρον. Πλέον, λοιπόν, η προσέγγιση των 

εννοιών αυτών διαπερνά τα όρια της παραδοσιακής χριστιανικής ηθικής φιλοσοφίας, 

αποδεικνύοντας ότι φαινόμενα με βαρύνουσα κοινωνική σημασία, όπως αυτά που 

αναφέραμε με αφορμή τα παραπάνω καλλιτεχνικά δρώμενα, μετουσιώνονται σε 

εικονίσματα του κοινωνικού γίγνεσθαι, σε «μετα-σύμβολα» όπως τα ονοματίζουμε 

στην παρούσα μελέτη. Μάλιστα, η μελλοντική διαδικασία αναδόμησης των 

συλλογικών-ιστορικών-εθνικών ταυτοτήτων προφανώς και θα αρχίσει να λαμβάνει 

περισσότερο υπόψιν της τη δυναμική όλων αυτών, καθώς η όποια θρησκευτική 

παράδοση τείνει να προσαρμοστεί εκ νέου στον παγκόσμιο πολιτισμικό χάρτη. 

Κάθε χάρτης, όμως, γεωφυσικός ή μη, φέρει συγκεκριμένα όρια, ευδιάκριτα 

σημάδια που οριοθετούν, αναλόγως, γεωγραφικά σύνορα, ιδέες, πεποιθήσεις, 

ταυτότητες, κ.ά. Στην περίπτωση του Μετα-Μεταμοντερνισμού η χάραξη των ορίων 

είναι μια δύσκολη υπόθεση. Αρχικά, τα κριτήρια διάκρισης του μετα-μεταμοντέρνου 
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από το μοντέρνο και το μετα-μοντέρνο μεταβάλλονται συνεχώς, καθώς οι κριτικοί 

δεν συμφωνούν πάντοτε. Έπειτα, ακόμη και αν συμφωνήσουμε σε ένα πλήθος 

(στέρεων) κριτηρίων, καθίσταται δύσκολο να οριοθετήσουμε έννοιες που φέρουν εν 

τη γενέσει τους πολλές φορές ένα κοινωνικο-θρησκευτικό περιεχόμενο. Η θεολογική 

σκέψη έχει τις δικές δισεπίλυτες ανασφάλειες, όπως διαφαίνεται ιστορικά και 

δογματικά. Σταθμοί της εκκλησιαστικής ιστορίας ανασύρουν επί της ουσίας τις 

συνεχόμενες μάχες που υποβόσκουν κατά την όποια πολυπόθητη ανάπτυξη της 

ανθρώπινης σκέψης. Καμία πρόοδος δεν επήλθε χωρίς απώλειες. Τώρα, η ιστορία του 

χριστιανικού πολιτισμού —που ασφαλώς εξακολουθεί να γράφεται— καλείται να 

αφομοιώσει έννοιες που η χριστιανική ηθική μάλλον ουδέποτε έλυσε, εν αντιθέσει 

ορισμένες φορές επέτρεψε να γίνουν πιο σύνθετες, αφού δεν αφουγκραζόταν τον 

κοινωνικό τους πυρήνα. Ποιά τα όρια, λοιπόν, μεταξύ προσπάθειας για κάθαρση και 

υβριστικής επιτέλεσης; Ιερού εκ προοιμίου, ιερού κατά συνθήκην, και βέβηλου; 

Αγαπώ τον εαυτό μου ως μέλος-μέρος της Θείας Οικονομίας, επομένως αγαπώ και 

κάθε άλλον το ίδιο, ανεξαρτήτως λ.χ. καταγωγής, και αγαπώ τον εαυτό μου επειδή 

υπάρχω-ξεχωρίζω από τους άλλους-αρέσκομαι στο να ματαιοδοξώ; Η μετα-

μεταμοντέρνα Τέχνη ασκεί τη δική της κριτική στην τοποθέτηση αυτών των ορίων.  

 


