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Abstract: The present study explores the relationship between art and religion, with the symbol 

of the tree as a focal point in the depiction of the natural and the supernatural. The topic is 

discussed in three stages: (1) Τhe relationship between art and religion in antiquity and in 

the first attempts of man to make art and to theologize, having the motif of tree as the main 

medium. (2) The cooperation and purposes of the two fields / disciplines, their boundaries, 

and how both of them have served man. (3) The need to create a new conceptual 

framework for the relationship between art and religion in the modern world with new art 

symbols that extend beyond the narrow boundaries of the various religions.

Keywords: Art; Religion; Sacred; Tree; Near East; Boundaries. 

Η θρησκεία και η τέχνη κατείχαν, από την αυγή της ανθρωπότητας ακόμα, σημαντική 

θέση στην ανθρώπινη εμπειρία. Είναι, πράγματι, δύο από τα πιο σημαντικά στοιχεία 

πολιτισμού. Σε ολόκληρη τη γη δεν υπήρξε πολιτισμός, μικρός ή μεγάλος, που να μην 

ανέπτυξε κάποιας μορφής θρησκεία και τέχνη. 

Η θρησκεία πάντα αποτελείτο από τελετουργίες, πεποιθήσεις και συγκεκριμένες 

ενέργειες του ανθρώπου, όταν αυτός προσπαθούσε να ερμηνεύσει την ανθρώπινη 

εμπειρία και τον κόσμο, με βάση κάποια υπερβατική ή υπερφυσική δύναμη. Η τέχνη 

αποτελείτο αρχικά —κυρίως— από εικόνες. Ο σκοπός της τέχνης ήταν πάντα η 

δημιουργία, ώστε ο άνθρωπος να κατανοήσει τη ζωή, την ανθρώπινη εμπειρία, το 

αόρατο και το ορατό, στην ουσία και  εδώ το υπερφυσικό και υπερβατικό.1

* PhD Βιβλική Γραμματεία και Θρησκειολογία (ΑΠΘ), ΜΑ Σπουδές στην Ερμηνεία της Παλαιάς
Διαθήκης (ΑΠΘ), Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας.

1 Curtis Carter, «Art and Religion: A Transreligious Approach. Philosophy», Philosophy Faculty

Research and Publication 144 (1976), σ. 1-19, εδώ σ. 1-2, στο: https://bit.ly/3aAkoGb [πρόσβ: 10

Ιουλ. 2022].
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Σήμερα, θρησκεία και τέχνη έχουν διακριτά μέσα έκφρασης, προσέγγιση και 

σκοπούς. Στην περίπτωση της τέχνης, όταν κάποιος παρακολουθεί και επεξεργάζεται

ένα καλλιτέχνημα, κυριαρχεί μέσα του το αισθητικό συναίσθημα. Εκτιμάται η

ομορφιά, αναζητείται το ιδανικόˑ εξάλλου η τέχνη, ωθεί προς την εξιδανίκευση του 

κόσμου.  Στην περίπτωση της θρησκείας, αναζητείται η σχέση με τον Θεό —ή τους 

θεούς— και η κοινωνία μαζί του, μέσω συγκεκριμένων τελετουργιών, μυστηρίων, και 

μέσω της προσευχής. 

Το παρόν μελέτημα πραγματεύεται τη σχέση της τέχνης με τη θρησκεία διαχρονικά,

με διακριτικό σημείο αναφοράς το σύμβολο του δένδρου, ως έκφραση του φυσικού και 

του υπερφυσικού. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται σε τρεις άξονες: (1) Πραγματοποιείται 

μια σύντομη αναδρομή στη σχέση τέχνης και θρησκείας στην αρχαιότητα και στις 

πρώτες απόπειρες του ανθρώπου να καλλιτεχνήσει και να θεολογήσει με κύριο μέσο 

το μοτίβο του δένδρου. (2) Αποτιμώνται η συνεργασία και οι σκοποί των δύο μερών

—θρησκείας και τέχνης—, και αξιολογείται το πώς, εν τέλει, αμφότερες εξυπηρέτησαν 

τον άνθρωπο. (3) Εξετάζεται η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου εννοιολογικού πλαισίου 

για τη σχέση τέχνης και θρησκείας στον σύγχρονο κόσμο, με νέα σύμβολα τέχνης, που 

υπερβαίνουν τα κλειστά όρια των διαφορετικών θρησκειών, ενώ αναδεικνύεται πως το 

σύμβολο του δένδρου είναι το ιδανικό μέσον, αφού αποτελεί την πιο αντιπροσωπευτική 

εικόνα της φύσης αλλά και της σύνδεσης του ανθρώπου με το θείο.

Α. Κοινή εκκίνηση, κοινή πορεία

Ανέκαθεν ο άνθρωπος γοητευόταν από τον φυσικό κόσμο και πάντα αναζητούσε το 

υπερ-φυσικό, που θα έδινε κάποια εξήγηση στα φυσικά φαινόμενα του κύκλου των 

εποχών, του ταξιδιού του ήλιου στο ουράνιο στερέωμα, των καιρικών φαινομένων, των 

σχηματισμών των αστερισμών κάθε εποχή, κ.ά. Όλα φαίνονταν ενορχηστρωμένα με 

ακρίβεια από κάποια αόρατη δύναμη. Η ερμηνεία όλων αυτών —ή, έστω, η 

προσπάθεια ερμηνείας τους— δημιουργούσε πάντα στον άνθρωπο την αίσθηση ότι 

υπερβαίνει το πεπερασμένο, το ορατό, το υλικό, και άρα, ότι ανέρχεται πνευματικά. 

Στο προϊστορικό στάδιο της κοινωνίας ωστόσο, όλα περιστρέφονταν γύρω από την 

τροφή, δηλαδή την επιβίωση και, στο πλαίσιο αυτό, γύρω από την αναπαραγωγή και 

τη γονιμότητα, αφού ήταν και αυτή που θα διασφάλιζε τη συνέχεια της ύπαρξης της 

ζωής, της φυλής, της οικογένειας. Μόνο όταν ο άνθρωπος εξασφάλισε την καθημερινή 
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τροφή, άρχισε να δημιουργεί τέχνη και να εκφράζει πεποιθήσεις για τα παραπάνω.2

Όταν δηλαδή σιγουρεύτηκε για τη στοιχειώδη επιβίωσή του, άρχισε να επεκτείνει την 

εμπειρία του στην εμπειρία του κόσμου και την αντίληψή του για το υπερφυσικό και

το πνευματικό.  

Τέχνη και θρησκεία, από τους αρχαίους χρόνους, χρησιμοποιούν σύμβολα και 

αρχέτυπα,3 όπως το δένδρο, ως έκφραση της θεότητας και της γονιμότητας, το ερπετό,

ως έκφραση των αντίθετων δυνάμεων και του χάους, θηλυκές θεότητες, που 

αντιπροσωπεύουν την ανακύκληση των εποχών και τη γονιμότητα της γης, κ.ά. Αυτός 

ήταν ένας τρόπος ερμηνείας του κόσμου με βάση κάποια σημεία αναφοράς κατανοητά 

σε όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών.4

Μελετώντας κανείς κάποιους από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της γης, στην 

περιοχή της Μεσοποταμίας, θα δει πως ο άνθρωπος ξεκινά να εκφράζεται μέσω 

σχημάτων και να δημιουργεί τα πρώτα δείγματα τέχνης (αρχιτεκτονική και κεραμική) 

όταν περνά στη νεολιθική εποχή (περ. 7000-5800 π.Χ.) —στην κεραμική (πολιτισμός 

Χασσούνα, Μεσοποταμία). Οι πρώτες κοινότητες που έλυσαν το πρόβλημα της 

τροφής, άρχισαν να κατασκευάζουν κεραμικά τεχνουργήματα και σφραγιδόλιθους και 

έτσι άρχισε να διαμορφώνεται ο υλικός πολιτισμός. Από τη χαλκολιθική εποχή (περ. 

5800-3750 π.Χ.) και έπειτα ειδικά, εξελίσσονται οι τεχνοτροπίες και η τέχνη 

εμπλουτίζεται με χρήση διαφορετικών υλικών.5 Ωστόσο, δείγματα τέχνης έχουμε και 

σε αρχαιότερους χρόνους σε άλλες περιοχές της γης, από γλυπτά μέχρι ζωγραφική σε 

σπήλαια (βλ. σπηλαιογραφίες στο El Castillo, περ. 39000 π.Χ.).

Οι πρώτες απόπειρες τέχνης στη Μεσοποταμία είχαν κυρίως να κάνουν με 

αποτυπώσεις σκηνών μικρών μυθικών επεισοδίων, από την προφορική παράδοση. 

Συνήθως, κάποιος θεός μαχόταν τις αντίθετες δυνάμεις, που αποδίδονταν με μορφή 

ερπετού ή άλλου ζώου ή υβριδίου, ή κάποια θεά γονιμότητας απεικονιζόταν δίπλα σε 

ένα ιερό δένδρο. Μύθος και θρησκεία ήταν το ίδιο για εκείνες τις κοινωνίες. Η σκέψη 

2 Σχετικά με τη μετάβαση αυτή, βλ. και Παναγιώτης Παχής, Ήρως Ευρετής, Γεωργία και πολιτισμός 
στον αρχαιοελληνικό κόσμο, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 13-14.

3 Περί λειτουργίας των συμβόλων βλ. και Mircea Eliade, Patterns in Comparative Religion, Sheed &

Ward, Νέα Υόρκη 1958, σ. 164.
4 Βλ. σχετικά με την κοσμοθέαση των αρχαίων πολιτισμών: Samuel Ν. Kramer, «The Sumerians»,

Scientific American 197, 4, (1957), σ. 70–86 στο: http://www.jstor.org/stable/24941944 [πρόσβ.: 12

Μαρτ. 2020].
5 Για περισσότερα βλ. Yosef Garfinkel, «Neolithic And Chalcolithic Pottery Of The Southern Levant»,

Qedem 39 (1999), σ. I-XX, 1-321, εδώ σ. xvii-xx και 5-7 στο: http://www.jstor.org/stable/43588816.,

[πρόσβ.: 10 Μαρτ. 2022].
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ήταν μαγική και συμβολική. Δεν υπήρχε ηθική θεώρηση των πραγμάτων, ούτε 

φιλοσοφική σκέψη και ανάλυση, πόσο μάλλον επιστημονική.6 Επομένως, ένας θεός 

της καταιγίδας που μάχεται ένα ερπετό, ή ένα ιερό δέντρο, που χαρίζει καρπούς αιώνιας 

ζωής, ήταν κάτι πραγματικό και υπερβατικό μαζί. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι οι αφηρημένες έννοιες, όπως αγάπη, δύναμη, 

αφοσίωση κ.λπ., αποδίδονταν στην εικονογραφία, αλλά και στα κείμενα, μέσα από 

συγκεκριμένα μοτίβα. Έτσι, για παράδειγμα, όταν βλέπουμε ή διαβάζουμε για 

«κέρατα» ξέρουμε ότι πρόκειται για την έννοια δύναμηˑ  όταν βλέπουμε ή διαβάζουμε 

για «δράκο» και «ερπετό»7 ξέρουμε ότι πρόκειται για την έννοια του χάους  και του 

εχθρού της δημιουργίας ή του πολιτικού εχθρούˑ όταν βλέπουμε ή διαβάζουμε για 

κάποιο ιερό και θαυματουργό «δένδρο», μας παραπέμπει στη γονιμότητα, στην αιώνια 

ζωή, στη γνώση και στην πνευματικότητα.8

Μιλάμε δηλαδή για γλώσσες με πολύ έντονο το εικονιστικό και οπτικό στοιχείο (βλ. 

και αιγυπτιακά ιερογλυφικά).9 Αυτή η υπερβολή μάλιστα εικόνων, αλλά και η ανάγκη 

του ανθρώπου να εικονοποιήσει το πνευματικό και υπερβατικό, γέννησε τα είδωλα —

στην ουσία τις απτές και ορατές εικόνες των θεών— στη Μεσοποταμία. Και επειδή ο 

Ισραήλ αναδύθηκε εν τω μέσω ενός τόσο πλούσιου μωσαϊκού πολιτισμών, βαθιά 

επηρεασμένος από το πολιτισμικό πλαίσιο της Χαναάν, της Αιγύπτου και της 

6 «Ο άνθρωπος διατύπωσε ερμηνευτικές προτάσεις: στην αρχή με τη γλώσσα της ποιητικής 
εικονολογίας των μύθων —όπως έκανε για τα περισσότερα προβλήματα νοήματος της 
πραγματικότητας— και αργότερα με τη γλώσσα των εννοιών, τη μεθοδική-λογική συγκρότηση των 
συλλογισμών», βλ. Χρήστος Γιανναράς, Το Αίνιγμα του Κακού, 2Ίκαρος, Αθήνα 2009, σ. 25.

7 Βλ. ενδεικτικά από την Παλαιά Διαθήκη: Ψαλ. 74(73):13-17· 77(76):17·  Ιώβ 3:8· 40:25· 41:10-13·

Ησα.14:29·  27:1· Ιεζ. 29:3. Επίσης, σε όλους τους παγκόσμιους μύθους ο δράκος συμβολίζει το χάος. 
Τον συναντούμε ως «Azi Dahaka» στην Περσία, «Τιαμάτ» στη Βαβυλώνα, «Άποφι» στην Αίγυπτο, 
«Λεβιάθαν» στη Βίβλο και «Πύθων» στην αρχαία Ελλάδα. Βλ. σχετικά: James Charlesworth, The

Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christianized, The Anchor Yale Bible 

Reference Library, Yale University Press, Γέιλ 2010, σ. 204· Ευλαμπία Τσιρέλη, «Το Μοτίβο του 
Ερπετού στις Κοσμογονίες της αρχαίας Μεσοποταμίας και του βιβλικού Ισραήλ», αδημοσίευτη 
Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ, 2022.

8 Βλ. σχετικά: Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Παλαιά Διαθήκη. Αποκρυπτογραφώντας την ανθρώπινη 
κληρονομιά, Αρμός, Αθήνα 2008, σ. 14-19· ο ίδιος, Ρήμα Κυρίου Κραταιόν. Αφηγηματικά Κείμενα 
από την Παλαιά Διαθήκη, Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 94. Αναλυτικά περί ιερών δέντρων 
στη Μεσοποταμία βλ. και Eυλαμπία Τσιρέλη, Το Ιερό Δέντρο στη Βίβλο και στο πολιτισμικό 
περιβάλλον του Ισραήλ, Αρμός, Αθήνα 2020, κεφ.2, σ. 39-99.

9 Σχετικά με τις γλώσσες, βλ. μεταξύ άλλων, Κωνσταντίνος Κοπανιάς, Εισαγωγή στην Ιστορία και 
Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής[Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές 
Εκδόσεις, 22018, σ. 15-17, στο: https://en.calameo.com/read/003094022ae249ff32312 [πρόσβ.: 10

Μαρτ. 2022].

about:blank
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Βαβυλώνας, τελικά στράφηκε σε μια ανεικονική θρησκεία, καταδικάζοντας κάθε 

εικόνα, ώστε η μονολατρία του Γιαχβέ να ξεχωρίσει στην περιοχή.10

Η εικόνα του δένδρου αποτελεί την τελειότερη έκφραση της ζωής, της δύναμης και 

της ομορφιάς της φύσης, γι’ αυτό και έχει υπάρξει αγαπημένο μοτίβο των καλλιτεχνών 

διαχρονικά. Συμβολίζει την πορεία του ανθρώπου, από κάτω, στη γη, προς τον ουρανόˑ 

εκεί όπου ο άνθρωπος πάντα τοποθετούσε τον Θεό. Μυθολογικές διηγήσεις σε όλο τον 

κόσμο για μακάριους τόπους και φυτά, που χαρίζουν την αιώνια νεότητα, 

αντικατοπτρίζουν τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να υμνήσει το θείο και να του 

δώσει μια επίγεια κατοικία ή να νικήσει τον θάνατο και τα γηρατειά.11

Οι Σουμέριοι ήταν οι πρώτοι που κατέγραψαν την προφορική τους παράδοση όταν 

ανακάλυψαν τη σφηνοειδή γραφή το 3000-3500 π.Χ.12 Γνωστό μάς είναι το έπος του 

Γκιλγκαμές με τον ομώνυμο ήρωα της πόλης Ουρούκ που, εμβρόντητος από τον 

θάνατο του αγαπημένου του φίλου, Ενκιντού, ψάχνει να βρει το φυτό της αιώνιας 
νεότητας, το οποίο τελικά κλέβει ένα ερπετό.13 Σε ένα άλλο σουμεριακό ποίημα με 

τίτλο «Η Ινάννα και το δέντρο χουλούπου», ο άνεμος ξεριζώνει ένα δέντρο και το 

μεταφέρει στον ιερό κήπο της θεάς Ινάννα. Οι θεοί παραδοσιακά είχαν ιερούς κήπους, 

άβατους για τους θνητούς. (βλ. κήπο Ανουννάκι στο έπος του Γκιλγκαμές, Κήπος της 
Εδέμ στη Βίβλο κ.ά).14 Σε μια άλλη σουμεριακή διήγηση, που είναι γνωστή ως διήγηση 

του παραδείσου, «Ενκί και Νινχουρσάγκ», ο θεός Ενκί τρώει ιερά φυτά που ανήκουν 

στη θεά Νινχουρσάγκ, τη «μητέρα τις γης».15

Το μοτίβο του ιερού δένδρου των θεών, μέσω τις εικονογραφίας εξαπλώνεται σε 

όλη τη Μεσοποταμία με τον χαρακτήρα του να παραλλάσσεται ελαφρώς σύμφωνα με 

10  Βλ. σχετικά: Χρήστος Καραγιάννης, Αρχαιολογία και Θεσμολογία του Βιβλικού Ισραήλ, Έννοια, 
Αθήνα 2014, σ. 105-106 και 150-154· Jan Assmann, Of Gods and Gods. Egypt, Israel, and the Rise

of Monotheism, The University of Wisconsin Press, Wisconsin 2008, σ. 9-27· Κωνσταντίνου, Ρήμα
Κυρίου Κραταιόν, ό.π., σ. 56-57.

11  Βλ. σχετικά: Τσιρέλη, Το Ιερό Δέντρο, ό.π., σ. 28-38 και 170-171.
12  Kramer, «The Sumerians», ό.π., σ. 70–86.
13  Βλ. για κείμενο του έπους του Γκιλγκαμές, Πινακίδα VII: αγγλική μετάφραση στο Maureen Gallery

Kovacs, «The Epic of Gilgamesh», ηλεκτρονική έκδοση Wolf Carnahan, I998, στο:

https://bit.ly/3vaZLHY [πρόσβ.: 10 Μαρτ. 2019]· απόδοση του ποιήματος στην ελληνική, βλ.

Τσιρέλη, Το Ιερό Δέντρο, ό.π., σ. 65-67.
14  Samuel N. Kramer, Sumerian Mythology, A Study of Spiritual and Literary Achievement in the Third 

Millennium B.C., University of Pennsylvania Press, Φιλαδέλφεια 1961, σ. 34-35. Για την αγγλική 
μετάφραση βλ., Kovacs, «The Epic of Gilgamesh», ό.π., Απόδοση του ποιήματος στην ελληνική, 
Τσιρέλη, Το Ιερό Δέντρο, ό.π., σ. 65-67.

15  Kramer, Sumerian Mythology, ό.π., σ. 57.
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τις ανάγκες κάθε πολιτισμού. Στην Ασσυρία το βλέπουμε να απεικονίζεται πάντα δίπλα 

στον βασιλιά και να στεφανώνεται από τον φτερωτό δίσκο, σύμβολο του θεού Ασσούρ.

Εδώ καθίσταται βασιλικό σύμβολο του Ασσουρνασιρπάλ Β΄ που ήταν ο εκπρόσωπος 

του θεού στην Ασσυρία.16 Στη Μεσοποταμία κάθε πόλη είχε τον προστάτη θεό της,

εκπρόσωπος του οποίου επί γης ήταν ο βασιλιάςˑ17 και ο βασιλιάς είχε ένα μοτίβο ως 

σύμβολο, π.χ. το δένδρο ή τον δράκο.

16  Barbara N. Porter, «Sacred Trees, Date-Palms and the Royal Persona of Ashurnasirpal II», Journal 

of Near Eastern Studies (JNES), 52, 2 (1993), σ. 129-139, εδώ σ. 132-133· Pauline Albenda,

«Assyrian Sacred Trees in the Brooklyn Museum», Iraq 56 (1994), σ. 123-133, εδώ σ. 133· Τσιρέλη,

Το Ιερό Δέντρο, ό.π., σ. 77-83.
17 Βλ. σχετικά: Κοπανιάς, Εισαγωγή στην Ιστορία, ό.π., σ. 28.

Εικ. 1: Λίθινη αναπαράσταση από το παλάτι της Νιμρούντ, 865-860π.Χ., σήμερα στο 
Βρετανικό Μουσείο.
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Πολύ χαρακτηριστικές είναι οι εικονογραφικές αποδόσεις του δένδρου στην Αίγυπτο, 

με τις θεές Νουτ, Αθώρ και Ίσιδα συχνά να απεικονίζονται ως δένδρα και να ταΐζουν 

τις ψυχές των νεκρών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 2: Δράκος mushussu στην πύλη της Ιστάρ στη Βαβυλώνα, Μουσείο Περγάμου, 
Βερολίνο. 

Εικ. 3: Neues Reiche Museum, Βερολίνο, τάφος του Τούθμωσις ΙΙΙ και ναός του Πτα, 
Μέμφιδα. 
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Και εδώ καθίσταται βασιλικό σύμβολο, κάτι που έντονα μαρτυρούν χαρακτηριστικά 

ανάγλυφα με το δένδρο ισίντ (isd) στα φύλλα του οποίου γράφονταν τα ονόματα των 

βασιλέων και τα χρόνια διακυβέρνησής τους.18 Βλέπουμε ότι το πιο ισχυρό σύμβολο 

της φύσης, η πιο ισχυρή εικόνα, γίνεται το σύμβολο του θεού, της αιώνιας ζωής, η 

γέφυρα μεταξύ θεών και ανθρώπων, αλλά και σύμβολο πολιτικής υπεροχής, αφού 

θρησκεία και πολιτική στη Μεσοποταμία, εντονότερα μετά το 1500 π.Χ., είναι 

ταυτόσημες έννοιες.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η (εικονιστική εν προκειμένω) τέχνη ήταν αναμφισβήτητα πάντα αρωγός στην 

κατανόηση των κειμένων, των ιδεών, των πεποιθήσεων. Στον επιστημονικό χώρο, 

μάλιστα, η εικονογραφία έχει αναγνωριστεί ως ένας πολύ σημαντικός πρωτογενής 

παράγοντας για την κατανόηση του βιβλικού κόσμου, αλλά και των αντιλήψεων της 

εποχής για τον Κόσμο και τη Δημιουργία.   

 

 

 

18  Tarneem F. Bayoumy, «Some Remarks on the iSd tree, the Sacred tree of Heliopolis», Journal of 

Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality, 18, 3 (2020) σ. 1-16, εδώ σ. 1-6, στο: 

https://bit.ly/3PL2CPB [πρόσβ.: 15 Ιουλ. 2022]· Τσιρέλη, Το Ιερό Δέντρο, ό.π., σ. 96-97. 
19  Κοπανιάς, Εισαγωγή στην Ιστορία, ό.π., σ. 28. 

Εικ. 4: Βασιλεία Σέτι Ι, Ναός Άμμωνα Ρα, Καρνάκ και βασιλεία Ραμσή II 
ναός του El Derr. 
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Β. Σημεία συνάντησης και συνεργασίας θρησκείας και τέχνης 

Ενώ οι αρχαίοι αποτύπωσαν τη φύση με θεϊκές ιδιότητες στην τέχνη, με το δένδρο να 

θεωρείται ενδιαίτημα θεοτήτων και φορέας θαυματουργικών δυνάμεων, στην 

ιουδαιοχριστιανική σκέψη, η φύση είναι μια έκφραση της δύναμης του Θεού ή της 

θέλησης αυτού. Υπάρχει πάντα πλέον η παραπεμπτικότητα. Και η παραπεμπτικότητα 

είναι πιο έντονη και κατανοητή στη σύγχρονη εποχή, αφού ο πνευματικά 

υποψιασμένος άνθρωπος αντιλαμβάνεται πλήρως τη συμβολικότητα ενός έργου 

τέχνης. Το δένδρο, εν προκειμένω, στη θρησκευτική τέχνη, είναι πλέον μια εικόνα που 

απλά μας θυμίζει ή συμβολίζει τον Χριστό (βλ. άμπελος)20 Δεν είναι  ο Χριστός, όπως 

στην αρχαία Αίγυπτο το δένδρο ήταν  η θεά Νουτ. Αυτό που κάνει ο καλλιτέχνης 

σήμερα είναι να εκφράζει την ανάγκη του ανθρώπου να φτάσει το ουράνιο, να φτάσει 

τον Χριστό, να καταλάβει την ιδιότητά του να μοιράζεται και να «θρέφει» ως δένδρο.  

Πολλές φορές, βέβαια, η τέχνη έχει τόση δύναμη που, με τον τρόπο του να αποδίδει 

θρησκευτικά θέματα, μπορεί να παγιώσει ιδέες και να αντικαταστήσει, τρόπον τινά, τα 

ιερά κείμενα. Για παράδειγμα, στην τέχνη του μεσαίωνα αποδίδεται εικονογραφικά η 

σκηνή της Πτώσης του ανθρώπου, με το δένδρο της γνώσης του καλού και του κακού 

να είναι ξεκάθαρα μια μηλιά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

20  Ιωά. 15:1-8: «Εγώ είμαι το αληθινό κλήμα, κι ο Πατέρας μου είναι ο αμπελουργός. […]. Εγώ είμαι 
το κλήμα, εσείς οι κληματόβεργες. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου κι εγώ μαζί του, αυτός δίνει 
άφθονο καρπό, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. [...] Όταν εσείς δώσετε άφθονο 
καρπό κι αποδειχθείτε έτσι μαθητές μου». (απόδοση ΕΒΕ) 

Εικ. 5: Hugo van der Goes, «The Fall», 1467-68. 
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Σε αυτό συνέβαλε η μετάφραση της Αγίας Γραφής στα λατινικά, όταν η λέξη «κακό» 

αποδόθηκε ως «malum», λέξη που όμως σημαίνει και «μήλο».21 Έτσι κάποιοι 

μπέρδεψαν τις δύο έννοιες, και ο καρπός του δέντρου της γνώσης του καλού και του 

κακού παγιώθηκε —με τη «βοήθεια» και της τέχνης φυσικά— στις συνειδήσεις 

(εκείνων που δεν είχαν βεβαίως ιδιαίτερη σχέση με το κείμενο και τη θεολογία) ως 

μήλο. Πολλοί μάλιστα είναι εκείνοι που ακόμα εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν πως στο 

βιβλικό κείμενο δεν αναφέρεται ποτέ το είδος του καρπού.22  

Το ζήτημα της παρουσίας των θρησκευτικών θεμάτων στην τέχνη διχάζει, ειδικά 

μετά τον 18ο αιώνα, όταν η θρησκεία αρχίζει να δέχεται συνεχείς και σφοδρές επιθέσεις 

(από τον Διαφωτισμό και τη Γαλλική ή τη Μπολσεβίκικη Επανάσταση μέχρι την 

«πολιτική ορθότητα» στις μέρες μας). Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς για μια υλική 

αποτύπωση ενός θρησκευτικού περιεχομένου σε ένα έργο τέχνης. Αντίθετα, η ίδια η 

θρησκεία γίνεται θέμα στην τέχνη, κάτι που επιτρέπει στους καλλιτέχνες να συνδεθούν 

μαζί της με διαφορετικούς τρόπους – από τον σεβασμό μέχρι την αποδοκιμασία και τη 

βλασφημία.23  

Η τέχνη σήμερα αναμφισβήτητα εκφράζει πολύ βαθιά νοήματα και πνευματικές 

γνώσεις, που η θρησκεία και η φιλοσοφία κάποτε παρείχαν με τον πιο ισχυρό τρόπο. 

Τα νοήματα αυτά ωστόσο δεν μεταφέρονται πλέον τόσο πειστικά στον σύγχρονο 

άνθρωπο ο οποίος, ιδιαίτερα στον δυτικό κόσμο, θεωρεί τη θρησκεία αναχρονιστική. 

Τα πολυάριθμα στυλ και τεχνοτροπίες στην τέχνη προσφέρουν περισσότερη ελευθερία 

στην καλλιτεχνική έκφραση. Ο άνθρωπος, ως δημιουργός και αποδέκτης, βιώνει αυτήν 

την ελευθερία ως ελευθερία έκφρασης και βιώματος αντίστοιχα.24 

Η θρησκεία ωστόσο δεν είναι κάτι αναχρονιστικό, παρά απολαμβάνει και αυτή μια 

παρόμοια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος, ίσως διότι η τεχνοκρατική κυριαρχία της 

ύλης έχουν αναζωπυρώσει την ανάγκη επιστροφής στη φύση και στην πνευματικότητα. 

Ωστόσο, η τέχνη φαίνεται να υπόσχεται στον σύγχρονο άνθρωπο έναν πιο γόνιμο και 

 

21  Βλ., μεταξύ άλλων, Σταύρος Σ. Φωτίου, Ανθισμένες Συνειδήσεις, Αρμός, Αθήνα 2017, σ. 31. 
22  Γέν. 3:2-3 Η γυναίκα τού απάντησε: «Μπορούμε να φάμε καρπούς απ’ όλα τα δέντρα, εκτός από 

κείνο που βρίσκεται στη μέση του κήπου. Ο Θεός είπε να μη φάμε τον καρπό του, ούτε καν να τον 
αγγίξουμε, για να μην πεθάνουμε» Γέν. 3: 6: «Η γυναίκα είδε ότι οι καρποί του δέντρου ήταν 
εύγευστοι, ελκυστικοί και ξεσήκωναν την επιθυμία για την απόκτηση γνώσης […]». (απόδοση ΕΒΕ) 

23  Laura I. Codrina, Religious Themes in Contemporary Art, University of Arts “G. Enescu” Ιάσιο, 

Ρουμανία 2017, σ. 188, στο: https://bit.ly/3PP18DP [πρόσβ.: 21 Ιουλ. 2022]. 
24  Richard Shusterman, «Art and Religion», Journal of Aesthetic Education 42, 3 (2008), σ. 1-19, εδώ 

σ. 2 στο: http://www.jstor.org/stable/25160287 [πρόσβ.: 16 Ιουλ. 2022]. 

https://bit.ly/3PP18DP
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ικανοποιητικό τρόπο έκφρασης της διάνοιας και του πνευματικού νοήματος, με 

άφθονες αισθητηριακές, συναισθηματικές και διανοητικές απολαύσεις, χωρίς να 

δεσμεύεται από κάποια συγκεκριμένη πίστη. Έτσι, αμφότεροι ο καλλιτέχνης και ο 

φιλότεχνος είναι απαλλαγμένοι από την ενδεχόμενη εσωτερική σύγκρουση που είναι 

πιθανό να βιώσουν (ιδιαιτέρως με τη σύγχρονη επιστημονική συνείδηση) κατά τις 

προσπάθειες να αποδεχτούν ή να εκλογικεύσουν το δόγμα μιας θρησκείας.25 

Θα μπορούσε άραγε κανείς να πει πως η τέχνη σήμερα παρέχει ένα χρήσιμο 

υποκατάστατο της θρησκείας, απαλλαγμένο από τα μειονεκτήματα της τελευταίας; Θα 

μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση για να απελευθερωθεί ο διαπολιτισμικός 

και πολυπολιτισμικός μας κόσμος από τον εχθρικό διχασμό και τις οπισθοδρομικές 

συμπεριφορές που έχουν εμπνεύσει οι θρησκείες —ή, πιο σωστά—, η συχνά 

λανθασμένη ερμηνεία και βίωση αυτών; Θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη 

αλληλοκατανόηση, ειρήνη και αρμονία; Ίσως δεν είναι απαραίτητο να επεκταθούν τα 

όρια της τέχνης, σε μια τέτοια περίπτωση, μονομερώς και αγνοώντας τη θρησκεία. Κάτι 

τέτοιο μάλιστα θα ήταν ανέφικτο και χωρίς ουσία. 

Υπό αυτήν την προοπτική λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι η τέχνη είναι ενδογενές 

χαρακτηριστικό της θρησκείας26 —τουλάχιστον σε εκείνο το πρωτόγονο και αρχαίο 

στάδιο που προαναφέραμε— και ότι το θρησκευτικό συναίσθημα δύσκολα μπορεί να 

εκφραστεί χωρίς μορφές τέχνης, τότε ίσως δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως 

θρησκεία και τέχνη δεν μπορούν να ιδωθούν ξεχωριστά.27 Δεν είναι τυχαίο πως η 

διαφορετική μεταφυσική της θρησκείας γεννά διαφορετικές φιλοσοφίες της αισθητικής 

εμπειρίας και διαμορφώνει τη σχέση της τέχνης με τη ζωή.28 

 

 

 

25  Shusterman, «Art and Religion», ό.π., σ. 2. 
26  Ενδιαφέρουσα διάκριση μεταξύ των όρων της παραδοσιακής τέχνης, της θρησκευτικής τέχνης και 

της ιερής τέχνης («sacred art»), με την τελευταία να υπάρχει μόνο σε ανατολικές θρησκείες, βλ. 
Seyyed H. Nasr, Religious Art, Traditional Art, Sacred Art. Some Reflections and Definitions, στο: 

S. H. Nasr και K. O' Brien (επιμ.), The Essential Sophia, World Wisdom, Bloomington, IN 2006, σ. 

175–185, εδώ σ. 175-177, στο: https://bit.ly/3opGDlN, [πρόσβ.: 25 Ιουλ. 2022]. Βλ. επίσης Adrian 

Stoleriu, Irina-Andreea Stoleriu, «A Possible Demarcation Between Sacred art and Religious Art», 

European Journal of Science and Theology 10,5, (2014), σ. 217-226 στο: https://bit.ly/3OtEBvj 

[πρόσβ.: 25 Ιουλ. 2022]. 
27  Βλ. Codrina, Religious Themes, ό.π., σ. 188-189. 
28  Shusterman, «Art and Religion», ό.π., σ. 2. 
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Γ. Υπέρβαση ορίων και αλλαγή προοπτικής 

Σε τι πεδίο λοιπόν μπορεί να τοποθετηθεί ένα σημείο συνάντησης θρησκείας και 

τέχνης, χωρίς αυστηρά όρια, αλλά με σεβασμό και από τις δύο πλευρές; Γνωρίζουμε 

πως η θρησκεία περιλαμβάνει θέματα λατρείας, προσευχής και πεποιθήσεις που 

εκφράζονται μέσα σε ένα τυπικό δομημένο πάνω σε μια συγκεκριμένη θρησκευτική 

πίστη, σε ένα δόγμα δηλαδή. Η τέχνη εδώ συνεργάζεται με τη θρησκεία πρωτίστως ως 

μυστηριακό στοιχείο τελετουργιών και τελετών.29 Η τέχνη που εκφράζει ωστόσο 

συγκεκριμένη θρησκεία, εθνική ταυτότητα ή ομάδα, έχει αυτομάτως και τα όριά της, 

όπως αυτά ορίζονται από τους παραπάνω παράγοντες.30  

Αλλά η θρησκεία έχει και εξωτερικές πτυχές που τη συσχετίζουν με άλλες θρησκείες 

και διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία. Στο πεδίο ακριβώς αυτό, το ειρηνικό, όπου χάρη 

στις θρησκείες εντοπίζονται οι πολιτισμικές ταυτότητες με τα κοινά στοιχεία, 

δημιουργούνται αρμοί μεταξύ των πολιτισμών, που αδελφοποιούν τους ανθρώπους και 

δεν τους διαχωρίζουν. Κοινό φαγητό, παρόμοιος τρόπος προσευχής, κοινός τόπος 

γέννησης θρησκειών (π.χ. αβρααμικές θρησκείες), κοινοί ιεροί προσκυνηματικοί τόποι, 

κοινοί προπάτορες, κοινά νοήματα και διδάγματα, όπως η αγάπη, η συγχώρηση, ο 

σεβασμός στον άλλον και στη φύση, η ελπίδα της σωτηρίας κ.ά. Σε αυτή την εξωτερική 

σφαίρα της συνάντησης των πολιτισμών, ίσως η τέχνη μπορεί να συνεργαστεί με τη 

θρησκεία, παρέχοντας παράλληλα και ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ των 

διαφορετικών θρησκειών.31   

Τέχνη και θρησκεία λοιπόν καλούνται να αναθεωρήσουν τα όριά τους στην 

παρούσα εποχή. Με την υπέρβαση των ορίων μεταξύ τους καλούνται να εκφράσουν τη 

δημιουργική ιερότητα ή αγιότητα, που είναι ιδιαίτερη για τις διάφορες θρησκείες, με 

σύμβολα ωστόσο που μπορούν να μοιραστούν μέσω της επικοινωνίας, πέρα από τα 

θρησκευτικά σύνορα, συνεισφέροντας και με αυτόν τον συμβολικό τρόπο σε θετικές 

 

29  Carter, «Art and Religion », ό.π., σ. 9-10. 
30  Βλ. Rafya Tahir, «The Hidden Boundaries in Art», σ. 1-5 στο: https://bit.ly/3z4MCBr [πρόσβ.: 22 

Ιουλ. 2022]. 
31  Carter, «Art and Religion », ό.π., σ. 9-10. 
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λύσεις για κοινωνικά προβλήματα κοινά στον κόσμο, που έχουν προκύψει από 

διασταυρούμενες κρίσεις.32  

Και το σύμβολο του δένδρου σε αυτήν την περίπτωση μοιάζει ιδανικό. Ένα σύμβολο 

παγκόσμιο που συναντούμε σε όλες τις θρησκείες του κόσμου, αποτελεί αγαπημένο 

μοτίβο στην τέχνη ως ο απόλυτος εκπρόσωπος της φύσης και σίγουρα, σε ρεαλιστικό 

πλαίσιο, το δένδρο είναι και ο βασικός παράγοντας επιβίωσης του ανθρώπου στον 

πλανήτη. Η αλλοτινή ανάγκη επικοινωνίας με το θείο και η έννοια της γονιμότητας 

σήμερα γίνονται ανάγκη σύνδεσης με τη φύση, επιταγή προστασίας αυτής και 

προσπάθεια κατανόησης του ρόλου του σύγχρονου ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον.  

Σήμερα, παγκοσμίως, εντός του πλαισίου της θρησκευτικής συνείδησης 

καλλιεργείται η οικολογική συνείδηση και ο σεβασμός προς τη φύση. Στον 

Χριστιανισμό, με πυρήνα τη θεία εντολή33: ο σύγχρονος πιστός καλείται να 

επανεξετάσει τη θέση του στην Κτίση.34 Αν ο αρχαίος είδε το δένδρο ως κάτι 

θαυμαστό, από το οποίο πολύ απλά εξαρτιόταν η ζωή του σε αυτόν τον πλανήτη —και 

είχε δίκιο— σε τι διαφέρει από τη συνειδητοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου και της 

επιστημονικής σκέψης ότι ο ίδιος ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της 

φύσης, του δέντρου, από το οποίο εξαρτάται η επιβίωσή του;  

Όρια στην τέχνη δεν υπάρχουν, εφόσον η τέχνη μιλά τη γλώσσα των συμβόλων και 

εφόσον είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας. Υπάρχουν όμως 

οριοθετημένες περιοχές και όρια στον τρόπο με τον οποίο η τέχνη αλληλοεπιδρά με 

άλλες πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας όπως η θρησκεία. Τα όρια ωστόσο 

υπερβαίνονται στα ουδέτερα πεδία: στα κοινά στοιχεία μεταξύ των πολιτισμών, στα 

κοινά προβλήματα. Το οικολογικό πρόβλημα, που μαστίζει ολόκληρο τον πλανήτη από 

άκρη σε άκρη, οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα πρωτίστως. Είναι ένα κοινό 

πρόβλημα που υπερβαίνει θρησκείες και κοσμοθεωρίες, ενώ αποτελεί σίγουρα ένα 

γόνιμο κοινό έδαφος όπου θρησκεία, επιστήμη αλλά και τέχνη μπορούν 

 

32  Βλ. έκθεση «Κοινοί Ιεροί Τόποι στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια», στο Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη, https://bit.ly/3AhFByN [πρόσβ.: 22 Ιουλ. 2022] αλλά και ναό στο 
Βερολίνο που φιλοξενεί τις τρεις αβρααμικές θρησκείες, https://house-of-one.org/en [πρόσβ.: 22 

Ιουλ. 2022]. 
33  Γέν. 2:15 «Πήρε, λοιπόν, ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και τον έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ για 

να τον καλλιεργεί και να τον προσέχει». 
34  Βλ. και διεθνή εν πλω οικολογικά συμπόσια  του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, 

http://rsesymposia.org/ [πρόσβ.: 22 Ιουλ. 2022]. 
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συνεργαζόμενες να συμβάλουν προς την επίλυσή του.  Εξάλλου, όπως σημειώνει και 

ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος,  

η πολυδιάστατος σύγχρονος κρίσις, είναι κρίσις του ιδίου του ανθρώπου, της 

ελευθερίας του, της θρησκείας και της φιλοσοφίας του, του ήθους και του πολιτισμού 

του. Απαιτείται αλλαγή προσανατολισμού, νέα αξιολογία, μετάβασις από την κτητικήν 

εις την μετοχικήν στάσιν ζωής, από το «δικαίωμα» εις την ευθύνην και το καθήκον, 

από την ασύστολον εκμετάλλευσιν της φύσεως εις την «περιβαλλοντικήν 

προστακτικήν» σεβασμού και προστασίας της.35 

Ο κύριος εκφραστής, η απόλυτη εικόνα της φύσης, το δένδρο, ήταν και θα είναι, σε 

θρησκεία και τέχνη, ένα σημείο αναφοράς της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη, της 

ζωντανής και δυναμικής σχέσης του ανθρώπου με το θείο, καθώς επίσης —σήμερα 

περισσότερο από ποτέ— της ευθύνης του ανθρώπου προς το περιβάλλον. Μια ευθύνη 

που ενσωματώνει την ισορροπία τριών θεμελιακών σχέσεων, που έχουν διαταραχθεί: 

της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση και της 

σχέσης του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. «Και αν η ελπίδα του κόσμου είναι ο 

άνθρωπος, η ελπίδα του ανθρώπου είναι ο Θεός».36  

 

 

 

 

35  Απόσπασμα από εναρκτήρια ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, κατά την έναρξη 
των εργασιών του Φόρουμ: «Οικουμενική Πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος και 
του πολιτισμοῦ», Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Βλ. https://bit.ly/3pm0Byd [πρόσβ.: 22 Ιουλ. 2022]. 

36  Χρυσόστομος Σταμούλης, Κάλλος το Άγιον, Προλεγόμενα στη φιλόκαλη αισθητική της Ορθοδοξίας, 

Ακρίτας, Αθήνα 2004, σ. 242.  
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