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Opera Artis, Opera immortalitatis 

του Δημήτρη Καλογιάννη  
 

 

Η Τέχνη του Aνθρώπου καθρεφτίζει τον αέναο αγώνα όλων των γενεών του να 

νικήσει το ορμέμφυτο του θανάτου, όπως το αποκάλεσε στην ψυχαναλυτική του τέχνη 

ο Freud. Τέτοια οιστρηλασία προξενεί ο θάνατος που στρατεύει τον άνθρωπο να 

λάβει αντίμετρα· και το όπλο που επινόησε, ανάμεσα στ’ άλλα έργα του, είναι η Τέχνη, 

που παρότι υλική στέκει αθάνατη να φιλοτεχνεί στους αιώνες το μεγαλείο και την 

τραγικότητα του ανθρώπινου είδους. Στην ουσία η Τέχνη δεν είναι τίποτα άλλο παρά 

η έκφραση της αγωνίας του ανθρώπου να ξεπεραστεί η μελαγχολία του, ο φόβος του 

και ο πεσιμισμός του, ότι μία μοίρα τού ορίστηκε, ισοδίκαιη και ισοπολιτειακή, όλοι οι 

άνθρωποι, βασιλείς και λαός, πλούσιοι και φτωχοί να πεθαίνουν. Ακόμα και ο Θεός 

των ανθρώπων να μην εξαιρείται από τον αδυσώπητο τούτο νόμο.  

 

Και όχι, η Τέχνη δεν έρχεται ως μία φτηνή 

παρηγοριά στην εγγενή συμφορά του 

ανθρώπου. Ορίζει τους δικούς της νόμους, 

αυτούς που δίνουν στο έργο τέχνης την 

πνοή της αθανασίας. Ο πρώτος και 

απαράβατος νόμος θέλει το πρόβλημα του 

θανάτου να είναι διατριβή και πραγματεία 

ζωής, εικόνα και χρώμα, στίχος και στροφή, 

μάρμαρο και σμίλη. Και η Τέχνη υπήρξε για 

τους πολιτισμούς που φωτοδότησαν τον 

κόσμο ό,τι υπήρξε για άλλους πολιτισμούς 

η θρησκεία. Η Τέχνη είναι εκείνη που 

εμφύσησε λόγον στο α-νόητο της 

ανθρώπινης ύπαρξης. Εκείνη που 

αποτύπωσε και περιέγραψε τις αιώνιες 

αλήθειες, εκείνη που αποπειράθηκε να κλείσει μέσα της τη γνώση ή τον αγώνα να 

κατακτηθεί η γνώση του γιατί, του πώς και του τι. Και σε όποιον καλλιτέχνη 

επεχείρησε να απαντήσει, σύννομα, σε τούτα τα ερωτήματα τού φύλαξε δώρο η 

Τέχνη την αθανασία. Όταν ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος φιλοτεχνούσε την 

θεανθρώπινη αγωνία της σταυρικής θυσίας, τον ταντάλειο αγώνα του ανθρώπου να 



Opera	Artis,	Opera	immortalitatis	 	 									14	Οκτ.	2016	
	

	
www.inframe.gr		 		 																		σελ	2	
	

ξεπεράσει τον εαυτό του, εκείνη τη στιγμή τα χρώματα και οι γραμμές τού χαρίζανε 

μία επίζηλη θέση στη χορεία των ολυμπίων, μα ταυτόχρονα καθιστούσαν και όλους 

τους ανθρώπους αθάνατους.  

 

Τους ίδιους νόμους ακολουθεί κάθε εικαστική και οπτική τέχνη. Τους νόμους που 

ορίζει ο καμβάς και η ζωγραφική, το μάρμαρο και η γλυπτική, αναλογικά τους ίδιους 

νόμους ορίζει, χάριν παραδείγματος, και η τέχνη της φωτογραφίας, ώστε να 

εγκλωβίζει ο καλλιτέχνης αιώνια το στιγμιαίο, να κάνει αθάνατα ανθρώπους, 

καταστάσεις και συναισθήματα. Εντέλει, καθώς οι άνθρωποι θα βυθίζονται στην 

ανυπαρξία, η ανθρωπότητα θα παράγει συνεχώς νέες μορφές τέχνης που θα 

υποτάσσονται στους αιώνιους νόμους της, αυτούς που θα χαρίζουν συνάμα στον 

καλλιτέχνη και το δημιούργημά του την αιωνιότητα. Κι ο Θάνατος θα παύει να στέκει 

πια τόσο τρομερός, τόσο ανίκητος… 

	

	

	

* * * 

 

	Ο	Δημήτρης	Καλογιάννης	σπούδασε	Κλασσική	Φιλολογία	στο	
Εθνικό	 και	 Καποδιστριακό	 Πανεπιστήμιο	 Αθηνών.	 Έχει	
ολοκληρώσει	 δύο	 μεταπτυχιακά	 προγράμματα	 σπουδών	 και	
είναι	 διδάκτορας	 στο	 ίδιο	 Πανεπιστήμιο,	 στο	 πεδίο	 της	
Οργάνωσης	και	της	Διοίκησης	της	Εκπαίδευσης.	Εργάζεται	ως	
καθηγητής	 φιλόλογος	 στα	 Αρσάκεια-Τοσίτσεια	 Λύκεια	 και	
παράλληλα	διδάσκει	σε	μεταπτυχιακά	προγράμματα	του	ΕΚΠΑ	
και	του	Πανεπιστημίου	Πειραιώς.	
Η	πρώτη	του	συνάντηση	με	την	Τέχνη	ξεκινά	σε	ακαδημαϊκό	

επίπεδο	 μέσω	 της	 Λογοτεχνίας	 και	 των	 θεωριών	 της.	 Ωστόσο,	 η	 αποκωδικοποίηση	 της	
Τέχνης	και	η	πληρέστερη	κατανόησή	της	ως	κοινωνικού	προϊόντος	επέβαλε	τη	σχολαστική	
ειδολογική	 της	θεώρηση.	 Και	 σιγά	σιγά	ο	ακαδημαϊσμός	μετατράπηκε	σ'	 ένα	 ταξίδι	 στις	
εποχές,	σε	μία	βύθιση	στην	ψυχή	του	ανθρώπου,	σε	μία	θεραπευτική	αυτοψυχανάλυση	
από	τους	βίαιους	καταναγκασμούς	του	έρωτα	και	της	εσχάτης	απώλειας.	
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