
Εν αρχή ην ο Λόγος…. 

(Εξήγηση  του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) 

Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται 

μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος, με μεγάλη ακρίβεια. Είναι 

άλλωστε γεγονός πως ο Μιχαήλ Άγγελος δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος 

καλλιτέχνης, αλλά ένα άτομο που εντρυφούσε στις επιστήμες και είχε μελετήσει 

την ανατομία του ανθρώπινου σώματος. Κανείς μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει τους 

λόγους που ώθησαν τον Μιχαήλ Άγγελο να εμπλουτίσει τις τοιχογραφίες με τα 

συγκεκριμένα σκίτσα. 

         

 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος στην «Δημιουργία του Αδάμ»  



     Περιγραφή της παράστασης. 

     Στη «Δημιουργία του Αδάμ», ένα από τα πλέον διάσημα έργα του Μιχαήλ 

Αγγέλου στον θόλο της Καπέλα Σιξτίνα, ο Δημιουργός δεν πατά στη γη αλλά, 

«ερχόμενος από τον άπειρο τρισδιάστατο χώρο πλησιάζει μετέωρος, ωθούμενος, 

θαρρείς από θυελλώδεις ανέμους τον ολόγυμνο Αδάμ, ο οποίος είναι ξαπλωμένος σε 

μια εξίσου γυμνή γωνιά της γης. Το κομμάτι αυτό είναι πράσινο σαν να φυτρώνει 

πάνω του χορτάρι, και πίσω ο θεατής βλέπει να το συνοδεύει μια γαλάζια επιφάνεια 

νερού. Και εδώ έχουμε την αλλεπάλληλη απεικόνιση των τριών στοιχείων, γης, νερού 

και αέρα», λέει ο ιστορικός Χάινριχ Πφάιφερ, που πιστεύει πως στα χρώματα 

κρύβεται το τέταρτο στοιχείο, της φωτιάς. «Η σκηνή απεικονίζει τη στιγμή που η 

θεϊκή σπίθα ζωής μεταδίδεται από το χέρι του Δημιουργού στο χέρι του ανθρώπου 

χωρίς να το αγγίξει. Ο Θεός έχει πρόσωπο πατρικό. Το αγόρι το κολλημένο πίσω του 

προφανώς συμβολίζει τον Υιό. Παρούσα συνεπώς είναι όλη η Αγία Τριάδα, διότι η 

πνοή του αέρα που φουσκώνει τον μανδύα συμβολίζει σίγουρα το Άγιο Πνεύμα».  

Άραγε τι θέλει να μας δείξει ο Μιχαήλ Άγγελος σε αυτή τη σκηνή;  

 

 Πρώτα από όλα, την τεράστια αγάπη του Θεού για το δημιούργημα του τον 

άνθρωπο. Εδώ ακριβώς βρίσκει την απόλυτη ερμηνεία της η αγιογραφική έκφραση 

«κατ΄ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν». Ο Θεός απλώνει το χέρι του για να ακουμπήσει 

το χέρι του Αδάμ και αυτή η κίνηση αποτελεί σίγουρα τη μετάδοση των θεϊκών 

χαρισμάτων στον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι η λογική, το αυτεξούσιο, η 

κοινωνικότητα, η κυριαρχικότητα, η δημιουργικότητα θα αποτελούν στοιχεία της 

οντολογικής ταυτότητας του ανθρώπου. 

Έπειτα την διάνοιά Του που από τη πρώτη κιόλας στιγμή που δημιουργεί τον 

άνθρωπο, ξέρει ότι αυτός θα αρνηθεί τη θεϊκή κοινωνία και θα χάσει τη δυνατότητα 

της αθανασίας, δηλαδή την ομοίωσή του με το Θεό. Έτσι, του δημιουργεί παράλληλα 

ένα τρόπο, ένα σχέδιο  σωτηρίας του, στο οποίο εμπλέκεται άμεσα ο Υιός. Με αυτό 

τον τρόπο  ο Θεός εδώ φανερώνεται από τον Μιχαήλ Άγγελο σαν Πανάγαθος και 

Πάνσοφος. 

 Είναι αξιοσημείωτο ότι την πανσοφία του Θεού  ο Μιχαήλ Άγγελος την αποδίδει 

τοποθετώντας το Θεό μέσα στο μανδύα Του ο οποίος έχει το σχήμα του εγκεφάλου. 

 

 



Θεολογική προσέγγιση. 

 

Το όργανο του εγκεφάλου είναι το πλέον κατάλληλο προκειμένου αποδοθεί-

εκφραστεί μια βασική θεολογική πίστη: Ο Θεός Πατέρας είναι ο υπέρτατος Νους 

από τον οποίο γεννάται (αχρόνως) ο Υιός , δηλαδή ο Λόγος. 

Βέβαια η έννοια του λόγου, και μάλιστα ως αρχής του σύμπαντος, είναι ελληνική 

ανακάλυψη που πρωτοεμφανίστηκε στην Έφεσο στις αρχές του 5
ου

 αι. π.Χ. με τον 

Ηράκλειτο. Ο Λόγος είναι η αιώνια αρχή της εναρμόνιας αλληλοδιαδοχής και 

σύνθεσης των αντιθέτων. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε και διαρθρώθηκε διεξοδικά από 

τη στωική φιλοσοφία. Από τον 3
ο
 αιώνα π.Χ. και μετά οι Στωικοί αναγορεύουν το 

Λόγο σε Θεό. Μέσω του στωικισμού ο Ιουδαίος Φίλων εισάγει την έννοια του λόγου 

στον παραδοσιακό ιουδαϊσμό και αναγνωρίζει το Νου-Λόγο στη δημιουργική πράξη 

του Θεού. Πριν από τον ευαγγελιστή Ιωάννη κανείς δεν είχε αποτολμήσει να 

συσχετίσει, πολύ λιγότερο να ταυτίσει, τον ελληνικό Λόγο με τον αναμενόμενο 

Μεσσία του ιουδαϊσμού. Αλλά και πριν τον Ιωάννη κανείς δεν είχε αποτολμήσει να 

ταυτίσει το χριστιανικό Μεσσία, τον Ιησού Χριστό, με το Λόγο.   

 Η παραπάνω ταύτιση καταγράφεται στην αρχή του τέταρτου ευαγγελίου: «Εν αρχή 

ην ο Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο Λόγος….» (Ιω, 1,1-14). Εδώ ο 

Ιωάννης αναφέρεται στον Υιό του Θεού τον οποίο φυσικά ταυτίζει με το Λόγο. 

     

 

     «Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ΄ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν» ( Γεν.1,27) 
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    Παράλληλα με την έννοια του λόγου πρέπει να εξετάσουμε και την έννοια της 

εικόνας. Το θέμα της «εικόνας» έχει μεγάλη ιστορία. Αποτελεί βασικό όρο στον 

Πλάτωνα, τους Στωικούς και τους Νεοπλατωνικούς. Παράλληλα αποτελεί τον 

πυρήνα της ανθρωπολογίας στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά στο μεταίχμιο των δύο 

αυτών παραδόσεων χρησιμοποιείται και από τον αλεξανδρινό Φίλωνα.  Ο 

συγκεκριμένος όρος στην Καινή Διαθήκη πλουτίζεται με χριστολογικό περιεχόμενο 

και δίνει καινούργιες διαστάσεις στην ανθρωπολογία. Για τον απόστολο Παύλο 

«εικών του Θεού του αοράτου» είναι ο Χριστός. Η σχετική διδασκαλία δεν 

εκφράζεται ως  προσωπική άποψη, αλλά και ως λειτουργικός ύμνος της 

πρωτοχριστιανικής κοινότητας: «ος εστιν εικών του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος 

πάσης κτίσεως, ότι εν αυτώ εκτίσθη τα πάντα….τα πάντα δι΄ αυτού και εις αυτόν 

έκτισται…..και αυτός εστιν η κεφαλή της εκκλησίας» (Κολ.1,15-18). 

     Στους Πατέρες, Ειρηναίο, Αθανάσιο, Γρηγόριο Νύσσης, είναι σαφής η διάκριση 

ότι ο Χριστός αποτελεί την εικόνα του Θεού και ο άνθρωπος την εικόνα του Χριστού, 

ότι δηλαδή ο άνθρωπος είναι εικόνα Εικόνας: «Εικών μεν του Θεού ο πρωτότοκος 

πάσης κτίσεως εστιν … κατ΄ εικόνα δε του Θεού ο άνθρωπος πεποίηται» και «Κατ΄ 

εικόνα Χριστού, τούτο γαρ εστι κατ΄ εικόνα του κτίσαντος αυτόν» (Χρυσόστομος) 

    Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο Νους-Πατέρας δια του Λόγου- Υιού και εν Αγίω 

Πνεύματι  δημιουργούν – πλάθουν τον άνθρωπο κατ΄  εικόνα Θεού, δηλαδή 

σύμφωνα με την «εικόνα του επουράνιου» ανθρώπου, του Χριστού. 

 

Το παραπάνω συμπέρασμα αποτελεί τη βάση της χριστιανικής ανθρωπολογίας και 

είναι σίγουρο οτι η «Δημιουργία του Αδάμ» την αποδίδει αριστοτεχνικά.  

Αυτός ο πίνακας μου αρκεί για να πιστεύω ακράδαντα  ότι ο Μιχαήλ Άγγελος είναι ο 

κορυφαίος μεταξύ των καλλιτεχνών της Δύσης και μάλιστα  ασυναγώνιστος.                                                                                                        

 

 

                                                                                      Πάτρα 14/11/2013 

 

 
 

 

 

 



 

 


