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Η μικρή αυτή μελέτη για το συγγραφικό και εικαστικό έργο ενός δημι-

ουργού που αγαπώ ιδιαίτερα, του Απόστολου Κιλεσσόπουλου, διαβάστηκε 

τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 1917 στον χώρο των εκδόσεων Νησίδες, κατά την 

παρουσίαση των βιβλίων του Α. Κιλεσσόπουλου Το κενό ανάμεσα και Το αί-

νιγμα της τέχνης αντιστοιχεί στο αίνιγμα που είναι ο άνθρωπος. 

Σ.Κ. 
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ἐδιζησάμην ἐμεωητόν 

Ηράκλειτος 

 

Τρία τεχνήματα 
 

 

Τα δύο νέα βιβλία1 του Απόστολου Κιλεσσόπουλου συμπληρώνουν και προε-

κτείνουν το διπλό αιτούμενο που κατά τη γνώμη μας προβάλλει γενικά από το 

έργο του, εικαστικό και συγγραφικό: 

1. Η σύνθεση ενός προσωπικού Λόγου, μέσω του Είναι που ανοίγεται δι’ 

εαυτού προς το Όλο, και που διά του Όλου δίζηται (δηλ. αναζητά ή και επιδι-

ώκει) τον εαυτό, σύμφωνα με την επιταγή του Ηράκλειτου: ἐδιζησάμην ἐμεω-

ητόν· δηλαδή, «αναζήτησα [αλλά και «επεδίωξα»] τον εαυτό μου». 

2. Η μορφοποίηση του εικαστικού και λογοτεχνικού Λόγου ως κάλλος, που 

διοργανώνεται και εντέλει κατορθώνεται κυρίως μέσω τριών επάλληλων τε-

χνημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να ονομαστούν ως, α. Η τέχνη του νεφε-

λώματος, β. Η τέχνη του χρησμού και γ. Η τέχνη της αύγασης. 

                                         
1 Απόστολος Κιλεσσόπουλος, Το κενό ανάμεσα, Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2016· του ίδιου: Το αίνι-

γμα της τέχνης αντιστοιχεί στο αίνιγμα που είναι ο άνθρωπος, Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2017. 

Από τον κύκλο Πανσπερμία. 
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Θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε με βάση τούτο το σχήμα τα δύο αυτά βιβλία 

σε σχέση με το προηγούμενο έργο του συγγραφέα καθώς και με αναφορές στην 

εικαστική του δημιουργία, δεδομένου ότι ο κόσμος του Κιλεσσόπουλου είναι 

ένας κόσμος ενότητας σχεδόν όλων των τομέων του δημιουργικού πνεύματος: 

μουσική, αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική, θέατρο, κινηματογράφος, χορο-

γραφία, σκηνοθεσία, σκηνογραφία, βίντεο, πεζογραφία, κριτική, θεωρητική 

ανάλυση, αυτοβιογραφία. Στην εποχή μας, όπου η θεματική αποκλειστικότη-

τα ως κατακερματισμός της δημιουργίας όσο και η άρνηση της πολλαπλότη-

τας στη μάθηση και στις τεχνικές διαμόρφωσης του εαυτού επιστρέφουν τον 

άνθρωπο σε ένα είδος αλλόκοτου πρωτογονισμού της μονοδιάστατης ύπαρξης, η 

οποία εύκολα καταντά μηδενιστική μες στον μονισμό της και τη μη επικοινω-

νία της με οτιδήποτε εκτός από την «αγορά», ο Κιλεσσόπουλος εμφορείται 

από το αναγεννησιακό ιδεώδες του καθολικού δημιουργού, ένα ιδεώδες που έχει 

και τη θέληση και τις δυνάμεις να το υπηρετεί στο έπακρο. 

Όποιος έχει παρακολουθήσει παραστάσεις του, αν όχι εκ του φυσικού τουλά-

χιστον σε βίντεο, δυσκολεύεται να πιστέψει ότι η μουσική, ο λόγος, η σκηνογρα-

φία, η σκηνοθετική και χορογραφική διδασκαλία, όλα σε εξαιρετικά υψηλόν 

εκθέτη ποιότητας όσο και πρωτοτυπίας, είναι δυνατόν να παρήχθησαν από τον 

ίδιο άνθρωπο του οποίου οι εικαστικές δημιουργίες προβάλλουν ως ένα τόσο 

προσωπικό μα και φιλοσοφικά εργασμένο σύμπαν. Η πολλαπλότητα στη δυνατό-

τητα έκφρασης του καλλιτέχνη στηρίζει και αιτιολογεί το συγγραφικό του έργο, 

τοποθετώντας το σε μια πλατφόρμα παιδείας και θεωρητικών αναζητήσεων που  
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δεν είναι οι συνήθως επιδιωκόμενες, ούτε οι ευκολότερα κατορθούμενες από τον 

σύγχρονο άνθρωπο. 

Και, σίγουρα, παρά την απαραίτητη διαφορικότητα των επιδιώξεων και των 

μέσων μεταξύ των ειδών, κατά βάθος υπάρχει μια σχεδόν απόλυτη συμφωνία 

ανάμεσα στο εικαστικό και το συγγραφικό έργο του Κιλεσσόπουλου, καθώς 

μελωδούνται σε κοινούς δρόμους της καταγωγής και της εκφραστικής, ενώ 

εναρμονίζονται αντιστικτικά ως μορφοποιημένος μόχθος, όπου το εργώδες, 

όπως το θέλησε ο Χάιντεγκερ (φιλόσοφος που ενδιαφέρει διακαώς τον συγ-

γραφέα), δεν παραμορφώνει το έργο τέχνης. 

Αντίθετα το συνδιαμορφώνει σφυρηλατώντας το ώστε να γίνει εντέλει ον, 

από κατασκευασμένο πράγμα που είναι αρχικά, να καλέσει σε συμμετοχή ή 

και συνενοχή τον θεατή ή τον αναγνώστη ως τέλεια οντότητα, ως εαυτός 

έχων μορφή, περιεχόμενο και, το πρώτο ζητούμενο της τέχνης, κάλλος. 

  

Βολφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρντ, Οι γάμοι του Φίγκαρο, σκηνογραφία και σκη-

νοθεσία Α. Κιλεσσόπουλος, 1994. 
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Το κενό και ο απειροναύτης 
 
Εκείνο που διαπιστώνει κανείς πρωταρχικά, ως κοινό χαρακτηριστικό του 

εικαστικού και του συγγραφικού έργου του Κιλεσόπουλου, είναι η άρνηση 

του κενού: 

 

Το κενό είναι ο τρίτος παράγοντας [μετά το «εκδηλωμένο» και το «ανεκδή-

λωτο»], επίβουλος και καταστροφικός, με αποστολή να αφανίσει ρητό και άρ-

ρητο, εγκαθιδρύοντας ένα χαοτικό μόρφωμα μέσα στο οποίο δεν αναγνωρίζεις 

μήτε μορφή μήτε ιδέα· ούτε θρυμματισμένους κόσμους θα βρεις, ούτε καν τη 

σκόνη των θρυμμάτων. Το κενό είναι η μαύρη τρύπα του προσαρτημένου 

πνεύματος.
2
 

 

                                         
2 Απόστολος Κιλεσσόπουλος, Η δική μου Διοτίμα, Εκδόσεις Εντευκτηρίου, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 

15-16. 

Από τον κύκλο At the still point of the turning world (T.S.Eliot, Burt Norton, Four 

Quartets). Λάδι, διάμετρος 50 εκ., 2010. 
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Στις γλυπτικές κατασκευές του, το Κενό ανάμεσα στα μεταλλικά αντικείμενα 

και στις μυθολογικές πλοκές των έγχρωμων καλωδίων ουσιαστικά αναιρείται 

από το φως, από την ανταύγεια είτε του «μαύρου φωτός» που τόσο συχνά 

και με τόση επιτυχία χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης, είτε των αυγασμών των 

χρωμάτων κάτω από την επίδραση της ακτινοβολίας. Έτσι, η ύλη, το πράγμα 

καθώς αναιρείται το χαϊντεγκεριανό «πραγμοειδές» του ώστε να αναβαθμι-

στεί σε έργο τέχνης, ενσωματώνει το κενό αντί να πλέει μες σε αυτό, το 

καταβροχθίζει κυριολεκτικά και, αναιρώντας το χαοτικό τού μορφώματός του, 

αναδεικνύει το μη δεδηλωμένο της υπόστασής του ως υλική πιθανότητα, ένα 

Πρόσωπο αντιθετικό και σε δεύτερη αυτομεταλλαγή συναρμονιζόμενο στην 

ολότητα ύλης — μη ύλης, σε κείνο δηλαδή που εντέλει συνιστά το έργο τέ-

χνης αλλά και τον εαυτό. Άλλωστε η σύγχρονη Φυσική ολοένα στερεότερα 

αμφισβητεί ή έστω επαναδιαρθρώνει την έννοια του κενού στο σύμπαν, δια-

πιστώνοντας μια υπερ-υλική υπόσταση της ενέργειας, με τα ολοένα ανακαλυ-

πτόμενα σωματίδιά της, καθώς και μια ασάφεια στην καρδιά της ύλης, ένα 

κενό χαίνον, όμως «σπαρμένο μάγια». 

Όπως γράφει κάπου ο Κιλεσσόπουλος, έπασχε άλλοτε ως εικαστικός από 

τον «τρόμο του κενού», τον μεσαιωνικό horror vacuis. Το κενό στην καλλιτε-

χνική και λογοτεχνική δημιουργία μπορεί να θεωρηθεί ως μια απόφανση, με 

την έννοια που της δίνει ο Φουκό: Ο λόγος του, γράφει ο φιλόσοφος, η 

έρευνά του για τη γνώση, είναι μια σειρά αποφάνσεις, «τόσο μέσα στην ασυ-

νέχεια που τις απελευθερώνει από όλες τις μορφές […], όσο και μέσα στο 

γενικό, απεριόριστο, φαινομενικά άμορφο πεδίο του λόγου».3 Το κενό στο 

λογοτεχνικό και εικαστικό έργο του Κιλεσσόπουλου, λοιπόν, καθίσταται μου-

σική και λόγος, χωρίς να πάψει ποτέ να χαίνει μες στην απροσδιοριστία του, 

αλλά και στον «τρόμο» του δημιουργού μα και του αποδέκτη. 

Έτσι καταλαβαίνουμε τώρα ίσως καλύτερα πώς, στα πεζά του Κιλεσσό-

πουλου, το Κενό ανάμεσα στις ιδέες γεμίζει με το συνεχές μιας πραγματικό-

τητας η οποία σημειολογείται ως εικόνα και ως μουσική του λόγου, αλλά κυρίως 

ως διαρκώς αναπετασσόμενη αλήθεια, η οποία ξεκινά σαν απόφανση, όμως 

εξελίσσεται σταδιακά σε διερώτηση περί της λογοτεχνικής αφήγησης και του 

νοήματός της, χωρίς όμως ποτέ να γίνει άρνηση. Η άρνηση στη λογοτεχνία 

δεν είναι μέσον, είναι λάθος που δεν μπορεί καν να αποκατασταθεί στα «Παρο-

ράματα». Κάθε απόφανση είναι τέλεια ως Αρχή ακόμα κι αν είναι λανθασμ-

ένη, κι από κει ξεκινά πάντα η σκέψη. Όμως, όπως απέδειξε ο Σωκράτης, τε-

λειότερη είναι η διερώτηση όχι ως τέλος, μα ως τέλεσμα. Γράφει ο Κιλεσ-

σόπουλος: 

 

Η αλήθεια κρύβεται στο ανεπαίσθητο κενό ανάμεσα στα συνωθούμενα, 

ανάμεσα στους κόκκους της άμμου όπου τελικά ξεβράστηκε μισοπεθαμένος 

ένας επιζήσας του ναυαγίου. Θα μας αφηγηθεί κάποτε την αληθινή ιστορία;
4  

                                         
3 Μισέλ Φουκό, Η αρχαιολογία της γνώσης, Εξάντας, Αθήνα 1987, σ. 127 (Α΄έκδοση: Παρίσι 

1969). 
4 Κιλεσσόπουλος, Το κενό ανάμεσα, ό.π., σ. 12. 
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Η αληθινή ιστορία, λοιπόν, βρίσκεται ακριβώς εκεί, μεταξύ των κόκκων της 

άμμου, στην υποστασιοποίηση του Κενού ανάμεσα στις μυριάδες εκδηλώσεις 

του πράγματος, τόσο μυριάδες ώστε το ον απολλύει το πρόσωπό του, ενώ το 

κενό εφευρίσκει ένα δικό του πρόσωπο μέσω του οδυσσεϊκού ναυαγού, του 

ταξιδιώτη μες το συνεχές της πολλαπλότητας. Γνωρίζουμε το παρελθόν του 

ομηρικού ναυαγού, του Οδυσσέα, αλλά δεν ξέρουμε τι υπήρξε και τι έπραξε 

ο ναυαγός του Κιλεσσόπουλου. Ούτε κι ο ίδιος έχει φτάσει ακόμα στον στόχο 

του, που είναι ο εαυτός ως προϋπόθεση αλλά ταυτόχρονα και ως συνεπαγω-

γή της γνώσης των πραγμάτων και των καταστάσεων: 

 

Μέσα του είχε κιόλας ετοιμάσει τις αποσκευές του, δηλαδή τον εαυτό του όλο 

κι όλο, αν η έννοια εαυτός δεν πέφτει πολύ βαριά.
5
 

 

Αντιλαμβανόμαστε όμως εξαρχής μέσω του ομηρικού υποδείγματος ότι, όπως 

κι ο Οδυσσέας, ο ναυαγός του Κιλεσσόπουλου είναι πολύτροπος και πολύ-

πλαγκτος και ότι, τη στιγμή ακριβώς που ναυαγεί, δηλαδή που αποτυγχάνει 

να φτάσει στον σκοπό του ταξιδιού του, τη στιγμή της έσχατης ήττας η οποία 

                                         
5 Κιλεσσόπουλος, Το κενό ανάμεσα, ό.π., σ. 37. 

Σχέδιο. 



11 
 

δεν είναι ο θάνατος μα η έκβραση στο Άγνωστο, τότε ακριβώς γίνεται κάτο-

χος της αλήθειας, την οποία καλείται να αφηγηθεί αλλά κανείς δεν γνωρίζει 

αν θα δεχτεί να μας την αποκαλύψει. Κι όπως ο ομηρικός Οδυσσέας δεν έχει 

παραπλανηθεί σε μια κανονική θάλασσα, αλλά σε ένα φαντασιακό διάστημα 

που περιβάλλει τη φύση της ψυχής την κυριαρχημένη από την εσχατιά της 

ομορφιάς όσο και από το απόλυτο της τερατωδίας, με παρόμοιο τρόπο κι ο 

ταξιδιώτης του Κιλεσσόπουλου δεν είναι απλά ένας ναυτικός, μα έχει μοχθή-

σει αναζητώντας και επιδιώκοντας (δίζεσθαι) την αλήθεια, έχει πολεμήσει, 

ερωτευτεί, ταξιδέψει και εντέλει ναυαγήσει στο χαίνον κενό μεταξύ των όντων 

που συνθέτουν τόσο τον εαυτό όσο και τον κόσμο ως περατό και ως άπειρο: 

Είναι ένας α π ε ι ρ ο ν α ύ τ η ς. 

Έτσι, το κενό στο εικαστικό έργο και στη λογοτεχνία του Κιλεσσόπουλου 

γεμίζει διπλά: από τον ναυαγισμένο απειροναύτη σε πρώτο επίπεδο, μετα-

μόρφωση του συγγραφέα, και σε δεύτερο από τη μη ομολογημένη αλήθεια 

του, από την ίδια τη δημιουργία, η οποία, ενώ μορφοποιείται ως καθαρή αφή-

γηση ή έργο τέχνης, η αντικειμενική σημασία της διαρκώς λανθάνει: Καλές 

ιστορίες τελειωμένες δεν υπάρχουν. 

Όπως υποστήριξε ο Αντόρνο, φιλόσοφος συγκρουσιακά αγαπημένος του 

συγγραφέα κυρίως σε σχέση με τον αρνητισμό του απέναντι στην τζαζ την 

οποία ο Κιλεσσόπουλος υπεραγαπά, το ατελές των ιστοριών και το διαρκώς 

λανθάνον αλλ’ εσαεί ωσεί παρόν της αλήθειας, είναι τα χαρακτηριστικά-κλει-

διά του μοντερνισμού μα εντέλει και κάθε Τέχνης άξιας του ονόματός της.6 Ο 

Κιλεσσόπουλος αναφέρει κάπου, ορθότατα, ότι ο μοντερνισμός κατάγεται από 

τον ρομαντισμό. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η μεταρομαντική και 

προμοντέρνα μαντάμ Μποβαρί, δηλ. η Τέχνη μα και το ίδιο το πνεύμα, περι-

πίπτει αλυσιδωτά σε μια σειρά «σφαλμάτων» που η παραβατικότητά τους, 

είτε δικαιολογημένη από τον έρωτα του ανθρώπινου όντος είτε όχι, ερειπώνει τη 

δεοντολογία του αστικού Λόγου ως ηθική κατηγορία μα και ως σύστημα τε-

χνολογικής αποδεικτικότητας, και αναδεικνύει την ηρωίδα στα μάτια του ανα-

γνώστη σαν κάτοχο μιας κρυμμένης αλήθειας.  

Αν θέλουμε, λοιπόν, να τοποθετήσουμε κάπου το λογοτεχνικό έργο του 

Κιλεσσόπουλου, θα πρέπει, καθώς και το εικαστικό του, να το αναγάγουμε 

στο μεγάλο ρεύμα του μοντερνισμού όπως εκδηλώθηκε με τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά που αναλύει ο Αντόρνο. Αλλά η θέση του κιλεσσοπούλειου 

έργου βρίσκεται στο πριν και στο μετά: βρίσκεται στο πριν ο μοντερνισμός 

καταστεί τυπολογία αυτοαποσάθρωσης στους τέσσερις τοίχους των γκαλερί 

και των εκδόσεων, ναρκισσιστικό εργαλείο οικονομικής δοσοληψίας μεταξύ 

εμπόρων, καλλιτεχνών και θεωρητικών, αποκλειομένου του κοινού. Αλλά επί-

σης βρίσκεται τ α υ τ ό χ ρ ο ν α στο μετά τη μελλοντική επανεύρεση της 

ίδιας της γλώσσας του, μες από τα συντρίμμια του οντολογικού θανάτου της 

Ψυχής, ο οποίος σφραγίζει με μια στάμπα προαποκαλυπτικών ημερών το παρόν. 

                                         
6 Τεοντόρ Αντόρνο, Αισθητική θεωρία, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2000 (Α΄ έκδοση: Φρανκ-

φούρτη 1970). 
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Θανάτου ο οποίος συμπαρασύρει την Τέχνη σε μια κουτρουβάλα σε αβύσ-

σους της κενότητας, ως ένα ακόμη πανομοιότυπο με τα λοιπά ζόμπι-Είναι που 

κατασκευάζει ο νεοφεουδαρχισμός της καπιταλιστικής οικονομίας αποχυμώ-

νοντας κάθε λειτουργία της ζωής, κατασκευάζοντας όπως ο δόκτωρ Φρανκεν-

στάιν κινούμενους νεκρούς: την ίδια τη νεκροοικονομία στη θέση των φυσι-

κοκοινωνικών όρων λειτουργίας του οἴκου, τη νεκροπαραγωγή στη θέση της 

αναγκαιότητας χρειάζομαι-φτιάχνω, τις μετααστικές κοινωνικότητες των μη-

τροπόλεων, όπου οι «δεξιές»και «αριστερές» διοργανώσεις ιδεών και δράσεων, 

ομοούσιες και ομοτελείς, δεν ποιοῦν κοινωνίαν κατά το αρχαιοελληνικό κι 

άλλωστε αιώνιο πρότυπο καθώς το διατύπωσε φιλοσοφικά ο Αριστοτέλης, 

αλλά ψυχωτικές αγέλες allien, όπως ίσως θα το διατύπωνε ο Βίλελμ Ράιχ αν 

ζούσε στην εποχή μας. Τούτα, άλλωστε, ο ίδιος ο Κιλεσσόπουλος τα εκθέτει 

με πολλούς τρόπους στις Αβάσταχτες Κυριακές της ζωγραφικής7 παλιότερα, 

σήμερα στο νέο του θεωρητικό βιβλίο, στο Αίνιγμα της τέχνης. Αλλά, κι αυτό 

είναι το σπουδαιότερο, ενσωματωμένα με δημιουργικό τρόπο στα λογοτεχνι-

κά του βιβλία. 

Όμως θα πρέπει να προσέξουμε: Το συγγραφικό έργο του Κιλεσσόπου-

λου, περισσότερο ακόμα κι από το εικαστικό, δεν είναι διαρκής δοκιμή και 

πειραματισμός, προσπάθεια αναίρεσης του παλαιότερου ή προκλητικότητα, 

όπως συνέβαινε εν πολλοίς και συμβαίνει ακόμα συχνότατα στον μοντερ-

νισμό. Αντιθέτως, καθώς σφραγίζεται ήδη από την απαρχή του ως έργο επι-

τελεσμένο (καθόλου βεβαίως τετελεσμένο) και όχι ως ενδεχόμενο, είναι ένας 

εν καταστάσει κι όμως πλήρης κόσμος ιδεών περικοσμημένος με λαμπρή 

αφηγηματικότητα, όπως είναι και το έργο των συγγραφέων από το οποίο ας 

μας επιτραπεί να θεωρήσουμε ότι κατάγεται πιο άμεσα: Φραντς Κάφκα, Αλμπέρ 

Καμύ, Ζαν Πολ Σαρτρ, αλλά περισσότερο, ως προς τη μορφή τουλάχιστον, 

Ρόμπερτ Μούζιλ και Ελίας Κανέττι. 

Με την ευκαιρία, ο Σαρτρ είναι εκείνος που περιέγραψε με εξαιρετική 

ενάργεια τον αληθινό συγγραφέα ως κάποιον που βρίσκεται «εν καταστάσει» 

προς τον λόγο και το αντικείμενό του, ενώ και το ίδιο το αντικείμενο της 

λογοτεχνίας «μ’ όλο που πραγματώνεται δια μέσου των λέξεων, δεν είναι 

ποτέ δοσμένο μέσα στη γλώσσα· αντίθετα, είναι από τη φύση του σιωπή και 

αμφισβήτηση του λόγου».8 Το «εν καταστάσει», όπως έχουμε ήδη περιγράψει 

σε σχέση με το έργο του Κιλεσσόπουλου, δηλώνει ακριβώς μια απροσδιορι-

στία της ύπαρξης του ίδιου τον δημιουργού κατά την ώρα της δημιουργίας, 

απροσδιοριστία η οποία μεταφέρεται στο έργο τέχνης, που ολοκληρώνεται 

μέσω του κενού εντός του, της σιωπής και της αυτοαναίρεσης. 

Η απροσδιοριστία της αλήθειας που λανθάνει στο άδειο «ανάμεσα στους 

κόκκους της άμμου», είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο, πιθανόν, κάνει τη λο- 

                                         
7 Απόστολος Κιλεσσόπουλος, Οι αβάσταχτες Κυριακές της ζωγραφικής. Δοκιμιακή μυθιστορία 

περί τέχνης, Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2009. 
8 Ζαν Πολ Σαρτρ, Τι είναι λογοτεχνία, Εκδόσεις 70, Αθήνα χ.χ. (Α΄ έκδοση: Παρίσι 1948). 
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γοτεχνία του Κιλεσσόπουλου δύσκολη για τον σχετικώς επαρκή αναγνώστη 

των ακαδημαϊκών κοινοτήτων, καθώς ο νυν κατανοητός όσο και αποδεκτός 

λογοτεχνικός μοντερνισμός δεν είναι πια του Μούζιλ, ούτε εκείνος που ανα-

λύθηκε από τον Σαρτρ, τον Αντόρνο και τον Φουκό, αλλά, πολύ συχνά, στει-

ρότητα ενός πειράματος που επαναλαμβάνει ατέρμονα τον εαυτό του όχι ως 

εαυτό ούτε ως διακεκριμένο άλλο, μα ως πινακοθήκη αντιγράφων ενός δο-

λοφονημένου σώματος: Ε, ναι λοιπόν, άλλο η συνδιάλεξη με το κενό προς 
χάριν του έργου, κι άλλο η κενότητα ως έργο. 

 

Poeta doctus 
 

Ο Απόστολος Κιλεσσόπουλος είναι ένας poeta doctus. Το λατινικό ρήμα doceo 

από το οποίο παράγεται το επίθετο doctus, σημαίνει διδάσκω, διαπαιδαγω-

γώ, και σχετίζεται ετυμολογικά στην οικογένεια των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών 

με το αρχαιοελληνικό δάω, το οποίο σημαίνει μανθάνω, διδάσκομαι, και με 

τον τύπο δαείω, που ο Ησύχιος τον μεταφράζει ως ἐπίσταμαι, οἷδα, δηλαδή 

«γνωρίζω καλά». Έτσι ο αναγεννησιακός όρος poeta doctus θα μπορούσε να 

μεταφραστεί ως δάων ή δαείων ποιητής, και με σημερινή ορολογία ως «στο-

Λάλον Φως, ΝΟΗΣΙΣ, Κέντρο διάδοσης επιστημών και Μουσείο τεχνολογίας, 

Θεσσαλονίκη 2009. 
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χαστής δημιουργός», δηλ. όχι κάποιος που επαναπαύεται στο ταλέντο του 

και την όποια προσπάθεια ανάπτυξης του έργου του αποκλειστικά με τους 

τρόπους της εποχής του, μα που μελετά επισταμένως τον ίδιο τον πολιτισμό 

ως Ιστορία, ως αγωνία και ως Τραγωδία, συμμετέχοντας ενεργά, θεατής και 

πολεμιστής, στη διαχρονική περιπέτεια του ανθρώπινου πνεύματος, μέτοχος 

εντέλει της τραγικότητας της ύπαρξης. 

Και πάλι λοιπόν εδώ ο όρος-κλειδί για την κατανόηση του έργου του 

Κιλεσσόπουλου, το δίζημαι, η εργώδης αναζήτηση, το ταξίδι του νοός ως 

προϋπόθεση της γνώσης, η προσπάθεια να γεφυρωθούν το κενό και το Είναι. 

Πράγματι: Κάθε έργο του δημιουργού, κάθε του σελίδα, διαλαλεί την ανάγκη 

μιας δια του δίζεσθαι (αναζητείν επισταμένως) προσπάθειας να απαντηθεί το 

αίνιγμα που είναι ο άνθρωπος και η Τέχνη. Στα πεζογραφικά του έργα δεν 

επαναπαύεται στο κλώσσημα της αμεριμνησίας απέναντι στη γνώση, που εί-

ναι χαρακτηριστικό κάθε εποχής αντιδραστικότητας όπως η σημερινή, όπου 

συνήθως προβάλλεται η βασιλεία των συμπιλημάτων και των μιμήσεων, μά-

λιστα όχι πάντοτε μεγάλων προτύπων. Ο συγγραφέας, μέσω μιας ευρύτατης 

γκάμας προβληματισμών σε ποικίλους τομείς της ανθρώπινης εμπειρίας και 

νόησης, κάνει συχνότατα ευθείες αναφορές σε ποιητές, εικαστικούς, φιλόσο-

φους, στο έργο τους και στα ζητήματα που εγείρει τούτο, προσφέροντας ο 

ίδιος κρίσεις, λύσεις και διερωτήσεις των οποίων η αξία είναι μεγάλη τόσο 

αφ’ εαυτών ως θεωρητικά μορφώματα, όσο και δι’ εαυτών ως κλειδιά για τη 

διερμήνευση του εικαστικού του έργου.  

Ο Κιλεσσόπουλος, με πολύχρονες σπουδές Ανώτερων Θεωρητικών Μουσικής, 

Αρχιτεκτονικής, Σκηνοθεσίας όπερας και κινηματογράφου, Ζωγραφικής και 

Γλυπτικής δεν προσφεύγει στην ευκολία της επιλεκτικής χρήσης (καθώς και 

αντιστοίχως στην επιλεκτική αποσιώπηση, βεβαίως) θεωρητικών κατακτήσε-

ων του παρελθόντος στις Τέχνες και στις Επιστήμες του Ανθρώπου, όπως η 

πλειοψηφία των διερμηνευτικών και διαμεσολαβητικών κοινοτήτων των συ-

στημικών διανοουμένων και καλλιτεχνών, που υπακούουν σχεδόν αποκλειστικά 

στα κελεύσματα της «αγοράς» όπως την εννοεί η νεοφεουδαρχική κεφαλαι-

οκρατία. 

Στα βιβλία του Οι αβάσταχτες Κυριακές της ζωγραφικής και Το αίνιγμα της 

τέχνης αναλύονται, ισότιμα και με την πρέπουσα τιμή όσο και κριτική απο-

στασιοποίηση, γνωστές ή εν πολλοίς αθέατες πλευρές του έργου πολλών δη-

μιουργών ή χρησιμοποιούνται έργα τους για την αναλυτική επεξεργασία σύγ-

χρονων προβλημάτων της Τέχνης και της σκέψης· συνθετών όπως ο Μπετόβεν, 

ο Βάγκνερ, ο Στραβίνσκι, ο Ντεμπισί, ο Μάλερ, ο Σκαλκώτας· ζωγράφων όπως 

οι Βυζαντινοί, ο Νταβίντσι, ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Ρέμπραντ, ο Γκρέκο, ο Ντε 

Κίρικο, ο Βερμέερ, ο Πικάσο, ο Γουόρχολ, ο Θεόφιλος, ο Τσαρούχης, ο Κλέε· 

φιλοσόφων όπως ο Ηράκλειτος, ο Πλάτων, γενικά η αρχαία ελληνική φιλο-

σοφία και κυρίως η Ιωνική σχολή, το Τάο και το Ζεν, ο Σοπενχάουερ, ο Νίτσε, ο 

Μαρξ, ο Χάιζεμπεργκ, ο Χάιντεγκερ, ο Αντόρνο· ψυχολόγων και ανθρω-

πολόγων όπως ο Φρόιντ, ο Γιουνγκ, ο Λεβί-Στρος· ποιητών ή πεζογράφων 

όπως οι αρχαίοι Τραγικοί, ο Σέξπιρ, ο Φλομπέρ, ο Μποτλέρ, ο Βαλερί, ο Πάουντ,  
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Multiverse, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2007. 

 

 

ο Τζόις, ο Κάφκα, ο Έλιοτ, ο Ρεμπό, ο Γκέτε, ο Ντοστογιέφσκι, ο Τόμας Μαν, 

ο Ρίλκε, ο Σεφέρης, ο Ελύτης, ο Ρίτσος, ο Καβάφης. 

Γράφει ο Κιλεσσόπουλος, αναφερόμενος σε προσωπικότητες που τις δια-

κρίνει βαθύ χασμα με το παραδεδεγμένο όπως ο Ρεμπό και ο Βαν Γκογκ, ότι 

αξίζει ο δημιουργός 

 

να σταθεί […] μπρος στις αβύσσους που εκείνοι στάθηκαν, να αναπνεύσει για 

λίγο τον αέρα των υψιπέδων, να διαβεί το κατώφλι του απαγορευμένου στον 

καθημερινό άνθρωπο, όσο και του άγνωστου σ’ αυτόν σύμπαντος της Ψυχής. 

 

Αλλά, για να μπορέσει να μετασχηματίσει την εμπειρία της θεάσης του πνεύ-

ματος και της ψυχής σε δική του δημιουργία, χρειάζεται πρώτα-πρώτα αποδοχή, 

και κατόπιν πόνος και δίζεσθαι:  
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Μη νομισθεί ότι είναι εύκολη υπόθεση να είναι κανείς θεατής, και είναι ακόμα 

πιο δύσκολο να γίνει επαρκής θεατής, να καταφέρει, δηλαδή, επιστρατεύ-

οντας την ποιότητα του εσωτερικού του κόσμου, του γνωστικού του εξοπλισμού, 

της αναπλαστικής του φαντασίας, να βρεθεί στο ίδιο επίπεδο με το έργο με το 

οποίο κάθε φορά συνομιλεί.
9
 

 

Με έναν τέτοιο «εξοπλισμό δράσης» για θεωρητική ανάλυση όσο και σύνθεση, ο 

Κιλεσσόπουλος, ως στοχαστής δημιουργός, βρίσκεται πολύ μακριά από την 

αντιδραστικότητα των σύγχρονων ιδεολογικών προσεγγίσεων στην Τέχνη και 

στη λογοτεχνία, μια αντιδραστικότητα η οποία βασίζεται στην αγνόηση του 

παρελθόντος, στην καταστροφή κάθε εγκύκλιας προσπάθειας για δίζεσθαι 
τον εαυτό και τον κόσμο σε μουσική συμφωνία του μέρους με το όλο. Μιλάμε 

για μια αντιδραστικότητα που αναλύεται στη διατυμπάνιση της τυχαιότητας, 

στην κατακερμάτιση κάθε όλου, στη θετική ιδεολογικοποίηση του μερικού 

και στην παντοιότροπη διαφήμιση του σχετικού. Σε κριτικές του σκέψεις στα 

βιβλία του, σε πρώτο πρόσωπο μα και μέσω των ηρώων του, υποδεικνύεται 

με εξαιρετική ενάργεια, συχνά με οξειδωτικό χιούμορ, αυτή η διαδικασία συ-

σκότισης που αποσκοπεί στην τύφλωση δημιουργών και κοινού με την απο-

κοπή τους από τη συνέχεια του Λόγου ως Είναι και ως διαλεκτική εξέλιξη. 

Κατά τη γνώμη μας, η σύγχρονη αντίδραση έχει προς ώρας ως απόλυτο 

σύμβολο τη λέξη της διανοητικής μόδας, την «αφήγηση». 

Αντίθετα με τη διαλεκτική αντίθεση όσο και συνείσταση κενού και Είναι 

μέσω της οντολογικής περιπέτειας του οδυσσεϊκού απειροναύτη, την οποία 

καθώς είπαμε υποδεικνύει στο λογοτεχνικό, θεωρητικό και εικαστικό του έργο ο 

Κιλεσσόπουλος ως μέσον για την εκκάλυψη της αλήθειας ή έστω μια σκηνική 

αναπαράστασή της με τον τρόπο της αρχαίας Τραγωδίας, η έννοια της «αφή-

γησης», η οποία από την αντιδραστική (δεξιοαριστερή) κοινωνική θεωρία 

παρεισέφρυσε στην ανάλυση της λογοτεχνικής και εικαστικής δημιουργίας, 

σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ιδέες κι έργα που επιδιώκουν την αλήθεια. Δεν 

υπάρχει διάρκεια και ακολουθία στη μνήμη, δηλ. συνέχεια στην οργάνωση 

των λογικών κατηγοριών και των αποδεικτικών συστημάτων, δεν υπάρχει ή 

δεν πρέπει να υπάρχει συνέχεια ούτε καν στους λαούς και στις πολιτισμικές 

τους ταυτότητες· μάλιστα στον νυν πολεμούμενο ελληνικό λαό, που η πολλα-

πλότητα κι όμως πάντοτε ενότητα του ιστορικού και γλωσσικού προσώπου 

του, συνδέεται άμεσα με τις ορογενετικές τελετουργίες του ίδιου του πνεύ-

ματος. 

Για την αντιδραστική θεωρία τα πάντα στη φιλοσοφία, στην Ιστορία, στην 

κοινωνιολογία και τις πολιτικές επιστήμες, βεβαίως στην Τέχνη, είναι α-

συνέχεια, ένα σύμπαν επιμερισμών ακοινώνητων μεταξύ τους χωρικά και 

χρονικά — είναι «αφηγήσεις»: μια μη-κοινωνία. Δεν υπάρχει Ορθός Λόγος. 

Όλα είναι επικαιρικές μυθιστορίες χωρίς παρελθόν και χωρίς να αιτούνται 

                                         
9 Κιλεσσόπουλος, Το αίνιγμα της τέχνης, ό.π., σ. 63. 
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μέλλον, διαστρεβλώνουσες το ιστορικό παρόν — αφηγούμενες με χίλιους 

τρόπους τη μερικότητα αισθημάτων και στοχασμών, άρα και ισότιμες. 

Αλλά για τον Κιλεσσόπουλο είναι αποδεικτέο και εντέλει αποδεκτό, όπως 

και για τον Σωκράτη ή τον Αριστοτέλη, μέχρι και τον Φρόιντ, τον Βίλελμ Ράιχ, 

τον Μπακούνιν και τον Λένιν, τη Χάνα Άρεντ και τον Φουκό, ότι ισοτιμία καλού 

και κακού ενώπιον της γνωσιακής αγωνίας τού δίζημαι τον εαυτό και το Άλλο, 

δηλ. ισοτέλεια αλήθειας και ψεύδους ως «αφηγήσεων», σημαίνει αυτομάτως 

αφανισμός του καλού και της αλήθειας και κυριαρχία του κακού και του ψεύ-

δους. Το να θεωρούνται «αφηγήσεις» τα έργα του Ομήρου ή του Πικάσο πα-

ρόμοια με τις αποφάσεις της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, το να περιγρά-

φονται ως ισότιμες «αφηγήσεις» οι διαμαρτυρίες εκείνων που πεινάνε και η 

πολιτική εκείνων που δολοφονούν λαούς, είναι απλά ο εκσυγχρονισμός των 

παλιών ρητορικών εργαλείων της κάθε είδους αντίδρασης, που πετυχαίνει έτσι 

την ανύψωση του εαυτού της σε διαλεκτική ισοτιμία προς τους αντιπάλους 

της, και εντέλει τη φιλοσοφική όσο και πολιτική απροσδιοριστία καλού και 

κακού. Ή, όπως έγραψε κι ο Κιλεσσόπουλος το έτος 2000: 

 

Κορυδαλλοί σφαζόμενοι μειλιχίως, κρατούντες, ασυγκράτητοι και συγκρατη-

μένοι. Ό,τι λείπει είναι ένας αυτοκράτορας.
10

 

 

Η προφητεία του συγγραφέα αλήθεψε στις μέρες μας με τον πλανητικό αυτο-

κράτορα Τραμπ, στο πρόσωπο του οποίου ενώνονται οι δύο εκφάνσεις της 

μόνης και αδιαίρετης εξουσίας, του χρήματος και της πολιτικής ισχύος. Οι 

παλιότεροι πλανητάρχες ήταν απλές μάσκες. 

  

                                         
10 Κιλεσσόπουλος, Το αίνιγμα της τέχνης κ.λπ., ό.π., σ. 53 

Σχέδιο, από την Αναδρομική έκθεση στο Ευγενίδιο Ίδρυμα. 
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Νεφέλωμα, χρησμός, αύγαση 
 

α΄. Νεφέλωμα 

Ο θεατής του εικαστικού έργου του Κιλεσσόπουλου παρατηρεί κατ’ αρχήν 

τη χρήση από τον δημιουργό του αστρικού νεφελώματος ως εικονολογικό μέσον 

για την επίτευξη ενός επέκεινα στόχου. Το κοσμικό νεφέλωμα, είτε ως συμπύ-

κνωση αστρικής ύλης είτε ως σύνολο απειράριθμων κόσμων, δεν συνδέεται 

Κοσμικός Χάρτης, 2006, 117Χ117 εκ. 
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παρά μόνο γλωσσικά και συμβολικά με το γήινο νέφος και την ομίχλη. Το κο-

σμικό νεφέλωμα, όπως το μεταχειρίζεται ο Κιλεσσόπουλος, είναι μια ετυμη-

γορία τού έσω η οποία αντανακλά την κοσμική σύνθεση του εξώτερου, μια 

συμφωνία ταυτότητας της ψυχής με το σύμπαν όχι βεβαίως ως οντολογία αλ-

λά ως μουσική κατά την πλατωνική έννοια, καθώς το μέρος, δια του τραγικού 

μόχθου της νόησης, δια του δίζεσθαι, ανοίγεται προς το όλο, καταφάσκοντας 

προς τούτο μέχρι αναπετασμού τού εαυτού από μονάδα σε πολλαπλότητα και 

κατόπιν, μετά από μακρά διαδικασία αυτογνωσίας, επανεύρεση της ενότητας. 

Μια διαδικασία που διεξάγεται δίχως να απωλέσει το πρόσωπό του ο εαυτός, 

αλλ’ αντίθετα καταλήγοντας να επανεύρει το κάλλος της χαμένης του συνεί-

στασης με τη φύση. Το νεφέλωμα στην τέχνη του Κιλεσσόπουλου στην πρα-

γματικότητα επανενώνει τα δύο βιαίως υπό του στρεβλού πολιτισμού χωρι-

σμένα βασίλεια, της ψυχής και της φύσης. 

Ο μουσικολόγος αλλά και λαμπρός στοχαστής Γιάννης Παπαϊωάννου, έχει 

κάνει μια παρατήρηση πολύ σημαντική για την κατανόηση του έργου του Κι-

λεσσόπουλου. Το σχέδιό του, γράφει ο Παπαϊωάννου (και ο σχεδιασμός των 

κατασκευών του ας προσθέσουμε εμείς), αναπτύσσεται, ως προς την αμφιμερή 

αντιστοίχηση του μέρους προς το σύνολο, με τον τρόπο που αναπτύσσονται 

τα σχήματα στη μαθηματική και φυσική θεωρία των fractals. Η θεωρία των 

fractals ή μορφοκλασμάτων όπως έχει ο όρος μεταφραστεί στα Ελληνικά, 

αναφέρεται σε γεωμετρικά σχήματα αλλά και φυσικές μορφές των οποίων 

κάθε κομμάτι μπορεί να πολλαπλασιαστεί σε άπειρο βαθμό χωρίς το σχήμα 

να αλλάξει σε τίποτα, καθώς το όλο δεν είναι παρά εικόνα του μέρους και το 

μέρος δεν είναι παρά μια πανομοιότυπη απεικόνιση του όλου. Η φύση λει-

τουργεί σε γενικές γραμμές σύμφωνα με την αρχή των μορφοκλασμάτων, 

εφόσον από τη δομή του ατόμου μέχρι τη δομή των γαλαξιών, ή από τη μορ-

φολογική πανομοιοτυπία στην αναπαραγωγή των ζωικών κυττάρων μέχρι την 

εικονολογική μορφοποίηση των σύνθετων οργανισμών όπως τα φυτά, τα ζώα 

και ο άνθρωπος, καθώς και μέχρι την ίδια την εικόνα των κοσμικών συνό-

λων, πάντοτε το μέρος αναπτύσσεται καθ’ ομοίωση του όλου και το όλο μορ-

φοποιείται κατ’ εικόνα του μέρους. 
  

Fractals (Θραυστά), 2001, λάδι, 90Χ102 εκ. 
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Η θεμελιώδης αυτή παρατήρηση του Παπαϊωάννου συμφωνεί πλαγίως με 

τη δική μας άποψη για τη σχέση κενού-Είναι όπως την εννοεί ο Κιλεσσόπου-

λος, αλλά προσφέρει επίσης μια μαθηματική απεικόνιση της εικονολογικής 

σχέσης ψυχής-κόσμου ως νεφέλωμα στο έργο του συγγραφέα και εικαστικού. 

Επίσης, και στη λογοτεχνία του Κιλεσσόπουλου, στη Δική μου Διοτίμα και στο 

Κενό ανάμεσα, το νεφέλωμα είναι η σχηματική διάρθρωση του λόγου, που 

αναπτύσσεται ως μουσική με αλλεπάλληλους αναπετασμούς καταστασιακών 

διομολογήσεων, όπου οι έννοιες και οι εικόνες χρησιμοποιούνται όχι για την 

πεζογραφική εξιστόρηση μιας τυπολογίας των συμβάντων, αλλά ως δομικό 

υλικό μιας σπείρας η οποία περιστρέφεται ολοένα γύρω από τον εαυτό της 

για να παραγάγει νόημα. 

Έτσι, το νεφέλωμα στο εικαστικό και πεζογραφικό έργο του Κιλεσσόπου-

λου λειτουργεί ως αναπετασμός κι όχι ως παραπέτασμα, δεν αποκρύπτει, δεν 

σκεπάζει κι ούτε θολώνει το περιεχόμενο, μα επιμελείται την ανάδυση του 

νοήματος ως αύγασμα μες από την πολλαπλότητα όσο και μες από το κάλλος 

της μορφής. Είναι ο κοσμικός και ψυχικός χωροχρόνος εντός του οποίου ο 

γνωστός μας πια κιλεσσοπούλειος απειροναύτης αναπετάσσει το ταξίδι του, 

εντός του οποίου και δια του οποίου προσπαθεί να γεφυρώσει το κενό με το 

έργο· είναι ο κόσμος της πολλαπλότητας απ’ όπου ο πολύτροπος ταξιδιώτης 

ξεφεύγει μετά το πολύπλαγκτο της περιπέτειάς του, ακριβώς για να αποτύχει 

στον στόχο του ναυαγώντας, όμως όχι αλλού μα στην ακτή της αλήθειας. 

 

 

β΄. Χρησμός 

Μες από το νεφέλωμα, λοιπόν, στο ζωγραφικό και γλυπτικό έργο του 

συγγραφέα και εικαστικού, αναδύεται η λάμψη του νοήματος. Όπως ήδη έχουμε 

πει στην αρχή του κειμένου μας, το «μαύρο φως», που χρησιμοποιεί συχνά στις 

κατασκευές του ο Κιλεσσόπουλος, βοηθάει στην ανάδυση ενός μυθολογικού 

απόρρητου μες από τη μουσική των χρωμάτων και των όγκων, μες από την 

επαλληλία όσο και τη διαπλοκή των ποικίλων επιπέδων που συνθέτουν τα 

πλέγματα και καλώδια, από τον αντεστραμμένο ενδόκοσμο της εσωτερικότη-

τας που αποκαθίσταται μπρος στα μάτια μας ως μυθολογία ενός χρησμού και 

συνακόλουθα ως αποκάλυψη ενός μυστικού. 

Ο Ηράκλειτός, που συχνά τον θυμάται ο συγγραφέας μας στα έργα του, 

έγραψε ότι ἁρμονίης ἀφανὴς φανερῆς κρείττων, «η αφανής αρμονία είναι 

σημαντικότερη από κείνη που φανερώνεται». Χρειάζεται ο Κιλεσσόπουλος ως 

εικαστικός και συγγραφέας το απόρρητο αλλά και λελογισμένο του χρησμού 

τόσο στην εικαστική όσο και στή λογοτεχνική του δημιουργία, την πυθιακή 

αποφθεγματικότητα του αξιώματος, ώστε να αναδυθεί το έργο μες από το 

νεφέλωμα της απροσδιοριστίας. Να προβάλλει εμπρός μας με τη διαύγεια 

αλλά και το μυστήριο αρχαίου, θραυσμένου αγάλματος, αποφαινόμενο και 

σιωπώντας, φανερώνοντας και μη φανερώνοντας καθώς χρησμός του Απόλ-

λωνα, του Λοξία, κρυπτόμενο πίσω από το κάλλος του αλλά και πίσω από τη 

θραύση του, πίσω από το ατελές μιας μορφής η οποία υπήρξε κάποτε ενιαία 



21 
 

αλλά τώρα διαδηλώνει το ανυπέρβλητο της τελειότητάς της μέσω ακριβώς 

των ελλειπόντων μελών της. 

 

Από το βασικό έστω συγκεκριμένο τετράφωνο μπορούσε, άραγε, να γεννηθεί 

μια ικανοποιητική σύνθεση μέσα στη γενικευμένη διάλυση; Ιδού η απορία. 

Μήπως αντικατοπτρίζαμε εις μικρόν αυτό που συνέβαινε στο σύνολο της 

πόλης, της χώρας και πολύ παραπέρα, στον επικίνδυνα καμπυλωμένο χωρό-

χρονο που πάει πια να σπάσει;
11

 

 

Αλλά όπως η αιωνιότητα, έτσι και ο χρόνος δεν επινοείται, συλλαμβάνεται.
12

 

 

Εμείς, που τόσα χαστούκια φάγαμε, έχουμε άραγε ελπίδα έστω στιγμιαίας 

φώτισης;
13

 

 

Το πνεύμα κινείται ενώ το ίδιο παραμένει ακίνητο.
14

 

 

Η γνώση ίσως να βρίσκεται τελικά στο κενό ανάμεσα στις σκέψεις […].
15

 

 

Γνωρίζω πια καλά πως δεν υπάρχει συνολικό έργο τέχνης, όπως γνωρίζω ότι 

δεν καταλαγιάζει η επιθυμία για ένα συνολικό έργο τέχνης. Η επιθυμία αυτή 

αποτελεί περισσότερο συναισθηματικό παρά αισθητικό αίτημα — και όπως 

συμβαίνει συχνά, τίποτε δεν είναι δυσκολότερο από την αναγωγή του συναι-

σθηματικού σε αισθητικό.
16

 

 

Κι όμως, κάτι κρυβεται πίσω απ’ τον καθρέφτη. Κόσμος δίχως σκιές υπάρχει 

μόνο στο βασίλειο του Θεού.
17

 

 

Το μυστήριο της θραύσης στο εικαστικό και λογοτεχνικό έργο του Κιλεσσό-

πουλου, η ασάφεια του διακεκομμένου, το υπονοούμενο του ελλείποντος, 

καθίστανται όργανα διαχείρησης από τον δημιουργό ώστε να λειτουργήσει 

ως ενοποιητικός παράγοντας το βλέμμα του θεατή και του αναγνώστη. Ο μύ-

θος όσο και ο χρησμός μεταχειρίζονται την απορρητική λόξευση για να πετύ-

χουν την καρδιά του πράγματος, καθώς στη φύση δεν υπάρχουν ευθείες αλλά 

μόνο καμπύλες, όπως απέδειξε η θεωρία της σχετικότητας. Για τούτο, όμως, 

απαιτείται η συμμετοχή όσο και η συνενοχή του βλέμματος του θεατή. Στην 

πραγματικότητα, το μαύρο φως δεν είναι παρά το βλέμμα του συνενόχου 

αναγνώστη και θεατή που αγκαλιάζει το έργο Τέχνης, κι αυτό είναι πρώτιστο 

μέλημα του Κιλεσσόπουλου:  

                                         
11 Κιλεσσόπουλος, Το κενό ανάμεσα, ό.π., σ. 42 
12 Κιλεσσόπουλος, Διοτίμα, ό.π., σ. 104. 
13 Κιλεσσόπουλος, Διοτίμα, ό.π., σ. 104. 
14 Κιλεσσόπουλος, Διοτίμα, ό.π., σ. 136 
15 Κιλεσσόπουλος, Το κενό ανάμεσα, ό.π., σ. 32. 
16 Κιλεσσόπουλος, Διοτίμα, ό.π., σ. 141. 
17 Κιλεσσόπουλος, Το κενό ανάμεσα, ό.π., σ. 34. 
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Μες στο νεφέλωμα που τυλίγει τον χρησμό του, τοποθετεί τον θεατή-αναγνώστη 

στην ίδια τη θέση του απειροναύτη του, του στοχαστή, πολεμιστή, κοσμικού 

ναυτικού και ναυαγού του, εκείνου που μετά το ναυάγιο, ολόγυμνος, δίχως 

πλέον τις αποκρύψεις της απροσδιοριστίας και της ασάφειας, δίχως πλέον τη 

συνηγορία του νεφελώματος, καλείται να ανοίξει τα μάτια μπρος στη βασι-

λική μα και παρθενική ειδή της Ναυσικάς, που είναι η Αλήθεια. 

Το έργο της τέχνης του Κιλεσσόπουλου, ενώ σε κοιτάζει καταμέτωπον και 

σε καλεί να το δεις, αυτό, το απωλεσθέν ανάμεσα στους κόκκους της άμμου, 

ενώ σε προκαλεί να το επανεύρεις μετά τη συνομιλία που συντέλεσε για λο-

γαριασμό σου με το τρομερό κενό, τούτο το έργο δεν είναι μια καταλογάδην 

παράθεση είτε εικαστικών επιτελέσεων είτε λογοτεχνικών αποδείξεων, αλλά 

η χρησμική μυθοποίηση του όντος με σκοπό να αναφανεί το αληθινό πρόσω-

πό του πίσω από την τύρβη και τα απορρίμματα των καταστάσεων.  

Κι έτσι, όπως θυμάται ο ίδιος ο Κιλεσσόπουλος σε ένα από τα βιβλία του, 

 

αυγάζει ξάφνου το άγαλμα 

μα το κορμί έχει σβήσει, 

 

στίχοι του Σεφέρη που μας εισάγουν στο τελικό στάδιο της πορείας μας για 

την κατανόηση του έργου του εικαστικού και συγγραφέα: στην αύγαση. 
  

Σχέδιο, από την Αναδρομική έκθεση στο Ευγενίδιο Ίδρυμα. 
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γ΄. Αύγαση 

Ενδέχεται, σε ένα πρώτο επίπεδο θέασης του ζωγραφικού και γλυπτικού 

έργου του Κιλεσσόπουλου, να διαπιστώσει κανείς την έλλειψη της ανθρώ-

πινης μορφής. Μια έλλειψη φαινομενική, εφόσον υπάρχουν λαμπρά σχέδια 

και πίνακες του δημιουργού όπου ο άνθρωπος προβάλλει — κάποτε με τη μορφή 

που επιχειρήσαμε να καταδείξουμε ως οδυσσεϊκό στοχαστή, πολεμιστή, ταξι-

διώτη και ναυαγό. Ένα εξαίρετο παράδειγμα είναι το σημειολογικά αλλά και 

εικονολογικά υποδειγματικό σχέδιο, που ο ίδιος ο δημιουργός έθεσε στο εξώ-

φυλλο του βιβλίου του Το αίνιγμα της τέχνης, και παραθέτουμε εδώ: 

Ο πολύπλαγκτος και πολύτροπος απειροναύτης του έχει μόλις ανορθωθεί 

στην ακτή και στέκει γυμνός μπροστά στη Ναυσικά-Αλήθεια, η οποία προβάλλει 

ως στήλη-τύμβος αυγασμένη από το κενό όσο και από την ανταύγεια της ύλης. 

Η υποτιθέμενη αυτή έλλειψη του ανθρώπου καθίσταται επίσης φαινομενι-

κότερη τώρα που υποδείξαμε τη θέση της αθέατης γι’ αυτό και διαδραστικό-

τερης παρουσίας του, εκείθεν και εντός του έργου του Κιλεσσόπουλου, της 

υποδήλωσης του βλέμματος του δημιουργού και του θεατή, το οποίο, όπως 

το μαύρο φως, αυγάζει το έργο ώστε να αναδυθεί το νόημά του: «αγγελικό 

Άνδρας μπροστά στον άγνωστο τύμβο, 1969, μικτή τεχνική, 26Χ36 εκ. 

Μαζί με το σχέδιο της σ. 10, έργο που για μας αποδίδει τον α π ε ι ρ ο ν α ύ τ η. 
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και μαύρο φως», θυμάται σε βιβλίο του ο συγγραφέας έναν άλλον σεφερικό 

στίχο. 

Ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε είναι ένας ακόμη αγαπημένος του Κιλεσσόπουλου, 

ένας επίσης στοχαστής ποιητής. Ο Ρίλκε, στο εραλδικό ποίημά του «Αρχαϊκός 

κορμός Απόλλωνος», από τη συλλογή Σονέτα στον Ορφέα, γράφει τα εξής (σε 

δική μας μετάφραση): 

 

Δεν είδαμε τ’ ανήκουστο κεφάλι 

που των ματιών του ωρίμαζε τα μήλα. 

Μα σαν πολυέλαιος άναβε κι εκύλα 

ο κορμός του, όπου η ματιά του πάλι 

 

κρατιόταν κι άστραφτε. […]  

 

Για να διαπιστώσει εντέλει ο Ρίλκε ότι χωρίς αυτή την αόρατη ματιά που ανα-

δύεται από τον κορμό του αγάλματος ενώ του λείπουν, σπασμένα, η κεφάλη 

και τα άκρα, δίχως αυτό το βλέμμα εκεί όπου απουσιάζουν τα μάτια, ο θεα-

τής δεν θα καθηλωνόταν έτσι, σαν να τον κοίταζε ένα τρομερό ζώο με ορ-

θωμένο τρίχωμα, σαν να παρευρισκόταν στην έκρηξη ενός άστρου, ή σαν να 

αποκαλυπτόταν μπρος του ο ίδιος ο απεικονιζόμενος θεός, ο Απόλλων-Λοξίας: 

 

Και κάτω από των ώμων την ευδεία 

πτώση, θα ’τανε πέτρα στρεβλή και κρύα 

κι έτσι δεν θα έφρισσε σαν ζώου δέρμα· 

 

και να εκρύγνειται όπως αστέρι, θα είχε πάψει· 

γιατί ολόκληρος είν’ ένα βλέμμα. 

Τώρα η ζωή σου πρέπει ν’ αλλάξει. 

 

Με αυτό το ποίημα του Ρίλκε, μας προσφέρεται ο τελικός όρος για την κατα-

νόηση της τέχνης του Κιλεσσόπουλου: η ματιά του θεατή συναντά το τρομερό 

βλέμμα το οποίο δια του δίζεσθαι αναδύεται από την ασυνέχεια του έργου 

όπου κατοικεί η αὐγάζουσα αλήθεια. 

Το ρήμα αὐγάζειν στα αρχαία Ελληνικά έχει την έννοια του βλέπω αλλά 

και του λάμπω, ακτινοβολώ. Ως βλέπω το χρησιμοποιεί ο Όμηρος,18 ενώ 

στους Ορφικούς ύμνους, στους Τραγικούς, στα αρχαία αστρονομικά έργα, 

μέχρι ακόμα στον Ρωμανό Μελωδό και σε πλήθος άλλα κείμενα η λέξη δηλώ-

νει τη λάμψη του ήλιου, της Σελήνης και των άστρων. Ο Ευριπίδης λέει ότι 

ενώ ο Πάρις ετοιμάζει το πλοίο του για να ταξιδέψει στη Λακωνία, «ο χρυσό-

φωτος ήλιος αὐγάζει την πανέμορφη Ελένη [δηλ. την κάνει ν’ αστράφτει και 

να γίνεται ορατή η ομορφιά της]».19 Αυγές λέγονταν στην αρχαιότητα αλλά και  

                                         
18 Όμηρος, Ιλιάς 23, 458. 
19 Ευριπίδης, Εκάβη 635-637. 
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στη βυζαντινή τέχνη οι λάμψεις λευκού φωτός που σχεδίαζαν οι ζωγράφοι 

στα μάτια ώστε να τα καταστήσουν πιο ζωντανά, λαμπερά, και φυσικά αυγή 

είναι σήμερα η ανατολή του ήλιου. Επίσης, στον Απολλώνιο τον Ρόδιο βρί-

σκουμε ότι ο Λυγκέας, ο ήρωας με το πανίσχυρο βλέμμα, μπορούσε «εύκολα 

να βλέπει [αὐγάζεσθαι] ακόμα και τα υποχθόνια».20  

Ο Φίλων ο Ιουδαίος (1ος αι. μ.Χ.) μάς προσφέρει μια ακόμη άποψη του 

αὐγάζειν, η οποία όταν μεταφερθεί το περιεχόμενό της από τον θεολογικό 

στον φιλοσοφικό Λόγο, καθίσταται παράλληλη με αυτήν του Ρίλκε. Σχολιάζο-

ντας την έκφραση της Γένεσης «ο θεός βλέπει»,21 γράφει ότι: 

 

[…] “ο θεός βλέπει”, που του είναι όλα γνωστά και δια του εαυτού του αὐ-

γάζει με λαμπρότατο φως τα πάντα […] 

 

Δηλαδή: ο θεός βλέπει όλα τα όντα, και τους μεταδίδει το φως του ώστε να 

γίνουν ορατά για τα ατελή μάτια του ανθρώπου και να μπορέσουν να αντι-

κρίσουν το ένα τ’ άλλο.22 

Από αυτά τα αποσπάσματα είναι φανερή η αμφίστομη όψη των δύο φαινο-

μενικά αντιθετικών δράσεων του ρήματος αὐγάζειν: αυγάζει ο ήλιος τα όντα, 

δηλ. ακτινοβολεί πάνω τους ώστε να γίνουν ορατά· αλλά αυγάζει, δηλαδή τα 

βλέπει και τα νοηματοδοτεί, και το βλέμμα του ανθρώπου. Αυγάζει το άγαλμα, 

το έργο Τέχνης ή το ποίημα με όλη την εσωτερικότητα και την εξωτερικότητα 

που τους προσέδωσε δια του δίζεσθαι ο δημιουργός, μα ο ίδιος βοηθάει επί-

σης το βλέμμα των θεατών ή των αναγνωστών να αυγάσει πάνω στο έργο του 

μέσω του δικού τους δίζεσθαι, μέσω της εργώδους εξερεύνησης του εαυτού 

τους. 

 

Καταλαβαίνουμε τώρα εντέλει πλήρως το σκηνικό, όπως το απεικονίζει ο Κι-

λεσσόπουλος στο σχέδιό του στο εξώφυλλο του βιβλίου του Το αίνιγμα της 

Τέχνης: Ο α π ε ι ρ ο ν α ύ τ η ς, ο στοχαστής, πολεμιστής και ταξιδευτής στο 

διάστημα μεταξύ των πραγμάτων, εκείνος που δοκίμασε τον τρόμο αλλά και 

τα θαύματα του κενού και του απείρου, ναυαγεί· και δεν σκοτώνεται, μα 

αποτυχαίνει, βιώνει την αιώνια αποτυχία που σηματοδοτεί την τραγικότητα 

του ανθρώπου. 

Κι όμως, την ώρα ακριβώς του ψυχικού και οντολογικού ναυαγίου του, κα-

θώς ανασηκώνεται στην ακτή από την άμμο, από τους μυριάδες κόκκους της 

τύρβης που συνιστά η πολλαπλότητα, ορθώνεται εμπρός του επιτέλους η 

Ναυσικά-Αλήθεια, σαν στήλη φωτός. Αλλά για να τη δει ο άνθρωπος πρέπει η 

ματιά του όχι απλά να βλέπει, μα να αυγάζει, να διακρίνει την ομορφιά και 

το νόημα και της επιφάνειας και των εσώτερων, όπως το βλέμμα του Λυγκέα, 

                                         
20 Απολλώνιος Ρόδιος, Αργοναυτικά 1, 155. 
21 Παλαιά διαθήκη, Γένεσις 22, 7, 4. 
22 Φίλων Ιουδαίος, Περί φυγής και ευρέσεως 136, 3 κ.ε. 
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να ερωτεύεται το επίσης αυγάζον βλέμμα που αναδύεται από ολόκληρο το 

αόμματο κορμί της Αλήθειας. 

Γιατί, όπως λέει ο Πλωτίνος, 

 

Ορθώς πιστεύεται ως ταυτόν το νοείν και το Είναι, και η επισταμένη γνώση 

όσων δεν έχουν ύλη ως ταυτόν με το πράγμα, και το ἐμαυτὸν ἐδιζησάμην ως 

ένα από τα όντα.
 23

 

 

Αυτό επιδιώκει εντέλει κι ο Κιλεσσόπουλος με το έργο του, εικαστικό και 

λογοτεχνικό: Τη σύνθεση μιας οντολογικής αύγασης μέσα στον νου του θεατή 

και του αναγνώστη. Τώρα, το αν ο θεατής ή ο αναγνώστης θα καταφέρει κι ο 

ίδιος, ως ναυαγισμένος απειροναύτης, να σταθεί γυμνός μπρος στην Αλήθεια, 

και να κοιτάξουν ο ένας τον άλλο, τούτο θα το ιδρύσει μόνος μέσα του και 

στη ζωή του. Ο Κιλεσσόπουλος βοήθησε όσο μπορούσε. 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                         
23 Πλωτίνος, Εννεάδες 5, 9, 5, 30 κ.ε. 

Τρίπτυχο, Αφιέρωμα στο πνεύμα του Gustav Mahler, 1977, 

λάδι, 160X150X160 εκ. 
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Έργα που κυκλοφορούν ή που θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην 
ιστοσελίδα του Σπύρου Καρυδάκη, www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ερωτοκυνηγός, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες· αρχαίο 

κείμενο, μετάφραση και ερωτολογικά σχόλια, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2013. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2014. 

ΠΕΖΑ 

— Ο ένας με μαχαίρι, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 1997, analphabet 2018. 

— Η Νύχτα των Ονομάτων, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2000, analphabet 2018. 

— Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2005, analphabet 2018. 

— Thérion, μυθιστόρημα, Εμπειρία Εκδοτική 2010, analphabet 2018. 

— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων, 10 αφηγήματα, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 

2018. 

— Ελληνική Ιστορία, μυθιστορία, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, Πάπυρος 2017. 

— Χ.Τ. 1983 μ.Χ. μια νέκυια, Εκδόσεις Σκαρίφημα, Αθήνα 2019. 

 
  

http://www.analphabet.gr/
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