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Συζεύξεις & διακρίσεις τριών πεδίων έρευνας 

Προλογικό σημείωμα 

 

 

Άννα Λάζου 

 

Η παρούσα περιοδική έκδοση προσφέρει συγκεκριμένα θεωρητικά επιχειρήματα και 

περιπτώσεις επαναξιολόγησης του τριπτύχου ‘φιλοσοφία, τέχνη και θεραπεία’. Φιλοξενεί 

ερευνητικές εργασίες και άρθρα που διεξέρχονται ποικίλες πλευρές του συσχετισμού, 

φιλοσοφίας, τέχνης και θεραπείας, από το θέατρο, τη μουσική, τις καλές τέχνες και το 

φιλοσοφικό στοχασμό, τη λογοτεχνία, το θέατρο, το χορό, το μύθο, τη δικαιοσύνη, την πολιτική 

και τη θρησκεία, μέχρι την αναλυτική, όσο και διεπιστημονική, διερεύνηση της έννοιας της 

θεραπείας και την προσέγγιση του Wittgenstein αναφορικά με το φιλοσοφείν ως μορφή 

θεραπείας.  

Δευτερευόντως την ερευνητική μας ομάδα απασχολούν ζητήματα από την ιστορία της 

φιλοσοφίας, της τέχνης και της επιστήμης, διεπιστημονικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν 

την ανθρωπολογία, τις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές σπουδές, την εφαρμοσμένη 

ηθική, την ιατρική δεοντολογία (βιοηθική) και την εφαρμοσμένη φιλοσοφία μέσω των τεχνών 

και της εκπαίδευσης.  

Τέλος από τον χώρο των ιατρικών σπουδών, προέρχονται τα άρθρα και καλλιεργούνται 

συζητήσεις γύρω από τη σχέση ψυχανάλυσης και φιλοσοφίας, τις ιατρικές και θεραπευτικές 

εφαρμογές της φιλοσοφικής και καλλιτεχνικής πράξης και δημιουργίας. 

Ο τίτλος της έκδοσης σηματοδοτεί τα τρία διαφορετικά πεδία έρευνας, ενώ το ακρωνύμιο που 

συντίθεται από τα αρχικά της λατινικής τους ονομασίας - P.A.Th. - σημαίνει τη χάραξη ενός 

δρόμου, στενού στην αρχή σαν μονοπάτι, τον οποίο οι μελετητές και δημιουργοί καλούνται να 

ακολουθήσουν για να γεφυρώσουν συνεξετάζοντας τα θέματα των διαφορετικών πεδίων. Το 

αίτημα της διεπιστημονικότητας -ή και ‘διαμαθησιακότητας’- στο οποίο ανταποκρίνεται η 

προσπάθειά μας δεν μας επιτρέπει να παρασυρόμαστε από την προαπαιτούμενη διεύρυνση των 

γνώσεων και των στοιχείων της φιλοσοφίας, της τέχνης και της θεραπείας, αλλά προσχωρεί σε 

μια νέα εξειδίκευση θεωρίας (μεθόδου) και πράξης (ολοποιητικού βιώματος).  

Φιλοσοφία & τέχνη 

Τείνουμε από τα παραδεδομένα να πιστεύουμε ότι η τέχνη υποδηλώνει, πάνω απ’ όλα, την 

ελεύθερη δημιουργικότητα και ότι η φιλοσοφία είναι η, άνευ όρων, συνεκτική, συστηματική και 

λογική αναζήτηση της αλήθειας. Αυτή, η αρκετά διευρυμένη παραδοχή συνεπάγεται, σχεδόν 

απαραίτητα, την ασυμβίβαστη φύση της τέχνης και της φιλοσοφίας. 

Τί γίνεται, ωστόσο, αν η τέχνη και η φιλοσοφία μοιράζονται ένα κοινό θεμέλιο και φανεί ότι 

έχουν τον ίδιο τελικό στόχο; Τί θα συμβεί αν δειχθεί ότι κοινή τους βάση είναι η ανάγκη να 

βρεθεί νόημα μέσα στην ανθρώπινη πραγματικότητα και στόχος τους ήταν διαχρονικά να 

προσαρμόζουν συνεχώς αυτήν τη θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη; 



Τότε, η τέχνη και η φιλοσοφία δεν μπορούν να διαχωριστούν και, στην πραγματικότητα, θα 

ήταν ακατάλληλη πράξη το να προσπαθήσουμε να τα αποσυνδέσουμε, στο όνομα μιας 

‘επιστημολογικής καθαρότητας’. 

Σε αυτό το πλαίσιο θεωρητικής αναζήτησης δημιουργήσαμε μια ομάδα προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών φοιτητών, μαζί με τη συμμετοχή των διδακτορικών και μεταδιδακτορικών 

ερευνητών και την ενεργό συμβολή λεκτόρων και καθηγητών, αλλά και ερευνητών 

εξωακαδημαϊκά, με σκοπό να προσδιορίσουμε και να διευκρινίσουμε περαιτέρω όλες τις πιθανές 

συνδέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ τέχνης και φιλοσοφίας.  

Θεραπεία 

Η θεραπευτική διάσταση της τέχνης και της φιλοσοφίας ήταν μεταξύ των πρώτων ευρημάτων 

αυτής της ερευνητικής ομάδας. Ήδη τα έτη 2016-2017 προχωρήσαμε σε δίτομη έκδοση 

συλλογικού έργου, με τίτλο Τέχνη, Φιλοσοφία, Θεραπεία-Άρθρα και Εφαρμογές (επιμ. Λάζου, 

Ά.-Πατιός, Γ.) (εκδ. Αρναούτης, Αθήνα), ως το ‘απτό’ αποτέλεσμα επτά μηνών εβδομαδιαίων 

συναντήσεων αυτής της ερευνητικής ομάδας. Η πρώτη αυτή εκδοτική μας προσπάθεια που 

αποτέλεσε και το έναυσμα για το περιοδικό, περιέχει άρθρα και μελέτες των ετών εκείνων που 

ανέδειξαν διάφορες πτυχές των σχέσεων μεταξύ τέχνης, φιλοσοφίας και θεραπείας, από το 

θέατρο και τη φιλοσοφική επιχειρηματολογία, από το χορό και την αισθητική αποτίμησή του, 

την ιστορία συναφών εννοιών, όπως θεραπεία, ομοιόσταση κλπ., ως και την προσέγγιση του 

Wittgenstein στη θεραπευτική διάσταση της φιλοσοφίας. Η δίτομη έκδοση περιλαμβάνει ακόμη 

πρωτότυπα θεατρικά έργα (Wittgenstein-Βιτκεντστάιν και Η δίκη του Σωκράτη) γραμμένα από 

δύο σύγχρονους διδάσκοντες την ακαδημαϊκή φιλοσοφία - Άννα Λάζου και Andrew Irvine, για 

να δώσει δείγματα της ‘θεραπευτικής’, με τη φιλοσοφική της διάσταση, χρήσεις της τέχνης. Την 

έκδοση αυτή ακολούθησαν δημόσιες παρουσιάσεις, θεατρικές παραστάσεις, ερμηνευτικά άρθρα 

και βιβλιοκρισίες.  

Στο ερευνητικό πεδίο της θεραπείας τέλος, βρίσκουμε την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τα 

φιλοσοφικά ερείσματα και τις τέχνες, στην υπηρεσία των επιστημονικών αντικειμένων, με τα 

οποία ασχολείται η κατά παράδοση ιατρική επιστήμη. Σε αυτό το πεδίο αφιερώνεται η ειδική 

έκδοση – special edition – με αναφορά στην πρόσφατη ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από το 

Τμήμα μουσικοθεραπείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Μια πολλά υποσχόμενη νέα σειρά εκδόσεων 

Το περιοδικό στην μελλοντική του εξέλιξη θα προωθήσει ποικίλες θεωρητικές αναλύσεις 

συγκεκριμένων εφαρμογών των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τέχνης και φιλοσοφίας και, κατ’ 

επέκταση, των θεραπευτικών τους επιδράσεων στην σύγχρονη ανθρώπινη πραγματικότητα με τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει (βία, ανισότητα, εξαρτήσεις, ρατσισμός, μόλυνση περιβάλ- 

λοντος, ψυχική νόσος-κατάθλιψη, αποκλεισμός και κρίσεις κ.ά.), όπως και της ψηφιακής τους 

αποτύπωσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Η έκδοση έχοντας ως βάση τις εργασίες της ερευνητικής ομάδας που λειτουργεί τακτικά στο 

πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ΕΚΠΑ Φιλοσοφική Συμβουλευτική και Τέχνη,  διευθύνεται 

από Έλληνες και ξένους καθηγητές διαφορετικών Πανεπιστημίων κι επιστημονικών πεδίων και 

θα επεκτείνει την εμβέλειά της, εκτός από την ελληνική, και σε άλλες γλώσσες, ενώ θα 

παρακολουθεί και θα προάγει με ειδικά ένθετα σχετικά επιστημονικά συνέδρια, αλλά και 

καλλιτεχνικά γεγονότα. 
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«Θεοί συγχορευταί». Η όρχηση στους Νόμους του Πλάτωνος  

 

Αικατερίνη Λεύκα 

 

«The Gods are Dancing with us». The Dance in Plato’s Laws 

Aikaterini Lefka 

 Abstract 

In spite of Plato’s generally negative position towards the body, but also towards the irrational 

parts of the soul (the spirited and the desiring ones), finally the philosopher doesn’t seem to 

reject them completely. As we may remark in his works, the achievement of the «good life» and 

the eternal bliss depends on the exercise of the three parts of the soul, but also on the training of 

the body, which should express wisdom and the other virtues by its actions. A harmonious 

cooperation among all the parts composing the human being is necessary, in order to realise the 

ideal of excellence.  

In my article, I shall examine how Plato presents the dance in his last work, the Laws, where the 

gods themselves come to teach men particular dances and to participate as «co-dancers» in the 

religious feasts of the ideal city. After referring first to the general importance Plato accords to 

the divine presence, I shall analyse some passages proving that Plato attributed a multiple role to 

the dance: aesthetic, educative, ethical, political and religious. Finally, I shall add some 

references to other dialogues, which, in my opinion, shed some more light on the way the 

philosopher evaluates the body’s harmonious and rhythmic movement. 

Key words: Plato, Laws, dance, gods, religion, political philosophy, ethics, education.  

 

Εισαγωγή* 

Υπάρχει μια γενική εικόνα που κυκλοφορεί ευρέως όσον αφορά τον Πλάτωνα και που δεν είναι 

αδικαιολόγητη. Η φιλοσοφία του βασίζεται στον οντολογικό και επιστημολογικό δυϊσμό 

 
* Θα ήθελα να απευθύνω θερμές ευχαριστίες στην Άννα Λάζου για την πρόσκλησή της να συμμετάσχω στη σειρά 

διαλέξεων του έτους 2018 στο πλαίσιο της Ομάδας μελέτης αρχαίας όρχησης του θεάτρου «Δόρα Στράτου». 

Παρουσίασα τη διάλεξη αυτή τον Φεβρουάριο 2018, στα γραφεία του ιστορικού θεάτρου στην οδό Σχολείου και 

στη συνέχεια κατέθεσα το κείμενο για την Ημερίδα της 27ης Απριλίου στο Δήμο Αθηναίων, στην οποία για λόγους 

επαγγελματικών υποχρεώσεων στο Βέλγιο δεν μπορούσα να παρευρίσκομαι δια ζώσης. Ευχαριστώ επίσης το 

ακροατήριο για τις καίριες ερωτήσεις και την ενδιαφέρουσα συζήτηση, που εμπλούτισαν τον προβληματισμό μου.  



(διάκριση υλικού-αισθητού και ιδεατού-νοητού κόσμου), τοποθετώντας στην υψηλότερη θέση 

τον κόσμο τον Iδεών, και έτσι γενικά υιοθετεί αρνητική στάση απέναντι στο σώμα, που 

θεωρείται η φυλακή, το βαρύ φθαρτό όχημα της αθάνατης ψυχής, το οποίο μας κρατά δεμένους 

στον απατηλό κόσμο των αισθήσεων και των επιθυμιών για υλικά αγαθά (βλ. Φαίδων, 66b 1-67 

b 4).  

Ο στόχος της ζωής μας για το φιλόσοφο αυτό είναι να ξεφύγουμε από τον κύκλο των 

μετενσαρκώσεων, καλλιεργώντας τον νου μας χάρη στην διαλεκτική μέθοδο, ώστε να 

αναμνησθούμε την αλήθεια για τις ιδέες (του Αγαθού, του Ωραίου, της Δικαιοσύνης…) που 

κάποτε είχε θεαθεί η ψυχή μας και να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας 

ζωή, γινόμενοι σοφοί, αγαθοί και δίκαιοι. Έτσι θα μπορέσει η αθάνατη ψυχή μας να γυρίσει 

κοντά στους θεούς σε μια κατάσταση αιώνιας ευδαιμονία 

Ωστόσο, τελικά η στάση του Πλάτωνα απέναντι στο σώμα, αλλά και στα μη-λογικά μέρη της 

ψυχής (το θυμοειδές και το επιθυμητικὀν) φαίνεται να μην είναι απολύτως απορριπτική. Όπως 

παρατηρούμε αμέσως, ο δρόμος για το ευ ζην και για την μακαριότητα ες αεί, περνά από την 

άσκηση και του νοητικού και των άλλων δύο μερών της ψυχής, αλλά και από την εκπαίδευση 

του σώματος, που πρέπει με τις πράξεις του να εκφράζει την σοφία και τις άλλες ψυχικές 

αρετέΧρειάζεται μια αρμονική συνεργασία μεταξύ όλων των μερών που συνθέτουν το 

ανθρώπινο ον για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το ιδανικό του άριστου κατά τη 

διάρκεια αυτής της ζωής. 

Μέσα στα πλαίσια των ερευνών μου1 ενέσκηψα και στον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο 

παρουσιάζει ο Πλάτων την όρχηση στην ιδανική πολιτεία του τελευταίου του έργου, τους 

Νόμους, όπου οι ίδιοι οι θεοί έρχονται να διδάξουν στους ανθρώπους συγκεκριμένους χορούς 

και ως «συγχορευταί» να συμμετάσχουν στις θρησκευτικές γιορτές της πόλη 

Εδώ θα εκθέσω πρώτα μερικά καίρια σημεία ως προς την φύση και το ρόλο των θεών για τον 

Πλάτωνα, ώστε γίνουν σαφέστερες οι ερμηνευτικές μου κατευθύνσειΣτη συνέχεια θα αναλύσω 

τα χωρία που καταδεικνύουν ότι ο Πλάτων απέδιδε μεγάλη σημασία και πολλαπλές λειτουργίες 

στην όρχηση στους ΝόμουΤέλος, θα αναφερθώ σε μερικά αποσπάσματα άλλων διαλόγων, που 

μας προσφέρουν, κατά τη γνώμη μου, σημαντικές πληροφορίες για μια πληρέστερη κατανόηση 

της φιλοσοφικής ερμηνείας της όρχησης από τον Πλάτωνα, αλλά και των σχέσεων της κίνησης 

του σώματος με την ψυχή γενικότερα. 

Οι θεοί κατά τον Πλάτωνα 

Όπως και άλλοι φιλόσοφοι πριν από εκείνον, ο Πλάτων ασκεί δριμύτατη κριτική στην τρέχουσα 

μυθολογία που διαμορφώνεται και διαδίδεται μέσα από τα έργα των ποιητών. Πηγαίνει ωστόσο 

 
1 Με τον Πλάτωνα ασχολήθηκα εκτενώς κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και του διδακτορικού μου, 

που αφορούσε την παρουσία των παραδοσιακών θεών στο έργο αυτού του φιλοσόφου και γενικότερα τις σχέσεις 

θρησκείας και φιλοσοφίας στη σκέψη του, και εκπονήθηκε στο πανεπιστήμιο της ΛιέγηΜια αναθεωρημένη μορφή 

της εκτενούς αυτής εργασίας εκδόθηκε το 2013, χάρη στην επιδότηση της Fondation Universitaire de Belgique από 

τον εκδοτικό οίκο L’Harmattan, στο Παρίσι. Ο τίτλος του είναι: «Tout est plein de dieux». Les divinités 

traditionnelles dans l’oeuvre de Platon. Du rapport entre religion et philosophie. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό 

έκδοση ένα ακόμη έργο σχετικό με το θέμα, ένα λεξικό των θεών που εμφανίζονται στους πλατωνικούς διαλόγους. 



ένα βήμα παραπέρα και καθορίζει, χρησιμοποιώντας τη διαλεκτική μέθοδο, πρωτότυπους 

«τύπους θεολογίας»2 στα βιβλία Β´ και Γ´ της Πολιτείας (Β´, 378e 7 κ.εξ.). 

Πρόκειται για ορθολογικούς θεολογικούς κανόνες: δεν μπορεί κανείς να μιλά για τις θεότητες 

αυθαίρετα. Ο θεοί είναι τέλεια όντα. Άρα δε μπορεί παρά να είναι απόλυτα αγαθοί, και ως προς 

το σώμα (γι’ αυτό δε χρειάζεται να μεταμορφώνονται) και ως προς την ψυχή (όπου 

συμπεριλαμβάνεται και ο νους). Είναι πηγή μόνο αγαθών. 

Επίσης, στο βιβλίο Ι´ των Νόμων (Ι´, 885b 4  κ.εξ.) γίνεται διαλεκτική συζήτηση για να 

υπερασπιστούν οι νομοθέτες (που προέρχονται από την Αθήνα, την Σπάρτη και την Κνωσσό) τις 

βασικές θεολογικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται ολόκληρη η νομοθεσία της ιδανικής 

πολιτείας της Μαγνησίας, μιας κοινής μελλοντικής αποικίας δέκα πόλεων, που ετοιμάζουν: οι 

θεοί υπάρχουν, είναι δίκαιοι και νοιάζονται για τους ανθρώπους.3 

Στον Τίμαιο (29d 7 κ.εξ.), ο Δημιουργός (πρωτότυπη θεότητα στην κορυφή του πλατωνικού 

πανθέου), αφού φτιάξει τους πρώτους άλλους θεούς, ξεκινώντας από τον Κόσμο (που για πρώτη 

φορά θεοποιείται και ταυτίζεται με τον γνωστό ήδη Ουρανό), και τους αφήσει να γεννήσουν τις 

θεότητες που είναι παιδιά τους σύμφωνα με τις παραδοσιακές θεογονίες, κατασκευάζει τις ψυχές 

των ανθρώπων, οι οποίες, βγαίνοντας από τα δικά του χέρια, είναι αθάνατες. Οι υπόλοιποι θεοί 

παίρνουν την εντολή να δημιουργήσουν τα θνητά μέρη του σύμπαντος, μεταξύ των οποίων και 

τα ανθρώπινα σώματα, στα οποία θα προσδεθούν προσωρινά οι ψυχές. Οι θεοί πρέπει να 

αναλάβουν επίσης την αρμονική λειτουργία του κόσμου γενικότερα, αλλά ειδικά για τους 

ανθρώπους τη φροντίδα και την εκπαίδευσή τους, ώστε όσοι από εκείνους θέλουν, να 

μπορέσουν να μιμηθούν το πρότυπο της θείας τελειότητας και να επιστρέψουν κοντά στους 

θεούς μετά το θάνατο του σώματος (41a 7-d 3).4 

Έτσι, σε πολλούς διαλόγους, ο Πλάτων παρουσιάζει τους θεούς να προσφέρουν στους 

ανθρώπους διάφορα δώρα για την επιβίωσή τους αλλά και για το ευ ζην και να εκπαιδεύουν 

όσους θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους ως προς την καλλιέργεια του νου και των 

αρετών. Αυτό σημαίνει πως καθένα από αυτά τα δώρα των θεών έχει μια ευεργετική επίδραση 

στη ζωή μας (ηθική αξία του δώρου) και πως υπάρχει επίσης ένας «ορθός» τρόπος να τα 

χρησιμοποιούμε, για να εκπληρώσουν πράγματι αυτό το σκοπό (δεοντολογία για τη στάση του 

ανθρώπου).   

Π.χ.  Ο «ευδαίμων χορός των μουσών» μας χαρίζει τη γνώση κατάλληλων μαθηματικών 

αναλογιών, ώστε να μπορούμε να παίξουμε με το ρυθμό και την αρμονία: «παιδιᾶς ῥυθμοῦ τε 

καὶ ἁρμονίας χάριν» (Επινομίς, 991b 3-4).5  

 
2 Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση του όρου «θεολογία» στην ευρωπαϊκή γραμματεία. Η ερμηνεία της συζητείται 

ακόμη από τους ειδικούΟρισμένοι την ταυτίζουν στην προκειμένη περίπτωση με τον όρο «μυθολογία». Βλ. π.χ. 

Goldschmidt, 1949: 42, σημ. 1· Ferrari, 1998: 404· Bordt, 2006: 43-54. 

3 Αυτή η διαλεκτική προσέγγιση του θέματος εδώ, που αποτελεί προέκταση των όσων λέγονται στην Πολιτεία, 

οδήγησε κάποιους άλλους ερευνητές να θεωρήσουν την «θεολογία» του Πλάτωνος ως μια πρωτότυπη θεωρητική 

ανάλυση της έννοιας της θεότητας: βλ. π.χ. Jaeger, 1947: V· Nadaff, 1996: 9· Nadaff, 2004. 

4 Για τον Δημιουργό, που κίνησε ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον των μελετητών ήδη από την αρχαιότητα, βλ. ενδεικτικά: 

Brisson, 1994· Brisson, 2002·  Menn, 1995· Carone, 2010· Motte, 1997· Halfwassen, 2000· Lisi,  2003· Karfik, 

2004· Karfik, 2007· Fronterotta, 2006· Van Riel, 2013: 36-38, 46-47, 54, 61-117· O’Brien, 2015.  

5 Για μερικά άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα βλ. επίσης Επινομίς, 976e 1-977 b 8 (ο Ουρανός μας προσφέρει 

το μέγιστο αγαθό, την φρόνηση, αλλά και την έννοια του αριθμού), Φαίδρος, 244a 3-245c 4, 265a 9-b 5 (διάφοροι 



Οι θεοί οργανώνουν γιορτές και διδάσκουν όρχηση στην Μαγνησία 

Στην Μαγνησία, την ιδανική πολιτεία που σχεδιάζεται στους Νόμους, οι θεοί είναι εμφανείς 

παντού και πάντα, όπως συνέβαινε συνήθως και στις αρχαίες πολιτείες όσον αφορά τον χώρο 

και τον χρόνο, τις διάφορες δραστηριότητες των ανθρώπων και τις θρησκευτικές γιορτέΗ 

διαφορά της φιλοσοφικής αυτής κατασκευής είναι ότι η πίστη των πολιτών απευθύνεται σε 

θεούς με τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε και η ευσέβεια δεν περιορίζεται σε εξωτερικές 

εκδηλώσεις συμμετοχής στη λατρεία, αλλά αποτελεί μια συνεχής προσπάθεια άσκησης των 

αρετών με σκοπό την «ὁμοίωσιν θεῷ».6   

‘Πολιτικά’  είδη όρχησης 

Όταν μιλά για την εκπαίδευση των νέων, ο Αθηναίος νομοθέτης τονίζει ότι αυτή έχει διπλό 

στόχο: πρέπει να διαπλάσει τα σώματά τους με την γυμναστική και την ψυχή τους με την 

μουσική (στην αρχαιότητα ο όρος κάλυπτε το σύνολο της θεωρητικής παιδείας: ανάγνωση, 

γραφή και άσμα-ας μην ξεχνάμε επίσης πως η γλώσσα είχε μουσικό τονισμό). Διακρίνει κατόπιν 

δύο μέρη στην γυμναστική: την όρχηση και την πάλη. 

«Της όρχησης πάλι, άλλο μέρος μιμείται τα λόγια της Μούσας και διαφυλάσσει τον 

μεγαλοπρεπή και ελεύθερο χαρακτήρα τους, άλλο στοχεύει στην ευεξία, την ελαφρότητα 

και το κάλλος, προσδίδοντας στο καθένα των μελών και των άλλων μερών του σώματος 

τον κατάλληλο βαθμό κάμψης και έκτασης, και αποδίδοντάς τους μια εύρυθμη κίνηση 

που διαμοιράζεται σε όλη την όρχηση και την ακολουθεί με ακρίβεια» (Νόμοι, Ζ´, 795d 

6-e 7).7 

Οι εννέα Μούσες είναι οι προστάτιδες και οι εμπνεύστριες όλων των ειδών μουσικής αλλά και 

του χορού και άλλων τεχνών. Εξάλλου το όνομά τους είναι ομόρριζο και επίσης συχνά 

συνώνυμο με την μουσική. Οι επικοί ποιητές ζητούν την βοήθειά τους (κυρίως της Καλλιόπης) 

για να γνωρίσουν όσα συνέβησαν στην απαρχή του κόσμου ή στην παρωχημένη εποχή των 

ημιθέων και των ηρώων και να τα μεταδώσουν στους ανθρώπους της εποχής τους.8 Στην 

Πολιτεία (βιβλία Β´ και Γ´) ο Πλάτων, όπως προαναφέραμε, αμφισβητεί σθεναρά την ικανότητα 

των ποιητών να εκφράσουν με αξιόπιστο τρόπο την αλήθεια που τους εμπιστεύονται οι θεότητες 

αυτές και θέλει να ασκήσει αυστηρή λογοκρισία στα ποιητικά έργα που θα επιτραπεί να 

κυκλοφορήσουν στην Καλλίπολη, για εκπαιδευτικούς, ηθικούς και πολιτικούς λόγους.9 

 
θεοί μας κατέχουν με τα τέσσερα είδη της σωτήριας «θείας μανίας»: ο Απόλλων την μαντική, ο Διόνυσος την 

τελεστική, οι Μούσες την ποιητική και η Αφροδίτη και ο Έρως την ερωτική).  

6 Για τον ύψιστο αυτό ηθικό στόχο, βλ. επίσης, π.χ. Pradeau, 2003. 

 

7 Όλα τα χωρία των πλατωνικών διαλόγων που αναφέρονται στο κείμενο είναι μεταφρασμένα από την συγγραφέα.  

8 Για περισσότερες πληροφορίες για τις Μούσες, βλ. π.χ., Montana, 1988· Walde, 2000· Murray-Wilson, 2004.  

9 Δεν θα επεκταθούμε εδώ στο πολυσυζητημένο θέμα της αυστηρά κριτικής στάσης του Πλάτωνος απέναντι στους 

ποιητές και τα έργα τους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενδεικτικά Murdoch, 19782 (1977)· Janaway, 1995· 

Murray, 1996· Naddaff, 2002· Destrée and Hermann, 2011.  



Από την μια πλευρά υπάρχουν λοιπόν αυτά που ο Πλάτων αποκαλεί  «πολιτικά» είδη όρχησης, 

δηλαδή οι δύο κατηγορίες που ανταποκρίνονται στις παραπάνω αρχές και άρα μπορούν να 

γίνουν αποδεκτές στην ιδανική πολιτεία της Μαγνησίας.10  

Το πρώτο είδος («πολεμικό»  ή «πυρρίχη») στοχεύει κυρίως στην πολεμική εκπαίδευση, στην 

ενδυνάμωση του σώματος για την μάχη χάρη σε ανάλογες κινήσεις και στο ανδρείο ήθος, ενώ το 

δεύτερο είδος («εἰρηνικό»  ή «ἐμμέλεια») ασκεί το σώμα και την ψυχή στις αρετές που είναι 

απαραίτητες σε καιρό ειρήνης: την ευεξία, την αρμονική κίνηση, αλλά και την πράξη που δείχνει 

σωφροσύνη απέναντι στις ηδονές (Ζ´, 814d 8-815b 6). 

1. Πολεμικοί χοροί, που διδάσκουν ένοπλες θεότητες ή ημίθεοι ή «δαίμονες» ακόλουθοι θεών: 

α) η Αθηνά 

β) οι Διόσκουροι 

γ) οι Κουρήτες 

 

Ο Αθηναίος νομοθέτης αναφέρεται στην ανάγκη να μιμηθούν οι νέοι τους θεούς ή τους ημίθεους 

ή τους «δαίμονες» (ελάσσονες θεότητες) ακόλουθους θεών που δίδαξαν πρώτοι ορισμένους 

ένοπλους πολεμικούς χορούς και δίνει απτά παραδείγματα που προέρχονται και από τις τρεις 

πολιτείες καταγωγής των συνομιλητών: την Αθηνά11 για την Αθήνα, τους Διόσκουρους12 για τη 

Σπάρτη και τους Κουρήτες13 για την Κρήτη. Έτσι οι νέοι συμμετέχουν από την μια πλευρά στις 

γιορτές της πόλης, και από την άλλη ασκούνται στην χρήση των όπλων, ενώ ταυτοχρόνως 

τιμούν τους θεούς (Ζ´, 796 b 3-d 5).14  

Είναι σημαντικό για τις πλατωνικές αντιλήψεις το ότι χρησιμοποιείται το πρότυπο της Αθηνάς, 

που εδώ παρουσιάζεται ως μια νεαρή κοπέλα που αγαπά την διασκέδαση του χορού («ἡ δὲ αὖ 

 
10 Στην Πολιτεία, Γ´, 407c 2-e 3, ο Ασκληπιός αποκαλείται επίσης «πολιτικός», γιατί η ιατρική του τέχνη 

διαφυλάσσει την υγεία των πολιτών και αποδεικνύεται ιδιαιτέρως ωφέλιμη για την πόλη. 

11 Η Αθηνά βγήκε πάνοπλη από το κεφάλι του Διός, σύμφωνα με την μυθολογία, όταν ήρθε η ώρα να γεννηθεί από 

την δεύτερη σύζυγό του Μήτιδα, που την είχε καταπιεί ο βασιλιάς του κόσμου όταν έμεινε έγκυος, από φόβο μήπως 

τον εκθρονίσει το παιδί τους αν ήταν γιος, όπως τον είχε προειδοποιήσει ένας χρησμός. Θεά της σοφίας και της 

έλλογης πολεμικής ανδρείας, απεικονίζεται συχνά με περικεφαλαία, ασπίδα και δόρυ. Είναι κατ’ εξοχήν προστάτιδα 

της ομώνυμής της πόλης της Αθήνας και παρουσιάζεται με ιδιαίτερο σεβασμό στους διαλόγους του Πλάτωνος. Για 

περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενδεικτικά Kérenyi, 1952· Herington,  1955· Kasper-Butz, 1990· Lecomte, 1993· 

Deacy and Villing, 2001. 

12   Η μυθολογία αναφέρει ότι η Λήδα, αφού ζευγάρωσε με τον Δία μεταμορφωμένο σε κύκνο, γέννησε δύο αυγά. 

Από το ένα βγήκαν δύο αγόρια και από το άλλο δύο κορίτσια. Πρόκειται για τους: Κάστορα, Πολυδεύκη, Ελένη και 

Κλυταιμνήστρα. Ωστόσο, μόνο ένα παιδί από κάθε ζεύγος διδύμων ήταν αθάνατο. Οι Διόσκουροι συνδέονταν με 

τέτοια αδελφική αγάπη που κατάφεραν τελικά να τους παραχωρήσει ο πατέρας τους το προνόμιο να μοιραστούν 

ισότιμα μεταξύ τους την αθανασία και την υποταγή στο θάνατο. Στην πατρίδα τους, την Σπάρτη, έχαιραν πολύ 

σημαντικής λατρείας ως ήρωες και «δαίμονες». Όχι μόνο αποτελούσαν το πρότυπο για το πολίτευμα της «διπλής 

βασιλείας», αλλά και προστάτευαν ιδιαιτέρως τις τελετές μυήσεως των νέων πολεμιστών, καθώς αναπαρίσταντο οι 

ίδιοι ως ένοπλοι ιππείς. Σύμφωνα με τις Σπαρτιατικές παραδόσεις ήταν οι εφευρέτες του ένοπλου χορού. Βλ. 

Burkert, 1985 (γερμ, εκδ. 1977): 212-213 και 432 (σημ. 6). 

13 Οι Κουρήτες ήταν, σύμφωνα με τη μυθολογία, «δαίμονες» πολεμιστές που κάλυπταν τα κλάματα του Δία, όταν 

ήταν ακόμη βρέφος, με τον θόρυβο του ένοπλου χορού τους, ώστε ο πατέρας του ο Κρόνος να μην υποψιαστεί την 

ύπαρξη του νεαρού θεού. Ο μύθος αυτός χρησίμευσε στους Κρητικούς ως «επεξηγηματική αφήγηση» για τους 

χορούς που διοργανώνονταν στο όρος Ίδη κατά την διάρκεια τελετών μυήσεως εφήβων στην ώριμη ηλικία, υπό την 

αιγίδα του Διός Κούρου. Βλ. Burkert, ό.π., 102 (και για πιο εκτενή βιβλιογραφία) 388, σημ. 36 και 37.  

14 Βλ. επίσης τα σχόλια του Saunders, 1972: 55.  



παρ᾽ἡμῖν κόρη και δέσποινα, εὐφρανθεῖσα τῇ τῆς χορείας παιδιᾷ») για να στηριχθεί η ισότιμη 

εκπαίδευση μεταξύ των δύο φύλων που θέλει να δώσει ο φιλόσοφος στους νέους της πολιτείας 

του-μια ρηξικέλευθη ιδέα για την εποχή του (Νόμοι, Ζ´, 788a 1 κ. εξ.). 

2. Ειρηνικοί χοροί, τους οποίους διδάσκουν οι θεότητες που επιβλέπουν τις τρεις ηλικιακές 

ομάδες χορευτών: 

α) οι Μούσες 

β) ο Απόλλων  

γ) ο Διόνυσος 

 

Ανανεώνοντας τις παραδοσιακές αντιλήψεις, ο Πλάτων παρουσιάζει τους θεούς να διδάσκουν 

και τους ειρηνικούς χορούς στους πολίτες, μέσα στα πλαίσια των θρησκευτικών γιορτών. 

Στο δεύτερο βιβλίο των Νόμων, θυμίζει πως οι αρετές, κυρίως η σωφροσύνη και η ανδρεία, που 

θεωρεί, μαζί με τη δικαιοσύνη, θεμελιώδεις για τους πολίτες της ιδανικής κοινωνίας, 

επιτυγχάνεται με τη σωστή εκπαίδευση, ώστε να κρατά ο άνθρωπος μια ισορροπημένη και 

φρόνιμη στάση απέναντι στα βασικά συναισθήματά του: την ηδονή και την λύπη.  

«Καθώς αυτές οι ηδονές και οι λύπες που έχουν σωστά διαμορφωθεί είναι αποτέλεσμα 

εκπαίδευσης, αυτή χαλαρώνει και φθείρεται σε πολλά σημεία κατά τη διάρκεια της ζωής 

μας, αλλά οι θεοί έδειξαν οίκτο για το γένος των ανθρώπων που από την φύση του είναι 

πολύπαθο, και μας όρισαν ανάπαυλες ανάμεσα στους κόπους μας, τις γιορτές προς τιμήν 

τους, και μας έδωσαν τις Μούσες, τον Απόλλωνα, ηγέτη των Μουσών, και τον Διόνυσο 

ως συνεορταστές, για να έχουμε την ευκαιρία να ξανασταθούμε στα πόδια μας, χάρη 

στην τροφή που παίρνουμε στις γιορτές μαζί με τους θεούς» (Β´, 653c 7- d 5). 

Οι γιορτές λοιπόν, που μας χαρίζουν οι ελεήμονες θεοί, αποτελούν βασικό στοιχείο ψυχαγωγίας 

με διπλό τρόπο: χαλάρωσης και ανάπαυλας από τον αγώνα για το μεροκάματο15 αλλά και 

υπενθύμιση των ηθικών αρχών που η καθημερινή ζωή μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε. Γι᾽ 

αυτό έρχονται οι ίδιοι να μας βοηθήσουν να τις διοργανώσουμε. Αυτή η τελευταία διάσταση των 

θρησκευτικών εορτών είναι μια πρωτότυπη ιδέα του Πλάτωνα, που προστίθεται στην γενικά 

αποδεκτή θεώρησή τους ως απόδοση τιμής σε κάποια θεότητα (Jost, 1992: 147). 

Στις γιορτές της ιδανικής πολιτείας οι άνθρωποι χωρίζονται ανάλογα με τις ηλικίες σε χορούς, 

που τραγουδούν και ορχούνται με διαφορετικό τρόπο.16 Τα παιδιά (ως 18 ετών) σχηματίζουν τον 

χορό των Μουσών, οι ενήλικες (30-60 ετών) τον χορό που είναι αφιερωμένος στον Απόλλωνα 

Παιάνα17 και  ο χορός των υπερηλίκων, που κυρίως απολαμβάνουν τις επιδόσεις των άλλων, 

 
15 Ας σημειωθεί ότι και ο Δημόκριτος υπογραμμίζει αυτή την σημασία των εορτών όταν συγκρίνει τον 

«ανεόρταστο βίο» με ένα μακρύ δρόμο χωρίς πανδοχεία (D.-K. 55 B 230: Στοβ. III, 10, 22). 

16 Ο Reverdin, 1945: 74-76, σημειώνει ότι ο Πλάτων δεν δίνει πιο συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά τον ακριβή 

τρόπο διοργάνωσης των χορών, ή τις δραστηριότητές τους. Ο ίδιος ερευνητής υπενθυμίζει επίσης πως οι ιδέες του 

Πλάτωνος είχαν μἀλλον μεγάλη επίδραση στην επαναδιοργάνωση της εκπαίδευσης των Αθηναίων «εφήβων», που 

έλαβε χώρα μετά την μάχη της Χαιρώνειας. 

17 Ο Απόλλων, γιός του Διός και της Λήδας και δίδυμος αδελφός της Αρτέμιδος, ήταν ο τοξότης θεός που 

προστάτευε την μουσική, την ιατρική και την μαντική. Ο Πλάτων αναφέρεται και στις τρεις ιδιότητές του, 

υπογραμμίζοντας την προνομιούχα σχέση του Σωκράτη με τον θεό αυτό για την άσκηση της φιλοσοφίας και 

αφιερώνοντάς του σημαίνουσα θέση στο πάνθεον των ιδανικών του πολιτειών. Βλ. ενδεικτικά Parke, 1939· Roux, 

1976· Schefer, 1996· Detienne, 1998· Monbrun, 2007. Ο όρος «παιάν» σημαίνει στα ομηρικά έπη τον «γιατρό των 

θεών». Αργὀτερα ταυτίζεται με ένα χορικό άσμα, συνήθως αφιερωμένο στον Απόλλωνα ή στην Αρτέμιδα, ως 



βρίσκεται υπό την αιγίδα του Διονύσου18 (καθώς οι ηλικιωμένοι έχουν την απαραίτητη 

σωφροσύνη ώστε να πίνουν στο σωστό μέτρο). Το περιεχόμενο των ασμάτων και των χορών 

είναι ωστόσο κοινό: υποστηρίζει ότι ο δίκαιος, ευσεβής και σώφρων βίος είναι ταυτοχρόνως ο 

πιο ευτυχής και ο άριστος (Β´, 664b 3-666d 2). 

Οι Μούσες και ο ηγέτης τους ο Απόλλων, θεός της μουσικής και της παιδείας γενικότερα, που, 

σύμφωνα με την μυθολογία, ευφραίνουν με την τέχνη τους τους Αθάνατους,19 είναι εύλογο να 

παρουσιάζονται εδώ ως οι υπεύθυνοι για τις εκπαιδευτικές αυτές γιορτές.  Ο συσχετισμός του 

Διονύσου με χορούς και εορταστικές εκδηλώσεις γενικά δεν είναι παράξενοΠρος τιμήν του 

διοργανώνονταν διάφορες τελετές, όπως οι αγροτικές εορτές με ιδιαίτερα άσματα, ένα εκ των 

οποίων ο διθύραμβος, πρόδρομος της δραματικής ποίησης.20 Ωστόσο, ο Διόνυσος ήταν επίσης ο 

δωρητής του κρασιού και συνήθως συνδεόταν με τις καταχρήσεις και την έκλυτη στάση που 

προκαλεί η μέθη. Ο Πλάτων, πιστός στις θεολογικές του αρχές, τον αναφέρει αντιθέτως ως τον 

θεό που θα εμπνεύσει την αυτοπειθαρχία και την σωφροσύνη στην χρήση του δώρου που έχει 

κάνει στους ανθρώπους.21  

Οι θεοί αυτοί είναι λοιπόν «συγχορευταί» των νέων και των άλλων πολιτών, καταφέρνοντας 

έτσι να τους εκπαιδεύσουν, ώστε η φυσική τάση κίνησης και φωνασκίας που έχουμε από παιδιά 

να μετατραπεί σε εύτακτα άσματα και ομαδικούς χορούς, όπου όλοι κρατιόμαστε μαζί, χάρη 

στην καλλιέργεια της αίσθησης του ρυθμού και της αρμονίας που έχει ο άνθρωπος (και που τον 

διαχωρίζει από τα ζώα). Έτσι γνωρίζουμε την ηδονή που προσφέρουν αυτές οι καλλιτεχνικές 

δραστηριότητεΕξάλλου «οι χοροί πήραν το όνομά τους από το ότι μας προσφέρουν φυσικά τη 

χαρά» (Β´, 653e 5-654a 8). 

Οι «μη πολιτικοί» χοροί: Μίμηση Νυμφών, Πάνα, Σιληνών, Σατύρων 

Υπάρχει ένα άλλο είδος χορών επίσης, που ο Πλάτων θεωρεί δύσκολο να ταξινομηθεί κάπου, 

γιατί δεν ανήκει ούτε στους ειρηνικούς, ούτε στους πολεμικούς χορούς. Πρόκειται για εκείνους 

που χορεύουν άνθρωποι μεθυσμένοι, μεταμφιεσμένοι σε θεότητες της φύσης και της βλάστησης, 

σε Νύμφες,22 Πάνες,23 Σιληνούς και Σατύρους,24 για λόγους καθαρτικούς. Είναι οι οργιαστικοί 

 
έκφραση ευγνωμοσύνης για την σωτηρία από ένα κακό, συχνά από μια σωματική ασθένεια. Αλλά πρόκειται κυρίως 

για ένα θριαμβευτικό άσμα που απευθύνεται στον Απόλλωνα μετά από μια νίκη. Με τον ίδιο χαρακτηρισμό 

βρίσκουμε και στρατιωτικά άσματα, αφιερωμένα στον Άρη. Τελικά ο όρος καταλήγει να σηματοδοτεί οποιαδήποτε 

μελωδία που εκτελείται πριν αρχίσει μια επιχείρηση, ως προάγγελος επιτυχίας, ή στα πλαίσια των συμποσίων. Βλ. 

Moutsopoulos, 1959: 271-272 και σημ. 1. 

18 Ο Διόνυσος, γιός του Δία και της Σεμέλης, ήταν θεός της βλάστησης και της γονιμότητας, δωρητής του 

αμπελιού. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενδεικτικά Schlesier, 2011· Detienne, 1977· Berti, 1991·  Isler-

Kerényi, 2015. 

19 Η εικόνα αυτή προέρχεται από τον Ομηρικό Ύμνο στον Απόλλωνα (Otto, 1947: 73-75). 

20 Για τη σύνδεση του Διονύσου με τον διθύραμβο βλ. επίσης το χωρίο των Νόμων, Γ´, 700b 4-5.  

21 Για μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία, βλ. επίσης Larivée, 2003. 

22 Οι Νύμφες είναι θηλυκές θεότητες που ενσαρκώνουν την ανακυκλούμενη γονιμότητα των ζωντανών στοιχείων 

της φύσεως, κατοικώντας στα δένδρα, τις πηγές, τα ποτάμια, την θάλασσα. Σύμφωνα με την μυθολογία, υπάρχουν 

αναρίθμητες Νύμφες, χωρισμένες σε ομάδες με ιδιαίτερα ονόματα, όπως: Αμαδρυάδες, Μελιάδες, Ναϊάδες κλπ. 

Όπως και οι άλλες ελάσσονες θεότητες (ή «δαίμονες») της φύσης, είναι γενικά όντα αμφίσημα.  Μπορούν να 

«κατέχουν» τους ανθρώπους («νυμφοληψία»), προκαλώντας τους τρέλλα, αλλά και την θεραπεία της. 

Παρουσιάζονται συχνά ως συνοδοί των Μουσών, των Σιληνών, των Σατύρων, του Πάνα και του Διονύσου. Για 

περισσότερες πληροφορίες βλ. ενδεικτικά Connor, 1988· Hedreen, 1994· Larson, 2007. 



και άλλοι χοροί που συνδέονταν με την λατρεία του Βάκχου, και που λάμβαναν χώρα σε γιορτές 

που συνήθως έκλειναν την περίοδο του χειμώνα και χαιρέτιζαν την αρχή της Άνοιξης και της 

ανανέωσης της βλάστησης (Jeanmaire, 1949: 463-473· Dodds, 1951· 76-80, 98, σημ. 102· 

Bourlet, 1983). Όπως ξέρουμε, εκεί έχει τις ρίζες του το θέατρο και διάφορα έθιμα της Αποκριάς 

που ακόμη κρατούν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ο φιλόσοφος φυσικά δεν θα μπορούσε να 

συμφωνήσει με τις συμπεριφορές στις οποίες επιδίδονται οι χορευτές αυτοί και θεωρεί πως είναι 

καλύτερο να αφήσουν εκτός της πόλης τους αυτό το είδος όρχησης, «ὡς οὐκ ἔστι πολιτικόν» 

(Z´, 815b 7- d 4). 

O Jean Rudhardt παρατηρεί ότι η αμηχανία του Πλάτωνος σ᾽ αυτό το θέμα «καταδεικνύει την 

ανεπάρκεια μιας υπερβολικά ηθικοπλαστικής ταξινόμησης-δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι 

κωμικοί αυτοί χοροί εκπληρώνουν μια θρησκευτική λειτουργία» (Rudhardt, 1992 [2e éd.]: 145). 

Θα έλεγα μάλλον ότι πρόκειται για μια διακριτική προσπάθεια του φιλοσόφου να μην 

καταδικάσει ανοιχτά μια τελετουργία της παραδοσιακής θρησκείας, αλλά να υπογραμμίσει ότι, 

με βάση τα κριτήρια που όρισαν οι νομοθέτες της νέας πολιτείας, οι βακχικοί χοροί που 

προσφέρουν πρότυπα ‘ύβρεως’, δεν μπορούν να ενταχθούν στην λατρεία των Μαγνητών.  

Ας σημειωθεί επίσης ότι ο Πλάτων εκφράζει μια επί πλέον αμφιβολία: οι άνθρωποι που 

συμμετέχουν σε αυτού του είδους τις τελετές  αυτοαποκαλούνται μιμητές Νυμφών, Σιληνών, 

Σατύρων και Πανών (η χρήση του πληθυντικού είναι ενδεικτική μιας ‘γενίκευση’ που στερείται 

σοβαρότητας25). Ωστόσο, τίποτε δεν αποδεικνύει πως πρόκειται για μια πίστη που έχει αληθινή 

βάση. Οι θεοί, ακόμη και οι ελάσσονες, δε θα μπορούσαν, λόγω ακριβώς της θείας τους 

ταυτότητας, να συμπεριφέρονται με τρόπους ασυμβίβαστους με την σοφία και την αγαθότητα, 

κατά τον Πλάτωνα. Η κριτική του φιλοσόφου δεν στρέφεται προς τις ίδιες τις θεότητες της 

φύσης, αλλά στις ψευδείς αντιλήψεις που οι άνθρωποι διαδίδουν γι᾽ αυτές. 

Οι πολλαπλές λειτουργίες της όρχησης κατά τον Πλάτωνα 

Στο βιβλίο Ζ´ των Νόμων, ο Αθηναίος νομοθέτης εξηγεί ότι ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να 

μείνει ακίνητος, είτε μιλά, είτε τραγουδάει. Η μίμηση των λόγων από τις κινήσεις γέννησε 

ολόκληρη την ορχηστική τέχνη. Άλλος ωστόσο εκτελεί αυτές τις κινήσεις αρμονικά και 

σύμφωνα με την μουσική, άλλος όχι. Η αρμονία εκφράζεται με τους ‘πολιτικούς’ χορούς. Γι᾽ 

αυτό πρέπει να δίνει κατευθύνσεις ο νομοθέτης, ώστε να συνδυάζεται η σωστή μουσική με την 

σωστή όρχηση, να μοιράζονται αυτές οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες μεταξύ όλων των εορτών 

της πόλης και να παραμένουν σταθερές, ώστε κανείς να μην τις αλλάξει. Έτσι οι πολίτες θα 

συνηθίσουν στην σταθερότητα των ηδονών που τους παρέχουν αυτή η μουσική και ο χορός και 

θα παραμένουν οι ίδιοι και ολόκληρη η πόλη σταθεροί, ζώντας καλά και με ευδαιμονία (Ζ´, 

816a 3-d 2). 

 
23 Κατά την πιο επικρατούσα μυθολογική άποψη, ο Παν ήταν γιος του Ερμή.  Θεός της γονιμότητας, των δασών 

και των κοπαδιών, με πόδια τράγου, αγαπά την μουσική και τον χορό, στον οποίο επιδίδεται με τις Νύμφες. Για 

περισσότερες πληροφορίες βλ. ενδεικτικά Bader, 1989· Borgeaud, 1979·  Borgeaud, 1988. 

24 Οι δύο ονομασίες, «Σιληνοί» και «Σάτυροι», χρησιμοποιούνται χωρίς ξεκάθαρο διαχωρισμό από τον 5ο αι. π.Χ., 

για να ορίσουν τους «δαίμονες» της φύσης με κορμό ανθρώπινο και πόδια αλόγου ή και τράγου, με τονισμένο 

φαλλό, που συνοδεύουν τον Διόνυσο, τον Ερμή, τις Νύμφες και τις Βάκχες (Brommer, 1939· Heinze, 2001: 119-

121· Heinze, 2001: 552-553). 

25 Ο όρος ‘Παν’ στον πληθυντικό μπορούσε να χρησιμοποιείται για κάθε ‘δαιμονικό’ ον που έμοιαζε σωματικά με 

τον διφυή θεό Πάνα (Brommer, 1939). 



Για τον Πλάτωνα, υπάρχει ένας σωστός τρόπος να διαλέγει κανείς τα καταλληλότερα έργα 

τέχνης που προστατεύουν οι ΜούσεΤα κριτήρια της «καλλίστης» Μούσας που θα οργανώνει 

τους χορούς των πολιτών αλλά και τις θεατρικές παραστάσεις και κάθε είδους καλλιτεχνική 

δραστηριότητα, είναι τα ίδια με εκείνα που εκφράζουν την αλήθεια: χάρη, ηδονή, ορθότητα και 

ωφέλεια (B´, 667a 9-c 7). 

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι η όρχηση, όταν ακολουθεί αυτούς τους κανόνες, 

επιτυγχάνει πιο συγκεκριμένα τους εξής στόχους: 

1. Εκπαιδεύει το σώμα στην αρμονική κίνηση και συμβάλλει στην υγεία και στην ευεξία του. 

2. Προσφέρει ψυχαγωγία με διπλή έννοια: α) ως ευχάριστη δραστηριότητα και β) ως ηθική 

εκπαίδευση της ψυχής στις αρετές που εκφράζονται με την συγκεκριμένη μουσική και 

χορογραφία.26 

3. Πραγματοποιεί σημαντικές πολιτικές λειτουργίες, καθώς:  

α) Ασκεί τους πολίτες στον ρόλο που πρέπει να παίξουν με επιτυχία για το καλό της πόλης, σε 

καιρό ειρήνης και πολέμου. 

 β) Ενδυναμώνει την αίσθηση ενότητας των συνομήλικων μελών του κάθε χορού, αλλά και 

ολόκληρης της πολιτείας. 

4. Αποτελεί σημαντική θρησκευτική τελετουργία και πνευματική άσκηση, που βοηθά στην 

προσέγγιση του θείου, καθώς οι θεοί θεωρείται πως διδάσκουν, συμμετέχοντας οι ίδιοι στο χορό, 

και οι άνθρωποι τους μιμούνται. 

Ο Ευάγγελος Μουτσόπουλος αναφέρεται επίσης στην διπλή φύση της όρχησης, που της 

προσδίδει ποικίλες ιδιότητες.  

 «Χάρη στον θείο χαρακτήρα και την προέλευσή της, η όρχηση αποτελεί ένα δεσμό 

μεταξύ του ατόμου και της θεότητας˙ χάρη στον ανθρώπινο χαρακτήρα της, αποκτά 

εκπαιδευτική αξία και αντιστοιχεί άμεσα στην ιδέα του αγαθού, που συγχέεται με το 

ωραίο, το εύχαρι, το κομψό, και κάθε άλλη έννοια, όπως εκείνη της ισορροπίας ή της 

τάξης, που χαρακτηρίζει την θεραπευτική της αξία» (Moutsopoulos, 1959: 121). 

Για να γίνει έκδηλο το πόσο σημαντική είναι η εικόνα που προσφέρει ο Πλάτων με την 

παρουσίαση των θεών ως «συγχορευτών», είναι, νομίζω, ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι πρόκειται 

για την μόνη φορά στην επίγεια ζωή που οι θεοί βρίσκονται μεταξύ μας και απολαμβάνουν μαζί 

μας την «θεωρία» του ωραιότερου θεάματος που μια πόλη μπορεί να προσφέρει: τους χορούς 

των νέων. Η έννοια της «θεωρίας» παρουσιάζει εξ αρχής θρησκευτικό και κοινωνικό 

χαρακτήρα, καθώς σηματοδοτεί το αξίωμα των αντιπροσώπων που έστελνε η κάθε πόλη στους 

πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες, οι οποίοι ήταν εκδηλώσεις μεγάλου κύρους προς τιμήν των 

θεών (Festugière, 1936: 13, σημ. 1). Στο επίπεδο των πιο «προσωπικών» τελετών, η «θεωρία» 

των ιερών αντικειμένων και πράξεων μέσα στο Τελεστήριον της Ελευσίνας αποτελούσε το 

αποκορύφωμα των Μυστηρίων (Rohde, 1952 [γερμ. έκδ. 1893-4]: 231). 

 
26 Βλ. επίσης Hatzistavrou, 2011, ο οποίος υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της χορικής ποίησης είναι να συνηθίζει τους 

νέους στις ορθές ηδονές, δηλαδή σε εκείνες που επιτρέπονται από τους νόμους και τους μεγαλύτερους σε ηλικία, 

γιατί οφείλονται τόσο στο αισθητικό κάλλος, όσο και στην αναπαράσταση της αλήθειας και πραγματοποιούν το 

αγαθό. 



Έτσι, η «θεωρία» γίνεται τελικά πηγή γνώσης που αποκτάμε χάρη σε μια άμεση εμπειρία, η 

οποία επιβάλλεται ως μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Για τον Πλάτωνα, η «ανοδική» διαλεκτική 

μέθοδος οδηγεί τον φιλόσοφο στην αιφνίδια και άμεση «θεωρία» της Ιδέας του Καλού και 

του Αγαθού αντιστοίχως στο Συμπόσιο (210e 2-211b 5) και στην Πολιτεία (Ζ´, 516b 4-c 1) 

(Festugière, 1936: 6). 

Μία ανάλογη εικόνα βρίσκουμε στον μύθο του Φαίδρου (246a 2- 256e 2), όπου η ψυχή 

παρουσιάζεται μεταφορικά ως ένα φτερωτό άρμα με δύο άλογα, το επιθυμητικόν και το 

θυμοειδές, και έναν ηνίοχο, τον νου. Οι θεοί και οι ανθρώπινες ψυχές, πριν την πρώτη τους 

ενσάρκωση σε ένα σώμα, πραγματοποιούν κατά περιοδικά διαστήματα μια κυκλική πορεία 

εκτός του ουράνιου θόλου, για να θεαθούν τον ανείπωτου κάλλους υπερουράνιο τόπο των 

Ιδεών. Αυτή η περιφορά, που θυμίζει την κίνηση των κύκλιων χορών, τους προσφέρει την 

γνώση της αλήθειας για το Αγαθό, το Ωραίο, το Δίκαιο και τις άλλες ηθικές αξίες, που θρέφουν 

τον νου και δυναμώνουν τα φτερά της ψυχή Επί πλέον, ο Πλάτων, χρησιμοποιεί τον όρο «χορός 

των θεών», όταν υπογραμμίζει την καλοπροαίρετη διάθεσή τους απέναντι στους ανθρώπους, 

τους οποίους οι θεοί καλούν να τους ακολουθήσουν με την ελεύθερη βούλησή τους, στο μέτρο 

που θέλουν και μπορούν: «γιατί ο φθόνος στέκεται έξω από τον χορό των θεών» («φθόνος γὰρ 

ἔξω θείου χοροῦ ἵσταται»: 247a 7).  

Από την αρχή της ύπαρξης της ψυχής μας βρισκόμασταν λοιπόν ήδη συγχορευτές των θεών, οι 

οποίοι μας οδηγούσαν σε τακτικά διαστήματα στην απόκτηση γνώσης που μας βελτίωνε ηθικά. 

Μπορούμε να πούμε πως οι χοροί της πόλης, που διοργανώνονται περιοδικά στα πλαίσια 

συγκεκριμένων θρησκευτικών εορτών κάθε έτους, αναπαριστούν κατά κάποιο τρόπο, μέσω του 

σώματος που τώρα περικλείει την ψυχή των ανθρώπων, εκείνο τον πρωταρχικό χορό και 

βοηθούν την ψυχή να «αναμνησθεί» τις αρχές που πρέπει να ακολουθήσει για να γίνει άριστη 

(όπως ξέρουμε, για τον Πλάτωνα κάθε γνώση είναι ανάμνηση των ιδεών). Έτσι, ο άνθρωπος θα 

μπορέσει να πραγματοποιήσει τον καλύτερο δυνατό βίο σε ιδιωτικό και σε δημόσιο επίπεδο. Επί 

πλέον, ξανακερδίζοντας τα φτερά της μετά τον θάνατο του σώματος, η ψυχή του θα μπορέσει 

και πάλι να χορέψει με τους θεούς στον υπερουράνιο τόπο. Η όρχηση παρουσιάζεται κατά 

συνέπεια ως ικανή να ασκήσει  για το σύνολο των ανθρώπων, ήδη από την παιδική τους ηλικία 

και ως τα βαθιά γεράματα, ένα εκπαιδευτικό έργο ευχάριστο όσο και αποτελεσματικό, 

αντίστοιχο με εκείνον της φιλοσοφίας, που αφορά μόνο όσους μπορούν και θέλουν να την 

ακολουθήσουν.27 

Πριν κλείσω, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ακόμη σημείο της πλατωνικής σκέψης που πιστεύω 

πως υποστηρίζει επίσης την στενή σύνδεση της ρυθμικής και αρμονικής κίνησης του σώματος 

με την άριστη ψυχή και, ακόμη περισσότερο, τον σοφό νου. Αυτήν τη φορά πρόκειται για μια 

αντιστροφή της σύνδεσης των επιχειρημάτων. Στους Νόμους (I´, 896d 10-899d 3) οι 

συνομιλητές θεωρούν την σταθερά περιοδική, κυκλική περιφορά του ουρανού και των ουράνιων 

σωμάτων ως απόδειξη της θεϊκής τους ταυτότητας, δηλαδή του ότι διαθέτουν μια άριστη ψυχή 

και έναν τέλειο νου, που τους προσδίδουν αυτήν την άψογη κίνηση. Από αυτήν την διαπίστωση 

που αφορά τους «ορατούς θεούς», οδηγούνται στην απόδειξη της ύπαρξης όλων των θεοτήτων 

γενικότερα.  

H αστρονομία εντάσσεται, μαζί με την διαλεκτική, τα μαθηματικά και την γεωμετρία, στις 

επιστήμες που θεωρείται πως πρέπει να διδάσκονται σε όλους τους πολίτες, όταν οι συνομιλητές 

 
27 Ο Motte, 1996, υποστηρίζει επίσης ότι αν η θέα των ωραίων αισθητών πραγμάτων μας θυμίζει την ιδέα του 

Καλού, που είχαμε θεαθεί κάποτε, όπως πιστεύει ο Πλάτων, η «θεωρία» των εορτών της Μαγνησίας, που 

μοιράζονται θεοί και άνθρωποι, πρέπει να αποτελεί μια ύψιστη θρησκευτική και φιλοσοφική εμπειρία. 



διαπραγματεύονται την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των πολιτών της Μαγνησίας (Ζ´, 817e 5-

818a 1). Θεωρούν ότι πρέπει ο άνθρωπος να υψώσει το βλέμμα στον ουρανό για να κατανοήσει 

την σταθερότητα των κυκλικών κινήσεων του ήλιου, της σελήνης και των άλλων άστρων. Η 

σημασία της γνώσης αυτής υπογραμμίζεται και σε άλλους πλατωνικούς διαλόγους, όπως στην 

Πολιτεία, (Ζ´, 528e 3-531c 8) και στην Επινομίδα (986a 8-988b 7). Βασισμένος τις 

αστρονομικές του παρατηρήσεις ο άνθρωπος θα συνειδητοποιήσει πώς ο άριστος νους 

καθοδηγεί το σώμα σε αρμονικές και ρυθμικές κινήσεις στον ουρανό και ο ίδιος θα προσπαθήσει 

να ακολουθήσει την ίδια  στάση επί γης (Slezák (1997 [γερμ. έκδ. 1996])· Carone, 1997· Carone, 

2005· Lefka, 2011). Έτσι και μεταξύ των μερών της ψυχής και μεταξύ ψυχής και σώματος θα 

υπάρξει η ίδια αρμονική σύνδεση, αλλά και μεταξύ όλων των πολιτών. Ακολουθώντας το 

παράδειγμα των θεών, κάθε άνθρωπος και ολόκληρη η πόλη θα κινηθούν, αν το θέλουν, με βάση 

τους ίδιους κανόνες ρυθμού και αρμονίας, συμμετέχοντας στον ευδαίμονα κοσμικό χορό. 
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Η ταινία Face Off (1997) & οι φιλοσοφικές όψεις                              

της προσωπικής ταυτότητας: απώλεια & (ανα)γέννηση                          

του εαυτού 

 

Θανάσης Σακελλαριάδης, Νικόλαος Σαραφιανός 

 

Abstract 

This article examines how philosophical issues function in everyday practice. The reason for the 

above intention is the director John Woo’s film Face Off (1997). The case briefly refers to the 

mutual transfer and replacement of two faces by surgery, the faces of a police officer (Archer) 

and a criminal (Castor). The film raises the issue of the loss of personal identity and the new 

roles that characters have to play after this loss. Soon, it becomes clear that changing the face 

does not significantly alter the true character of the heroes, instead expanding and re-establishing 

it through the new social conditions that the heroes have to deal with. On the other hand, 

however, it is possible that due to the endangerment of personal identity, we may be led to 

further reflection on the conception and functioning of the concept of consciousness. After all, 

both heroes play the same social game of power based on violence, since violence has no face. 

This violence reveals a society in moral crisis, where the practices of a criminal and a police 

officer are alike, resulting in the criminal's behavior with the officer's face being accepted by the 

social context for some time. On the other hand, the disrespectful and unethical Castor has to put 

order in his family and professional life as Archer, while the intransigent and depressed Archer 

as Castor has to protect his criminal gang by the police: different persons owe not only to act 

under a new identity but mainly to continue to behave and speak within a form of life that they 

have not formed. In addition to the diverse narrative and drama credits from Homer and the 

Christian-Jewish tradition, the film’s ultimate goal is to show the regeneration of the Self 

through its own loss. A battle of good and evil; those “only together are capable of being 

divided”. 

 

Keywords: identity, consciousness, person, personality, role, mask, cinema, philosophy, life 

forms, violence, self, loss. 

 

 

Ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα αποτελεί η περιγραφή και η εξήγηση του τρόπου 

λειτουργίας φιλοσοφικών ζητημάτων στη καθημερινή πρακτική, καθώς και ο εννοιολογικός 

προσδιορισμός τους στο κοινωνικό πλαίσιο που λαμβάνουν χώρα. Αφορμή για τα ανωτέρω, 

αποτελεί η ταινία Face Off (1997) του σκηνοθέτη John Woo, βασισμένη στην εξαιρετική 

ερμηνεία των ηθοποιών John Travolta  και Nicholas Cage. 



Η υπόθεση συνοπτικά αναφέρεται στην αμοιβαία μεταφορά και αντικατάσταση των φυσικών 

προσώπων δύο ατόμων μέσω χειρουργικής επέμβασης.  Σύμφωνα με το σενάριο, ό,τι ανατομικά 

ορίζει το πρόσθιο μέρος της κεφαλής  (προσωπικό κρανίο) του τρομοκράτη (Castor, Troy),  

μεταφέρεται με την ίδια ιατρική επέμβαση στο διώκτη του αστυνομικoύ (Archer) για λόγους 

προστασίας του κοινωνικού συνόλου. Εντελώς απροσδόκητα, εκεί όπου όλοι νόμιζαν ότι η 

ιστορία με την αντικατάσταση του προσώπου του τρομοκράτη στον αστυνομικό είχε τελειώσει, 

για να αποκατασταθεί η τάξη πραγμάτων και να αποδοθεί δικαιοσύνη, ο τρομοκράτης 

συνέρχεται από το κώμα που είχε περιέλθει όντας συλληφθείς  και επιβάλλει στο ίδιο ιατρικό 

επιτελείο που εκτέλεσε την προηγούμενη επέμβαση (μεταφορά) του προσώπου να εκτελέσει 

στον ίδιο την ίδια χειρουργική επέμβαση με του αστυνομικού,  δηλαδή να επιθέσει στο γυμνό  

πρόσθιο μέρος του κρανίου του το πρόσωπο του αστυνομικού αλλάζοντας όλα τα μέχρι στιγμής 

δεδομένα της κινηματογραφικής αφήγησης. Να σημειωθεί ότι το πρόσωπο του αστυνομικού 

συντηρούταν σε φιάλη προκειμένου μετά τη λήξη της κρατικής αποστολής να επανατοποθετηθεί 

στο φορέα του, όμως οι  καιροί άλλο προμήνυαν. 

Το ζήτημα που εγείρεται, εκτός από τα δρώμενα του έργου που κρατούν σε εγρήγορση τους 

θεατές, είναι κατά πόσο μπορούμε να μιλήσουμε για διατήρηση ή απώλεια της προσωπικής 

ταυτότητας στη συγκεκριμένη επέμβαση αντικατάστασης  των προσώπων. Πλέον τα άτομα τα 

οποία υπέστησαν την επέμβαση καλούνται για ένα χρονικό διάστημα να υποδυθούν τους ρόλους 

και να υιοθετήσουν μορφολογικά χαρακτηριστικά και διαθέσεις ριζικά διαφορετικές από αυτά 

που αποδίδονται στις  προηγούμενες δραστηριότητές του Υποθέτουμε ότι τα στοιχεία που 

κωδικοποιούμε με τη έννοια «χαρακτήρας» εμφανίζονται και στα δύο πρόσωπα, δηλαδή 

οιαδήποτε  ιδιότητα συγκροτεί την προσωπικότητα του καθενός διαμέσου των προθέσεων, των 

πράξεων, των διαθέσεων, των προσαρμογών και των δεσμεύσεων του στην κοινωνική του 

αναφορά. Παρ’ όλ’ αυτά,  θα ήταν επισφαλές να ισχυριστούμε ότι διατηρείται ο χαρακτήρας 

τους ακέραιος μετά την απώλεια ουσιωδών φυσικών χαρακτηριστικών, μολονότι η επέμβαση 

πραγματοποιείται ενσυνείδητα, ειδικά στην περίπτωση του αστυνομικού για λόγους κρατικής 

ασφάλειας.  Τα δύο άτομα παρόλο που έχουν συνείδηση των επεμβάσεων και της συνακόλουθης 

μεταβολής των φυσικών τους χαρακτηριστικών, η πορεία τους μέσα στο χρόνο ενδεχομένως να 

δείχνει αλλαγή της προσωπικής τους ταυτότητας. 

Το ζήτημα της προσωπικής ταυτότητας όμως εδώ εισέρχεται ήδη, μέσα από τα βασικά 

δραματουργικά στοιχεία του έργου, στην έννοια του προσωπείου. Για την ακρίβεια, η κόρη του 

Archer και της Eve (Ιβ) αποβάλλεται συχνά από το σχολείο της, γιατί χρησιμοποιεί συχνά 

υπερβολικό μακιγιάζ, με αποτέλεσμα να αλλοιώνει τα βασικά χαρακτηριστικά του προσώπου 

της. Μάλιστα, χαρακτηριστικά η κόρη λέει προκλητικά στον πατέρα της στην αρχή του έργου: 

«Υποθέτω πως είμαι εγώ». Το σενάριο θέτει  το ζήτημα της ρευστής προσωπικής ταυτότητας 

μέσα από τα λόγια των ηρώων. Ο Castor, από την άλλη πλευρά, φορά εξεζητημένα ρούχα, φέρει 

διακοσμημένα όπλα, κινείται στα όρια της καθημερινής αισθητικής, ενώ σε όλες τις αποστολές 

του μεταμφιέζεται πότε σε ιερέα, πότε σε τουρίστα, πότε σε φιλήσυχο πολίτη. Συχνά, οι δύο 

πρωταγωνιστές αγγίζουν με την παλάμη τους το πρόσωπό από πάνω έως κάτω, για να 

συνειδητοποιήσουν πως έχουν ανταλλάξει πρόσωπο, όπως κάποιος που προσπαθεί να θυμηθεί 

ποια μάσκα έχει φορέσει σε αποκριάτικη εορτή. Σημαντικό είναι εδώ να ειπωθεί πως ο Castor 

για μερικές μέρες έχει μείνει δίχως πρόσωπο στο χειρουργικό κρεβάτι, έχει δηλαδή υποστεί μια 

κατάσταση κατά την οποία απουσιάζει εντελώς το πρόσωπό του. Θα μπορούσαμε να πούμε πως 

η απουσία προσώπου αποτελεί την απόλυτη παραμόρφωση (defacement) της ταυτότητάς του, το 

ύστατο σημείο βανδαλισμού της· το παραπάνω θυμίζει την ανάλυση της ταινίας 25η ώρα από 

τον Arne De Boever. Συγκεκριμένα, γίνεται η κάτωθι παρατήρηση: «για τον Ζίζεκ η σχέση με 

τον άλλον… αφορά… μια τραυματική και τερατώδη κατάσταση: έναν με τον οποίον δεν μπορώ 



να σχετιστώ… η ηθική για τον Ζίζεκ, λοιπόν, σχετίζεται με κάποιον που χάνει το πρόσωπό του» 

(De Boever, 2012: 90). Η απώλεια λοιπόν του προσώπου του Castor που αποτελεί μια ριζική 

παραμόρφωση αυτού, δεν εικονοποιεί μόνο την προβληματική σχέση που ενδέχεται να έχει με 

τον εαυτόν του αλλά και με τους άλλους. Η προβληματική σχέση αυτή ουσιαστικά 

«αντιμετωπίζεται» με την ίδια την ριζική αλλαγή του προσώπου του, που συνιστά μια τερατώδη 

αλλαγή του ίδιου αλλά και της σχέσης του με τους άλλους. Παρόλο, όμως, που συμβαίνει αυτό, 

όταν συνέρχεται, αναζητά μια λύση για αυτήν την κατάσταση, δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε 

πως η απουσία προσώπου επιδρά στην πραγματική του συμπεριφορά, καθότι η συγκεκριμένη 

λειτουργία του μυαλού του τον οδηγεί σε μια εξίσου όμοια με το παρελθόν διαχείριση της 

προσωπικότητάς του σύμφωνα με το εγκληματικό του παρελθόν. Ως εκ τούτου, η χρήση του 

προσώπου εδώ ομοιάζει περισσότερο με αυτήν του προσωπείου, καθώς η προϊούσα 

συμπεριφορά μοιάζει να καθορίζεται από αυτό που είναι πίσω από το ίδιο τον πρόσωπο: τον 

εγκέφαλο και τις έξεις του ήρωα. Μάλιστα, όταν ο Pollux, ο αδελφός του Castor (με την μορφή 

του Archer)  συναντά τον αδελφό του εκτός της φυλακής λέει σαφώς αυτό που η επιστήμη δεν 

μπορεί να καταφέρει ακόμα: «έχετε ανταλλάξει και εγκεφάλους;». Η ίδια η δραματουργία μας 

δείχνει πως η επιστήμη, αν θέλει να μιλήσει για ριζική αλλαγή ταυτότητας και όχι μόνο 

εμφάνισης, πρέπει να προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα. Από αυτήν την άποψη και μόνο, οι ήρωες 

μετέρχονται της ριζικής αλλαγής ρόλων και όχι ιδιοτήτων, εκπληρώνοντας αλλά και 

συναιρώντας τη δυνατότητα, από την μια πλευρά, να έχουν σχέση με την πραγματικότητα και 

από την άλλη πλευρά να εκπληρώνουν την επιθυμία για μια ριζική αλλαγή που δεν αλλάζει τον 

εαυτόν τους αλλά τον επαναθεμελιώνει κάτω από τις σκληρότερες συνθήκες που κάποιος μπορεί 

να βιώσει: ο «καλός» να εμφανίζεται ως κακός και ο «κακός» ως καλός. Ως εκ τούτου, 

μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο Castor βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση: έχει συνηθίσει 

να προσαρμόζεται σε πάμπολλες ανακόλουθες μεταμφιέσεις –σαν αυτές οι αλλαγές προσωπείων 

αλλά και η τροπή διακινδύνευσης της ταυτότητας του να είναι αυτονόητη ανάγκη της 

εγκληματικής του δράσης. Από την άλλη πλευρά, ο Archer μοιάζει να εισέρχεται σε έναν κόσμο 

που δε γνωρίζει τόσο καλά όσο ένας παράνομος. Και εδώ όμως ο Archer επισημαίνει στην αρχή 

του έργου πως η υπηρεσία του τον έχει αποκλείσει από το να μπορεί να ενεργεί φανερά, καθότι 

είναι μυστικός αστυνομικός, παραπονούμενος ουσιαστικά για έναν περιορισμό που τίθεται στην 

ίδια την προσωπικότητά του, στην ίδια την ταυτότητά του, η οποία δεν μπορεί να εκτεθεί στο 

σύνολό της στο δημόσιο χώρο. Η μετατροπή του σε Κάστρο τον οδηγεί στην υπερέκθεση του 

νέου του ρόλου που βάζει σε διακινδύνευση την ιδιότητά του ως αστυνομικού. Η εκχώρηση 

τμήματος της ίδιας της προσωπικότητάς του στην υπηρεσία του αποδεικνύεται από δύο 

γεγονότα: 1) πως λείπει σε αποστολή συχνά, χωρίς να μπορεί να αποκαλύπτει στους οικείους 

του πού είναι και τί κάνει, 2) όταν ζητά να ακολουθήσει η Ιβ το σύζυγό της στο χειρουργικό 

κρεβάτι, αυτό της απαγορεύεται. («Μα είμαι η γυναίκα του/ Ναι, αλλά δουλεύει για εμάς», είναι 

η κυνική απάντηση). Η ίδια η εργασία του Archer μπορεί να μην οδηγεί σε μια συνεχή αλλαγή 

προσωπείων, όμως λειτουργεί διχαστικά ανάμεσα σε αυτόν και στην οικογένειά του, ανάμεσα 

στο δυνάμει αρσενικό που ρυθμίζει ανεπιτυχώς τα οικογενειακά του πράγματα και σε αυτόν που 

δέχεται πειθήνια τις εντολές της υπηρεσίας παραπονούμενος μάλιστα πως δεν μπορεί εύκολα να 

πείσει τον ηγετικό πυρήνα αυτής. Τα προσωπεία, λοιπόν, είναι παντού, χωρίς να αλλάζουν 

ουσιαστικά τις προσωπικότητες των δύο ηρώων αλλά επεκτείνοντας τα όρια των 

προσωπικοτήτων αυτών.   

Παρότι η κινηματογραφική κάμερα σαφώς δεν λειτουργεί όπως οι αισθητηριακοί υποδοχείς του 

οπτικού μας οργάνου, τούτο δεν μας αποτρέπει από  επιστημολογικές ερμηνείες αναφορικά με 

την ανάδειξη και τον προβληματισμό συγκρότησης νοητικών καταστάσεων στο συγκεκριμένο 

φιλμ που ενδεχομένως να έχουν ευρύτερη γνωσιακή ισχύ. Κυρίως, είναι πιθανό λόγω 

διακύβευσης της προσωπικής ταυτότητας να οδηγηθούμε σ’ έναν περαιτέρω προβληματισμό για 



τη συγκρότηση και τη λειτουργία της  έννοιας της συνείδησης.  Μια συνοπτική απόδοση της 

ανωτέρω θέσης θα  μπορούσε να είναι ότι:  Η  συνείδηση ως ψυχονοητική λειτουργία ή 

κατάσταση μπορεί να δηλωθεί με ερωτήσεις του τύπου: «είναι συνειδητή η τάδε πράξη;» ή «έχω 

συνείδηση του τάδε γεγονότος;» ή ακόμη και με τη λιτή φράση του ορισμού της: «η γνώση ότι 

κάποιος γνωρίζει».  Επίσης, η λειτουργία της συνείδησης μπορεί να συνδηλώνει τρόπους 

περιγραφής διανοητικών ή συναισθηματικών καταστάσεων οι οποίες για να εξηγηθούν 

χρειάζονται επιπλέον ερωτήματα όπως αν η έννοια της συνείδησης λειτουργεί ως συνοδευτικός 

όρος σε κάθε νοηματική δήλωση κατά παράδοξο και απροσδόκητο τρόπο συγκυριακά και χωρίς 

κανονιστικού τύπου γλωσσικές εκφορές. 

«What a predicament!!! τί μπλέξιμο!», θα πει σε μια ιδιαιτέρως δύσκολη στιγμή ο τρομοκράτης 

της ταινίας (Νicholas Cage) ερχόμενος αντιμέτωπος με τους διώκτες,  αλλά και με τα –πρώην 

πλέον– φιλικά του πρόσωπα που τον αντιμετωπίζουν ως εχθρό, γιατί και  στους ίδιους του 

πρωταγωνιστές που έχουν υποστεί την μεταβολή, παρότι υπάρχει η δικαιολόγηση της αλλαγής 

του προσώπου, η δεδομένη πρακτική του ‘καλού’ αστυνομικού και του ‘κακού’ τρομοκράτη 

φαντάζει η ίδια στην πραγματικότητα που βιώνουν και οι δύο.  Ακόμη  και οι σύντροφοι, τα 

πλέον οικεία πρόσωπα των δύο ηρώων,  λειτουργούν αμήχανα στην παρουσία των 

εγχειρισμένων συντρόφων τους και παρότι  δεν γνώριζαν για την χειρουργική επέμβαση  

ανακαλύπτουν σταδιακά  την αλλαγή των προσώπων, θέτουν  σε αμφισβήτηση δικές τους πάγιες 

εμπράγματες αντιδράσεις, ενδεχομένως γιατί ανακαλύπτουν νέες καταστάσεις από τους «νέους» 

εαυτούς των χειρουργημένων. Η συναισθηματική σύγχυση ισχύει και για τα άμεσα εμπλεκόμενα 

μέλη. Τα φαινομενικά γεγονότα που περιγράφονται δεν είναι τόσο αθώα, καθότι αποκαλύπτουν 

αξιακά μεγέθη.     

Το παραπάνω αποδεικνύεται και από τα habiti/έξεις των ηρώων που παραμένουν ενεργές και 

μετά την εγχείρηση. Ο Castor συνεχίζει να δολοφονεί, να είναι κυνικός και να χαίρεται την ζωή 

του με τον πιο χυδαίο τρόπο και κυρίως καπνίζει, πράγμα που ξαφνιάζει την οικογένεια του 

Archer. Από την άλλη πλευρά, ο Archer, παρότι έχει τον ρόλο του εγκληματία προστατεύει τον 

ανήλικο γιο του Castor, ενθυμούμενος την προσωπική απώλεια του δικού του γιου, 

προστατεύοντας το δικαίωμα του παιδιού να ζήσει, διαιωνίζοντας την ανάγκη για συνέχεια της 

ζωής μέσα από την προστασία της παιδικής ηλικίας. Οι έξεις του δεν έχουν καθόλου μα καθόλου 

αλλάξει. Τα habiti υποστηρίζουν τη βασική τους ταυτότητα. Παρ’ όλη την εξωτερική αλλαγή, 

σε γενικές γραμμές, ο καλός παραμένει καλός και ο κακός παραμένει κακός. Άλλωστε, «το 

habitus είναι μια δυναμική έννοια που αποτελείται από σχήματα που προκαλούν πρακτικές… 

που επιτρέπουν την αντίληψη αλλά και την αξιολόγηση των πρακτικών. Ο παράγων 

αντιλαμβάνεται, κατανοεί, αξιολογεί, προσαρμόζει και δρα σε μια περίσταση σύμφωνα με το 

habitus» (Hilgers, 2009: 731) και όχι το habitus σύμφωνα με την περίσταση. Επομένως, 

μπορούμε να υποθέσουμε πως οι ήρωες εδώ δεν πράττουν στενά σύμφωνα με το νέο τους 

κοινωνικό ρόλο, αλλά προσαρμόζουν το habitus τους σε αυτόν τον ρόλο. 

Παρότι η ελληνική απόδοση του τίτλου για το κινηματογραφικό έργο, ως Αδίστακτα πρόσωπα 

δεν είναι πιστή ως προς τη λεκτική κυριολεξία, θεωρούμε ότι είναι επιτυχημένη, γιατί οι βίαιες 

ενέργειες που επιτελούνται και από τα δύο πρόσωπα, παρότι αποδίδονται στον ένα –τον 

τρομοκράτη, δημιουργούν σκόπιμη σύγχυση ακριβώς, για να δείξουν ότι η έννοια της βίας δεν 

είναι μονοσήμαντη ως προνόμιο του τρομοκράτη αλλά μπορεί να λάβει και το πρόσημο του 

θύματος με ανεπίγνωστο τρόπο. Το συμβάν του τρομοκράτη με το φυσικό πρόσωπο του 

αστυνομικού την ώρα που σκοτώνει, δεν επικεντρώνεται για τον σκηνοθέτη στα συγκεκριμένα 

άτομα που δολοφονούνται αλλά στη βία και στην ανομία την οποία επιδεικνύει το συγκεκριμένο 

πρόσωπο. Το ίδιο βέβαια, για τους εντελώς διαφορετικούς λόγους, διαπράττει και ο αστυνομικός 



με άλλοθι την ένδυση του φυσικού προσώπου του τρομοκράτη. Οι συναντήσεις τους, αν και 

έντονα και αντιθετικά φορτισμένες, είναι τόσο οικείες, γιατί τα περιγράμματα τόσο των 

χαρακτήρων τους όσο και των φυσικών τους χαρακτηριστικών, χωρίς να ταυτίζονται, 

εμφανίζουν ομοιότητες στην αναφορά της βίας. Κοντολογίς, παίζουν το ίδιο κοινωνικό παιχνίδι 

της εξουσίας βασισμένο στη βία, καθότι αυτή δεν έχει πρόσωπο. 

Στο παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε πως η συγκεκριμένη ταινία λειτουργεί ως 

αναπαράσταση μιας αμερικανικής κοινωνίας, η οποία μοιάζει να θεωρεί δυνάμει όλους τους 

πολίτες της εγκληματίες και όλους τους αστυνομικούς δυνάμει χρήστες εγκληματικής 

συμπεριφοράς, στο όνομα αυτής της συλλογικής και πιθανολογικής ενοχήΕίναι χαρακτηριστικό 

το λεκτικό απόσπασμα, όταν ο «μεταμφιεσμένος» σε Castor-Archer οδηγείται στη φυλακή. Οι 

δεσμοφύλακες του λένε: «Από εδώ και πέρα είσαι πολίτης του τίποτα, εδώ δεν ισχύει η συνθήκη 

της Γενεύης, εδώ δεν παρεμβαίνει η Διεθνής Αμνηστία». Ο Archer ως Castor εισέρχεται σε έναν 

κόσμο που αρνείται το δίκαιο, το δικαίωμα, ουσιαστικά την ίδια την έννοια του ανθρώπου. Σε 

μια εποχή που ακόμα και στα ζώα αναγνωρίζονται κάποια δικαιώματα, η περιγραφή ενός 

ανθρώπου χωρίς δικαιώματα ουσιαστικά περιγράφει έναν άνθρωπο χωρίς, κατά πρώτον, την 

ανθρώπινη ιδιότητα, χωρίς καν την ιδιότητα του έμβιου όντος, κατά δεύτερον. Από αυτήν την 

άποψη, το Face Off προοικονομεί την Αμερική μετά την πτώση των δίδυμων πύργων, μια 

Αμερική που θεωρεί όλους τους πολίτες της δυνάμει τρομοκράτες (De Boever, 2012: 91). Η 

ελεύθερη, λοιπόν, εναλλαγή του εγκληματία σε αστυνομικό και το αντίθετο αφορά στον ίδιο τον 

ηθικό συγκρητισμό που ακολουθεί η ίδια η αμερικανική κοινωνία όσον αφορά στην 

αντιεγκληματική της πολιτική: το κράτος εγκληματεί στο όνομα της καταπολέμησης του 

εγκλήματος, για αυτό και η συμπεριφορά του Castor ως Archer γίνεται αποδεκτή από το 

κοινωνικό συγκείμενο για αρκετό χρονικό διάστημα. Το παραπάνω ενισχύεται και από την 

παρατήρηση του Derrida πως μέλος μιας πολιτικοποιημένης συμμορίας πρότεινε μέσα από τη 

φυλακή τη συνεργασία μελών της συμμορίας του με την αστυνομία, με στόχο τη δημιουργία 

μιας πολιτοφυλακής που μαζί με την αστυνομία θα μπορούσε να επιβάλει την ασφάλεια στο Los 

Angeles με τη χρήση καμερών (Derrida, 2010: 47-48). Η παραπάνω πραγματική είδηση 

αποτελεί ένα παράδειγμα του πώς αντιλαμβάνεται μέρος της αμερικανικής κοινωνίας τη σχέση 

μεταξύ των εγκληματιών και των αστυνομικών, μια σχέση που δηλώνει την κρίση ταυτότητας 

και των δύο πλευρών, η οποία κρίση δηλώνεται σαφώς και στην ταινία Face Off κυρίως μέσα 

από την πλοκή της. Επιπρόσθετα, η σύγκρουση των δύο κόσμων μοιάζει με έναν εμφύλιο 

πόλεμο, με μια εσωτερική αντιμαχία της αμερικανικής κοινωνίας που σύντομα δεν έχει σημασία 

ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο, καθότι αυτό που εκφράζεται είναι η πλήρης αμφισβήτηση της 

έννοιας της κοινότητας. Ο εχθρός μου είναι ο άλλος και αυτή η εχθρότητα μοιάζει να ενώνει την 

ηθική απαξία των πράξεων, πράξεων που μοιάζουν μεταξύ τους αισθητά, με αποτέλεσμα η 

μετατροπή του καλού σε κακό και του κακού σε καλό να θυμίζει μια μεταφορά της ίδιας της 

ελεύθερης εναλλαγής του χρήστη της εγκληματικής πράξης κατά τυχαίο και εναλλασσόμενο 

τρόπο ασχέτως κοινωνικού ρόλου, ασχέτως αν αυτός είναι εκ του ρόλου του διώκτης του 

εγκλήματος ή γενεσιουργός του.   

Εναλλακτικό σενάριο θα μπορούσε να ήταν η κατασκευή δυνατού κόσμου εμφάνισης των 

ανωτέρω αλλαγμένων προσώπων με την παραπάνω γνωστή αμφίσημη προσέγγιση της 

«ταυτότητας», η οποία επιβάλλεται και λειτουργεί  προσχηματικά για κοινωνικούς λόγους. 

Αναφερθήκαμε στο εύκολο, ενδεχομένως και αυθαίρετο κοινωνικό συμπέρασμα, για να 

δείξουμε ότι η φυσική αλλαγή μπορεί στηριγμένη σε τεχνητούς όρους να μας δείξει πάλι τα ίδια 

σημαινόμενα στο πλαίσιο ενός καθεστώτος επιβολής και ελέγχου. Τούτα τα γεγονότα 

σηματοδοτούν την υπόθεση ενός πλαισίου-μορφής ζωής,  εντός του οποίου έλαβε χώρα και η 

αλλαγή των προσώπων αλλά και οι συνέπειες της αλληλένδετης ταυτοποίησής τους. Κυρίως, οι 



συνθήκες  προσαρμοστικότητας στο κοινωνικό πεδίο απαιτούν τη συμμόρφωση των 

αλλαγμένων προσώπων προς την αντίστοιχη ευαισθησία που θα εκφράσουν  τα νέα πρόσωπα 

προς τους οικείους τους, παλαιούς ή όψιμους. Για παράδειγμα, το έργο ξεκινά με κανονιστικά 

πλαίσια για τον Archer, τα οποία δε διαμορφώνονται μόνο σε επίπεδο κοινωνικού συγκείμενου 

αλλά και σε επίπεδο γλωσσικών δηλώσεων, συνδηλώσεων και παραγόμενης μορφής ζωής. Ο 

Castor, από την άλλη, εκκινεί από την λεκτική διακωμώδηση του έργου του Händel Μεσσίας, 

χαρακτηρίζοντάς το βαρετό, περιφερόμενος ενώπιον των ανήλικων χορωδών με απρεπείς 

κινήσεις ντυμένος ιερέας. Το γλωσσικό παίγνιο θα μπορούσε να ήταν το «κοροϊδεύω το Θεό σε 

δημόσιο χώρο εκφέροντας ασεβείς κρίσεις και κάνοντας προσβλητικές κινήσεις ενώπιον των 

πιστών». Αντίθετα, ο Archer εκκινεί την λεκτική του δράση προς τους οικείους του εκφέροντας 

μια υπόσχεση “I will make it up” («Θα επανορθώσω»). Η ριζική αλλαγή της μορφής τους, 

ουσιαστικά αφήνει τις γλωσσικές τους δηλώσεις εκκρεμείς, εντός μορφών ζωής, που αν 

θεωρήσουμε πως αποτελούν δραστηριότητες (Σακελλαριάδης, 2000: 227),28 τότε τίθενται και 

αυτές σε μια αναντιστοιχία σε σχέση με τα πρόσωπα που ταυτοτικά οφείλουν να κινηθούν μέσα 

σε αυτές. Εν προκειμένω, ο ασεβής και ανερμάτιστος Castor οφείλει να βάλει μια τάξη στην 

οικογενειακή και επαγγελματική του ζωή, ενώ ο εσωστρεφής και καταθλιπτικός Archer πρέπει 

να περισώσει την εγκληματική του ομάδα από το κυνήγι το νόμου. Επιπροσθέτως ο Archer 

οφείλει να μάθει πού έχει τοποθετηθεί η βόμβα από τον Castor. Διαφορετικοί άνθρωποι 

οφείλουν όχι μόνο να ενδυθούν μια νέα ταυτότητα αλλά κυρίως να συνεχίσουν να πράττουν και 

να μιλούν εντός μια διαμορφωμένης μορφής ζωής, την οποία δεν έχουν διαμορφώσει οι ίδιοι. 

Πέρα από την περισσότερο ή λιγότερο προσαρμοσμένη συμπεριφορά των ηρώων στο κοινωνικό 

πεδίο, ο ίδιος ο σκηνοθέτης δηλώνει για την ταινία τα εξής: «το έργο αποτελεί τη συμβολική 

παρουσίαση των δύο πλευρών της ανθρωπότητας, της καλής και της κακής οι οποίες 

συγκρούονται μεταξύ τους μέσα από τους δύο ήρωες».29 Δε θα μπορέσουμε, λοιπόν, να 

μιλήσουμε για ταυτότητες, αν δεν δούμε την μυθική και θρησκευτική πλευρά του έργου, όχι την 

μεταφυσική αλλά αυτήν που νοηματοδοτεί έτι περαιτέρω την έννοια της ταυτότητας μέσα από 

την αντίληψη των αρχετυπικών αναπαραστάσεων του καλού και του κακού.  

Ας εξετάσουμε σημειολογικά πρώτα την ονοματοποιία. Ο Castor και ο Pollux δεν είναι τίποτε 

άλλο από τα δίδυμα αδέλφια της μυθικής Ελένης, ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης. Μάλιστα, το 

επίθετό τους είναι το Troy, δηλαδή η λέξη Τροία. Τα αδέλφια άλλωστε χρησιμοποιούν την 

τεχνική του δούρειου ίππου (ασύμμετρη απειλή και ποτέ κατά μέτωπο αντιπαράθεση), για να 

παρεισφρήσουν στο στρατόπεδο του «εχθρού», ενώ η πρώτη σκηνή με τον Castor να σημαδεύει 

τον Archer θυμίζει τον μυθικό Έκτορα να σημαδεύει τον Αχιλλέα. Ενδιαφέρον σε αυτήν τη 

σκηνή είναι πως το οπτικό διάφραγμα της κάμερας του σκηνοθέτη ταυτίζεται με το στόχαστρο 

του όπλου του Castor. Από την άλλη πλευρά, ο Archer, ο τοξότης δηλαδή (archer = τοξότης), 

 
28 «Κατά την Emmett, ωστόσο, μια προσεκτική ανάγνωση φανερώνει ότι ο Wittgenstein θεωρεί τις μορφές ζωής ως 

ποικίλα πρότυπα δραστηριότητας, παρά ως υπερβατικές συνθήκες που συγκροτούν κάθε τι ανθρώπινο. Ας 

σταθούμε για λίγο στη φράση του Wittgenstein: «το να φανταζόμαστε μια γλώσσα σημαίνει να φανταζόμαστε μια 

μορφή ζωής». Οι γλώσσες και τα γλωσσικά παίγνια ποικίλλουν ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα της κοινωνίας μας, 

ανάμεσα στις ομάδες και στις οικογένειες, όπως ανάμεσα στους πολιτισμούς και στις ιστορικές περιόδους. Δεν 

υπάρχει τίποτε καθολικό και ομοιόμορφο που να τα συγκροτεί. Ο Wittgenstein θεωρεί ότι «εκείνο που πρέπει να 

δεχτούμε, το δεδομένο, αποτελεί τη μορφή ζωής» (ΦΕ 226). Θα χαρακτηρίζαμε τις μορφές ζωής ως γεγονότα που 

συγκροτούν τη ζωή και εδώ διακρίνεται η βαθύτατη κατάφαση που δείχνει ο Wittgenstein για τη ζωή. Αναδεικνύει 

την έννοια της πρακτικής, το γεγονός ότι όλοι εμπλεκόμαστε σ’ αυτές τις δραστηριότητες που συγκροτούν τη ζωή 

μας, και παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να δοθούν εξηγήσεις για τα γεγονότα της πρακτικής δεν είναι 

συνεπές με βάση την ανάλυση που έγινε να αποδώσουμε στην έννοια της πρακτικής υπερβατολογικό χαρακτήρα».  

29 https://www.youtube.com/watch?v=2EP8Wm1X4SM 

https://www.youtube.com/watch?v=2EP8Wm1X4SM


θυμίζει πότε τον Τεύκρο (τον τοξότη που ξαστόχησε σύμφωνα με το Σεφέρη) (Σεφέρης, 2014),30 

όσο και τον Οδυσσέα που αφήνει πίσω την οικογένειά του, για να ταξιδέψει και να πολεμήσει. 

Συχνά, άλλωστε ο Archer αφήνει πίσω την οικογένειά του, για σύντομα ταξίδια και αποστολές, 

όπως και ο ομηρικός ήρωας. Ο Οδυσσέας είναι επίσης τοξότης, γιατί με το τόξο σκοτώνει τους 

μνηστήρες. Ο μεταμφιεσμένος Castor ουσιαστικά λειτουργεί σαν μνηστήρας της Ιβ και ο Archer 

ως εκδικητής της ασέβειάς του. Ο μεταμορφωμένος παράνομος εραστής είναι κάτι που 

βλέπουμε και στο έργο του Πλαύτου (Πλαύτος, 1978) και του Μολιέρου, Αμφιτρύωνας (1668), 

αλλά ας θυμηθούμε επίσης πως η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη είναι η επιστροφή ενός 

ανθρώπου που είναι μεταμορφωμένος. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως έχουμε το 

τυπικό της κλιμακωτής επικής αναγνώρισης (Murnaghan, 2011: 18-19) μεταξύ του ζεύγους που 

έχει καιρό να συναντηθεί, με αποτέλεσμα ο ένας να μην αναγνωρίζει τον άλλον. Παρατηρούμε 

πως χρησιμοποιείται για την αναγνώριση η εξιστόρηση γεγονότων που μόνο αυτοί μπορεί να 

γνωρίζουν, τα σημάδια του σώματος και τέλος το ίδιο το τεστ αίματος που γενετικά αποδεικνύει 

την ταυτότητα του πραγματικού συζύγου. Η αναγνώριση έχει επιτευχθεί και η Ιβ έρχεται να 

παίξει το δικό της θέατρο που βάζει σε διακινδύνευση τη δική της ταυτότητα: να προσποιείται 

πως αγαπά αυτόν που απεχθάνεται.  

Όμως, εδώ εισέρχεται και η χριστιανική και εβραϊκή πλευρά της ταινίας. Η ταινία ξεκινά με τον 

Μεσσία του Händel που δοξάζει τον Ύψιστο ήδη από την αρχή της. Η σύζυγος, από την άλλη 

πλευρά, λέγεται Ιβ, δηλαδή Εύα. Γίνεται σαφές, επίσης στον Archer πως έχει έξι μέρες καιρό, 

για να ανακαλύψει πού έχει τοποθετήσει ο Castor τη βόμβα στο Λος Άντζελες. Η πρώτη μέρα 

ταυτίζεται με τη ‘γέννησή’ του ως Castor, ενώ οι υπόλοιπες έξι μέρες θυμίζουν εν συνόλω τις 

εφτά μέρες της δημιουργίας του κόσμου από το Θεό. Επίσης, η γυναίκα του Ιβ τον βλέπει στο 

όνειρό της συχνά να πέφτει από τον ουρανό: πέρα από την προφανή σχέση του ήρωα με τον 

Ίκαρο, η πτώση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως η συμβολική πτώση του ανθρώπου από τον 

παράδεισο, μπορεί να είναι, επίσης, μια μεταφορική αναδιήγηση της ιστορίας του εκπεσόντος 

αγγέλου, αλλά και της ενδεχόμενης αποστολής του Χριστού στη γη, ο οποίος αποστέλλεται από 

τον  Πατέρα-Θεό ως σωτήρας. Αν σκεφτούμε μάλιστα πως τα αδέλφια της μυθικής Ελένης, 

Κάστορας και Πολυδεύκης, αποτελούν άστρα που έχουν αναληφθεί στον ουρανό, τότε και αυτοί 

ακολουθούν συμβολικά την ίδια πτώση, για να συναντήσουν τον Archer επί της γης. 

Επίσης, η έννοια της Ανάστασης χρησιμοποιείται δραματουργικά μέσω της επιστροφής στη ζωή 

του κλινικά νεκρού Castor, του ‘κακού’ μάλιστα του έργου. Επίσης, ενδιαφέρον είναι πως ο 

δολοφονημένος αστυνομικός που κηδεύεται λέγεται Λάζαρο, ακριβώς, για να υπενθυμίσει ο 

συγγραφέας και ο σκηνοθέτης τον Λάζαρο της Καινής Διαθήκης. Επίσης, η επίθεση που δέχεται 

ο Castor από τα περιστέρια, σύμβολα του αγίου πνεύματος, (Cooper, 1978) ακόμα περισσότερο 

συμπληρώνουν την αντίληψη πως ο ‘Θεός’ έχει επιλέξει ποιος είναι ο κακός του φιλμ. Επίσης, 

από ανταλλαγή πυροβολισμών, ο Archer αποκτά ένα τραύμα ψηλά στα πλευρά, πράγμα που 

μπορούμε να υποθέσουμε πως έχει μια αναφορά στο αντίστοιχο τραύμα του Ιησού από τη λόγχη 

ενός Ρωμαίου στρατιώτη. Από αυτήν την άποψη, μοιάζει ο Χριστός να έχει έρθει με την μορφή 

του διαβόλου στη γη και ο διάβολος με την μορφή του Χριστού: τί μπλέξιμο! Τέλος, 

χαρακτηριστική είναι η τελευταία σκηνή, στην οποία η οικογένεια του Archer δέχεται να 

υποδεχτεί το νέο μέλος της, το γιο του νεκρού Κάστρο, για να τον αναθρέψει: τον Άνταμ, 

δηλαδή τον Αδάμ. Μέσα από τη δραματουργία, ο ιστορικός χρόνος ξεκινά ξανά από τον 

πρωτόπλαστο, ο  οποίος θα ανατραφεί από μια Εύα και έναν Χριστό-Τοξότη-Οδυσσέα.  

 
30 «Ήμουν κι εγώ στον πόλεμο τοξότης· το ριζικό μου, ενός ανθρώπου που ξαστόχησε.» (από το ποίημα του 

Γιώργου Σεφέρη, Ελένη)  



Τώρα, αν εξετάσουμε το φιλοσοφικό ζήτημα  της προσωπικής  ταυτότητας που αναφέραμε 

παραπάνω με όρους της αναλυτικής φιλοσοφικής παράδοσης, οι ερμηνείες ποικίλλουν.  Στους 

παράγοντες προβληματισμού συγκαταλέγω την αντίληψη περί της  ‘ιδιωτικής  γλώσσας’ με την 

βιτγκενσταϊνική της ερμηνεία, καθώς και το ζήτημα της ‘μεταφραστικής απροσδιοριστίας των 

εννοιών’. Η έννοια της ‘ιδιωτικής γλώσσας’, σύμφωνα με τον  Wittgenstein, δεν υφίσταται, 

καθότι η γλώσσα με ό,τι την απαρτίζει, συγκροτείται από δημόσια κριτήρια και ανήκει, αν όχι 

συγκροτεί, τη «φυσική ιστορία του ανθρώπινου είδους».  Άρα και ο λόγος για την ταυτότητα και 

ενδεχομένως της συνείδησης είναι κατεξοχήν δημόσιος. 

Βάσει αντιληπτικών δεδομένων και  στοχασμού σχηματίζουμε προτάσεις με περιεχόμενα οι 

οποίες και  αποτελούν προκείμενες που μας οδηγούν σε συμπεράσματα. Πλείστες, όμως, φορές 

οι οριστικές μας δηλώσεις για γεγονότα και έννοιες δεν οδηγούν σε σαφείς ορισμούς. Ίσως γιατί 

δεν είναι σαφές το πλαίσιο λειτουργίας των νοηματικών εκδοχών της έννοιας, ίσως γιατί δεν 

ορίζονται επαρκώς τα κριτήρια για την οριοθέτηση της αντικειμενικότητάς της. Συνεπώς, 

προβαίνουμε σε προσωπικές θεωρήσεις και μάλιστα σε ακραίο βαθμό που να θεωρούμε ότι 

υπάρχουν πολλοί εξίσου νόμιμοι τρόποι για να συγκροτηθεί μια έννοια. (Παραφράζουμε την 

υπόθεση της ριζικής μεταφρασιμότητας του Quine) (Quine, 1960: 5-25). Στην περίπτωσή μας 

ένας θεατής κάλλιστα θα μπορούσε να κάνει ένα επιπλέον βήμα από τη ριζική μεταφρασιμότητα 

και την έλλειψη παντός κοινού κριτηρίου για τη συγκρότηση του νόηματος των εννοιών και να 

φθάσει στο πεδίο του σολιψισμού.  

Διακινδυνεύοντας  ορισμένα  ερωτήματα θα σημειώναμε: i) Άραγε αυτή η κινηματογραφική 

οπτική μπορεί να επινοήσει υποθέσεις σχετικά με την αμφισβήτηση της έννοιας της προσωπικής 

ταυτότητας;  ii) Είναι δυνατό να συγκροτηθεί ένα επιχείρημα σκεπτικιστικού τύπου σύμφωνα με 

το οποίο αμφισβητείται η παρελθούσα και η μέλλουσα χρονική οριοθέτηση του νοήματος της 

έννοιας της  προσωπικής ταυτότητας και τί είναι αυτό  που συγκροτεί μια έννοια  με σκοπό να 

λειτουργεί τούτη ως βεβαιότητα ταυτοποίησής της για τις προηγούμενες και κατοπινές χρήσεις 

της; iii) Στην περίπτωσή μας είναι τα μάτια του θεατή, η αγωνία του σκηνοθέτη, η ευλογοφάνεια 

των συμβάντων ή η «οιονεί» εξαρτημένη μας επινόηση για τη θεμελίωση του νοήματος;  iv) 

Είναι  μήπως τα ερωτήματα για τα οποία οι φιλόσοφοι θα έλεγαν ότι εξαρτώνται και μπορούν να 

απαντηθούν από διαθέσεις, αποβλεπτικές τάσεις, κοινοτικά ενδιαφέροντα, αποφάσεις, συμπερι- 

φορικά δεδομένα, ίσως και μεταφυσικού τύπου πλατωνίζουσες απόψεις;  Η θεματική των 

απαντήσεων αφθονεί ιδιαίτερα στην αναλυτική φιλοσοφική γραμματεία με τις περιώνυμες 

θέσεις του  Κripke να βρίσκονται στην προμετωπίδα των αναφορών, σχετικά με το ενδεχομενικό 

ή μη γεγονός που διασφαλίζει τη νοηματικότητα  των εννοιών (Kripke, 1982: 1-37). 

Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Η αποδοχή ενός συνόλου εκδοχών  που αποτελούν νοηματικές 

προτάσεις, οι οποίες λειτουργούν σ’ ένα πλαίσιο εκφοράς αλληλοπλοκής και διαδραστικότητας 

στη μεταξύ τους συνάφεια. Το ζήτημα εδώ είναι, αν υποστηρίζουμε ότι θα μπορούσε να ισχύσει 

αυτό το πλουραλιστικό μοντέλο, κατά πόσο μπορούν να ισχύσουν κριτήρια για την διασφάλιση 

της αντικειμενικότητας του νοήματος στο ίδιο μοντέλο.  Ως κριτήρια θα μπορούσαν να 

προταθούν, α) η αποδοχή της κανονιστικότητας, β) η κατάφαση της ανθρώπινης ιστορίας και γ), 

η συνακόλουθη κατανόηση της λειτουργίας της γλώσσας μας. Κοντολογίς, θα  ήταν δυνατό να 

εποπτεύσουμε ό,τι βρίσκεται στην επιφάνεια που διατυπώνονται οι  γλωσσικές μας εκφορές και 

να μην αναζητήσουμε χίμαιρες για «κρυμμένες αλήθειες» ή εσωτερικές καταστάσεις 

(Wittgenstein, 1993: 90-95). Και αυτή η επισκόπηση των γλωσσικών χρήσεων δεν θα 

αποτελούσε ούτε κοινοτοπία ούτε αφελή προσέγγιση, τουναντίον θα αποτελούσε σοβαρή 

κατανόηση των εξηγήσεων που δίνονται για τα νοήματα των εννοιών εντός των διαφορετικών 

κάθε φορά πλαισίων εκφοράς τους. 



Εναλλακτικά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι καθόλα  νόμιμο να συγκροτούμε υποθέσεις που 

λειτουργούν διαφορετικά  από τα συνήθη κανονιστικά κριτήρια για την απόδοση των εξηγήσεων 

για τις υποθέσεις που διατυπώνουμε.  Εξίσου διαφορετικά από την ισομορφική αντιστοιχία 

σημείων και σημαινόμενων στις εκφορές, καθώς και από τις συνθήκες που επιβεβαιώνουν ή 

επικυρώνουν τις προτάσεις νοήματος για τη συγκρότηση των εννοιών. Οι υποθέσεις που 

υπαινισσόμαστε μπορούν να λειτουργήσουν ως απροσδόκητοι παράγοντες –συγκυριακοί– 

γεγονός που δεν υποδηλώνει  κατ’ ανάγκη καμιά προσχώρηση σε μεταφυσικές ενατενίσεις 

(Michas, 1985: 38-47). Στη συγκεκριμένη κριτική προσέγγιση του περιεχομένου της ταινίας ο 

κινηματογραφικός λόγος είναι κατεξοχήν αισθητικός λόγος –ένα γλωσσικό παιχνίδι που σίγουρα 

εφάπτεται με τις απολήξεις του γλωσσικού παιχνιδιού της διατύπωσης φιλοσοφικών εννοιών στο 

πλαίσιο μιας οικείας μορφής ζωής. Η σύμπλευση και η διαύγεια των εννοιών -στην περίπτωσή 

μας αναφορικά με το ζήτημα της ταυτότητας, εξαρτάται από τις αναλογίες και τις ομοιότητες 

των γλωσσικών μορφωμάτων, τα συνεκδοχικά σχήματα, τις ελλειπτικές ή μη μεταφορές υπό την 

αιγίδα της νοηματικής αρτιότητας.  Κοντολογίς η γλώσσα στην πλοκή της. 

Επιπροσθέτως, ο κινηματογράφος σύμφωνα με τον Cavell, αφορά στην «αναζήτηση μιας νέας 

μορφής ανθρώπινης ζωής που ξεπερνά ή υπερβαίνει την αποξένωση (από τη φύση, από τους 

άλλους ανθρώπους, από τους εαυτούς μας)» (Rothman & Keane, 2000: 100). Εν προκειμένω, «ο 

Cavell χρησιμοποιεί την λέξη φωτογένεσις (photogenesis) για να αναφερθεί στην ικανότητα του 

κινηματογράφου να μεταλλάσσει τους ανθρώπους, τα αντικείμενα, το περιβάλλον, 

επιτυγχάνοντας την αναδημιουργία τους ή την αναγέννησή τους» (Rothman & Keane, 2000: 

100). Από αυτήν την άποψη, ο Castor και ο Archer αποτελούν ένα δίδυμο ηρώων που 

συμμετέχουν στην ίδια την αναδημιουργία τους, παρόλο που στην αρχή αρνούνται την ίδια τη 

γνώση των πραγμάτων, του άλλου και ίσως και του ίδιου τους του εαυτού. Ο Castor αρνείται να 

κατανοήσει τον πόνο του Archer για το χαμό του γιου του, χαμό που τυχαία προκάλεσε ο ίδιος. 

Ο Archer, από την άλλη πλευρά, αρνείται να κατανοήσει πως το χαμό του γιου του δεν τον 

ήθελε πραγματικά ο Castor. Επίσης, αρνείται να κατανοήσει πως ο ίδιος έγινε στόχος και έβαλε 

σε κίνδυνο την οικογένειά του λόγω της αστυνομικής και κρατικής του ιδιότητας. Από αυτήν 

την άποψη, οι ίδιοι αποτελούν το σύμβολο της διαίρεσης της αμερικανικής κοινωνίας, μιας 

διαίρεσης που είναι φανερή ήδη από την εποχή του Βιετνάμ σύμφωνα με τον Cavell (Rothman 

& Keane, 2000: 130) και απεικονίζεται, κατά την άποψή μας, όχι μόνο στις πολεμικές ή στις 

αντιπολεμικές ταινίες αλλά και στις αστυνομικές ταινίες, δηλαδή στα πεδία των εγκληματικών 

πράξεων. Οι σύγχρονες αμερικανικές ταινίες ορίζουν το όριο αυτής της διαίρεσης με την κίτρινη 

κορδέλα της αστυνομίας που χωρίζει το έγκλημα από την υπόλοιπη κοινωνία, τους ειδικούς 

ερευνητές από τους καθημερινούς ανθρώπους αλλά και τους δεσμώτες από τους δεσμοφύλακες. 

Όμως οι Castor και Archer ξεχνούν πως «μόνο μαζί ήταν ικανοί να υπάρχουν διαιρεμένοι» 

(Rothman & Keane, 2000: 131)· η αμοιβαία ανταλλαγή προσώπου τους οδηγεί από την άρνηση 

της γνώσης στη γνώση του άλλου, έστω και μέσα από τη συμπεριφορά των τρίτων απέναντί 

τους. Ο Castor σαν πατέρας και οικογενειάρχης αποδεικνύει πως μπορεί να είναι πιο 

λειτουργικός από τον Archer, ενώ ο Archer σαν εγκληματίας μοιάζει να είναι πιο προστατευ- 

τικός απέναντι στα μέλη της συμμορίας του Κάστρο. Σε ένα πεδίο εναλλαγής ρόλων συγχωρούν 

και συγχωρούνται, θεραπεύοντας τα τραύματα των προηγούμενων σχέσεων. Το μόνο που μένει 

σταθερό είναι η διαχείριση των συναισθηματικών καταστάσεων, ο θρίαμβος του ενός είναι ο 

θρήνος του άλλου. Όταν μάλιστα ο Castor χάνει τον αδελφό του από τα χέρια του Archer, 

αντιλαμβάνεται την έννοια του πένθους, ενός πένθους που μέχρι πρότινος δεν είχε νιώσει. Όταν, 

από την άλλη πλευρά, ο Archer αποφασίζει να μεγαλώσει το γιο του Castor, θεραπεύεται 

ουσιαστικά το τραύμα της διαίρεσης των δύο αντρών, γιατί «η γνώση της θνησιμότητας βρίσκει 

χώρο, για να ζήσει, ευτυχώς» (Rothman & Keane, 2000: 143).  



Ενδιαφέρον είναι σε αυτό το σημείο πως με διαφορετικό τρόπο δομείται η ταυτότητα της 

γυναίκας σε αυτό το έργο σε σχέση με αυτήν του άνδρα. Αυτό συμβαίνει, γιατί σύμφωνα με τον 

Cavell, με διαφορετικό τρόπο σφυρηλατείται, στον κινηματογράφο, η σχέση του άνδρα με τη 

γνώση αναλογικά με ό,τι συμβαίνει στην περίπτωση της γυναίκας· «κόβοντας το καρπό από το 

δέντρο… δεν είναι το ίδιο με το να τον δέχεσαι ως δώρο… Η γυναίκα… εικάζει ή εφευρίσκει τη 

διαφορά μεταξύ φύσης και πολιτισμού, δηλαδή τον γάμο. Το στοιχείο της ανδρικής ανοησίας ή 

της αθωότητας ή της βιαιότητας καταγράφεται… στις κωμωδίες με το να μην μπορεί ο άνδρας 

να αναγνωρίσει μια βασική διαφορά… ο άντρας είναι  τυφλός απέναντι στο γεγονός ότι… 

απάγει τη γυναίκα μέσα στη δική του εικόνα για το γάμο… ότι η γυναίκα γνωρίζει κάτι που ο 

άντρας δεν μπορεί να φανταστεί.» (Cavell, 1990: 23) Στη συγκεκριμένη ιστορία, ο σύζυγος 

φτάνει στα όρια την προσωπικής του ταυτότητας από άγνοια. Αντιθέτως, η γυναίκα, η Εύα, αντί 

να γεννηθεί από το πλευρό του Αδάμ, ουσιαστικά τον αναθρέφει ως παιδί· το ίδιο το έργο, στο 

τέλος του, ανατρέπει την πατριαρχική δομή της Παλαιάς Διαθήκης. Μεταφορικά, το ζευγάρι έχει 

την ευκαιρία να αναθρέψει το νέο άνδρα, ένα νέο πρότυπο άντρα που χρειάζεται η 

ανθρωπότητα. Η Εύα μάλιστα έχει την ιδιότητα της ιατρού, αυτής που δύναται να θεραπεύσει τα 

τραύματα συζύγου και παιδιών, αυτής που στις σημαντικές στιγμές του έργου μετέρχεται τον 

ορθό λόγο της επιστήμης, για να εξηγήσει τα φαινόμενα και για να αποδεχτεί τις νέες συνθήκες 

ως αληθείς. Η Εύα θεραπεύει τραύματα παροντικά και παρελθοντικά, γιατί γνωρίζει εκ των 

προτέρων αυτά που ο σύζυγος αγνοεί.  

Επίσης, σημαντική σε αυτήν την μεταμόρφωση είναι η αμοιβαία τιμωρία των δύο ηρώων να 

μοιάζουν με αυτό που απεχθάνονται. Σχεδόν, έχουν την επιθυμία να πυροβολήσουν τον εαυτόν 

τους, πράγμα που πρακτικά κάνουν πίσω από ένα διπλό κάτοπτρο. Ο πυροβολισμός του 

καθρέπτη θυμίζει το ποίημα του Μηνά Δημάκη· «Έσπασε τον καθρέφτη/ Δεν ήθελε να βλέπει/ 

Αυτόν τον ξένο.» (Δημάκης, 1999) Αυτό που καταδεικνύει με έμφαση αυτή η ταινία είναι η 

απόλυτη αποξένωση του ήρωα από το ίδιο το πρόσωπό του, από τον ίδιο του τον εαυτό, έτσι 

όπως το περιγράφει ο ποιητής. 

Για να μπορέσουμε να δούμε τη μεταφορά και την εκδοχή μιας φιλοσοφικής έννοιας στον 

κινηματογράφο, καλό θα ήταν να επινοήσουμε μια φανταστική εικόνα, η οποία έτσι και αλλιώς, 

όπως και κάθε εικόνα, χαρτογραφείται από όρια εντός των οποίων επισυμβαίνουν τα γεγονότα 

της περιγραφής και της εξήγησης της νοηματικής λειτουργίας  των εννοιών. Βασισμένοι στο ίδιο 

σχήμα πρέπει να επινοήσουμε κάθε στοιχείο που αφορά στην τακτική σχεδίασης της 

υποτιθέμενης λειτουργίας του νοηματικού, οπότε ανακαλούμε παρελθοντικά συμβάντα που 

αφορούν τούτην τη λειτουργία, με σκοπό να εμφανίζουν τα συμβάντα συνεχή ισχύ.  Φυσικά και 

δεν αναφερόμαστε σε έλλειμμα κατανόησης, γιατί τότε θα χρειαζόταν ο γρίφος του ‘κινέζικου 

δωματίου’ και η συζήτηση θα ξεστράτιζε σε ‘τεχνικού’ τύπου διευκρινίσεις (Searle, 1997· Searle, 

1980). Εργαζόμαστε σ’ αυτήν τη φάση πάνω στην επινόηση μιας εικόνας, όπου τα πάντα 

λειτουργούν στον καμβά της επιφάνειας και ζητούν την εποπτεία μας. Οι έννοιες δεν αποτελούν 

οντότητες που «αιωρούνται» σε ένα στερέωμα συμβάσεων όπου λαμβάνουν τυχαία 

χαρακτηριστικά αλλά βεβαιώνονται και ελέγχονται διαμέσου της ανθρώπινης πρακτικής, 

ενδεχομένως υπόρρητα -στη συγκεκριμένη περίπτωση στο πεδίο του θεάματος. Εν πολλοίς, οι 

όροι δομής και λειτουργίας για τη συγκρότηση των εννοιών είναι οικείοι στους ειδικούς, ίσως 

και γι’ αυτό να επιτρέπονται τα προηγούμενα οιονεί υποθετικά σχήματα που επινοήσαμε. 

Συνεπώς, αν είναι δυνατό να υπάρξει αναλογία όρων-νοημάτων και η ακόλουθη σημασία τους 

στην εξέταση των φιλοσοφικών προτάσεων με τις προτάσεις του αισθητικού λόγου, είναι 

ανάγκη να καταφύγουμε σε ένα ελάχιστο πλαίσιο συμφωνίας αντικειμενικών κριτηρίων, 

προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τα ερμηνευτικά μας σχήματα. Αυτό ίσως μας δείξει 



τουλάχιστον το σημείο που πρέπει να κατευθύνονται οι προβληματισμοί  μας, κυρίως για να 

αποφύγουμε τις υπερβολές.  

Αν η παρουσία της προσωπικής ταυτότητας καθορίζεται από παγιωμένα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά που δηλώνονται άμεσα με την αναφορά, δηλαδή την ανακοινωσιμότητα του 

ατόμου στο κοινωνικό του πλαίσιο, τότε οποιαδήποτε αλλαγή σ’ αυτά ενδεχομένως να ήταν 

αμελητέα και να μη συγκροτούσε τα  ανωτέρω σκεπτικιστικά  επιχειρήματα μπροστά στο εύρος 

και τη σημασία των υπόλοιπων χαρακτηριστικών που θεωρείται ότι παραμένουν αναλλοίωτα 

(Κοφμάν, 2010).31 Η συνειδητή όμως επιλογή για την αλλαγή των προσώπων στον κοινωνικό 

βίο, εκτός από τις ψυχολογικές ερμηνείες που επιδέχεται, προκαλεί βάσιμα και τον σκεπτικισμό 

του φιλοσοφικού λόγου για τη συμβατικότητα ή μη της έννοιας της ταυτότητας (Zizek, 2002: 

255).32 

Αν όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε αφαιρετικά, θα πρέπει να μιλήσουμε για την ενδεχόμενη 

ουσία της ταινίας· ο Archer και ο Castor, ο ένας απέναντι στον άλλον, με μια σφαίρα ο καθένας 

στη θαλάμη των όπλων τους, ‘η αιώνια μάχη μεταξύ του καλού και του κακού’. Αυτή η αναμονή 

της έκβασης της μάχης θέτει το όριο της ίδιας της διαίρεσης· θα νικήσει το καλό ή το κακό; Η 

ταινία απαντά η ίδια σε αυτό το ερώτημα μετατρέποντας την απέχθεια απέναντι στο αντίθετο σε 

απέχθεια απέναντι στο ίδιο τον εαυτό: «Κάθε φορά που θα κοιτάς τον καθρέπτη, θα βλέπεις το 

πρόσωπό μου».  

Τέλος, σημαντική είναι η παρατήρηση πως κατά την επαναφορά του Archer στην κανονική του 

μορφή ζητά να εξαλειφθεί ένα σημάδι από το σώμα του. Είναι η ουλή που έχει στο στήθος του, 

την οποία απέκτησε από τραυματισμό, την μέρα που πέθανε το παιδί του. Αυτήν την ουλή είχε 

ζητήσει μετ’ επιτάσεως στο πρώτο χειρουργείο να επαναφέρουν οι γιατροί, γιατί τη θεωρούσε 

σημαντική ως υπενθύμιση τραυματική της ίδιας της μνήμης του γιου του. Στο δεύτερο 

χειρουργείο ζητά να μην την επαναφέρουν, καθώς δηλώνει πως δεν τη χρειάζεται πια. Ο Archer 

μέσα από την ίδια του την μεταμόρφωση σε κάποιον άλλον δεν είναι πιο ο ίδιος· έχει θεραπευτεί 

από το βαρύ πένθος. Έχει απολέσει το βασικό στοιχείο της προηγούμενης ταυτότητάς του, τη 

βαρυθυμία που του προκαλούσε ο θάνατος του γιου του, βαρυθυμία που αποτελούσε και το 

βασικό κίνητρο των πράξεών του. Από αυτήν και μόνο την άποψη, διαβιοί ως νέος εαυτός. 
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