
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 

• Σαν σύμβολο ονομάζουμε ένα όνομα, μία εικόνα, ή 
έναν όρο, τα οποία ακόμη κ αν μας είναι προσιτά 
στην καθημερινότητα μας, έχουν σημασίες πρόσθετες 
του συμβατικού και εμφανούς νοήματος τους. 

• Το σύμβολο σημαίνει κάτι αόριστο, άγνωστο ή 
απόκρυφο για μας. 



• Μία πρόσθετη διαφορετική σημασία από το 
άμεσο και λογικό νόημα. 

• Μία διευρημένη ασυνείδητη ερμηνεία ή 
οποία όμως δεν μπορεί να συλληφθεί ή να 
προσδιορισθεί με ακρίβεια. 



Ο ΚΥΚΛΟΣ

• Είναι το γεωμετρικό σχήμα χωρίς αρχή και τέλος ή θα 
μπορούσαμε να πούμε επίσης πως είναι το σχήμα, 
του οποίου η αρχή και το τέλος  συμπίπτουν. 



• Ο κύκλος είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο που 
εκφράζει την αιωνιότητα,  την πορεία προς 
την ολοκλήρωση, την ενότητα, τον κόσμο, την 
πληρότητα, την τελειότητα, και το μεγάλο 
μυστήριο. 

• Το σύμβολο του ΕΑΥΤΟΥ



• Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος αναφέρει πως «ο 
Θεός είναι κύκλος, του οποίου το κέντρο 
βρίσκεται παντού και η περιφέρεια πουθενά».

• Ο Carl Jung έβλεπε τον κύκλο σαν το 
γεωμετρικό αρχέτυπο της ψυχής. Αναφέρει 
πως ο κύκλος απεικονίζει βαθιές ψυχολογικές 
διαδρομές και ανταποκρίνεται στο στάδιο 
τελειοποίησης. 



• Από τις απαρχές του χρόνου, ο κύκλος είναι 
εγγεγραμμένος στην ανθρώπινη μας φύση μέσω 
καθημερινών συνηθειών , πρωτόγονων χορών και 
θρησκευτικών τελετών.

• Ακόμη και σήμερα μαζευόμαστε γύρω από το 
οικογενειακό τραπέζι ή γύρω από κάποιον που 
διηγείται ιστορίες. 

• Πολλά από τα παιδικά παιχνίδια, αλλά και 
δραστηριότητες ενηλίκων συμβαίνουν σε κύκλο. 



• Μέσα σε έναν κύκλο είμαστε όλοι ισότιμα μέλη της 
ομάδας, δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο εντός 
του, κάτι που διευκολύνει το μοίρασμα και τη 
σύνδεση της ομάδας. 

• Κατά τους Κέλτες οι κύκλοι ήταν προστατευτικά 
εμβλήματα οι οποίοι χρησιμοποιούνταν  ως 
προστατευτικά όρια τα οποία δεν έπρεπε να 
διασχίζονται από εχθρούς ή κακές δυνάμεις 



ΜΑΝΤΑΛΑ



• Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σε διάφορους 
πολιτισμούς της γης, σε πολλές πνευματικές 
παραδόσεις, συναντάμε την σανσκριτική λέξη 
«ΜΑΝΤΑΛΑ» , που σημαίνει κύκλος. 

• Ένα ακόμη παγκόσμιο ιερό σύμβολο που 
χρησιμοποιεί για την απεικόνιση του το σχήμα του 
κύκλου και  εμπεριέχει τους συμβολισμούς του. 

• Η μάνταλα υποδηλώνει κυκλικές παραστάσεις που 
ζωγραφίζονται, αναπαράγονται ή και χορεύονται. 



• Χρησιμοποιείται ως προστατευτικό σύμβολο, ως 
μέσο διαλογισμού, ως μέσο επαφής του 
ανθρώπου με το Θείο.

• Σημαίνει την ολότητα του ΕΑΥΤΟΥ 

• Η κυκλική αυτή εικόνα αντιπροσωπεύει την 
ολότητα του ψυχισμού. 



• Ο Ήλιος και η Σελήνη , δύο τέλειοι κύκλοι, 
αρχέτυπα της αρσενικής και της  θηλυκής 
ενέργειας αντίστοιχα. Η πορεία τους στο 
ουράνιο στερέωμα τους καθιστά σύμβολα του 
κύκλου της ζωής. 

• Μία γυναίκα και ένας άνδρας επισφραγίζουν 
τη σχέση τους με το κυκλικό σύμβολο της 
ολοκλήρωσης τη βέρα. 



• Στον πολιτισμό των Αζτέκων βλέπουμε το ιερό 
κυκλικό ημερολόγιο τους, ως δύο τροχούς που 
συνδέονται μεταξύ τους. 

• Στην Άβυδο της Αιγύπτου μέσα στον ναό του 
Όσιρι βλέπουμε σκαλισμένο το σύμβολο 
«Λουλούδι της Ζωής», κυκλικό και αυτό. 
Εκφράζει την εξέλιξη της ζωής, μέσα από τις 
πλευρές του χώρου και του χρόνου. 



• Στον πολιτισμό των Ινδιάνων, ο κύκλος 
συμβολίζει το σύμπαν. Οι κύκλοι της 
κατασκήνωσης και οι κυκλικές ινδιάνικες 
σκηνές τους, αναπαραστούν τον κόσμο, με την 
Βόρεια πλευρά ουρανό και τη νότια σαν γη. 

• Στην Κίνα ο κύκλος είναι ο ουρανός και το 
τετράγωνο η γη. 



O ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ. 



• Το τετράγωνο είναι το σύμβολο της σταθερότητας, 
της γης, της ύλης.

• Ο κύκλος σε συνδυασμό με το τετράγωνο προκαλεί 
την κίνηση, την αλλαγή. 

• Είναι ο ουρανός στη γη, η σύζευξη. 

• Ο τετραγωνισμός του κύκλου είναι η μεταφορά του 
ουρανού στη γη. 

• Αντιπροσωπεύει εσωτερικά την ένωση του 
πνεύματος με το σώμα. 



YIN YANG



• Ένα ακόμη παγκόσμιο ιερό σύμβολο από την Ασία 
που χρησιμοποιεί το σχήμα  του κύκλου.

• Αναπαριστά έναν κύκλο που χωρίζεται σε 2 μισά, 
έναν λευκό κ έναν μαύρο. Μέσα σε κάθε μισό 
περιέχεται ένας μικρότερος κύκλος αντιθέτου 
χρώματος. 

• Το σύμβολο εκφράζει την πρωταρχική θηλυκή (YIN) 
και αρσενική (yang) ενέργεια που γεννά όλο τον 
κόσμο. 



• Το Γιν και το Γιανγκ συνυπάρχουν μαζί, 
μεταβαλλόμενα συνεχώς το ένα στο άλλο. 

• Ένα σύμβολο που μας φέρει την ισορροπία, 
την συνύπαρξη και την αλληλεξάρτηση των 
αντιθέτων. 

• Η κάθε ποιότητα εμπεριέχει την ουσία της 
άλλης. 



Ο ΚΥΚΛΟΣ ENSO



•Μέσα από τη φιλοσοφία του Ζεν
συναντάμε τον κύκλο Enso.

• Ένας ατελής κύκλος. 

•Λέγεται ο κύκλος της πληρότητας και της 
φώτισης. 



• Με μία συνεχή πινελιά,  χωρίς δυνατότητα 
διόρθωσης, με μία μόνο ευκαιρία 
ολοκλήρωσης του σχεδιασμού, ο κύκλος Enso 
αντιπροσωπεύει το άπειρο που περιέχεται 
στην τελειότητα της αρμονίας. 

• Η δημιουργία του απαιτεί την άρνηση της 
τελειότητας, με σκοπό την σύλληψη και 
έκφραση της παρούσας στιγμής. Απαιτείται η 
παράδοση στην ροή. 



• Είναι μία κατάσταση του νου.

• Είναι εκείνο το σημείο κατά το οποίο το 
σώμα και το μυαλό ελευθερώνονται από 
την τάση για τελειότητα και αφήνονται να 
βιώσουν αισθητηριακά και πνευματικά 
την στιγμή, αποτυπώνοντας την με μία 
πινελιά. 



Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΕΡΒΙΣΗΔΩΝ



• Εκφράζοντας τον ισλαμικό μυστικισμό, οι 
Δερβίσηδες μέσα από μια ιεροτελεστία χορού 
αιώνων, επιδιώκουν να εξαγνίσουν την 
ανθρώπινη ψυχή. 



• Ο χορός περιστροφικός και εκστατικός, το 
λεγόμενο «Σεμά». 

• Ο σκοπός του χορού,  η απόλυτη μέθεξη και η 
ένωση του δερβίση με τον Θεό. 

• Ο δερβίσης μιμείται τους φυσικούς νόμους 
του σύμπαντος, την κίνηση των πλανητών 
γύρω από τον ήλιο, περιστρεφόμενος γύρω 
από τον άξονα του σώματος του. 



• Στροβιλίζεται, διαγράφει ομόκεντρους κύκλους και 
γίνεται ένα με το μεγαλείο που του έταξε ο 
Δημιουργός.

• Με τα χέρια ανοιχτά σαν φτερά, την παλάμη του 
δεξιού χεριού του στραμμένη προς τον ουρανό για 
να λάβει τη θεϊκή δόξα, και του αριστερού προς τη 
γη, για να τη μεταφέρει στον υλικό κόσμο, ο 
δερβίσης ζαλίζει την ψυχή. 

• Εκστατικός την ξεγελά και την αποδεσμεύει από 
την σκλαβιά του σώματος. 



ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

• Εργασία για το μάθημα «Ερμηνεία και 
Ανάλυση Συμβόλων».

• Art Therapy Α’ εξάμηνο. 

• Εισηγήτρια : Μαρία Καρκανιά. 


