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V for Vibro*

  

  

V: το προτελευταίο γράμμα του λατινικού αλφάβητου με το χαρακτηριστικό του
σχήμα, που στη φύση το συναντάμε στις διχάλες των κλαδιών των δένδρων και σε
κάποια κερασφόρα ζώα.

  

Οι ξύλινες διχάλες χρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρωπο ήδη από την 7η χιλιετία
π.Χ. για την κατασκευή της σφεντόνας, που έχει την δυνατότητα να εκσφενδονίζει
πέτρες σε μεγάλες αποστάσεις και με μεγάλη ταχύτητα. Στην αρχαιότητα
χρησιμοποιούταν ως όπλο για να βάλλουν από μακριά τον εχθρό, αλλά και στο
κυνήγι των ζώων. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκε σαν μέσο ραδιαισθησίας, αφού το
διχαλωτό σχήμα δείχνει το καταλληλότερο για να "συλλάβει" συγκεκριμένες
δονήσεις του χώρου.

  

Τα κερασφόρα ζώα αποτέλεσαν για τον άνθρωπο το πρότυπο για την μορφοποίηση
του πρώτου αρχέγονου θεού. Θεού κερασφόρου, πανίσχυρου, ερμαφρόδιτου. Θεού
που στη συνέχεια διαχωρίστηκε στις θεμελιώδεις οντότητες της θηλυκής Μεγάλης
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Μητέρας και του αρσενικού Πάνα.

  

Ενδεικτικά, από τα αντίστοιχα κερασφόρα ζώα, για τους Κέλτες ο Cernunnos είναι
το θεοποιημένο πνεύμα των αρσενικών ζώων με κέρατα, ιδιαίτερα των ελαφιών,
καθώς και θεός της φύσης που έχει σχέση με την αναπαραγωγή και τη γονιμότητα.
Η ημέρα επαναγέννησης του μεγάλου κερασφόρου θεού γιορτάζεται κατά το
χειμερινό ηλιοστάσιο.

  

Ο χρόνος του χειμερινού Ηλιοστασίου, γνωστός ως "νότια πύλη του ήλιου" είναι ο
αστερισμός της κερασφόρου αίγας (Αιγόκερος - Capricorn).
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  Όμως ο τράγος ήταν εκείνο το κερασφόρο ζώο που κατά κανόνα δάνεισε τη  μορφή τουστους θεούς της γονιμότητας, στο πάνθεον των πρωτόγονων λαών.  Στην ελληνική μυθολογία τον αναγνωρίζουμε  στην μορφή του Πάνα. Στην Αίγυπτο ο τράγοςτης Μένδης (παραφθορά των  ελλήνων από τις ασσυριακές επιγραφές του Bindedi - Βένδη -Μένδη) ήταν ο  κριοκέφαλος θεός Άμμωνας, το ζων και άγιο πνεύμα του Ρα, του ζωοδότη ήλιου.  Εσωτερικά ήταν ο Παν, ο θεός της φύσης ή η  φύση προσωποποιημένη και ίσως το δίχηλοπέλμα του Πάνα, του  τραγοπόδαρου, οδήγησε στη λαθεμένη αντίληψη ότι ο θεός ήταντράγος.  Αλλά κάθε γονιμοποιός θεός χρειάζεται και  την αντίστοιχη θεά της γονιμότητας. Και αν οΠάνας έχει τα πρωτεία  στους αρσενικούς θεούς, εξέχουσα θέση ανάμεσα στις θεέςδιατηρεί η Venus-Αφροδίτη με τα πολλά προσωπεία.  Η επαφή των δυο φύλων των θεών της γονιμότητας, η αντιπαράθεση και η αλληλεπίδραση  τους,γεννά την συνύπαρξητων πάντων μέσα στον Κόσμο που αυτοί δημιουργούν. Έναν Κόσμο που  διέπεται από τηνίδια εσωτερική σχέση με αυτή των θεών. Σχέση  ενεργειακής αλληλεπίδρασης καιανταλλαγής. Σχέση αειφόρου κίνησης και  ζωής. Σχέση που συμβολίζεται σε πολλαπλάεπίπεδα από το γράμμα V του  λατινικού αλφαβήτου.  

Στην Φυσική επιστήμη το γράμμα V χρησιμοποιείται για να δηλώσει την Διαφορά Δυναμικούμεταξύ δύο σημείων μέσα σε ένα πεδίο τριών διαστάσεων (ηλεκτρικό, βαρυτικό).  Είναι η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης, το γνωστό Volt και έλαβε το όνομα τηςπρος την τιμή του Ιταλού φυσικού Alessandro Volta, που η αξιοπερίεργη σύμπτωση θέλησετο αρχικό γράμμα του επωνύμου του να είναι το V και να συμβολίσει ένα από τα φαινόμεναανταλλαγής ενέργειας. Ανταλλαγής, χωρίς την οποία το σύμπαν μας δεν θα υπήρχε.  Συμβολίζει ακόμη και την Velocity, την Διανυσματική ταχύτητα, που είναι ο ορισμός τουμέτρου της ταχύτητας και της κατεύθυνσης κίνησης ενός σώματος εν κινήσει.  Στα μαθηματικά το V διαβάζεται όπως το διαζευκτικό "ή" στη γραμματική και προέρχεταιαπό τη λατινική λέξη "vel" που σημαίνει "ή" και "είτε".   Ως λατινικός αριθμός, το V αντιστοιχεί στον αριθμό πέντε.  Οι Πυθαγόρειοι έλεγαν πως η πεντάς περιέχει τα φυσικά φαινόμενα του σύμπαντος. πωςτο σύμπαν σπάρθηκε από τη μονάδα, απέκτησε κίνηση μέσω της δυάδας και ζωή μέσω τηςπεντάδας. Αντιπροσωπεύει το γάμο, την ένωση της αρσενικής και θηλυκής αρχής και τηναρμονία. Και η Πεντάς ήταν αφιερωμένη στην θεά Αφροδίτη.  Στο κοινωνικό πλαίσιο της εποχής μας σχηματίζοντας με τα δάχτυλα του χεριού μας το Vσυμβολίζουμε την Νίκη (Victory), μια ιστορική χειρονομία που πρώτος έκανε ο ΟυίνστονΤσόρτσιλ το 1941 και έκτοτε παραμένει αναλλοίωτη και φορτισμένη.  
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Αλλά ένα τόσο κωδικό σύμβολο, ήταν επόμενο να χρησιμοποιηθεί και από την 7η τέχνη! Καιποιος δεν θυμάται την χαρακτηριστική κίνηση χαιρετισμού των Vulkans από το Star Trek!  Το συναντάμε στο φιλμ V-for Vendetta όπου παρακολουθούμε την πορεία αντιπαράθεσης ενός μοναχικού μασκοφόρου με το τυραννικό καθεστώς το οποίο και θέλει να ανατρέψει.  Στην τηλεοπτική σειρά "CAPRICA", o V-world είναι ο εικονικός κόσμος (virtual world) πουενυπάρχει μέσα στην καθημερινότητα του πλανήτη Caprica υπό μορφή παιχνιδιού, καιμάλιστα ενός πολύ καταλυτικού παιχνιδιού. Εδώ, αυτό που μας απασχολεί δεν είναι ηύπαρξη του εικονικού κόσμου αυτού κάθε αυτού αλλά η αλληλεπίδραση  του με τηνπραγματικότητα του Caprica (θυμηθείτε την κερασφόρο αίγα), σαν την αλληλεπίδραση τουονείρου ( virtual κόσμου) με τον δημιουργότου. Του ονειρευόμενου με τον ονειρευτή, του σχεδιαζόμενου με τον σχεδιαστή του.  Στη σειρά "Battlestar Galactica" (ως συνέχεια του Caprica) άνθρωποι και μηχανές βρίσκονταιήδη σε εμπόλεμη κατάσταση και το V κάνει αισθητή την παρουσία του τόσο μέσα σεσύμβολα και σημάδια όσο και με τον αριθμό 5, εφόσον ο συγκεκριμένος αριθμός αποτελείκλειδί για την εξέλιξη της σειράς. Και η εξέλιξη έχει να κάνει με την συνύπαρξη των δύοπλευρών, που επιθυμούν την συμμαχία για την επιτυχή έκβαση του σκοπού.  Και ακόμη, στην τηλεοπτική σειρά V (από το Visitors) που στηρίζεται πάνω στο κλασσικόσυνομωσιολογικό σενάριο περί ύπαρξης εξωγήινων ερπετοειδών ανάμεσα στουςανθρώπους, παρακολουθούμε την επίσκεψη μιας τέτοιας φυλής στον πλανήτη μας και τηνπολύτροπη επαφή της με τους ανθρώπους.  Έτσι, στο σπάσιμο του υποθετικού κωδικού V και της συνιστώσας που αυτόςαντιπροσωπεύει, ανακαλύπτουμε πως σχετίζεται με την κίνηση,την ερωτική επιθυμία, την αλληλεπίδραση και ανταλλαγή ενεργειών, την ένωση αλλά καιτην σύγκρουση, την κατάλυση και την νίκη.  Άλλωστε η νίκη είναι πολύ γλυκιά όπως και η Venus-Αφροδίτη. Μόνο που ο δρόμος τηςνίκης δεν περνάει μέσα από την αποστείρωση και την μονομέρεια αλλά μέσα από το Vortex της ένωσης των διαφορετικών για την γέννηση του καινούργιου. Και το καινούργιοείναι εδώ.  

 4 / 5



Κωδικός V

Συντάχθηκε απο τον/την Ειρήνη Λεονάρδου & Spacemen 3
Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011 20:59

  ____________________________________________________________________________________________  *Vibro (λατ. 1η συζ.): κραδαίνω, πάλλω, τινάσσω. - hastam: ρίχνω το δόρυ / σπινθηροβολώ,λάμπω (λεξ. εκδόσεων Πελεκάνος)    Ειρήνη Λεονάρδου - Spacemen 3 - Ονειρόκοσμος ©

 5 / 5


