
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 
 
            Έγραψα το «Αϊνστάιν – Πικάσο» για όσους 
συναρπάζονται από τη βαθύτερη ουσία της τέχνης και της 
επιστήµης, για κείνους που χαίρονται να συνδυάζουν γνωστικά 
πεδία στη σκέψη τους, και γενικά  για  τους αναγνώστες που 
ενδιαφέρονται για τις έντονες συγκινήσεις της υψηλής 
δηµιουργίας. Αναρωτιόµαστε για τις στιγµές που όλα δένουν 
στο µυαλό κάποιων ανθρώπων οδηγώντας τους σε απίστευτες  
κορυφώσεις πνευµατικής ενόρασης. Πώς γίνεται αυτό; Πώς 
γεννιούνται οι σκέψεις που υπερβαίνουν τα διαθέσιµα γνωστικά 
δεδοµένα; Η απάντηση στα ερωτήµατα αυτά προϋποθέτει ένα 
διεπιστηµονικό τρόπο σκέψης και ανάλυσης που καθίσταται 
ολοένα και πιο σηµαντικός καθώς και οι διαχωριστικές γραµµές 
ανάµεσα στα πεδία της γνώσης γίνονται δυσδιάκριτες. Ελπίζω 
πως το βιβλίο τούτο θα ενθαρρύνει ακόµη περισσότερο αυτή τη 
µέθοδο σκέψης του εικοστού πρώτου αιώνα, την οποία τόσο 
εκθαµβωτικά έθεσαν ως θεµέλιο λίθο της υψηλής δηµιουργίας  
ο Αϊνστάιν και ο Πικάσο.         
 
 
 
 
 
 
 
1. ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΩΣ ΕΝΑΣ 
Όλα είναι δυνατά, όλα είναι πραγµατοποιήσιµα, σε όλα και 
παντού. 

Αντρέ Σαλµόν 
 
 
• 20ος αιώνας 
Η σύγχρονη επιστήµη είναι ο Αϊνστάιν και η µοντέρνα τέχνη 
είναι ο Πικάσο. 

 
• Οµοιότητες στη προσωπική και επαγγελµατική ζωή όπως 
και στη δηµιουργικότητα τους  είναι εκπληκτικές και αποδείξιµες. 
•  Η σχετικότητα και οι «Δεσποινίδες της Αβινιόν» αποτελούν 
την αντίδραση δυο ανθρώπων παρά τη γεωγραφική και 
πολιτισµική τους απόσταση, στις κοσµογονικές αλλαγές που 
σάρωναν την Ευρώπη σαν παλιρροϊκό κύµα.( Στη τέχνη , στην 
επιστήµη, στη τεχνολογία). 



• Ο Πουανκαρέ κοινός παρονοµαστής στην ιστορία µας. 
Όπως το υπαινικτικό φλερτάρισµα του Πουανκαρέ µε ανώτερες 
διαστάσεις  ήταν ανάµεσα στους παράγοντες που ώθησαν τον 
Πικάσο να ανακαλύψει τη γεωµετρία ως γλώσσα της νέας 
τέχνης, έτσι και οι ιδέες του για το χρόνο και το ταυτόχρονο 
βοήθησαν τον Αϊνστάιν να ανακαλύψει τη σχετικότητα. 
•  Η αλήθεια πέρα από τα φαινόµενα και τις αισθήσεις µας. Οι 
νέοι τρόποι αναπαράστασης της πραγµατικότητας 
καρποφορούν όταν τα σύνορα των γνωστικών πεδίων 
καταρρέουν και κάποιες έννοιες της αισθητικής αποκτούν 
µέγιστη σηµασία. 


