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Σκέψεις πάνω στὴν ἰσοτιμία τῶν φυσικῶν μορφῶν

Σκ#ψεις(π*νω(στὴν(ἰσοτι23α(τῶν(φυσικῶν(2ορφῶν[*]

Στὴν(Ἴσιδα(Κουνδο?ρου

Συχνὰ( γ3νεται( λDγος( γιὰ( ἀνFτερες( καὶ( κατFτερες( φυσικὲς
2ορφ#ς.( Πῶς( ὅ2ως( τολ2ᾶ2ε( νὰ( προβα3νου2ε( σὲ( τ#τοιου( εἴδους
κατηγοριοποιPσεις,( ὅταν( ὅλες( ἀνεξαιρ#τως( οἱ( 2ορφὲς( ἔχουν
δη2ιουργηθεῖ( καὶ( συγκροτηθεῖ( κατὰ( τ#τοιον( τρDπο( ποὺ( νὰ
ἱκανοποιοῦν( ἀπολ?τως( ἕναν( συγκεκρι2#νο( σκοπD,( ὅταν( δηλαδὴ
ὅλες( εἶναι( ἐξ3σου( ἀπαρα3τητες( στὴν( ὑλικὴ( Δη2ιουργ3α;( Ἐξ*λλου,
κα23α(φυσικὴ(2ορφὴ( `στὴν(αἰθερικP( της( τουλ*χιστον(προτ?πωση`
δὲν( «ἐ2περι#χει»( περισσDτερο( Θεῖον( ἀπὸ( κ*ποιαν( ἄλλη.( Ὅ,τι
δη2ιουργεῖ( ἄλλωστε( ὁ( Θεὸς( ἀποκλε3εται( νὰ( 2ὴν( εἶναι
ὁλοκληρω2#νο,(πλῆρες.(Τὸ(γεγονὸς(τοῦτο(καθιστᾶ(ὅλες(τὶς(φυσικὲς
2ορφὲς( ἀπολ?τως( ἰσDτι2ες( 2εταξ?( τους,( ἀσχ#τως( ἂν( τελικὰ
ἐπιτυγχ*νουν( ἢ( ὄχι( τὸ( στDχο( τους( καὶ( ἄν( δικαιFνεται( τελικὰ( ἡ
ὕπαρξP(τους(2#σα(στὴ(Δη2ιουργ3α.(Ἀπὸ(αὐτὴ(τὴν(ἄποψη,(ὁ(σκ?λος,
τὸ( βλῆτο( καὶ( 23α( π#τρα( εἶναι( ἰσDτι2ες( 2ορφὲς( ἀφοῦ( εἶναι( ἐξ3σου
θεῖα(δη2ιουργP2ατα,(θεωρο?2ενες(β#βαια(ὡς(πρὸς(τὴν(πρωταρχικP
τους( σ?λληψη.( Οἱ( θεῖες( ΣυλλPψεις( εἶναι,( ἐξυπακο?εται,( ἰσDτι2ες,
ὅπως( καὶ( οἱ( Ἰδ#ες( ποὺ( ἀπορρ#ουν( ἀπὸ( αὐτ#ς.( Ἐκεῖνες( ποὺ
διαβαθ23ζονται(εἶναι(οἱ(ἐκφρ*σεις(τους(στὸν(κDσ2ο(2ας,(δηλαδὴ(οἱ
ὑλο2ορφοποιPσεις( τους ˙ ( καὶ( διαβαθ23ζονται(ὡς(πρὸς( τὸ(2οναδικὸ
καὶ( ἀνεπαν*ληπτο( ἔργο( ποὺ( ἔχουν( κληθεῖ( νὰ( ὑπηρετPσουν( 2#σα
στὴ(Δη2ιουργ3α,( καὶ( ὄχι( ὡς( πρὸς( τὸ( βαθ2D( ἀνταπDκρισPς( τους( σὲ
αὐτὸ(τοῦτο(τὸ(ἔργο(τους.(ΜDνο,(λοιπDν,(ὡς(πρὸς(τὴ(διαβ*θ2ιση(τοῦ
2οναδικοῦ( ἔργου( τους( θὰ( 2πορο?σα2ε( νὰ( τὶς( χαρακτηρ3σου2ε,
καταχρηστικῶς( καὶ( 2ὲ( ἀνθρFπινα( π*ντοτε( κριτPρια,( ἀνFτερες( ἢ
κατFτερες.

Ἡ( ταξινD2ηση( τῶν( ὑλικῶν( 2ορφῶν( τῆς( Δη2ιουργ3ας,
αὐθα3ρετα,( σὲ( 2ορφὲς( πρωτε?ουσας,( δευτερε?ουσας,( τριτε?ουσας
καὶ( λοιπῆς( τ*ξεως,( ὀφε3λεται( σὲ( ἀνθρωποκεντρικὴ( θεFρηση( τοῦ
κDσ2ου,( ἀν*λογα( 2ὲ( τὸ( τ3( αὐτὲς( προσφ#ρουν( στὴ( θε3α( ἐκε3νη
δραστηριDτητα( ἐπὶ( τῆς(γῆς(ποὺ( ἐκπροσωπεῖται(ἀπὸ( τὸν(ἄνθρωπο.
Ἄλλωστε,( ὁλDκληρο( τὸ( γPινο( περιβ*λλον( δη2ιουργPθηκε( ὡς
ὑποδο2ὴ( προκει2#νου( νὰ( ἀκου2πPσει( π*νω( του( τὸ( Πνεῦ2α( τοῦ
Θεοῦ(ὑπὸ(τὴ(2ορφὴ(τοῦ(ἈνθρFπου`Ἀδ*2˙(καὶ(τοῦτο(προκει2#νου(νὰ
ὑπηρετηθεῖ(στὸ(Ἔργο(του(ὁ(Ἄνθρωπος,(ὁ(ὁποῖος(εἶναι(ἡ(ἀρχὴ(ὅλης
τῆς(κλ32ακας(στὴν(ὑλικὴ(ἐτο?τη(τρισδι*στατη(Δη2ιουργ3α(καὶ(ἄρα
ἱερDς.( Συνεπῶς,( τὸ( ἀνFτερο( καὶ( τὸ( κατFτερο,( ὅσον( ἀφορᾶ( τὶς
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φυσικὲς( 2ορφὲς( εἶναι( ἀνυπDστατο( καὶ( νοεῖται( 2Dνον( ὡς( πρὸς( τὴ
διαβ*θ2ισP( τους,( ἡ( ὁπο3α( εἶναι( συν*ρτηση( τῆς( ἐ2β#λειας,( τοῦ
στDχου(καὶ(τῆς(δι*στασης(τοῦ(ρDλου(ἀκριβῶς(ποὺ(τὸ(Πνεῦ2α(τοὺς
ἔχει( ἀναθ#σει( νὰ( διαδρα2ατ3σουν(2#σα(στὴ(Δη2ιουργ3α ˙ (2ὲ(ἄλλα
λDγια,( εἶναι( συν*ρτηση( τῆς( προσφορᾶς( τῆς( κ*θε( 2ορφῆς( στὸ( ὅλο
ἔργο(τῆς(ἀποκατ*στασης(τῆς(Τ*ξης,(ἡ(ὁπο3α(διαταρ*χτηκε(ἀπὸ(τὸ
ὕψιστο( πνευ2ατικὸ( ἐκεῖνο( γεγονὸς( ποὺ( 2υθολογικὰ( τὸ
ἀποκαλ#σα2ε(«ΠτFση».

Κ*θε(ἀνεξαιρ#τως(φυσικὴ(2ορφὴ(ἕλκει(τὴν(καταγωγP(της(ἀπὸ
τὴν( ἴδια(Πηγὴ( καὶ( εἶναι( πλασ2#νη( σ?2φωνα( 2ὲ( κ*ποια( Ἰδ#α( ποὺ
πηγ*ζει(ἀπὸ(τὴ(θε3α(Φαντασ3α.(Ἐξ*λλου,(ὅλες(οἱ(Ἰδ#ες(εἶναι,(ὅπως
προαναφ#ρθηκε,( ἰσDτι2ες( 2εταξ?( τους.( Καὶ( ἀφοῦ( ἡ( κ*θε( 2ορφὴ
εἶναι( τὸ( ὑλικὸ( ἐπ#νδυ2α( 2ιᾶς( ἰδ#ας,( ὅλες( οἱ( φυσικὲς( 2ορφὲς( εἶναι
καὶ( αὐτὲς( ἰσDτι2ες( 2εταξ?( τους.( Ἂν( καὶ( ἰσDτι2ες,( ἐ2φαν3ζουν
ὡστDσο,( ἀπὸ( κατηγορ3α( σὲ( κατηγορ3α,( τερ*στιες( διαφορὲς( 2εταξ?
τους,( καὶ( β#βαια( ὄχι( 2Dνο( τὶς( 2ορφικὰ( ἐ2φανεῖς.( Οἱ( διαφορὲς
ἐτοῦτες,(ἐνῶ(δὲν(ἀναιροῦν(τὴν(ἰσοτι23α(τῶν(2ορφῶν,(ἀποδεικν?ουν
τὴ( 2ὴ( ἰσDτητ*( τους.( Ἄλλωστε,( ἐξ( ὁρισ2οῦ,( ἡ( ἰσοτι23α( ἀφορᾶ( τὴν
ἀναγνFριση(ἀξ3ας,( ἐνῶ( ἡ( ἰσDτητα(ἀφορᾶ(ποσὰ( ἢ(2εγ#θη.(ὩστDσο
ἐπικρατεῖ(γενικῶς(ἡ( ἐσφαλ2#νη( ἐντ?πωση(πὼς(οἱ(φυσικὲς(2ορφὲς
δὲν( εἶναι( ἰσDτι2ες( 2εταξ?( τους,( ἀντὶ( τῆς( ὀρθῆς( ἄποψης( πὼς( δὲν
εἶναι( ἴσες.(Ἐν(π*ση(περιπτFσει,(ἀπὸ(τὶς(παντοειδεῖς(διαφορὲς(ποὺ
ἐ2φαν3ζουν( οἱ( 2ορφὲς( στὴ( 2εταξ?( τους( σ?γκριση,( ξεχωρ3ζουν
ἐκεῖνες( οἱ( ὁποῖες( ἀφοροῦν( τὸ( βαθ2ὸ( ἀνταπDκρισης( τῶν( 2ορφῶν
πρὸς(τὸ(περιβ*λλον(τους(καθὼς(καὶ(τὸν(τρDπο(ἐπικοινων3ας(τους(2ὲ
αὐτὸ.

Κ*θε( φυσικὴ( 2ορφὴ( διαθ#τει( 2ιὰ( γλFσσα( ἐπικοινων3ας( 2ὲ( τὸ
περιβ*λλον(της,(εἴτε(αὐτὴ(ἀφορᾶ(τὴν(ὁ2ιλ3α(ὅταν(πρDκειται(γιὰ(τὸν
ἄνθρωπο,(εἴτε(τὴ(φωνP(ὅταν(πρDκειται(γιὰ(τὰ(λοιπὰ(ζῶα,(εἴτε(τ#λος
τὶς(δονPσεις(προκει2#νου(γιὰ(τὶς(2ορφὲς(τῆς(ἄβιας(ὕλης.(Ὁ(βαθ2ὸς
ἐπικοινων3ας(τῆς(κ*θε(φυσικῆς(2ορφῆς(2ὲ(τὶς(ὑπDλοιπες(δη2ιουργεῖ
23α( κλι2*κωση( τῶν( 2ορφῶν,( 2ὲ( ἀποκορ?φω2α( τὸν( ἄνθρωπο,
τουλ*χιστον( ἀπὸ( ἀνθρωποκεντρικὴ( θεFρηση( τοῦ( ζητP2ατος.( Ὁ
ἄνθρωπος( εἰδικDτερα( ἐπικοινωνεῖ( 2ὲ( λ#ξεις,( τὶς( ὁποῖες( ὁ( νοῦς( του
2ετατρ#πει( σὲ( ἔννοιες( κι( ἔτσι( 2πορεῖ( νὰ( διατυπFνει( λεκτικὰ( τὶς
ἰδ#ες(του.(ὩστDσο(δὲν(χρησι2οποιεῖ(τὸν(ἔναρθρο(λDγο(2Dνο(γιὰ(νὰ
ἐπικοινωνεῖ( 2ὲ( τὸ( περιβ*λλον( του,( ἀλλὰ( καὶ( γιὰ( νὰ( 2αρτυρεῖ( τὴ
σχ#ση(του(2ὲ(τὸ(Θεῖον.(Καὶ(τοῦτο(ἐπειδὴ(«ἡ"ὁ$ιλ'α"εἶναι"$'α"ἀπὸ"τὶς
ἐν"δυν5$ει"ἱκαν8τητες"τοῦ"ἀνθρ>που»,(2ὲ(τὴν(ὁπο3α(αὐτὸς(ἐκφρ*ζει
`ἢ( 2ᾶλλον( ὀφε3λει( νὰ( ἐκφρ*ζει`( τὸ( λDγο( τῆς( ὕπαρξPς( του,( ὅπως
ἄλλωστε( ἡ( ἴδια( ἡ( λ#ξη( λDγος( ἀ2φ3ση2α( ση2α3νει:( τὴν( αἰτ3α,( τὴ
σχ#ση(ἀλλὰ(καὶ(τὴ(λογικὴ(ἱκανDτητα(β#βαια.(Μὲ(ἄλλα(λDγια,(2ὲ(τὴν
ὁ2ιλ3α(ὀφε3λει(νὰ(δηλFνει(τὴν(αἰτ3α(τῆς(ὕπαρξPς(του(καθὼς(καὶ(τὴ
σχ#ση( του( πρὸς( τὸν( Δη2ιουργD.( Γι’( αὐτὸ( ἄλλωστε,( «ἡ" ὁ$ιλ'α
ἀποτελεῖ"ἀδι5ψευστη,"ἀλ5θητη"ἀπ8δειξη"τῆς"πνευ$ατικῆς"ὕψωσης"ἢ

κατ5πτωσης"τῆς"ἀνθρ>πινης"νοοτροπ'ας».

Ἡ(ἰσοτι23α(τῶν(φυσικῶν(2ορφῶν(δὲν(τὶς(καθιστᾶ,(λοιπDν,(ἴσες
2εταξ?(τους.(Κ*θε(ἄλλο(2*λιστα.(Καὶ(τοῦτο(ἐπειδὴ(ἡ(καθε23α(ἔχει
διαφορετικὸ( ρDλο( νὰ( διαδρα2ατ3σει,( νὰ( ἐπιτελ#σει( 2#σα( στὴν
τερ*στια( συ2φωνικὴ( ὀρχPστρα( τῆς( ὑλικῆς( Δη2ιουργ3ας.( Ἄλλωστε
πουθενὰ(2#σα(στὴ(Φ?ση(δὲν(διαπιστFνεται(ἡ(ὕπαρξη(τῆς(ἰσDτητας,

μεταξὺ τῆς ἱερῆς εἰκόνας καὶ τοῦ
θρησκευτικοῦ πίνακα
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2ιᾶς( ἔννοιας( τDσο( παρεξηγη2#νης.( Ὅσον( ἀφορᾶ( εἰδικDτερα( τὰ
ἀνθρFπινα( ὄντα,( αὐτὰ( δὲν( εἶναι( ἴσα( καὶ( γιὰ( ἕναν( ἐπιπροσθ#τως
λDγο( ἐκτὸς( ἀπὸ( τοὺς( προφανεῖς( βιολογικοὺς( καὶ( κοινωνικο`
ταξικοὺς( λDγους:( τὴ( 2οναδικDτητα( τῶν(φυσικῶν( καὶ( πνευ2ατικῶν
προδιαγραφῶν( τοῦ( καθενὸς( ξεχωριστ*,( τὴ( 2οναδικDτητα( δηλαδὴ
τῶν(ἰδιαζ8ντων"χαρακτηριστικῶν(του(κατὰ"τὸ"σῶ$α,"τὴν"ψυχὴ(καὶ(τὸ
πνεῦ$α( του,( τὰ( ὁποῖα( συγκροτοῦν( τὴ( φυσικP( του( προσωπικDτητα.
Ἑπο2#νως,(ἡ(2οναδικὴ(καὶ(ἀνεπαν*ληπτη(φυσικὴ(προσωπικDτητα
τοῦ( κ*θε( ἀνθρFπου( συντελεῖ( ὥστε( οἱ( ἄνθρωποι( νὰ( 2ὴν( εἶναι
«δο2ικὰ»( ἴσοι( 2εταξ?( τους( καὶ( ἀναιρεῖ( τὴν( ἐσφαλ2#νη( ἀντ3ληψη
πὼς(εἶναι(ἴσοι.(Ἡ(παρανοη2#νη(ἰσDτητα(ὅσον(ἀφορᾶ(τὰ(ἀνθρFπινα
ὄντα(πρ#πει( νὰ(ἀναφ#ρεται( 2Dνο( στὰ( ἴσα( δικαιF2ατα(ὡς(πρὸς( τὴ
Ζωὴ( ποὺ( πρ#πει( νὰ( τοὺς( ἀναγνωρ3ζονται,( λDγω( ἀκριβῶς( τῆς
ἀπDλυτης( ἰσοτι23ας( τους( ἀπ#ναντι( στὸ( Θεῖον,( καθὼς( καὶ( τὶς( ἴσες
δυνατDτητες( ποὺ( πρ#πει( νὰ( τοὺς( παρ#χονται( γιὰ( τὴν( ἐλε?θερη,
ἀπρDσκοπτη( καὶ( ὁλοκληρω2#νη( ἀν*πτυξη( τῆς( προσωπικDτητ*ς
τους,( 2ὲ( ἄλλα( λDγια( γιὰ( τὴν( αὐτοολοκλPρωσP( τους.( Ὅλοι
ἀνεξαιρ#τως(οἱ(ἄνθρωποι(ἔχουν,(λοιπDν,(τὸ(δικα3ω2α(νὰ(διεκδικοῦν
τὴν(ἰσDτητ*(τους(ἀπ#ναντι(στὸ(νD2ο(καὶ(τὴν(πολιτε3α,(νὰ(διεκδικοῦν
δηλαδὴ(τὴν(ἰσονο23α(καὶ(τὴν(ἰσοπολιτε3α(τῶν(π*ντων.

Κ*θε( φυσικὴ( 2ορφὴ( ἔχει,( ὅπως( προαναφ#ρθηκε,( ἕναν
ἀναντικατ*στατο( καὶ( ἑπο2#νως( 2οναδικὸ( ρDλο( νὰ( ἐπιτελ#σει( καὶ
εἶναι(πρὸς( τοῦτο(προικισ2#νη(2ὲ( τὶς(ἀπαρα3τητες( ἰδιDτητες.(Ὡς( ἐκ
το?του( βρ3σκεται( σὲ( ἀπDλυτη( ἰσοτι23α( `ὄχι( ὅ2ως,( ἐπαναλα2β*νω,
σὲ( ἰσDτητα`( 2ὲ( ὅλες( τὶς( ἄλλες( 2ορφὲς( τῆς( Δη2ιουργ3ας.(Ἡ( ἔννοια
τοῦ( ἀναντικατ*στατου( τοποθετεῖ( ὅλες( ἀνεξαιρ#τως( τὶς( 2ορφὲς( σὲ
ὁριζDντια( δι*ταξη( καὶ( παραλληλDτητα.( Ἀντιθ#τως,( ἡ
διαφοροπο3ηση( τῶν(2ορφῶν(ὡς(πρὸς( τὰ(καθPκοντα(ποὺ( ἔχουν(νὰ
ἐκπληρFσουν( καὶ( τοὺς( ρDλους( ποὺ( ἔχουν( νὰ( διαδρα2ατ3σουν,( τὶς
διαβαθ23ζει( καὶ( τὶς( καθιστᾶ( 2οναδικ#ς.( Ἄρα,( ὅλες( οἱ( 2ορφ#ς( εἶναι
ἰσDτι2ες,( πλὴν( ὅ2ως( διαβαθ2ισ2#νες.( Οἱ( 2ορφὲς,( λοιπDν,
ἱεραρχοῦνται( ὁριζDντια( ὡς( πρὸς( τὴν( τερ*στια( ποικιλ3α( τῶν( εἰδῶν
τους( καὶ( κ*θετα( ὡς( πρὸς( τὴ( σκοπι2Dτητ*( τους.( Στὸν( πνευ2ατικὸ
κDσ2ο( ἡ( ἱερ*ρχηση( τῶν( ὄντων( εἶναι( ση2ειακP.( Ἡ( διαβ*θ2ιση,
λοιπDν,(τῶν(φυσικῶν(2ορφῶν(δὲν(ση2α3νει(ἀνισοτι23α(2εταξ?(τους,
ση2α3νει(ὅ2ως(ἀνισDτητα.

Ὑπὸ( τὴν( ἔννοια( τῆς( ἀνισDτητας,( ἡ( ὁπο3α( χαρακτηρ3ζει
ἁπαξ*πασες( τὶς( φυσικὲς( 2ορφ#ς,( 2ποροῦ2ε( αὐτὲς( νὰ( τὶς
διακρ3νου2ε(σὲ(ἁπλο?στερες(καὶ(πολυπλοκDτερες(ἢ(συνθετDτερες.
Τὸ(ἀνθρFπινο(ὂν(εἶναι(τὸ(πολυπλοκDτερο(καὶ(συνθετDτερο(ἀπὸ(τὰ
γPινα(ὄντα,(εἶναι(τὸ(κορυφαῖο(ἐπ3γειο(εἶδος(ἔ2βιου(ὄντος.

Καθὼς( ὅλες( οἱ( ἐπὶ( 2#ρους( 2ορφὲς( 2#σα( στὸ( ἴδιο( εἶδος( εἶναι
ἀπDλυτα(ἰσDτι2ες(2εταξ?(τους,(ἐξ3σου(ἰσDτι2α(2εταξ?(τους(εἶναι(καὶ
ὅλα( τὰ( διαφορετικὰ( εἴδη,( ἀνεξαρτPτως( τῆς( διαβ*θ2ισPς( τους( ὣς
πρὸς(τὴ(σκοπι2Dτητα(καὶ(τὸ(ρDλο(τους(2#σα(στὴν(ὑλικὴ(Δη2ιουργ3α.
Καὶ(τοῦτο(ἐπειδὴ(εἶναι(ἀδιανDητο(νὰ(2ὴν(ἔχουν(ὅλα(ἀνεξαιρ#τως(τὰ
εἴδη( δη2ιουργηθεῖ( γιὰ( 2ιὰ( ἰσDτι2η( συ22ετοχP( τους( `ἀκD2α( κι( ἂν
αὐτὸ( δὲν( εἶναι( προφανὲς`( στὴν( ἐπ3τευξη( τοῦ( κοινοῦ( Ἔργου,( ποὺ
τοὺς( ἔχει( «ἐκ( κατασκευῆς»,( ἐκ( φ?σεως( ἀνατεθεῖ,( κατὰ( τὸν( ἴδιο
τρDπο( ποὺ( καὶ( ἡ( παρα2ικρDτερη( ψηφ3δα( ἔχει( τὴ( θ#ση( της( στὴ
φιλοτ#χνηση(ἑνὸς(ψηφιδωτοῦ,(χωρὶς(τὴν(ὁπο3α(δὲν(2πορεῖ(αὐτὸ(νὰ
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νοηθεῖ(ὁλοκληρω2#νο.(Ἔτσι(καὶ(σ’(ἕνα(δ#ντρο,(οἱ(ρ3ζες,(ὁ(κορ2Dς,(τὰ
κλαδιὰ(καὶ(τὸ(φ?λλω2*(του(ἐξυπηρετοῦν(τὸν( ἴδιο(σκοπD:(νὰ(ζPσει
τὸ(δ#ντρο,(καὶ(κανεὶς(δὲν(2πορεῖ(νὰ(ἰσχυριστεῖ(πὼς(κ*ποια(ἀπὸ(τὰ
παραπ*νω(στοιχεῖα(εἶναι(ἀχρε3αστα(στὸ(δ#ντρο.

ἈνακεφαλαιFνοντας:(ἡ(παρουσ3α(ὅλων(τῶν(φυσικῶν(2ορφῶν,
πλὴν(τοῦ(ἀνθρFπου,(ἀποσκοπεῖ(στὸ(νὰ(ἐκπληρFσουν(αὐτὲς(ἰσDτι2α
τὸ( ρDλο( ποὺ( τοὺς( ἔχει( ἀνατεθεῖ( ἀπὸ( τὸν( Δη2ιουργD( τους,
συ2β*λλοντας,(ἡ(καθε23α(2ὲ(τὸν(τρDπο(της,(στὴν(ὁλοκλPρωση(τοῦ
κ?κλου( τῆς( Ζωῆς.( Ὑπὸ( αὐτὴ( τὴν( ἔννοια,( 2ποροῦ2ε( δικα3ως( νὰ
χαρακτηρ3σου2ε( τὸ( ρDλο( τους(ὡς( ἑτερDνο2ο.(Ἀπεναντ3ας,( ὁ( ρDλος
τοῦ( ἀνθρFπου( εἶναι( αὐτDνο2ος,( πρωτοβουλιακDς,( ἐπειδὴ( διαθ#τει
αὐταντ3ληψη( καθὼς( καὶ( βαθ2ὸ( συνε3δησης( ὡς( σπ3θα( τοῦ
«ποιητικοῦ(θε3ου(ΝοDς,(πηγῆς(π*σης(ἀληθε3ας».(Ἡ(συνε3δησP( του
ἐξ*λλου(τὸν(διαφοροποιεῖ(ἀπὸ(ὅλες(ἀνεξαιρ#τως(τὶς(λοιπὲς(2ορφὲς
τῆς( ὑλικῆς( Δη2ιουργ3ας( καὶ( τὸν( παραλληλ3ζει( «κατ’" εἰκ8να" καὶ
ὁ$ο'ωσιν»( πρὸς( τὸν( ΘεD.( Ὡς( ἐκ( το?του( τὸν( καθιστᾶ( ἱκανὸ( νὰ
κατευθ?νει( τDσο( τὸν( ἑαυτD( του( ὅσο( καὶ( τὶς( λοιπὲς( 2ορφ#ς,
συντελFντας(ἔτσι(ὄχι(2Dνο(στὴ(δικP(του(ἐξ#λιξη(καὶ(ἀν#λιξη,(ἀλλὰ
καὶ(στὴν(ἐξ#λιξη(ὁλDκληρης(τῆς(Δη2ιουργ3ας.

Δὲν( εἶναι( ἀνFφελο( νὰ( τονιστεῖ( γι’( ἄλλη( 23α( φορὰ( στὸν
ἀναγνFστη( πFς( ὅλη( ἡ( παραπ*νω( θεFρηση( τῶν( 2ορφῶν( εἶναι
ἐντελῶς( ἀνθρωποκεντρικP.( Ποιὸς( ἄλλωστε( θεωρεῖ,( ποιὸς
ἀντιλα2β*νεται(ἐν(τ#λει(τὶς(2ορφ#ς;(Καὶ(ποιὸς(κ*νει(λDγο(περὶ(τῶν
2ορφῶν;(Ὁ(ἄνθρωπος(εἶναι(ἐκεῖνος(ποὺ(τοὺς(προσδ3δει(διαφορετικὴ
ση2ασ3α,( ἀν*λογα( 2ὲ( τὸ( βαθ2ὸ( ἀνταποκριτικDτητ*ς( τους( πρὸς
αὐτDν(καθὼς(καὶ(2ὲ(τὸ(βαθ2ὸ(χρησι2Dτητας(καὶ(εὐαρ#σκειας(ποὺ(ὁ
ἴδιος( εἰσπρ*ττει( ἀπ’( αὐτ#ς.( Ὁ( ἄνθρωπος( χρει*ζεται( ἐπ3σης( νὰ
τε2αχ3ζει( σὲ(2ορφὲς( τὴν( εἰκDνα(ποὺ(σχη2ατ3ζει( γιὰ( τὸν(ΚDσ2ο(2ὲ
β*ση( τὴ( νοητικP( του( λειτουργ3α,( 2ὲ( τὴν( ὁπο3α( τὸν( προ3κισε( ὁ
Δη2ιουργDς(του.(Ἄλλωστε(κι(αὐτὸς(ὁ(χῶρος(καὶ(ὁ(χρDνος(δὲν(εἶναι
παρὰ(δ?ο(βασικὲς(2ορφ#ς,(οἱ(ὁποῖες(περιλα2β*νουν(τὶς(ὑπDλοιπες
2ορφ#ς.(Σὲ(ἄλλες(ὅ2ως(πραγ2ατικDτητες(ὁ(χῶρος(καὶ(ὁ(χρDνος(εἶναι
ἀνυπDστατοι.( Ἡ( ἀνθρFπινη( θεFρηση( τῶν( 2ορφῶν( δὲν( ἀποτελεῖ,
λοιπDν,( 23α( ἐξ( ἀντικει2#νου(ἀλPθεια,( ἀλλὰ( τὴν( ὑποκει2ενικDτητα
ποὺ( ἀναγκαστικὰ( βιFνει( ὁ( ἄνθρωπος( 2#σα( ἀπὸ( τὴ( χωροχρονικὴ
σ?2βαση,( τὴν(ὁπο3α(ὁ( ἴδιος( ὁ(ἀνθρFπινος(νοῦς( ἐπεξεργ*ζεται(καὶ
ἀποδ#χεται( ὡς( κοινὸ( συ2φFνη2α,( β*σει( τῶν( πληροφοριῶν( 2ὲ( τὶς
ὁποῖες( τὸν( τροφοδοτοῦν( οἱ( αἰσθPσεις( του( καθὼς( συγκρο?ονται( 2ὲ
τὴν( πραγ2ατικDτητα.( Τὸ( παρ*δοξο( ὡστDσο( εἶναι( πὼς( ὁ( ἴδιος( ὁ
ἀνθρFπινος( νοῦς(ποὺ(ἀντιλα2β*νεται( τὸν(2ορφοποιη2#νο( κDσ2ο,
2πορεῖ( ἐξ3σου( νὰ( ἀντιλα2β*νεται( καὶ( τὴν( ἀνα3ρεσP( του( ὡς
ψευδα3σθησης( (ἰνδ.( Μ*για),( σ?2φωνα( ἄλλωστε( καὶ( 2ὲ( τὰ
ἐντυπωσιακ*(εὑρP2ατα(τῆς(σ?γχρονης(κβαντικῆς(φυσικῆς.

*Πρωτοδη2οσιε?τηκε( στὸ( περιοδικὸ( ΠΑΡΟΔΟΣ,( τχ( 26`27,( [Ἀπρ.
2009],(σσ.(2981`2984.
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