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Περὶ τῆς μοναδικότητας τῶν μορφῶν

Περὶ%τῆς%)οναδικ0τητας%τῶν%)ορφῶν[*]

Στὸν%Μιχ;λη%Κατσ?κα

Στὴ%Δη)ιουργ?α,%ἡ%ἀπειροσHνη%τοῦ%θε?ου%Ἑνὸς%)ᾶς%ὁδηγεῖ%στὴν
ἸδPα%τῆς%Μοναδικ0τητας.

Ἡ% Μοναδικ0τητα% εἶναι% θεῖος% Ν0)ος,% ὁ% ὁποῖος% διPπει% τὴν
ποικιλ0τροπη%ἐκδ?πλωση%τοῦ%θε?ου%Ὄντος%)Pσα%στὴ%Δη)ιουργ?α%γιὰ
τὴν% ὑπηρPτηση% ἀπειρ;ριθ)ων% σκοπι)οτZτων% )ὲς% στὸ% πλα?σιο% τοῦ
θε?ου%Ἑν0ς.%Ὁ%Θεὸς%οὐδPποτε%ἐπαναλα)β;νει%τὸν%«ἑαυτ0»%Του.%Ὡς
ἐκ% τοHτου,% ἐκεῖνο% ποὺ% ἀποκαλοῦ)ε% ἀπειροσHνη% τοῦ% Θεοῦ% τὸ
ἀντιλα)βαν0)αστε%στὴ%διαφορετικ0τητα%τῶν%ἄπειρων% gκαθ’%ἡ)ᾶςg
ἐκφρ;σεiν%Του.%Δὲν%νοεῖται%νὰ%ἐκδηλiνεται%ὁ%Θεὸς%ὁ)οιοτρ0πως,
ἀφοῦ%δὲν%ἐνεργεῖ%ποτὲ%ἄσκοπα.%Ἔτσι,%κ;θε%ἸδPα%Του%νοεῖται%ἅπαξ
διὰ%παντ0ς.%Ἔστω%καὶ%)0νο% δHο% ταυτ0ση)ες% ἸδPες% στὸ%Θεῖον% εἶναι
κ;τι% τὸ% παντελῶς% ἀδιαν0ητο.% Ἂν% ὁ% Θεὸς% ἐκφραζ0ταν% δHο% φορὲς
πανο)οι0τυπα,% τοῦτο% δὲν% θὰ% ἦταν% )0νον% ἄσκοπο% καὶ% ἀσH)βατο
πρὸς% τὴ% θε?α% Οἰκονο)?α,% ἀλλὰ% θὰ% κατPλυε% τὸ% λ0γο% τῆς
πολλαπλ0τητας% πρὸς% τὴ% Μον;δα.% Ὀρθῶς% λPγεται,% λοιπ0ν,% ὅτι% τὸ
Θεῖον%)ελ?ζεται,%ἀλλὰ%δὲν%διαιρεῖται.

Ἄπειρες% λοιπὸν% καὶ% )οναδικὲς% εἶναι% οἱ% θεῖες% ἸδPες ˙ % ἄπειρες,
)οναδικὲς% καὶ% ἀνεπαν;ληπτες% ἐπ?σης% οἱ% διακεκρι)Pνες% ἐκφρ;σεις
τους% στὸν% κ0σ)ο% τῆς% ὕλης,% δηλαδὴ% οἱ% παντοειδεῖς% )ορφPς,% ἄπειρη
καὶ% ἡ% ποικιλ?α% καὶ% ἡ% ἱερ;ρχηση% τῶν% ἰσ0τι)ων% )Pν,% πλὴν% ὅ)ως% ὄχι
ἴσων%)εταξH%τους,%)ορφῶν%β;σει%τῆς%σκοπι)0τητ;ς%τους.%Οὔτε%ἕνα
φHλλο% δPντρου% δὲν% εἶναι% παρ0)οιο% )ὲ% ὁποιοδZποτε%φHλλο% ὑπῆρξε
ποτP,% ὑπ;ρχει% καὶ% θὰ% ὑπ;ρξει% στὸν% αἰiνα% τὸν% ἅπαντα.% Οὔτε% )?α
)ορφὴ% δὲν% ἔχει% νὰ% ὑπηρετZσει% τὴν% ἴδια% ἀκριβῶς% σκοπι)0τητα% )ὲ
κ;ποιαν% ἄλλη.% Κ;θε% )ορφὴ% ὑπηρετεῖ,% )Pσα% στοὺς% αἰῶνες,% ἕναν
εἰδικὸ% σκοπ0,% ὥστε% ὅλες% )αζὶ% συνεργαζ0)ενες% νὰ% ὑπηρετZσουν
τελικὰ% τ0ν% Ἕνα% καὶ% Μοναδικὸ% Σκοπ0,% συνθPτοντας% ταυτ0χρονα
αὐτὴ%τὴν%ἀπαρ;)ιλλη%Ἁρ)ον?α%ποὺ%διPπει%τὴ%λειτουργ?α%τῆς%ΦHσης.
Τὴν%περὶ%)οναδικ0τητας%αὐτὴ%θPση%τὴν%ἀποδεικνHει%περ?τρανα%καὶ
ἀπ0λυτα% –στὸ% ἀνθρiπινο% τουλ;χιστον% ὂνg% ἡ% ὕπαρξη% τῶν
δακτυλικῶν% ἀποτυπω);των% ποὺ% ἀποτελοῦν% τὴν% ἀνεπαν;ληπτη
ὑλικὴ%ταυτ0τητα%κ;θε%ἀτ0)ου,%ἀκ0)α%καὶ%στὶς%περιπτiσεις%ἐκεῖνες
ποὺ%ἔχου)ε%νὰ%κ;νου)ε%)ὲ%τοὺς%λεγ0)ενους%)ονοζυγῶτες%διδH)ους.
Τελευταῖα% δP,% ἐκτὸς% ἀπὸ% τὴ% δακτυλοσκ0πηση,% καὶ% ἡ% ἰριδοσκ0πηση
ἀποτελεῖ,%)εταξὺ%ἄλλων,%τὸν%πιὸ%εὐPλικτο%καὶ%ἀσφαλPστερο%τρ0πο
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ποὺ% χρησι)οποιεῖ% ἡ% βιο)ετρικὴ% γιὰ% τὴν% ταχε?α% ἀναγνiριση% τῆς
ταυτ0τητας%τοῦ%ἀτ0)ου.%Γιατὶ%ἡ%βιο)ετρικὴ%χρησι)οποιεῖ%ἐπ?σης%τὸ
παλα)ιαῖο%ἀποτHπω)α,%δι;φορα%ἄλλα%στοιχεῖα%τοῦ%προσiπου%τοῦ
ἀτ0)ου,% τὰ% ὁποῖα% ὅ)ως% δὲν% εἶναι% πρὸς% τὸ% παρὸν% τ0σο
ἀποτελεσ)ατικ;,%καθὼς%καὶ%τὸ%γενετικὸ%ἀποτHπω)α,%τὸ%ὁποῖο%εἶναι
)ὲν% τὸ% πιὸ% ἀξι0πιστο% )Pσον,% ἀλλὰ% δὲν% προβλPπεται% ἐπὶ% τοῦ
παρ0ντος%νὰ%χρησι)οποιηθεῖ%εὐρPως%λ0γω%δυσχερειῶν%οἰκονο)ικῆς
φHσεως%καθὼς%καὶ%λ0γω%δυσκολ?ας%γιὰ%τὴν%ἀπ0κτηση%καὶ%ἀν;λυση
τῶν%δεδο)Pνων%του.

Μοναδικὲς% εἰκ0νες% τῶν% θε?ων% Ἰδεῶν% εἶναι,% φυσικ;,% καὶ% οἱ
αἰθερικὲς% προτυπiσεις% τῶν% )ορφῶν,% ὅ)ως% ὅλες% )αζ?,% σὰν
ἀπειρ;ριθ)ες% ψηφ?δες,% συνθPτουν% τὴν% εἰκ0να% τῆς% ἑνια?ας
Δη)ιουργ?ας%ὡς%ἀπPραντου%ψηφιδωτοῦ.

Κ;θε% )ορφὴ% διακρ?νεται% γιὰ% ἕνα% σHνολο% ἰδιοτZτων,% )ὲ% τὶς
ὁποῖες% κ;νει% αἰσθητὴ% τὴν% παρουσ?α% της% )Pσα% στὸ% χωροχρ0νο,
ὑπηρετiντας% )ὲ% )οναδικὸ% καὶ% ἀνεπαν;ληπτο% τρ0πο% τὴν
ἀναγκαι0τητα%τῆς%δεδο)Pνης%στιγ)ῆς,%κατὰ%τὴν%ὁπο?α%ἐ)φαν?ζεται.
Ὅταν%λP)ε%πὼς%)ιὰ%)ορφὴ%διαφPρει%ἀπὸ%κ;ποιαν%ἄλλη,% ἐννοοῦ)ε
πὼς%ἡ%)ορφὴ%αὐτὴ%ἔχει%διαφορετικὲς% ἰδι0τητες%καὶ%χαρακτηριστικὰ
γνωρ?σ)ατα%ἀπὸ% τὴν%ἄλλη.% Τοῦτο% ἰσχHει% ἀκ0)α%κι% ὅταν% ἐνδPχεται
)ιὰ% )ορφὴ% νὰ% ἐ)φαν?ζει% πλῆθος% ὁ)οιοτZτων% )ὲ% κ;ποιαν% ἄλλη ˙
ἀρκεῖ%ἕνα%καὶ%)0νον%ἰδι;ζον%χαρακτηριστικ0%της%γνiρισ)α,%)?α%καὶ
)0νο% ξεχωριστὴ% ἰδι0τητ;% της,% γιὰ% νὰ% τὴ% διαφοροποιεῖ% ἀπὸ% )?αν
ἄλλη,% ἔστω% καὶ% ἂν% ὅλα% τὰ% ὑπ0λοιπα% χαρακτηριστικ;% τους% εἶναι
πανο)οι0τυπα.

Καθὼς% τὰ% π;ντα% ἀνεξαιρPτως% στὴ% ΦHση% εἶναι% )οναδικ;,% οἱ
ἄνθρωποι% εἶναι% ἐπ?σης%διαφορετικοὶ%)εταξH%τους,%ἀφοῦ%ὁ%καθPνας
ἐκφρ;ζει% ἕνα% βαθ)ὸ% )ιᾶς% τουλ;χιστον% ἀρετῆς% ἢ% συνδυασ)οῦ
ἀρετῶν% διαφορετικὸ% ἀπὸ% ἐκεῖνον% ὁποιουδZποτε% ἄλλου
συνανθρiπου% του.% Ἡ% )οναδικ0τητα% κ;νει,% λοιπ0ν,% καὶ% στὸ
ἀνθρiπινο% ὂν% τὴν% ἐ)φ;νισZ% της% )Pσω% τῶν% ἰδιαζ&ντων,% τῶν
ἰδιαιτ*ρων, χαρακτηριστικῶν, του, κατὰ, τὸ, πνεῦ9α% (ὅπως% π.χ.% ἡ
παρατηρητικ0τητα,% ἡ% εὐστροφ?α% κ.ἄ.),% τὴν, ψυχὴ, (ὅπως% π.χ.% ἡ
εὐαισθησ?α,% ἡ% φιλαυτ?α% κ.ἄ.)% καὶ, τὸ, σῶ9α, (ὅπως% π.χ.% τὸ% ὕψος,% τὸ
χρῶ)α%τῶν%)αλλιῶν%κ.ἄ.)˙%τοῦτα%δὲν%εἶναι%ἄλλα%ἀπὸ%τὶς%σφραγ?δες
)ιᾶς% θε?ας% ἀκτ?νας% π;νω% στὶς% τρεῖς% ὑποστ;σεις% του% –τὴν
πνευ)ατικZ,% τὴν% ψυχικὴ% καὶ% τὴν% ὑλικZg,% ἀκτ?νας% τῆς% ὁπο?ας
ἀποτελεῖ%τὴν%ἀπ0ληξη%στὸν%κ0σ)ο%τοῦτο.%Ἔτσι,%κ;θε%ἀνθρiπινο%ὄν,
ὡς% ἀποτHπω)α% τῆς% προβολῆς% )?ας% θε?ας% ἸδPας% στὸν% κ0σ)ο% τῆς
ὕλης,% ὄντας% κατὰ% )?α% θεiρηση% τρισυπ0στατο,% φPρει% τὴ% σφραγ?δα
τῆς% ἸδPας% αὐτῆς% στὴν% ὅλη% του% συγκρ0τηση,% δηλαδὴ% στὸ% πνεῦ)α,
στὴν%ψυχὴ%καὶ%στὸ%σῶ)α%του,%καὶ%διαφPρει%ὡς%πρὸς%τὴν%ποικιλ?α%καὶ
τὴ% χροιὰ% τῶν% ἰδιοτZτων% ποὺ% ἐ)φαν?ζει% κατὰ% ἕναν% ὁρισ)Pνο
συνδυασ)ὸ%καὶ% τρ0πο,%)ὲ%ἄλλα%λ0για% διαφPρει%ὡς%πρὸς% τὴ%φυσικ>
του,προσωπικ&τητα.% Συνεπῶς,% ἡ%)οναδικ0τητα%ἀφορᾶ%καὶ% τὶς% τρεῖς
ὑποστ;σεις%τοῦ%ἀνθρiπινου%ὄντος.%Γιὰ%τὸ%λ0γο%αὐτ0ν,%οἱ%ἄνθρωποι
διαφPρουν% )εταξH% τους% ὄχι% )0νον% ὡς% πρὸς% τὰ% σω)ατικ;% τους
γνωρ?σ)ατα,%ποὺ%εἶναι%ἄλλωστε%καὶ%τὰ%ἐ)φανPστερα,%ἀλλὰ%καὶ%ὡς
πρὸς%τὴν%ψυχοσHνθεση,%τὶς%δεξι0τητες,%τὶς%τ;σεις,%τὸν%τρ0πο%σκPψης
καὶ% ἀντ?ληψης,% τὴ% νοοτροπ?α% τους% κ.λπ.,% κοντολογὶς% ὡς% πρὸς% τὰ
π;ντα,%ἀκ0)α%κι%ὅταν%ἐκδηλiνουν%παραπλZσιες%ἀρετPς.
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Ἡ% )οναδικὴ% καὶ% ἀνεπαν;ληπτη% προσωπικ0τητα,% τὴν% ὁπο?α
κατPχει% κ;θε% ἀνεξαιρPτως% ἀνθρiπινο% ὄν,% ἐντ;σσεται% κι% αὐτZ,% ὡς
ἐξυπακοHεται,%)Pσα%στὸ%πλα?σιο%τῆς%Μοναδικ0τητας,%ἡ%ὁπο?α%διPπει
ὁλ0κληρη%τὴ%Δη)ιουργ?α%καὶ,%φυσικῴ%τῷ%λ0γῳ,%τὴν%ἀνθρωπ0τητα˙
κι% ἐπειδὴ% οἱ%Ν0)οι% εἶναι% δη)ιουργικο?,% ἡ%Μοναδικ0τητα%ὡς%Ν0)ος
εἶναι%κι%αὐτZ,%ἀκ0)α%κι%ὅταν%ἀφορᾶ%τὸν%κ0σ)ο%τοῦτο,%δη)ιουργικZ.
Ἡ% Μοναδικ0τητα% εἶναι% τελικὰ% ἐκε?νη% ποὺ% ἐπιτρPπει% στὴν% καλῶς
ἐννοοH)ενη% ἀ)οιβαι0τητα,% θε)Pλιο% κ;θε% κοινωνικῆς% ζωῆς,% νὰ
χρω)ατ?ζει%τὶς%)εταξὺ%τῶν%ἀτ0)ων%σχPσεις%)Pσα%σὲ%)ιὰ%ὁ);δα.%Γι’
αὐτ0,% τὸ% κοινωνικὸ% ἐκεῖνο% σHνολο% ποὺ% χαρακτηρ?ζεται% ἀπὸ% ὀρθὴ
ἀ)οιβαι0τητα% τῶν% )ελῶν% του% δὲν% νοεῖται% νὰ% ἐ)ποδ?ζει% τὶς
ἐλευθερ?ες%τοῦ%ἀτ0)ου,%οὔτε%τὴν%ἀνεξαρτησ?α%τῆς%προσωπικ0τητ;ς
του.% Ἀπεναντ?ας,% οἱ% εὐνοϊκὲς% συνθῆκες% ἀγ;πης% καὶ% ἀγαστῆς
συνHπαρξης% ποὺ% ἐπικρατοῦν% σ’% ἕνα% τPτοιο% ὑγιὲς% κοινωνικὸ
περιβ;λλον,% ἐπιτρPπουν% σὲ% κ;θε% ἄτο)ο% νὰ% ἐκφρ;ζει% καὶ% νὰ
βεβαιiνει% ἀπρ0σκοπτα,% ἀνε)π0διστα,% τὴ% )οναδικ0τητα% τῆς
προσωπικ0τητ;ς%του,%ἐπ’%ὠφελε?ᾳ%τοῦ%κοινωνικοῦ%συν0λου.

Τὰ%ἰδι?ζοντα,,%λοιπ0ν,%χαρακτηριστικὰ%ἑνὸς%ἀνθρiπου%–κατὰ%τὸ
πνεῦ9α,%τὴν%ψυχὴ%καὶ%τὸ%σῶ9αg,%τὰ%ὁποῖα%συγκροτοῦν%τὴ%φυσικ>,του
προσωπικ&τητα,% δὲν% τὰ% φPρει% κανPνας% ἄλλος% ἄνθρωπος% τοῦ
παρ0ντος,% οὔτε% τὰ% ἔφερε%στὸ%παρελθ0ν,% οὔτε% καὶ% θὰ% τὰ%φPρει% στὸ
)Pλλον.% Αὐτὰ% εἶναι% ποὺ% χρω)ατ?ζουν% )ὲ% )οναδικὸ% καὶ
ἀνεπαν;ληπτο% τρ0πο% τὶς% ἐν, δυν?9ει, ἱκαν&τητες% τῶν% τριῶν
ὑποστ;σεων%τοῦ%ἀνθρiπινου%ὄντος,%ἱκαν0τητες%ποH,%αὐτPς,%εἶναι%οἱ
ἴδιες%γιὰ%ὅλους%ἀνεξαιρPτως%τοὺς%ἀνθρiπους,%ἂν%καὶ%)ὲ%διαφορετικὸ
τρ0πο% ἐκδηλω)Pνες% ἀπὸ% ἄνθρωπο% σὲ% ἄνθρωπο.% Αὐτὲς% εἶναι
εἰδικ0τερα:%α)%ἡ,κDνηση,,ἡ,ὁ9ιλDα,καὶ,οἱ,π*ντε,αἰσθ>σεις%ὅσον%ἀφορᾶ
τὸ%σῶ)α,%β)%ἡ,δεκτικ&τητα,,ἡ,αἰσθαντικ&τητα,καὶ,ἡ,9εταφορικ&τητα
ὅσον%ἀφορᾶ%τὴν%ψυχὴ%καὶ%γ)%ἡ,φαντασDα,,ἡ,βοJληση,καὶ,ἡ,ἰσχὺς%ὅσον
ἀφορᾶ% τὸ% πνεῦ)α.% Τὰ% ἰδι?ζοντα, χαρακτηριστικὰ% ἑνὸς
συγκεκρι)Pνου% ἀνθρiπου% καὶ% σὲ% συγκεκρι)Pνο% συνδυασ)ὸ
ἐ)φαν?ζονται,% λοιπ0ν,% ἅπαξ% καὶ% διὰ% παντ0ς,% συγχρ0νως% )ὲ% τὴν
ἐ)φ;νιση% τοῦ% ἐν% λ0γω% ἀνθρiπου% στὸν% κ0σ)ο% )ας.% Οἱ% ἐν, δυν?9ει
ὅ)ως% ἀνθρiπινες% ἱκαν&τητες, εἶναι% κοινὲς% σὲ% ὅλους% τοὺς
ἀνθρiπους,%ἀσχPτως%)ὲ%τὸ%πῶς%τὶς%ἐκφρ;ζει%ὁ%κ;θε%ἄνθρωπος.

Ἡ%Μοναδικ0τητα%ὡς%θεῖος%Ν0)ος%εἶναι,%)ὲς%στὴν%ἀπολυτ0τητ;
της,%ἀπαραβ?αστη%ἐκ%)Pρους%τοῦ%ἀνθρiπου.%Κατὰ%συνPπεια,%ἀκ0)α
καὶ% στὴν% περ?πτωση% τῆς% κλωνοπο?ησης,% ἡ% Μοναδικ0τητα% δὲν
καταστρατηγεῖται,% ἀφοῦ% καὶ% τὸ% ἔ)βιοgκλῶνος% ποὺ% θὰ% γεννηθεῖ
)Pσω%)ιᾶς%τPτοιας%διαδικασ?ας%θὰ%εἶναι%τελικὰ%διαφορετικὸ%ἀπὸ%τὸν
«γεννZτορ;»%του˙%γιατὶ,%καὶ%)0νο%λ0γω%τοῦ%διαφορετικοῦ%χρ0νου%τῆς
ἐ)φ;νισZς% του% π;νω% στὴ% γῆ,% καὶ% )0νο% λ0γω% τοῦ% διαφορετικοῦ
χiρου% τῆς% ἐ)φ;νισZς% του,% γ?νεται% ἀντικε?)ενο% ἐπιρροῆς
διαφορετικῶν%κοσ)ικῶν%δονZσεων%ἀπὸ%τὶς%δονZσεις%ποὺ%ὑπPστη%τὸ
ἔ)βιο% ἐκεῖνο% ὄν,% τοῦ% ὁπο?ου% ἀποτελεῖ% κλωνοποιη)Pνο% –ἀλλὰ% ὄχι
πιστ0,%πανο)οι0τυποg%«ἀντ?γραφο».

Τὰ% ἀνθρiπινα% ὄντα% εἶναι,% λοιπ0ν,% διαφορετικὰ% )εταξH% τους,
ἀκ0)α%κι%ἂν%ἐ)φαν?ζουν%τερ;στιες%ἐνδεχο)Pνως%ὁ)οι0τητες,%ὅ)ως%ἡ
διαφορετικ0τητ;% τους% δὲν%ἀποκλε?ει% τὴν%πιθαν0τητα%ὁ)οιογPνειας
)εταξὺ% κ;ποιων% ἀπ’% αὐτὰ% ὡς% πρ0ς,% λ0γου% χ;ριν,% τὶς% κλ?σεις,% τὸν
τρ0πο% ἐκδZλωσης,% τὰ% ἐνδιαφPροντα,% τὶς% συνZθειPς% τους% κ.λπ.% Οἱ
ἄνθρωποι% )πορεῖ% νὰ% εἶναι% δηλαδὴ% ὁ)οιογενεῖς% ὡς% πρὸς% τὶς% θεῖες
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Ἀρετὲς%ποὺ% ἐκφρ;ζουν,% δὲν%παHουν%ὡστ0σο% νὰ% διαφPρουν%)εταξH
τους%ὡς%πρὸς%τὸν%τρ0πο%καὶ%τὸ%βαθ)ὸ%ποὺ%τὶς%ἐκφρ;ζουν.

ΜPσα%στὴ%ΦHση%παρατηροῦ)ε%πὼς%ἡ%δHνα)η%τῆς%ὁ)οιογPνειας
συντελεῖ% στὸ% νὰ% συναθρο?ζονται,% νὰ% συγκεντρiνονται% καὶ% νὰ
ὁ)αδοποιοῦνται% οἱ% )ορφὲς% τοῦ% ἴδιου% εἴδους% ἔτσι% ὥστε% νὰ
δη)ιουργεῖται%ἕνα%ἰδια?τερο,%τρ0πον%τιν;,%περιβ;λλον%γιὰ%κ;θε%ἐπὶ
)Pρους%εἶδος,%)Pσα%στὸ%ὁποῖο%νὰ%)πορεῖ%αὐτὸ%νὰ%ὑπ;ρχει%καὶ%νὰ%δρᾶ
)ὲ%ἀσφ;λεια.

ΜPσα% σὲ% τοῦτο% λοιπὸν% τὸ% κλ?)α% ἀγχιστε?ας,% ὁ)οιογPνειας,% τὸ
ὁποῖο%εὐνοεῖ%τὴ%συγκPντρωση%τῶν%ὁ)οειδῶν%ἢ%ὁ)οιογενῶν%ἀτ0)ων,
κ;θε%ἄτο)ο%τῆς%ὕλης%ἕλκει%πρὸς%τ0ν%ἑαυτ0%του%τὸ%ἄτο)ο%τοῦ%δικοῦ
του% στοιχε?ου,% τὰ% δὲ% ἄτο)α% συνενοH)ενα% σχη)ατ?ζουν% ἔτσι% )ιὰ
φυσικὴ%)ορφZ,% ἡ% ὁπο?α% βρ?σκεται% συνZθως% σὲ% στενὴ% γειτν?αση%)ὲ
ἄλλες% ὁ)οειδεῖς% )ορφPς.% Τοῦτος% εἶναι% ὁ% λ0γος% ποὺ% οἱ% ἄνθρωποι
εἴθισται% νὰ% ζοῦν% κατὰ% οἰκογPνειες% καὶ% κατὰ% εὐρHτερες% κοινωνικὲς
ὁ);δες%ὅπως%οἱ%κοιν0τητες,% οἱ%φ;ρες,% οἱ% κ;στες,% οἱ%φυλPς,% τὰ% ἔθνη
κ.λπ.% Τὸ% ἴδιο% ἄλλωστε% παρατηροῦ)ε% νὰ% συ)βα?νει% καὶ% )ὲ% τὰ
ὑπ0λοιπα%θηλαστικ;,%τὰ%πτην;,%τὰ%ἔντο)α%καὶ%τὰ%ψ;ρια%ποὺ%ζοῦν
συνZθως% σὲ% ἀγPλες,% σὲ% κοπ;δια,% σὲ% σ)Zνη,% σὲ% σ);ρια.% Τὰ% δ;ση
ἀποτελοῦνται%ἀπὸ%χιλι;δες%ὁ)οειδὴ%δPντρα%(π.χ.%τὸ%ἐλατ0δασος,%τὸ
πευκ0δασος% κ.ἄ.),% καὶ% οἱ% φυτεῖες% ἀπὸ% ὁ)οειδὴ% φυτ;% (π.χ.
ζαχαροκ;λα)α,%)παν;νες,%καφε0δεντρα%κ.ἄ.).%Τὸ%ἴδιο%βPβαια%ἰσχHει
ἐπ?σης% γιὰ% ὅλες% τὶς% φυσικὲς% )ορφὲς% ἄβιας% ὕλης.% Ὁ% ἄνθρακας
ἀνευρ?σκεται% σὲ% ἀνθρακοφ0ρα% κοιτ;σ)ατα,% ὁ% χρυσὸς% σὲ
χρυσοφ0ρα,% τὰ% δια);ντια% σὲ% ἀδα)αντοφ0ρα% καὶ% τὸ% πετρPλαιο% σὲ
φλPβα%πετρελα?ου.%Τοῦτο%ἀποδεικνHει%περ?τρανα%πὼς%κ;θε%)ορφὴ
χρει;ζεται% τὸ% ἰδια?τερο,% συγγενικ0% της% περιβ;λλον% γιὰ% νὰ
«ὑπ;ρξει».

Ἡ%)οναδικ0τητα%ὅ)ως%δὲν%χαρακτηρ?ζει%ἀποκλειστικὰ%καὶ%)0νο
τὶς%φυσικὲς%)ορφὲς%τῆς%Δη)ιουργ?ας%ἀλλὰ%καὶ%τὶς%ἀνθρωποπο?ητες
)ορφPς.% Καὶ% γιὰ% )ὲν% τὶς% καλλιτεχνικὲς% )ορφὲς% τοῦτο% εἶναι
προφανPς,%ἀφοῦ%αὐτὲς%ἀποτελοῦν%ἐκφρ;σεις%στὸ%χῶρο%τῶν%καλῶν
τεχνῶν%διαφορετικῶν%καλλιτεχνῶν,%οἱ%ὁποῖοι%τὶς%σφραγ?ζουν%)ὲ%τὴ
)οναδικ0τητα% τῆς% ἰδια?τερης%προσωπικ0τητ;ς% τους.%Δὲν%συ)βα?νει
ὅ)ως% τὸ% ἴδιο,% θὰ% ἔλεγε% ἕνας% ἐπιπ0λαιος% παρατηρητZς,% )ὲ% τὶς
ἀνθρωποπο?ητες% ἐκεῖνες% )ορφPς,% οἱ% ὁποῖες% ἀφοροῦν% βιο)ηχανικ;,
ἐν% σειρᾷ% παραγ0)ενα,% προϊ0ντα% ποὺ% φα?νονται% πανο)οι0τυπα.
ἘντοHτοις% καὶ% αὐτὲς% ἀκ0)α% οἱ% τεχνητὲς% )ορφPς,% παρὰ% τὰ
φαιν0)ενα,% εἶναι% κατ’% οὐσ?αν% διαφορετικὲς% )εταξH% τους,% ἐφ0σον
θεωρZσου)ε% ἁπλῶς% καὶ% )0νο% τὴ% διαφορετικὴ% )οριακZ% τους% ἔστω
σHνθεση% καθὼς% καὶ% τὸν% διαφορετικὸ% χρ0νο% καὶ% τὶς% διαφορετικὲς
συνθῆκες%κατασκευῆς%τους.%Ἐξ;λλου,%τὸ%γεγονὸς%καὶ%)0νο%ὅτι%δὲν
καταλα)β;νουν% ὅλες% τὴν% ἴδια% θPση% )Pσα% στὸ% χῶρο% ἀρκεῖ% ἐπ?σης
ὥστε% νὰ% χαρακτηριστοῦν% διαφορετικὲς% )εταξH% τους.% Τὰ% π;ντα,
λοιπ0ν,%σφραγ?ζονται%ἀπὸ%τὴ%Μοναδικ0τητα.

Ἑπο)Pνως% ἡ% Μοναδικ0τητα% ὡς% θεῖος% Ν0)ος% δὲν% ἐπιδPχεται
ἐξαιρPσεις% καὶ% δὲν% εἶναι% δυνατὸν% νὰ% παραβιαστεῖ% ἀπὸ% τὴ% ΦHση,
ἀκ0)α%δὲ%λιγ0τερο%ἀπὸ% τὸν%ἄνθρωπο,%γιὰ%κα)?α%ἀνεξαιρPτως%ἀπὸ
τὶς%)ορφPς,%εἴτε%αὐτὲς%εἶναι%φυσικὲς%εἴτε%τεχνητPς.
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*Πρωτοδη)οσιεHτηκε% στὸ%περιοδικὸ%ΠΑΡΟΔΟΣ,% τχ% 19,% [Ἀπρ.% 2008],
σσ.% 2204g2208,% ὑπὸ% τὸν% ἐλαφρῶς% παραλλαγ)Pνο% τ?τλο% «ΣκPψεις
π;νω%στὴ%)οναδικ0τητα%τῶν%)ορφῶν».
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