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Πληροφορίες

Ὁ"ἄνθρωπος"ὡς"δη.ιουργὸς"ὑλικῶν".ορφῶν[*]
Μν<.η"ΕὐαγγελAας"ΜποBρα

Γιὰ" νὰ" γAνει" ὁποιοδ<ποτε" δη.ιοBργη.α" χρειHζεται" ἡ" ὕπαρξη
.ιᾶς"ἸδOας"καθὼς"καὶ"ἡ"πρRτη"ὕλη,".ὲ"τὸ"ἐπOνδυ.α"τῆς"ὁποAας"θὰ
ἐ.φανιστεῖ" ἡ" ἸδOα" αὐτ<." Ἐκεῖνο" ποὺ" προκBπτει" στὸν" κ\σ.ο" ἐτοῦτο
εἶναι" ἡ" .ορφ<." Γιὰ" νὰ" δη.ιουργηθεῖ" ὡστ\σο" ἡ" .ορφὴ," χρειHζεται
ἐπAσης" ἡ" αἰθερικὴ" .<τρα," .Oσα" στὴν" ὁποAα" θὰ" κυοφορηθεῖ" αὐτ<.
Ἑπο.Oνως" ὅλες" ἀνεξαιρOτως" οἱ" φυσικὲς" .ορφὲς" ἀποτελοῦν," κατὰ
τὴν" εὐρεAα" πλατωνικὴ" θεRρηση," ὑλο.ορφοποι<σεις" αἰθερικῶν
προτυπRσεων" τῶν" θεAων" Ἰδεῶν." Τὸ" ἀνθρRπινο" πνεῦ.α" ὅ.ως" δὲν
γεννᾶ"ἸδOες˙"ὁ"ἄνθρωπος"δὲν"ἐκφαAνει"δικOς"του,"πρωτ\τυπες"ἰδOες,
οὔτε" .πορεῖ"ἀπὸ" τὸ" .ὴ" ὑπHρχειν," ἐκ" τοῦ" .ηδεν\ς,"νὰ"δη.ιουργ<σει
κHτι," ἀλλὰ" .\νο" νὰ" συλλα.βHνει," .ὲ" πληρOστερο" ἢ" ἐλλειπOστερο
τρ\πο," προϋπHρχουσες" ἸδOες." Τὸ" συλληφθὲν" ἀπὸ" τὸν" ἀνθρRπινο
νοῦ"εἶναι"τελικὰ"ὁ"ἀπRτερος"ἀπ\ηχ\ς"τους.
Ὁ" Θεὸς" δη.ιουργεῖ" ἐκ" τοῦ" .ηδενὸς" τὴν" Ὕλη" καὶ" παρεπο.Oνως
τὶς"φυσικὲς".ορφOς,"ἐνῶ"ὁ"ἄνθρωπος"τὸ".\νο"ποὺ"εἶναι"σὲ"θOση"νὰ
κHνει"εἶναι"νὰ"ἀνασυνθOτει,"νὰ"ἀναπλHθει"τὴν"ὑπHρχουσα"ὕλη˙"νὰ
δAνει" νOα" ἐ.φHνιση" στὶς" ὑπHρχουσες" φυσικὲς" .ορφὲς" τοῦ" Κ\σ.ου
τῆς" Ὕλης," .εταπλHθοντHς" τες," νὰ" .εταποιεῖ" τὰ" ὑφιστH.ενα
πρωταρχικὰ" .ορφικὰ" στοιχεῖα," τὰ" ὁποῖα" ἀντλεῖ" ἀπὸ" τὴν" ὑλικὴ
Δη.ιουργAα," καὶ" νὰ" φτιHχνει" .ὲ" αὐτὸν" τὸν" τρ\πο" νOες" oκατὰ" τὴν
ἄποψ<" τουo" .ορφOς." Οἱ" ἀνθρωποποAητες" .ορφὲς" δὲν" εἶναι," λοιπ\ν,
τAποτε" ἄλλο" παρὰ" ἀναπλHσεις," .εταποι<σεις" τῆς" ὑφιστH.ενης
πρRτης" ὕλης," ἁπλὲς" ἀνασυνθOσεις" oὅσο" .εγαλοφυεῖς" κι" ἂν" .ᾶς
φαAνονταιo" κHποιων" ἐπὶ" .Oρους," φυσικῶν" πHντοτε" .ορφῶν" τῆς
ὑλικῆς" Δη.ιουργAας" σὲ" νOα" .ορφικὰ" σBνολα." Κατὰ" συνOπεια," ὁ
ἄνθρωπος"δὲν"δη.ιουργεῖ,"ἀφοῦ"δη.ιοBργη.α"θεωροῦ.ε".\νον"ὅ,τι
φOρει"τὴ"σφραγAδα"τῆς"Ζωῆς,"ὅ,τι"εἶναι"στοιχεῖο"Ζωῆς."Ὁ"ἄνθρωπος
ἁπλῶς" παρHγει," κατασκευHζει" παντὸς" εἴδους" προϊ\ντα" ἢ
καλλιτεχν<.ατα.
Ὅταν" ὁ" ἀ.ερικανὸς" ἀρχιτOκτονας," ἐφευρOτης," .ηχανικὸς" καὶ
ποιητὴς" ΡAτσαρντ" ΜπHκ.ινστερ" Φοῦλλερ" (Richard" Buckminster
Fuller," 1895o1983)" παρουσAασε" γιὰ" πρRτη" φορὰ" τὸν" γεωδαιτικὸ
ἐκεῖνο"θ\λο"(Geodesic"Dome)"ποὺ"θὰ"παρO.ενε"ἀπὸ"τ\τε"περAφη.ος
.ὲ" τὸ" ὄνο.α" τοῦ" ἐφευρOτη" του," ἡ" διεθνὴς" ἀρχιτεκτονικὴ" κοιν\τητα
χαιρOτησε"ὡς"πρωτ\τυπη"καὶ"εὑρη.ατικὴ"τὴν"ἰδOα"κατασκευῆς"τοῦ
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ἐν"λ\γω"πρωτοποριακοῦ"οἰκοδο.<.ατος."Ἀργ\τερα"ὡστ\σο,"τὸ"1985
καὶ" πHντως" .ετὰ" τὸ" θHνατο" τοῦ" ἀρχιτOκτονα," ἀνακαλBφτηκε
πειρα.ατικὰ" στὰ" ἐνδοαστρικὰ" νεφελR.ατα," ἀφοῦ" προηγου.Oνως
εἶχε" ἐντοπιστεῖ" θεωρητικH," .Aα" τρAτη," ἄγνωστη" .Oχρι" τ\τε" καὶ
ἰσχυρ\τερη" ἀλλοτροπικὴ" .ορφὴ" τοῦ" ἄνθρακα," ἐκτὸς" ἀπὸ" τὸν
ἀδH.αντα"καὶ"τὸν"γραφAτη:"ὁ"ἄνθρακαςo60"(C60)."Πρ\κειται"γιὰ"ἕνα
σφαιρικὸ" .\ριο" ἀποτελοB.ενο" ἀπὸ" 60" ἄτο.α" ἄνθρακα," ποB," λ\γω
τῆς" ὁ.οι\τητHς" του," .ορφικH," .ὲ" τὸν" παραπHνω" γεωδαιτικὸ" θ\λο,
ὀνο.Hστηκε"
πρὸς"
τι.ὴν"
τοῦ"
ἀρχιτOκτονH"
του
.πακ.ινστερφουλλερOνιο," καὶ" ἁπλοBστερα" φουλλερOνιο" ἢ
φουλλερAτης." Τοῦτο" ἀποδεικνBει" γι’" ἄλλη" .Aα" φορὰ" περAτρανα" ὅτι
κα.ιὰ"ἀνθρRπινη"σBλληψη,"ἀκ\.α"κι"ὅταν".οιHζει"καινοφαν<ς,"δὲν
εἶναι" οὐσιαστικὰ" πρωτ\τυπη." Μιὰ" ἄλλη" ἀπ\δειξη" τοBτου" εἶναι" οἱ
ὀνειρικὲς" .ορφὲς" ποὺ" δὲν" τὶς" ἔχου.ε" ξαναδεῖ" ποτO." Εἶναι" ἄραγε" οἱ
ἄυλες" αὐτὲς" .ορφὲς" ἁπλῶς" προϊ\ντα" τῆς" φαντασAας" .ας;" Κι" ἂν
εὐσταθεῖ"αὐτὴ"ἡ"ὑπ\θεση,"ἀπὸ"ποῦ"τὶς"ἀντλεῖ"ἡ"φαντασAα".ας;"Μὰ
ἀπὸ"ποῦ"ἀλλοῦ"παρὰ"ἀπὸ"τὸ"Αἰθερικὸ"(ἢ"ἀλλιῶς"Παγκ\σ.ια"Ψυχὴ)
ὅπου" ὑπHρχουν" οἱ" αἰθερικὲς" προτυπRσεις" τους." Μὲ" αὐτὲς
συνδε\.αστε"ὅταν"βρεθοῦ.ε"στὴν"κατHσταση"τοῦ"ὕπνου,"κατὰ"τὴν
ὁποAα"ἐπιτελεῖται"ἡ".ετHβαση"τῆς"ἀτο.ικῆς".ας"ψυχῆς"ἀπὸ"τὸ"ὑλικὸ
στὸ"αἰθερικὸ"ἐπAπεδο."Ἄρα,"τAποτα"τὸ"ἀνθρωποποAητο"δὲν".πορεῖ"νὰ
διεκδικεῖ"δHφνες"πρωτοτυπAας,"ἀφοῦ"«οὐδὲν' καινὸν' ὑπὸ' τὸν' ἥλιον»"˙
ἁπλῶς" ἔρχεται" κHποτε" ἡ" ὥρα," ἡ" στιγ.<," ποὺ" ἀποσBρεται" κHποια
πτυχὴ"τοῦ"πOπλου,"τὸ"ὁποῖο"καλBπτει"τὴν"ἀπειροαιRνια"Ἀλ<θεια,"κι
ἔτσι"ἀποκαλBπτεται"κHπως"ἡ"ΦBσιςoἾσις.
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Ὁ"Γεωδαιτικὸς"Θ\λος

Ὅπως" προαναφOρθηκε," ὅλες" ἀνεξαιρOτως" οἱ" ὑλικὲς" .ορφOς" o
τ\σο" οἱ" φυσικὲς" ὅσο" καὶ" οἱ" ἀνθρωποποAητες," ἀκ\.α" δὲ" καὶ" οἱ
λεγ\.ενες"
«φανταστικOς»o,"
ἀποτελοῦν"
ὑλο.ορφοποι<σεις
αἰθερικῶν" προτυπRσεων" τῶν" θεAων" Ἰδεῶν." Τοῦτο" ἐξηγεῖ" τὴν
ἐ.φHνιση"ταυτ\ση.ων"ἢ"παραπλ<σιων".υθολογικῶν"ἢ"συ.βολικῶν
.ορφῶν"σὲ"διαφορετικοὺς"πολιτισ.οBς,"ποὺ"δὲν"εἶχαν"κατ΄ἀνHγκην
ἔρθει"σὲ"ἐπαφὴ".εταξB"τους."Ἐνδεικτικὰ"ἂς"ἀναφερθοῦν"οἱ".ορφὲς
τοῦ" ἀγγOλου" καὶ" τοῦ" δρHκοντα" ἢ" τὰ" παγκ\σ.ια" σB.βολα" τοῦ
κBκλου"καὶ"τοῦ"σταυροῦ.
Οἱ".ορφὲς"αὐτὲς"ποὺ"ἀφοροῦν"τὸ"χῶρο"τῆς".υθολογAας"(π.χ."ὁ
κOνταυρος," ἡ" χA.αιρα," ἡ" γοργ\να" κ.ἄ.)" δεAχνουν" νὰ" εἶναι" πιὸ
ἐλεBθερες,"ὑπὸ"τὴν"ἔννοια"ὅτι"δὲν"φαAνεται"νὰ"ὑπακοBουν,"ὅπως"οἱ
φυσικὲς" .ορφOς," στὸν" καταναγκασ.ὸ" τῶν" Ν\.ων," παρὰ" .\νο" στὴ
φαντασAα" καὶ" στὴν" εὑρη.ατικ\τητα" τοῦ" ἀνθρRπινου" νοῦ.
ἘντοBτοις," ἂν" τὶς" παρατηρ<σει" κανεὶς" προσεκτικ\τερα," θὰ
διαπιστRσει"ὅτι"δὲν"ὑπHρχει"οὔτε".Aα"φανταστικὴ".ορφὴ"ποὺ"νὰ".ὴ
διαθOτει"ἔστω"καὶ"ἕνα".\νο"γνωστὸ"ἢ"ἀναγνωρAσι.ο"στοιχεῖο."Ἔτσι,
.ιὰ".υθολογικὴ".ορφὴ".πορεῖ".ὲν"νὰ"εἶναι"φανταστικ<,"πλὴν"ὅ.ως
δὲν"παBει"νὰ"περιOχει"σαφεῖς"ἀναφορὲς"στὸν"κ\σ.ο"τοῦ"ὑπαρκτοῦ.
Καὶ"τοῦτο"γιατὶ"ὁ"ἀνθρRπινος"νοῦς"δὲν"εἶναι"οὐσιαστικὰ"ἱκανὸς"νὰ
συλλHβει," νὰ" φανταστεῖ" κHτι" τὸ" .ὴ" ὑπHρχον." Μπορεῖ" .\νο" νὰ
ἀνακαλεῖ," νὰ" ἀναπαριστHνει," νὰ" σχη.ατAζει" καὶ" νὰ" συνδυHζει
ἐλεBθερα" εἰκ\νες" καὶ" παραστHσεις" ποὺ" ἔχουν" ὑποπOσει" στὴν
ἀντAληψ<"του."Συνεπῶς"ὁ"ἄνθρωπος"ἀδυνατεῖ"νὰ"δη.ιουργ<σει"κHτι
ποὺ" νὰ" ὀφεAλεται" ἀποκλειστικὰ" στὴν" ἐπιν\ησ<" του" ἤ," γιὰ" νὰ" τὸ
ποῦ.ε" κι" ἀλλιῶς," ὁ" ἄνθρωπος" δὲν" .πορεῖ" νὰ" δη.ιουργ<σει" κα.Aα
.ορφὴ" ἐκ" τοῦ" .ὴ" ὄντος." Μπορεῖ" ὡστ\σο" νὰ" δη.ιουργ<σει" νOες
.ορφὲς".ὲ"τὸ"συνδυασ.ὸ"ἄλλων".ορφῶν"ἢ"στοιχεAων"ὑπαρχουσῶν
.ορφῶν." Καὶ" βOβαια" .πορεῖ" νὰ" καταστρOφει" .ορφOς," ἀλλὰ" ὄχι" νὰ
ἐξαλεAψει" τὴν" αἰθερικ<" τους" προτBπωση," κι" ἐπAσης" .πορεῖ" νὰ
ἐπιτBχει" τὴν" ἀφαAρεση" ἐπὶ" τῆς" .ορφῆς," σὲ" .ιὰ" συνειδητὴ
προσπHθειH"του"νὰ"τὴν"ὑπερβεῖ.
Ὁ" ἄνθρωπος" εἶναι" συνεχῶς" πο.πὸς" ἀλλὰ" καὶ" δOκτης" πHσης
φBσεως" ἐνεργειῶν," τὶς" ὁποῖες" ἀποκρυσταλλRνει" ὡς" σκOψη,
ἐπεξεργHζεται" νοητικὰ" καὶ" στὴ" συνOχεια" .ορφοποιεῖ." Ὅταν" οἱ
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ἐνOργειες" ποὺ" δOχεται" εἶναι" ἀρνητικOς," ὁ" ἄνθρωπος" ἐπηρεHζεται,
φυσικH,"ἀρνητικὰ"καὶ"ὁδηγεῖται"στὴν"παραγωγὴ".ορφῶν,"οἱ"ὁποῖες
ἐναντιRνονται" πρὸς" τὴ" Ζω<." Τὸ" παρHδοξο" τῆς" ὕπαρξης" τῶν
ἀρνητικῶν" ἐνεργειῶν" θεωρεῖται," ἀπὸ" τὶς" τρεῖς" τουλHχιστον
λεγ\.ενες" «.ονοθεϊστικὲς»" θρησκεῖες" καθὼς" καὶ" ἀπὸ" τὶς
ἐσωτερικὲς" παραδ\σεις," συνOπεια" τοῦ" πνευ.ατικοῦ" ἐκεAνου
συ.βHντος" τὸ" ὁποῖο" ἀποκαλεῖται" «ΠτRση»." Τὸ" ὅτι" ὁ" ἄνθρωπος
ἀφ<νεται" νὰ" δOχεται" τὴν" ἐπ<ρεια" εἴτε" θετικῶν" εἴτε" ἀρνητικῶν
ἐνεργειῶν"συ.βαAνει"ἐπειδὴ"εἶναι"φBσει"ἐλεBθερος"νὰ"ἐπιλOγει"κHθε
στιγ.ὴ"τὴν"ταBτισ<"του"εἴτε".ὲ"τὸ"καλὸ"εἴτε".ὲ"τὸ"κακ\."Ἡ"ταBτισ<
του" αὐτὴ" ἐξαρτᾶται" ἀπ\λυτα" ἀπὸ" τὴν" ἁγν\τητH" του," ἡ" ὁποAα" τοῦ
ἐπιτρOπει" νὰ" ἀναπτBξει" τὴν" πνευ.ατικὴ" ἀρετὴ" τῆς" διHκρισης." Ἀπὸ
ὅλα" τὰ" προαναφερθOντα" προκBπτει" πὼς" οἱ" ἀνθρωποποAητες" ἢ
τεχνητὲς" .ορφὲς" δὲν" εἶναι" ἀποτυπR.ατα" θεAων" Ἰδεῶν" ἀλλὰ
ἀποκυ<.ατα" τῆς" ἀνθρRπινης" ν\ησης," καὶ" .Hλιστα" τ\σο
ἐπιτυχOστερα" ὅσο" .εγαλBτερη" εἶναι" ἡ" ἱκαν\τητα" τοῦ" ἀνθρRπου
ἀφενὸς"νὰ"συλλα.βHνει"ἰδOες"καὶ"ἀφετOρου"νὰ"τὶς"ἀποτυπRνει"στὴν
ὕλη" .ὲ" τὴν" κατHλληλη" .ορφ<," ἀκολουθRντας," φυσικH," τὴ
διαAσθησ<"του"καὶ"ὑπακοBοντας"στὴν"ἔ.πνευσ<"του.
Μ\νον" ὁ" Θεὸς" εἶναι" Δη.ιουργ\ς." Ἀποτελεῖ," ἑπο.Oνως," ὕβρη
πρὸς" τὸν" Δη.ιουργὸ" τοῦ" Παντὸς" νὰ" χαρακτηρAζεται" δη.ιουργὸς" ὁ
ἄνθρωπος,"ἀφοῦ"«οὐ'δ2ναται'34αν'τρ4χα'λευκὴν'ἢ'3;λαιναν'ποιῆσαι»
(Ματθ." ε’." 36)." Στὴν" πραγ.ατικ\τητα," ὁ" ἄνθρωπος" δὲν" δη.ιουργεῖ,
ἀλλὰ" .ι.εῖται," κατὰ" τὸ" .ᾶλλον" ἢ" ἧττον" ἐπιτυχῶς," ἀρχOτυπα
.ορφῶν."Δὲν"εἶναι,"λοιπ\ν,"πρωτ\τυπος"ἢ"ἂ.εσος"δη.ιουργ\ς˙"εἶναι
ἁπλῶς"ἔ..εσος,"θὰ"λOγα.ε,"δη.ιουργ\ς,"ὁ"ὁποῖος"«δη.ιουργεῖ»"τ\τε
.\νον" ὅταν" φτHνει" στὸ" ση.εῖο" ἐκεῖνο" τῆς" ἐσωτερικῆς," τῆς
πνευ.ατικῆς" ἐξOλιξης" ποὺ" τοῦ" παρOχει" τὴ" .οναδικ\τητα" τοῦ" νὰ
συντονAζεται" ὅσο" τὸ" δυνατ\ν" τελει\τερα" .ὲ" τὸν" κ\σ.ο" τῶν" Ἰδεῶν,
νὰ" δονεῖται" ἀπὸ" αὐτὲς" καὶ" νὰ" δAνει" .ορφὴ" στὸ" πρωτογενὲς" ὑλικὸ
τῶν" Ἰδεῶν" ποὺ" συνOλαβε." Μ\νον" ἔτσι" ἀναβιβHζεται" ἀπὸ
παραγωγὸς" προϊ\ντων," ἀπὸ" κατασκευαστ<ς," σὲ" παρHλληλο
«δη.ιουργ\»˙".\νον"ἔτσι"καθAσταται,"τρ\πον"τινH,"«συνδη.ιουργὸς»
τοῦ"κ\σ.ου"ἐντὸς"τοῦ"ὁποAου"ζεῖ.
Ἀπὸ" τὶς" ἀνθρωποποAητες" ἢ" τεχνητOς" .ορφὲς," .\νο" τὰ" ἔργα
τOχνης,"τὰ"ὁποῖα"ἀπηχοῦν"τὴν"ἐπιδAωξη"τοῦ"ἀνθρRπου"νὰ"ἐκφρHζει
τὴν"Ἀλ<θεια"στὸν"κ\σ.ο"τῶν".ορφῶν,"ἀποδAδοντHς"την"ὡς"ΚHλλος,
.ᾶς" ἐπιτρOπουν" νὰ" χαρακτηρAζου.ε," ἀναλογικὰ" καὶ" ἐντελῶς
καταχρηστικH,"ἕναν"καλλιτOχνη"ὡς"δη.ιουργ\."Τὸ"ἴδιο"ἰσχBει,"κατὰ
κHποιον" τρ\πο," καὶ" γιὰ" τὰ" προϊ\ντα" τῆς" λεγ\.ενης" «τεχνολογAας
αἰχ.ῆς»,"τὰ"ὁποῖα"δικαιοῦνται"νὰ"ἀναβιβHζουν"oἀναλογικὰ"ἐπAσηςo
τὸν"ἐφευρOτη"καὶ"κατασκευαστ<"τους"στὸ"ἐπAπεδο"τοῦ"δη.ιουργοῦ.
ΤAποτα" λοιπὸν" ἀπ’" ὅ,τι" ἀφορᾶ" τὴν" Ἀρχὴ" Ὕλη" δὲν" .πορεῖ" νὰ
δη.ιουργ<σει" ὁ" ἄνθρωπος" οὔτε" ἄλλωστε" καὶ" νὰ" τὸ" καταστρOψει,
ὑπὸ" τὴν" ἔννοια" ὅτι" δὲν" .πορεῖ" νὰ" ἀναιρOσει" τὴν" Ὕλη," νὰ" τὴν
ἀφανAσει,"νὰ"τὴν"ἐξαλεAψει,"ἀφοῦ"ἡ"ποσ\τητH"της"στὸν"κ\σ.ο"εἶναι
σταθερ<." ΣB.φωνα" .ὲ" τὸ" ἀξAω.α" τῆς" ἀφθαρσAας" τῆς" Ὕλης" τοῦ
ΛαβουαζιO" (Lavoisier," 1743o1794)," πρὶν" καὶ" .ετὰ" ἀπὸ" κHθε" χη.ικὴ
.εταβολ<,"ἡ".Hζα"τῶν"ἀντιδρRντων"σω.Hτων".Oνει"ἀναλλοAωτη."Τὸ
ἀξAω.α"τοῦτο"εἶχε"ἤδη"διατυπωθεῖ"ὡς"φιλοσοφικὸ"ἀξAω.α"ἀπὸ"τοὺς
ἀρχαAους"ἕλληνες"φιλοσ\φους"Ἐ.πεδοκλῆ"(περ."493"o"περ."433"π.Χ.)
http://piombinos.blogspot.co.uk/p/blog-page_3908.html
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καὶ"Ἀναξαγ\ρα"(ἀρχὲς"Ε´"π.Χ."αἰ."o"428/427"π.Χ.),"καὶ"ἀργ\τερα"ἀπὸ
τὸν"Δη.\κριτο"ὡς"ἑξῆς:"«Μηδὲν' ἐκ' τοῦ' 3ὴ' ὄντος' γ4γνεσθαι' 3ηδὲ' εἰς
τὸ' ὂν' φθε4ρεσθαι»." Ἑπο.Oνως," ἡ" Ὕλη" δὲν" ἐκ.ηδενAζεται" οὔτε
φθεAρεται,".ολον\τι".πορεῖ"νὰ".εταβHλλει".ορφὴ".Oχρι"ὁρισ.Oνου
βαθ.οῦ." Ὁ" ἄνθρωπος" .πορεῖ" ὡστ\σο" νὰ" ἀλλοιRνει" ἢ" νὰ
καταστρOφει" τὶς" φυσικὲς" .ορφOς," ὅπως" ἐπAσης" .πορεῖ" βεβαAως," νὰ
καταστρOψει" καὶ" τὴ" δικ<" του" .ορφὴ" .ὲ" τὸν" αὐτοχειριασ.\." Ὅ.ως
τAποτε" ἀπ’" αὐτὰ" ποὺ" πλανᾶται" νὰ" νο.Aζει" πὼς" καταστρOφει" δὲν
χHνεται,"ἀλλὰ"παρα.Oνει"ἕτοι.ο"ὑλικὸ"γιὰ"νOα"δη.ιουργAα."Ἔτσι"κι
ἀλλιῶς" οἱ" αἰθερικὲς" προτυπRσεις" ὅλων" τῶν" .ορφῶν" παρα.Oνουν
ἐσαεὶ"ἀναλλοAωτες.
ἘξHλλου,"ἐνῶ"οἱ".ορφὲς"τῆς"ΦBσεως,"ὄντας"θεῖα"ἀποτυπR.ατα,
εἶναι" «αἰRνιες»" .ὲς" στὴ" σχετικ\τητH" τους," οἱ" ἀνθρωποποAητες
.ορφὲς" εἶναι" καὶ" ἐ.φανAζονται" προσωρινOς," φθαρτOς,
ἀναπλασσ\.ενες" .\νον" ἀπὸ" τὸν" ἄνθρωπο," ὅπως" ἄλλωστε" τὸ
.αρτυρεῖ"καὶ"ὁ"ἐπιθετικὸς"προσδιορισ.\ς"τους.
Ὁ"ἄνθρωπος,"δη.ιοBργη.α"«κατ’'εἰκJνα'καὶ'καθ’'ὁ3ο4ωσιν»"(Γ;ν.
Α΄," 26)" τοῦ" θεAου" Πατρ\ς," ὑπερεκτι.Rντας" τὶς" oδοτὲς" σὲ" αὐτὸνo
δυνατ\τητOς"του,"ξιππHστηκε"καὶ"πAστεψε"πὼς"θὰ".ποροῦσε"νὰ"Τὸν
.ι.ηθεῖ" ἢ" ἀκ\.α" καὶ" νὰ" Τὸν" ὑποκαταστ<σει" ὡς" δη.ιουργ\ς." Δὲν
περιορAστηκε," λοιπ\ν," στὸ" οὕτως" ἢ" ἄλλως" ὕψιστο" ἔργο" του" νὰ
ἐκφρHζει"ἰδOες"στὸν"ὑλικὸ"κ\σ.ο".Oσα"ἀπὸ"τὶς"τερHστιες"ἱκαν\τητες
ποὺ"διαθOτει˙"δὲν"ἀρκOστηκε"νὰ".εταπλHθει"τὴν"ὕλη,"προκει.Oνου
νὰ" ἀποδAδει" .Oσω" δικῶν" του," ἀνθρωποποAητων," .ορφῶν" τὶς" ὅποιες
ἰδOες" τοῦ" ἐπιτρOπει" ἡ" διHνοιH" του" νὰ" συλα.βHνει." Ἀντ’" αὐτοῦ,
θOλησε" νὰ" παρε.βαAνει" στὶς" δη.ιουργη.Oνες" ἀπὸ" τὸν" Θεὸ" .ορφOς,
κινοB.ενος" ἴσως" ἀπὸ" .ιὰν" ἐνδ\.υχη" ἀνHγκη" νὰ" ἐξορκAζει" τὸν
ἀρχOγονο" φ\βο" ποὺ" τοῦ" προξενεῖ" ἡ" ΦBση," δα.HζοντHς" την," ὅπως
ἐνδεχο.Oνως" πλανᾶται" νὰ" νο.Aζει." Ἔτσι," διOπραξε" τὴν" ὕβρη" νὰ
προσπαθεῖ" νὰ" .εταβHλλει," κατὰ" τὸ" δοκοῦν," διHφορες" .ορφὲς" τοῦ
περιβHλλοντ\ς" του," ἀποτυπRνοντας" πHνω" τους" τὴ" δικ<" του
σφραγAδα." Ἐνδεικτικὰ" ἀναφOρου.ε" τὰ" ὑβρAδια," ἐκεῖνα" δηλαδὴ" τὰ
φυτὰ" ἢ" ζῶα" ποὺ" προOρχονται" ἀπὸ" τὴ" διασταBρωση" γενετικῶς
ἀν\.οιων" ἀτ\.ων" καὶ" γιπ" αὐτὸ" ἀποτελοῦν" .ικρὲς" ὕβρεις" πρὸς" τὴ
ΦBση ˙ " ἢ" τὴν" παρα.\ρφωση" διαφ\ρων" .ερῶν" τοῦ" ἀνθρRπινου
σR.ατος," τὴν" ὁποAα" πραγ.ατοποιοῦν" ἐθι.ικὰ" διHφορες
«πρωτ\γονες»"φυλὲς"κυρAως"τῆς".αBρης"Ἀφρικῆς"καὶ"τῆς"ὨκεανAας,
ἢ"ἐπAσης"τὴν"ἰαπωνικὴ"τOχνη"3πονσOι,"ποὺ"ἀφορᾶ"τὴν"καλλιOργεια
σὲ" φορητὰ" δοχεῖα" αἰων\βιων" δOντρωνoνHνων" .’" ἕνα" πολBπλοκο
σBστη.α,"τὸ"ὁποῖο"παρε.ποδAζει"τὴν"ἀνHπτυξ<"τους.

*Πρωτοδη.οσιεBτηκε"στὸ"περιοδικὸ"ΠΑΡΟΔΟΣ,"τχ"33o34,"[Ἰαν."2010],
σσ."3710o3714.
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