
Γπκλνί ζαλ ηνλ Άγην Φξαγθίζθν, πνπ απνγπκλώζεθε από ηα 

ελδύκαηά ηνπ θαη από ηα πινύηε ηνπ δαηκνλίνπ, θαη γπκλνί ζαλ όια 

ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ Θενύ ζηνλ ύκλν ηνπ Cantico delle Creature: 

«Γνμαζκέλνο λά’ζαη, σ Κύξηε, γηα ηελ αδειθή καο, ηε κεηέξα Γε» 

θαη γηα απηέο ηηο λέεο δεκηνπξγίεο ηεο Πόιεο ηνπ Μέιινληνο πνπ 

νύηε ν Σδηόηην ζα κπνξνύζε λα πξν-έβιεπε θαη λα ζρεδίαδε. ρη πηα 

δεκηνπξγήκαηα πόιεσλ πνπ πνλάλε από ηηο κεραλέο θαη ην ηζηκέλην, 

ην αηζάιη θαη ηε ζθόλε, εδώ ππάξρνπλ ελληά θνκκάηηα, κνλαδηθά θαη 

εληνύηνηο ίδηα, κηαο αλζξσπόηεηαο πνπ ζύληνκα ζα θαξθώζεη ηνλ 

παιηό θόζκν ζηελ δπζσδία απνζύλζεζεο θαη άρξεζησλ πξαγκάησλ 

ηνπ. Κόξεο νθζαικνύ θσηεηλέο πνπ ιάκπνπλ ζαλ νπξάλην ηόμν, θαη 

δέξκαηα έγρξσκα πνπ αλαθαηεύνληαη ην έλα κε ην άιιν, απηά ηα 

ελληά παηδηά καο είλαη ν αδειθόο καο ν Ήιηνο θαη ε αδειθή καο ε 

ειήλε επηηέινπο αγθαιηαζκέλα θαη ζπλδεδεκέλα: λέα 

δεκηνπξγήκαηα από γόληκν βξάρν, από καιαθή πέηξα πνπ επηηέινπο 

κπνξεί θαλείο λα εκπηζηεπηεί. Υάξε ζε απηά, ηα ρξώκαηα 

επηζηξέθνπλ ζηελ αζσόηεηα: δελ ζα ππάξρεη πηα ε καύξε κάγηζζα 

πνπ πξνζθέξεη ην δειεηεξηαζκέλν θόθθηλν κήιν ζηελ λεαξή 

Υηνλάηε. ρη πηα ν θπιεηηθόο πόιεκνο αιιά ην ζαύκα ησλ εζλώλ κε 

ηνλ πινύην ησλ εηξεληθώλ αλαπνιήζεσλ. Ίζσο εδώ ην ζθνύξν δέξκα 

λα είλαη αθόκα θαη εθείλν ησλ βεδνπίλσλ ηνπ όξνπο ηλά, θαη 

ππάξρνπλ ίρλε Αζίαο αθόκα θαη ζηα θξύδηα. Καη αθόκα ίζσο ζηα 

αλνηρηά κπιε κάηηα λα ππάξρεη ην θξύν ηεο Διβεηίαο, ελώ κέζα ζην 

κπιε-καύξν ππάξρεη ε ζέξκε ηεο Διιάδαο, κεηέξαο ηεο Δπξώπεο, 

θαη ίζσο ζηελ ζθνπξόρξσκε θαη ιεπηή κύηε ππάξρεη ε ζνκαιή 

Αηζηνπία. Βιέπσ αλακλήζεηο απηνθξαηνξηώλ ζηα καιιηά από κεηάμη 

θαη ςήγκαηα θπιώλ ζην αδάκαζην ζγνπξό, έλα άγγηγκα κηαο Ιηαιίαο 

αξσκάησλ ζηηο καθξηέο βιεθαξίδεο. Τπάξρεη αθόκα θαη ν θνπβαληθόο 

ξπζκόο κέζα ζηελ εηθόλα πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αθίλεηε· 

όκσο, ηα δεκηνπξγήκαηα θαίλνληαη λα θηλνύληαη κέζα ζηνλ Όκλν ηεο 

δηαδνρήο: κεηαθηλήζεηο, ςειαθίζκαηα, ζπλαζξνίζεηο κε αλαιακπέο 

ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Κίλαο θαη θίηξηλα θαη θόθθηλα δεκηνπξγηθήο 

δσγξαθηθήο. Δίλαη ε θσηνγξαθία ησλ Μεηακνξθώζεσλ, ηππηθώλ ζε 

πνιηηηζκνύο απηνθξαηνξηώλ, ηεο Ρώκεο ησλ Απγνύζησλ όπσο θαη 

ηεο Ακεξηθήο ησλ Πξνέδξσλ, ηεο Παγθνζκηόηεηαο όπνπ θάζε ηη 

πεξλάεη κέζα ζε θάηη άιιν, δύεηαη κέζα ζην αληίζεηό ηνπ. Αιήζεηα, 

ζε απηή ηελ εηθόλα ππάξρεη ν Μάηθι Σδάθζνλ πνπ έθαλε ην καύξν 

ιεπθό θαη ππάξρεη ε εμέιημε ησλ Λνπκνύκπα, ησλ ελγθόξ θαη ησλ 

Φξαληο Φαλόλ πνπ έθαλαλ ην καύξν αθόκα πην καύξν, αιιά θαη νη 

Λέληλ θαη νη Ληλ Μπηάν, ππάξρεη ε επαλάζηαζε πνπ γίλεηαη αλά-κεημε 

γηαηί αθαηξεί ηελ ζίγνπξε ηαπηόηεηα ηεο Αλαηνιήο θαη Γύζεο θαη ηηο 

αλα-κεηγλύεη, ππάξρεη ην παγόλη ηνπ Εσξναζηξηζκνύ πνπ αθνκνηώλεη 

ηνλ ζηαπξό ηεο Ρώκεο, ην Ρακαληάλ πνπ γίλεηαη παζραιηλό ηξαπέδη, 

ην γάια θακήιαο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ρπκό ακπέινπ, ην δηαθαλέο 

κπνύξθα ζην ζώκα ηεο Παξζέλνπ, θαη ππάξρεη ε Φάηηκα, θόξε ηνπ 

Μσάκεζ, πνπ απνθηά ηελ θπζηνγλσκία ηεο Μαξίαο, κεηέξαο ηνπ 



Υξηζηνύ. Δλάληηα ζε εκθύιηνπο πνιέκνπο, ελάληηα ζε καθίεο θαη ηελ 

βία ζηηο πόιεηο ησλ ηαπηνηήησλ, ελάληηα ζε ζεξηώδεηο εζληθηζηηθέο 

ζπγθξνύζεηο, ελάληηα ζε αιπηξσηηθνύο θαη ζξεζθεπηηθνύο πνιέκνπο, 

ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία θαη ελάληηα ζε όινπο ηνπο αλαδπόκελνπο 

ξαηζηζκνύο ππάξρεη ε πεξηραξήο ζύλ-δεζε σο αμία, ν Όκλνο ησλ 

Γεκηνπξγεκάησλ πνπ πξνζεγγίδεη ηνλ νπξαλό θαη ππνηάζζεη ηνλ 

θόζκν. 


