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ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΑΤΣΟ θαζξεθηίδεη ην θνκκάηη εθείλν η’ νπξαλνύ, πνπ πεξηέρεη
ηνπο αζηεξηζκνύο ησλ Άξθησλ, ηνπο νπνίνπο ν Ζξάθιεηηνο απνθαιεί Αζαλάηνπ
Μλήκεο εκεία.
ην βηβιίν απηό (ζην νπνίν παξεκβαίλεη θη ν εθηεηλόκελνο αλάκεζα ζηηο
Άξθηνπο αζηεξηζκόο ηνπ Γξάθνληα) ε ιέμε αλάγλσζε απνρηά μαλά ηελ αξρηθή ηεο
ζεκαζία πνπ είλαη αλα-γλώζε. Λέμεηο θαη αξηζκνί, γξάκκαηα θαη ζεκεία ζηίμεο,
παξαζπξκέλα από ηνλ έξσηα ηεο Μλεκνζύλεο θαη ηνπ Εελόο, παίξλνπλ μαλά ηελ
αξρηθή ηνπο ζέζε, δεκηνπξγώληαο ηνλ παξάδεηζν ηεο γιώζζαο, ηελ πνίεζε, ηνλ Λόγν
ηνπ Κόζκνπ.
Ο Οηδίπνπο ζην πξόζσπν ηεο θίγγαο αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηό ηνπ. Κη ν
άλζξσπνο ηαπηηζκέλνο κε ηε Εσή, γίλεη’ εληέιεη απηό πνπ είλαη: έλαο Εεύο
(Από ζπλέληεπμε ζηελ εθ. ΑΤΓΗ, 30.10. 1988)

ηνλ Δεκήηξε πνπ έθπγε·
ζηελ Αξηάδλε πνπ ήξζε

...δηαηξείηαη δε θαηά ηαο άξθηνπο, αζαλάηνπ κλήκεο ζεκείσ
Ζξάθιεηηνο

Μα δελ ππάξρεη αληαγσληζκόο,
Τπάξρεη κόλν ε πάιε λα μαλάβξεηο ό,ηη ράζεθε
Καη βξέζεθε θαη ράζεθε πάιη θαη πάιη....
Σ.. Έιηνη

δηό θαζ’ όηη αλ απηνύ ηεο κλήκεο θνηλσλήζσκελ,
αιεζεύνκελ· α δε αλ ηδηάζσκελ ςεπδόκεζα
Ζξάθιεηηνο (έμηνο ν Δκπεηξηθόο)
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Ο ΠΟΗΖΣΖ, ν βνπιεπηήο, ν θνηηεηήο, ν γηαηξόο, ν θαζεγεηήο. Καζέλαο θη
έλαο ηίηινο. «Καζέλαο θη έλ’ αμίσκα ζαλ ην πνπιί κεο ζην θινπβί ηνπ». Αιιά κόλν ε
ηδηόηεηα άλζξσπνο κπνξεί λα ζθνηώζεη ηε θίγγα.
Ο ηίηινο ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε δείρλεη ζε πνην επίπεδν απνθξπζηαιιώζεθε
θαλείο, ζε πνηα κνξθή πάγσζε θη έπαςε λα ’λαη άλζξσπνο, έπαςε δειαδή λα είλαη
εηθόλα θαη νκνίσζε ηεο αεί ξένπζαο δσήο.
Ο ηίηινο ζηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε δείρλεη ηη θάπνηνο επηδηώθεη λα θαίλεηαη πσο
είλαη, επεηδή απηό πνπ είλαη, κε γλσξίδνληάο ην θαιά, δελ ην εθηηκά, επεηδή απηό πνπ
είλαη δελ έρεη πέξαζε ζηελ αγνξά ηεο αλζξώπηλεο ηεξαξρίαο.
*
Ζ ιέμε πνηεηήο κ’ ελδηαθέξεη όηαλ ζεκαίλεη ηνλ εξαζηή ηεο Εσήο, ηνλ
Άλζξσπν. Σν πξώην δεπγάξη (ν Αδάκ θαη ε Δύα) είλαη ν Άλζξσπνο θαη ε Εσή. «Καη
έγλσ Αδάκ ηελ γπλαίθα απηνύ». Καη γλώξηζε ν Άλζξσπνο ηε Εσή. Έξσηαο θαη
γλώζε είλαη έλα.
Ζ ιέμε πνηεηήο κ’ ελδηαθέξεη όηαλ ζεκαίλεη ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη θηάζεη ζηελ
πιήξε απηνγλσζία. Άλζξσπνη ήζαλ θαη νη Θεβαίνη, όκσο ε θίγγα ηνύο εμόλησλε.
Γηα ηελ εμόλησζε ηεο θίγγαο ρξεηάζηεθε θάπνηνο πνπ λα έξρεηαη από ηνπο Γειθνύο,
θάπνηνο πνπ λα έξρεηαη από ην «γλώζη ζαπηόλ», θάπνηνο πνπ λα ηαπηίδεηαη πιήξσο κε
ηελ ηδηόηεηα «άλζξσπνο».
*
Οηδίπνπο, απηόο κε ηα πξεζκέλα πόδηα, απηόο πνπ νη ρζόληεο δπλάκεηο (ηα πόδηα
έρνπλ ηε ζηελόηεξε ζρέζε κε ηε γε) ηνπ θέξλνληαη αθηιόμελα, απηόο πνπ δε ρσξά
ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία, απηόο πνπ κόλν ζηελ επξύηεξε κείδνλα δσή ζα ρσξέζεη.
*
Ο Οηδίπνπο πεγαίλεη ζηνπο Γειθνύο, ζην ηεξό ηνπ ζενύ πνηεηή, ζην Μαληείν.
Σν Μαληείν δελ είλαη γηα λα πξνιέγεη ην κέιινλ, νύηε ε πξόβιεςε βνεζά ζην λ’
απνθύγεηο ηα κέιινληα όπσο πηζηεύνπλ νη κσξνί. Απηό πνπ πξνβιέπεηαη έρεη ήδε
γίλεη, ππάξρεη ήδε κέζα ζην δηαξθέο παξόλ, πνηνο ζα κπνξνύζε λα ην απνθύγεη; Σν
Μαληείν βνεζά λα δερηείο ην πξνζσπηθό ζνπ παξειζόλ θαη κέιινλ, κπώληαο ζε ζηε
γλώζε ηνπ δηαξθνύο παξόληνο, ηνπ νπνίνπ αξκνληθό κέξνο απνηειεί ν πξνζσπηθόο
ζνπ ρξόλνο. Σν Μαληείν ζε κπεί ζηελ απηνγλσζία, δειαδή ζηε γλώζε ηνπ
Καζνιηθνύ Δαπηνύ πνπ ηνλ ιεζκόλεζεο κε ηε γέλλεζή ζνπ ζηνλ αηνκηθό εαπηό. Σν
Μαληείν βνεζά λα ζπκεζείο απηό πνπ είζαη: Δηθόλα θαη νκνίσζε ηεο Εσήο, δειαδή,
Άλζξσπνο.
*
Ο Οηδίπνπο θηάλεη ζηνπο Γειθνύο θαη θαζξεθηίδεηαη ζην δσληαλό θαζξέθηε
ηνπ λεξνύ, ζην ιάινλ ύδσξ ηεο πνίεζεο, ζηνλ «μπλό ιόγν». Ο Οηδίπνπο
θαζξεθηίδεηαη ζηελ Πεγή ηεο Μλήκεο. (Ζ Μλήκε - Μλεκνζύλε - είλαη κεηέξα ησλ
Μνπζώλ θαη γπλαίθα ηνπ Εελόο, δειαδή ηνπ Εσληαλνύ). Ο Οηδίπνπο θεύγεη από ηνπο
Γειθνύο θαηέρνληαο κηα ζεσξεηηθή απηνγλσζία. Ζ ζεσξεηηθή απηνγλσζία (ε
απνρηεκέλε από ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ) δελ αξθεί κέρξη ην ηέινο. Γελ άξθεζε ζε
θαλέλα ήξσα, δελ άξθεζε ζηνπο Αξγνλαύηεο. Οη Αξγνλαύηεο όηαλ μεθηλνύζαλ

ζπζίαζαλ ζηνλ Απόιισλα. κσο ζηε κέζε ηνπ ηαμηδηνύ ρξεηάζηεθε λα ζπζηάζνπλ
ζηελ Αθξνδίηε γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ· ρξεηάζηεθε λα θηλεζνύλ βηνινγηθά,
λα κπνπλ νη ίδηνη ζηνλ θύθιν ηνπ έξσηα θαη ηνπ ζαλάηνπ.
*
Ο Οηδίπνπο θεύγεη από ηνπο Γειθνύο θαηέρνληαο κηα ζεσξεηηθή απηνγλσζία.
κσο απηή αξθεί γηα λα αλαγλσξίζεη ην ςέκκα ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ πνπ ιέεη πσο
είλαη γηνο ηνπ βαζηιηά ηεο Κνξίλζνπ. Έηζη δελ παίξλεη ην δξόκν ηνπ ηύπνπ θαη ηεο
«ηαπηόηεηαο», δελ παίξλεη ην δξόκν ηεο σθειηκηζηηθήο ζηελήο ινγηθήο· παίξλεη ην
βηνινγηθό δξόκν, παίξλεη ην δξόκν ηεο ζπκπάληεηαο ινγηθήο. Γελ παίξλεη ην δξόκν
πνπ πάεη ζηελ παηξίδα ηνπ ηελ Κόξηλζν. Παίξλεη ην ιάζνο δξόκν πνπ είλαη ν ζσζηόο.
Παίξλεη ην δξόκν πνπ νδεγεί ζηε Θήβα πνπ είλαη ε πξαγκαηηθή ηνπ παηξίδα.
*
Ο Οηδίπνπο πξνρσξώληαο ζην δξόκν ηεο εκπεηξηθήο απηνγλσζίαο ηνπ, γίλεηαη
θύξηνο ηεο ηέηαξηεο δηάζηαζεο: θνηώλεη ηνλ παηέξα ηνπ, πνπ ζα πεη πσο ζθνηώλεη
ην Υξόλν-Κξόλν. Σνλ ζθνηώλεη ρσξίο λα μέξεη όηη είλαη ν παηέξαο ηνπ, πνπ ζα πεη
πσο ηνλ ζθνηώλεη επεηδή αθξηβώο, ζθνπόο ηνπ, δελ είλαη ε εμνπζία αιιά ε
απηνγλσζία, ε Εσή. Αλ ηνλ ελδηέθεξε ε εμνπζία, δε ζα ’θηαλε ζηελ Δμνπζία, κα ζα
γηλόηαλ έλαο ηηηινύρνο, έλαο ππνθείκελνο ζην ρξόλν κλεζηήξαο ηεο εμνπζίαο, έλαο
άλζξσπνο ηεο ηεξαξρίαο.
*
Ζ θίγγα, ζηξαγγαιίδεη εθείλνπο πνπ έρνπλ ηίηινπο αληίο λα έρνπλ απηνγλσζία.
Ζ θίγγα ζθνηώλεη ηνπο γνεηεπκέλνπο από ηελ ηεξαξρία αιιά ζθνηώλεηαη από ηνλ
εξαζηή ηεο Εσήο, ηνλ Άλζξσπν.
Ο Οηδίπνπο ηαπηηζκέλνο κε ηελ ηδηόηεηα άλζξσπνο ζθνηώλεη ηε θίγγα, πνπ ζα
πεη, πσο παύεη πηα γη’ απηόλ λα παξακέλεη αλεξκήλεπην, απηό πνπ βιέπεη κέζα ζηνλ
θαζξέθηε.
*
Ζ ηεξαξρία είλαη ε ζθαισηή ζθηά ηνπ ρξόλνπ.
Ο Οηδίπνπο λπκθεύεηαη ηε κάλα ηνπ· πνπ ζεκαίλεη πσο ελώ νη άλζξσπνη είλαη
δηαδνρή γελεώλ, ε Εσή είλαη κία θαη δίλεηαη νιόθιεξε κόλν ζηνλ γλώζηε ηεο Εσήο,
ζηνλ άλζξσπν-Γία. (Γίαο: Από ην ηδηάλ πνπ ζεκαίλεη γλώζε).
Ο Οηδίπνπο γίλεηαη βαζηιηάο, πνπ ζεκαίλεη όηη γίλεηαη απηό πνπ είλαη: Βαζηιηάο
ηεο Εσήο.
Ο Οηδίπνπο αξλείηαη ηηο καληείεο ηνπ Σεηξεζία, πνπ ζεκαίλεη πσο αξλείηαη ην
βάξνο ηεο ππεξβνιήο ζηελ νπνία ηνλ νδήγεζε ην «γλώζη ζαπηόλ». Αξλείηαη ην βάξνο
ηεο ζπκπαληηθόηεηαο, όπσο ν Υξηζηόο θη ν Ησάλλεο. Ο Ησάλλεο, βξίζθεη ην βηβιίν ηεο
Γλώζεο γιπθό ζην ζηόκα (ζαλ είλαη ζεσξία πνπ αθνξά ηνπο άιινπο) θαη πηθξό ζηα
ζπιάρλα (ζαλ είλαη εκπεηξία πνπ αθνξά ηνλ ίδην).
Οη Γειθνί επαιεζεύνπλ ηνλ Σεηξεζία. Δμεγνύλ πσο ην δεύηεξν ξεηό ηνπο, ην
«κεδέλ άγαλ», δελ έξρεηαη ζ’ αληίζεζε κε ην «γλώζη ζαπηόλ» αιιά ζπκπιεξώλεη ην
«γλώζη ζαπηόλ». Σν κεδέλ άγαλ αθ’ ελόο κελ πξνεηδνπνηεί λα κελ πξνρσξήζεηο ζην
πνιύ αλ δελ κπνξείο λ’ αληέμεηο ην πνιύ θη αθ’ εηέξνπ ζπζηήλεη απηνθπξηαξρία: Ο
εαπηόο ζνπ είλαη ππεξβνιή αλ δελ θπξηαξρήζεηο πάλσ ηνπ. Μέηξν ζνπ είλαη ν εαπηόο
ζνπ αλ είλαη ίζνο ζνπ. «Γέλνη νίνο έζζη».

*
ια γίλνληαη απηνζηηγκεί. Ο Οηδίπνπο πνπ σο ηώξα θαζξεθηίδεηαη ζηε Μλήκε
ηεο Εσήο, ζθύβεη θαη πίλεη απ’ ηελ πεγή, ζθύβεη θαη πίλεη ηνλ θαζξέθηε, δέρεηαη απηό
πνπ είλαη. Ζ Ηνθάζηε απηνρηνλεί, πνπ ζεκαίλεη πσο ν Οηδίπνπο αλαθαιύπηεη όηη Δλ ην
Παλ, απηόο είλαη ε Εσή, ζειπθό θαη αξζεληθό: Ο Εεπο. Ο Απόιισλ νύηε ζηηγκή δελ
εγθαηέιεηςε ηνλ Οηδίπνδα, αθ’ όηνπ εθείλνο δήηεζε ηελ βνήζεηά ηνπ. Οη ρξπζέο
βειόλεο κε ηηο νπνίεο απηνηπθιώλεηαη ν Οηδίπνπο, είλαη ελ ηέιεη νη αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ
- Απόιισλα πνπ έξρεηαη λα θαηαξγήζεη ηελ εμσηεξηθή όξαζε ηνπ Οηδίπνδα.
*
Ο Οηδίπνπο ηπθιώλεηαη πνπ ζεκαίλεη πσο γίλεηαη θη απηόο έλαο Σεηξεζίαο (έλαο
κε ηζόζεε γλώζε εξκελεπηήο ζεκείσλ) γίλεηαη έλαο κάληεο (νη κάληεο θαη νη πνηεηέο
είλαη ηπθινί), γίλεηαη θάπνηνο δίρσο πξόζσπν, έλαο θαζξέθηεο ηνπ αλζξώπνπ, έλαο
πνηεηήο.
*
ηνπο Έιιελεο δελ ππάξρεη ζεόο δεκηνπξγόο. «Κόζκνλ ηόλδε... νύηε ηηο ζεώλ
νύηε αλζξώπσλ επνίεζελ», ιέγεη ν Ζξάθιεηηνο, απηόο πνπ πεξηθξόλεζε ηελ
πνιπκάζεηα θη άθεζε πίζσ ηνπ όια ηα κπεηηθά ζπζηήκαηα (μέξνληαο πόζν εύθνια νη
ηύπνη παξαθκάδνπλ) θη έγηλε ηεξέαο ζην λαό ηεο αεηπάξζελεο Φύζεο.
ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ζεόο δεκηνπξγόο, όκσο, ζηε ρώξα ηνύηε πνπ ε έλλνηα
ηνπ κέηξνπ παξεμεγήζεθε ηόζν πνιύ, ώζηε θαηάληεζε λα ζεσξείηαη εζηθή ηηκσξία ν
θπζηθόο λόκνο, θπθινθνξνύλ νη ιέμεηο ηζόζενο θαη πνηεηήο.
*
Ο θόζκνο είλαη γξακκέλνο ζηνλ θόζκν. ια ππάξρνπλ από πάληα, όκσο ην
θάζε ηη ππάξρεη γηα κάο από ηε ζηηγκή πνπ ην ζπλεηδεηνπνηνύκε. Ο πνηεηήο θάλνληάο
καο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηνλ θόζκν, ηνλ θάλεη λα ππάξρεη, ιέγνληάο ηνλ, είλαη ζα
λα ηνλ πνηεί.

Ζ ΦΗΓΓΑ, ζπγαηέξα ηεο Έρηδλαο θαη ηνπ ξζξνπ. Ζ Έρηδλα-ξζξνο,
θύιαθαο αλάκεζα ζηε λύρηα θαη ζηε κέξα. Απγεξηλόο, ε ρξπζή ηειεία ζην παξακύζη
ησλ άζηξσλ.
Ζ Έρηδλα-ξζξνο είλαη ην Φίδη-Δσζθόξνο. Σν Φίδη- Δσζθόξνο (ν θέξσλ ην
θσο) θόβεη έλα από ηα ρξπζά κήια ηνπ Γέληξνπ ηεο Νύρηαο θαη ην δίλεη ζηνλ
άλζξσπν.
Ο Ήιηνο είλαη ην ρξπζό κήιν πνπ ν Δσζθόξνο δίλεη ζηνλ άλζξσπν γηα λα ηνπ
ραξίζεη ην θσο ηεο κέξαο. Ο άλζξσπνο ηξώγνληαο ηνλ θαξπό ηνπ Δσζθόξνπ πέθηεη
από ην ζπκπαληηθό θόζκν ζηνλ πιαλεηηθό, απνθόβεηαη από ηελ απεηξνζύλε ηεο
λύρηαο θαη θιείλεηαη κέζα ζην θσο ηεο κέξαο, όπνπ απνρηά ηελ όξαζε ησλ θνληηλώλ
πξαγκάησλ, κα ράλεη ηελ όξαζε ησλ καθξηλώλ.
*
(Ζ θίγγα είλαη ζπγαηέξα ηεο Έρηδλαο θαη ηνπ ξζξνπ).
Ζ Έρηδλα βαικέλε από ηνλ ξζξν (δειαδή, ην θίδη, ζαλ ήξζε ε ώξα ηνπ θσηόο,
ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο, ε ώξα λα παίμεη ην ξόιν ηνπ ν Δσζθόξνο) θέληξηζε ηηο
θηέξλεο ηνπ Οηδίπνδα. Οη πιεγέο είλαη ηα ζεκεία ηεο Μλήκεο.
Σν Φίδη-Δσζθόξνο, είλαη ν Γξάθνληαο ησλ άζηξσλ, ν ηπιηγκέλνο γύξσ από ην
αβαζίιεπην άζηξν ηνπ Πνιηθνύ, ν απισκέλνο αλάκεζα ζηηο Άξθηνπο πνπ ηα άζηξα
ηνπο είλαη ηεο Αζάλαηεο Μλήκεο εκεία, θαζώο αληηζηνηρνύλ ζηε Μηθξή Δβδνκάδα
ηνπ αλζξώπνπ θαη ζηε Μεγάιε Δβδνκάδα ηνπ ζεαλζξώπνπ.
*
Ο Γξάθνληαο ησλ άζηξσλ, θύιαθαο ζηε ξίδα ηνπ Γέληξνπ ηεο Νύρηαο κε ηνπο
ρξπζνύο θαξπνύο, ηα άζηξα.
Ο Γξάθνληαο ησλ άζηξσλ, θύιαθαο ζηεο Μλήκεο ηελ Πεγή, εθεί όπνπ ε
Άξθηνο (ε Αξρή) θαζξεθηίδεηαη θαη βιέπεη αλαζηξακκέλε ηε κνξθή ηεο. Ο
Γξάθνληαο ησλ άζηξσλ θύιαθαο ζηελ πεγή ηνπ Γαιαμία.
Ο Γαιαμίαο είλαη ην πνηάκη η’ νπξαλνύ. Ο άλζξσπνο ζηα λεξά ηνπ Γαιαμία
είλαη ςάξη, ζαλ ηνλ Οξθέα θαη ζαλ ην Υξηζηό είλαη ΗΥΘΤ. Ο άλζξσπνο, όπσο νη
πέζηξνθεο ηνπ Αρειώνπ, αλεβαίλεη ηα λεξά ηνπ Γαιαμία, κέρξη πνπ λα βξεη ηελ πεγή.
Ο άλζξσπνο-ςάξη θαζξεθηηζκέλνο ζηελ πεγή ηνπ Γαιαμία (Πεγή ηεο Μλήκεο)
απνρηά ηελ απηνγλσζία ηνπ, ζπιιακβάλεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη από ςάξη γίλεηαη ςαξάο,
γίλεηαη ν νπξάληνο ςαξάο.
*
Ο Γξάθνληαο θξνπξεί ηελ πεγή, θξνπξεί ηνλ θαζξέθηε, επεηδή, γηα λα δεηο ην
πξόζσπν ζνπ, γηα λα δεηο ηε δεύηεξε παξνπζία ζνπ, γηα λα γίλεηο ζεαηήο ηνπ εαπηνύ
ζνπ, απηνζεώκελνο, ζεόο, πξέπεη λα ληθήζεηο ην Υξόλν.
Ο Υξόλνο είλαη ε απόζηαζε ηεο αληίιεςήο καο από ην πάληα ππάξρνλ.
Ζ Μλήκε είλαη ε πνξεία ηεο αληίιεςήο καο πξνο ην πάληα ππάξρνλ.
Σν πάληα ππάξρνλ είλαη ν Εεπο.

Δίλαη ν Εεπο πνπ βάδεη ηελ Έρηδλα λα θεληξίζεη ηηο θηέξλεο ηνπ Οηδίπνδα. Δίλαη
ν Εεπο πνπ βάδεη ηα ζεκεία ηεο Μλήκεο. Ο ελζαξθσκέλνο ζε Οηδίπνδα Εεπο, ζα
ιεζκνλνύζε ηνλ Δαπηό ηνπ αλ δελ έβαδε ηα ζεκεία ηεο Μλήκεο.

*
Ο Οηδίπνπο δελ πήγε πνηέ ζηνπο Γειθνύο, δελ έθπγε πνηέ από ηνπο Γειθνύο. Ο
Οηδίπνπο είλαη νη Γειθνί. Ο Οηδίπνπο είλαη δεκηνύξγεκα ησλ Μνπζώλ πνπ είλαη
θόξεο ηνπ Εελόο θαη ηεο Μλεκνζύλεο, ν Οηδίπνπο είλαη δεκηνύξγεκα ηεο Εώζαο
Μλήκεο.
ια γίλνληαη απηνζηηγκεί. Ο Υξόλνο είλαη ε απόζηαζε ηεο αληίιεςήο καο από
ην πάληα ππάξρνλ. Ο Οηδίπνπο είδε ην πάληα ππάξρνλ κόλν όηαλ γλώξηζε. Οίδα-πνπο,
απηόο πνπ νίδε (γλώξηζε) θνηηάδνληαο κε ηηο πιεγέο ησλ πνδηώλ ηνπ. Καη κόλν όηαλ
είδε κε ηηο πιεγέο ησλ πνδηώλ ηνπ γλώξηζε πσο ηα κάηηα ηνπ πνηέ δελ έβιεπαλ.
*
ηαλ ν Οηδίπνπο είδε ζην πξννπηηθό βάζνο ηνπ θαζξέθηε όιν εθείλν πνπ ν
θαζξέθηεο πεξηείρε από ηελ πξώηε ζηηγκή, κπήθε κεο ζηνλ θαζξέθηε θη έγηλε έλαο
δίρσο πξόζσπν, έλαο θαζξέθηεο. Ο θαζξέθηεο δελ έρεη πξόζσπν, ν θαζξέθηεο
βξίζθεηαη πέξα από ηηο κνξθέο, είλαη ην απόιπην.

Ο ΑΠΟΛΛΧΝ εξσηεύεηαη ηε λεαξή κάληηδα Γάθλε, ζέιεη λα ζηεθαλώζεη ην
θαιιό ηνπ κε ην αηδνίν ηεο. Ζ Γάθλε κεηακνξθώλεηαη ζε δέληξν θαη ζηεθαλώλεη όρη
ην θαιιό ηνπ Απόιισλα αιιά ηνλ ίδην ηνλ Απόιισλα. Ο Απόιισλ-άλζξσπνο είλαη
γηα ην ζετθό ηνπ επίπεδν νιόθιεξνο έλαο θαιιόο. Ο Απόιισλ-άλζξσπνο ζα γελλεζεί
Απόιισλ-ζεόο κεο από ην δάθληλν ζηεθάλη ηνπ. (Ο Απόιισλ κνηάδεη άληξαο θαη
γπλαίθα). Σν δάθληλν ζηεθάλη είλαη ε κήηξα ηεο δεύηεξεο γέλλεζεο, ηεο
απηνγέλλεζεο.
*
Δηεξνέξσηαο, εηεξνζπζία, εηεξνγέλλεζε. Ζ εμσηεξηθή θίλεζε πνπ δεκηνπξγεί
ηα θνξέκαηα ηνπ ρξόλνπ. κσο ε απηνγέλλεζε (δεύηεξε γέλλεζε ελ δσή) έξρεηαη δηα
ηεο απηνζπζίαο (πξώηνο ζάλαηνο ελ δσή) πνπ θέξλεη ν απηνέξσηαο, δειαδή ε
απηνγλσζία. Απηνγλσζία ζα πεη απόζβεζε ηνπ αηνκηθνύ πξνζώπνπ κέζα ζην
Καζνιηθό. Λήζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη Μλήκε ηνπ Καζνιηθνύ. Αιιά Μλήκε ηνπ
Καζνιηθνύ ζεκαίλεη εμήγεζε θαη απνδνρή ηνπ πξνζσπηθνύ.
*
Ζ Γάθλε από γπλαίθα γίλεηαη Γέληξν Εσήο, Μλήκε θη απηνγλσζία.
Ζ Μάληηο-πνίεζε πξνζθέξεη ηνλ έξσηα ηεο απηνγλσζίαο θη όρη ηνλ έξσηα ηεο
δηαηώληζεο ηνπ είδνπο πνπ αλαβάιιεη από γεληά ζε γεληά ηελ απηνγλσζία. Ο
απηνέξσηαο (απηνγλσζία) κπεί ζηελ Καζνιηθή Εσή, ελώ ν εηεξνέξσηαο
(εηεξνγλσζία) δηαησλίδεη ηελ δπλαηόηεηα κύεζεο ζηελ Καζνιηθή Εσή.
Ζ Μάληηο-πνίεζε θάλεη ηνλ άλζξσπν απηνζεώκελν, δειαδή ζεό, ζεαηή ηνπ
όινπ. Καηάρηεζε ηνπ ρξόλνπ κε ηελ θαηαθόξπθε θίλεζε ηεο απηνγλσζίαο θη όρη κε
ηελ νξηδόληηα θίλεζε ηεο δηαηώληζεο ηνπ είδνπο. Σν θίδη γίλεηαη αζηξαπή. Σν ράζκα
ηεο δειθηθήο γεο είλαη ε κήηξα πνπ παγηδεύεη ην ρξόλν θαη γελλά ην ζεαηή ηνπ
δηαξθνύο παξόληνο, ηνλ Απόιισλα, «νο δεδίεθε ηα η’ εόληα ηα η’ εζόκελα πξν η’
εόληα».

*
Ο έξσηαο ηνπ Απόιισλα πξνο ηε κάληηδα Γάθλε θάλεη ηνλ Απόιισλα ζεό θαη
ηε Γάθλε Γέληξν Εσήο.

Ο ΑΠΟΛΛΧΝ πήγαηλε ζην Βνξξά. Σν Μεδέλ (0) είλαη ν αξηζκόο ηνπ Βνξξά.
ηαλ ηα πξάγκαηα αγγίδνπλ ηνλ αξηζκό ηνπ Βνξξά αλαηξηρηάδνπλ. Ζ πάρλε είλαη ησλ
πξαγκάησλ ην αλαηξίρηαζκα.
Σν 0 είλαη δίρσο αξρή θαη δίρσο ηέινο· θάζε ζεκείν ηνπ 0 είλαη θαη αξρή θαη
ηέινο. Σν 0 βξίζθεηαη αλάκεζα ζην -1 θαη ζην 1. Σν 0 δελ είλαη νύηε ζεηηθό νύηε
αξλεηηθό. Σν 0 είλαη θαη ζεηηθό θαη αξλεηηθό. Σν 0 από ηε κηα είλαη ην Παλ θη από
ηελ άιιε ην Σίπνηε. Σν 0 είλαη ν Πξσηέαο Αξηζκόο. ινη νη αξηζκνί είλαη
κεηακνξθώζεηο ηνπ Μεδελόο.
*
Ο θύθινο δελ έρεη αξρή νύηε ηέινο. Ζ ζηηγκή είλαη ζπλάκα αξρή θαη ηέινο. Ο
θύθινο είλαη ε αησληόηεηα. Ζ αησληόηεηα θαζξεθηηζκέλε ζηνλ εαπηό ηεο γίλεηαη
ζηηγκή: Ζ απηνγλσζία ηεο ζηηγκήο είλαη ε αησληόηεηα. Ζ απηνγλσζία ηεο ζηηγκήο
είλαη ν θύθινο πνπ ηελ πεξηγξάθεη. Ο θύθινο κε ηε ζηηγκή ζην θέληξν ηνπ είλαη ην
κάηη, είλαη ην θσο, είλαη ε απόιπηε δηαθάλεηα, είλαη ην αξρέηππν ηνπ Θ, είλαη ν Θεόο,
δειαδή ν ζεαηήο ηνπ εαπηνύ ηνπ, ν έρσλ πιήξε απηνγλσζία, ν σλ ζηηγκή ζπλάκα θαη
αησληόηεηα, θαζξέθηεο ζπλάκα θαη θαζξεθηηδόκελν.
Ο θπθιηθόο ρνξόο γύξσ από ηνλ Γηόλπζν.
Ο θπθιηθόο ρνξόο ησλ καζεηώλ γύξσ από ηνλ Υξηζηό.
Ο θύθινο ησλ 21 ραξηηώλ ηεο Μεγάιεο Αξθάλαο γύξσ από ηνλ Σξειό.
Σν αηδνίν θαη κέζα ηνπ ν θαιιόο.
Σν αιιεινθαζξέθηηζκα θύθινπ θαη θέληξνπ.
*
Ο Πξσηέαο είλαη ν θαζξέθηεο. (ηαλ πεξλνύλ άγγεινη ν θαζξέθηεο θπκαηίδεη).
Ο θαζξέθηεο δελ έρεη θακκηά κνξθή γη’ απηό κπνξεί λα γίλεηαη όιεο νη κνξθέο. Ο
θαζξέθηεο δελ θηαίεη αλ απηό πνπ βιέπεηο δελ ζνύ αξέζεη. Ο θαζξέθηεο θαζξεθηίδεη
απηό πνπ είζαη. Αλ δε θνβεζείο ηηο δηαδνρηθέο κνξθέο ηνπ θαζξέθηε ηόηε απηόο ζα
ζνύ απνθαιύςεη ην κπζηηθό, ηόηε απηόο ζα ζνύ πεη πνηνο είζαη.
*
Ο πνηεηήο Καβάθεο πέζαλε ηε κέξα ησλ γελεζιίσλ ηνπ, θιείλνληαο 70 αθξηβώο
ρξόληα, θιείλνληαο δειαδή κηα νιόθιεξε κεγάιε εβδνκάδα.
Σν ηειεπηαίν ηνπ γξαθηό ήηαλ έλαο θύθινο κε κηα ζηηγκή ζην θέληξν ηνπ. Ζ
ππνγξαθή ελόο ζενύ. Ο ιόγνο πνπ είρε γίλεη ζάξθα μαλαέγηλε ιόγνο. Ο Καβάθεο·
έλαο ζεόο ησλ.
Κάζε ζεκείν ηνπ ό-κηθξνλ είλαη αξρή θαη κέζνλ θαη ηέινο. Σν ν είλαη ν Χλ, ν
Ζλ θαη ν Δζόκελνο, είλαη ν Εσλ, ν Εεπο. Σν ν είλαη ην Άιθα θαη ην Χκέγα. ια ηα
γξάκκαηα ηνπ αιθάβεηνπ είλαη κεηακνξθώζεηο ηνπ ν.

*
Σν ο (ζίγκα ηειηθό) είλαη ην ν πνπ μεηπιίρηεθε ζα θίδη θη εμνξίζηεθε έμσ από
ηα 24 γξάκκαηα ηνπ αιθάβεηνπ, έμσ από ην ρξόλν ησλ εηθνζηηεζζάξσλ σξώλ. Σν ο
ιέγεηαη ηειηθό, αιι’ όκσο ηέινο ζεκαίλεη (επίζεο) αξρή. Σν ο έθεξε έλα ηέινο ζηνλ
θύθιν αιιά έθεξε ζπλάκα κηαλ αξρή ζηε ζπείξα.
*
Ζ ηειεία (.) κπαίλεη ζην ηέινο θάζε θεηκέλνπ, είλαη όισλ ησλ γξακκάησλ ε
ζθηά, είλαη όισλ ησλ γξακκάησλ ε ζπκπύθλσζε. Ζ πεξηγξαθή θαζξεθηηδόκελε ζηνλ
εαπηό ηεο
γίλεηαη ηειεία. ια ηα θείκελα είλαη πεξηγξαθή ηεο ηειείαο. Γίρσο ηα
θείκελα, δίρσο ηελ πεξηγξαθή, ε ηειεία δε ζα θαηλόηαλ. Ζ πεξηγξαθή είλαη ην θσο,
είλαη ην θαλέξσκα ηεο ηειείαο ή ηνπ ηέιεηνπ.

Ο ΠΟΗΖΣΖ, ν θαζξέθηεο όπνπ ζα δεη ν άλζξσπνο ην πξόζσπό ηνπ. κσο
αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηνλ θαζξέθηε κπαίλεη ν κεζάδσλ, ν δξάθσλ ηεο
θνηλσληθήο ηεξαξρίαο. Ο Απόιισλ ζθνηώλεη ην δξάθνληα, ν Αε Γηώξγεο ζθνηώλεη ην
δξάθνληα, ν ήξσαο ζθνηώλεη ηε ζθαισηή, ηελ πξηνλσηή ζθηά ηνπ ρξόλνπ, ηελ
ηεξαξρία. Ζ πεγή ειεπζεξώλεηαη κα όρη γηα θαλέλα άιιν εθηόο γηα ην ζεό, ηνλ άγην,
ηνλ ήξσα. Αλ ν ζεόο, ν άγηνο, ν ήξσαο, πξνζθέξνπλ θάηη ζηνπο άιινπο, απηό δελ
είλαη ε πεγή-θαζξέθηεο, αιιά ν δξόκνο, ε κέζνδνο απόρηεζεο ηεο πεγήο-θαζξέθηε.
Ο δξάθνληαο ζθνηώλεηαη κόλν σο πξνο εζέλα πνπ ζα ηνλ ζθνηώζεηο, γηα ηνπο άιινπο
παξακέλεη δσληαλόο, έρεη θη απηόο ηε δηθή ηνπ αζαλαζία πνπ είλαη εθείλε ηεο
δηαδνρήο γελεώλ. Σν δξάθνληα ηνλ θαξθώλεηο κε κηαλ αρηίδα παξκέλε από ην ίδην
ζνπ ην θσηνζηέθαλν, από ην θεθάιη ζνπ ήιηνο, όηαλ κέζα ζνπ λίθεζεο ηελ πιαλεηηθή θύζε ζνπ θη έγηλεο ήιηνο.
Μόλν ζαλ γίλεηο ήιηνο, δηαξθέο παξόλ, απηνζεώκελνο, ζεόο, παύεηο λα θνβάζαη
ηε ξνή, γηαηί ε ξνή ζηελ αζηξαπηαία ηεο θαζνιηθή ζύιιεςε, ρύλεηαη κεο ζηνλ εαπηό
ηεο, είλαη ήιηνο.

ΜΑ ΛΕΕΘ Ο ΣΡΘΜΕΓΘΣΟ ΕΡΜΗ

ΜΑ ιέεη ν Σξηζκέγηζηνο Εξκήο:
«Σν όκνην λνείηαη από ην όκνην θαη αλ δελ εμηζώζεηο
κε ην Θεό ηνλ εαπηό ζνπ κάζε πσο
δε ζα κπνξείο λα ελλνήζεηο ην ζεό.
Κάκε ηνλ εαπηό ζνπ ακέηξεην ζην κέγεζνο
ην θάζε ζώκα μεπεξλώληαο θαη
ηνλ θάζε ρξόλν μεπεξλώληαο γίλε ν Υξόλνο.
Σίπνηε αδύλαην γηα ζέλα λα κελ είλαη.
Κάκε ηνλ εαπηό ζνπ αζάλαην,
θάκε ηνλ εαπηό ζνπ ηθαλό ηα πάληα λα ελλνήζεη
ηελ θάζε ηέρλε θη επηζηήκε θαη ην θέξζηκν
ηνπ θάζε δσληαλνύ.
Γίλε από θάζε ύςνο πςειόηεξνο·
γίλε από θάζε βάζνο ρακειόηεξνο
πηάζε ηνπ θάζε πξάγκαηνο ηελ αίζζεζε: Φσηηάο, λεξνύ, μεξνύ, πγξνύ
θαη ύπαξμε παληνύ ζύγρξνλα ζ’ όια:
ηε γε, ζηνλ νπξαλό, ζηε ζάιαζζα, πξηλ γελλεζείο,
κέζα ζηε κήηξα, λένο, γέξνο, πεζακέλνο, κεηά ζάλαην.
Κη όια απηά καδί ελλόεζέ ηα: Υξόλνπο, ηόπνπο, πξάγκαηα, πνηόηεηεο, πνζόηεηεο.
Έηζη ζα ελλνήζεηο ην Θεό».
*
«Καη ιεο πσο ν ζεόο είλαη αόξαηνο. Γηα πεο κνπ
ππάξρεη θάηη θαλεξόηεξν απ’ απηόλ; Αθνύ γη’ απηό
ηα πάληα έθθηαζε
γηα λα ηνλ βιέπνπκε
κεο απ’ ηα πάληα».
*
«Καη ηνύην είλ’ ν Θεόο. Σν παλ. Καη κεο ζην παλ
ηίπνηε δελ ππάξρεη ην νπνίν δελ ππάξρεη. Καη ππάξρεη
ην παλ κεο απ’ ηα πάληα γηα ηα πάληα».
*
«Απηό πνπ λα ην πεηο είλαη αδύλαην, απηό είλ’ ν Θεόο».
*
«Σίπνηε όκνην ζην αλόκνην θαη κόλν θη έλα».
*
«Γηαηί ν θόζκνο έγηλε παληόκνξθνο».
*
«Κ’ ε ιήζε γίλεηαη θαθία».

ΣΟ ΔΕΝΣΡΟ ΣΗ ΖΩΗ
Σνπ ιόγνπ δ’ εόληνο μπλνύ
πνιινί σο ηδίαλ έρνληεο θξόλεζηλ.

δώνπζηλ

Ζξάθιεηηνο
Χ, Δηόλπζε- Άδε, ζείε καο παξαζηάηε.
Άγγεινο ηθειηαλόο

νη

Ζ ΠΟΗΖΣΗΚΖ γιώζζα δελ είλαη ε γιώζζα κηαο νκάδαο αλζξώπσλ πνπ ηνπο
ελώλεη κηα ζεσξία ή κηα κόδα. Ζ πνηεηηθή γιώζζα είλαη ε αξρεηππηθή θνηλή γιώζζα,
πνπ γηα λα ηε βξεη ν πνηεηήο, θαηεβαίλεη ζηνλ θόζκν ησλ λεθξώλ, δειαδή ζην
βαζύηεξν θνηλό εαπηό, πνπ είλαη ηνπ θαζελόο ν βαζύηεξνο εαπηόο. Ζ θάζνδνο ηνπ
πνηεηή από ηνλ αηνκηθό ζην βαζύηεξν θνηλό εαπηό, δε γίλεηαη επεηδή ν πνηεηήο
ππαθνύεη ζε θάπνηα εμσηεξηθή επηηαγή. Γίλεηαη από δηθή ηνπ βηνινγηθή αλάγθε. Ο
έξσηαο, ν λόζηνο (ε επηζπκία ηεο δσήο γηα δσή) θέξλνπλ ηνλ πνηεηή ζην ζάλαην.
Ο ζάλαηνο δελ είλαη ην αληίζεην ηεο δσήο. Ο ζάλαηνο είλαη ην αληίζεην ηνπ
έξσηα. Έξσηαο θαη ζάλαηνο είλαη νη δύν πόινη ηεο δσήο. Ο ζάλαηνο είλαη ε άιιε όςε
ηνπ έξσηα. Ο έξσηαο-ζάλαηνο είλαη ε δσή. Ο πνηεηήο (ζε θάπνηα γιώζζα ηεο Αζίαο ε
ίδηα ιέμε πνπ ζεκαίλεη πνηεηήο ζεκαίλεη θαη εξαζηήο) είλαη ν εξαζηήο ηεο δσήο. ρη
ν κηκεηήο, όρη ν εύθνινο. Εώληαο αιεζηλά θαη άκεζα, πξνρσξεί βαζηά ζηα πξάγκαηα,
κέρξη πνπ ζπλαληά ην αληίζεηό ηνπο, ηελ άιιε ηνπο όςε. Εώληαο αιεζηλά ηνλ έξσηα
θηάλεη ζηνλ ζάλαην, δειαδή ζηνλ θνηλό εαπηό, ζηε ζπλ-νπζία. Απηνύ ηνπ θνηλνύ
εαπηνύ (απηνύ ηνπ μπλνύ ιόγνπ) ηε γιώζζα κηιώληαο ν πνηεηήο κηιά ηνπ θαζελόο ηε
γιώζζα.
ηαλ απηή ε γιώζζα ράλεηαη (επεηδή θαλέλαο πηα δε ζέιεη λα πεζάλεη, επεηδή
θαλέλαο πηα δελ αγαπά ηόζν πνιύ ώζηε λα λνζηαιγεί), δεκηνπξγνύληαη νη πνιιέο
γιώζζεο, νη γιώζζεο ησλ αηόκσλ ησλ απνθνκκέλσλ από ηνλ θνηλό εαπηό,
δεκηνπξγείηαη ε βαβέι. Ζ θάζε γιώζζα ηεο βαβέι παξαπιαλά, επεηδή, ληύλνληαο ηε
δσή (όπσο ην θόξεκα κηαο θαηλνύξγηαο κόδαο ληύλεη ην εξσηηθό θνξκί) κηκείηαη ηηο
θηλήζεηο ηεο δσήο, κνηάδεη λα ’λαη δσή, γνεηεύεη ζα λα ’λαη δσή, ελώ δελ είλαη. Δίλαη
ην απνθνκκέλν από ηε δσή, είλαη ηα είδσια θαη ηα νκνηώκαηα πνπ
πνιιαπιαζηάδνληαη, όρη κε ηελ θπθινθνξία ησλ ρπκώλ ηεο δσήο, αιιά κε δηαζπάζεηο
θαη θαηαζθεπέο, κέρξη ηελ θνληνξηνπνίεζε, κέρξη ηε δεκηνπξγία ηεο έξεκεο ρώξαο
θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο, πνπ όληαο κνύκηεο, νύηε εξσηεύνληαη νύηε πεζαίλνπλ. Ο
πνηεηήο κε όληαο θάπνηνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη αιιά θάπνηνο πνπ θπηξώλεη, είλαη
θάηνηθνο ηεο δσήο, αθνινπζεί ηνλ θύθιν ηεο θη όληαο ην δέληξν ηεο, ρσξίο λα
θαξπίδεη γηα θαλέλα, θαξπίδεη γηα ηνλ θαζέλα πνπ πεηλά.

ΑΝΑΜΕΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΘ
ΣΟΝ ΚΑΘΡΕΦΣΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

ΗΓΟΤ ΑΤΣΟ πνπ κε δηαβάζκαηα κπνξεί θαη θάλεη κέηξηα πνηήκαηα (πνηνο δε
κπνξεί ζήκεξα λα θάλεη κέηξηα πνηήκαηα;) θαη πνπ κε παίξλνληαο από ηε δεκηνπξγία
κέηξησλ πνηεκάησλ, ηελ εξσηηθή εθείλε ηθαλνπνίεζε πνπ δίλεη ε αιεζηλή δεκηνπξγία,
γπξεύεη ηελ ηθαλνπνίεζε απηή ζε ππνθαηάζηαηα: ηνπο ηίηινπο, ζηηο ζέζεηο, ζηελ κε
θάζε κέζν πξνώζεζε ηνπ νλόκαηόο ηνπ.
Ηδνύ απηόο πνπ κε ηελ ηερλεηή γιώζζα ηεο θιίθαο ηνπ θνκπιεμάξεη ηνπο
απινύο αλζξώπνπο, πνπ ελώ έρνπλ ληθήζεη ηηο θπζηθέο δπζθνιίεο, δε κπνξνύλ λα
ληθήζνπλ ηηο ηερλεηέο δπζθνιίεο, ηηο θακσκέλεο έηζη πνπ λα κε ληθηνύληαη, παξά
κόλν από όζνπο είλαη ηεο θιίθαο.
Ηδνύ ν πνιπκαζήο, ν εμνηθεησκέλνο κε ην θάζε ηη θαη λεθξόο κπξνζηά ζην θάζε
ηη. Σίπνηε δελ ηνλ εθπιήζζεη, ηίπνηε δε βιέπεη γηα πξώηε θνξά. ια ηα μέξεη, κα
ηίπνηε δελ έρεη δήζεη. Έηζη ην θάζε ηη κπξνζηά ηνπ, γίλεηαη θαη’ εηθόλα ηνπ θαη
νκνίσζή ηνπ: Νεθξό.
Ηδνύ απηόο πνπ βιέπεη κε μέλα κάηηα. Βιέπεη ηελ νκνξθηά (ή ηελ αζρήκηα) κόλν
εθεί πνπ ηνπ ηε δείρλνπλ θαη κόλν όηαλ ηνπ ηε δείρλνπλ.
Ηδνύ ν δηαλννύκελνο, απηόο πνπ έραζε ην έλζηηρην ηνπ απινύ αλζξώπνπ, ρσξίο
λα έρεη θηάζεη ζηελ θαζνιηθόηεηα ηνπ πλεύκαηνο. «Γε κπνξεί λα δηαθξίλεη η’ άζηξα
η’νπξαλνύ, από η’ άζηξα πνπ θάλνπλ νη θόηεο κε ηα πόδηα ηνπο ζηε ιάζπε». Σνπ
ιείπεη ην έλζηηρην πνπ ηπθιά νδεγεί θαη γη’ απηό ζσζηά νδεγεί. Σνπ ιείπεη ε
βαζηιίδα ησλ αξεηώλ (θαηά ηνλ Ησάλλε ηεο Κιίκαθαο) ε δηάθξηζε, ε πλεπκαηηθή
εθείλε αξεηή κε ηελ νπνία δηαθξίλεη θαλείο ακέζσο θαη ρσξίο κεζνιαβεηέο ην
αιεζηλό από ην ςεύηηθν.
Ηδνύ ν δαηκνληζκέλνο ηνπ Δπαγγειίνπ πνπ ην όλνκά ηνπ είλαη «ιεγεώλ»,
δειαδή ρηιηάδεο εαπηνί. Δίλαη ν άλζξσπνο-απνζήθε γλσκώλ, θαηνηθεηήξην
απζεληηώλ, ρηιηάδεο εαπηνί, όρη εαπηόο.
Ηδνύ ν άλζξσπνο-βαβέι, πνπ δελ αθήλεη λα θπηξώζεη από ηνλ πειό ην δέληξν
ηεο δσήο, κα παίξλεη ηνλ πειό, ηνλ θνκκαηηάδεη θαη ηνλ μεξαίλεη θαη πξνζπαζεί κε
πιίλζνπο λα ρηίζεη ην δέληξν ηεο δσήο.
Ηδνύ ν άλζξσπνο-Πξνθξνύζηεο, πνπ κεηξά ηνλ θαζνιηθό άλζξσπν, κε ηα κέηξα
ηεο ζεσξίαο ηνπ, ηεο επνρήο ηνπ, ηεο εζηθήο ηνπ, ηεο ειηθίαο ηνπ, ησλ λόκσλ ηνπ, ηεο
ζηελνθεθαιηάο ηνπ ηεο ελζαξξπκέλεο από ηνπο νκνίνπο ηνπ.
Ηδνύ ν άλζξσπνο-κηλώηαπξνο, πνπ από καηαηνδνμία θαηέβεθε λα ζθνηώζεη ηνλ
κηλώηαπξν, θη έγηλε ν ίδηνο κηλώηαπξνο, γηαηί, κε νδεγνύκελνο εθεί από έξσηα, αιιά
από καηαηνδνμία, δε βξίζθεη ην δξόκν ηεο εμόδνπ.
Ηδνύ ν άλζξσπνο-πνιύθεκνο, ν Κύθισπαο πνπ βιέπεη κ’ έλα κάηη θαη πνπ
κπξνζηά ηνπ ν πνιύηξνπνο γίλεηαη Καλέλαο.
Ηδνύ ν άλζξσπνο-κλεζηήξαο, πνπ δηεθδηθεί απηό πνπ αλήθεη ζ’ εθείλνλ πνπ
ηαμηδεύεη ζηε δσή, δηεθδηθεί ηελ πνίεζε ελώ έρεη απνθύγεη ηε δσή. Αγλνεί όηη πνίεζε
θαη δσή είλαη έλα.

Η ΚΟΘΝΗ ΣΡΑΠΟΤΛΑ

ΔΥΔΗ 52 ραξηηά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο εβδνκάδεο ηνπ εηήζηνπ θύθινπ.
Έρεη 4 είδε ραξηηώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο επνρέο ηνπ έηνπο.
Έρεη 2 θύξηα ρξώκαηα ραξηηώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε κέξα θαη ζηε λύρηα.
Έηζη ε θνηλή ηξάπνπια είλαη έλαο θαζξέθηεο ηνπ ρξόλνπ.
Ζ αξίζκεζε ησλ ραξηηώλ ηεο θηάλεη κέρξη ην 10, πνπ είλαη ην απόιπην,
επηζηξνθή ζην 1 θαη ζην 0, ζπλύπαξμε ηνπ είλαη θαη ηνπ κε είλαη, θαζ’ νκνίσζε ηνπ
Κόζκνπ, πνπ είλαη θαη πνπ ζπλάκα δελ είλαη.
Κνύπεο· ζπκβνιίδνπλ ην ζώκα, ηε κήηξα ή ην δηζθνπόηεξν.
Καξξώ (ηεηξάγσλα)· ζπκβνιίδνπλ ηελ ηξάπεδα ηνπ Μπζηηθνύ Γείπλνπ, όπνπ ν
θπζηθόο θύθινο (κέζσ ηεο ζείαο επραξηζηίαο) δαγθώλεη ηνλ εαπηό ηνπ.
Μπαζηνύληα· ζπκβνιίδνπλ ηελ ξάβδν ηνπ αξρηεξέα ή ην ξαβδί ηνπ κάγνπ θαη
ηνπ βαζηιηά.
παζηά· ζπκβνιίδνπλ ην θαιιό ή ηε ιόγρε ηνπ δηζθνπόηεξνπ.
ΑΗΧΝ ΠΑΗ ΔΣΗ ΠΑΗΕΧΝ
Πνιύρξσκεο θηγνύξεο καγηθέο θαη αξηζκνί κέρξη ην 10
ην απόιπην
ζαλ ηνλ θαζξέθηε.
Κνύπα, θαξξώ, κπαζηνύλη θαη ζπαζί
4 ηύπνη
όζεο θ’ νη επνρέο ηνπ έηνπο ή
όζνη θαη νη ηππείο ηεο Απνθάιπςεο.
Κνύπα, ζπαζί, θαξξώ, κπαζηνύλη, ζε ραξηηά
52
όζεο θ’ νη εβδνκάδεο ηνπ εηήζηνπ θύθινπ.
Δελ έπαηδε ραξηηά, κα ηα ’βιεπε
ζα λα ’ λαη ν θαζξέθηεο ηεο δσήο.
Δελ έπαηδε ραξηηά, όκσο κηα ζρέζε
ζα λα ππνςηάδνληαλ αλάκεζα
ζην ρξόλν ηνπ Ηξάθιεηηνπ θαη ζηα ραξηηά.
Δελ έπαηδε ραξηηά, πνηέ δελ θάεθε
παίδνληαο ζηα ραξηηά 31.
Όκσο λά:
31 ρξόληα όηαλ έθιεηζε
θάλεθε ζηνπο θξνηάθνπο ηνπ ε ζηάρηε.

Η ΣΡΑΠΟΤΛΑ ΣΟΤ ΣΑΡΟ
(Σα 22 ραξηηά ηεο Μεγάιεο Αξθάλαο)

ΚΑΣΑΓΔΣΑΗ από ηελ Αηιαληίδα; Από ηε Βαβπιώλα; Από ηελ Κίλα; Από ηελ
Αίγππην; Σε δηεθδηθνύλ νη Δβξαίνη θαββαιηζηέο θαη νη ζνύθη. Σε ρξεζηκνπνηνύζαλ
παιαηόηεξα νη Σζηγγάλνη. ήκεξα είλαη γλσζηή ζρεδόλ ζε όιεο ηηο θπιέο ηνπ
πιαλήηε.
Απνηειείηαη από 78 ραξηηά θαη ρσξίδεηαη ζηε Μεγάιε Αξθάλα (22 ραξηηά) θαη
ζηε Μηθξή Αξθάλα (56 ραξηηά).
Μεγάιε Αξθάλα, Μεγάιε Άξθηνο. Μηθξή Αξθάλα, Μηθξή Άξθηνο. Αζαλάηνπ
κλήκεο ζεκείΧ. Έλαο θαζξέθηεο ζηελ Αξρή, ζην Βνξξά, ζην ζεκείν 0 ηνπ θόζκνπ.
Γηαηί κόλν ό,ηη βξίζθεηαη ζην κεδέλ, δειαδή πέξα από ηηο κνξθέο, κπνξεί λ’
απνηειέζεη θαζξέθηε.
Ζ Σξάπνπια ηνπ Σαξό θαη ηδίσο ε Μεγάιε Αξθάλα, είλαη ό,ηη έλαο
εηθνλνγξαθεκέλνο λαόο, έλα βηβιίν γηα γξακκαηηζκέλνπο θη αγξάκκαηνπο, έλαο
θαζξέθηεο απηνγλσζίαο.
Ζ Μεγάιε Αξθάλα: Έρεη 22 ραξηηά, όια αξηζκεκέλα, εθηόο από ην ραξηί ηνπ
Σξεινύ, πνπ δελ έρεη αξηζκό ή αξηζκείηαη κε ην κεδέλ. Κάζε ραξηί ηεο Μεγάιεο
Αξθάλαο εηθνλίδεη θαη κηα θάζε από ηελ εμέιημε ηεο αλζξώπηλεο ζπλείδεζεο. Σν
θαιύηεξν ζρήκα ηνπνζέηεζεο ησλ ραξηηώλ ηεο (γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα καληάια,
κηαλ αξρεηππηθή κνξθή ηνπ θόζκνπ) είλαη ην θπθιηθό, κε ην ραξηί ηνπ Σξεινύ ζην
θέληξν ηνπ θύθινπ. Μπνξεί θαλείο λα παίμεη κε απηή ηε καληάια, όρη ζην επίπεδν ηεο
καληηθήο, αιιά ζην επηπεδν ηεο απηνγλσζίαο.
ηελ πξώηε θάζε ν θύθινο ησλ ραξηηώλ κε ηνλ Σξειό ζην θέληξν είλαη
γπξηζκέλα αλάπνδα. Από απηά «ν πξνο κύεζηλ» ζα ηξαβήμεη ηξία ραξηηά «ζηελ
ηύρε». Σν ραξηί πνπ έρεη ηνλ κηθξόηεξν αξηζκό, είλαη ην παξειζόλ ηνπ «κπνύκελνπ».
Σν ραξηί πνπ έρεη ηνλ ακέζσο κεγαιύηεξν αξηζκό είλαη ην παξόλ ηνπ κπνύκελνπ. Σν
ραξηί πνπ έρεη ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό είλαη ην κέιινλ ηνπ κπνύκελνπ. Όζηεξα ν
θίινο «πνπ κπεί», γπξίδεη ηνλ θύθιν ηεο ηξάπνπιαο από ηε κεξηά πνπ θαίλνληαη νη
εηθόλεο. Σόηε δεηά από ηνλ κπνύκελν λα ππνδείμεη ηξία ραξηηά πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ,
ηνπ θάλνπλ εληύπσζε, ηνπ αξέζνπλ. Κη απηά ηα ραξηηά θαηαηάζζνληαη όπσο θαη ηα
πξώηα, ζε παξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ, ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ αξηζκνύ ησλ.
Σώξα έρνληαο ηελ καληάια εκπξόο ηνπο, «κπώλ» θαη «κπνύκελνο», κηινύλ γηα
ην ηη ζπκβνιίδεη ην θάζε ραξηί, μεθηλώληαο από ην αξηζκεκέλν κε ην 1 θαη θηάλνληαο
ζην αξηζκεκέλν κε ην 21, αθήλνληαο ηνλ αλαξίζκεην Σξειό λα απνζπκβνινπνηεζεί
ηειεπηαίνο. Μεο από απηή ηε δηαδηθαζία θαη κε ην πξόζρεκα όηη ν κπνύκελνο
καζαίλεη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηό ηνπ, δίλεηαη ε επθαηξία λα γλσξίζεη,
(παίδνληαο), απηό ηνλ παλάξραην ράξηε ηεο ζπλεηδεζηαθήο θαη πλεπκαηηθήο εμέιημεο.
Σα ραξηηά ηεο Μεγάιεο Αξθάλαο είλαη: 0. Ο Σξειόο. 1. Ο Θαπκαηνπνηόο ή
Σαρπδαθηπινπξγόο. 2. Ζ Ηέξεηα. 3. Ζ Απηνθξάηεηξα. 4. Ο Απηνθξάησξ. 5. Ο Ηεξέαο.
6. Ο Έξσηαο. 7. Ζ Άκαμα. 8. Ζ Γηθαηνζύλε. 9. Ο Δξεκίηεο. 10. Ο Σξνρόο ηεο Σύρεο.
11. Ζ Γόεζζα. 12. Ο Κξεκαζκέλνο. 13. Ο Θάλαηνο. 14. Ο Άγγεινο ηνπ Υξόλνπ ή Ζ
Δγθξάηεηα. 15. Ο Γηάβνινο. 16. Ο Κεξαπλόπιεθηνο Πύξγνο. 17. Σα Άζηξα. 18. Ζ
ειήλε. 19. Ο Ήιηνο. 20. Ζ Κξίζε ε Ζ Γεύηεξε Παξνπζία. 21. Ο Κόζκνο. 22. Ο
Σξειόο.

1. Ο Θαςμαηοποιόρ
Ο Θαπκαηνπνηόο ή αιιηώο Μάγνο ή Σαρπδαθηπινπξγόο, είλαη ην κε
ζπλεηδεηνπνηεκέλν Έλα, πνπ όκσο έρεη ζεσξεηηθέο γλώζεηο.
Γηα ηελ ώξα είλαη ληπκέλνο κε ηελ πλεπκαηηθόηεηα ελώ δελ είλαη πλεπκαηηθό
νλ. Γηα ηελ ώξα πεξληέηαη γηα πλεπκαηηθό νλ, έρνληαο επαθή κε ηα ζύλεξγα ησλ
κπζηεξίσλ ή θνξώληαο γηα θαπέιν ηνπ ην νξηδόληην νρηώ, πνπ ζπκβνιίδεη ην άπεηξν.
Ραβδί, ζπαζί, πεληάιθα, δηζθνπόηεξν, ηξάπεδα. ύλεξγα εμνπζίαο θαη ζπζίαο.
Ο Θαπκαηνπνηόο επηδηώθεη ηελ εμνπζία, πξνσζώληαο ηνλ εαπηό ηνπ ζηελ αλζξώπηλε
ηεξαξρία θαη αληηθαζηζηώληαο ηελ απηνζπζία κε ηελ εηεξνζπζία.
Ο Θαπκαηνπνηόο είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηα ζύλεξγα ηεο ζπζίαο θαη ηνικά εθεί
πνπ κε δπζθνιία ηνικά αθόκα θη ν ζνθόο. Σνικά επεηδή κηκείηαη, ηνικά επεηδή δελ
γλσξίδεη. Γηαβαίλεη ςύρξαηκα ην ζαλίδη πνπ εθηείλεηαη πάλσ από ηελ άβπζζν, επεηδή
αθξηβώο δελ μέξεη όηη δηαβαίλεη πάλσ από ηελ άβπζζν. Δίλαη εμνηθεησκέλνο κε ηα
ζύλεξγα ηεο ζπζίαο, επεηδή δελ μέξεη όηη ζπζία ζεκαίλεη απηνζπζία.
Ο Θαπκαηνπνηόο ζπαξάδεη, μεθνηιηάδεηαη, δηαιύεηαη, πεζαίλεη κε ηα ιόγηα, ελώ
παξακέλεη έλαο πνπ πξνσζεί ηελ ππόζεζή ηνπ ζηελ αλζξώπηλε ηεξαξρία. Ο
Θαπκαηνπνηόο θαηαζηξέθεη ηε γιώζζα. Φσλάδεη «πεζαίλσ» ελώ δελ πεζαίλεη. Έηζη,
όηαλ απηόο πνπ πξαγκαηηθά πεζαίλεη θσλάδεη πεζαίλσ, θαλείο δελ ηνλ πηζηεύεη, γηαηί
ν Θαπκαηνπνηόο έθακε ηε γιώζζα λα κελ εθθξάδεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα.
Ο Θαπκαηνπνηόο πξννξίδεη γηα ζπζία απηό πνπ ζεσξεί μέλν. Ο Θαπκαηνπνηόο,
δελ έθακε ηνλ θύθιν όισλ ησλ ραξηηώλ, γηα λα γλσξίζεη όηη Δλ ην Παλ, θαη πσο
εθείλν πνπ ηώξα εύθνια ζπζηάδεη επεηδή ην ζεσξεί μέλν, είλαη ν ίδηνο ν εαπηόο ηνπ.
2. Η Θέπεια
Αληηπξνζσπεύεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμσηεξηθή όςε ηεο ζξεζθείαο.
3. Η Αςηοκπάηειπα
Αληηπξνζσπεύεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμσηεξηθή όςε ηεο εμνπζίαο.
4. Ο αςηοκπάηωπ
Αληηπξνζσπεύεη ηε εμσηεξηθή δηαλνεηηθή όςε ηεο εμνπζίαο.
5. Ο Πάπαρ
Αληηπξνζσπεύεη ηελ εμσηεξηθή δηαλνεηηθή όςε ηεο ζξεζθείαο.
6. Ο Έπωηαρ
ιεο νη θηγνύξεο σο εδώ είλαη ληπκέλεο. Πξώηε θνξά παξνπζηάδεηαη εμ
νπξαλνύ (θαη ν έξνο έιζνλη’ εμ νξάλσ) κηα θηεξσηή γπκλή θηγνύξα, απηή ηνπ
Έξσηα.. ηνλ νπξαλό δελ ππάξρεη ελδπκαζία (δελ ππάξρνπλ νύηε θαλ θηεξά). Ζ

ελδπκαζία είλαη γλώξηζκα ηεο ληξνπήο, ηεο γήηλεο θνηλσληθήο ελνρήο, κε έρνπζα
θακκηά ζρέζε κε ηελ αζσόηεηα, πνπ κόλν ηα παηδηά θαη ηα δώα ηελ θαηέρνπλ.
Ο εηθνληδόκελνο έξσηαο, άιιν δελ είλαη παξά ε πξνζσπνπνίεζε ηεο νξηζκέλεο
επηζπκίαο-ελέξγεηαο πνπ ζέιεη λα ελζαξθσζεί. Από ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θη από
ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο Αλαγέλλεζεο, εηθνλίδεηαη σο θηεξσηό παηδί, θξαηώληαο ηόμν
θαη βέινο, σο εξσηηδεύο (ζπλνδόο ηεο Αθξνδίηεο).
Ο έξσηαο, άιιν δελ είλαη παξά ε ελέξγεηα πνπ ιέγεηαη επηζπκία ηεο δσήο γηα
δσή. Δίλαη ην ίδην ην παηδί πνπ σζεί ηνπο γνλείο ηνπ (απηνί νη ίδηνη είλαη ην παηδί, ην
παηδί θπιάεη ζην αίκα ηνπο) πξνο ηελ ζπλνπζία. Γηα λα ελζαξθσζεί θαη λα γελλεζεί
σο αζξώπηλε ύπαξμε.
7. Η Άμαξα
Οη δύν ζθίγγεο (καύξε θη άζπξε) πνπ ζύξνπλ ηελ Άκαμα. Ο ακαμειάηεο θξαηεί
ξαβδί πνπ ζεκαίλεη εμνπζία. Καη βέβαηα ε όξζηα ζηάζε ηνπ ζεκαίλεη επαγξύπληζε.
Δληέιεη νδεγεί ή νδεγείηαη; Καη ηα δύν.
8. Η Δικαιοζύνη
Ζ Γηθαηνζύλε εδώ είλαη ε εμσηεξηθή θξίζε. Ο άλζξσπνο ζηε θάζε απηή θξίλεη
θαη θξίλεηαη εμσηεξηθά: Μπνξεί λα είλαη αζώνο θαη λα ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ έλνρν,
θαη ην αληίζεην. Μπνξεί λα είλαη αζώνο θαη λα ηνλ ζεσξνύλ έλνρν, θαη ην αληίζεην. Ζ
Γηθαηνζύλε απηή επεηδή δελ ζπλνδεύεηαη από ζνθία (όπσο ιέγεη ν άγηνο Ηζαάθ ν
ύξνο), κπνξεί λα βιάςεη αληίο λα σθειήζεη.
9. Ο Επημίηηρ
Θεσξνύλ όηη ην θαλάξη ηνπ Δξεκίηε είλαη ε ζνθία ηνπ. κσο έλαο ζνθόο, έλαο
πνπ βιέπεη, δελ ρξεηάδεηαη έλα ηέηνην εμσηεξηθό θσο. Σν θαλάξη ζπκβνιίδεη ηε ζνθία
ησλ άιισλ πνπ ζπγθέληξσζε ν Δξεκίηεο, ην εμσηεξηθό θσο, κε ην νπνίν ςάρλεη. Ο
Δξεκίηεο ςάρλεη, ν θσηηζκέλνο βξίζθεη.
Ο Δξεκίηεο είλαη ν αζθεηήο, απηόο πνπ αζθείηαη, θη όρη ν θηαζκέλνο πνπ δελ
ηνπ ρξεηάδεηαη ε άζθεζε.
10. Ο Σποσόρ ηηρ Σύσηρ
Δδώ ν άλζξσπνο ζπκπνξεπόκελνο κε ην Μηθξό Πεπξσκέλν, όπσο ιέεη ν
Σζνπάγθ Σζνπ, άγεηαη θαη θέξεηαη από ηα πξάγκαηα· δελ ζπλεξγάδεηαη, δελ
ζπλαπνθαζίδεη κε ην ζύκπαλ, όπσο θάλεη ν άλζξσπνο πνπ αλήθεη ζην Μεγάιν
Πεπξσκέλν.

11. Η Δύναμη (Γηηεύηπια)
ην ζπλεηδεζηαθό ηνύην επίπεδν, ν άλζξσπνο θνξώληαο θαπέιν ην άπεηξν,
κπνξεί λα δακάζεη ην ιηνληάξη, λα ην γεηέςεη, λα εμνπζηάζεη, ην αλήκεξν δών πνπ
έρεη κέζα ηνπ.
12. Ο Κπεμαζμένορ
Αζάλαηνη ζλεηνί, ζλεηνί αζάλαηνη, δώληεο ηνλ εθείλσλ ζάλαηνλ, ηνλ δε εθείλσλ
βίνλ ηεζλεώηεο.
Ζξάθιεηηνο
Η πνίεζε είλαη κηα απέξαληε αιιειεγγύε δσληαλώλ θαη λεθξώλ.
(εθέξεο;)
Ο Οδπζζέαο γηα λα ζπλερίζεη ην ηαμίδη ηνπ πξέπεη λα θαηεβεί ζηνλ Άδε θαη λα
πάξεη ηε καληηθή γιώζζα ηνπ Σεηξεζία, δειαδή ηε ζπιινγηθή γιώζζα ησλ λεθξώλ,
ηε κία γιώζζα εθείλσλ πνπ απόζβεζαλ ηελ ππνθεηκεληθή όξαζε θαη βιέπνπλ κέζα
ζην θαζόινπ.
Ζ γιώζζα ησλ δσληαλώλ, θνκκαηηαζκέλε κέζα ζηηο αηνκηθόηεηεο, δε κπνξεί
λα βνεζήζεη, θαη ε γλώζε πνπ απνρηνύκε από ηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ, βνεζά κόλν
κέρξη ηε κέζε ηνπ ηαμηδηνύ. Γηα λα ζπλερίζεη θαλείο ην ηαμίδη από ηε κέζε θαη πέξα,
(nel mezzo del camin di nostra vita), πξέπεη ν ίδηνο λα θαηεβεί ζηνλ Άδε θαη λα
ζθάμεη εθεί δπν καύξα πξόβαηα, (ην δεύγνο ησλ αλζξώπσλ πνπ κέζα ζηνλ έξσηα
μόδεςαλ όιν ηνπο ην αίκα θη απόκεηλαλ ζθηέο), θαη λα ζηξέςεη ην θεθάιη ηνπο πξνο ην
έξεβνο, δειαδή πξνο ην απεξηόξηζην ζθνηάδη ηνπ πιήξνπο ρακνύ, ηεο πιήξνπο ιήζεο
ηνπ αηνκηθνύ εγώ, πξνο ηελ αξρέγνλε κήηξα ηεο λύρηαο, όπνπ «ν θαηαθιπζκόο ηεο
δσήο».
Αθνξκή γηα ηελ θάζνδν ηνπ Οδπζζέα ζηνλ Άδε είλαη ε Κίξθε, ην εξσηηθό
ζηνηρείν (κε ηε selva oscura ηεο ήβεο) πνπ γηα ηνπο λήπηνπο απνηειεί αθεηεξία ιήζεο
θαη απνρηήλσζεο, ελώ γηα ηνλ πνιύηξνπν απνηειεί αθεηεξία κλήκεο θαη ζέσζεο.
Γελ είλαη ηπραίν πνπ ν Πάνπλη αξρίδεη ηηο Χδέο ηνπ κε ηε Νέθπα ηεο
Οδύζζεηαο. Κη νύηε είλαη ηπραίν πνπ ν εθέξεο αξρίδεη ηελ πνηεηηθή ηνπ
ζηαδηνδξνκία κε ηνπο ζηίρνπο ηνπ Δξσηόθξηηνπ:
Μα όια γηα κέλα ζθάιαζη θαη πάζηλ άλσ-θάησ,
γηα κε μαλαγελλήζεθελ ε θύζε ησλ πξακάησ.
Οη ζηίρνη απηνί κνπ ζπκίδνπλ ηνλ Κξεκαζκέλν αλάπνδα ηεο Σξάπνπιαο ηνπ
Σαξό, θηγνύξα από ηελ νπνία αξρίδεη ε εζσηεξηθόηεηα (επόκελν ραξηί είλαη ν
Θάλαηνο), ε θίλεζε αληίζεηα ζην ξεύκα, ην θνίηαγκα ηνπ εηδώινπ πξνο ην πξόζσπν.
Οη ζηίρνη απηνί κνπ ζπκίδνπλ ηνλ θξεκαζκέλν από ην Κνζκηθό Γέληξν ζεό ηεο
Αξραίαο Έδδαο:
Κξέκνκνπλ πιεγσκέλνο ζην αλεκόδεληξν
κεξόλπρηα ελληά
κε βέινο ηξππεκέλνο θαη ηακέλνο ζηνλ Οληίλ
θαη πξνζθεξκέλνο
από κέλα

ζε κέλα...
Λόγηα ηνπ Οληίλ, ζενύ ηεο πνίεζεο θαη ηνπ ζαλάηνπ, ή αιιηώο, ιόγηα απηνπλνύ
πνπ απνρηά ηελ πνηεηηθή γιώζζα δηα ηεο απηνζπζίαο, θξεκώληαο ηνλ εαπηό ηνπ γηα
ελληά κεξόλπρηα, όζα κεξόλπρηα ζα ρξεηαζηνύλ ν Εεπο θαη ε Μλεκνζύλε γηα λα
γελλήζνπλ ηηο Μνύζεο. Δλληά κεξόλπρηα εζεινύζηαο, εξσηηθήο απηνζπζίαο, γηα λα
απνρηεζεί ε γιώζζα ηεο πνίεζεο, ν μπλόο ιόγνο, ε Μλήκε ηεο Καζνιηθήο Εσήο, πνπ
ιεζκνλήζεθε κε ηε γέλλεζε ζην αηνκηθό εγώ.
Ζ πνίεζε είλαη κύεζε ζηε Εσή. ια ηα ζξεζθεπηηθά δξάκαηα, είλαη δξάκαηα
πνηεηηθά, πνπ δείρλνπλ ηνλ θύθιν ηεο Εσήο. Άηηεο, Γηιγακέο, Άδσληο, Ηάζσλ,
Θεζέαο, Οξθέαο, ν Γηόλπζνο, Οδπζζέαο, Υξηζηόο, Οληίλ, θαηεβαίλνπλ ζηνλ θόζκν
ησλ λεθξώλ, γηα λα απνρηήζνπλ ηε Μλήκε ηεο Καζνιηθήο Εσήο.
Κάζε πνηεηήο, θηάλεη ζ’ απηό πνπ ζηε ρξηζηηαληθή γιώζζα ιέγεηαη «ζάλαηνο ελ
δσή» θαη «πξώηνο ζάλαηνο». Κη όπνηνο γεύηεθε ηνλ πξώην ζάλαην, ν δεύηεξνο
ζάλαηνο δελ ηνλ αγγίδεη. Γηαηί ν πξώηνο ζάλαηνο ελ δσή, έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ηελ
αλάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο κέζα ζην ιν, πνπ είλαη αζάλαην. Κη όπσο ππάξρεη
ζάλαηνο, επεηδή έρνπκε ζπλείδεζε ηνπ ζαλάηνπ, έηζη ππάξρεη θαη αζαλαζία, επεηδή
έρνπκε ζπλείδεζε ηεο αζαλαζίαο.
13. Ο Θάναηορ
Γελ έρεη ζρέζε κε ην ηέινο ηνπ αλζξώπνπ αιιά κ’ εθείλν ηνλ επαγγειηθό ιόγν
πνπ ιέεη όηη «όπνηνο ράζεη ηελ ςπρή ηνπ, απηόο ζα ηε βξεη» θη αθόκα έρεη ζρέζε κε
ηνλ ζπόξν πνπ πξέπεη λα πεζάλεη βαζεηά ζην ρώκα, γηα λα δήζεη θαη λα επηζηξέςεη
πινπζηόηεξνο (γη’ απηό θαη Πινύησλ ν ζεόο ηνπ Άδε). Δίλαη ν πξώηνο ζάλαηνο ελ
δσή, πνπ όπνηνο ηνλ ππνζηεί, έρεη νξηζηηθά ληθήζεη ηνλ δεύηεξν ζάλαην.

14. Η Παποδικόηηηα, η σπονικόηηηα, ο Υπόνορ
Ζ θηγνύξα κε ηα θηεξά ρύλεη ην πγξό απ’ ην αζεκέλην ιαγήλη ζην ρξπζό. Υύλεη
ην παξειζόλ κέζα ζην κέιινλ, ή κήπσο ην κέιινλ κέζα ζην παξειζόλ; Καη γηαηί ην
δνρείν ηεο έθρπζεο είλαη αζεκέλην, ελώ ην δνρείν ηεο ππνδνρήο είλαη ρξπζό; Ίζσο
γηαηί κεηά ηνλ πξώην ζάλαην ελ δσή, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηζηξνθήο ζηε Υξπζή
Δπνρή.
15. Ο Διάβολορ
Ο Γηάβνινο εδώ ζπκβνιίδεη ηνλ θίλδπλν ηνπ λενθώηηζηνπ. Απνρηά ηεξάζηηεο
δπλάκεηο θαη δπλαηόηεηεο. κσο ζην πξώην ζηάδην επξηζθόκελνο ν αλαγελλεκέλνο,
κπνξεί λα κπεη ζηνλ πεηξαζκό λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ απηέο γηα θαθό.
16. Ο Κεπαςνόπληκηορ Πύπγορ.
ην πνίεκα «Γπλάκσζηο», ν Καβάθεο καο ιέεη: «…ην ζπίηη ην κηζό πξέπεη λα
γθξεκηζηεί / έηζη ζ’ αλαπηπρζεί ελάξεηα ζηε γλώζε». Πνηνο; «πνηνο ην πλεύκα ηνπ
πνζεί λα δπλακώζεη». Σν ηειεπηαίν θαηαθύγην ηνπ αλζξώπνπ ην νπνίν ζπκβνιίδεηαη

από ηνλ πύξγν, κε ηελ επέκβαζε ηνπ πλεύκαηνο, θεξαπλνβνιείηαη θαη γθξεκίδεηαη.
Γελ ππάξρεη πηα δπλαηόηεηα επηβίσζεο κέζα ζηνλ παιαηό θόζκν. Απνκέλεη πηα κόλν
έλαο δξόκνο: ν Οπξαλόο.
17. Σα Άζηπα
Δδώ γηα πξώηε θνξά, ε θηγνύξα πνπ ηελ έρνπκε δεη θάησ από δηάθνξεο
ελδπκαζίεο θαη ηίηινπο, βξίζθεηαη πηα νιόγπκλε αλάκεζα ζηα άζηξα. πλεηδεηά
πιένλ έρεη επαλαπνθηήζεη ηελ πξσηαξρηθή ηεο αζσόηεηα. Δίλαη πηα νπξάληα
νληόηεηα. Έρεη θαηαθηήζεη ην «σο ελ νπξαλώ θαη επί ηεο γεο». Σν αξηζηεξό ηεο ρέξη
θξαηά ην αζεκέλην δνρείν πνπ ζπλαλαηήζακε πην θάησ. Σν δεμί ηεο ρέξη θξαηά ην
ρξπζό δνρείν. Σα έρεη γπξίζεη ακθόηεξα θη αδεηάδεη ην παξειζόλ θαη ην κέινλ κέζα
ζηνλ σθεαλό ηεο αησληόηεηαο.
18. Η ελήνη
Φειά ζηνλ νπξαλό, αλάκεζα ζη’ άζηξα ε ειήλε, ε ζειπθή όςε ηνπ
αλζξώπνπ, ε εγθάξδηα. Κνηηάδεη θάησ ηα λεξά ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ απνηεινύλ
ηελ άιιε ηεο όςε, ρσξίο λα θηλδπλεύεη λα θιπδσληζηεί από απηά, λα πληγεί από απηά,
λα παξαζπξζεί από ηα δώα ηνπο ζηελ άβπζζν.
19. Ο Ήλιορ
Σν νπξάλην κάηη, ν Απόιισλ λνπο, αθήλνληαο ηε ειήλε λα ιάκπεη κε ην θσο
ηνπ ρσξίο απηόο λα θαίλεηαη. Έλαο άλδξαο θαη κηα γπλαίθα, θάησ από ην βιέκκα ηνπ,
πιεζηάδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη θξαηηνύληαη από ηα ρέξηα. Κιεηζκέλνη ζ’ έλαλ θύθιν
από δάθληλν ζηεθάλη.
20. Η Κπίζη
Δδώ ν άλζξσπνο γελληέηαη από ην θσο θη από λεξό. Έλσζε ηνπ λνεηηθνύ θαη
ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ. Γηα λ’ απνηειέζνπλ ηελ ζπλείδεζε, ηνλ νινθάζαξν θαζξέθηε
ηεο απηνγλσζίαο. Απηή είλαη ε Γεύηεξε Παξνπζία, ε Κξίζε. Δδώ κόλνλ ν ίδηνο ν
άλζξσπνο γλσξίδεη ηελ ελνρή ηνπ ή ηελ αζσόηεηά ηνπ, αλεμαξηήησο από ην ηη
πηζηεύνπλ νη άιινη γη’ απηόλ.
Κη όιν απηό γηα ηνλ θπζηνθξαηηθό άλζξσπν (ηνλ Έιιελα), ζεκαίλεη όηη έθηαζε
ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη είλαη γηνο ηνπ Οπξαλνύ θαη ηεο Γεο (πνπ εξσηηθά ηνπο
όξγαλα είλαη ν Ήιηνο θαη ε Θάιαζζα).
21. Ο Κόζμορ
’ απηή ηε θάζε δελ ελώλνληαη κόλν ην ζειεληαθό ζηνηρείν κε ην ειηαθό, ην
ζπλαηζζεκαηηθό κε ην λνεηηθό, αιιά θαη ην ζειπθό κε ην αξζεληθό, γηα λα θηάζνπλ
ζηελ πιήξε έλσζε, ζηε ζέσζε. Δδώ ην δάθληλν ζηεθάλη ζηεθαλώλεη όρη ην θεθάιη
ηνπ ληθεηή, αιιά νιόθιεξν ην ληθεηή, ηνλ νιόγπκλν αλδξόγπ ζεάλζξσπν.

Ζ Γάθλε, ην δέληξν ηεο δσήο βξίζθεη’ εδώ. Σα ηέζζεξα δώα ησλ επαγγειίσλ,
πνπ απνηεινύλ ηε θίγγα (βόδη, ιηνληάξη, άγγεινο θη αεηόο) βξίζθνλη’ εδώ. Ζ
πςειόηεξε ζπλεηδεηόηεηα βξίζθεη’ εδώ: Ο άλζξσπνο-ζύκπαλ, ν ηα πάληα θνζκώλ
ζπλεηδεηνπνηώληαο ηα πιήξσο εηλ’ εδώ, «ν Κόζκνο ν κηθξόο ν κέγαο» είλ’ εδώ.
0. Ο Σπελόρ
Δίλαη απηόο πνπ αληέρεη ην θαηώηεξν, γη’ απηό αληέρεη θαη ην αλώηεξν. Δίλαη ν
Πξώηνο θαη ν Έζραηνο. Ο θαηώηεξνο από ην θάζε ηη, θαη ν αλώηεξνο από ην θάζε ηη.
Δίλαη απηόο πνπ γλσξίδεη ηα πάληα θαη ζπλάκα δελ γλσξίδεη ηίπνηε. Ο δίρσο αξηζκό ή
πνπ έρεη αξηζκό ηνπ ην κεδέλ. Βξίζθεηαη πξηλ από ην 1 θαη κεηά ην 21. Μπαίλνληαο
ζην θέληξν ηνπ θύθινπ ησλ ραξηηώλ, θαζξεθηίδεη όια ηα ραξηηά. Δίλαη απηόο πνπ όια
ηα βιέπεη (ζεάηαη), θη απηόο πνπ όια ηνλ βιέπνπλ (ζεώληαη), είλαη ν Θεόο.

Η Π Ο Θ Η  Η

ΑΡΥΗΕΔΗ θαλείο λα γξάθεη, γνεηεπκέλνο από ηε ζπλνκηιία ηνπ κε ηνλ κεξν,
κε ηνλ Ζξάθιεηην, κε ηνλ ηθειηαλό, κε ηνλ εθέξε, κε ηελ όιε δσή, κε όπνηνλ θαη
κε ό,ηη ηνπ γνπζηάξεη από ηελ όιε δσή. κσο από ηε ζηηγκή πνπ πάεη λα
δεκνζηεύζεη, έρεη πηα λα θάλεη κε ηνπο δήζελ νκόηερλνπο, έρεη πηα λα θάλεη κε ηνπο
εκπόξνπο θαη κε ηελ θεξαηέληα ηεξαξρία ησλ κεζαδόλησλ.
*
Ζ αηζζεηηθή δελ είλαη πξναηξεηηθή. Γηα λα πεηο θάηη πξέπεη λα ην πεηο κε ηελ
θαιύηεξε κνξθή ηνπ, δειαδή όκνξθα. Αλ δελ ην πεηο όκνξθα, δελ είλαη πσο ην ιεο
πην απιά, είλαη πσο δελ ην ιεο θαζόινπ, ιεο θάηη άιιν, όρη απηό πνπ ζέιεηο λα πεηο.
*
Ζ αιήζεηα θαη ε νκνξθηά δελ είλαη δπν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Ζ αιήζεηα είλαη
α-ιήζε, είλαη δειαδή ε κλήκε. Ζ νκνξθηά είλαη ε επ-κνξθή. Σα πξάγκαηα γηα λ’
απνηειέζνπλ επ-κνξθή, πξέπεη λα είλαη ζηελ σξαηόηεηά ηνπο, ζηελ σξηκόηεηά ηνπο,
ζηελ ώξα ηνπο γηα έξσηα, γηα έλσζε. Ζ επ-κνξθή ηνπο είλαη ε κλήκε ηνπο όηη
απνηεινύλ έλα. Ζ επ-κνξθή ηνπο είλαη ε α-ιήζε ηνπο. Ζ νκνξθηά ηνπο είλαη ε
αιήζεηα ηνπο. Καη ην αληίζηξνθν: Ζ αιήζεηα ηνπο είλαη ε νκνξθηά ηνπο.
*
Ζ πνίεζε, ν έξσηαο, ε πεγή, ν θαζξέθηεο, ην ρξπζόκαιιν δέξαο, θπιάγνληαη
από ην δξάθνληα, θπιάγνληαη από ηελ άιιε ηνπο όςε, ηελ ηξνκεξή. Γηα λα κελ ηα
πιεζηάδνπλ νη δεηινί, νη κσξνί θαη ηδηνηειείο· γηαηί απηνί ό,ηη πιεζηάζνπλ, ζέινπλ λα
ην θάκνπλ δηθό ηνπο· έηζη ην απνθόβνπλ από ην ζπκπαληηθό ηνπ ρώξν, ην
απνκνλώλνπλ θαη ην θάλνπλ θαη’ εηθόλα ηνπο θαη νκνίσζή ηνπο, άζρεκν θαη ζλεηό.
*
Γηα λα ’λαη θαλείο δηαβαζκέλνο δε ρξεηάδεηαη παξά είθνζη σο ηξηάληα βηβιία.
Δίθνζη σο ηξηάληα βηβιία, κα πνπ, αλ δελ έρεη έλζηηρην, δελ ηα πιεζηάδεη πνηέ, ηνπ
είλαη αόξαηα. Κη αλ ηνπ ππνδείμνπλ ηα βηβιία απηά δελ ζα πάξεη από απηά παξά κόλν
εθείλν πνπ θέξλεη ζ’ απηά. «Ζ θύζηο θξύπηεζζαη θηιεί», γηα λα πξνζηαηεύεηαη θαη γηα
λα πξνζηαηεύεη.
*
Σελ πνίεζε ηε ζπλαληά θαλείο πάλσ από ηε κόξθσζε είηε έρεη πεξάζεη κέζα
από ηε κόξθσζε είηε όρη.
Ζ πνίεζε δε ρσξά ζε θακκηά ζεσξία. Κη όζεο θνξέο πηζηέςακε ζε ζεσξίεο ή
δεκηνπξγήζακε ζεσξίεο, βξήθακε λ’αγαπνύκε ζαλ πνίεζε πξάγκαηα έμσ από ηηο
ζεσξίεο απηέο.
*
Ζ πνίεζε δε βγαίλεη από ηα ζεξκνθήπηα ζρνιώλ θαη θνκκάησλ. Ζ πνίεζε έρεη
ηηο ξίδεο ηεο ζην απεξηόξηζην ζθνηάδη, ην γεκάην ζπόξνπο-άζηξα.
Καλείο δελ ελλνεί πηα γηαηί ε Αζελά γελληέηαη από ην θεθάιη ηνπ Γία. Καη
θαλείο δελ ελλνεί πηα γηαηί ε Αζελά, ε ζεά ηεο ζνθίαο, έρεη έκβιεκά ηεο ηελ
θνπθνπβάγηα. Έρεη εληειώο ιεζκνλεζεί πσο ε θνπθνπβάγηα όληαο πνπιί ηεο λύρηαο
ζπκβνιίδεη ηελ απέξαληε ζνθία. Ζ κέξα κάο θιείλεη ζηνλ πιαλε-ηηθό ρώξν, ελώ ε
λύρηα κάο αλνίγεη πξνο ην άπεηξν, πξνο ηελ αξρέγνλε Μάλα Νύρηα, ηελ αλζηζκέλε κε

εθαηνκκύξηα ήιηνπο.
*
Ση άιιν είλαη ε Γε κε ηελ αηκόζθαηξά ηεο παξά ε κήηξα όπνπ πέθηεη ν ζπόξνο
ηνπ Οπξαλνύ ν άλζξσπνο; ηα αξραία ζέαηξα ν Οπξαλόο θαηεβαίλεη, ζηελεύνληαο
θαη ζηελεύνληαο, ώζπνπ γίλεηαη ν θνξπθαίνο εθεί ζην θέληξν: ν άλζξσπνο. Ο
άλζξσπνο κέζα ζηε γήηλε αηκόζθαηξα είλαη έκβξπν πνπ κε ην «γλώζη ζαπηόλ»,
βγαίλεη από ηε γήηλε αηκόζθαηξα θαη θνξώληαο ηνλ Ήιην αθάλζηλν ζηεθάλη,
αλνίγνληαο ηνλ Ήιην ζα κήηξα, βγαίλεη θαη γίλεηαη ε ζπκπάληεηα λύρηα, ε αξρέγνλε
ελόηεηα, ν «θαηαθιπζκόο ηεο δσήο».
*
Μπζηηθό δελ είλαη απηό πνπ θπιάγεηαη θξπθό αιιά ην από ηε θύζε ηνπ
ακεηάδνην. ζν θη αλ πεξηγξάςνπκε ηε γεύζε ηνπ θεξαζηνύ πνηέ δε ζα κπνξέζνπκε
λα θάλνπκε ηνλ άιιν λα ηε λνηώζεη. Πξέπεη ν ίδηνο λα δαγθώζεη ην θεξάζη.
*
Σελ πεγή ηε θξνπξεί ν δξάθνληαο, ε ακεηαθίλεηε ζηνηρεησκέλε
επηβιεηηθόηεηα ηνπ παιαηνύ. Ο λεαξόο Απόιισλ ζθνηώλεη ην δξάθνληα, όρη γηα λ’
απνρηήζεη απηόο ηελ πεγή, αιιά γηαηί κόλν αλ ηελ απνρηήζεη απηόο ηελ πεγή, ε πεγή
αλήθεη ζηνλ θαζέλα θαη γίλεηαη ν θαζξέθηεο ηνπ Εσληαλνύ.
*
Ο θύθινο ηεο Εσήο κε πόινπο ηνλ Έξσηα θαη ην Θάλαην. Ο θύθινο ηνπ Φσηόο
κε πόινπο ηνλ Ήιην θαη ην θνηάδη. Ο θύθινο ηεο Γλώζεο κε πόινπο ηελ Αιήζεηα
θαη ηε Λήζε.
*
Αιήζεηα: Δθηόο από α-ιήζε (κλήκε), ζεκαίλεη επίζεο άιε-ζεία, δειαδή πιάλε
(πεξηπιάλεζε) ζεία. Αιιά ε αιήζεηα δελ είλαη ζθνπόο, είλαη κέζν. «Γλώζεζζαη ηελ
αιήζεηα θαη ε αιήζεηα ειεπζεξώζεη πκάο». θνπόο είλαη ε ειεπζεξία. κσο κνλάρα
όπνηνο αζθήζεθε ζηελ πνξεία από ηε ιήζε πξνο ηελ αιήζεηα, κπνξεί λα θηλεζεί ζην
ξπζκό ηεο Εσήο θαη δελ θηλδπλεύεη λα κεηαηξέςεη ηελ ειεπζεξία ζε ζθιαβηά.
*
«Ο Θεόο έρεη ην θέληξν ηνπ παληνύ θαη ηελ πεξηθέξεηά ηνπ πνπζελά». Σν
θέληξν βξίζθεηαη παληνύ, ην θάζε ηη είλαη θέληξν, κε άπεηξεο ζρέζεηο θαη άπεηξε αμία.
Ζ παζραιηά είλαη άπεηξα όκνξθε, γηαηί αθέζεθε ζην άπεηξν. Σν θνξκί καο βγαίλεη
δπλαηό θαη θξέζθν από ηνλ ύπλν, γηαηί κέζα ζηνλ ύπλν παξακέξηζε ην αηνκηθό εγώ
θη επαλαζπλδέζεθε κε ην άπεηξν.
Σν θάζε ηη είλαη πξννξηζκέλν όρη λα πεζαίλεη αιιά λα κεηακνξθώλεηαη. κσο ε
ηαύηηζε κε ην αηνκηθό εγώ (πνπ ζεκαίλεη απνθνπή από ην άπεηξν θαη απνκόλσζε)
θέξλεη ην ζάλαην. «Ο Θεόο αγάπε εζηί» θαη ε απνθνπή από ην άπεηξν ζεκαίλεη
απνθνπή από ην δσληαλό θνξκί, ζηακάηεκα ηεο θπθινθνξίαο ησλ εξσηηθώλ ρπκώλ,
ιεζκνζύλε ηεο ξνήο, ιεζκνζύλε ηνπ παγθόζκηνπ ξπζκνύ, ιήζε ηνπ Μεγάινπ
αζαλάηνπ Δαπηνύ.
*

Αθ’ όηνπ νη Έιιελεο ράζακε ην πνιηηηθννηθνλνκηθό θεθάιαην θαη γίλακε
πνιηηηθννηθνλνκηθά επαξρία, ράζακε ζα δηαλόεζε ην θέληξν. Έηζη θαηάληεζε λα έρεη
ηόζε ππνβνιή θη επηβνιή νηηδήπνηε έξρεηαη από ηα θέληξα ηνπ εμσηεξηθνύ. κσο
πέξα από ηα πνιηηηθννηθνλνκηθά θέληξα (θέληξα ηνπ Υξόλνπ-Κξόλνπ πνπ ζήκεξα
ππάξρνπλ θη αύξην δελ ππάξρνπλ ή πνπ ζήκεξα ππάξρνπλ εδώ θη αύξην αιινύ)
ππάξρεη απηό πνπ ζύκθσλα κε ηνλ Δξκή ηνλ Σξηζκέγηζην έρεη ην θέληξν ηνπ παληνύ
θαη ηελ πεξηθέξεηά ηνπ πνπζελά. Τπάξρεη ν Θεόο ή αιιηώο ην Παγθόζκην Πλεύκα ή
αιιηώο ε Όιε ή αιιηώο ε Εσή. Σν θξίλν ηνπ αγξνύ είλαη ληπκέλν πην όκνξθα από ην
βαζηιηά νινκώληα θη ν έξσηαο ζε ζηεθαλώλεη είηε δεηο ζην Παξίζη, είηε δεηο ζηε
Λάξηζα.
πνηνο έρεη απηνγλσζία, όπνπ θη αλ βξίζθεηαη, είλαη ζην θέληξν, γηαηί είλαη ν
ίδηνο θέληξν. πνηνο δελ έρεη απηνγλσζία, αλαδεηά εμσηεξηθά θέληξα γηα λα κεηξά
θαη λα ηεξαξρεί ζύκθσλα κε απηά, ηόζν ηνλ εαπηό ηνπ όζν θαη ηνπο άιινπο. Κη εδώ
είλαη πνπ απηνθηνλεί ή δνινθνλείηαη ν άλζξσπνο: ηαλ από θέληξν πνπ είλαη,
κεηαηξέπεηαη ζε δνξπθόξν θάπνηνπ θέληξνπ.
Σν θέληξν βξίζθεηαη παληνύ θη ν πνηεηήο έξρεηαη λα ππελζπκίζεη ζηνλ
άλζξσπν, πσο είλαη ν ίδηνο θέληξν, αξθεί λα ελλνήζεη ην «γλώζη ζαπηόλ» θαη ην
«γέλνη νίνο έζζη». Γίλε απηόο πνπ είζαη θη όρη απηό πνπ νη κεζάδνληεο ιέλε πσο είζαη
ή ζέινπλ λα είζαη. Γίλε απηόο πνπ είζαη θη όρη ην πξόηππν πνπ νη πξνθξνύζηεο έρνπλ
δεκηνπξγήζεη. Γλώζη ζαπηόλ θαη γέλνη νίνο έζζη, δειαδή: Πνιίηεο ηνπ ύκπαληνο.
*
Ση θάλνπκε κε ηελ ηέρλε; ην θαληαζηηθό, ζην αθεξεκέλν, ζην αόξαην,
δίλνπκε κνξθή, δίλνπκε ζώκα, κε πιηθό νξαηά πξάγκαηα. Φνξνύκε κηα κάζθα ζην
αόξαην γηα λα ην δνύκε, ηνπ δίλνπκε ζώκα, επεηδή ρσξίο ζώκα γηα καο δελ ππάξρεη.
Καη ζπλάκα, ζην ζπγθεθξηκέλν, ζ’ απηό πνπ θηλδπλεύεη λα κείλεη θπιαθηζκέλν ζηε
κνξθή, ζ’ απηό πνπ θηλδπλεύεη λα κείλεη απνθνκκέλν από ην ιν θαη λα πεζάλεη, ζ’
απηό βξίζθνπκε ζθηέο, βξίζθνπκε ηξύπεο, απ’ όπνπ ην ειεπζεξώλνπκε πξνο ην
ζθνηάδη ηνπ άκνξθνπ, ην μαλαζπλδένπκε κε ην απεξηόξηζην. Έηζη θάλνληαο
θεληαύξνπο από νξαηό θη από αόξαην, από θαζεκεξηλό θη από αηώλην, βάδνπκε ηνπο
ρπκνύο ζε θπθινθνξία. Γεζκεύνληαο ηα αθεξεκέλα θαη ειεπζεξώλνληαο ηα
ζπγθεθξηκέλα, ζπληεινύκε ζηε Μλήκε ηεο Δλόηεηαο, ζηε Εσή, αθνύ ηα πξάγκαηα
ρσξηζκέλα, απνθνκκέλα ην έλα από ην άιιν, θηλδπλεύνπλ λα γίλνπλ ζλεηά. Γίλνληαο
κνξθή θη ειεπζεξώλνληαο από ηε κνξθή. πσο ε δσή κε ηελ εηζπλνή θαη ηελ εθπλνή
(πλεύκα), όπσο ε δσή κε ηνλ μύπλν θαη ηνλ ύπλν, όπσο ε δσή κε ηνλ έξσηα θαη ην
ζάλαην.
Υαιά ε γιώζζα όηαλ ραινύλ νη άλζξσπνη θαη ηα πξάγκαηα. ηαλ ην αιεύξη
είλαη αιεύξη αξθεί ε ιέμε αιεύξη. ηαλ ην αιεύξη λνζεπηεί ρξεηάδνληαη δπν ιέμεηο γηα
ην αιεύξη, ρξεηάδεηαη λα ιέκε γλήζην αιεύξη. Κη όηαλ θη απηό λνζεπηεί, γηα ην γλήζην
αιεύξη ρξεηαδόκαζηε ηξεηο ιέμεηο, ρξεηάδεηαη λα ιέκε πξάγκαηη γλήζην αιεύξη. Να
πσο παξνπζηάδεηαη πιεζσξηζκόο ζηε γιώζζα.

*
Έρεη εηπσζεί πσο ν θόζκνο (όινο ν ρώξνο θη όινο ν ρξόλνο) είλαη κηα ιέμε θαη
πσο ν άλζξσπνο κπνξεί λα δηαβάζεη (δειαδή λα δήζεη) από ηε ιέμε απηή ηόζν κέξνο
όζν κπνξεί λα ρσξέζεη ε αληίιεςή ηνπ.
*

Σν θάζε πξάγκα κε θξαηά δεκέλν (είηε πξέπεη λα κείλσ καδί ηνπ είηε πξέπεη λα
ην πάξσ καδί κνπ), κέρξη λα ην πεξηγξάςσ κε αθξίβεηα, δειαδή, κέρξη λα βξσ ην
όλνκά ηνπ. ηαλ απηό ην θαηνξζώλσ, ειεπζεξώλνκαη, θαη ζάκπσο λα ’ρσ θιέςεη ηελ
νπζία ηνπ πξάγκαηνο, δελ ρξεηάδνκαη πηα ην ίδην ην πξάγκα.
*
Ο άλζξσπνο ηνπ «έρσ» κέλεη πξνζθνιεκκέλνο ζηα πξάγκαηα είηε θνπβαιά ηα
πξάγκαηα καδί ηνπ. Ο άλζξσπνο ηνπ «είκαη» παίξλεη ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ (ην
αιεζηλό ηνπο όλνκα) θαη πξνρσξεί, ηείλνληαο λα γίλεη απηό πνπ είλαη: Δηθόλα θαη
νκνίσζε ηνπ Κόζκνπ.
*
Γηα ηνλ ηεξέα, ηνλ κάγν, ηνλ πνηεηή, νη ιέμεηο είλαη νη ςπρέο ησλ πξαγκάησλ. Ο
πνηεηήο βξίζθνληαο ηα νλόκαηα ησλ πξαγκάησλ «εμνπζηάδεη» ηα ίδηα ηα πξάγκαηα.
Βάδνληαο ηα νλόκαηα ησλ πξαγκάησλ ζε ζρέζε εξσηηθή, βάδεη ζε ζρέζε εξσηηθή
(ζρέζε ηδαληθή, ζρέζε δσήο) ηα ίδηα ηα πξάγκαηα.
*
Σα πνηήκαηα είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί. Σα θηηάρλνπκε ή γίλνληαη κόλα ηνπο;
Καη ηα δύν. Απνηεινύλ κέζν ή ζθνπό; Καη ηα δύν. Καη λνηώζνπκε ηθαλνπνηεκέλνη
θαη ιεύηεξνη απέλαληί ηνπο, όηαλ εθείλα έρνπλ όιεο εθείλεο ηηο ηδηόηεηεο πνπ καο
δηαησλίδνπλ, πνπ ηα θάλνπλ ηθαλά λα απηνζπληεξεζνύλ θαη λα δήζνπλ ρσξίο ηε δηθή
καο θξνληίδα.
*
Αθόκα θ’ ε πην δύζθνιε πνίεζε θηάλεη ζην ιαό. Οη ιίγνη θαλαηηθνί καδί ηεο
ηελ θάλνπλ πξάμεηο δσήο, επεξεάδνπλ ηνπο θνληηλνύο ηνπο θαη απηνί επεξεάδνπλ
άιινπο. Έηζη παίξλνληαο κνξθέο δσήο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη, κεηακνξθνύκελε
θαη κεηακνξθνύκελε, θηάλεη κέρξη ηνλ έζραην ρσξηθό.
Αθόκα θ’ ε πην δύζθνιε πνίεζε θηάλεη ζην ιαό, όρη κε ηελ πνηεηηθή ηεο
κνξθή, αιιά κεηακνξθνύκελε ζε πξάμεηο δσήο.
*
Γηα κεξηθνύο ππάξρνπκε από πάληα, γηα θάπνηνπο άιινπο γελληνύκαζηε όηαλ
γηλόκαζηε γλσζηνί, γηα θάπνηνπο άιινπο δελ ππάξρνπκε πνηέ.
Ο Πιάησλ έθαςε ηα πνηήκαηά ηνπ. Δθείλε ε θσηηά ηνπ Πιάησλα είλαη ην
ζύλνξν αλάκεζα ζηε ζπκπάληεηα ινγηθή θαη ζηηο αηνκηθέο ινγηθέο, αλάκεζα ζηελ
πνίεζε θαη ζηε δηαλνεηηθή βαβέι. Οη καζεηέο ηνπ σθξάηε δελ άθνπζαλ ηελ
πξνηξνπή ηνπ ζενύ πξνο ηνλ σθξάηε: «ώθξαηεο κνπζηθήλ πνίεη», πνπ ζα
κπνξνύζε αιιηώο λα εηπσζεί «σθξάηε πάςε ην δώζε πάξε ηεο ινγηθήο, δε βγάδεη
πνπζελά. σθξάηε γύξηζε ζηελ πνίεζε, ζηε κνπζηθή».
Σν πεδό είλαη βάδηζκα· ε πνίεζε είλαη ρνξόο. Σν βάδηζκα είλαη κηα θίλεζε από
θάπνπ πξνο θάπνπ· ν ρνξόο είλαη κηα θίλεζε από ηνλ εαπηό πξνο ηνλ εαπηό.
Πεδνπνξώληαο, δε κπνξείο λα εμαληιήζεηο ηνλ θόζκν· ρνξεύνληαο, ελώλεζαη κε ηνλ
θόζκν.
*
Ζ θσηηά ηνπ Πιάησλα είλαη ν άγγεινο πνπ θξνπξεί ην δξόκν πξνο ην Γέληξν
ηεο Εσήο.
Ζ θσηηά ηνπ Πιάησλα είλαη ην ζύλνξν αλάκεζα ζηνλ ηζηνξηθό θαη ζηνλ

εξσηηθό ρξόλν.
*
Πνίεζε είλαη ε πξνέθηαζε ησλ παξακπζηώλ. Πνίεζε είλαη ηα παξακύζηα ησλ
κεγάισλ. Δθείλσλ ησλ κεγάισλ πνπ δελ ζθόησζαλ κέζα ηνπο ην παηδί πνπ θάπνηε
ήζαλ.
Ζ πνίεζε είλαη παξακύζηα θαη παξακπζία, δειαδή παξεγνξηά. Μα αλ δελ είζαη
ζεξκόο ή ςπρξόο, όπσο ιέγεη ν Ησάλλεο, γηαηί λ’ απνδεηήζεηο ηελ πνίεζε; Αλ δελ
έξρεζαη από ηνλ παξάδεηζν, γηαηί λ’ απνδεηήζεηο ηα παξακύζηα; Αλ δελ έξρεζαη από
ηελ θόιαζε, γηαηί λ’ απνδεηήζεηο ηελ παξακπζία;
Πνίεζε είλαη ν ιόγνο ηνπ νπνίνπ νη ιέμεηο ζέινπλ λα ρνξέςνπλ ζε ξπζκνύο πνπ
ηα θύηηαξά καο ηνπο γλσξίδνπλ πξηλ αθόκα ππάξμεη ν ιόγνο θαη ε γξαθή.
Πνίεζε είλαη ν ιόγνο εθείλνο πνπ εμαηηίαο ηνπ ξπζκνύ ηνπ θαη ησλ εηθόλσλ
ηνπ, εμαηηίαο ηνπ ζεκαληηθνύ λνεκαηηθνύ θαη ζπλαηζζεκαηηθνύ ηνπ βάξνπο, πξνθαιεί
ζε κάο ηελ απνκλεκόλεπζή ηνπ.
Πνίεζε είλαη ν ιόγνο πνπ ζαλ ζώκα δσληαλό, εξσηηθό, πάληα ηνλ ρνξηαίλνπκε
θαη πάληα ηνλ ιαρηαξνύκε. ην πνίεκα πεγαίλνπκε μαλά θαη μαλά, δεθάδεο θη
εθαηνληάδεο θνξέο, κέρξη πνπ ην απνζηεζίδνπκε, αιιά θαη ηόηε δελ ζεκαίλεη πσο
ηειεηώζακε κ’ απηό. Σν θέξλνπκε καδί καο, αθεκέλν ζηελ άθξε ηεο ππάξμεώο καο,
ζαλ μεραζκέλν, κα κόιηο ην ρξεηαζηνύκε, ην αλαθαινύκε, ην δηαηξέρνπκε θαη καο
δηαηξέρεη, άιινηε ζαλ μόξθη ή πξνζεπρή, άιινηε ζαλ πνιύηηκνο ρξεζκόο, άιινηε ζαλ
όπιν, άιινηε ζαλ γηαηξηθό, άιινηε γηα λα θάλνπκε ηνπο άιινπο ζπλ-θνηλσλνύο, ζην
πιήζνο ηεο ραξάο ή ηεο ιύπεο πνπ καο θαηέρεη.
*
Πνίεζε είλαη ε θαηάξγεζε ηνπ Υξόλνπ-Κξόλνπ θαη ε θαλέξσζε ησλ
πξαγκάησλ ζηνλ εξσηηθό ηνπο ρξόλν, όπνπ ηίπνηε δελ είλαη μεθνκκέλν θαη ζλεηό,
αιιά ηα πάληα ρύλνληαη κέζα ζηα πάληα, απνηειώληαο ην Έλα πνπ πνηέ δελ πεζαίλεη.
Πνίεζε είλαη ν καγηθόο καο πξώηνο θόζκνο.
Πνίεζε είλαη ε πνηόηεηα ηεο ζησπήο καο.
Πνίεζε είλαη ην ζώκα-ιόγνο ζηνλ θαζξέθηε ηεο ζησπήο, όπνπ γεπόκαζηε ηελ
απηνγλσζία καο, δειαδή ηε ζετθή δεύηεξε παξνπζία καο.
Καη δελ ππάξρεη θαιύηεξνο νξηζκόο γηα έλα πξάγκα, από ην ίδην ην πξάγκα πνπ
ζέινπκε λα νξίζνπκε: Πνίεζε είλαη ε πνίεζε.
*
Λέγεηαη όηη ζηνλ παξάδεηζν νη άλζξσπνη ηα δώα θ’ νη ζενί κηινύλ ηελ ίδηα
γιώζζα. Ζ πνίεζε είλαη ε αληηθεηκεληθή Μία Γιώζζα πνπ έξρεηαη λα θαηαξγήζεη ηε
βαβέι, ηηο ππνθεηκεληθέο γιώζζεο πνπ θξαηνύλ ηνλ θόζκν θνκκαηηαζκέλν. (Κάζε
πιίλζνο θη έλα κηθξό εγώ· θάζε πιίλζνο θη έλα μεξό θνκκάηη ρσξίο ηα πγξά ηεο
επηθνηλσλίαο· θάζε πιίλζνο θαη κηα γιώζζα αηνκηθή). Ζ πνίεζε είλαη ε ελ ιόγσ
απόρηεζε ηνπ ρακέλνπ παξάδεηζνπ.
*
Γηα ηε Φύζε αξθεί λα είζαη ν εαπηόο ζνπ (θαη κόλν ν άλζξσπνο «πέθηεη» από
ηνλ εαπηό ηνπ), είζαη ίζνο κε ην θάζε ηη.
Κη ελώ γηα ηε Φύζε (θαη γηα ηνλ ζπλεηδεηνπνηεκέλν πνπ απνηειεί ηελ
απηνγλσζία ηεο Φύζεο), ηίπνηε δελ είλαη κηθξό, ηίπνηε δελ είλαη κεγάιν, ηίπνηε δελ
είλαη όκνξθν, ηίπνηε δελ είλαη άζρεκν, ηίπνηε δελ είλαη θαιό, ηίπνηε δελ είλαη θαθό, ε

θνηλσληθή ηεξαξρία κε θξηηήξην ηε θήκε, ηε κόξθσζε, ηελ θαηαγσγή, ηελ ειηθία, ηελ
πνιηηηθή θαηεύζπλζε, ην γέλνο, ηε κνξθή, ην ρξήκα, ηηο γλσξηκίεο, αμηνινγεί ηνλ
άλζξσπν, εξήκελ ηεο Εσήο θαη εξήκελ ηνπ εξαζηή-γλώζηε ηεο Εσήο, ηνπ πνηεηή.
Καηαθεύγσ ζηελ πνίεζε ζα πεη πσο θαηαθεύγσ ζηε Φύζε θαη μαλαπαίξλσ
απηό πνπ ε θνηλσληθή ηεξαξρία κνύ αθαίξεζε: Σελ ηδηόηεηα ηνπ βαζηιηά ηεο δσήο.
Καηαθεύγσ ζηελ πνίεζε ζα πεη πσο δηαγξάθσ ην ηζηνξηθό ςέκκα θαη πεγαίλσ
ζηελ Αξρή.
Καηαθεύγσ ζηελ πνίεζε ζα πεη πσο δηαγξάθσ ην ςέκκα ηεο θνηλσληθήο
ηεξαξρίαο, πσο βγάδσ ηνλ άλζξσπν από ηελ θνηλσληθή ηεξαξρία θαη ηνλ θάλσ μαλά
απηό πνπ είλαη: Κέληξν ηνπ θόζκνπ, Άιθα θαη Χκέγα, εηθόλα θαη νκνίσζε ηεο Εσήο.
Καηαθεύγσ ζηελ πνίεζε ζα πεη πσο απνθαζηζηώ ηε βαζηιεία ηνπ αλζξώπνπ
κέζα ζηε δσή, πσο απνθαζηζηώ ηε βαζηιεία ηνπ θάζε όληνο κέζα ζηε δσή.

ΟΘ ΔΗΘΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΘ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ
Δελ είλαη ε Σέρλε γηα ην «δηαβαζκέλν όριν» αιιά γηα ηνπο Λίγνπο θαη γηα ηε
Φπιή, γηα ηε Φηιία θαη γηα ηελ Αλζξσπόηεηα ηζηνξίδνληαο... ηα πξόζσπα πνπ αηώλεο
ήηαλ θαη είλαη ν κπζηηθόο θαζξέθηεο ησλ ςπρώλ.
Άγγεινο ηθειηαλόο
Είλαη ν κηζνκνξθσκέλνο θαη ν ςεπηνκνξθσκέλνο κάιινλ παξά ν ακόξθσηνο
πνπ ζηέθνληαη εκπόδηα ζην δξόκν ηνπ πνηεηή: γηα ηνλ εαπηό κνπ ζα κνπ άξεζε έλα
θνηλό πνπ δελ ζα ήμεξε λα γξάθεη ή λα δηαβάδεη.
Σ.. Έιηνη
Ο βιάθαο θνηηάδεη ην δάρηπιν πνπ δείρλεη ην θεγγάξη θη όρη ην ίδην ην θεγγάξη.
Σν Μπζηηθό ηνπ Υξπζνύ Λνπινπδηνύ

ΔΚΓΗΓΟΝΣΑ βηβιίν, ζπζηάδεζαη, πεξηνξίδεζαη. Σν θαζνιηθό θαη αρώξεην
πνπ είζαη «ελζαξθώλεηαη» ζε βηβιίν. Σν βηβιίν, πεξηνξηζκόο θαη ζπλάκα εθδήισζε,
κ’ όιν πνπ είλαη εηθόλα ζνπ θαη νκνίσζή ζνπ, αθνινπζεί ηε κνίξα ησλ εμσηεξηθώλ
πξαγκάησλ. Ήζνπλ ην Άιθα θαη ην Χκέγα (θαη ηέηνηνο παξακέλεηο γηα ηνλ εαπηό ζνπ
θαη γηα ηνπο νκνίνπο ζνπ) θαη γίλεζαη έλα ζθαινπάηη ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο.
Ήζνπλ πέξα από ην γλσζηό θαη ην άγλσζην θαη ηώξα είζαη θάπνηνο πνπ γίλεηαη
γλσζηόο. Οη άλζξσπνη ζνύ θέξνληαη αλάινγα κ’ απηό πνπ είζαη ζηελ ηεξαξρία ηεο
δεκνζηόηεηαο. Κ’ ε δπζθνιία αξρίδεη όηαλ μαθληάδνληαη πνπ εζύ δελ βιέπεηο ηνλ
εαπηό ζνπ κέζα από ηελ ηεξαξρία. Ξαθληάδνληαη όηαλ δελ θέξλεζαη ζύκθσλα κ’ απηό
πνπ απηνί βιέπνπλ, αιιά ζύκθσλα κε απηό πνπ εζύ είζαη. Σόηε κεο από ηελ ύβξε ηεο
άγλνηάο ηνπο, βιέπνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζαλ ύβξε.
*
Υαίξνληαη πνπ είζαη αλνηρηόο πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, θη απηό γηαηί, όληαο
αλνηρηόο πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, είζαη αλνηρηόο θαη πξνο ηελ πόξηα ηνπ καληξηνύ
ηνπο. Καη απνγνεηεύνληαη όηαλ αξλείζαη λα κπεηο θαη λα θιεηζηείο ζην καληξί ηνπο.
Απνγνεηεύνληαη πνπ ζέιεηο λα κείλεηο αλνηρηόο πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, εηθόλα
θαη νκνίσζε ηεο δσήο.
*
Λέλε πσο αγαπνύλ ηελ πνίεζε. Αλ πξάγκαηη αγαπνύζαλ ηελ πνίεζε, δελ ζα
δεκνζίεπαλ ηόζν κέηξηα πξάγκαηα. Αλ πξάγκαηη αγαπνύζαλ ηελ πνίεζε ζα
θξόληηδαλ, (ζα πξνσζνύζαλ, ζα δηέδηδαλ) ηελ πνίεζε, όπνηνπ θη αλ είλαη απηή ε
πνίεζε, θεκηζκέλνπ ή όρη, θίινπ ή όρη, δηθή ηνπο ή όρη. Θα θξόληηδαλ ηελ πνίεζε ζα
λα ’ηαλ δηθή ηνπο. Καη βέβαηα ε πνίεζε όληαο ν μπλόο (θνηλόο) ιόγνο δελ αλήθεη ζε
θαλέλα, κα αλήθεη ζηνλ θαζέλα πνπ ηελ αγαπά. «Κάπνηε ζηελ ηειεηνηέξα θνηλσλία»,
ε πνίεζε δελ ζα δεκνζηεύεηαη επώλπκα. Γηα λα κελ πξνσζείηαη ην όλνκα, αιιά ε
πνίεζε, γηα λα κελ επηδηώθεηαη ε θήκε, αιιά ε δεκηνπξγία.
*
Σν αιεζηλό δελ βξίζθεηαη ζην ζύγρξνλν θαη ζην θαηλνύξγην, αιιά ζ’ έλα
επίπεδν πνπ όιεο νη επνρέο ην έρνπλ θηάζεη, κεο από νξηζκέλα πξόζσπα· ζ’ απηό ην
επίπεδν όληαο ν Ζξάθιεηηνο, βξίζθεηαη πην θνληά κνπ απ’ όζν βξίζθνληαη, όζνη από
ηνπο ζπγρξόλνπο κνπ δελ είλαη ζην επίπεδν απηό.
*
Μεηαηνπίδνληαη πάλσ ζηνλ θύθιν. Καη παίξλνπλ ηε κεηαηόπηζή ηνπο απηή γηα
εμέιημε θαη πξόνδν. Υηεο θνκκνπληζηέο, ζήκεξα αληηθνκκνπληζηέο. Αληίο λα είλαη ν
θύθινο, κεηαηνπίδνληαη πάλσ ζηνλ θύθιν, αθνινπζώληαο ηνλ θαηξνζθόπν ςεύηηθν
εαπηό ηνπο.
*
Ζ ζηδεξέληα θπιαθή ηεο θηώρεηαο από ηε κηα, ε ρξπζή θπιαθή ηνπ πινύηνπ
από ηελ άιιε. κσο ν Γηνο ηεο Εσήο ζπάδεη ηε θπιαθή, είηε είλαη ζηδεξέληα είηε
είλαη ρξπζή.
*
Ση θαιά πνπ γηα λα είκαη γηνο ηεο Γεο θαη ηνπ αζηεξόεληνο Οπξαλνύ δε
ρξεηάδνκαη θαλέλα πηπρίν, θαλέλα δηαβαηήξην, θακκηά έγθξηζε από ηηο απζεληίεο,

θακκηά κύεζε έμσ από ηε κύεζε ζηε Εσή, ζην λαό ηεο Φύζεο πνπ έρεη δάπεδν ηε γε
θαη θηλνύκελε ζηέγε ηνλ νπξαλό.
*
Οη δήζελ άλζξσπνη ηνπ πλεύκαηνο (όληαο ηνπ ςπρνινγηθνύ θη όρη ηνπ
πλεπκαηηθνύ επηπέδνπ, πάζρνληαο από νηδηπόδεηα, θατληθά θαη εξώδεηα
ζπκπιέγκαηα), θξίλνπλ, αμηνινγνύλ, αλζνινγνύλ, όρη γηα λα δώζνπλ ηελ πξαγκαηηθή
εηθόλα, αιιά γηα λα δώζνπλ ηελ εηθόλα εθείλε πνπ ηνπο ζπκθέξεη.
Κξίλνπλ κε κέηξν ηελ ηερλνηξνπία πνπ αζπάδνληαη, κε κέηξν ηελ πνιηηηθή πνπ
αθνινπζνύλ. Κξίλνπλ κε κέηξν ηε θήκε, ηελ πνζόηεηα, ηελ ειηθία. Γεκηνπξγνύλ
ηεξαξρία. Γεκηνπξγνύλ αθξηβώο εθείλν πνπ ην πλεύκα έξρεηαη λα θαηαξγήζεη.
Αμηνινγνύλ κε κέηξν ηελ πνζόηεηα, αγλνώληαο όηη δέθα ρηιηάδεο κέηξηνη
ζηίρνη, δελ κπνξνύλ λ’ αληηθαηαζηήζνπλ έλαλ έμνρν ζηίρν, αθνύ αθόκα θη έλαο
έμνρνο ζηίρνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζην επίπεδν εθείλν, όπνπ ιεηηνπξγεί ην ζαύκα ηεο
δσήο, ελώ δέθα ρηιηάδεο κέηξηνη ζηίρνη, δελ κπνξνύλ λα ην θάκνπλ.
Αμηνινγνύλ κε κέηξν ηελ ειηθία θη νύηε ππνςηάδνληαη πσο έλαο πελεληάρξνλνο
δήζελ πνηεηήο έρεη εζσηεξηθή ειηθία πελήληα ρξόλσλ, ελώ έλαο ηξηαληάρξνλνο
αιεζηλόο πνηεηήο έρεη εζσηεξηθή ειηθία εθαηνκκπξίσλ ρξόλσλ. Αιιά πώο ζα
δηαθξίλνπλ ηνλ αιεζηλό πνηεηή από ην δήζελ πνηεηή αθνύ ην όκνην λνείηαη κόλν από
ην όκνην;
*
«ηαλ μππλήζνπκε αλάκεζα ζηνπο λεθξνύο». Δίλαη ν ηίηινο θάπνηνπ βηβιίνπ. Ο
πνηεηήο είλαη θάπνηνο πνπ μύπλεζε αλάκεζα ζηνπο λεθξνύο. Σν όηη μύπλεζε πξέπεη
λα ην πιεξώζεη κε ηελ πην θνβεξή κνλαμηά. Σν όηη μύπλεζε πξέπεη λα ην πιεξώζεη
κε ην λα γίλεη ν κνλαδηθόο κάξηπξαο ηνπ εαπηνύ ηνπ.
*
Σνλ πνηεηή ηνλ αρξεζηεύνπλ, είηε θάλνληάο ηνλ είδσιν (θάλνληάο ηνλ άθηαζην,
θέξλνληάο ηνλ πάλσ από ηε δσή), είηε θξαηώληαο ηνλ άγλσζην, (θξαηώληαο ηνλ θάησ
από ηε δσή). Γηα λα κε ιεηηνπξγήζεη πνηέ κέζα ζηε δσή ν πνηεηήο. Γηα λα κηινύλ
απηνί εμ νλόκαηνο ηνπ πνηεηή. Γηα λα ειέγρνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ απνηειεί γη’ απηνύο ν
πνηεηήο.
*
Ζ έθθξαζε πέξαζε ε γεληά Α, έξρεηαη ε γεληά Β, δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ
πνίεζε, αιιά κε ηελ αλαλέσζε ηεο ηεξαξρίαο όπνπ παίδεηαη ην παηρλίδη ηνπ πξώηνπ,
ηνπ δεύηεξνπ, ηνπ ηξίηνπ, όπνπ ην βαζίιεην ηνπ Υξόλνπ-Κξόλνπ. κσο, αινίκνλν,
θαηαθεύγεη θαλείο ζηελ πνίεζε αθξηβώο γηα λα γιπηώζεη από ην βαζίιεην ηνπ
Υξόλνπ-Κξόλνπ, αθξηβώο γηα λα δηαγξάςεη ην ηζηνξηθό ςέκκα θαη λα θηάζεη ζηηο
Αξρέο, λα γίλεη απηόο πνπ είλαη, Άιθα θαη Χκέγα, πξώηνο θαη έζραηνο, θάηνηθνο ηνπ
εξσηηθνύ ρξόλνπ, θάηνηθνο ζην βαζίιεην ηνπ Εελόο, δειαδή ηεο Εσήο.
Ο πνηεηήο είλαη γηνο ηεο Εσήο θη όρη ηεο ηζηνξίαο πνπ δηαζηξεβιώλεηαη από
ζθνπηκόηεηεο. Ο πνηεηήο είλαη παηδί. Σν παηδί είλαη βαζηιηάο ηεο Εσήο, δελ μέξεη
θνηλσληθέο ηάμεηο, δελ μέξεη γεληέο, δελ μέξεη ην πάλσ θαη ην θάησ. Ο πνηεηήο είλαη
παηδί, δελ είλαη ρξεσκέλνο ζε θαλέλαλ, δελ είλαη ππνρξεσκέλνο ζε θαλέλαλ. Ο
πνηεηήο δελ ηεξαξρείηαη, βξίζθεηαη ζηελ Αξρή. Ο πνηεηήο δελ έξρεηαη λα πάξεη ζέζε
ζηελ ηεξαξρία αιιά έξρεηαη λα θαηαξγήζεη ηελ ηεξαξρία, έξρεηαη λα θαηαξγήζεη
εμσηεξηθά εθείλν πνπ από πάληα ήηαλ θαηαξγεκέλν κέζα ηνπ.

*
ε πνηνπο πεγαίλεη ε πνίεζή καο; ’ απηνύο πνπ θαηαιαβαίλνπλ. Κη αθνύ
θαηαιάβνπλ είλαη επραξηζηεκέλνη θαη ηέιεησζε, γπξεύνπλ θαηλνύξγηα δνπιεηά, γηα λα
ηελ θαηαιάβνπλ θη απηή θαη λα ’λαη επραξηζηεκέλνη θαη λα γπξέςνπλ θαηλνύξγηα
δνπιεηά. πνύδαζαλ λα θαηαιαβαίλνπλ, γηα λα κελ είλαη από απηνύο πνπ δελ
θαηαιαβαίλνπλ.
Απηνί πνπ θαηαιαβαίλνπλ έρνπλ ηίηινπο γηα λα μέξνπλ νη άιινη πσο είλαη από
θείλνπο πνπ θαηαιαβαίλνπλ. Απηνί πνπ θαηαιαβαίλνπλ δελ θάλνπλ ηνλ θόπν λα
ππάξμνπλ εμ αξρήο, δελ θάλνπλ ηνλ θόπν λα ’λαη δσληαλνί. ε θάζε δπζθνιία
ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ηίηιν ή ηα ιεθηά ηνπο θη έηζη κε ζπλαληώληαο θακκηάλ αληίζηαζε,
ηίπνηε δελ ηνπο μππλά, παξακέλνπλ όξζηνη λεθξνί.
Ζ πνίεζή καο έηζη πνπ είλαη ηα πξάγκαηα, πεγαίλεη ζε όξζηνπο λεθξνύο,
βαιηώλεη αλάκεζα ζηνπο όξζηνπο λεθξνύο, δε κπνξεί λα θηάζεη ζηνπο δσληαλνύο.
*
Αλαδεηνύλ ην θαηλνύξγην, πξνζδνθνύλ ην θαηλνύξγην, αιιά κπνξνύλ λ’
αληέμνπλ ην θαηλνύξγην; (Γηαηί ην θαηλνύξγην έξρεηαη κε ηε κνξθή πνπ έξρεηαη θη όρη
κε ηε κνξθή πνπ απηνί επηζπκνύλ). Μπνξνύλ λα ην δερηνύλ όηαλ ζηξέθεηαη ελαληίνλ
ηνπο; Μπνξνύλ λα ην αλαγλσξίζνπλ θαζώο δελ πεξηκέλνπλ ην θαηλνύξγην αιιά
εθείλν πνπ ζεσξνύλ θαηλνύξγην κεο από δηαβάζκαηα θαη ζπξκνύο;
*
Σν όκνην λνείηαη από ην όκνην θαη ηνλ πνηεηή κπνξεί λα ηνλ θξίλεη κόλν ν
πνηεηήο. Απηό ηνλ μεπεζκό, απηή ηε ρπδαηόηεηα λα θξίλνληαη νη πνηεηέο από ηνπο κε
πνηεηέο, ηε ζπληεξνύλ νη δήζελ πνηεηέο, πνπ ζηεξίδνπλ ηνπο θξηηηθνύο γηα λα ηνπο
ζηεξίδνπλ νη θξηηηθνί.
*
Πνηνο θξηηηθόο κίιεζε γηα ηνλ Καβάθε θαιύηεξα από ηνλ Καδαληδάθε θαη ην
εθέξε; Πνηνο θξηηηθόο κίιεζε γηα ηνλ Πάνπλη θαιύηεξα από ηνλ Έιηνη; Πνηνο
θξηηηθόο κίιεζε γηα ην έξγν ελόο πνηεηή θαιύηεξα από ην ίδην ην έξγν ηνπ πνηεηή;
*
Αλ θάηη κ’ ελδηαθέξεη ζ’ απηό πνπ ιέγεηαη θξηηηθή, είλαη ηα γξαθηά ησλ
πνηεηώλ, πνπ κ’ αθνξκή ην έξγν θάπνηνπ πνηεηή, δεκηνπξγνύλ θαηλνύξγην έξγν,
ηζάμην θάπνηε ζε νκνξθηά θαη ζνθία κε ην έξγν γηα ην νπνίν κηινύλ.
κσο ηη ρξεηάδνληαη νη επαγγεικαηίεο θξηηηθνί; Οη θξηηηθνί κόλν ζην βαζκό πνπ
είλαη πνηεηέο κπνξνύλ λα κηιήζνπλ γηα ηνπο πνηεηέο. Δθείλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη νη
δσληαλνί, γηαηί ην δσληαλό ζα ην ελλνήζεη ν δσληαλόο.
ηαλ δελ ππάξρνπλ δσληαλνί (νύηε γηα λα δώζνπλ νύηε γηα λα πάξνπλ) γίλνληαη
απαξαίηεηνη νη θξηηηθνί θαη νη δηαθεκηζηέο. Γηα λα παξαθηλήζνπλ ηηο κατκνύδεο θαη
ηα όξζηα πηώκαηα. κσο πνην ην όθεινο αλ ζε ρεηξνθξνηήζνπλ κατκνύδεο θαη όξζηα
πηώκαηα; Χξίκαζεο (ώξα, σξαίνο) θαη δεηάο εξσηηθά λα θαηαζπαξαρηείο, λ’
αθαληζηείο, δειαδή λα ππάξμεηο παληνύ. Δθείλν πνπ δεηάο είλαη ν Μπζηηθόο Γείπλνο
θη όρη ε θξηηηθή.
*
Δπηθνηλσλεί θαλείο κε ην θνηλό, όηαλ επηθνηλσλεί κε ην βαζύηεξν εαπηό ηνπ,

πνπ είλαη ν θνηλόο εαπηόο, πνπ είλαη ηνπ θαζελόο ν βαζύηεξνο εαπηόο. Ζ επηθνηλσλία
κε ην βαζύηεξν εαπηό, (όληαο ζπλ-νπζία), είλαη πνπ δίλεη ηε κέγηζηε ηθαλνπνίεζε,
ηελ εξσηηθή. Κη απηή ε ηθαλνπνίεζε είλαη ε καξηπξία όηη δεκηνπξγήζακε θάηη
θνηλσλήζηκν θαη δσληαλό. Όζηεξα από απηή ηελ ηθαλνπνίεζε δε ρξεηάδεηαη θαλείο
θξηηηθό, όπσο δε ρξεηάδεηαη θαλείο κάξηπξα ύζηεξα από ηελ εξσηηθή ηνπ
ηθαλνπνίεζε.
Σν έξγν πνπ είλαη θαξπόο έξσηα είλαη πξάγκα δσληαλό. Σα δσληαλά πξάγκαηα
δελ ζπγθξίλνληαη, είλαη ίζα κε ηνλ εαπηό ηνπο. Σα δσληαλά πξάγκαηα δελ κεηξνύληαη,
είλαη κεγάια όζν ην θάζε ηη θαη κηθξά όζν ην θάζε ηη. Σα δσληαλά πξάγκαηα δελ
κεηξνύληαη, αιιά, απνηεινύλ κέηξν: πνηνο ηα κεηξά κεηξηέηαη, όπνηνο ηα θξίλεη
θξίλεηαη.
*
Τπάξρεη έλα ηέινο πξηλ απ’ ην νπνίν δε κπνξεί λα γίλεη θακκηά πξαγκαηηθή
αξρή. Πξηλ απ’ απηό ην ηέινο, δελ πξέπεη θαλείο λα κηιά, γηαηί θη αλ κηιά δελ κηιά.
*
Γξάθνπκε γηα λα πνύκε απηά πνπ δελ εηπώζεθαλ. Γξάθνπκε γηα λα πνύκε απηά
πνπ εηπώζεθαλ κελ αιιά μεράζηεθαλ. Γξάθνπκε γηα λα πνύκε θαιά απηά πνπ
εηπώζεθαλ κελ αιιά δελ εηπώζεθαλ θαιά. Γελ γξάθνπκε όκσο γηα λα πνύκε θαθά,
απηά πνπ θαιά εηπώζεθαλ, κα θαη δελ μεράζηεθαλ.
*
Αιιά ηδνύ νη δήζελ πνηεηέο. Πνύ ππάξρεη ζ’ απηνύο κηα δηθή ηνπο καηηά ζηνλ
θόζκν, θάηη πνπ λα κελ είλαη αλακάζεκα, παξαράξαμε, πξνζπάζεηα ηδηνπνίεζεο ηνπ
μέλνπ βηώκαηνο;
Δμππλάδεο, ιεθηηθά ηξπθ (ή ιεθηηθέο ηξηθινπνδηέο), ςεύηηθνο θαηξνζθνπηθόο
αλαξρηζκόο. ρη ύιε, όρη ελζάξθσζε.
Πόζνη από απηνύο δίλνπλ ζην πνίεκα έλα ζώκα, έλα πξόζσπν; Πόζνη ζε
θάλνπλ λα ληώζεηο πσο κε ην πνίεκά ηνπο έρεηο λα θάλεηο κ’ έλα δσληαλό νξγαληζκό,
όπνπ ν ξπζκόο είλαη ζθπγκόο, ν ζηίρνο αλάζα, ην πνίεκα ζώκα δσληαλό;
Πόζνη από απηνύο έρνπλ αίζζεζε ηνπ ξπζκνύ; Αιιά ρσξίο απηή ηελ αίζζεζε
είλαη δπλαηόλ λα είλαη θαλείο πνηεηήο; Ο νισκόο, ν ηθειηαλόο, ν εθέξεο, ν
Ρίηζνο, ν Διύηεο, έρνπλ πξνπάλησλ, αίζζεζε ηνπ ξπζκνύ. Ο Καβάθεο, αθόκα θαη ζε
θείλα ηα ςεύηηθα ηα πξώηα ηνπ ζηηρνπξγήκαηα, έρεη ην θπξηόηεξν γλώξηζκα ηνπ
πνηεηή: αίζζεζε ηνπ ξπζκνύ.
Καη αλ (νη δήζελ πνηεηέο) θηλνύληαη κε ηόζε άλεζε θαη κε ηόζε αηζαιηά εθεί
πνπ πξέπεη θαλείο λα θηλείηαη ζην ξπζκό, ζα ρνξεπηήο, είλαη γηαηί δελ δνπλ αιιά
κηκνύληαη. Ο κηκεηήο πνηέ δε θηάλεη ζην βάζνο ησλ πξαγκάησλ, εθεί όπνπ ηα
πξάγκαηα απνθαιύπηνπλ ην αληίζεηό ηνπο. Αξθείηαη εθεί ζηελ επηθάλεηα, γη’ απηό θ’
είλαη αλζεθηηθόο (όπσο ηα πιαζηηθά ινπινύδηα), γη’ απηό θαη είλαη εύθνινο (πνηέ ηνπ
δε ιέεη όρη), γη’ απηό θαη είλαη ζαξξαιένο ζην λα θάλεη κατκνπδίζκαηα θαη αζρήκηα.
*
Οη πνηεηέο έρνπλ ν θαζέλαο ην δηθό ηνπ ύθνο (όπσο έρεη ν θαζέλαο ην δηθό ηνπ
ζώκα) αιιά κηινύλ ηελ ίδηα γιώζζα, ηελ αξρεηππηθή, ηνλ μπλό (θνηλό) ιόγν.
Οη δήζελ πνηεηέο έρνπλ ην ίδην ύθνο, δεκηνπξγεκέλν από θνηλά δηαβάζκαηα,
θνηλέο ζεσξίεο, θνηλή κόδα, θνηλό πεξηβάιινλ. κσο δελ έρνπλ ηελ ηδία γιώζζα, δελ
έρνπλ θακκηά γιώζζα, θνπθνί κηινύλ ζε θνπθνύο.

*
Λέλε κεξηθνί πσο νη πνηεηέο πξέπεη λα κηινύλ πην απιά γηα λα ηνπο
θαηαιαβαίλεη ν θόζκνο. Απηνί δελ μέξνπλ ηη ιέλε, αθνύ δεηνύλ από ηνπο δήζελ
πνηεηέο πνπ δε κηινύλ θακκηά γιώζζα, λα απινπνηήζνπλ ηελ αγισζζία ηνπο.
Φεπηνελδηαθεξόκελνη γηα ηελ πνίεζε, πώο κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ ηνπο πνηεηέο από
ηνπο δήζελ πνηεηέο; Γηαηί νη πνηεηέο πάληα κηινύλ απιά. Υξεηάδνληαη θαλαηηθνί γηα
γξάκκαηα γηα λα ηνικεζεί ε δηάθξηζε ησλ πνηεηώλ από ηνπο δήζελ πνηεηέο. Μέρξη λα
ππάξμνπλ ηέηνηνη, ζα αγαλαθηνύλ νη άλζξσπνη ελαληίνλ ηεο πνίεζεο, επεηδή ηνπο
θαινύλ λ’ αθνύζνπλ θαη λα δηαβάζνπλ ηε δήζελ πνίεζε πνπ νλνκάδνπλ πνίεζε.
*
«Νά απηή είλαη ε θαηεύζπλζε ζήκεξα» ιέλε νη δήζελ πνηεηέο θαη νη θίινη ηνπο.
Καη ζύκθσλα κ’ απηήλ αμηνινγνύλ. Γελ έρνπλ θαηαιάβεη πσο δελ ππάξρεη πηα θίλεζε
πξνο κία θαηεύζπλζε αιιά θίλεζε πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Γελ έρνπλ θαηαιάβεη
πσο έρνπλ πεξάζεη πηα νη επνρέο-πνηάκηα, πσο ζήκεξα όιεο νη επνρέο ζπλππάξρνπλ
θαη πσο βξηζθόκαζηε ζηελ επνρή σθεαλόο.
*
Αιιά νη πνηεηέο, όληαο θύξηνη ηεο ηέηαξηεο δηάζηαζεο (ηνπ ρξόλνπ), έδεζαλ
πάληα ζηελ επνρή-σθεαλόο. Ο κεξνο, ν Ζξάθιεηηνο, ν Νηάληε, ν Έιηνη, είλαη
ζύγρξνλνη, είλαη ζπλνκηιεηέο, θη αο είλαη ν θαζέλαο ηνπο (όπσο ν Ησάλλεο ζηελ
Πάηκν) εμόξηζηνο ζην λεζί ηεο επνρήο ηνπ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΣΗ

ΔΓΡΑΦΔ πνηεηήο γηα πνηεηή:
ήκεξνλ θξεκάηαη επί μύινπ
ν ελ ύδαζη ηελ γελ θξεκάζαο.
ηέθαλνλ εμ αθαλζώλ πεξηηίζεηαη
ν ησλ αγγέισλ βαζηιεύο.
Φεπδή πνξθύξαλ πεξηβάιιεηαη
ν πεξηβάιισλ ηνλ νπξαλόλ ελ λεθέιαηο.
Ράπηζκα θαηεδέμαην
ν ελ Θνξδάλε ειεπζεξώζαο ηνλ Αδάκ.
Ήινηο πξνζειώζε ν Νπκθίνο ηεο Εθθιεζίαο.
Λόγρε εθεληήζε ν Τηόο ηεο Παξζέλνπ.
«Ράπηζκα θαηεδέμαην», απηόο πνπ ειεπζέξσζε ηνλ άλζξσπν από ηα δεζκά ηεο
ηεξαξρίαο θαη ηεο εζηθήο, θαη πξνζπάζεζε λα ηνλ επαλαθέξεη ζην αξκνληθό ζώκα ηνπ
Κόζκνπ, όπνπ ηα πάληα βξίζθνληαη ζε δηαξθή ζπλνπζία.
«Ήινηο πξνζειώζε ν Νπκθίνο ηεο Δθθιεζίαο», ν Χλ ν Ζλ θαη ν Δζόκελνο, ν
Χλ ν Ζλ θαη ν Δζόκελνο, ν Χλ ν Ζλ θαη ν Δζόκελνο, ν Χλ ν Ζλ θαη ν Δζόκελνο, ν Χλ
ν Ζλ θαη ν Δζόκελνο... Σίπνηε πεξηζζόηεξν δε θζόλεζαλ νη άλζξσπνη ζηνλ πνηεηή,
από ηελ εξσηηθή ηνπ θίλεζε, πνπ είλαη ν ξπζκόο ηεο Εσήο. Αθηλεηνπνίεζε ινηπόλ
ηνπ Νπκθίνπ πνηεηή, κε θαξθηά - ζηδεξέληνπο θαιινύο, πάλσ ζην μύιν ηνπ ζαλάηνπ.
«Λόγρε εθεληήζε ν Τηόο ηεο Παξζέλνπ». Ο θαιιόο πνπ δελ ηξύπεζε ηελ
παξζέλν, γίλεηαη ιόγρε πνπ ηξππά ην ζώκα ηνπ γηνπ ηεο. Ζ ιόγρε αλνίγεη ην ζώκα
ηνπ γηα λα ζπληειεζηεί ε δεύηεξε γέλλεζε, ε απηνγέλλεζε. Ο Γηνο ηεο αεηπάξζελεο
Φύζεο, απηνγελληέηαη από ηελ πιεγή ηνπ, κε έλαλ έξσηα πνπ είλαη ζπζία, κε κηα
ζπζία πνπ είλαη έξσηαο. Έξσηαο θαη Θάλαηνο ηαπηίδνληαη εθεί πνπ γελληέηαη ν
Κύξηνο ηνπ Υξόλνπ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΝΑ ΣΑΜΑΣΖΟΤΜΔ λα πηνύκε έλαλ θαθέ ηήο είπα θαη λα ηξαβήμνπκ’
έπεηηα γηα Φιώξηλα θη από θεη αύξην γηα Πξέζπεο.
Καη ζηακαηήζακε θαη έζηεζα ηε κεραλή θάησ από ηα πιαηάληα. κσο δελ είρε
θαθελείν εθεί. Κη άθνπζα ηα λεξά ηνπ πάξθνπ. Καη πήγα εθεί πνπ κε θαινύζαλ ηα
λεξά, ζην ζπληξηβάλη κε ηνπο παζζάινπο, πνπ έρνπλ θιώλνπο από λεξό.
*
«Έδεζζα, όλνκα δπλαηώλ πδάησλ θαη δξνζηάο» ζθέθηεθα. Νεξά κέζα ζ’
απιάθηα ζακαξσκέλα κε κηθξά γεθύξηα. Έλαο ιαόο από λεξά πνπ ηξέρνπλ κεο ζη’
απιάθηα ηνπο θαη ζκίγνπλ εθεί ζην ηζηκέληηλν θαλάιη θαη ήζπρα ζαλ θνηκηζκέλα κέζα
ζην πιήζνο ηνπο δηαβαίλνπλ θάησ από ηα καύξα δέληξα ηνπ Ηνύδα.
Καη ε θακπάλα ρηππνύζε ιππεηεξά γηαηί ήηαλ Μεγάιε Παξαζθεπή
απνκεζήκεξν.
Καη ν ιαόο κεο απ’ ηνπο δξόκνπο πήγαηλε ζηελ εθθιεζία όπσο ηα λεξά κεο απ’
η’ απιάθηα ηνπο ρύλνληαλ ζην θαλάιη.
Καη ήηαλ ην ηζηκέληηλν θαλάιη έλα θέξεηξν πνπ είρε κέζα ηνπ ην ζώκα ηνπ
λεξνύ.
Κ’ ήζαλ ηα καύξα δέληξα ηνπ Ηνύδα αλζηζκέλα ζ’ όιν ηνπο ην θνξκί θαη ζηηο
καζράιεο ηνπο.
Κη έπεθηαλ άλζε ξνδ-καβηά πάλσ ζην ζώκα ηνπ λεξνύ θαη ζην ηζηκέληηλν
θέξεηξό ηνπ, θάζε πνπ ε θακπάλα ρηππνύζε ή θάζε πνπ έλα πλεύκα ζηγαλό πεξλνύζε.
Καη ηξάβεμα πξνο ην λαό, εθεί πνπ πήγαηλαλ νη άλζξσπνη λα πξνζθπλήζνπλ ην
λεθξό ζεό.
*
Άλζξσπνη πνιινί βξίζθνληαλ κέζα ζην λαό θαη πξνρσξνύζαλ ζέξλνληαο ηα
πόδηα ώζπνπ θηάλαλ θη έλαο-έλαο πξνζθπλνύζαλ ην λεθξό ζεό.
Καη πήγα εθεί ζηα δεμηά θαη θάζεζα ζε κηα θαζέθια έρνληαο πάληα ην ζαθθίδην
πεξαζκέλν ινμά ζηνλ ώκν.
*
Δίρα ρξόληα πνιιά λα βξεζώ ζ’ επηηάθην. Καη ηα κύξα ησλ ινπινπδηώλ θαη ηα
κηθξά παηδηά ζηα ρέξηα ησλ καλάδσλ κνύ ζύκηζαλ παηδηθνύο επηηάθηνπο ζηα ρέξηα
ηεο κάλαο κνπ.
Καη θνίηαδα ην πιήζνο πνπ έθηαλε λα πξνζθπλήζεη ην λεθξό ζεό θαη ηνπο
ζηξαηηώηεο πνπ ζηεθόληνπζαλ θξνπξνί θαη ηνλ θξηό ηνύ αλαινγίνπ κε πόδηα
ιηνληαξηνύ, κ’ έλα κηθξόθσλν λα βγαίλεη αλάκεζα ζηα θέξαηά ηνπ, ζαλ έλα
κεηαιιηθό θίδη. Κνίηαδα ζη’ αξηζηεξά ηεο Χξαίαο Πύιεο ηνλ Αξράγγειν ηνπ Έξσηα
πνπ θξαηεί έλα θξίλν θαη ζηα δεμηά ηεο Χξαίαο Πύιεο ηνλ Αξράγγειν ηνπ Θαλάηνπ
πνπ θξαηεί κηα πύξηλε ξνκθαία. Κνίηαδα ην ιαό ζπγθηλεκέλνο θη ακέηνρνο. Κη
έλνησζα ηόηε πσο ήκνπλ εγώ απηόο ν ιαόο, ε θάζε γπλαίθα, ην θάζε παηδάθη, ν θάζε
γέξνο, ν θάζε λένο. Κ’ ήκνπλ εγώ ν λεθξόο ζεόο πνπ πξνζθπλνύζαλ. Κ’ ήκνπλ εγώ νη
ζηξαηηώηεο θαη ηα ινπινύδηα. Κ’ ήκνπλ εγώ ν μέλνο θαη ν ακέηνρνο. Καη δελ ήμεξε
θαλείο ηίπνηε γηα κέλα εθηόο από κέλα. Κη έλνησζα λα ζνιώλνπλ ηα κάηηα κνπ θαη
ζεθώζεθα θαη ηξάβεμα πξνο ηα λεξά.

*
Κη έθηαζα ζην ηζηκέληηλν θαλάιη θη αθνινύζεζα ην μόδη ηνύ λεξνύ θάησ απ’ ηα
δέληξα ηνπ Ηνύδα.

Καη πξνρσξώληαο όιν θαη πεξηζζόηεξν άθνπγα ηα λεξά ηνπ θαηαξξάρηε. Ο
θαηαξξάρηεο είλαη ε αλάζηαζε ησλ λεξώλ ζθέθηεθα. Σελ ίδηα ζηηγκή ε γέλλεζε θαη
ε θεδεία θαη ε αλάζηαζε ησλ λεξώλ ζθέθηεθα.
Έθηαζα πηα ζηα ζθαινπάηηα πνπ θαηεβαίλνπλ πξνο ηε ζπειηά θαη πξνο ηε
ζέαζε ηνπ θαηαξξάρηε.
Καη κπήθα ζηε ζπειηά θαη πξνρώξεζα αξγά πξνο ην βάζνο ηεο.
Καη ζηάζεθα αθίλεηνο ώξα πνιιή ζην βάζνο ηεο ζπειηάο. Έμσ θπζνύζε ν
ρξόλνο κα εδώ κεο ζηε ζπειηά ηα πάληα ήζαλ αθίλεηα.
Καη ύζηεξα πξνρώξεζα λα βγσ από ηελ άιιε πόξηα ηεο ζπειηάο πνπ έρεη
θνπξηίλα ηεο ηνλ θαηαξξάρηε.
Καη ζηάζεθα ζηελ πόξηα ηεο ζπειηάο, πίζσ απ’ ηνλ θαηαξξάρηε θη απνζαύκαδα
ην θνβεξό πιήζνο ησλ αθξηζκέλσλ λεξώλ πνπ έπεθηαλ. Κη αθνύ ε όξαζή κνπ
ρόξηαζε ηελ όςε ησλ λεξώλ, έθιεηζα ηα κάηηα κνπ γηα λα ραξώ σο ηηο ξίδεο κνπ ην
βξνληεξόδξνζν αρό ηνπο. «Καη θσλή απηνύ σο θσλή πδάησλ πνιιώλ» ζθεθηόκνπλ
θαζώο γηλόκνπλ έλα κε ηα λεξά.
Καη ύζηεξα πξνρώξεζα πξνο ηα ζθαινπάηηα θαη θαηέβεθα ρακειά γηα λα ραξώ
από αλαηνιάο νιόθιεξε ηελ παξνπζία ηνπ θαηαξξάρηε. Κ’ ήηαλ ν Ήιηνο ην πξόζσπν
απηνύ ηνπ όξζηνπ πδάηηλνπ θνξκηνύ. Χ Φύζε, αεηπάξζελε κάλα κνπ.
*
Καη είδα θαη ηδνύ:
Κνξκί είρε πνδήξε θαηαξξάρηε θ’ είρε πξόζσπν ηνλ Ήιην.
Πάλσ ζην βξάρν επάηεη θη απ’ ηα πόδηα ηνπ θπζνύζε
άλεκνο δπλαηόο νιόγπξα ζηα ρόξηα θαη ηα ρόξηα
πάζρηδαλ λα ηνλ δνπλ κα δε κπνξνύζαλ.
Καη είδα θαη ηδνύ απ’ ην πδάηηλν θνξκί
άρλε θπκάηηδε θαη λα: Οπξάλην ηόμν
θξάηαγε θ’ νη αρηίλεο ηνπ ζα βέιε
ήζαλ πάλσ ζην ηόμν ηνπ θαη ζθάια
είδα πνπ αλέβαηλε κε ρξώκαηα ζθαιηά.
Καη είδα θαη ηδνύ γύξσ ηνπ βξάρνη
θ είραλ ζηελόκαθξα θαη πξάζηλα ηα γέληα ηνπο θ’ ε Γε
θξεκηόηαλ
κε λέξηλα ζρνηληά από ηα πξάζηλα
γέληα ησλ βξάρσλ. Καη ηδνύ
κνύζθια είραλ ληπζεί εθεί ηα δέληξα θαη νη βξάρνη
θη έζηαδαλ νη ζηηγκέο ε θάζε κηα κε ην ξπζκό ηεο
γξήγνξα, γξεγνξόηεξα, αξγά, πνιύ αξγά
έζηαδαλ κήηε γξήγνξα κήηε αξγά
ίζα ε θάζε κηα κε ην ζθπγκό ηεο έζηαδε θη ελλόεζα ην
ρξόλν.
Κ’ ήηαλ ην καύξν βιέκκα ηεο ζπειηάο
πίζσ απ’ όια ηνύηα θαη καο θνίηαδε
όινπο εκάο πνπ είκαζηαλ ζην θσο ηνπ. Κ’ ε ζπειηά
ήηαλ θξαλίν ηεο Γεο ήηαλ λαόο
έρνληαο γηα θνιόλεο ζηαιαρηίηεο θαη ην πξάζηλν
θάπνπ θαη πνπ ησλ πέηξηλσλ
ηεξνπξγώλ. Καη κύξηδε

λύζηα θαη πγξαζία ε ζπειηά θαη ήηαλ όια
πέηξηλα θαη αθίλεηα κεο ζηε ζπειηά. Καη ε ζπειηά
κήηξα θαη ηάθνο ήηαλ γηα λα κπαίλεη
(θη αο έρεη από πάληα αλαζηεζεί) απηόο πνπ Ήηαλ,
πνπ Είλαη θαη πνπ Θα ’λαη ζηνπο αηώλεο
Λόγνο πνιιώλ λεξώλ θαη ζθαηξηθή
αρηηλσηή ησπή.

*
Βξήθα ηε Νίλε. Πηάζακε έλα αθξηβό μελνδνρείν. Δκείο πνπ κπνξνύζακε λα
κελ πηάλνπκε αθξηβά μελνδνρεία, εκείο κπνξνύζακε λα πηάλνπκε αθξηβά μελνδνρεία.
Πιπζήθακε, μεθνπξαζηήθακε. Καη ην βξάδπ πήγακε ζ’ έλα αθξηβό εζηηαηόξην θαη
παξαγγείιακε ςεηό θαη κπύξα. «Φεηό θαη κπύξα, βξάδπ Μεγάιεο Παξαζθεπήο;» Οη
άλζξσπνη ησλ άιισλ ηξαπεδηώλ καο θνίηαδαλ: «Αιινίκνλν ζ’ απηνύο πνπ ζα θέξνπλ
ηα ζθάλδαια» είπε ν Ηεζνύο. Έηζη είπε απηόο πνπ έθεξε ηα πεξηζζόηεξα ζθάλδαια,
πνπ ζέιεζε λα ςαξέςεη αλζξώπνπο θαη ζην ηέινο ηνλ ςάξεςαλ νη άλζξσπνη. Έηζη
είπε ν ΗΥΘΤ. Οη άλζξσπνη ησλ άιισλ ηξαπεδηώλ κάο θνίηαδαλ ινμά γηαηί λήζηεπαλ
εδώ θαη δπν κέξεο. κσο εζύ Ηεζνύ ήμεξεο πσο εκείο είρακε πάλσ από ηξία ρξόληα
πνπ δελ αγγίμακε νύηε θξέαο νύηε ςάξη. Δκείο πνπ κπνξνύζακε λα κελ ηξώκε, εκείο
κπνξνύζακε λα ηξώκε. Ηεζνύ, απνθαιεί ν έλαο ηνλ άιινλ θύξηε ή θπξία, αιιά πνπ
είλαη θύξηνη; ε ηί;
Μίιεζα κε ηε Νίλε. Σεο είπα γηα ην λεαξό ζεό θαη γηα ην λεξό. Γηα ηνλ
θαηαξξάρηε πνπ είλαη ηα εθαηνκκύξηα ζηαγόλεο θαη γηα ηνλ Ήιην πνπ είλαη ην πιήζνο
ησλ άζηξσλ. Σεο είπα γηα ην ζειπθό λεξό θαη γηα ην αξζεληθό θσο. Σεο είπα γηα ηνλ
Αλδξόγπλν. Σεο είπα γηα ηνλ Κύξην ηνπ ρξόλνπ θαη ηε κέξα ηνπ πνπ είλαη ε Κπξηαθή.

Ο ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΘ Η ΓΛΩΑ ΣΟΤ

«Οπθ εζηί γεγξακκέλνλ ελ ησ λόκσ, εγώ είπα ζενί εζηέ».
Ησάλλεο
Υαίξε παζώλ ην πάζεκα ην δ’ νύπσ πξόζζελ επεπόλζεηο· ζεόο εγέλνπ εμ
αλζξώπνπ.
Οξθηθό

ΥΡΤΟΜΑΛΛΟ θξηάξη· ε έλσζε ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο Θάιαζζαο· ν Ακλόο πξηλ
ρσξηζηεί ζε Φξίμν (αξζεληθό, ειηαθό ζηνηρείν) θαη Έιιε (ζειπθό, ζαιάζζην
ζηνηρείν).
ηαλ ν Ήιηνο ρακειώλεη πάλσ ζηε ζάιαζζα, ε ζγνπξή δνξά ηεο ζάιαζζαο
γίλεηαη ρξπζή.
Σν ηαμίδη ησλ Αξγνλαπηώλ είλαη κύεζε ζηνλ Έξσηα, ζηελ Αγάπε, είλαη ε
νινθιήξσζε ηνπ Ακλνύ πνπ είλαη ρσξηζκέλνο ζε αξζεληθό θαη ζειπθό.
Σν ηαμίδη ησλ Αξγνλαπηώλ είλαη κύεζε ζηελ Διιεληθόηεηα.
*
Έιιελαο, ν γηνο ηνπ Άιηνπ θαη ηεο Αιόο· ν γηνο ηνπ Αέιηνπ θαη ηεο Έιιεο· ν
γηνο ηνπ Έιελνπ (Ζέιηνπ) θαη ηεο Διέλεο· ν γηνο ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο Θάιαζζαο.
Ακήλ ιέγσ πκίλ, εάλ κε ηηο γελλεζή εμ ύδαηνο θαη πλεύκαηνο, νπ δύλαηαη
εηζειζείλ εηο ηελ βαζηιείαλ ηνπ Θενύ».
Έιιελαο· ν γελλεκέλνο εμ ύδαηνο θαη πλεύκαηνο, από ζάιαζζα θη από ήιην· ν
έρσλ ζπλείδεζε (ζπλ-γλώζε) πνπ είλαη ε έλσζε ηνπ λνπ (πύξηλν ζηνηρείν) θαη ηεο
θαξδηάο (πγξό ζηνηρείν), ν έρσλ απηνγλσζία, ν απηνζεώκελνο, ν ζεόο.
ΑΛΘΗ
Άιηνο
Ήιηνο
Ηέιηνο
Έιιε
Ειέλε
Αιο
Άιηνο Αιο Αιάηη.
Όηαλ εθείλνο (ν Υξηζηόο ή ν Δηόλπζνο ή ν Οξθέαο) έιεγε
λα είκαζηε ην αιάηη απηνύ ηνπ θόζκνπ ελλννύζε
λα ’καζηε Έιιελεο, δεηνύζε
λα ’καζηε γηνη ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο Θάιαζζαο.
Α γνεηεία ηεο ρξπζόκαιιεο δνξάο.
*
Ζ ειιεληθή γιώζζα είλαη ε γιώζζα ησλ ζεώλ, δειαδή απηώλ πνπ έρνπλ
απηνζέαζε, απηώλ πνπ έρνπλ απηνγλσζία.
Οη ειιεληθέο ιέμεηο δελ είλαη γηα λα αλαδεηνύκε ή λα δηαηππώλνπκε κ’ απηέο ην
λόεκα ηνπ θόζκνπ. Οη ειιεληθέο ιέμεηο είλαη ήδε απηό πνπ δεηνύκε λα δηαηππώζνπκε
κ’ απηέο. Οη ειιεληθέο ιέμεηο είλαη νη ίδηεο ην λόεκα ηνπ θόζκνπ.
Μεηαθξάδνπλ ζηα ειιεληθά ηελ έθθξαζε «ε εμέιημε ηνπ θόζκνπ». Ζ έθθξαζε
απηή ζηα ειιεληθά είλαη αλόεηε. Γηαηί ν θόζκνο όληαο «θόζκνο», δειαδή ην δηαξθώο
ηέιεην, δελ επηδέρεηαη νύηε ρξεηάδεηαη εμέιημε.*
Ρσηνύλ: «Καη ην άπεηξν πνύ ηειεηώλεη;» Μηα ηέηνηα εξώηεζε εθθξάδεη ηελ

απνξία αλζξώπσλ πνπ δελ γλσξίδνπλ ειιεληθά. Ζ ιέμε άπεηξν (α-πέξαο) δελ
επηηξέπεη κηα ηέηνηα εξώηεζε.
Αθ’ όηνπ νη Έιιελεο ράζακε ηελ απηνγλσζία καο, έπαςε ε ειιεληθή λα είλαη
γιώζζα ησλ ζεώλ, έπαςε λα είλαη γιώζζα ηεο Εσήο. Λέλε: Ο Εεπο πέζαλε. Γελ είλαη
πσο πέζαλε ν Εεπο, είλαη πσο ν άλζξσπνο έρεη ράζεη ην επίπεδν ζεόο, κεο απ’ ην
νπνίν ζα γλώξηδε όηη ν Εεπο (πνπ ζεκαίλεη Εσή) δε κπνξεί λα πεζάλεη.
*
Ζ γιώζζα θαη ε ζξεζθεία ελόο ιανύ γελληνύληαη καδί. κσο κηα κεηαθξαζκέλε
ζξεζθεία κε ζύκβνια παξ-εμεγεκέλα δε κπνξεί λ’ απνηειέζεη ηνλ θαζξέθηε ηεο
απηνγλσζίαο ελόο ιανύ.
Ζ ειιεληθή γιώζζα θαη ε ειιεληθή ζξεζθεία γελλήζεθαλ καδί. Γη’ απηό όηαλ
αθνύσ Θεόο, Εεπο, Γήκεηξα, Ζξάθιεηηνο, Αλαμίκαλδξνο, Αξίζηαξρνο, θαηαιαβαίλσ
κ’ όιε κνπ ηελ ύπαξμε, κέρξη ηηο ξίδεο ηεο κλήκεο κνπ. κσο ε ειιεληθή γιώζζα θαη
ν εβξαηνρξηζηηαληζκόο δελ γελλήζεθαλ καδί. Γη’ απηό, όζν θη αλ κνπ εξκελεύνπλ ηηο
ιέμεηο Γερσβά, Αβξαάκ, Ηζαάθ, θαηαιαβαίλσ άιια δελ θαηαιαβαίλσ.
_________________
* Τπάξρεη κόλν έλα είδνο εμέιημεο: Ζ δηεύξπλζε ηεο ζπλείδεζεο ηνπ αλζξώπνπ κέρξη λα
ρσξέζεη απηή ηελ ηειεηόηεηα πνπ είλαη ν θόζκνο.

ΟΘ ΝΗΠΘΟΘ ΚΑΘ ΣΟ ΛΑΛΟΝ ΤΔΩΡ

ΟΗ ΝΖΠΗΟΗ (ξνκαληηθνί, ή ξεαιηζηέο ηεο επηθάλεηαο) πξνζθνιηνύληαη ζην θσο
ηεο κέξαο (νη κέξεο είλαη ηα 365 βόδηα ηνπ Ήιηνπ) θαη αξλνύληαη ηελ άιιε όςε ηνπ
θσηόο πνπ είλαη ην ζθνηάδη ηεο λύρηαο. Λαηξεύνπλ ηνλ Απόιισλα, ην ζεό ηνπ θσηόο,
αιιά αγλννύλ ηελ πξαγκαηηθή θύζε ηνπ θσηόο. Αγλννύλ όηη ηεξό πνπιί ηνπ
Απόιισλα είλαη ην θνξάθη θη όηη ηεξό δών ηνπ Απόιισλα είλαη ν ιύθνο (δώα πνπ
ζπλδένληαη κε ην ζθνηάδη θαη κε ην ζάλαην).
Οη λήπηνη αγλννύλ, όκσο ν ιαόο, απηή ε καύξε θνπξηά ε γεκάηε ζπόξνπο, θαη’
εηθόλα θαη νκνίσζε ηεο καύξεο λύρηαο ηεο γεκάηεο άζηξα, ν ιαόο, ν πεξηθξνλεκέλνο
θαη ςεπηνζπκπαζνύκελνο, γλσξίδεη: Γηα λα βξεηο ηνλ θιέθηε ιέγεη ν ιαόο, (δειαδή
ηνλ Δξκή ή ηνλ εαπηό ζνπ δηάβνιε, ηνλ πνηεηή θαη θιέθηε ηεο θσηηάο), ζα πξέπεη λα
πάξεηο ειηόζπνξν θαη δόληη ιύθνπ θαη λα ηα ηπιίμεηο ζε θύιιν δάθλεο θαη λα ηα
βάιεηο θάησ απ’ ην πξνζθέθαιό ζνπ πξηλ θνηκεζείο.
Ηιηόζπνξνο: Δόληη ηνπ Ήιηνπ.
Δόληη ηνπ ιύθνπ: πόξνο ηνπ ζθνηαδηνύ.
Δάθλε: Δέληξν ηεο Ζσήο.
Ζ έλσζε ησλ ζπόξσλ ηνπ θσηόο θαη ηνπ ζθόηνπο κέζα ζην Γέληξν ηεο Εσήο.
Γηα λα δεηο ηνλ θιέθηε κέζα ζηνλ θαζξέθηε ηνπ ύπλνπ. ρη, ην ιάινλ ύδσξ νπθ
απέζβεην. Τπάξρεη κέζα ζην ιαό, ξέεη κεο ζηε Εσή. κσο «ε Φύζηο θξύπηεζζαη
θηιεί», γηα λα πξνζηαηεύεηαη απ’ ηνπο λήπηνπο.
*
Γηα ηνλ πνηεηή δελ ππάξρεη πάλσ θαη θάησ. Ο πνηεηήο βξίζθεηαη ζηνλ πξηλ από
ηελ πηώζε θόζκν όπνπ ηα πάληα θαιά ιίαλ. Σν θίδη (ε δηάλνηα ηεο ηδηνηέιεηαο) πνπ
κε ηε δηραισηή ηνπ γιώζζα, ηε γιώζζα ηνπ δπηζκνύ, κίιεζε γηα ην πάλσ, απηό
δεκηνύξγεζε θαη ην θάησ. Σν θάησ δελ ππάξρεη παξά κόλν από ηε ζηηγκή πνπ
δεκηνπξγείηαη ην πάλσ.
*
Γηα ηνπο αλζξώπνπο ηνπ πάλσ θαη ηνπ θάησ, ην γόληκν ζθνηάδη, ην δξνζεξό
ζθνηάδη κήηξα κε ζπόξνπο άζηξα, ην ζθνηάδη αξρέγνλε ελόηεηα, είλαη ην θαθό.
Καη ην θνξάθη, κε κηα θξαπγή από πέηξηλε εξεκηά θη ειεπζεξία, ην θνξάθη, έλ’
από ηα πνπιηά ηνπ Ήιηνπ-Απόιισλα, ην θνξάθη πνπ θξαηεί ζην ξάκθνο ηνπ έλα
θνκκάηη θσηηά (ή κήπσο ην θξέαο δελ είλαη θξύα θσηηά;), ην θνξάθη πνπ είλαη ε
ηειεία πάλσ ζηε ζειίδα ηνπ ρηνληνύ, ην θνξάθη πνπ θέξλεη ζηνλ εξεκίηε κηα
θνπινύξα ςσκί ή έλα θεγγάξη, ην θνξάθη γηα ηνπο αλζξώπνπο ηνπ πάλσ θαη ηνπ θάησ
είλαη ζύκβνιν ηνπ θαθνύ.
Κη ν βάηξαρνο, έλα από ηα ηεξά δώα ηεο Αθξνδίηεο, γηα ηνπο αλζξώπνπο ηνπ
πάλσ θαη ηνπ θάησ είλαη άζρεκνο θαη θαθόθσλνο. κσο ν βάηξαρνο είλαη άζρεκνο
όζν ην θάζε ηη θη όκνξθνο όζν ην θάζε ηη. Κη όπνηνο δελ επθξαίλεηαη από ην δξνζεξό
θόαζκα ησλ βαηξάρσλ, δελ επθξαίλεηαη θαηά βάζνο νύηε από ην θειάεδηζκα ηνπ
αεδνληνύ.
*
Δξκήο, εξκελεία. Εεπο- δσή. Ο Δξκήο, ν εξκελεπηήο ηεο δσήο, ν γηνο ηνπ
Γηόλπζνπ-Άδε θαη ηεο Αθξνδίηεο, ν ςπρνπνκπόο (ζπλνδόο θαη νδεγόο ςπρώλ) ν
πνηεηήο.
Ο πνηεηήο θάλνληαο πνίεζε εξκελεύεη ηελ πνίεζε, ν πνηεηήο εξκελεύνληαο ηελ
πνίεζε θάλεη πνίεζε.

*
πνπ ε αίζζεζε ηνπ πόλνπ είλαη κηθξή, εθεί θαη ε αίζζεζε ηεο εδνλήο είλαη
κηθξή. πνπ ε αίζζεζε ηνπ πόλνπ απμάλεη, εθεί θαη ε αίζζεζε ηεο εδνλήο απμάλεη.
πνπ ε αίζζεζε ηνπ πόλνπ είλαη κεγάιε, εθεί θαη ε αίζζεζε ηεο εδνλήο είλαη
κεγάιε.
Γηα ηε Φύζε ην θάζε ηη (επεηδή παίξλεη από ηε δσή αθξηβώο όζα δίλεη) είλαη ίζν
κε ην θάζε ηη. Γηα ηε Φύζε, ηίπνηε δελ είλαη κηθξό, ηίπνηε δελ είλαη κεγάιν.
Οη άλζξσπνη ππνθέξνπλ από ηε ζνξπβώδε θαληαζκαγνξία, κηαο απαηειήο θαη
αλύπαξρηεο ηεξαξρίαο, κε ηελ νπνία δηαξθώο δηαπξάηηνπλ κνηρεία, απαηώληαο ηνλ
εαπηό ηνπο θαη ηε δσή κε ην δήζελ αλώηεξν. Από ηε κνηρεία απηή ζα ηνπο απάιιαζζε
ε γλώζε πσο δελ ππάξρεη αλώηεξν θαη θαηώηεξν, πσο από ηελ πόξηα πνπ αλνίγεη
θαλείο γηα ην αλώηεξν, από θείλε είλαη πνπ κπαίλεη θαη ην θαηώηεξν. Καη δελ κπνξείο
λ’ αληέμεηο λα είζαη άγγεινο, αλ δε κπνξείο λ’ αληέμεηο λα είζαη ςσξηαζκέλν ζθπιί.
Καη δε κπνξείο λα είζαη ην παλ, αλ δε κπνξείο λα είζαη ην ηίπνηε. Κη απηόο πνπ δεη κηα
κεγάιε (ζετθή) δσή, απηόο πεζαίλεη κ’ έλα κεγάιν (ζετθό) ζάλαην. Ή όπσο ζα ’ιεγε
έλα παηδί, απηόο πνπ δεη ιίγν πεζαίλεη ιίγν θη απηόο πνπ δεη πνιύ πεζαίλεη πνιύ.
*
Έρσ αθνύζεη ή έρσ δηαβάζεη ην εμήο:
«Δδώ (δειαδή ζηελ Διιάδα), ή είζαη Καβάθεο ή αιιηώο είζαη ηίπνηε. Μα δελ
είλαη έηζη».
Κη όκσο έηζη είλαη. Ή ζα είζαη Καβάθεο (ζηελ αμία βέβαηα θη όρη ζηε θήκε) ή
ηίπνηε.
Σίπνηε, απηόο ν απέξαληνο ρώξνο, ν ρώξνο όισλ ησλ πηζαλνηήησλ, ν ρώξνο ηεο
πξσηαξρηθήο απεξηόξηζηεο ειεπζεξίαο καο. Σίπνηε, απηό απ’ όπνπ νηηδήπνηε κπνξεί
λα μεθηλήζεη, απηό απ’ όπνπ ην απξνζδόθεην κπνξεί λα γελλεζεί. Σίπνηε, ιίγν είλαη
ην ηίπνηε; Σίπνηε είλαη ν άλζξσπνο ηνπ ιανύ, πνπ από ην ζηόκα ηνπ κ’ αγαιιίαζε
αθνύο θάπνηε ηνλ αηόθην, ηνλ αιεζηλό ιόγν πνπ βγαίλεη από ηα πξάγκαηα, ην ιόγν
πνπ έρεη ην βάξνο θαη ηελ αληίζηαζε ησλ πξαγκάησλ, ην ιόγν πνπ έρεη ην ξπζκό θαη
ηελ θάζαξζε ησλ πξαγκάησλ. κσο αλάκεζα ζηνλ Καβάθε θαη ζην ηίπνηε, ιόγηα γηα
ιόγηα, ιέμεηο πνπ θηλνύληαη εξήκελ ησλ πξαγκάησλ θαη γη’ απηό εύθνια θηλνύληαη,
εύθνια γνληκνπνηνύληαη, εύθνια πνιιαπιαζηάδνληαη, εύθνια θηάλνπλ ζηελ
ππεξβνιή, ζηνλ εγθιεκαηηθό δπηζκό, ζην αλώηεξν (έλα αλώηεξν ησλ ιέμεσλ θη όρη
ησλ πξαγκάησλ) ή ζην θαηώηεξν (έλα θαηώηεξν ησλ ιέμεσλ θαη όρη ησλ πξαγκάησλ).
Καβάθεο ή ηίπνηε. Γηαηί απηό ην αλάκεζα θαλέλαο δελ ην δήηεζε, θαλέλαο δελ
ην ρξεηάδεηαη. Απηό ην αλάκεζα θη ν ίδηνο ν θάηνρόο ηνπ ζέιεη λα ην θξύςεη θάησ από
ηνύηε ηελ απζεληία θαη θάησ από θείλν ηνλ ηίηιν, θάησ από ηνύηε ηε γλώκε θαη θάησ
από θείλε ηελ θξηηηθή.
Καβάθεο ή ηίπνηε, πνπ ζα κπνξνύζε αιιηώο λα εηπσζεί «δσή ή δσή». Αιιά
απηό ην αλάκεζα ζηε δσή θαη ζηε δσή, απηό πνπ είλαη κίκεζε δσήο, απηό επί ηέινπο
πξέπεη λα γίλεη ηαπεηλό, όρη κπξνζηά ζηηο απζεληίεο, αιιά κπξνζηά ζην ζύκπαλ. Να
γίλεη ηαπεηλό, δειαδή λα γίλεη θνπξηά, απ’ όπνπ ζα θπηξώζεη ε δσή.
Καβάθεο ή ηίπνηε. Γηαηί αληίο λα θάκεηο έλα κέηξην πνίεκα, θάκε έλαλ θαθέ
αξηζηνύξγεκα. Γηαηί αληίο λα θάκεηο έλα κέηξην πίλαθα, θάλε κηα ππέξνρε θαζνιάδα.
Λίγν είλαη έλαο θαθέο αξηζηνύξγεκα; Λίγν είλαη λα θόβεηο κηα ληνκάηα; Να ηελ
θόβεηο θαη λα είζαη παξώλ, πξνζέρνληαο ηελ θάζε θίλεζή ζνπ, πξνζέρνληαο θη
απνιακβάλνληαο ηελ θάζε εηθόλα, ηνλ ήρν, ην άξσκα, αθήλνληαο ην αζήκαλην
γεγνλόο, ειεύζεξν από ηηο πξνθαηαιήςεηο ζνπ, λα ζπλδεζεί κ’ απηό πνπ είλαη ήδε
ζπλδεκέλν θαη δελ ην βιέπεηο, λα ζπλδεζεί κε ην άπεηξν, λα γίλεη από αζήκαληε

πξάμε απεηξνζήκαληε, κνλαδηθή, ζαύκα. Λίγν είλαη ε ηέρλε λα δέλεηο ηα παπνύηζηα
ζνπ κε ράξε; Λίγν είλαη ε ηέρλε λα πεξπαηάο ζαλ ηνλ εαπηό ζνπ; Λίγν είλαη λα
θηάζεηο ζηελ ηέρλε ηνπ δελ; Καβάθεο ή ηίπνηε, σ λαη, Καβάθεο ή ηίπνηε. Κη όρη απηή
ε αζρήκηα, απηό πνπ όρη απιώο δελ είλαη πνίεζε αιιά είλαη ην αληίζεην ηεο πνίεζεο.
’ απηό πνηέ δε θηάλεη ν άλζξσπνο πνπ δελ θάλεη πνίεζε. Απηό είλαη κόιπλζε ηνπ
πεξηβάιινληνο. Γε θηάλεη ε ηόζε ερνξύπαλζε; Γε θηάλνπλ ηα δειεηεξηώδε λέθε; Γε
θηάλνπλ νη παξαιίεο ζπνππηδόηνπνη; Γε θηάλνπλ ηα ζθακκέλα θαη κε επνπισκέλα
βνπλά; Γε θηάλνπλ νη θαθνρηηζκέλεο θαη κε βνκβαξδηζκέλεο πόιεηο; Γε θηάλνπλ ηα
κνιπζκέλα πνηάκηα θαη νη κνιπζκέλεο ζάιαζζεο; Πξέπεη λα ζπκβάινπκε θη εκείο
δηεθδηθώληαο κηα ζέζε ζηε κεηξηόηεηα, αλάκεζα ζηνλ Καβάθε θαη ζην ηίπνηε; Ναη,
Καβάθεο, «αλ κελ ε ζθέςε ζνπ πςειή / αλ εθιεθηή ζπγθίλεζηο ην πλεύκα θαη ην
ζώκα ζνπ αγγίδεη» ή αιιηώο, ηίπνηε. Σν άγην ηίπνηε, πνπ όινπο κπνξεί λα καο
ρσξέζεη (δελ είλαη Αθαδεκία) θη όινπο κπνξεί λα καο αγηάζεη (δελ είλαη Δθθιεζία).
Δίλαη ην ηίπνηε, ην απέξαλην ηίπνηε, ην θαζεκεξηλό ηίπνηε, πνπ νη ήξσεο ηεο
αλσλπκίαο ην θαηνηθνύλ, θη αλ θάπνηε παξαθέξνληαη, είλαη γηαηί ηνπο ζθαλδαιίδνπλ
απηνί πνπ δηεθδηθνύλ ηε κεηξηόηεηα, πνπ παξαζεκνθνξνύλ ηε κεηξηόηεηα, πνπ
επηβάιινπλ ηε κεηξηόηεηα, πνπ δελ αθήλνπλ ηνλ άλζξσπν λα είλαη Καβάθεο ή ηίπνηε.

Ο Π Ο Θ Η ΣΗ

ΛΔΝΔ «ε θαληαζία ζηελ εμνπζία». Ίζσο ζέινπλ λα πνπλ «νη πνηεηέο ζηελ
εμνπζία» αθνύ γηα όπνηνλ βιέπεη (θη ν πνηεηήο βιέπεη) ε πξαγκαηηθόηεηα ππεξβαίλεη
θάζε θαληαζία.
Ο πνηεηήο κηιά «σο εμνπζίαλ έρσλ θαη νπρ σο νη γξακκαηείο», γηαηί ν πνηεηήο
κηιά κεο από ην Καζνιηθό Δγώ, θη όρη κεο από ην παξαγεκηζκέλν κε γλώζεηο αηνκηθό
εγώ, από ην νπνίν κηινύλ νη γξακκαηηδνύκελνη θη όινη νη κλεζηήξεο ηεο εμνπζίαο.
Ο πνηεηήο κηιά σο εμνπζίαλ έρσλ επεηδή έρεη κεηαηξέςεη ην αηνκηθό εγώ ζε
κέζν (όξγαλν) δηα ηνπ νπνίνπ ε ίδηα ε εμνπζία (ε Φύζε, ν Θεόο) εθθξάδεηαη.
Ζ πεξζηθή ιέμε «αζίθεο» ζεκαίλεη ηόζν ηνλ εξσηεπκέλν όζν θαη ηνλ πνηεηή. Ο
πνηεηήο είλαη έλαο εξσηεπκέλνο.
Ο πνηεηήο κπείηαη ζην λαό πνπ έρεη δάπεδν ηε γε θαη ζόιν ηνλ νπξαλό. Ο ίδηνο
ν έξσηάο ηνπ γηα ηε Εσή ηνλ νδεγεί ζηηο δνθηκαζίεο εθείλεο πνπ από ζηάδην ζε
ζηάδην ηνλ θάλνπλ Κάδκν, δειαδή Κόζκν, ζύδπγν ηεο Αξκνλίαο.
«Σαο ελ Πηεξίε Κξνλίδε ηέθε παηξί κηγείζα Μλεκνζύλε....» Οη Μνύζεο είλαη
ζπγαηέξεο ηνπ Γία θαη ηεο Μλεκνζύλεο. Απηό ζα πεη πσο ν πνηεηήο είλαη γηνο ηεο
Μλεκνζύλεο θαη ηνπ Εελόο, δειαδή είλαη Μλήκε (απηνγλσζία) ηνπ Εσληαλνύ.
Ο πνηεηήο είλαη ν κόλνο πνπ κπνξεί λα επαλαθέξεη ηε Μλήκε ηεο Εσήο, γηαηί
είλαη ν κόλνο πνπ ρσξίο λ’ αιινηώζεη ην έλζηηρηό ηνπ, ην αλέπηπμε θη έγηλε
θαζνιηθόο, ν πνιύηξνπνο Καλέλαο.
Ο πνηεηήο είλαη ν κόλνο πνπ κπνξεί λα επαλαθέξεη ηε Μλήκε ηεο Εσήο, γηαηί
είλαη ν κόλνο πνπ δε γίλεηαη λα εμαγνξαζηεί, αθνύ εθείλν πνπ νη νξγαλώζεηο, νη
εηαηξείεο, ηα θόκκαηα, νη ζξεζθείεο, ππόζρνληαη ζηνλ άλζξσπν, ν πνηεηήο ην βξίζθεη
θάζε ζηηγκή, παληνύ, γηαηί είλαη ν εξαζηήο ηεο παληνύ θαη πάληα παξνύζαο Εσήο.
Γηα πνην ξαηζηζκό λα κηιήζεηο ζ’ απηόλ πνπ ζηέθεηαη εθζηαηηθόο κπξνζηά ζ’
έλα θύιιν δέληξνπ ή κπξνζηά ζ’ έλα ηζηγγαλάθη;
Γηα πνηαλ αληζόηεηα λα κηιήζεηο ζ’ απηόλ πνπ μέξεη πσο δελ είλαη αλώηεξνο
από θαλέλα θαη θαηώηεξνο από θαλέλα;
Γηα πνηαλ νκνξθηά λα κηιήζεηο ζ’ απηόλ πνπ θάζε ηνπ πιεγή έγηλε κάηη θαη
βαδίδεη πηα κέζα ζηνλ θόζκν πνιπόκκαηνο;
Γηα πνηα δόμα λα κηιήζεηο ζ’ απηόλ πνπ μέξεη όηη δόμα είλαη θπξίσο ην λα
θαηνηθήζεηο δηαζηξεβισκέλνο ζε κεξηθέο ρηιηάδεο αλόεηα θεθάιηα, εξήκελ ησλ
θξίλσλ ηνπ αγξνύ θη εξήκελ ηεο κέιηζζαο πνπ δε θξόληηζε λα κάζεη νύηε θαλ η’
όλνκά ηεο;
Γηα πνηνλ έξσηα λα κηιήζεηο ζ’ απηόλ πνπ ιάηξεςε ζαλ πηζηόο θαη ιαηξεύηεθε
ζα ζεόο, ζ’ απηόλ πνπ γλώξηζε ηελ έθζηαζε κεο ζην αιιεινθαζξέθηηζκα θύθινπ θαη
θέληξνπ;
«Δπξήζεηο δ’ εηέξαλ, ηεο Μλεκνζύλεο από ιίκλεο... θαπηνί δώζνπζη πηείλ ζείεο
από θξήλεο θαη ηόη’ έπεηη’ άιινηζη κέζ’ εξώεζηλ αλάμεηο». Ο πνηεηήο κηιά σο
εμνπζίαλ έρσλ γηαηί έρεη ληθήζεη ην ρξόλν, αθ’ όηνπ ήπηε από ηεο Μλήκεο ηελ Πεγή
θαη αλάζζεη (θπβεξλά) καδί κε ηνπο άιινπο ήξσεο, ήξσαο όληαο θαη ν ίδηνο. Ήξσο,
έξσο, απηόο πνπ έρνληαο ληθήζεη ηνλ ηζηνξηθό ρξόλν (ην Υξόλν-Κξόλν), θαλεξώλεη
ηα πξάγκαηα ζηνλ εξσηηθό ηνπο ρξόλν, ζηελ Αγάπε, πνπ είλαη ε Γηαξθήο Αζηξαπή.

Ο ΝΑΟ ΣΟΤ ΠΑΓΑΝΘΣΗ

Ο ΝΑΟ· κηθξνγξαθία ηνπ ζύκπαληνο, βηβιίν ηεο ζξεζθείαο, ζπίηη ηνπ Θενύ.
Ο ρξηζηηαληθόο λαόο κε δάπεδν ηε γε θαη ηηο θνιόλεο δέληξα πνπ θξαηνύλ ην
ζόιν νπξαλό. Αξηζηεξά ν Αξράγγεινο Γαβξηήι θξαηώληαο ην θξίλν, ζύκβνιν ηνπ
έξσηα. Γεμηά ν Αξράγγεινο Μηραήι θξαηώληαο ηελ πύξηλε ξνκθαία, ζύκβνιν ηνπ
ζαλάηνπ. Κη αλάκεζα ζηνλ Αξράγγειν ηνπ Έξσηα θαη ζηνλ Αξράγγειν ηνπ Θαλάηνπ,
αλάκεζα ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο, ε σξαία Πύιε ηεο Εσήο. Πίζσ ηεο ε Αγία
Σξάπεδα πνπ είλαη ηξάπεδα ζπζίαο θαη θξεβάηη έξσηα, βσκόο ηεο ζπζίαο πνπ είλαη
έξσηαο θαη ηνπ έξσηα πνπ είλαη ζπζία. Δθεί ε Εσή, εθεί ε ύπαξμε ηνπ Αζηξαπηαίνπ,
ε ελαληηνδξνκία ηνπ ρξόλνπ πνπ ππάξρνληαο θαηαξγείηαη θαη θαηαξγνύκελνο
ππάξρεη.
Ο λαόο θαηνηθία ηνπ Ακλνύ πνπ είλαη ε έλσζε ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο. Ο
λαόο θαηνηθία ηεο Αγάπεο. «Ο Θεόο Αγάπε εζηί».
Αθ’ όηνπ ν έξσηαο έραζε ηελ ηεξόηεηά ηνπ έπαςε λα είλαη ζπζία. Κη αθ’ όηνπ ε
ζπζία έραζε ηελ εξσηηθόηεηά ηεο έπαςε λα είλαη έξσηαο.
*
Ζ εηεξνζπζία είλαη μεπεζκόο ηεο απηνζπζίαο. Ζ ζπζία πνπ γίλεηαη ελ αγλνία
ηνπ ζύκαηνο θαη κε ηε βία, είλαη μεπεζκόο από ην αξρηθό, εξσηηθό λόεκα ηεο ζπζίαο.
Ζ ζπζία λνείηαη κόλν ζαλ ζπλεηδεηή, εζεινύζηα, ραξνύκελε, εξσηηθή. Καη ηε ζπζία
ηελ επηζπκεί κόλν απηόο πνπ πήξε, ν γεκάηνο, απηόο πνπ είλαη ζηελ ώξα ηνπ, ν
ώξηκνο, ν σξαίνο, ν έηνηκνο λα πξνζθεξζεί κε κηα θίλεζε θπζηθή όπσο ε εθπλνή πνπ
αθνινπζεί ηελ εηζπλνή.
Σα κπζηήξηα πνπ ηππνπνηνύληαη εθπίπηνπλ θαη δελ νδεγνύλ ζηε δσή. Ζ κόλε
αιεζηλή ζπζία είλαη ν έξσηαο, γη’ απηό θαη είλαη ε κόλε ζπζία πνπ δεκηνπξγεί δσή.
Σν κόλν αιεζηλό κπζηήξην είλαη ν έξσηαο, γη’ απηό θαη είλαη ην κόλν κπζηήξην πνπ
νδεγεί ζηε δσή.
*
Μόλν ν έξσηαο κπνξεί λα νδεγήζεη έμσ από ην ιαβύξηλζν ησλ ηύπσλ. Μα ν
έξσηαο εμνξίζηεθε από ην λαό. Ζ Αγάπε ρσξίζηεθε ζηα δπν: Οη εθθιεζίεο
αθαίξεζαλ ηνλ έξσηα από ηε ζξεζθεία θαη ηα πνξλεία αθαίξεζαλ ηε
ζξεζθεπηηθόηεηα από ηνλ έξσηα. Ο λαόο εμνξίδνληαο ηνλ έξσηα θαηέθπγε από ηελ
απηνζπζία ζηελ εηεξνζπζία, μεπέθηνληαο από ην κπζηήξην ζηνλ ηύπν. Ο ηύπνο είλαη
βνιηθόο γηαηί πξνζηαηεύεη ηε κεηξηόηεηα πνπ ν έξσηαο ζα θαηέζηξεθε (πξώηνο
ζάλαηνο) γηα λα καο νδεγήζεη ζηε δεύηεξε γέλλεζε κεηά από ηελ νπνία δελ ππάξρεη
ζάλαηνο.
*
Ο λαόο από ηόπνο Μπζηηθνύ Γείπλνπ έγηλε ηόπνο εκπνξίνπ. Οη έκπνξνη ηεο
ζξεζθείαο έδησμαλ από ην λαό ηνλ πξαγκαηηθό ηεξέα, ηνλ πνηεηή. Ο πνηεηήο
επέζηξεςε ζηνλ πξώην ηνπ λαό, ζηε Φύζε. Κη όηαλ ηνλ ππνρξέσζαλ θάπνηε λα ηνπο
ρηίζεη έλα λαό, δσγξάθηζε ζην ηέκπιν ηνπ λανύ ηνλ Οπξνβόξν, ζύκβνιν ηνπ
Μπζηηθνύ Γείπλνπ πνπ ζπκβαίλεη παληνύ θαη πάληα κέζα ζηε Εσή. Κη αληίο γηα
εηθνλίζκαηα ζηνπο ηνίρνπο θξέκαζε θαζξέθηεο. Κη έθπγε μαλά ζηηο πεγέο, απ’ όπνπ
θαη παγαληζηή* ηνλ νλόκαζαλ.

____________
* Καη βέβαηα ε ιέμε «παγαληζκόο» δελ πξνέξρεηαη από ην ιαηηληθό paganismus, αιιά ην
ξσκατθό paganismus, πξνέξρεηαη από ην ειιεληθό «παγά» (ε πεγή), ν θαηαιιειόηεξνο ηόπνο
ιαηξείαο, έλεθα ηνπ λεξνύ ησλ λεξηίδσλ θαη ησλ λεξάηδσλ, όπσο θαη ηνπ Νεξέσο, πνπ αληηπξνζσπεύεη
ην ζηνηρείν λε-αήξ.
Χ, αο μεθύγνπκε θάπνηε από ηηο πνλεξέο είηε αθειείο εξκελείεο πεξί λεαξνύ ύδαηνο, πνπ
ζέινπλ λ’ απνθόςνπλ ην λεξό από ην λεξό (αθόκα ζήκεξα νη βνπλήζηνη ην απνθαινύλ λεξό) θη από ηηο
παγαληζηηθέο ζεόηεηεο.
Παγά: Έλαο θπζηθόο λαόο, κε άλζε γύξσ θαη, κε ην λεξό, πνπ μεδηςά, πνπ εμαγλίδεη, θη απνηειεί
θαζξέθηε απηνγλσζίαο· κε ηνπο βξάρνπο πνπ έρνπλ πξάζηλα γέλεηα, κε ηνπο θαηαξξάρηεο, πνπ
θξεκνύλ ηε δνξά ηνπο ηελ θεληεκέλε κ’ έλα γαιαμία ινπινπδηώλ, θη νιόγπκλνη παηνύλ ζηελ άβπζζν,
παίδνληαο θνκπνιόγηα θακσκέλα από ζηαγόλεο. Παγά: πνπ ην δέληξν, πνπ γίλεηαη θαηαθύγην, πνπ
δίλεη ηξνθή θη απνηειεί ζύκβνιν ηνπ Κόζκνπ, ζάιινληαο σο ζαιιόο θαη σο θαιιόο.

Ζ Ε Τ 

ΕΔΤ πξώηνο γέλεην, Εεπο ύζηαηνο αξρηθέξαπλνο,
Εεπο θεθαιή, Εεπο κέζα. Γηόο δ’ εθ πάληα ηέηπθηαη.
Εεπο άξζελ γέλεην, Εεπο άκβξνηνο έπιεην λύκθε.
Εεπο ππζκήλ γαίεο ηε θαη νπξαλνύ αζηεξόεληνο,
Εεπο πλνηή αλέκσλ, Εεπο αθακάηνπ ππξόο νξκή.
Εεπο πόληνπ ξίδα, Εεπο ήιηνο εδέ ζειήλε,
Εεπο βαζηιεύο, Εεπο απηόο απάλησλ αξρηγέλεζινο,
ελ θξάηνο, εηο δαίκσλ γέλεην, κέγαο αξρόο απάλησλ,
ελ δε δέκαο βαζίιεηνλ, ελ σ ηάδε πάληα θπθιείηαη,
ππξ, θαη πδσξ, θαη γαία, θαη αηζήξ, λύμ ηε θαη ήκαξ
θαη Μήηηο, πξώηνο γελέησξ, θαη Δξνο πνιπηεξπήο,
πάληα γάξ ελ Εελόο κεγάισ ηάδε ζώκαηη θείηαη.
*
Γελ είζαη απηό πνπ δείρλνπλ νη βακκέλνη, νη ζπαζκέλνη, νη ζηελνί θαζξέθηεο
ηνπο. Δίζαη απηό πνπ δείρλεη ε Πεγή ηεο Μλήκεο, ν αλάκεζα ζηηο Άξθηνπο, ν
αλάκεζα ζηηο Αξρέο θαζξέθηεο ζνπ.
Γελ είζαη απηό πνπ ιέλε όηη είζαη. Δίζαη απηό πνπ δείρλεη ν θαζξέθηεο νπξαλόο:
Σε κέξα ήιηνο θαη ηε λύρηα άζηξα.
Γελ είζαη απηό πνπ ζέινπλ λα είζαη. Δίζαη απηό πνπ βιέπεηο θαζξεθηηζκέλνο
ζην θελό: Δίζαη ηα πάληα.
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