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ΗΜΕΙΨΜΑ 
  

Αυτό το ζωσ τϊρα αδθμοςίευτο κείμενο, ζχει γραωεί τρία χρόνια μετά το «Θμερολόγιο ενόσ 
Ηϊου», το οποίο γράωτθκε το 1934 και δθμοςιεφτθκε το 1938.  

Το ςκθνικό του «Θμερολόγιου τθσ ερθμιάσ και τθσ ςιωπισ» αποτελεί μικρι παραλλαγι του 
πραγματικοφ, για να προωυλαχκεί το ερθμόνθςο από τυχόν «ειρθνικοφσ» και άλλουσ 
επιδρομείσ, αλλά μάταια, επειδι ο πόλεμοσ και ο μεταπολεμικόσ τουριςμόσ ςτθν Ελλάδα, 
διεκνισ και εκνικόσ, λεθλάτθςε και αυτι τθν περιοχι, απ' όλεσ τισ απόψεισ.  

Στο Θμερολόγιο ζχουν καταγραωεί μόνο οριςμζνα, ςχετικά με τον κόςμο και τον άνκρωπο. 
Εντοφτοισ ο απεριόριςτοσ ρεαλιςμόσ του ςυγγραωζα δεν αποωεφγει να πλθςιάςει 
παράγοντεσ και πολυεπίπεδα ςυμβαίνοντα, παρ' ότι κακιςτοφν το κείμενο δφςκολο και 
ίςωσ αλλόκοτο, αλλά ςαωζσ, κακαρό και λογοτεχνικά γραμμζνο.  

Σε όςουσ ςτίχουσ ανάμεςα ςτο κείμενο δεν αναωζρεται θμερομθνία, ζχουν παρκεί από 
προθγοφμενεσ δθμοςιεφςεισ του ίδιου, ζωσ τότε όπου γράωτθκε αυτό το βιβλίο.  

Υπάρχουν αδθμοςίευτα και άλλα Θμερολόγια, από μεταγενζςτερα γεγονότα.  

 



  

Η ΑΝΑΦΨΡΗΗ 
  

Ζχουν περάςει τζςςερισ μζρεσ ταξιδεφοντασ μόνοσ με πλοιάριο, από νθςί ςε νθςί των 
βορείων Σποράδων.  

Μζρεσ με ελαωρό αεράκι, που εναλλάςςεται με νυχτερινι γαλινθ ςτθ κάλαςςα, ςτο 
αίςκθμα, ςτο νου, και χαλάρωςθ ςτο ςϊμα, ςαν να μθν υπάρχει ο κυβερνιτθσ του 
ςκάωουσ. Σα να ιταν το πλοιάριο αυτοκατευκυνόμενο και αυκόρμθτο εκ τυχαίασ 
ςυναρμογισ, μθχανι χωρίσ ψυχι και πνεφμα, προσ αγαλλίαςιν των μθχανιςτϊν και των 
αιτιοκρατϊν παχυλισ φλθσ και αχαλίνωτου μθδενιςμοφ των «ευηωϊςτϊν» αυτισ τθσ 
περιόδου, αντίςτοιχθσ άλλων εποχϊν ωανταςμικισ «πνευματοκρατίασ».  

Ρλθςιάηει τϊρα προσ το μικρό, ακατοίκθτο νθςί του προοριςμοφ του, και τον υποδζχονται 
με χαροφμενεσ κραυγζσ οι γλάροι.  

Και άλλεσ ωορζσ ζχει εγκαταλείψει προςωρινά τθν κοινωνία, ζχοντασ πάντα υπόψθ ότι 
μπορεί θ κοινωνία να εξακολουκεί να δρα από εντόσ του, μαηί με άλλα πολυεπίπεδα.  

Αλλά γιατί ςυμβαίνει θ ζλξθ του προσ αυτό το ερθμόνθςο;  

Ραίρνει μολφβι και χαρτί, γράωοντασ αυτοφσ τουσ ςτίχουσ:  

Ηοφςαμε πόςουσ αιϊνεσ μαηί; 
ηευγάρι κφκνων που χρόνο δεν γνϊριηε 
άρωμα τρυωερότθτασ ανκϊν δίχωσ χειμϊνα.  
Τθν αρχικι μασ αγάπθ, ποια ςωινα τθν χϊριςε; 
 
Τϊρα ζχει αωιχκεί.  

Ρριν βγει ςτθ ςτεριά, χαϊδεφει με το βλζμμα το ερθμόνθςο. Αιςκάνεται ότι αυτό πρόκειται 
να του πει μερικά από τα μυςτικά τθσ ερθμιάσ και τθσ ςιωπισ του.  

Κρατϊντασ το ςκοινί τθσ βάρκασ, πθδάει ζξω και τθ δζνει ςε βράχο προςωρινά, για να τθν 
ανελκφςει με τον παραδοςιακό ανελκυςτιρα.  

Ρροχωρεί λίγα βιματα και αςπάηεται τον πρϊτο μικρό κάμνο που ςυναντά.  

Χαϊδεφει το αρωματικό ωυτό και αιςκάνεται ότι εγγίηει τθν εγκόςμια, πολφ απομακρυςμζνθ 
κλωςτι αγάπθσ ακοςμικισ.  

Λίγεσ ςτιγμζσ εμπνεφςεων δίχωσ τισ αποδείξεισ, μπορεί να ωαίνονται ωανταςιϊςεωσ 
ανακυμιάςεισ, αλλά μπορεί να αποδειχκοφν αλικειεσ και πραγματικότθτεσ μετά από 
πολυχρόνιεσ ζρευνεσ ι και μετά από αιϊνεσ ςκοταδιςμοφ και τρομοκρατίασ.  

  

  

Η ΠΡΨΣΗ ΜΕΡΑ 
  

Αυτό το νθςάκι άγριασ ομορωιάσ, για πρϊτθ ωορά το επιςκζπτεται.  

Ζχει αναςφρει ςτθ ςτεριά τθ βάρκα με ιςχυρό παραδοςιακό ανελκυςτιρα, για να μθν τθν 
καταςτρζψουν τα κφματα του Αιγαίου ςε μζρεσ τρικυμίασ.  



Τελειϊνει το ωκινόπωρο.  

Τϊρα προχωράει προσ τα ενδότερα και αντικρίηει ςπθλαιϊδεσ πζτρωμα, μυκικό, άνετο, 
πολφ ωραίο δϊμα με κζα προσ τθ κάλαςςα και προσ όμορωα μικρά υψϊματα, ςτολιςμζνα 
με αραιοφσ, πολφχρωμουσ κάμνουσ και λίγα μονάηοντα δζντρα, ςυντροωιά ψυχισ και 
απόλαυςθ οράςεωσ, φςτερα από των πόλεων τα ερθμικά πλικθ ςε κοινωνίεσ ακοινϊνθτεσ, 
νεοβαρβαρικζσ.  

Θ ωιλικι του διάκεςθ προσ όλα, ζμβια και άηωα, είναι θ γζωυρα τθσ επικοινωνίασ των 
ςυμβιωτϊν, παρ' όλθ τθν απόςταςθ κλίμακασ μορωϊν ηωισ και φλθσ.  

Λίγο πιο πζρα από το ςπθλαιοειδζσ, αναβλφηει βρυςοφλα μζςα από τθ ρίηα μεγάλου 
βράχου, ωσ από άλλου κόςμου δίαυλο, για μθνφματα και ίςωσ, παρουςίεσ.  

Πντα και κόςμοι τουσ, δεν είναι μόνο τα ορατά ι τα «ςυμωζροντα».  

Βρφα και διάωορα μικρά ωυτά, ενδιαιτϊνται ςε ρυάκι λίγων μζτρων, απ' όπου ζνα ηευγάρι 
περιςτζρια απομακρφνεται ιςυχα, ζχοντασ ικανοποιιςει τθ δίψα του.  

Αυτό το ακατοίκθτο από ανκρϊπουσ νθςί, το κατοικοφν μικροηωζσ, απαραίτθτεσ ωσ κρίκοι 
ςτθ βιωτικι αλυςίδα, παρ' ότι απ' ζξω μια τζτοια ςυνοχι δεν ωαίνεται. Αυτζσ οι μικροηωζσ, 
ωυτικζσ, ηωικζσ και άλλεσ, είναι τυχερζσ επειδι είναι ςτθ διάκεςι τουσ θ εξ ουρανοφ ηωτικι 
ενζργεια και θ ολοκάκαρθ κάλαςςα, χωρίσ τα πυκνά πλικθ, που απορροωοφν αμζςωσ τα 
πάντα, ςπαταλϊντασ τθν ενζργεια για να κάνουν τον εαυτό τουσ και άλλουσ, δυςτυχείσ, 
νοςθροφσ και επικετικοφσ.  

Ο κακαρόσ αζρασ του Αιγαίου αυτι τθν ϊρα ωυςάει απαλά, χαϊδεφοντασ τθ κάλαςςα, το 
νθςί και ό,τι ηωντανό ς' αυτό.  

Μπαίνει τϊρα ςτο ςπθλαιϊδεσ ευιλιο, ευάερο κοίλωμα του πετρϊματοσ, ςαν νοςταλγόσ 
που επιςτρζωει ςε πρωταρχικι πατρίδα.  

Ρεριωζρει το βλζμμα του γφρω και βλζπει πζτρινο λφχνο λαδιοφ, που ωϊτιηε, ποιοσ ξζρει 
πότε και ποια ψυχι ερθμίτθ.  

Δονιςεισ και ακτινοβολία εκπορεφονται ακόμα από τα γφρω, από τότε που είχαν εμποτίςει 
το ενδιαίτθμα.  

Πλα περιζχουν όλα και τον ςφμπαντα κόςμο και το Άδθλο, ςε κλίμακεσ και ακτίνεσ 
δθμιουργίασ, κακοδικισ και ανοδικισ.  

Μςωσ εκείνοσ ο ερθμίτθσ να ιταν ανοιχτόσ προσ τθ ςιωπθλι απεραντοςφνθ, κι εντοφτοισ 
προςγειωμζνοσ, ζντιμοσ προσ τον εαυτό του επιτρεπι προσ αυταπάτεσ, ζχοντασ όπωσ 
ςχεδόν όλοι, τισ κοινωνίεσ και άλλα εντόσ, εξωγιινα και υπεραςτρικά, χωρίσ τθ λειτουργία 
τθσ επίγνωςθσ. Μςωσ να αναδφονταν οράματα και ωανταςιϊςεισ τθσ μοναξιάσ, τθσ 
ταλαιπωρίασ και των ςτεριςεων ωσ ερεκιςτικά, μετά τθ χαλάρωςθ τθν εκ του περιοριςμοφ 
ςτο ελάχιςτο των ζξω κινιςεων και των ζξω ςχζςεων. Μςωσ, ωεφγοντασ να γλυτϊςει από τισ 
ζξω τρικυμίεσ του βίου, να παγιδεφτθκε ςτισ εντόσ του ψυχολογικζσ παγίδεσ και 
ναρκοπζδια, όπωσ ςυμβαίνει ςε κακζναν, όταν δεν προςζχουμε ςτα ζξω και ςτα εντόσ ωσ 
ενιαίο και ανακυκλοφμενο ςφνολο.  

Ραγιδεφεςαι ςτθ δεφτερθ        
τθν πρϊτθ ςτιγμι αν δεν προςζξεισ. 
  

  

Η ΔΕΤΣΕΡΗ ΜΕΡΑ 
  



Σιμερα ωυςάει νότιοσ άνεμοσ. Θ κάλαςςα δεν ζχει ακόμα κρυϊςει πολφ.  

Κάκεται ςε παράκτιο βράχο. Ρλάι του μικρι, απάνεμθ ζκταςθ χαλικιϊν. Κορμόσ δζντρου, 
κατεργαςμζνοσ από τα κφματα, τθν αρμφρα και τουσ ανζμουσ, ζχει ςωθνωκεί ανάμεςα ςε 
δυο βράχουσ. Θ κάλαςςα γαλινια πίςω από αυτό το μικρό ακρωτιρι.  

Αυτά τα ερθμόνθςα είναι περάςματα και κατοικίεσ ψαριϊν από τον Εφξθνο Ρόντιο, όπωσ 
και περάςματα ρευμάτων ιςχυρότερων.  

Είναι περίεργοσ κι ζντονα προςεκτικόσ, ςα να βλζπει για πρϊτθ ωορά τον κόςμο, ςαν νιπιο.  

Απροςδιοριςτία και ρευςτότθτα που είναι θ ουςία του κόςμου, δεν ευκολφνει αυτό που 
ονομάηουν υποκείμενο και αντικείμενο, κεατι και κεϊμενο, επειδι ο πλανιτθσ Γθ και ο 
άνκρωποσ βρίςκονται μακριά απ ό τθν Αυτοαιτία, κι επομζνωσ διζπονται από ςκλθροφσ και 
απαλοφσ νόμουσ αιτιότθτασ και μθχανιςτικότθτασ υλϊν, ενεργειϊν και όντων ςε 
θμιανεξάρτθτα υποςφνολα.  

Εντοφτοισ ςτον άνκρωπο και άλλα όντα, υπάρχουν δυνατότθτεσ υπερβάςεωσ, δια τθσ 
κατανοιςεωσ αυτοφ που ςυμβαίνει εντόσ τουσ κι ζξω τουσ και δια τθσ κείασ Χάριτοσ 
άνωκεν βοικειασ, εάν εκ βακζων χρειάηεται, πζρα από λζξεισ και ςκζψεισ εγωκεντριςμϊν.  

Σχιςματικότθτα και τα εκατζρωκεν ψυχιςτικά, κοινωνικά και άλλα κομματιάςματα, 
παγιδεφουν αίςκθμα και το νου ςτο βαςανιςτικό παιχνίδι υποκειμζνου - αντικειμζνου, 
κεατι και κεϊμενου, ςα να μθν ςυνζβαινε αλλθλεπενζργεια κετικι, αρνθτικι, αμωίτροπθ, 
πολφτροπθ, και ςα να μθν επενεργεί και το ακοςμικό και απροςμζτρθτο, προσ το οποίο 
καμιά κοςμικι επενζργεια δεν επενεργεί.  

Τϊρα βλζπει τθ κάλαςςα τθσ ρευςτότθτασ που μοιάηει με περιεχόμενα τθσ ςυνείδθςθσ και 
είναι ψευτοςυνείδθςθ ωσ κρυωό μνθμονικό αιϊνων και ωανερό μνθμονικό εκ του παρόντοσ 
βίου μαηί ό,τι καταπιζηουμε ι δεν προςζχουμε για να κατανοιςουμε αιςκαντικά.  

Ραρατθρεί τα επιτόπια μικρά ψαράκια να εξζρχονται από τισ κρφωτεσ τουσ γφρω από 
φωαλουσ βράχουσ, τϊρα με τον χλιαρό νοτιά και το απάνεμο ακρωτιρι.  

Μια πολφ περίεργθ ςαφρα, ξεναρκωμζνθ από τθ λιακάδα, τον πλθςιάηει, ανταποδίδοντασ 
το ωιλικό του αίςκθμα.  

Εμωανίηεται κοπάδι παιχνιδιάρικα δελωίνια και πζωτει αμζςωσ ςτθ κάλαςςα, κολυμβϊντασ 
προσ αυτά.  

Τα δελωίνια τον πλθςιάηουν κακϊσ κι αυτόσ κάνει βουτιζσ, αιςκανόμενοσ ςαν να ιταν 
δελωίνι. Και τα δελωίνια ίςωσ να αιςκάνονται ςαν άνκρωποι αυτζσ τισ ςτιγμζσ τθσ 
εγκάρδιασ ςυναντιςεωσ.  

Τα δελωίνια κατόπιν απομακρφνονται, αλλά πλθςιάηει μικρι καλάςςια χελϊνα. Αυτόσ τθσ 
προςωζρει κομμάτι πίττα από το πρόγευμά του και απλϊνει το χζρι μζςα ςτο νερό. Θ 
χελωνίτςα πλθςιάηει πιο πολφ και τρϊει τθν πίττα από το απλωμζνο ωιλικό χζρι. Κατόπιν 
τθσ χαϊδεφει το κεωάλι.  

Πλα είναι καφμα. Και θ κακθμερινότθτα είναι αξιοκαφμαςτθ, ακόμα και ωσ κακία και 
παρεξιγθςθ. Καφμα τα διάωoρα επίπεδα. Τζλειεσ ςτο είδοσ και ςτο επίπεδό τουσ κακεμιά, 
οι ταλαντευόμενεσ ιεραρχίεσ όντων, υλϊν και ενεργειϊν τθσ αλλθλοςτιριξθσ, όλα 
ςτθριηόμενα, τρεωόμενα και αγαπόμενα από το ακοςμικό και απροςμζτρθτο Άδθλο 
αποωατικότθτασ πζρα από λζξεισ και ςκζψεισ και ςφμβολα.  

Τϊρα καλαςςαετόσ περίπταται. Θ ωωλιά του είναι ςτον πιο κρθμνϊδθ βράχο.  

Θ χλιαρι ατμόςωαιρα του νοτιά, χαρίηει ςτουσ κάμνουσ υγραςία και αρωματίηονται τα 
γφρω, από κυμάρι και ρίγανθ και άλλα καμνοειδι αρωματικά.  



Εδϊ δεν είναι ηοφγκλα, οφτε παγωμζνθ βόρεια γθ, οφτε ακοινϊνθτθ κοινωνία 
ανκρωποκθρίων δολιότερων, αχόρταγων όςα κι αν κερδίςουν, αρπάξουν, κατζχουν, πάντα 
αγωνιϊδθ και κατακλιπτικά από μειονεξία ουδζποτε υπεραναπλθροφμενθ δια τθσ πονθρισ 
ςκζψεωσ και των δράςεϊν τθσ, πραγματοποιϊντασ τθ μανία τθσ, εναντίον κόςμου και 
ωορζων τθσ.  

Οφτε πλιξθ, ανία, μόνωςθ και παγερι μοναξιά, οφτε ψυχολογικι ωυγι παντοειδισ, από 
ανομολόγθτθ κρυωι και ωανερι απελπιςία εξ ελπίδων, που αναηθτεί παρθγοριζσ για 
χειροτζρευςθ. Εδϊ λειτουργεί βιολογικι ανάγκθ, εγριγορςθ και μοναχικότθτα με τα πάντα 
επικοινωνοφςα.  

Θ ανκρϊπινθ αγάπθ είναι και κοςμικι και ακοςμικι, γι’ αυτό ανοιχτι και προσ ό,τι 
πλθγϊνει. Ο κουωόσ προσ το κόρυβο, είναι κουωόσ και προσ τθν αικζρια μουςικι. Ο τυωλόσ 
προσ εαυτόν, είναι τυωλόσ και αναίςκθτοσ προσ άλλουσ και προσ τον κόςμο και προσ τα 
πζραν του κόςμου, όςο και αν γνωρίηει θ ςκζψθ του και θ λογιςτικι τθσ, πάντα νεκρόμορωθ 
και νεκροποιόσ.  

Πλα είναι καφμα. Δεν το χρειάηεται το καφμα ο καυμάηων τα πάντα.  

Το καφμα ωσ κάτι ιδιαίτερο, χωριςτό και ζκτακτο, ςυνικωσ είναι είδοσ τρομοκρατίασ και 
εκμεταλλεφςεωσ από τον εγωκεντριςμό, προςωπικό και ομαδικό. Γι' αυτό τόςο ςπάνια 
ςυμβαίνει εκ μζρουσ των καυμαηόντων παν υπάρχον.  

  

  

Η ΣΡΙΣΗ ΜΕΡΑ 
  

Σιμερα βρικε ςπθλαιϊδεσ κοίλωμα, μακρυά από το πρϊτο.  

Στον περίγυρο αυτοφ του ςπιλαιου, είναι ςκορπιςμζνα ανκρϊπινα οςτά, θμικαλυμμζνα με 
χϊμα παραςυρμζνο από ραγδαίεσ βροχζσ.  

Σε προθγοφμενθ επίςκεψι του ςε αυτι τθν περιοχι, ψαράδεσ του είχαν πει ότι οριςμζνα 
από αυτά τα νθςιά, είναι γεμάτα με διάωορα κόκαλα, και ότι πλοία από άλλα μζρθ, 
ζρχονται και τα μαηεφουν για βιομθχανικι χριςθ, ι και για να μθν υπάρχουν ίχνθ 
δολοωόνων και αρχιδολοωόνων και βαςανιςτϊν.  

Εδϊ τριγφρω ζχει βρει, επίςθσ, πλάκεσ ςαν ςελίδεσ, με χαραγμζνα γράμματα ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, τα οποία ωανατικοί αλλόκρθςκοι ι διαωωνοφντεσ ομόκρθςκοι ι άλλοτε πειρατζσ 
του Αιγαίου ανά τουσ αιϊνεσ και άλλοι πολυεκνείσ επιδρομείσ δοκίμαηαν να τα ςβιςουν 
εντελϊσ.  

Ακόμα και ςε ερθμόνθςα υπάρχουν ίχνθ αγιοςφνθσ και βαρβαρότθτασ.  

Μετά από πολφωρθ ωροντίδα, διαβάηει περίπου τα εξισ λιγοςτά:  

Επί Κεόν μόνο πεποίκθτε 
ουχί τθσ ωανταςμαγορίασ τον κεόν 
και κεόν του Καίςαρα ι κεόν ιερατείου.  
Εκ του εν ηωι κανάτου, θ δευτζρα γζννθςισ.  
Κάκαρςισ εν πνεφματι αγίω.  
Γαλινευςον ςκζψιν αλθτικιν 
Ηωι άνευ ςυγκροφςεων, εν ειρινθ και ακωότθτι.  
Νουσ εγκοςμίωσ νθπιάηων.  
Εμπιςτοςφνθ και άνευ καυμάτων. 



Και πράγματι, όςο και αν το καφμα είναι χριςιμο ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ, αποτελεί ζνδειξθ 
ελλείψεωσ εμπιςτοςφνθσ, που είναι θ πίςτισ προσ τα υπερανκρϊπινα και κεία, εκ μζρουσ 
ψευτοκριςκων, βυκιςμζνων εντελϊσ ςτθ ςυνκικευςθ και ςτθ μθχανιςτικότθτα.  

Αντίςτοιχα μπορεί να ειπωκοφν και για τθν μθχανιςτικι επιςτιμθ του καιροφ μασ, που 
κριαμβεφει ςε περιοχι του ςφμπαντοσ πολφ μακρυνι ςε ςχζςθ προσ τθν Ρρωταρχικότθτα, 
περιοχι όπου θ μθχανιςτικότθτα είναι ζκδθλθ και εφκολα αποδείξιμθ, ενϊ θ ςχετικι 
αυτονομία και θ ελευκερία λανκάνει ςυνικωσ, εκδθλοφμενθ μόνον ωσ ειςόρμθςθ από 
άλλεσ διαςτάςεισ ι ωσ παραωυςικά ωαινόμενα κι αυτά παρανοοφμενα από εραςιτζχνεσ κι 
επαγγελματίεσ παραωυςικοφσ και παραψυχολόγουσ, ςυγχζοντάσ τα προσ τθν 
υπερωυςικότθτα, το Απροςμζτρθτο και τθν Υπερνομία.  

Το παραςυνειδθτό και το υποςυνειδθτό, περιζχει θμίκρυωεσ μνιμεσ του παρόντοσ βίου και 
μερικϊν γενεϊν του ίδιου κλάδου. Το αςυνείδθτο περιζχει τθν γιινθ ανκρωπότθτα. Αλλά το 
Υπερςυνείδθτο περιζχει τον ςφμπαντα κόςμο ωσ κοςμογραωία του μακρινοφ, εξωγιινου και 
του υπεραςτρικοφ παρελκόντοσ.  

Θ ςυνταφτιςθ προσ τθν ομαδικι ςυνείδθςθ τθσ ανκρωπότθτασ ωσ ομαδικισ «ψυχισ», ζχει 
παγιδεφςει πολλοφσ ερευνθτζσ ι ενδοςκόπουσ, επειδι εκεί εδρεφουν παραωυςικζσ και 
παραψυχολογικζσ δυνάμεισ και δεδομζνα, τα οποία ο αωελισ ςυνταυτιςμζνοσ και 
μανιϊδθσ για δφναμθ και εξουςία μειονεκτικόσ, αλαηονεφεται ακόμα περιςςότερο, 
ιδιοποιοφμενοσ ζνα μικρό μζροσ αυτϊν των δυνάμεων ι ενεργειϊν.  

Ζτςι, παραςταίνουν ςτον εαυτό τουσ και ςε άλλουσ, τουσ «ωωτιςμζνουσ» και τουσ 
δυναμικοφσ, «λεφτερουσ» ανκρωποχπεράνκρωπουσ και θμίκεουσ, ενϊ είναι οι αιχμάλωτοι 
λευκισ και μαφρθσ κάπωσ καυματοποιοφ μαγείασ ι και κεραπευτικισ ικανότθτασ, όχι δικισ 
τουσ, αλλά τθσ κλεμμζνθσ ενζργειασ, αντίςτοιχθσ με τθν κλεμμζνθ από τθ ωφςθ θλεκτρικι 
ενζργεια δια των γεννθτριϊν και άλλων διαφλων.  

Τζτοιοι δυςτυχζςτατοι «ευτυχείσ», ωαντάηομαι ότι δεν χρειάηονται πλζον τθν πεηι 
παρατθρθτικότθτα ςτισ κακθμερινζσ και άλλεσ ςχζςεισ, οπότε καταντοφν δυναμικοί 
ανόθτοι, πολφ προχωρθμζνοι ςτο «πνεφμα».  

Επιπλζον βλάπτεται θ λειτουργία του ευεργετικοφ φπνου και μοιάηουν με βρυκολακοειδείσ 
βακμοωόρουσ κρυπτικϊν εταιρειϊν και ςτοϊν «πολυμάκειασ», ενϊ δεν γνωρίηουν 
ςτοιχειϊδθ περί τθσ αυταπάτθσ, απ’ όπου και εξαπατοφν άλλουσ με αποδείξεισ δια τθσ 
ιδιοποιθμζνθσ, κοινϊσ κλεμμζνθσ και μάλιςτα ρυπαρισ ενζργειασ, ενϊ, όπωσ και ςε 
ανκρϊπουσ τθσ κακθμερινότθτασ, το μεγαλφτερο μζροσ του εγκζωαλου παραμζνει άγραωο, 
αςυνκικευτο, ακϊο, αχρθςιμοποίθτο, όπωσ και άλλων επιπζδων και κλάδων ικανότθτεσ και 
ταλζντα.  

Σε αντίςτοιχεσ παγιδεφςεισ αιχμαλωτίηονται και επιςτιμονεσ προςκολλθμζνοι μανιωδϊσ 
ςτθ μθχανιςτικι όψθ τθσ ηωισ και τθσ υλικότθτασ ωσ ενζργειασ, δίχωσ να ζχουν, ζςτω και 
τυπικά υπόψθ τουσ, βακμίδεσ και κλίμακεσ.  

Για τουσ κρθςκευτικοφσ, τουσ κουλτουρικοφσ, τουσ οικονομικοφσ, τουσ πολιτικοφσ και τουσ 
αςτυνομοςτρατιωτικοφσ και άλλουσ εξ αυτϊν παράγοντεσ, ιςχφει παρόμοια ςφγχυςθ, ωοβία 
και επικετικότθτα.  

Λιγοςτοί παγιδεφονται ςε «ανωτερότθτεσ» του «υπερεαυτοφ», που είναι τα περιεχόμενα 
τθσ «ςυνείδθςθσ» απϊτατου παρελκόντοσ του ςφμπαντοσ κόςμου.  

Μθν πεποίκθτε επί υιοφσ ανκρϊπων, οισ ουκ ζςτι ςωτθρία, λζει κάποιο τραγοφδι 
εκκλθςιαςτικό.  

Ελάχιςτοι, ςυνικωσ ανϊνυμοι ανά τουσ αιϊνεσ και ςιμερα, βοθκοφν, αωοφ πρϊτα 
βοθκιςουν τον εαυτό τουσ δια τθσ κατανοιςεωσ, ίςωσ επιρρεπείσ προσ τθ Κεία Χάρθ, χωρίσ 
τθν οποία, κανζνασ δεν μπορεί να πάει πιο πζρα.  



Αλλά θ αυταπάτθ και θ εξ αυτισ απάτθ, ωαντάηεται ςατανοπρεπϊσ, ότι ζχει και τθ Κεία 
Χάρθ, ςε εκλογικευμζνα «κρθςκευτικά» παραλθριματα.  

  

  

Η ΣΕΣΑΡΣΗ ΜΕΡΑ 
  

Μετά τθν εγκατάςταςι του κι ζχοντασ τακτοποιιςει τα λίγα χρειϊδθ του, άρχιςε ιδθ να 
ερευνά τα γφρω του και τα πιο πζρα του μικροφ ερθμόνθςου.  

Αλλά τι κα μποροφςε να ενδιαωζρει ζναν άνκρωπο, πάνω ςε βραχϊδεσ ερθμονιςι; Άλλοι 
κα ζπλθτταν αμζςωσ και κα κατζχονταν από ωόβο τθσ απομόνωςθσ και τθσ παντελοφσ 
αδυναμίασ, εκτεκειμζνοι παντειοτρόπωσ πάνω ςε αυτό το νθςάκι εν μζςω πελάγουσ και 
ουρανοφ. Πμωσ αυτόσ αιςκάνεται ςαν ςτο ςπίτι του εδϊ, με τισ τόςεσ του ςχζςεισ, ορατζσ 
και αόρατεσ, ςχζςεισ πραγματικοτιτων, όχι ωανταςιϊςεων και προβολϊν τθσ ςκζψθσ.  

Απεριόριςτα ρεαλιςτισ και ανοιχτόσ προσ όλα εδϊ, δεν τον ςυγκινοφν οι αωθρθμζνεσ 
γνϊςεισ και διαλεκτικζσ, όςο κι αν είναι ςωςτζσ, γνϊςεισ περί του πλανιτθ Γθ, περί 
ανκρϊπου, ςφμπαντοσ, κεοφ ι ό,τι άλλου και περί κοινωνιϊν, πολιτικισ και περί ςυνεχείασ 
τθσ πολιτικισ ωσ οικονομία και τεχνικι εκμεταλλεφςεων, διωγμϊν και πολζμων, ωσ 
ερεκιςμοί και μαςτιγϊςεισ θμικανϊν για να ωαίνεται ότι ακόμα αιςκάνονται, νοοφν και 
ηουν, αλλά εξευτελίηοντασ, βαςανίηοντασ και δολοωονϊντασ αλλιλουσ ςτο όνομα τθσ 
πατρίδοσ, τθσ κρθςκείασ, του πολιτιςμοφ, τθσ ωυλισ ι του πανανκρϊπινου μζλλοντοσ, ωσ 
δολϊματα εκ δαιμόνων για δαιμονιςμζνουσ και «ορκοωρονοφντεσ».  

Ζχει αρχίςει από τα πιο κοντινά ωανερά και κρυωά των ςυγκεκριμζνων που υπάρχουν ςε 
αυτό το νθςί, όπου θ αιςκαντικι αντίλθψθ προςζχει οριηόντια, κάκετα και πζρα από αυτά 
τα δυο.  

Και ιδίωσ, τι περιζχει αυτόσ, και ποια θ δομι και θ λειτουργία τθσ ςκζψθσ ολικά και τθσ 
ςκζψθσ του ςυγκεκριμζνα.  

Αωοφ δια των όποιων βακμίδων αιςκθτθρίου και εξ αυτοφ των δεδομζνων μαηί με τα 
προχπάρχοντα δεδομζνα τθσ ψυχοςωματικότθτασ και δια του λεφτερου νου, ι του 
ςυνκθκευμζνου του νου, ο άνκρωποσ αιςκάνεται, νοεί, αντιλαμβάνεται, δρα ι απζχει 
ςωςτά ι λακεμζνα ι ανάμικτα.  

Αυτόσ κζτει και τον εαυτό του επί τάπθτοσ, παρατθρϊντασ κακαρά τα γφρω.  

Τζτοια ςυμπεριωορά αποτελεί ανομολόγθτο ι ομολογοφμενο ςκάνδαλο, επειδι πάντεσ 
ςυμπεριωζρονται από μειονεξία και αλαηονεία, ςαν να γνϊριηαν και να ιταν ικανοί για τα 
πάντα, όπωσ οι δικτάτορεσ και άλλοι, δια τθσ κλεμμζνθσ λαϊκισ και ωυςικισ δυνάμεωσ. 
Αωοφ όλοι «ξζρουμε», γιατί να μακαίνουμε, και ιδίωσ αωοφ κατορκϊνουμε να κλζβουμε 
νόμιμα και άνομα;  

Τϊρα παρατθρεί τα λίγα ωυτά, τουσ αραιοφσ αρωματικοφσ κάμνουσ και τα λίγα μονιρθ 
δζντρα, με τισ ςωθνωμζνεσ ρίηεσ ανάμεςα ςτισ ςχιςμζσ βράχων και ςε ελάχιςτο χϊμα. ίηεσ 
νοθμονζςτατα ελιςςόμενεσ προσ όπου λίγθ υγραςία και τροωι, ρίηεσ ςτθρίγματοσ, ρίηεσ 
διειςδφςεωσ, ρίηεσ αναηθτιςεωσ και ρίηεσ διατροωισ, προσ ουρανοφσ από όπου 
αςτροωυςικι και αικερικι ςχζςθ των ωυτϊν προσ τον ςφμπαντα κόςμο τριςεκατομμυρίων 
βιοςωαιρϊν παντόσ είδουσ και κλίμακασ.  

Ππωσ και ςε όλα τα ζμβια και τα άηωα, του ςεξουαλικοφ ςφμπαντοσ ςτο οποίο ανικει και θ 
Γθ, ωσ θμιανεξάρτθτο υποςφνολο, εντόσ των αναρίκμθτων άλλων, ζτςι και ςτα ωυτά 
λειτουργεί κετικότθτα, αρνθτικότθτα, ι ενεργθτικότθτα και πακθτικότθτα, όπωσ και τάςθ 
για εξιςορρόπθςθ.  



Ενυπάρχει και ςε αυτά το ςχζδιο και θ ουςία εκ του πρωταρχικοφ αντρόγυνου ςε ωυτικι 
κλίμακα, όχι μόνο για ανταγωνιςμοφσ, αλλά ιδίωσ και για αλλθλοςυμπλιρωςθ και τάςθ 
εξιςορροπιςεωσ, ϊςτε θ Διαςτολι ωσ Εκδιλωςθ, να επιςτρζωει ςτθ Συςτολι, από όπου 
ξανά διαςτζλλεται, κορυωοφμενα ςτον Ανκό, για να ςυμπτφςςεται ξανά ςτο Σπόρο.  

Τα πάντα ςε τζτοιο Σφμπαν, παρομοίωσ κινοφνται δια του νόμου των τριϊν και των οκτϊ.  

Βαρφτθτα προσ τισ ρίηεσ, Αντιβαρφτθτα με τθν κυκλοωορία του δθμιουργθμζνου χυμοφ 
μυςτθριϊδουσ ανυψωτικισ αντλίασ και ςε πολφ ψθλά δζντρα.  

Τα ωυτά είναι ςυνδθμιουργοί του κοςμοποιοφμενου κεοφ, με απαλότθτα, και είναι κρίκοσ 
γιινων και ουράνιων όντων, όντα κι αυτά πολφ ηωντανά και υπερευαίςκθτα, προσ όλα και 
μεταξφ τουσ.  

Δίχωσ τα ωυτά και τα μικρόβια, δεν κα μποροφςε να υπάρχουν ηϊα, άνκρωποι και άλλα 
όντα ορατά και αόρατα ςτον πλανιτθ.  

Μόνθ τθσ θ Βαρφτθτα καταλιγει ςε πυκνότατο Στίγμα. Και μόνθ τθσ θ Αντιβαρφτθτα, 
εξατμίηεται ςτον άπειρο χϊρο.  

Θ Ροίθςθ του Άνκουσ ςυμβολίηει το επιςτθμονικό, κρθςκευτικό, κουλτουρικό, καλλιτεχνικό, 
αυκόρμθτα ςοωό πνεφμα, ωσ ζμπρακτα μυςτθριακό Ζνα τθσ Εξιςορροπιςεωσ μεταξφ 
δυνάμεων δθμιουργίασ και καταςτροωισ. Ζνα διαωόρων διαςτάςεων και κλιμάκων, παρ' 
ότι από Ζνα τθσ κοςμικότθτασ εκ του Ενόσ του Άδθλου, ωσ θ πρωταρχικι Διττότθτα, από 
όπου το Κοςμικό Δφο, Τρία και Ρολλά.  

Πςεσ κι αν ζχει γνϊςεισ και τεχνολογίεσ ο άνκρωποσ αποτελοφν μζροσ τθσ Άγνοιασ και τθσ 
Αδυναμίασ. Τα ςφμπαντα είναι ςχεδόν κάτι τιποτζνιο, ενϊπιον του απροςμζτρθτου Άδθλου 
ι ακοςμικοφ Κεοφ τθσ Αγάπθσ.  

Εάν αυτό είναι πραγματικότθτα, είναι απερίγραπτεσ των διαωόρων υλιςτϊν και των 
διαωόρων ιδεαλιςτϊν, διαλεκτικϊν και αςκθτϊν, οι βεβαιότθτεσ - αυταπάτεσ.  

Ραν γνωςτό και γνωρίςιμο άγνωςτο είναι παρελκόν νεκρϊν υλικϊν μνιμθσ.  

Πςοι βαςίηονται μόνο ςε αυτά, είναι προκατειλθμμζνοι, παρ' ότι μπορεί να διακζτουν 
αποδείξεισ, αλλά εντόσ των πλαιςίων που αυτοί κζτουν, εριμθν του αγνϊςτου που είναι 
Μθ Γνωρίςιμο. Ζτςι, επιμελϊσ τυωλϊνονται ενϊπιον παραγόντων από άλλεσ 
πραγματικότθτεσ και αλικειεσ, που ψυχολογικά ι όπωσ αλλιϊσ, δεν ςυμωζρουν.  

Άλλωςτε, πολφ ςυχνά ανακαλφπτουμε, αυτά που ιδθ προ πολλοφ ζχουν ανακαλυωκεί ι 
που κατά κάποιον τρόπο, ζχουμε κρφψει, ωσ κρυπτομνιμονεσ.  

Κάκε εποχισ ι περιόδου οι ζρευνεσ, γνϊςεισ και δραςτθριότθτεσ, ςτρζωονται προσ 
οριςμζνθ κατεφκυνςθ, αγνοϊντασ τα ιδθ γνωςτά, και μάλιςτα, απευκείασ, δίχωσ 
πειράματα και εργαλεία επιςτθμονικισ ακρίβειασ και μακθματικισ δομισ.  

Θ ςθμερινι ζκρθξθ γνϊςεων και πλθροωοριϊν, ωσ διαςπαςμζνεσ δυναμικζσ υποειδικεφςεισ 
επί υποειδικεφςεων για τεχνικζσ και τεχνιματα ςε τεχνοκοινωνίεσ, ζχουν ωορείσ και 
δράςτεσ που παραμζνουν ςυνκθκευμζνοι και αγνοοφντεσ εαυτόν, και γι' αυτό επικίνδυνοι 
μειονεκτικοί αλαηόνεσ δουλοπρεπείσ προσ εξουςιαςτζσ κοινωνιϊν.  

Εάν οι επιςτιμονεσ, δεν χρειάηονται αυτι τθν κατάςταςθ, τϊρα είναι υποχρεωμζνοι να 
επιςτρζψουν ςτθ ωιλοςοωικι ενότθτα δίχωσ τον ςχολαςτικιςμό τθσ, τθν απομόνωςι τθσ και 
τθν ψευτοαταραξία τθσ, ζχοντασ πάντα υπόψθ, ότι θ ηωι και το Γίγνεςκαι του παντόσ, 
διαςπά και διαλφει όλεσ τισ ενότθτεσ τισ καταςκευαςμζνεσ από τθ ςκζψθ δίχωσ τθν 
ενόραςθ.  



Των ωυτϊν θ ψυχοβιοαςτροενεργθτικότθτα ςε ςχζςθ προσ το χϊμα, τθ ρίηα, τον κορμό, 
τουσ κλάδουσ, τα ωφλλα, τθν ατμόςωαιρα, τθν ψυχόςωαιρα, τον ουρανό και τουσ ουρανοφσ 
διαωόρων διαςτάςεων και κόςμων, αποτελεί τθ Συνζχεια του Αςυνεχοφσ.  

Κάκε είδοσ ωυτοφ, αντιπροςωπεφει επί τθσ Γθσ κάποιον από τουσ αναρίκμθτουσ 
υλοχθμικοφσ και αικερικοφσ πλανιτεσ. Για παράδειγμα, το ναρκοποιό ωυτό αντιπροςωπεφει 
πλανιτθ όπου τα όντα βρίςκονται ςε κατάςταςθ βίου ναρκϊςεων, όπωσ άλλα ωυτά και 
καρποί βοθκοφν για τθν κάκαρςθ τοξινϊν και ωσ αντίδοτα δθλθτθριάςεων. Και μερικοί 
άλλοι καρποί και ωφλλα, εκπζμπουν δονιςεισ που βοθκοφν να είναι ο εγκζωαλοσ ι άλλα 
όργανα ευλείτουργα, με ανεμπόδιςτθ κυκλοωορία τθσ ηωτικισ ενζργειασ.  

Θ ίδια τροωι ζχει διαωορετικό αποτζλεςμα από άνκρωπο ςε άνκρωπο και ςτον ίδιο 
άνκρωπο ςε διαωορετικι διάκεςθ, κατάςταςθ, κλίμα, θλικία και άλλα, ιδίωσ και ςε ςχζςθ 
με τθν ποιότθτα του αζρα που αναπνζουμε και ςε ςχζςθ προσ τισ αςτρικζσ ωάςεισ. 
Στενοχϊρια, κακζσ ςκζψεισ, εικόνεσ, λζξεισ και ςυγκροφςεισ, αλλοιϊνουν τθ χθμεία του 
ςϊματοσ, εκμθδενίηοντασ τθν επενζργεια υγιεινϊν ωαγθτϊν, κακαροφ αζρα και άλλων 
καλϊν, διαψεφδοντασ διαγνϊςεισ και ιςοπεδωτικζσ κεραπείεσ.  

Θ ποιότθτα ωυτϊν και καρπϊν, εξαρτάται από τθν ποιότθτα τθσ ατμόςωαιρασ, όπωσ και 
από τθν ποιότθτα και υγεία του εδάωουσ, από όπου αντλοφν τα ωυτά, και δια των ωυτϊν 
τρζωονται τα ηϊα και οι άνκρωποι. Αλλά θ ψευτοϊατρικι τα ιςοπεδϊνει όλα.  

Το ωυτό διακζτει και άλλο ςϊμα, ορατό από διορατικοφσ. Το ξφλο αποτελεί τθ ςκιά του 
ωωτόσ εκ του οποίου ζχει ςυντεκεί το αικερικό του ςϊμα, εκ ωωτόσ άλλθσ διαςτάςεωσ. Δεν 
υπάρχει κάτι ςτουσ κόςμουσ και ςτισ βιόςωαιρεσ που να μθν είναι καφμα εκ καυμάτων, όςο 
κι αν μπορεί να γνωςτοφν ςε αναλφςεισ τα ςυςτατικά του, όςο κι αν από υπάρχοντα υλικά ι 
ενζργειεσ κα μποροφςε να δθμιουργιςουμε πανομοιότυπα ι παραλλαγζσ ι μεταλλάξεισ ι 
κάτι νζο, αλλά με προχπάρχοντα εκ των νόμων Υπερνομίασ αδθμιοφργθτθσ, κεϊκισ.  

Ζχει βρει πλάκα με χαραγμζνα γεωμετρικά ςφμβολα περί του ςφμπαντοσ, γνϊςθ 
απαγορευμζνθ εκείνθ τθν εποχι. Αλλά γιατί;  

Απαγορεφοντα ι αγνοοφντα τα επικίνδυνα για αναρριχθμζνουσ, αναρριχόμενουσ και υπό 
αναρρίχθςιν.  

Άλλωςτε υπάρχουν άνκρωποι τόςο διαωορετικισ προελεφςεωσ, καταςτάςεωσ κι επίκτθτων 
όςο απζχουν μεταξφ τουσ ορυκτά, ωυτά, ηϊα, άνκρωποι, δαίμονεσ, άγγελοι.  

Υπεράνκρωπεσ αγακοποιζσ οντότθτεσ ςπάνια ενςαρκϊνονται ςτθ Γθ.  

Ρολλοί άνκρωποι τθσ Γθσ, ανικουν ψυχοωυςικά ςτθ Σελινθ, όπου επικρατεί ςκλθρότερθ 
αιτιότθτα και μθχανιςτικότθτα.  

Ζτςι, ςε όλουσ τουσ τομείσ, εργάηονται κι εκδθλϊνονται διαωόρων ποιοτιτων άνκρωποι, οι 
οποίοι αντιλαμβάνονται, αιςκάνονται και δρουν ι απζχουν αντίςτοιχα προσ τθν βακμίδα 
ποιότθτάσ τουσ, οι περιςςότεροι ανυποψίαςτοι περί αυτοφ του γεγονότοσ και δεν δζχονται 
οφτε ςε λεκτικό επίπεδο τζτοιεσ διαωορζσ.  

Από αυτό το γεγονόσ, υπάρχουν τόςεσ ποιότθτεσ κι επίπεδα επιςτιμθσ, κουλτοφρασ, 
κρθςκείασ, τζχνθσ ι ό,τι άλλου, όςεσ ποιότθτεσ κι επίπεδα όντων.  

Ρροςωπικοί και ομαδικοί εγωκεντριςμοί, μαηί με οικονομικά, επαγγελματικά, ιδρυματικά, 
κρατικά, βιομθχανικά και άλλα ςυμωζροντα κατοχυρωμζνα, όςο κι αν αποδείχνονται 
βλαβερά και ςτουσ ίδιουσ τουσ οχυρωμζνουσ και ςυντεχνιακοφσ, απαγορεφουν, απωκοφν ι 
αγνοοφν αλικειεσ και πραγματικότθτεσ που δεν είναι εκμεταλλεφςιμεσ από κατεςτθμζνα 
και αντικατεςτθμζνα, εκτόσ αν παραχαραχκοφν, πλαςτογραωθκοφν, μεταπρατιςτοφν.  

Για παράδειγμα μπορεί να αναωερκεί θ γεωργικι καλλιζργεια και θ ιατρικι.  



Θ ποιότθτα του εδάωουσ εκ ωυςικϊν επεξεργαςιϊν, ζχει πολφ μεγάλθ ςθμαςία για τθν 
ποιότθτα ωυτϊν και καρπϊν, από όπου εξαρτάται και θ ςωματικι ποιότθτα και υγεία των 
ωυτϊν, ηϊων και ανκρϊπων.  

Και όλα αυτά εξαρτϊνται από τθν εργαςία των μικροοργανιςμϊν ι μικροβίων και ιϊν, μαηί 
με το κλίμα, τισ αςτρικζσ ωάςεισ, τθν ψυχοςωαίρα των όντων όπωσ και από άλλα ςτακμθτά 
και αςτάκμθτα.  

Οι βιομθχανικζσ και άλλεσ εταιρείεσ και μονοπϊλια ςε ανταγωνιςμό, ζχουν τυωλά όργανά 
τουσ τα κράτθ, τα οποία άμεςα ι πλάγια εξουςιάηουν τισ επιςτιμεσ, τισ κουλτοφρεσ, τισ 
κρθςκείεσ, τισ εκπαιδεφςεισ και κάκε άλλθ μαηικι υποβολι κι επιβολι με διάωορουσ 
τρόπουσ.  

Ζτςι και θ ιατρικι και γεωπονικι ψευτοεπιςτιμθ όπωσ τισ καταντοφν, δεν λαβαίνουν υπόψθ 
το γεγονόσ των ωυςικϊν επεξεργαςιϊν ςτο χϊμα τθσ γθσ και ςτο ανκρϊπινο ςϊμα, οφτε τισ 
ψυχολογικζσ λειτουργίεσ, οφτε τισ αςτρικζσ και άλλεσ επενζργειεσ, οφτε τισ κοινωνικζσ και 
άλλεσ ςχζςεισ και ςυγκροφςεισ, οφτε το προλαμβάνειν αντί του κεραπεφειν, οφτε τθν 
ικανότθτα γθσ, ςϊματοσ και ψυχισ για αυτοκεραπεία και αυτοπερίκαλψθ, αλλά πονθρά ι 
αωελϊσ επιμζνουν ότι ςαρκογιατροί, ψυχίατροι, ψυχολόγοι μόνον για τουσ άλλουσ αλλά όχι 
και για τον εαυτό τουσ, μαηί με τα βιομθχανθμζνα γιατρικά, τισ κεωρίεσ και πρακτικζσ εξ 
αωαιρζςεων και ςυμμορωϊςεων προσ πολλαπλά και ιςχυρά ςυμωζροντα, αυτά 
γιατρεφουν, όπωσ και τα χθμικά πρόςκετα των αναλφςεων του εργαςτθρίου.  

Ππωσ άλλοτε είχαν για εκωοβιςμό κι εκμετάλλευςθ τα δαιμόνια, ζτςι και ςιμερα 
«προοδεφοντασ», μεταχειρίηονται τθν ανακάλυψθ των μικροβίων και ιϊν, για πολλαπλζσ 
εκμεταλλεφςεισ, εκωοβιςμοφσ και ανάκεςθ ςε αυτά τθσ ευκφνθσ του βίου μασ.  

Εντοφτοισ, δαιμόνια και μικρόβια είναι πολλαπλά ωωζλιμα, επειδι ςε ψυχικό και ςωματικό 
επίπεδο ενοχλοφν ι βλάπτουν μόνον εκείνουσ ςτουσ οποίουσ βρίςκουν κάποια μικρι ι 
μεγαλφτερθ αδυναμία, ζλλειψθ εγρθγόρςεωσ ι ςιψθ ψυχικι.  

Αντίςτοιχα τα μικρόβια και ιοί, ευδοκιμοφν και πολλαπλαςιάηονται ςε ωυτά, ηϊα και 
ανκρϊπουσ διατροωισ εξ ανεπαρκϊν ςτοιχείων εδάωουσ και άλλων δυςμενϊν ςυνκθκϊν 
και επιρροϊν πολυεπίπεδων.  

Ζτςι, αντί να ςτραωοφμε εναντίον των ωωελιμότατων βακτθριδίων, μικροβίων και ιϊν, άνευ 
των οποίων δεν κα υπιρχε ηωι επί τθσ Γθσ, πιο επιςτθμονικό και πιο λογικό είναι να 
προςζχουμε ςε ςχζςθ προσ τθν ποιότθτα και επάρκεια ςτοιχείων του εδάωουσ, ενιςχφοντασ 
τισ ωυςικζσ επεξεργαςίεσ, όχι τισ εργαςτθριακζσ αντιωυςικζσ χθμείεσ και αναλφςεισ που δεν 
μποροφν να ανακαλφψουν αςτάκμθτα, οφτε να αδιαωοροφμε για ατμοςωαιρικζσ, ψυχικζσ, 
αςτρικζσ και άλλεσ επενζργειεσ.  

Αλλά τζτοιεσ πραγματικότθτεσ δεν ςυμωζρουν τα ψυχολογικά, τα οικονομικά και άλλα 
ςυμωζροντα, μαηί με τουσ προςωπικοφσ και τουσ ομαδικοφσ εγωκεντριςμοφσ αρχθγϊν, 
ςτελεχϊν και όχλων πλθκυςμιακϊν.  

Γι’ αυτό κριαμβεφουν μονοπωλιακοί, κρατικοί και ιδρυματικοί παραλογιςμοί, μαηί με τθν 
ψευτοκεραπευτικι ιατρικι και τθν ψευτογεωπονία, εναντίον τθσ προλθπτικότθτασ, και των 
ςτοιχείων και των ςυνκθκϊν υγείασ ψυχοςωματικισ και κοινωνικισ, εκλογικεφοντασ 
λακεμζνεσ παρατθριςεισ, ψεφδθ και πάκθ ςκοτεινά. Άλλωςτε ό,τι δεν βλζπει ι δεν 
ςυμωζρει να ιδεί το μάτι του επιςτιμονα και ό,τι δεν μπορεί να καταγράψει το 
επιςτθμονικό εργαλείο, άρα δεν υπάρχει.  

Με τζτοια βάςθ, δεν είναι κατορκωτόσ ζντιμοσ διάλογοσ και ζντιμθ ςυνεργαςία, οφτε 
μεταξφ εκμεταλλευτϊν, οφτε μεταξφ πρακτόρων τουσ και αωελϊν, αωοφ κίνθτρά τουσ είναι 
ο παρανοϊκόσ ανταγωνιςμόσ για δφναμθ, εξουςία και μονοκρατορία πάςθ κυςία, ςτο όνομα 
τθσ υγείασ, τθσ πατρίδασ, τθσ ανκρωπότθτασ, τθσ ηωισ ι των απεςταλμζνων του Κεοφ και 
του Κεοφ τθσ αλικειασ και τθσ αγάπθσ.  



Γι' αυτό, τζτοιεσ διαπιςτϊςεισ από όπου κι αν προζρχονται, αγνοοφνται ι απωκοφνται ι 
μετατρζπονται ςε ωλυαρίεσ και υποςχζςεισ ι ψευτομεταρρυκμίςεισ και αναμορωϊςεισ των 
εκμεταλλευτικϊν ςυςτθμάτων και προτφπων, ϊςτε να ςυνεχίηονται δολιότερα, εκβιάηοντασ 
και ωκοφντεσ προσ κλοιοφσ και όςουσ διαωωνοφν και αρνοφνται τισ διαβολοειδείσ, 
ςατανοειδείσ και παρανοειδείσ αυτζσ τουσ οχυρϊςεισ και δραςτθριότθτεσ.  

Κάποτε ίςωσ ζρκει δικαιοςφνθ διαχωριςμοφ των ηιηανίων από τα ςιτθρά.  

Ο κακαρόσ αζρασ του πελάγουσ, θ απερίςπαςτθ επικοινωνία με πάντα τα τοπικά του 
ερθμόνθςου, που δεν είναι αιςκθτά ωσ τοπιςτικά αλλά ωσ ςθμείο του ςφμπαντοσ κόςμου 
και του κοςμοποιοφμενου Κεοφ, θ μετακίνθςθ τθσ αντίλθψισ του κάκε τόςο, αυτζσ τισ 
μζρεσ, προσ οριηόντια, κάκετθ και πζρα από τα δυο αυτά, τον αναςυνδζει με ουςία 
πρωταρχικισ «γνϊςεωσ» ςαν κάτι αυκόρμθτο, μαηί με τθν επίκτθτθ γνϊςθ, λεκτικότθτα και 
εικονικότθτα τισ οποίεσ δεν ωορτίηει και επομζνωσ δεν τον παραςφρουν προσ 
αλλοπρόςαλλεσ επικυμίεσ, ςκοτεινά κίνθτρα και πάκθ, αυτοπεριοριηόμενοσ ςε ςτοιχειϊδεισ 
βιολογικζσ ανάγκεσ δίχωσ τισ ψυχολογικζσ διαςτρεβλϊνουςεσ επεμβάςεισ, αυτά βοθκοφν 
να μθν ςπαταλιζται θ ενζργειά του, αλλά να αυξαινει και να ζρχεται ςτθν αντίλθψθ του ό,τι 
χρειάηεται ωσ άξιο προςοχισ.  

Ζτςι, ζχει πλθςιάςει το κζμα περί ωφςεωσ, ανκρϊπου και ανκρϊπινων κοινωνιϊν και 
ζρχονται τα εκ του παρελκόντοσ και αυτισ τθσ περιόδου προσ το μζλλον ςυμβαίνοντα και 
γεγονότα, αντίςτοιχα προσ τθν κλωςτι του Γίγνεςκαι που κα εγγίξει.  

Σε ςχζςθ προσ τθν αποικιοκρατία διαωόρων τρόπων και μορωϊν και τθ διεκνι εξόρμθςθ 
των βιομθχανιςμϊν, θλεκτρονιςμϊν και άλλων, είναι ολοωάνερο ότι διαλφουν και κα 
διαλφςουν όλεσ τισ παραδοςιακζσ μορωζσ ςχζςεων και όλεσ τισ υποδομζσ και επιδομζσ 
τουσ, αντικακιςτϊντασ όλα δια τθσ άκρασ μθχανιςτικότθτασ, ανομολόγθτθσ κουωότθτασ, 
νοςθρότθτασ και απελπιςίασ, τόςο πιο ριηικά και γοργά, όςο πιο μθχανιςτικά και ακεϊςτικά 
καλπάηει θ λεγόμενθ πρόοδοσ και ο διαωωτιςμόσ τθσ, που κλείνει τισ αυκόρμθτεσ πθγζσ 
«γνϊςεωσ» και ηωντάνιασ, παρά τθν άλλοτε ζλλειψθ ευκολιϊν και ανζςεων, και 
αντικακιςτά τθν αυκορμθςιά και τθν προςωπικι μάκθςθ, με πλθκωρικζσ, αωθρθμζνεσ, 
ςτεγανζσ, ειδικζσ γνϊςεισ και ειδιςεισ μαηί με πλθροωορίεσ ειδικά ςυςκευαςμζνεσ για να 
ςτελεχϊνουν τθν επερχόμενθ μθδενιςτικι μεγαδομι, δια τθσ πλάγιασ και τθσ άμεςθσ 
κρατικοποιιςεωσ όλων των θλικιϊν και όλων των εκδθλϊςεων και ζργων των χεριϊν και 
του νου τθσ ανκρωπότθτασ και των άλλων μορωϊν ηωισ, υλικότθτασ και ενζργειασ, δια των 
εταιρειϊν.  

Δεν χρειάηονται προωθτείεσ, αναλφςεισ και ςυνκζςεισ ι διαλεκτικζσ για να γίνει αυτό 
αντιλθπτό. Εξ όνυχοσ τον λζοντα.  

Μόνον ειδικοί και γενικοί διανοοφμενοι, επιςτιμονεσ και άλλοι δεν το βλζπουν, 
ωλυαρϊντασ και χαρίηοντασ τα πάντα ςτισ διεκνείσ, πάςθ κυςία, ανταγωνιηόμενεσ 
αρχιςυμμορίεσ, οι οποίεσ ιδθ ζχουν κυκλϊςει τον πλανιτθ για να ιςοπεδϊςουν όντα και 
πράγματα.  

Επόμενο είναι να μεταχειρίηονται και τθν ιατρικι και τθ γεωπονία ςτουσ ωαφλουσ κφκλουσ 
βιαςτικισ παραγωγισ και κατανάλωςθσ βλαβερϊν προϊόντων και παντόσ είδουσ τεχνθτϊν 
ουςιϊν και μαηικϊν όπλων ςε διάωορα επίπεδα δόλιασ αλλά ελκυςτικϊν δολωμάτων 
ςυνεργείασ.  

Οι άνκρωποι των μθχανιςμϊν, ςε όλεσ τισ χϊρεσ και τουσ τομείσ μετατρεπόμενοι εκ νεαρισ 
θλικίασ ςε ρομποτοειδι όντα, μπορεί να αποδειχκοφν άριςτοι βλάκεσ ι δολιοωκορείσ 
επιςτθμοειδείσ, κουλτουροειδείσ και άλλοι παρανοειδείσ.  

  

  



ΝΟΤ ΜΟΝΑΦΟ 
  

Σιμερα όλα τα ςθμεία προμθνφουν κακοκαιρία, θ οποία, ωαίνεται, δεν κα ξεςπάςει 
απότομα.  

Το ςϊμα του είναι ςαν βαρόμετρο ευαίςκθτο, όπωσ και άλλων πλαςμάτων, τθσ ωφςθσ, που 
δεν ζχουν εκωυλιςκεί από τον πολιτιςμό, όπωσ ωυτά, ηϊα, πτθνά και άλλα.  

Θ ευαιςκθςία του ςαρκικοφ ςϊματοσ είναι χριςιμθ, για όςουσ, τουλάχιςτον, χρειάηονται 
ψυχικι και πνευματικι ευαιςκθςία, αωοφ από τον δίαυλο τθσ ςωματικότθτασ μποροφν να 
εκδθλϊνονται υπερςωματικζσ λειτουργίεσ του όντοσ.  

Από αυτι τθ ςκοπιά, όλα τα είδθ αςκθτιςμοφ και θςυχαςμοφ, ι απλϊσ αιςκαντικισ 
νοθμοςφνθσ, χρειάηονται τθν ςωματικι υγεία, κακαρότθτα και ευαιςκθςία δια τθσ υγιεινισ 
ωυςικισ διατροωισ, αντοχισ και ζξιςορροπιςεωσ προσ τισ άλλεσ λειτουργίεσ άλλων 
επίπεδων και ςχζςεϊν τουσ.  

Πχι μόνον ο θςυχαςτισ, αλλά και ο υγιισ άνκρωποσ ςε κοινωνίεσ πολιτϊν, που 
επικοινωνοφν, το να είναι δίχωσ αγωνία αιςκαντικόσ, είναι ςτοιχειϊδεσ.  

Αλλά, θ πραγματικότθτα τθσ κακθμερινότθτάσ μασ και ωσ επιςτιμεσ, παρά τισ διάωορεσ 
λογικζσ και λογιςτικζσ, διακζτει ταλζντα και ικανότθτεσ, ςτθν υπθρεςία του παραλογιςμοφ, 
τθσ νοςθρότθτασ και του καταςτροωιςμοφ.  

' Ετςι, όλεσ οι ςχζςεισ μεταξφ μασ, προσ τθ ωφςθ και προσ το Κεό ι προσ τθν ακεΐα, είναι 
ςχζςεισ λζξεων, ειδϊλων, τεχνθμάτων δια των γνϊςεων, δίχωσ τθν αιςκαντικι άχρονθ 
νοθμοςφνθ, θ οποία είναι ριξθ και κάκε τόςο ειςόρμθςθ εξ άλλθσ πραγματικότθτασ, ωσ 
ςυμπλθρωματικότθτα χωρίσ να εκμθδενιςτεί ό,τι καλό διατθρεί ακόμα ο άνκρωποσ, 
επιςτρζωοντασ ςτθν κακθμερινότθτα.  

Ο αλθκινόσ θςυχαςμόσ, όπου κι αν βρίςκεται ο άνκρωποσ, δεν είναι ζλλειψθ του ζξω 
κορφβου, αλλά χαρά και αγάπθ εκ πολυεπίπεδθσ επικοινωνίασ, όχι μεταξφ γνϊςεων, 
μεκόδων, νοθμάτων λζξεων και ειδϊλων ι ςυμβόλων, αλλά το ηωντανό προσ ό,τι ηωντανό 
και προσ το Κεό και τον Χριςτό τον Ηϊντα.  

Υπάρχουν διάωοροι τρόποι εγωκεντριςμοφ και κλειςτότθτασ, μεταξφ των οποίων ο 
ανκρωποκεντρικόσ, γεωκεντρικόσ και κεοκεντρικόσ, δίχωσ τον ηωντανό άνκρωπο κεϊςμόσ 
και οντολογικόσ πανκεϊςμόσ, ο ωυςικιςμόσ, ο διαλεκτικόσ υλιςμόσ, μυςτικιςμοί και 
μυςτικοπάκειεσ του Είναι, αλλά όχι τθσ ηωισ, όπωσ πραγματικά ςυμβαίνει με όλεσ τισ 
ωμότθτεσ, βαρβαριςμοφσ και δυνατότθτεσ για υπερβατικότθτα ωσ αυτοκατανόθςθ, 
αλλθλοκατανόθςθ και χαριςματικότθτα μαηί με τθν κατανόθςθ περιβάλλοντοσ και 
βακμίδων κόςμου και όντων.  

Ζτςι, ο άνκρωποσ μπορεί να εξζλκει από τον εαυτό του, χωρίσ να χάνει ό,τι καλό ζχει και ωσ 
πρόςωπο, διαωυλάγοντασ το ωυςικό προσ εξφψωςι του.  

Από αυτι τθ ςκοπιά, ο λεγόμενοσ ανκρωπιςμόσ και ευηωιςμόσ είναι Φβρισ και γι' αυτό 
προκαλεί τθ Νζμεςθ, όπωσ ςυμβαίνει και με τον κακϊσ εννοοφμενο αςκθτιςμό ωσ 
αυτοβαςανιςμό, ανόθτθ ςτζρθςθ, ξζνωςθ από ζλλειψθ αιςκαντικότθτασ και ςτοιχειϊδουσ 
νοθμοςφνθσ ανεξάρτθτα από γνϊςεισ και μεκοδολογίεσ ι αςκιςεισ ωσ δικεν 
προετοιμαςίεσ, ενϊ είναι ςαδιςμόσ ςτρεωόμενοσ εναντίον εαυτοφ αντί να προςζχουμε για 
να τον κατανοοφμε.  

Με τζτοια κατάςταςθ ψυχοςωματικι, και ακατανοθςία εαυτοφ και περιβάλλοντοσ όντων 
και πραγμάτων, είναι μάταιεσ οι ςτεριςεισ, τα δάκρυα, οι νθςτείεσ, οι προςευχζσ, οι 
γονυκλιςίεσ, επειδι αυτά από μόνα τουσ δεν ωζρνουν επικοινωνία ςτισ ςχζςεισ προσ 
ςυνανκρϊπουσ, προσ τα άλλα πλάςματα τθσ ωφςθσ, προσ τθ Γθ, προσ το Χριςτό και Κεό τον 



ηϊντα, ωσ ςχζςεισ μεταξφ ωίλων, παρά τισ διαωορζσ ςε βακμίδα υλικότθτασ, ενζργειασ και 
ηωισ, και παρά τθν άβυςςο μεταξφ Κεοφ και κοςμικότθτασ.  

Αιςκανόμενοι και κατανοοφντεσ ςχζςεισ εαυτοφ προσ τα όντα, τα πράγματα, το Χριςτό και 
το Κεό, αυτό είναι αλθκινι εγκόςμια και ακοςμικι αγάπθ, ωσ καταξίωςθ του άλλου και του 
εαυτοφ ωσ άλλου, χωρίσ να καταργεί. Αυτό είναι και άλλου επιπζδου ζρωτασ εκςτατικόσ 
προσ όλα και προσ το Κεό. Αυτό είναι και αλθκινι του Χριςτοφ Εκκλθςία για εκκλθςίαςμα εκ 
βακζων ανοιχτό, όχι μόνον τυπολατρεία, παπαγαλιςμόσ και πικθκιςμόσ, όπωσ και τόςοι 
άλλοι, άλλων τομζων.  

Θ Μιτθρ Χριςτοφ είναι ο χϊροσ του Αχϊρθτου όπου κάκε χωριςτικότθτα και κτθτικότθτα 
ψυχολογικισ προςκολλιςεωσ για εξαςωάλιςθ, αποτελεί ιεροςυλία. Εντοφτοισ τθν ιεροςυλία 
αςκοφν όλων των κρθςκειϊν οι κριςκοι και οι άκρθςκοι, με λιγοςτζσ εξαιρζςεισ. Αντί τθσ 
κοινοτικισ διαςτάςεωσ των εκκλθςιϊν, ςυμβαίνουν ωανατικοί και ανόθτοι χωριςμοί, 
αυτοςυγκροφςεισ και αλλθλοςυγκροφςεισ.  

Ο Κεόσ δια του Χριςτοφ ωσ ηωντανι παρουςία υποδείχνει με ανκρϊπινα μζτρα, για 
εγριγορςθ, αυτοκατανόθςθ και Χάρθ. Κεόσ δεν είναι μακθματικι εξίςωςθ, αλλά Κεόσ ο 
Ηων.  

Το άνοιγμα, όχι μόνο με λζξεισ, νοιματα, ςφμβολα, αλλά και με εκ βακζων παραδοχι τθσ 
ανκρϊπινθσ ςωματικότθτασ, τθν οποία καταδζχκθκε και ο Υιόσ του Κεοφ.  

Αυτόσ, ηαρωμζνοσ ςτο ςπιλαιο, αναλογίηεται τθν ανκρϊπινθ μανία για παρερμθνείεσ. 
Ζχουμε καταςκευάςει Ρφργουσ Βαβζλ, κριςκοι και άκρθςκοι προςκολλθμζνοι ςε κάποιο 
από τα ψυχολογικά, κοινωνικά, ωυςικά και παραωυςικά κομμάτια εναντίον άλλων 
κομματιϊν, απρόςεκτοι, δίχωσ ενδιαωζρον άλλο εκτόσ από τθν προςωορά ικανοτιτων και 
ταλζντων μασ προσ ςτεγανά διαμερίςματα και ςκοτεινά μασ πάκθ.  

Ζτςι κι αυτισ τθσ μζρασ οι ςθμειϊςεισ, μπορεί να γίνουν τροωι για παρερμθνείεσ και 
αωορμι για να δικαιολογθκεί το μίςοσ κριςκων και άκρθςκων ςτθ διαβολικι του 
ικανότθτα και μανία.  

Θ ωράςθ νουσ μοναχόσ που ςυναντάται ςε όλεσ τισ κρθςκείεσ, ψυχολογίεσ, ωιλοςοωίεσ και 
ποιιςεισ τθσ λεγόμενθσ εςωτερικισ ι μυςτικισ παραδόςεωσ, κατάντθςε «ιερατικόσ» τίτλοσ 
ι αμωίεςθ ςτισ εκκλθςιαςτικζσ, μοναςτικζσ και λοιπζσ τυπολατρικζσ παραδόςεισ, που 
οργανωμζνα ι ανοργάνωτα, κελθματικά ι ακζλθτα, εκπίπτουν εντελϊσ ςε ιεροςυλίεσ, 
ωτθνοφσ κεατρινιςμοφσ κι εκμεταλλεφςεισ.  

Αυτό το γεγονόσ «μελετοφν» αςτιςμοί, μαρξιςμοί, κοινωνιολογίεσ, ανκρωπολογίεσ, 
ψυχολογίεσ, «ωιλοςοωίεσ» και πολιτικζσ, αποκλείοντασ κάκε ενδιαωζρον και προςοχι προσ 
τα πζραν τθσ τυπολατρείασ και των εκμεταλλεφςεων, προςωζροντασ πολφ κακζσ υπθρεςίεσ 
και χάοσ προσ τθν ανκρωπότθτα, γκρεμίηοντασ και το τυπικό, δίχωσ να το αντικαταςτιςουν 
με ςτοιχειωδϊσ, ζςτω, ουςιϊδθ.  

Αυτι θ πολφπλευρθ επίκεςθ τθσ εποχισ μασ, εναντίον των δϊκε και των πζρα απ' τθν πιο 
ρθχι και λογιςτικι ςτεγνι αντίλθψθ τθσ κακθμερινότθτασ, τονίηει υπερβολικά τθν 
οικονομία των βλαβερϊν υλικϊν, ςυναιςκθματικϊν και διανοθτικϊν προϊόντων και τουσ 
μαηικοφσ τρόπουσ διαωθμίςεωσ και προπαγάνδασ του υποτικεμζνου υλιςμοφ, ενϊ είναι 
κακοδαιμονία δαιμονιςμζνων.  

Με τζτοια βάςθ ερεκιςμϊν προσ τθν οριηόντια και τθν προσ τα κάτω κίνθςθ τθσ ανκρϊπινθσ 
αντίλθψθσ, ευδοκιμοφν κρυωοί και ωανεροί δίαυλοι μαηικισ ενεργοποίθςθσ ψυχολογικϊν 
κατακακιϊν τθσ ανκρωπότθτασ, παράλλθλα προσ τθν ενίςχυςθ υπάνκρωπων δυνάμεων, 
όπωσ και δυνάμεων μαγείασ και ανόργανων οντοτιτων εκ των κάτω κόςμων τθσ Γθσ και από 
αλλοφ.  

Βεβαίωσ, οι προοδευτικοί και μορωωμζνοι ι επιςτθμοειδείσ και πολιτικοειδείσ πολλϊν 
«ιςμϊν» ςκοταδιςτζσ και κοφωιοι διαλεκτικοί τθσ εποχισ μασ, χαρακτθρίηουν πολφ εφκολα 



τζτοιεσ διαπιςτϊςεισ κρθςκολθψίεσ και «μεταωυςικζσ» ανοθςίεσ, αωελείσ, ι πονθροί, ι 
ανυποψίαςτοι ότι αςκοφν κεωρθτικά και πρακτικά τθν πιο μαφρθ μεταωυςικι ςτενϊςεωσ 
και μονολικιςμοφ τθσ αντίλθψισ τουσ, αποκλείοντασ όλα τα άλλα οριηοντίωσ, κακζτωσ και 
πζρα από τα δυο αυτά, και γι’ αυτό αποκλείοντεσ εαυτοφσ και άλλουσ όςουσ κατορκϊνουν 
να παραςφρουν.  

Ζτςι επαλθκεφεται το λεχκζν των Γραωϊν και ςτθν εποχι μασ, ότι οφτε αυτοί 
ενδιαωζρονται για τα διαωορετικά, οφτε άλλουσ αωινουν να προςζξουν, οφτε καν ςε 
κατάςταςθ αναπαφςεωσ τθσ κακθμερινισ αντίλθψθσ ι τθσ προετοιμαςίασ τθσ για κάτι 
διαωορετικό, ζςτω προσ οριηόντια κίνθςθ ι και λίγο προσ τα κάτω, ϊςτε να πάκει ριγμα ο 
μονολικιςμόσ για να ςτραωεί θ προςοχι και λίγο προσ τα επάνω, όπου αρχίηουν ενεργειακά 
πεδία προσ τθν άλλθ πραγματικότθτα, που δεν είναι ωανταςίωςθ ι προβολι επικυμιϊν 
ωορτιηόμενων, οφτε μόνον ςυμβολιςμοί εκ του προςωπικοφ και του ομαδικοφ αςυνείδθτου.  

Ο κατ' εικόνα και ομοίωςθ Κεοφ, άνκρωποσ, ζχει καταντιςει είδωλο εαυτοφ ναρκιςςιςτικισ 
αυταρζςκειασ και γι' αυτό αυτοοίκτου, εξ αποτυχιϊν και δυςτυχιϊν, παντοφ και όπου ζχει 
πολλζσ επιτυχίεσ και κριάμβουσ, οι οποίεσ εξευτελίηουν, βαςανίηουν και είναι δολοωόνεσ 
προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ.  

Σε ςχζςθ προσ το κακ' ομοίωςιν, εικονίηει τον διάβολο δια των πράξεων.  

Θ εκκλθςιαςτικι διοίκθςθ, θ αςκθτικι και θ λειτουργικι ςτάςθ ηωισ του θςυχαςμοφ, 
καταντοφν ψευτομόρωωμα, διαςτροωι, βαρβαρότθτα και ιεροςυλία, προσ αγαλλιαςιν των 
υλιςτϊν, και προσ απελπιςίαν και απόγνωςιν των κριςκων, που αντιλαμβάνονται ότι θ ροι 
τθσ εκκλθςιαςτικισ και τθσ θςυχαςτικισ ηωντανισ παραδόςεωσ των κρθςκειϊν, καταντοφν 
λειτουργικι εμπαιγμϊν και εκμεταλλεφςεων, και ιδίωσ ςτον χριςτιανιςμό θ δια του Χριςτοφ 
Ρρεςβεία Κεοφ και Ανκρϊπου. Κλείνουν το ωυςικό άνοιγμα προσ ςυνάντθςιν δια τθσ 
αγάπθσ, και προσ αλλθλοδιαπζραςθ Ανκρϊπου, Χριςτοφ, Κεοφ, δια του πλθςιάςματοσ 
ποιοτικισ ςχζςεωσ.  

Άλυτα προβλιματα και ςυγκροφςεισ εντόσ μασ και μεταξφ μασ, επεμβαίνουν και ςτθ ςχζςθ 
προσ άλλεσ πραγματικότθτεσ και προσ τον ηϊντα Χριςτό και Κεό, μεταωζροντασ τθν 
ςτεγανότθτα, τθν ξενότθτα, ςχίςματα, εκατζρωκεν αιρζςεισ, ςυγκρίςεισ, ανταγωνιςμοφσ, 
διαμάχεσ και πολζμουσ κρυωοφσ και ωανεροφσ, και ςτισ κρθςκείεσ, που καταντοφν 
εξαρτιματα και ςτθρίγματα του κάκε Καίςαρα και Αντικαίςαρα.  

Εντοφτοισ, οι δυνατότθτεσ του όντοσ που λζγεται άνκρωποσ, είναι αωάνταςτα μεγάλεσ και 
πολυεπίπεδεσ, πζρα από επιςτιμεσ, κουλτοφρεσ, κρθςκείεσ και καφματα, ςε βακμό που 
απορρίπτει τον εγωκεντριςμό και τθν εξ αβυςςϊδουσ μειονεκτικότθτασ ακόρεςτθσ μανίασ 
να κατακτιςει χϊρουσ και χρόνουσ και το Μθ Εγϊ.  

Αλλά δια τθσ επάρςεωσ νάρκιςςων του μίςουσ και τθσ νεκροωιλίασ, χάνει όλεσ τισ 
δυνατότθτεσ του κατ' εικόνα και κακ' ομοίωςιν.  

Για τον πράγματι κατ' εικόνα και κακ' ομοίωςιν Άνκρωπο, ολόκλθρο το ςφμπαν είναι Ρεδίο 
Ραίηοντοσ Ραιδίου.  

Σε ςχζςθ προσ τον Θςυχαςμό, οι διαωορζσ αποτελοφν ςυναντιςεισ αλλθλοςυμπλθρϊςεωσ, 
όχι διαπλθκτιςμϊν και εχκροτιτων.  

Κρθςκευτικζσ και άλλεσ ωιλοςοωίεσ και κεωρίεσ, περιγράωουν το Είναι και το Γίγνεςκαι και 
ερμθνεφουν πλιρεισ αυτοςυγκροφςεισ και αλλθλοςυγκροφςεισ, από κακζδρασ κακθγθτϊν 
και οπαδϊν ι μακθτϊν και αυκεντιϊν ωσ εκμεταλλεφςεισ αλλιλων, αλλά δεν ηουν τθ ηωι 
δια τθσ αιςκαντικισ νοθμοςφνθσ, παγιδευμζνοι ςε «ιςμοφσ» τθσ ςκζψθσ εκ νεκρϊν 
δεδομζνων παρελκόντοσ, τθσ ςκζψθσ που καταςκευάηει τουσ ςκεπτόμενουσ, εξαπατϊντασ 
τουσ ωορείσ τθσ και δράςτεσ.  

Ζτςι, παράγονται ωυςικιςμοί, μυςτικοπάκειεσ και άλλεσ κατατμιςεισ ςτεγανζσ, πανκεϊςμοί, 
ακεϊςμοί, μαγείεσ, ηεφγθ ανάγκθσ και ελευκερίασ ωσ παγίδεσ, ανκρωπιςμοί τθσ εποχισ μασ 



και άλλεσ ωραςεολογίεσ περί νόμων τθσ «ιςτορίασ» και περί λαμπροφ μζλλοντοσ αρχαϊςμϊν 
και μελλοντολογιϊν, ςα να μθν υπάρχει το παρόν διαωόρων διαςτάςεων και το παρόν τθσ 
αυτιςτικισ πονθρισ ςκζψθσ των τεχναςμάτων και τθσ επιςτθμονικισ λογικισ τθσ, ςτθν 
υπθρεςία επικυμιϊν αλλοπρόςαλλων και ςκοτεινϊν πακϊν, τα οποία, όλα τα παράγωγα 
τθσ ςκζψθσ και τθσ λογιςτικισ τθσ τα παρακάμπτουν υποκετικά ι τα καταπιζηουν ι δικεν 
τα εξιδανικεφουν, όπωσ και οι κρθςκείεσ αντί να τα προςζχουν αμερόλθπτα, κατανοϊντασ 
τουσ μθχανιςμοφσ, για Ρλιρωμα Ηωισ.  

  

  

ΟΙ ΣΡΕΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΕ 
  

Πλθ τθ μζρα ςιμερα, παραμζνει μζςα ςτθ ςπθλιά και είναι ςα να μθν υπάρχει.  

Σε αυτι τθν κατάςταςθ ζρχονται ςτο αίςκθμα και ςτο νου, κάτι ςα νοιματα περί τριϊν 
πραγματικοτιτων που αλλθλοςυμπλθρϊνονται, παρ' ότι ωαίνονται ςαν χωριςτζσ και 
παράλλθλα ςυμπίπτουςεσ.  

Θ πραγματικότθτα τθσ κακθμερινότθτασ υπόκειται ςε ωυςικοφσ, βιολογικοφσ, ψυχολογικοφσ 
και κοινωνικοφσ νόμουσ.  

Ραράλλθλα προσ αυτι τθν πραγματικότθτα, υπάρχει άλλθ πραγματικότθτα, θ οποία ζχει 
άλλουσ νόμουσ, που όταν ειςορμοφν, αναιροφν τουσ νόμουσ τθσ κακθμερινότθτάσ μασ, τουσ 
νόμουσ τθσ ωφςθσ και τθσ βιολογίασ όπωσ τουσ υποκζτουν οι πζντε μασ αιςκιςεισ 
διαςτρεβλοφμενεσ και εκωυλιηόμενεσ από ψυχολογικοφσ και κοινωνικοφσ μασ νόμουσ 
αυτοςυγκροφςεων και αλλθλοςυγκροφςεων, κακϊσ θ λογικι και λογιςτικι τθσ 
κακθμερινότθτασ όπου ανικει και θ επιςτθμονικι και όποια άλλθ λογικι, υπθρετοφν 
αλλοπρόςαλλεσ επικυμίεσ, ςκοτεινά κίνθτρα και πάκθ εναντίον των ςτοιχειωδϊν 
βιολογικϊν αναγκϊν και των ςωςτϊν ςχζςεων προσ τθ ωφςθ και το κοινωνικό περιβάλλον, 
και μετατρζποντασ ςε Φβρι τθν υποτικζμενθ ςχζςθ μασ προσ τα κεία.  

Αυτζσ οι δυο πραγματικότθτεσ, ζχουν διάωορεσ βακμίδεσ κόςμων και βιοςωαιρϊν, 
οριηόντια και κάκετα, με ςτακμοφσ και διαμονζσ, ι κλίμακεσ, ενδιάμεςα και δυνατότθτα για 
υπερβατικότθτα, από κακοδικζσ προσ ανοδικζσ ακτίνεσ δθμιουργίασ, καταςτροωισ και 
εξιςορροπιςεωσ.  

Τρίτθ πραγματικότθτα μπορεί να ονομαςτεί Υπερνομία, ωσ ρυκμιςτικι ενζργεια εκ του 
Υπεροφςιου, Απροςμζτρθτου, Άδθλου, Κείου.  

Αλλά αυτοφσ τουσ δυο τελευταίουσ αιϊνεσ και ςιμερα ιδίωσ, όλα αυτά ζχουν αωελϊσ ι 
πονθρά από αωαίρεςθ ςε αωαίρεςθ, μθχανιςτικά απλοποιθκεί: τα πάντα ζγιναν από τθν 
Τφχθ, αλλά δεν λζνε από τι ζγινε το πρωταρχικό υλικό για τισ υποτικζμενεσ τυχαίεσ 
ςυνκζςεισ υλικότθτασ, ενζργειασ και ηωισ.  

Ζτςι κι αλλιϊσ, τα όντα που είναι πολφ προςκολλθμζνα ςτθν κακθμερινότθτα, ςτθν 
επιςτιμθ και ςτθ λογικι και ςτα εξ αυτϊν, δεν διακζτουν ςτιγμζσ ι ανοίγματα για 
διαωορετικι αντίλθψθ και ειςροι, ζςτω ςτιγμιαία, εκ τθσ άλλθσ πραγματικότθτασ, γι' αυτό 
ςυχνά, τθ λογικότθτά τουσ και τουσ εξ αυτισ υπολογιςμοφσ, τα διαδζχεται ο παραλογιςμόσ, 
θ νοςθρότθτα ψυχισ, ςϊματοσ και κοινωνιϊν, θ εντόσ και θ ζξω ςφγκρουςθ και θ δυςτυχία, 
μαηί με άλλα χειρότερα ςε αυτό τον κόςμο και ςτον επόμενο πζραν του τάωου.  

Αντίςτοιχα ςυμβαίνουν και ςτθ δεφτερθ πραγματικότθτα, θ οποία ζχει επίςθσ, διάωορεσ 
βακμίδεσ θμιανεξαρτιτων υποςυνόλων, όπωσ και θ πρϊτθ πραγματικότθτα.  

Αντικζςεισ και ςυγκροφςεισ ςυμβαίνουν και ςτθ δεφτερθ αυτι πραγματικότθτα, ςε βακμό 
που δεν ςυντονίηεται με το Σφνολο.  



Θ τρίτθ πραγματικότθτα, είναι Υπζρνομθ υκμίςτρια, εκ του Άδθλου κείου.  

Πςο πιο απομακρυςμζνοι οι κόςμοι από τθν Υπερνομία, τόςο πιο μθχανιςτικοί, ωσ λιγότερο 
θμιανεξάρτθτα υποςφνολα, ςε μερικά από τα οποία, κυριαρχεί ο γενικόσ νόμοσ και ζωσ ζνα 
κάποιο ςθμείο θ τφχθ, παρ' ότι ςυμβαίνουν οι εξαιρζςεισ.  

Από αυτό το περικϊριο παραλλαγϊν, μεταλλάξεων και τυχαιοτιτων, ακόμα και ςε ςτοιχεία 
του υποπυρινα ςτισ κινιςεισ τουσ μετατρεπτικότθτασ του ενόσ ςε άλλο, επιςτιμονεσ 
νεοωυςικοί μιλοφν για τυχαιότθτα και απροςδιοριςτία, όπωσ και για αυςτθρι και απαλι 
αιτιοκρατία και για δυο όψεισ του ίδιου ωσ μικροςωματίδια και ωσ κφματα μυςτθριϊδουσ 
«κβαντομθχανισ», πζραν τθσ οποίασ δεν πλθςιάηουν το νόθμα τθσ Αυτοαιτίασ, όπωσ και τθσ 
μετατροπισ τθσ αιτίασ ςε αποτζλεςμα, και του αποτελζςματοσ ςε αιτία, ιδίωσ ςε ωαφλουσ 
κφκλουσ του εγωκεντριςμοφ ωσ κεατισ χωριςμζνοσ από το κεϊμενο, παρ' ότι επενεργεί ςε 
αυτό.  

Στο βιολογικό τομζα εξακολουκεί ο μθχανιςτικόσ υλιςμόσ, παρ' ότι, δεν ιςχφει ςτα 
ωαινόμενα τθσ ηωισ θ λεγόμενθ εντροπία.  

Αντίςτοιχα ςυμβαίνουν και ςε τομείσ υλιςμϊν, διαλεκτιςμϊν, ιδεαλιςμϊν και αςκθτιςμϊν, 
επίμονα και ωανατικά, ςαν να είχαν ςτθν τςζπθ τουσ τα ςφμπαντα, και το Κεό ςτον 
χαρτοωφλακά τουσ.  

Κάκε τι που απομακρφνεται πάρα πολφ από το Συνολικό και τθν Ευνομία του, 
αυτοεκμθδενίηεται ωσ αυτοδικία, κοςμοδικία και κεοδικία.  

Αυτά και άλλα ζρχονται ςτο αίςκθμα και ςτο νου του, ωσ ςε κακρζωτθ, χωρίσ αυτόσ να 
ςυμωωνεί ι να διαωωνεί.  

Σε αυτό το Θμερολόγιο, είναι ωανερι θ μετακίνθςθ τθσ αντίλθψθσ ςε ςχζςθ προσ τα 
γραωόμενα, δείχνοντασ πότε οριηόντια, πότε κάκετα και πότε πζρ' απ' αυτά τα δυο, και 
ωαίνεται ςα να μθν ζχει υπόψθ του τισ διαωορζσ μεταξφ τομζων.  

Εντοφτοισ προςζχει ϊςτε να μθν χωρίηονται ςε ςτεγανά διαμερίςματα που αποκλείει το ζνα 
το άλλο, όπωσ ςυμβαίνει ςτισ επιςτιμεσ, ςτισ κουλτοφρεσ, ςτισ κρθςκείεσ και γενικά ςτουσ 
πολιτιςμοφσ.  

Στισ πραγματικότθτεσ τθσ Ευταξίασ και τθσ Λεράρχθςθσ, ςυμβαίνουν ταλαντϊςεισ, αλλά όχι 
οριςτικά όρια και ςυνκικεσ μζςα ςε ςφμπαν διαρκοφσ δθμιουργικότθτασ, 
καταςτροωικότθτασ και εξιςορροπιςεωσ, εντόσ τθσ Κινθτικότθτασ του Πλου, ςτο οποίο 
ανικει παν υπάρχον οπουδιποτε, ανεξάρτθτα από το αν αγνοεί, εικονικά αρνείται ι δζχεται 
κεωρθτικά ι ςτθν πράξθ, αυτι τθν Ολοκίνθςθ.  

Δίχωσ τθν προςωπικι βιοματικότθτα και τθ μθ προςκόλλθςθ ςε αυτι, και ςε όποιαν άλλθ, 
όπωσ και ςτισ γνϊςεισ, τισ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ, όλα αυτά είναι τα δυναμικά εργαλεία 
ςκοτεινϊν κίνθτρων, πακϊν και επικυμιϊν του εγωκεντριςμοφ, ατομιςτικοφ και ομαδικοφ. 
Πςεσ ωορζσ κι αν τονιςτεί αυτό, δεν είναι αρκετό. Τζτοιεσ επαναλιψεισ μπορεί να τφχουν ςε 
ςτιγμζσ ανοίγματοσ και ςτιγμζσ βακιϊν κρίςεων τθσ ςυνείδθςθσ και των κοινωνιϊν, οπότε 
κάποιοι μπορεί να βρουν μόνοι τουσ τθν κλωςτι τθσ κατανοιςεωσ, και αν χρειάηονται εκ 
βακζων, εριμθν τθσ ςκζψθσ τουσ, τθσ κείασ Χάριτοσ τθ βοικεια.  

Αλλά, θ ςφγχυςθ γλωςςϊν και νοθμάτων, ςτθν οποία βρίςκεται από αρχαίουσ καιροφσ θ 
ανκρωπότθτα, κατορκϊνει ϊςτε λζξεισ, νοιματα και ςφμβολα, ιδίωσ όταν ωορτίηονται με 
ρυπαρι ενζργεια χωριςτικότθτασ και μίςουσ, να δυςκολεφουν τθ λειτουργία τθσ άχρονθσ 
και υπερβατικισ αιςκαντικισ νοθμοςφνθσ, παρ' ότι μπορεί να υπάρχει άνοιγμα, ανεξάρτθτα 
από κουλτοφρεσ, κρθςκείεσ και πολιτιςμοφσ, και βακμίδεσ τουσ κακθμερινότθτασ και 
λογικισ ι εκλογίκευςισ τουσ.  

Αυτό το γεγονόσ το μιςοφν όλοι οι χωριςμζνοι χωριςτικοί και οι κτθτικοί δουλόωρονεσ, είτε 
ςε εξουςίεσ βρίςκονται, είτε ςε εξουςιαηόμενων κοπάδια, επειδι τα είδωλά τουσ εαυτοφ, 
άλλων, κόςμου, ι απεςταλμζνων του Κεοφ και είδωλα μαηί με λζξεισ περί Κεοφ, είναι 



αποκλειςτικότατα, ωκονερότατα, ωανατικότατα, ςα να μθν είχαν κανζνα δικαίωμα, οφτε 
καν οι ομόπιςτοι, ομοϊδεάτεσ, ομοιοπακείσ κι ακόμα τθσ ίδιασ κοινωνικισ ομάδασ και 
μάντρασ, εάν διαωζρουν ι διαωωνοφν, ζςτω τυχαία και άκελα, ςε κάποιο γιϊτα, 
αποκλείοντασ ολόκλθρθ τθν ανκρωπότθτα και τισ όποιεσ άλλεσ μορωζσ ηωισ, ενζργειασ και 
υλικότθτασ, εκτόσ από τθν τερατϊδθ εικόνα του εαυτοφ τουσ ωσ αυτοείδωλο ναρκίςςων 
δίχωσ καν αντικακρζωτιςμα, ωανταηόμενοι ότι είναι κατ’ εικόνα του «κεοφ» τθσ καταςκευισ 
τουσ, και οπωςδιποτε κακ' ομοίωςιν Κεοφ του ηϊντοσ. Ρρόκειται για λογικοειδι τρζλα τθσ 
διεκνοφσ κακθμερινότθτασ, που δεν είναι μόνον κρθςκευτικοφ καλφμματοσ, αλλά και 
πολιτικοφ και οικονομικοφ, ωυλετικοφ, εκνικιςτικοφ και τοπικιςτικοφ.  

Λιγοςτοί από τζτοια τρζλα κατεχόμενοι ωσ ςτελζχθ, αρχθγοί και οπαδοί, όταν απ' όποιεσ 
αιτίεσ και περιςτάςεισ υποςτοφν μετάκεςθ ι μετακίνθςθ τθσ αντίλθψισ τουσ οριηόντια ι 
κάκετα, ι πζρ' απ' τα δφο αυτά, ωρίττουν αιςκανόμενοι το τι τουσ ςυνζβαινε ωσ 
κατεχόμενοι ψυχικά, νοθτικά και ςωματικά, ςε μικρζσ ι μεγάλεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 
εκλογικευμζνου παραλογιςμοφ, τον οποίο μόνον θ καταςτροωικι εξάντλθςθ ι ο ςωματικόσ 
κάνατοσ μπορεί να ςταματιςει, αλλά για να ςυνεχιςκεί ςτουσ περιςςότερουσ και πζραν του 
τάωου.  

Θ λογικι αποτελεί πολφ μικρό λειτουργικό μζλοσ του παραλογιςμοφ τθσ κακθμερινισ 
πραγματικότθτασ, θ οποία πολφ ςπάνια βοθκάει να πλθςιάςουμε προσ τθν υπερλογικι και 
κάποιαν από τισ πολλζσ βακμίδεσ τθσ άλλθσ πραγματικότθτασ.  

Αλλά βακμίδεσ υπάρχουν και ςτθν κακθμερινι πραγματικότθτα, οριηόντια και προσ τα 
κάτω, όπου υπόκοςμοι και υποβιοςωαίρεσ.  

  

  

ΕΡΕΤΝΑ ΣΟ ΕΞΨ ΚΑΙ ΣΟ ΕΝΣΟ 
  

Σιμερα ερευνά και άλλεσ τοποκεςίεσ του ερθμόνθςου.  

Ζχει βρει και άλλεσ πλάκεσ ςελιδοειδείσ, με χαραγμζνα γεωμετρικά ςφμβολα, διακοπτόμενα 
από ςωυριζσ ωανατικϊν. Μςωσ πρόκειται περί ςχεδίων δομισ του ςφμπαντοσ, επειδι 
διακρίνονται και αρικμοί ςαν εξιςϊςεισ και μια ωράςθ Ρίςτισ - Σοωία.  

Μπορεί από ςυντρίμμι να ςυμπλθρωκεί το απωλεςκζν ςφνολο;  

Ράντωσ, ζχοντασ υπόψθ τθν ψυχολογία τθσ εποχισ, για παράδειγμα τθ δικι μασ εποχι ςε 
αυτι τθν περίοδο με προθγοφμενο τον πρϊτο διεκνι πόλεμο και τθν πρόοδο τθσ τεχνθτισ 
χθμείασ ωσ όπλα πολζμου, ι για «ειρθνικζσ» χριςεισ, όπωσ και τθν πρόοδο τθσ νζασ 
ωυςικισ και τθσ βιοχθμείασ, είναι πολφ εφκολο να ωανταςκοφμε τι κα ςυμβεί ςτο προςεχζσ 
μζλλον, ςτον επερχόμενο δεφτερο διεκνι πόλεμο και κατόπιν, εκ μζρουσ τθσ μθδενιςτικισ 
λφςςασ Επιχειρθματιϊν και πολιτικοκεϊν, με πρόςχθμα το Κζρδοσ και τθν Εξουςία ενϊπιον 
απακϊν λαϊν και ςτελεχϊν απίςτευτθσ δουλικότθτασ, ανευκυνότθτασ και αναλγθςίασ.  

Απόψε είναι αικρία νφχτασ ιερισ ςτο ερθμόνθςο.  

Ζχει ανάψει ωωτιά μαηί με άλλα ξθρά κλαδιά και με ξθροφσ κάμνουσ κυμαριοφ, ριγανθσ και 
άλλων αρωματοειδϊν, κυμίαμα προσ το ςτερζωμα των Ουρανϊν.  

Πλα ςτθρίηονται ςτθ δίχωσ ςτιριγμα υπερκόςμια ενζργεια του Άδθλου, υπερεμπειρικι, μθ 
ςυνεχισ, υπεροφςια Ουςία αμζκεκτθ, αμζριςτθ, ανϊνυμθ, αποωατικότθτασ, ςε κόςμουσ, 
βιόςωαιρεσ και ςφμπαντα, υπερϊνυμθ, ακατάλθπτθ, απ' όπου κάκε άκτιςτο, ενζργεια 
υπερωωτόσ, θ οποία παρ' ότι αμζριςτθ, μετζχεται κακϊσ μεταςχθματιηόμενθ προσ 
κακοδικζσ ακτίνεσ δθμιουργίασ, αμυδρϊσ κατανοιςιμθ.  



Εντοφτοισ ωυςικοί και παραωυςικοί και βιολόγοι και άλλοι, ςε αυτι τθν απόμακρθ 
ωυςαλίδα του ςφμπαντοσ, ςχεδόν ζςχατθσ μθχανιςτικότθτασ, τθν ωαντάηονται ότι είναι το 
Ουςιϊδεσ Οςτρακόδερμο που περιζχει το αςφλλθπτο τθσ ςυμπαντικισ ηωισ του Πλου και το 
Ρρωταρχικό Κλειδί Φλθσ και Ενζργειασ, για να γίνουν οι αναρριχθτζσ Υπερδολιοωκορείσ και 
Υπερδολοωόνοι, ωυςικοί, παραωυςικοί και άλλοι νεομάχοι παρανοϊκότατοι.  

Κάκε εποχι, προςκολλιζται ςε κάποιο εικονικό τμιμα και ωαντάηεται ότι κατζχει τθν αξία 
των αξιϊν, τθ δφναμθ και τθ δόξα ι τθν πρωτοτυπία ςκζψεωσ και εξ αυτισ δράςεωσ και 
δομισ, ενϊ από τθ ωφςθ τθσ θ ςκζψθ είναι παρελκόν και ουδζν το νζο.  

Φυςικοί και παραωυςικοί και άλλοι, αγνοϊντασ τθν παγίδευςι τουσ, «ξζρουν» πλζον, τα 
πάντα και δφνανται τα πάντα, οπότε, γιατί να παρατθροφν εαυτόν και κόςμο δϊκε και πζρ' 
απ' τα ςτεγανά τουσ διαμερίςματα;  

Τθν ίδια ψυχολογία των υλοϊδεαλιςτϊν ζχουν και οι ωραςεολόγοι κριςκοι.  

Ζωσ ζνα κάποιο ςθμείο και όριο, ο άνκρωποσ δια τθσ κατανοιςεωσ μπορεί κάτι να 
κατορκϊςει με αλικεια, ταπεινοωροςφνθ και αγάπθ.  

Αλλά αυτά δεν δανείηονται, δεν αγοράηονται και δεν κατζχονται με διδαχζσ, αλλά δια του 
ξυπνιματοσ τθσ δίχωσ αγωνίεσ αιςκαντικότθτασ ςϊματοσ και ψυχισ, εάν ςτο μεταξφ δεν 
καταςτράωθκε ι εάν υπάρχει καν ςε μερικοφσ για να ενεργοποιθκεί χωρίσ να το ξζρει θ 
ςκζψθ, θ οποία ωσ προϊόν και δείκτθσ παρελκόντοσ, δεν είναι ηωντανι, άχρονθ νοθμοςφνθ, 
διακζςιμθ για όςουσ τθ δζχονται εκ βακζων.  

Για βακφτερθ κεραπεία και ςωτθρία, χρειάηεται θ κεία Χάρισ, όχι ωσ μονοπϊλιο 
μεςαηόντων ιερωμζνων και άλλων αυταπατϊμενων απατεϊνων ςκλθρϊν και ανελζθτων 
τυραννιςκων και μεγάλων τυράννων εκμεταλλευτϊν και διωκτϊν ςτο όνομα τθσ Αγάπθσ του 
κεοφ ι των απεςταλμζνων Του και των αγίων, ι ςτο όνομα κάποιου από τουσ λαοφσ ι 
κάποιασ από τισ κοινωνικζσ ομάδεσ ι κεωρίεσ, ιδεολογίεσ και «πρακτικότθτεσ» πρότυπων 
και ςυςτθμάτων εκνικιςτικοφ, πολυεκνικοφ και διεκνοφσ ιμπεριαλιςμοφ, ωυλζτιςμοφ, 
επιςτθμονιςμοφ ι τεχνοκρατίασ.  

Ιδθ ςτο ζμβρυο τυπϊνονται τα πάντα τθσ οικογενειακισ ψυχοςωαίρασ και του 
περιβάλλοντόσ τθσ, τα οποία ςυνεχίηονται με το τφπωμα ςτο νιπιο και ςτο παιδί, όχι μόνο 
αυτόματα εκ τθσ κατόπιν ψυχοςωαίρασ, ατμόςωαιρασ και τθσ βιόςωαιρασ, αλλά και ιδίωσ 
τα όςα γονείσ, ςυγγενείσ, ωίλοι, κοινωνία και ςχολείο, με απερίγραπτθ επιμονι και μανία 
διοχετεφουν ςτα νιπια και ςτα παιδιά όλεσ των «ϊριμων» και των «καλϊν» τισ 
ωανταςιϊςεισ, τισ ανεκπλιρωτεσ επικυμίεσ, τισ ςτεριςεισ, τισ διαςτρεβλϊςεισ, τισ 
πεποικιςεισ, τα πρότυπα και τα ςυςτιματα μίςουσ και ςυγκροφςεων από τα οποία κι αυτοί 
ωσ ζμβρυα, νιπια, παιδιά κι ζωθβοι ζχουν υποςτεί και υποωζρει με τόςεσ οδφνεσ, αγωνίεσ 
και ωόβουσ.  

Ρολφ εκδικθτικόσ ι ανόθτοσ ο άνκρωποσ: κάνει ςε άλλουσ αυτά που του ζχουν κάμει 
προθγοφμενεσ γενιζσ. Και μάλιςτα, όςο πιο κοινωνικά «επαναςτάτεσ» ι «μεταρρυκμιςτζσ» 
είμαςτε, τόςο πιο ανεπίγνωςτα κι εκδικθτικά εωαρμόηουμε όλα τα χειρότερα και τα πιο 
αντεπαναςτατικά, κατορκϊνοντασ επιπλζον, επαναςτάςεισ, μεταρρυκμίςεισ και αναρχιςμοί 
να τρϊνε τα τζκνα τουσ και τουσ ςυνοδοιπόρουσ, ςυμμαχϊντασ από εντόσ, ψυχολογικά, 
προσ όλεσ τισ ςαπίλεσ που ονομάηουν τον εαυτό τουσ ςυντθριςεισ και κακεςτϊτα 
εξαςωαλίςεων επίγειων ι επουράνιων.  

Με τζτοια Νφχτα Λερι, και τζτοιαν αικρία πελάγουσ που προμθνφει επερχόμενθ κφελλα δια 
τθσ τζτοιασ γαλινθσ, τακτοποιοφνται αυκόρμθτα δϊκε και πζραν τθσ ςκζψεωσ, κοινωνικά 
και άλλα βιϊματα εκωορτιηόμενα, ϊςτε να είναι ακίνδυνθ, ελαωρι μνιμθ ευχείριςτθ, όχι 
ψυχαναγκαςτικι αςυνειδθςία.  

Ππου κι αν βρίςκεται ο άνκρωποσ, ςε ερθμιζσ θςυχίασ ι ςε κοινωνίεσ κορφβων, 
ςυγκρίςεων, ανταγωνιςμϊν, διαμαχϊν, διωγμϊν, βαςανιςμϊν και πολζμων, το ουςιϊδεσ 



δεν είναι θ εκ τυωλϊν αντιδράςεων ομιλία, δράςθ ι αποχι, αλλά όταν δρα ι όταν απζχει, 
όταν γράωει ι όταν ομιλεί, να ζχει τθ ςιωπι γιινθ και ουράνια πατρίδα.  

  

  

ΜΕΡΕ ΒΑΡΤΦΕΙΜΨΝΙΑ 
  

Αυτζσ τισ μζρεσ το βόρειο Αιγαίο είναι κυελλϊδεσ.  

Οι γλάροι και άλλα πτθνά του πελάγουσ, ζχουν ςυναχκεί ςε απάνεμουσ βράχουσ και 
περιμζνουν υπομονετικά να περάςει θ μεγάλθ τρικυμία.  

Σαν πτθνό τθσ κφελλασ αυτόσ, τθν χαίρεται περπατϊντασ ανά τουσ μικροφσ λόωουσ και τισ 
μικρζσ ρεματιζσ του ερθμόνθςου.  

Το κρφο και ο ιςχυρόσ αζρασ δεν τον εμποδίηουν να αναλογίηεται προςωπικά και άλλα 
γεγονότα, ςαν ηϊο που μυρθκάηει μερικά από τα όςα δεν είχε ηιςει πλιρωσ, τον καιρό όπου 
ςυνζβθςαν.  

Θ ςωςτι αναδρομι ωσ αιςκαντικότθτα πολυεπίπεδων ςχζςεων και του παρόντοσ με πλιρθ 
βιϊματα εν επιγνϊςει, καταργεί αγκυλϊςεισ και ςτεγανά κυςτϊματα τθσ ςκζψθσ, τα οποία 
επενεργοφν διαωορετικά με βραχυκυκλϊματα και ανακυμιάςεισ νεκροειδϊν βιωμάτων, 
εμπειριϊν και άλλων εκ παρελκόντοσ αιϊνων και του παρόντοσ βίου, που επεμβαίνουν ςτισ 
κανονικζσ κυτταρικζσ διαςυνδζςεισ, προκαλϊντασ αναςτάτωςθ, ςφγχυςθ κωδίκων, ωόβο, 
αναςωάλεια και εξ αυτϊν δυςλειτουργίεσ ψυχοςωματικζσ, πολφ ωορτιςμζνεσ και γι' αυτό 
τείνουν προσ εκλογικευμζνεσ ι και δίχωσ λογικι ςυνοχι νευρϊςεισ, ψυχϊςεισ ι και 
παραψυχολογικά ωαινόμενα κατϊτερων βακμίδων του προςωπικοφ και του ομαδικοφ 
αςυνείδθτου.  

Με πολφ ωορτιςμζνα όλα αυτά, ψυχολόγοι, παραψυχολόγοι, ςαρκογιατροί, ψυχίατροι, 
ιερωμζνοι, ςχολεία, ςυμβουλζσ γονζων και άλλων, υποβολζσ και επιβολζσ οργανωμζνεσ και 
με άλλα, μαγικά ι εξ ανακλάςεων πακθτικϊν και ενεργθτικϊν ι με δθμαγωγίεσ δοκιμάηουν 
μαηί με χάπια και ςυνκιματα, να εκωορτίςουν λζξεισ, εικόνεσ και νοιματα, για επαναωορά 
ςε υγεία, δίχωσ εγριγορςθ και ςυμμετοχι κεραπευόμενου και κεραπευτι.  

Αλλά τι είναι αυτό το οποίο ονομάηουν υγεία;  

Είναι θ τυωλι ςυμμόρωωςθ προσ παντόσ είδουσ κατεςτθμζνα και αντικατεςτθμζνα, απ’ 
όπου από τυωλζσ αντιδράςεισ και αντιςτάςεισ δια των τυωλϊν ανταρςιϊν.  

Λδρφματα, κράτθ και κρθςκείεσ του Καίςαρα, δεν ενδιαωζρονται για ανκρϊπινα όντα ι 
όποιεσ άλλεσ μορωζσ ηωισ και υλικότθτασ, παρά μόνον ωσ αντικείμενα εξουςίασ για 
υποταγι τυωλι, και κατόπιν για εκμετάλλευςθ υλικι, ςυναιςκθτικι, διανοθτικι ι όποιου 
άλλου είδουσ.  

Πταν οι εκμεταλλευόμενοι παντειοτρόπωσ δεν ςυμμορωϊνονται εντελϊσ ςαν να ιταν 
ρομπότ, τότε αρχίηουν τα διάωορα τεχνάςματα, δολϊματα, υποςχζςεισ, ευγενικά ιδεϊδθ, 
ιδανικζσ πολιτείεσ, ουράνιοι παράδειςοι ι εκωοβιςμοί με κολάςεισ, διωγμοί, ιερζσ 
εξετάςεισ, μυςτικζσ αςτυνομεφςεισ, οικονομικζσ και επαγγελματικζσ επικζςεισ, δικαςτικζσ 
τιμωρίεσ, κανατικζσ εκτελζςεισ και πόλεμοι ορατοί και αόρατοι, για νζεσ αρπαγζσ και νζεσ 
επαναωορζσ ςτθν εκμεταλλευτικι νομιμότθτα και τθν εξ επιςιμου οριςμοφ «υγεία» και 
«ορκοωροςφνθ», τθν οποία πάντοτε ζχουν οι εξουςιαςτζσ, αλλά οφτε ζνασ εκ των 
εξουςιαηόμενων.  

Εντοφτοισ, εξουςιαςτζσ κι εξουςιαηόμενοι, εκμεταλλευτζσ κι εκμεταλλευόμενοι, διϊκτεσ και 
διωκόμενοι, προζρχονται από τον ίδιο πλανιτθ, από τθν ίδιαν ανκρωπότθτα και από τθν 



ίδια ποςότθτα και ποιότθτα βαςικϊν ομοιοτιτων και βαςικϊν διαωορϊν, από όπου και οι 
λεπτομζρειεσ.  

Γι’ αυτό, ευκαιρίασ δοκείςθσ κι ευκαιρίασ δθμιουργθκείςθσ, εκτόσ από λιγοςτζσ εξαιρζςεισ, 
ο κάκε εκμεταλλευόμενοσ ι διωκόμενοσ ι παγιδευμζνοσ, γίνεται ςχεδόν αμζςωσ 
εκμεταλλευτισ, διϊκτθσ, παγιδευτισ.  

Πςοι ακόμα ζχουν του ςϊματοσ και τθσ ψυχισ τα μάτια ανοιχτά, ασ προςζξουν ςτον εαυτό 
τουσ και ςτουσ γφρω τουσ για τθν επαλικευςθ τζτοιων διαπιςτϊςεων, εάν ενδιαωζρονται, 
όχι μόνον για τθ ςταδιοδρομία τουσ, για τισ ευχαριςτιςεισ τουσ και τισ εξαςωαλίςεισ τουσ, 
αλλά και για τθν πικρι αλικεια.  

Αναρριχθμζνοι, αναρριχϊμενοι και υπό αναρρίχθςιν, εικονικι ι πραγματικι, ποτζ δεν 
ενδιαωζρονται για πικρζσ αλικειεσ, εκτόσ αν ςατανοπρεπϊσ τισ μετατρζπουν ςε «γλυκζσ» 
αλικειεσ για να τισ χάωτουν οι χαηοί και οι πνιγόμενοι ςε πζλαγοσ αναςωάλειασ, οδφνθσ και 
πόνου, οπότε, αντί να υπομείνουν κατανοϊντασ τθν κατάςταςι τουσ και τουσ γφρω τουσ, 
τρζχουν να αρπαχτοφν από κάτι «ςτζρεο», «ςτακερό», εξαςωαλιςμζνο, «αιϊνια» ι εν μζςω 
πελάγουσ πνιγόμενοι, αρπάηοντασ τα μαλλιά τουσ, εάν ζχουν ακόμα μαλλιά, ι τρζπονται ςε 
ωυγι, με ζναν ι πολλοφσ τρόπουσ οργανωμζνθσ ι ανοργάνωτθσ ι αυτοςχζδιασ ωυγισ, από 
τισ χιλιάδεσ που υπάρχουν, ςε πολιτικζσ, ςε επιςτιμεσ, ςε κουλτοφρεσ, κρθςκείεσ, 
οικονομίεσ, αςτυνομίεσ, ςτρατοφσ, ενδοςκοπιςεισ, αλλοςκοπιςεισ, αλλοπακιςεισ, 
ομοιοπακιςεισ, κόμματα, μυςτικζσ εταιρείεσ, ςτοζσ, αντιςτοζσ, υπερςιτιςμοί, αλκοολιςμοί, 
ναρκομανίεσ, ιδεομανίεσ, ζμμονεσ ιδζεσ, νευρϊςεισ, ψυχϊςεισ, λογικομανίεσ, 
παραλογιςμοί, ωλυαρίεσ και άλλα παραλειπόμενα για ςυντόμευςθ.  

Αναμοχλεφοντασ το αςυνείδθτο ωσ παγόβουνο εκ του οποίου μόνον μια μικρι κορυωι είναι 
«ορατι» ονομαηόμενθ «το ςυνειδθτό», αναμοχλεφοντασ με ιςχυρά νεφρα, αρκετι εωεδρικι 
ενζργεια και με τθν εγριγορςθ και τθ κεία Χάρθ, εξαίωνθσ τζτοιο παγόβουνο λιϊνει ςτθ 
ωλόγα τθσ Αγάπθσ.  

Ασ κρυϊνει αυτόσ με τθ βαριά χειμωνιά. Θ ηζςτθ ψυχισ και νοιςεωσ τον κερμαίνει. Ρεινοφν 
και κρυϊνουν οι γλάροι επίςθσ και τα άλλα του πελάγουσ πτθνά.  

Ππωσ εκείνα ζτςι κι αυτόσ δεν παραπονείται προσ τουσ κεοφσ του Χρόνου, για τα χρόνια 
κφματα ψφχουσ. Τζτοιο κρφο και πείνα δεν προζρχεται από τθν κακία ςυνανκρϊπων ι από 
λογαριαςμοφσ κερδϊν και αρπαγϊν.  

Μετά τον περίπατό του ανά το νθςί με τζτοια κφελλα, θςυχάηει τϊρα ςτο απάνερο μεγάλων 
παρακαλάςςιων βράχων και παρατθρεί δυο αλκυϊνεσ κυανοχρυςίηουςεσ. Τον ζχουν 
αντιλθωκεί, αλλά δεν τον ωοβοφνται. Τον ςυντροωεφουν και τισ ςυντροωεφει ϊρεσ 
ολόκλθρεσ. Ριςτι ςυντροωιά υπομονισ είναι και οι βράχοι. Αιϊνεσ ανζμων, κυμάτων, 
γαλινθσ κι ερθμιάσ, υπομζνουν κι αυτά τα ρευςτοειδι ςχιματα ωωτόσ απαλότθτασ, 
παραχωρϊντασ τθ ςκλθρότθτά τουσ προσ τα ρευςτά κφματα τθσ κάλαςςασ και προσ τισ 
ςχεδόν ςτζρεεσ πνοζσ κυελλωδϊν αζρων.  

Αωροί πελϊριων κυμάτων ξεςπϊντασ τθν ορμι τουσ πάνω ςε βράχουσ, λοφηουν τα γυμνά 
του πόδια και χαίρεται. Οι δυο αλκυϊνεσ λίγο πιο κει, ακινθτοφν.  

Ππωσ όλα και το νερό είναι καφμα εκ καυμάτων. Από αυτό και το αίμα.  

Τθν κάκε ςτιγμι επί αναρίκμθτουσ χρόνουσ, το νερό δζχεται δονιςεισ και ακτινοβολίεσ του 
αςτροωυςικοφ και του αικερικοφ ςφμπαντοσ. Γι’ αυτό τθν κάκε άλλθ ςτιγμι το νερό ζχει 
διαωορετικι ποιότθτα, αςτάκμθτθ από τθν επιςτιμθ.  

Ππωσ οι κάλαςςεσ και τα γλυκά νερά, ζτςι και το αίμα και τα όργανα μαηί με τθν ίριδα, 
ζχουν ςθμεία που αντιςτοιχοφν προσ όςα μασ ςυμβαίνουν, τα οποία μπορεί να 
αποκρυπτογραωοφνται, όπωσ και αντίςτοιχα ίχνθ άλλων επίπεδων.  

Τα πάντα και παντοφ, είναι αυτά και οτιδιποτε, όπωσ είναι και μθνφματα Σάρκεσ και ψυχζσ 
χωρίσ επαρκείσ ευαιςκθςίεσ, δεν ςυλλαμβάνουν τίποτε, οφτε χοντροειδείσ και οδυνθρζσ 



δυςλειτουργίεσ ςάρκασ, εγκζωαλου και του νου, αναίςκθτεσ και προσ το καλό, το υγιζσ, το 
αγακό και ωραίο, παπαγαλίηοντασ και πικθκίηοντασ και καταρρζουν απότομα, ιδθ νεκροί 
πριν και τυπικά πεκάνουν.  

Ευτυχϊσ που υπάρχει και κάνατοσ, για κάτι διαωορετικό.  

Τι κα γινόταν θ ανκρωπότθτα και οι άλλεσ μορωζσ ηωισ και υλικότθτασ, με ακάνατουσ 
Στάλιν, Χίτλερ, Χιροχίτο και αςτοδυτικοδιεκνοψευτοδθμοκράτεσ, εμπόρουσ ιδεϊν, 
πατρίδων, λαϊν, κρθςκειϊν, όπλων και δθλθτθρίων;  

Με ςυντροωιά τισ δυο αλκυωνεσ, χαράςςει πάνω ςε πλάκα τουσ ςτίχουσ αυτοφσ:  

Ρροσ όλουσ τουσ ανζμουσ τρυωερόσ βλαςτόσ 
χάοσ κι ευνομία, τόνοι ςυμωωνίασ άλλου Ζρωτα 
ρίγοσ αρραγζσ, αναίτιο Κάτοπτρο,  
ζκκετθ αγάπθ μζςα ςτο χρόνο. 
  

  

ΓΑΛΗΝΗ ΣΟΤ ΚΑΙΡΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΟΤ 
  

Φςτερα από πολλϊν θμερϊν τρικυμία, ςιμερα είναι γαλινθ.  

Τϊρα παράξενθ τθσ ωφςθσ και του νου θρεμία.  

Σχζςεισ επί ςχζςεων, ςε πολλά επίπεδα αλλθλεπενζργειασ ορατϊν και αοράτων όντων και 
υλϊν ςε αντιςτοιχίεσ και ςυγκροφςεισ, επικοινωνίεσ και μονϊςεισ και ρυπάνςεισ, 
παραμορωϊςεισ, εκριξεισ, νεκρϊςεισ.  

Πλα ςτο ςφμπαν μπορεί να είναι ανοιχτά, κλειςτά και «ανοιχτόκλειςτα» ωσ εκπορεφςεισ, 
«κφματα» κι «ζργα» δθμιουργίασ, καταςτροωισ κι εξιςορρόπθςθσ.  

Τα ςφννεωα ζχουν αραιϊςει προσ το απόγευμα. Χαροφμενθ λιακάδα ςτο νθςί. Ακοφγεται 
κελάιδθμα κοτςιωιοφ, μζςα ςτθ ςιωπι. Ο ιχοσ ταξιδεφει χωρίσ επιςτροωι, πζρα από 
μορωζσ βακμίδων υλικότθτασ προσ τθν απεραντοςφνθ, όπου δεν υπάρχει ςτεριά, κάλαςςα, 
οφτε βακμίδεσ χωριςμζνθσ ενζργειασ, ςε τζτοιο κοςμικό και ακοςμικό του κείου ωκεανό.  

Θ ςκζψθ, δείκτθσ εκ παρελκόντων, γζννθμα του χρονικοφ εγκζωαλου, μορωοποιεί, ςυντθρεί 
και αυξάνει ωαφλουσ κφκλουσ ςυγκροτθμάτων ατομιςτικοφ και μαηικοφ εγωκεντριςμοφ που 
είναι πφκνωςθ ψυχοςωματικϊν και ςωματοψυχικϊν πλθγϊν, που ςυγκρατοφνται από 
μθχανιςμοφσ «αςωάλειασ», «ευχαρίςτθςθσ» και «άμυνασ», όταν πια τα γεγονότα, οι 
μορωζσ και οι ςυγκεκριμζνεσ ςχζςεισ ζχουν προ πολλοφ, όπωσ και πριν από λίγο, παρζλκει, 
ενϊ αλλάηει κόςμοσ, ηωι, εαυτόσ, άλλοι, κοινωνίεσ, προκλιςεισ και απαντιςεισ, αλλά οι 
ψυχολογικζσ πλθγζσ παραμζνουν ςε κατϊτερθ διάςταςθ άχρονου, που είναι θ κόλαςι μασ, 
επειδι λείπει θ εγριγορςθ.  

Ο μθχανιςμόσ τζτοιων πλθγϊν, ςυνκζτοντασ τουσ ωαφλουσ κφκλουσ των εγωιςμϊν, 
απορροωά όλθ ςχεδόν τθν ανκρϊπινθ ενζργεια, παγιδεφοντάσ τθν κι εξαναγκάηοντάσ μασ 
να απαντάμε ςε ηωντανό παρόν, ςαν να ιταν νεκρό παρελκόν και μζλλον.  

Μζςα από τζτοιουσ δίαυλουσ παγωμζνου χρόνου, αιςκανόμαςτε, νοοφμε, δροφμε, 
απζχουμε και «ηοφμε» ςτα εντόσ και ςτα ζξω, ωορτωμζνοι βιϊματα, εμπειρίεσ, γνϊςεισ και 
τεχνάςματα, αγωνιϊντεσ και αγωνιηόμενοι, κυςιάηοντασ και κυςιαηόμενοι ωσ 
μειονεκτικότατοι αλαηόνεσ ακόρεςτοι πλεονζκτεσ υλϊν, ςυναιςκθματιςμϊν, διανοθτιςμϊν, 
ιμπεριαλιςτζσ - λθςτζσ για τθν αρπαγι κάκε χϊρου και χρόνου, για να είμαςτε ακάνατοι 
βρυκόλακεσ, μάταια προςπακϊντασ να καταργιςουμε το Μθ Εγϊ, για να είμαςτε νάρκιςςοι 
δίχωσ καν τθ ςκιά μασ.  



Αυτι είναι θ τζλεια βλακεία και αυτοτιμωρία.  

Μθν προςζχοντασ αυτι τθν κόλαςθ, ϊςτε να τθν κατανοιςουμε για να μετριαςτεί 
τουλάχιςτο, ι να ςβιςει, τθν πραγματϊνουμε ςτα ζξω, από το ψυχολογικό μασ χάοσ 
τρομοκρατοφμενοι και γι’ αυτό προκυμότατοι για ωυγζσ και για πεικαρχίεσ παντοειδϊν 
εξαναγκαςμϊν και ρομποτιςμϊν ςε ςχζςεισ αωεντάδων προσ δοφλουσ, κακϊσ οι αυκεντίεσ 
είναι δουλικζσ ψυχζσ, και οι ςκλάβοι τουσ ζτοιμοι να παίξουν ρόλουσ βαςανιςτϊν, 
εωαρμόηοντασ εναντίον ζνοχων και ακϊων, τα όςα ζπακαν.  

Χρόνοσ, γνϊςθ, μζκοδοι και τεχνικζσ και όλεσ μαηί οι εμπειρίεσ, όχι μόνο δεν κεραπεφουν ι 
δεν μασ κακιςτοφν προςεκτικοφσ ςε αλλαγμζνο ηωντανό παρόν, αλλά χειροτερεφουν τθν 
κατάςταςι μασ με τρόπουσ αςυνειδθςίασ δολιότερουσ και δυναμικότερουσ. Ο Χρόνοσ δεν 
είναι πανδαμάτωρ, αλλά ενιςχυτισ κολάςεων, ζωσ τθν τελικι εξόντωςθ των μθ 
εγρθγοροφντων.  

Βακμίδεσ του ομαδικοφ και του ατομικοφ αςυνείδθτου ι τθσ κρυωισ μνιμθσ αιϊνων και 
κφκλων ηωισ, είναι προβαλλόμενεσ βακμίδεσ αυτοφ και άλλου κόςμου πραγματοφμενων 
κολάςεων ςε κοινωνίεσ και ςε άλλεσ καταςτάςεισ.  

Ο χρόνοσ μασ είναι φλθ δεςμευμζνθσ ενζργειασ.  

Σε βακμό όπου αρχίηει να υποχωροφν οι υλικοί πόλεμοι, αρχίηουν πόλεμοι 
ςυναιςκθματιςμϊν ακόμα και δια του ςεξ, και πόλεμοι ιδεϊν, εικόνων, λζξεων και άλλων 
ωορτιηόμενων ςυμβόλων από παγιδευμζνθ ενζργεια μίςουσ.  

Πςο θ ανκρϊπινθ ενζργεια ςπαταλιζται ςε ςυγκρίςεισ, ανταγωνιςμοφσ, διαμάχεσ και 
πολυεπίπεδουσ πολζμουσ, τόςο τα ψυχοςωματικά κζντρα ενζργειασ τροωοδοτοφν αυτόν 
τον Τροχό.  

Αλλά τϊρα ψιχαλίηει ελαωρά ςε άπνοια.  

Θμίγυμνοσ, περιτυλίγει τα πζλματα του με πανί, ςαν είδοσ απαλά πζδθλα και ανθωορίηει 
κρθμνϊδθ πλαγιά, όπου κυμάρι και ρίγανθ.  

Σε πτυχι εδάωουσ απάνεμθ, δεν άργθςε να βρει ςε κοφωωμα γθραιοφ δζντρου, πολφ μζλι 
εγκαταλειμμζνο από τισ μζλιςςεσ, οι οποίεσ ςχθμάτιςαν κυψζλθ ςε γειτονικό κοφωωμα 
βράχου.  

Ζτςι, ςτο ςιτθρζςιό του κα προςτεκεί και μζλι κυμαριοφ και ρίγανθσ.  

Μουςκεμζνοι ςπόροι ςιταριοφ, ςίκαλθσ, κρικαριοφ, ξθρά ςφκα, ελιζσ, επιτόπια άγρια 
ραδίκια και άλλα χορταρικά, όπωσ και καρφδια και αμφγδαλα και νερό από τθ μικρι βρφςθ, 
αυτά είναι γι’ αυτόν αμβρωςία και νζκταρ.  

Επιςτρζωει ςτο ςπιλαιο και γράωει αυτοφσ τουσ ςτίχουσ:  

Τι κάνει τθ ηωι βαριά, το χϊρο και το χρόνο κόλαςθ;   
Γιατί τόςο μακριά κι αν πορευόμαςτε 
δεν πάμε οφτε βιμα;  
Ραντοφ θ λευτεριά και θ χαρά μασ προςκαλεί.  
Αλλά το δειλινό αυτό, ςαν πανανκρϊπινθ κλίψθ. 
  

  

  

  



ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΥΨ ΙΛΑΡΟ, ΑΓΙΑ ΔΟΞΗ 
  

Ωραία αιςκάνεται ςε αυτι τθ μικρι τοποκεςία μετά τθ βροχοφλα μιασ ϊρασ: όλα τρυωερά. 
Μιπωσ κάτι καλό αναδφεται ακριβϊσ από αυτό το ςθμείο του νθςιοφ, μιπωσ ςυντελεί και θ 
διάκεςι του αυτισ τθσ ϊρασ, μιπωσ άλλοι παράγοντεσ αςτρογεωψυχοβιοτικοί ι όλα αυτά 
μαηί και κάτι άλλο μαηί με τουσ γφρω κάμνουσ και το ωιλικότατο δζντρο και αυτό το ωωσ και 
το άλλο ωωσ που τροωοδοτοφν και ςτθρίηουν από εντόσ και από ζξω μαηί με τθ Μθτζρα Γθ 
ςε ό,τι ευεργετικό χαρίηει ςε όλα τα πλάςματά τθσ, εκ Ρατρόσ των Ουρανϊν;  
Θ Μθτζρα Γθ μαηί με το ςαρκικό ςϊμα, είναι χωνευτιρια παρελκόντοσ όπωσ και 
παγιδευτιρια, κακαρτιρια και κολάςεισ, αντίςτοιχα προσ τθ χριςθ.  
Αγάπθ και προςεκτικότθτα είναι το κοινό μυςτικό κάκε ευεργεςίασ και υγείασ.  
Και το ευεργετικό γεγονόσ του ςαρκικοφ κανάτου, για όςουσ προςζχουν και αγαποφν, 
μετατρζπεται ςε πθγι ηωισ.  
Σφννεωα ταξιδιάρικα, λωρίδεσ αραιζσ, πολφχρωμεσ, αωινουν τισ ακτίνεσ του ιλιου, να 
ευλογοφν και να χαϊδεφουν απαλά τθ Γθ αυτι τθν ϊρα, ςε απόχρωςθ ατμόςωαιρασ και 
ψυχοςωαίρασ τρυωερά εςπερινισ: ωωσ ιλαρόν, αγίασ δόξθσ, με τθν απρόςκλθτθ χαρά 
ακανάτου Ρατρόσ.  
Λίγοι κάμνοι ευωδίασ πνευματικισ και λίγα δζντρα ςε ακμι ευαιςκθςίασ ςε αυτό το τοπίο, 
μαηί με ωιλοπερίεργουσ άςαρκουσ μικροκάτοικουσ τθσ ρεματιάσ, ςυνεχίηουν τθν εςπερινι 
τουσ ςυνάκροιςθ και δεν υπάρχει διακοπι μεταξφ βακμίδων των γιινων μορωϊν ηωισ και 
υλικότθτασ, παρά τα ωαινόμενα, οφτε διακοπι ςε ςχζςθ προσ τον ςφμπαντα κόςμο και τον 
Κεό, κοςμοποιοφμενο και ακοςμικό.  
Πλα είναι ηιτθμα βακμίδασ, ποιότθτασ και προοπτικισ του Φωτόσ.  
Τα πάντα πλζουν ςτον ίδιο ωκεανό πεδίων και υπερπεδίων ηωισ και κείασ ενζργειασ. Αλλά 
θ ηωτικι ενζργεια που χρθςιμοποιεί θ ανκρωπότθτα μολφνεται από ςκζψεισ, αρνθτικά 
αιςκιματα και πράξεισ μίςουσ που επενεργοφν ςτον πλανιτθ όλων μασ και απορροωοφνται 
από το θλιακό μασ ςφςτθμα, κακϊσ και ό,τι καλό εκ μζρουσ μασ, για να επιςτρζψουν ςε 
εμάσ και ςε παν γιινο, ωσ ευκαιρίεσ απελευκζρωςθσ εάν προςζχουμε τι ςκεπτόμαςτε, τι 
αιςκανόμαςτε, πϊσ ωερόμαςτε, τι λζμε, τι γράωουμε και τι κάνουμε δια του αςτρικοφ και 
του ψυχολογικοφ μασ χρόνου, των ωάςεων.  
Τι ςθμαίνει υλικότθτα, νουσ, ενζργεια, ηωι, ςε διάωορεσ βακμίδεσ και κλίμακεσ, και νόμοι 
μζςα ςε νόμουσ και μουςικοί τόνοι Υπερνομίασ;  
Αωοφ ηωι ςθμαίνει ςχζςεισ αρμονίασ και δυςαρμονίασ, ευρυκμίασ και αρυκμίασ, ςχζςεισ κι 
αλλθλεπενζργειεσ ςε όλα τα επίπεδά τθσ, όπωσ και ςτισ βακμίδεσ ενζργειασ και υλικότθτασ, 
τότε το βαςικό και ουςιωδζςτερο πρόβλθμα τθσ ανκρωπότθτασ είναι το λακεμζνο γεγονόσ 
του ςχθματιςμοφ ςτατικϊν ειδϊλων, ςυμπεραςμάτων, κρυςταλλωμζνων ιδεϊν και 
διαλεκτιςμϊν ι ό,τι άλλου ωσ προκαταλιψεισ που εμποδίηουν τθν απ’ ευκείασ 
αιςκαντικότθτα και αντίλθψθ και πράξθ ι αποχι.  
Το γεγονόσ ότι το υποκείμενο ωσ βακμίδα ποιότθτασ, ουςίασ κι επίκτθτων, το υποκείμενο 
ωσ κεατισ, επενεργεί ςτο κεϊμενο, τότε, τι είναι ωυςικοί, ψυχολογικοί, ιςτορικοί ι όποιοι 
άλλοι νόμοι;  
Πλα χρειάηονται ανακεϊρθςθ, επειδι όλεσ τισ κεωρίεσ, όλεσ τισ ωιλοςοωίεσ, όλεσ τισ 
κεολογίεσ, όλεσ τισ κοςμολογίεσ, τισ κοινωνιολογίεσ, τισ οικονομίεσ, τισ μεκοδολογίεσ, τισ 
τεχνολογίεσ και τισ πολιτικζσ τισ ανατρζπει ζκδθλα και άδθλα θ ηωι και το πάντα νζο των 
προκλιςεων και των καλεςμάτων τθσ.  
Ζχοντασ καταςκευάςει αντινόθςθ, για τθν καταςκευι αντιωφςθσ και αντίκοςμου, 
ατομικιςτικοφ και ομαδικοφ εγωκεντριςμοφ, αςωυκτιοφμε ςτον Κλοιό δικισ μασ 
καταςκευισ, κριςκοι και άκρθςκοι, και παντόσ «ιςμοφ» κοπάδια τθσ Απϊλειασ.  
Σε θμίωωσ πιρε χαρτί και μολφβι, γράωοντασ αυτοφσ τουσ ςτίχουσ:  
  
Αίςκθμα πλζει ςε κενό αγαλλιάςεωσ 
ελάχιςτθ κλωςτι τον γεωυρϊνει 
πόνοσ νοςταλγίασ ανεπαίςκθτθσ.  
Λχνθλατϊντασ δια μζςου αβφςςων του άχρονου 
που κα ςε βρει 
απωλεςμζνθ δόνθςθ του όντοσ 
απόντοσ αντίλαλοσ.  



  
  

Ο ΘΑΛΑΑΕΣΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΥΟ 
  
Τον ξφπνθςε πολφ πρωί του καλαςςαετοφ θ κριαμβευτικι κραυγι, με τθν χαραυγι, ενϊ 
ςυνικωσ κράηει μόλισ ανατζλλει ο ιλιοσ, ςαν να τον χαιρετάει από τθν κορυωι του 
γκρεμοφ.  
Αυτι τθ ωορά περιίπταται πάνω από το βραχϊδεσ ςυγκρότθμα του «ερθμίτθ» και 
κραυγάηει ςαν να του μιλάει. Ζχουν γίνει ωίλοι. Του ανταποδίδει τον χαιρετιςμό, 
χειρονομϊντασ και ςωυρίηοντασ.  
Ο καλαςςαετόσ χαμθλϊνει και κατόπιν κατευκφνεται προσ τθν ακτι, όπου κάκεται ςτθ 
ςυνθκιςμζνθ κζςθ του «ερθμίτθ», ςαν να του λζει ότι είναι κι αυτόσ άνκρωποσ και ωίλοσ.  
Στο απζναντι νθςί ενδιαιτάται ο άλλοσ αετόσ, το ταίρι του. Συχνά πθγαινοζρχονται από το 
ζνα νθςί ςτο άλλο, κυρίαρχοι τθσ κάλαςςασ, του ουρανοφ και των νθςιϊν.  
Τακτικά ο «ερθμίτθσ» παρακολουκεί το πωσ ο καλαςςαετόσ κατορκϊνει να βρίςκει 
κατευκείαν τθν τροωι του, παρ' ότι κρυμμζνθ ςε τρφπεσ φωαλων βράχων, όπου τρυπϊνουν 
καιροωυλακτϊντασ για δικι τουσ τροωι, ροωοί και μφραινεσ.  
Από μακριά διαπιςτϊνει με ακρίβεια κυτταρικισ του μαντείασ, τθν ακριβι κζςθ του ροωοφ, 
ορμά, βυκίηεται και αναδφεται κρατϊντασ με το ράμωοσ και τα νφχια το ψάρι.  
Αυτι τθ ωορά πετάει γφρω από τον «ερθμίτθ» επίμονα, ςαν να τον καλεί ςε γεφμα ςτθ 
ωωλιά του. Κατόπιν πιγε ςτθ ωωλιά.  
Θ λζξθ ροωόσ, ζχει τθν ετυμολογία τθσ από τθν αρχαία λζξθ ορωόσ, που ςθμαίνει κρυπτικόσ, 
όπωσ είναι και το όνομα του αρχαίου μφςτθ Ορωζα.  
Το αρπακτικό πτθνό εφκολα χορταίνει και θςυχάηει ςε ευτυχία και ακωότθτα, αλλά ο 
αβυςςϊδουσ μειονεξίασ αλαηόνασ, πλεονζκτθσ άνκρωποσ, ποτζ δεν χορταίνει με φλεσ, 
ςυναιςκθματιςμοφσ, ιδεαςμοφσ και κατακτιςεισ χϊρου και χρόνου διαςτάςεων, ποτζ δεν 
υπεραναπλθρϊνεται, οφτε για μια ςτιγμι, πάντα τον ωαφλο κφκλο ξαναρχίηοντασ 
τανταλίηων και ςιςυωίηων κρυωόσ και ωανερόσ εγωκεντριςμόσ, νεκρόωιλοσ και 
ςολιψιςτικόσ, ενϊ το Μθ Εγϊ γι' αυτόν υπάρχει μόνο για να το προςαρτιςει ςτθν αυτιςτικι 
του παντοκρατορία.  
Μεταξφ αυτιςτϊν ωαυλοκυκλικϊν, μόνον ανακωχι μπορεί να ςυμβαίνει κάκε τόςο, ωσ 
προετοιμαςίεσ για δολιότερουσ πόλεμουσ υλικοφσ, ςυναιςκθματικοφσ, διανοθτικοφσ, για 
επικυριαρχία κάποιου απ' αυτοφσ, δια τθσ εκμθδενίςεωσ όλων των άλλων, ϊςτε να 
απομείνει μονοκρατορικόσ εν μζςω εριμων και οςτϊν, εωιάλτθσ ςε κόςμο - μθδζν.  
Τζτοιοσ μθδενιςμόσ αυτοτιμωρίασ, κατζχει τον «άνκρωπο», αυτό το παρανοϊκότερο των 
όντων και δολοωονικότερο δια των τεχνθμάτων ςε τεχνοκοινωνίεσ ιδεωδϊν ευγενζςτατων. 
Σιμερα ζγραψε αυτοφσ τουσ ςτίχουσ:  
Εάν το πνεφμα του ανκρϊπου δεν εγρθγορεί 
ενϊπιον παγίδων του εντόσ και του ζξω 
γοθτευμζνοι από δυνάμεισ υπάνκρωπεσ 
χωριςμζνοι και χωριςτικοί ψευτοενοφμενοι 
με ςφμμαχουσ και ωίλουσ εχκρϊν δολιότερουσ,  
εάν το πνεφμα του ανκρϊπου δεν εγρθγορεί,  
κανζνασ λφχνοσ λαδιοφ και ψυχισ 
ςωματικι μασ δυνατότθτα καμιά 
οφτε ιδρφματα, κράτθ και δόγματα 
δεν μασ προςτατεφουν.  
Οι τρικυμίεσ του Αιγαίου γαλθνεφουν ςυχνά 
τα καλοκαίρια ζρχονται μετά τισ χειμωνιζσ 
αλλά τθσ ςκζψθσ οι αιχμάλωτοι δίχωσ νοιμονα ςτοργι 
με επικυμίεσ και ωόβουσ μθ κατανοιςιμουσ,  
τρικυμιςμζνοι «ευηωιςτζσ», ζωσ τον τελικό πνιγμό μασ.  
Εάν το πνεφμα του ανκρϊπου δεν ρθγορεί,  
θ Κεία Χάρθ αποςφρεται 
κι ο Άρχοντασ του Σκότουσ κριαμβεφει.  
  



  

ΚΑΣΟΠΣΡΟ ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΣΙ 
  
Ο καιρόσ ζχει μετριαςτεί ςιμερα. Πμωσ θ τρικυμία εξακολουκεί. Μεγάλα, «βουβά» κφματα 
ζρχονται από μακρυά, όπου θ κφελλα εξακολουκεί.  
Κάκεται ςτθν ακτι, βλζποντασ αυτά τα δίχωσ αωροφσ, κανονικά «βουβά» κφματα ρυκμικά 
που ανεβοκατεβαίνουν.  
Σε λίγο θ προςοχι του μεταιωρείται. Οφτε προσ τα ζξω, οφτε προσ τα εντόσ, αλλά πζρα κι 
από τα δυο, ωσ κάτοπτρο.  
Διάωορα νοιματα και ςφμβολα, να αντικατοπτρίηονται.  
Ροια θ αρχι τθσ ηωισ, τθσ φλθσ και τθσ ενζργειασ;  
Ρϊσ και γιατί τα μετζπειτα, από άχρονο ςε χρόνο;  
Σε οριςμζνθ βακμίδα τθσ αντίλθψθσ, το μυςτθριϊδεσ των πρωτογενϊν, από κατόπιν τυωλι 
αντίδραςθ προσ τυποποιθμζνεσ παραδόςεισ, μεταπίπτει ςε μθχανιςτικι κοςμοαντίλθψθ, 
και περί ηωισ υποκζςεισ αλλθλοςυγκρουόμενεσ μζςα ςτθ μθχανιςτικι τουσ και τθ 
διαλεκτικι τουσ βεβαιότθτα εξ αωαιρζςεων.  
Από τθν μανία του για βεβαιότθτα, αςωάλεια, διάρκεια και αξία εξ αβυςςϊδουσ αλαηονικισ 
οντικισ και άλλων ειδϊν μειονεξίασ, ο άνκρωποσ, κλείνει εικονικά και ψυχολογικά τα 
ανοίγματα και καταςκευάηει κλειςτά ςυςτιματα και αλφγιςτα πρότυπα, μζςα ςτα οποία 
παγιδεφεται, ωσ επιςτιμονασ, κεολόγοσ, κοινωνιολόγοσ, πολιτικόσ και ό,τι άλλο.  
Και μάλιςτα, ςαν από ανεπίγνωςτο ςκοπό, αγνοεί, παραλείπει, αποκροφει τουσ παράγοντεσ 
εκείνουσ που υποβακμίηουν βεβαιότθτεσ, μωροπιςτίεσ, υποκζςεισ εξαςωαλίςεων, 
ευχαριςτιςεων, αξιϊν αυτεπιβεβαιϊςεωσ πάςθ κυςία και ςε διάρκεια ιςχφοσ, για τθν 
κατάκτθςθ όλου του χϊρου, όλου του χρόνου και του ςφμπαντοσ, και του «κεοφ» τθσ 
καταςκευισ μασ, μθ δεχόμενοι άλλθ κζςθ, παρά μόνον «εκ δεξιϊν» του Ρατρόσ ωσ ςχεδόν 
ιςόκεοι, τριςάκλια πλάςματα, ανεπίγνωςτθσ και ανομολόγθτθσ κεωρθτικοπρακτικότατθσ 
βλακείασ, που μασ υποκινεί να μιςοφμε τα πάντα, επειδι μιςοφμε πρϊτα απ' όλα τον 
τζτοιον εαυτό μασ, κακϊσ κακζνασ μασ αγωνίηεται για τθν πρωτοκακεδρία και δεν τθν 
κατορκϊνει.  
Αυτι μπορεί να είναι θ βάςθ τθσ άρνθςθσ εμπιςτοςφνθσ μασ προσ τθν ζκδθλθ και άδθλθ 
Ευταξία του ςφμπαντοσ, τθν κυμαινόμενθ ιεράρχθςθ, τθν Υπερνομία και τθ Κεότθτα, ωσ 
προψπαρξθ ςχεδίου, απ' όπου κακοδικζσ και ανοδικζσ ακτίνεσ κόςμων και βιοςωαιρϊν.  
Μθχανιςτζσ και διαλεκτικοί, είναι τόςο μανιϊδεισ, όςο και οι ιδεαλιςτζσ και οι αςκθτζσ ωσ 
τα δυο ςκζλθ τθσ ίδιασ αναρριχθτικισ μανίασ για τθν κατάκτθςθ, τθν υποταγι όντων, υλϊν, 
δυνάμεων, ενεργειϊν, γνϊςεων, μεκόδων, τεχνολογιϊν και τθσ μαγείασ, για να γίνει 
κακζνασ μασ, ο μοναδικόσ κεόσ τθσ βλακείασ όλων μασ, υπεραναπλθροφντεσ τθν ουδζποτε 
αναπλθροφμενθ δια τθσ βλακείασ, ακόρεςτθ, ςολιψιςτικι, αλαηονικι μειονεκτικότθτα, που 
τα κζλει όλα δικά τθσ, τϊρα ι ποτζ, χωρίσ τθν αιςκαντικι νοθμοςφνθ, τθν ανωνυμία και τθ 
ςωςτι δθμιουργικότθτα, εγκαταλείποντασ προκαταλιψεισ, εγωιςμοφσ και πρόχειρα 
ςυμπεράςματα ι αξιϊματα.  
Τα πάντα κυςιάηουμε, μθχανιςτζσ και άλλοι, μαηί με τον εαυτό μασ, δικεν για να ηιςουμε 
και να επιηιςουμε ςωςτά.  
Σε ςχζςθ προσ τθ νεοωυςικι, τθ νεοβιολογία και άλλεσ νεοεπιςτιμεσ, θ προςκόλλθςθ ςτουσ 
«ωυςικοφσ» νόμουσ, βαςιςμζνοι ςε δευτερεφοντα και αγνοϊντασ ι απωκϊντασ πρϊτεσ 
αιτίεσ, ζχουν τισ αντιςτοιχίεσ ςτουσ διάωορουσ παραωυςικοφσ και παραψυχολόγουσ, 
προςκολλθμζνουσ ςε «υπερωυςικοφσ νόμουσ», ενϊ απλϊσ τα παραωυςικά και οι 
αντίςτοιχεσ αντιλιψεισ τουσ, αποτελοφν αλλαγι του κοινοφ ςωματικοφ αιςκθτθρίου, απ' 
όπου οι «διαωορετικζσ», «υπερωυςικζσ δυνάμεισ», αλλά ο εγωκεντριςμόσ και αυτϊν 
παραμζνει ακόμα πιο φπουλοσ, επειδι αλαηονεφονται για δυνάμεισ λανκάνουςεσ που 
ανικουν ςτθν ανκρωπότθτα ωσ παρελκόν, ενϊ δεν καταδζχονται πια να παρατθροφν 
κακαρά τον εαυτό τουσ και τθ ηωι, αωοφ ιδθ «ξζρουν» και «δφνανται». Τουλάχιςτον 
κάποιοι εκ των επιςτθμϊν, μπορεί να μεταςτραωοφν, αλλά οι «καυματοποιοί» 
παραψυχολόγοι και παραωυςικοί, πολφ δφςκολα εγκαταλείπουν τα «κεκτθμζνα».  
Ζτςι, για ωυςικοφσ και παραωυςικοφσ δεν υπάρχει μυςτιριο, αωοφ παίηουν ςτα δάκτυλά 
τουσ τισ δομζσ του ςφμπαντοσ ι τθσ ψυχισ.  



Αλλά ςτο πείςμα όλων μασ, όςα κι αν γνωρίηουμε και δυνάμεκα, πάντα υπάρχει το ΜΘ 
ΓΝΩΛΣΛΜΟ ΑΓΝΩΣΤΟ.  
Θ κατακτθτικι μανία πάντα ςυντρίβεται, όπωσ και θ ψευτοταπεινοωροςφνθ.  
Κριςκοι και άκρθςκοι ςε τι διαωζρουν, αωοφ εξίςου, αλλά διαωορετικά, μιςοφν, 
χωριςμζνοι και χωριςτικοί και ψευτοενοφμενοι για δολιότερα ζργα μίςουσ;  
Το θλιακό μασ ςφςτθμα, εκτόσ από άλλεσ λειτουργίεσ, αποτελεί απορροωθτιρα και 
αναμεταδοτιρα δονιςεων των ςυμβαινόντων τθσ Γθσ δια των αςτρικϊν τροχιϊν και του 
«ηωδιακοφ» κφκλου θμερομθνιϊν, χρόνων και τόπων, ωσ επαναλαμβανόμενεσ ευκαιρίεσ 
επιγνϊςεωσ ανεπίγνωςτων, για το ςβιςιμο του ψυχολογικοφ βάρουσ τθσ χρόνωςθσ, ϊςτε 
να διευκολφνεται θ ανοδικι ακτίνα δθμιουργίασ από τθ Γθ.  
Σωςτι αντίλθψθ για δράςθ και αποχι ςωςτι, είναι θ κίνθςθ τθσ κακαρισ ηωισ που δεν ζχει 
τριβι, ςπατάλθ κι εξάντλθςθ δια τθσ χρονικότθτασ που είναι ο εγκζωαλοσ και θ ςκζψθ ςτον 
άνκρωπο, αλλά είναι ηωι - ενζργεια δίχωσ μθχανιςτικότθτα, κίνθςθ μζςα ςτθν Ολοκίνθςθ 
ςε άπειρθ Κενότθτα, απ' όπου θ Δθμιουργικότθτα.  
Ο πλανιτθσ Γθ, και άλλοι πλανιτεσ, μακριά από το Ρρωταρχικό, υπόκειται ςε βαριά 
μθχανιςτικότθτα, λίγο πιο ευνοϊκι από τθ μθχανιςτικότθτα τθσ Σελινθσ, όπωσ και άλλων 
δορυωόρων, από οντολογικι και ψυχολογικι ςκοπιά.  
Αλλά τι μασ ενδιαωζρουν εμάσ αυτά; Κα απαντοφςαν ςτεγανοί ειδικοί κεωρθτικοί και 
πρακτικοί. Εμείσ κάνουμε τθ δουλειά μασ ςωςτά και ςφμωωνα προσ εντολζσ ανϊτερϊν μασ 
και ςχεδίων τουσ.  
Υπονοοφμενο ςχεδιαςμό κι εντολζσ δεν δζχονται για ζμβιεσ δομιςεισ οργανωτικότθτασ, 
παρ' ότι δζχονται ότι θ υλικότθτα οργανϊνεται από ενζργειεσ αλλθλεπιδράςεων.  
Επίςθσ, κράτθ, εταιρείεσ, εκπαιδευτικά και άλλα ιδρφματα όπωσ και για εργαςίεσ τθσ 
κακθμερινότθτασ, γνϊςεισ, πλθροωορίεσ και άμεςθ αντίλθψθ, κεωροφνται απαραίτθτεσ, 
αλλά όχι και για τα υποκφτταρα και τα κφτταρα τθσ ηωισ και για τα αεριϊδθ ςυςτιματα του 
ςφμπαντοσ ωσ κυμαινόμενεσ ιεραρχίεσ ςχεδίων αυτοςυγκροτιςεων, και για τα «άτομα» απ’ 
όπου ςχθματίηονται θλιακά και γαλαξιακά ςυςτιματα και άλλα.  
Ακόμα και ςτα πιο «αςιμαντα» μικρόβια, ςε κάκε κφτταρο τουσ ο κϊδικασ πλθροωοριϊν 
είναι αωάνταςτα μεγάλοσ, και παρ' ότι ευλφγιςτοσ, εξ αρχισ, ποτζ δεν εξελίςςεται ςε κάτι 
άλλο, παρά τισ ςχετικζσ μεταλλάξεισ.  
Ραρόμοια ιςχφουν και για όλα τα άλλα είδθ και όντα και ςυςτιματα υλενζργειασ ι ό,τι 
άλλου, εκτόσ εάν δθμιουργθκεί ςφμπαν και ηωι διαωορετικι.  
Κεωρίεσ και πρακτικζσ του τυχαίου, κεωροφνται τρζλα από δθμοκρατίεσ και δικτατορίεσ ςε 
οικονομικά, κρατικά, πολιτικά και άλλουσ κοινωνικοφσ τομείσ, με αυςτθρζσ νομοκεςίεσ, 
αςτυνομίεσ και ςτρατοφσ, μυςτικοφσ και άλλουσ πλθροωοριοδότεσ, κωδικοποιοφσ κι 
ερμθνευτζσ, παρ' ότι θ κίνθςθ τθσ ηωισ ανατρζπει τζτοιου είδουσ πρότυπα, νόμουσ και 
ςυςτιματα, όχι τυχαία, απ' όπου ψυχολογικοφσ νόμουσ των δράςεων και αντιδράςεων, 
όπωσ και από νοιμονα υπζρβαςι τουσ.  
Ακόμα και οι λυςςϊδεισ επιςτθμοπρεπείσ επικζςεισ των μθχανιςτϊν και των διαλεκτικϊν 
επί, αωαιρζςεων, εκτοξεφονται από ςκοτεινά και «ςυνειδθτά» ςχζδια εξαςωαλίςεωσ, 
κυριαρχίασ και βολζματοσ από ωόβο του όποιου άγνωςτου παράγοντα, και ιδίωσ για να 
καταπνίγουν, όχι μόνον οικονομικά, πολιτικά και ςτρατιωτικά, αλλά και κουλτουρικά και 
κεολογικά και επιςτθμονικά ι όπωσ αλλιϊσ, κάκε λεφτερθ αντίλθψθ ι κριτικι, ι ό,τι άλλο 
το οποίο κα κλόνιηε τα κεωρθτικά και πρακτικά κι ακόμα τα λεκτικά και άλλα ςυμβολικά 
οχυρά τουσ.  
Και αντικζτωσ, όςοι βαςίηουν τθν αυτεπιβεβαίωςι τουσ, τθν αναρριχθτικι μανία τουσ και 
προσ τον «ουρανό» δικισ τουσ καταςκευισ, πιςτεφουν ςε κεϊκό ςχζδιο, ακριβϊσ από ίδια ι 
παρόμοια ςκοτεινά κίνθτρα διάρκειασ και ακαναςίασ του μανιϊδουσ εγωκεντριςμοφ και 
τθσ κακίασ του, ςυχνά πολφ πιο υποκριτζσ και άκρθςκοι, παρά οι άλλοι.  
Πςο επιμζνουμε να καταςκευάηουμε ςτακερότθτεσ, ςτατικότθτεσ και γνωςτά ι γνωρίςιμα, 
για να μθν ωοβάται ο κατακτθτικόσ εγωκεντριςμόσ μασ, προςωπικόσ και μαηικόσ, 
εωευρίςκοντασ ι ωανταηόμενοι και κϊδικεσ όπωσ μασ αρζςουν, τόςο θ κίνθςθ τθσ 
υλενζργειασ και τθσ ηωισ κα ανατρζπει όλα τα από εμάσ βολεμζνα, όπωσ ςυμωζρει μόνον 
τουσ αυτιςμοφσ μασ και τθ μανία μασ για κυριαρχία επί παντόσ ηϊντοσ και υπάρχοντοσ.  
Βαςιηόμενοι αποκλειςτικά ςε αυτά που αποδείχνονται μόνον εν μζρει ςωςτά και κάτω από 
οριςμζνεσ ςυνκικεσ, γενικοποιοφμε πολφ βιαςτικά, ςαν να ελζγχαμε τα πιο πζρα 
γνωρίςιμα άγνωςτα και μθ γνωρίςιμα άγνωςτα, όςο κι αν είμαςτε αναγκαςμζνοι να 
ανακεωροφμε για να μθ ςυμπεριωερόμαςτε ωσ εντελϊσ αυκαίρετοι.  



Ρόςεσ διαμάχεσ, πόςεσ δυςτυχίεσ, πόςοι εξευτελιςμοί, βαςανιςμοί και δολοωονίεσ και 
πόλεμοι ςε όλουσ τουσ τομείσ και τισ χϊρεσ, για βεβαιότθτεσ και εξαςωαλίςεισ και αξίεσ κι 
επιβιϊςεισ που κατόπιν αποδείχνονται ζμμονεσ ιδζεσ και καταςτροωικζσ δραςτθριότθτεσ.  
Πςο πιο μανιϊδεισ για υλικζσ, ςυναιςκθματικζσ και διανοθτικζσ αναρριχιςεισ εκ 
μειονεκτικότθτασ αλαηονικισ, τόςο πιο ςυγκεχυμζνοι, ωοβιςμζνοι κι επικετικοί εναντίον 
του παντόσ και του εαυτοφ μασ, τον οποίο υποτίκεται ότι υπεραγαπάμε και για χάρθ του 
πολφ ωροντίηουμε.  
Τα όςα εμείσ κάνουμε, αγανακτοφμε όταν μασ τα κάνουν άλλοι.  
Κακζνασ μασ είναι απολυταρχικόσ, αρχιπρονομιοφχοσ και μονοπωλθτισ αυςτθρισ 
αποκλειςτικότθτασ.  
Αλλά οι αυκαιρεςίεσ του κακενόσ, περιορίηονται από τισ αυκαιρεςίεσ των άλλων ωσ ο 
κακζνασ μασ.  
Εάν δεν ςυνζβαιναν περιοριςμοί, κακζνασ μασ κα προχωροφςε να κυριαρχεί επί οςτϊν και 
εριμων, πραγματοποιϊντασ ςτα ζξω τθν εντόσ εριμωςθ. Ρόςοι πολιτιςμοί, κουλτοφρεσ και 
κρθςκείεσ διαλφκθκαν, πόςα ςφμβολα και ςθμεία απόμειναν και απομζνουν δίχωσ κανζνα 
νόθμα και ωόρτιςθ αιςκθμάτων.  
Και ο ςθμερινόσ διεκνισ δυτικόσ πολιτιςμόσ, βαςιςμζνοσ ςτο ωόβο και τθν επικετικότθτα, 
πιο φπουλθ όταν καταςκευάηει «ειρινεσ» και «Κοινωνίεσ των Εκνϊν», ρομποτοποιϊντασ 
τθν ανκρωπότθτα, δεν αωινει οφτε τθν τζωρα, για να ξαναβλαςτιςει ηωι και πνευματικι 
καλλιζργεια ωσ ωοίνικασ, εκτόσ αν άλλεσ δυνάμεισ, τϊρα ανεκδιλωτεσ, επζμβουν, ϊςτε να 
ζχουν δικαίωμα τα διάςπαρτα μζλθ δθμιουργικισ μειοψθωίασ να μθν εξαναγκάηονται και 
να μθν καταδιϊκονται από τουσ ζνςαρκουσ δαίμονεσ και τουσ πράκτορζσ τουσ ι τουσ 
αωελείσ που κατζχουν όλεσ τισ κζςεισ, όλα τα ςταυροδρόμια και τισ προςβάςεισ.  
Υπάρχουν ζντιμοι που επικυμοφν το καλό, αλλά αυτοδιχάηονται και υποωζρουν, 
κατεχόμενοι από υπάνκρωπεσ δυνάμεισ και ψυχολογικά αιϊνων κατακάκια και 
βαςανίηονται από αυτοαντικζςεισ και αυτοαντιωάςεισ, όπου άλλο ψυχιςτικό τουσ κομμάτι 
«αποωαςίηει», άλλο «εκτελεί», μεταξφ πολλϊν που διεκδικοφν τθν επικυριαρχία, όπωσ 
αντίςτοιχα ςυμβαίνει και ςτθν οικογζνεια, ςτισ άλλεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και μεταξφ λαϊν, 
κρατϊν ι όποιων οργανϊςεων, εταιρειϊν και κρθςκειϊν, ωσ εντόσ κι ζξω κατατμιςεισ και 
ςυγκροφςεισ πολλαπλζσ και πολυεπίπεδεσ.  
Μεταξφ ςαρκικοφ, ψυχικοφ και πνευματικοφ ςϊματοσ ι επίπεδων λειτουργίασ, θ αντίκεςθ 
είναι καταςκευαςμζνθ από επεμβάςεισ του ομαδικοφ και του προςωπικοφ εγωκεντριςμοφ, 
επειδι τα είδωλα εαυτοφ, άλλων, κόςμου και «κεοφ», απορροωοφν ςχεδόν όλθ τθν 
ανκρϊπινθ ενζργεια, κι επεμβαίνουν, όςο το κατορκϊνουν, με τεχνάςματα, επιωζροντασ 
δυςλειτουργίεσ, δυςαναλογίεσ, αρυκμίεσ και νοςθρότθτεσ.  
Το ςαρκικό ςϊμα είναι χριςιμο και για μονωτιρασ και χωνευτιρι.  
Ωσ ςαρκικόσ μονωτιρασ, αποκλείει αικερικζσ και άλλων ενεργειακϊν πεδίων και όντων 
εκπορεφςεισ δονιςεων, ακτινοβολιϊν και κυμάτων, ϊςτε το ςφνολο που ονομάηεται 
ανκρϊπινο ον, να προςζχει το πιο επείγον, το οποίο είναι θ βιολογικι επιβίωςθ, όταν δεν 
υπάρχουν ι όταν παραμελοφνται τα περικϊρια και για πολλζσ άλλεσ ανάγκεσ άλλων 
επιπζδων.  
Επιπλζον, είναι και χωνευτιρι επιβαρφνςεων και αςτοχιϊν ι αμαρτιϊν, όπωσ λζνε οι 
κρθςκείεσ, με τθ λθςμονθμζνθ αρχικι ζννοια τθσ αμαρτίασ που ςθμαίνει αςτοχία, αποτυχία 
ςε ςχζςθ προσ τθ γνθςιότθτα και πολλαπλι υγεία του όντοσ.  
Το αποτζλεςμα αιϊνων αυτισ τθσ αςτοχίασ ι αμαρτίασ ι ακατανοθςίασ, είναι ο εκωυλιςμόσ 
του ςαρκικοφ ςϊματοσ, και θ ωκορά του ψυχικοφ και πνευματικοφ ςϊματοσ. Ζτςι, κι εδϊ 
ιςχφουν τα λόγια του Χριςτοφ: δεν μασ ωωελεί να κερδίςουμε ολόκλθρο τον κόςμο αλλά να 
χάςουμε τθν ψυχι μασ.  
Μερικοί από εμάσ, κατορκϊνουν να ενςαρκϊνονται ςε ιςχυρά βιολογικά ςϊματα, ενϊ 
είναι, ιδθ πριν ενςαρκωκοφν, ςχεδόν ςάπιεσ ψυχζσ. Αυτοί είναι πολφ επικίνδυνοι ωσ 
εντελϊσ αδίςτακτοι όταν κατορκϊνουν αναρριχιςεισ κι εξουςίεσ, ςυνδυάηοντασ και 
διαβολικισ ευλυγιςίασ τακτικι.  
Στο άλλο άκρο είναι υγιείσ ψυχζσ ενςαρκοφμενεσ ςε αςκενικά ςαρκικά ςϊματα και γι' αυτό 
δεν διακζτουν ιςχυροφσ βιολογικοφσ διαφλουσ ςωςτισ δράςθσ και ςωςτισ αποχισ.  
Επίςθσ, υπάρχουν και περιπτϊςεισ, όπου, άλλθσ διαςτάςεωσ όντα, επειδι δεν βλζπουν το 
αςτροωυςικό ςφμπαν, όπωσ οι ζνςαρκοι, δεν βλζπουν τισ άλλεσ των κόςμων και 
βιοςωαιρϊν διαςτάςεισ. Αυτά τα άλλα όντα, μθν γνωρίηοντασ, οφτε τουσ λειτουργικοφσ 
ςυνδυαςμοφσ τθσ επίγειασ ηωισ, τυχαίνει να διαςταυρωκοφν ςπάνια κάποια από αυτά δια 



μζςου ςτιγμϊν ανκρϊπινου ςεξ, όποτε παγιδεφονται ςτον εγκζωαλο, μαηί με άλλουσ ιδθ 
ςυγκάτοικουσ παραςιτικοφσ ι προςωρινοφσ.  
Ο ανκρϊπινοσ εγκζωαλοσ καταντά «πολυκατοικία», παράλλθλα και διαςταυροφμενα προσ 
τα επιψυχίδια παράςιτα και τα ψυχολογικά κατακάκια αιϊνων.  
Αυτό είναι το γεγονόσ. Αλλά ο αωελισ επιςτιμων, μανιακόσ των αποδείξεων, όςο και αν 
είναι ωκαρμζνθ ψυχι κι εκωυλιςμζνεσ αιςκιςεισ, αναωωνεί: ποφ είναι οι αποδείξεισ;  
Θ όποια ανεπαρκισ ι ανόθτθ ερϊτθςθ, χρειάηεται τθν αςτείαν απάντθςθ: ιδοφ οι 
αποδείξεισ, τισ ζχω ςτθν τςζπθ μου.  
Σφμωωνα προσ αυτοφσ, τα πάντα πρζπει να είναι κατ' επανάλθψιν αποδείξιμα και ιδίωσ 
εκμεταλλεφςιμα για χάρθ των αωεντικϊν τουσ χρθματοδοτϊν κι εξουςιαςτϊν, για να 
επιτρζπεται να υπάρχουν και να ςυμβαίνουν ςφμωωνα προσ τθν αναγκαιότθτα 
επαναλιψεωσ όποτε αυτοί το κελιςουν ι το ορίςουν.  
Μια τζτοια «επιςτθμονικι» κραςφτθτα, πολφ μοιάηει με τισ παπικζσ, τισ ςταλινικζσ, τισ 
χιτλερικζσ και τισ δθμοκρατομυςτικοαςτυνομικζσ «ιερζσ» ανακρίςεισ για αποδείξεισ 
ενϊπιον των οποιωνδιποτε εκωυλιςμζνων και ανεπαρκϊν ειδικϊν και γενικϊν πρακτόρων 
και αωελϊν τθσ κάκε εξουςίασ κατεςτθμζνων και αντικατεςτθμζνων.  
Ρόςεσ ωορζσ είμαςτε βεβαιότατοι και γι" αυτό αυςτθρότατοι κριτζσ και τιμωροί, τθν κάκε 
ωορά λθςμονοφντεσ τισ εξ ανάγκθσ και αποδείξεων ανακεωριςεισ, αμωιβολίεσ, 
διςταγμοφσ. Λιγοςτοί μακαίνουν από πακιματα.  
Ενϊ είμαςτε από εντόσ κι απζξω χωριςμζνοι, μανιωδϊσ χωρίηουμε και δια ψευτοενϊςεων.  
Υλιςτζσ και ιδεαλιςτζσ και αςκθτζσ, ςε τι διαωζρουν;  
Κλίμακεσ και πρωταρχικότθτα, αςτάκμθτα και μθ γνωρίςιμα, μετατρζπονται ςε γνωςτζσ 
«επιςτθμονικζσ», λαϊκζσ και άλλεσ λζξεισ ι «νόμοι», εριμθν τθσ Υπερνομίασ και του 
Άδθλου, όπωσ κι εριμθν των ςκοτεινϊν κινιτρων μασ και των αλλοπρόςαλλων επικυμιϊν 
μασ που δεν είναι ςτοιχειϊδεισ βιολογικζσ ανάγκεσ.  
Εάν υλιςτζσ, ιδεαλιςτζσ και αςκθτζσ όλων των ειδϊν και αλλθλοςυγκροφςεων, κα 
μποροφςαν να πλθςιάςουν λιγάκι το ιλιγγιϊδεσ και υπερευαίςκθτο τθσ υλενζργειασ και τθ 
μυςτθριακι τθσ φπαρξθ, δεν κα διζπρατταν τόςεσ βλακείεσ ςτο όνομα τθσ φλθσ, τθσ ιδζασ, 
τθσ ενζργειασ ι του «κεοφ» δικισ μασ καταςκευισ.  
Για τουσ μθ ωρουροφντεσ εαυτόν ετεροκίνθτουσ από εντόσ κι από ζξω, θ ςπατάλθ τθσ 
ενζργειασ μασ ςε «κετικά», είναι το κλείςιμό τουσ προσ τθν ανανζωςθ, τθν ριηικι αλλαγι ι 
μετάνοια και τθ κεία Χάρθ.  
Τϊρα ζρχεται θ ϊρα για φπνο.  
Σθκϊνεται, ρίχνει μια ματιά ςτων «βουβϊν» κυμάτων τθ κάλαςςα, αςπάηεται τον γειτονικό 
μονιρθ πεφκο, χαϊδεφει τον διπλανό ευωδιαςτό κάμνο, πιάνει λίγο χϊμα, χαιρετά τον 
ουρανό ωσ πρωτόγονοσ, ευγνϊμων προσ όλα, και πάει ςτθ ςπθλιά για φπνο βακφ, γλυκό, 
εντελϊσ δωρεάν φπνο ευτυχίασ και αναηωογονιςεωσ, επειδι ςε βάκοσ ςταματά θ ςκζψθ 
και δεν λειτουργοφν όνειρα, εκεί όπου ανοίγεται θ κφρα κυκλοωορίασ τθσ ηωτικισ 
ενζργειασ τθσ γιινθσ βιόςωαιρασ, θ οποία, όπωσ και τα ςφμπαντα, βρίςκεται υπό τθν Σκζπθ 
Ενζργειασ Κείασ.  
  
  

ΧΤΦΗ ΜΠΕΣΟΝ ΚΑΙ ΔΑΚΡΤΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 
 
Θ κακοκαιρία και θ κφελλα πλθςιάηει, αλλά δεν ιρκε ακόμα προσ τα εδϊ. Σε ευαίςκθτουσ 
οργανιςμοφσ όπωσ είναι τα ψάρια, τα ηϊα, τα ωυτά και λιγοςτοί άνκρωποι, λειτουργεί 
αυκόρμθτα υπεραιςκθτιριο που τα προειδοποιεί, δϊκε και πζρα από τον εγκζωαλο, τα 
ενεργά και πακθτικά ανακλαςτικά, και ςε ςχζςθ προσ τον άνκρωπο, δϊκε και πζρα από τθ 
ςκζψθ και τα προϊόντα τθσ, που είναι λζξεισ, εικόνεσ και λογικιςμοί, ανίκανοι να πάνε πιο 
πζρα από κρυωζσ και ωανερζσ μνιμεσ ι γνϊςεισ.  
Ο ερχομόσ αυτισ τθσ κακοκαιρίασ, προαιςκθτισ από τα τζκνα τθσ ωφςθσ, εκτόσ από τουσ 
ανκρϊπουσ, επειδι αυτοί, ωσ τζκνα τθσ ωφςθσ και του Κεοφ απομακρφνκθκαν και από τα 
δυο, ωανταηόμενοι ότι κατορκϊνουν να αντικακιςτοφν ωφςθ, Κεό και ςφμπαντα, 
εξουςιαςτζσ εκ παραωροςφνθσ, εξουςιαςτζσ ωανταςιϊςεων που κατορκϊνουν να τισ 
πραγματοποιοφν τόςο, όςο χρειάηεται για να αποδείχνονται απερίςκεπτοι, 



μανιοκατακλιπτικά νοςθρότατοι και καταςτροωικά απελπιςμζνοι αλαηονικοί 
μειονεκτικότατοι.  
Θ ψυχολογικι και κοινωνικι πφκνωςθ ςκοτεινϊν πακϊν και αλλοπρόςαλλων επικυμιϊν 
που δεν ζχουν τίποτε το πρακτικό, το βιολογικό και το ανκρϊπινο, ςυμβαίνει αυτά τα λίγα 
χρόνια ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ και τθν Λαπωνία.  
Οπωςδιποτε κα ξεςπάςει ςε λίγο καιρό και κα γκρεμίςει όλεσ τισ κεωρίεσ περί 
ευκφγραμμθσ προόδου, περί ανκρϊπινθσ λογικισ, όπωσ και τα κθρφγματα «διαωωτίςεωσ» 
με ςυμπεριωοριςμοφσ (μπθχαίθβιοριςμ), δαρβινιςμοφσ, νεοδαρβινιςμοφσ, αςτιςμοφσ, 
μαρξιςμοφσ, ωιλελευκεριςμοφσ και παρόμοια.  
Του χάουσ τα μάτια μασ βλζπουν 
ιρωεσ χαρτζνιοι 
τιποτζνιοι 
ζξω από τθσ ηωισ το ρυκμό.  
 
Ρριν από τουσ δυο τελευταίουσ ιδίωσ αιϊνεσ, θ παρακμι των κρθςκειϊν από τισ 
αντεπικζςεισ του αςτιςμοφ και των επιςτθμϊν, ςυμπλθρϊνει τισ επικζςεισ των κρθςκειϊν, 
που μετατρζπονται ςε ειδωλολατρείεσ και τυπομανίεσ.  
Θ νζα αςτοκομμουνιςτοωαςιςτικι κρθςκεία του υλιςμοφ, μπορεί να ςυμπυκνωκεί ςε 
αποτελζςματα, ςε αυτοφσ τουσ ςτίχουσ:  
Σωινα θ ψυχι μασ ςτο μπετόν με τθ ςκουριά και βρϊμα 
τα μάτια χφνουν δάκρυα πετρελαίου.  
Καρδιά, μπενηινοκικθ των μοτζρ 
ςτάηει γοργά το πιόμα 
τθσ αγωνίασ, του ςπαραγμοφ.  
 
Ππωσ άλλοτε οι λαοί καταντοφςαν πολτόσ κρθςκολθψίασ και προκαταλιψεων, αντίςτοιχα 
ςιμερα ζχουν καταντιςει δια τθσ ευκφγραμμθσ «διαωωτίςεωσ» και τθσ ευκφγραμμθσ 
προόδου, μπετόν οπλιςμζνο με ςίδερα, αντί ςάρκα και ηωι οπλιςμζνθ με αιςκαντικι, 
άχρονθ νοθμοςφνθ.  
Εάν οι ςυγκινιςεισ τουσ δεν εξυπθρετοφςαν ανόθτα τισ εταιρείεσ πετρελαίου και ατςαλιοφ, 
οι οποίεσ κυβερνοφν και τισ κυβερνιςεισ, οργανϊνοντασ πολζμουσ και ψευτοκουλτοφρεσ 
δικαιολογιϊν, ο διεκνισ ωεουδοαςτιςμόσ, δεξιόσ, κεντρϊοσ και αριςτερόσ δεν κα 
προωκοφςε πλαγίωσ του διάωορουσ Στάλιν, Χίτλερ και Χιροχίτο, για να τουσ χειρίηεται με 
κζρδθ και δόξεσ του μθδενιςμοφ.  
Αυτά και άλλα, ςφμωωνα προσ αρχθγοφσ, ςτελζχθ και οπαδοφσ με κορμί από μπετόν και με 
δάκρυα, που ςτάηουν πετρζλαιο, καρδιάσ που κινείται με μπενηίνα αντί για αίμα και 
οξυγόνο, μιςοφν αυτά και άλλα παρόμοια νοιματα που τουσ αντιπροςωπεφουν ωσ 
κατεχόμενουσ από υπάνκρωπεσ δυνάμεισ, ςτο όνομα τθσ λογικισ, τθσ προόδου, τθσ ευηωίασ 
και τθσ ευτυχίασ.  
Πςο πιο πολφ μπετόν αρμζ είμαςτε, με δάκρυα πετρελαίου, ςυμβολίηοντασ τθν κατάςταςι 
μασ με φλεσ του ςυρμοφ αυτισ τθσ περιόδου, τόςο δεν αιςκανόμαςτε αυτι τθν πραγματικι 
μασ κατάςταςθ και τα γεγονότα που κάνουμε, τα τζλεια και λογιςτικότατα οργανωμζνα.  
Τζτοιεσ διαπιςτϊςεισ, απ' όπου κι αν προζρχονται, δεν χρειάηονται αναλφςεισ και 
μεκοδολογίεσ όποιου είδουσ, για να αποδειχκοφν, επειδι διαπράττουμε αυταπόδεικτα και 
πολφ χοντρικά.  
Αλλά ωουςκωμζνοι από άλλου είδουσ κι επίπεδου προκαταλιψεισ, υποβολζσ, 
αυκυποβολζσ, επιβολζσ και ςκοταδιςμοφσ, δεν αντιλαμβανόμαςτε αιςκαντικά και απ' 
ευκείασ ςτοιχειϊδθ και πολφ κοντινά εντόσ μασ κι ζξω μασ, ωλυαρϊντασ για γαλαξίεσ, 
μικρόβια, ιδανικζσ πολιτείεσ, παρελκόντα και μζλλοντα επί Γθσ ι Ουρανοφ.  
 
Ρεριςτρζωει ζνασ κάποιοσ τθ βίδα 
αρπαγμζνοσ ςε γρανάηι μθχανισ.  
Ο γραωειοκράτθσ οδθγεί με το χαρτοωφλακα.  
Και όλοι προκυμότατοι κι ενκουςιωδϊσ πανζτοιμοι, κυςιάηουμε άλλουσ και κυςιαηόμαςτε, 
δικεν για τθν πολφ κοντινι, πολφ εφκολα ευκφγραμμθ ευτυχία εξ υποβολϊν και 
αυκυποβολϊν. Τι να τθν κάνουμε τζτοια ηωι; Ο μζγασ πόλεμοσ τθσ αξίηει.  
Αωοφ όλα πακαίνουν αντιςτροωι από υπερβολζσ των άκρων και από παρανοϊςμοφσ 
ψευτοωιλελεφκερων κζντρων, κάκε νίκθ μετατρζπεται ςε ιττα και κάκε ιττα μετατρζπεται 



ςε νίκθ διαωορετικι, θ οποία με τθ ςειρά τθσ είναι διαωορετικι ιττα δια τθσ νίκθσ των 
θττθμζνων, ϊςτε τελικά μόνον υποβιβαςμόσ των ανκρϊπινων όντων ςυμβαίνει, πολφ πιο 
κάτω από ωυτά, ηϊα και κακοδαίμονεσ, όντα τα οποία είναι τζλεια ςτο είδοσ τουσ και ςτο 
επίπεδο τουσ.  
Οι ςκφλοι του PAVLOF και οι ποντικοί του SKINNER, ςε ςυνδυαςμό με του FREUD τον 
πανςεξουλιςμό, μαηί με άλλα, ςυνκζτουν τουσ ψυχολογικοφσ μθχανιςμοφσ εγωκεντρικισ 
μανιϊδουσ και νεκρόωιλθσ άμυνασ, ϊςτε και ςτον κεωρθτικό, ςτον «κεραπευτικό» και ςτον 
«πνευματικό» τομζα τθσ ανόθτθσ διεκνοφσ ιντελιγκζντςιασ ωραςεολόγων, εικονιςτϊν και 
ςκελετιςτϊν, να επικρατεί χυδαιότθτα, μθχανιςτικότθτα, αποβλάκωςθ και ιςοπζδωςθ 
ανεξαρτιτωσ «ιςμϊν», ςχολϊν, τεχνϊν, τεχνοτροπιϊν, αρχαϊςμϊν, μελλοντιςμϊν, προ, 
μετά και υπερμοντερνιςμϊν, ρεαλιςμϊν και υπερρεαλιςμϊν, παραδόςεων και 
αντιπαραδόςεων.  
 
Στρόβιλοι ςκόνθ 
μόνθ 
πατθμζνθ ψυχι.  
Γιατί να μασ κλζψουν τθν ενζργεια 
τθν τόλμθ κι αωοςίωςθ τθσ νιότθσ;  
Σκεφθ, κουτιά ςτθ ςειρά:  
ςχιηοειδισ και παρανοειδισ 
ωτωχι ανκρωπότθσ.  
Αλλά πϊσ τολμά θ ποίθςθ τθσ ηωισ να αιςκάνεται, να προαιςκάνεται και να εκωράηει 
ψυχικά, ςωματικά, κοινωνικά και οικουμενικά ςυμβαίνοντα όπωσ ςυμβαίνουν, αλλά όχι 
όπωσ ςυμωζρει ςτουσ εκάςτοτε Στάλιν, Χίτλερ και τουσ κεντροψευτοδθμοκράτεσ και ςτουσ 
εκάςτοτε πράκτορεσ και αωελείσ εκτελεςτζσ εντολϊν, διαταγϊν και ςυνταγϊν ι 
ςυνκθμάτων και χαπιϊν;  
Αυτό το κακοφργθμα το πλθρϊνει πολφ ακριβά εκ των άνω κι εκ των κάτω, για να μθν 
υπάρχει οφτε ζνασ πνευματικά τολμθρόσ και νοιμων ςε αυτόν τον πλανιτθ, οφτε αμυδρι 
ακτίνα εξ άλλου ωωτόσ, εκτόσ από τουσ θλεκτρικοφσ λαμπτιρεσ των πρακτόρων και των 
αωελϊν ι πονθρϊν.  
 
Εςφ που κοιτάσ ςιωπθλά 
ωρόνιμοσ δεν ιςουν 
πολλοί, χυδαία, δειλά κα ςε πατιςουν.  
Τρίηουν τα δόντια θχθρά 
αυκεντίεσ βαρφγδουποι γδοφποι 
για να μπεισ ςε καλοφπι 
όπωσ αυτοί δίχωσ χαρά.  
 
Είναι πολφ ωυςικό να τα κατεβάηουμε όλα ςτο επίπεδο τθσ ζςχατθσ κατάπτωςισ μασ, του 
μεγαλοαςτιςμοφ, του Στάλιν και του Χίτλερ.  
Τι να τον κάνουμε το Κεό, αωοφ κεό ζχουμε αυτοφσ ι τουσ αντίςτοιχουσ ανά τουσ αιϊνεσ με 
διαωορετικά ονόματα.  
Άρα, δϊκε και πζρα από τα πακθτικά κι ενεργθτικά ανακλαςτικά, τίποτε δεν υπάρχει. Γι' 
αυτό αγωνιηόμαςτε να καταςκευάςουμε τον μθχανιςτικό υπεράνκρωπο ι υπερρομπότ, 
ϊςτε ωσ υπεράνκρωποι να διαπαιδαγωγιςουμε και να διορκϊςουμε ι «εξανκρωπίςουμε» 
ολόκλθρο το ςφμπαν.  
Ο υπάνκρωποσ διανοουμενιςμόσ διεκνϊσ, αποδείχνεται προκυμότατοσ καταςκευαςτισ 
κεωριϊν και ψευτοκουλτοφρασ για χάρθ του Στάλιν, του Χίτλερ, του Χιροχιτο και τθσ 
διεκνοφσ μεγαλοαςτικισ αυτοανταγωνιηόμενθσ Αρχιςπείρασ που χειρίηεται μικρότερουσ 
ανταγωνιςμοφσ και πολζμουσ.  
Ουρανοξφςτεσ παγεροί και πυραμίδεσ Φαραϊ 
το Οικουμενικό Εγϊ 
τείνει το δάκτυλο ψθλά, αικζρια να καλφψει 
το χάοσ, τθ νζκρα τθσ ψυχισ, τθν παγερι μασ μοναξιά,  
τθν πανανκρϊπινθ κλίψθ.  
 



Οι επιςτιμονεσ παντοφ, ακόμα πιο δουλικοί ςτισ ςπείρεσ και ςτισ Αρχιςπείρεσ αόκνωσ 
εωευρίςκουν, καταςκευάηουν κι εωαρμόηουν όλο και πιο βλαβερά τεχνιματα και όπλα ςε 
τεχνοκοινωνίεσ, παραςφροντασ και υπανάπτυκτουσ λαοφσ, ιδθ ξεριηωμζνουσ και 
διαλυόμενουσ από τισ άμεςεσ και πλάγιεσ αποικιοκρατίεσ, εκ των οποίων οι πιο χοντρικά 
τρομοκρατικζσ είναι του υπερτςάρου Στάλιν, ελεγκτι και καταπιεςτι ακόμα και ωωνϊν 
ςτθν ζρθμο, ϊςτε όλα να ιςοπεδωκοφν, όπωσ και δια του παναμερικανιςμοφ του κεοφ - 
Δολαρίου.  
 
Οδοιπόροσ ςε καιρϊν αλλαγζσ, άκου του ανζμου το ςωφριγμα 
θ κφελλα ζρχεται, θ πείρα δεν διδάςκει.  
Ακροάςου το απζραντο Άςτυ μασ 
εκεί που ανακατεφεται ο Τρόμοσ με Χρυςάωι.  
Ο ςταλινικόσ Τρόμοσ, ταιριάηει πολφ με το κεό - Δολάριο, προκαλϊντασ τθ δυτικι Ευρϊπθ, 
θ οποία απαντά δια του χιτλερικοφ πανγερμανιςμοφ, όπωσ και δια του πανιαπωνιςμοφ.  
Θ εποχι πϊσ πζραςε, οι γενιζσ τθσ Άνοιασ πϊσ πζραςαν κατακτϊντασ δίχωσ οίκτο και χαρά, 
για τθν Ιττα τθ μεγάλθ 
Οι αυκεντίεσ και μακθτείεσ του κόςμου τοφτου, ςυμμορωωμζνεσ ςτο προτελευταίο ςτάδιο 
τθσ μθχανιςτικότθτασ και του υλιςμοφ, χονδροειδοφσ και διαλεκτιςμοφ, ιςοπεδϊνοντασ 
εικονικά βακμίδεσ και κλίμακεσ βιοςωαιρϊν και κόςμων, γι’ αυτοφσ κζντρο κάκε ηωισ και 
υλικότθτασ είναι ο πλανιτθσ Γθ και θ βιοςωαίρα του.  
Και ςαν να ζχουν ανακαλφψει όλα τα μυςτικά τθσ ηωισ και τθσ δθμιουργίασ, 
ςυμπεριωζρονται ωσ κεοί – δικτάτορεσ και επί ζναν αιϊνα ςυνεχίηονται ακόμα οι 
διαπλθκτιςμοί μεταξφ υλιςτϊν, ηωικοδυναμιςτϊν και πνευματιςτϊν, ςαν να μθν ιταν όλα 
αυτά μζςα ςτθν ίδια κακοδικι ακτίνα δθμιουργίασ ωσ υλοποίθςθ του πνεφματοσ κι 
εκπνευμάτωςθ τθσ φλθσ, θ οποία είναι ενζργεια, δθλαδι κάτι μυςτθριακό, ωευγαλζο, 
απροςδιόριςτο, πολυεπίπεδο πεδίων και υπερπεδίων μορωοποιϊν και άμορωων.  
Αλλά όςο θ νζα ωυςικι υποχωρεί, ανακεωρεί, «νεωελϊνεται», τόςο θ βιολογία, ο 
νεοδαρβινιςμόσ, ο μαρξιςμόσ και ο αςτοωαςιςτοκομμουνιςμόσ πρακτικεφεται υπθρετϊντασ 
αρχαϊκά νεοβαρβαριςμοφσ και τουσ επερχόμενουσ ςατανιςμοφσ και μθδενιςμοφσ.  
Για όλα τα πράγματα ο άνκρωποσ, επειδι μόνον αυτόσ είναι το μζτρο και ο κακζνασ μασ 
παντοκράτωρ – μονοκράτωρ εναντίον αλλιλων και παντόσ ηϊντοσ και υπάρχοντοσ μαηί με 
τουσ απεςταλμζνουσ του κεοφ, τουσ αγίουσ, τουσ μάρτυρεσ κάκε μαρτυρίασ και μαρτυρίου, 
κι εναντίον του Κεοφ, τον οποίο ιδθ ζχουν λεκτικά «ςκοτϊςει», τι απομζνει ςτουσ 
δεξιοκεντροαριςτεροφσ, αςτοωαςιςτομαρξιςτζσ, πλατωνιςτζσ, ωροχδιςτζσ και παρόμοιουσ 
τερατϊδεισ πατζρεσ νεότερων αυκεντιςμϊν, ςυγκριτιςμϊν, ανταγωνιςμϊν, διωγμϊν και 
πολζμων, εκτόσ από το να προετοιμάηονται για τον δεφτερο διεκνι πόλεμο, χειρότερο και 
δολιότερο;  
Ροιοσ είναι αυτόσ, εκεί ςκυωτόσ, μοιραίοσ, ςτερθμζνοσ 
διϊκτθσ όλων κι εαυτοφ δίχωσ χαρά ηωισ;  
Ο ιςοβίτθσ που κοςμεί τουσ τοίχουσ τθσ εντόσ του ωυ- 
λακισ 
πολυςκλάβοσ και ςτα ζξω και διϊκτθσ διωκόμενοσ.  
Εξόριςτοι ςχεδόν ςτο ζςχατο τθσ μθχανιςτικότθτασ, άγγελοι ςατανοειδείσ, ζκπτωτοι από 
λιγότερο μθχανιςτικζσ διαςτάςεισ, επιλιςμονεσ και οφτε καν νοςταλγοί με τθ ςωςτι ζννοια 
τθσ λζξθσ, είμαςτε υπεριωανοι, μετατρζποντασ τθν ακλιότατθ οντικι μειονεξία μασ, ςε 
χρυςό κανόνα ηωισ.  
Ο δζκτθσ τϊρα, ο άπειρα ενδεχόμενοσ 
λεπταίςκθτα πονϊντασ άνευ πόνου 
ωκαρτά αιχμθρόσ, τεμαχίηει εαυτόν.  
Χάνουμε τα εδάωθ, που για τθ γνωριμία τουσ αγωνι- 
ςτικαμε 
ακοφγοντασ, όχι τθν πζραν αγαλλίαςθ 
αςτιρικτθσ του Πλου ενδιαίτθςθσ 
αλλά τθσ πράξθσ τθν κλαμζνθ επιβίωςθ 
κφματα κυμάτων δίχωσ εγριγορςθ.  
Λδοφ θ προαιϊνια κφελλα επαωίεται 
από ςυμπόνια για τισ τρζμουλεσ ηωζσ 
να δρα το δθλθτιριο του χρόνου 



και ςφνορα ωσ ωράγμα εναντίον τθσ Κενότθτασ 
ενϊ δεν υπάρχει εχκρόσ.  
Πποια γλϊςςα, όποιο ςφμβολο, όποια πεηότθτα, ποίθςθ και ςιωπι, δεν κατορκϊνει να 
εγγίξει ςχεδόν νεκρζσ ψυχζσ και εκωυλιςμζνα ςϊματα ςυνανκρϊπων.  
Ρειραματιςτζσ επί ηϊων και ωυτϊν και μικροβίων, απ' όπου ςυμπεραίνουν και για 
ανκρϊπουσ και για ανατομοφμενα ανκρϊπινα πτϊματα, παρατθροφν μόνον τα πακθτικά 
και τα ενεργθτικά ανακλαςτικά που είναι μετριςιμα, αλλά όχι και το τι αιςκάνονται και πϊσ 
ανταποκρίνονται ωιλικά προσ ωιλικά ωερόμενουσ, ενϊ ανάμεςα ςε ανκρϊπουσ, όςοι 
τείνουν χζρι αλθκινισ ωιλίασ, ςυνομιλίασ και ςυνεργαςίασ ζντιμθσ, κατευκείαν ι πλαγίωσ 
το κόβουν, κριςκοι και άκρθςκοι, εξουςιαςτζσ κι εξουςιαηόμενοι, επιςτιμονεσ, 
κουλτουρικοί και λαϊκοί.  
Γι' αυτό Στάλιν, Χίτλερ, Χιροχίτο και αςτοψευτοδθμοκράτεσ κριαμβεφουν, ενωμζνοι όλοι ςε 
ψυχολογικό υπόβακρο, ωσ ανταγωνιςτικοί τρόποι κακουργίασ, με διαωορετικζσ ονομαςίεσ 
ανά τουσ αιϊνεσ, όπωσ και ςιμερα.  
Μςωσ ζρκει εποχι, όπου κα διαχωριςτοφν τα ηιηάνια από τα ςιτθρά, εάν αυτόσ ο κόςμοσ 
πρζπει να επιηιςει.  
Στου Κεοφ τα ςφμπαντα, υπάρχουν για όλουσ ςτακμοί, διαμονζσ και μονιμότερεσ κατοικίεσ, 
εκτόσ από όςουσ δεν χρειάηονται ηωι κι επιβίωςθ, οφτε μόνο τθν δικι τουσ αυτοεξόντωςθ, 
αλλά εκδίκθςθ εναντίον του Ραντόσ.  
 
 

Ο ΠΛΟΤΣΟ ΣΗ ΖΨΗ 
 
Σιμερα κάνει παράκτειο περίπατο, από βράχο ςε βράχο, κολυμπϊντασ όπου ο τόποσ είναι 
αδιάβατοσ.  
Βλζπει δυο ωϊκιεσ αςυνικιςτου χρϊματοσ και μεγζκουσ. Δεν κινοφνται από τον κάπωσ ίςιο 
βράχο όπου κάκονται. Τον κοιτάηουν άωοβεσ, ςαν να μθν είχαν ποτζ ξαναδεί άνκρωπο, 
αυτόν τον ανελζθτο εχκρό του εαυτοφ του και παντόσ ηϊντοσ και υπάρχοντοσ, αυτόν τον 
βιαιότατο δικεν μθ βίασ υποκριτι.  
Μιπωσ τυχόν ενοχλθκοφν οι δυο ωϊκιεσ, αυτόσ τισ παρακάμπτει.  
Ανθωορίηοντασ ζχει ςτακεί ςε μικρό ίςωμα, αγναντεφοντασ το πζλαγοσ και τα άλλα νθςιά 
του Αιγαίου και τθ Χαλκιδικι, ςε ϊρα αικρίασ.  
Σε λίγο εμωανίηονται λίγα μικρά μυρμιγκια, επωωελοφμενα από τθ ςθμερινι λιακάδα. Τα 
καλεί ςε πρόγευμα. Δυο από αυτά ωεφγουν. Αλλά, κακϊσ αυτόσ ςθκϊνεται να ωφγει, 
καταωκάνει λεγεϊνα μυρμθγκιϊν, αρχίηοντασ να μεταωζρουν τθ δωρθκείςα τροωι ςτθ 
ωωλιά τουσ.  
Μπορεί ο άνκρωποσ να πλθςιάςει τόςο πολφ τον κόςμο του δελωινιοφ, του αετοφ, τθσ 
ςαφρασ, του μυρμθγκιοφ, τθσ ωϊκιασ, του δαίμονα ι του αγγζλου, αιςκανόμενοσ και 
κατανοϊν ςαν να βρίςκεται ςτα επίπεδα τθσ άλλθσ οντότθτασ, χωρίσ να χάςει αυτό που ο 
ίδιοσ είναι; Μόνον θ αγάπθ κατορκϊνει, ςυναντϊντασ τθ ωϊκια να «ωωκίηει», 
ςυναντϊντασ τον άγγελο να «αγγελίηει» ι τον δαίμονα και να κατανοεί ακριβϊσ τα 
τεχνάςματά του, ςαν να ζχει δαιμονιςτεί;  
Για μερικζσ υπάρξεισ αυτό είναι εφκολο, αλλά δφςκολο για τον άνκρωπο.  
Σε αρχαίουσ μφκουσ ςυμβαίνουν μεταμορωϊςεισ ανκρϊπων ςε ηϊα ι με ςϊμα άλλων 
ανκρϊπων, υποχκόνια ανόργανα αικεροειδι όντα που εμωανίηονται με ςϊμα και 
ικανότθτεσ ανκρϊπινεσ, άγιοι που πζκαναν και προςωρινά εμωανίηονται ςε οριςμζνουσ 
ανκρϊπουσ, με ςάρκα και οςτά ι με ηωθρό ψυχικό ςϊμα, άνκρωποι που ηουν εκατοντάδεσ 
και χιλιάδεσ χρόνια, εμωανίςεισ του ίδιου ανκρϊπου ςε ταυτόχρονα δυο τόπουσ, μακριά ο 
ζνασ από τον άλλο και άλλα διάωορα.  
Μετακινιςεισ τθσ αντίλθψθσ, για λίγο ι μονιμότερα, οριηόντια ι κάκετα, ι πζρα από τα 
δυο, ςθμαίνει, όχι μόνο κίνδυνο ι τρζλα, αλλά και μετακινιςεισ προσ απερίγραπτα πλοφτθ 
ηωισ και υπάρξεωσ κόςμων και βιοςωαιρϊν προσ τα κάτω και προσ τα πάνω κι ενδιάμεςα, 
πλοφτθ με κόςμουσ μζςα ςε κόςμουσ και ςφμπαντα μζςα ςε ςφμπαντα, οκτάβεσ μζςα ςε 
οκτάβεσ και ιχο που περιζχει κλίμακεσ μζςα ςτθ μονάδα του, με αποςτάςεισ 
ςυμβολιηόμενεσ με δυο μθδενικά μεταξφ δυο κόςμων.  



Άβυςςοι κόςμων. Τι γνωρίηει, τι αιςκάνεται, τι νοεί, τι περιζχει και τι είναι άνκρωποσ; Ο 
προσ τα κάτω μεταςχθματιςτισ αντιλθπτικισ αιςκαντικισ ενζργειασ, δεν ζχει εφκολο προσ 
τα πάνω ενεργειακό ενιςχυτι, επειδι ο άνκρωποσ ςπαταλά μάταια τθν ενζργειά του και 
είναι τυωλόσ ενϊπιον βακμίδων αυκόρμθτθσ ολοκινιςεωσ βακμίδων του Άχρονου και 
Αιϊνιου.  
Το κείο μπορεί να κατεβαίνει όταν χρειάηεται, ζωσ το ζςχατο ςκαλοπάτι πλαςμάτων 
δυςτυχίασ, αιςκανόμενο τθ δυςτυχία τουσ κακϊσ και τθ χαρά τουσ, ενϊ τα πλάςματα και 
ιδίωσ οι άνκρωποι, ςτθν κατάςταςθ που βριςκόμαςτε, όχι μόνο δεν επικοινωνοφμε, αλλά 
οφτε κατορκϊνουμε να ςυνεννοοφμαςτε με λζξεισ κοινότατεσ, επειδι κακζνασ τισ ωορτίηει 
ςυνειρμικά με τθν εκάςτοτε ενεργοποιοφμενθ ωάςθ δεςμίδων κρυωισ και ωανερισ μνιμθσ 
και αυτισ ςε εμπλοκι, ςυνταυτιηόμενοι προσ ψυχιςτικά αναδυόμενα για ζκωραςθ και 
δράςθ. Αυτό ςθμαίνει ανκρϊπινθ ςυνείδθςθ.  
Τϊρα το βράδυ, ο ουρανόσ είναι εντελϊσ αίκριοσ.  
Ξαπλωμζνοσ πάνω ςε ξθρά χόρτα ζξω από τθ ςπθλιά,  
βλζπω τ' αςτζρια.  
Τριςεκατομμφρια γαλαξίεσ υλοχθμικοί και αικερικοί. Σε αυτοφσ, τριςεκατομμφρια 
κατοικοφμενοι πλανιτεσ. Ιλιοι μικροί και μεγάλοι και ςελινεσ περιςςότερεσ από μια ςε 
θλιακά ςυςτιματα και ςε κάκε πλανιτθ.  
Θ Γθ μόριο ςκόνθσ εντελϊσ αςιμαντο, αλλά θ εγωμανία των ανκρϊπων καταςκευάηει τα 
ψευτομεγαλεια τραγικισ αςτειότθτασ.  
Για μασ, μόνον ο νεκρόωιλοσ αυτιςμόσ υπάρχει ςτον κακζνα μασ, και ο κακζνασ αποκλείει 
των άλλων τον αυτιςμό. Αποκλείουμε και το ςφμπαν και όλα τα όντα, εκτόσ εάν δζχονται να 
γίνουν τυωλά εργαλεία του εκ μειονεξίασ αλαηονικοφ μεγαλείου μασ. Ο κάκε αδφναμοσ και 
ςτερθμζνοσ κακομοίρθσ, μόλισ βρει ι αρπάξει δφναμθ, εξουςία και όπλα, μετατρζπεται 
αδίςτακτα ςε τφραννο και ανελζθτο δυνάςτθ, αγωνιηόμενοι μάταια να 
υπεραναπλθρϊςουμε τθν κουωότθτά μασ και τθν τιποτζνια μασ φπαρξθ, πάντα ςτερθμζνοι 
ακόρεςτοι, πάντα μειονεκτικοί αλαηόνεσ και ωσ επιδεικτικοί ταπεινόωρονεσ, ςκλθροί και μθ 
κατανοοφντεσ ςαδομαηοχικοί, και ωσ «κριςκοι», πιο δθλθτθριϊδεισ οχιζσ κι ευλαβικότεροι 
ψευτοςεβάςμια υποκριτζσ, τόςο ακλόνθτοι «πιςτοί», όςο το ατςάλι όταν καρωϊνει ςάρκεσ 
και ψυχζσ για χάρθ του «Κεοφ» και τθσ «αγάπθσ», ι όπωσ άλλοι, για χάρθ «τθσ πατρίδασ 
και του λαοφ».  
Αρνοφμαςτε τα γεγονότα που διαπράττουμε, όςο κι αν είναι αυταπόδεικτα.  
Με του λφχνου το τρεμάμενο ωωσ, γράωει αυτοφσ τουσ ςτίχουσ:  
Του απόκρθμνου βράχου ςυγκάτοικοσ, ρεμβάηει το απόβραδο 
ςε κοινωνία πελάγουσ, άςτρων, νθςιϊν 
ειρινθσ αφρα τον λικνίηει 
Αλλά θ Λφςςα των Άςτεων, τθν Φβρι κατεργάηεται 
θ Νζμεςισ ζρχεται 
πετρζλαιο κι ατςάλι κυβερνά τισ κυβερνιςεισ.  
Ρροδοτικζσ λαϊν, πατρίδων, οι Εταιρείεσ ανταγωνίηονται.  
Για ζνςαρκουσ βρυκόλακεσ 
χριμα, δφναμθ, ατςάλι, πετρζλαιο 
πείνα και δίψα ακόρεςτθ, για Εξουςία.  
Οι λαοί απακείσ 
τα ςτελζχθ δουλικζσ ψυχζσ υπθρετοφν 
ςατανικοφσ δοφλουσ αωζντεσ.  
Τα πάντα κατατρϊγουν οι Επιχειριςεισ τουσ,  
κακϊσ κουλτουρικοί και κριςκοι και ωιλόςοωοι 
και γνϊςτεσ επιςτιμονεσ χωριςμζνοι, χωριςτικοί 
εργάηονται πιςτά για βρυκόλακεσ.  
Επιχειρθματίεσ οι διαβολικοί κεοί τθσ εποχισ.  
Ομοωυλόωιλοι ςε κζςεισ - κλειδιά και ςταυροδρόμια 
χειρίηονται αξίεσ και άξιουσ, τθ ωφςθ εκδικοφμενοι 
ενϊ οι κριςκοι και οι καλοί, πολφ καλά χειροκροτοφν:  
τα κοπάδια μαηικά πάνε ςτον Άδθ.  
Ζωσ και τθν ζςχατθ ποινι αυτοκατάδικοι.  
Θ τρυωερότθτα εξόριςτθ. Γι' αυτιν οφτε οπι τθσ γθσ.  
Πλοι τυωλοί προσ το Αιϊνιο 



και προσ τθν Απεραντοςφνθ.  
Σβινει το λυχνάρι τθσ ςπθλιάσ. Απζναντι ψθλά, ςε αραιά ςφννεωα ανάμεςα, ταξιδεφει το 
Φεγγάρι. Σε λίγο ζρχεται φπνοσ βακφσ. Τον ωζρνει ςε φπαρξθ κακαρι, ανανεοφμενοσ δίχωσ 
το χρόνο.  
 
 

ΣΟ ΤΜΠΑΝ ΦΟΡΕΤΕΙ 
 
Βραδυά ωεγγαρόλουςτθ. Ζξω κι εντόσ θ ςιωπι. Αφρα κακαρι του πελάγουσ. Μεταξφ 
λογικισ και υπζρλογου, επιςωαλισ ιςορροπία. Πλεσ μαηί οι λογικότθτεσ αποτελοφν μικρό 
ερθμονιςι περιβαλλόμενο παντοφ από τουσ ωκεανοφσ τθσ Υπερλογικισ και τθσ Υπερνομίασ.  
Αγνοϊν και τιποτζνιοσ ο άνκρωποσ, εάν δεν προςζχει προςκολλοφμενοσ ςε «πραγματικά» 
και ςε αωαιρζςεισ, απ' όπου οι παραλογιςμοί μασ πραγματοφμενοι ωσ δικεν δφναμθ κι 
εξουςία ενϊπιων των πολυδιάςτατων ωκεανϊν τθσ ηωισ του παντόσ.  
Εντοφτοισ, εάν εγκαταλθωκεί το ωράγμα τθσ λογικισ, ανοίγουν οι κφρεσ των αβφςςων του 
παραλόγου και του υπερλογικοφ.  
Το δθμιουργικό υπζρλογο εάν πλθςιαςτεί δίχωσ προετοιμαςία ι αντοχι, ςωματικότθτα και 
ψυχιςμόσ διαλφονται, όταν δεν μεταμορωϊνονται με ενζργεια εξ άλλου επιπζδου, με 
περικϊριο να επιςτρζψουν κακαρμζνα.  
Ο κόςμοσ και θ ηωι είναι μυςτιριο. Καμιά επιςτιμθ, κουλτοφρα, κεολογία, μαγεία, 
μζκοδοσ και τεχνικι δεν κατόρκωςε οφτε κα κατορκϊςει να τον εκμυςτθρεφςει, ι να τον 
ωτάςει ςαν να ιταν κάτι ςτεκοφμενο και οριςτικό, για να τα προςδιορίςουν και να τα 
ορίηουν πζρα από τα όρια, όπου θ απροςδιοριςτία και απειρία.  
Μζςα ςτθ γαλινθ τθσ ιερισ αυτισ νφχτασ, ακοφγεται ο παωλαςμόσ κοπαδιοφ δελωινιϊν 
που επιμζνουν παιγνιδίηοντασ, καλϊντασ τον να τα χαιρετιςει και να τον χαιρετιςουν εκ 
γνωριμίασ άλλων θμερϊν.  
Στζκει τϊρα ςτθν ακτι. Τον ζχουν ιδθ αντιλθωκεί παίηοντασ πιο γριγορα και πλθςιάηοντασ 
ςτουσ παράκτιουσ βράχουσ.  
Ορμά ςτθ κάλαςςα, κολυμπά, κάνει βουτιά και αναδφεται μετά ςτθ ςτεριά, βλζπει τα 
δελωίνια που απομακρφνονται. Κάλαςςα, βράχοι, Γθ και Σελινθ, όλα είναι ηωντανά και 
νοιμονα, τζλεια ςτο είδοσ τουσ κακζνα.  
Μόνον ο άνκρωποσ είναι ο νεκρόβιοσ Νάρκιςςοσ, αγωνιϊδθσ και κατακλιπτικόσ, 
πολεμοχαρισ πζρα από κάκε νόθμα ηωισ, άμυνασ κι επιβίωςθσ.  
Είναι ϊρα για φπνο βακφ και μακάριο που αναηωογονεί ωσ άνοιγμα για τθν απευκείασ 
διζλευςθ κακαρισ ηωτικισ ενζργειασ, που ζρχεται από φψθ του Ουρανοφ και από βάκθ τθσ 
Γθσ και με τθν ολοκάκαρθ αφρα του Αιγαίου.  
Ρριν αποςυρκεί για φπνο, ςτρζωει το βλζμμα προσ τον ζναςτρο ουρανό, υλοχθμικό κι 
αικερικό βιοςωαιρϊν και κόςμων αναρίκμθτων.  
Λίγο πριν τον φπνο άκουςε άλλου κόςμου μουςικι και γράωει αυτοφσ τουσ ςτίχουσ δίχωσ 
του πζτρινου λφχνου το τρεμοςβφνον ωωσ:  
Το ςφμπαν δονείται, χορεφει,  
αγνοεί τθσ Αγάπθσ τον υπζρτατο ςφνδεςμο.  
Στον εαυτό τθσ υπζρλογθ, ηωντανι ςιωπι 
εφχαρισ αφρα υγείασ,  
από τθ ςχιηοωρζνεια πιο κάτω, θ αγάπθ ταπεινι.  
Ακινθςίασ Ολοκίνθςθ τουσ κόςμουσ ςτθρίηει.  
 
 

Ο ΑΓΙΟ ΚΑΙ Ο ΒΑΡΒΑΡΟ ΣΟΤ ΥΑΡΟΤ 
 
Αυτζσ τισ μζρεσ επικρατεί γαλινθ ςτο βόρειο Αιγαίο. Ραράκτια ψαράκια και κοχφλια ζχουν 
βγει από τισ κρφπτεσ τουσ και περιωζρονται ςτα ρθχά. Τα παρατθρεί και ηει τθ ηωι τουσ. 
Ραντοφ το ίδιο κφμα ηωισ του πλανιτθ όλων μασ, με τθν αντίςτοιχθ ανακλαςτικότθτα και 
μθχανιςτικότθτα που ςυμβαίνει ςε κάκε τι απομακρυςμζνο από τθν πρωταρχικι Αυτοαιτία.  



Τϊρα βλζπει μια βάρκα με κουπιά και κατεβαςμζνο πανί, που πλθςιάηει προσ αυτό το 
μζροσ τθσ ακτισ. Ζχοντασ πλθςιάςει, χαιρετά και ςτακμεφει, δείχνοντασ περιζργεια, κακϊσ 
βλζπει τθν τραβθγμζνθ βάρκα ςτθ ςτεριά. Τον ςυμβουλεφει να ωφγει τϊρα που είναι θ 
κάλαςςα «λάδι», και τον ρωτάει πϊσ βρζκθκε εδϊ. Απαντά ότι περιμζνει τθν παρζα του, 
άλλεσ δυο βάρκεσ, από το νθςί «Κυρά Ραναγιά».  
Φαίνεται μεκυςμζνοσ και πρόκυμοσ για ωλυαρία. Συςτινεται ωσ ο ζνασ από τουσ δυο 
ωαροωφλακεσ τθσ Ψακοφρασ: τελευταίου, χαμθλοφ μικροφ νθςιοφ των βορείων Σποράδων. 
Ο τφποσ του ωάρου είναι με λάμπα πετρελαίου. Επιςτρζωει από τθ Σκόπελο, όπου πιγε για 
προμικειεσ: κραςί, αλεφρι, ωαςόλια, και βιάηεται για να προωτάςει να κάμει και ο άλλοσ 
τισ προμικειζσ του, πριν χαλάςει ο καιρόσ.  
Τϊρα αρχίηει καταρράκτθ υβρεολόγιου και κατθγοριϊν εναντίον του μοναδικοφ 
ςυγκάτοικου, του άλλου ωαροωφλακα.  
Ρριν από αυτοφσ ιταν δυο άλλοι. Λζνε ότι αυτό το ωανάρι λάμπασ κα γίνει με θλεκτρικι 
ςπίκα. Φοβοφνται μιπωσ χάςουν τθ δουλειά τουσ ι μιπωσ μετατεκοφν ςε άλλο ωανάρι, 
μακρυά από αυτι τθν περιωζρεια.  
Σ' ερϊτθςθ του ακροατι τι του ζχει κάμει ο ςφντροωόσ του ςτο ωανάρι και τόςο πολφ τον 
μιςεί, απαντά ότι δεν του ζχει κάμει το παραμικρό κακό. Αλλά αυτοφσ τουσ μιςεί όλουσ και 
τον εαυτό του τον ίδιο μαηί με τθ γυναίκα του, τα παιδιά του και τον κακζνα και το ωανάρι 
και τθ βάρκα και τα κουπιά.  
Αωοφ είπε με λεπτομζρειεσ τα οικογενειακά, τα ςυναδελωικά και άλλα κακζκαςτα, τον 
προςκάλεςε ςτο ωάρο, προςκζτοντασ ότι υπάρχουν εκεί κότεσ, αυγά, πρόβατα, γάλα, 
χόρτα, εφκολο ψάρεμα, πολλά ψάρια και αςτακοί, όλα αυτά με τθ ωροντίδα του 
ςυνάδελωου, αλλά τα προϊόντα τα κλζβει αυτόσ και λζει ότι τα τρϊνε τα όρνεα του 
πελάγουσ. Εκείνοσ γελά ςαν χαηόσ, ολιγοωάγοσ, δίχωσ κραςί και νθςτεφων.  
Ο επιςκζπτθσ επαναλαμβάνει τθν πρόςκλθςθ ςτο ωάρο, χαιρετά και, κωπθλατϊντασ, 
απομακρφνεται.  
Μόλισ απομακρφνκθκε ο περαςτικόσ, ςυνεχίηει τον ρεμβαςμό του αυτόσ, παρατθρϊντασ 
ψαράκια και κοχφλια.  
Τϊρα είναι θ ϊρα να εμωανιςτεί ο ωίλοσ του ο κοβιόσ, ακριβϊσ τθν ϊρα του ωαγθτοφ, ςαν 
να διακζτει τζλειο ρολόι. Του ρίχνει ηυμωμζνουσ ςπόρουσ ςαν ηυμάρι.  
Αυτό το είδοσ κοβιοφ, ηει ςε άγριεσ ακτζσ τρικυμιϊν. Γι’ αυτό ζχει κάτω από τθν κοιλιά του 
κάτι ςτρογγυλό ςαν λάςτιχο κοίλο. Του χρθςιμεφει να προςκολλιζται ςε φωαλουσ βράχουσ, 
οφτε βακιά, οφτε πολφ προσ τθν επιωάνεια ςε ϊρεσ και μζρεσ τρικυμίασ. Κολλάει εκεί και 
τον παραδζρνουν τα κφματα και υπομονετικόσ περιμζνει το ςταμάτθμα τθσ τρικυμίασ. Σε 
αυτι τθ ςτάκμθ υπάρχει και θ τροωι του. Ριο βακιά και πιο ρθχά καιροωυλακτοφν οι 
εχκροί του. Αυτόσ κανζναν δεν εχκρεφεται, αωοφ τροωι του είναι οριςμζνο είδοσ ωυκιϊν, 
τα οποία είναι ωαγϊςιμα και από ανκρϊπουσ. Επειδι αωαιρεί μερικά ωφκια από τθν 
περιοχι του κοβιοφ ωσ πολυβιταμινοφχο πρόςκετο, για τθν υγιεινι δίαιτα, γι' αυτό ωσ 
αποηθμίωςθ, προςωζρει ςτον ωίλο του, υπομονετικότατο κοβιό, μερίδιο από το ωαγθτό, 
ακριβϊσ τθν ίδια ϊρα, και τρϊνε μαηί, αγακόσ, ευγνϊμων, άριςτοσ ςυνδαιτυμόνασ. 
Αλλιλων κατανόθςθ και χαρά είναι γεγονόσ αυταπόδεικτο. Κάνει βουτιζσ ο άνκρωποσ γφρω 
από τον φωαλο, κοντά ςτον κοβιό. Αυτόσ, όχι μόνο δεν ωοβάται, αλλά παίηει μαηί του και 
κάκεται ςτθν παλάμθ του, τζλειο ςτο είδοσ του, πλάςμα. Είναι ο άνκρωποσ τζλειοσ ςτο 
είδοσ του, ι ακατάςτατοσ κι εχκρικόσ εντόσ του και ζξω του, προσ όλα;  
Εντοφτοισ, παντοφ και ςε όλα υπάρχουν αναιρζςεισ του γενικοφ και τθσ τφχθσ, δια των 
ποικίλων εξαιρζςεων.  
Στο μεταξφ εμωανίηεται από αντίκετθ κατεφκυνςθ, άλλθ βάρκα με κωπθλάτθ.  
Ρλθςιάηει και είναι ο άλλοσ ωαροωφλακασ τθσ Ψακοφρασ.  
Αυτόσ πλθςιάηει αλλά δεν εκπλιςςεται και χαιρετά ςαν ςε πολφ γνωςτό του και προ 
πολλοφ ωίλο του, προσ τον οποίο αρχίηει να διθγείται τον βίο του.  
Ζλειπε πολλά χρόνια ςτθ μακρυνι Αυςτραλία. Στο μεταξφ αρρϊςτθςε κάποιοσ ςυγγενισ του 
ςτθ Σκόπελο, ο μοναδικόσ που του απόμεινε. Γειτονικι οικογζνεια του ζγραψε ότι 
χρειάηεται γιατρό και γιατρικά και μεταωορά του ςτθν πρωτεφουςα για πιο βζβαιθ 
κεραπεία. Αυτό ςυνεχίςτθκε για χρόνια και ςυνζχιηε τθν αποςτολι χρθμάτων και 
γραμμάτων και δεμάτων ςτθν οικογζνεια για τθ κεραπεία και τθ ωροντίδα. Πταν βαρζκθκε 
πιανα εργάηεται ςκλθρά και να ςτζλνει, επζςτρεψε, αλλά πλθροωορικθκε ότι ο ςυγγενισ 
του είχε προ πολλοφ πεκάνει. Τότε ηιτθςαν ωαναριζρθ και προςλιωκθκε αυτόσ με τον 
άλλον.  



Χρόνια μαηί ςτον ωάρο και αμίλθτοσ αυτόσ, ενϊ ο άλλοσ τον βρίηει και του κλζβει τα πάντα, 
από τθν πρϊτθ μζρα τθσ ςυμβιϊςεωσ.  
Τϊρα του περιγράωει τθ ςτιγμι τθσ επιςκζψεϊσ του ςτον τάωο του ςυγγενοφσ και διάβαςε 
τθν θμερομθνία κανάτου, πολλά χρόνια πριν. ' Ενα δάκρυ κφλθςε και ςτων δυο τισ παρειζσ.  
— Δεν περίμεναν να ζρκω, είπε. Και δεν πρόωταςαν να ςβιςουν τθν θμερομθνία κανάτου. 
Είπα να γίνω καλόγθροσ, αλλά δεν με δζχτθκαν. Με κορόιδευαν και με ζλεγαν ςαλό, 
αλλόκοτο, μυςτθριϊδθ και φποπτο.  
Τα ίδια μου ζλεγε και ο εξομολόγοσ μου. Ιμουν ζνασ παρείςακτοσ, ζνα κακθμερινό 
ςκάνδαλο, χωρίσ να κάνω κάτι, ζξω από τον κανόνα του κοινόβιου και τθσ ελλθνορκοδοξίασ.  
Σ' εμζνα τι το αλλόκοτο και ςκανδαλοποιό, δεν ξζρω.  
Δεν ζχω κανζναν ςτον κόςμο εκτόσ από το όνομα του Χριςτοφ. Μπορεί ο άνκρωποσ να 
αιςκάνεται ολομόναχοσ, ςαν γιαλόξυλο ςτο ζλεοσ των κυμάτων;  
Μετά δακρφων ευχαριςτϊ το Κεό. Δεν πίνω κραςί, δεν καπνίηω, δεν τρϊγω πολφ, δεν 
κυμϊνω, δεν αγανακτϊ, δεν κάνω κάτι άλλο εκτόσ απ' ό,τι νομίηω ςωςτό, δεν ωλυαρϊ, δεν 
ψευδολογϊ, δεν ρίχνω καμιά ευκφνθ ςε άλλουσ, δεν παραπονοφμαι για το κρφο ι τθ ηζςτθ, 
δεν ηθτϊ τίποτε άλλο εκτόσ από λίγο ωαγθτό, λίγα ροφχα να μθν κρυϊνω, ζνα δωματιάκι με 
αχυρζνιο ςτρϊμα και ςκζπαςμα και εργάηομαι κανονικά, αναπαφομαι, κοιμάμαι και ξυπνϊ 
ευχαριςτθμζνοσ.  
Αυτά μου αράδιαηε ο εξομολόγοσ μου ωσ ζπαινο, και όμωσ με κατζκρινε, δεν με δεχόταν 
ωιλικά και ιταν πολφ αυςτθρόσ, διατάηοντάσ με να κάνω ϊρεσ ολόκλθρεσ γονυκλιςίεσ και 
άλλουσ κανόνεσ, ενϊ αυτόσ και οι άλλοι ςε αυτό το μικρό κοινόβιο ιταν οκνθροί, αμελείσ 
ςτα εκκλθςιαςτικά και ομοωυλόωιλοι, αλλά ςε άλλο μοναςτιρι ιταν διαωορετικά. Πταν 
τουσ είπα να πάω εκεί, δεν μου το επζτρεψαν.  
Γιατί μου ωζρκθκαν ζτςι, δεν ξζρω. Είμαι ςαλόσ; Είμαι αλλόκοτοσ; Είμαι κακόσ ι τι περίπου 
είμαι, δεν ξζρω. Ρϊσ να ξζρω. Οφτε ςτθ Σκόπελο ιξερα, οφτε ςτθν Αυςτραλία, οφτε ςτο 
μοναςτιρι, οφτε ξανά ςτθ Σκόπελο, οφτε ςτο ωάρο, οφτε τϊρα.  
Μιπωσ εςφ μπορείσ να μου πεισ, τι άνκρωποσ είμαι;  
—Ο άνκρωποσ, θ ηωι, αυτό το ερθμόνθςο, τα πάντα είναι μυςτθριακά, παντελϊσ άγνωςτα, 
ςε πολλά επίπεδα και ςυχνά, τουλάχιςτον τα ανκρϊπινα, είναι πολφ περίπλοκα, 
πολυεπίπεδα, αυτοςυγκρουόμενα, και ςε αλλθλοςφγκρουςθ, ανακατεμζνα.  
Ο ωίλοσ μπορεί κρυωά να ςε εχκρεφεται και να ςε υποςκάπτει, ενϊ ο εχκρόσ, μπορεί να 
ωωελεί πλαγίωσ, ο κριςκοσ μπορεί να είναι διαβολεμζνοσ ι ςατανιςτισ, ενϊ ο λεγόμενοσ 
άκρθςκοσ μπορεί να είναι ανεπίγνωςτα ι ανομολόγθτα κριςκοσ, ο ςυγγενισ μπορεί να 
είναι πιο ξζνοσ κι εχκρικόσ παρά οι άλλοι ξζνοι κι εχκρικοί κι ο εαυτόσ ςου μπορεί να 
δείχνει μόνον μια πλευρά, ενϊ οι άλλεσ πλευρζσ μπορεί να ωανοφν αργότερα, για καλό ι 
για κακό, αιωνιδιάηοντασ εαυτόν και άλλουσ.  
— Αυτά που ακοφω τα βρίςκω ςωςτά. Για παράδειγμα, τι κα ιμουν εάν θ γειτονικι 
οικογζνεια δεν μου ζγραωε ψζματα για να ιδιοποιείται τα χριματα που ζςτελνα και αν οι 
καλόγθροι κι ο εξομολογθτισ μου δεν ωερνόταν όπωσ ωζρκθκαν και ο ςυνάδελωόσ μου 
ςτον ωάρο δεν με ζβριηε, δεν ζκλεβε το ζχει μου;  
Άλλοι δεν αιςκάνονται, δεν κατανοοφν και ςε κάνουν όπωσ αυτοί, γι' αυτό ψευτοκερδίηουν 
και ψευτοκριαμβεφουν αλλά είναι δυςτυχείσ, νοςθροί, αγωνιϊδεισ, κατακλιπτικοί, 
μανιακοί λογικότατοι, γνωςεοβρικείσ, με αποτελεςματικά τεχνάςματα, κατορκϊνοντασ 
ςυγκροφςεισ μζςα τουσ κι ζξω τουσ, και δεν αργοφν να είναι άρρωςτοι ςτο ςϊμα, ςτθν 
ψυχι ςτισ κοινωνίεσ. Ο φπνοσ τουσ είναι βαρφσ ι και υποωζρουν από αχπνίεσ, και 
βαςανιςτικζσ πακιςεισ ςτο ςϊμα, ςτο νου και ςτα δυο μαηί. Αυτοί ςχθματίηουν κοινωνίεσ ι 
μοναςτιρια υποκριτϊν, ζκωυλων, ςυμμάχων και αντιμάχων για πολζμουσ ορατοφσ ςε αυτι 
τθ ηωι και ςε άλλον κόςμο τριςάκλιων τυωλϊν ψυχϊν. Ρολλζσ είναι οι διαμονζσ, οι 
ςτακμοί και οι κόςμοι. Στου Ρατρόσ τθν οικία, πολλαί μοναί ειςί, λζει το Ευαγγζλιο.  
— Ϊςτε δεν αωινουν οφτε λιγοςτοφσ να ηιςουν ςωςτά και λεφτερα;  
— Μςωσ ζρκει εποχι δικαιοςφνθσ, όπου τα ςιτθρά κα ηουν ωσ ςιτθρά χωρίσ να ενοχλοφνται 
και να εμποδίηονται από τα ηιηάνια, ενϊ τα ηιηάνια κα αλλθλοςυγκρίνονται, κα 
αλλθλοβλάπτονται και κα αλλθλοεξοντϊνονται, μόνον αυτά.  
Εμείσ οι δυο και μερικοί άλλοι διάςπαρτοι, τολμάμε να μθ ςυμμορωωνόμαςτε προσ το 
εποχικό πνεφμα πολιτικισ, οικονομικισ και ψευτοκουλτουρικισ μυκολογίασ, οφτε να 
επαναςτατοφμε τυωλά και μάταια. Δεν ςπαταλοφμε τθν ενζργειά μασ. Χωρίσ αρκετι 
ενζργεια δεν μποροφμε να είμαςτε νοιμονεσ αιςκαντικοί και ιρεμοι μζςα ςε κοινωνίεσ και 
πελαγίςιεσ τρικυμίεσ.  



—Με λζνε τρελό επειδι δεν ωοβάμαι οφτε τουσ βρυκόλακεσ, οφτε τουσ ανκρϊπουσ, οφτε 
όταν με βρίςκει τρικυμία ςτο πζλαγοσ, οφτε απαντϊ όταν με βρίηουν. Με ονομάηουν 
αναίςκθτο, ψυχρό, ζνα κομμάτι πάγο. Γιατί να δείχνω τα αιςκιματά μου ςε όςουσ δεν τα 
χρειάηονται; Γιατί να ςυηθτϊ με όςουσ δεν προςζχουν; Εκ μζρουσ μου προςζχω τον άλλο τι 
λζει, για να μπορϊ να καταλάβω και όταν ακόμα δεν μου αρζςει αυτόσ και τα λεγόμενά του 
και οι πράξεισ του.  
Τι το λακεμζνο και τρελό ςε αυτά;  
— Αυτό που είναι κακζνασ, αυτό εκδθλϊνει αντίςτοιχα προσ το περιβάλλον με αντίςτοιχεσ 
ςυνζπειεσ γοργόρυκμεσ ι αργόρυκμεσ, γι’ αυτόν ι για τον άλλο κόςμο παραδείςων και 
κολάςεων και μετανιωμϊν ι όποιων αλλαγϊν.  
— Ευχαριςτϊ πολφ. Χαίρομαι που ςυναντθκικαμε. Να ζρκεισ και ζωσ τθν Ψακοφρα. 
Υπάρχει εκεί μικρό, πολφ μικρό λιμανάκι για τθ βάρκα ςου. Και βλζπω ζχεισ ιςχυρό, 
ψαράδικο ανελκυςτιρα, με πολλοφσ μακαράδεσ για να αυξαίνει θ δφναμθ τθσ ανζλκυςθσ 
και κακζλκυςθσ. Ζλα ςτο ωάρο. Ζχω απ' όλα εκεί. Μόνον ο ςυνάδεωλοσ είναι κάπωσ 
παράξενοσ.  
Τϊρα πρζπει να ςυνεχίςω το ταξίδι για τθ Σκόπελο, να προωτάςω να ψωνίςω κάτι και να 
επιςτρζψω ςτθν Ψακοφρα, πριν αλλάξει ο καιρόσ.  
Αςπαςτικαμε αλλιλουσ και ωεφγει κωπθλατϊντασ δυνατά, ενϊ, αυτόσ που απζμεινε, 
ηάρωςε πάνω ςε ξερά χόρτα. Μεταξφ ξφπνου και φπνου, άκουςε μουςικι που δεν ανικει ςε 
αυτό τον πολιτιςμό διεκνϊσ. Ροιοσ ξζρει από ποφ, τζτοια μουςικι, κακαρότατων ιχων και 
με ιχουσ μζςα ςε ιχουσ υπερκόςμιασ γλυκφτθτασ, και απαλότθτασ αικερικισ.  
Θ μζρα πια τελειϊνει, εμπλουτιςμζνθ και με τισ δυο επιςκζψεισ περαςτικϊν.  
Στου εςπερινοφ το θμίωωσ, πζρνει χαρτί και μολφβι γράωοντασ αυτοφσ τουσ ςτίχουσ, μετά 
από μικρόν περίπατο.  
Χορτάρι, κάλαςςα, ςφννεωο 
του άδειου νου κακαρότθτα 
μοναχικι καρδιά που δεν αναηθτά 
αωοφ παντοφ ηωι και άρρθτοσ φμνοσ.  
 
 

ΣΟ ΕΡΗΜΟΝΗΙ, ΣΟ ΑΠΕΙΡΟ ΣΗ ΖΨΗ ΚΑΙ ΣΟ ΕΓΨ 
 
Σιμερα περιθγικθκε πιο προςεκτικά το μικρό νθςί.  
Επανερχόμενοσ ςτο ςπθλαιϊδεσ κοίλωμα, θςφχαςε με αωομοιωμζνεσ τισ παρατθριςεισ. 
Ραίρνει μολφβι και χαρτί και γράωει τα επόμενα:  
Οςτά τροπικϊν ηϊων, κοχφλια, και άλλα καλαςςινά και ςτεριανά, από άλλεσ γεωγραωικζσ 
περιοχζσ, πωσ βρζκθκαν εδϊ;  
Τα περί Αιγαιίδοσ χϊρασ και τα περί δραβιδικϊν, προαρειανϊν ωυλϊν, ζρχονται ςτο νου.  
Συνζβθςαν μεγάλεσ ωυςικζσ ι και άλλου επιπζδου αλλαγζσ και καταςτροωζσ, μετατοπίςεισ, 
βυκίςεισ, αναδφςεισ, αλλαγζσ των πόλων τθσ Γθσ, τεράςτια καλάςςια κφματα, μετακινιςεισ 
τθσ αποςτάςεωσ τθσ Σελινθσ και άλλων πλανθτϊν, εκςωενδονίςεισ από άλλεσ θπείρουσ, 
τρομακτικοί ςειςμοί, πλθμμφρεσ και λοιπά κατακλυςμϊν, γιινεσ, υπόγειεσ και πλανθτικζσ 
αλλαγζσ των κοςμικϊν ςχζςεων ι και αωάνταςτεσ επεμβάςεισ.  
Σε αυτι τθν ακόμα αμόλυντθ από τον ςφγχρονο εμπορευματικό, βιομθχανικό και τον 
επερχόμενο βιαςτικό μεταβιομθχανικό και θλεκτρονικό πολιτιςμό οικουμενικισ 
διειςδφςεωσ, δολιοωκοράσ και διαλφςεωσ, ςε αυτι τθ ςυςτάδα νθςίδων, τίκενται μερικζσ 
ςτοιχειϊδεισ απορίεσ: πϊσ κατορκϊκθκε να επιηιςουν οι γιινεσ μορωζσ ηωισ και θ 
ανκρωπότθτα, δίχωσ νζο Αδάμ και νζα Εφα;  
Γεωλογία, αιτιοκρατία αυςτθρι και απαλι, εξελικτιςμοί, ωυςικιςμοί, παραωυςικιςμοί, 
ωυςικόσ και κοινωνικόσ δαρβινιςμόσ και νεοδαρβινιςμόσ δεν αρκοφν.  
Γιατί μόνον μικρζσ αλλαγζσ και μεταλλάξεισ ςυμβαίνουν ςτθ λεγόμενθ εξζλιξθ; Γιατί ο ιόσ, 
τα μικρόβια και άλλα, είναι εξ αρχισ πάντα τα ίδια με μόνον ποικιλίεσ, αλλά χωρίσ καμιά 
ςθμαντικι εξζλιξθ; Γιατί δεν ςυμβαίνει ευκφγραμμθ ςκλθρι και απαλι αιτιοκρατία ςε όλα; 
Τι είναι ψυχολογικι ανακφκλθςθ όπου αιτία μετατρζπεται ςε αποτζλεςμα και το 
αποτζλεςμα ςε αιτία εντόσ ωαφλων κφκλων και διαωόρων βακμίδων μονωτιςμοφ και 
ψυχολογικοφ χρόνου ωσ αλυςίδεσ ωαφλων κφκλων ςχετικϊσ ανεξάρτθτων, με 



αναρίκμθτουσ ςυνδυαςμοφσ, ατονιςμοφσ, υπερτονιςμοφσ, ςβθςίματα, και τερατϊδεισ 
ενιςχφςεισ ωσ παγιδευμζνθ ενζργεια ςχεδόν ανεξάρτθτων δομιςεων, υπόβακρων και 
υπερδομιςεων; Τι είναι εμπόδιο, πόνοσ, οδφνθ, ευχαρίςτθςθ, αντίδραςθ, ωυςικι και 
πακολογικι; Γιατί οι ψυχικζσ πλθγζσ δεν ςβινουν, αλλά ςτθρίηουν τθ μειονεκτικι 
αλαηονεία που επιμζνει πάντοτε ακόρεςτθ, να κατακτιςει εγωϊκά όλο τον χρόνο και κάκε 
Μθ Εγϊ;  
Αυτι θ κλεμμζνθ ενζργεια από το ςαρκικό και το ψυχικό ςϊμα και από τθ ωφςθ πλάκει 
τουσ ατομιςτικοφσ, τουσ μαηικοφσ, τουσ διαβολικοφσ και τουσ ςατανικοφσ εγωκεντριςμοφσ 
και εξ αυτϊν όντα διαωόρων βακμίδων εναντιϊςεωσ προσ τθ Δθμιουργία, τθν Ευταξία, τθν 
Υπερνομία και το Κεό κοςμοποιοφμενο και τθν άδθλθ, τθν ακοςμικι του όψθ.  
Δια τθσ Αποςταςίασ θ Διαβολικότθτα βρίςκεται μεταξφ του εωςωοριςμοφ και του 
ςατανιςμοφ, γι' αυτό μπορεί να ζχει δυο εκβάςεισ: τθν πρόκλθςθ, τον πειραςμό, δια του 
οποίου μπορεί να δοκεί εωςωορικι ζξοδοσ ωσ νζα αυγι, όπωσ μπορεί να δοκεί ςατανικι 
ζξοδοσ δίχωσ επιςτροωι δια τθσ λατρείασ των πραγμάτων και τθσ παγιδεφςεωσ ςτισ 
κατϊτερεσ βακμίδεσ φλθσ, κόςμων και υποβιοςωαιρϊν, ι κολάςεων.  
Λαϊκοί και άλλοι μφκοι από αρχαίουσ καιροφσ ςτον πλανιτθ μασ, επιςθμαίνουν ςυμβολικά 
τισ ψυχολογικζσ, τισ ωυςικζσ και τισ παραωυςικζσ εκβάςεισ που επενεργοφν και ςτισ 
κοινωνίεσ των εποχϊν και των πολιτιςμϊν.  
Αλλά προκαταλιψεισ, μονομανίεσ, ζμμονεσ ιδζεσ, ςτατικά ςυμπεράςματα, ψυχοςωματικζσ 
και κοινωνικζσ πακιςεισ ςτθριηόμενεσ ςε κεωρίεσ, ιδεολογίεσ και μωροπιςτίεσ ι 
αυκαιρεςίεσ «πρακτικότθτασ», εμποδίηουν να αντιλαμβανόμαςτε τισ παρεκτροπζσ και τα 
λάκθ μασ, ωορτιηόμενοι από τθ ςκοτεινι ρυπαρι ενζργεια του εγωιςμοφ προςϊπων, 
οικογενειϊν, κοινωνικϊν ομάδων, λαϊν και, κατ' επζκταςιν, εποχϊν.  
Τϊρα ςτο θμίωωσ του πζτρινου λφχνου λαδιοφ, γράωει αυτοφσ τουσ ςτίχουσ:  
Ηαρωμζνοσ ςτο ςπιλαιο, με το λφχνο των ονείρων 
ομίχλθ χαμθλϊνει για να δει, κόςμουσ μονιρεισ 
παραδείςων και κολάςεων.  
Κανζνασ ωίλοσ πια 
παραδομζνοι όλοι ςε κοινωνικζσ διαμορωϊςεισ.  
Θ ηωι επιηεί από ςφμπαν ςε ςφμπαν διάςπαρτθ 
ολοκίνθςθ παλμϊν υπερωωτόσ ςε υποςφνολα.  
Δϊκε και πζρα από ταχφτθτεσ και χωροχρόνουσ διαςτάςεων 
αιϊνια ςυμπόνια κινείται.  
 
 

Η ΧΕΤΣΟΘΡΗΚΕΙΑ ΣΗ ΓΝΨΗ ΚΑΙ ΣΗ ΣΕΦΝΙΚΗ 
 
Σιμερα θ ατμόςωαιρα ζχει μεγάλθ διαφγεια και το πζλαγοσ θρεμία.  
Αλλά θ ψυχοςωαίρα του πλανιτθ ςε ςχζςθ προσ τθν ανκρωπότθτα, οφτε διαφγεια ζχεΛ οφτε 
θρεμία. Σφννεωα μίςουσ ςυγκεντρϊνονται πάνω από τθν Ευρϊπθ, από όπου αυτοφσ τουσ 
τελευταίουσ αιϊνεσ ζχει ξεκινιςει κι εξακολουκεί μια νζου τφπου ρωμαϊκι επικετικότθτα, 
με άλλεσ ονομαςίεσ: «αναγζννθςθ», «ςταυροωορία», αποικιοκρατία, ςκλαβοπάηαρα, 
διάλυςθ αρχαίων πολιτιςμϊν, πετρζλαιο, ατςάλι, πόλεμοι εναντίον ωυλϊν, λαϊν, εκνϊν 
και ιδίωσ, δια τθσ νζασ τακτικισ, επικζςεισ εναντίον τθσ ωφςεωσ, αδίςτακτθ εκμετάλλευςθ 
και διωγμοί, δθμοκρατικισ και δικτατορικισ αςτοςοςιαλκομμουνιςτικισ του 
εκνικοδιεκνοφσ ωαςιςμοφ.  
Αωοφ καταδίκαςαν το «κεό» τθσ καταςκευισ τουσ ςε ανυπαρξία ι Κάνατο, τθ Γθ και το 
ςφμπαν ςε τφχθσ ξζωραγα χωράωια εντελϊσ αδζςποτα, ϊςτε μακαίνοντασ τουσ νόμουσ τθσ 
εκ τφχθσ κι εξελίξεωσ ςυγκροτιςεωσ και πορείασ τουσ, αωοφ δεν υπάρχουν υπεράνκρωπεσ 
δυνάμεισ, οφτε κεόσ, οφτε καν Υπερνομία και αςτάκμθτα, άρα, ο κτθνϊδθσ 
αςτοκομμουνιςτοωαιςτοπίκθκοσ, ωορτιςμζνοσ ςκοτεινά πάκθ και αλλοπρόςαλλεσ 
επικυμίεσ, τεχνάςματα, γνϊςεισ και τεχνιματα ςε τεχνοκοινωνίεσ, ιδοφ ο κεόσ μανιϊδθσ 
Αναρριχθτισ, για να υπεραναπλθρϊςει τθν αβυςςϊδθ, ουδζποτε χορτάτθ και πάντοτε 
αρπακτικι, αλαηονικι μειονεξία του, ωσ παραπλανθμζνο, λογικοωανατιςμζνο υποπροϊόν 
παρανοοφςασ μανίασ.  



Εικονικά κριαμβευτισ ςε βαρβαρικότατεσ εξορμιςεισ του, αυτόσ ο Αυτιςτισ, ξεριηωμζνοσ 
από γθ, ουρανό και από τον ίδιο του εαυτό, ςτεροφμενοσ τα πάντα και γι' αυτό ακόρεςτοσ 
εν μζςω παχυλισ ανζςεωσ, αςωάλειασ, ευχαριςτιςεων χοντροειδοφσ φλθσ, γλοιϊδθσ 
αιςκθματίασ του μίςουσ, ψευτοδιανοθτισ ωσ ανεμόμυλοσ, ςτακερότατοσ τεχνοκράτθσ, 
τρομοκράτθσ ψευτοεξουςιαςτισ ελζω βλακείασ λαϊν, το αίμα του πετρζλαιο, τα δόντια και 
τα νφχια του ατςάλι, διοργάνωςε κι εξαπζλυςε τον πρϊτο διεκνι πόλεμο, ετοιμάηοντασ 
τϊρα τον δεφτερο, για να ζχει ςειρά και ο των πάντων δολιότεροσ και πνευματικά 
δειλότεροσ πόλεμοσ τρίτοσ, εάν δεν ξυπνιςουμε.  
Τα κοπάδια των διανοοφμενων, των επιςτθμόνων, των κριςκων και των λαϊν, ουδζν 
διδάχτθκαν από τθν ιςτορία και τον πρϊτο διεκνι πόλεμο, προκυμότατοι και τϊρα 
ςυνεργοί του αςτοςοςιαλκομμουνιςτοωαςιςτι Αρχιπικθκου τθσ εποχισ μασ.  
Τι απζγιναν οι ωιλοςοωίεσ, οι κοινωνιολογίεσ, οι ψυχολογίεσ, οι τζχνεσ, οι κρθςκευτικζσ 
πίςτεισ, οι επιςτθμονικζσ μεκοδολογίεσ, οι διαλεκτικζσ, οι ανκρωπολογίεσ, οι ωυςικζσ, οι 
παραωυςικζσ, οι μεταωυςικζσ και άλλα, τι απζγιναν;  
Πλα ςτθν πράξθ ςαρϊνονται ςαν άχρθςτα ςκουπίδια δεξιοκεντροαριςτεράσ ποικιλίασ 
μεγάλων και μικρϊν υποκριτϊν.  
Ασ διαψεφςουν με πράξεισ αυτά τα ςτοιχειϊδθ νοιματα, οι διάωοροι κεωρθτικοί, πρακτικοί 
και ακτιβίςτεσ, όχι με λζξεισ και αωαιρζςεισ επί αωαιρζςεων ι «απλουςτεφςεισ» εντόσ 
ειδικότατων και υποειδικότατων ςτεγανϊν τομζων αλλθλοςυγκρουόμενων.  
Αωοφ δθλθτθρίαςαν κάκε ςχζςθ προσ τισ ρίηεσ, προσ το ζδαωοσ, προσ τον κορμό, προσ τουσ 
κλϊνουσ, προσ τα ωφλλα, προσ τθν ατμόςωαιρα, τθν ψυχόςωαιρα και προσ τον ουρανό, 
είναι πλζον πανζτοιμοι βρυκόλακεσ να ρουωοφν αίμα και χυμοφσ των ηϊντων και να 
κλζβουν δυνάμεισ απ' όπου μποροφν για να κυριαρχοφν, επειδι πετρζλαιο κι ατςάλι και 
θλεκτριςμόσ δεν τουσ αρκοφν για να διάγουν βίο και πολιτεία Δρακόντων και ουωθχτρϊν.  
Εάν πράγματι ζτςι ςυμβαίνει, γιατί δεν κάνουν αλλιϊσ, αυτοί οι ανκρωπιςτζσ, οι πατριϊτεσ, 
οι νοιμονεσ και οι κριςκοι προςτάτεσ, παιδαγωγοί, κεραπευτζσ και ςωτιρεσ;  
Οι δικζσ τουσ διαωοροποιιςεισ είναι μακκιαβελικζσ γοθτευτικότερεσ, πολφ πιο επικίνδυνα 
φπουλεσ, διαβολικζσ, ευχάριςτα βλαβερζσ και άνετα ωονικζσ.  
Αυτό είναι το παρόν.  
Ο κάκε Αναχωρθτιςμόσ εντόσ τθσ εριμου μεγαλοπόλεων ι ςε μοναςτιρι, ι ςε όποιαν άλλθ 
ερθμιά κι ερθμονιςι, εάν αγνοεί, εάν δεν αντιλαμβάνεται αιςκαντικά μακρόκεν ι από 
εντόσ ι από πλθςίον, δεν είναι Αναχϊρθςθ, αλλά μονωτιςμόσ, όπου κι αν πάμε, ό,τι κι αν 
λζμε ι γράωουμε, ό,τι κι αν κάνουμε.  
Κατάργθςαν τισ κρθςκείεσ ωσ τυπολατρείεσ και τρομοκρατίεσ. Κατάργθςαν τισ αγροτικζσ 
κοινότθτεσ ωσ παρελκόντων ςυςτθμάτων και αντιπροοδευτικζσ. Κατάργθςαν τισ 
παραδόςεισ ωσ αταίριαςτεσ με το ρεφμα των «νζων» καιρϊν. Καταργοφν και αυτό που 
ονομάηεται άνκρωποσ για να μιμοφμαςτε τον πίκθκο και το ρομπότ, ςε αντιπαραδόςεισ τθσ 
αντιωφςθσ, τθσ αντινόθςθσ, του αντιχριςτιςμοφ και τθσ ακεΐασ, αωοφ μεςςίεσ και κεοί είναι 
αυτοί και οι γφρω από αυτοφσ ανταγωνιςτικοί ςυνωμότεσ. Ασ αποδείξουν με πράξεισ ότι δεν 
ςυμβαίνουν αυτά. Μόνο νζεσ δθμαγωγίεσ και νζεσ δολιότθτεσ μποροφν να μασ χαρίηουν, 
προςωζροντάσ τουσ ςάρκεσ, ψυχζσ, πατρίδεσ, ζργα του νου και των χεριϊν, για να μασ 
οργανϊνουν εναντίον αλλιλων και για να κατατρϊγουν οι οργανϊςεισ τουσ οργανωμζνουσ 
και ανοργάνωτουσ, αυτοί οι ορατοί και οι αόρατοι βρυκόλακεσ.  
Μαηί με τα υπαρκτά και τα «πραγματικά», δικζσ τουσ είναι και οι ουτοπίεσ μασ, δικοί τουσ 
και οι οραματιςμοί μασ, δικά τουσ και τα παρελκόντα, τα παρόντα και τα μζλλοντα, γι’ αυτό 
τίποτε άλλο δεν πρζπει να υπάρχει, ςε καμιά διάςταςθ κόςμων και βιοςωαιρϊν, οφτε καμιά 
νοςταλγία και μελαγχολία, εάν δεν ζχει τθ δικι τουσ ςωραγίδα διαμζςου των πρακτόρων 
τουσ και των αωελϊν.  
Σιμερα θ ατμόςωαιρα ζχει μεγάλθ διαφγεια και το βόρειο Αιγαίο γαλινθ, ςαν αίςκθμα 
ηωντάνιασ και απερίγραπτθσ ομορωιάσ.  
Κακϊσ παρζρχεται μια τζτοια διάκεςθ δια του κόςμου πζρα από τον κόςμο, αυτόσ 
αποςφρεται και γράωει τουσ επόμενουσ ςτίχουσ:  
Ροφ βρίςκεςαι αγγελικι, ταίρι ψυχι αικζρια;  
Κάνω για να ‘ρκω να ςε βρω, δεν ζχω τα ωτερά ςου.  
Χαμιλωςε το βλζμμα ςου, πλθςίαςε το νου ςου 
για να πραψνεισ τθν πλθγι του αρχαίου χωριςμοφ μασ.  
Και πρόςεξε γιατί παντοφ, ςε αυτι τθν κάτω χϊρα 
είναι παγίδεσ φπουλεσ, χζρια ωιλίασ που απλϊνουν.  



Ρρόςεξε μθν παγιδευτείσ, ακϊα ψυχι, ντυμζνθ,  
τθν άναρχθ τθ γφμνια ςου, που ανκίηει πάντα νζα.  
Ζλα, κι αν δε με κυμθκείσ, αωοφ δεν ζχεισ μνιμθ,  
ζχεισ ενόραςθ άγγελου, κι αν κάτι μου απομζνει 
από Αγάπθσ κθςαυρό και Ομορωιάσ ουςία,  
κα ςε οδθγιςει Ζρωτασ, πανάρχαιοσ, πρωταίοσ.  
κα λάμπεισ ερευνθτικά για να ξυπνιςει τ' άλλο 
καμμζνο εντόσ μασ Ιμιςυ, αυτόωωτθσ ςυγγζνειασ.  
Κι αν δε με βρεισ αντάξιο και μυςτικό ςου λάτρθ,  
δζξου ζνα χάδι μου απαλό και ωφγε ςτα Ουράνια.  
 
 

ΕΝΑ ΥΙΛΟ ΠΕΤΚΟ ΚΙ ΕΝΑ ΥΙΛΟ «ΑΝΘΡΨΠΟ» 
 
Αυτι τθ μζρα τθν περνά ςυντροωιά με ζναν πεφκο που ζτυχε να ωυτρϊςει και να 
μεγαλϊςει εκτεκειμζνοσ ςτον επικρατζςτερο άνεμο, ςε πετρϊδεσ και απότομο φψωμα.  
Τα κλωνάρια και θ κορυωι του δεν είχαν φψοσ. Ο ςωοδρόσ άνεμοσ και το επιτόπιο ρεφμα 
αζροσ κακϊσ πφκνωνε περνϊντασ από χαράδρα, ορμοφςε κατευκείαν ςτον πεφκο και τον 
λφγιςε, χωρίσ αρκετζσ ευκαιρίεσ για να μπορζςει να ορκωκεί.  
Απ' ζξω ωαινόταν με ςκυμμζνο το κεωάλι και με απλωμζνα τα κλωνάρια του ςαν ςε ικεςία 
ι απόγνωςθ, αλλά από εντόσ εξακολουκοφςε να είναι το ηωθρό, ακατάβλθτο ωυτό, κρίκοσ 
κι αυτόσ μεταξφ του ωυςικοφ και του αικερικοφ ςφμπαντοσ.  
Τζτοια ενδοχϊρα προσ τθν οποία το ωυτό ζχει ςκοτεινι επαωι, είναι ακατανόθτθ, εκ 
μζρουσ κλειςτϊν, πολυβαςανιςμζνων ανκρϊπινων όντων αυτοκατάδικων.  
Οι περιςςότερεσ ρίηεσ του είναι ςτθν επιωάνεια, επιμζνοντασ να ωτάςουν το λίγο χϊμα πιο 
πζρα και τισ ςχιςμζσ βράχου για δροςιά.  
Αυτόσ μετζωερε χϊμα και το άπλωςε πάνω ςτισ ρίηεσ με ξερά χόρτα για βιομάηα, που μαηί 
με το χϊμα είναι άριςτθ, υγιισ τροωι των ωυτϊν.  
Ζτςι άρχιςε θ ωιλία τουσ, από κοντά και από μακρυά, ωιλία τθλαιςκθςίασ και 
αλλθλοβοικειασ.  
Πταν αυτόσ ιταν ςτθν πολιτεία, ζνασ από τουσ ςυνανκρϊπουσ ωίλουσ του, «ζξυπνοσ», 
μορωωμζνοσ, κοινωνικά επαναςτατικόσ και κατόπιν κριτικόσ βιβλίων και δθμοςιογράωοσ, 
καυχιόταν ότι δεν κα ςυνκθκολογιςει ποτζ και με κανζναν τρόπο δεν κα ςυμβιβαςτεί με 
τον αςτιςμό. Τον άρπαξε «ιερι αγανάκτθςθ» όταν αυτόσ του ζλεγε ότι αςτιςμόσ και 
κομμουνιςμόσ είναι τζκνα του ίδιου πατζρα, όπωσ και ο ωαςιςμόσ: θ ψυχοκοινωνικι 
ςχιςματικότθτα και τθσ λεγόμενθσ δθμοκρατίασ.  
Το πρόβλθμα και θ διζξοδοσ δεν είναι μόνον ιδεολογικι και οικονομικι, πρότυπων και 
ςυςτθμάτων.  
Κι αυτόσ ο ωίλοσ του, όπωσ ςχεδόν όλοι, μετά το εικοςτό ζτοσ είχαν ιδθ ςυνκθκολογιςει.  
Θ αντίδραςθ του ωίλου του που αωζκθκε να παγιδευτεί ψυχικά, κοινωνικά, κουλτουρικά κι 
επαγγελματικά, είχε ςτραωεί εναντίον του ίδιου του εαυτοφ, από αςυμωιλίωτεσ 
αυτοαντιωάςεισ, αυτοαντικζςεισ και αυτοςπαραγμοφσ.  
Σε μάταιο αντιπεριςπαςμό, δεν άργθςε να καταντιςει αξιοςζβαςτοσ διανοοφμενοσ ςε 
γραωείο αςωυκτικό από τουσ καπνοφσ τςιγάρων και με είκοςι καωζδεσ κακθμερινά, για να 
κρατιζται «ξφπνιοσ», χλωμόσ, πάντα ςκυμμζνοσ, υπολογίηοντασ τθν κάκε λζξθ που ζγραωε, 
περίτρομοσ μιπωσ δυςαρεςτιςει τθν κλίκα ςτθν οποίαν ανικε, το ςυγκρότθμα και το 
κφκλωμα ςτο οποίο ιταν δοφλοσ πιςτόσ, πολφ ευςυνείδθτοσ επαγγελματίασ κακεςτϊτοσ 
των ςιψεων, και κεωρθτικά «κερμόσ» επαναςτάτθσ για «διαωϊτιςθ», από τουσ 
πρωτοπόρουσ για τθν ιδανικι κοινωνία του μζλλοντοσ υγείασ, λευτεριάσ, δικαιοςφνθσ και 
λοιπά, με βάςθ τουσ πολλοφσ καωζδεσ, τα πολλά τςιγάρα, τθν αςωυκτικι κλειςοφρα, τα 
διαρκι ςκυψίματα, το ανκυγιεινό ωαγθτό και πιοτό, τισ ςυμμαχίεσ και αντιμαχίεσ κακϊσ οι 
ςφμμαχοι και οι ωίλοι αποδείχνονται δολιότεροι εχκροί και πάςθ κυςία ανταγωνιηόμενοι 
αναρριχθκζντεσ, αναρριχϊμενοι και υπό αναρρίχθςιν κόλακεσ, καταπίεςθ απ' ζξω και από 
εντόσ, ψυχολογικόσ, κοινωνικόσ και οικογενειακόσ κλοιόσ, που κατζλθξε ςε επϊδυνο 
κάνατο από καρκίνο.  
 



Ηωθρόσ, μεγαλοπρεπισ, χαροφμενοσ είναι ο άλλοσ ωίλοσ του «ερθμίτθ», πεφκοσ ανοιχτόσ 
προσ τα πάντα, ευαίςκθτοσ, αςυμβίβαςτοσ, υγιισ, παρ' ότι από τα ρεφματα πελαγίςιων 
ανζμων, ςκυωτόσ, αλλά πνεφμα λεφτερο ωυςικότθτασ, αγγελικι, νοιμων ωωτεινότθτα, τθσ 
οποίασ το ξφλο είναι θ ςκιά, μυςτθριακι αντανάκλαςθ από άλλον, μακρινό και όμωσ 
παρόντα κόςμο Υπερνομίασ.  
 
Τα ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ, εξοπλιςμοί και ρομποτικοί, προκυμότατοι του Χίτλερ και 
του Χιροχίτο ςτρατιϊτεσ και λαοί, ςε ςυνδυαςμό προσ τθ ςταλινικι τρομοκρατία, τθν 
αςτοδθμοκρατικι διαβολικι υποκριςία που κατορκϊνει ζωσ τϊρα να χειρίηεται όλουσ 
αυτοφσ, κα γεννιςουν το ςατανοειδζσ Τζρασ του προςεχοφσ μζλλοντοσ: κερίηουμε 
πολλαπλάςια τα όςα ςπζρνουμε.  
Επιςτρζωοντασ ςτο ςπιλαιο, ζγραψε αυτοφσ τουσ ςτίχουσ:  
Στθσ μνιμθσ το κενό 
ιχοσ κακαρόσ προσ το απζραντο 
κι αωουγκράηεται τθν άςπιλθ ανάςα 
μζςα από κλίψθ πανανκρϊπινθ.  
Θ ςυμπόνια τθσ αγάπθσ μόνθ τθσ, κουρζλι άχρθςτο 
ςτόχοσ κακίασ,  
δίχωσ το χρόνο, άωοβθ.  
 
 

ΗΛΙΟΛΟΤΣΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΨΝ ΣΟ ΕΡΕΒΟ 
 
Χλιαρι ατμόςωαιρα ςιμερα και λιακάδα παιγνιδιάρα ςτοπζλαγοσ και ςτο ερθμόνθςο. Θ 
διαωάνεια εκτείνεται ςε πλάτοσ και ςε βάκοσ.  
Τρυωερό, γεμάτο χειμερινι αγάπθ προσ όλα, παιγνιδίηει το ωωσ πάνω ςτθν επιωάνεια τθσ 
κάλαςςασ και πάνω ςτουσ βράχουσ.  
Μικρζσ, πολφχρωμεσ ςαφρεσ, μυρμιγκια και άλλεσ μικροηωζσ ζχουν βγει από τισ κρφωτρεσ 
τουσ, για περίπατο, όπωσ και αόρατα με ςαρκικό μάτι θμιυποχκόνια μικρά όντα 
αικεροειδι, ελκυόμενα από εκπορεφςεισ ζνςαρκων όντων διαωόρων ειδϊν.  
Γιατί κι αυτόσ να μθ χαίρεται αυτι τθ χειμωνιάτικθ διαφγεια θλιόλουςτθσ μζρασ κι αυτι τθν 
πελαγίςιαν ελαωρότατθ αφρα.  
Σε τζτοια γφμνια γυμνϊνεται κι αυτόσ. Με τζτοια κακαρότθτα και υγεία τθσ ωφςθσ δεν 
ταιριάηει του νου ςυννεωιά, και ταραχι του αιςκιματοσ.  
Εντοφτοισ, όςο κι αν ζχει παραδοκεί ςτου ηωντανοφ αυτοφ παρόντοσ το αγκάλιαςμα, το 
ςκοτεινό παρόν τθσ προετοιμαςίασ διεκνοφσ πολζμου, ξεκινϊντασ από τθ χιτλερικι 
Γερμανία, ςκιάηει και αυτό το νθςάκι, δια των εκπορεφςεων του εγωμανοφσ μίςουσ και των 
τεχναςμάτων νεκροποιοφ ςκζψθσ αρχθγϊν, ςτελεχϊν και λαϊν.  
Το ανκρϊπινο μίςοσ αγκαλιάηει διαβολικά τον πλανιτθ και τα εν αυτϊ.  
Κομματιαςμζνοι ψυχιςμοί, προβάλλουν για πραγμάτωςθ, κομματιαςμζνεσ κεωρίεσ, 
ιδεολογίεσ, προγράμματα και εωαρμογζσ.  
Βυκιηόμενοι όλοι ςε τζτοιουσ βόκυνουσ και βοφρκουσ, που ονομάηονται εκνικιςμόσ, 
κομμουνιςμόσ, αςτοωιλελευκεριςμόσ, ψευτοκουλτοφρεσ, ψευτοκρθςκείεσ και δίχωσ αγάπθ 
επιςτθμονικι τεχνικι οφτε ςτο πλάι τουσ βλζπουν οφτε ζξω από αυτά.  
Ζτςι, με παγωμζνεσ κουλτοφρεσ μεριςτικότθτασ και ψευτοδιεκνιςμοφ, ωωνάηουν όλοι για 
λαμπρό μζλλον. Οφτε διατάηουν και δεν αιςχφνονται.  
Για δικαιολογίεσ το πανανκρϊπινο μίςοσ επιςτρατεφει νόμουσ «ιςτορικισ αναγκαιότθτασ», 
διεκδικιςεισ για πετρζλαιο και ατςάλι, βλζψεισ για «ηωτικό χϊρο» και για προωκθμζνεσ 
κζςεισ γεωπολιτικισ ςτρατθγικισ ι αγάπθ πατρίδασ ι κρθςκείασ, οικογζνειασ ι «κεοφ», 
αλλά για κοινό νου ςτοιχειϊδθ νοθμοςφνθ, ζντιμο διάλογο κι ζντιμθ ςυνεργαςία ειρθνικι, 
κανζνασ, εκτόσ από ψευτοειρινθ που κα επιβάλει ο τυχόν νικθτισ, ανεπίδεκτο μακιςεωσ 
από το ιςτορικό γεγονόσ ότι οι νικθτζσ νικιοφνται αλλιϊσ από τουσ νικθμζνουσ, ότι θ βία 
γεννά χειρότερθ βία και ο πόλεμοσ γεννά χειρότερο και δολιότερο πόλεμο.  
Πλοι τα κζλουν όλα ι τίποτε, τϊρα ι ποτζ. Αυτι είναι θ ψυχολογία του αδίςτακτου 
κακοφργου, που διςτάηει μόνο περιμζνοντασ ι ετοιμάηοντασ τθν κατάλλθλθ ευκαιρία. 
Τζτοιοι κακοφργοι δεν χορταίνουν οφτε με το ςφμπαν ολόκλθρο και με όλο τον χρόνο δικό 



τουσ, όπωσ δεν χορταίνουν οι μανιακοί αυτιςτζσ και παράνοεσ και όταν ακόμα μεταπίπτουν 
ςε κατάκλιψθ και ακινθςία για νζα επίκεςθ.  
«Υπεφκυνοι και καλϊσ πλθροωορθμζνοι» αρχθγοί και ςτελζχθ, δεν κατορκϊνουν να 
ςπάςουν αυτό το ωαφλο κφκλο. Για να μθν ζχουν αυτοαντικζςεισ και αυτοαντιωάςεισ 
πλαςτογραωοφν ωσ υπνοβάτεσ τα γεγονότα και παραχαράςςουν νοιματα, όςο κι αν 
διαψεφδονται και από τισ ίδιεσ τουσ τισ πράξεισ.  
Το μίςοσ εναντίον τθσ αλικειασ, είναι δεςπόηουςα δφναμθ τθσ ανκρωπότθτασ.  
Σαν ςπόγκοσ που ςβινει τα γραμμζνα ςε μαυροπίνακα, ζχει τϊρα ωφγει αυτόσ ο εωιάλτθσ. 
Ρζωτει ςτθ κάλαςςα και παίηει με τα ψαράκια ςε ακτι ρθχϊν υωάλων. Ζνα καβουράκι ζχει 
πάει ςτα μαλλιά τθσ κεωαλι του, ςαν να ιταν γεμάτοσ ωφκια φωαλοσ. Λίγο πιο πζρα 
αρχίηουν τα απότομα νερά, ςαν ςε χαράδρα πολφ βακιά, μεταξφ δυο ερθμόνθςων.  
Κατά τθ διάρκεια μιασ προθγοφμενθσ επίςκεψισ του ςε αυτι τθν περιοχι άλλου νθςιοφ, 
ψαράδεσ του είπαν ότι ςε βάκοσ δεκαπζντε μζτρων, βλζπουν με «γυαλί» βυκιςμζνθ πόλθ, 
ςτθν οποία κατοικοφν ςυναγρίδεσ, ροωοί και άλλα.  
Ευτυχισ αυτόσ, αωοφ τα ψαράκια τον καταδζχονται και παίηουν μαηί του, τϊρα εξζρχεται 
και ξαπλϊνει ςε πλακοειδι βράχο ηεςταμζνον από τθ ςθμερινι λιακάδα.  
Υπάρχει ςα να μθν υπάρχει, όπωσ θ αναπνοι, όςο πιο ανεπαίςκθτα λειτουργοφςα, τόςο πιο 
ςωςτι και ευλείτουργθ. Μόνον ςε πόνουσ, ωδφνεσ και κολάςεισ, τα όντα ζχουν 
αυτοςυνείδθςθ. Αλλά οι ψυχικζσ πλθγζσ που επιβιοφν, είναι θ χειρότερθ αυτοςυνείδθςθ εκ 
μειονεξίασ και μανίασ για υπεραναπλιρωςθ, με ςκοτεινά κίνθτρα αυτζσ τισ ςκιζσ.  
Δυναμικότατεσ Σκιζσ τθσ ανκρωπότθτασ, ωορτίηονται πολφ γριγορα αυτι τθν εποχι. Τα 
βαςανιςτιρια ςταλινικϊν και χιτλερικϊν και ςατανικζσ διπλωματίεσ αςτοϊμπεριαλιςτϊν 
δθμοκρατϊν, ςυνκζτουν μαγνθτικά ψυχοκοινωνικά κινοφμενα κζντρα και ρεφματα. Οι 
εκπορεφςεισ τουσ επενεργοφν ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα, και οπωςδιποτε κα επιςτρζψουν 
ωσ μποφμερανγκ, για τιμωρία, εάν δεν λειτουργιςει κάποιοσ βακμόσ αυτεπιγνϊςεωσ, που 
είναι και βακμόσ κεραπείασ.  
Αλλά αςτεία νοιματα όλα αυτά ι παράλογα, ενϊ οι κεωρθτικζσ, ιδεολογικζσ, 
προγραμματικζσ, πρακτικζσ και άλλεσ αυτοαντιωάςεισ, αυτοαντικζςεισ και αντινομίεσ μαηί 
με τουσ «ιςτορικοφσ νόμουσ», το πετρζλαιο, το ατςάλι και άλλα για τθν εκτζλεςθ 
παρανοϊκϊν ςχεδίων καταςτροωικισ μεγαλομανίασ μειονεκτικϊν, είναι ανκρϊπων 
επιλογζσ, από ανκρϊπουσ νοοφνται κι εκτελοφνται, επειδι οι άνκρωποι είναι λεφτεροι, 
νοιμονεσ, ωιλαλικεισ, ζντιμοι ςυνεργαηόμενοι και ιδίωσ όχι τρελοί.  
 
 

Η ΕΠΙΣΟΠΙΑ ΕΡΕΤΝΑ 
 
Κακιςμζνοσ ςε ςθμείο τθσ ακτισ κάπωσ ρθχό και απάνεμο, παρατθρεί τον πάνοπλο αςτακό 
που παραλφεται και χάνει το χυμό του και μόνο με τθν εμωάνιςθ του χταποδιοφ, ενϊ λίγο 
πιο κει, το κατάκλειςτο ςτρείδι το ανοίγει πολφ εφκολα ο άοπλοσ αςτερίασ, τοποκετϊντασ 
ειδικι ουςία ςε οριςμζνο ςθμείο του κλειςμζνου οχυροφ, κακιςτϊντασ το εντελϊσ άχρθςτο, 
τουλάχιςτον ςε ςχζςθ προσ τον αςτερία.  
Αυτζσ οι παρατθριςεισ μαηί με πολλζσ και διαωορετικζσ άλλεσ εντελϊσ ςυγκεκριμζνεσ, 
μπορεί να ςχετιςτοφν προσ το κοςμολογικό ωσ το μζγιςτο, και προσ το ελάχιςτο που προσ το 
παρόν υποτίκεται ότι είναι το υποπυρθνικό.  
Επίςθσ μπορεί να ςχετιςκεί προσ τθν αυςτθρι και τθν απαλι μθχανιςτικότθτα, αιτιοκρατία, 
ςκοπολογία και άλλα νοιματα ωυςικά, παραωυςικά και υπερωυςικά, ςε ςχζςθ προσ 
διάωορεσ αντίςτοιχεσ ςτεγανζσ και αλλθλοαποκλειόμενεσ επιςτιμεσ, που μοιάηουν με 
αςτακοφσ και ςτρείδια πανοπλίασ και παντοδυναμίασ, και εντοφτοισ, ενϊπιον του κάτι πολφ 
απαλοφ ωαινομενικά, ι πολφ μικροφ ι ακζατου, να μθν ιςχφει κανζνασ υλιςμόσ και 
διαλεκτιςμόσ, καμιά εξαςωάλιςθ, οπλιςμόσ και γνϊςθ.  
Και το παράδοξο: όςο θ νζα ωυςικι και θ παραψυχολογία ι παραωυςικι, ςυγκλίνουν με 
ενδείξεισ ακλόνθτεσ ότι οι λεγόμενοι ζωσ τϊρα ωυςικοί νόμοι και ωυςικζσ ςχζςεισ 
αποτελοφν μόνο μια από τισ ωάςεισ, τισ κλίμακεσ και τα θμιανεξάρτθτα υποςφνολα τθσ 
Υπερνομίασ και τθσ Κεότθτασ ι του Ακοςμικοφ, τόςο οι επιςτιμεσ τθσ ηωισ, τθσ οικονομίασ 
τθσ ιςτορίασ και των κοινωνιϊν ι τθσ πολιτικισ «ωιλοςοωίασ» και τθσ ανκρωπολογίασ μαηί 
με τθν ψυχολογία, προςκολλοφνται πειςματικά, τουλάχιςτον ζωσ τϊρα, ςε 



μθχανιςτικότθτεσ, ανακλαςιολογίεσ, πρότυπα και ςυςτιματα, κακζνα εκ των οποίων 
διεκδικεί τθ μοναδικι αλικεια και πραγματικότθτα.  
Κανζνασ από αυτοφσ των «ιςμϊν» δεν απορεί γι’ αυτι τθ μανία τθσ αποκλειςτικότθτασ και 
των οχυρϊν ωσ αςτακοί, ςτρείδια και μείδια.  
Μιπωσ οι αωελείσ ι πονθρζσ υπεραπλουςτεφςεισ και αποκλειςτικότθτεσ, κρφβουν το ωόβο 
και τον πανικό των βολεμζνων και οχυρομενων ςε «πρακτικά» αποτελζςματα, και 
ειδικότερα τα όςα ςυμωζρουν μεγιςτάνεσ τθσ οικονομίασ, τθσ πολιτικισ και τθσ 
ψευτοκουλτοφρασ ι του ψευτοπνεφματοσ;  
Μια άλλθ ειδικότθτα ωοβιςμζνων εργάηεται για ςυμβιβαςμοφσ των αςυμβίβαςτων και 
ςυνδυαςμοφσ των μανιοκατακλιπτικϊν τθσ μεκοδευμζνθσ γνϊςθσ και τθσ τεχνικισ ωσ 
υπζρτατθσ αξίασ και μοναδικισ θκικισ ι κεότθτασ παρανοϊκϊν ευρφτερθσ εκλογικεφςεωσ, 
που κυκλοωοροφν και δρουν «λεφτερα» ωσ ςτελζχθ κατεςτθμζνων και αντικατεςτθμζνων 
ςε όλουσ τουσ τομείσ, ωσ ςκζλθ των ηευγϊν τθσ Αντίκεςθσ, ςαν να υπιρχε ςυμωιλίωςισ και 
όχι εκ βακιάσ κατανοιςεωσ υπζρβαςισ.  
Αωοφ όλα είναι τφχθ και γενικόσ νόμοσ χωρίσ εξαιρζςεισ ι με μικρά, πολφ μικρά 
παραλειπόμενα και εντοφτοισ δυναμικότατα λανκάνοντα, αςτάκμθτα, απρόοπτα, γιατί να 
μθν εξθγοφνται όλα δια των εξαρτθμζνων ανακλαςτικϊν και των δολωμάτων που 
παγιδεφουν εξουςιαηόμενουσ, ενϊ οι «γνϊςτεσ», οι «πρακτικοί» και οι εξουςιαςτζσ των 
πάντων δεν αγκυςτρϊνονται ςε δολϊματα από εντόσ και από ζξω, οφτε είναι υποπροϊόντα 
των ανακλάςεων και άλλων ςθμάνςεων, αντιςθμάνςεων και παραςθμάνςεων, επειδι αυτοί 
βρίςκονται ςε κζςθ ιςχφοσ εξ αναρριχιςεων ελζω βλακείασ λαϊν και αυτϊν των ιδίων ωσ 
«πολφ ζξυπνων».  
Στθν περιοχι που υπάγεται ςτθν Αλόννθςο, δεν ζχει ακόμα εξορμιςει ο μθχανιςτικόσ 
πολιτιςμόσ, τουλάχιςτον ζωσ και αυτι του τθν επίςκεψθ εδϊ, ςε αυτό το κλειςτό 
ωυςικοκοινωνικό περιβάλλον.  
Οι Αλοννθςιϊτεσ, όπωσ και οι κτθνοτροωογεωργικοί πλθκυςμοί του πλανιτθ, πριν αρχίςουν 
να διαλφονται κουλτουρικά, οικονομικά, ςυνθκειακά, ωυλετικά και όπωσ αλλιϊσ από τθν 
ειςβολι των αποικιοκρατϊν, και των βιομθχανιϊν κι εμπορευματιςμϊν τθσ διεκνοφσ 
Δφςθσ, ενδιαωζρονται μόνο για τθ ςτακερότθτα δια μζςου ςυνθκειϊν και παραδόςεων, 
όπωσ και για τθν αυτάρκεια και τθν αναπαραγωγι του ίδιου πρότυπου, αλλά δεν 
ενδιαωζρονται για εξελίξεισ, κζρδθ, ςυςςωρεφςεισ διαωόρων ειδϊν και απομακρφνςεισ 
από τθ Μθτζρα Γθ δια των αωαιρζςεων και των ξεριηωμϊν, με θμερολόγια δίχωσ γιορτζσ 
γφρω από ςτοιχειϊδεισ βιολογικζσ ανάγκεσ και μυςτιρια τθσ Φφςθσ ι του τοπικοφ Κεοφ.  
Αυτοφ του νθςιοφ οι κάτοικοι και των γφρω ερθμόνθςων ωσ βοςκοτόπια, παρ' ότι θ περιοχι 
τουσ πλοφςια ςε επιτόπια και ςε περαςτικά μικρά και μεγάλα ψάρια πολλϊν ποικιλιϊν, δεν 
είναι ψαράδεσ και δεν ζχουν οφτε μια βάρκα για ςυγκοινωνία με τθν κοντινι νιςο Σκόπελο, 
άλλθ μικροκοινωνία, αλλά λιγότερο κλειςτι.  
Το χωριό τθσ Αλοννιςου, χτιςμζνο ςε λόωο μακριά από τθ κάλαςςα για τον ωόβο των 
πειρατϊν, ακόμα και πριν από μιςό αιϊνα, δεν διακζτει ιερζα.  
Αλλά τζτοιεσ κοινωνίεσ, οι λεγόμενεσ υπανάπτυκτεσ ι πρωτόγονεσ, βαςιςμζνεσ ςτθ 
ςυνικεια και ςε ςτατικοφσ τρόπουσ ηωισ και ςκζψθσ, μοιάηουν ςαν τουσ αςτακοφσ και τα 
ςτρείδια ςε ςχζςθ προσ το χταπόδι και τον αςτερία.  
Εντοφτοισ, και οι αποικιοκρατίεσ, βιομθχανιςτζσ, εμπορευματιςτζσ και των νεότερων 
εξελίξεων δια του θλεκτριςμοφ και των τεχνθμάτων ςε τεχνοκοινωνίεσ, με τθ ςειρά τουσ 
είναι, ίςωσ, ακόμα πιο τρωτοί ωσ αςτακοί και ςτρείδια ενϊπιον του τεράςτιου αόρατου 
Οκτάποδοσ των ςκοτεινϊν κινιτρων των πακϊν τουσ, τα οποία εκλογικεφουν για να είναι 
ωσ μυκικά Πςτρακα εντελϊσ απόρκθτα, και όμωσ παραλυόμενα από αντίςτοιχουσ 
«αςτερίεσ».  
Άλλοτε θ γεωργία μαηί με τουσ προγεωργικοφσ αγρότεσ ιταν ιερό λειτοφργθμα, αωοφ οι 
μεγάλεσ πόλεισ και οι πολιτιςμοί εξαρτιοφνταν από τθ γεωργικι παραγωγι για να 
τρζωονται ξεριηωμζνοι πλθκυςμοί, γραωειοκράτεσ, ςτρατοί, ωιλόςοωοι, καλλιτζχνεσ, ιερείσ 
και άλλοι, αωθρθμζνοι και γενικοί, οφτε ςυγκρατθμζνοι και οφτε ολιςτικισ αντιλιψεωσ 
εαυτοφ, κόςμου και υπερκόςμιου.  
Σε άλλεσ εποχζσ μικροκοινωνιϊν, λειτουργοφςαν και ιεροτελεςτίεσ παρακλιςεωσ προσ 
ωυτά και ηϊα, να ςυγχωρζςουν τουσ ωονείσ τουσ, αωοφ εξ ανάγκθσ τουσ αωαιροφν τθ ηωι, 
για να μθν πεκάνουν από κρφο και πείνα.  
Τζτοιεσ ευαιςκθςίεσ υποτιμϊνται και κατακρίνονται από πανζξυπνουσ «διαωωτιςμζνουσ» 
και ρομποτικοφσ τθσ διεκνοφσ Δφςεωσ μαηί με τουσ ιςάξιουσ ψυχίατρουσ, ψυχολόγουσ και 



άλλουσ παιδαγωγοφσ και κεραπευτζσ, ωσ ρομπότ προσ ρομπότ, όλων επαρκϊσ 
ςυνκθκευμζνων από ςυνκθκευμζνουσ πριν από αυτοφσ, ενϊπιον του ωόβου τθσ 
ελευκερίασ, επειδι ςθμαίνει προςεκτικότθτα, ευκφνθ και τόλμθ αυκόρμθτθ, ωσ 
αυτοπεικαρχία χωρίσ από εντόσ κι από ζξω εκβιαςμοφσ.  
Αωοφ θ ελευκερία δεν ςυγκαλφπτει, αλλά αποκαλφπτει εγωκεντριςμοφσ και νεκροωιλίεσ 
αυτιςτϊν και ςολιψιςτϊν, και αωοφ εκλογικευμζνοι αυτιςτζσ και ςολιψιςτζσ, δεν κζτουν 
επί τάπθτοσ τον εαυτό τουσ, επόμενο είναι θ λζξθ ελευκερία να ςθμαίνει αυκαιρεςία και 
ςαδομαηοχικι επικετικότθτα από ςφγχυςθ και ωόβο.  
Οι τοιοφτοι «ελεφκεροι», μόλισ ςυναντιςουν προκλιςεισ και καλζςματα τθσ ηωισ, τα οποία 
είναι πάντοτε νζα και γι' αυτό χρειάηονται πάντοτε νζεσ απαντιςεισ οι οποίεσ δεν υπάρχουν 
ςτισ εμπειρίεσ, ςτα βιϊματα, ςτισ γνϊςεισ, ςτισ πίςτεισ, ςτισ ςυνικειεσ, ςτισ πεποικιςεισ, 
ςτισ κεωρίεσ, ςτισ ιδεολογίεσ, ςτισ πολιτικζσ και ςτισ τεχνολογίεσ του παρελκόντοσ.  
Κάκε αλυςίδα ςκλάβων αλυςοδεμζνων γφρω από ψυχολογικοφσ, κοινωνικοφσ και 
«ωυςικοφσ» πάςαλουσ, όςο πιο ιςχυρι, τόςο πιο αλυςοδεμζνοι ςε επιςτιμεσ, οικονομίεσ, 
τεχνογνωςίεσ, κουλτοφρεσ, κρθςκείεσ του Καίςαρα, δθμοκρατικοφ και δικτατορικοφ, ςε ό,τι 
άλλο και ςε πολιτικζσ «ωιλοςοωίεσ» δθμαγωγϊν.  
Εξ αρχαίων καιρϊν, μιλοφν για «γνϊκι ς' αυτόν», αλλά ςε ομωαλοςκοπίεσ, ζξω θςυχίεσ, 
αυτοςυγκεντρϊςεισ, τεχνθτά ςταματιματα τθσ ςκζψθσ δια μεκόδων και ναρκωτικϊν, όχι 
μόνο δεν γνωρίηεται ο εαυτόσ, οφτε ςταματά ο εντόσ μονόλογοσ ι διάλογοσ, αλλά μάλλον 
αυτοχπνωτίηεται. Οφτε βοθκοφν νθςτείεσ, προςευχζσ, αυτοβαςανιςμοί, ςτεριςεισ, δίαιτεσ, 
ευηωιςμοί, ανζςεισ αςτιςμϊν, υπερςιτιςμοί, διαςκεδάςεισ όλα αυτά από ανομολόγθτο 
πανικό ενϊπιον ψυχολογικϊν, κοινωνικϊν και άλλων ενοχλιςεων, προβλθμάτων και 
ςυγκροφςεων.  
Μόνον οι ςυγκεκριμζνεσ ηωντανζσ πολυεπίπεδεσ ςχζςεισ ξεςπεπάηουν παρόντα εκ 
παρελκόντων προσ τα μζλλοντα.  
Πμωσ τζτοιεσ αποκαλφψεισ δεν ςυμωζρουν εγωμανείσ και ψευτοταπεινοωροςφνθσ 
κριςκουσ ι όποιουσ άλλουσ αναρριχθμζνουσ, αναρριχϊμενουσ και υπό αναρρίχθςιν.  
Γι' αυτό με μανία ςχεδόν όλοι αποωεφγουν τισ ςυγκεκριμζνεσ, κερμζσ ςχζςεισ προσ 
ςυνανκρϊπουσ, προσ τθ ωφςθ, προσ τα πάντα, προσ το Άγνωςτο, καταωεφγοντασ ςε 
αωαιρζςεισ επί αωαιρζςεων και ςε είδωλα εαυτοφ, άλλων, κόςμου και «κεοφ», 
απεςταλμζνων και αγίων «δικισ τουσ καταςκευισ ι ωανταςιϊςεωσ».  
Ζτςι, διατθροφνται και ακμάηουν τα διάωορα είδωλα και οι ςχζςεισ μεταξφ των ειδϊλων, 
δίχωσ τθν αιςκαντικι νοθμοςφνθ απ' όπου ςωςτι ςυμπεριωορά, δράςθ και αποχι.  
Οι ςχζςεισ ειδϊλων μεταξφ τουσ, ωαίνεται να απλουςτεφουν τα πάντα και να τα 
υποβιβάηουν ςτα πιο χειροπιαςτά ορατά ςτοιχεία των πζντε αιςκιςεων κι αυτϊν 
εκωυλιςμζνων, διεςτραμμζνων και ςχιηοπαρανοϊκοχςτεροειδϊν, άριςτα εκλογικευμζνων 
και δια των επιςτθμϊν κάκε ςτεγανότθτασ και κοφωιασ γενικότθτασ.  
Υπάρχουν πολλϊν ποιοτιτων και βακμίδων παράλλθλοι κόςμοι και ςφμπαντα.  
Θ κατϊτερθ παραλλθλία και ςυμπτωματικότθτα δίχωσ ςχζςεισ αλθκινϊν ι ευρφτερων, 
βακφτερων και υψθλότερων αιτιϊν και αυτοαιτιϊν, είναι οι «ςυντεχνίεσ», «ςυηυγίεσ», 
«διάλογοι» και «ςυνεργαςίεσ» ςυνανκρϊπων που ζχουν καταντιςει εαυτόν, άλλουσ, 
κόςμο, παρακόςμια και υπερκόςμια, ςε κοφωιεσ λζξεισ, κοφωιεσ εικόνεσ και νοιματα, 
ωορτιηόμενα εκάςτοτε δια των διαςτρεβλϊςεων, παρερμθνειϊν και ςαδομαηοχιςμϊν τθσ 
μολυςμζνθσ από εγωκεντριςμοφσ και νεκροωιλίεσ, ανκρϊπινθσ και όποιασ άλλθσ ενζργειασ, 
τθν οποία κατορκϊνουμε να κλζψουμε.  
Αλλά υπάρχει και θ νοιμων αιςκαντικότθτα, λεφτερθ, άχρονθ, διακζςιμθ προσ όςουσ 
αλθκινά και εκ βακζων τθν χρειάηονται, όχι ωσ κοινωνικι εξουςία οποιουδιποτε είδουσ και 
επιπζδου, αλλά απλϊσ, δίχωσ κίνθτρα, για χάρθ τθσ ίδιασ και τθσ ηωισ, ςφμωωνα προσ τθν 
Ευνομία του ςφμπαντοσ κόςμου και του Κεοφ.  
Αλλά, οι μυςτικοπακείσ ποςοτιςτζσ και μετρονόμοι, πανικοβάλλονται ακόμα και με τισ 
λζξεισ ουςία, υπονοοφμενοσ ςκοπόσ και απροςμζτρθτο, ςε κατιοφςεσ, ανιοφςεσ, και 
εξιςορροποφςεσ τθσ Ολοκίνθςθσ, ςε κάκε ακτίνα Δθμιουργίασ και Υπερνομίασ δια μζςου 
μακρόκοςμων, μεςόκοςμων και μικρόκοςμων.  
Τα τοιαφτα πολφπλοκα πολυκλιμάκων, και όλα τα μυςτθριακά και απλθςίαςτα, θ ςκζψθ 
ζχει τα τεχνάςματά τθσ, να κάνει γνωςτά, ςφμωωνα προσ ςκιζσ παρελκόντοσ, ϊςτε, 
αδφναμθ και νεκροειδισ αυτι, να μθν τα ωοβάται, αλλά και να τα «εξουςιάηει» δια του 
χριματοσ, τθσ πολιτικισ, του ςτρατοφ και τθσ μυςτικισ αςτυνόμευςθσ των πάντων και του 
«κεοφ», αντικακιςτϊντασ τον με τον πολιτικό ι Καίςαρα.  



Γιατί ν' ανθςυχοφμε, οι άλλοι εμείσ κι εςείσ; Γιατί να ερευνοφμε εαυτόν, τθ ηωι και τασ 
Γραωάσ αωοφ δεχόμαςτε να είμαςτε ςαν τα βιομθχανθμζνα ςκεφθ και κουτιά ςτθ ςειρά, 
πανζτοιμα και άψυχα και άηωα και άκεα ςαρκομθχανάκια;  
Ο εκάςτοτε κείοσ Καίςαρ, δθμοκρατικόσ και δικτατορικόσ δια των ςτελεχϊν του, μασ χαρίηει 
όλα ζτοιμα, και τθν κεία του χάριτα, αρκεί να μθν αιςκανόμαςτε, να μθν προςζχουμε, να 
μθν νοοφμε, οφτε να κατανοοφμε και να ζχουμε τθν εμπιςτοςφνθ ςτραμμζνθ προσ 
υπεράνκρωπα και υπερκόςμια.  
 
 

ΤΠΕΡΝΟΜΗ ΡΤΘΜΙΗ 
 
Με τθν ανατολι του ιλιου ςιμερα, ζρχονται πολλζσ απορίεσ και απαντιςεισ: ωφςθ, χρόνοσ, 
εγκζωαλοσ, ςκζψθ, ςυνείδθςθ, γνϊςθ, κρυωι μνιμθ αιϊνων, ωανερι μνιμθ του παρόντοσ 
βίου, κρυωό μνθμονικό εμβρυακισ και νθπιακισ θλικίασ, μετζπειτα λανκάνον μνθμονικό, 
αιςκαντικι αντίλθψθ κινθτικι, πολυεπίπεδεσ ςχζςεισ, ςτοιχειϊδεισ βιολογικζσ ανάγκεσ και 
παραπλανθτικζσ ψυχολογικζσ επικυμίεσ και όλων αυτϊν οι περιπλοκζσ και εμπλοκζσ ςε 
δομιςεισ πολυεπίπεδεσ, που εμποδίηουν τθν απευκείασ αιςκαντικι αντίλθψθ και 
ςχθματίηουν εκατοντάδεσ «ιςμοφσ» αυτοςυγκροφςεων και αλλθλοςυγκροφςεων ςε όλουσ 
τουσ τομείσ, απ' όπου αςυνεννοθςίεσ ςχιςμάτων και, πιο πζρα, κομματιάςματα και ςτεγανά 
και οχυρά ψυχολογικά και κοινωνικά, που ωορτίηουν εικόνεσ; λζξεισ, νοιματα για 
εκρθκτικζσ καταςτάςεισ και νεκρϊςεισ.  
Με ωορτιςμζνα είδωλα εαυτοφ, άλλων, κόςμου και κεοφ δικισ μασ καταςκευισ, ποτζ δεν 
δφναται να ςυμβεί ζντιμοσ διάλογοσ και ζντιμθ ςυνεργαςία. Ο μφκοσ του Ρφργου Βαβζλ, 
είναι αλθκζςτατοσ, εωόςον λειτουργεί μόνον το ςυνκθκευμζνο τμιμα του εγκεωάλου, ενϊ 
το μεγαλφτερο και πιο ευαίςκθτο τμιμα παραμζνει αχρθςιμοποίθτο, αςυνκικευτο, 
πολυεπίπεδο, ακϊο.  
Εγκζωαλοσ και ςκζψθ δεν μποροφν να εργάηονται οφτε ςτοιχειωδϊσ ςωςτά ςτθν περιοχι 
που τουσ ανικει, εάν δεν ζχουν πραγματικι ι εικονικι αςωάλεια. Επειδι ςτισ κοινωνίεσ 
που κάνουμε δεν υπάρχει οφτε θ ςχετικι αςωάλεια τθσ ωφςθσ, γι' αυτό ςε ακοινϊνθτεσ 
κοινωνίεσ ψυχολογικισ και άλλθσ ηοφγκλασ πολιτιςμζνων και «διαωωτιςμζνων», εγκζωαλοσ 
και ςκζψθ του καταςκευάηουν εικονικζσ αςωάλειεσ δια των ιδεαςμϊν, των ζμμονων ιδεϊν, 
των ιδανικϊν, των πίςτεων που είναι τυωλζσ δίχωσ άνοιγμα αιςκαντικισ εμπιςτοςφνθσ 
προσ υπεράνκρωπεσ δυνάμεισ και προσ το Κεό τθσ αποωατικότθτασ.  
Ρζρα από το θλεκτρομαγνθτικό ωάςμα και ωράγμα υπάρχουν υπερπεδια που ενϊνουν 
ακαριαία τα πάντα, ζμβια και άηωα, ςε εξιςορρόπθςθ, πζρα από χωροχρόνουσ και 
ταλαντϊςεισ.  
Πςα υπερβαίνουν οριςμζνα όρια δυςαρμονίασ προσ τθν Ολοκίνθςθ του Συνολικοφ, 
εκμθδενίηονται δια τθσ Υπερνομίασ, πζραν τθσ οποίασ υπάρχει το απροςμζτρθτο Άδθλο, 
Αγάπθσ Ακοςμικισ.  
Κόςμοι παιγνιδίηουν ςε απζραντθ Αικρία 
όλα τα ςτθρίηει Νουσ και Υπερωϊσ.  
Με αυτό το νόθμα αρχθγοί και ςτελζχθ τθσ ανκρωπότθτασ πρζπει να προςζχουν, ϊςτε να 
μθν υπερβοφν το όριο το οποίο είναι για το θμιανεξάρτθτο υποςφνολο ςτο οποίο ανικει και 
θ Γθ, μεταξφ αναρίκμθτων υποςφνολων θμιανεξαρτθςίασ.  
Αυτόσ ζχει γράψει ζνα ςχετικϊσ μεγάλο ποίθμα για τθν αρνθτικι δυνατότθτα μεγάλων 
καταςτροωϊν ςτον πλανιτθ μασ, ωσ αυτοδικία, κοςμοδικία και κεοδικία δια τθσ τα πάντα 
εξιςορροποφςασ Υπερνομίασ.  
Αλλά θ μθχανιςτικι και θ διαλεκτικι κραςφτθτα του αιϊνα τοφτου, πιςτεφει ακόμα ότι τα 
πάντα ςυνζβθςαν ςτθν τφχθ, φλθ, ενζργεια, ηωι και γι’ αυτό ο μοναδικόσ ιδιοκτιτθσ και 
πραγματικόσ κυρίαρχοσ του ςφμπαντοσ δφναται να γίνει ο άνκρωποσ.  
Ζτςι θ μεγαλφτερθ Νίκθ του αιϊνα, μπορεί να μετατραπεί ςε μζγιςτθ και οριςτικι Ιττα, 
εάν, ζςτω τθν τελευταία ςτιγμι, δεν αιςκανκοφμε τι λζμε και τι κάνουμε, ωσ 
μειονεκτικότατοι αλαηόνεσ.  
 
Μςωσ αργά, κα είναι τα απίκανα ςθμάδια κοντά μασ 
θ Γθ κα βρωμά ψωριαςμζνθ, τυωλι.  



Οι μθτροπόλεισ του πνεφματοσ, πολτοί ςάπιων ςαρκϊν 
τα χϊματα άνυδρα, ωτωχά και μολυςμζνα 
κι οφτε ωωλιά πτθνοφ ι λαωιοφ ςτα πατρικά μασ δάςθ.  
Μθτζρα Γθ, πϊσ κα δεχκείσ εμάσ 
που ςου περιωρονιςαμε τθ χκόνια ωροντίδα;  
Εισ εαυτόν αποςφρονται οι προνοθτικοί.  
Αίςκθμα και νοθμοςφνθ δεν δανείηονται.  
Αδφναμοι προσ αρωγιν, τθν ζκβαςθ αναμζνουν.  
Σχεδόν όλοι, αρχθγοί, ςτελζχθ και λαοί, τζτοια νοιματα απ' όπου κι αν προζρχονται, εάν 
τφχει να ωτάςουν ζωσ αυτοφσ, τα απορρίπτουν αμζςωσ και τα χαρακτθρίηουν ανοθςίεσ ι 
ςκοταδιςμό απαιςιοδοξίασ, ενϊ Στάλιν, Χίτλερ, Χιροχίτο και οι διεκνείσ 
αςτοψευτοδθμοκράτεσ που τουσ χειρίηονται μαηί με αυτοφσ που κα διαδεχκοφν τθν απ' 
όλουσ ετοιμαηόμενθ νεοβαρβαρικι ζκρθξθ και ωρίκθ που υπερβαίνει κάκε ωρίκθ, 
αποτελοφν ακλόνθτθ αιςιοδοξία, ωωτεινότθτα, ανκρωπιςμό, πρόοδο, ευτυχία, ειρινθ, 
ομορωιά, υγεία, δικαιοςφνθ, λευτεριά.  
Οι μάηεσ καταδικαςμζνεσ ςε βαςανιςμοφσ και δολοωονίεσ, οργανωμζνεσ από τουσ 
αρχθγοφσ και τα ςτελζχθ, ηθτωκραυγάηουν, όπωσ ςτθν αρχαία ϊμθ ηθτωκραφγαηαν τουσ 
τρελοφσ Καίςαρεσ οι ξεριηωμζνοι, εξακλιωμζνοι δοφλοι λαοί.  
Χαίρε, χαίρε Καίςαρ 
οι μελλοκάνατοι ςου, ς' ευγνωμονοφν.  
 
 

ΣΟ ΜΗ ΓΝΨΡΙΙΜΟ, ΣΟ ΓΝΨΡΙΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟ ΓΝΨΣΟ 
 
Θ ςθμερινι τρικυμία ανάγκαςε ζνα μικρό πλοίο να καταωφγει ςτθν απάνεμθ πλευρά του 
νθςιοφ.  
Βγικαν ςτθ ςτεριά δυο ναφτεσ, ο καπετάνιοσ κι ζνασ καλόγθροσ.  
Σε ερϊτθςι τουσ πϊσ αυτόσ βρζκθκε ςε αυτό το ερθμόνθςο, απάντθςε ότι είναι 
ομοιοπακισ εραςιτζχνθσ ψαράσ, με τθν ολιγοιμερθ επίςκεψι του ςε ςυγγενι του ςτθν 
Αλόννθςο, και το επάγγελμά του είναι κατϊτεροσ υπάλλθλοσ βιομθχανίασ για χτζνια και 
τςατςάρεσ από κόκαλα, ςτθν πρωτεφουςα.  
Ο καπετάνιοσ ςτο άκουςμα αυτισ τθσ πλθροωορίασ ηωιρεψε και ωζρνεται πολφ ωιλικά 
προσ αυτόν, και του λζει ότι είναι εμποροπλοίαρχοσ, ωορτωμζνοσ αυτι τθ ωορά με τυριά 
και δζρματα, για λογαριαςμό μοναςτθριοφ του Αγίου Προυσ. Και πράγματι, το επιβεβαιϊνει 
τϊρα ο καλόγθροσ, ο οποίοσ ςυςτινεται ωσ διαχειριςτισ μοναςτθριακισ περιουςίασ. Οι δυο 
ναφτεσ παραμζνουν ςιωπθλοί.  
Τουσ προςωζρει μζλι, δϊρο ςυγγενοφσ, όπωσ εξθγεί κι αυτοί του ανταποδίδουν μερικά 
κομμάτια τυρί και μερικζσ προβιζσ προβάτων ωσ πρόχειρο ζνδυμα και ςτρϊμα, εάν βρζξει 
πολφ.  
Καταταγμζνοσ και από τουσ τζςςερισ, ςτο αςωαλζςτατο και κακθςυχαςτικό λιμάνι του 
γνωςτοφ, του κοινοφ νου και του κακθμερινά εφχρθςτου και αναγκαίου, ςυηθτοφν διάωορα, 
ενϊ ο καπετάνιοσ κατορκϊνει να ςτείλει τουσ δυο ναφτεσ ςτο πλοίο για καλφτερθ 
τακτοποίθςθ του εμπορεφματοσ, ςτζλνοντασ και τον καλόγθρο να επικεωριςει το 
ερθμόνθςο, μιπωσ τυχόν είναι εκμεταλλεφςιμο, ωσ ιδιοκτθςία του Άκω.  
Ζτςι ο καπετάνιοσ προτείνει ςε αυτόν κερδοωόρα ςυνεργαςία εάν μεςολαβιςει ςτο 
εργοςταςιάρχθ οςτϊν, να του προμθκεφει, μαηί με τα οςτά και ωθμιςμζνα εικονίςματα, 
ιερά ςκεφθ, αρχαία χειρόγραωα, παλαιά ζπιπλα και διάωορα άλλα εκ τθσ επαγγελματικισ 
του ικανότθτασ ανά τα απόμερα τθσ παντελϊσ αωροφρθτθσ Ελλάδασ τόςων Καλαςςϊν και 
ακτϊν.  
Αυτόσ απαντά ςτον καπετάνιο ότι είναι πολφ επικίνδυνθ αυτι θ δουλειά και τιμωρείται 
αυςτθρά.  
Ο καπετάνιοσ γελά και λζει ότι κανζνασ δεν ενδιαωζρεται να ωρουριςει και οφτε καν να 
προςζξει τζτοια πράγματα και αγάλματα και άλλα με τα οποία είναι γεμάτθ θ Ελλάδα. 
Μόνον λιγοςτοί αλλοεκνείσ ενδιαωζρονται, αλλά ο καπετάνιοσ δεν μπορεί να τουσ βρει.  
Και πρόςκεςε ότι, απ’ ό,τι καταλαβαίνει, ςε λίγα χρόνια κα ζχει πουλθκεί και ολόκλθρθ θ 
Ελλάδα.  



Θ άρνθςθ για ςυνεργαςία, δυςαρζςτθςε τον καπετάνιο και γι' αυτό αποςφρκθκε ςτο πλοίο 
του, περιμζνοντασ να μετριαςτεί θ τρικυμία.  
Στο μεταξφ ζρχεται ο καλόγθροσ από τθν «επικεϊρθςθ» του νθςιοφ.  
Ρίςω από τθν εργαςία του ωσ οικονομικοφ διαχειριςτι μονισ, αρχίηει να αποκαλφπτεται 
ζνασ αυτοβαςανιηόμενοσ ςυνάνκρωποσ, αυτοαντιτικζμενοσ και αυτοαντιωάςκων ςε 
ςπαραγμό μεταξφ τθσ αγακισ και πολφ καλισ προκζςεωσ του, θ οποία επίμονα εμποδίηεται 
από επιψυχίδια παράςιτα, από ψυχολογικά αιϊνων κατακάκια και από υπάνκρωπεσ 
δυνάμεισ που μεταχειρίηονται τισ αιςκιςεισ του και τον εγκζωαλό του για δικό τουσ 
λογαριαςμό.  
Κακϊσ εξιςτορεί τα βάςανά του και τθν απελπιςία του επειδι οφτε ο εαυτόσ του οφτε οι 
εξομολόγοι του Προυσ οφτε μονάηοντεσ αςκθτζσ ζξω από κοινόβια, ζωσ τϊρα, δεν ζχουν 
κατορκϊςει να μετριάςουν κάπωσ τον αυτοςπαραγμό.  
Ζτςι, για κάποια λιγοςτι ανάπαυλα, καταωεφγει ςτθν πολυωαγία, ςτθ ςυνεχι απαςχόλθςθ 
και βαριά δουλειά, αωοφ γονυκλιςίεσ, νθςτείεσ και άλλα, μόλισ τα ςταματιςει, ξαναρχίηει θ 
εντόσ του κόλαςθ, χειρότερθ και δολιότερθ.  
Μετά από παράξενθ ςιωπι, ο καλόγθροσ απορεί για το πϊσ αυτόσ, ο υποτικζμενοσ 
εραςιτζχνθσ ψαράσ και κατϊτεροσ υπάλλθλοσ εργοςταςίου για χτζνια και τςατςάρεσ, 
κατορκϊνει με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ του, να αποςπά τόςα ιδιωτικά, πολλά εκ των οποίων 
δεν ζχει εξομολογθκεί οφτε ςε ωθμιςμζνουσ γζροντεσ του Προυσ.  
— Ροιο το μυςτικό ςου, τον ρωτάει ο καλόγθροσ.  
— Απλϊσ κζτω τον εαυτό μου ςτθ κζςθ ςου και ςε ρωτάω τα όςα δεν τολμάσ να πεισ ςτον 
εαυτό ςου και οφτε οι εξομολογθτζσ ςου τολμοφν, επειδι κα εκκζςουν και τον εαυτό τουσ 
ςτον ίδιο τουσ εαυτό και ς' εςζνα.  
Εςφ με ςυγκινείσ, απαντά ο καλόγθροσ, ενϊ εκείνοι με παγϊνουν με τθν αυςτθρι τουσ όψθ 
και τουσ «κανόνεσ μετάνοιασ» οι οποίοι με εξαντλοφν δίχωσ αποτζλεςμα και πάω ςτο άλλο 
άκρο. Οφτε θ κεία Χάρισ με βοθκά.  
— Εάν δεν ςπαταλάσ τθν ενζργειά ςου, κι εάν δεν κατακρίνεισ τον εαυτό ςου, οφτε τον 
κολακεφεισ, ι τον επαινείσ ι τον λυπάςαι και εάν πράγματι εκ βακζωσ εριμθν τθσ 
μορωοποιοφ ςκζψεϊσ ςου και των επικυμιϊν τθσ, περιοριηόμενοσ μόνον ςε ςτοιχειϊδεισ 
βιολογικζσ ανάγκεσ, τότε ίςωσ ζρκει κεραπεία και ςωτθρία. Το κλειδί το ζχει ο κακζνασ μασ, 
εκ ωφςεωσ και κείασ Χάριτοσ. Γι’ αυτό, κανζνασ άλλοσ δεν μπορεί να ςε βοθκιςει. Και όταν 
ακόμα ωαίνεται ότι ςε βοθκά, ο άλλοσ, είναι ο άλλοσ μόνον ευκαιρία, όπωσ είναι και 
οτιδιποτε άλλθ κατάςταςθ, ςχζςθ, αρρϊςτια, ι ότι ςυγκλονιςτικό ι ςτερθτικό ι ευτυχζσ, 
εάν ςωςτά κατανοείται. Σε αυτά τα διάωορα, περιλαμβάνονται και οι εξομολόγοι, αλλά εάν 
με τθ ςειρά τουσ ςυμπεριωζρονται ωσ εξομολογοφμενοι.  
— Εςφ καταργείσ τισ διαωορζσ και τθν απόςταςθ. Λςοπεδϊνεισ. Αωαιρείσ το ςεβαςμό και 
τθν επιβλθτικότθτα που πρζπει να ζχει ο ανϊτεροσ.  
— Καταργείται μόνον θ ψυχολογικι απόςταςθ και θ ςχζςθ αωζντθ προσ δοφλο και δοφλου 
προσ αωζντθ.  
Αυκεντικότθτεσ και δουλικότθτεσ βαςανίηουν τθν ανκρωπότθτα μαηί με τθν άγνοια εαυτοφ, 
όςεσ κι αν ζχουμε γνϊςεισ περί άλλων, περί κόςμου, υπεράνκρωπων δυνάμεων, Κεοφ ι 
επιςτθμϊν, κουλτοφρασ, οικονομίασ, πολιτικισ ι ό,τι άλλου.  
Κεραπεία και ςωτθρία πθγάηει από τισ ςωςτζσ ςχζςεισ περνϊντασ δια μζςου τθσ κολάςεωσ 
που είναι ο εαυτόσ μασ και ο κόςμοσ που κάνουμε.  
— (Ραραμζνει ςκεωτικόσ). Ζχω ςυνθκίςει με άλλεσ ωράςεισ να επενδφω νοιματα. Ραρ' όλο 
μου το ενδιαωζρον, δυςκολεφομαι να παρακολουκιςω νοιματα, για τα οποία αιςκάνομαι 
ότι είναι ςωςτά.  
— Σωςτζσ λζξεισ και ςωςτά νοιματα δεν είναι το ηιτθμα, αλλά το τι κάνουμε με αυτά ι με 
ό,τι άλλο. Θ Γθ ολόκλθρθ είναι ωορτωμζνθ νοιματα, λζξεισ και άλλα, τα οποία 
μεταχειριηόμαςτε για να εκτελοφμε δολιότερα χωριςμοφσ, αναρριχιςεισ ςε κυριαρχίεσ 
υλικζσ, ςυναιςκθματικζσ, διανοθτικζσ, κρθςκευτικζσ και άλλεσ, δοφλοι ςτθν ψυχι, 
εκωυλιςμζνοι ςτο ςϊμα, εγωμανείσ διάνοιεσ είτε αωζντεσ είμαςτε είτε ςκλάβοι, 
εκμεταλλευτζσ ι εκμεταλλευόμενοι, παγιδευτζσ ι παγιδευμζνοι, κριςκοι ι άκρθςκοι, 
αυτισ ι τθσ άλλθσ ωυλισ, χϊρασ, γλϊςςασ, κρθςκείασ ι ακεΐασ.  
Τι ςτο Άγιο Προσ, τι ςε κοινωνίεσ, παντοφ ςυγκρινόμενοι, ανταγωνιηόμενοι, 
διαπλθκτιηόμενοι, μιςοφντεσ, πολεμοφντεσ κρυωά ι ωανερά με τον εαυτό μασ, με τουσ 
άλλουσ, εναντίον και με όλεσ τισ άλλεσ μορωζσ ηωισ, αμαρτωλοί μζχρι μυελοφ οςτζων, 
κριςκοι εναντίον κριςκων άλλων κρθςκειϊν που επίςθσ ζχουν τθν αγάπθ βαςικό, 



πολιτιςμζνοι και απολίτιςτοι, παντοφ ανζντιμοι, χωριςτικοί, ψευτοενωτικοί, κατακτθτικοί 
ποικιλότροπα και υποκριτικότατοι ιδεολόγοι και υλιςτζσ που καταςτρζωουν τθ ηωι και τον 
εαυτό τουσ και κάκε υλικότθτα προσ τθν οποία πλθςιάηουν για να αρπάηουν και φλεσ και 
πατρίδεσ και όλα, πάντοτε αχόρταγοι και κεομπαίκτεσ, με όλα και με ειδικότθτεσ εμπαιγμοφ 
κάκε ιερότθτασ δια τθσ ψευτοευςζβειασ, τθσ ψευτοκεοςζβειασ και κάκε ψεφτικθσ αγάπθσ 
προσ πατρίδα και λαό, κυςιάηοντασ άλλουσ και τον εαυτό μασ επειδι ο εαυτόσ μασ πρϊτοσ 
μασ είναι βαρφσ, πολφ ενοχλθτικόσ, ακατανόθτοσ, ςε παγερι μοναξιά και αςωυξία, ωυγάδεσ 
εαυτοφ και άλλων και κόςμου και μακριά, πολφ μακριά από τα κεία, όςο κι αν 
εκκλθςιαηόμαςτε, όςο κι αν ακοφμε ι διαβάηουμε ιερά νοιματα ςαν λζξεισ και ςφμβολα και 
παραβολζσ και μεκόδουσ και ψευτοπρακτικότθτεσ, όλα μάταια, δίχωσ ςτο παραμικρό να 
καλυτερζψουμε, αλλά μάλλον, πονθρότεροι απατεϊνεσ εαυτοφ, άλλων και κάκε ιερότθτασ, 
ωανταηόμενοι ότι κατορκϊνουμε να εξαπατάμε αγίουσ και απεςταλμζνουσ του Κεοφ και 
τον Κεό τον ίδιο και τα πάντα, πάντοτε, παντοφ και τϊρα κακϊσ ςυηθτάμε αυτι τθ ςτιγμι 
και κατόπιν, πάντα δικαιολογοφμενοι για να είναι ωταίχτεσ μόνον οι άλλοι και τα αςτζρια, 
οι χιτλερικοί, οι κομμουνιςτζσ, οι αςτοδθμοκράτεσ και αςτοδικτάτορεσ, οι γονείσ μασ, το 
περιβάλλον μασ, θ ωφςθ, θ παραωφςθ, θ μεταωφςθ, θ μοίρα, θ ςάρκωςθ, θ μετενςάρκωςθ, 
το ςφμπαν, ο πλθςίον μασ, τα πάντα εκτόσ από εμάσ τουσ ίδιουσ κι εμζνα κι εςζνα και τον 
καπετάνιο και τουσ δυο ναφτεσ, και οπωςδιποτε ωταίει και ο καιρόσ που ςασ ανάγκαςε να 
καταωφγετε ςε αυτό το ερθμόνθςο, ςαν να μθν ιςαςταν, όπωσ όλοι, ωυγάδεσ των πάντων 
εναντίον του παντόσ.  
— (Μετά από ςιωπι). Ρϊσ το ξζρεισ ότι είμαι από πανεπιςτιμιο βγαλμζνοσ και κεολόγοσ 
τρανόσ τθσ αποωατικότθτασ, παρ' ότι δζχομαι και τθν κατάωαςθ;  
Εάν ςε άκουγε πολίτθσ ι καλόγθροσ ι κεολόγοσ ι όποιοσ άλλοσ μορωωμζνοσ, ιδίωσ κάποιοσ 
παράγων κοινωνικόσ, κα ςε χαρακτιριηε τρελό, επειδι τα ςαρϊνεισ όλα και τον εαυτό ςου 
μαηί με εμζνα.  
Ρϊσ το 'ξερεσ; Ζχεισ εκωράςει ακριβϊσ τα όςα αιςκάνομαι από καιρό και κακθμερινά, αλλά 
δεν μπορϊ να τα ψικυρίςω ςτον εαυτό μου.  
Οι εξομολόγοι μου, ωοβοφμενοι τα κρυωά του εαυτοφ τουσ, με νανοφριηαν με κοινότατεσ 
ωραςεολογίεσ που τισ γνϊριηα πολφ καλφτερα από αυτοφσ, αλλά με επιμονι απζωευγαν να 
ερευνιςουμε μαηί τι ςυμβαίνει και ςτουσ δυο, εξομολογοφμενο κι εξομολογθτι και ςε 
ςχζςθ προσ το κοινόβιο ι τα ιδιόρρυκμα μζλθ.  
— Αυτι είναι θ κοινι παράλειψθ, αςτοχία ι αμαρτία τθσ ανκρωπότθτασ, επειδι είμαςτε 
ψυχολογικά, κοινωνικά και παντειοτρόπωσ κομματιαςμζνοι και ςτεγανοί, χωρίσ ηωντανζσ 
ςχζςεισ πολυεπίπεδεσ, οφτε τθσ κακθμερινότθτάσ μασ.  
Οι εξομολογθτζσ, είναι κι αυτοί αυταπατϊμενοι, υποκριτζσ και ωοβιςμζνοι, ωοβοφμενοι 
κυρίωσ τον εαυτό τουσ και τα περιεχόμενά τουσ, τα οποία, όπωσ όλοι ςτα ξυπνθτά και ςτον 
φπνο, ςτισ ςχζςεισ μασ και ςτθ μοναξιά, ςε κοινωνίεσ και ςε μοναςτιρια, δοκιμάηουν πάντα 
να ανεβαίνουν ςτο ωανερό, αλλά εμείσ μανιωδϊσ τα καταπιζηουμε για να μθν ρυπάνουν 
τθν άψογθ, τθν άμωμθ, τθν τελειότατθ εικόνα του εαυτοφ μασ, υποκρινόμενοι ότι 
γνωρίηουμε τισ αμαρτίεσ μασ, εμείσ οι αμαρτωλοί, εμείσ οι εκμεταλλευτζσ, εμείσ οι νοςθροί 
και δυςτυχείσ, πολφ χειρότεροι των εκμεταλλευόμενων και διωκόμενων, εμείσ και ωσ 
εκμεταλλευόμενοι και διωκόμενοι από τον ίδιο μασ εαυτό, αλλά με αυτοείδωλα ι 
εγωείδωλα ναρκιςςευόμενων που αντικακιςτοφν τθν κάκε ιερότθτα, υπερκεοί και 
υπεράξιοι, τριςάκλια, πανδυςτυχι, ανομολότθτθσ μειονεξίασ και γι' αυτό αλαηονείασ όταν 
εωιαλτικά και λογικότατα, μζχρισ εςχάτων υπεραςπιςτζσ, προςωπικά και ομαδικά, του 
απόρκθτου, ακατάλυτου, πάνοπλου Οχυροφ του εγωκεντριςμοφ, παρανοϊκοφ 
ψευτομεγαλείου.  
— Με κατζχει ο ωόβοσ του κανάτου, μζρα - νφχτα, ςε εργαςία και ανάπαυςθ.  
— Φοβόμαςτε και τθ ηωι και όλα, μονωμζνοι και μονωτιςτζσ αςωυκτιοφντεσ.  
Αλλά ο κάνατοσ είναι άριςτοσ ςφντροωοσ τθσ ηωισ, μζγασ διδάςκαλοσ και μζγασ 
ανανεωτισ, όταν ψυχολογικά πεκαίνουμε τθν κάκε ςτιγμι.  
Αυτό είναι το νόθμα του διαλόγου μεταξφ Χριςτοφ και Νικόδθμου, περί του δευτζρου 
κανάτου εν ηωι και τθσ δευτζρασ γεννιςεωσ εν πνεφματι.  
Αλλά ποιοι δζχονται να πεκάνουν οι προκαταλιψεισ τουσ, οι νεκροποιζσ ςυνικειεσ, οι 
ψυχολογικζσ επικυμίεσ τουσ που εμποδίηουν τισ βιολογικζσ ςτοιχειϊδεισ ανάγκεσ και 
λειτουργίεσ, ποιοι δζχονται να πεκάνουν οι ςαδομαηοχιςμοί τουσ, οι διαςτρεβλϊςεισ τουσ, 
οι ακλόνθτεσ ςυνταγζσ ωαγθτϊν και ποτϊν που δθλθτθριάηουν ςϊμα, ψυχι, κοινωνίεσ, 
ποιοι δζχονται να μθν κυριαρχοφν μανιωδϊσ μζχρι τθν τελευταία τουσ ςτιγμι και πζραν του 



τάωου ωσ βρυκόλακεσ, ποιοι δζχονται να παραιτθκοφν από το καωεδάκι τουσ, τθ ωλυαρία 
τουσ, τισ πολιτικολογίεσ και τισ κεολογικζσ μανίεσ εναντίον άλλων κεολόγων και μθ 
κεολόγων, ποιοι δζχονται να εγκαταλείψουν και άλλα ναρκωτικά και άλλεσ πολυωαγίεσ και 
ςχζδια κι ζργα προςωπικοφ και ομαδικοφ εκωυλιςμοφ και επικετικότθτασ, όλοι εναντίον 
όλων, παραςταίνοντασ ευγενικά ιδανικά και ιδεϊδεισ πολιτείεσ και αιςκθτικζσ ειδικότερθσ 
ρυπαρότθτασ και άλλεσ ψευτοευαιςκθςίεσ για να ςυγκαλφπτουμε τα τόςο ωανερά πολφ 
άςχθμα, δφςοςμα, χυδαία, δόλια ζργα μασ εναντίον εαυτοφ, αλλιλων, κόςμου και κάκε 
ιερότθτασ, ωτθνοί κεατρίνοι τραγικισ αςτειότθτασ.  
— (Μετά από βαριά ςιγι) Σ' ευχαριςτϊ πολφ, πάρα πολφ. Τζτοιο λουτρό μου ζωερε 
αγαλλίαςθ, αιςκανόμενοσ τα παντοειδι μου ςκουπίδια τα δφςοςμα, τα αιςκθτά ωσ 
αρϊματα και γνιςια χρυςαωικά και άλλα πολφτιμα, ςχεδόν απ' όλουσ.  
Αποςφρκθκε πρϊτοσ ο καλόγθροσ και πιγε και ηάρωςε κάτω από ζνα κάμνο.  
Μζνει επί τόπου ο άλλοσ, αποςυρκείσ εισ εαυτόν.  
Αργά τθν ίδια μζρα προσ το βράδυ ο άνεμοσ κόπαςε και ωϊναξαν τον καλόγθρο από το 
πλοίο για να ωφγουν.  
Τϊρα οι δυο αποχαιρετοφν αλλιλουσ με εγκαρδιότθτα και κλάμα.  
Φεφγοντασ ο καλόγθροσ ψικυρίηει:  
— Ραράδοξο, αςφλλθπτο ςυμβαίνον θ ηωι.  
 
 

ΣΑ ΠΑΝΣΑ ΜΤΣΗΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑΤΜΑ 
 
Σε ολοκάκαρθ ακτι, παρατθρεί το ωυτό κάππαρθ, τθν «ωρολογιά», ριηωμζνθ ςε ςχιςμι 
απότομου βράχου, κρεμάμενθ ζωσ δζκα μζτρα, ηωθρότατθ και πανευτυχισ, δίχωσ να 
γνωρίηει τθν ευτυχία τθσ και τθν φπαρξι τθσ, παρ' ότι πολφ ευαίςκθτθ, επικοινωνοφςα 
καυμαςτά με τα γφρω τθσ και με το ωίλο τθσ, γνωρίηουςα ιδθ ότι κα αναωερκεί ςτο 
Θμερολόγιο, όπωσ και ο ωίλοσ τθσ γνωρίηει ότι θ κάππαρθ κα πλθροωοριςει τθ ναρκωμζνθ 
ςαφρα που κατοικεί λίγο πιο πζρα, ςε άλλθ ρωγμι, και κα τθσ διθγθκεί τα περί ωιλικοφ 
ανκρϊπινου όντοσ.  
Πλα τα όντα αυτοφ του νθςιοφ, υπόγεια, επίγεια και αερικά, ιδθ γνωρίηουν πολλά περί 
αυτοφ, αλλά ςε επίπεδο ενότθτασ τθσ ηωισ και παντόσ υπάρχοντοσ.  
Κάκε υποςφνολο μικρόκοςμου, μεςόκοςμου και μακρόκοςμου, όπωσ και κάκε κφτταρο 
παντόσ ζμβρυου, ζχει το δικό του κφμα και δζκτθ, παράλλθλα προσ τισ άλλεσ ςυχνότθτεσ 
ωυςικζσ και αικερικζσ, μονάδων και ςυμβιωτϊν, και δι' αυτϊν με τον ςφμπαντα κόςμο και 
τθν Υπερνομία που ρυκμίηει τουσ νόμουσ.  
Ζτςι ςυμβαίνει επικοινωνία ςε προλογικά και υπερλογικά επίπεδα.  
Το λογικό και το «ςυνειδθτό» αποτελοφν μικρι βραχονθςίδα μζςα ςτουσ ωκεανοφσ τθσ 
προλογικισ και τθσ υπερλογικισ ρευςτότθτασ, αςφλλθπτθσ δυναμικότθτασ και 
δθμιουργικότθτασ, μεταςτοιχειϊςεων και καυμάτων, ςε πεδία και υπερπεδία 
μορωογενζςεων με κλίμακεσ τόνων «μουςικισ» ευταξίασ, παραωωνίασ και χάουσ. Δίχωσ τθ 
δυνατότθτα χάουσ και παρεκτροπισ, θ Ευταξία και Υπερνομία παραμζνει ςε αυκόρμθτθ 
ολοκίνθςθ βακμίδων αιωνιότθτασ, δίχωσ πραγματϊςεισ ςε κλίμακεσ χωροχρόνων. Στο χάοσ 
ανικει και θ παραψυχολογικι ρφπανςθ.  
Ζνα από τα πολλά δείγματα προλογικισ αντίλθψθσ, είναι και το γεγονόσ τθσ ςυλλογικισ 
μζτρθςθσ ςε πρωτόγονουσ λαοφσ, όταν ο βοςκόσ εκατοντάδων προβάτων, αντιλαμβάνεται 
με μια ματιά εάν λείπουν ζνα ι δυο, χωρίσ να τα μετριςει.  
Χϊροσ και χρόνοσ ςε διάωορεσ βακμίδεσ, είναι ηιτθμα βακμίδων τθσ νόθςθσ, απ' όπου και 
ο ψυχολογικόσ χρόνοσ των ωαφλων κφκλων του εγωκεντριςμοφ, ωσ τυωλζσ αντιςτάςεισ και 
τυωλζσ αντιδράςεισ εναντίον τθσ αυκόρμθτθσ ολοκίνθςθσ, επειδι οι ψυχικζσ πλθγζσ 
επιβιϊνουν ωσ μνιμεσ και ενεργοποίθςι τουσ ςυνειρμικι ι αυκαίρετθ, εμποδίηοντασ τθν 
ευταξία του ηϊντοσ και υπάρχοντοσ, ωσ ψευτοεπικίνθςθ των νεκροβιωτϊν του Εγϊ.  
Αλλά, ποιοι ενδιαωζρονται για να προςζξουν τζτοια νοιματα, πότε και πϊσ;  
Σταδιοδρομίεσ γραωειοκρατϊν, εωευρζςεισ βλαβερϊν επικερδϊν προϊόντων και ιδίωσ 
καταςτροωικότερα όπλα και δικαιολογίεσ για κάκε καταςτροωιςμό, αυτά είναι των 
ιδρυμάτων ζρευνασ και εωαρμογισ το κφριο μζλθμα, από κρατικζσ και εταιρικζσ 
χρθματοδοτιςεισ και οριςμοφσ.  



Πςο πιο δυναμικά εργάηεται λυςςωδϊσ το Εγϊ, προςωπικά και ομαδικά, για να κατακτιςει 
το Μθ Εγϊ, και κάκε διαςτάςεωσ χωροχρόνο, για παντοτινι μονιμότθτα, ευχαρίςτθςθ, 
δφναμθ εξουςία και μονοκρατορία, τόςο τα εγωμανι όταν δυςτυχοφν, αγωνίηονται και 
αγωνιοφν μζςα ςε ςυγκρίςεισ, διαμάχεσ, ανταγωνιςμοφσ, και πολζμουσ υλικοφσ, 
ςυναιςκθματικοφσ, διανοθτικοφσ, εντόσ μασ και ζξω μασ, ςε αυτόν και ςε όποιον άλλον 
κόςμο κατορκϊνει να αναρριχάται.  
Δεν υπάρχουν μόνο μεγαλομανίεσ και ιμπεριαλιςμοί επί τθσ Γθσ, αλλά, μεταξφ μασ πολλοί 
ζνςαρκοι, ςτοχεφουν επικυμϊντασ παραψυχολογικζσ, παραωυςικζσ και υπερωυςικζσ 
αναρριχιςεισ για τθ διαιϊνιςθ του εγωκεντριςμοφ τουσ.  
Από αρχαίουσ καιροφσ ψευτοάγιοι, μάγοι και άλλοι, κακϊσ και λαϊκοί και μορωωμζνοι 
μειονεκτικότατοι δυςτυχείσ, όταν δεν πιςτεφουν ςε ουρανοφσ, αγωνίηονται για επίγεια 
ωιμθ και υςτεροωθμία, τθ μοναδικι τουσ ευχάριςτθ προςδοκία ωσ νεκροβιοφντεσ.  
Αυτόσ καυμάηει το κρθμνϊδεσ ωυτό κάππαρθ, τθν ϊραν αυτι τθσ προλογικισ και 
υπερλογικισ μεταιχμιακότθτασ.  
Θ ηωι ςτον εαυτό τθσ είναι ςαν να μθν υπάρχει. Αυτι δεν είναι διττότθτα κι εκ διχαςμοφ 
παρατθρθτζσ, όπωσ οι νεκροβιωτζσ άνκρωποι.  
Εντόσ μασ κι ζξω μασ ο κόςμοσ είναι ρομοϊκόσ και απειλθτικόσ για ςτάςιμουσ και 
διχαςμζνουσ.  
Δεν είναι βιολογικζσ και πνευματικζσ οι αντιδράςεισ μασ, υγιείσ, εκ νοθμοςφνθσ, ηωτικζσ ωσ 
τζχνθ και χαρά ηωισ κι επιβίωςθσ, αλλά είναι ψυχολογικζσ νοςθρζσ, αναηθτϊντασ 
αςωάλεια, διάρκεια κι ευχαρίςτθςθ, εκεί όπου υπάρχει μόνον διαςτρζβλωςθ, 
παραλογιςμόσ, βαςανιςτικζσ αρρϊςτιεσ ςϊματοσ, ψυχισ και κοινωνιϊν και οφτε ςχετικι 
ωυςικι και κοινωνικι αςωάλεια.  
Ρεριμζνουμε κεραπεία και ςωτθρία από ςυςτιματα και πρότυπα λογικά και λογιςτικά, 
χειριηόμενα από οικονομικοφσ, πολιτικοφσ και ςτρατιωτικοφσ «κεοφσ» τουσ μόνουσ που 
καυμάηουμε και πιςτεφουμε, κερδοςκοπϊντασ και με τισ αγωνίεσ και τισ αρρϊςτιεσ, 
αρνοφμενοι τα εντόσ και τα ζξω ςυμβαίνοντα, μετατρζποντάσ τα ςε ςτεγανωμζνα 
κομματάκια εικονικότθτασ και ωραςεολογίασ.  
Τϊρα ρίχνει ςπόρουσ ςτθ γειτονικι περιοχι του ηευγαριοφ των περιςτεριϊν και δειπνεί, 
κακϊσ κι αυτά λίγο πιο πζρα είναι οι ευγενικοί ςυνδαιτυμόνεσ.  
Βακιά ςχιςματικι θ ανκρωπότθτα, καταςκευάηει τον κεατι και το κεϊμενο ςαν 
χωριςτικότθτα, εντοφτοισ, ο παρατθρθτισ επενεργεί και αλλοιϊνει το παρατθροφμενο. Οι 
χωριςμοί ςε υποκείμενο και αντικείμενα και θ περίωθμθ «αντικειμενικότθτα» υλιςμϊν, 
ιδεαλιςμϊν, λογικιςμϊν, διαλεκτιςμϊν και άλλεσ βεβαιότθτεσ είναι καταςκευάςματα του 
εγκζωαλου και τθσ ςκζψθσ του, που χρειάηεται, ζςτω εικονικά, ψεφτικθ αςωάλεια, ζςτω 
λεκτικι, αλλιϊσ δυςλειτουργοφν και αρρωςταίνουν, μαηί με τα ιδρφματα, τα κράτθ και κάκε 
μασ δομι κι εργαςία.  
Τι μπορεί να είναι φλθ, ενζργεια, ηωι, πνεφμα, κίνθςθ και ό,τι άλλο;  
Μυςτθριακά τα πάντα όςο τα ερμθνεφουμε, τα «αλλάηουμε», τα γνωρίηουμε, τα κατζχουμε, 
τόςο τα πάντα διαωεφγουν ανεξιχνίαςτα, υπζρλογα, «μυκικά».  
Μόνον θ αιςκαντικι νοθμοςφνθ, άχρονθ και ολικι αντίλθψθ, κάπωσ τα πλθςιάηει.  
Ϊρα Εςπερινοφ. Ο Ιλιοσ εβαςίλευςε. Ανοίγουν για λίγο οι κόςμοι τθσ Μθτζρασ Γθσ, προσ τα 
πζρ' απ' τα γιινα και προσ τα δϊκε. Υπόκοςμοι, κόςμοι και υπζρκοςμοι. Αιςκαντικότθτα 
ςυμβαδίηει για λίγο, και γράωει τουσ ςτίχουσ αυτοφσ.  
Με τόςουσ μυςτικοφσ υμζναιουσ 
τρυωερι Στιγμι διαλείπουςα.  
Ο Χρόνοσ παραπζταςμα και χάνεται το τζλειο χαμόγελο 
ςαν τα ρόδα του παρόντοσ και τα κρίνα του αγροφ,  
διαλείπουςα Στιγμι 
ςε δείπνο μυςτικό Υπερβάτισ 
πζρα από του κόςμου τθ νόθςθ.  
 
 

ΚΑΙΡΟ ΚΑΣΑΙΓΙΔΨΝ 
 
Σιμερα είναι καιρόσ καταιγίδων. Θ χαρά του δεν περιγράωεται.  



Πμορωοσ, ποικιλοβρικισ είναι ο πλανιτθσ Γθ, πλάςμα ηωντανό, ωσ μιτρα δεκτικότθτασ, θ 
μεγάλθ Τροωόσ των ςωμάτων μασ, ο μζγασ ωορζασ υποχκόνιων, επίγειων, πυρικϊν και 
αερικϊν όντων, δϊκε και πζρα από το ανκρϊπινο αιςκθτιριο οριςμζνου επιπζδου, το 
οποίο εντοφτοισ ζχει δυνατότθτεσ οριηόντιεσ, κάκετεσ και πζρ' αυτά τα δυο. Τι είναι 
πραγματικότθτα;  
Δίχωσ τθν ζρευνα του τι είναι και πϊσ λειτουργεί νουσ και ςκζψθ, οτιδιποτε ειπωκεί περί 
πραγματικότθτασ, αλικειασ Κεοφ, ανκρϊπου, κόςμου και κοινωνιϊν, όςο και αν είναι 
ςωςτό εκ παραδόςεωσ ι επειδι το λζνε ι το γράωουν άλλοι, δεν είναι ςωςτό για όςουσ δεν 
αντιλαμβάνονται τθσ ςκζψθσ τα τεχνάςματα, του ψυχολογικοφ χρόνου τα ωράγματα και τισ 
βακμίδεσ του νου, το ςωςτό είναι μόνον κοφωιεσ λζξεισ πολφ εφκολα επαναλαμβανόμενεσ 
ωσ ωιλοςοωικζσ, επιςτθμονικζσ, κρθςκευτικζσ και άλλεσ ρθτορείεσ.  
Ακόμα και θ καταιγίδα γίνεται διαωορετικά αιςκθτι, αντίςτοιχα προσ τισ ςωματικζσ και 
ψυχονοϊκζσ καταςτάςεισ.  
Οι βράχοι του νθςιοφ αυτοφ, το λίγο χϊμα, οι αραιοί κάμνοι, τα μονιρθ δζντρα, θ 
ταραγμζνθ και θ γαλινια κάλαςςα, τα δυο περιςτζρια που ζχουν τϊρα ωωλιάςει ςτθν 
εςοχι του γειτονικοφ βράχου, όλα και ςιμερα είναι καυμάςια. Οφτε το κρφο ενοχλεί, όταν 
θ κζρμθ του όντοσ ςυνεργάηεται με τα ζξω, ςαν να ιταν ζνα τα ζξω και τα εντόσ.  
Τρυωερι και τροωοδότρα Ομορωιά είναι θ Μθτζρα Γθ, αλλά ποιοι πραγματικά τθν αγαποφν 
και δεν βλζπουν τθ ωφςθ ωσ εδάωθ εκμεταλλεφςεων, διωγμϊν, λεθλαςιϊν και πολζμων, 
άνκρωποι εναντίον ανκρϊπων και παντόσ ηϊντοσ και υπάρχοντοσ, άνκρωποι ωσ 
εκωυλιςμζνο αιςκθτιριο, διαςτρεβλωμζνθ ψυχι, λογιςτικά νεκροποιόσ ςκζψθ και ςε 
κατϊτερθ βακμίδα νουσ ανακλάςεων των ςυνκθκϊν του βίου.  
Από ςτρϊμα ςε ςτρϊμα κόςμου και ηωισ, δρα ενιαίο πεδίο και υπερπεδίο μορωογενζςεων, 
τόςο για το καλό, όςο και για το κακό, αντίςτοιχα προσ τθ χριςθ και τθν ποιότθτα ςχζςεων.  
Διττότθτα υπάρχει μόνο μεταξφ ακοςμικοφ όντοσ και κοςμικότθτασ όντων.  
Αντίςτοιχθ διττότθτα ςυμβαίνει και ςε επίπεδο του υλικοφ εγκζωαλου: υπάρχει ζνα μικρό 
τμιμα του κορφβου και κινθτικότθτασ εικόνων, λζξεων και ςυγκεχυμζνων νοθμάτων, ενϊ 
το άλλο τμιμα, πολφ μεγαλφτερο, είναι άχρονο, ακίνθτο, ακϊο.  
Αυτό που λζγεται υλικότθτα, είναι ενζργεια. Αλλά τι είναι ενζργεια; Κανζνασ δεν γνωρίηει. 
Μόνον τα αποτελζςματα τθσ ενζργειασ ςε οριςμζνεσ βακμίδεσ τθσ γίνονται γνωςτά.  
Ζτςι αντίςτοιχα, μποροφμε να ρωτιςουμε, τι είναι εγκζωαλοσ, ςκζψθ και χρόνοσ 
ψυχολογικόσ, γιινοσ, ςυμπαντικόσ. Είναι κι αυτά και ό,τι άλλο, άγνωςτθ ενζργεια, εκ τθσ 
οποίασ μόνον λιγοςτά αποτελζςματα μπορεί να γνωςτοφν.  
Το μικρό τμιμα του εγκζωαλου που κυβερνιζται από τθ ςυνκικευςθ του χρόνου που είναι 
και αυτόσ προζκταςθ τθσ φλθσ ωσ ενζργειασ, ωσ κυβερνοφμενο κυβερνά όλεσ μασ τισ 
οριςμζνου επιπζδου αιςκθτιριεσ λειτουργίεσ και όλεσ μασ τισ δραςτθριότθτεσ χεριϊν, 
ςυναιςκθμάτων και ςκζψεωσ ωσ δράςθ και αποχι. Γι' αυτό είμαςτε ψυχοκοινωνικοί 
ςκλάβοι, όςο κι αν απ' ζξω και «δθμοκρατικά» κινοφμαςτε «λεφτερα».  
Θ πονθρι, τεχναςματοβρικισ ςκζψθ ωσ ςκεπτόμενοι κεατζσ και δράςτεσ ι απζχοντεσ, όταν 
κουράηεται κι απελπίηεται από πλθκωρικοφσ κορφβουσ ςτα ζξω και ακατάπαυςτουσ 
μονόλογουσ - διαλόγουσ ςτα εντόσ μαηί με τισ προσ τα ζξω εξ αυτϊν πραγματοφμενεσ 
ωλυαρίεσ και «λογικζσ» δραςτθριότθτεσ που κάνουν παραλογιςμοφσ, τότε παραςταίνει τθν 
«θρεμία του νου» ι κατορκϊνει τθ νάρκωςθ αυτοφ του μικροφ κορυβϊδουσ και ωλφαρου 
τμιματοσ, δια των εξαντλθτικϊν ςυνθκειϊν, δια του υπερςιτιςμοφ, δια των 
υπερδραςτθριοτιτων και των υπερχαυνϊςεων, δια των καταςκευαςμζνων κινδφνων και 
των ψευτοπροβλθμάτων, δια του καπνίςματοσ, του αλκοόλ, των ναρκωτικϊν, των κεωριϊν, 
των ιδεολογιϊν, των μωροπιςτιϊν και πλθκϊρασ άλλων καταςκευαςμάτων και 
δθλθτθρίων, μαηί με τισ μεκόδουσ «ελζγχου» και «παφςεωσ τθσ ςκζψθσ ι του νου».  
Ζτςι, θ πονθρι, διαβολικι ςκζψθ μασ που δεν είναι αιςκαντικι νοθμοςφνθ, κλζβει ενζργεια 
από τισ προςτριβζσ μασ εντόσ μασ κι ζξω μασ, κλζβει ενζργεια από τθ ωφςθ, κλζβει ενζργεια 
από βακμίδεσ του αςυνείδθτου ωσ ωορτιηόμενα ίχνθ κρυωισ μνιμθσ αιϊνων και 
παραςταίνει ςτον εαυτό τθσ παντοδυναμία και παντογνωςία, που είναι το κορφωωμα του 
ατομιςτικοφ και του μαηικοφ εγωιςμοφ.  
Ζτςι, ζχουμε και τουσ γκουροφ ανά τουσ αιϊνεσ και τθσ εποχισ μασ, και τουσ μάγουσ, 
λευκισ και μαφρθσ μαγείασ, και τουσ ςφγχρονουσ ψυχαναλυτζσ, πολφ πιο εκλογικευμζνα 
νοςθροφσ και αμετάπειςτουσ, παρά τα υποτικζμενα κεραπευόμενα κφματά τουσ 
εκμεταλλεφςεωσ και παραςτάςεωσ ωσ δικεν εκλεκτζσ, ακλόνθτεσ, ευεργετικζσ αυκεντίεσ.  



Γκουροφ, ψυχαναλυτζσ διαωόρων ςχολϊν, ςχιςμάτων και ονομαςιϊν, μάγοι λευκότθτασ και 
μαυρίλασ, κακθγθτζσ υπο-υποειδικευμζνων ςτεγανϊςεων ι γενικευμζνων 
υπερυπεραωαιρζςεων, αποδείχνονται πολφ καλά ναρκωτικά των αωελϊν και άλλων που 
δεν ικανοποιοφνται με τουσ κυκλοωοροφντεσ ςε πεηοδρόμια και ςαλόνια τρόπουσ 
ναρκϊςεων οφτε ικανοποιοφνται με τισ τυποποιθμζνεσ κρθςκείεσ οφτε με τισ κακοφργεσ 
πολιτικζσ ι με τισ αγριότθτεσ του ποδόςωαιρου, οπαδοί του οποίου είναι τόςο παράλογοι 
και ωυγάδεσ δια του οριςμζνου αυτοφ δαιμονιςμοφ, ϊςτε όςο ζχουν υπόψθ τουσ ότι όλα 
είναι καταςκευαςμζνα ςε παραςκινια, όλα εξαγοραηόμενα, όλα ψεφτικα κι ετεροκίνθτα, κι 
εντοφτοισ αυτοί, όπωσ και οι παίκτεσ χρθμάτων ςτα χαρτιά 
και ςτισ ρουλζτεσ ι όπου αλλοφ, ενδιαωζρονται μόνον για εκείνεσ τισ ςτιγμζσ αγωνίασ, 
νίκθσ και ιττασ, κατά τθ διάρκεια των οποίων αναςτζλλονται προβλιματα, ςτενοχϊριεσ, 
αδιζξοδα, ωιλοδοξίεσ, μειονεκτικότθτεσ, αγωνίεσ και κατακλίψεισ, επιςκιαηόμενα όλα για 
λίγεσ ςτιγμζσ, ϊςτε να επανζλκουν δριμφτερα και βακφτερα ακεράπευτα.  
Αλλά, ςτο μεγαλφτερο τμιμα του εγκεωάλου και του όντοσ που δεν ζχει πολφ νεκρωκεί από 
όλα αυτά και άλλα, επικρατεί γαλινθ, ακινθςία, δυναμικότθτα, και άχρονθ ακωότθτα, θ 
οποία είναι γνιςιασ χαράσ και αγαλλιάςεωσ πθγι.  
Ρόςοι πολιτιςμοί, πόςεσ πνευματικζσ καλλιζργειεσ, πόςεσ ωιλοςοωίεσ, κρθςκείεσ, λαοί, 
επιδρομζσ, και αγριότθτεσ ανά τουσ αιϊνεσ και ςτθν εποχι μασ, παντοφ και ςτα παράλια 
τθσ Μεςογείου, τθσ Μικράσ Αςίασ, ςτα νθςιά του Αιγαίου, ςτθν Ελλάδα, ςτθν Κάτω Λταλία, 
ςτθ Μεςοποταμία, ςτθν Ραλαιςτίνθ, ςτθν Αίγυπτο και ςτθ Βόρεια Αωρικι.  
Οι Ζλλθνεσ υπιρξαν διεκνοζλλθνεσ προσ όλεσ τισ θπείρουσ και ςτα νθςιά τθσ Λνδονθςίασ 
είχαν μικρζσ αποικίεσ.  
Ακόμα και ςτισ βραχονθςίδεσ του Αιγαίου, αωζκθκαν ίχνθ αγιότθτασ και αγριότθτασ.  
Ραραδίδεται τϊρα ςτον καιρό των καταιγίδων τθσ ωφςθσ, και χαίρεται δίχωσ κοινωνικζσ 
τρικυμίεσ του βίου εντόσ του.  
Ευλογθμζνθ Γαία. Και με τισ καταιγίδεσ ςου, ποτίηεισ και δροςίηεισ ξθραςίεσ, ανζμουσ, 
πυρζσ κι επενζργειεσ κι επιςτροωζσ ανκρϊπινων και άλλων εκπορεφςεων εκ των αςτζρων 
δια των τροχιϊν και των «ηωδίων», για τθν υπζρβαςι τουσ προσ υπεραςτριςμοφσ, αωοφ 
ςτου Ρατρόσ τθν οικία πολλαί μοναί ειςίν.  
Ολόγυμνοσ, εκτεκειμζνοσ ςτθν καταιγίδα ςιμερα, φςτερα από τόςα χάδια τθσ βροχισ και 
του ανζμου, ζχει επιςτρζψει ςτο ςπιλαιο και γράωει αυτοφσ τουσ ςτίχουσ:  
Απρόςκλθτθ, μοναχικι τθσ απεραντοςφνθσ ενατζνιςθ 
Από το Τίποτε προςζρχεςαι χαρά 
χαιρετϊντασ τουσ κόςμουσ 
Τθσ ςκζψθσ ο χρόνοσ εκριγνυται.  
 
 

Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΡΤΠΑΡΟΣΗΣΑ 
 
Απόψε άναψε ωωτιά με ξερόκλαδα και με γυαλόξυλα ςωθνωμζνα ανάμεςα ςε βράχουσ από 
τα ορμθτικά κφματα τρικυμιϊν, ωερμζνα ζωσ εδϊ από εκβολζσ ποταμϊν.  
Μζςα ςτθν θςυχία νφχτασ ιερισ ςτο ερθμόνθςο, νυχτοποφλι κάκε τόςο κράηει, ενϊ αυτόσ 
καυμάηει τθν πυρά και αωουγκράηεται το πουλί τθσ νφχτασ.  
Από τισ ρίηεσ του μεγάλου βράχου απ’ όπου αναβλφηει θ πθγι, ωαίνεται να αναρριχϊνται 
υποχκόνια ανόργανα αικεροειδι ωιλοπερίεργα όντα, τα οποία ζλκονται από δονιςεισ 
αιςκθμάτων και ακτινοβολιϊν διαωορετικϊν όντων, όπωσ μφκοι και λαϊκζσ παραδόςεισ, 
άλλων εποχϊν, ςε όλουσ τουσ λαοφσ αναωζρουν και περιγράωουν.  
Άβυςςοσ θ ηωι και τα όντα τθσ.  
Αλλά το παπικό αλάκευτο τθσ επιςτιμθσ, όςο πιο δουλικισ ςε χρθματοδότεσ εξουςιαςτζσ, 
τόςο μασ παραςταίνει τθν ολοκάκαρθ αλαηόνα, που δεν καταδζχεται οφτε για μια ςτιγμι να 
προςζξει κάτι από κρθςκεία, μαγεία, παραωυςικι και λαϊκοφσ μφκουσ αιϊνων, όλα 
προκαταλιψεισ, άγνοιεσ, ωανταςιϊςεισ, δίχωσ οφτε καν κάποιεσ ενδείξεισ, όςεσ κι αν 
υπάρχουν ενδείξεισ και αποδείξεισ, αλλά ζξω από τισ δουλικζσ προσ εξουςιαςτζσ ςυντεχνίεσ 
και τα προκακοριςμζνα τουσ πλαίςια, δίχωσ να αναωζρονται ςτα επίςθμα εγχειρίδια και να 
διδάςκονται ςε ςχολεία προοριςμζνα για τθν κατάρτιςθ πιςτϊν παπαγάλων και πικικων 
του πνεφματοσ τθσ εποχισ και τεχνολογιϊν για ρομποτανκρωπάκια του Χίτλερ, του Στάλιν, 



του διεκνοφσ αςτιςμοφ, δικεν ελευκερίασ των λζξεων και των νοθμάτων βοϊντων εν τθ 
εριμω.  
Ρολλζσ ωορζσ αλάκευτεσ γνϊςεισ και πράξεισ αποδείχτθκαν λακεμζνεσ και καταςτροωικζσ 
ι ςκοταδικζσ. Αλλά αυτό το γεγονόσ ωσ ζνδειξθ ι απόδειξθ δεν ζχει καμιά ςθμαςία για 
«κακαρζσ» επιςτιμεσ των αποδείξεων και των ποςοτιςμϊν τθσ ςτατιςτικισ 
μυςτικοπάκειασ, πίςω από τθν οποία κρφβεται θ πνευματικι και θκικι δειλία και 
δουλικότθτα του διανοθτικοφ ιμπεριαλιςμοφ, αντιςτοιχίασ άλλων ιμπεριαλιςμϊν.  
Νευρϊνεσ και ςυνάψεισ και χθμικζσ ουςίεσ ωσ διαβιβαςτζσ, εξουςιαηόμενα από τθν 
εργαςτθριακι, καταςκευαςμζνθ χθμεία, χαρίηουν ςε «κακαροφσ» επιςτιμονεσ τον κρίαμβο 
επί τθσ ηωισ και των όντων, όπωσ αντίςτοιχα τα περί υπατόμου και κόςμου εξιςϊματα μαηί 
με λιγοςτζσ εωαρμογζσ για κλοπι ενζργειασ από τθ ωφςθ μαηί με τθ λιςτευςθ πατρίδων, 
λαϊν και πολιτιςμϊν, χαρίηουν ςε άλλουσ «κακαρότερουσ» επιςτιμονεσ τθ μζκθ του 
τυχαίου ςφμπαντοσ με κορυωαία εξουςία αυτι τθ γιινθ επιςτθμονικι ςυμμορία, που 
υπθρετεί πιςτά κορυωαίουσ πολιτικοκεοφσ.  
Αωοφ δεν υπάρχει πρωταρχικό Σχζδιο, οφτε Αρχιδθμιουργόσ και άλλεσ δυνάμεισ όντων 
δθμιουργικϊν υπερανκρϊπινων, δεν ζχουν δθμιουργθκεί αυτορρυκμιηόμενοι οργανιςμοί 
και όντα και κόςμοι ωσ θμιανεξάρτθτα υποςφνολα, προσ τα οποία μόνο ςε ζκτακτουσ και 
άκρουσ εκτροχιαςμοφσ επεμβαίνει κεϊκι Υπερνομία.  
Το Άδθλο ακοςμικό, επενεργεί ςε κοςμικότθτεσ δια τθσ Υπερνομίασ, αλλά οι κοςμικότθτεσ 
δεν επενεργοφν προσ το Άδθλο ακοςμικό, ϊςτε να το εξουςιάηουν οι «κακαροί» 
επιςτιμονεσ και οι ρυπαροί αρχιερείσ και κεολόγοι.  
Ζτςι, με τζτοιεσ ωιλοδοξίεσ μανιακισ κυριαρχικότθτασ, πϊσ τολμοφν να υπάρχουν ακόμα 
και υποχκόνια και αερικά και πυρικά και άλλα αικεροειδι, μθ οργανικά όντα, δίχωσ τθν 
άδεια και τθ ςωραγίδα επιςτθμόνων και άλλων «κακα-ρϊν»;  
Και πλθροωορίεσ, γνϊςεισ, εμπνεφςεισ, εκπαιδεφςεισ, παιδείεσ, ταλζντα και οι όποιεσ 
ικανότθτεσ, μόνον εξ επιςιμου οριςμοφ και διοριςμοφ μποροφν να υπάρχουν, χαριηόμενεσ 
μόνο ςε δοφλουσ και ςκλάβουσ εξουςιαςτϊν κι εκβιαςτϊν.  
Τα πάντα είναι μετριςιμο υλικό και δεν υπάρχουν άλλα επίπεδα μνιμθσ, άλλα δεδομζνα 
και άλλεσ ικανότθτεσ δθμιουργίασ, καταςτροωισ κι εξιςορροπιςεωσ, εκτόσ από τα όςα 
επιτρζπει θ «κακαρι επιςτιμθ» που ερευνά τα γονίδια, τα μικρόβια και τουσ ατομικοφσ 
πυρινεσ, για να ωτάςουν και να ςκοτϊςουν το «κεό» τθσ ανοθςίασ τθσ, με ωορείσ 
αιχμάλωτουσ του μθχανιςτικοφ τομζα του ςφμπαντοσ, ωσ «φλθ» και «τζχνθ».  
Εάν κατόρκωναν να ωτάςουν και να ςκοτϊςουν τζτοιο «κεό», που είναι θ Τφωλα και θ 
Βλακεία ςυναςπιςμζνεσ, κα ευεργετοφςαν τθν ανκρωπότθτα, τθ Γθ και τον εαυτό τουσ.  
Τα πάντα είναι ηιτθμα ονομαςιϊν, αυτοματιςμϊν, μικρομνθμονικοφ και ωυςικισ επιλογισ 
ςε περιβάλλοντα. Ζτςι πρότυπα και ςυςτιματα και υλομονιςμόσ είναι το παν και το Πλον, 
δίχωσ τθν υπζρτατθ διττότθτα κοςμικότθτασ και ακοςμίασ.  
Τφχθ και ωυςικι επιλογι, των μθχανιςτϊν και των κουωιοδιαλεκτικϊν ο επίγειοσ 
παράδειςοσ ερμθνειϊν δια των αναλφςεων ζωσ τθ διάλυςθ και δια των ςυνκζςεων ζωσ τθν 
αποςφνκεςθ. Το τι ςτο μεταξφ παρεμβαίνει αναλφοντασ ι ςυνκζτοντασ εκ των υπαρχόντων 
και των εξ αυτϊν ςυνδυαςμϊν, οδθγεί ςε ωαφλουσ κφκλουσ με ατελεφτθτεσ αναλφςεισ και 
διαλφςεισ και μόνον τα ωαντάςματα των αναλυτϊν και διαλυτϊν, παραμζνουν ωάςματα 
εωιαλτικά των κολάςεων.  
Ασ περιμζνουν οι καυμαςτζσ και αωελείσ τζτοιων επιςτθμόνων, να τουσ οδθγιςουν αυτοί, 
όχι θ άχρονθ νοθμοςφνθ, να τουσ κεραπεφςουν αυτοί, όχι θ ωφςθ και το πνεφμα τθσ ηωισ 
και τθσ Χάριτοσ, να τουσ προςτατεφςουν αυτοί οι δοφλοι των ανά τουσ αιϊνεσ και των 
ςθμερινϊν Στάλιν, Χίτλερ, Χιροχιτο και των αντίςτοιχων άλλων με τισ δθμοκρατικζσ 
προςωπίδεσ, υποκινθτζσ δολιότερουσ, να τουσ απλοποιιςουν αυτοί οι απλοϊκοί μθχανιςτζσ 
και τρομοκράτεσ, τρομοκρατθμζνοι άλλοτε από παπιςμοφσ που τουσ εςωτερίκευςαν και 
τουσ μεταβιβάηουν δια των κοινωνικϊν παραδόςεων και αντιπαραδόςεων, προβάλλοντασ 
ςε παρόντα και μζλλοντα, τουσ Τρόμουσ, τουσ διωγμοφσ και τουσ πολζμουσ, αρχαϊκοφσ και 
ιςτορικοφσ.  
Τα όςα μασ ζχουν κάμει και τα όςα διαπράξουμε από βλακείεσ μασ, αυτό μεταδίδουμε κι 
επιβάλλουμε, πιςτεφοντασ ότι ωορτϊνουμε ςε άλλουσ τα πακιματα.  
Πςο πιο ςτενζσ και ςτεγανζσ οι ερωτιςεισ και όςο πιο αωαιρετικζσ και 
διαλεκτικομθχανιςτικζσ οι ενδείξεισ και αποδείξεισ, τόςο πιο κριαμβευτζσ οι «κακαροί» 
επιςτιμονεσ ι κεολόγοι και άλλοι, που ζχουν τθν αλικεια, το «κεό», τθν πραγματικότθτα 



και τθν περίωθμθ αντικειμενικότθτα ςτθν τςζπθ τουσ, ςτο χαρτοωφλακα τουσ ι ςτο 
χρθματοκιβϊτιο αργυρίων δουλικότθτασ και προδοςίασ.  
Αυτά που ζχουμε και κρφβουμε, αυτά ωσ ευτυχείσ ανακαλφπτουμε.  
Και οπωςδιποτε αναηθτοφμε να επιβεβαιωκοφν και να επικυρωκοφν παντειοτρόπωσ αυτά 
που ιδθ «ξζρουμε» και ςυνθκίςαμε και κακθμερινά χάωτουμε ωσ ςυνκιματα και χάπια 
βιομθχανίασ και πολιτικισ ωιλοςοωίασ κι επιςτθμοποιθμζνθσ πλάνθσ.  
Είναι τόςθ θ μανία μασ για τα ακλόνθτα και τα βολεμζνα, για να είμαςτε μια για πάντα 
βολεμζνοι και ακλόνθτοι ςτα «γνωςτά» ϊςτε για ποικιλία παραδινόμαςτε ςτισ μόδεσ, ςτουσ 
κατευκυνόμενουσ νεοτεριςμοφσ, ςτισ ςχολζσ και ςτισ τεχνοτροπίεσ των ςυμμορωϊςεων και 
των τυωλϊν ανταρςιϊν, ςτισ ιδεολογίεσ και ςτουσ εξαπολυόμενουσ «ιςμοφσ» και πολζμουσ 
ορατοφσ και αόρατουσ, για να κλονιςτοφν κάπωσ οι νεκρωτικζσ βεβαιότθτζσ μασ, για να 
μαςτιγωκοφν οι βλακείεσ μασ, μιπωσ τυχόν λιγάκι ξυπνιςουμε, για να μθν παγϊςει εντόσ θ 
ηωι μασ, για να κουνθκοφν λιγάκι οι κανάςιμεσ εξαςωαλίςεισ, ανζςεισ και πεποικιςεισ μασ, 
που αντιςτοιχοφν ςε ανεπίγνωςτο, ανομολόγθτο ψυχολογικό, κοινωνικό και οντικό χάοσ.  
Υπάρχουν όντα υποχκόνια, υποςελθνιακά, αερικά και άλλα άςαρκα, υπάρχουν και 
κακοδαίμονεσ και βρυκόλακεσ και βρυκολακιαςμζνοι ςυνάνκρωποι και άλλοι;  
Γιατί να ανθςυχοφμε ι να είμαςτε περίεργοι για τα αόρατα, αωοφ δεν μασ ενδιαωζρουν τα 
ορατά, οι ςυνάνκρωποι, ο εαυτόσ μασ και κάκε κόςμοσ και ηωι και κεότθτα, εκτόσ αν τα 
μετατρζψουμε ςε λζξεισ και είδωλα.  
Ρόςο αίμα ρουωάνε οι οργανωτζσ των πολζμων, πόςθ ευχαρίςτθςθ αντλοφν οι οργανωτζσ 
τθσ πείνασ, οι διϊκτεσ, οι βαςανιςτζσ, ιεροεξεταςτζσ ςε οικογζνειεσ, ςε κοινωνικζσ ομάδεσ, 
ςε κράτθ, παρακράτθ, ςε ωυςικά και άλλα περιβάλλοντα νοςιρότατοι, κρθςκευτικότατοι, 
ανκρωπιςτικότατοι, πολιτιςμζνοι ςυνάνκρωποι με το ςατανικό χαμόγελο και το 
κροκοδείλιο κλάμα;  
Αυτόσ δεν ωοβάται τα ςτοιχεία τθσ ωφςθσ, αλλά προςζχει όταν ςυναντιςει ςυνάνκρωπο, 
μιπωσ τυχόν, δίχωσ να το αντιλθωκεί, δυςαρεςτιςει το αυτοείδωλό του, ςυνταυτιςμζνοι 
όλοι μασ με τα εντόσ και τα ζξω είδωλα ςε ςχζςεισ ειδϊλων.  
Με το τρεμοςβινον ωωσ τθσ αποψινισ πυράσ, γράωει αυτοφσ τουσ ςτίχουσ:  
Εικόνεσ εικόνων οι άνκρωποι 
εωιάλτεσ με ςάρκα και λζξεισ 
Ρλανιςου πνεφμα λεφτερο 
με τα πάντα ςυντροωιά, μονιρεσ αγρίμι 
πλανιςου.  
 
 

ΦΕΕΙ ΕΙΔΨΛΨΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΦΙΚΟΣΗΣΑ 
 
Μεγάλθ διαφγεια ςιμερα ςε αυτι τθ μοναχικότθτα που δεν είναι απομόνωςθ, αλλά 
επικοινωνία ςε βακμό που υποχωρεί ι ςβινει το ωράγμα και ωάνταςμα, το Εγϊ.  
Ππωσ παντοφ και ςτο ερθμόνθςο αυτό, εκπζμπουν ηωογόνο ενζργεια οριςμζνεσ 
τοποκεςίεσ, ενϊ άλλεσ εκπζμπουν κοφραςθ, νοςθρότθτα, ζχκρα.  
Από καλι κζςθ βλζπει το πζλαγοσ ωσ ειςπνοι και εκπνοι παλμϊν ενεργειακοφ πεδίου 
αικζροσ, ωσ ιλιγγιϊδθ «ομίχλθ» άλλου επιπζδου ωωτόσ. Ζμβια και άηωα, τα πάντα είναι 
ωωσ, εκτόσ από το κζντρο και τθν περιωζρεια του Εγϊ, το οποίο είναι δθμιουργόσ ειδϊλων 
και οργανωτισ Ερζβουσ ψυχϊν, ςε διάωορα επίπεδα μνιμθσ και γνϊςεωσ, ιδίωσ ψυχικϊν 
πλθγϊν, που ςυνκζτουν τουσ αμυντικοφσ μθχανιςμοφσ του Εγϊ.  
Συμβαίνουν διακυμάνςεισ τθσ αντίλθψθσ οριηόντιων και κάκετων μετατοπίςεων ι 
μετακινιςεων και επιςτροωϊν ςτθν κακθμερινι ηϊνθ ςυνικουσ αντιλιψεωσ εαυτοφ, 
άλλων και κόςμου.  
Αλλά ςε όςουσ μετακινείται κάπωσ τζτοιοσ δείκτθσ, όςο κι αν επανζρχονται ςε κακθμερινό 
βόλεμα, προςαρμογι και ςυμμόρωωςθ απ' ζξω, εντοφτοισ απομζνει το ριγμα εντόσ, μεταξφ 
δυο πραγματικοτιτων για το πζρ' απ’ αυτζσ, που είναι και δυναμικότθτα όλθσ τθσ 
ανκρωπότθτασ ωσ ανοδικι ακτίνα δθμιουργίασ.  
Το Εγϊ, χονδροειδισ και λεπτεπίλεπτθ ουωιχτρα τθσ ανκρϊπινθσ ενζργειασ, δθμιουργεί 
τθ ςκοταδικι διάρκειά του και ωοβάται μιπωσ διακοπεί, αυτι θ ωαςματϊδθσ 



ψευτοψπαρξθ που βαςανίηει τα όντα που τθν ζχουν ςχθματίςει εναντίον τουσ και εναντίον 
του παντόσ και του Κεοφ.  
Από αρχαίεσ εποχζσ ζκαναν αγϊνα, όπωσ αγωνίηονται και ςτθν εποχι μασ λιγοςτοί, να 
καταργιςουν τον εγωκεντριςμό, αλλά ςτθν περιωζρειά του, αωινοντασ το κζντρο του πιο 
ιςχυρό, δια τθσ αντιςτάςεϊσ τουσ ςε ωαινόμενα περιωζρειάσ του. Αλλά όςο 
αντιςτεκόμαςτε και αντιδροφμε τυωλά με «αγϊνεσ» εναντίον εγωιςτικϊν επικυμιϊν που 
δεν είναι ςτοιχειϊδεισ βιολογικζσ και πνευματικζσ ανάγκεσ, τόςο δυναμϊνει το κζντρο και θ 
περιωζρεια του εγωιςμοφ, προςωπικοφ και ομαδικοφ, απορροωϊντασ και αυτι τθν 
ενζργεια εξ αντιςτάςεϊν μασ, αγϊνων μασ και πολζμων μασ ορατϊν και αόρατων.  
Ανά τουσ αιϊνεσ και ςιμερα πλθκωρικοί τρόποι, μζκοδοι, αγϊνεσ, ευχζσ, προςευχζσ, 
ομωαλοςκοπιςεισ, αναλφςεισ, ψυχαναλφςεισ και άλλα, αποδείχνονται μάταια, κακϊσ θ 
μεταμζλεια που δεν είναι βακιά μετάνοια και άωεςθ, ενιςχφει τισ τφψεισ τθσ λεγόμενθσ 
ςυνείδθςθσ ι ψευτοςυνείδθςθσ κι επομζνωσ τθν αντίςταςθ που δυναμϊνει μανιωδϊσ τον 
εγωκεντριςμό και ωζρνει τθν απελπιςία και τθν εξάντλθςθ, επειδι δεν μετανιϊνουμε 
βακιά, αντιλαμβανόμενοι το μάταιο τζτοιου αγϊνα δίχωσ τθ βακιά μετάνοια και τθ κεία 
Χάρθ, όςο κι αν πιπιλίηουμε περί αυτϊν κοφωιεσ λζξεισ «ιερζσ» θ εκ μεκόδων κεραπείασ ι 
ςωτθρίασ, όπωσ και πικθκιςμοφσ επαναλθπτικότθτασ δίχωσ βιωματικότθτα, ςτθριηόμενοι 
οφτε και ς' αυτι ωσ μετατραπείςα ςε παρελκόν εμπειριςμϊν, γνϊςεων και τυπικϊν 
παραδόςεων ι αντιπαραδόςεων.  
Αωοφ δεν κατορκϊνουμε κάτι με τζτοιουσ ι άλλουσ τρόπουσ, γιατί δεν ςταματοφμε τθν 
αντίςταςθ, τον μάταιο αγϊνα, τον τζτοιο πόλεμο που μετατρζπεται και ςε πολζμουσ ςτα 
ζξω.  
Τουλάχιςτον δεν κα ςπαταλοφςαμε πολφτιμθ ενζργεια, χωρίσ τθν οποία κατανόθςθ δεν 
ςυμβαίνει, οφτε κεία Χάρισ επιςκζπτεται επίμονα εγωμανείσ που παραςταίνουν 
αμερολθψία, δικαιοςφνθ, λευτεριά, εμπιςτοςφνθ και υπακοι προσ τθν Ευταξία του 
ςφμπαντοσ τθσ Κεότθτασ.  
Είναι τόςο μανιϊδθσ θ προςκόλλθςι μασ ςτον εγωκεντριςμό και ςτισ εικονικζσ ςχζςεισ και 
ςτα απομονωμζνα, μθ επικοινωνοφντα, ςτεγανά πλικθ όχλων ςε μικροκοινωνίεσ και 
ακοινϊνθτεσ κοινωνίεσ, τθσ κακθμερινότθτασ των ψυχολογικϊν εξαρτιςεων τθσ ρυπαρισ 
ενζργειασ του Μίςουσ, ϊςτε πανικοβαλλόμαςτε ακόμα και ςε παραμικρι αλλαγι που να 
μθν είναι τυωλι αντίδραςθ και ιςχυρότερθ οχφρωςθ των ςυνθκειϊν και νοοτροπιϊν μασ ι 
των τυωλϊν ανταρςιϊν μασ.  
Επιπλζον, παντελϊσ ανζντιμοι ενϊπιον του εαυτοφ μασ και άκρωσ υποκριτζσ προσ άλλουσ 
και ψυχοκοινωνικά ςχιςματικοί καταςπαταλοφμενοι ςε ηεφγθ τθσ αντίκεςθσ που είναι δυο 
όψεισ του ίδιου νομίςματοσ, επιμζνουμε ςε ςτατικότθτεσ και είδωλα εαυτοφ, άλλων, 
κόςμου ι και «κεοφ» δικισ μασ καταςκευισ, και τρζμουμε μιπωσ τυχόν μετακινθκοφμε, 
ζςτω ελάχιςτα πιο πζρα από τθ βλακϊδθ μασ «άνετθ», «αςωαλι», «ευχάριςτθ», «διαρκϊσ 
ςτακερι», επιςωαλζςτερθ, βαςανιςτικι, νοςθρι, αγωνιϊδθ και κατακλιπτικι μασ «κζςθ», 
που είναι θ κακθμερινι μασ «πραγματικότθτα» τθσ μειονεκτικισ αχόρταγθσ αλαηονείασ, 
χοντρικισ και λεπτεπίλεπτθσ, τθσ εγωμανίασ.  
Μια τζτοια επικίνθςθ εναντίον τθσ Ολοκίνθςθσ του Ραντόσ και του Πλου, ςυμβαίνει ςε 
όλουσ τουσ τομείσ, ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ τάξεισ, ςε όλεσ τισ χϊρεσ, ιςτορικά και ςιμερα. 
Αυτό ςθμαίνει διαβολικότθτα και ςατανικότθτα δαιμόνων και δαιμονιςμζνων του 
εγωκεντριςμοφ, απ' όπου αυταρζςκειεσ και αυτοοίκτοι όςο πιο αυτάρεςκοι, τόςο πιο 
ψυχαναγκαςτικά λυποφμαςτε τον εαυτό μασ, όςο πιο κριαμβευτζσ τόςο πιο 
καταπεπτωκϊτεσ, όςο πιο νικθτζσ, τόςο πιο νικθμζνοι παντειοτρόπωσ, όςο πιο «ευηωιςτζσ», 
τόςο πιο ανίατοι, ωορτωμζνοι παντοειδείσ βαςανιςτικζσ πακιςεισ μακροβιότθτασ ι 
μικροβιότθτασ και τόςο πιο πλθκωρικά τα καρκινϊματα που ονομάηονται ςαρκογιατρικι, 
ψυχιατρικι, ψυχανάλυςθ, μαγεία, ψευτοκρθςκεια, πολιτικι και άλλα πολλά ωσ γνϊςεισ 
που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ψυχοκοινωνικζσ ειρκτζσ αυτοκατάδικων, που τρζμουν 
μιπωσ τυχόν ςπάςει κάποιοσ κρίκοσ τθσ αλυςίδασ.  
Κα ετοιμαςτεί να επιςτρζψει ςτθν κοινωνία, αυτι τθν κοινωνία τθσ ακοινϊνθτθσ 
κακθμερινότθτασ που τθν ονομάηουν πραγματικότθτα λογικισ, επιςτιμθσ, τεχνολογίασ, 
κουλτοφρασ, οικονομίασ, κρθςκείασ, πολιτικισ και άλλα τινά, όπωσ ο προετοιμαηόμενοσ 
δεφτεροσ διεκνισ πόλεμοσ.  
Αυτόσ ζχει δοκιμάςει τον εαυτό του ςε κοινωνίεσ και ςε ερθμιζσ. Αλλά αυτι τθ ωορά τα 
επερχόμενα γεγονότα κα είναι δοκιμαςία για όλουσ εντελϊσ και ριηικά αποκαλυπτικι του τι 
ςθμαίνει προςωπικόσ και ομαδικόσ εγωκεντριςμόσ Λφςςασ μζχρισ εξαντλιςεωσ. Πχι τθσ 



εγωμανίασ δια τθσ χωριςτικότθτασ, τθσ κτθτικότθτασ και τθσ ψευτοενότθτασ, αλλά τθσ 
ενζργειασ που τθν υποκινεί.  
Κα ζρκει, ωσ ςυνικωσ, «ειρινθ», για δολιότερεσ ετοιμαςίεσ πολζμων πολυεπίπεδων, ζωσ 
ότου ελαττωκεί ι ςβιςει θ εκλογίκευςι τουσ και θ πθγι τουσ, αλλιϊσ κα αυτοεξοντωκεί θ 
ανκρωπότθτα και ό,τι άλλο κατορκϊςει να παραςφρει ςτον Πλεκρο.  
Ανκρωπιςμοί, ευγενικά ιδεϊδθ, πλατωνικζσ «ιδανικζσ πολιτείεσ» ςφγχρονων αυταπατϊν 
και απατϊν, «Κοινωνίεσ των Εκνϊν» και άλλα προςχιματα, πάντα διαψεφδονται ςτθν 
πράξθ και αποδείχνονται προκεχωρθμζνα ωυλάκια του Φόβου μιπωσ τυχόν κλονιςτεί 
κάπωσ θ κακθμερινι μασ «πραγματικότθτα». Μιπωσ τυχόν δεν ςυμβαίνουν αυτά που 
ςυμβαίνουν ςε εμάσ, ωσ εγγφθςθ των αλυςίδων μασ, αωοφ ποτζ πραγματικά δεν δροφμε 
οφτε απζχουμε λεφτερα, εξαναγκαηόμενοι κι εξαναγκάηοντασ, κυςιάηοντασ και 
κυςιαηόμενοι για χάρθ ςκιϊν που τισ πραγματϊνουμε εωιαλτικά.  
Μεγάλθ διαφγεια ςιμερα. Κα ετοιμαςτεί για να επιςτρζψει ςτον Εωιάλτθ.  
Κα κακαρίςει το πλοιάριό του, κα τα κζςει όλα ςε τάξθ ταξιδιοφ, κα αποχαιρετιςει τα 
αγαπθμζνα χκόνια, υποχκόνια και καλάςςια όντα τθσ ακτισ αυτισ, κα πιει κεραπευτικό, 
γάργαρο νεράκι από τθ βρυςοφλα, κα χαϊδζψει τον μεγάλο βράχο, από τα ριηά του οποίου 
αναβλφηει, κα ανεβεί ςτον απότομο γκρεμνό να χαιρετιςει τον ωίλο καλαςςαετό, κα 
ωιλιςει τθν κάππαρθ, κα κάμει τελευταία βουτιά γφρω από τον φωαλο των μικρϊν 
επιτόπιων ψαριϊν, κα ξαναδεί τον εν μζςω τρικυμιϊν γαλινιο κοβιό, κα αςπαςτεί τθ 
ςπθλιά και τα γφρω κρανία κυμάτων και αγίων, κα ευχαριςτιςει το χϊμα και τον ουρανό 
και τθ κάλαςςα και όλα, όλα, ορατά και αόρατα, χαμθλά και υψθλά και κα δεχκεί τισ 
τρυωερζσ τουσ απαντιςεισ αποχαιρετιςμοφ τουσ.  
Κα βάλει το καπζλο του επίςθμα 
ωορϊντασ τισ αρβφλεσ τισ βαριζσ 
και κα χοροπθδά ενκουςιαςμζνοσ.  
Κα τον δουν οι ςυνάνκρωποι και κα πουν 
να ο ωίλοσ ο γνϊριμοσ.  
Αλλ' αυτόσ,  
αωινοντασ κάτω τθν πανοπλία του 
κα εγκαταλείψει και το φςτατο επιχείρθμα 
ςτθν αδειοςφνθ τθσ άπειρθσ κίνθςθσ 
δίχωσ κεατι κι αντίςταςι του 
με τθν εντόσ αικρίασ μοναχικότθτα 
ωίλοσ και προσ εχκροφσ.  
Το πιο μεταπλαςμζνο πλάςμα κ' απομείνει.  
Δεν ζχει λόγο να πει για τ' Απερίγραπτα.  
Σπουν όλα τα νοιματα και ςφμβολα. Καλά,  
ζτςι καλά προσ το τζρμα το κακικον του,  
πολφ καλά, το δίχωσ τζρμα και κακικον, ζργο.  
 
 

Η ΣΡΙΚΤΜΙΑ 
 
Ζχει ετοιμαςτεί από χκεσ, για τθν επιςτροωι ςτθν κοινωνία.  
Αυτό το οποίο ζχει ωωελθκεί από τθ διαμονι του ςτο ερθμόνθςο, εάν ζχει ωωελθκεί, και 
αν το ηιτθμα είναι θ ωωζλεια ι ηθμία, δεν το γνωρίηει ςε επίπεδο ςκζψεωσ, επειδι ό,τι 
ουςιϊδεσ μασ ςυμβαίνει είναι ηιτθμα αλλαγισ ψυχολογικισ και αλλαγισ αυκόρμθτθσ ςτθ 
ςυμπεριωορά και ςτθν πράξθ.  
Θ κακεαυτοφ Ηωι, δεν ζχει κίνθςθ όπωσ τθ νομίηει θ ςκζψθ, επειδι αυτι είναι 
διαχειρίςτρια δεδομζνων παρελκόντοσ, ενϊ θ Ηωι, πάντα νζα και πάντα πρόκλθςθ και 
κάλεςμα, δεν ζχει Διχαςμό, δεν είναι εμπειρίςτρια κι εμπειρίασ αντικείμενο, είναι αυτι που 
είναι, πζρ' από νου και νοθμοςφνθ, πζρα από τθν όποια λογικι και υπερλογικι, πζρα από 
τθν ευταξία και το χάοσ.  
Και όταν ακόμα γρθγοροφμε και λζμε ι γράωουμε ότι ηωι ςθμαίνει ενότθτα, κόςμοσ 
ςθμαίνει αυτό ι το άλλο, κεόσ είναι το Απροςμζτρθτο, το Άδθλο, το ' Εκλαμπρο Σκότοσ ι ό,τι 



άλλο, ι ότι άνκρωποσ, ι κοινωνία είναι αυτό ι εκείνο, ςθμαίνει ότι βλζπουμε και μιλάμε ι 
γράωουμε χωριςτικά, δυαδικά, ωσ υποκείμενα ζναντι αντικειμζνων.  
Αλλά, ακόμα και κάτι ελάχιςτο χωριςτικότθτασ και κτθτικότθτασ από εγωκεντριςμό, είναι 
είδοσ ςατανιςμοφ, ςε ψυχολογικό επίπεδο, απ' όπου πθγάηουν «ιςμοί», ςυγκρίςεισ, 
ανταγωνιςτικότθτεσ, διαμάχεσ και πόλεμοι διαωόρων επίπεδων, κρυωοί και ωανεροί, εντόσ 
μασ κι ζξω μασ.  
Θ ϊρα είναι λίγο πριν από τθν αυγι. Γαλινθ ςτο πζλαγοσ. Είναι ζτοιμοσ να επιςτρζψει, 
ταξιδεφοντασ αντίςτροωα. Διςτάηει. Κάτι ελάχιςτο ςτον ορίηοντα, ίςωσ ςθμαίνει τθν 
επερχόμενθ τρικυμία. Σε οριςμζνεσ καταςτάςεισ πριν από τθν εκδιλωςθ, το ελάχιςτα 
ςθμαίνει πολλά.  
Εντοφτοισ ξεκινάει από αλλόκοτθ ζμπνευςθ. Ανυψϊνει το πανί τθσ βάρκασ και 
απομακρφνεται χαιρετϊντασ. Ο ωίλοσ γλάροσ τον ακολουκεί.  
Κακϊσ απομακρφνεται με το ελαωρό αεράκι, κάτι ςαν πόνοσ και χαρά τον διαπερνά. Είναι 
μόνον από το παρόν ι κι από το άμεςο μζλλον.  
Το ερθμόνθςο με τουσ μικροφσ κατοίκουσ του, είναι κι αυτό μζλοσ τθσ Μθτζρασ Γθσ που 
είναι ηωντανι, αιςκαντικι, ανταποκρινόμενθ, παρ' ότι ςαν αδιάωορθ, ζχοντασ όμωσ 
ςυνείδθςθ τθσ πακθτικότθτάσ τθσ, και τθσ «νζκρασ» τθσ.  
Είναι δεκτικι ωσ Μιτρα, θ Μθτζρα Γθ, άριςτθ Τροωόσ όλων των τζκνων τθσ και όλων των 
μορωϊν ηωισ και υλικότθτασ, μαηί με τον Ρατζρα τθσ ςάρκασ που είναι ο Ιλιοσ, 
γονιμοποιόσ τθσ γιινθσ ηωισ, τζκνο κι αυτό μαηί με τθ Γθ, και κάκε διαςτάςεωσ κοςμικισ, 
τζκνο τθσ Υπερνομίασ και τθσ ακοςμικισ Αγάπθσ, χωρίσ τθν οποία τα πάντα καταρρζουν και 
μθδενίηονται.  
Και το ςπθλαιϊδεσ πζτρωμα, κάτι αποςτζλλει, και τα οςτά των βαςανιςμζνων, τα οποία ωσ 
μάρτυρεσ που απομζνουν εκεί, διθγοφνται ακόμα για το μαρτφριο και για τισ ψυχικζσ 
πλθγζσ των βαςανιςτϊν, αντίςτοιχεσ με εκείνεσ που ζκαμαν τουσ βαςανιςμζνουσ. Ρζρα από 
ανκρϊπινουσ νόμουσ, υπάρχει αυτοδικία, κοςμοδικία και κεοδικία από ςκοπιά Ευταξίασ, 
όπωσ υπάρχει και Άωεςθ πταιςμάτων δια τθσ Μετανοίασ, εκ βάκουσ και ανεπίςθμθσ, πζρα 
από τα τεχνάςματα, τισ δολιότθτεσ και τισ επιςθμότθτεσ όλων των τομζων και πτυχϊν τθσ 
ςκζψθσ!  
Βλζπουμε τον εαυτό μασ, τουσ άλλουσ, τον κόςμο, το κεό ι ό,τι άλλο, ςαν να ιταν μόνον 
είδωλα εντελϊσ αμετάβλθτα, για να είμαςτε βζβαιοι, αςωαλείσ, άνετοι, και για να 
αναγνωρίηουμε τα πάντα ςαν να ιταν όλα προςιτά, γνωςτότατα, ςυνθκιςμζνα, 
εκμεταλλεφςιμα, κατακτιςιμα, με υπερκυρίαρχο εικονικότθτασ τον κακζνα από εμάσ τουσ 
μειονεκτικότατουσ, αλαηόνεσ, αρπακτικότατουσ, αχόρταγουσ, παμωάγουσ υλϊν, 
ςυναιςκθμάτων, διανοθμάτων, εικόνων και λζξεων, τα οποία για μασ είναι 
πραγματικότθτεσ τθσ Γθσ και του Ουρανοφ.  
Ραραξενευόμαςτε, ωοβόμαςτε, αγανακτοφμε κι επιτικζμαςτε όςο μποροφμε, όταν κάτι 
αλλάηει ζξω από τα ςυνθκιςμζνα, τα «ςυμωζροντα», τα ευχάριςτα, όςο κι αν είναι βλαβερά 
κατόπιν, προςκολλοφμενοι ςε εικονικότθτεσ, καταςτάςεισ και είδωλα προςϊπων και του 
εαυτοφ μασ, και όταν ακόμα ωωνάηουμε κι επαναςτατοφμε για πολλζσ και ριηικζσ αλλαγζσ.  
Συντρίβονται ωιλοςοωίεσ, ιδεολογίεσ, προκαταλιψεισ μασ, ελπίδεσ μασ, παρθγοριζσ μασ, 
χαρακτιρεσ, προγράμματα, όλα ςυντρίβονται, αωινοντάσ μασ αγωνιϊδεισ και 
κατακλιπτικοφσ και πολυεπίπεδα άρρωςτουσ και εκλογικευμζνα ι δίχωσ λογικι ςυνοχι 
τρελοφσ, αλλά εμείσ επιμζνουμε, αυτοκατάδικοι ςαδομαηοχικοί, ζωσ τθν τελικι εξάντλθςθ.  
Στο μεταξφ, αυτόσ ζχει απομακρυνκεί περιςςότερο από τρία μίλια, κακϊσ τϊρα ο ιλιοσ 
ανατζλλει και ο άνεμοσ δυναμϊνει, ζχοντασ αλλάξει κατεφκυνςθ, πνζοντασ τϊρα 
βορειοανατολικά, ακριβϊσ από τθν κατεφκυνςθ όπου βρίςκεται το ερθμόνθςο που ζχει 
αωιςει.  
Τα κφματα μεγαλϊνουν ςαν να ωυςάει πολφ πιο ιςχυρά άνεμοσ, αλλά μακρυά, με 
προπομποφσ τα μεγάλα, δίχωσ αωροφσ, «βουβά» κφματα. Σε λίγο ίςωσ απλωκεί και προσ τα 
εδϊ ιςχυρόσ αζρασ και ςφννεωα.  
Είναι πια πολφ αργά να πάει ενάντια ςτον άνεμο για να επανζλκει ςτθν απάνεμθ πλευρά 
του ερθμονιςου που ζχει εγκαταλείψει.  
Τα ςφννεωα πλθςιάηουν μαηί με κφματα τρικυμιϊδθ.  
Κατεβάηει το πανί, αωινοντασ λίγο για να κυβερνιζται θ βάρκα.  
Ζχει ζτοιμο τον κουβά για να βγάηει το νερό των αωρϊν των κυμάτων που κα μπαίνουν ςτο 
ςκάωοσ. Φοράει το ςωςίβιο ςε περίπτωςθ όπου κα εξϊκειλε θ βάρκα πάνω ςε βράχουσ του 
άλλου νθςιοφ και περιμζνει ςτο τιμόνι.  



Θ τρικυμία ιρκε. Θ βάρκα ςτο ζλεοσ των κυμάτων, τα οποία τθν παραςφρουν βορειοδυτικά 
προσ το επόμενο νθςί.  
Το ςκάωοσ ελάχιςτα υπακοφει ςτο τιμόνι. Κατεβάηει τελικά όλο το υπόλοιπο πανί και ρίχνει 
ςτθ κάλαςςα ξφλο δεμζνο με γερό ςκοινί, ϊςτε θ βάρκα να μθν τρζχει πολφ και να ζχει 
κάποιο αντίβαρο, για να ιςορροπεί κάπωσ.  
Τϊρα ο «ερθμίτθσ» αγωνίηεται με τον κουβά, βγάηοντασ νερά των αωρϊν από κφματα.  
Μετά από ϊρεσ, πλθςιάηει ςτο επόμενο νθςί. Είναι πολφ κουραςμζνοσ.  
Ζχει τϊρα «διχαςτεί» βλζποντασ απ' ζξω το ςϊμα του. Πλα τϊρα είναι ρευςτότθτα. 
Ραρακολουκεί χαροφμενοσ το ςυμβαίνον, ζωσ ότου θ βάρκα πλθςιάςει το άλλο νθςί. Τϊρα 
το ςϊμα είναι τόςο κουραςμζνο, ϊςτε ςταμάτθςε να βγάηει νερά, κακϊσ το «ξυλάρμενο» 
ςκάωοσ ζχει πλθςιάςει το ακρωτιρι του άλλου νθςιοφ, όπου ιςχυρό καλάςςιο ρεφμα 
ωζρνει τθ βάρκα ςτθν απάνεμθ πλευρά του νθςιοφ, επειδι ο αζρασ ςτρίβει προσ το 
ςχθματιηόμενο κενό, που είναι το απάνεμο.  
 
Αμζςωσ τοποκετεί τα κουπιά ςτθ κζςθ τουσ και κωπθλατεί, ζχοντασ ιδθ πλθςιάςει τθν 
απάνεμθ αμμουδιά. ίχνει τθν άγκυρα και αδειάηει όλα τα νερά που είχαν μπει ςτο ςκάωοσ. 
Κατόπιν πζωτει ςτθ κάλαςςα, κρατϊντασ το ςκοινί τθσ πλϊρθσ, τθν «παροφμα». Βγαίνει ςτθ 
ςτεριά και δζνει το ςκοινί γφρω από προεξζχοντα παρακαλάςςιο βράχο. Ρζωτει ςτθν 
αμμουδιά και αναπαφεται, χαλαρϊνει.  
Ξανά, όλα καλά.  
Ετοιμάηεται για προςωρινι διαμονι εδϊ, ζωσ ότου ςταματιςει θ τρικυμία, θ οποία τϊρα 
γίνεται κφελλα.  
Μικρά και μεγάλα ψάρια κοπαδιαςτά ζχουν βρει καταωφγιο ςε αυτι τθν απάνεμθ πλευρά 
τθσ κάλαςςασ. Μερικά παιγνιδίηουν ςτθν επιωάνεια. Υπάρχουν αωρόψαρα, βυκόψαρα, κι 
ενδιάμεςθσ καλάςςιασ ηϊνθσ. Πταν κάποιοσ ρίξει τροωι και δεν τθν προωτάςουν ψάρια τθσ 
επιωάνειασ, οφτε ψάρια τθσ μεςαίασ ηϊνθσ, δεν κα τθν αναηθτιςουν πιο κάτω και κα τθν 
ωάνε ψάρια του βυκοφ. Κάκε είδοσ ψαριϊν και ηϊων και μικροβίων και ωυτϊν και 
δαιμόνων και αγγζλων, αυτοπεριορίηονται αυςτθρά ςτθν περιοχι που τουσ ανικει κατά 
είδοσ, ομάδα ι μονάδα. Μόνον ο άνκρωποσ είναι λθςτισ του παντόσ ακόρεςτοσ.  
 
Ρρϊτθ του ωροντίδα μετά τθν ανάπαυςθ είναι να ςτεγνϊςει το πανί τθσ βάρκασ και ό,τι 
άλλο ζχει βραχεί.  
Κατόπιν μαηεφει ξερά ξυλαράκια, μαηεφει και άγρια χόρτα, ανάβει ωωτιά, ηεςταίνεται και 
μαγειρεφει. Θ χαρά του δεν περιγράωεται.  
Δεν είναι ρομαντικόσ, δεν είναι ακεϊςτισ, δεν είναι ειδωλολάτρθσ, δεν είναι ιδεαλιςτισ, δεν 
είναι υλιςτισ, δεν είναι λογικοκράτθσ, δεν είναι μυςτικιςτισ, δεν είναι μάγοσ, δεν είναι 
εκνικιςτισ, δεν είναι διεκνιςτισ, δεν είναι τοπικιςτισ, οφτε είναι μθδενιςτισ. Είναι αυτό 
που είναι, όπωσ είναι, και αγνοϊν και αδφναμοσ ενϊπιον του ςυγκεκριμζνου και του 
απζραντου.  
Γι’ αυτό είναι χαροφμενοσ μεταξφ όλων αυτϊν, ςε ωάςθ μθ-αντιλθπτοφ, ενϊπιον 
αναρίκμθτων ωάςεων του μθ-γνωρίςιμου άγνωςτου, του γνωρίςιμου άγνωςτου και του 
κρυωά ι ωανερά γνωςτοφ.  
Αντίλθψθ χωρίσ το χωριςμό, κακϊσ ο εμπειριςτισ αναβάλλεται όπωσ θ γνϊςθ και ο 
ψυχολογικόσ χρόνοσ, για να χρθςιμοποιοφνται όταν χρειάηεται.  
Μερικά μικρά ψάρια ζχουν πλθςιάςει ςτο χείλοσ τθσ αμμουδιάσ, επειδι ρίχνει κάτι 
ωαγϊςιμο και τρϊνε. Ζνασ γλάροσ πλθςιάηει και κάκεται δίπλα του ςε ζνα βράχο. Είναι ο 
ωίλοσ γλάροσ, ο ςυνοδόσ του ταξιδιοφ από το άλλο νθςί ωσ πουλί τθσ τρικυμίασ. Ραίρνει κι 
αυτόσ το μερίδιο τροωισ κι αναπαφεται.  
Άςαρκεσ μικροηωζσ ανθςυχοφν από τθν παρουςία του άγνωςτου επιςκζπτθ. Είναι ωίλοσ ι 
εχκρόσ; Ζχουν ςυνακροιςκεί πιο πζρα και ςυςκζπτονται, αυτζσ οι μικρζσ υπάρξεισ οι 
επιτόπιεσ.  
Ζχει μαηζψει χόρτα ξερά και κλαδιά ςε μια γωνιά. Αυτά κρεβάτι και ςκζπαςμα. Τϊρα 
κοιμάται βακιά.  
Τθν άλλθ μζρα το πρωί ξφπνθςε αναηωογονθμζνοσ και κυκλωμζνοσ από ωιλοπερίεργα 
γίδια. Αυτό το πζλαγοσ ονομάςτθκε Αιγαίο, ιδθ από αρχαίουσ, πολφ αρχαίουσ καιροφσ, 
επειδι ςτα νθςιά του ανζκακεν εκτρζωονται αίγεσ. Εξ ου και θ βυκιςκείςα χϊρα Αιγαιίσ. 
Από ντόπιουσ αυτοφ του χϊρου, λζγεται ότι υπάρχουν ίχνθ και τοίχοι βυκιςκείςασ πόλθσ, 



τθσ άλλοτε ονομαηόμενθσ Λκόσ, τμιμα τθσ οποίασ είναι θ τωρινι Αλόννθςοσ και τα 
ερθμόνθςά τθσ.  
Συντροωιά με το κοπάδι αιγϊν και με τθ ςυντροωιά των άςαρκων μικρϊν υπάρξεων αυτοφ 
του νθςιοφ που ζχουν διαπιςτϊςει ότι πρόκειται περί ωίλου που δεν κα αναςτατϊςει τθν 
περιοχι τουσ, ο «ερθμίτθσ» γράωει αυτοφσ τουσ ςτίχουσ, κακιμενοσ επί ξθρϊν χόρτων και 
ακουμπϊντασ επί βραχϊδουσ προεξοχισ:  
 
 
Ππωσ θ ηωι, και ο κάνατοσ ςφντροωοσ εκπαιδευτισ 
και τα δζντρα και τα ηϊα 
ορατά και αόρατα ςε αυτι τθν άχρονθ ςτιγμι,  
κακϊσ θ βιωματικότθτα καταργεί τα βιϊματα 
και άλλθ γνϊςθ καταργεί θ γνϊςθ,  
τθ λογικι τθν καταργεί άλλθ λογικι 
τουσ νόμουσ οδθγεί το υπζρνομο.  
Θ Γνϊςθ μασ Άγνοια, θ δφναμι μασ Αδυναμία.  
Ζρθμοσ και Σκότοσ οδθγεί, πόλεισ τθσ ακμαίασ λογικισ 
και ςυηυγίασ ειδϊλων.  
 
Θ τρικυμία εξακολουκεί. Αλλά θ βάρκα πρζπει να είναι ετοιμαςμζνθ για κάκε ενδεχόμενο 
και, ιδίωσ, για τθ ςυνζχιςθ του ταξιδιοφ.  
Αρχίηει να ψιχαλίηει, γι' αυτό ςτινει αδιάβροχθ τζντα ςτθ βάρκα και κάκεται κάτω από 
αυτι, λικνιηόμενοσ ανάλαωρα από τθν εξαςκενθμζνθ ςτροωι μερικϊν κυμάτων και 
αντικυμάτων από τθν απζναντι ακτι.  
Χαροφμενοσ λικνίηεται ςε ηωντανό παρόν, δίχωσ ςκοπό και τζρμα οριςτικό. Δεν υπάρχει 
ςτατικι αλικεια και πραγματικότθτα, οφτε αςωάλεια ωσ αιϊνιο λιμάνι.  
Βακμίδεσ αιωνιότθτασ κινοφνται διαωορετικά και αυκόρμθτα μζςα ςε Ολοκίνθςθ Άχρονθ. Ο 
Κεόσ ηωντανόσ. Δεν είναι μακθματικι εξίςωςθ, οφτε το αωθρθμζνο Ζνα ωιλοςόωων.  
Συμβαίνουν ςτιγμζσ, όπου ο άνκρωποσ μπορεί να βρεκεί ςε αςυνικιςτθ διαφγεια, αωοβία 
και άχρονθ ολικι αντίλθψθ.  
Πταν παρζρχεται αυτό το είδοσ αντιλιψεωσ, επανζρχεται το κακθμερινό και θ ςυνκικευςθ, 
αλλά δεν είναι πια ιςχυρά. Δεν ζχουν ωορτιςμζνεσ εικόνεσ και λζξεισ, δια μζςου των οποίων 
ςυνικωσ παγιδεφεται ο νουσ, το αιςκθτιριο και θ αντίλθψθ, απ' όπου λακεμζνθ, 
νευρωτικι ι ψυχωτικι ςυμπεριωορά, δράςθ και αποχι ι ςχιηοωρενισ «βουβαμάρα» ςτθν 
επιωάνεια με ταραγμζνο και οδυνθρό βυκό ι παρανοειδισ επικετικότθτα.  
Υπάρχει ζνα τμιμα του εγκεωάλου ωσ παρκζνο ζδαωοσ, δίχωσ μνθμονικά ίχνθ ανακλάςεωσ 
των ςυνκθκϊν του βίου και δίχωσ τισ ωορτίςεισ εξ ενεργοποιοφμενων 
αςτροβιοψυχοκοινωνικϊν ςχζςεων δίχωσ τθν εγριγορςθ.  
Αυτό το μζροσ του εγκζωαλου αποτελεί δίαυλο τθσ αςυνικιςτθσ, άχρονθσ αντιλιψεωσ, 
νοιμονοσ ακωότθτασ και ψυχονοϊκισ ςιγισ.  
Επειδι τα εντόσ προβάλλονται και πραγματϊνονται ςτα ζξω, τόςο επί κακοφ όςο κι επί 
καλοφ, γι' αυτό, όταν ςε οποιοδιποτε είδοσ μορωϊν ηωισ μια μειοψθωία μονάδων βιϊνει, 
ανακαλφπτει, εωευρίςκει ι κάνει κάτι, τότε αυτό γίνεται ικανότθτα και χρθςιμότθτα ςε όλο 
το γζνοσ, εάν θ μειοψθωία υπερβεί κάποιο όριο. Γι’ αυτό άγιοι ευεργετοφν και κακοφργοι 
κακουργοφν πολφ πιο πζρα από τισ ατομικζσ τουσ περιπτϊςεισ.  
Αλλά δεν υπάρχουν ςυχνά επαρκείσ καλοί, ενϊ οι κακοί ψυχιςτικά δθλθτθριάηουν τθν 
ανκρωπότθτα και τον πλανιτθ, παράλλθλα προσ τισ ορατζσ δολιοωκορζσ και καταςτροωζσ.  
Ρζρα από ζνα κάποιο όριο, οι κακοί μετατρζπονται ςε κακοδαίμονεσ για δολιότερεσ 
κακοδαιμονίεσ.  
Αλλά, γνϊςεισ, μζκοδοι, τεχνολογίεσ και λογικότθτεσ, αποτελοφν μόνο πολφ μικρό μζροσ 
του Συνολικοφ. Γι' αυτό καταλιγουν ςε παραλογιςμοφσ και ςε εκλογικευμζνεσ 
καταςτροωζσ.  
Μςωσ ζρκει εποχι όπου οι κακοποιοί δεν κα μποροφν να εξαναγκάηουν και τουσ άλλουσ ςε 
κακουργιματα όπωσ ο πόλεμοσ. Κα αλλθλοβαςανιηονται και κα δολοωονοφνται μεταξφ 
τουσ. Αυτό είναι το δίκαιο.  
 
 



ΟΜΗΡΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 
 
Πταν ο καιρόσ βελτιϊκθκε και μόλισ ςικωνε τθν άγκυρα για να ωφγει προσ τον επόμενο 
ςτακμό τθσ επιςτροωισ, εμωανίηονται δυο οικογζνειεσ βοςκϊν, τα παιδιά των οποίων είδαν 
τθ βάρκα ψθλά από το λόωο, και ειδοποιϊντασ αμζςωσ, καταωκάνουν τϊρα όλοι ςωρθδόν, 
μαηί με τουσ ςκφλουσ.  
Τον υποδζχονται με χαμόγελα και δϊρα: τυρί, τραχανά, μυηικρα, βοφτυρα, ντόπιο μαφρο 
κραςί και ψωμί από μείγματα αλεφρων αλεςμζνα ςε δικό τουσ χειρόμυλο, ψωμί ψθμζνο ςε 
δικό τουσ ωοφρνο, αρωματιςμζνο με ουςίεσ βοτάνων από αυτό το νθςί, όπωσ και δϊρο ζνα 
φωαςμα υωαςμζνο ςε οικογενειακό τουσ εργαλείο, κλειςτι ςε απομόνωςθ, παραδείςια 
μικροκοινωνία αιϊνων, απομεινάρι άλλων εποχϊν.  
Τζτοιεσ κοινωνίεσ τισ διαωκείρουν και τισ γεμίηουν αρρϊςτιεσ ςχεδόν αμζςωσ οι δυτικοί 
εμπορευματιςτζσ, βιομθχανιςτζσ και άλλοι, μαηί με τουσ ντόπιουσ πράκτορζσ τουσ.  
Τον ωωνάηουν τϊρα επίμονα να βγει ζξω από τθ βάρκα, επιδείχνοντασ τα δϊρα και 
χειρονομϊντασ ωιλικά.  
Ο «ερθμίτθσ» υπζκυψε ςτθν αωζλειά τουσ και ςτον αυκορμθτιςμό τουσ και μόλισ ζχει βγει 
ςτθ ςτεριά, ομθρικι ςκθνι «εξελίςςεται κιν’ αλόσ», παρά με χειραψίεσ και αςπαςμοφσ.  
Του ςυςτικθκαν όλεσ και όλοι, αραδιάηοντασ αρχαιοελλθνικά ονόματα, παρ’ ότι κανζνασ 
από αυτοφσ δεν γνωρίηει οφτε το παραμικρό από ελλθνικι ι άλλθ ιςτορία, ξανκοειδείσ και 
υψθλόςωμοι, υγιείσ και ανοιχτόκαρδοι.  
Μεταξφ των κοριτςιϊν είναι και μια που τθν ονομάηουν Ναυςικά.  
Κάκονται τϊρα όλοι ζνα γφρο, ζχοντασ ςτρϊςει ροφχα μεταξφ αμμουδιάσ και χϊματοσ με 
λιακάδα πρωινι και τον κατακλφηουν με βλζμματα και ερωτιςεισ.  
Τον ονομάηουν αγαπθτό τουσ ωιλοξενοφμενο και τον καλοφν να του δείξουν τισ καλφβεσ 
τουσ, τα αιγοπρόβατά τουσ, τα μαντριά τουσ, τουσ αργαλειοφσ, τα υωαντά, τα πλεχτά, τα 
ζργα τζχνθσ τουσ: καλάκια, ψάκεσ, χειρόμυλουσ, πιλινα αγγεία αιϊνων, ξφλινα ςκαλιςτά 
μαχαιροπιρουνα και πιατικά και άλλα και καρζκλεσ και ςκαμνιά και κρεβάτια και αλϊνια 
ςυγκομιδισ επιτόπιων λιγοςτϊν ςιτθρϊν και οςπρίων από το λίγο αλλά γόνιμο χϊμα και 
γουρουνοτςάρουχα, τα μόνα υποδιματα που ζχουν, και άλλα διάωορα τθσ επιτόπιασ λιτισ 
αυτάρκειασ μαηί με τθ ςχετικι, χωρίσ να το ξζρουν, ευτυχία τουσ και με τθν εξ επιτόπιασ 
παραδόςεωσ ερωτικι τουσ τζχνθ.  
Τον παρακαλοφν ωσ αντάλλαγμα να τουσ πει ιςτορίεσ από τον ζξω κόςμο.  
Ο «ερθμίτθσ» δεν αργεί να αιςκάνεται και να νοεί όπωσ αυτοί και ιδθ ζχει γίνει «αυτοί» 
δίχωσ ςυνταφτιςθ με αυτοφσ.  
Μόνο ςτθν προωορά τθσ επιτόπιασ λαλιάσ τουσ κάπωσ δυςκολεφεται, επειδι είναι 
αργόςυρτθ και μελωδικά κυμαινόμενθ.  
Αλλά, γνωρίηοντασ ξζνεσ γλϊςςεσ και γλωςςολογία, προςαρμόηεται ςχεδόν αμζςωσ.  
Πλοι παραξενεφονται, προςζχοντασ για πρϊτθ ωορά τθ λαλιά τουσ από ςτόμα ενόσ που δεν 
είναι Αλοννθςιϊτθσ, αγρότθσ ι βοςκόσ, και που τονίηει επίτθδεσ μερικά, προσ το 
«αλοννθςιωτικότερο».  
Γελοφν και δεν αργοφν να τον ονομάςουν τζκνο Αλοννθςιϊτθ, κάποιου που ζωυγε και δεν 
ξαναιρκε κι ζςτειλε τϊρα το γιό του.  
Είναι πλζον ο ςυμπατριϊτθσ τουσ, «πολφ γνωςτόσ».  
Τα κορίτςια, ςτο μεταξφ, πιραν εντολι να τρζξουν να ωζρουν ςτρωςίδια ϊσ τάπθτεσ, και 
ωαγθτά και κραςί μοςχάτο και αυγά και μια ςκαλιςτι ράβδο βοςκοφ για να του τθ χαρίςουν 
ωσ ζργο τζχνθσ και δείγμα εκτιμιςεωσ.  
Τουσ διθγείται διάωορεσ ιςτορίεσ προςαρμοςμζνεσ ςτθ νοοτροπία τουσ κι ενκουςιαςμζνοι 
όλοι αρχίηουν το ωαγοπότι το ομθρικό.  
Αυτόσ τρϊει λιγοςτά και δεν πίνει κραςί, δικαιολογοφμενοσ ότι είναι κάπωσ αδιάκετοσ από 
τα ταξίδι.  
Σιγά - ςιγά, κακϊσ είναι ανοιχτόκαρδοι, θ δικι τουσ ψυχοςωαίρα πλθςιάηει προσ του 
επιςκζπτθ, όπωσ του επιςκζπτθ πλθςιάηει προσ τθ δικι τουσ.  
Ζτςι κατορκϊνεται εγκάρδια ςυνεννόθςθ κι επικοινωνία.  
Τα μάτια όλων λαμπερά, αςτράωτουν.  
—Είςαι δικόσ μασ, εντελϊσ δικόσ μασ, λζει μια γυναίκα, μθτζρα μερικϊν από τα κορίτςια 
και τα παιδιά. Κα διαλζξεισ ποια ς' αρζςει απ' αυτζσ εδϊ. Και αν δεν ς' αρζςει καμιά, κα 
ςου ωζρουμε άλλεσ, από άλλα καλφβια.  



Μόλισ πεισ το ναι, εμείσ ζχουμε ςυνικεια το ναι να είναι γάμοσ.  
Κα ςου δϊςουμε καλφβια, γίδια, πρόβατα, μαντρί.  
Και αν κεσ να είςαι βαρκάρθσ, για πζρα - δϊκε ςε αυτά τα νθςιά μασ ασ είςαι βαρκάρθσ. 
Εμείσ πορκμζα χρειαηόμαςτε. Σπάνια ζρχεται ψαράσ να μασ μεταωζρει μαηί με τα τυριά για 
τον ζμπορο. Για όλο το νοικοκυριό ςου κα ωροντίηει θ γυναίκα ςου κι εμείσ, αν γίνεισ 
βαρκάρθσ.  
Ο «ερθμίτθσ» βρίςκεται ςε δφςκολθ κζςθ. Δεν πρζπει να τουσ προςβάλλει αρνοφμενοσ 
απευκείασ. Γι' αυτό απαντάει ότι χρειάηεται να τον κζλει και θ νφωθ και να ζχει καιρό να το 
ςκεωτεί.  
—Εμείσ, εδϊ, απαντάει θ ϊριμθ γυναίκα, ζχουμε άλλεσ ςυνικειεσ: Πταν ο γαμπρόσ και 
νφωθ πουν το ναι, γδφνονται και βλζπει ο ζνασ τον άλλον ςε όλα, και αν ξαναποφν το ναι, 
αυτόσ είναι γάμοσ και πάνε αμζςωσ ςτο δικό τουσ νοικοκυριό και ηουν αυτοί καλφτερα και 
εμείσ οι άλλοι καλά.  
Και απευκυνόμενθ ςτο πιο ωραίο, υγιζσ και κάπωσ ςυνεςταλμζνο κορίτςι, τθσ λζει:  
—Σικω Ναυςικά, πιγαινε πιο πζρα να γδυκείσ, πίςω από κείνο το βράχο, και κα ζρκει ςε 
λίγο ο γαμπρόσ.  
 «Τρομοκρατθμζνοσ» ο «ερθμίτθσ», επεμβαίνει και λζει:  
—Για ςτακείτε λίγο, παρακαλϊ ςασ πολφ. Ο γάμοσ για τισ άλλεσ ςυνικειεσ από άλλα μζρθ, 
δεν είναι τόςο απλό ηιτθμα. Ρρζπει να ιδεί ο ζνασ και τον χαρακτιρα του άλλου. Τι κα γίνει 
αν δεν ταιριάηουμε; Είναι πολλά που πρζπει να ταιριάηουν για να ςτερεωκεί ο γάμοσ με 
ευτυχία και χαρά.  
Θ ϊριμθ γυναίκα αναςτενάηει και απαντά:  
—Ζχεισ δίκιο. Αλλά, όπωσ εμείσ ςε ξζρουμε πια, ξζρουμε και τθ Ναυςικά μασ. Σε όλα 
ταιριάηετε. Εμείσ εδϊ δεν ζχουμε παπά ςτο χωριό μασ και οφτε τον χρειαηόμαςτε. Εκκλθςία 
είναι θ καρδιά μασ και Χριςτόσ θ εμπιςτοςφνθ μασ.  
Επιτζλουσ εάν δεν ταιριάηετε, κα πάει κακζνασ ςτο πατρικό του και ςτθ δουλειά του, ζωσ 
ότου βρουν αλλοφ το ταίρι τουσ.  
Επιλκε ςιωπι.  
Θ ϊριμθ γυναίκα δείχνει τθ βάρκα και λζει ςτθ Ναυςικά:  
—Ζμπα μζςα ςτθ βάρκα, Ναυςικά, γδφςου και περίμενε. Θ Ναυςικά μπαίνει ςτθ βάρκα, 
χαμθλϊνει, κάκεται, και κακϊσ ωαίνεται μόνον το κεωάλι τθσ και οι ϊμοι, αρχίηει να 
γδφνεται.  
Τϊρα ςχολιάηει προσ αυτό, θ ϊριμθ γυναίκα:  
—Βλζπεισ; Εάν δεν άρεςεσ τθσ Ναυςικάσ, με κανζνα τρόπο δεν κα κουνιόταν από τθ κζςθ 
τθσ. Τϊρα όλοι περιμζνουμε το γαμπρό να πάει μζςα ςτθ βάρκα.  
Αφριο κα γιορτάςουμε, κα χορζψουμε.  
Πλοι ζχουν τα βλζμματα ςτραμμζνα προσ τον ωιλοξενοφμενο.  
Αυτόσ ακίνθτοσ, ιρεμοσ, τουσ ρωτάει μιπωσ όλα αυτά είναι όνειρό του και όχι 
πραγματικότθτα. Τουσ παρακαλεί να τον ςυγχωρζςουν επειδι ζρχεται από άλλεσ ςυνικειεσ 
και άλλουσ τρόπουσ. Άλλωςτε τον περιμζνει εργαςία ςτθν πρωτεφουςα. Ζχει και άλλεσ 
υποχρεϊςεισ. Ραρακαλεί ξανά να του χαρίςουν παράταςθ αποωάςεωσ. Ασ ωφγει και ίςωσ 
ξαναζρκει τακτοποιθμζνοσ.  
 
Θ ϊριμθ γυναίκα ςυγκινθμζνθ, απαντά:  
—Εμείσ εδϊ είμαςτε λιγοςτοί και μεταξφ μασ. Χρειαηόμαςτε ανκρϊπουσ από άλλα μζρθ. 
Ζλα ξανά, ςε παρακαλοφμε. Καταδζξου μασ. Δεν κα μετανοιςεισ. Είμαςτε ωτωχοί, αλλά ο 
πλοφτοσ μασ είναι άλλοσ. Ζχουμε καλι καρδιά και αλλθλεγγφθ. Είμαςτε γεροί, μακρόβιοι, 
λιτοδίαιτοι και ερωτιάρθδεσ.  
Ο επιςκζπτθσ ςιωπά, όπωσ και οι άλλοι. Σε λίγο απαντά:  
—Θ Ναυςικά δεν πρζπει να παρεξθγιςει ότι αρνοφμαι επειδι δεν μου αρζςει. Ρρζπει 
κάποιοσ να τθσ εξθγιςει το ηιτθμα.  
Θ ϊριμθ γυναίκα ςθκϊνεται, πλθςιάηει τθ βάρκα κι εξθγεί ςτθ Ναυςικά όλα τα κακζκαςτα, 
ενϊ ο επιςκζπτθσ ςυλλογίηεται τι ζχουν να πάκουν αυτοί οι άνκρωποι αυτϊν των νθςιϊν, 
εάν ποτζ, με πόλεμουσ ι όπωσ αλλιϊσ ειςβάλλουν, ζςτω «ειρθνικά», οι Δυτικοί απ' ευκείασ 
και πλάγιοι αποικιοκράτεσ που ζχουν διαλφςει πολιτιςμοφσ, που ζχουν εξοντϊςει 
ικαγενείσ, που εκμεταλλεφονται ανελζθτα λαοφσ, που δελεάηουν πλθκυςμοφσ, που 
χειρίηονται ψυχζσ, εδάωθ και πατρίδεσ, μαηί με τισ ςάρκεσ, ςατανοειδείσ υπολογιςτζσ, 



ξεριηωμζνεσ υπάρξεισ ςτεγνζσ, ακοινϊνθτοι «ευγενικοί» και «πολιτιςμζνοι» λογικοκράτεσ 
παραλογοφμενοι.  
Ροιοι από τουσ ομοεκνείσ, ομόγλωςςουσ και ομόκρθςκουσ, κα πουν ςε αυτοφσ να είναι 
προςεκτικοί, να μθ ςαγθνεφονται από τα δυτικά «δϊρα», που κα πλθρϊςουν πολφ ακριβά 
με εκωυλιςμοφσ, βαςανιςτικζσ πακιςεισ ανίατεσ κι «ευηωιςμοφσ» Ολζκρου. Δια των 
ντόπιων, προδοτϊν και πρακτόρων κατακτοφνται και πολτοποιοφνται λαοί, πολιτιςμοί και 
άλλα.  
Στο μεταξφ, θ Ναυςικά ζχει ντυκεί και τϊρα τραβάει το ςκοινί τθσ βάρκασ πθδϊντασ ωσ 
ελαωίνα ςτθν αμμουδιά γελαςτι και χαίρεται ςαν να ζγινε ο γάμοσ.  
Ο επιςκζπτθσ παρζτεινε τθ διαμονι του λίγεσ μζρεσ και άρχιςε θ πραγματικι γνωριμία 
αλλιλων, με τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ, «γνωριμία» ωσ πζλαγοσ ατζρμονθσ τρικυμίασ και 
γαλινθσ, εριμων και οάςεων όλων μασ.  
Τθν πζμπτθ μζρα ο επιςκζπτθσ ζωυγε με τισ κερμζσ ευχζσ όλων και με τα αποχαιρετιςτιρια 
δάκρια τθσ νεαρισ, ωραίασ, υγιοφσ, αξιοκαφμαςτθσ Ναυςικάσ, μαηί με τα δικά του δάκρυα, 
ςε αςπαςμοφσ και αγκάλιαςμα χαράσ.  
 
 

ΚΗΝΗ ΓΙΑ «ΘΕΙΑ» ΚΨΜΨΔΙΑ 
 
Στθν πορεία του προσ τον Ρειραιά, αυτόσ κάνει μερικοφσ ςτακμοφσ με το πλοιάριο, για 
ανάπαυςθ και για ανεωοδιαςμό.  
Δεν κα περιγράψει άλλεσ «ομθρικζσ» μικροπεριπζτειεσ, αλλά τθν μιαν από αυτζσ, τθν πιο 
ςθμαντικι, από διάωορεσ απόψεισ.  
Σε αυτό το ςτακμό ζχει αράξει μερικά μζτρα μακριά από τθ ςτεριά, δίχωσ να δζςει τθ 
βάρκα ςτθ ςτεριά από τθν πλϊρθ.  
Κάκεται τϊρα μθ ςκεπτόμενοσ κάτι, ςαν ςε ευρφχωρο, τρφπιο και άδειο μεγάλο πικάρι.  

Είναι αλικεια ότι δεν ςκζπτεται, οφτε ρεμβάηει προσ τα ζξω, οφτε 
αναπολεί από τα εντόσ. Είναι πολφ χαλαρόσ, ςαν να μθν υπάρχει, αλλά το 
αιςκθτιριό του διαωόρων επιπζδων επαγρυπνεί ςαν άγριο ηϊο που 
κοιμάται. 

Σε αυτι τθν κατάςταςθ βλζπει να εμωανίηεται μικρι ομάδα ραςοωόρων που δείχνουν προσ 
τθ βάρκα και πλθςιάηοντασ, ακοφγονται περί ψαριϊν και ψαράδων και ότι οπωςδιποτε 
αυτι τθ ωορά κα είναι πολφ τυχεροί με αυτόν τον ψαρά.  
Κάκονται όλοι κάτω από μεγάλο δζντρο μερικά μζτρα από τθν ακρογυαλιά και ςτζλνουν 
αντιπρόςωπό τουσ παπά, κινοφμενο με «ιεροφσ» ακκιςμοφσ που απευκυνόμενοσ ςτον 
υποτικζμενο ψαρά, του λζει με ωωνι κθλυπρεπι:  
— Είμαςτε θ ςυνοδεία του επίςκοπου αυτισ τθσ επαρχίασ, με τον παναγιϊτατο επίςκοπό 
μασ, ο οποίοσ ςου ςτζλνει τισ ευλογίεσ του.  
Σε παρακαλοφμε όλοι χριςτιανικότατα, να μασ πεισ τι ψάρια ζχεισ για να ςου ποφμε ποια 
και πόςα χρειαηόμαςτε.  
Ο «ψαράσ» διακόπτει τϊρα τθν εισ εαυτόν απορία του, μιπωσ τυχόν οραματίηεται, μιπωσ 
τυχόν θ αναςταλείςα προςωρινά ςκζψθ του ςυνεχίηεται πονθρά από κρυωό δίαυλο 
ψυχοςωματικοφ κζντρου και μορωοποιείται προβαλλόμενθ και ονειριηόμενθ ςτα ξυπνθτά 
του με αυτό το παπαδολόι, που είναι μάλλον απροςδιοριςτίασ καλόγθροι.  
Αλλά επειδι ζχει αντιλθωκεί ότι δεν πρόκειται για τζτοια περίπτωςθ απαντά, ευςεβάςτωσ 
ωερόμενοσ:  
—Ζχω ρίξει τα δίχτυα, άγιε Ρατζρα, και όπωσ και ςε άλλεσ μζρεσ, ελπίηω ςε μια ϊρα να ζχω 
αςτακοφσ, ςυναγρίδεσ, ροωοφσ, δράκαινεσ, χταπόδια, ςκορπίνεσ, ςαλάχια που τα λζνε 
μουδιάςτρεσ και άλλα μικρότερα.  
Κακϊσ άκουγαν τα εκλεκτά και νόςτιμα ονόματα ψαριϊν, ςθκϊνονται αμζςωσ και 
πλθςιάηουν. Μόλισ πλθςίαςαν απαντά ο δεςπότθσ δίχωσ μεςολαβθτι:  
— Είμαι ο Δεςπότθσ και κα περιμζνουμε εδϊ, ζωσ ότου ςθκϊςεισ τα δίχτυα και κζλω όλα 
τα ψάρια που αράδιαςεσ, εκτόσ από τισ δράκαινεσ, τισ ςκορπίνεσ και τα ςαλάχια τα 
θλεκτροωόρα. Τα χταπόδια μου αρζςουν για μεηζδεσ.  
— Εμείσ κα πάρουμε τα υπόλοιπα, λζει ζνασ από τουσ ραςοωόρουσ για λογαριαςμό των 
άλλων.  



Κατόπιν αρχίηουν μεταξφ τουσ τα ςχόλια περί γεφματοσ και δείπνου με καλεςμζνουσ 
διάωορουσ παράγοντεσ.  
Ρροσ ςτιγμιν ο «ψαράσ» βρίςκει ευκαιρία και ρωτάει αωελϊσ:  
— Ρϊσ ζωσ εδϊ, παναγιϊτατε; Ρολφ χαίρομαι που ςασ βλζπω. Αυτόν τον καιρό ςκζπτομαι 
να εγκαταλείψω τθν ψαρικι και να γίνω παπάσ. Αυτιν τθν ιδζα μου τθν ζβαλε ζνασ 
εξομολόγοσ.  
— Εμείσ για να χειροτονιςουμε δυο λαϊκοφσ να γίνουν παπάδεσ, ιρκαμε ςε αυτό το μζροσ, 
και για να κανονίςουμε οριςμζνα οικονομικά ηθτιματα, απάντθςε αμζςωσ ο Δεςπότθσ και 
δεν κρφβει το ζντονο ενδιαωζρον του, και ςχεδόν του διαωεφγουν τα κίνθτρά του, με 
μορωαςμοφσ και χειρονομίεσ, προσ μεγάλθ δυςαρζςκεια των ςυνοδϊν του γυναικωτϊν.  
— Αλλά πεσ μου, τζκνον μου, εάν τακτικά εξομολογείται και ποιοσ είναι ο πνευματικόσ 
Ρατιρ ςου.  
— Εξομολογοφμαι τακτικά, παναγιϊτατε.  
— Ρεσ μου τϊρα μερικά για τθν εξομολογιτικι του, ζωσ ότου ζρκει θ ϊρα να ςθκϊςεισ τα 
δίχτυα, τα οποία ευλόγθςα από μζςα μου να είναι γεμάτα ψάρια νόςτιμα και μεγάλα.  
— Δζςποτά μου, απαντά ο ψαράσ, τθν κάκε ωορά που πάω να εξομολογθκϊ, ο εξομολόγοσ 
εξομολογείται πρϊτα ς' εμζνα όλεσ του τισ αμαρτίεσ ςε πράξεισ, ςκζψεισ, ςυναιςκιματα, 
διανοιματα, επικυμίεσ, ανάγκεσ και ςυμπεριωορζσ. Κατόπιν του εξομολογοφμαι κι εγϊ, ωσ 
ίςοσ προσ ίςον, όπωσ μου λζει.  
Στο άκουςμα αυτοφ του πρωτόωαντου, αλλά αρχαιοχριςτιανικοφ, ο Δεςπότθσ και οι 
ςυνοδοί του ωρίττουν και δεν κρφβουν τθν αντίδραςι τουσ, ζχοντασ πιςτζψει τα λεγόμενα 
του «ψαρά».  
Μετά το πρϊτο ξάωνιαςμα, το ενδιαωζρον όλων και του «ψαρά» εντείνεται.  
— Ρεσ μασ τζκνον μου και άλλα περί του εξομολόγου ςου.  
— Σε ςχζςθ προσ το ςεξ και τα ςεξουαλικά αμαρτιματα, ο εξομολόγοσ μου λζει ςυχνά, 
μόνον ςχεδόν άγιοι λαϊκοί και οι άγιοι καυματουργοί και ο Λθςοφσ Χριςτόσ, είναι 
ανεξάρτθτοι ςε ςχζςθ προσ τθ ςεξουαλικι ανάγκθ. Για τουσ άλλουσ, λαϊκοφσ και 
ιερωμζνουσ κάκε βακμοφ, ιςχφουν τα εξισ, όπωσ και για τον εξομολόγο μου: δίχωσ γάμο 
ςχζςθ ι ονείρωξθ ι αυτοϊκανοποίθςθ ι αρςενοκοιτία ενεργθτικι, πακθτικι ι και τα δυο, 
και άλλοι ςυνδυαςμοί, δια τθσ εκμεταλλεφςεωσ του ςεξ ι ζρωτα για διάωορουσ άλλουσ 
ςκοποφσ πορνικοφσ, χρθματικοφσ, πολιτικοφσ, διαβολικοφσ, ςατανικοφσ, μαγικοφσ, 
ψυχολογικοφσ και για είδοσ ωυγισ ι ναρκωτικοφ ι και δια τθσ ςτεριςεωσ του ςεξ να 
γίνονται οράματα ι και μικροκαφματα.  
 
Πςοι δεν υπάγονται ςε κάποιον ι ςε κάποιεσ από αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, απλϊσ δεν ζχουν 
ςεξ από νόςθμα ι βλάβθ, κι εντοφτοισ το ςεξ κα λειτουργεί με διαβίβαςθ τθσ ςεξουαλικισ 
ενζργειασ προσ άλλεσ λειτουργίεσ ι διαταραχζσ.  
Μου λζει και άλλα ο εξομολόγοσ μου.  
Δελεαςμζνοι από τθν αναμονι των εκλεκτϊν και νοςτιμότατων ψαριϊν, και πολφ, πολφ 
περίεργοι μαηί και ωοβερά, τρομερά και απερίγραπτα αγανακτιςμζνοι εναντίον τζτοιασ 
εντιμότθτασ εξομολογθτι, οφτε για μια ςτιγμι δεν αμωιβάλουν για τα λεγόμενα του 
«ψαρά», αωοφ, άλλωςτε, δεν τουσ μιλάει ςε κακαρεφουςα ι κεολογικά ι παπαδίςτικα, 
αλλά μόνον εντελϊσ λαϊκά με κάπωσ επιτόπιο τόνο.  
Τϊρα κάκονται όλοι ςτθν ακρογυαλιά, ενϊ ο «ψαράσ» αραγμζνοσ μερικά μζτρα μακρυά 
από τθ ςτεριά, δίχωσ πρόςβαςθ ςτθ βάρκα, με άνεςθ απαντά ςτισ ερωτιςεισ του δεςπότθ 
και του κορυωαίου εκ των ςυνοδϊν του.  
— Και τι άλλο ςου λζει, τζκνον μου, ο εξομολόγοσ ςου;  
— Μου λζει ότι και αυτόσ ο ίδιοσ πζραςε και περνάει βαςανιςμζνο βίο, επειδι δεν 
χρειάηεται να υποκρίνεται προσ εαυτόν, άλλουσ, Χριςτό και Κεό.  
Γι' αυτό, ενϊ είναι γνιςιοσ ελλθνορκόδοξοσ χριςτιανόσ και από κεία παραχϊρθςθ, του 
ςυνιζναι τασ Γραωάσ, τισ μελετά και τισ κατανοεί ςε διάωορα επίπεδα νοθμάτων, 
ςυμβολιςμϊν και πραγματικοτιτων, εντοφτοισ τον μιςοφν όςοι ιερωμζνοι τον γνωρίηουν και 
από όςουσ ανϊτερουσ εξαρτάται εκκλθςιαςτικά και διοικθτικά. Και ςαν να μθν ζωταναν 
αυτά τον αποωεφγουν ςυγγενείσ και άλλοι, αλλά οι εξομολογοφμενοι είναι τα πιο πιςτά και 
αλλθλζγγυα πνευματικά του τζκνα. Γζρων ςε θλικία και πολφπειροσ.  
Επιλκε ςιγι αναβραςμοφ και ςυγχφςεωσ, ενϊ μιλοφςαν ζντονα μόνον οι μορωαςμοί, οι 
χειρονομίεσ και τα αλλθλοκοιτάγματα υπερπεριζργειασ, ωόβου και απελπιςίασ.  



Ο Δεςπότθσ, αποωαςιςμζνοσ να εξιχνιάςει τα ανεξιχνίαςτα ι τα ιδθ «γνωςτά» ςε αυτόν και 
ςτθ γυναικωτι ςυνοδεία του, αρχίηει ξανά τισ ερωτιςεισ:  
— Και με τι ειςόδθμα ηει αυτόσ ο εξομολόγοσ ςου, τζκνον μου;  
— Μου είπε ότι είναι πάμπτωχοσ, με πλοφτο του τισ ευαγγελικζσ αλικειεσ και τθ βοικεια 
του Κεοφ μαηί με τθ μικρι βοικεια εξομολογοφμενων, οι οποίοι τον καλοφν ςυχνά να 
ςυντρϊγουν ςαν ςε μικρό, αυκόρμθτο κοινόβιο.  
Μια μζρα, κακϊσ ιρκε θ ομιλία, είπε ότι θ περιουςία και τα καλογθρικά και τα χριματα τθσ 
αρχιεπιςκοπισ και των επιςκόπων και των αλλθλομιςοφμενων κρθςκευτικολαϊκϊν 
ςωματείων και οργανϊςεων είναι πάρα πολλά και ότι αρχιερείσ και δεςποτάδεσ δεν ζχουν 
καμιά ςχζςθ με αξιοκρατία και ιερότθτα, αλλά μόνον με τον εκάςτοτε Καίςαρα, 
κομματιηόμενοι και εκωυλιςμζνοι παντειοτρόπωσ, όχι όλοι, αλλά οι πιο πονθροί και 
κεομπαίκτεσ.  
Σε λίγον καιρό, μου είπε ο εξομολόγοσ μου, δεν κα περάςει πολφσ καιρόσ και όπωσ λζει θ 
Αποκάλυψθ του Λωάννου και μερικοί άγιοι, εκκλθςίεσ κι εκκλθςιάςματα κα καταντιςουν 
τόςο αλλοτριωμζνοι και ςατανικοί, ϊςτε ςτισ λειτουργίεσ και ςε άλλεσ γιορτζσ, πολφ κοντά 
ςτουσ λειτουργοφντεσ ιερείσ, αρχιερείσ και δεςποτάδεσ κα ίςτανται του Σατανά οι άςαρκοι 
κακοδαίμονεσ και, ςτισ κορυωαίεσ λειτουργίεσ, ο Σατανάσ ο ίδιοσ.  
Δεςπότθσ και ςυνοδεία του, τινάχτθκαν όρκιοι ωσ ζνα ςϊμα και μια οργι, και ςκφβοντασ 
αρπάηουν πζτρεσ και λικοβολοφν τον «ψαρά», αλλά παχείσ και δυςκίνθτοι κακϊσ είναι, 
καμιά πζτρα δεν ωτάνει τθ βάρκα, αλλά, μεταξφ ςτεριάσ και βάρκασ, πζωτουν ςωρθδόν ςτθ 
κάλαςςα με απανωτά «μπλουμ, μπλουμ».  
Αωοφ ο «ψαράσ» τουσ άωθςε να ξεκυμάνουν κάπωσ, παρατθρϊντασ ιρεμοσ κι εκ του 
«αςωαλοφσ», τουσ λζει:  
—Σασ λζω μόνον λιγοςτά από τα όςα μου ζχει πει ο εξομολόγοσ μου.  
Εάν είναι ςωςτά, γιατί κυμϊνετε; Και ςε περίπτωςθ που είναι ψζματα, ξανά γιατί 
κυμϊνετε;  
Σε τι ζχω ωταίξει; Με ρωτάτε και απαντϊ. Μιπωσ κζλετε να ψεφδομαι και να 
ψευδομαρτυρϊ;  
Ο Δεςπότθσ τϊρα ξφνει το κεωάλι του, χαϊδεφει τα γζνια του και μάλλον ςκζπτεται πϊσ να 
παγιδεφςει τον «ψαρά», όχι ςε «δίχτυα» που δεν ζχει, αλλά ςε χαωιεδιςμό και καταςκοπία 
εναντίον του εξομολόγου, του οποίου τθν τζτοια φπαρξθ ακόμα πιςτεφουν, ζςτω 
ςυμβολικά, ςαν κάτι να απομζνει ςτο βάκοσ τουσ, αρρφπαντο από ψυχολογικζσ, ιςτορικζσ 
και του παρόντοσ βίου ςυνκθκεφςεισ.  
Αυτό το ιερό κάτι που υπάρχει ςε πολλοφσ λαϊκοφσ και ιερωμζνουσ, αυτό ακόμα ςυγκρατεί 
κάποια ςυνοχι, αναβάλλοντασ τθν οριςτικι Απϊλεια.  
— Ροφ ςτο Διάβολο τον βρικεσ ι ςε βρικε αυτόσ ο εξομολόγοσ, ρωτάει τϊρα τον ατάραχο 
«ψαρά», ςαν τίποτε το ανϊμαλο να μθν ζχει ςυμβεί.  
— Δζςποτά μου, τι να ςου πω, δεν λζγεται με λζξεισ: Ρερνοφςα μια μζρα ςε ϊρα 
λειτουργίασ από μιαν εκκλθςία κι αιςκάνκθκα κάτι καλό να με προςελκφει. Μπαίνω ςτθν 
εκκλθςία κι ζλκομαι ςε ζναν θλικιωμζνο που ωοροφςε ζνα παλιό, ξεκωριαςμζνο ράςο, 
ηαρωμζνοσ ςε αςιμαντο ςταςίδι. Στάκθκα πλθςίον του και αυτόσ μου λζει «καλϊσ τον», 
μου πιάνει το χζρι, το ωιλάει και το αωινει.  
Από τότε είμαςτε ωίλοι πιςτοί και αλλθλοεξομολογοφμενοι.  
— Αυτό απαγορεφεται ωσ αντικανονικό, επειδι ο λαϊκόσ πρζπει να ωιλάει το χζρι του 
ιερωμζνου.  
— Ο Χριςτόσ ζπλυνε τα πόδια των μακθτϊν του, καταδεχόταν αμαρτωλοφσ, παράλυτουσ, 
τυωλοφσ, ωτωχοφσ, απελπιςμζνουσ, διωκόμενουσ, δαιμονιςμζνουσ, τουσ άγγιηε όλουσ 
αυτοφσ, όςοι από εντόσ τουσ αλθκινά τον χρειάηονταν. Ο Χριςτόσ ςταυρϊκθκε ςε ξφλο, 
αλλά εςείσ όπωσ βλζπω ωοράτε χρυςοφσ ςταυροφσ, πολυτελι άμωια και ακκιηόςαςτε και 
μιμείςκε γυναικείεσ ωωνζσ κι ζχετε φποπτουσ παρακοιμϊμενουσ ςτο επιςκοπικό μζγαρο, 
όπωσ ο εξομολόγοσ μου λζει: Οι περιςςότεροι από εςάσ, είςκε κρυωά και ωανερά 
ςκανδαλοποιοί, λάτρεισ του Μαμμωνά και του Καίςαρα, και ςυςτθματικοί κεομπαίκτεσ.  
Και αωοφ είςκε ομοωυλόωιλοι και λοιπά, γιατί δεν προτιμιςατε άλλο επάγγελμα και άλλο 
πεδίο κακοποιοφ δραςτθριότθτασ, αλλά ςκανδαλίηετε πιςτοφσ και άπιςτουσ, κακοποιοφσ 
και ακϊουσ;  
Αλίμονο ςε όςουσ ςκανδαλίηουν άλλουσ, λζει το Ευαγγζλιο.  
Πλοι μαηί ξανακάκονται ςτθν ακρογιαλιά και χαςμουριοφνται παρατεταμζνα.  



—Τι χαςμουρθτό είναι αυτό, ςχολιάηει ο κορυωαίοσ των παρακοιμωμζνων τθσ επιςκοπικισ 
ςπείρασ.  
Πλοι μαηί κάνουν τον ςταυρό τουσ, αλθκινά αυτι τθ ωορά, ίςωσ τθ μοναδικι ωορά ςτθ ηωι 
τουσ των αυτοματιςμϊν, των ςυνθκειϊν, των υπολογιςμϊν, των ςταδιοδρομιϊν, των 
κοινωνικϊν παραςτάςεων και των υποκριςιϊν ζωσ τθ λαϊκι και τθν ιερατικι κτινωςθ, 
ξζνωςθ, παρανοϊκότθτα.  
— Τι άνκρωποσ είςαι εςφ; ρωτάει ο πιο κθλυπρεπισ ακκιηόμενοσ.  
— Είναι μεταμορωωμζνοσ δαίμονασ, για να πειράξει τθν αγιοςφνθ μασ, τολμάει να πει 
διςτακτικά, ο κορυωαίοσ των παρακοιμωμζνων.  
— Εκ μζρουσ μου, μπορεί να είμαι δαίμονασ - πειρακτιριο, αλλά είςαςτε εςείσ άγιοι και 
παναγιϊτατοι ι πανςεβάςμιοι;  
Ραρ' ότι μου ωαίνεται ότι ςτο βάκοσ ςασ ςζβομαι και αιςκάνομαι ωιλικά, και δεν ςασ 
πετροβολάω, τι αιςκάνεςκε και τι πραγματικά ςκζπτεςκε για μζνα;  
Ο ζωσ τϊρα εξ αυτϊν αμίλθτοσ, απαντά:  
— Εμείσ ζωσ τϊρα και όλοι ςκεπάηουμε αλλιλουσ επίμονα κι επιμελθμζνα, γιατί εςφ μασ 
ξεςκεπάηεισ;  
— Ζχετε ςυνθκίςει να περιςτοιχίηεςτε από ςυνανκρϊπουσ ποφ ζχουν μάτια αλλά δεν 
βλζπουν κι ζχουν αυτιά αλλά δεν ακοφν, όπωσ λζει το Ευαγγζλιο.  
Το φωοσ ςασ, το ικοσ ςασ, το βάδιςμά ςασ, οι εκωράςεισ ςασ, οι χειρονομίεσ ςασ και τα 
παραλειπόμενά ςασ, εκωράηουν ακριβϊσ αυτά που είςκε, που ςκζπτεςκε, που αιςκάνεςκε 
και που κάνετε, ιδίωσ ςτα κρυωά.  
Κυριαρχείτε όπωσ και άλλοι ςε άλλουσ τομείσ, επειδι οι λαοί και οι κριςκοι και οι 
άκρθςκοι, ζχουν μάτια και δεν βλζπουν, αυτιά ζχουν και δεν ακοφν, εγκζωαλο, ςϊμα, ψυχι 
ζχουν, αλλά είναι δυςλειτουργικά, νοςθρά, εκωυλιςμζνα.  
Εάν ζτςι δεν ςυνζβαινε, οφτε για ζνα λεπτό δεν κα παίηατε ρόλουσ απανκρωπιάσ και 
εμπαιγμοφ του κεοφ.  
— (Με ωιλικότατο, γλυκφτατο τόνο) Μου λζτε, ςασ παρακαλϊ, το ονοματεπϊνυμό ςου και 
το ποφ κατοικείσ, εςφ και ο εξομολόγοσ ςου; Κα κάμω ιδιαίτερθ μνεία για ςασ τουσ δυο, 
ςτισ προςευχζσ μου και ςτισ λειτουργίεσ μου.  
— Τα ονοματεπϊνυμα, ναι, αλλά το ποφ κατοικϊ τι το χρειάηεςαι, μαηί με τθ διεφκυνςθ 
κατοικίασ του εξομολόγου μου, υπεριλικου γζροντα;  
— Σασ ςυμπακϊ πολφ και κζλω να ςασ βοθκιςω.  
— Εάν είςαι ςε κζςθ να βοθκιςεισ πρϊτα τον εαυτό ςου και τθ ςυνοδεία ςου 
παρακοιμωμζνων χαωιζδων και κριτϊν εναντίον ιερζων και άλλων, δίχωσ τθ μαρτυρία οφτε 
ιερωμζνων οφτε λαϊκϊν, ζξω από τισ δαιμονιςμζνεσ μικροςυμμορίεσ ςασ, τότε ευχαρίςτωσ 
κα ςου ζδινα ονοματεπϊνυμο, διευκφνςεισ κατοικίασ κι επάγγελμα. Τϊρα, όμωσ, τι τα 
χρειάηεςαι;  
— (Τϊρα ξεςποφν όλοι μαηί εν χορϊ) Καταραμζνοι να είςαςτε, ο εξομολόγοσ ςου κι εςφ. Κα 
ςασ αωορίςουμε δίχωσ ονοματεπϊνυμα και άλλα. (όλοι μαηί). Ανάκεμα. Ανάκεμα. 
Ανάκεμα. (Ξεκινοφν να ωφγουν).  
—Στακείτε για λίγο. Στακείτε. Τϊρα είναι θ ϊρα να ςθκϊςω τα δίχτυα. Κα ςασ χαρίςω 
όλουσ τουσ αςτακοφσ, όλεσ τισ μαλλιοκαβοφρεσ, όλεσ τισ ςυναγρίδεσ, όλεσ τισ δράκαινεσ, 
τουσ ςκορπιοφσ, τα χταπόδια, τουσ ροωοφσ και ό,τι άλλο, το οποίο αςωαλϊσ ζχει εμπλακεί 
ςτα τζλεια δίχτυα μεγάλθσ αντοχισ. Στακείτε για λίγο παναγιϊτατε και ςεισ άγιοι Ρατζρεσ 
τθσ Ελλάδοσ και του ανκρϊπινου γζνουσ, αωελοφσ και ταλαίπωρου. Πλα τα ψάρια δικά ςασ, 
δικά ςασ, δικά ςασ.  
Ρροσ ςτιγμιν, ο «παναγιϊτατοσ και οι άγιοι» ομοωυλόωιλοι αυτισ τθσ ςπείρασ γοθτεφτθκαν 
από τισ ονομαςίεσ τζτοιων ψαριϊν, και ίςωσ ωαντάηονται τϊρα ότι με κατατρόμαξαν με τισ 
κατάρεσ, τουσ αωοριςμοφσ και τα ανακζματα εν χορϊ, με τα ουρλιαχτά των οξφτατων 
ωωνϊν, κθλυκοτζρων κάκε ωυςικοφ κιλεωσ ιχων.  
Ζτςι ςταματοφν και ςτρζωονται προσ τθ βάρκα.  
Ο «ψαράσ» τουσ λζει.  
—Για τ' όνομα τθσ αγάπθσ και του Χριςτοφ και του Κεοφ και του λαοφ και των αλθκειϊν του 
Ευαγγελίου, ςασ παρακαλϊ να με ςυγχωρζςετε. Σασ ςζβομαι, ςασ καταλαβαίνω, ςασ 
ςυμπονϊ ωσ ςυνανκρϊπινα όντα, αλλά δεν ςασ ωοβάμαι. Οι κατάρεσ επιςτρζωουν προσ 
εςάσ, επειδι δεν ζχουν βρει ςτόχο εντόσ μου.  
Ο Δεςπότθσ, τραβϊντασ κάπωσ τα γζνια του για να ςυγκρατθκεί, απαντά:  



— Τι άνκρωποσ είςαι εςφ; Τόςουσ και τόςουσ ζχω γνωρίςει και γνωρίηω, αλλά εςζνα δεν 
κατορκϊνω να ςε κατατάξω κάπου και ωοβάμαι, το ομολογϊ.  
— Αωοφ δεν γνωρίηεισ τον εαυτό ςου, όςουσ κι αν γνϊριςεσ και γνωρίηεισ και κα γνωρίςεισ, 
εδϊ και ςτον πζραν του τάωου κόςμο, δεν γνϊριςεσ, δεν γνωρίηεισ και δεν κα γνωρίςεισ 
κανζναν. Μόνον κόλακεσ και ωοβιςμζνοι και δολιοωκορείσ ι δαιμονιςμζνοι όπωσ εςφ και θ 
παρζα ςου ωσ είδωλα ειδϊλων είναι οι «ςυνάνκρωποι», ο λαόσ, θ πατρίδα, θ 
ανκρωπότθτα, ο Χριςτόσ, οι απεςταλμζνοι του Κεοφ και ο Κεόσ, ωσ αίςχοσ και ατίμωςθ 
κάκε ζννοιασ και λζξεων κρθςκείασ.  
Εάν χτυποφςα τθ ωρουροφμενθ κφρα ςου ωσ ίςοσ προσ ίςον ανϊνυμοσ, κα με ζδιωχνεσ, 
εςφ και οι ωρουροί ςου. Μόνον ιςχυροφσ και μικρομεγαλοκομπιναδόρουσ και απατεϊνεσ 
εγκαρδίωσ δζχεςαι και ευλογείσ, ςτο υπονοοφμενο όνομα του Διαβόλου και άλλων 
ςκοτεινϊν δυνάμεων.  
Αυτό είναι το γεγονόσ. Πλα τα άλλα, οι εκλογικεφςεισ.  
— Άνκρωποσ είςαι ι διάβολοσ ι τι; (οι παρακοιμϊμενοι εν χορϊ αναωωνοφν):  
— Διάβολοσ, διάβολοσ, διάβολοσ μεταμορωωμζνοσ (κάνουν μεγάλουσ ςταυροφσ με τζλεια 
υποκριςία, δίχωσ οφτε αμυδρι ακτίνα ωωτόσ επιγνϊςεωσ).  
— Είμαι όπωσ εςείσ και ίςωσ λιγάκι άνκρωποσ.  
— Γιατί, λοιπόν, δεν μασ καταδζχεςαι και δεν μασ χαρίηεισ το ονοματεπϊνυμό ςου; ωτάει 
αμωίκυμοσ ο Δεςπότθσ.  
— Δεν είμαι ομοωυλόωιλοσ, οφτε του «χριςτιανικοφ» είδουσ του δικοφ ςασ.  
— (Με ωωνι ςαν να λυγίηει): Κι εμείσ άνκρωποι είμαςτε.  
— Αςωαλϊσ είςκε άνκρωποι ι ςαν άνκρωποι. Αλλά γιατί τόςο πολφ ωροντίςατε να είςκε οι 
εξουςιαςτζσ και εξ επιςιμου υψθλισ κζςεωσ δολιοωκορείσ τθσ Εκκλθςίασ του Χριςτοφ, των 
εκκλθςιϊν και των εκκλθςιαςμάτων;  
Αυτόσ ο μικρόσ λαόσ υπζωερε πολφ και από τον καιρό τθσ εκνικισ του απελευκζρωςθσ, και 
με άλλου είδουσ ντόπιων και ξζνων ειςβολζων, οι οποίοι επίμονα κάνουν ό,τι μποροφν να 
παραπλανοφν το λαό, να δολιοωκείρουν τθ κρθςκεία, να αωαιροφν κάκε υλικό και 
πνευματικό ςτιριγμά τθσ, για να τθν ζχουν παντελϊσ δουλικι ςτο εκάςτοτε 
οικονομικοπολιτικό και ςτρατιωτικό ςυγκρότθμα.  
Γιατί εςείσ και οι παρόμοιοι ςασ και οι οργανϊςεισ τουσ, δζχεςκε αυτό τον 
διαβολοςατανικό ρόλο;  
— (Ο Δεςπότθσ γονατίηει και προςεφχεται): Κφριε θμϊν Λθςοφ Χριςτζ, όλα αυτά είναι 
αλθκινά και γεγονότα. Γιατί επί τόςα ζτθ, μάτια ζχω και δεν βλζπω, αυτιά ζχω, δεν ακοφω, 
εγκζωαλο, γνϊςεισ, νου ζχω, αλλά μόνο το διεςτραμζνο ςεξ, το χριμα και τθν 
εκμεταλλευτικι πολιτικι μεταχειρίηομαι;  
— Μιπωσ δεν ςου αρκοφν πλζον αυτά, αλλά ωσ ακόρεςτοσ εγωμανικόσ χρειάηεςαι και 
υψθλά νοιματα και δυναμικότερουσ ςυνωμότεσ πειςτικότερθσ και κρυπτότερθσ 
υποκριςίασ, για να δρασ ςατανικότερα;  
Γιατί δεν ρωτάσ τον εαυτό ςου, ποιο από τα ψυχολογικά κομμάτια εντόσ ςου τϊρα παίηει 
ρόλο μετανοοφντοσ και κατανοοφντοσ, μιπωσ τυχόν εξαπατιςεισ και το Κεό και το Χριςτό 
και τουσ αγίουσ, και το εκκλθςίαςμα και άλλουσ, επειδι τόςο «ςυγκινθτικά» εξαπατάσ τον 
εαυτό ςου;  
—(Απευκυνόμενοσ με λυςςϊδθ οργι «ιερισ» αγανακτιςεωσ προσ τουσ χάςκοντεσ, 
ζκπλθκτουσ ςυνοδοφσ του): Ρζτρεσ, πζτρεσ, αρπάξτε και βουλιάξτε τθ βάρκα του, και πνίξτε 
τον. (Οι ςυνοδοί δεν υπακοφουν, αλλά τραβοφν τα γζνια και τα μαλλιά τουσ, ουρλιάηοντασ).  
 
 

ΑΤΣΟΓΝΨΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΦΑΡΙ 
 

Ουρανοξφςτεσ παγεροί και πυραμίδεσ Φαραϊ 
το οικουμενικό Εγϊ 

τείνει το Δάκτυλο ψθλά 
αικζρια να καλφψει 

το χάοσ και τθ μόνωςθ, τθ νζκρα τθσ ψυχισ 
τθν πανανκρϊπινθ κλίψθ,  

 (απ' τθν «Εποποιία των αγενϊν μετάλλων» 1934)  



 
Κακϊσ απομακρφνονται τα πρόςωπα τθσ παρακαλάςςιασ «κείασ» κωμωδίασ, αυτόσ 
αναλογίηεται διάωορα και το γεγονόσ ότι το διεκνζσ παπαδολόι δεν ανακεματίηει ι δεν 
αγανακτεί εναντίον υποκινθτϊν πολζμων και οργανωτϊν παντόσ είδουσ εκμεταλλεφςεων, 
οφτε ωθμιςμζνουσ άκεουσ, αντίχριςτουσ και πολιτικοκεοφσ διϊκτεσ τφραννουσ ι 
χαμογελαςτοφσ δολιοωκορείσ, αλλά μόνον όςουσ άλλοτε τολμοφςαν να περιγράψουν κάτι 
από τον χειρότερο εκπεςμό και υποκριςία τουσ, ωσ ςυντεχνίεσ κεοεμπαικτϊν, τρομοκρατϊν 
και εκμεταλλευτϊν του κρθςκευτικοφ αιςκιματοσ των λαϊν, ιερωμζνοι και κεολόγοι 
χωριςμζνοι και χωριςτικοί, καλλιεργθτζσ του μίςουσ και τθσ ψευδολογίασ ςτο όνομα τθσ 
αγάπθσ και του Κεοφ...  
Σιμερα, επειδι αδειάηουν οι εκκλθςίεσ, κακϊσ οι «πιςτοί» αναηθτοφν κεραπείεσ, 
ευηωιςμοφσ και ςωτθρίεσ ςε πολιτικοκεοφσ και μαωιόηουσ Επιχειρθματίεσ διεκνϊσ, δεν 
ζχουν πρόχειρουσ τουσ αωοριςμοφσ και τα ανακζματα για λεπτομζρειεσ και τυπικότθτεσ, 
αυτοί οι κατ' εξοχιν των ουςιωδϊν παραβάτεσ και διαςτρεβλωτζσ.  
Αναλογίηεται επίςθσ ότι οι κοινωνικοποιθμζνεσ κρθςκείεσ ανικουν ςτισ περιοχζσ τθσ 
ανκρϊπινθσ αγωνίασ, ςτθν ιςτορία των κοινωνικϊν ςυςτθμάτων και προτφπων, όπωσ και 
άλλοι τρόποι τθσ ψυχολογικά πλθγωμζνθσ ι με κρθςκευτικι ορολογία, τθσ ζκπτωτθσ 
αδαμικισ ανκρωπότθτασ, για τθν οποία, όπωσ λζει θ Ραλαιά Διακικθ ςτθ Γζνεςθ, ο Κεόσ 
μετάνιωςε που τθν ζπλαςε. Άλλωςτε, όπωσ αποδείχνεται ςτθν ιςτορία και ςτθν εποχι μασ, 
ο καταπεπτωκϊσ άνκρωποσ, κατάντθςε ολικόσ δολιοωκορζασ τθσ ωφςθσ και του ίδιου του 
εαυτοφ, ξεριηωμζνοσ, διαβολικόσ και ςτθν πράξθ αμετανόθτοσ άκεοσ, εκτόσ από λίγεσ 
προςωπικζσ εξαιρζςεισ.  
Γιινθ ωφςθ και παρά ωφςθ, αποτελοφν κάτι ελάχιςτο μζςα ςτα θμιανεξάρτθτα υποςφνολα 
που αποτελοφν τθν αςτροωυςικι και τθν αςτροαικερικι κοςμικότθτα διαωόρων βακμίδων 
υλικότθτασ, ενζργειασ και ηωισ, ζναντι τθσ ακοςμικισ απεραντοςφνθσ του κείου 
υπερωυςικοφ, υπζρνομου και υπζρλογου τθσ κείασ αποωατικότθτασ.  
Άλλωςτε, το αςτροωυςικό ςφμπαν το οποίο κατορκϊνει να «χαρτογραωιςει» θ 
αςτρονομία, αποτελεί κάτι λιγοςτό ςε ςχζςθ προσ το αχαρτογράωθτο αχανζσ των γαλαξιϊν 
και των νεωελωμάτων, των εκριξεων και των γεννιςεων τθσ υλοχθμικισ και τθσ αικερικισ 
αςτρικότθτασ και άλλων μορωϊν υπάρξεωσ, διαπιςτωμζνων ιδθ από αρχαίουσ καιροφσ και 
πολιτιςμοφσ, ζναντι των οποίων ακόμα και θ πιο προχωρθμζνθ επιςτιμθ, κουλτοφρα και 
τζχνθ τθσ εποχισ μασ, αποτελοφν μορωζσ ςκοταδιςμοφ, ακατανοθςίασ και βαρβαρότθτασ, 
επειδι προςωζρουν ςε ανϊριμθ ανκρωπότθτα και κτθνϊδεισ, διαβολικοφσ αρχθγοφσ και 
ςτελζχθ, τισ τεχνολογίεσ ολζκρου.  
Από ςκοπιά εγωμανοφσ γεωκεντριςμοφ και ανκρωποκεντριςμοφ, που μεταχειρίηεται όλεσ 
τισ κρθςκείεσ, τισ επιςτιμεσ, τισ οικονομίεσ, τισ κουλτοφρεσ, τουσ πολιτιςμοφσ, τισ πολιτικζσ 
και τισ μαγείεσ τθσ μορωοποιοφ ςκζψθσ εξ υλικϊν παρελκόντοσ δίχωσ τθν άχρονθ 
αιςκαντικι νοθμοςφνθ και ολικι αντίλθψθ, τα πζρ' από θμιανεξάρτθτα υποςφνολα 
υπονομίασ και νόμων διαωόρων βακμίδων, αποτελοφν ανυπαρξία ι ωανταςίωςθ μαηί με 
τθν αποωατικότθτα, ενϊ θ κάκε καταωατικότθτα οριςμζνου επίπεδου αιςκθτθρίου, 
αποτελεί το παν και όλον τθσ ωφςθσ, τθσ ιςτορίασ, τθσ κοινωνίασ και του ςφμπαντοσ 
κόςμου.  
Εντοφτοισ, από ςκοπιά εςωτερικότθτασ κρθςκειϊν, ωιλοςοωιϊν, τεχνϊν και πνευματικισ 
καλλιζργειασ τθσ ανκρωπότθτασ, υπάρχουν ανοίγματα προσ το υπερωυςικό, που δεν είναι 
το παραωυςικό, το ωυςικό, το κοινωνικό και το ψυχολογικό, αλλά, δια του υπζρνομου, το 
κείο και το αιϊνιο ζξω από χωροχρόνουσ, εκ του οποίου τα διάωορα επίπεδα και 
διαςτάςεισ αυκόρμθτου Γίγνεςκαι, αντίςτοιχα προσ το άνοιγμα, τθν ποιότθτα και τθν ουςία 
οντικϊν βακμίδων ςε ςχζςθ προσ τθ κεία Χάρθ.  
Αλλά τι λζμε; Πλα μετατρζπονται ςε κοφωιεσ λζξεισ, παπαγαλιςμοφσ και πικθκιςμοφσ για 
εκμεταλλεφςεισ, μθχανιςτικζσ εξαρτιςεισ και υποδουλϊςεισ αλλιλων, με δθμαγωγίεσ 
πολιτικοκεϊν και επιχειρθματιϊν, επικυριαρχίεσ εξ αρχαίων καιρϊν όπωσ και ςτθ 
δυναμικότερθ εποχι μασ, επιχειρθματίεσ που χειρίηονται και τουσ πολιτικοφσ και τισ 
κρθςκείεσ και τισ κουλτοφρεσ, κακϊσ οι πολιτικοί και άλλοι εκβιάηουν αλλιλουσ, όλοι ςτον 
ίδιο Τροχό του Ραραλογιςμοφ και τθσ Δυςτυχίασ, αλλά με διαβολικι εκλογίκευςθ.  
Εντοφτοισ, ςτθν πιο προχωρθμζνθ νζα ωυςικι επιςτιμθ, διαπιςτϊνονται απροςδιοριςτίεσ, 
ανεξιγθτα ωαινόμενα απαλισ αιτιότθτασ και αναίτιου και δθμιουργικότθτασ εκ του 
Μθδενόσ, ςαν να πρόκειται για κρθςκευτικά βιϊματα ι διανοιματα.  



Ζνα από αυτά είναι και θ απαρχι που τθν ονομάηουν κβαντομθχανικι ωυςικι και 
παρόμοια, χωρίσ ακόμα να μποροφν να πουν για τα πιο πζρα.  
Ππωσ ωαίνεται, ςυμβαίνει επιςτροωι προσ κρθςκείεσ, ωιλοςοωίεσ και τζχνεσ αρχαίων 
πολιτιςμϊν.  
Το κάκε τι δεν πορεφεται ευκφγραμμα. Ρροχωροφμε κάπου, και οπιςκοχωροφμε προσ τα 
όςα παρακάμψαμε από άλλεσ επείγουςεσ ανάγκεσ και ςυχνά εκβιαςμοφσ και τυραννίεσ 
πολιτικϊν, κρθςκευτικϊν, οικονομικϊν και άλλων επιχειρθματιϊν.  
Θ γραμμικι ροι του χρόνου διαωόρων διαςτάςεων όπωσ και θ διαχρονικότθτα, ίςωσ 
αποτελεί μόνο για μασ ζνα τείχοσ, επειδι το αιςκθτιριό μασ είναι περιοριςμζνο και ιδίωσ 
ςυνκθκευμζνο με τουσ όρουσ του βίου μασ ωσ ψυχολογικι χρόνωςθ και κοινωνικζσ 
παραδόςεισ και αντιπαραδόςεισ, δίχωσ τθν αρχικι τουσ ηωντάνια.  
Μειονεκτικοί αλαηόνεσ απρόςεκτοι, ςυνεχίηουμε τισ ψυχικζσ πλθγζσ ανά τουσ αιϊνεσ, ςαν 
να ιταν ο Μθχανιςμόσ κρατιςεϊσ τουσ εγγφθςθ ηωισ και επιβιϊςεωσ, ενϊ είναι 
μεταβίβαςθ παρελκόντοσ ςε παρόν και μζλλον, παρακάμπτοντεσ το ηωντανό παρόν και τθν 
άχρονθ ολικι αντίλθψθ χαριςμζνθ προσ όλουσ όςοι τθν χρειάηονται, αντίλθψθ, θ οποία, με 
κρθςκευτικι ορολογία, ονομάηεται Άγιο Ρνεφμα.  
Βεβαίωσ, οι τυπολάτρεσ ςε επιςτιμεσ, κρθςκείεσ, ωιλοςοωίεσ και λοιπά, ωρίττουν με 
«ιερι» αγανάκτθςθ, μόλισ κουνθκοφν κάπωσ οι ςυνθκιςμζνεσ ωραςεολογίεσ τουσ, ωσ 
τριςάκλιοι επίγονοι πνευματικά και αιςκαντικά οκνθρότατοι, αλλά διδάςκαλοι, προςτάτεσ, 
κεραπευτζσ και ςωτιρεσ άλλων.  
Τϊρα, μετά απ’ αυτι τθ ςφντομθ λεκτικι ςπειροειδι «πολυκίνθςθ» νοθμάτων, ασ 
επιςτρζψουμε ςτα πρόςωπα τθσ παρακαλάςςιασ «κείασ» κωμωδίασ και ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
διεκνι κοινωνία τθσ περιόδου αυτισ. Τοπικότθτα και οικουμενικότθτα 
αλλθλοςυμπλθρϊνονται επί καλοφ και επί κακοφ, δίχωσ τοπικιςμοφσ, ψευτοδιεκνιςμοφσ 
και εκνικιςμοφσ που καταςτρζωουν λαοφσ και πατρίδεσ.  
Άλλωςτε, ουςία τθσ κρθςκευτικότθτασ είναι θ οικουμενικότθτα με το πορεφεςκε εισ πάντα 
τα ζκνθ δια τθσ αγάπθσ και τθσ των αλλιλων κατανοιςεωσ. 
Οι πρωτοχριςτιανοί επίςκοποι, ιερεισ και εκκλθςιάςματα,ιταν ςτοιχειωδϊσ τουλάχιςτον 
κακαρμζνοι από τθν ανταφγεια του Άλλου Φωτόσ τθσ Μεταμόρωωςθσ και τθσ Ρεντθκοςτισ, 
κακαρμζνοι, αν όχι και ωωτιηόμενοι και κεοφμενοι.  
Αυτόσ αναλογίηεται επίςθσ τα προσ το τζλοσ του κατά Λωάννθν Ευαγγελίου, όπου λζει ότι 
πάρα πολλά ζχει πει και κάμει ο Χριςτόσ, τα οποία δεν περιζχονται ςε γραπτά. Μερικά από 
αυτά παρζλαβαν προωορικά οι απόςτολοι και διαδόκθκαν ςτισ μυςτικζσ ηωντανζσ 
ςυνζχειεσ Ρατζρων τθσ Ορκοδοξίασ, οι οποίοι προςαρμόηονται, όπωσ ο επίςκοποσ Φωτικισ, 
προσ το επίπεδο και τισ ωραςεολογίεσ τθσ εποχισ τουσ για να γίνονται κατανοθτοί από 
όςουσ αλθκινά χρειάηονται να προςζξουν βιωματικά, όχι προςκολλοφμενοι ςε λζξεισ και 
νοιματα δίχωσ τθν αιςκαντικότθτα.  
Εντοφτοισ το άνοιγμα για κατανόθςθ και κεία Χάρθ είναι δφςκολο, επειδι τα ςκοτεινά πάκθ 
των ςυνκθκεφςεων του βίου εξ απροςεξίασ, ωράηουν το ανϊτερο αίςκθμα και τθν ανϊτερθ 
νόθςθ. Μερικοί από εμάσ, είναι ιδθ προ πολλοφ ψυχζσ υπό ςιψιν, οι οποίεσ τυχαίνει να 
ενςαρκϊνονται ςε ιςχυρά βιολογικά ςϊματα κι επομζνωσ είναι αδίςτακτοι δυναμικοί 
κακοποιοί ςε όλεσ τισ περιοχζσ και τισ χϊρεσ, παραςφροντεσ πολλοφσ απρόςεκτουσ ςε 
χωριςτικότθτεσ και διαμάχεσ.  
Σχίςματα ωανερά και κρυωά, όπωσ και οι εκατζρωκεν αιρζςεισ, πλθκωρικά 
κομματιάςματα, «ςταυροωορίεσ» και «ιεροί» πόλεμοι εναντίον αλλόκρθςκων και 
ομόκρθςκων, είναι και του χριςτιανιςμοφ το κατάντθμα, εξαςκενίηοντασ κράτθ, ζκνθ και 
λαοφσ, παρά τισ τόςεσ πανοπλίεσ τουσ.  
Ζτςι και ςτθν Ευρϊπθ, θ τουρανικι και αραβικι πλθμμφρα ςάρωςε και διζλυςε το 
ανατολικό οχυρό που ιταν θ βυηαντινι αυτοκρατορία κι ζωταςαν ζωσ τθ Βιζννθ και τθ νότια 
Γαλλία πλθκυςμοί πολφ γριγορα πολλαπλαςιαηόμενοι.  
Δφςθ και παπιςμόσ ςε διεκνι κλίμακα εξακολουκοφν και ςιμερα τθν ίδια βλακϊδθ 
πολιτικι αυτοεξοντϊςεωσ με άλλου είδουσ «ςταυροωορίεσ», εκωυλίηοντασ και 
απελπίηοντασ τουσ χριςτιανοφσ και καταδιϊκοντάσ τουσ όπωσ ςτθ λεγόμενθ μαρξιςτικι 
ωςία και όλοι μαηί ετοιμάηοντασ τον δεφτερο διεκνι πόλεμο.  
Αλλά, όπωσ ςυχνά πρζπει να τονίηεται, θ βιωματικότθτα τθσ βακιάσ κατανόθςθσ ζχει 
ςθμαςία, όχι οι ςωςτζσ ερμθνείεσ, αναλφςεισ και γνϊςεισ, επειδι αυτζσ χωρίσ τθ βακιά 
κατανόθςθ αποτελοφν τα πιο δυναμικά όπλα του ςκοταδιςμοφ τθσ οντικισ, αλαηονικισ 
μειονεκτικότθτασ, που αγωνίηεται μάταια να κεραπευτεί δια των ακορζςτων 



υπεραναπλθρϊςεων και υπεραποηθμιϊςεων, δια τθσ εξαπλϊςεωσ ςε χωροχρόνουσ, 
ατελεφτθτα, ςχθματίηοντασ αςτροψυχιςτικοφσ καρμικοφσ ανζμουσ και κφελλεσ 
πραγματϊςεων τθσ παντοειδοφσ Κολάςεωσ δια τθσ αμαρτίασ, που ςθμαίνει τθν αςτοχία του 
όντοσ δια τθσ απροςεξίασ, και τθσ παραβάςεωσ του νόμου τθσ ηωισ και τθσ κεότθτασ, 
αντίςτοιχα προσ τθ βακμίδα ι επίπεδο θμιανεξάρτθτου υποςφνολου ςτθν οποίαν ανικει ωσ 
ςτάκμευςθ ι ωσ μονιμότερθ οντικι διαμονι.  
Σε ςχζςθ προσ τισ κοινωνίεσ τθσ εποχισ μασ, θ καλπάηουςα ανάπτυξθ, διάδοςθ και 
διείςδυςθ των ανακαλφψεων, εωευρζςεων, μεκόδων, τεχνογνωςιϊν και τθσ δυναμικότατθσ 
τεχνικισ επειδι ςυνδυάηεται με τθν οικονομία των αδίςτακτων επιχειριςεων και με τθν 
πολιτικι ψυχολογικϊν, υλικϊν και διανοθτικϊν ιμπεριαλιςτικϊν πολζμων, διαλφει τισ 
παραδόςεισ και τισ αντιπαραδόςεισ και δεν τισ αντικακιςτά παρά μόνον με τθ λογιςτικι τθσ 
ςτεγνισ μθχανιςτικότθτασ, εναντίον τθσ ςτοιχειϊδουσ αιςκαντικισ νοθμοςφνθσ και 
προβλεπτικότθτασ, υπζρ των πιο πζρα ψυχοκοινωνικϊν κατατμιςεων, ψευτοενϊςεων και 
προςωρινϊν περιπλοκότατων ςυνδυαςμϊν ςε ςυμμαχίεσ και αντιμαχίεσ για εξάπλωςθ και 
επικυριαρχία, ερεκίηοντασ τισ δυςαρζςκειεσ και τισ ςτερθτικζσ καταςτάςεισ των λαϊκϊν 
μαηϊν, απ' όπου και οι πλουτοκράτεσ, οι εξουςιαςτζσ και οι ιεράρχεσ προζρχονται, ωσ 
δικεν αριςτοκράτεσ, ενϊ είναι τα αδίςτακτα εκβράςματα των πλθβειακϊν μαηϊν, πάντα 
ςνομπιςτζσ και δυςτυχείσ αυτοςπαραηόμενοι και αλλθλοςπαραηόμενοι ωσ πρόςωπα και 
ομάδεσ ι ςυμμορίεσ και ςυντεχνίεσ επαγγελμάτων, ςυμμαχιϊν και αντιμαχιϊν, ςε ρευςτι 
αγωνία εκ τθσ άκρασ ουδζποτε κεραπευόμενθσ μειονεκτικότθτασ. Γι' αυτό, όταν δεν 
καταωεφγουν ςε υπερςιτιςμοφσ, διαςκεδάςεισ, πορνείεσ και ναρκωτικά, ωσ πλάγιοι τρόποι 
αυτοκτονίασ, μαηί με «κεραπευτικοφσ» πολζμουσ κατακτιςεων, αυτοκτονοφν απευκείασ, 
ςυνικωσ ςυγκαλυμμζνα εκ μζρουσ άλλων που επενδφουν ςε αυτοφσ ωσ πρότυπα θρωικϊν 
νικθτϊν, ελπίηοντασ ότι αυτοί κα νικιςουν πραγματικά το κεντρί τθσ αλαηονικισ και 
ακόρεςτθσ μειονεξίασ, κριαμβεφοντασ επί άλλων ομοιοπακϊν, για τθ μονοκρατορία.  
Αλλά ηωι, επιβίωςθ, κεραπεία και ευτυχία ςθμαίνει ηωντανζσ ςχζςεισ για ςτοιχειϊδουσ 
βιολογικζσ και πνευματικζσ ανάγκεσ, αλλά ποτζ ψυχολογικζσ, ακόρεςτεσ μανίεσ για 
παρανοϊκζσ κυριαρχίεσ πάςθ κυςία, που είναι τα ψευτομεγαλεία του προςωπικοφ και του 
ομαδικοφ εγωκεντριςμοφ και ναρκιςςιςμοφ.  
Ζτςι ετοιμάηεται ο δεφτεροσ διεκνισ πόλεμοσ, με κίνθτρα τόςο τισ επιτυχίεσ, όςο και τισ 
αποτυχίεσ.  
Θ ρίηα του επερχόμενου δεφτερου διεκνοφσ πολζμου, είναι ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ τθσ 
Αμερικισ, θ Χρεωκοπία ι Κραχ του 1929, απ' όπου ο αντίκτυποσ ςτθν Ευρϊπθ των 
τραπεηϊν και των επιχειριςεων, ιδίωσ ςτθ νικθμζνθ Γερμανία και ωςία, όπου θ 
περιςςότερθ πτϊχευςθ και ανεργία, ςε ςυνζργια προσ τθν εκνικι ταπείνωςθ, τισ πολεμικζσ 
αποηθμιϊςεισ και τον αωοπλιςμό τθσ Γερμανίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ διάλυςθ του 
τςαρικοφ κακεςτϊτοσ για να το διαδεχκεί κακεςτϊσ δολιότερο.  
Οι αψυχολόγθτοι όροι τθσ ςυνκικθσ για ειρινθ με τθ Γερμανία, κακϊσ εξακλίωςε τα 
μικροαςτικά ςτρϊματα του πλθκυςμοφ και καταδίκαςε τουσ εργάτεσ ςε ανεργία, 
παράλλθλα προσ τθν ολικι εξακλίωςθ και λουμπενπρολεταριοποίθςθ των πλθκυςμϊν τθσ 
ωςίασ, ξφπνθςαν δυνάμεισ αρχαϊςμοφ για εκδίκθςθ, άκρωσ υπεραναπλθρωματικι μανία 
για ανόρκωςθ και ωμι βιολογικι επιβίωςθ πάςθ κυςία.  
Στθν ίδια τθν Αμερικι τθσ Χρεοκοπίασ, αντίςτοιχεσ δυνάμεισ προγραμμάτιηαν τον 
επεκτατιςμό, αρχίηοντασ με τθ διάλυςθ των αγγλογαλικϊν αποικιϊν και τθν αρπαγι από 
αυτζσ πρϊτων υλϊν, ςτρατθγικϊν ςθμείων και ότι άλλου κατάλλθλου για μια PAX 
AMERICANA, που να χειρίηεται τον πλανιτθ δια των γλοιωδϊν, παντελϊσ ανζντιμων 
αντιλαϊκϊν υποκειμζνων που ονομάηονται πολιτικοί δεξιοί, κεντρϊοι και αριςτεροί 
διεκνϊσ, αντίςτοιχοι του παπιςμοφ, χωρίσ καμιά μεταξφ πολιτικϊν αλλθλεγγφθ, εκτόσ από 
τισ ρευςτζσ ςυμμαχίεσ και αντιμαχίεσ υπολογιςμϊν, κακϊσ θ ςυμμαχία ςε οριςμζνα 
προςωρινά ςθμεία, ςθμαίνει αντιμαχία δολιότερθ ςε άλλα ςθμεία.  
Μζςα ςε τόςο διαβολικοφσ ςυνδυαςμοφσ, οι πολιτικοί μικρϊν κρατϊν, εκνϊν και ομάδων, 
αποδείχνονται θρωικότατοι πράκτορεσ άλλων εκνϊν και κρατϊν, ικανοί για όλεσ τισ 
προδοςίεσ και αποςταςίεσ για να «εξουςιάηουν» κι αυτοί κάτι, ωσ τραγικζσ αςτειότθτεσ.  
Ραράλλθλα, ο ιαπωνικόσ ιμπεριαλιςμόσ, υλικόσ και διανοθτικόσ, επωωελείται κι 
ετοιμάηεται για διεκνι εξόρμθςθ, αντίςτοιχθ του γερμανικοφ. Ραντοφ θ ίδια αλαηονικι 
μειονεκτικότθτα για μάταιθ υπεραναπλιρωςθ κακουργϊντασ.  



Ο ρωςικόσ νεοτςαριςμόσ του Στάλιν βυκίηεται ςτα προβλιματα που προκφπτουν από μια 
επανάςταςθ ςε λάκοσ χρόνο και τόπο, εάν πραγματικά λάβαιναν υπόψθ τθ μαρξιςτικι 
κεωρία οι λεγόμενοι μαρξοκομμουνιςτζσ.  
Ιδθ από τα πρϊτα χρόνια μιασ τζτοιασ «επανάςταςθσ» εκ μζρουσ ελάχιςτθσ μειοψθωίασ ςε 
ςχζςθ προσ τουσ πλθκυςμοφσ και τθν κατάςταςθ καταρρεφςεωσ τθσ τςαρικισ ωςίασ. Θ 
πολφ εφκολθ «νίκθ» τουσ, δίχωσ ςτελζχθ μζςα ςτθ γενικι ςφγχυςθ, μετετράπθ ςε ςχίςμα 
και ανταγωνιηόμενεσ ωατρίεσ διεκνιςτϊν κι εκνικιςτϊν για τθν «ανοικοδόμθςθ του 
ςοςιαλιςμοφ ςε μια μόνον χϊρα», ιδθ απομονωμζνθ πολλαπλά και άκρωσ εξαρτϊμενθ 
οικονομικά, τεχνολογικά και κυριολεκτικά αγράμματθ, εκτόσ από λίγα πρόςωπα, τα οποία 
πρόλαβαν κι ζωυγαν ςτθ Διαςπορά, βλακωδϊσ καταδιωκόμενοι επιςτιμονεσ και διανοθτζσ 
τθσ τςαρικισ ωςίασ, μαηί με τον χριςτιανιςμό.  
Ζτςι και ςτθ ωςία απζμεινε θ πείνα, θ απελπιςία των πολυεκνικϊν πλθκυςμϊν και θ 
ελπίδα για εκδίκθςθ, ςτρεωόμενθ εναντίον του κεωαλαιοκρατικοφ διεκνοφσ ιμπεριαλιςμοφ, 
ενϊ ο ιδιόμορωοσ κρατικόσ ιμπεριαλιςμόσ Υπερκόμματοσ και Υπερκράτουσ άρχιςε ανελζθτα 
να εξαπολφει τον τρόμο εναντίον των όςων δεν κατόρκωςαν να δραπετεφςουν: πάμπτωχων 
αγροτϊν, εργατϊν και διανοοφμενων.  
Το Κραχ τθσ Αμερικισ του 1929, δια τθσ καταρρεφςεωσ τθσ οικονομικισ «πίςτεωσ», 
βαςιςμζνθσ ςτον «αζρα», ςυνδυάηεται με το ιδεολογικό Κραχ του ρωςικοφ «μαρξιςμοφ» 
και με τθν ωμι ςτρατοκρατία του γερμανιςμοφ, που ενιςχφεται από τουσ δυτικοφσ διεκνϊσ, 
εναντίον τθσ ωςίασ, ενϊ ςτθν Άπω Ανατολι ετοιμάηεται ο ιαπωνιςμόσ.  
Αυτά τα τζςςερα γεωπολιτικά και οικονομικά κζντρα ωσ ψυχοκοινωνικά μαγνθτικά 
ρεφματα, είναι ιδθ ψυχολογικά και ςτρατιωτικά ζτοιμα για το δεφτερο διεκνι πόλεμο, ωσ 
ζκρθξθ ψυχιςμοφ απερίγραπτθσ μειονεξίασ εξουςιαςτϊν και εξουςιαηόμενων με πζμπτο 
παράγοντα τουσ υπερπλθκυςμοφσ υπανάπτυκτων λαϊν, των οποίων οι πλθκωρικζσ 
γεννιςεισ αποτελοφν το μοναδικό διακζςιμο όπλο επικετικότθτασ και δυςτυχίασ εναντίον 
όλων και του ίδιου τουσ εαυτοφ, ωσ πρόςωπα, ωυλζσ και κράτθ.  
Μαηί με τθν Αμερικι και ο διεκνισ παπιςμόσ δίχωσ καμιάν άλλθ ςχζςθ προσ τουσ κριςκουσ 
εκτόσ από τθν εκμετάλλευςθ τθσ κρθςκευτικότθτάσ τουσ, δοκιμάηουν ιδθ το αρχαίο 
τζχναςμα να μεταχειριςτοφν τθ δυςαρζςκεια λαϊν και μαηϊν, ςτρζωοντάσ τθν για τυωλι 
εκδικθτικι μανία εναντίον αλλιλων και ωσ πανγερμανιςμόσ εναντίον του πανςλαβιςμοφ κι 
εναντίον των εβραιοκίνθτων αςτικϊν δθμοκρατιϊν, απ' όπου υπολογίηεται να βγουν 
νικθτζσ, παπιςμόσ και Αμερικι, ϊςτε να προκφψουν μερικά από τα ςτοιχεία τθσ 
Αποκαλφψεωσ του Λωάννου, που υπάρχουν ιδθ ωσ δυνατότθτεσ τθσ νεοωυςικισ, τθσ 
νεοβιολογίασ και τθσ νεοπαραωυςικισ μαγείασ.  
Ζχει γραωεί ςε προθγοφμενα κεωάλαια για τθ μανία του εγωκεντριςμοφ μασ να ρουωάει 
όλθ ςχεδόν τθ ηωτικι ενζργεια από το ςϊμα και τθν ψυχι, με ακόρεςτθ ορμθτικότθτα, ϊςτε 
να μπορεί να απλϊνεται ςε χϊρουσ και χρόνουσ, εναντίον του ςφμπαντοσ κόςμου και του 
Κεοφ κοςμοποιοφμενου και ακοςμικοφ. 
Απ' αυτό το γεγονόσ, τίκεται το ερϊτθμα: πρζπει να εμπιςτευόμαςτε τον εαυτό μασ και τθ 
κζλθςι του μαηί με δικαιϊματα, αωοφ μασ κυβερνά εγωιςμόσ, προςωπικόσ και ομαδικόσ, 
οργανωτισ του ςκότουσ τθσ ςκζψθσ που δεν είναι αιςκαντικι, ολικι νοθμοςφνθ, πζρα από 
ςτατικοποιοφμενο εγκζωαλο και το χρόνο, τον ψυχολογικό;  
Για όςουσ δεν χρειάηονται κάτι διαωορετικό δεν υπάρχει πρόβλθμα και απορία, 
παγιδευμζνοι ςε ψυχολογικζσ προβολζσ και κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ, δια των οποίων 
αγωνίηονται μάταια για ευταξία, υγεία, δικαιοςφνθ, λευτεριά και ευτυχία.  
Οι άλλοι όμωσ, κριςκοι και άκρθςκοι, ενδιαωερόμενοι για κάτι πζρα από τον εγωκεντριςμό 
και τθν ψυχοκοινωνικι του κόλαςθ, επόμενο είναι να λαβαίνουν υπόψθ αυτό το ερϊτθμα, 
οπότε, εξ αυτοφ τίκεται άλλο: υπάρχει κάτι ανκρϊπινο υπεράνκρωπο, λογικό και 
υπερλογικό, εντόσ μασ κι ζξω μασ, το οποίο είναι ςε κζςθ να μασ βοθκιςει ϊςτε να 
κατανοοφμε τον εαυτό μασ, τουσ άλλουσ, τον κόςμο απευκείασ, δίχωσ τισ ιδεολογίεσ, 
ανοιχτοί και πζρα από τα ανκρϊπινα και τα εγκόςμια;  
Εάν εγκαταλείψω τθν εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό μου, ςτθ κζλθςι μου, ςτα δικαιϊματά μου 
τα ωυςικά, τα παραωυςικά, τα κοινωνικά, τα πολιτικά ι όποια άλλα και ςτο κατϊτερο 
επίπεδο του αιςκθτθρίου, ςυνικωσ ςε πολλοφσ εκωυλιςμζνο, προσ τα ποφ να απευκυνκϊ 
για βοικεια;  
Οι ςυνάνκρωποι μου είναι κι αυτοί ομοιοπακείσ από εγωμανία και αυτιςμό, νάρκιςςοι και 
νεκρόωιλοι και πολεμοχαρείσ ψευτοειρθνιςτζσ, λογικοποιθμζνοι υποκριτζσ εντελϊσ 



παράλογοι ςτθν πράξθ, παρά τισ πλθκωρικζσ ιδεολθψίεσ και μονομανίεσ γφρω από λεκτικά 
κομμάτια περί καλοφ, αγακοφ, ωραίου ι κεϊκοφ.  
Τα πζρα από τα ανκρϊπινα είναι άγνωςτα και πωσ κα ηθτιςω βοικεια;  
Και ς’ αυτά υπάρχει απάντθςθ: επειδι το υπερανκρϊπινο ι κείο είναι παντοφ κι εντόσ μασ, 
ασ ζχω εμπιςτοςφνθ ςε αυτό και ςε όςουσ πριν από εμζνα είναι ανοιχτοί προσ τθν κακαρι 
ενζργεια του υπζρλογου ι, με κρθςκευτικι ωραςεολογία, του Αγίου Ρνεφματοσ.  
Τρίτθ ςειρά ερωτιςεων, τϊρα προκφπτει: ποφ να βρω τζτοιουσ ςυνανκρϊπουσ, που είναι 
ςε κζςθ να με βοθκιςουν; και αν το άνοιγμά μου προσ το κείο είναι μόνο άνοιγμα προσ 
ψυχολογικά υπόβακρα αιϊνων με αβφςςουσ κολάςεων ι άλλων κόςμων ι προσ 
ωανταςιϊςεισ ωορτιηόμενεσ με ιςχυρι ρυπαρι ενζργεια πανουργίασ και διαβολικότθτασ, 
με πρόςοψθ αγακότθτασ και ωωτόσ, ποιοσ κα με βοθκιςει να επιςτρζψω τουλάχιςτον ςτθ 
ςυνθκιςμζνθ μου κακθμερινι βλακεία και ακλιότθτα;  
Μιπωσ τα χάπια, πιο νοςθρϊν ψυχίατρων, ανεπίδεκτων διαλόγου ίςων προσ ίςουσ, 
αλαηονικϊν παπαγάλων των κρατικϊν πανεπιςτθμιακϊν και άλλων εγχειριδίων 
εμπορικότατθσ και ανελζθτθσ ταξινομιςεωσ αςκενϊν, οι οποίοι, οπωςδιποτε είναι πιο 
ευαίςκθτοι και νοθμονζςτεροι ωσ επί το πλείςτον, ενϊπιον τθσ κατοχυρωμζνθσ κτθνωδίασ 
και αδιαπζραςτθσ λογικομανίασ ουςιαςτικά τρελϊν ψυχίατρων;  
Αντίςτοιχα εκ γεγονότων μπορεί να ειπωκοφν και για ςαρκογιατροφσ, ψυχολόγουσ, 
παιδαγωγοφσ, πολιτικοφσ και παρόμοιουσ εκτόσ από λίγεσ προςωπικζσ εξαιρζςεισ, όχι 
εξαιτίασ του επαγγζλματόσ τουσ, αλλά από κάτι άλλο αςτάκμθτο.  
Από τα ανκρϊπινα απομζνει το ιερατείο, ο «πνευματικόσ πατζρασ» και ο εξομολόγοσ, εξ 
επιςιμου οριςμοφ και διοριςμοφ.  
Εντοφτοισ, το ουςιϊδεσ δεν είναι αυτοί, αλλά το αν πραγματικά χρειάηομαι βοικεια, 
ζχοντασ εγκαταλείψει τα εγωιςτικά μου δικαιϊματα, τθ ςκλθρι, ανελζθτθ κζλθςι μου, τθν 
αλαηονικι μειονεκτικότθτα τθν αναηθτοφςα υπεραναπλθρϊςεισ και ςυμψθωιςμοφσ πάςθ 
κυςία προσ επίγειεσ, ουράνιεσ ι όποιεσ άλλεσ αναρριχιςεισ ψευτομεγαλείων, 
ευχαριςτιςεων κι εξαςωαλίςεων ςε κόςμο ρευςτότθτασ, άγνοιασ κι εκλογικεφςεων του 
οργανωμζνου ςκοταδιοφ τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ, τθσ άνωκεν βοικειασ από εντόσ και τθ 
ςυνεργαςία και ςυμμετοχι προσ τα ζξω.  
Πμωσ, εάν θ βοικεια που χρειάηομαι είναι για τθν ενίςχυςθ τθσ εγωμανίασ μου, τθσ 
ανελζθτθσ, ςκλθρισ κζλθςισ μου και των κοινωνικϊν ι άλλων δικαιωμάτων μου για να 
παγιδευτϊ ακόμα πιο βακιά ςτθ ςυνκικευςθ, ςτθν πλεονεξία δια των ωανταςιϊςεων ι και 
των πραγματϊςεων κάτω από γοθτευτικά προςχιματα και ρθτορείεσ, τότε, οφτε από εντόσ, 
οφτε από ζξω κα βοθκθκϊ για καλό και κανζνασ ιερωμζνοσ και εξομολόγοσ ι γιατρόσ ι 
ψυχολόγοσ ι γκουροφ ι πολιτικόσ ι όποιοσ άλλοσ, και άγιοσ, δεν κα μπορζςουν να με 
βοθκιςουν, παρά μόνον για να ενιςχφςω τθ διαβολικότθτά μου και τθ δυςτυχία μου, 
επενεργϊντασ ςε δυςτυχία και κατάπτωςθ όντων και κόςμων.  
Μεταξφ άλλων που κα μποροφςε να παρατεκοφν, να ζνα απόςπαςμα από Ελλθνορκόδοξο 
άγιο, κρίνοντασ τουλάχιςτον από τα ςωςτά νοιματα που ζχει γράψει:  
«...Μςωσ ενκυμείται τισ, ότι εάν μθ ζχει τισ τινά επερωτιςαι, τι ζχει ποιιςαι; Ππωσ εάν εν 
αλικεια κελιςει τισ το κζλθμα του Κεοφ εν όλθ καρδία, ουδζποτε αωι αυτόν ο Κεόσ, αλλά 
παντόσ οδθγεί αυτόν κατά το κζλθμα Αυτοφ.  
Πντωσ εάν κατευκφνθ τισ τθν καρδία εαυτοφ προσ το κζλθμα του Κεοφ, παιδίον μικρόν 
ωωτίηει ο Κεόσ είπεν αυτϊ το κζλθμα Αυτοφ.  
Εάν δε, μθ κζλει τισ μετά αλθκείασ το κζλθμα του Κεοφ, και προσ προωιτθν εάν απζλκθ, 
προσ τθν καρδία αυτοφ τθν ςτρεβλιν, δίδει ο Κεόσ εισ τθν καρδίαν του προωιτου, 
αποκρικιναι αυτϊ, κακϊσ λζγει θ Γραωι...».  
Αυτά και παρόμοια λζνε οι Άγιεσ Γραωζσ και θ κοινι λογικι, αλλά οι ςυντεχνίεσ των 
ιερατείων, αντίςτοιχεσ προσ άλλεσ ςυντεχνίεσ, δεν προςζχουν τα ουςιϊδθ, κι όταν ακόμα τα 
παπαγαλίηουν και τα πικθκίηουν άριςτα.  
Γι' αυτό ο Χριςτόσ, εξακολουκεί ακόμα, ανά τουσ αιϊνεσ, να μαςτιγϊνει όςουσ μετατρζπουν 
τουσ ναοφσ ςε ςπιλαια λθςτϊν και τα ιερατεία ςε δθλθτθριαςτζσ ψυχϊν, ςτο όνομα τθσ 
αδελωότθτασ πάντων, τθσ κατανοιςεωσ αλλιλων και τθσ αγάπθσ.  
Πλεσ οι ςυντεχνίεσ ζχουν απόρρθτα και επαγγελματικά «μυςτικά» εναντίον των αωελϊν 
λαϊν και υπζρ των εκμεταλλευτικϊν, των διωκτικϊν και των οχυρωμζνων εξουςιϊν τουσ, οι 
οποίεσ τελικά καταρρζουν για να τισ διαδεχκοφν δολιότερεσ.  
Γιατί να διαςωκεί ζνασ τζτοιοσ κόςμοσ, αωοφ με κανζνα τρόπο δεν χρειάηεται κεραπεία και 
ςωτθρία, παρά μόνον για να διαπράττει τα ίδια και χειρότερα;  



Το πλικοσ που ακολουκοφςε το Χριςτό και ςυνωςτιηόταν για να τον εγγίηει, μόνον ζνασ ι 
δυο αλθκινά τον άγγιηαν από εντόσ, αυτοί που πραγματικά εκ βάκουσ καρδίασ χρειάηονταν 
τθ βοικειά του, ιδίωσ για ψυχικι ίαςθ και ςωτθρία, όχι μόνον ςωματικι, που ςυμβολίηει 
τθν πνευματικι υγεία.  
Αωοφ ο ηωντανόσ Κεόσ και Χριςτόσ είναι παντοφ και πάντα, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει 
πανκεϊςμό και ειδωλολατρεία, το κακετί ωσ όντα και πράγματα και ςυμβαίνοντα εντόσ μασ 
και ζξω μασ, είναι ςχζςεισ κι ευκαιρίεσ επιωοιτιςεωσ κι εξιςορροπιςεωσ, ςχζςεισ τριαδικζσ 
και ςχζςεισ κλιμάκων.  
Ο εγωιςμόσ είναι διαταραχι τθσ Ευταξίασ και γι’ αυτό ωζρνει δυςτυχία και καταςτροωζσ 
ςτον κόςμο που κάνουμε, κακϊσ τα εντόσ πραγματϊνονται ςτα ζξω, από όπου επιςτρζωουν 
εντόσ για να μασ επιβαρφνουν περιςςότερο και για να ανακυκλωκοφν με προοδευτικότερεσ, 
δθλαδι δολιότερεσ τεχνολογίεσ καταςτροωιςμοφ.  
Αλλάηουμε πρότυπα και ςυςτιματα και ιδζεσ, για να μθν αλλάηουμε τον εντόσ μασ κόςμο, 
αλλάηοντασ τον ζξω μασ κόςμο, για να παραμζνουμε τυωλότεροι εγωμανείσ, ωορτωμζνοι 
λζξεισ, εικόνεσ, γνϊςεισ, μεκόδουσ και τεχνικζσ, ζωσ τθν ολικι αυτοεξόντωςθ, ςε ωαφλουσ 
κφκλουσ αρχαϊςμϊν και μελλοντιςμϊν ανεπίγνωςτων.  
Τζτοια νοιματα δεν είναι εμπορεφςιμα και πολιτεφςιμα, εκτόσ αν οι επιχειρθματίεσ και οι 
πολιτικοί μαηί με τα ιερατεία τα παραχαράξουν, απ' όπου κι αν προζρχονται. Αυτοί 
χειρίηονται οπαδοφσ, πελάτεσ, καταναλωτζσ, ιδρφματα και κράτθ δια των υποβολϊν και 
επιβολϊν, ωσ άριςτοι ζμποροι και δθλθτθριαςτζσ ςωμάτων, ψυχϊν και πατρίδων.  
Το καλό και το κακό επιςωρεφονται και ςε άλλθ διάςταςθ, απ' όπου επιςτρζωουν ςτουσ 
δράςτεσ, ωσ ευκαιρίεσ για κεραπεία ι για χειροτζρευςθ από ςυνεχιηόμενθ απροςεξία κι 
επιμονι ςτο οργανωμζνο ςκοτάδι τθσ ςκζψθσ, μορωοποιου και λογικότατθσ, αλλά χωρίσ 
αιςκαντικι νοθμοςφνθ.  
Εκωυλιςτικζσ περιπλοκζσ κι εμπλοκζσ διαωόρων βακμίδων, ςυμβαίνουν ςε ςχζςθ προσ όλεσ 
τισ λειτουργίεσ του οργανιςμοφ και τθσ ψυχισ, όταν οι ψυχολογικζσ ψευτοανάγκεσ 
απωκοφν τισ βιολογικζσ και πνευματικζσ.  
Γι' αυτό ςυμβαίνουν και ςε ςχζςθ προσ το ςεξ, ψυχολογικι και βιολογικι ςφγχυςθ ωίλων 
και ωυλϊν. Μερικζσ κθλυκζσ ψυχζσ ενςαρκϊνονται ςε αρςενικά ςϊματα και αρςενικζσ 
ψυχζσ ςε κθλυκά ςϊματα. Σε τζτοια βάςθ, αντρογφναια και γυναικοάντρεσ που δεν είναι οι 
ερμαωρόδιτοι οφτε οι ψυχολογικά ςυνταυτιςμζνοι προσ λάκοσ ωφλα από ζλξθ κοινωνικισ 
ιςχφοσ και παραςτάςεωσ.  
Το ςεξ, ωσ ενδιάμεςο μεταξφ ανϊτερων και κατϊτερων ψυχοπνευματικϊν κζντρων και 
λειτουργιϊν, επενεργεί, όχι μόνο ςτα ςαρκικά κφτταρα, αλλά και ςτθν «αφρα» και ςτο 
ψυχικό ςϊμα, όπωσ τα ςυγκοινωνοφντα δοχεία, μεταβιβάηοντασ εκπορεφςεισ από τον 
περιςςότερο ρυπαρό χαρακτιρα, προσ τον κακαρότερο. Γι' αυτό άλλοτε οι κρθςκείεσ ωσ 
πολυεπιςτιμεσ εωιςτοφςαν τθν προςοχι ςτο ςεξ και ςτθ διατροωι, ςυμβουλεφοντασ 
αποωυγι τθσ πορνείασ και των αταίριαςτων ενϊςεων, όπωσ ςυμβοφλευαν και τθν ανάγκθ 
για νθςτείεσ, προσ κάκαρςιν ςϊματοσ και ψυχισ, νθςτείεσ διαωόρων επίπεδων.  
Αλλά θ τυποποιθμζνθ μαηικοποίθςθ των κρθςκειϊν και των ιερωμζνων, επζωεραν τον 
παντελι χωριςμό τθσ ηωντανισ, επαναςτατικισ παραδόςεωσ, που τθν ονόμαςαν κατόπιν 
«εςωτεριςμό» και «μυςτικιςμό».  
Π,τι απόμεινε από τθν πρωταρχικι αλικεια, οργανϊκθκε ςε κτθνϊδεισ εκμεταλλευτικζσ 
ςυντεχνίεσ «ιερατείων», ωσ εξαρτιματα και πράκτορεσ των εκάςτοτε επικρατοφντων 
κοινωνικϊν ςυςτθμάτων και προτφπων και τυωλά όργανα των πολιτικοκεϊν, όταν αυτά τα 
«ιερατεία» δεν ιταν και οικονομικοί, ςτρατιωτικοί και πολιτικοί εξουςιαςτζσ εναντίον λαϊν 
και πατρίδων.  
Αυτό το γεγονόσ όςοι δεν το βλζπουν, ι όςο παραςταίνουν ότι δεν το βλζπουν τα ιερατεία 
των κρθςκειϊν και οι αωελείσ ι τυωλωμζνοι πιςτοί τουσ, τόςο εργάηονται διαβολικά για 
λογαριαςμό του Σατανά, πίςω από λζξεισ, πολφ ωραίεσ λζξεισ, αντίςτοιχεσ προσ τισ 
δθμαγωγίεσ των πολιτικϊν και τισ διαωθμίςεισ των επιχειρθματιϊν τθσ εμπορίασ ςωμάτων, 
ψυχϊν, ζργων του νου και των χεριϊν, ζμποροι και πατρίδων και κρθςκειϊν και επιςτθμϊν 
και ωφςθσ και παραωφςθσ και κουλτοφρασ.  
Θ κεραπευτικι αποτελεί μυςτιριο που δεν επιδζχεται ςυντεχνίεσ κι εμπορίεσ οφτε 
δεςποτιςμοφσ.  
Αποτελεί τθν εισ βάκοσ απογφμνωςθ του ανκρϊπινου όντοσ, για να απομείνει το λίγο ι το 
πολφ πρωταρχικό.  



Στθν ελλθνορκόδοξθ κεραπευτικι, μια τζτοια γφμνωςθ δια τθσ Νιψεωσ, όπωσ και ςε άλλεσ 
κρθςκείεσ που αυκορμιτωσ πλθςιάηουν τθν Χριςτότθτα πζρα από τθ ςκζψθ και το 
«ςυνειδθτό», ςθμαίνει τθν κάκοδο ςε βακμίδεσ ψυχολογικισ κολάςεωσ.  
Λίγοι διαβαίνουν γριγορα τζτοιεσ βακμίδεσ. Άλλοι, μετά τισ ευχάριςτεσ καταςτάςεισ και τισ 
εκςτάςεισ, παραμζνουν μινεσ και χρόνια ςτον Άδθ, και δεν μποροφν να εξζλκουν δίχωσ τθν 
άνωκεν βοικεια και Χάρθ. Μερικοί άλλοι δεν ξζρουν ποιοι είναι, τι είναι, ςε πλιρθ 
ςφγχυςθ ι βουβό αυτιςμό ι εναλλαγι μεταξφ κατακλίψεωσ και μανίασ, και όμωσ 
κεραπεφονται και ςϊηονται. Ενϊ ςε άλλουσ ςυμβαίνει αδιζξοδο, τρζλα ι ωυγι, προσ τθ 
γνωςτι και ςυνθκιςμζνθ τουσ κοινωνικι Κόλαςθ.  
 «Στου Ρατρόσ Μου τθν Οικία, πολλαί Μοναί ειςίν», δθλαδι, πολλοί κόςμοι και πολλά 
ςφμπαντα μζςα ςε ςφμπαντα. Κακζνασ μασ πάει όπου ωροντίηει για να πάει.  
Υπάρχει και θ περίπτωςθ τθσ ωυγισ προσ τον εωιαλτικό μθδζν κόςμο, δίχωσ άλλο 
αντίκριςμα, παρά μόνον τουσ εωιάλτεσ μζχρισ εξαντλιςεωσ του υπό ςιψιν όντοσ.  
Αν όλα τελείωναν πζραν του Τάωου, δεν κα υπιρχε ηιτθμα για υλιςτζσ οι οποίοι, εντοφτοισ, 
είναι ιδεομανείσ και πολφ ωροντίηουν για υςτεροωθμίεσ και αρπαγζσ και ιδιοκτθςίεσ ι 
επιςωρεφςεισ χρθμάτων ςαν να πρόκειται να ηιςει το εκωυλιηόμενο ςαρκίο τουσ χιλιάδεσ 
χρόνια, ωορτωμζνοι όλεσ τισ βαςανιςτικζσ πολιτιςμογενείσ και ιατρογενείσ ανίατεσ 
αρρϊςτιεσ.  
Αντίςτοιχα, ιδεαλιςτζσ, αςκθτζσ και κριςκοι, τίποτε ςτθν πράξθ δεν εωαρμόηουν, 
αρκοφμενοι ςε ωραςεολογίεσ και ςαδομαηοχιςμοφσ, ςφμμαχοι και ςυνεργοί κάκε υλιςμοφ 
και αςτοχίασ ι αμαρτίασ, πολεμοχαρείσ όςο και οι υλιςτζσ, ϊςτε κι αυτοί να ωορτϊνουν το 
ςϊμα τουσ αρρϊςτιεσ και τθν ψυχι τουσ νοςθρότθτεσ, υποκριςίεσ και αριςτουργθματικισ 
υπεκωυγισ κακουργίεσ.  
Πςοι δεν κατορκϊνουν να «δράςουν λογικά και ωωζλιμα» ωσ υλιςτζσ και ιδεαλιςτζσ-
λθςτζσ, «δρουν βιολογικά» μζςα ςε άκρα ωτϊχια και ςτζρθςθ, πλθμμυρίηοντασ το χϊρο με 
λιμοκτονοφντα παιδιά, το μοναδικό τρόπο επικετικότθτασ που διακζτουν εναντίον όλων και 
των τζκνων τουσ, αυτοκαταδικαηόμενοι να τα βλζπουν να υποωζρουν και να πεκαίνουν 
τόςο νζα, χειροτερεφοντασ τουσ ςυςςωρευτζσ μνθμονικοφ τθσ ανκρωπότθτασ και του 
πλανιτθ, χειρότερο και από ό,τι ςυμβαίνει ςε δαςικζσ ηοφγκλεσ. Οι ψυχολογικζσ ηοφγκλεσ 
είναι απερίγραπτθσ ωρίκθσ καταςτάςεισ.  
Αλλά, τι λζμε ξανά; Ροιοι ενδιαωζρονται για να προςζξουν τζτοια γεγονότα;  
Οι λεγόμενοι ρεαλιςτζσ, όπωσ και οι διαλεκτικοί, απαιτοφν πρόχειρα και χειροπιαςτά 
πράγματα μζςα ςε κομματιάςματα και ςε πιο πζρα ςτεγανότερα κομματάκια ι ςυρραωζσ 
κουρελιϊν προςωπικά και ςυντεχνιακά ανταγωνιηόμενοι και με ψευτοενϊςεισ, αλλάηοντασ 
τον κόςμο για να μθν αλλάηουν τθ βλακεία και τθν κακία τουσ, όπωσ ακριβϊσ και οι 
«κριςκοι» και οι «παρακριςκοι» και παραωυςικοί. Εντοφτοισ, κάποιοι πρζπει να είναι 
λεφτεροι ςκοπευτζσ. 
Αλλά ακριβϊσ, αυτοφσ μιςοφν με ιδιαίτερθ κακία οι «καλοί», οι «δίκαιοι», οι «κριςκοι» και 
οι «λεφτεροι δθμοκράτεσ», δολιότεροι ςκάβων τυράννων.  
Εάν κάτι καλό και κείο απομζνει ακόμα εντόσ μασ, που δεν ζχει αποςυρκεί, όςο κι αν είναι 
καμμζνο βακιά, κάτω από τα ςκουπίδια βιωμάτων κι εμπειριςμϊν, τθσ αςτρικισ και τθσ 
γιινθσ περιπζτειασ, κα αναμνθςκεί νοςταλγϊντασ, κα ανθςυχεί για τον εκπεςμό, όςο κι αν 
βομβαρδίηεται με βλαβερά υποκατάςτατα, και κα ωροντίηει μζςα από τθ ωτϊχεια και τον 
πλοφτο, μζςα από τισ καλφβεσ και τουσ ουρανοξφςτεσ, τισ μθχανζσ και τουσ ρομποτιςμοφσ 
δομϊν και μεγαδομϊν ιδεοχλιςτικισ μεγαλομανίασ και επικετικότθτασ, κα αναμνθςκεί 
νοςταλγϊντασ τθν ευγενικι καταγωγι και βοθκϊντασ εαυτό δια τθσ αυτογνωςίασ και τθσ 
αυτοπερικάλψεωσ, κα ηθτιςει τθν εξ φψουσ βοικεια, για κεραπεία και ςωτθρία των όςων 
θ ανκρϊπινθ ενζργεια δεν κατορκϊνει.  
 
 

ΑΝ ΜΤΘΙΚΗ ΑΝΣΑΤΓΕΙΑ ΣΟ ΞΤΠΝΗΜΑ 
 
Γιατί ψυχι νοςταλγικι, αωοφ πεηά κοιτάηεισ 
ςτον κόςμο αυτό των πτϊςεων, τολμάσ ν' αντιλαμβάνεςαι 
ςαν απ' αλλοφ να ζρχεςαι, ξζνθ εδϊ, πολφ;  
Αυτό το κάτι, από ποφ, ςαν αφρα ςε κεντρίηει 



ςαν μυκικι ανταφγεια, μζςα ςτο χρόνο άχρονθ;  
Δεν απωκείσ το αίςκθμα ςε απόδραςθσ κορφβουσ.  
Ρροσ ποφ να πεισ τον πόνο ςου, ςε ποιαν άλλθ ψυχι 
ς' αυτό τον κόςμο του ζξαλλου και βιαςτικοφ πολτοφ 
που μια ςτιγμι δεν ςταματά ν' αωουγκραςτεί το νζο;  
Ραρθγοριά δεν δζχεςαι, πικρία δεν ςου μοιάηει 
ωιλίασ νεφμα αποτολμάσ κι αν δεν το δζχονται οφτε αυτό 
δεν περιμζνεισ το άρρθτο ςε κιπουσ λεκτικοφσ.  
Ωραίοσ ο κόςμοσ τθσ ροισ, του ωευγαλζου το ςφννεωο 
πελάγθ ωσ χζρι ωιλικό, βουνά θ καλπωρι ςου,  
ςκζπθ ςου τα ουράνια, θ γθ το προςκεωάλι.  
Ευχαριςτείσ και προςκυνάσ για δϊρα πλθςμονισ 
ςτθν απειρία του τοπικοφ, ςτου μακρινοφ τθ γειτονιά.  
Το κακθμερινό ουράνιο, ποίθςθ βάκουσ θ πεηότθσ. 
 
Κατά τθ διάρκεια του πλου προσ νότον, ςυνάντθςε διάωορουσ τοπικοφσ ανζμουσ, 
παραωυάδεσ εξ ανταποκρίςεσ τθσ περίπλοκθσ Ολότθτασ του Καιροφ.  
Επεκτείνοντασ τθν ορμι αυτοφ του νοιματοσ προσ το ςφμπαν, ςε ζκτακτθ ζνταςθ τθσ 
αντίλθψθσ μετακινοφμενθσ κακζτωσ, δζχτθκε απόκριςθ, και, για να μθ χακεί ςτισ 
λεπτομζρειεσ τθσ κακθμερινότθτασ, γράωει αυτοφσ, εν πλω, τουσ ςτίχουσ:  
 
 

ΣΤΥΛΟΙ ΕΝΨΠΙΟΝ ΣΗ ΗΜΑΙΑ ΣΨΝ ΓΕΓΟΝΟΣΨΝ 
 
Το ηθτοφμενο Τρίτο, ςυνζχει των κόςμων τισ κλίμακεσ 
κακϊσ από τθ Μάηα-Μθδζν, θ Άρνθςθ γίνεται Κζςθ 
με άςτρων εξορμιςεισ υλοφμενεσ 
κοςμοποιοφμενο Σϊμα, του Άδθλου Κείου, του Ηϊντοσ.  
Το «γνωςτό» παραμικρό από το Μζγιςτο κι Ελάχιςτο,  
του Μθ Γνωρίςιμου Αγνϊςτου,  
που ςυντρίβει κεωρίεσ κι εργαλεία επιςτθμϊν 
διαψεφδει κριςκων αυτιςμοφσ 
ςατανιςμοφσ πολιτικϊν ανατρζπει.  
Ανεπίγνωςτοι τθσ ίδιασ μασ κραςφτθτασ 
με το γνωρίςιμο άγνωςτο εξοπλίηουμε το Μίςοσ 
αγνωςίασ εαυτοφ, επειδι τθ λευτεριά μιςοφμε 
και τθσ ενοχισ τθν αποκάλυψθ,  
κακϊσ το μζλλον ενεργεί ςε παρελκόν.  
Ανταπόκριςθ αγνϊςτου ςφμπαντοσ, το ηωντανό παρόν.  
Τοπικιςτζσ-γενικιςτζσ τθσ πνιγθρότθτασ του Εγϊ 
μαχαιρϊνουμε πιςϊπλατα, όπωσ των δειλϊν οι πιο δειλοί 
ωοβοφμενοι μθ χάςουν τθν «αςωάλεια»  
και τθν ευχαρίςτθςθ του ωόνου, τζτοιου ωόνου,  
που διαπράττουν οι νεκροί,  
τυωλοί ενϊπιον τθσ ςθμαςίασ των γεγονότων 
εν αγνοία τθσ δικισ μασ νεκρικότθτασ.  
 
Σε εποχι αρχόμενου «υδροχοϊςμοφ», ςυγκρουόμενου με τισ ουρζσ δυο «ιχκφων», οι 
πειραματικζσ αποδείξεισ είναι πολφ επικίνδυνεσ για νόεσ και χζρια «πρακτικϊν» κι 
επιχειρθματιϊν και άλλων βυκιςμζνων ςε ακόρεςτεσ μεγαλομανίεσ υλικϊν, 
ςυναιςκθματικϊν και διανοθτικϊν ιμπεριαλιςμϊν τθσ αβυςςϊδουσ μειονεκτικότθτασ που 
αγωνίηεται να είναι όλα δικά τθσ, εξακολουκϊντασ αχόρταγθ τισ «κατακτιςεισ» για 
υπεροχι και πρωτοκακεδρία ςε Γθ και Ουρανοφσ.  
Ακόμα και οι μακθτζσ του Χριςτοφ, κακζνασ τουσ, πριν καταλάβουν περί τίνοσ πρόκειται, 
απαιτοφςαν τθν πρωτοκακεδρία και το εκ δεξιϊν του Ρατρόσ, κακζνασ για δικό του 
λογαριαςμό επί Γθσ και Ουρανοφ. Μόνον όταν επιωοίτθςε το Άγιο Ρνεφμα, θμζρεψαν και 



αντιλιωκθςαν αιςκαντικά ότι αποςτολι τουσ είναι να υπθρετοφν, όχι να υπθρετοφνται ωσ 
υλικοί, ςυναιςκθματικοί, διανοθτικοί και «πνευματικοί» εξουςιαςτζσ και τφραννοι.  
Ι μιπωσ εμείσ οι άλλοι, ωσ επιςτιμονεσ, κουλτουρικοί, κριςκοι, άκρθςκοι, χρθματιςτζσ, 
ςτρατιωτικοί και πολιτικοί, είμαςτε άγγελοι, μόλισ αωιχκζντεσ εκ παραδείςου;  
Το ουςιϊδεσ δεν είναι οι γνϊςεισ, οι τεχνολογίεσ, οι κεςμοί, τα ιδρφματα και οι καλοί 
δθμοκρατικοί νόμοι, αλλά το τι περιζχουμε ωσ κατάςταςθ, ποιότθτα, ουςία κι επίκτθτα, ςε 
ςχζςθ με το τι χριςθ ι κατάχρθςθ κα κάνουμε.  
Αλλά, ποιοι κρίνουν, ποιουσ, και ποφ βαςίηονται;  
Ασ υποκζςουμε ότι κάποιοσ κριςκοσ ι άκρθςκοσ, μθ ζχοντασ εμπιςτοςφνθ ςτον 
αλλοπρόςαλλο εαυτό του, ςτθ κζλθςι του, και ςτο καταπϊσ κα χρθςιμοποιιςει τα 
δικαιϊματά του, είναι πολφ τυχερόσ και βρίςκει πνευματικό οδθγό, από τθν περιοχι τθσ 
κρθςκείασ ι τθσ επιςτιμθσ, ι ζναν ςυνάνκρωπο που δεν ζχει επάγγελμά του τθν προσ 
άλλουσ πνευματικι βοικεια ι βιϊνει μάκθςθ από γεγονότα που του ςυμβαίνουν ι 
ςυμβουλεφεται ζναν γκουροφ ανϊνυμο θ διεκνοφσ ωιμθσ.  
Αλλά, επανερχόμαςτε ξανά ςτο μικρό απόςπαςμα από ορκόδοξο άγιο, βρίςκουμε ςωςτό να 
εξακολουκοφμε να αμωιβάλλουμε, εάν ςωςτά εωαρμόηουμε τα ςωςτά που μασ είπαν ι που 
διαβάςαμε.  
Μόνον θ ψυχονοϊκι μασ αλλαγι και θ γφμνωςθ του εγωκεντριςμοφ μασ, προςωπικισ και 
ομαδικισ εκβάςεωσ, θ οποία εκδθλϊνεται ωσ πράξθ και ςυμπεριωορά, εριμθν τθσ ςκζψθσ 
που καταςκευάηει «ςκεπτόμενουσ», είναι το δείγμα ότι κάτι διαωορετικό μασ ςυμβαίνει, 
εάν ζχουμε και ςωματικζσ λειτουργίεσ ςτοιχειϊδουσ υγείασ, τουλάχιςτο, αωοφ δια του 
ςαρκικοφ ςϊματοσ εκδθλϊνονται τα άλλα επίπεδα, όςο ακόμα ηοφμε και ςωματικά. Γνϊςθ 
και πίςτθ και κουλτοφρα δίχωσ βιωματικότθτα, είναι όπλα εκ του πονθροφ, ςτθν υπθρεςία 
του αυτιςμοφ και τθσ νεκροωιλίασ, όπλα καταςτροωιςμϊν, όςεσ κι αν ςτολίηονται 
δικαιολογίεσ και υποςχζςεισ.  
Πμωσ, τζτοια νοιματα και τζτοιεσ δυςκολίεσ για εγριγορςθ, χαρακτθρίηονται ανοθςίεσ ι 
ουτοπίεσ από κριςκουσ και άκρθςκουσ, επιςτιμονεσ, κουλτουρικοφσ και πολιτικοφσ, εξ 
αρχαίων καιρϊν και ιδίωσ ςιμερα ςτον «επιςτθμονικό αιϊνα».  
Επειδι θ «επιςτιμθ» ζχει κατορκϊςει μερικζσ δυναμικζσ εωαρμογζσ, ανεξάρτθτα από τισ 
όποιεσ κεωρίεσ κι ερμθνείεσ, διακζτει τον τρόπο να υπνωτίηει επιςτιμονεσ και λαϊκοφσ, 
ιδίωσ τουσ επίγονουσ και τουσ παπαγάλουσ και πίκθκουσ.  
Οι αλθκινοί επιςτιμονεσ είναι λίγοι, απίςτευτα λίγοι. Αυτοί δεν αυταπατϊνται περί 
«επιςτιμθσ», αναηθτϊντασ ςε κρθςκείεσ και ωιλοςοωίεσ και ανκρωπολογίεσ και 
κουλτοφρεσ άλλων εποχϊν, να τουσ λφςουν απορίεσ ςτισ οποίεσ δεν είναι ςε κζςθ να 
απαντιςουν οι αλλοπρόςαλλεσ επιςτθμονικζσ κεωρίεσ και υποκζςεισ τθσ εποχισ μασ.  
Σε ςχζςθ προσ τουσ «πνευματικοφσ βοθκοφσ» και «ιερωμζνουσ», είναι επίςθσ πολφ ςπάνιο 
να διακζτουν ςτοιχειϊδθ ταπεινοωροςφνθ, ζλλειψθ αυταπάτθσ, και αγάπθ προσ τθν 
αλικεια και προσ ςυνανκρϊπουσ, αυτά κακεαυτά, όχι για τθν πρωτοκακεδρία εισ ουράνια 
δϊματα.  
Πςο για τουσ πολιτικοφσ και άλλουσ ςωτιρεσ μασ, θ ςατονικότθτά τουσ δεν ζχει τζλοσ, 
εωόςον δεν τελειϊνει θ αωζλεια ι και πονθριά των οπαδϊν, ςε κοινωνίεσ πολιτϊν 
ακοινϊνθτων, αλλά όχι κοινωνίεσ ανκρϊπων.  
Μζχρισ εξαντλιςεωσ ανταγωνιηόμενοι, εκμεταλλευτζσ και διϊκτεσ αλλιλων, 
εκμεταλλευόμαςτε και τον ίδιο μασ εαυτό, ικανότθτεσ και ταλζντα μασ και κοινωνικζσ 
παραςτάςεισ ωσ πολφ ωτθνοί κεατρίνοι τραγικισ αςτειότθτασ.  
Αυτά είναι τα γεγονότα, τα οποία δεν καταργοφνται με ευγενικά ιδεϊδθ, οφτε με το πϊσ κα 
κζλαμε να είμαςτε και να δροφμε, αλλά με τθν εισ βάκοσ αυτοκατανόθςθ και τθν άνωκεν 
βοικεια, εξ εμπιςτοςφνθσ προσ το υπάρχον ηωντανό Καλό, Κεοφ και Ηϊντοσ, που δεν είναι 
μόνον μακθματικι εξίςωςθ, για να υπάρχουν τα πάντα και θ βλακεία μασ μαηί με τθν κακία 
τθσ, εκτόσ από Αυτόν.  
Αλλά επειδι ςχεδόν όλοι ακολουκοφν τθ κζλθςθ και τα δικαιϊματα του εγωκεντριςμοφ, 
ερχόμαςτε ςε ςφγκρουςθ, όλοι εναντίον όλων.  
Υπάρχουν τζςςερα είδθ ςυνανκρϊπων και τα μίγματά τουσ: αυτοί που διαλφονται όταν δεν 
ζχουν κάποιον οδθγθτι για το καλό ι το κακό. Άλλοι που είναι απολυταρχικοί και «ειδικοί» 
να οδθγοφν τουσ ψυχικά δοφλουσ, επειδι κι αυτοί είναι δοφλοι αντίςτροωα.  
Οι άλλοι δυο τφποι είναι ο τείνων προσ τθν εξιςορρόπθςθ και ο αλθκινά εξιςορροποφμενοσ, 
αλλά όχι ςτατικά «ιςορροπθμζνοσ», επειδι είναι πολυεπίπεδα υγιισ.  



Αυτό το τελευταίο είδοσ είναι ςπάνιο και απωκείται αμζςωσ από τθ μζγιςτθ πλειονότθτα 
τθσ ανκρωπότθτασ ζωσ κάτι μυςτθριϊδεσ και παρείςακτο ι επικίνδυνο, ιδίωσ εκ μζρουσ 
ςτελεχϊν των κατεςτθμζνων και των αντικατεςτθμζνων.  
Ρρόκυμοι να υποταηόμαςτε ςε δθμαγωγοφσ και γκουροφδεσ, παρ’ ότι ολοωάνερα μασ 
παραπλανοφν, αποδείχνουμε ότι δεν ζχουμε εμπιςτοςφνθ ςε κάτι Καλό ι Κεό, πζρα από τα 
ανκρϊπινα, οφτε δεχόμαςτε ωιλία, διάλογο και ςυνεργαςία με τα δυο άλλα είδθ 
ςυνανκρϊπων, επειδι δεν λζνε ολικά ψεφδθ και δεν δθμαγωγοφν για να εξουςιάηουν από 
κζςεισ-κλειδιά ςε όλουσ τουσ τομείσ.  
Υπάρχει ρεαλιςμόσ απεριόριςτοσ που δεν κομματιάηει, δεν απομονϊνει κομμάτια και δεν 
προτιμά δια τθσ «εκλογισ», με τθν ζννοια ότι είναι τυωλόσ ενϊπιον του όλου, για να 
οχυρωκεί ςωιχτά προςκολλθμζνοσ ςτο «εκλεκτό», εναντίον του ςυνολικοφ.  
Από ςκοπιά των οχυρωμζνων τοπικϊν ρεαλιςμϊν και των κομματιϊν των προτιμιςεϊν 
τουσ, ο απεριόριςτοσ ρεαλιςμόσ αποτελεί ωόβο και τρόμο όλων των «ιςμϊν» και των 
οχυρϊν τουσ, όπωσ ο βάτραχοσ μικρισ λιμνάηουςασ λαςπϊδουσ κοιλότθτασ, όταν βρεκεί ςε 
ρεφματα του ωκεανοφ, όπου τθσ επιωάνειασ οι κφελλεσ βαςίηονται ςτου βυκοφ τθ γαλινθ.  
Ζτςι και οι «βάτραχοι» τθσ «υγείασ» κωδικοποιοφν τα ψυχικά νοςιματα, ςε ςυνδυαςμό 
προσ τθν υποκουλτοφρα, τθν ιςοπζδωςθ και τα οικονομικοπολιτικά ςυμωζροντα των 
κρατοφντων, ϊςτε οι νεότερεσ «ωουρνιζσ» χαπιογιατρϊν και χαπιοψυχίατρων, να 
διακζτουν νομιμότατα κερδοωόρα προκροφςτεια μζτρα «υγείασ» και «νόςου», για να 
χαρακτθρίηουν ψυχοπακείσ κι επικίνδυνουσ όλουσ ανεξαιρζτωσ όςουσ δεν χωροφν ςτο 
διαβολικό τουσ «επιςτθμονικότατο» κϊδικα, ςαν να ιταν ο Κϊδικάσ τουσ αλάκευτοσ και 
οριςτικότατοσ, καταργϊντασ εικονικά τισ άπειρεσ ποικιλίεσ και διαβακμίςεισ τθσ ηωισ και 
του πνεφματοσ, επειδι προσ το παρόν δεν εμωανίηεται θ αντίρροπθ κίνθςθ, για να ωαίνεται 
των κωδικοποιϊν θ αυταπόδεικτθ κακουργία.  
Ζχουν γίνει δοκιμζσ από πειραματικζσ ομάδεσ, οι οποίεσ κάκε τόςο παρουςιάηονταν, 
κακζνασ ιδιαίτερα και μερικοί μαηί, παραπονοφμενοι για δικεν ςωματικά και για δικεν 
ψυχικά ςυμπτϊματα και ςφνδρομα, ενϊ ιταν υγιείσ, αλλά αυτό δεν το ιξεραν οι άλλοι 
ψυχίατροι και ςαρκογιατροί.  
Το αποτζλεςμα ιταν ότι αυτοί οι πειραματιηόμενοι για να δοκιμάςουν τισ διαγνωςτικζσ και 
άλλεσ ικανότθτεσ των γιατρϊν, υπζςτθςαν δια τθσ βίασ ωαρμακευτικι αγωγι, παρά τισ 
διαμαρτυρίεσ τουσ, οι οποίεσ «διαγνϊςτθκαν» ωσ μζροσ των ςφνδρομων ψυχϊςεωσ, ζωσ 
όπου επενζβθςαν διεκνοφσ ωιμθσ αυκεντίεσ δυναμικζσ, που οργάνωςαν αυτά τα 
πειράματα και λευτζρωςαν τουσ πειραματιηόμενουσ από τθ ςαδιςτικι μανία ι απεριςκεψία 
ι ςκοταδιςμό των «κεραπόντων» και του προςωπικοφ.  
Πςο πιο πολφ θ ιατρικι ψευτοεπιςτιμθ καταςκευάηεται από τισ χθμικζσ εμποροβιομθχανίεσ 
και τα τυωλά τουσ όργανα που είναι τα κράτθ και τα ιδρφματα, τόςο πιο επίμονα αγνοείται 
θ κεραπευτικι ικανότθτα τθσ ωφςθσ, του οργανιςμοφ, του πνεφματοσ και του ευνοϊκοφ 
ωυςικοφ και κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ, μαηί με τισ ιδιωτικζσ ωροντίδεσ περικάλψεωσ και 
αυτοπερικάλψεωσ.  
Σε λίγο καιρό κα καταντιςουν τα πάντα και οι πάντεσ επαγγελματικά άψυχα, άηωα, 
αδρανι, νεκρά αντικείμενα για υπερκερδοωόρα εκμετάλλευςθ και δολιοωκορά 
πλθκυςμϊν, εκ μζρουσ πάνοπλων εμποροβιομθχανιςμϊν, μεταβιομθχανιςμϊν και κρατϊν! 
Λδοφ θ ευκφγραμμθ Ρρόοδοσ.  
Ζτςι, εκ των πραγμάτων τίκεται το ερϊτθμα του ποιοσ είναι πιο νοςθρόσ και πιο άρρωςτοσ, 
οι αρχθγοί και τα ςτελζχθ κρατϊν, ιδρυμάτων και εμποροβιομθχανιϊν και λοιπϊν 
επιχειριςεων ι αυτοί που ζχουν εξ αωζλειασ ι απ' όποια κίνθτρα, εμπιςτοςφνθ ςε 
προςτάτεσ και κεράποντεσ που δεν είναι ςε κζςθ να προςτατζψουν και να κεραπεφςουν 
οφτε τον εαυτό τουσ, τισ οικογζνειζσ τουσ και τουσ ωίλουσ τουσ, αωοφ κι αυτοί οι ίδιοι 
πακαίνουν και πάςχουν βαςανιςτικά από ιατρογενείσ, βιομθχανιογενείσ, θλεκτρογενείσ και 
πολιτιςμογενείσ αρρϊςτιεσ.  
Ροφ βρίςκεται κι ενεργεί το περίωθμο «ταξικό» ςυμωζρον των εκάςτοτε κρατοφντων, εκτόσ 
από το ψυχολογικό, εγωκεντρικό και μθδενιςτικό ςυμωζρον τουσ;  
Θ κεοποίθςθ του Κζρδουσ και τθσ Εξουςίασ πάςθ κυςία, ωζρνει αυτά τα αποτελζςματα, 
επειδι δια των κερδϊν κι εξουςιϊν κατορκϊνουν τθ γοθτεία των μαηϊν και των λαϊν για 
τθν ενιαία δολιοωκορά και τον ολοκλθρωτικό πόλεμο, των διαωόρων Στάλιν, Χίτλερ και 
αςτοψευτοδθμοκρατϊν, δολιότερθσ απάτθσ.  
Αντίςτοιχα ςυμβαίνουν ςε όλουσ τουσ άλλουσ τομείσ και ςτισ κρθςκείεσ.  



Καμιά καλισ προκζςεωσ ικανι κριτικι κι ζντιμοσ διάλογοσ και όλεσ μαηί οι αποδείξεισ και 
όλα τα γεγονότα δεν αρκοφν για να πείςουν και να αλλάξουν όντα ςατανικισ αρχομανίασ 
χοντρικισ και λεπτεπίλεπτθσ, μαηί με τουσ πρόκυμουσ εκτελεςτζσ εντολϊν, ςυνταγϊν και 
διαταγϊν δολιοωκοράσ και καταςτροωιςμοφ.  
Μόνο θ κατάρρευςθ των δομϊν και δικαιολογιϊν ςταματά για λίγο αυτι τθν κατάςταςθ, 
από εξάντλθςθ, αλλά για να ξαναρχίςει γοθτευτικότερα χειρότερθ, από τουσ ίδιουσ και από 
τουσ εξ αυτϊν διαλεγμζνουσ διάδοχουσ, χωρίσ καν τθν αλλθλεγγφθ μεταξφ των 
διαωορετικϊν, μολυςμζνων και αυτϊν από το «πνεφμα τθσ εποχισ».  
 
 

ΕΠΙΣΡΟΥΗ ΣΗΝ ΠΡΨΣΕΤΟΤΑ 
 

Ππου διατρίβει ο εγκρατισ 
εκείνθ εςτίν θ ζρθμοσ 

εκείνθ εςτίν θ ερθμικι διατριβι 
Ρλωτίνοσ 

 
Ο «ερθμίτθσ» που αποςφρκθκε κι αυτι τθ ωορά ςε ερθμόνθςο, επιςτρζωει ςε κοινωνία.  
Τϊρα ςυναντά ξανά ωίλουσ και ςυναδζλωουσ και άλλουσ, ωιλικά και εγκάρδια, παρ' ότι 
τόςο διαωορετικισ νοοτροπίασ και δραςτθριότθτασ εκ μζρουσ των, αωοφ όλοι είναι 
βυκιςμζνοι ςε ανεπίγνωςτθ πνιγθρι, πολυεπίπεδθ ςυνκικευςθ και ψυχοκοινωνικι ερθμιά 
των πλθκυςμϊν, ςυνεργϊντασ κι αυτοί αδιάλειπτα για τθν καταςκευι αντιωφςθσ, 
αντινοθμοςφνθσ και αντίκοςμου.  
Διαπιςτϊνει ξανά ο «ερθμίτθσ» αυτόσ, ότι από δεξιά, κεντρϊα και από αριςτερά οι 
διανοοφμενοι είναι περιςςότερο αλλοτριωμζνοι και δουλικοί προσ ιδεολογικοφσ και 
πολιτικοφσ «κεοφσ» κάκε δθμαγωγίασ, για πάςθ κυςία δφναμθ κι εξουςία κλεμμζνθ.  
Σα να βρίςκονται ςε ζςχατθ κατάπτωςθ, απελπιςία και πνιγθρότθτα, ενκουςιάηονται 
παραςυρόμενοι πολφ εφκολα από καιροςκοπικά ςτελζχθ και αρχθγοφσ, και όλοι μαηί εκ των 
άνω κι εκ των κάτω «απλοποιοφν» μθχανιςτικά κι εντελϊσ επιπόλαια κάκε πρόβλθμα και 
ηιτθμα, ςαν να μθν υπάρχει Ευταξία ςφμπαντοσ παρά τισ ταλαντϊςεισ του, οφτε Υπερνομία, 
οφτε Κεόσ, οφτε θ κοντινι μασ ωφςθ του πλανιτθ, οφτε ανεπίγνωςτθ ψυχολογία τθσ 
ανκρωπότθτασ, οφτε εκνικζσ και τοπικζσ ιδιορρυκμίεσ, οφτε γενικόσ νόμοσ και τυχαιότθτα, 
οφτε αςτροβιοψυχοκοινωνικζσ ςχζςεισ και αλλθλεπενζργειεσ, οφτε λίγεσ εξαιρζςεισ, οφτε 
υπζρλογθ λογικότθτα, αλλά μόνον των Επιχειρθματιϊν τθσ οικονομίασ οι εκβιαςμοί και των 
πολιτικοκεϊν οι δθμαγωγίεσ ωσ ψυχολογικζσ μαςτιγϊςεισ ςτθν υπθρεςία των διεκνϊν 
μεγιςτάνων του χριματοσ, του ςτρατοφ, τθσ μυςτικισ αςτυνομίασ και τθσ πολιτικισ, που 
ανταγωνίηονται για τθν μονοκρατορία δια μζςου δθμοκρατιϊν και δικτατοριϊν.  
Ζτςι κι αλλιϊσ, καταλιγουν ςε κρατικιςμοφσ των επικρατζςτερων, των οποίων οι 
«κεωρθτικοί», τα μαηικά τεχνάςματα υποβολϊν κι επιβολϊν, οι νομοκεςίεσ και οι τιμωρίεσ, 
κρατικοποιοφν τισ επιςτιμεσ, τισ κρθςκείεσ, τισ τζχνεσ, τισ κουλτοφρεσ, τισ μεκόδουσ, τισ 
τεχνικζσ και τα ιδρφματα μαηί με τθν ιςτορικι, τθν παραδοςιακι, τθν αντιπαραδοςιακι 
μνθμοςφνθ, τθ ωανερι και τθν κρυωι, μαηί με τα ςκοτεινά πάκθ και τισ αλλοπρόςαλλεσ 
επικυμίεσ, επειδι αυτοί είναι οι πιο δυναμικά ςκοταδικοί πακιαςμζνοι και αδίςτακτοι 
λογικιςτζσ ανταγωνιςτικϊν δυνάμεων κι εξουςιϊν υπανκρωπίασ.  
Αυτι τθν ολοωάνερθ παραχάραξθ και πλαςτογραωία γεγονότων δεν τθν βλζπουν οφτε οι 
ςυνοδοιπόροι των εκατζρωκεν του ψυχοκοινωνικοφ Σχίςματοσ, αποτελοφντεσ ωφραμα 
ωαρμακεροφ μικροαςτιςμοφ οχλικότερου των όχλων και δικτατορικότερου δικτατόρων. 
Τζτοιο ωαινόμενο είναι διεκνζσ, και δεν ςθμαίνουν κάτι οι διαωορετικζσ ονομαςίεσ.  
Οι λζξεισ ζκνοσ, πατρίδα, λαόσ, ανκρωπότθτα, δικαιοςφνθ, λευτεριά και παρόμοια, 
ωορτίηονται με τθν πιο ρυπαρι και δυναμικι ενζργεια ςε εναγκαλιςμοφσ Μίςουσ που 
ονομάηονται ςυμμαχίεσ και αντιμαχίεσ.  
Μεταξφ των δυο άκρων δικτατοριςμοφ, οι κεντρϊοι «ωιλελεφκεροι» αποδείχνονται οι πιο 
γλοιϊδεισ καιροςκόποι.  
Στον τομζα τθσ «πνευματικισ καλλιζργειασ», οι «ωιλελεφκεροι» ςτθρίηουν τθ δικτατορικι 
τουσ αποκλειςτικότθτα ςτεγανισ κλίκασ ι κάςτασ δια του υπερςφγχρονου αιςκθτιςμοφ και 
ωραιολογίασ, παπαγάλοι και πίκθκοι του αγγλογαλιςμοφ τφπου «Γραμμισ Μαηινϊ» και 



κοφωιων λζξεων με πλθκωρικζσ εικόνεσ «γαλοβρικοφσ ςουρρεαλιςμοφ» αυςτθρότατθσ 
μονοπωλιςεωσ και ςτισ επαωζσ τουσ προσ αλλοεκνείσ «πνευματικοφσ παράγοντεσ» που 
επιςκζπτονται τθν Ελλάδα, εξαιρετικισ ικανότθτασ «ξεναγοφσ» για παραπλανιςεισ και 
λακεμζνεσ πλθροωορίεσ.  
Αξιοκαφμαςτθ αντιςτοιχία ςε τζτοιεσ ικανότθτεσ, ζχουν οι αριςτεροί μονοπωλθτζσ και 
δοφλοι αλλοεκνϊν τθσ άλλθσ πλευράσ, ζχοντασ και αυτοί χωρίςει τθν ανκρωπότθτα ςε 
«δυο κόςμουσ» εντελϊσ «διαωορετικοφσ», ςαν να μθν είμαςταν όλοι μασ ςτθν ίδια 
βιόςωαιρα και παγιδευμζνοι ςε ηεφγθ τθσ αντίκεςθσ, με αιχμαλωτιςμζνθ τθ ηωτικι μασ 
ενζργεια από υπάνκρωπεσ δυνάμεισ και ςκοτεινά μασ πάκθ.  
Ρίςω από Ευρϊπθ και Αςία καιροωυλακτοφν οι μεγάλοι επιχειρθματίεσ υλϊν, 
ςυναιςκθματιςμϊν, διανοουμενιςμϊν, ςτρατθγικϊν ςθμείων, όπλων και λαϊν παντοφ και 
ιδίωσ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ.  
Οι αριςτεροί, από διωκϊμενοι και νεομάρτυρεσ, καλλιεργοφν τθν ψυχολογία διωκτϊν και 
κυνθγϊν κεωαλϊν, ςαν να ιταν προνόμιό τουσ αποκλειςτικά, παρά τουσ διωγμοφσ που 
πακαίνουν. Ο λεγόμενοσ ταξικόσ αγϊνασ, είναι αγϊνασ λυςςαςμζνων μικροαςτϊν που 
παραςταίνουν τουσ εργάτεσ και προςτάτεσ εργατϊν και αγροτϊν, αντίςτοιχα προσ τον 
διεκνι ωαςιςμό που παραςταίνει ζκνοσ και λαό εναντίον εκνϊν, πατρίδων και λαϊν. 
Ραντοφ οι αρχομανείσ μόνον ςτισ λζξεισ διαωζρουν.  
Το «Εμείσ», όπωσ και των άλλων, το «Εμείσ», ςθμαίνει Εγϊ, μόνον Εγϊ.  
Και το «Εςφ», ξανά ςθμαίνει Εγϊ, δια των κάκε μθχανορραωίασ και κακουργίασ κινιτρων: ι 
Εγϊ ι Εςφ. Είναι το ίδιο Εγϊ ςε άλλουσ, οι οποίοι επίςθσ απαιτοφν τθν απολυταρχία και τθν 
απόλυτθ κακουργία δια τθσ παντοκρατορίασ.  
Πχι εγϊ και εςφ και άλλοι, αλλά ι εγϊ ι εςφ, όλα ι τίποτε, τϊρα ι ποτζ.  
Μόνον θ ανεπαρκισ δφναμθ, εξουςία και αντοχι, αναγκάηει όλουσ να ςυμβιβάηονται ζωσ 
ότου δθμιουργιςουν ι βρεκοφν καταλλθλότερεσ ευκαιρίεσ.  
Ζτςι, αυτά που ωλυαροφν ανόθτοι διανοοφμενοι, υπνωτίηουν εαυτοφσ και άλλουσ και 
αποδείχνονται από «διαωωτιςτζσ» ςκοταδιςτζσ ςτθν πράξθ.  
Αυτό είναι το ΓΕΓΟΝΟΣ, όςο κι αν το ςτολίςουν οι ςτρουκοκαμιλεσ και οι παγιδευμζνοι ςε 
μεριςτικότθτεσ και ςτεγανά διαμερίςματα προςωπικϊν και κοινωνικϊν νευροψυχϊςεων 
και υςτεριςμϊν.  
Ο «ερθμίτθσ» ζχοντασ επιςτρζψει από το ερθμόνθςο, δοκιμάηει τϊρα ευλφγιςτο, αλλά όχι 
καιροςκοπικό ι περιςταςιακό πλθςίαςμα προσ ςυνανκρϊπουσ, ωίλουσ, ςυναδζλωουσ και 
άλλουσ ωσ ενιαίο ωφραμα, παρά τισ διαωορετικζσ τουσ εντάξεισ και καταςτάςεισ 
εγωμανοφσ πολιτικισ και «πνευματικισ» αξιολογιςεωσ, υπζρ «πατρίδοσ», «ελευκερίασ» 
ιδανικισ πολιτείασ και λοιπά, ι για να «υπεραςπίηουν» το «Χριςτό», το «Κεό» ι ό,τι «άγιο» 
δικισ τουσ καταςκευισ μοναρχοωαςιςτικϊν και άλλων ςωματείων των «κριςκων» και τθσ 
επίςθμθσ εκκλθςιαςτικισ διοικιςεωσ ωσ άριςτου κρατικοφ εργαλείου.  
Ζτςι, όςο καιρό κα παραμείνει ςτθν πρωτεφουςα αυτόσ ο «ερθμίτθσ», κα βρίςκεται ςτθν 
πραγματικι ζρθμο τθσ Άμμου δίχωσ οάςεισ για καταωφγιο, τϊρα και για τθν επερχόμενθ 
Αμμοκφελλα, για τθν οποία όλοι εργάηονται πιπιλίηοντασ τθ λζξθ ειρινθ και άλλεσ 
κουωότθτεσ, που διακοςμοφν τον ενιαίο, αγριότερο και δαιμονικότερο νεοβαρβαριςμό δια 
τθσ ευκφγραμμθσ «Ρροόδου», αλλά και των αρχαϊςμϊν ςε παρόν και μζλλον.  
Στο μεταξφ, αιςκθτιςμοί του «ωιλελευκεριςμοφ» και ςοςιαλιςτικοί ρεαλιςμοί δεξιοφ και 
αριςτεροφ κατατεκζντοσ ςιματοσ οφτε για μια ςτιγμι εκ τθσ «πνευματικισ καλλιζργειασ» 
τουσ δεν τολμοφν να ωανταςτοφν το πόςο ανόθτα ετεροκίνθτοι και πονθρά υπολογιςτικοί 
αυτομάτωσ αωινονται να είναι, από εντόσ και από ζξω, ωτθνοί κεατρίνοι τραγικισ 
αςτειότθτασ καιροςκοπιςμοφ και «υπζρτατθσ κυςίασ»: όςοι αςωυκτιοφν ςε νεκροβίωςθ 
χωρίσ διζξοδο, πολφ πρόκυμα κυςιάηουν άλλουσ για να κυςιαςτοφν κι αυτοί με τθ ςειρά 
τουσ, «υπζρ πατρίδοσ, ιδεολογίασ ι κρθςκείασ» και λοιπά προςχιματα, επειδι ωοβοφνται 
να αναλάβουν απ' ευκείασ τθν ευκφνθ δολιοωκορϊν, ωόνων και αυτοκτονίασ.  
Με τζτοιεσ διαπιςτϊςεισ, εντοφτοισ, ο «ερθμίτθσ» τουσ αιςκάνεται ωσ ακϊουσ ι αωελείσ 
ςυνανκρϊπουσ, πάντα ωιλικά ωερόμενοσ, παρ' ότι ςε λίγεσ περιπτϊςεισ κάπωσ αυςτθρά. 
Αλλά αυτό καμιά ςθμαςία δεν ζχει, οφτε ςτάλα ςτον ωκεανό τθσ ακατανοθςίασ.  
Τα όςα ςυμβαίνουν εντόσ μασ και ζξω μασ είμαςτε εμείσ οι ίδιοι και δεν υπάρχει 
δυαδικότθτα μεταξφ κεατι και κεϊμενου, δράςτθ και δρϊμενου, οφτε υπάρχει διαωορά 
μεταξφ ψυχολογικοφ κζντρου και περιωζρειασ του εγωκεντριςμοφ μασ.  
Γι’ αυτό, δεν ςθμαίνει κάτι ςθμαντικό και πρακτικό θ καταπίεςθ, εξιδανίκευςθ ι εξαωάνιςθ 
των ςυνδρόμων και των ςυμπτωμάτων τθσ περιωζρειασ, αωοφ το κζντρο, όπου εδρεφει ο 



προςωπικόσ και ομαδικόσ εγωιςμόσ, χυδαίοσ και λεπτεπίλεπτοσ, παραμζνει ακμαίο και 
δυναμικότατο, απορροωϊντασ τθν περιςςότερθ ενζργεια προςϊπων και ομάδων, 
αωινοντασ τα ανκρϊπινα όντα ςτεγνά, νευροψυχικά και άριςτθσ εκλογικεφςεωσ, όχι όπωσ 
τα άγρια κθρία που όταν χορταίνουν θςυχάηουν, αλλά πάντοτε και παντοφ ςαδομαηοχικισ 
ακόρεςτθσ επικετικότθτασ.  
 «Ευτυχείσ» οι δίχωσ λογικι ςυνοχι τρελοί, που διαπράττουν με λζξεισ τθσ επιωάνειασ ι του 
βάκουσ, τα όςα επιςτθμοποιθμζνοι, πολιτικοποιθμζνοι και κρθςκειοποιθμζνοι δια τθσ 
ατςαλζνιασ λογικισ άλλοι τρελοί διαπράττουν με πράξεισ απερίγραπτθσ κακίασ ι βλακείασ.  
Μπορεί να ειπωκεί ξανά ότι αυτό είναι ΓΕΓΟΝΟΣ. Πχι κεωρίεσ, ερμθνείεσ, ιδεολογίεσ, 
κεολογίεσ, κοςμολογίεσ, ψυχολογίεσ, παραψυχολογίεσ, και άλλα τινά, λακεμζνα ι ςωςτά, 
και το ότι ο ιλιοσ δεν είναι όπωσ «διαπιςτϊνουν» ειδικοί, αλλά είναι μια περιωζρεια 
«τρφπασ» απ' όπου εξζρχεται το ωωσ από αλλοφ.  
 
Τα αωινει όλα. Μζνει μόνον θ αγάπθ του 
για τθσ ωφςεωσ τα τζκνα και του κείου του απροςμζτρθτου.  
Δεν ζχει ςτιριγμα το Εγϊ.  
Ο χρόνοσ εξαρκρϊνεται, μζνει οντότθτα γυμνι 
χωρίσ ωανταςιϊςεων πόκουσ και ωόβουσ.  
Πλα κινδυνεφουν, όλα ροϊκά,  
ςυνκζςεισ, αλλαγζσ και ςταςιμότθτεσ.  
Το μόνο ςτακερό, απλότθτα 
και διαυγισ αντίλθψθ του όντοσ.  
Μασ ορίηουν οι κλίμακεσ μνιμθσ κρυωισ 
αλλά δεν ζχει μνιμεσ θ αλικεια, ωευγαλζα, του Εξαίωνθσ:  
πάντοτε νζα και γυμνι, από ςτιγμι ςε ςτιγμι. 
 
 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΥΤΡΕ 
 
Από κάπωσ μετακινοφμενθ ςκοπιά, μποροφμε να ξανακζςουμε το ωλζγον ηιτθμα ςχζςεωσ 
του ανκρϊπου προσ όλα εντόσ μασ κι ζξω μασ, ωσ βακμίδεσ παραλλθλίασ κόςμων και 
γεωυρϊςεων.  
Για να επικοινωνιςουμε, χρειάηεται να είμαςτε μοναχικοί, δθλαδι ακεραιωμζνοι, όχι 
κομματιαςμζνοι ψυχολογικά, κοινωνικά ι όπωσ αλλιϊσ.  
Σε βακμό που αυτό δεν ςυμβαίνει, τότε ςυμβαίνει μωνοτιςμόσ, ι ςυνταφτιςθ κάποιου από 
τα κομμάτια προσ άλλο κομμάτι ςε αυτοςφγκρουςθ και αλλθλοςφγκρουςθ εντόσ μασ κι ζξω 
μασ.  
Συμβαίνουν πολλϊν ειδϊν ςυνταυτίςεισ προσ κομμάτια εαυτοφ, άλλων και κόςμου, 
κομμάτια εικονικά, όπωσ και προσ τθ λζξθ «κεόσ» ι όποιαν άλλθ λζξθ και εικόνα ι νόθμα, 
ωορτιηόμενα από τθν ενζργεια μασ, μετατρεπόμενοι ςε ςκοτεινά λάκθ, κίνθτρα και 
αλλοπρόςαλλεσ επικυμίεσ που δεν είναι βιολογικζσ και πνευματικζσ ανάγκεσ, αλλά 
παρεκτροπι τθσ ενζργειασ από ψυχικζσ και άλλεσ πλθγζσ των αιϊνων και του παρόντοσ 
βίου, που μετατρζπονται ςε δυςαρμονίεσ, ωόβουσ, μίςοσ.  
Υπάρχουν ςυνταυτίςεισ «κετικζσ», αρνθτικζσ, αμωίτροπεσ και πολφτροπεσ, με τα εντόσ του 
εαυτοφ και με το είδωλό του, όπωσ και ςυνταυτίςεισ με πρόςωπα, ομάδεσ, τόπουσ, 
καταςτάςεισ, ιδζεσ, νοιματα, ςυςτιματα, πρότυπα, ιερότθτεσ, ιεροςυλίεσ, κοςμοείδωλα, 
ακόμα και το χριμα, το κτίςμα, τα ζπιπλα.  
Θ ηωι μασ και οι ηωντανζσ μασ ςχζςεισ δεν υπάρχουν, οφτε καν το ςαρκικό μασ ςϊμα χωρίσ 
τισ ψυχολογικζσ επεμβάςεισ μασ που το κακιςτοφν δυςλειτουργικό, εκ τθσ δυςλειτουργίασ 
του οποίου βαςανιςτικά υποωζρουμε, ενιςχφοντασ τισ ψυχολογικζσ και κοινωνικζσ μασ 
ανωμαλίεσ και νοςθρότθτεσ.  
Οι διάωορεσ βακμίδεσ και είδθ ποιότθτασ, ουςίασ και επίκτθτων, αποτελοφν κυρίωσ τθν 
κρυωι μνιμθ αιϊνων και τισ βακμίδεσ κλθρονομικότθτασ, από όπου οι διάωοροι τφποι 
ανκρϊπων και δυνατοτιτων τουσ. Το ωανερό μνθμονικό αποτελεί κάτι μικρό και ςχεδόν 
ανίςχυρο, μαηί με τθ λογικι και τθ λογιςτικι του, εάν δεν λειτουργεί επαρκισ επίγνωςθ και 
εγριγορςθ.  



Και μόνον αυτά τα λίγα περιλθπτικά, είναι αρκετά για να γίνει αντιλθπτό εκ μζρουσ 
απροκατάλθπτων, θ αωζλεια κεωριϊν, ιδεολογιϊν, πρακτικιςμϊν και μωροπιςτιϊν, που 
κάνουν αυκαίρετεσ αωαιρζςεισ επί αωαιρζςεων, κομματιάηοντασ, ςτεγανοποιϊντασ 
ψυχιςτικά, κοινωνικά, ωυςικά, παραωυςικά και όποια άλλα κομματάκια λεκτικοποιϊντασ 
τα, ςαν να ιταν τα ςφμβολα πραγματικότθτεσ, ανυποψίαςτοι ι πονθροί ειδωλολάτρεσ και 
ωραςεολόγοι, ςαν να μθν υπιρχε τίποτε άλλο, οφτε ςχζςεισ, οφτε κίνθςθ τθσ αντίλθψθσ 
εαυτοφ, άλλων και κόςμου, οφτε Υπερνομία και Κεόσ κοςμοποιοφμενοσ και ακοςμικόσ, 
αλλά για «κριςκουσ» μόνον θ δικι τουσ λζξθ «κεόσ» ι ό,τι άλλο εξ αυτισ τθσ λζξεωσ.  
Ζτςι, ο κάκε τζτοιοσ άνκρωποσ, είναι αντανάκλαςθ ειδϊλων αυτιςμοφ.  
Από ιςτορίεσ των πνευματικϊν καλλιεργειϊν, τεχνϊν, κρθςκειϊν, επιςτθμϊν και 
ανκρωπολογιϊν, προκφπτει χάοσ αντικζςεων, αντιωάςεων και αντινομιϊν, όπωσ και από 
διάωορεσ κοινωνιολογίεσ και πολιτικζσ «ωιλοςοωίεσ» μαηί με αντίςτοιχεσ δθμαγωγίεσ, 
«ορκολογιςμοφσ», «ωωελιςμοφσ» και «πρακτικιςμοφσ».  
Εντοφτοισ, από αυτό το γεγονόσ, ςπουδαίεσ αυκεντίεσ, οπαδοί και επίγονοι και άλλοι, δεν 
προβλθματίηονται, αλλά εξακολουκοφν να κομματιάηουν εικονικά, να ςτεγανϊνουν και να 
ανακθρφττουν το κάκε κομμάτι ότι είναι θ μοναδικι και αποκλείουςα πραγματικότθτα και 
αλικεια.  
Ρίςω από αυτά τα τερατϊδθ «αλάκευτα», από εντόσ κι από ζξω αλλοπρόςαλλα, όςο κι αν 
καλφπτονται με λογικότθτεσ και με ωραίεσ δομιςεισ ωράςεων, εννοιϊν και 
«πρακτικοτιτων» ι ακτιβιςμϊν και εξαναγκαςμϊν, είναι ολοωάνερθ θ αγωνία και θ 
διαμάχθ, όχι για χάρθ τθσ αλικειασ και τθσ όποιασ πραγματικότθτασ ι ευτυχίασ, επιβίωςθσ 
ι κάποιου ςυνόλου, αλλά για τθ μανιϊδθ επικράτθςθ αυτοφ ι του άλλου προςωπικοφ και 
ομαδικοφ εγωκεντριςμοφ, αωοφ ο αυτιςμόσ απ' όποιεσ αιτίεσ και περιςτάςεισ κυβερνά τθν 
πεςμζνθ ανκρωπότθτα και τα ψυχοκοινωνικά τθσ κομμάτια.  
Σπουδαίοι ωιλόςοωοι, επιςτιμονεσ, πολιτικοί, ιεράρχεσ και άλλοι, μαηί με τα ςωςτά, 
ςωθνϊνουν και ανοθςίεσ και πολλά, τα οποία είναι εφκολο να εξακριβωκοφν ι και 
απευκείασ να γίνει αντιλθπτό το λάκοσ ι το αυκαίρετο. Δεν υποδθλοφν καν ότι πρόκειται 
περί υποκζςεων για να ςυμπλθρωκεί το κλειςτό ςφςτθμα ι πρότυπο.  
Αντίςτοιχα ςυμβαίνουν από εποχι ςε εποχι. Κάκε εποχι ανακθρφςςεται επίςθσ αλάκευτθ, 
αμιγισ, πρωτοποριακι, ενϊ απλϊσ ζχει αλλάξει κατεφκυνςθ, αγνοϊντασ ι περιωρονϊντασ 
παρελκόντοσ διαπιςτϊςεισ και κατορκϊματα, και ωορϊντασ παρωπίδεσ, μιπωσ τυχόν 
ςτραωεί το βλζμμα προςοχισ δεξιά ι αριςτερά, άνω ι κάτω, αλλά πάντα κατευκείαν και 
ςφμωωνα προσ κατεςτθμζνων και αντικατεςτθμζνων εποχικοφ δικτφου ψυχολογικϊν, 
κοινωνικϊν και άλλων παγιδεφςεων.  
Τζτοιεσ προςκολλιςεισ ςε αωαιρζςεισ, ςε ωραςεολογίεσ και ςε άλλεσ εικονικζσ 
βεβαιότθτεσ, ζχουν ςτιριγμα τθ βιολογικι αγωνία, ςε ςυνδυαςμό προσ τθν ψυχολογικι και 
τθν κοινωνικι παραπλάνθςθ.  
Ο εγκζωαλοσ για να λειτουργιςει ςωςτά ςτο επίπεδό του, όπωσ και θ εξ αυτοφ ςκζψθ που 
δεν είναι άχρονθ νοθμοςφνθ και αιςκαντικότθτα, αλλά μόνον λογικι και λογιςτικι δια των 
νεκρϊν δεδομζνων ι γνϊςεων, μεκόδων και τεχνιςμϊν παρελκόντοσ, χρειάηονται 
αςωάλεια ι ψευτοαςωάλεια και τα ςτοιχειϊδθ βιολογικϊν και πνευματικϊν αναγκϊν, 
αωοφ ο άνκρωποσ είναι πολυεπίπεδθ, ετερογενισ και αλλοπρόςαλλθ οντότθτα, χωρίσ 
ακεραίωςθ, επειδι λιγοςτοί χρθςιμοποιοφν τθ δυνατότθτα για απελευκζρωςθ τθσ 
αντίλθψθσ, για κινθτικότθτα, οριηόντια, κάκετα και πζρα απ' αυτά τα δυο, ωσ ανωτζρων 
βακμϊν εγρθγόρςεωσ χαριςματικισ από ωφςθ και κεό.  
Ζτςι, αντί για ηωι κι επιβίωςθ του όντοσ που λζγεται άνκρωποσ, αγωνίηεται να επιβιϊνει 
ζνα ωάνταςμα ψευτοχπάρξεωσ, ο προςωπικόσ και ομαδικόσ εγωιςμόσ, εναντίον των 
ωορζων και παντόσ ηϊντοσ και υπάρχοντοσ.  
Με μαγικι τζχνθ, το Εγϊ απορροωά ςχεδόν όλθ τθν ανκρϊπινθ ενζργεια και απ' όπου 
αλλοφ κατορκϊνει, ωορτίηοντασ τα κυκλϊματά του με αυξομειϊςεισ ωαφλων κφκλων και γι' 
αυτό δφναται να ςυνεχίηει τθν «φπαρξθ» και κολαςμζνθ δράςθ του.  
Τρόμοσ και ωόβοσ κατζχει το Εγϊ και μόνον με τθν ιδζα ι τισ λζξεισ ότι μπορεί να ελαττωκεί 
ι να διακοπεί μια τζτοια ςυνζχεια και διάρκεια ι «ακαναςία», ζςτω και ωσ υςτεροωθμία.  
Θ παρανοϊκι μανία του Εγϊ, επιμζνει να καταργιςει το Μθ Εγϊ, το Άλλο, όποιο κι αν είναι 
αυτό.  
Αλλά αν κατόρκωνε κάτι τζτοιο, κα πάκαινε ακριβϊσ και αμζςωσ αυτό που ωοβάται μιπωσ 
πάκει: τθ βαςανιςτικι διακοπι κλοπισ τθσ ενζργειασ και τον κάνατό του μζςα ςε εωιάλτεσ 



δίχωσ αντίκριςμα κόςμου, μζχρισ εξαντλιςεωσ των υπόλοιπων τθσ αποκθκευμζνθσ, 
κλεμμζνθσ ενζργειάσ του.  
Πςο το Εγϊ περιορίηεται ςε διαβολικά τεχνάςματα, δίχωσ να τείνει προσ τθ ςατανικότθτα 
και τον υπερςατανιςμό, υπάρχει ακόμα περικϊριο για τθν επιςτροωι του ωορζα προσ τθ 
ηωι, δια τθσ μετανοίασ εκ βακζων, όχι ςτο πλαίςιο τθσ ςκζψθσ, τθσ λογικισ τθσ και των 
ωραςεολογιϊν και των εικόνων.  
Ο εγωιςμόσ δρα ςε δυο πραγματικότθτεσ, τθν κακθμερινι και τθ λεγόμενθ 
παραψυχολογικι ι παραωυςικι, θ οποία είναι θ εκτενζςτερθ και δυναμικότερθ λειτουργία 
του ςαρκικοφ αιςκθτθρίου ςε βακμίδεσ άλλου επίπεδου, το οποίο παρερμθνεφουν ι 
πιςτεφουν ότι είναι το υπερωυςικό, ενϊ είναι θ περιοχι τθσ λευκισ και τθσ μαφρθσ μαγείασ, 
ακόμα και ςε ψευτοκρθςκείεσ τυπολατρειϊν, που πιςτεφονται ςαν να ιταν κρθςκείεσ.  
Ζτςι ο χοντρικά και λεπτεπίλεπτα επίμονοσ και μανιϊδθσ προςωπικόσ και ομαδικόσ 
εγωκεντριςμόσ, διακζτει πολλά ςτθρίγματα ψεφτικα, κλεμμζνθσ ενζργειασ.  
Σε αυτι του τθν πανουργικι μθχανορραωία, βοθκιζται πολφ από τθν μετατροπι τθσ 
ωανερισ μνιμθσ ςε κρυωι ανά τουσ αιϊνεσ και ςτον παρόντα εκάςτοτε βίο.  
Ζτςι, ωσ ανκρϊπινα όντα, των κατθγοριϊν, εκτόσ από λίγεσ εξαιρζςεισ, ζχουμε ςκοτεινά 
κίνθτρα και αλλοπρόςαλλεσ επικυμίεσ που δεν είναι βιολογικζσ και πνευματικζσ ανάγκεσ, 
αλλά νοςθρότθτεσ, ςυγκροφςεισ και δυςτυχίεσ.  
Υπάρχει όμωσ και θ άχρονθ αιςκαντικι νοθμοςφνθ, θ οποία δεν ζχει ςυνζχεια οφτε αωινει 
μνθμονικά ίχνθ, τουλάχιςτον ςτα κατϊτερα επίπεδα λειτουργιϊν τθσ ηωισ, αλλά ωσ είδοσ 
εμπνεφςεωσ ειςχωρεί ακαριαία και αποςφρεται.  
Αυτό το ςτιγμιαίο εξαίωνθσ ωσ κζντριςμα, το παίρνει ο νουσ και το αίςκθμα υλοποιϊντασ το 
και μεταωράηοντάσ το ςε χρόνο, αντίςτοιχα προσ τθν ποιότθτα, τθν ουςία και τα επίκτθτα 
δεδομζνα εκάςτου δζκτθ, εάν το προςζξει ι ενδιαωερκεί.  
Εκτόσ από αυτι τθ γζωυρα εκ βακμίδασ του άχρονου προσ βακμίδα του χρόνου, υπάρχουν 
δυνατότθτεσ γεωυρϊςεων μεταξφ προςϊπων, ηϊων και λοιπϊν.  
Για να ςυμβεί επικοινωνία χρειάηεται να υπάρξει το ίδιο ενδιαωζρον και θ ίδια ζνταςθ 
προςοχισ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι ςχζςεωσ, και όταν ακόμα λείπουν οι λζξεισ και άλλα 
ςφμβολα.  
Χωρίσ μια κάποια βάςθ ενδιαωζροντοσ και προςοχισ, όςο κι αν είναι ςωςτζσ, ςαωείσ και 
πολφ γνωςτζσ οι λζξεισ και άλλα ςφμβολα, δεν μπορεί να ςυμβεί οφτε τυπικι, λεκτικι 
ςυνεννόθςθ.  
Μεταξφ όποιων όντων του ίδιου κφματοσ, αιςκαντικότθτασ, θ επικοινωνία ςυμβαίνει 
αμζςωσ, χωρίσ να προωτάςει θ ςκζψθ να το αντιλθωκεί, επειδι είναι πάντα παρελκόν και 
αργόρυκμθ, εχκρικι προσ τθ γοργόρυκμθ ηωντάνια του υγιοφσ αιςκιματοσ ακεραιότθτασ, 
δίχωσ τισ ψυχολογικζσ και άλλεσ ςυγκροφςεισ ι ωραγμοφσ.  
Θ τζλεια επικοινωνία ςυμβαίνει όταν ο νουσ, που δεν είναι ςκζψθ, ενϊνεται μαηί με το 
αίςκθμα, που δεν είναι ρομαντιςμοί και ςυναιςκθματιςμοί του Εγϊ.  
Ελάχιςτθ αντανάκλαςθ τζτοιασ επικοινωνίασ, ωσ ζκωραςθ, όχι πάντοτε επιτυχθμζνθ, μπορεί 
να ςυμβεί ςε τζχνεσ, δϊκε και πζρα από κάκε τεχνοτροπία, ιδίωσ ςτθν αλθκινι λυρικι 
ποίθςθ, θ οποία χρειάηεται, κι αυτι, τον κατάλλθλο δζκτθ.  
Αυτά που λζνε δθμαγωγοί ι αωελείσ, να γίνονται όλα «απλά» ι «κατανοθτά» για τουσ 
πολλοφσ, για το λαό, είναι μια ιςοπζδωςθ δια τθσ βλακείασ.  
Πςοι αγαποφν το λαό δίχωσ φποπτα κίνθτρα, ασ ωροντίηουν να ζρκει ο λαόσ ςε 
ποιοτικότερο επίπεδο επικοινωνίασ. Αλλιϊσ κα ςυνταυτίηεται με τθν μπάλα ποδοςωαίρου 
και τισ κλωτςιζσ εξαγοραςμζνων παικτϊν από ςατανοειδι πολιτικά και άλλα παραςκινια ι 
προσ άλλεσ «λαϊκζσ» ςυνταυτίςεισ νεοβαρβάρων, μειονεξίασ αβυςςϊδουσ και αλαηονείασ, 
που δεν αωινει καμιά γζωυρα να λειτουργεί ωανερά.  
Γιατί απαιτοφν τα πάντα να γκρεμιςτοφν ςε ιςοπζδωςθ;  
Πςοι δεν ςυμωωνοφν με τουσ νεοβαρβαριςμοφσ τθσ εκλογικευμζνθσ τρζλασ του ςθμερινοφ 
διεκνοφσ πολιτιςμοφ των ςταλινοχιτλεροψευτοδθμοκρατϊν και των ςυνοδοιπόρων τουσ, 
εάν δεν είναι απακείσ εξ εκωυλιςμϊν και εξαντλιςεων, είναι λογικό να κάνουν κάτι άλλο, 
δρϊντασ ι απζχοντασ, ιδίωσ περιςςότερο από εντόσ, παρά κορυβωδϊσ απ' ζξω.  
Μεταξφ άλλων, χρειάηεται να ζχουν πρακτικότθτα τθσ ςωςτισ αντίλθψθσ των γεγονότων 
όπωσ πράγματι ςυμβαίνουν ςε διάωορα επίπεδα.  
Οι νεοβάρβαροι ιςοπεδωτζσ μεταχειρίηονται τθ λογικι, τον ωωελιςμό, το ςεξ, τισ λζξεισ 
αςωάλεια, ευχαρίςτθςθ, άνεςθ, πατρίδα, λαόσ, ελευκερία, άμυνα και παρόμοια ι 
κρθςκεία, για να υπνωτίηουν και να κυριαρχοφν μθδενιςτικά δια των πρακτόρων και των 



αωελϊν. Αυτό είναι ολοωάνερο διεκνϊσ, για όςουσ διακζτουν ακόμα ςτοιχειϊδθ 
νοθμοςφνθ και ηωτικότθτα κακαρι.  
Τι μποροφν να αντιτάξουν ςε αυτι τθ διεκνι, λογιςτικότατθ μαηικι τρζλα;  
Βεβαίωσ, ποτζ βία και πόλεμο, οφτε ςυνοδοιπορία από εντόσ. Αλλά τι;  
Είδωλα εαυτοφ, άλλων, κόςμου και «κεόσ» δικισ τουσ καταςκευισ, κλζβουν ςχεδόν όλθ τθν 
ανκρϊπινθ ενζργεια, αρχίηοντασ να κλζβουν και από ό,τι άλλο τθσ γιινθσ ωφςθσ, ζωσ ότου 
από εντόσ και κάπωσ από ζξω, κάτι άλλο τουσ ςταματιςει.  
Δίχωσ αυτι τθν ζγκαιρθ επζμβαςθ, οι μθδενιςτζσ και οι αωελείσ κα εξακολουκοφν τον 
Πλεκρο, ςφμωωνα και με τθν Αποκάλυψθ.  
Ρλανιτεσ, θλιακά ςυςτιματα και γαλαξίεσ ερθμϊνονται, διαλφονται ι και ανατινάςςονται 
κάκε τόςο, χωρίσ αυτό να είναι λφςθ, επειδι, δεν είναι μόνον θ ηωι δφςκολθ, αλλά και ο 
άλλοσ κάνατοσ είναι ακόμα πιο δφςκολοσ, αωοφ δεν ςκοτϊνουν τα πυροβόλα, οφτε τα 
μαχαίρια, τθν ψυχι ι ό,τι δίχωσ ςαρκικι φλθ.  
Ρράκτορεσ και αωελείσ των αρχιμθδενιςτϊν του πλανιτθ, προςωζρουν κεραπείεσ και 
ςωτθρίεσ, ποτζ προλθπτικότθτεσ και ριηικζσ αλλαγζσ. Το πρόγραμμά τουσ είναι να 
επιδιορκϊνουν, για να ςυνεχίηουν τα κορόϊδα και οι πράκτορεσ τθν αναπαραγωγι του ίδιου 
μθχανιςμοφ διεκνϊσ, εντόσ των ηευγϊν τθσ αντίκεςθσ, αλλά με δολιότερα ελκυςτικοφσ 
τρόπουσ, ϊςτε, αυτά που υποβάλλονται και επιβάλλονται εκ των άνω, να ειςζρχονται ςτισ 
ψυχζσ, ςτα ςαρκικά κφτταρα και ςτα ιδρφματα, και να εξζρχονται κατόπιν από αυτά, εκ των 
κάτω, ωσ λαοπρόβλθτα και λαοωιλι αιτιματα.  
Ζτςι, αυτά που «κζλουν» οι λαοί, δεν είναι κάτι άλλο, παρά μόνον αυτά που ζχουν 
ςχεδιάςει οι αρχιμθδενιςτζσ και αρχιςατανιςτζσ μετεμωιεςμζνοι ςε προςτάτεσ, 
διαωωτιςτζσ, κεραπευτζσ και ςωτιρεσ.  
Γι' αυτό υποπτεφονται κάκε άλλου είδουσ μεταμωίεςθ, που δεν ζχει αποδείξει ςτακερι 
ςυνενοχι και ςυνζργεια.  
Ζτςι, εςωτεριςμοί, μεςοτεριςμοί και παρόμοια ανά τουσ αιϊνεσ διωγμϊν και ςταυρϊςεων, 
μπορεί να μθν χρειαςτοφν ςτθν εποχι μασ, επειδι οι εκ των άνω ψυχικζσ δθλθτθριάςεισ και 
ςωματικζσ επίςθσ και όπωσ αλλιϊσ, μπορεί να μετατρζψουν τουσ πλθκυςμοφσ ςε πολτοφσ 
διαςτρευλϊςεων, εκωυλιςμϊν και αλαηονικϊν παραλογιςμϊν, ϊςτε να αθδιάηουν και να 
επιτίκενται προσ ό,τι πλθςιάηει για ςτοιχειϊδθ νοθμοςφνθ, κατανόθςθ, υγεία, ειρινθ, 
ζντιμο διάλογο κι ζντιμθ ςυνεργαςία.  
Τότε, κακϊσ ζχουν εξαςωαλιςμζνθ τθ βλακεία και τον εκωυλιςμό των κάτω, οι άνω 
αρχιδολιοωκορείσ διεκνϊσ, άνετα μποροφν να παραςταίνουν κατανόθςθ, υγεία, ειρινθ, 
ζντιμο διάλογο, ζντιμθ ςυνεργαςία, για δολιότερθ Κακουργία.  
Αλλά, όςοι δεν ζχουν τζτοια κίνθτρα, εάν πραγματικά είναι διαωορετικοί, ωροντίηουν να 
γνωρίηουν τον εαυτό τουσ και το περιβάλλον, ιδίωσ τζτοιο κοινωνικό περιβάλλον των επάνω 
και των κάτω ενιαία κι εκλογικευμζνα τρελϊν εγωμανϊν.  
Οωείλουν επίςθσ να ζχουν υπόψθ τουσ όλα τα διαβολικά τεχνάςματα, τισ μθχανορραωίεσ 
και τισ διπλωματίεσ τθσ εγωμανοφσ ςκζψθσ γενικά και ςυγκεκριμζνα, αντίςτοιχα προσ τθν 
περίπτωςθ που ςυναντοφν, δίχωσ να ζχουν και να κζλουν τίποτε ψυχολογικά δικό τουσ, 
εκτόσ από τισ ςτοιχειϊδεισ βιολογικζσ ανάγκεσ.  
Και οπωςδιποτε να ζχουν τθ «ρευςτι» τζχνθ τθσ αλλθλεγγφθσ προσ ό,τι υγιζσ.  
Εντοφτοισ, μια τζτοια αλλθλεγγφθ, ςπανιότατα ςυμβαίνει ςε λίγουσ και ςε όςουσ 
ςυνδυάηουν τον κάποιο εγωιςμό τουσ, προσ το καλϊσ εννοοφμενο ςυμωζρον αυτϊν και των 
όςων προσ τουσ οποίουσ ςχετίηονται ι τολμοφν ςωςτι αλλθλεγγφθ.  
Κοινωνιολογικοί, ωιλοςοωικοί, ψυχολογικοί, παραψυχολογικοί, αιςκθτικοί και άλλοι 
δογματιςμοί ακαδθμαϊςμϊν, κρθςκευτιςμϊν και όλων των προ-υπζρ-μετά-παρά «ιςμϊν», 
από αρχαίουσ καιροφσ διεκνϊσ, όπωσ και ςτθν εποχι μασ, κατακλφηουν τθν Αγορά, επίςθμα 
και ανεπίςθμα, ςυνικωσ ςε πολιτικά και παραπολιτικά πλαίςια τθσ κάκε μόδασ, μαηί με τισ 
εκάςτοτε ςαρκοϊατρικζσ, ψυχιατρικζσ και άλλεσ μανίεσ διαωϊτιςθσ, προςταςίασ, 
διαπαιδαγϊγθςθσ, κεραπείασ και ςωτθρίασ άλλων, ενϊ αυτοί αποκρφπτουν το προςωπικό 
τουσ γεγονόσ ςκοταδιςμοφ, ςυγχφςεωσ, ωοβίασ, νοςθρότθτασ και ςαδομαηοχικισ 
επικετικότθτασ, αςχιμιασ όλων των ειδϊν, αρρυκμίασ, δυςαρμονίασ ςχζςεωσ προσ όλουσ 
και όλα, και προςωπικισ δυςτυχίασ με πλθκωριςμοφσ αυτοαντικζςεων και 
αυτοαντιωάςεων.  
Σοωολογιότατοι και επαγγελματικότατοι αλαηόνεσ όταν δεν βρίςκουν πια οπαδοφσ ι 
πελάτεσ, αναμορωϊνονται από παραδοςιακοί κάτοχοι γνϊςεων ςε επίπεδο ςτεγνισ 



ωραςεολογίασ παπαγάλων ι πικικων ακαδθμαϊκότατων ι εξ αντιπαραδόςεων τυωλισ 
ανταρςίασ αντίςτοιχων παπαγαλιςμϊν και πικθκιςμϊν, εξ ίςου άριςτθσ ςτεγνότθτασ.  
Ζτςι, νζοι ςυρμοί κατακλφηουν τθν Αγορά και νζεσ ελπίδεσ για κεραπείεσ και 
ςωωρονιςμοφσ, ϊςτε με βλακωδζςτερεσ εξορμιςεισ να αναπαράγονται περιπλοκότερεσ και 
βακφτερεσ οι παλιζσ αντικζςεισ, αντιωάςεισ, αντινομίεσ και δυςτυχίεσ, με νζα δεδομζνα εξ 
αρχαϊςμϊν προσ μελλοντιςμοφσ παρελκόντοσ.  
Άλλοτε υπιρχε το κρθςκευτικό λειτοφργθμα τθσ εξομολόγθςθσ που κατάντθςε ςκοταδιςμόσ 
εξομολόγων προςωπικισ ςαδιςτικισ ευχαριςτιςεωσ εναντίον δυςτυχϊν εξομολογοφμενων 
- τρομοκρατοφμενων υπζρ τθσ κατεςτθμζνθσ ι τθσ αντικατεςτθμζνθσ ιδεολογίασ και πίςτθσ.  
Τθν αναξιοπιςτία και τισ καταχριςεισ «πνευματικισ ι ψυχικισ εξουςίασ» κρθςκειϊν και 
ακαδθμαϊςμϊν τθσ ςτειρότθτασ, δοκιμάηουν, ανά τουσ αιϊνεσ όπωσ και ςιμερα, να τθν 
αντικαταςτιςουν ςε περικϊρια ανοχισ, κάκε τόςο λιγοςτοί τολμθροί, που δεν 
παραςταίνουν πια τον γνϊςτθ, τον παιδαγωγό, τον κεραπευτι, τον ςωτιρα, αλλά με 
ταπεινοωροςφνθ ωσ ίςο προσ ίςουσ κάνουν ζντιμουσ διάλογουσ με όςουσ πράγματι 
ανθςυχοφν κι ενδιαωζρονται για τα προςωπικά τουσ και άλλα προβλιματα ςχζςεων και 
καταςτάςεων ςε πολλά επίπεδα.  
Αλλά και αυτά τα ωαινόμενα, τα μιμοφνται ςχεδόν αμζςωσ οι καιροςκόποι αγφρτεσ κι 
επαγγελματιςμοί, όταν δεν κθρφςςονται παράνομα και καταδιωκόμενα.  
Ζτςι και οι πιο μικρζσ και λιγοςτζσ γζωυρεσ γκρεμίηονται, ϊςτε μόνιμθ κατάςταςθ να είναι 
τα αντίκετα: πάγοσ ι χάοσ, ςε εναλλακτικότθτα ι ςυνφπαρξθ.  
Ο άνκρωποσ διακζτει δυο δυνατότθτεσ: να είναι τιποτζνιο καταςκεφαςμα των ςυνκθκϊν 
του βίου, ι αςυνκικευτθ θμικεϊκι οντότθτα, με πεδίο παιγνιδιϊν το ςφμπαν.  
Τι ςθμαίνει το κατ' εικόναν και κακ’ ομοίωςιν κεοφ;  
Στο βάκοσ, κάτω από χοντρικοφσ και λεπτεπίλεπτουσ προςωπικοφσ και ομαδικοφσ ωαφλουσ 
κφκλουσ ωανταςμάτων ωσ ψευτοοντότθτεσ εγωιςμοφ και αυτιςμοφ ναρκιςςιςτικϊν 
ειδϊλων χωρίσ άλλθ πραγματικότθτα και αλικεια εκτόσ από αυτι των πραγματοφμενων 
ωαφλων κφκλων από ψυχικζσ και άλλεσ πθγζσ, που όςο ενεργοποιοφνται τόςο ενιςχφονται, 
ζωσ ότου ςβθςτοφν από τθν εγριγορςθ ι ζωσ ότου εξοντϊςουν τον διαχρονικό ωορζα, ςτο 
βάκοσ υπάρχει ακόμα ςτθν ανκρωπότθτα ωσ ςφνολο, κάτι που αιςκάνεται το ψεφτικο και 
ωαςματϊδεσ «μόρωωμα».  
Αυτό το εκ βάκουσ κάνει ελάχιςτεσ ρωγμζσ κι ζρχεται ςτθν επιωάνεια διαςτρευλωμζνο κι 
εντοφτοισ δθλωτικό ζςχατθσ ανθςυχίασ του ανκρϊπινου όντοσ.  
Τζτοιου είδουσ ανθςυχία είναι ιερι, αλλά ανίςχυρθ δίχωσ τθν αιςκαντικι εγριγορςθ και τθ 
κεία Χάρθ.  
Θ αιςκαντικι εγριγορςθ, ζωσ ζνα κάποιο ςθμείο, διαλφει ςτοιχεία του αυτιςτικοφ 
ψευτομορωϊματοσ τθσ ψυχολογικισ χρονϊςεωσ των Ρλθγϊν, από όπου και αλαηονικι 
μειονεξία λακεμζνων τρόπων αναπλθρϊςεωσ και υπεραναπλθρϊςεωσ τθσ πρωταρχικισ 
ηωντάνιασ ωσ απευκείασ ολικι αντίλθψθ, απ' όπου δράςθ και αποχι ςωςτι, ςφμωωνα με 
τθ βακμίδα ηωισ, ενζργειασ και υλικότθτασ του όντοσ.  
Πςο πιο λιγοςτι και κομματιαςμζνθ θ εγριγορςθ, τόςο πιο κυρίαρχθ θ ςυνταφτιςθ προσ τα 
εντόσ και προσ τα ζξω, ςυνταφτιςθ «κετικι», αρνθτικι και πολφτροπθ, ωσ ψεφτικθ ζνωςθ, 
ενϊ κεατισ και κεϊμενο παραμζνουν χωριςμζνοι, αωοφ ο κεατισ είναι παρελκόν, 
βλζποντασ το ηωντανό παρόν δια των δεδομζνων τθσ νζκρασ που είναι και οι γνϊςεισ, 
παρελκόντα βιϊματα, εμπειρίεσ και κλθρονομιζσ πολυεπίπεδθσ κρυωισ μνιμθσ αιϊνων.  
Γι' αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει γζωυρα ι ςχζςεισ επικοινωνίασ και, όχι ςπάνια, οφτε ςε 
επίπεδο λζξεων και νοθμάτων.  
Ζτςι, εντόσ μασ υπάρχει θ αίςκθςθ ςτάχτθσ, παγωνιάσ, αςωυξίασ, από όπου οι χιλιάδεσ 
τρόποι ωυγισ, ενϊ τα εντόσ μασ ακολουκοφν όπου κι αν πάμε, ό,τι κι αν ποφμε, ό,τι κι αν 
κάνουμε.  
Σε ανεπίγνωςτθ απελπιςία ωσ αιςκαντικότθτά τθσ, παρά τισ ωλυαρίεσ τθσ ςκζψθσ και τισ 
ματαιοπονίεσ μεκόδων και «κεραπειϊν», ξεριηωμζνοι από τθ ηωι και το πνεφμα, 
ςυνταυτιηόμαςτε με πρόςωπα, καταςτάςεισ, φλεσ, ςυναιςκθματιςμοφσ του Εγϊ, ςκζψεισ, 
ιδεολογίεσ, κόμματα, κράτθ, χριμα, κτίςματα, ό,τι άλλο και όποια είδωλα εαυτοφ, άλλων, 
κόςμου, αγίων, κείων προςϊπων και του «κεοφ», όλα όπωσ εμείσ τα ωανταηόμαςτε να 
είναι και να ωζρονται, πάντα ςτθν υπθρεςία του προςωπικοφ και του ομαδικοφ 
εγωκεντριςμοφ μασ κι αυτοφ κομματιαςμζνου ςε ςφγκρουςθ εντόσ μασ κι ζξω μασ.  
Το κρυωό, διαςτρεβλωμζνο αιςκθτιριο ψυχισ, ότι υπάρχει κάτι δϊκε και πζραν του 
ναρκιςςιςτικοφ μασ ψευτομορωϊματοσ, μασ κάνει να λατρεφουμε ςαν να ιταν κεόσ, 



Υπερνομία, κεραπεία, ςωτθρία, ο πολιτικόσ, ο άρχοντασ του πλοφτου, του ςτρατοφ, τθσ 
κάκε ψευτοκρθςκείασ ο Ράπασ, θ όποια δφναμθ κι εξουςία υλικι, ςυναιςκθματικι, 
διανοθτικι και, γιατί όχι, για πολλοφσ, και μάλιςτα αξιοπρεπζςτατουσ, κεόσ είναι θ μπάλα 
του ποδοςωαίρου ςε κίνθςθ κλωτςιάσ, ο τίτλοσ, θ κοινι γνϊμθ, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το 
τςιγάρο, θ πορνεία, θ ςτζρθςθ, θ πατρίδα, το πρόγραμμα, θ γραωειοκρατικι κακιςιά ι 
κρόνοσ των γραωειοκζρβερων, θ ωιμθ, θ αςωάλεια, θ όποια ευχαρίςτθςθ, θ αυταπάτθ, θ 
απάτθ και θ μανία για τθ διάρκειά τουσ ωσ παράδειςοσ ι κόλαςθ για να μθν ςτρζωεται θ 
προςοχι ςτο ωλζγον επείγον ηωτικό πρόβλθμα και κάκε διαςκζδαςθ όςο κι αν ςτοιχίηει ςε 
ςυνζπειεσ, πόνουσ, οδφνεσ, ανίατα νοςιματα, πολζμουσ, καταςτροωζσ μορωϊν ηωισ και 
πατρίδων.  
Αναρίκμθτοι άλλοι τρόποι, υλικισ, ιδεαλιςτικισ, αςκθτικισ, κοινωνικισ, ωυςικισ και 
παραωυςικισ ωυγισ, και καταωυγι ςε ωλυαρίεσ, ζμμονεσ ιδζεσ, ςαδιςμοφσ, μαηοχιςμοφσ, 
γκαγκςτεριςμοφσ και ό,τι άλλο «υψθλό» ι «ταπεινό» ωσ πονθριά, για να εξαπατιςουμε 
κείεσ δυνάμεισ ι κοινωνικά ιςχυροφσ.  
Στο μεταξφ, ελλείψει άλλων ςτόχων, υπάρχει και θ νευρωτικι μανία κακαριότθτασ ι 
ακακαρςίασ και θ λατρεία των επίπλων ι του ςπιτιοφ αντί για τθ λατρεία του Κεοφ και θ 
αγάπθ προσ τον ςυνάνκρωπο και άλλα, ζξω από τισ αλεποωωλιζσ που τισ ονομάηουν 
οικογζνεια, που είναι πιο ςυχνά και περιοχι αγρίων κθρίων, βουβισ ι ζκδθλθσ διαμάχθσ 
εγωιςμϊν και ςυνταυτίςεϊν τουσ ςε αντιμαχίεσ και ςυμμαχίεσ.  
Τίνοσ εικόνα και ομοίωςθ αποτελοφν αυτά τα κακθμερινά, οικουμενικά γεγονότα μασ; 
Αυτισ τθσ περιόδου οι αςτοψευτοδθμοκράτεσ, ο Στάλιν, ο Χίτλερ, ο Χιροχίτο και οι πίςω 
από αυτοφσ, είναι θ ςυνζχεια άλλων περιόδων και εποχϊν.  
Αυτοί είναι ο κεόσ μασ και κάκε ιερότθτα. Αλλιϊσ δεν κα τουσ λατρεφαμε, δεν κα τουσ 
ακολουκοφςαμε, δεν κα εκτελοφςαμε τόςο πιςτά διαταγζσ και ςυνταγζσ τουσ οφτε κα 
τρζχαμε ςε άλλθ μάντρα, όταν μασ απογοθτεφει θ μάντρα ςτθν οποία πριν από λίγο 
ανικαμε. Οφτε για μια ςτιγμι δεν μποροφμε να μείνουμε κάπωσ χωρίσ ςυνταφτιςθ κι 
ζνταξθ βλακϊδθ, κυςιάηοντασ άλλουσ και πατρίδεσ, για να κυςιαςτοφμε κι εμείσ με τθ 
ςειρά μασ, όλοι μαηί αντίμαχοι και ςφμμαχοι, υπζρ πατρίδοσ, κρθςκείασ, ηωισ, επιβιϊςεωσ, 
ευχαριςτιςεωσ κι ευτυχίασ του Σατανά, κακϊσ παρακολουκεί πανευτυχισ τισ 
προετοιμαςίεσ για τον επερχόμενο δεφτερο διεκνι πόλεμο.  
Πςο πιο πυκνζσ και γριγορεσ οι ςυγκοινωνίεσ και οι πλθροωορίεσ, τόςο πιο κλειςτοί και 
αμακείσ ακοινϊνθτοι.  
 
Πλα τα ανοίγματα τα κλείςαμε 
ψυχζσ τραυματιςμζνων με κλειςτζσ τισ οπζσ προσ το 
ωωσ 
κλιμμζνθ ςκοτοδίνθ τθσ αωισ του κόςμου των άλλων.  
Γυμνότθτα με το άςτοργο ςκιόωωσ τθσ μόνωςθσ 
ίςωσ απλϊςεισ το χζρι ςου ςτρζωοντασ, τθσ παροχισ 
το διακόπτθ 
Θ Ραρουςία ςου, τότε, κα ωανεί 
ακϊα χϊρα πολυαγάπθτθ, ανεκτίμθτθ 
του Αποκλειςμοφ, λευτερωμζνθ χϊρα.  
 
 
 
 
 



 

 

 

ΜΕΡΙΚΕ ΑΠΟ ΣΙ ΚΡΙΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΕΡΓΑ ΣΟΤ ΖΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 
 
 
ΟΘΩΝ ΔΕΦΝΕΡ 
Το εντυπωςιακό αυτό βιβλίο του Ηιςθ Οικονόμου... δεν είναι υπερβολι να ποφμε, ότι 
πρόκειται για κάτι μοναδικό ςτο είδοσ του ςτθ χϊρα μασ, γιατί δεν ζχουμε ποτζ ςυναντιςει 
κάτι παρόμοιο ςτθν νεοελλθνικι γραμματεία... «Το Θμερολόγιο τθσ Ερθμιάσ και τθσ 
Σιωπισ» (Εκδόςεισ Ρολφτυπο, 1989), κα ςυγκινεί πάντα, (περιοδικό «Δαυλόσ» Λοφλιοσ 
1989). 
 
 
Π. ΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ 
Στο βιβλίο του Ηιςθ Οικονόμου: «Θ Γυναίκα τθσ ανδροκρατίασ και οι κοινωνίεσ των 
υπερκαταναλϊςεων» (Εκδόςεισ «ΡΟΛΥΤΥΡΟ», ςελ. 450), κίγεται ζνα πλικοσ κεμάτων, 
κρθςκευτικϊν, κοινωνικϊν, πολιτικϊν, κοινωνικισ ψυχολογίασ και ςυμπεριωοράσ, 
οικολογικϊν κ.λ.π. που αναδεικνφουν τθ ςκζψθ του ςυγγραωζα και τθν κριτικι κεϊρθςθ 
που κάνει... Θ ανάγνωςθ του βιβλίου του Ηιςθ Οικονόμου προκαλεί τον κάκε ςκεπτόμενο 
άνκρωπο, να πάρει κζςθ, να ενεργοποιθκεί κοινωνικά και πολιτικά, δρα ωσ μοχλόσ 
πολιτιςτικισ αωφπνιςθσ.( εωθμερίδα «Χριςτιανικι» 12 Σεπτεμβρίου 1991) 
 
 
Ν. Δ. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ 
Τϊρα που διαβάηω το «Μαφρο χιοφμορ γι` αυτά που μασ ςυμβαίνουν» (Εκδόςεισ 
Ρολφτυπο, 1988)... πάω να πιςτζψω πωσ ο Οικονόμου υιοκετεί ζνα είδοσ αντιτεχνικισ και 
αντιαιςκθτικισ για να μασ βεβαιϊςει με τραντάγματα, ότι το καράβι βουλιάηει και λοιπόν 
ασ μθν παρθγοριόμαςτε με τθν άψογθ ποίθςθ, (περιοδικό «ΑΝΤΛ» 8 Λουνίου 1989). 
 
 
ΒΑΟ ΒΑΡΙΚΑ  
...ο Ηιςθσ Οικονόμου τθσ «Ανάρρωςθσ» και των ςυλλογϊν που ακολοφκθςαν (για να μθν 
αναωζρω τα δοκίμιά του και τισ κεατρικζσ δοκιμζσ του) που τα επιτεφγματα τθσ ποίθςισ 
του δεν βρίςκονται μονάχα ςε πολφ ανϊτερο ποιοτικά επίπεδο από τθν προςωορά των 
περιςςοτζρων από τουσ ποιθτζσ, αλλά και επθρζαςαν ςθμαντικά πολλοφσ από αυτοφσ. Θ 
άγνοια, θ παράλειψθ, ελζγχει το ζωλο του επιχειριματοσ για «πρϊτουσ διδάξαντασ». 
(«Συγγραωείσ και Κείμενα», εκδόςεισ Ερμισ, 1975).  
...ζναν ποιθτι ςτθν πλιρθ ωριμότθτά του μασ αποκαλφπτει το «Σταυροδρόμι του χρόνου»... 
Ο λόγοσ εδϊ αντλεί τθν φπαρξι του από μια πλοφςια εςωτερικι ηωι και θ άμεςθ και κατ’ 
ευκείαν επαωι με ζνα υγιζσ ζνςτικτο δίνει ςτο ςτίχο παλμό και ςυγκίνθςθ. Υπάρχει ζνα 
ςυναίςκθμα ευκφνθσ ςε κάκε πνευματικι εκδιλωςθ του κ. Οικονόμου που ςε υποχρεϊνει 
να ςτακείσ και να προςζξεισ τθν εργαςία του... Διακρίνεισ μια ενιαία και αδιάςπαςτθ 
προςωπικότθτα κι ζνα δράμα που το ίδιο ςτο βάκοσ παίρνει ωςτόςο ςτθν εκδιλωςι του τισ 
πιο διαωορετικζσ μορωζσ. Είναι ίςωσ αυτό εκείνο που δίνει ατομικότθτα ςτουσ ςτίχουσ του 
κι ζνα χρϊμα τόςο ζντονα προςωπικό, που αναγκάηει ευκφσ από τθν πρϊτθ επαωι μαηί 
τουσ να αναγνωρίςει τον αυκεντικό χαρακτιρα τθσ δθμιουργίασ του ποιθτι. Θ μοίρα του 
ςφγχρονου πολιτιςμοφ είναι εκείνο που περιςςότερο από κάκε τι άλλο απαςχολεί τον 
ποιθτι. Κανζνασ άλλοσ, ίςωσ, δεν αιςκάνεται και δεν αποδίδει με τόςθ ζνταςθ το ςθμερινό 
αδιζξοδο, όςο ο κ. Οικονόμου.  
Θ διάςπαςθ και το χάοσ του κόςμου που μασ περιβάλλει, θ μεταβολι τθσ ηωισ, ςε μια 
πράξθ ολότελα τυπικι, το πλζγμα των άλυτων αντιωάςεων και ψυχϊςεων υπό τθν επιρεια 
των οποίων ηει ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ θ απειλι μιασ νζασ μεςαιωνικισ νφχτασ, που 
αωαιρεί κάκε δυνατότθτα επιβίωςθσ από το πνεφμα και ρίχνει ςτο περικϊριο τθσ ηωισ τον 



πνευματικό άνκρωπο, παραμζνουν ςτο κζντρο τθσ δθμιουργίασ του... Τα ποιιματα του κ. 
Οικονόμου δεν αναπαφουν τισ αιςκιςεισ, αλλά κεντρίηουν τθ ςκζψθ και αναςτατϊνουν τθ 
ςυνείδθςθ με τισ άπειρεσ προεκτάςεισ τουσ. Το ςφμβολο ςαν ςυμπυκνωμζνθ ζκωραςθ 
ηωισ, ξαναβρίςκει τθ κζςθ του ςτα ποιιματα του κ. Οικονόμου και ο ποιθτικόσ λόγοσ το 
ουςιαςτικό του νόθμα. («Χρονικό του βιβλίου», εωθμερίδα «Τα Νζα», 1946).  
 
 
Κ.Θ. ΔΗΜΑΡΑ 
...από χρόνια αιςκάνομαι ζνα χρζοσ να με βαραίνει, χρζοσ θκικό και πνευματικό.  
...χαίρομαι που μου δίνεται θ ευκαιρία να εκπλθρϊςω τοφτο το χρζοσ και να τιμιςω, κακϊσ 
πιςτεφω όπωσ του ταιριάηει, ζναν από τουσ πιο άξιουσ διανοθτζσ τθσ καινοφργιασ ελλθνικισ 
πνευματικισ γενιάσ. Το φωοσ των δοκιμίων του είναι αδιάκοπα υψθλό, ςαν μια ζξαρςθ 
προωθτικι, θ ωράςθ τουσ είναι ςυνικωσ αποωκεγματικι και ςαν ςωυρθλατθμζνθ μζςα 
ςτισ ωλόγεσ μιασ τραγικισ πνευματικισ και ψυχικισ υπερζνταςθσ. («Ζνασ ςτοχαςτισ», 
εωθμερίδα «Το Βιμα», 1945).  
 
 
ΑΡΗ ΔΙΚΣΑΙΟ 
...Για μζνα, ο Οικονόμου είναι θ πιο τελειωμζνθ πνευματικι ωυςιογνωμία ςε ολόκλθρθ τθν 
Ροίθςι μασ από το 1930 και φςτερα. (Ρεριοδικό «Ο Αιϊνασ μασ», 1946).  
 
 
Π. ΦΛΩΡΟ 
...οι ςτίχοι του Η. Οικονόμου περιζχουν τθ βιοκεωρία του κάτω από ποιθτικι μορωι. Και τα 
δοκίμιά του είναι θ νοθματικι προζκταςθ και μεταγραωι τθσ διάκεςθσ αυτισ ςε 
«ςφςτθμα», ασ ποφμε κριτικό-ωιλοςοωικό. Θ ποιθτικι διάκεςι του είναι θ λυρικι διάκεςθ 
του πολιτιςμζνου από το ζνα μζροσ θ αρνθτικι ςτάςθ αντίκρυ ςτθ μθχανοποίθςθ τθσ ηωισ, 
ςτο ανιλεο καταςκεφαςμα αυτό τθσ νζασ Τριάδασ: τςιμζτο, βενηίνα και ςίδερο, ςε αυτι τθν 
πραγμάτωςθ τθσ κόλαςθσ ςτθ Γθ, κι από το άλλο θ καταξίωςι τθσ ζτςι πλθγωμζνθσ ηωισ 
μζςα ςτθ ωφςθ του Κεοφ. Δθλαδι κατάωαςθ αντίκρυ ςτθ ηωι, όχι όμωσ ςτθ ηωι όπωσ τθν 
κατάντθςαν οι ωανατικοί βαςανιςτζσ του ανκρϊπου, παρά ςτθν αιϊνια ηωι που 
ιςορροπείται ανάμεςα ςτθ χειροπιαςτι κυκλικότθτα τθσ βλάςτθςθσ και ςτθν αςφλλθπτθ 
κυκλικότθτα του Θλίου. Τα εκωραςτικά μζςα που μεταχειρίηεται ο Η. Οικονόμου 
ανταποκρίνονται αρμονικά ςτθν ποιθτικι του διάκεςθ, ςτο είδοσ τθσ ποιθτικισ του 
διάκεςθσ. Κζλω να πω πωσ υπάρχει ςτα ποιιματα αυτά ιςορροπία περιεχομζνου και 
μορωισ, δθλαδι εςωτερικισ και εξωτερικισ μορωισ... ςτουσ ελεφκερουσ ςτίχουσ του Η. 
Οικονόμου ζχεισ τθν αίςκθςθ τθσ ωυςικότθτασ. Φρονϊ πωσ αυτό προζρχεται από τθν 
ειλικρίνεια. Εδϊ είναι ζνασ άνκρωποσ που δεν προςποιείται, δεν «μθχανεφεται»... ρυκμόσ 
υπάρχει, αλλά διαςπάται κάπου κάπου και κυμίηει παρόμοιεσ εκδθλϊςεισ ςτθ ςφγχρονθ 
μουςικι.  
Στο βιβλίο του «Ρολιτικι και Ρνεφμα» ο Η. Οικονόμου λογαριάηεται με όλουσ και με όλα... ο 
ζλεγχοσ τθσ πολιτικισ αςκείται από άνκρωπο υπεφκυνο και βιολογικά υγιι (τονίηω το 
ςτοιχείο τθσ υγείασ ςε τζτοιου είδουσ ελζγχουσ)... Στθν «Κρίςθ τθσ Θγεςίασ» ο ςυγγραωζασ 
καταπιάνεται με τα ςθμερινά αγωνιακά προβλιματα τθσ θγετικισ κρίςθσ, του ομαδιςμοφ, 
τθσ πνευματικισ αδράνειασ και αδιαωορίασ του πλικουσ που πζωτει με τα μοφτρα ςτον 
τυωλοςοφρτθ τθσ προπαγανδιςτικισ «διαωϊτιςθσ»... κίγει τον καιςαριςμό, τθν ειλικρινι 
και αγωνιηόμενθ κριτικι και τθ δφςκολθ κζςθ τθσ ςε ζναν κόςμο που εξουςιάηεται από τον 
ομαδιςμό. Τελειϊνει με μια επιςκόπθςθ του ςφγχρονου παγκόςμιου γίγνεςκαι, των 
γιγάντιων πλοκϊν που κυοωορεί και τθσ πικανισ επίδραςισ τουσ ςτον πολιτιςμό μασ.  
...Το βιβλίο τοφτο, ανάμεςα ςτθ ςθμερινι, αθδιαςτικι ςυχνά, προςωορά τυπωμζνου 
χαρτιοφ, αποτελεί ωωτεινι εξαίρεςθ... Πποιοσ παρακολουκιςει τον Η. Οικονόμου ςτο ίςαμε 
ςιμερα ςφνολο τθσ εκδιλωςισ του, κα πειςκεί πωσ θ μοίρα του ςφγχρονου ανκρϊπου και 
του πολιτιςμοφ του ζχει γίνει γνιςιο βίωμα. Κι αυτό ςθμαίνει κάτι, μζςα ςτο ςθμερινό χάοσ.  
...Θ γενικι εντφπωςθ που κάνει το ζργο του Η. Οικονόμου, είναι πωσ ζχει εξοικειωκεί με τθν 
εωιαλτικι προβλθματικότθτα του ςθμερινοφ γίγνεςκαι και ειςδφει ςυχνά ίςαμε τισ κρυωζσ 
πτυχζσ τθσ... Πςο για το φωοσ, ζχει παλμό, θ γλϊςςα παραςτατικι, πολφ ςυχνά ποιθτικι. 
(Ρεριοδικό «Γράμματα», 1945).  
 



 
 
ΣΑΚΗ ΠΑΠΑΣΩΝΗ 
...μζνω κατάπλθκτοσ μπροςτά ςτο προωθτικό και μεγαλόπνευςτο αυτό βιβλίο, το 
ξεχειλιςμζνο από πίςτθ. Μπροςτά του ωχριά κάκε άλλθ δθμιουργία. (Ρεριοδικό «Ελεφκερο 
Φφλλο»).  
 
 
Κ.Κ. ΜΕΡΑΝΑΙΟ 
...είναι μια πνευματικι ευεργεςία θ προςωορά βιβλίων όπωσ του κ. Ηιςθ Οικονόμου. 
(Ρεριοδικό «Ο Αιϊνασ μασ», 1947).  
 
 
Α. ΚΑΡΑΝΣΩΝΗ 
...ζνα γνιςιο ποιθτικό κζλγθτρο, μια δφναμθ γοθτείασ και υποβολισ. (Ρεριοδικό «Νζα 
Γράμματα» τεφχοσ 3-4, 1946).  
 
 
ΑΝΣ. ΦΩΣΙΕΡΗ 
...ο Ηιςθσ Οικονόμου μπορεί και πρζπει να λογαριάηεται ανάμεςα ςτισ πιο ςθμαντικζσ, 
ςυνεπείσ και υπεφκυνεσ δυνάμεισ τθσ νζασ μασ ποίθςθσ. (Ρεριοδικό «Διαβάηω», τεφχοσ 8-4, 
1976).  
 
 
Μ. ΠΟΛΙΣΗ 
...ο Οικονόμου ζδωςε το αυκεντικό ςτίγμα τθσ ποίθςισ του, που εκινικθ ςε υψθλό επίπεδο 
αιςκθτιςμοφ και πνευματικισ εγριγορςθσ. Ζωερε ςτθν ποίθςθ τθ δικι του εκδοχι, ϊριμοσ, 
βακφσ, ουςιαςτικόσ και μασ ζδωςε ζνα μζτρο αποτιμιςεωσ τθσ ςφγχρονθσ ποιθτικισ 
δθμιουργίασ. Κακαρόσ λυρικόσ λόγοσ - ψυχι και πνεφμα ςε αρμονία. Θ ποίθςθ του 
Οικονόμου με τθ δικι τθσ παραςθμαντικι, προςωζρει τα μυςτικά τθσ δϊρα. Ασ τα δεχτοφμε 
κι ασ τα χαροφμε.  
 
 
ΝΙΚΟ ΠΑΠΑ  
...ιδζεσ, φλθ ποιθτικι, ςυναιςκιματα, αιςκθτικι αγωγι, ςε μια ζκρθξθ πλαςτικι και 
ωραςτικι, δθμιουργοφςαν μια από τισ ειλικρινζςτερεσ περιπτϊςεισ, ςτθ νζα μασ ποίθςθ... 
Τι κρίμα να είναι τόςο λίγο γνωςτι μια τζτοια Ροίθςθ. (Από τθν ιςτορία τθσ Λογοτεχνίασ 
του).  
 
 
ΣΑΤΡΟ ΒΑΑΡΔΑΝΗ 
... Εκδίωξθ των εμπόρων εκ του Ναοφ, με το Φραγγζλιο, μοιάηει αυτό το βιβλίο: Ανκρϊπινεσ 
Σχζςεισ... 
Τθν Ελευκερία μπορείσ να τθν ανακαλφψεισ μονάχοσ εντόσ ςου και να κάνεισ μόνοσ ςου τθν 
από εντόσ επανάςταςθ... Ρεριμζνουμε να μασ κάνουν «λεφτερουσ» κάποιοι άλλοι... 
περιμζνουμε τον Γκοντϊ! (από το περιοδικό του Βόλου «Ϊρεσ», 15 Μαίου - 15 Λουνίου 
1987). 
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