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ἕν ἀνδρῶν, ἕν θεῶν γένος∙ ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν 

ματρὸς ἀμφότεροι∙ διείργει δὲ πᾶσα κεκριμένα 

δύναμις, ὡς τὸ μὲν οὐδέν, ὁ δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς αἰεὶ ἕδος 

μένει οὐρανός. ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν ἤ μέγαν  

νόον ἤτοι φύσιν ἀθανάτοις, 

καίπερ ἐφαμερίαν οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ νύκτας 

ἄμμε Πότμος 

ἅντιν’ ἔγραψε δραμεῖν ποτὶ στάθμαν. 

                                                Πίνδαρος, Νεμεονίκαι VI, 1-8  

                                        (Ἀλκιμίδᾳ Αιγινήτῃ Παιδὶ Παλαιστῇ)                  
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Υπάρχουν δύο ζωές και δύο θάνατοι. ∆ύο γένη και των δύο. 

Στο ένα γένος, ζωή και θάνατος φαντάζουν αντιφατικά, αλλά είναι δύο Ιανές 

όψεις του ίδιου πράγµατος – ο ίδιος δρόµος σε αντίθετη φορά. 

Στο άλλο, είναι αυτό που φαίνονται, η απόλυτη αντίθεση µεταξύ καλώς έχειν 

και κακώς έχειν, ευ ευ ευ ευ ίστασθαιίστασθαιίστασθαιίστασθαι    και αισχρώς και αισχρώς και αισχρώς και αισχρώς κείσθακείσθακείσθακείσθαιιιι,,,, είναι και µη είναι. 

 

                                                                                                                            ************    
 

Η ζωή στον Χρόνο είναι κίβδηλη.Η ζωή στον Χρόνο είναι κίβδηλη.Η ζωή στον Χρόνο είναι κίβδηλη.Η ζωή στον Χρόνο είναι κίβδηλη.    

    

∆απανάται ανιώµενη στην συνεχή µέριµνα για την συνέχεια της ύπαρξης και 

στην αγωνία του θανάτου. 

 

Κυλινδείται µεταξύ ανησυχίας για την ίδια και ανίας από αυτήν, µεταξύ 

ενοχληµένης βαρεµάρας και του τρόµου του τέρµατος. Κάθε χαρά, ηδονή 

ακόµη, είναι σπασµωδικές από το κενό που επεισρέει σε κάθε γέµισµα της 

υπαρξιακής µας δεξαµενής αδειάζοντάς την αυτοστιγµή, από το επιγιγνόµενο 

µηδέν σε κάθε πλήρωση της ουσίας του είναι µας, από το βαθύ αίσθηµα του 

ανικανοποίητου σε κάθε ικανοποίησή µας. Η σπασµωδικότητα σπάει φορές τα 

δεσµά της περιοριζόµενης ταραχής και γίνεται κρυπτόµενος πανικός. 

  

Το βίωµα του κενού από στιγµή σε στιγµή του διαρκώς ανά-στατου ρέοντος 

χρόνου και από το παρόν στο µέλλον (τίποτα ποτέ δεν αποκοµίζουµε θετικό 

από την διαδοχή του παρελθόντος σε κάθε παρόν) είναι ταυτόσηµο προς το 

βίωµα του απόλυτου µηδενός σε κάποιο παρόν του µέλλοντος. 

Γιατί η βιωµατική εµπειρία της ύπαρξής µας στον χρόνο ορίζεται από την 

συναίσθηση του «τώρα». Η ανθρώπινη ύπαρξη στον χρόνο ταυτίζεται µε την Η ανθρώπινη ύπαρξη στον χρόνο ταυτίζεται µε την Η ανθρώπινη ύπαρξη στον χρόνο ταυτίζεται µε την Η ανθρώπινη ύπαρξη στον χρόνο ταυτίζεται µε την 

βίωση του «νυν». Και το Νυν είναι το αυτό κατ’ ουσίαν τώρα που ζούµε, κάθε βίωση του «νυν». Και το Νυν είναι το αυτό κατ’ ουσίαν τώρα που ζούµε, κάθε βίωση του «νυν». Και το Νυν είναι το αυτό κατ’ ουσίαν τώρα που ζούµε, κάθε βίωση του «νυν». Και το Νυν είναι το αυτό κατ’ ουσίαν τώρα που ζούµε, κάθε 

στιγµή παρόντος, και τότε που πεθαίνουµεστιγµή παρόντος, και τότε που πεθαίνουµεστιγµή παρόντος, και τότε που πεθαίνουµεστιγµή παρόντος, και τότε που πεθαίνουµε, στο τερµατικό, ανυπόφορο παρόν, στο τερµατικό, ανυπόφορο παρόν, στο τερµατικό, ανυπόφορο παρόν, στο τερµατικό, ανυπόφορο παρόν. . . . 
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Είµαστε αγκιστρωµένοι στο παρόν Είµαστε αγκιστρωµένοι στο παρόν Είµαστε αγκιστρωµένοι στο παρόν Είµαστε αγκιστρωµένοι στο παρόν του χρόνου του χρόνου του χρόνου του χρόνου για να διαρκέσουµε στον για να διαρκέσουµε στον για να διαρκέσουµε στον για να διαρκέσουµε στον 

χρόνο µε την ταυτότητα του «νυν», και απωθούµε στην λήθη ότι το παρόν χρόνο µε την ταυτότητα του «νυν», και απωθούµε στην λήθη ότι το παρόν χρόνο µε την ταυτότητα του «νυν», και απωθούµε στην λήθη ότι το παρόν χρόνο µε την ταυτότητα του «νυν», και απωθούµε στην λήθη ότι το παρόν 

είναι ακριβώς το πανούργο δόλωµα του Χείναι ακριβώς το πανούργο δόλωµα του Χείναι ακριβώς το πανούργο δόλωµα του Χείναι ακριβώς το πανούργο δόλωµα του Χ(Κ)(Κ)(Κ)(Κ)ρόνουρόνουρόνουρόνου    για να καταπιεί τα παιδιά για να καταπιεί τα παιδιά για να καταπιεί τα παιδιά για να καταπιεί τα παιδιά 

του. Προσκολλώµενοι στο παρόν χάνουµε τον εατου. Προσκολλώµενοι στο παρόν χάνουµε τον εατου. Προσκολλώµενοι στο παρόν χάνουµε τον εατου. Προσκολλώµενοι στο παρόν χάνουµε τον εαυτό µας. Υπουλότερη απάτη υτό µας. Υπουλότερη απάτη υτό µας. Υπουλότερη απάτη υτό µας. Υπουλότερη απάτη 

είναι αν το παρόν είναι κάποιο αόριστο εσχατολογικό µέλλον.είναι αν το παρόν είναι κάποιο αόριστο εσχατολογικό µέλλον.είναι αν το παρόν είναι κάποιο αόριστο εσχατολογικό µέλλον.είναι αν το παρόν είναι κάποιο αόριστο εσχατολογικό µέλλον.    

 

Με την οµοούσια µέριµνα και αγωνία, µε την υπαρξιακή ανησυχία και 

οντολογική ταραχή, βιώνουµε σε κάθε παρόν το απόν, σε κάθε στιγµή ζωής 

την στιγµή του θανάτου, σε κάθε νυν ύπαρξης άπειρα νυν ανυπαρξίας.  

 

Και ενώ µέριµνα οικιακή και οικονοµική (ανήσυχος φροντίδα για την ζωή) 

και αγωνία για τα άγνωστα εντεύθεν και εκείθεν του νήµατος (παγωµένος 

τρόµος ενώπιον του θανάτου) είναι οντολογικά το αυτό πράγµα και 

υπαρξιακά το ίδιο βίωµα, να που η πρώτη ανακουφίζει από την δεύτερη το 

ψυχικό φάντασµα στην νόθο ύπαρξη του ανθρώπου, όταν µεριµνώντας 

µοιάζει να µπορεί να ξεχνάει την χνουδωτή φρίκη του µηδενός. Τέτοια είναι η 

πλεκτάνη στην παγίδα του Χρόνου, στην µαύρη οπή της πραγµατικότητας, 

που έχει στηθεί για την κίβδηλη ύπαρξη . Αντίθετα η υπαρξιακή 

αυθεντικότητα βασανίζει σαν χρυσό την συνείδηση για να την ανακαθάρει. 

 

Η ζωή στον χρόνο είναι ο θάνατος στον χρόνο.Η ζωή στον χρόνο είναι ο θάνατος στον χρόνο.Η ζωή στον χρόνο είναι ο θάνατος στον χρόνο.Η ζωή στον χρόνο είναι ο θάνατος στον χρόνο.    

 

Ο θάνατος δεν έρχεται στο µέλλον: είναι ήδη στο παρόν της έγχρονηΟ θάνατος δεν έρχεται στο µέλλον: είναι ήδη στο παρόν της έγχρονηΟ θάνατος δεν έρχεται στο µέλλον: είναι ήδη στο παρόν της έγχρονηΟ θάνατος δεν έρχεται στο µέλλον: είναι ήδη στο παρόν της έγχρονης ς ς ς 

ανθρώπινης ύπαρξης.ανθρώπινης ύπαρξης.ανθρώπινης ύπαρξης.ανθρώπινης ύπαρξης.    

 

Μεριµνούµε υπέρ της ζωής για να αποφύγουµε τον θάνατο και η µέριµνα Μεριµνούµε υπέρ της ζωής για να αποφύγουµε τον θάνατο και η µέριµνα Μεριµνούµε υπέρ της ζωής για να αποφύγουµε τον θάνατο και η µέριµνα Μεριµνούµε υπέρ της ζωής για να αποφύγουµε τον θάνατο και η µέριµνα 

αποφυγής είναι έργο θανάτου στον Λαβύρινθο του Μινώταυρουαποφυγής είναι έργο θανάτου στον Λαβύρινθο του Μινώταυρουαποφυγής είναι έργο θανάτου στον Λαβύρινθο του Μινώταυρουαποφυγής είναι έργο θανάτου στον Λαβύρινθο του Μινώταυρου, στα , στα , στα , στα 

ευρώεντα ανάκτορα του Άδη, τά στυγέουσι θεοί Ολύµπια δώµατα έχοντες.ευρώεντα ανάκτορα του Άδη, τά στυγέουσι θεοί Ολύµπια δώµατα έχοντες.ευρώεντα ανάκτορα του Άδη, τά στυγέουσι θεοί Ολύµπια δώµατα έχοντες.ευρώεντα ανάκτορα του Άδη, τά στυγέουσι θεοί Ολύµπια δώµατα έχοντες.    

Αγωνιούµε για τον θάνατο, όχι ως µέλλοντα, αλλά ως παρόντα, ως το µη 

είναι στα σωθικά του χρονικού είναι.  

 

Ζωή και Θάνατος στον Χρόνο είναι ένα και το αυτό οντολογικά και Ζωή και Θάνατος στον Χρόνο είναι ένα και το αυτό οντολογικά και Ζωή και Θάνατος στον Χρόνο είναι ένα και το αυτό οντολογικά και Ζωή και Θάνατος στον Χρόνο είναι ένα και το αυτό οντολογικά και 

υπαρξιακά.υπαρξιακά.υπαρξιακά.υπαρξιακά.    

    

Η γενετήσια πράξη είναι βιασµός της ζωής από τον θάνατο. Η γενετήσια πράξη είναι βιασµός της ζωής από τον θάνατο. Η γενετήσια πράξη είναι βιασµός της ζωής από τον θάνατο. Η γενετήσια πράξη είναι βιασµός της ζωής από τον θάνατο. ((((Η στυγερή µίξις 

του Παρµενίδη). Την Κόρη, ορεγόµενη τον δολερό θαυµαστό κοσµικό ανθό, Την Κόρη, ορεγόµενη τον δολερό θαυµαστό κοσµικό ανθό, Την Κόρη, ορεγόµενη τον δολερό θαυµαστό κοσµικό ανθό, Την Κόρη, ορεγόµενη τον δολερό θαυµαστό κοσµικό ανθό, 

τον εκατοκέφαλο τον εκατοκέφαλο τον εκατοκέφαλο τον εκατοκέφαλο τρισευωδιαστό τρισευωδιαστό τρισευωδιαστό τρισευωδιαστό νάρκισσονάρκισσονάρκισσονάρκισσο    ακαταµάχητης έλξης, ξεπαρθενεύει ακαταµάχητης έλξης, ξεπαρθενεύει ακαταµάχητης έλξης, ξεπαρθενεύει ακαταµάχητης έλξης, ξεπαρθενεύει 
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ο Άδης στα Μεγάλα Μυστήρια της Χθονιότητας. ο Άδης στα Μεγάλα Μυστήρια της Χθονιότητας. ο Άδης στα Μεγάλα Μυστήρια της Χθονιότητας. ο Άδης στα Μεγάλα Μυστήρια της Χθονιότητας. Τα Αφροδίσια της γένεσης Τα Αφροδίσια της γένεσης Τα Αφροδίσια της γένεσης Τα Αφροδίσια της γένεσης 

είναι η οδός προς την Περσεφόνη:είναι η οδός προς την Περσεφόνη:είναι η οδός προς την Περσεφόνη:είναι η οδός προς την Περσεφόνη:    

 

                                 αὐτὰρ ὑπ’αὐτήν ἐστιν ἀταρπιτὸς ὀκρυόεσσα, 

                                 κοίλη, πηλώδης∙ ἡ δ’ ἡγήσασθαι ἀρίστη 

                                 ἄλσος ἐς ἱμερόεν πολυτιμήτου Αφροδίτης.   

 

Η έλευση στο φως και η απέλευση στο σκότος είναι πάλι η ίδια οδός, απλά 

ορώµενη εξ αντιθέτου, στην τάξη του χρόνου κατά τον Νόµο της 

Περιοδικότητας. Βγαίνουµε από την ερεβώδη κοσµική µήτρα γεννώµενοι και Βγαίνουµε από την ερεβώδη κοσµική µήτρα γεννώµενοι και Βγαίνουµε από την ερεβώδη κοσµική µήτρα γεννώµενοι και Βγαίνουµε από την ερεβώδη κοσµική µήτρα γεννώµενοι και 

εισερχόµαστε σε αυτήν θνήσκοντεςεισερχόµαστε σε αυτήν θνήσκοντεςεισερχόµαστε σε αυτήν θνήσκοντεςεισερχόµαστε σε αυτήν θνήσκοντες, από και εις το ζοφερό Άντρο του Παντός, , από και εις το ζοφερό Άντρο του Παντός, , από και εις το ζοφερό Άντρο του Παντός, , από και εις το ζοφερό Άντρο του Παντός, 

όπουόπουόπουόπου    

 

                                                                  … Σήψιες ἔργά τε ρευστά 

                                  Ἄτης ἀν λειμῶνα κατὰ σκότος ἠλάσκουσιν. 

 

 Η δε πράξη αυτή δηµιουργίας και καταστροφής επαναλαµβάνεται 

συµπτωτικά κάθε στιγµή της έγχρονης ύπαρξής µας. 

 

Γένεση και όλεθρος, πλήθουσα ζωή και παντοδύναµος θάνατος, ο αυτός 

∆ιόνυσος και Άδης, η αυτή Αφροδίτη και Περσεφόνη – ιδού τα Λακωνικά ιδού τα Λακωνικά ιδού τα Λακωνικά ιδού τα Λακωνικά 

ανάγλυφα των ίδιων Μεγάλων Θεών του πάνω και κάτω κόσµου. ανάγλυφα των ίδιων Μεγάλων Θεών του πάνω και κάτω κόσµου. ανάγλυφα των ίδιων Μεγάλων Θεών του πάνω και κάτω κόσµου. ανάγλυφα των ίδιων Μεγάλων Θεών του πάνω και κάτω κόσµου.     

        

Ο Ιερός Γάµος είναι Τελετή Θανάτου.Ο Ιερός Γάµος είναι Τελετή Θανάτου.Ο Ιερός Γάµος είναι Τελετή Θανάτου.Ο Ιερός Γάµος είναι Τελετή Θανάτου.    

 

                                                                                                                ************    
 

Αλλά πέραν και υπεράνω του Χρόνου, υπέρ πάσα διεργασία του Γίγνεσθαι, 

επέκεινα των σχέσεων αλληλοεξάρτησης των Μερικών πραγµάτων και της 

Σχετικότητάς τους, υφίσταται άχρονη η Αιωνιότητα, αυταίτιον το Είναι, 

άσχετο το Απόλυτο. 

 

Η αληθινή ζωή βιώνει Η αληθινή ζωή βιώνει Η αληθινή ζωή βιώνει Η αληθινή ζωή βιώνει εδώ και τώρα εδώ και τώρα εδώ και τώρα εδώ και τώρα την Αιωνιότητα, υπάρχει στο Απόλυτο την Αιωνιότητα, υπάρχει στο Απόλυτο την Αιωνιότητα, υπάρχει στο Απόλυτο την Αιωνιότητα, υπάρχει στο Απόλυτο 

Είναι ως όψη και φανέρωσή του. Είναι ως όψη και φανέρωσή του. Είναι ως όψη και φανέρωσή του. Είναι ως όψη και φανέρωσή του.     

 

Φρικτός δε αποτρόπαιος και ανεξιλέωτος θάνατος είναι η οντολογική και 

υπαρξιακή απόπτωση πτωση πτωση πτωση από την Αιωνιότητα στον Χρόνο. 
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ΤΤΤΤο Είναι φαίνεται στο Γίγνεσθαι.ο Είναι φαίνεται στο Γίγνεσθαι.ο Είναι φαίνεται στο Γίγνεσθαι.ο Είναι φαίνεται στο Γίγνεσθαι. Η ίδια δύναµη που το εγείρει και το στήνει 

πάνω στο Μηδέν, αυτή το κάνει να επι-δεικνύεται από-καλυπτόµενο. Το 

Είναι οργά να φανεί, σπεύδει να προβληθεί στο Φαίνεσθαι. Είναι χωρίς 

φαίνεσθαι δεν είναι.  

 

Το Απόλυτο σχετικοποιείται ανατεµνόµενο εις διάφορες όψεις του, 

διαµεριζόµενο εις µέλη της ολοκληρίας του, κατανεµόµενο εις 

συναποτελεστικά στοιχεία της αρµονίας του. Αυτοδιαρθρώνεται σε δοµηµένη Αυτοδιαρθρώνεται σε δοµηµένη Αυτοδιαρθρώνεται σε δοµηµένη Αυτοδιαρθρώνεται σε δοµηµένη 

πολλαπλότητα.πολλαπλότητα.πολλαπλότητα.πολλαπλότητα.    Και έτσι παράγεται το Σχετικό από την ορµή του Απόλυτου Και έτσι παράγεται το Σχετικό από την ορµή του Απόλυτου Και έτσι παράγεται το Σχετικό από την ορµή του Απόλυτου Και έτσι παράγεται το Σχετικό από την ορµή του Απόλυτου 

να θαυµάσεινα θαυµάσεινα θαυµάσεινα θαυµάσει    τον εαυτό του ως Μορφή.τον εαυτό του ως Μορφή.τον εαυτό του ως Μορφή.τον εαυτό του ως Μορφή. Γιατί στην Μορφή διακρίνονται 

αρθρώσεις και µέλη, διαχωρίζονται µέρη και τµήµατα, διαφοροποιούνται 

διαστάσεις και παράµετροι. Σχετικό είναι αυτό που υπάρχει σε σχέση µε άλλα 

– σχέση εξάρτησης, επιρροής, επίδρασης, αιτιότητος, συνάρτησης. Και µόνη 

συνδιάταξη είναι αυτή των απ-όψεων και παραγόντων που προκύπτουν από 

την αυτοδόµηση του Απόλυτου εις Μορφή Κάλλους. 

 

Η Αιωνιότητα κινούµενη κατά την αυτοδιαµόρφωσήΗ Αιωνιότητα κινούµενη κατά την αυτοδιαµόρφωσήΗ Αιωνιότητα κινούµενη κατά την αυτοδιαµόρφωσήΗ Αιωνιότητα κινούµενη κατά την αυτοδιαµόρφωσή    της γίνεται Χρόνος. Ο της γίνεται Χρόνος. Ο της γίνεται Χρόνος. Ο της γίνεται Χρόνος. Ο 

Χρόνος υφίσταται στην Αιωνιότητα Χρόνος υφίσταται στην Αιωνιότητα Χρόνος υφίσταται στην Αιωνιότητα Χρόνος υφίσταται στην Αιωνιότητα ––––    δεν είναι αυθυπόστατος, γιατί αν ήταν δεν είναι αυθυπόστατος, γιατί αν ήταν δεν είναι αυθυπόστατος, γιατί αν ήταν δεν είναι αυθυπόστατος, γιατί αν ήταν 

δεν θα υπήρχε µόνον στο παρόν.δεν θα υπήρχε µόνον στο παρόν.δεν θα υπήρχε µόνον στο παρόν.δεν θα υπήρχε µόνον στο παρόν.    

 

Το Φαίνεσθαι της ΕπιΤο Φαίνεσθαι της ΕπιΤο Φαίνεσθαι της ΕπιΤο Φαίνεσθαι της Επι----φάνειας του Είναι, φάνειας του Είναι, φάνειας του Είναι, φάνειας του Είναι,     

                                                                            η Μερικότητα της Απόη Μερικότητα της Απόη Μερικότητα της Απόη Μερικότητα της Από----κάλυψης του Απόλυτου,κάλυψης του Απόλυτου,κάλυψης του Απόλυτου,κάλυψης του Απόλυτου,    

                                                                                                                                                    η Παρη Παρη Παρη Παρ----ουσία στο Παρόν της Αιωνιότητας,ουσία στο Παρόν της Αιωνιότητας,ουσία στο Παρόν της Αιωνιότητας,ουσία στο Παρόν της Αιωνιότητας,    

συνσυνσυνσυν----ίστανται στο Κάλλος. ίστανται στο Κάλλος. ίστανται στο Κάλλος. ίστανται στο Κάλλος.     

 

Πρώτον, το Κάλλος του «Κόσµου» των φαινοµένων στην ολότητά τους ως 

οργανικών µελών της Αρµονίας του παντός, κατά την κοσµική τάξη, κάθε 

στιγµή και στην περιοδικότητα της διάρκειας. 

 

Και δεύτερον, το κάλλος συγκεκριµένων φαινοµένων προνοµιακών 

καταστάσεων – φανερώσεων, όψεων, στιγµών – που αποτελούν τις κατ’ 

εξοχήν θεο-φάνειες συνιστώντας τους οντολογικούς, υπαρξιακούς, 

νοηµατολογικούς, σωτηριολογικούς, άξονες της πραγµατικότητας.  

 

ΚάλλοΚάλλοΚάλλοΚάλλος είναι η αισθητή µορφή της τελειότητας.ς είναι η αισθητή µορφή της τελειότητας.ς είναι η αισθητή µορφή της τελειότητας.ς είναι η αισθητή µορφή της τελειότητας.    

    

Κάλλος είναι η προνοµιακή τροπικότητα της ύπαρξης.Κάλλος είναι η προνοµιακή τροπικότητα της ύπαρξης.Κάλλος είναι η προνοµιακή τροπικότητα της ύπαρξης.Κάλλος είναι η προνοµιακή τροπικότητα της ύπαρξης.    
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Τέλειο είναι αυτό που δεν του λείπει τίποτα από τις δοµές που συνιστούν την 

ουσία του στην άκρα ανάπτυξή τους. Τέλειο είναι αυτό που έχει πραγµατώσει 

στην εντελέχειά του το «τι ην είναι» του. Κάθε δυνατότητα της φύσης του έχει 

αχθεί στην ολοσχερή ενεργοποίησή της. Το τέλειο ον αποτελεί µικρογραφία 

του Απόλυτου Είναι: δεν εξαρτάται από κάτι άλλο για να συµπληρωθεί ώστε 

να υπάρξει στην πληρότητα της ουσίας του. Το Τέλειο είναι θεµελιωδώς Το Τέλειο είναι θεµελιωδώς Το Τέλειο είναι θεµελιωδώς Το Τέλειο είναι θεµελιωδώς 

αυθυπόστατο: γι αυτό Αιώνιο.αυθυπόστατο: γι αυτό Αιώνιο.αυθυπόστατο: γι αυτό Αιώνιο.αυθυπόστατο: γι αυτό Αιώνιο.    

 

Η Αιωνιότητα φαίνεται µέσα στον Χρόνο ως ΚΗ Αιωνιότητα φαίνεται µέσα στον Χρόνο ως ΚΗ Αιωνιότητα φαίνεται µέσα στον Χρόνο ως ΚΗ Αιωνιότητα φαίνεται µέσα στον Χρόνο ως Κάλλος. Η Επιάλλος. Η Επιάλλος. Η Επιάλλος. Η Επι----φάνειά της είναι φάνειά της είναι φάνειά της είναι φάνειά της είναι 

η Μορφή του Κάλλους.η Μορφή του Κάλλους.η Μορφή του Κάλλους.η Μορφή του Κάλλους.    

 

Το Κάλλος είναι η Οδός προς την Αιωνιότητα και η Αλήθεια της Αιωνιότητας Το Κάλλος είναι η Οδός προς την Αιωνιότητα και η Αλήθεια της Αιωνιότητας Το Κάλλος είναι η Οδός προς την Αιωνιότητα και η Αλήθεια της Αιωνιότητας Το Κάλλος είναι η Οδός προς την Αιωνιότητα και η Αλήθεια της Αιωνιότητας 

και η Ζωή εν Αιωνιότητι.και η Ζωή εν Αιωνιότητι.και η Ζωή εν Αιωνιότητι.και η Ζωή εν Αιωνιότητι.    

    

Λαβύρινθος απάτης γίνεται ο Χρόνος αν το ον εκτραπεί από την  ταυτότητα Λαβύρινθος απάτης γίνεται ο Χρόνος αν το ον εκτραπεί από την  ταυτότητα Λαβύρινθος απάτης γίνεται ο Χρόνος αν το ον εκτραπεί από την  ταυτότητα Λαβύρινθος απάτης γίνεται ο Χρόνος αν το ον εκτραπεί από την  ταυτότητα 

τητητητηςςςς    ουσίαουσίαουσίαουσίαςςςς        τουτουτουτου. Και ο Λαβύρινθος. Και ο Λαβύρινθος. Και ο Λαβύρινθος. Και ο Λαβύρινθος    εξαπατά γιατί δεν έχει Μορφή. Και η εξαπατά γιατί δεν έχει Μορφή. Και η εξαπατά γιατί δεν έχει Μορφή. Και η εξαπατά γιατί δεν έχει Μορφή. Και η 

αµορφία είναι αισχρή αµορφία είναι αισχρή αµορφία είναι αισχρή αµορφία είναι αισχρή ––––    απάγει από την αιωνιότητα.απάγει από την αιωνιότητα.απάγει από την αιωνιότητα.απάγει από την αιωνιότητα.    

    

Η πραγµατικότητα είναι «κόσµος», όνοµα και πράγµα. Η αλήθεια συνεπώς Η πραγµατικότητα είναι «κόσµος», όνοµα και πράγµα. Η αλήθεια συνεπώς Η πραγµατικότητα είναι «κόσµος», όνοµα και πράγµα. Η αλήθεια συνεπώς Η πραγµατικότητα είναι «κόσµος», όνοµα και πράγµα. Η αλήθεια συνεπώς 

είναι όµορφη γιατί λέγει την κοσµική τάξη. Νοούµε το ον ταυτιζόµενοι προς είναι όµορφη γιατί λέγει την κοσµική τάξη. Νοούµε το ον ταυτιζόµενοι προς είναι όµορφη γιατί λέγει την κοσµική τάξη. Νοούµε το ον ταυτιζόµενοι προς είναι όµορφη γιατί λέγει την κοσµική τάξη. Νοούµε το ον ταυτιζόµενοι προς 

αυτό κατά το αισθητό και αυτό κατά το αισθητό και αυτό κατά το αισθητό και αυτό κατά το αισθητό και νοητό του, µορφή προς µορφή. Η σκέψη µας είναι νοητό του, µορφή προς µορφή. Η σκέψη µας είναι νοητό του, µορφή προς µορφή. Η σκέψη µας είναι νοητό του, µορφή προς µορφή. Η σκέψη µας είναι 

όµορφη όταν αληθεύει, και γαληνεύει ο νους µας, όµορφη όταν αληθεύει, και γαληνεύει ο νους µας, όµορφη όταν αληθεύει, και γαληνεύει ο νους µας, όµορφη όταν αληθεύει, και γαληνεύει ο νους µας, γιατί η ουσία του όντος γιατί η ουσία του όντος γιατί η ουσία του όντος γιατί η ουσία του όντος 

φαίνεται καλύτερα στην τελειότητά του, στο πεπρωµένο γι αυτό κάλλος του. φαίνεται καλύτερα στην τελειότητά του, στο πεπρωµένο γι αυτό κάλλος του. φαίνεται καλύτερα στην τελειότητά του, στο πεπρωµένο γι αυτό κάλλος του. φαίνεται καλύτερα στην τελειότητά του, στο πεπρωµένο γι αυτό κάλλος του. 

Και το πνεύµα µας το γνωρίζει Και το πνεύµα µας το γνωρίζει Και το πνεύµα µας το γνωρίζει Και το πνεύµα µας το γνωρίζει ττττοοοο    οοοονννν    διαρθρούµενο κατά την µορφή του διαρθρούµενο κατά την µορφή του διαρθρούµενο κατά την µορφή του διαρθρούµενο κατά την µορφή του 

γνγνγνγνωριζοµένου ωριζοµένου ωριζοµένου ωριζοµένου ––––    ακριβώς όπως στην αίσθηση. Άσχηµο είναι το ψεύδος. ∆ιότι ακριβώς όπως στην αίσθηση. Άσχηµο είναι το ψεύδος. ∆ιότι ακριβώς όπως στην αίσθηση. Άσχηµο είναι το ψεύδος. ∆ιότι ακριβώς όπως στην αίσθηση. Άσχηµο είναι το ψεύδος. ∆ιότι 

αποτυγχάνον της µορφής του όντος είναι άµορφο.αποτυγχάνον της µορφής του όντος είναι άµορφο.αποτυγχάνον της µορφής του όντος είναι άµορφο.αποτυγχάνον της µορφής του όντος είναι άµορφο.    

    

Ως δια την ζωή του κάλλους στην αιωνιότητα, πως θα µπορούσε Ως δια την ζωή του κάλλους στην αιωνιότητα, πως θα µπορούσε Ως δια την ζωή του κάλλους στην αιωνιότητα, πως θα µπορούσε Ως δια την ζωή του κάλλους στην αιωνιότητα, πως θα µπορούσε η αµορφία η αµορφία η αµορφία η αµορφία 

να µην είναι αναγκαία µια αποτυχία στο χρόνο, και αυτή κατά συµβεβηκνα µην είναι αναγκαία µια αποτυχία στο χρόνο, και αυτή κατά συµβεβηκνα µην είναι αναγκαία µια αποτυχία στο χρόνο, και αυτή κατά συµβεβηκνα µην είναι αναγκαία µια αποτυχία στο χρόνο, και αυτή κατά συµβεβηκός;ός;ός;ός;        

Η ατέλεια δεν έχει την δύναµη όχι να εξαιωνισθεί, αλλά ούτε καν να υπάρξει Η ατέλεια δεν έχει την δύναµη όχι να εξαιωνισθεί, αλλά ούτε καν να υπάρξει Η ατέλεια δεν έχει την δύναµη όχι να εξαιωνισθεί, αλλά ούτε καν να υπάρξει Η ατέλεια δεν έχει την δύναµη όχι να εξαιωνισθεί, αλλά ούτε καν να υπάρξει 

στον χρόνο χωρίς να παρασιτίσει  στην όµορφη κοσµική τάξη και  σε µορφές στον χρόνο χωρίς να παρασιτίσει  στην όµορφη κοσµική τάξη και  σε µορφές στον χρόνο χωρίς να παρασιτίσει  στην όµορφη κοσµική τάξη και  σε µορφές στον χρόνο χωρίς να παρασιτίσει  στην όµορφη κοσµική τάξη και  σε µορφές 

επιτυχίας της. επιτυχίας της. επιτυχίας της. επιτυχίας της. Η ατέλεια παρυφίσταται στην τελειότητα, δεν υφίσταται Η ατέλεια παρυφίσταται στην τελειότητα, δεν υφίσταται Η ατέλεια παρυφίσταται στην τελειότητα, δεν υφίσταται Η ατέλεια παρυφίσταται στην τελειότητα, δεν υφίσταται 

αυτοτελώς. αυτοτελώς. αυτοτελώς. αυτοτελώς.                 
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Θάνατος πραγµατικός είναι η Ασχήµια Θάνατος πραγµατικός είναι η Ασχήµια Θάνατος πραγµατικός είναι η Ασχήµια Θάνατος πραγµατικός είναι η Ασχήµια – αισθητή και πνευµατική, στην 

σκέψη και στην πράξη, στο σώµα και στον νου, στην ψυχή και στην 

συµπεριφορά, στα έργα και στις φρένες. Αλλά η Σπάρτη γνώριζε γιατί 

επικέντρωνε και εξαντλούσε την αυξητική ενέργεια των νεαρών βλαστών της 

από 7 ετών σε γυµναστική και χορό και παιχνίδια – σκληρά και επικίνδυνα 

πολλές φορές, αλλά παιχνίδια, «σοβαρές παιδιές». 

 

Οντολογική και υπαρξιακή επιτοµή του Κάλλους ως επι-φάνειας του Είναι 

στο Φαίνεσθαι, ως από-κάλυψης του Απόλυτου στο µερικό-σχετικό, ως 

αστραπής και δοξοστεφάνου της Αιωνιότητας στον Χρόνο, είναι για την 

∆ωρική ουσία του Ελληνισµού το υπερτελεατικό κάλλος της γυµνής 

σωµατικής µορφής.  

 

                                                                                                                            ************    
 

Ζούµε στην οµορφιά και πεθαίνουµε στην αισχρότητα.Ζούµε στην οµορφιά και πεθαίνουµε στην αισχρότητα.Ζούµε στην οµορφιά και πεθαίνουµε στην αισχρότητα.Ζούµε στην οµορφιά και πεθαίνουµε στην αισχρότητα.    

    

[[[[ΣΣΣΣυυυυχχχχννννάάάά    ηηηη    ιιιισσσσττττοοοορρρρίίίίαααα    µµµµιιιιααααςςςς    σσσσηηηηµµµµααααννννττττιιιικκκκήήήήςςςς    λλλλέέέέξξξξηηηηςςςς        δδδδεεεείίίίχχχχννννεεεειιιι    υυυυππππεεεερρρρββββααααττττιιιικκκκάάάά    πππποοοολλλλιιιιττττιιιισσσσµµµµιιιικκκκάάάά    

µµµµεεεεγγγγέέέέθθθθηηηη....    ΤΤΤΤοοοο    ααααιιιισσσσχχχχρρρρόόόό    ((((δδδδυυυυσσσσααααρρρρµµµµόόόόννννιιιιοοοο    άάάάκκκκοοοουυυυσσσσµµµµαααα))))    ααααππππόόόό    ((((ααααιιιισσσσθθθθηηηηττττιιιικκκκήήήή))))    αααασσσσχχχχήήήήµµµµιιιιαααα    έέέέγγγγιιιιννννεεεε    

((((ηηηηθθθθιιιικκκκήήήή))))    πππποοοοττττααααππππόόόόττττηηηητττταααα....    ΚΚΚΚοοοοιιιιννννόόόό    ααααµµµµφφφφοοοοττττέέέέρρρρωωωωνννν    ττττωωωωνννν    εεεεννννννννοοοοιιιιώώώώνννν    είναιείναιείναιείναι    ηηηη    µµµµηηηηδδδδααααµµµµιιιιννννόόόόττττηηηητττταααα,,,,    ττττοοοο    

ττττιιιιπππποοοοττττ----έέέέννννιιιιοοοο]]]]....        

 

ΜΜΜΜόνο αυτή η ζωή όνο αυτή η ζωή όνο αυτή η ζωή όνο αυτή η ζωή ((((εεεενννν    κκκκάάάάλλλλλλλλεεεειιιι        ττττεεεελλλλεεεειιιιόόόόττττηηηηττττααααςςςς))))    και αυτός ο θάνατος και αυτός ο θάνατος και αυτός ο θάνατος και αυτός ο θάνατος ((((σσσσττττηηηηνννν    αααασσσσχχχχήήήήµµµµιιιιαααα    

ττττοοοουυυυ    ααααττττεεεελλλλοοοούύύύςςςς    κκκκααααιιιι    ααααττττέέέέλλλλεεεεσσσσττττοοοουυυυ))))    έχουν βάρος νοήµατος για τον Έλληνα. Νέα Τιµή έχουν βάρος νοήµατος για τον Έλληνα. Νέα Τιµή έχουν βάρος νοήµατος για τον Έλληνα. Νέα Τιµή έχουν βάρος νοήµατος για τον Έλληνα. Νέα Τιµή 

και παλαιός «Θυµός» είναι επίγνωση αξίας κάλλους, τελειότητας και παλαιός «Θυµός» είναι επίγνωση αξίας κάλλους, τελειότητας και παλαιός «Θυµός» είναι επίγνωση αξίας κάλλους, τελειότητας και παλαιός «Θυµός» είναι επίγνωση αξίας κάλλους, τελειότητας ----    και γι αυτό και γι αυτό και γι αυτό και γι αυτό 

η προσβολή προς αυτούς ξεπλένεται µόνο µε όλεθρο, όπως στην Οµηρική η προσβολή προς αυτούς ξεπλένεται µόνο µε όλεθρο, όπως στην Οµηρική η προσβολή προς αυτούς ξεπλένεται µόνο µε όλεθρο, όπως στην Οµηρική η προσβολή προς αυτούς ξεπλένεται µόνο µε όλεθρο, όπως στην Οµηρική 

Αχιλληίδα.Αχιλληίδα.Αχιλληίδα.Αχιλληίδα.    ΕΕΕΕσσσσθθθθλλλλόόόόςςςς    είναιείναιείναιείναι    οοοο    ττττοοοουυυυ    ααααρρρρίίίίσσσσττττοοοουυυυ    ττττέέέέλλλλοοοουυυυςςςς,,,,    άάάάξξξξιιιιοοοοςςςς    ωωωωςςςς    εεεεκκκκ    ττττοοοούύύύττττοοοουυυυ    κκκκααααιιιι    

««««ααααξξξξιιιιωωωωµµµµααααττττιιιικκκκόόόόςςςς»»»»    κκκκααααιιιι    δδδδιιιικκκκααααιιιιωωωωµµµµααααττττιιιικκκκόόόόςςςς::::    ααααξξξξιιιιοοοοίίίί    κκκκααααιιιι    δδδδιιιικκκκααααιιιιώώώώννννεεεεττττααααιιιι....    ΟΟΟΟιιιι    ααααττττεεεελλλλεεεείίίίςςςς    είναιείναιείναιείναι    

µµµµοοοοιιιιρρρρααααίίίίαααα    δδδδεεεειιιιλλλλοοοοίίίί....    ΝΝΝΝαααα    γγγγιιιιααααττττίίίί    δδδδεεεενννν    σσσσππππααααττττααααλλλλάάάάςςςς    χχχχρρρρόόόόννννοοοο    νννναααα    δδδδιιιιδδδδάάάάσσσσκκκκεεεειιιιςςςς    ττττηηηηνννν    ηηηηθθθθιιιικκκκήήήή    κκκκααααιιιι    

ππππααααττττρρρριιιιωωωωττττιιιικκκκήήήή    τηςτηςτηςτης    ααααννννδδδδρρρρεεεείίίίααααςςςς    κκκκααααιιιι    γγγγεεεεννννννννααααιιιιόόόόττττηηηηττττααααςςςς    ––––    ααααλλλλλλλλάάάά    γγγγυυυυµµµµννννάάάάζζζζεεεειιιιςςςς    κκκκααααιιιι    ααααρρρρµµµµοοοοννννίίίίζζζζεεεειιιιςςςς    

σσσσεεεε    άάάάθθθθλλλληηηησσσσηηηη,,,,    άάάάσσσσµµµµαααα    κκκκααααιιιι    οοοορρρρχχχχηηηηθθθθµµµµόόόό....    

    

Ανασταινόµαστε, ανιΑνασταινόµαστε, ανιΑνασταινόµαστε, ανιΑνασταινόµαστε, ανιστάµεθα, όταν ιστάµεθα: όντες επί του µηδενός, στάµεθα, όταν ιστάµεθα: όντες επί του µηδενός, στάµεθα, όταν ιστάµεθα: όντες επί του µηδενός, στάµεθα, όταν ιστάµεθα: όντες επί του µηδενός, 

επιφανείς στην ύπαρξή µας, τέλειοι της ουσίας µας, επιφανείς στην ύπαρξή µας, τέλειοι της ουσίας µας, επιφανείς στην ύπαρξή µας, τέλειοι της ουσίας µας, επιφανείς στην ύπαρξή µας, τέλειοι της ουσίας µας, εδραία βεβηκότες κατά εδραία βεβηκότες κατά εδραία βεβηκότες κατά εδραία βεβηκότες κατά 

την ακµή της «ώρας» µας, αεί νέοι πρωθήβες εσαεί εν ερωτική διεγέρσει την ακµή της «ώρας» µας, αεί νέοι πρωθήβες εσαεί εν ερωτική διεγέρσει την ακµή της «ώρας» µας, αεί νέοι πρωθήβες εσαεί εν ερωτική διεγέρσει την ακµή της «ώρας» µας, αεί νέοι πρωθήβες εσαεί εν ερωτική διεγέρσει 

κάλλους. κάλλους. κάλλους. κάλλους.     
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Γι αυτό ο Σπαρτιάτης του θαύµατος ένα σκοπό είχε κυρίαρχο: το άριστο 

«τέλος» του, την τελειότητά του, την ευ-µορφία του – να είναι άγαλµα να είναι άγαλµα να είναι άγαλµα να είναι άγαλµα 

κάλλους, υπέρτατη αυτόκάλλους, υπέρτατη αυτόκάλλους, υπέρτατη αυτόκάλλους, υπέρτατη αυτό----θυσία στον Μέγα Άνακτα, τον Φοίβο φοβερό θυσία στον Μέγα Άνακτα, τον Φοίβο φοβερό θυσία στον Μέγα Άνακτα, τον Φοίβο φοβερό θυσία στον Μέγα Άνακτα, τον Φοίβο φοβερό 

κραταιάρχη στον κόσµο του γίγνεσθαι κραταιάρχη στον κόσµο του γίγνεσθαι κραταιάρχη στον κόσµο του γίγνεσθαι κραταιάρχη στον κόσµο του γίγνεσθαι και πάναγνο και πάναγνο και πάναγνο και πάναγνο από των έργων της από των έργων της από των έργων της από των έργων της 

γένεσης, τον τροµερό Αµυκλαίο Παρθένο.γένεσης, τον τροµερό Αµυκλαίο Παρθένο.γένεσης, τον τροµερό Αµυκλαίο Παρθένο.γένεσης, τον τροµερό Αµυκλαίο Παρθένο.    

 

Όπως προσφέρουµε στην Πότνια Θέαινα Μεγάλη Μητέρα απαρχές καρπώνπροσφέρουµε στην Πότνια Θέαινα Μεγάλη Μητέρα απαρχές καρπώνπροσφέρουµε στην Πότνια Θέαινα Μεγάλη Μητέρα απαρχές καρπώνπροσφέρουµε στην Πότνια Θέαινα Μεγάλη Μητέρα απαρχές καρπών 

πανσπερµίας από τον φυσικό ά-φθονο πλούτο της χθόνιας γονιµότητας που 

µας χαρίζει αναντάλλακτα Γη και Φύση, -  

    

                      και όπως θυσιάζουµε στον Κύριο των ∆υνάµεων ζωή ζώων κθυσιάζουµε στον Κύριο των ∆υνάµεων ζωή ζώων κθυσιάζουµε στον Κύριο των ∆υνάµεων ζωή ζώων κθυσιάζουµε στον Κύριο των ∆υνάµεων ζωή ζώων και αι αι αι 

ανθρώπων, τα πολυτιµώτατα των οικείων µαςανθρώπων, τα πολυτιµώτατα των οικείων µαςανθρώπων, τα πολυτιµώτατα των οικείων µαςανθρώπων, τα πολυτιµώτατα των οικείων µας στον ∆εσπότη των 

κυριοτήτων, αναγνωρίζοντας εµπράκτως ότι τα πάντα δικά του είναι ως 

απλά δηµιουργήµατά του, -- 

  

                                                 έτσι ανάλογα αφιερωνόµαστε οι ίδιοιέτσι ανάλογα αφιερωνόµαστε οι ίδιοιέτσι ανάλογα αφιερωνόµαστε οι ίδιοιέτσι ανάλογα αφιερωνόµαστε οι ίδιοι,,,,    

απεργαζόµενοαπεργαζόµενοαπεργαζόµενοαπεργαζόµενοι εαυτούς εις θεία ινδάλµαται εαυτούς εις θεία ινδάλµαται εαυτούς εις θεία ινδάλµαται εαυτούς εις θεία ινδάλµατα,,,,    στον Άρχοντα του Κάλλουςστον Άρχοντα του Κάλλουςστον Άρχοντα του Κάλλουςστον Άρχοντα του Κάλλους, , , , ----        

                                                                                                             νεαρώδεις Σπαρτιάτες στον ∆ωρικό θεό,νεαρώδεις Σπαρτιάτες στον ∆ωρικό θεό,νεαρώδεις Σπαρτιάτες στον ∆ωρικό θεό,νεαρώδεις Σπαρτιάτες στον ∆ωρικό θεό,    

                                                                                                                                                                εµείς οι άγιοι βιαστές της πύλης της Αιωνιότητας,εµείς οι άγιοι βιαστές της πύλης της Αιωνιότητας,εµείς οι άγιοι βιαστές της πύλης της Αιωνιότητας,εµείς οι άγιοι βιαστές της πύλης της Αιωνιότητας,    

                                                                                                                                                                εκλεκτοί της Χρυσής Ορδής,εκλεκτοί της Χρυσής Ορδής,εκλεκτοί της Χρυσής Ορδής,εκλεκτοί της Χρυσής Ορδής,    

                                                                                                                                                                άµωµοι κατά πνεύµα στον άµωµο κατ’ ουσίαν από άµωµοι κατά πνεύµα στον άµωµο κατ’ ουσίαν από άµωµοι κατά πνεύµα στον άµωµο κατ’ ουσίαν από άµωµοι κατά πνεύµα στον άµωµο κατ’ ουσίαν από 

των γενεσιουργών οχετών του χρόνου,των γενεσιουργών οχετών του χρόνου,των γενεσιουργών οχετών του χρόνου,των γενεσιουργών οχετών του χρόνου,    

                                                                                                                                                                αγέρωχοι βλαστοί της αδέσποαγέρωχοι βλαστοί της αδέσποαγέρωχοι βλαστοί της αδέσποαγέρωχοι βλαστοί της αδέσποτης ιερής αγέλης της ιερής αγέλης της ιερής αγέλης της ιερής αγέλης 

δεσποζόµενης δι’ Έρωτος από µόνον αυτόν τον ∆εσπότη της Τελειότητας, δεσποζόµενης δι’ Έρωτος από µόνον αυτόν τον ∆εσπότη της Τελειότητας, δεσποζόµενης δι’ Έρωτος από µόνον αυτόν τον ∆εσπότη της Τελειότητας, δεσποζόµενης δι’ Έρωτος από µόνον αυτόν τον ∆εσπότη της Τελειότητας, 

ταµία και χορηγό κατά χάριν και αντίχαριν κάλλους, ταµία και χορηγό κατά χάριν και αντίχαριν κάλλους, ταµία και χορηγό κατά χάριν και αντίχαριν κάλλους, ταµία και χορηγό κατά χάριν και αντίχαριν κάλλους,     

                                                                                                                                                                    τον µέγα ατάσθαλο Πρωθήβη της Αιωνιότητας.τον µέγα ατάσθαλο Πρωθήβη της Αιωνιότητας.τον µέγα ατάσθαλο Πρωθήβη της Αιωνιότητας.τον µέγα ατάσθαλο Πρωθήβη της Αιωνιότητας.    

 

Στην χώρα των ζώντων αιώνια την αΣτην χώρα των ζώντων αιώνια την αΣτην χώρα των ζώντων αιώνια την αΣτην χώρα των ζώντων αιώνια την αληθινή ζωή εν έρωτι κάλλους τί ληθινή ζωή εν έρωτι κάλλους τί ληθινή ζωή εν έρωτι κάλλους τί ληθινή ζωή εν έρωτι κάλλους τί 

δύναται ο Χρόνος, και όλο το πάθος της ύπαρξηςδύναται ο Χρόνος, και όλο το πάθος της ύπαρξηςδύναται ο Χρόνος, και όλο το πάθος της ύπαρξηςδύναται ο Χρόνος, και όλο το πάθος της ύπαρξης (εµποδισµοί, και τριβές, και 

οδύνες, και αντίξοα συµβεβηκότα, και ταπεινές µοχθηρίες, και εξαπάτες, και 

θεόθεν άτες, και µοίρα ολοή) – και ο τιτανικός διαµελισµός και η σταύρωση ο τιτανικός διαµελισµός και η σταύρωση ο τιτανικός διαµελισµός και η σταύρωση ο τιτανικός διαµελισµός και η σταύρωση 

της αδελφικής µας θεότηττης αδελφικής µας θεότηττης αδελφικής µας θεότηττης αδελφικής µας θεότητας  ∆ιονύσου και Χριστού, σύµβολα δυναµερά ας  ∆ιονύσου και Χριστού, σύµβολα δυναµερά ας  ∆ιονύσου και Χριστού, σύµβολα δυναµερά ας  ∆ιονύσου και Χριστού, σύµβολα δυναµερά 

αρχέτυπα της καθ’ ηµάς λυγρής ανάγκης,αρχέτυπα της καθ’ ηµάς λυγρής ανάγκης,αρχέτυπα της καθ’ ηµάς λυγρής ανάγκης,αρχέτυπα της καθ’ ηµάς λυγρής ανάγκης, και οι περιπαρείς οδύνες του Ορφέα 

και του Προµηθέα; 

 

Χρόνε που η ισχύς σου;Χρόνε που η ισχύς σου;Χρόνε που η ισχύς σου;Χρόνε που η ισχύς σου;    

    

Γίγνεσθαι που το κεντρί σου;Γίγνεσθαι που το κεντρί σου;Γίγνεσθαι που το κεντρί σου;Γίγνεσθαι που το κεντρί σου;    
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                                                                                                                                ************    
 

∆ωρικές Ευχές Ανάστασης ∆ωρικές Ευχές Ανάστασης ∆ωρικές Ευχές Ανάστασης ∆ωρικές Ευχές Ανάστασης ΕλληνισµούΕλληνισµούΕλληνισµούΕλληνισµού    
 

Να ιστάµεθα υπερήφανα ορθοί Σπαρτιάτες προγεγυµνασµένοι έφηβοι Να ιστάµεθα υπερήφανα ορθοί Σπαρτιάτες προγεγυµνασµένοι έφηβοι Να ιστάµεθα υπερήφανα ορθοί Σπαρτιάτες προγεγυµνασµένοι έφηβοι Να ιστάµεθα υπερήφανα ορθοί Σπαρτιάτες προγεγυµνασµένοι έφηβοι 

πάγκαλοι πάγκαλοι πάγκαλοι πάγκαλοι αθλητές, ορχηστές και  οπλίτες  αθλητές, ορχηστές και  οπλίτες  αθλητές, ορχηστές και  οπλίτες  αθλητές, ορχηστές και  οπλίτες  της αιωνιότητας µαστιγούµενοι την της αιωνιότητας µαστιγούµενοι την της αιωνιότητας µαστιγούµενοι την της αιωνιότητας µαστιγούµενοι την 

οδύνη της έγχρονης ύπαρξης στον Βωµό της Ορθίας Αρτέµιδος , γαυριώντες οδύνη της έγχρονης ύπαρξης στον Βωµό της Ορθίας Αρτέµιδος , γαυριώντες οδύνη της έγχρονης ύπαρξης στον Βωµό της Ορθίας Αρτέµιδος , γαυριώντες οδύνη της έγχρονης ύπαρξης στον Βωµό της Ορθίας Αρτέµιδος , γαυριώντες 

στο κάλλος µας και ορθιάζοντες στο στο κάλλος µας και ορθιάζοντες στο στο κάλλος µας και ορθιάζοντες στο στο κάλλος µας και ορθιάζοντες στο Μαρτύριο του Χρόνου, οργώντες την Μαρτύριο του Χρόνου, οργώντες την Μαρτύριο του Χρόνου, οργώντες την Μαρτύριο του Χρόνου, οργώντες την 

τελειότητα εν µέσω των δαιµονικών δεινών του γίγνεσθαι, θυσία κάλλους εις τελειότητα εν µέσω των δαιµονικών δεινών του γίγνεσθαι, θυσία κάλλους εις τελειότητα εν µέσω των δαιµονικών δεινών του γίγνεσθαι, θυσία κάλλους εις τελειότητα εν µέσω των δαιµονικών δεινών του γίγνεσθαι, θυσία κάλλους εις 

βιασµόν Αιωνιότηταςβιασµόν Αιωνιότηταςβιασµόν Αιωνιότηταςβιασµόν Αιωνιότητας    

 

Να ορθωνόµαστε ∆ωρικοί κίονες, µορφές τελειότητας ανυπέρβλητης αρµονίας Να ορθωνόµαστε ∆ωρικοί κίονες, µορφές τελειότητας ανυπέρβλητης αρµονίας Να ορθωνόµαστε ∆ωρικοί κίονες, µορφές τελειότητας ανυπέρβλητης αρµονίας Να ορθωνόµαστε ∆ωρικοί κίονες, µορφές τελειότητας ανυπέρβλητης αρµονίας 

σε άνετη λειτουργική εγρήγορση, άκοπα φέροντες το φορτίσε άνετη λειτουργική εγρήγορση, άκοπα φέροντες το φορτίσε άνετη λειτουργική εγρήγορση, άκοπα φέροντες το φορτίσε άνετη λειτουργική εγρήγορση, άκοπα φέροντες το φορτίο της ο της ο της ο της χρονικής χρονικής χρονικής χρονικής 

παρουσίας, αστήρικτοι άµοχθοι στηρικτές κάθε δοµής στον κόσµο, ρεία παρουσίας, αστήρικτοι άµοχθοι στηρικτές κάθε δοµής στον κόσµο, ρεία παρουσίας, αστήρικτοι άµοχθοι στηρικτές κάθε δοµής στον κόσµο, ρεία παρουσίας, αστήρικτοι άµοχθοι στηρικτές κάθε δοµής στον κόσµο, ρεία 

ζώοντες εις µίµηση Απολλώνιας Ολυµπιότηταςζώοντες εις µίµηση Απολλώνιας Ολυµπιότηταςζώοντες εις µίµηση Απολλώνιας Ολυµπιότηταςζώοντες εις µίµηση Απολλώνιας Ολυµπιότητας    

 

Να ζούµε αδιάφορα αµέριµνοι στον χρόνο, επιµελείς φροντιστές της Να ζούµε αδιάφορα αµέριµνοι στον χρόνο, επιµελείς φροντιστές της Να ζούµε αδιάφορα αµέριµνοι στον χρόνο, επιµελείς φροντιστές της Να ζούµε αδιάφορα αµέριµνοι στον χρόνο, επιµελείς φροντιστές της 

Αιωνιότητας,Αιωνιότητας,Αιωνιότητας,Αιωνιότητας,    

                                                                                                                                                αίροντεςαίροντεςαίροντεςαίροντες    σε εορταστική συνοχή την χρονική διάρκεια σε εορταστική συνοχή την χρονική διάρκεια σε εορταστική συνοχή την χρονική διάρκεια σε εορταστική συνοχή την χρονική διάρκεια 

και έτσι µετουσιώνοντας τον χρόνο εις αιωνιότητα και έτσι µετουσιώνοντας τον χρόνο εις αιωνιότητα και έτσι µετουσιώνοντας τον χρόνο εις αιωνιότητα και έτσι µετουσιώνοντας τον χρόνο εις αιωνιότητα ––––        

                                                                                                                                                αεί εορτάζοντες , βιώνοντες την αΐδια εορτή του Είναι αεί εορτάζοντες , βιώνοντες την αΐδια εορτή του Είναι αεί εορτάζοντες , βιώνοντες την αΐδια εορτή του Είναι αεί εορτάζοντες , βιώνοντες την αΐδια εορτή του Είναι 

στην αιγλήεσσα επίστην αιγλήεσσα επίστην αιγλήεσσα επίστην αιγλήεσσα επί----δειξη του δειξη του δειξη του δειξη του αγλαού αγλαού αγλαού αγλαού Ανθού της ύπαρξης, Ανθού της ύπαρξης, Ανθού της ύπαρξης, Ανθού της ύπαρξης,     

                                                                                                                                            αεί παίζοντες τις γυµνοπαιδιές του Κάλλους µέσα στο αεί παίζοντες τις γυµνοπαιδιές του Κάλλους µέσα στο αεί παίζοντες τις γυµνοπαιδιές του Κάλλους µέσα στο αεί παίζοντες τις γυµνοπαιδιές του Κάλλους µέσα στο 

δράµα του Χρόνου.δράµα του Χρόνου.δράµα του Χρόνου.δράµα του Χρόνου.        

                                                                                                                                            Και έτσι ακυρώνοντας τον Χρόνο µέσα στον Χρόνο. Και έτσι ακυρώνοντας τον Χρόνο µέσα στον Χρόνο. Και έτσι ακυρώνοντας τον Χρόνο µέσα στον Χρόνο. Και έτσι ακυρώνοντας τον Χρόνο µέσα στον Χρόνο.     

    

                                                                                                                                        ************    
 

Μια προνοµιακή Στιγµή  

                                             – η άνοιξη της ακµής στην λαµπρή «ώρα» του 

έαρος, το άνοιγµα του νέου άνθους στην απαστράπτουσα λάµψη του κάλλους, 

το θείο σώµα του τέλειου πρωθήβη – 

                                                                                                        η Αιωνιότητα.  
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Εὖ ἵστασθαι. 

 

 
   

                                            

                 

 


