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Μία εισαγωγή στις “Ιεροτελεστίες της Ελευσίνας” 

της Άννας Αποστολίδου 

 

Χωρίς την τέχνη, η αλήθεια γίνεται ψέµα. (Α.Κ.)  

«Εµείς είµαστε οι Ποιητές! Εµείς είµαστε τα παιδιά του ξύλου και του 

χειµάρρου, του βουνού και της οµίχλης, του ήλιου και του ανέµου! 

Εµείς είµαστε οι Έλληνες! Και για µας οι ιεροτελεστίες της Ελευσίνας 

θα ανοίξουν τις ουράνιες πύλες, και θα εισέλθουµε, και θα δούµε τον 

Θεό πρόσωπο µε πρόσωπο……  

Κάτω από τ’ αστέρια προχωρώ, αδέρφια µου, και πίνω από την 

καθαρτήρια δροσιά: θα επιστρέψω, αδέρφια µου, όταν θα έχω δει 

τον Θεό πρόσωπο µε πρόσωπο και θα έχω διαβάσει σ’ αυτά τα αιώνια 

µάτια το µυστικό που θα σας ελευθερώσει.  

Τότε θα σας διαλέξω, και θα σας δοκιµάσω, και θα σας διδάξω τα 

Μυστήρια της Ελευσίνας, ω γενναίες καρδιές και µάτια δροσερά και 

τρεµάµενα χείλη! Ένα κάρβουνο ζωντανό θα βάλω στα χείλη σας, 

και άνθη στα µάτια σας, και ένα σπαθί στην καρδιά σας, και θα δείτε 

κι εσείς τον Θεό πρόσωπο µε πρόσωπο.  

Έτσι θα ξαναδώσουµε στον κόσµο τη νιότη, γιατί σαν τις γλώσσες 

της τριπλής φλόγας θα κοιτάξουµε στο Μέγα Βάθος – ∆όξα στους 

Κυρίους του άλσους της Ελευσίνας!»  

~ Άλιστερ Κρόουλι, “Eleusis”. 
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Αυτά τα λόγια έγραφε ο Άλιστερ Κρόουλι στις 19 Νοεµβρίου 1906, 

στον επίλογο του τρίτου τόµου της συλλογής ποιηµάτων που 

εξέδωσε το 1907.  

Τρία χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο 1910, παρουσίαζε την 

«Ιεροτελεστία της Αρτέµιδος» στα γραφεία του «Equinox», ενώ το 

εγχείρηµα ολοκληρώνονταν τον Οκτώβριο και Νοέµβριο του ίδιου 

έτους, όταν ανέβαζε στο Caxton Hall του Λονδίνου επτά µονόπρακτα 

θεατρικά έργα, επτά τελετές / επικλήσεις. Η «Ιεροτελεστία της 

Αρτέµιδος» είχε ενσωµατωθεί ως «Ιεροτελεστία της Σελήνης». 

Κύριους ρόλους κατείχαν η βιολονίστα Leilah Waddel, που είχε και 

τον τίτλο της Scarlet Woman του Κρόουλι εκείνη την περίοδο, και ο 

Victor Neuberg. 

Οι επτά ιεροτελεστίες, ακολουθώντας τη διάρθρωση του ποιήµατος 

του Σαίξπηρ «Οι Επτά Ηλικίες του Ανθρώπου», είναι αφιερωµένες 

στους πλανήτες που φέρουν τα χαρακτηριστικά αυτών των ηλικιών. 

Σ’ αυτό το µικρό απόσπασµα του θεατρικού έργου του «Όπως σας 

Αρέσει», ο Σαίξπηρ παραλληλίζει τη ζωή µε µια θεατρική σκηνή, 

στην οποία ο οι ρόλοι του ανθρώπου εναλλάσσονται καθώς η µία 

ηλικία διαδέχεται την άλλη.   

Έτσι, ο Κρόνος είναι ο θλιµµένος γέροντας που δεν έχει να περιµένει 

τίποτε άλλο εκτός από το θάνατο, ο ∆ίας είναι o ποµπώδης δικαστής, 

ο «φτασµένος» µεσήλικας µε τη στρογγυλή κοιλιά, που έχει τον 

έλεγχο των πραγµάτων και ο Άρης είναι ο µαχητικός, ευέξαπτος και 

γεµάτος ενέργεια στρατιώτης. Ο Ήλιος διατηρεί ακόµα κάτι από τη 

νιότη του, πότε σοβαρός και πότε παιγνιώδης, ενώ η Αφροδίτη 

αναλώνεται στα πάθη του έρωτα. Ο Ερµής είναι ο χαρούµενος 

µαθητής, ανέµελος, άτακτος και γεµάτος ζωή, ενώ τέλος η Σελήνη, 

λευκή όπως το δέρµα του µωρού, αντιπροσωπεύει την αγνότητα της 

παιδικής ηλικίας. 
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Μέσα τη δοµή των επτά ηλικιακών οµάδων, ο Α.Κ. βρίσκει την 

ευκαιρία να αναπτύξει την πλοκή του έργου πάνω σε πολύ σαφείς 

εκφράσεις της διαρκώς εξελισσόµενης ανθρώπινης προσωπικότητας 

και να τις συνδέσει µε τις ευρύτερες πλανητικές ιδιότητες µέσα από 

τις αντίστοιχες θεότητες. Με τη βοήθεια ενός ευρέως φάσµατος 

συµβόλων επιχειρεί να υποβοηθήσει τη διαδικασία της ιερής 

Μέθεξης, οδηγώντας το κοινό του ένα σκαλοπάτι πέρα από την 

Κάθαρση: στην ίδια την Θρησκευτική Έκσταση. 

Έχοντας την εµπειρία του Ανατολικού τρόπου επίτευξης του σαµάντι 

(δηλαδή της διαρκούς ενσυνείδητης ένωσης µε τον Εαυτό) µέσω του 

διαλογισµού, αντιλαµβάνεται τη δυσκολία του ∆υτικού νου να 

προσαρµοστεί στους ρυθµούς της Ανατολής και προτείνει µια 

εναλλακτική λύση, αυτήν της θρησκευτικής τελετουργίας. 

Συγκεκριµένα, δηµιουργεί ένα σύνολο δραµατοποιηµένων 

τελετουργιών, οι οποίες προορίζονται να λειτουργήσουν 

συµπληρωµατικά, οδηγώντας µέσω της Μέθεξης στην αναγνώριση, 

ενεργοποίηση και εξισορρόπηση όλων των αντίστοιχων όψεων της 

ανθρώπινης προσωπικότητας. Με την ολοκλήρωση του κύκλου, µέσα 

από την έκσταση που πυροδοτείται, θα έχει επιτευχθεί η ενιαία 

αντίληψη του Εαυτού. 

 

Η σύλληψη 

Αν και ο Άλιστερ Κρόουλι δεν επισκέφτηκε ποτέ την Ελλάδα, η 

οµολογουµένως άριστη κλασσική παιδεία του αποτέλεσε πηγή 

διαρκούς έµπνευσης σε όλη τη µετέπειτα ζωή του και διαπότισε όλο 

το καλλιτεχνικό και αποκρυφιστικό του έργο. Παρόλα αυτά, δεν 

περιορίστηκε στην Ελληνική εικόνα των Ιεροτελεστιών της 

Ελευσίνας. Μέσα από τη συγκριτική του µατιά, ενσωµάτωσε στοιχεία 
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της Βαβυλωνιακής και Αιγυπτιακής µυθολογίας καθώς και γενικές 

θέσεις της Golden Dawn, της οποίας άλλωστε υπήρξε µέλος.  

Θα µπορούσαµε να πούµε, ότι οι πιο εµφανείς φιλοσοφικές και 

καλλιτεχνικές επιρροές που οδήγησαν τον Α.Κ. στις συγκεκριµένες 

επιλογές του συµβολισµού και της πλοκής του έργου, εντοπίζονται 

στο έργο του J.G. Frazer και στο Τάγµα της Golden Dawn. Επιπλέον, 

καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της προσωπικής του φιλοσοφικής 

σκέψης έπαιξε η εµπειρία της συγγραφής του Βιβλίου του Νόµου το 

1904. 

Το έργο του J. G. Frazer -και ιδιαίτερα το βιβλίο του «The Golden 

Bough» (έκδοσης 1890)-, επηρέασε βαθύτατα τον, νεαρό τότε, 

Κρόουλι. Όπως φαίνεται, στάθηκε γι’ αυτόν ως το απόλυτο σηµείο 

αναφοράς στα πρώτα του βήµατα, τόσο στη συγγραφή όσο και στον 

αποκρυφισµό. Τον βλέπουµε όχι απλά να χρησιµοποιεί αποσπάσµατα 

σε έργα του και να περιλαµβάνει συχνές αναφορές σ’ αυτό στις 

«Εξοµολογήσεις» του, αλλά επίσης να γράφει έργα βασισµένα σε 

αυτό. Η εργασία του J.G. Frazer γύρω από τη µαγεία, το µύθο και 

την τελετουργία ήταν καθοριστικής σηµασίας στη µελέτη της 

µυθολογίας και της κοινωνίας. Στο βιβλίο του, που είναι γεµάτο από 

παραδείγµατα τελετουργιών, ταµπού και εσωτερικών πρακτικών από 

όλο τον κόσµο, τονίζει τη σηµασία των κύκλων των εποχών και της 

φύσης που οι διάφορες κουλτούρες «γιόρταζαν µε δραµατικές 

τελετές» από την αυγή της κοινωνικής ζωής. Η συνεισφορά του στη 

σύλληψη των Ιεροτελεστιών της Ελευσίνας γίνεται ακόµα πιο σαφής 

όταν διαβάζουµε τη δήλωσή του «Όµως αν ο εορτασµός ήταν στη 

µορφή του δραµατικός, στην ουσία του [και στο επιθυµητό 

αποτέλεσµα] ήταν µαγικός.» 

Μια άλλη σηµαντική επιρροή για το «Θηρίο» ήταν η «Τελετουργία 

της Ίσιδας» που ανέβασαν οι Γκρέγκορ και Μόινα Μάδερς στη σκηνή 
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του Theatre Bodiniere στο Παρίσι το 1899. Αν και µάλλον επρόκειτο 

για αναπαράσταση αυτού που πίστευαν ότι αποτελούσε θρησκευτική 

πρακτική στην αρχαία Αίγυπτο και την οποία παρουσίασαν χωρίς να 

αποβλέπουν στη δηµιουργία κάποιας θρησκευτικής φύσεως εµπειρίας 

στο κοινό, πρόσφερε στο εγχείρηµα του Κρόουλι στοιχεία όπως ο 

αρχικός καθαρισµός του ναού, αξιωµατούχους/ηθοποιούς που 

εξηγούσαν το συµβολικό νόηµα των ρόλων τους και µια αναγέννηση 

του υποψηφίου την ώρα που λάµβανε το µαγικό του όνοµα και 

πλησίαζε το «Φως» ή «Ανώτερο Εαυτό». Στοιχεία που έλειπαν, 

ωστόσο, ήταν ο ποιητικός λόγος , η µουσική και η γενικότερη 

αξιοποίηση των πιο οικείων θεατρικών τεχνασµάτων.   

Τέλος, θα πρέπει να θυµηθούµε ότι περίπου έξι χρόνια νωρίτερα στο 

Κάιρο, ο Άλιστερ Κρόουλι έγινε αποδέκτης του Βιβλίου του Νόµου, 

ενός µοναδικού µηνύµατος που άλλαξε όλη του τη ζωή. Μέσα από 

τρία κεφάλαια που υπαγορεύονται κατά σειρά από τη Νουίτ, τον 

Χαντίτ και τον Ώρο, δίνεται το µήνυµα της έναρξης του Νέου Αιώνα, 

διακηρύσσεται ο Νόµος του Θελήµατος, και ανατίθεται στον 

γραφέα/Προφήτη του Θελήµατος να διαδώσει το µήνυµα. Πέρα από 

τον σκεπτικισµό µε τον οποίο µπορεί να αντιµετωπίσει κάποιος το 

όλο θέµα, επρόκειτο για µια εµπειρία που οδήγησε τον Α.Κ. σε µια 

νέα κοσµοθεωρία η οποία, µετά από µερικά χρόνια αφοµοίωσης, 

αρχίζει να παρουσιάζεται σε όλα τα έργα του. 

Έτσι, την άνοιξη του 1910, συµπληρώνει και ολοκληρώνει την 

«Επίκληση στον Μπάρτζαµπελ – το πνεύµα του Άρη», γράφοντας 

όλη την τελετουργία σε στίχους. 

Η συνέχεια περιγράφεται από τον ίδιο στο άρθρο του «Οι 

Ιεροτελεστίες της Ελευσίνας – η πηγή και το νόηµά τους»: 

«Έτυχε να έχω στο δωµάτιό µου µερικούς φίλους το βράδυ, ανάµεσά 
τους και τη φηµισµένη Αυστραλή βιολονίστα, δεσποινίδα Leila 
Waddell. Μου ήρθε η ιδέα ότι θα µπορούσαµε να περάσουµε την ώρα 
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µας µε ένα είδος καλλιτεχνικού διαλόγου. ∆ιάβασα ένα κοµµάτι 
ποίησης κάποιου από τους µεγάλους κλασσικούς και µου αυτή µου 
απάντησε µε ένα κοµµάτι µουσικής που της θύµισε το ανάγνωσµά 
µου. Απάντησα µε ένα άλλο ποίηµα και η βραδιά αναπτύχθηκε σε µια 
πραγµατική αντιπαράθεση. Οι υπόλοιποι βρήκαν εξαιρετικό 
ενδιαφέρον σ’ αυτή την περίεργη σύγκρουση και στη σιωπή του 
δωµατίου µας κυρίευσε όλους ένας πνευµατικός ενθουσιασµός, τόσο 
έντονα ώστε νιώθαµε όλοι µια πνευµατική ανάταση, σε µερικές 
περιπτώσεις σε σηµείο έκστασης, µε µια µέθη παρόµοια µε αυτή που 
βιώνει ο βοηθός της Λειτουργίας ή της παράστασης του Πάρσιφαλ, 
αλλά ισχυρότερη, λόγω της φυσικότητας και του πρωτογονισµού 
της. 
Στη συνέχεια, αποφασίσαµε  να δοκιµάσουµε να τους συντονίσουµε 
όλους σε κάποιο συγκεκριµένο, προαποφασισµένο συναίσθηµα και 
συνθέσαµε µια αδρή τελετουργία προς τιµήν της Αρτέµιδος. Αυτό 
είχε τόση επιτυχία που εντυπωσίασε ακόµα και άτοµα που 
αντιδρούσαν πάντοτε µε σκεπτικισµό και χλευασµό. Έχοντας φανεί 
τόσο χρήσιµο στη µικρή µας οµάδα, επιχειρήσαµε να αναπαράγουµε 
αυτά τα αποτελέσµατα δηµόσια, πιο επεξεργασµένα.» 
 

Στις «Εξοµολογήσεις» του, κεφάλαιο 67, δίνει µια σύντοµη περίληψη 

του γνωστικού πλαισίου –το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εµφανές στις 

ίδιες τις ιεροτελεστίες- πίσω από αυτό που ονοµάζει «επτά πράξεις 

ενός έργου». 

«Μια σύντοµη περίληψη της πλοκής είναι η εξής: 
Ο άνθρωπος, ανίκανος να λύσει τον Γρίφο της Ύπαρξης, 
συµβουλεύεται τον Κρόνο, τα βαθειά γηρατειά. Η απάντηση που 
µπορεί να πάρει είναι µία λέξη: «Απελπισία». 
Υπάρχει περισσότερη ελπίδα στην αξιοπρέπεια και τη σοφία του ∆ία; 
Όχι, γιατί ο ευγενής πρεσβύτερος δεν διαθέτει τη ζωτικότητα του 
Άρη, του πολεµιστή. Η συµβουλή είναι µάταιη χωρίς την 
αποφασιστικότητα για πραγµατοποίηση.  
Ο Άρης, όταν τον επικαλείται, είναι πραγµατικά ικανός να νικήσει: 
αλλά έχει χάσει ήδη την ελεγχόµενη σοφία της ηλικίας. Σε µια στιγµή 
της κατάκτησης σπαταλά τους καρπούς της στην αγκαλιά της 
πολυτέλειας. 
Μέσα από αυτή την αδυναµία είναι που ο τελειοποιηµένος άνθρωπος, 
ο Ήλιος, έχει διττή φύση, και ο κακός δίδυµος εαυτός του τον 
δολοφονεί τη στιγµή της δόξας του. Έτσι ο νικηφόρος Κύριος του 
Ουρανού, ο αγαπηµένος Απόλλων και οι Μούσες πέφτουν στο χώµα 
και ποιος άλλος θα τον θρηνήσει από τη Μητέρα Φύση, την 
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Αφροδίτη, την κυρία της αγάπης και της θλίψης; Είναι καλό αυτό, αν 
φέρει µέσα της το Μυστικό της Ανάστασης!  
Αλλά ακόµα και η Αφροδίτη οφείλει όλη της τη γοητεία στον 
γρήγορο αγγελιοφόρο των θεών, τον Ερµή, το χαρούµενο και 
αµφιλεγόµενο αγόρι του οποίου τα κόλπα πρώτα σκανδαλίζουν και 
στη συνέχεια ευχαριστούν τον Όλυµπο. 
Όµως και ο Ερµής, επίσης, έχει ελλείψεις. Τώρα βρίσκεται µόνο σ’ 
αυτόν η θεραπεία για όλα τα πάθη της ανθρώπινης φυλής. Ταχείς 
όπως πάντα, περνά και κάνει χώρο στη νεότερη των θεών, την 
Παρθενική Σελήνη. 
∆είτε τη, σαν Μαντόνα, ενθρονισµένη και στεφανωµένη, καλυµµένη 
µε πέπλο, σιωπηλή, περιµένει την υπόσχεση του Μέλλοντος. Είναι η 
Ίσις, η Μαρία, η Ιστάρ και η Μπαβάνι, η Άρτεµις και η Ντιάνα. 
Αλλά η Άρτεµις είναι ακόµα στείρα ελπίδας µέχρι το πνεύµα του 
Άπειρου Όλου, του µεγάλου Πάνα, σχίσει και διαχωρίσει το πέπλο 
και παρουσιάσει την ελπίδα της ανθρωπότητας, το Στεφανωµένο 
Παιδί του Μέλλοντος.» 
 

Η προσέγγιση 

Οι Ιεροτελεστίες της Ελευσίνας δεν ανέβηκαν σε κάποια θεατρική 

σκηνή, αλλά σε µια αίθουσα του Caxton Hall. Συνεπώς, οι ηθοποιοί 

βρισκόταν στο επίπεδο των θεατών. Με σκοπό να υποβοηθηθεί η 

συµµετοχή των τελευταίων, η αίθουσα αδειάζει και τοποθετούνται 

πολλά σκαµνάκια διάσπαρτα στο χώρο, ώστε οι θεατές να βρίσκονται 

σχεδόν ανάµεσα στους ηθοποιούς. Κατά τη διάρκεια της 

ιεροτελεστίας, οι ηθοποιοί περιφέρονται στην αίθουσα και κάποιοι 

θεατές επιλέγονται στην τύχη για να συµµετάσχουν στη ποµπή («Κι 

εσύ πρέπει να πεθάνεις!» τους φωνάζουν). 

Ενδιαφέρον προκαλεί η επιλογή του Α.Κ. να ξεκινήσει τη σειρά των 

παραστάσεων µε την Ιεροτελεστία του Κρόνου, το ζοφερό κλίµα της 

οποίας δηµιουργεί εξ’ αρχής αρνητικό κλίµα σε όσους δεν διαθέτουν 

τη φαντασία, την αντίληψη και τις γνώσεις για να υποψιαστούν τη 

συνέχεια. 

Αν και θα φαινόταν, ίσως, καταλληλότερο να αφήσει τελευταίο 

αυτόν τον µακρινό πλανήτη που αντιστοιχεί στα γηρατειά και το 
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θάνατο και βρίσκεται σε πολύ υψηλή θέση στο Καµπαλιστικό ∆έντρο 

της Ζωής, η απόφασή του φαίνεται να είναι η πλέον κατάλληλη, για 

περισσότερους από έναν λόγους:  

Βασικός πυρήνας των αρχαίων Μυστηρίων της Ελευσίνας είναι ο 

γνωστός µύθος του θρήνου της ∆ήµητρας για την απαγωγής της 

κόρης της Περσεφόνης από τον Άδη και της επαναφοράς της στον 

επάνω κόσµο µετά από τη θεϊκή παρέµβαση του πατέρα της ∆ία - αν 

και µόνο για µια περίοδο µερικών µηνών. Στον µύθο αυτό 

αντανακλάται ο φυσικός κύκλος της ζωής: η σπορά και ο θερισµός, η 

γέννηση και ο θάνατος, όπως και κάθε περιοδική έκφραση της ζωής 

στον ατέρµονα κύκλο του Χρόνου. 

Σε πολλά σηµεία, είναι εµφανής η αναλογία  αυτού του µύθου µε 

εκείνον της Ίσιδας που θρηνεί τον χαµένο/διαµελισµένο Όσιρι και 

γυρίζει τον κόσµο για να συλλέξει τα κοµµάτια του θείου σώµατος. 

Στην περίπτωση της Ίσιδας αποτέλεσµα της επανένωσης είναι η 

γέννηση του Ώρου, ενώ στο µύθο της Περσεφόνης η µητέρα 

ξαναβρίσκει την κόρη της, η γη τη βλάστηση και η φύση τη ζωή. 

Έτσι, ο δηµιουργός των Ιεροτελεστιών της Ελευσίνας αποφασίζει, 

πολύ κατάλληλα, να ανοίξει τον ιερό κύκλο µε τον αδιαπέραστο 

δακτύλιο του Κρόνου/Χρόνου. Σ’ αυτή την απόφαση οι γνώστες του 

Καµπαλιστικού ∆έντρου της Ζωής µπορούν να δουν ένα ευρύ φάσµα 

αντιστοιχιών και συµβολισµών, όπως για παράδειγµα τη σεφίρα του 

Μπινά και τη Μεγάλη Μητέρα της Ζωής, όπως εκφράζεται µέσα από 

µείζονες θηλυκές θεότητες όπως η Ίσιδα, η Ήρα, η Ρέα, η Κυβέλη, η  

∆ήµητρα, η Παρθένος Μαρία αλλά και η Εκάτη. Κάποιες άλλες 

ονοµασίες της Μπινά είναι ακόµα: ‘Μεγάλη Θάλασσα’, ‘Θρόνος’, 

‘Σκοτεινή Στείρα Μητέρα’ αλλά και ‘Λαµπρή εγκυµονούσα µητέρα’. 

Αντιπροσωπεύει τη θηλυκή αρχή, συµβολίζεται από το στοιχείο του 
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νερού και το γιονί, χαρακτηρίζεται εξωτερικά από το µαύρο χρώµα 

και καλύπτεται από το Αδιαπέραστο Πέπλο της. 

Με τον τρόπο αυτό, ο δηµιουργός επιχειρεί να οδηγήσει τον νου των 

συµµετεχόντων από το γενικό στο ειδικό, από τη σύλληψη των 

ευρύτερων αρχών και ιδεών στην αντίληψη των κατώτερων και πιο 

συγκεκριµένων αντιστοιχιών – και όχι µόνο. 

Η Σελήνη, που στο Καµπαλιστικό ∆έντρο της Ζωής ανήκει στη 

σεφίρα του Γεσόδ, λειτουργεί σε µεγάλο βαθµό σαν µια κατώτερη 

αναλογία της Μπινά. Αναφέρεται στο 1ο τσάκρα, και στα γεννητικά 

οργάνων (αν και συνδέεται περισσότερο µε το lingam) και 

αντιπροσωπεύεται από την Άρτεµη, τη Σελήνη και τη Luna αλλά 

επίσης τον ∆ία (ως αέρα και ως υιό της Ρέας) καθώς και φαλλικές 

θεότητες όπως ο Σου και ο Ερµάνουβις. Λευκή εξωτερικά, θηλυκή 

και αγνή, εµφανίζεται λιγότερο ως πολικό αντίθετο της Μπινά και 

περισσότερο ως η «άλλη πλευρά» της πύλης, αυτή που, τελικά, θα 

γεννήσει τη νέα ζωή που εγκυµονεί η Μεγάλη «Λαµπρή 

Εγκυµονούσα Μητέρα». 

Έτσι, το δράµα ξεκινάει µε τον φαινοµενικό θάνατο κάθε ελπίδας στη 

σφαίρα του Κρόνου, µε τον ανύποπτο θεατή (ο οποίος βλέπει, συχνά 

µε τρόµο, µόνο το εξωτερικό σκοτεινό πέπλο, επειδή δεν είναι σε 

θέση να αντιληφθεί την εσωτερική λαµπρότητα του Κρόνου / 

Μεγάλης Μητέρας), να παρασέρνεται στη δίνη των προσωπικών του 

φόβων.  

Στη συνέχεια, το νήµα του νοήµατος ξετυλίγεται µέσα από την 

αφύπνιση που προσφέρει κάθε διαδοχική ιεροτελεστία. Σε µια αδρή 

προσπάθεια αποκωδικοποίησης της ιερής πλανητικής ποµπής, 

βλέπουµε τους πλανήτες να λειτουργούν ως σταθµοί επίγνωσης του 

«έργου µε τις επτά πράξεις», όπως έβλεπε τις Ιεροτελεστίες ο 

Κρόουλι: 
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Στη σφαίρα του ∆ία (πατέρα, σύµφωνα µε το µύθο, της 

Περσεφόνης) που µεσολαβεί στον Άδη για την απελευθέρωση της 

Κόρης, τίθεται ο Νόµος της ύπαρξης και η δήλωση της σχέσης 

Πατέρα – Υιού – Αγίου Πνεύµατος (ή, µε άλλα λόγια, Πατέρα – Υιού 

– Μητέρας) προαναγγέλλει τη νέα δηµιουργία. 

Οι σφαίρες του Άρη και της Αφροδίτης, ως εκφράσεις της 

πολικότητας αρσενικού/θηλυκού, ισορροπούν γύρω από τη σφαίρα 

του ζωοδότη Ήλιου/Παιδιού.  

Ο πανίσχυρος θεός του πολέµου αποδέχεται την ήττα του από τον 

Έρωτα, αναγνωρίζοντας ότι ο πραγµατικός θεός ήταν πάντοτε ο 

Ήλιος, η πηγή της Ζωής που αναβλύζει τα δώρα της ένωσης των 

αντιθέτων. Ρίχνοντας τα όπλα του και αποδεχόµενος την ειρήνη της 

θείας αγάπης, µεταµορφώνεται στον Ήλιο / Ώρο, τον Λαµπερό 

Κατακτητή του Σύµπαντος.  

Στη σφαίρα του Ήλιου παρακολουθούµε την κορύφωση της ένωσης 

των αντιθέτων: ο τον λαµπερός θεός της Ζωής σταυρώνεται στα 

τέσσερα στοιχεία του σταυρού της Ύλης, αφού το Ένα 

κατακερµατίζεται σε Πολλά µε σκοπό την ενσάρκωση. Η Ύλη, που 

φαινοµενικά έχει καταστρέψει τη θεότητα που ενώθηκε µαζί της (ο 

κακός δίδυµος αδελφός), αποκαλύπτεται ως Φύση, η ορατή όψη της 

Μεγάλης Μητέρας που εγκυµονεί τον νέο Υιό. 

Η Αφροδίτη προαναγγέλλει την αποκάλυψη της Ίσιδας («∆εν 

υπάρχει πέπλο στο ιερό µου»). Η Ισορροπία/Ζυγός ζευγαρώνει µε 

τον ρυθµό του Κρόνου/Χρόνου και η ένωση της Αφροδίτης/Ίσιδας 

µε τον Ταύρο/Λόγο του δίνει φτερά, οδηγώντας τον να αποκαλυφθεί 

ως ο φορέας του Κηρύκιου, ο γοργοπόδαρος Ερµής. 

Στη σφαίρα του Ερµή ο οποίος στους µύθους, εκτός από το ρόλο του 

αγγελιαφόρου των Θεών, έχει και το ρόλο του ψυχοποµπού και 
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εµφανίζεται ως σύντροφος της Εκάτης, η Περσεφόνη οδηγείται στην 

απελευθέρωσή της από τον Άδη. Εδώ, ο Ερµής εµφανίζεται ως 

Αληθής Λόγος, προστάτης του µικρού Βάκχου και ως 

αποκεκρυµµένος Ήλιος που συντροφεύει τους ανθρώπους όταν η γη 

βυθίζεται στη νύχτα. Ο Αληθής Λόγος οδηγεί στην αποκάλυψη της 

θεότητας.  

Στον µύθο, το ταξίδι της ενσαρκούµενης θεότητας ολοκληρώνεται µε 

την επάνοδο της Κόρης από τον Άδη, την αναγέννηση της φύσης και 

την καρποφορία της γης. Στη σφαίρα της Σελήνης/Λούνα, 

γιορτάζεται η Άρτεµις/Σελήνη. Η Παρθένος θεά της Φύσης στέκει 

σιωπηλή και η θεία φύση ηρεµεί στο ιερό δισκοπότηρο. Το ξύπνηµά 

της φαντάζει τροµερό, ωστόσο ο Πάνας, ως συµπληρωµατική, 

αρσενική έκφραση των δυνάµεων της Φύσης, σχίζει το πέπλο (που 

διαχωρίζει), ανοίγοντας το δρόµο στη γέννηση του Θείου Παιδιού.  

Οι Ιεροτελεστίες της Ελευσίνας, σε αρµονία µε τη µυστηριακή 

λατρεία της Μεγάλης Θεάς στην Αρχαία Ελευσίνα, φαίνονται να 

αποτελούν έναν ύµνο στη Θηλυκή Αρχή της Ζωής. 

Όπως ίσως θα περίµεναν οι γνώστες της φιλοσοφίας του Κρόουλι, η 

προσέγγιση των πλανητικών και (κατ’ επέκταση) των ανθρώπινων 

χαρακτήρων, αν και χρησιµοποιεί ως βάση τα δίπολα φως/σκοτάδι, 

λευκό/µαύρο, ξεφεύγει από το παλιό κλισέ του πολέµου 

καλού/κακού  - κάτι που συχνά προκαλεί κάποιο εκνευρισµό στους 

αµύητους οι οποίοι, ίσως λόγω της δύναµης της αδράνειας, 

εξακολουθούν να παραµένουν κάτω από το στοιχείο του φόβου. Αντί 

αυτού, αναδεικνύει τους δύο φαινοµενικά αντίθετους πόλους ως 

πύλες (ή, ακόµα καλύτερα, ως δύο όψεις της µίας και µόνης πύλης) 

συνειδητότητας.  

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση των Ιεροτελεστιών της Ελευσίνας η 

έννοια της ‘κάθαρσης’ ξεπερνά την ερµηνεία της εξισορρόπησης 
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µέσω της απόδοσης δικαιοσύνης και διευρύνεται για να συµπεριλάβει 

τη θεία διαλεκτική, µε άλλα λόγια τη θεία πράξη της διαρκούς 

σύνθεσης των αντιθέτων σε µία νέα δηµιουργία.  

Και αυτή η διαπίστωση µε τη σειρά της, µας βοηθάει να 

κατανοήσουµε γιατί ο Άλιστερ Κρόουλι δίνει τόση έµφαση στην 

επίτευξη της «θρησκευτικής έκστασης»: το κοινό δεν µετέχει σε ένα 

δρώµενο που αντανακλά τις τετριµµένες υποθέσεις του γήινου 

κόσµου, αλλά σε µία θεατρική τελετουργία που παρουσιάζει το θείο 

δράµα της ενσάρκωσης της Θεότητας. Η επακόλουθη αναγνώριση 

της Θείας Ταυτότητας και η σύλληψη του Θείου Οράµατος βιώνεται 

ως έκσταση, ως ενσυνείδητη διαρκής σύνδεση/ένωση µε τη θεία όψη 

του Εαυτού (Σαµάντι). 

 

Ο αντίκτυπος 

Η παρουσίαση των επτά µονόπρακτων / ιεροτελεστιών, εκτός από 

τον κύριο στόχο της επίτευξης της θρησκευτικής έκστασης απέβλεπε 

επίσης σε κάποια βελτίωση των οικονοµικών του A.·.A.·.  καθώς και 

στη δηµιουργία θετικής δηµοσιότητας που θα προσήλκυε 

περισσότερους σπουδαστές.  

Ωστόσο, τα εξαιρετικά πενιχρά µέσα που διέθετε για την οργάνωση 

των παραστάσεων και η βιαστική προετοιµασία έγιναν αιτία να µην 

επιτευχθούν οι αρχικοί στόχοι (εικάζεται ότι µόλις και µετά βίας 

καλύφθηκε το κόστος της παραγωγής). 

Οι θεατές έπρεπε να αγοράσουν ένα πακέτο επτά εισιτηρίων και, 

παρόλο που αυτό ήταν λογικό για τον Κρόουλι ο οποίος έβλεπε την 

παραγωγή ως σύνολο, οι θεατές έπρεπε απλά να επενδύσουν ένα 

σηµαντικό ποσό σε κάτι που δεν γνώριζαν. Ήδη από τη δεύτερη 

παράσταση έγινε φανερό ότι, αν ήθελαν να καλύψουν τα έξοδά 
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τους, θα έπρεπε να πουλήσουν εισιτήρια για µεµονωµένες 

παραστάσεις. Οι θεατές που έφευγαν αναπληρώνονταν, αλλά η 

αίθουσα του Caxton Hall δεν γέµισε ποτέ. 

Όσο για τις νέες εγγραφές, χάθηκαν πολλοί ενδιαφερόµενοι µετά 

από τις επιθέσεις του τύπου.  

Τα παρακάτω αποσπάσµατα σύγχρονων κριτικών της παράστασης, 

µπορούν να δώσουν µια εικόνα της εντύπωσης που προκάλεσε: 

«Ιεροτελεστίες της Ελευσίνας – Κλασικισµός και Μυστικισµός στο 
Κάξτον Χωλ», Morning Leader, 15 Οκτωβρίου 1910: 
 
«Οι πρώτες Ιεροτελεστίες της Ελευσίνας έλαβαν χώρα στο Caxton 
Hall χθες βράδυ από τη µυστική εταιρία της οποίας προϊσταται ο κος 
Κρόουλι (του “Equinox”). Ήταν η ιεροτελεστία του Κρόνου. Οι 
ιεροτελεστίες του ∆ία, του Άρη, του Ήλιου, της Αφροδίτης, του Ερµή 
και της Σελήνης θα ακολουθήσουν τις επόµενες Τετάρτες, και αν δεν 
µεταδώσουν ένα πιο χαρούµενο τόνο απ’ ό,τι ο Κρόνος, αυτοί που 
πλήρωσαν πέντε γκινέες για το σύνολο των παραστάσεων, θα έχουν 
αυτοκτονήσει πριν προλάβουν να παρακολουθήσουν τη Σελήνη.» 
 
……………….. 
 
Η Νέα “Θρησκεία” - Περίεργες Τελετές Εκτελεσµένες σε Ηµίφως»  
15 Οκτωβρίου 1910: 
 
«….Λέγεται ότι ο κ. Άλιστερ Κρόουλι, ο οποίος προϊσταται σε αυτές 
τις ιεροτελεστίες, έχει επινοήσει µια νέα θρησκεία και ότι σκοπός του 
είναι να εµφυτεύσει τον Ανατολικό υπερβατισµό στο Αγγλικό έδαφος 
υπό το πρόσχηµα της τελετουργικής µαγείας. Όµως αν κρίνει κανείς 
από την πρώτη πράξη της Ιεροτελεστίας του Κρόνου, η µοναδική 
ιδέα που έχει ο κύριος Κρόουλι για την πρωτοτυπία είναι η 
πεποίθηση ότι αυτό που θα προκαλούσε χασµουρητό στο φως γίνεται 
εντυπωσιακό στο ηµίφως……. 
Αβλαβής εκκεντρικότητα είναι η κύρια ποιότητα των «Ιεροτελεστιών 
της Ελευσίνας», η πρώτη από τις οποίες παρουσιάστηκε χθες 
βράδυ…… 
∆εν υπάρχει τίποτα για να ενοχλήσει τους πιο ευαίσθητους. Η 
Μητέρα των Ουρανών, η οποία παίζει βιολί µε αξιοσηµείωτη 
δεξιοτεχνία αλλά χωρίς έµπνευση, πιθανότατα δεν αντιστοιχεί σε 
καµιά µορφή άλλων θρησκειών. Ένας µέρος της ποίησης, όπως τα 
αποσπάσµατα του Swinburne, είναι ελαφρώς ερωτικά αλλά όπως 
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αποδόθηκαν µε ρυθµική φωνή και ελάχιστη έκφραση, ήταν κενά 
πάθους. 
Θετικά, η µόνη ανακούφιση σ’ αυτή τη θλιβερή παράσταση δόθηκε 
από έναν νεόφυτο που έπεσε από το σκαµπό του, προκαλώντας 
θυµηδία ανάµεσα στους βαριεστηµένους και πιασµένους θεατές, οι 
περισσότεροι από τους οποίους ήταν σκαρφαλωµένοι σε µικρά ξύλινα 
σκαµνιά 30 εκατοστά από το πάτωµα. Ο κος Κρόουλι λέει ότι το 
σκοπός και ο στόχος των ιεροτελεστιών είναι η έκσταση. Κάποιος θα 
πρέπει να του εξηγήσει ότι είναι αδύνατη οποιουδήποτε είδους 
έκσταση όταν το πόδι σου έχει νεκρωθεί.» 
 
……… 
 
«Μια Καταπληκτική Αίρεση».  
The Looking Glass, 29 Οκτωβρίου 1910: 
 
«…. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, αναφερόµαστε στα φώτα που 
άναψαν γύρω στις 10:15, µετά από µια παρατεταµένη περίοδο 
απόλυτου σκότους και η οµάδα είχε διασκορπιστεί. Αφήνουµε στους 
αναγνώστες µας, αφού κοιτάξουν τις φωτογραφίες ……… και 
διαβάσουν την ξεκάθαρη και χωρίς λούστρα αναφορά µας για τα 
γεγονότα των οποίων ήµασταν αυτόπτες µάρτυρες, να πουν αν αυτή 
δεν είναι µια βλάσφηµη αίρεση, της οποίας οι δραστηριότητες τους 
οδηγούν θεωρητικά τα µέλη της σε ανηθικότητα του πλέον 
αποκρουστικού είδους. Θυµηθείτε το δόγµα που προσπαθήσαµε να 
περιγράψουµε σε αδρές γραµµές – θυµηθείτε τις περιόδους 
απόλυτου σκοταδιού – θυµηθείτε τους χορούς και τη βαριά 
αρωµατισµένη ατµόσφαιρα, ο δεδηλωµένος στόχος των οποίων είναι 
να παράγουν αυτό που ο Κρόουλι αποκαλεί «έκσταση» - και µετά 
πείτε αν είναι πρέπον και σωστό να επιτρέπεται σε νεαρά κορίτσια και 
παντρεµένες γυναίκες να παρακολουθούν τέτοιες παραστάσεις υπό 
το πρόσχηµα της λατρείας µιας νέας θρησκείας. 
Νέα θρησκεία, αλήθεια! Είναι τόσο παλιά όσο και τα βουνά. Τα 
δόγµατα της αχαλίνωτης λαγνείας και ελευθερίας, βασισµένα στην 
υπόθεση ότι δεν υπάρχει Θεός και επέκεινα, έχουν κηρυχθεί από 
αµνηµονεύτων χρόνων, κάποτε από ηδονιστές και φανατικούς, 
απλούς και καθαρούς, κάποτε από τσαρλατάνους η σκέψη των 
οποίων είναι να γεµίσουν τις τσέπες τους ενθαρρύνοντας τους 
άλλους να ικανοποιήσουν τα διεφθαρµένα τους γούστα. 
Στο εγγύς µέλλον θα έχω να πω περισσότερα γι’ αυτόν τον Κρόουλι 
– την ιστορία του και όσα προηγήθηκαν – και για όλα αυτά τα µέλη 
της αίρεσης – και ελπίζουµε επίσης να είµαστε σε θέση να δώσουµε 
µια περιγραφή των «συµβάντων» στο διαµέρισµα της οδού Βικτώρια, 
κατά τη διάρκεια αυτών που θα µπορούσαµε να αποκαλέσουµε 
«ιδιωτικές απογευµατινές παραστάσεις».» 
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Ο ίδιος ο Κρόουλι, σχολιάζει στην αυτοβιογραφία του: 

«∆εν δίνω συγχαρητήρια στον εαυτό µου γι’ αυτές τις Ιεροτελεστίες 
της Ελευσίνας. Θα έπρεπε να είχα αφιερώσει περισσότερες 
εβδοµάδες για την προετοιµασία τους αντί για λίγα λεπτά. Υποτίµησα 
τη σηµασία του δραµατικού στοιχείου – ο διάλογος και η δράση δεν 
ήταν τίποτε παραπάνω από ένα πλαίσιο για τους σολίστες.» 
 
«∆εν είχα καµιά αντίρρηση να δηλώσω τη θέση µου για χάρη των 
ειλικρινών και άξιων ανθρώπων που µπορεί, λόγω άγνοιας των 
γεγονότων να αποµακρύνονταν από την αλήθεια. Κατά συνέπεια, 
αξιοποίησα τον εκδότη ενός υψηλής ποιότητας, εικονογραφηµένου 
εβδοµαδιαίου περιοδικού, του Bystander και έγραψα δύο άρθρα, 
εξηγώντας τι ήταν οι Ιεροτελεστίες της Ελευσίνας, πώς θα 
µπορούσαν οι άνθρωποι να καλλιεργήσουν τις ανώτερες ικανότητές 
τους µελετώντας τες. Επίσης, δηµοσίευσα το κείµενο των 
ιεροτελεστιών σαν παράρτηµα στον αριθµό έξι του Equinox. 
 
- Οι Εξοµολογήσεις του Άλιστερ Κρόουλι. New York, NY.  Hill and 
Wang, 1969.  Σελίδες 451-452 και 636. 
 
 
Στην τρίτη συνέχεια του άρθρου του Looking Glass «An Amazing 

Sect”, η επίθεση διευρύνεται: 

 

«Μια Καταπληκτική Αίρεση». The Looking Glass, 26 Νοεµβρίου 
1910: 
 
«∆ύο από τους φίλους και εισηγητές του Κρόουλι εξακολουθούν να 
συνδέονται µε αυτόν: 
Ένας αχρείος, κατ’ επίφαση Βουδιστής, µοναχός, ο Allan Bennett, 
του οποίου η απάτη καταδείχτηκε από το «Truth» πριν από λίγα 
χρόνια. 
Το άλλο πρόσωπο µε το όνοµα George Cecil Jones, για κάποια 
χρόνια απασχολήθηκε στη µεταλλουργία στο Basingstoke αλλά 
τελευταία διατηρεί κάποιου είδους εµπορική επιχείρηση στο City. 
Ο Άλαν Μπέννετ και ο Κρόουλι έζησαν µαζί και υπήρξαν φήµες ότι 
έλαβαν χώρα κάτω από τη στέγη τους ακατανόµαστες ανήθικες 
πράξεις.»  
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Ο Allan Bennett, κατόπιν ιδρυτής της Βρετανικής Εταιρείας 

Βουδιστών, ευρισκόµενος στο Βουδιστικό Ναό του στην Κεϋλάνη, 

είτε δεν έχει ιδέα για τις επιθέσεις είτε τις αντιµετωπίζει µε παντελή 

αδιαφορία. Ωστόσο, ο G.C.Jones, παντρεµένος, µε τέσσερα παιδιά 

και µια µικρή επιχείρηση, ζητά από τον Κρόουλι να µηνύσει το 

περιοδικό. Ο Κρόουλι, που από τη µια δεν έχει τα οικονοµικά µέσα 

και από την άλλη, όπως λέει, δεν θέλει να πέσει στο επίπεδο των 

εχθρών του, αρκείται στο να υπερασπίζεται τον εαυτό του 

δηµοσιεύοντας τις απαντήσεις του στα ίδια περιοδικά και εφηµερίδες. 

Τελικά ο G.C.Jones µηνύει το περιοδικό αλλά η δίκη µετατρέπεται 

αυτόµατα σε έρευνα σχετικά µε την ανηθικότητα του Κρόουλι. Ο 

G.C.Jones χάνει τη δίκη και η φιλία τους διαλύεται. 

Εν τω µεταξύ, η επίθεση του τύπου κλιµακώνεται, µε εκτεταµένα 

άρθρα για τις υποτιθέµενες ανηθικότητες που συµβαίνουν κατά τη 

διάρκεια των Ιεροτελεστιών της Ελευσίνας και στη ζωή του Κρόουλι 

γενικότερα. Οι Ιεροτελεστίες της Ελευσίνας προαναγγέλλουν την 

άφιξη, τουλάχιστον για τον κίτρινο τύπο, του προσώπου που θα 

γινόταν «Ο χειρότερος άνθρωπος του κόσµου».  

Παρόλα αυτά, Το “Θηρίο” έχει ταράξει για άλλη µια φορά τα νερά, 

βάζοντας τη σφραγίδα του σε ένα σπόρο που επρόκειτο να δώσει 

καρπούς µετά από δύο γενεές. Όπως σηµειώνει ο Κηθ Ρίτσµοντ στο 

βιβλίο του «Οι Ιεροτελεστίες της Ελευσίνας»: 

«Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι Ιεροτελεστίες της Ελευσίνας 
στέκονται ως ένα (κατά πολύ ξεχασµένο) ορόσηµο στην ιστορία τόσο 
του θεάτρου όσο και του αποκρυφισµού. Μισό αιώνα πριν από το 
«πειραµατικό θέατρο» των δεκαετιών του ’60 και ’70, ο Κρόουλι και 
ο µικρός του θίασος πρωτοστατούσαν σε µια µορφή θεάτρου µε 
υπερβατικούς χειρισµούς και ένα επίπεδο συµµετοχής του κοινού 
που δεν είχε ονειρευτεί κανείς µέχρι τότε. “Μπροστά από την εποχή 
τους”, οι Ιεροτελεστίες της Ελευσίνας υπέφεραν αναλόγως από τη 
συνήθη µοίρα του θαρραλέου πειραµατισµού.»  
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Έναν αιώνα αργότερα, οι κατήγοροι έχουν µείνει στην ιστορία λόγω 

του πνευµατικού διαµετρήµατος του θύµατός τους. 

 

Οι Ιεροτελεστίες της Ελευσίνας στην Ελλάδα 

Όπως συµβαίνει µε την πλειοψηφία των έργων του Άλιστερ Κρόουλι, 

πολλά από τα οποία έχουν άµεσες αναφορές στην Αρχαία Ελληνική 

Μυθολογία, το έργο αυτό δεν κυκλοφορεί µεταφρασµένο στα 

Ελληνικά. 

Ωστόσο, εδώ και λίγο καιρό, έχει ξεκινήσει µια µεταφραστική 

προσπάθεια, µε απώτερο στόχο το ανέβασµα των επτά µονόπρακτων 

στο θεατρικό σανίδι.  

Οι προκλήσεις µιας τέτοιας µετάφρασης είναι πολλές, κυρίως λόγω 

του ότι πρόκειται για έµµετρη οµοιοκατάληκτη ποίηση σε Αγγλική 

γλώσσα, µε συµβολισµούς και νόηµα που συµπυκνώνονται σε 

βραχείς, πολλές φορές, στίχους.  

Η αντίστοιχη απόδοση στην Ελληνική συχνά απαιτεί έναν 

πολυσύλλαβο στοίχο και, ενώ αυτό δεν είναι από µόνο του 

απαγορευτικό, ο µεταφραστής χρειάζεται να θυµάται διαρκώς ότι το 

κείµενο είναι θεατρικό και ότι οι µακροσκελείς στίχοι µπορεί να 

δηµιουργήσουν προβλήµατα στην απαγγελία. 

Σύντοµα εµφανίστηκε το δίληµµα : «ελεύθερη απόδοση ή πιστή 

µετάφραση και διατήρηση του οµοιοκατάληκτου στίχου;» 

Στη πρώτη περίπτωση τα πράγµατα θα ήταν πιο εύκολα και ίσως 

µάλιστα το αποτέλεσµα να ήταν πιο εύληπτο για τον σύγχρονο 

θεατή. ∆εδοµένου όµως ότι ο ίδιος ο δηµιουργός του αποφάσισε να 

χρησιµοποιήσει το όχηµα του οµοιοκατάληκτου λόγου, 

αναδεικνύοντας τον ρυθµό σε ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία του 
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έργου, αποφασίστηκε να γίνει κάθε προσπάθεια ώστε το 

µεταφρασµένο κείµενο να αποδίδει όσο πιστότερα και σφαιρικότερα 

γίνεται το ύφος του έργου. 

Ως επίλογος αυτής της «Εισαγωγής στις Ιεροτελεστίες της 

Ελευσίνας», παρατίθεται ένα απόσπασµα της πρωτόλειας 

µετάφρασης. Πρόκειται για µια απαγγελία του Τυφώνα από την 

Ιεροτελεστία του ∆ία: 

TYPHON: 
 
Sweet, sweet are May and June, dear, 
The loves of lambent spring, 
Our lamp the drooping moon, dear, 
Our roof, the stars that sing; 
 
The bed, of moss and roses; 
The night, as long as death! 
Still, breath! 
Life wakens and reposes, 
Love ever quickeneth! 
 
Sweet, sweet, when Lion and Maiden, 
The motley months of gold, 
Swoop down with sunlight laden, 
And eyes are bright and bold. 
 
Life-swelling breasts uncover 
Their warm involving deep --- 
Love, sleep! --- 
And lover lies with lover 
On air's substantial steep. 
 
Ah! sweeter was September --- 
The amber rain of leaves, 
The harvest to remember, 
The load of sunny sheaves. 
 
In gardens deeply scented, 
In orchards heavily hung, 
Love flung 
Away the days demented 
With lips that curled and clung. 
 
Ah! sweeter still October, 
When russet leaves go grey, 

ΤΥΦΩΝΑΣ: 
 
Γλυκός που ‘ν’ ο Μάης, γλυκός κι ο Ιούνης, αγάπη µου, 
Ο έρως της άνοιξης που τρεµοπαίζει, 
Ο λύχνος µας είν’ το φεγγάρι που γέρνει, αγάπη µου 
Τα µέλποντα άστρα έχουµε στέγη. 
 
Με ρόδα και βρύα για κλίνη  
Της νύχτας το σκότος βαθύ σαν το θάνατο! 
- αν και αθάνατο! 
Ξυπνά η ζωή στη γαλήνη 
Θεριεύει η αγάπη στο άβατο. 
 
Γλυκά, ναι γλυκά, σαν ο Λέων κι η Κόρη, 
Ανόµοιες φύσεις φτιαγµένες µε µάλαµα, 
ορµούνε στη γη µε τον ήλιο για πλώρη, 
η λάµψη στα µάτια είν’ θάρρους απαύγασµα. 
 
Τα στήθη που σφύζουν ζωή, ξεγυµνώνονται, 
Προδίδουν θερµό και ολόψυχο δόσιµο 
Αγάπης πρόσηµο! – 
τα µέλη σαν φλόγες του έρωτ’ απλώνονται 
πνοή παθιασµένου αέρα το σµίξιµο. 
 
Ακόµα γλυκύτερος είν’ ο Σεπτέµβρης --- 
Βροχή κεχριµπάρι πέφτουν τα φύλλα, 
Σοδειά αναµνήσεων δρέπει η λάβρυς, 
Ηλιόχρωµα στάχυα του θέρους τα σκύλα. 
 
Σε πλούσιους κήπους ανθών µυρωµένων, 
γεµάτα καρπούς περιβόλια, 
του Έρωτα βόλια, 
ξεθώριασ’ ο χρόνος των ερωτευµένων 
στα χείλη που καίν’ µε τρεµάµενα λόγια. 
 
Μα πόσο γλυκό του Οκτώβρη το ηµίφως, 
Των φύλλων σα γίνεται γκρίζο το άλικο χρώµα 
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And sombre lovers and sober 
Make twilight of the day. 
 
Dark dreams and shadows tenser 
Throb through the vital scroll, 
Man's soul. 
Lift, shake the subtle censer 
That hides the cruel coal! 
 
Still sweeter when the Bowman 
His silky shaft of frost 
Lets loose on earth, that no man 
May linger nor be lost. 
 
The barren woods, deserted. 
Lose echo of our sighs --- 
Love --- dies? --- 
Love lives --- in granite skirted, 
And under oaken skies. 
 
But best is grim December, 
The Goatish God his power; 
The Satyr blows the ember, 
And pain is passion's flower; 
 
When blood drips over kisses, 
And madness sobs through wine: --- 
Ah, mine! --- 
The snake starts up and hisses 
And strikes and --- I am thine! 
 

Κι οι δυο σκοτεινοί εραστές στο ηδύφως,  
ξοδεύουν τις ώρες της µέρας, στο δώµα. 
 
Μορφές σκοτεινές του ονείρου, σκιές ζοφερές  
προβάλλουν σ’ αυτό που καλείτε Βιβλίο Ζωής 
- ανθρωπίνης ψυχής. 
Κρατήστε ψηλά του θυµιάµατος τις ευωδιές 
- καλύπτουν το κάρβουνο κάθε καρδιάς δολερής. 
 
Γλυκύτερος όταν ο µέγας Τοξότης φορέσει 
τα άστρα και βέλος ψυχρό, παγωµένο  
στη γη σαϊτέψει, που µήτ’ ένας άνθρωπος είναι σε θέση 
Να καθυστερήσει και να ξεγλιστρήσει απ’ το πεπρωµένο. 
 
Τα έρηµα δάση, γυµνά. Νεκρωµένη  
ηχώ απαντάει στο πάθος που εκλάπη --- 
Πεθαίνει η αγάπη; 
Ω, ζει η αγάπη --- γρανίτη ζωσµένη, 
στο δρύινο θόλο κρυµµένη, στη νάπη. 
 
Και όµως, καλύτερος είν’ ο ∆εκέµβρης του γνόφου:  
Θεός Τραγοπόδαρος τον κυβερνά, 
φυσάει ο Σάτυρος πάνω στη θράκα του πόθου, 
το άνθος του πάθους, τον πόνο κερνά. 
 
Την ώρα που στάζουνε αίµα τα χείλη στο φίληµα, 
που έχει λιγώσει τα στήθη η τρέλα του οίνου: --- 
Ω, έλα µαζί µου! --- 
Το φίδι ξυπνά – αφουγκράσου το σύριγµα- 
και µ’ ένα του χτύπηµα --- είσαι δική µου! 
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