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Πνιύ ζπρλά, ζρεδόλ από ηηο πξώηεο ζηηγκέο πνπ ζα βξεζεί θάπνηνο ζηε κπεηηθό Τεθηνληθό
πεξηβάιινλ, γίλεηαη ιόγνο γηα ην «Ππξ ησλ Φηινζόθσλ» δειαδή γηα ην «Φηινζνθηθό Ππξ».
Ο αιρεκηθν-εξκεηηθόο ζπκβνιηζκόο απνηειεί κέξνο ηεο δπηηθήο Παξάδνζεο, ελνπνηεκέλνο
ζηνλ ζπκβνιηζκό πνπ είλαη δεκέλνο κε ηελ Ειεπζεξνηεθηνληθή Τέρλε θαη ζε εθείλνλ ηεο
Κακπαιά θαη επνκέλσο κε ηνλ Τύπν καο.
Η κπεηηθή εκπεηξία ηεο «Αίζνπζαο ησλ Σηνραζκώλ», δηακέζνπ ηνπ V.I.T.R.I.O.L. θαη θπξίσο
δηακέζνπ ηνπ δσληαλνύ ππξόο ηεο θιόγαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ηεο, καο δίδεη λα θαηαιάβνπκε
άκεζα ηελ ζπνπδαηόηεηα απηνύ ηνπ ππξόο. Η Γλώζε απηή γίλεηαη ζηαδηαθά κία «ζπλζήθε»,
έλα «θαζεζηώο» πνπ καο σζεί λα θαζαξίζνπκε ηα «κέηαιιά» καο από ηηο ζθνπξηέο θαη ηηο
αηέιεηεο, ή λα κεηαζρεκαηίζνπκε ηα δεκέλα ζηελ πξνζσπηθόηεηά καο ειαηηώκαηα ζηηο
αληίζηνηρεο αξεηέο. Τν «Ππξ» καο δελ είλαη θαηαζηξνθηθό αιιά θαζαξηήξην, δηαρσξίδεη ην
ιεπηό από ην ππθλό θαη δξά βαζκεδόλ ζε όια ηα επίπεδα ηνπ Είλαη καο.
Φσξίο ηελ αθή ηνπ θαη ηελ γλώζε ησλ βαζκίδσλ ζέξκεο ηνπ, ην «Εξγν» δελ κπνξεί λα
εθθηλήζεη, λα ζπλερίζεη θαη λα πεξαησζεί. Πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα άζβεζην, ξπζκηζκέλν
ζηελ ζσζηή ζεξκνθξαζία. Έμσ από ηελ κεηαθνξηθή ηνπ έλλνηα είλαη ζεκαληηθό λα κείλνπκε
ζηελ γλώζε απηνύ ηνπ ππξόο γηα λα θαηαλνήζνπκε νξζά θαη κε παξαδνζηαθή λννηξνπία ηνλ
ηξόπν πξνζεπρήο θαη δηαινγηζκνύ. Δελ αξθεί ε κειέηε, αιιά είλαη απαξαίηεηε ε ζπλνδεία
απηνύ ηνπ ππξόο, γηαηί δηαθνξεηηθά ζα είρακε κόλνλ κία νξηδόληηα θαη ηζόπεδε λννηξνπία, ζε
ηέηνην βαζκό ώζηε απιά ζα ηθαλνπνηνύζακε ην εγστζηηθό θαη κάηαην κέξνο καο, ην ρακειό
θαη πιηθό καο «εγώ». Απηό ην Ππξ είλαη ε αλαδύνπζα επηζπκία πνπ έθεξε ηνλ αθαηέξγαζην
ιίζν καο ζηελ ζύξα ηνπ Νανύ ηεο Σνθίαο θαη ηεο Γλώζεο ζην «γλώζη ζ’απηόλ» ην
επξηζθόκελν ζηελ κεησπίδα ηνπ Νανύ ηνπ Απόιισλα ησλ Δειθώλ, θαη όπνπ αθνύ πέξαζε ην
θαηώθιη άξρηζε λα εμεπγελίδεηαη κέζα ζηελ κεηαζρεκαηηθή εκπεηξία ηνπ Θπζηαζηηθνύ Τύπνπ,
εγθαηαιείπνληαο ειαηηώκαηα ζε ζξίακβν ησλ αληίζηνηρσλ αξεηώλ, κέζα ζηελ θαηαπιεθηηθή
εκπεηξία ηεο επίθιηζεο ηεο Υπεξηάηεο Θεόηεηαο!
Επαλαιακβάλνληαο απηήλ ηελ επίθιηζε ζα αηζζαλζνύκε όιν θαη πην ελεξγεηηθνί ζηελ
θαηαλόεζε ησλ πλεπκαηηθώλ Μπζηεξίσλ, θαη ζα αλαθαιύςνπκε αδηαλόεηα απνζέκαηα
ελέξγεηαο θαη δύλακεο γηα ηελ ππέξβαζε ησλ δνθηκαζηώλ καο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνξείαο
πξνζέγγηζεο ηνπ ζθνπνύ ηνπ «Μεγάινπ Εξγνπ».
«Απηό ην Ππξ είλαη κέγα κπζηήξην» κνπ έιεγε πνιιά ρξόληα πξηλ ν Μεγάινο καο Αδειθόο
Sebastiano Caracciolo όηαλ, εθζηαζηαζκέλνο από ηελ αλάγλσζε ελόο κηθξνύ αιρεκηθνύ
βηβιίνπ ηνπ G.Pontano κε ηίηιν «ην θηινζνθηθό ππξ» θαηέιεμα λα ηνπ δεηήζσ εμεγήζεηο
πξηλ από ηελ έλαξμε θάπνηαο ζπλεδξίαο.
«Μπνξείο λα ην βξείο κόλνλ κέζα ζνπ. Χάμην ρσξίο λα θνπξαζηείο πνηέ θαη ζα δείο όηη

θάπνηα ζηηγκή, θάηη ην θαηαπιεθηηθό ζα ζπκβεί» κνπ είρε πεί.
Από ηόηε ην ςάρλσ αθόκα, αθνινπζώληαο ηηο ζνθέο ηνπ ζπκβνπιέο, θαη αθόκε θη’αλ δελ ην
έρσ βξεί αθόκε, έρσ πεηζζεί κέζα κνπ όηη Εθείλνο ην είρε σο εζσηεξηθή ηνπ ζπληξνθηά, ήδε
από ηόηε πνπ κνπ κηινύζε γη’απηό!
Απηή ε βεβαηόηεηα, είλαη ώξηκε θαη δηαθαλήο ζαλ λεξό πεγήο κέζα κνπ, θαη παξαδόμσο παξά
ην πέξαζκά ηνπ ζηελ Αηώληα Μεγάιε Ππξακίδα, αηζζάλνκαη ηελ παξνπζία ηνπ πην έληνλε
από πξηλ. Απηό ην Μπζηήξην μεθηλά κε ηελ Σεκλόηεηα θαη θαηαιήγεη ζε απηήλ. Εθείλε ηελ
ζεκλόηεηα ηελ αιεζηλή, ρσξίο πξνζπνηήζεηο, πνπ δελ είλαη δόιηα εμαπάηεζε θαη ελδεδπκέλε
κε ππνθξηζία γηα λα μεγιηζηξήζνπκε ζε άιιεο θαηαζηάζεηο. Σπλζήθε Αιήζεηαο ελώπηνλ ηνπ
Θενύ θαη ηεο Σπλείδεζήο καο.
Αζθαιώο ν θαζέλαο καο ελεξγεί κέζα ηνπ κε ηηο ρνξδέο πνπ ηνπ είλαη πην νηθείεο.
Σε όινπο εζάο κε αδειθηθή αγάπε, αθνινπζώληαο κε πξνζνρή ηνλ θαλόλα ηνπ Αγίνπ
Benedetto: «Lege, Lege, relege, ora, labora et invenies» (Σ.η.Μ.: δηάβαζε, δηάβαζε, μαλαδηάβαζε,
πξνζεπρήζνπ θαη ζα αλαθαιύςεηο)
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