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Θαιφ είλαη, απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ, λα επαλαιακβάλνπκε ζηνλ εαπηφλ καο ηί ζεκαίλεη απφ ηελ
παξαδνζηαθή νπηηθή, ε ιέμε «Τχπνο». Όιε ε αμία, ε πλεπκαηηθή δχλακε κηάο απζεληηθήο
λφκηκεο κπεηηθήο θνηλφηεηαο επαθίεηαη ζηελ εξκελεία ηνπ Θπζηαζηηθνχ Τχπνπ. Δίλαη
«πξάμε», αςίδα πνπ αλνίγεη ην θαλάιη πνπ νδεγεί απφ ην θέληξν (ζεκείν κεηαθπζηθφ, ζεία
έθθξαζε), ζηελ πεξηθέξεηα, επάλσ ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη αηειείο θαη πεπησθφηεο
δεκηνπξγίεο πνπ πνζνχλ ηελ επαλάθηεζε ησλ αμηψλ πνπ θαηέξρνληαη απφ ην Πλεχκα θαζψο
θαη ηελ αλάιεςε ηεο απζεληηθήο αζαλαζίαο.
Γηα λα κεηαθηλήζνπκε, λα δνλήζνπκε ην κεηαθπζηθφ ζεκείν, είλαη απαξαίηεηνο ν εμαγληζκφο
ηνπ, δηάκεζνπ ησλ Fides θαη Virtus. Πίζηε θαη Αξεηή. Ζ κία αλέξρεηαη ε άιιε θαηέξρεηαη.
Ο Τχπνο πξέπεη λα είλαη ζπλεηδεηφο, θαη έμσ απφ ηνλ εθθπιηζκφ ηεο πλεπκαηηθήο πηψζεο ηεο
ήδε αδπζψπεηεο επνρήο ηνπ Σηδήξνπ, είηε αηνκηθά είηε ζπιινγηθά.
Ο Σκαξάγδηλνο Πίλαθαο ιέεη: «Δίλαη αιεζέζηαην, αςεπδέζηαην, βεβαηφηαην. Όηη απηφ πνπ

είλαη θάησ είλαη ζαλ θη απηφ πνπ είλαη άλσ θαη απηφ πνπ είλαη άλσ είλαη ζαλ θη απηφ πνπ είλαη
θάησ, γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζαπκαζηψλ ηνπ Δλφο Πξάγκαηνο».

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν Τχπνο ιεηηνπξγεί πξνο ηελ νξζή θαηεχζπλζε θαη εγγπάηαη ηελ
ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ησλ αλζξψπηλσλ ζπλζεθψλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ βέβειε
πξνζσπηθφηεηα, ηελ απειεπζέξσζε ηεο πιηθήο ζθιαβηάο, ησλ παζψλ, ηνπ θφβνπ, ηνπ
βηνινγηθνχ ζαλάηνπ, είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο «ζπζίαο» ε νπνία
είλαη άξξεθηα δεκέλε κε απηφλ. Ο Τχπνο είλαη πάληνηε, θαη δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη αιιηψο,
«Θπζηαζηηθφο». Πξέπεη εδψ λα ζεκεηψζνπκε σζηφζν, φηη απφ κπεηηθήο πιεπξάο, ν Τχπνο δελ
πξέπεη λα ιεηηνπξγείηαη πξνο ίδηνλ φθεινο, θάηη ην νπνίν εθηφο ηνπ φηη ζα ήηαλ βεβήισζε ζα
δεκηνπξγνχζε θαη αξλεηηθέο θαξκηθέο ππνρξεψζεηο. Απαηηείηαη, αληίζεηα, λα ηεζνχκε ζηελ
ππεξεζία ηεο ζείαο ζέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα ηέιεηα ζρέδηά
ηεο θαη λα καο δψζεη ζε εχζεην ρξφλν, Σνθία θαη Γλψζε φιν θαη πεξηζζφηεξν, κε ζθνπφ ηελ
ηειηθή απειεπζέξσζε απφ ηηο αιχζζνπο απηνχ ηνπ ππθλνχ θαη αθαηέξγαζηνπ επηπέδνπ.
Ζ έμνδνο απφ απηφλ ηνλ θαλφλα, φπσο κπνξνχκε εχθνια λα θαηαλνήζνπκε, απνηειεί χςηζηε
αηηία πνιιψλ θαθψλ πνπ βαζαλίδνπλ ηελ παξνχζα αλζξσπφηεηα, θαη καο νδεγεί λα
αλαινγηζζνχκε φια φζα πξναλαθέξζεθαλ απφ ηνλ Σκαξάγδηλν Πίλαθα. Ζ αλάιπζε απηνχ ηνπ
ζεκείνπ είλαη θαζνξηζηηθή. Οθείινπκε λα δηαινγηζζνχκε πάλσ ζε απηφ πξνζεθηηθά γηα λα
νξζψζνπκε έλα πλεπκαηηθφ αλάρσκα ζηελ πιεζψξα ησλ αληηκπήζεσλ πνπ ζηνπο δχν
ηειεπηαίνπο αηψλεο ακαχξηζαλ ηελ αξρέγνλε ηεξφηεηα πνιιψλ Μπεηηθψλ Οξγαληζκψλ, θαη
ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπο θαηέζηεζε αλίθαλνπο λα κεηαδψζνπλ «Πλεπκαηηθή
Αθχπληζε».
Ο Τχπνο, αθνχ αθήζνπκε θαηά κέξνο ην ηειεηνπξγηθφ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο πξνπαξαζ-

θεπαζηηθή πξάμε ε νπνία δξα ζηα ιεπηά θαη αηζζαληηθά πεδία πξνεηνηκάδνληαο ην έδαθνο ζε
Τππηθφ επίπεδν, δξά θαηεπζείαλ πξνο ην άλνηγκα δχν θαλαιηψλ. Τεο Fides δει. ηεο Πίζηεο, ε
νπνία αλέξρεηαη απφ ηα θάησ πξνο ηα άλσ θαη ηεο Virtus δει. ηεο Αξεηήο ε νπνία δξά
αθξηβψο αληίζηξνθα, απφ ηα άλσ πξνο ηα θάησ. Απηά ηα δχν θξαδαζκηθά ξεχκαηα,
ζπλαληψληαη ζην κέζνλ ηνπ δξφκνπ, ζηελ δψλε ηεο θαξδηάο, ζην θέληξν ηεο θαζέηνπ πνπ
έρεη ζηελ θνξπθή ηεο ην δελίζ θαη ζην θαηψηαξν κέξνο ην λαδίξ. Τν δελίζ αληηπξνζσπεχεη
ζπκβνιηθά ην θσο ηνπ Βνξξά, θαζαξφ θαη δσνπνηφ, αγλφ, θαη ην λαδίξ ην θσο ηνπ λφηνπ,
θσηηά πνπ θαηγφκελε αθήλεη απνξξίκαηα, ε νπνία φκσο κπνξεί λα είλαη θαη εμαγληζηηθή. Απηφ
είλαη εζσηεξηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θάζαξζε. Όιεο καο νη βέβειεο ζθέςεηο πξέπεη λα
δψζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ επηζπκία γηα Γλψζε. Ζ θαξδηά καο θαη ην κπαιφ καο πξέπεη λα
απεπζχλνληαη ζηνλ Υπέξηαην Θηίζηε ησλ Θφζκσλ κε επιάβεηα, θαηαλνψληαο ηελ ηεξφηεηα
ηεο πξάμεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη λα αλακέλνπκε ην «κπζηηθφ» κέζα ζηελ θαξδηά καο.
Απηή είλαη ε ζπζία πνπ πηζηεχνπκε. Ζ ζηαδηαθή θαη πξννδεπηηθή εγθαηάιεηςε ησλ
ειαηησκάησλ καο, ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πξνζθνιιεκέλνπ ζηελ πιηθφηεηα «εγψ» καο σο
απνηέιεζκα ηεο πηψζεο, ηεο θαζίδεζεο, ηεο εθθνζκίθεπζεο, ηνπ ςεπδνχο θαη
παξαπιαλεηηθνχ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο πνπ είλαη ηφζν καθξπά απφ ηελ
Παξαδνζηαθή λννηξνπία.
Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο είπακε, ν Τχπνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αηνκηθά απφ ηελ
εζσηεξηθφηεηά καο, ή κε έλα πιήζνο αηφκσλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ίδηα πλεπκαηηθή
θνηλφηεηα. Σε θάζε πεξίπησζε, ν ιεηηνπξγφο πξέπεη λα ζεσξείηαη Βαζηιέαο – Ηεξέαο πξψηα
θαη πάλσ απ'φια γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη γηα ηελ θνηλφηεηα ηελ νπνία θιήζεθε κπεηηθά
λα θαζνδεγήζεη. Απηφο, πξέπεη λα ελψζεη ηα δχν ζε έλα, ηελ πνιιαπιφηεηα ζε ελφηεηα,
θηλνχκελνο θπξίσο ζηηο ξάγεο ηεο αξκνλίαο, ηεο νκφλνηαο θαη ηεο εηξήλεο, ελεξγψληαο εμίζνπ
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ίδηνπ θαη κε αθξηβψο ηελ ίδηα απνθαζηζηηθφηεηα γηα ηελ ππεξάζπηζε
ησλ Αμηψλ πνπ θαηέξρνληαη, ησλ νπνίσλ είλαη Θνπζησδφο/Φχιαθαο θαη Σπληεξεηήο. Οθείιεη,
επίζεο λα έρεη εληφο ηνπ ηελ λνκηκφηεηα θαη ηελ αμία ηεο πξάμεο.
Μαο ιέεη ν Μεγάινο καο Αδειθφο Sebastiano Caracciolo ζην βηβιίν ηνπ «Ζ Δξκεηηθή
Παξάδνζε»: «Ο Βαζηιέαο-Ηεξέαο θέξεη εληφο ηνπ ηελ ππεξβαηηθή αμία θαη ηελ ελεξγνπνηεί

ζηελ παξαδνζηαθή θνηλφηεηα δηα κέζνπ ηεο απαξαίηεηεο δξάζεο ηνπ Τχπνπ. Ο Θπζηαζηηθφο
Τχπνο φηαλ παξακειεζεί ή ιεηηνπξγήζεη κε έλαλ ζθεηεξηζηή ν νπνίνο σο εθ ηνχηνπ δελ ζα
είλαη θάηνρνο ηεο αμίαο, θαη ζα ιεηηνπξγεί θαηά παξάβαζε ησλ παξαδνζηαθψλ θαλφλσλ,
ελεξγνπνηεί ηεξφζπιεο δξάζεηο θαη εμαπνιχεη δπλάκεηο ηνπ ππφθνζκνπ, ηξνκεξέο θαη
επηθίλδπλεο. Γηαιπηηθέο θαη θαηαζηξνθηθέο ζε φια ηα επίπεδα, πιηθά, πλεπκαηηθά θαη ςπρηθά
ηα νπνία ζα δηαηαξάμνπλ ηελ ελ ιφγσ πλεπκαηηθή θνηλφηεηα θαη ζα αθαλίζνπλ ηα
κεκνλσκέλα κέιε ηεο δηαθφπηνληαο ηε ξνή θαη ηελ επεξγεηηθή επαθή κε ηηο δπλάκεηο ηεο
ζείαο ηάμεο».

Δπξηζθφκελνη ζην θέληξν ηεο θαζέηνπ, ν κπεκέλνο κπνξεί λα επηιέμεη: ή ηνλ δξφκν πνπ
νδεγεί ζηελ απειεπζέξσζε, θηηαγκέλε απφ ζεκλφηεηα θαη ζπζία, δξφκνο νλνκαδφκελνο «ηνπ
Φσηφο θαη ηεο Αγάπεο» (πνιηθφο βνξξάο, Εελίζ), ή εθείλνλ πνπ νδεγεί ρακειά (Ναδίξ) ζην
παξαπιαλεηηθφ θαη απαηειφ θσο ηνπ Νφηνπ, δηάζπαξην απφ εκπφδηα πνπ νλνκάδνληαη
ππεξεθάλεηα θαη ζέιεζε ηζρφο, πχξηλα αλψθεια πάζε πνπ δεκηνπξγνχλ απνξξίκαηα, κε
ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα απνζπλδένπλ απφ ηελ άιπζν ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν ηελ αζάλαηε θαη
ζετθή ζπίζα θαη λα ηελ νδεγνχλ ζηα θαηψηεξα αζηξηθά επίπεδα. Σην πςειφ ζεκείν, ε Γλψζε

ζεσξνχκελε σο ηαχηηζε πξννδεπηηθή κε ηελ Πξψηε Αξρή, κε ην Υπέξηαην Ολ, δηακέζνπ ηεο
ηεξφηεηαο ηνπ Θπζηαζηηθνχ Τχπνπ θαη ηεο ακεηάβιεηεο επαλάιεςεο, ηεο κε αιιαγκέλεο κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, (ηίπνηα ζε απηά ηα πξάγκαηα δελ πξέπεη λα αιιάμεη
καο έιεγαλ πάληνηε νη Μεγάινη Σνθνί ηεο Αλζξσπφηεηαο, αιιά αληίζεηα πξέπεη λα
δηαηεξεζεί θαη λα κεηαβηβαζζεί). Σην θαηψηεξν, ηα αηκαηνβακκέλα νινθαπηψκαηα απφ αζψα
ζχκαηα, πξάμεηο πνπ νδεγνχλ ζην θαθφ θαη ηελ νινθιεξσηηθή ππνδνχισζε ζηνλ Μακκσλά
θαη ηα θαηψηεξα πλεχκαηα πνπ θαηνηθνχλ ηηο εγθαηαιειεηκκέλεο εθηάζεηο ηεο «θνηιάδαο ηνπ
ζαλάηνπ» θαη ζξέθνπλ ηα ρεηξφηεξα ειαηηψκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο.
Ζ Θπζία, γη’απηνχο πνπ φπσο εκείο θνηηνχλ πξνο ην Εελίζ, νθείιεη λα είλαη ζαθψο θαηαλνεηή
θαη ζεσξνχκελε σο κεηαζηνηρείσζε ησλ ειαηησκάησλ θαη παζψλ καο ζηηο αληίζηνηρεο
αξεηέο. Οθείιεη λα είλαη αδηάθνπνο αγψλαο ελαληίνλ ηνπ θαηψηεξνπ «εγψ» ηνπ
πξνζθνιεκκέλνπ ζηελ κεηαβαηηθφηεηα ηεο βέβειεο πξνζσπηθφηεηαο θαη πνπ παξνκνίσο
αλαδεηά εζσηεξηθά ηνπ είλαη ηεο ηελ αζάλαηε θαη ζεία πεγή ηεο, σο αληαλάθιαζε ηνπ
Υπέξηαηνπ Θηίζηε ησλ Θφζκσλ, σο αλαδήηεζε ηνπ θαινχ, ηνπ σξαίνπ, ηνπ νξζνχ, ηνπ
ρξηζηηθνχ λφκνπ, ηεο αγάπεο. Όια απηά κε απφιπην θαη θαζνιηθφ ζεβαζκφ ζε θάζε κνξθή
δσήο, ζε θάζε δεκηνπξγία ε νπνία, φπσο εκείο, δψληαο κέζα ζηνλ λφκν ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο, ζπκκεηέρεη ζην κπζηεξηψδεο θαη άθαην πεδίν ηεο Γεκηνπξγίαο θαη ηεο
ζείαο Δθδήισζεο, δηφηη φινη ιαρηαξνχκε, ζε εχζεην ρξφλν, ηελ επαλαζχλδεζε κε ηνλ
Οπξάλην Παηέξα, Υπαηε Αξρή φισλ απηψλ πνπ ππήξμαλ, ππάξρνπλ θαη ζα ππάξμνπλ ζηνπο
αηψλεο ησλ αηψλσλ.
Απηή είλαη ζε πεξίιεςε ε έλλνηα ηεο Θπζίαο κέζα ζην Μπζηήξην ηνπ Σεβάζκηνπ Τχπνπ καο,
έηζη φπσο εκείο ην αληηιακβαλφκαζηε, φπσο καο δίδαμαλ λα ην αληηιακβαλφκαζηε, βέβαηνη
φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ησλ Ηεξψλ εξγαζηψλ καο ελψλνληαη θαη πάληα ζα
ελψλνληαη, παξνπζία ηνπ Υπέξηαηνπ Θηίζηε ησλ Θφζκσλ, νη Μεγάινη καο Αδειθνί πνπ
πέξαζαλ ζηελ Αηψληα Μεγάιε Ππξακίδα, βνεζψληαο καο θαη ππνζηεξίδνληάο καο ζηηο
δνθηκαζίεο ηηο νπνίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνξείαο καο ζε απηήλ ηελ δσή ζα θιεζνχκε λα
αληηκεησπίζνπκε θαη λα μεπεξάζνπκε.
Θάζε πέηξα, θάζε θπηφ, θάζε δσληαλφ νλ, απφ ην πην κεγάιν έσο ην πην κηθξνζθνπηθφ,
δηαηεξεί εληφο ηνπ ηελ παξνπζία ηνπ Θενχ θαη πκλνινγεί, σζνχκελν απφ ηελ Δπηζπκία θαη
ηελ Αγάπε, λα ηελ γλσξίζεη!
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