ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
και
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ∆ΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ (2ος τόµος)
Η µυητική πορεία της ψυχής
από τον ηνίοχον εις τον Απόλλωνα

1.

Πρόλογος

Κάθε φορά που ο συγγραφεύς παρουσιάζει το νεογέννητο παιδί του στους
αναγνώστες, αισθάνεται δέος και ενθουσιασµό, τρόµο και προσµονή. Είναι σαν να
παραδίδη ένα µέρος της ψυχής του, το οποίο θέλει να το µοιραστή µε τα µάτια,
εκείνων που θα το παραλάβουν.
Θα αγαπηθή η θα αγνοηθή το βιβλίο/πνευµατικό παιδί του συγγραφέως; Θα
συζητηθή µε φίλους και θα απορριφθή ή θα γίνη αποδεκτό; Ή µήπως, τι ευτυχία για
τον συγγραφέα, θα το κρατήση ο αναγνώστης σαν πολύτιµο, απόκρυφο πετράδι για
τον εαυτό του και θα το µοιραστή µόνο µε τις αδελφές του ψυχές;
Όσα ακολουθούν και θα διαβάσετε είναι οι σκέψεις µου, οι µυστικές µου συνοµιλίες
µαζί σας. Αυτές διατρέχουν και τα πέντε βιβλία των ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ. Και τα
πέντε είναι παιδιά του Ελληνικού τρόπου του δια-λογίζεσθαι. Ο Ελληνικός ∆ιαλογισµός είναι επί της ουσίας λόγος ερωτικός, γνήσιο τέκνο της ∆ιοτίµας του
πλατωνικού Συµποσίου, του υπερτάτου θείου έρωτος της αληθινής αρετής. Η
∆ιοτίµα, στο Συµπόσιο (212a) του Πλάτωνος, κλείνει τον λόγο της λέγοντας:
«Και όταν (ο άνθρωπος) γεννήση και αναθρέψη αρετή αληθινή έχει την
δυνατότητα να γίνη των θεών ο αγαπηµένος και, όσον είναι θεµιτό σ’ έναν
άνθρωπο, αθάνατος κι’ εκείνος».
Ερατή είναι η ψυχή
που διακατέχεται υπό της αρετής
Αρετή είναι η εσωτερική ροή, η αεί ρέουσα, η αιρετή/εκλεκτή, η οποία διατρέχει και
συνέχει ολόκληρη την νοητική δια-δροµή των πέντε βιβλίων, των οποίων ο γενικός
τίτλος είναι ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ.
Στην ερώτησι: αφού ο λόγος είναι οµιλία, πως είναι δυνατόν να είναι άρρητος, να µην
λέγεται µε φωνή, ώστε ν’ ακουσθή από τούς άλλους;
Η απάντησις είναι: Ο λόγος δεν είναι µόνο οµιλία. Άλλωστε οι ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ
δεν είναι ένας, είναι πολλοί.
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Η σηµασία του λόγου δεν αναφέρεται µόνο στην έννοια οµιλία, αλλά σ’ ένα σύνολο
εννοιών, που περιλαµβάνονται στον συσχετισµό του λόγου µε τούς άκρους όρους,
είναι ο µέσος λόγος ή όρος· είναι η αναλογία αισθητού - νοητού· είναι η αόρατη
αιτία/λόγος, η οποία θα φέρη το ορατό αποτέλεσµα· είναι οι αριθµητικοί, γεωµετρικοί
και αρµονικοί λόγοι των µαθηµατικών, όχι µόνο της επιστήµης των µαθηµατικών,
αλλά και της φιλοσοφίας της γεωµετρίας, σύµφωνα µε την προτροπή του Πλάτωνος
στην είσοδο της Ακαδηµίας «ουδείς αγεωµέτρητος εισίτω».
Η δύναµις της αρετής αναπτύσσεται αργά µε την ανάγνωσι των αρχαίων κειµένων.
Παράλληλα πολλές παραποµπές και αποσπάσµατα αρχαίων κειµένων συνοδεύουν τα
πρώτα τέσσερα βιβλία, προκειµένου να εξοικειωθή ο αναγνώστης µε την ουσία των
αρχαίων κειµένων. Η σύνδεσις και σύνθεσις των δύο εκλεπτύνει την σκέψι και της
επιστρέφει την αγνότητά της. Το παρελθόν γίνεται παρόν για να µπορέση να γεννηθή
το µέλλον.
Αργά η ψυχή µαθαίνει να διακρίνη τους άρρητους λόγους, που καθίστανται µέτρο
των πράξεών της, µέχρις ότου στο πέµπτο βιβλίο ο µυστηριακός Ηνίοχος κάνει την
εµφάνισί του στην ψυχή. Ο Ηνίοχος, ο κατέχων τα ηνία της ψυχής, κατέχει το µέτρον
της διακυβερνήσεως των αλόγων µερών της, του θυµοειδούς και του επιθυµητικού.
Το πέµπτο βιβλίο των ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ είναι η σύνθεσις όλων των ανωτέρω
εννοιών, οι οποίες περιέχονται µεταξύ των δύο άκρων της ανοδικής µυητικής πορείας
της ψυχής, από τον ηνίοχο στον Απόλλωνα.
Ποια όµως ήταν η αρχή της πορείας, η οποία ωδήγησε στον Ελληνικό ∆ια-λογισµό;

2

2.

Η ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ, ΘΟΛΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ»

Η αρχή έγινε µε την θέασι του δαπέδου της Θόλου της Επιδαύρου, όπου για πρώτη
φορά ο Απόλλων, δια του φυσικού του εκπροσώπου, του Ηλίου, παρέστη σαν
αόρατος θεραπευτής και πατέρας του Ασκληπιού θεού της υγιείας, στο κέντρο, στην
λευκή πέτρα του κυκλικού δαπέδου της Θόλου.
Το πρώτο βιβλίο: «Επίδαυρος, Θόλου Αποκάλυψις» πυροδοτεί µε νοητικούς
πυρσούς την ψυχή καθώς θεάται το Ηλιοκεντρικό Σύστηµα στο δάπεδο του µνηµείου.
Φλεγόµενη η ψυχή αναγνωρίζει την χρονική διάστασι, την αποτυπωµένη στα 360 + 1
µέρη του δαπέδου, τα οποία αναφέρονται στον χρόνο· αναγνωρίζει επίσης τις 360
µοίρες στους σταυρούς των φατνωµάτων της οροφής, οι οποίες αναφέρονται στον
χώρο.
Το θαυµαστό µαθηµατικό αποτύπωµα συνοδεύεται από πλείστες όσες λεπτοµέρειες
εξαιρετικής λεπτότητος και ακρίβειας, οι οποίες συσχετίζονται µε το Πλανητικό µας
Σύστηµα και τους Αστερισµούς.
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Σελίς 137 – Ηλεκτρονικό σχέδιο δαπέδου Θόλου
Η αποκάλυψις µεταστοιχειώνει την ψυχή και από γεω-εγω-κεντρική την καθιστά
ηλιοκεντρική. Από γήινη ψυχρή και σκοτεινή, θερµαίνεται, πυρακτώνεται, γίνεται
λαµπρή, σπουδαία και αξιέραστη. Καθίσταται αύη ψυχή, λέγει ο Ηράκλειτος (απ.
118).
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
«ΘΕΟΙ, ΣΥΜΒΟΛΑ, ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Το δεύτερο βιβλίο: «Θεοί, Σύµβολα, Αρχέτυπα των Ελλήνων» εναρµονίζει τα
αρχέγονα στοιχεία της µυθολογικής παραδόσεως µε την φιλοσοφική ενατένισι της
κρυφής ουσίας των θεών.
Στο εµπροσθόφυλλο του βιβλίου, ο Ζευς/νους ανοίγει την διάνοια του θνητού, καθώς
ο προσφιλής του γιός, ο Απόλλων, έρχεται και δεσπόζει µε τα σύµβολά του,
επαναφέροντας στο αρχείο της µνήµης µας το «Ει», το «γνώθι σαυτόν» και το
«µέτρον άριστον».
Στο τέλος του βιβλίου, ο Ζευς επανέρχεται µε τις εννέα θεές συζύγους του και τα 27
θεία τέκνα του. Το άθροισµα, ο αριθµός 36 (9 + 27 ή 3² +3³ = 6²) επανασυνδέει την
ψυχή µε τον αριθµό 36, των 36 µερών και µοιρών του χωροχρονικού συµπαντικού
διαστήµατος, αριθµό, τον οποίο ο αναγνώστης εβίωσε στο Ηλιοκεντρικό Σύστηµα
της Θόλου, (36 Χ 10 = 360).
Οι τρεις αριθµοί της τετρακτύος υπάρχουν και περιρρέουν το κείµενο. Οι τρεις
αριθµοί είναι οι 4, 10, 36, κατά τον Πλούταρχο στο «Περί Ίσιδος και Οσίριδος». Ο δε
αριθµός 4 είναι ο κατ’ εξοχήν όρκος των Πυθαγορείων, στον οποίο θα επανέλθω.
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ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ, ΑΜΑΖΟΝΕΣ, ΜΕ∆ΟΥΣΑ,
ΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΠΑΘΗ»

Από τα ύψη του ουρανίου στερώµατος κατερχόµεθα στα βάθη του είναι µας.
Το τρίτο βιβλίο «Κένταυροι, Αµαζόνες, Μέδουσα, τα της ψυχής πάθη» ανελκύει
στην επιφάνεια των συναισθηµατικών µας υδάτων τα τέρατα, που ζουν
αποτραβηγµένα στα βάθη του ωκεανού µας, ύπουλα, απροσδόκητα, αποτρόπαια,
έτοιµα να ορµήσουν στα όνειρά µας ή να εκραγούν απροσδόκητα σε στιγµές µεγάλης
εντάσεως, αγωνίας, θυµού ή και ταλαιπωρίας.
Οφείλοµε να τα γνωρίσωµε, να τα αποδεχθούµε και µε σεβασµό να τα περιορίσωµε
στα άκρα της ψυχής µας. Εµείς γινόµεθα ο µέσος λόγος, το µέτρον, το οποίο
κατευνάζει τα πάθη/τέρατα της ψυχής.
Μελανίππη, ο µέλας ίππος, ήταν η πρώτη διδάξασα το δύσκολο µάθηµα της
τυφλώσεως και του ενταφιασµού της ψυχής, το σκληρότερο από τα µαθήµατα του
διαλογισµού.
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Η Μελανίππη υπήρξε η αιτία να προχωρήσωµε στην εισαγωγή και πρώτη
επικοινωνία µε τον Ελληνικό ∆ιαλογισµό, σύνθεσι µυθολογίας, ψυχολογίας και
φιλοσοφίας. Το αποτέλεσµα που αναµένεται θα προέλθη από την Ελληνική ψυχή.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ∆ Ι Α – ΛΟΓΙΣΜΟΣ» (1ος τόµος)

Το τέταρτο βιβλίο είναι ο πρώτος τόµος του Ελληνικού ∆ια-λογισµού. Χωρίζεται σε
πέντε ενότητες διαφορετικών θεµάτων. Η σύνθεσίς των δηµιουργεί την πρώτη έδρα
του Ε. ∆.
Η πρώτη ενότης αναφέρεται στα Χρυσά Έπη των Πυθαγορείων Φιλοσόφων µε
σχόλια του Ιεροκλέους, τα οποία έχουν τα θεµέλιά των στον ιερό ναό του Είναι. Τα
Πυθαγόρεια παραγγέλµατα αποτελούν την βάσι του οικοδοµήµατος του Ε. ∆. Αυτά
καθοδηγούν µε την σοφία των την πορεία µας. Τα επεξεργαζόµεθα στα µηνιαία
Φροντιστήρια εδώ και τρία χρόνια και συνεχίζοµε αυτή την εργασία για τέταρτο
χρόνο.
Η δευτέρα ενότης περιεργάζεται τούς ληστές της ψυχής, οι οποίοι είναι έτοιµοι να
κατατροπώσουν τον δεύτερο ήρωα των Ελλήνων, τον Θησέα, καθρέπτη του εαυτού
µας. ∆ιαπιστώσαµε ότι το αρχέτυπο του Θησέα σκιρτά ολοζώντανο µέσα στην ψυχή
µας.
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Εάν η ψυχή επιβιώση και βγη από τον Λαβύρινθο, την αναµένη η Σφιγξ των
Θηβαίων.
Το µιαρό τέρας είναι τέκνο αιµοµιξίας, γι αυτό και η όψις του είναι η εικόνα της
αιµοµικτικής συνευρέσεως ετεροκλήτων διαθέσεων, ενωµένων σε ένα σώµα µε
τέσσερα αλλοπρόσαλλα (άλλα προς άλλα) µέρη: κεφαλή παρθένας, στήθος πτηνού,
σώµα και πόδια λέοντος και ουρά όφεως. Η όψις της µας αποκαλύπτει τον
αποσυντονισµό της προσωπικότητος, δεύτερο καθρέπτη του εαυτού µας.

Σελίς 117 – Σφιγξ, η εικόνα της αιµοµιξίας
Η τρίτη ενότης αποκαθαίρει δια της φιλοσοφίας τα προηγηθέντα µιάσµατα του
τρίτου βιβλίου. Εισάγει τον νου στις βασικές φιλοσοφικές έννοιες της επαγωγής,
συναγωγής και διαλεκτικής.
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Σελίς 228 και 229 – Άρτεµις και Απόλλων, το δίδυµο του φωτός
Η τέταρτη ενότης παρουσιάζει την επί της ουσίας έννοια των συµβολικών τόξων
των ∆ιδύµων του Φωτός, την Άρτεµι και τον Απόλλωνα. Η θηρευτική τέχνη
αναπτύσσεται σε τρία κεφάλαια. Είναι η νοητή έκφρασις του αοράτου Ελληνικού
∆ια-λογισµού.
Άρτεµις και Απόλλων µας διδάσκουν την επιστήµη της αναγωγής. Με τα συµβολικά
τόξα και βέλη, µε τον θηρευτή και το θήραµα, µας καθοδηγούν πώς από το αισθητό
ανερχόµεθα στο νοητό πεδίο, σε συνδυασµό µε την ψυχική ανάτασι, η οποία
αναδύεται εξ αιτίας της επενεργείας των θείων όντων. Αυτή αποκλείει την πτώσι και
τον θρυµµατισµό των προσπαθειών µας.
Και τέλος η πέµπτη ενότης κλείνει µε τον Πυθαγόρα και τον Σωκράτη. Οι δύο
προβολείς της φιλοσοφίας µας παραδίδουν µε το παράδειγµα του ενάρετου βίου και
την τάξι του διαλογισµού των τον τρόπο αναγωγής στα διαλογιστικά πεδία.
Η διαδροµή µεταξύ αισθητού και νοητού πεδίου απαιτεί δεξιότητες, τις οποίες µόνον
ο ηνίοχος της ψυχής κατέχει. Επειδή αυτός συγκρατεί τα ηνία των ίππων του πρέπει
να µάθη πώς να κατευθύνη µε µέτρο και ορθό λογισµό το άλογον µέρος της ψυχής
του.
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3.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Η τετρακτυϊκή σηµασία του όρκου των Πυθαγορείων
Πριν ξεκινήσω την παρουσίασι του 5ου βιβλίου, ας αφιερώσωµε λίγα λόγια στον
όρκο των Πυθαγορείων, ο οποίος αναφέρεται δύο φορές στα Χρυσά Έπη του
Ιεροκλέους. Το παρελθόν του αρχαίου τρόπου του διαλογίζεσθαι συνδέεται δια του
όρκου µε την πρότασι του παρόντος εγχειρήµατος.
Ο όρκος των Πυθαγορείων εµφανίζεται µε τρεις λέξεις «και σέβου όρκον», σαν
προσταγή στον δεύτερο στίχο των Χρυσών Επών αµέσως µετά τις αποδιδόµενες κατά
νόµον τιµές στους θεούς. Μεγίστη η σηµασία του. Επαναλαµβάνεται δε στους
στίχους 47 - 48 µε στόχο να είµεθα πάντοτε έτοιµοι να τούς ενεργοποιήσωµε σε κάθε
ενδεχόµενο δίληµµα του βίου.
«Ναι µα τον αµετέρα ψυχά παραδόντα Τετρακτύν,
παγάν αενάου Φύσεως ριζώµατ’ έχουσαν».
Ναι, ορκίζοµαι σ’ Αυτόν που µου παρέδωσε την Τετρακτύν,
την έχουσα τα ριζώµατά της στην πηγή της αενάου φύσεως.
Ο όρκος είναι αναπόσπαστο µέρος του καθηµερινού µας διαλογισµού και θα πρέπη
να γνωρίζωµε το πνεύµα του όρκου, όταν αποστηθίζωµε τούς χρυσούς στίχους. Ο
όρκος αναφέρεται στα τέσσερα στοιχεία: γη, ύδωρ, αέρα, πυρ. Αυτά δεν είναι µόνο οι
στατικές φυσικές ιδιότητες του αισθητού πεδίου. Ανάλογα µε το θέµα του
διαλογισµού, αυτά µας καθοδηγούν στον εντοπισµό των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών
του εκάστοτε θέµατός µας. Η ειδοποιός διαφορά προκύπτει από την ορθή παρατήρησι
της ροής των τεσσάρων στοιχείων. (Στο δεύτερο βιβλίο «Θεοί, Σύµβολα, Αρχέτυπα
των Ελλήνων» υπάρχει σχετική ανάλυσις της ροής των).
Από την ενιαία συγκρότησι παρελθόντος/µέλλοντος του νοητού πεδίου, ας
µετατοπισθούµε στο σήµερα του αισθητού για να εξετάσωµε την φύσι του όρκου των
Πυθαγορείων σε ένα «νέον και ένον/παλαιόν» γνωσιολογικό επίπεδο.
Σήµερα βρισκόµαστε στην έναρξι αοράτου κυκλώνος. Στον κρυφό ουδό των
«απρόβλεπτων» συµβάντων. Βρισκόµαστε στην αρχή της ανατροπής των στοιχείων
τόσο της ορατής φύσεως, όσο και του νοητού διακόσµου. Ο όρκος έχει δραµατική
έντασι και µας αφυπνίζει στην δύναµι των αναλογιών, οι οποίες µας κρατούν σε
συνεχή εγρήγορσι και ετοιµοπόλεµους, προκειµένου ν’ αντιµετωπίσωµε τις αλλαγές,
παρατηρώντας τα στοιχεία σύµφωνα µε την ρέουσα πραγµατικότητα. Τα ριζώµατα
του Πυθαγόρου δεν είναι στατικά. Βρίσκονται σε αέναο στροβιλισµό και
δηµιουργούν τις νέες συνθήκες που θα επικρατήσουν. Όµοια µε χρησµούς,
διασχίζουν τούς αιώνες, λαµβάνοντας διαφορετικές συµβολικές ερµηνείες, οι οποίες
έχουν διαχρονική ισχύ. Είναι δε παντελώς απηλλαγµένα από το δίπολο του καλού και
του κακού, το οποίον είναι η προσφιλής διέξοδος των θνητών για να δικαιολογήσουν
τις ελλείψεις και τις υπερβολές των. Η Ανάγκη ηττάται από «την έµφρονα πειθώ»,
µας είπε ο Πλάτων στον Τίµαιο (47Ε - 48Α).
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Σήµερα τα τέσσερα στοιχεία εκδηλώνονται µε τις εξής κοσµοϊστορικές αλλαγές, οι
οποίες αλλού άγουν:
α. Γη είναι οι σεισµοί της οικονοµίας, η οποία εξαρθρώνει τα
θεµέλια της φυσικής µας επιβιώσεως. Το χρήµα είναι το κατ’
εξοχήν υλικό στοιχείο της εποχής µας, ο, εκ του πονηρού,
καταστροφικός µοχλός εκριζώσεως και εκτινάξεως των αρχών και
των αξιών µας.
β. Ύδωρ είναι οι καταποντισµοί των συναισθηµατικών σχέσεων
µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Η οικογένεια πνίγεται στο
συναισθηµατικό πέλαγος, εξ αιτίας της ελλείψεως χρόνου για την
καλλιέργεια των οικογενειακών και φιλικών σχέσεων. Ο ελάχιστος
ελεύθερος χρόνος ανέλαβε την εξάρθρωσι των οικογενειακών
δεσµών, καθώς και την καταστροφή των υγειών προτύπων, µε
∆ούρειο Ίππο τις ανήθικες και βίαιες σκηνές της τηλεοράσεως.
γ. Αήρ είναι οι θύελλες που επέρχονται µε την αναπροσαρµογή των
ρευµάτων της σκέψεως. Είναι η νέα εκπαιδευτική µεταρρύθµισις,
η οποία µειώνει την κλασσική παιδεία των αρχών, των αξιών και
της ηθικής, ενώ ακάθεκτη προωθεί την τεχνολογική
χρησιµοθηρεία του υλικού κέρδους και τέλος
δ. Πυρ είναι οι καταστροφικές πυρκαγιές των πολιτικών,
πολιτιστικών και κοινωνικών ανατροπών, οι οποίες συνοψίζονται
στην παντοδυναµία της παγκοσµιοποιήσεως. ∆υστυχώς η
παγκοσµιοποίησις θα επιφέρη την αποτέφρωσι των εθνικών
χαρακτηριστικών, εξαλείφοντας δια παντός την µνήµη των λαών
και την µελλοντική ιδιαιτερότητα της εξελίξεώς των. Η µαζική
αόρατη καθοδήγησις απονεκρώνει τούς λαούς.
Εξωτερικές οι ανατροπές για το πλήθος, εσωτερικές για τούς ολίγους, τούς επαΐοντες,
τούς στοχαστές και στοχαζοµένους.
Πρώτος ο στοχασµός, δια του Απολλωνίου τόξου, καθορίζει τον στόχο και δεύτερος
ο λογισµός δια του θηρευτού θηρεύει το συνεχώς διαφεύγον θήραµα. Όµως ποιο είναι
το θήραµα; Θήραµα είναι το Απολλώνιο παράγγελµα του Μαντείου των ∆ελφών.
Είναι το «γνώθι σαυτόν» εν συνδυασµώ µε το «µέτρον άριστον». Ο συνδυασµός
συνεχώς µετατοπίζεται µεταξύ των ανα-λογιών νοητού και αισθητού πεδίου. Σήµερα
ζούµε την επιβίωσι του θανάτου µας, διότι, όντες εν ζωή, δεν διδαχθήκαµε,
διαλογιζόµενοι, την λύσι της ψυχής από το σώµα (Πλάτωνος «Φαίδων» 67D).
Και πράγµατι, ο Απολλώνιος στοχασµός είναι ο αόρατος συν-τελεστής του
Ελληνικού ∆ια-λογισµού. Στοχασµός και λογισµός συµπλέκονται και διαχωρίζονται
στον χορό των σκέψεων. Αόρατες οι ιδιότητες της αρετής του νοητού διακόσµου,
ορατές οι πράξεις των θνητών του αισθητού κόσµου. «Γνώθι σαυτόν» και «µέτρον
άριστον» η µεταξύ των σχέσις, η ενοποιηµένη των δύναµις, η οποία θα καταστραφή.
Αιτία η παγκοσµιοποίησις ή, κατ’ ουσίαν, η διάλυσις των αξιών.
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4. ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ,
ο δεύτερος τόµος Ελληνικού ∆ια-λογισµού

Η Τετρακτύς των βιβλίων των ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ µας έφερε στο πέµπτο βιβλίο
και δεύτερο τόµο του Ελληνικού ∆ιαλογισµού. Ο δεύτερος τόµος είναι ανεξάρτητος
του πρώτου και φέρει τον υπότιτλο:
Η µυητική πορεία της ψυχής
από τον ηνίοχον εις τον Απόλλωνα
Μεταξύ των δύο άκρων του βιβλίου, του ηνιόχου και του Απόλλωνος, περικλείεται η
µακρά πορεία, την οποία θα διανύση διαλογιζοµένη η ψυχή. Στην αφετηρία, στο
κάτω άκρο, βρίσκεται ο Ηνίοχος επί του άρµατός του, ο οποίος ετάχθη να διατρέξη
τον κουραστικό ανελικτικό δρόµο µέχρις ότου φθάση στον ∆ελφικό Τρίποδα, που
βρίσκεται στο άνω άκρο.
Ποιος ο στόχος ενός τόσο δύσκολου εγχειρήµατος; Η αφιέρωσις του βιβλίου
επισηµαίνει τον στόχο:
«.... ηνίοχον γνώµην στήσας καθύπερθεν αρίστην....»
.... και στάθµιζε τα πάντα µε γνώµην,
την οποία θα εγκαταστήσης ως ηνίοχον
υπεράνω όλων αρίστην....
12

Σελίς 26 - Εικ. Ηνιόχου
Στόχος δε του ηνιόχου είναι να γίνη των θεών ο αγαπηµένος και
«όσον είναι θεµιτόν στον άνθρωπο, αθάνατος και κείνος», είπε η ∆ιοτίµα.
«έσσεαι αθάνατος, θεός άµβροτος, ουκέτι θνητός» είχαν αναγγείλει τα Χρυσά Έπη,
πριν την ∆ιοτίµα.
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- Η «δια του λογισµού» κάθαρσις

Σελίς 61 – Απελπισία και απόγνωσις, οι ακρωτηριασµένοι κίονες
Αυτή είναι η προ του Ελληνικού ∆ιαλογισµού κατακερµατισµένη εικόνα της
ψυχής µε τούς σπασµένους κίονες, τόσο σε σχέσι µε τον εαυτό, όσο και σε σχέσι
µε τούς άλλους. Αντιστοίχως δε αυτή είναι η εξωτερική και εσωτερική εικόνα
των άλλων, που βρίσκονται σωριασµένοι δίπλα µας. Η διάσπασις της ψυχής και η
υποδούλωσίς της στο σώµα την καθηλώνουν µε «µολύβδινα σφαιρίδια» στα
προβλήµατα της καθηµερινότητος. Πώς θα ενοποιηθή η αθάνατος και αυτοκίνητος,
αλλά φυλακισµένη και διεσπασµένη µέσα στο σώµα ψυχή µας;
Αλήθεια, πόσο µακρυά είµεθα σήµερα από την ψυχική ενότητα, η οποία προϋποθέτει
αρετή, λέξι/έννοια άγνωστη για µας σήµερα. Αρετή είναι το µελλοντικό εφαλτήριο
για την ανύψωσί µας στην ουράνια πατρίδα, λέγει ο Πλάτων.
Η µεθόδευσις των βηµάτων του Ε.∆. γίνεται µε έναρξι της Πυθαγορείου διαδικασίας
του «Πη παρέβην; Τι δ’ έρεξα; Τι µοι δέον ουκ ετελέσθη;». Αυτή πραγµατοποιεί
την σύνδεσι του ύπνου και των ονείρων µε την καθηµερινή ζωή, µέσω της µνήµης
των ονείρων δια των αναµνήσεων κατά την εγρήγορσι.
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Σελίς 56 – Η συνεχής ροή µνήµης και αναµνήσεων
Ο Πορφύριος ορίζει τον χρόνο που πρέπει να διεξάγεται ο Ε. ∆. Αµέσως προ του
ύπνου και αµέσως µετά την έγερσι. Η εφαρµογή σχετικά µε τον χρόνο κάµνει την
διαδικασία εξαιρετικής αποδόσεως. ∆ιότι αποτέλεσµα της διαδικασίας είναι η
σύνδεσις της ψυχής µε τον εαυτό της, κατά την διάρκεια του ύπνου δια των ονείρων.
Συγχρόνως δε της προσφέρει την απάντησι στα ερωτήµατα των εσωτερικών της
αναζητήσεων και των προβληµάτων της καθηµερινής της ζωής.

Σελίς 73 - Η ροή των ονείρων
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Η ψυχή ενοποιείται κατά την νυκτερινή απελευθέρωσί της από τα δεσµά του
σώµατος, µέσω των ονείρων, όπου συντελείται η κάθαρσίς της. Ο Ε.∆. υπερέχει
όλων των άλλων διαλογισµών, λόγω της ηµερονυκτίου ενοποιήσεως των
συλλογισµών δια των ονείρων της. Πολλά σχεδιαγράµµατα εξηγούν τα µεγάλα οφέλη
της ενοποιηµένης διαδοχής
βραδυνού ελέγχου/ονείρων/πρωϊνού ελέγχου/πράξεων/
βραδυνού ελέγχου/ονείρων κ. ο. κ.
Η ροή, σαν Ηρακλείτιος ποταµός (απ. 12, 49a, 91), δεν σταµατά ποτέ. Ρέει πάντα
ενοειδής, συνεχής, αµετάτρεπτος, αιώνιος, εφ’ όσον το αεί γίγνεσθαι των ψυχών έχει
την όψι της ροής του ποταµού.

- Αρχή της µοναχικής πορείας
Όσα ακολουθούν περιλαµβάνονται στην ανωτέρω µυητική πορεία της ψυχής.
Είναι γνωστό ότι καµµία µυητική πορεία δεν αρχίζει ποτέ µέσα στην στασιµότητα της
συνήθειας, της ηρεµίας, της γαλήνης και του εφησυχασµού, του ύπνου/εύδους, ψ +
εύδους/ψεύδους της ψ-υχής.
Μυητική πορεία είναι ο κατ’ εξοχήν δρόµος, που εµβάλλει τον τρόµο του
µόρου/θανάτου στον κοινό µορτό/θνητό. Οι αναγραµµατισµοί διηγούνται την
αφορµή (αφ’ ορµή) της δια-δροµής του µορτού.
∆ΡΟΜΟΣ/ΤΡΟΜΟΣ/ΜΟΡΤΟΣ/ΜΟΡΟΣ + Τ/ΟΡΜ(Η) + Τ
Γιατί τότε ο µορτός/θνητός εφορµά (εφ’ ορµά) στον δρόµο, εφ’ όσον γνωρίζει ότι θα
συναντήση κατά την δια-δροµή σεισµούς, καταποντισµούς, θύελλες και πυρκαγιές;
Τοτε ο όρκος των Πυθαγορείων εµφανίζεται µε αναπάντεχη όψιν. Όλα τα ριζώµατα
του όρκου, γη, νερό, αέρας, φωτιά στροβιλίζονται γύρω του, όµοια µε φυσικό
κυκλώνα. Εφ’ όσον αυτά προηγούνται της ορµής του να εισχωρήση στο µάτι του
αόρατου κυκλώνα, γιατί να ορµήση στην δοκιµασία του Ε. ∆., που τον αναµένει στο
άηχο και ακίνητο κέντρο του;
∆ιότι έχει ορκισθή ότι θα σέβεται τα ριζώµατα.
Εδώ και σήµερα, εκτός διαλογισµού, ο θνητός «βλέπει» µόνο την διάσπασι των
πάντων σε θρύψαλα έξω από το µάτι του κυκλώνα. Όµως εδώ στην γη, στο
αντεστραµµένο κέντρο του νοητού κυκλώνα, πραγµατοποιείται η αυτοσυγ-κέντρ-ωσις του διαλογισµού, η στάσις των γεγονότων, των όντων και των
µελλόντων. Αυτά δηµιουργούν τον τρόµο, που τον εισάγει µε ορµή στην ουσία της
αιωνιότητος. Στο αεί των λογισµών, ο µορτός/θνητός «ορά» την άθρυπτη ενότητα
της οµού υπάρξεως των πάντων και βιώνει την ανυπαρξία του θανάτου. Ο Ελληνικός
∆ιαλογισµός δεν φοβάται τον θάνατο, διότι κατά την διάρκεια του διαλογισµού
βιώνει την αθανασία της ψυχής του.
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Αντιλαµβάνεται τότε ότι ο µυητικός µόρος/θάνατος είναι η αρχή της νέας του ζωής.
Στην πραγµατικότητα είναι η αρχή του βίου της ψυχής κατά την εδώ ενσάρκωσί της.
- «τω ουν τόξω όνοµα βίος, έργον δε θάνατος»
- διότι το µεν όνοµα του τόξου είναι βίος, έργον του δε ο θάνατος.
(Ηρακλείτου, απ. 48).
Ο βιός είναι το Απολλώνιο τόξο των στοχασµών, που µέσω του διαλογισµού οδηγεί
την ψυχή στην αθανασία. (Το θέµα αυτό αναπτύσσεται στο πρώτο βιβλίο του Ε.∆.).
Βιός όµως και βίος από οµώνυµες λέξεις γίνονται συνώνυµες καταστάσεις: ο
βιός/τόξο αφαιρεί την ζωή, τον βίο, ο οποίος εξ ορισµού είναι εκ των προτέρων
µοιραίο ν’ ακολουθήση τον µόρο, εφ’ όσον ο άνθρωπος είναι µορτός.
Η µοίρα/Ειµαρµένη µείρεται/µοιράζει
τα του δρόµου του µορτού.

Σελίς 80 - Μοναχικός, ο κίων των ∆ελφών
Μετά την θραύσι όλων των µερών των κιόνων του ναού της ψυχής του, ο άνθρωπος
συναισθάνεται ότι ήλθε η ώρα να προσπαθήση να ενοποιήση τα θρύψαλα. ∆εν
γνωρίζει όµως ακόµη τον τρόπο αυτής της διαδικασίας.
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Και στον δεύτερο τόµο του Ε. ∆. υπάρχει µία ανάλυσις µε νέα λεπτοµερή στοιχεία
σχετικά µε τα Πυθαγόρεια παραγγέλµατα, τα οποία µεθόδευσαν την διαδικασία.
Τώρα καθίσταται αναµφισβήτητη η σπουδαιότης των παραγγελµάτων του
Πυθαγόρου, διότι πραγµατοποιείται η ενοποίησις των µερών της ψυχής, η οποία
πιστοποιείται και δια της επιστήµης των ηλεκτροεγκεφαλικών συχνοτήτων.
Η ψυχή αντιλαµβάνεται την ενοποιητική δύναµι του Ε.∆., βλέποντας τις
ηλεκτροεγκεφαλικές συχνότητες του αισθητού πεδίου να συµπίπτουν µυστηριωδώς
µε την Πυθαγόρειο διαδικασία.

- ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΣ
Άγνοια και είδωλα, το νοητικό σκότος
Στο επόµενο κεφάλαιο, ο διαλογιζόµενος µελετά τον διάλογο «Αλκιβιάδης, ή περί
άνθρώπου φύσεως, µαιευτικός» του Πλάτωνος και αναγνωρίζει την διπλή άγνοια,
στην οποία βρίσκεται. Μέχρι τώρα ήταν βέβαιος ότι εγνώριζε τα πάντα και συνεπώς
δεν είχε τίποτα να µάθη, εκφράζοντας απορίες. ∆ιότι µόνο όταν γνωρίζωµε ότι δεν
γνωρίζωµε, απορούµε θαυµάζοντας και προοδεύοµε στην απλή άγνοια, η οποία φέρει
στην Επιστήµη.
Το βιβλίο οδηγεί τον διαλογιζόµενο απ’ ευθείας στον µύθο του Σπηλαίου της
Πολιτείας του Πλάτωνος. Συγκλονίζεται από το επίκαιρον του συµβολισµού και το
µελετά, προσέχοντας κάθε λεπτοµέρεια.

Σελίς 132 – Το σπήλαιο και οι δεσµώτες
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Η ανάπτυξις του µύθου του Σπηλαίου, µε βάσι τον Ελληνικό ∆ιαλογισµό, του
υποδεικνύει σε ποια από τις πέντε φάσεις του µύθου βρίσκεται η ψυχή του. Η
ανοδική κλίµαξ των στοχασµών, απελευθερώνει αργά τον διαλογιζόµενο από τα
νοητικά δεσµά, που τον κρατούσαν δεµένο µέσα στο Σπήλαιο.
Προσοχή όµως, διότι οι αναµνήσεις των ψευδών παραπλανητικών εικόνων του
Σπηλαίου τον φέρουν και πάλι σήµερα ενώπιον της µορφής του νέου ζοφερού
Σπηλαίου, στο οποίο είναι επιρρεπής και έτοιµος να ενδώση.
Όµως, ποιος είναι ο ζόφος του νέου Σπηλαίου; Ο ζόφος του 21ου αιώνος φωτίζεται
στο 7ο κεφάλαιο. Θα κατορθώση ο διαλογιζόµενος να αποφύγη τα νέα ολοκληρωτικά
δεσµά, που τον απειλούν µε πλήρη καταστροφή;

- ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΣ - Ο∆ΗΓΙΑΙ ΠΛΕΥΣΕΩΣ
Σύνδεσις νοητού µε αισθητό πεδίο,
δια της Ανάγκης, Αυτοπειθαρχίας και Βουλήσεως
Το κείµενο που ακολουθεί παραδίδει στον διαλογιζόµενο τις αναγκαίες οδηγίες,
σύµφωνα µε τον Πρόκλο, ώστε αυτός αποφεύγοντας την απειλή των καιρών, ν’
αντιληφθή την παρουσία του δαίµονός του. Τα τρίγωνα του Πρόκλου είναι οι εικόνες
όλων των όντων της δηµιουργίας. Ο διαλογιζόµενος επέλεξε τον δαίµονά του. «Αιτία
ελοµένου, θεός αναίτιος» του ψιθυρίζει ο Πλάτων από τον µύθον του Ηρός της
Πολιτείας.
∆ιαλογιζόµενος, πρέπει να δοκιµασθή περνώντας κάτω από τον θρόνο της Ανάγκης
(Πλάτωνος «Πολιτεία» 621). Είναι η άσκησις της αυτοπειθαρχίας και η διαµόρφωσις
της ελευθερίας της βουλήσεώς του. Ο έλεγχος της παρορµητικότητος είναι η
προπαίδεια που θα του επιτρέψη να πλησιάση την βασίλισσα των λογισµών, την
αρετή. Η ορµή/παρορµητικότης του δρόµου αρχίζει να ελέγχεται.
Μετά την αυτόβουλη αυτοπαρατήρησι κατά την διάρκεια του διαλογισµού επέρχεται
η κάθαρσις, η οποία του επιτρέπει να διακρίνη τον ατοµικό του προορισµό. Το
πέρασµα κάτω από τον θρόνο της Ανάγκης είναι η ψυχική αποτύπωσις από την οποία
θα αντλή δυνάµεις για ν’ ανταπεξέλθη στα δύσκολα µαθήµατα της µεγάλης θεάς κατά
την διάρκεια της ένσαρκης ζωής του.
Πολλές επιστολές γνωστών και αγνώστων φίλων πλαισιώνουν τις διαδικασίες των
βηµάτων. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζω µία επιλογή των επιστολών µε σχόλια, που
δίνουν την εικόνα της σηµερινής πραγµατικότητος ζωντανή και ενεργοποιηµένη
µέσω του Ελληνικού ∆ιαλογισµού. Είναι πολλές οι µαρτυρίες που έλαβα, αλλά
ασφαλώς πολύ λίγες εν συγκρίσει µε εκείνες οι οποίες δεν φθάνουν στα χέρια µου.

19

Σελίς 258 - Ο Ιωνικός κίων και οι νοητικές σπείρες.
Η διαλεκτική πρόοδος των συλλογισµών

- ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΣ - Φιλοσοφία
Σύνδεσις διαλογιζοµένης ψυχής µε την συµπαντική
Η σηµασία της έννοιας λογισµός
Άραγε, µήπως είµαστε εµείς οι παραλήπται της αρχαίας παραδόσεως του
Πυθαγορείου τρόπου του λογίζεσθαι;
Πράγµατι ίσως και να είµεθα. Όχι όµως µόνον για την αφή της ατοµικής µας εστίας,
αλλά για την λάµψι, το φως και την θερµότητά της. Αυτά θα µεταδώσωµε στο
περιβάλλον µας, το οποίο πλήττεται από την άγρια και ανεξέλεγκτη µεταβολή των
στοιχείων.
Εµείς, ίσως χωρίς να το γνωρίζωµε, δια-λογιζόµεθα µε την ουσιαστική σηµασία του
αρχαίου όρου, του αρχαίου «λογισµού», όπως µας τον ορίζει ο Πλάτων στον διάλογό
του, τον Πυθαγόρειο Τίµαιο.
Ο Πλάτων στον Τίµαιο (34Β) µας υπενθυµίζει ότι ο θεός, δηµιουργός του νοητού
σύµπαντος, προκειµένου να δηµιουργήση το αισθητό σύµπαν διελογίσθη (λογισθείς),
ως εξής:
«Ούτος δη πας όντος αεί λογισµός θεού περί τον ποτέ εσόµενον θεόν
λογισθείς λείον και οµαλόν πανταχή τε εκ µέσου ίσον και όλον και τέλεον
εκ τελέων σωµάτων σώµα εποίησε·....».
Ολόκληρος λοιπόν ο λογισµός του αεί υπάρχοντος θεού, ο οποίος λογισµός
είχε εστιασθεί στον µέλλοντα κάποτε να γεννηθή νέο θεό, τον λείο και οµαλό
κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλα του τα σηµεία ν’ απέχουν εξ ίσου από το κέντρο,
ενιαίο και τέλειο, συγκροτηµένο από τέλεια µέρη εποίησε σώµα από
σώµατα....
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Η οντότης του αρχαίου λόγου είναι ανυπέρβλητη σε δύναµι νοηµάτων.
Ο αεί λογισµός του θεού είναι αυτός που εµείς σήµερα λαµβάνοµε ως πρότυπο και
τον µεταφράζοµε σε Ελληνικό ∆ιαλογισµό για να ακολουθήσωµε κατ’ αναλογίαν το
θείον, όσον αυτό είναι θεµιτό στην τόσο ατελή ανθρώπινή µας διάνοια.
Κατ’ αναλογίαν και σε σµίκρυνσι, σήµερα ποιός είναι ο δηµιουργός θεός και ποιός
είναι αυτός ο νέος θεός, που πρόκειται να γεννηθή, στον οποίο ίσως θα µας
παρέπεµπε ο Πλάτων, ο κατ’ εξοχήν αναγωγεύς των ψυχών µας;
Στο επίπεδο της διαλογιζοµένης ψυχής, ο δηµιουργός θεός είναι το εφετόν, η αρχική
της έφεσις να δηµιουργήση την νέα της µορφή. Είναι η εν συνεχεία βούλησίς της να
προχωρήση στην θήρευσι του Απολλωνίου «γνώθι σαυτόν».
Τι θα συµβή στην ψυχή του στοχαζοµένου ανθρώπου µετά την αναγνώρισι του
δηµιουργού θεού, που είναι ο παλαιός του εαυτός, όταν ο νέος θεός γεννηθή εντός
του, εν µέσω ανατροπών των τεσσάρων στοιχείων, καθώς θα διαλογίζεται;
Αστραπές, βροντές, κεραυνοί, υετός/βροχή από τον Κεραύνιο Ορφικό ύµνο του ∆ιός
συνοδεύουν τον διαλογισµό του.
Οι ανατροπές της καθεστηκυΐας τάξεως είναι εκείνες που κρούουν την πύλη του
µέλλοντος για όσους είναι έτοιµοι ν’ αναγνωρίσουν τον δηµιουργό θεό και να
υποδεχθούν το γέννηµά του, τον νέο θεό, τον νέο τους εαυτό.
Ο διαλογιζόµενος πρέπει πρώτα να αποβάλλη τα µολύβδινα σφαιρίδια, τα οποία τον
καθηλώνουν στην ύλη. Η κάθαρσις των επιθυµιών επαναφέρει την αρχέγονη µνήµη
κατά την διάρκεια του ύπνου. Αυτή εκφράζεται δια των αναµνήσεων κατά την
εγρήγορσι. Η ανάµνησις της αλήθειας των πραγµατικών γεγονότων και των πράξεων
επιφέρει την βελτίωσι των σχέσεών του µε τούς άλλους. Αντικατοπτρισµός στο νοητό
πεδίο είναι η παρουσία του Ηνιόχου, του οποίου δηµιουργός είναι ο παλαιός εαυτός.
Ηνίοχος είναι ο νέος θεός στο επίπεδο του διαλογισµού. Είναι ο συγκρατών µε τα
ηνία τούς ατίθασους ίππους, το άλογον µέρος της ψυχής, το επιθυµητικόν και το
θυµοειδές. Η αρετή µε τις τέσσερεις ιδιότητές της: την φρόνησι, την ανδρεία, την
σωφροσύνη και την δικαιοσύνη, καταλαµβάνουν τρία κεφάλαια του βιβλίου, όπου
αναλύονται οι φιλοσοφικές θέσεις του Πλάτωνος και του Πρόκλου.

- ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΣ
Μηδείς αγεωµέτρητος εισίτω
Εν ενεργεία το οικοδόµηµα της αρετής, το σύµφωνο µε τα κείµενα του Πλάτωνος και
του Πρόκλου, εισάγουν την ψυχή στον αφαιρετικό λογισµό της γεωµετρίας, όπου
ήλθεν η ώρα να γνωρίση, µετά το Ζωογονικό Τρίγωνο του Πυθαγόρου, το Ουράνιο
Τρίγωνο, τέκνο του Ζωογονικού.
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Σελίς 395 - Εικών του Ζωογονικού Τριγώνου
Αι 200 + 1 ορθαί γωνίαι
Αρετή και µέτρον, η ουσία και η φύσις
των ορθών γωνιών
Το Ουράνιο Τρίγωνο, τέκνο του Ζωογονικού, είναι η αποκάλυψις της τεκνογονίας, η
οποία είναι κρυµµένη στα γονίδια του Ζωογονικού και επιφυλάσσει στον αναγνώστη
την έκπληξι του «εξαίφνης». Παλαιός εαυτός, το Ζωογονικό Τρίγωνο γέννησε τον
νέο εαυτό, το Ουράνιο Τρίγωνο.
Ηνίοχος πλέον ο διαλογιζόµενος, συγκρατών τα ηνία των ίππων του έφθασε στον
∆ελφικό Τρίποδα. Τον «είδε»! Έκθαµβος είναι έτοιµος ν’ ακολουθήση το άρµα του
πόλου Α-πόλ-λωνος στην ποµπή των θείων περιφορών, στην φορά των στοχασµών.
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Σελίς 427 - Ο ∆ελφικός Τρίπους

5. ΟΙ ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ
Οι ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ δηµιουργήθηκαν µέσα από την αναµόχλευσι παθών και
ποιήσεων, ανα-τροπών και αντι-στάσεων, θέσεων και αντι-θέσεων, µε στόχο το
«γνώθι σαυτόν» δια του στοχασµού.
Η πύλη της ύλης δεν έχει άλλον τρόπον ν’ ανοίξη παρά µόνον δια της λύπης. Στο
αισθητό πεδίο, όπου τα πάντα είναι ύλη, το σύµφωνο Π αναπαριστά το πέρασµα από
την πύλη, που είναι η έξοδος από την ύλη.
Με την αντιστροφή των γραµµάτων η λέξις πύλη µας πληροφορεί ότι το κλειδί της
εξόδου παραδίδεται στον έχοντα συλλάβει και διαχειρισθή την έννοια της λύπης και
των αντιθέσεών της, των ηδονών, οι οποίες προέρχονται από τις αναθυµιάσεις των
επιθυµιών του αισθητού πεδίου.
ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΠΥΛΗ/Π+ΥΛΗ/ΛΥΠΗ
Αµφίδροµη η φορά των δύο εννοιών: πύλης και λύπης
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∆ια της λύπης η κλειστή πύλη ανοίγει «εξαίφνης».
Εξαίφνης φαίνει εκ του σκότους η λύπη και από το µακρυνό της άντρον ανοίγει η
πύλη και φανερώνεται το φως της Εστίας µας, φως της ουσίας µας.
Το «εξαίφνης» φαίνει, φανερώνει τον εσωτερικό µας εαυτό και δια του «γνώθι
σαυτόν» µας επιτρέπει να θυµηθούµε και να µυηθούµε στην αλήθεια, στην έλλειψι
λήθης (α-λήθ-εια) της συµπαντικής θεάς, της Μνηµοσύνης.
Μνηµο-σύνη είναι η σύνεσις της µνήµης. Αυτή πρώτη διέγειρε την συγκρότησι των
λογισµών µας στον νοητό κόσµο, µέσω του Ελληνικού ∆ια-λογισµού. Ο πρώτος
τόµος του Ελληνικού ∆ια-λογισµού είναι η πρώτη εµφάνισι στο προσκήνιο του
Ελληνικού τρόπου του διαλογίζεσθαι. Με αυτόν ασχολήθηκε η ψυχή, διαλογιζοµένη
µε ενθουσιασµό, γνώσι, σταθερότητα και συνέπεια.
Με µεθοδικότητα για πρώτη φορά µετά από 26 αιώνες ανεδύθη η θεία λειτουργία της
διαλογιζοµένης Ελληνικής ψυχής µε τρόπο Ελληνικό, σύµφωνο µε το
αρχαιοελληνικό πρότυπο του στοχασµού/στόχου, του Απολλωνίου αρχετύπου της
τοξευτικής τέχνης.
Συγχρόνως δε, νοητός πατέρας του Πυθαγόρα, ο Απόλλων επιστατεί στα
παραγγέλµατα του Πυθαγόρου, τον οποίον εµείς ακολουθούµε στον Ελληνικό
∆ιαλογισµό.
Είναι δυνατόν ο Ελληνικός νους να µην έχη εκ φύσεως την προδιάθεσι στον
διαλογισµό, όταν η ουσία των θεών του ήτο εστιασµένη στην σκόπευσι των ιδεών και
στην θήρευσι της Απολλωνίου αλήθειας;
Τέκνο Ζηνός, ο Απόλλων δρα, µέσω της δικαιοσύνης του πατέρα του.
Η δικαιοσύνη ενσκήπτει εκ ∆ιός. Αυτήν απονέµει ο δικαστής της ψυχής µας κάθε
βράδυ προ του ύπνου, καθώς αποκαθαίρει τις άστατες και αλόγιστες πράξεις του βίου
µας.
Ελληνικός ∆ια-λογισµός είναι το πλέγµα των συλ-λογισµών και των πέντε βιβλίων
των ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ. ∆ιότι δεν είναι µόνον Πυθαγόρεια τα παραγγέλµατα των
βιβλίων. Συνευρίσκονται µε αυτά οι Ορφικοί, ο Όµηρος, ο Ησίοδος, ο Ηράκλειτος, ο
Σωκράτης, ο Πλάτων και ο νεοπλατωνικός Πρόκλος.
Αυτοί είναι οι πυρφόροι Προµηθείς, καθοδηγηταί των λογισµών µας, µέχρις ότου
µας καταστήσουν Ηνιόχους και µας παραδώσουν στον θεό του φωτός, στον
Εκατηβελέτη Απόλλωνα.
Τα πρώτα τέσσερα βιβλία των ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ, η πρώτη τετρακτύς διαβάζεται
και αποσπασµατικά, χωρίς να απαιτείται συγκεκριµένη σειρά.
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Αυτοτελές, το πέµπτο βιβλίο δεν διαβάζεται αποσπασµατικά για να µπορεί να γίνη
οδηγός της ψυχής µας στον µυητικό της δρόµο. Ο δρόµος της αυτογνωσίας είναι
µακρύς.
Όµως, ο δρόµος αυτός δεν είναι πλέον ο τρόµος του µόρου, αλλά ο όρµος της
γαλήνης, εκεί όπου η ψυχή «µεταβαλλοµένη αναπαύεται», είπε ο Ηράκλειτος (απ.
84a). Είναι το αγκυροβόλιο του Πλουτάρχου στο «Περί του Σωκράτους ∆αιµονίου»
(593F), όπου οι θεοί στην ακτή, στο µεταίχµιο, στο «µεταξύ», αναµένουν την ψυχή
και της τείνουν το χέρι µε ηρεµία, µετά την θαλασσοταραχή των παθών και των
επιθυµιών της ζωής, που κατέστη βίος.
Ο δεύτερος τόµος του Ελληνικού ∆ια-λογισµού παραλαµβάνει την θρυµµατισµένη
ψυχή, της υποδεικνύει τα απόκρυφα µονοπάτια της σκέψεως, της φωτίζει τούς
σκοτεινούς δια-δρόµους των συλλογισµών και δια της φιλοσοφίας την καθοδηγεί µε
ασφάλεια στην µετριοπάθεια, στο µέτρο και την συµµετρία. ∆ι’ αυτών την
ενδυναµώνει, την κάµνει ανδρεία και της παρέχει ετοιµότητα, ώστε ν’ αντιµετωπίση
µε ανδρεία, αλλά και πραότητα, όλους τούς φόβους της. Προεξάρχων ο φόβος του
θανάτου παρέδωσε το σκήπτρο του στον ∆ελφικό Τρίποδα, στον Τρίποδα της
Αιωνιότητος. Την κατέστησε ηνίοχο ψυχή.
Η ψυχή ανεγνώρισε την ηνίοχον γνώµη, την οποία εγκατέστησε ως αρίστη στα ύψη
των λογισµών της.
Σας ευχαριστώ που διαβάσατε την Απολλώνια προς τα ένδον σκόπευσι και σας
εύχοµαι από το βάθος των λογισµών µου να ακούσετε και σεις το πρόσταγµα της
Ελληνικής σας ψυχής. Αυτή θα σας οδηγήση µε αρετή και τόλµη, µε ασφάλεια και
γνώσι στην αθανασία.
Ην δ’ απαλείψας σώµ’ ες αιθέρ’ ελεύθερον έλθης,
έσεαι αθάνατος, θεός άµβροτος, ουκέτι θνητός.
Όταν δε εγκαταλείψης το σώµα και έλθης στον ελεύθερο αιθέρα,
θα γίνης αθάνατος, θεός άµβροτος, όχι πλέον θνητός....
µας διαβεβαίωσαν τα Χρυσά Έπη των Πυθαγορείων Φιλοσόφων.

Αλτάνη
Π. Φ., 10 Νοεµβρίου 2008
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