ΠΥΡΙΔΩΝ ΝΑΓΟ

'Ο Σπυρίδων Νάγοσ γεννικθκε τόν Αφγουςτο τοχ 1868 ςτο Κακοφρι τισ Αρκαδίασ,
άπό γονείσ ποιμζνεσ, μζ επαρκι όμωσ περιουςιακά ςτοιχεία.
Εωοίτθςε ςτό Δθμοτικό ςχολειό τισ γενζτειρασ του, και ζωκαςε ζωσ τιν Δ' τάξθ.
Δεκαπζντε χρονϊν παιδί, ο πατζρασ του τόν ζβαλε νά ωυλάει τά πρόβατα τουσ, ςτισ
πλα γιζσ τοχ' Αρτεμιςίου. Ζκεί κοντά ςτθν παρκζνα Φφςθ, βφηαξε τό γάλα τισ
Μεγάλθσ μασ Μάνασ, ποφ τοχ ζγινε ι καλφτερθ και ι ςοωϊτερθ παιδαγωγόσ. Στιν
άπεραντωςφνθ τοφ αγνοφ υπαίκρου, τό μεγαλεΐον και ι γοθτεία τοχ Απείρου
νανοφριηαν τιν ςκζψθ του και γιγάντωναν τό ωρόνθμα του. Εκεί ςτό βουνό ποφ
ωζρει τό όνομα τθσ κεάσ τισ Αγνότθτοσ, τό είμαρμζνον τοφ Σπυρίδωνοσ Νάγου
ζπλεκε τοφσ ιςτοφσ τισ πνευματικισ του ςταδιοδρομίασ. Οί Νφμωεσ και οί Δρυάδεσ
τισ περιοχισ γαλουχοφςαν και κραταίωναν αυτό τό εξαιρετικό πνεφμα, ποφ είχε
ωωλιάςει ςτό κορμί ενόσ τςοπανόπουλου.
Οί ωεγγαρόλουςτεσ βραδιζσ ποφ αςκοφν τόςθ γοθτεία ςτισ ευαίςκθτεσ ψυχζσ,
ξυπνοφςαν ςτιν ωανταςία τοφ μικροφ Σπφρου κόςμουσ άγνωςτουσ, ιδζεσ και
πόκουσ ποφ τόν καλοφςαν κοντά τουσ. "Ετςι, ζπεςα από δφο χρόνια ποιμενικισ
απαςχόλθςθσ, αναπιδθςε άπό τό ζνδον του θ ςτακερι επικυμία να ζγακταλείψθ τό
περιβάλλον αυτό και νά ζλκθ ςτθν Ακινα για νά μάκθ «πολλά» γράμματα. Αλλά,
ζλα πάλι ποφ μζ αυτι τιν βουκολικι ηωι είχε αρχίςει νά ςυναπτι τρυωεροφσ
δεςμοφσ καί νά άνακαλφπτθ αρκετά κζλγθτρα. Ο μονιρθσ βίοσ μζςα ς' ζνα τζτοιο
μαγευτικό περιβάλλον αςκοφςε πολλι γοθτεία ςτιν μυςτικοπακι καί ρεμβϊδθ
ιδιοςυγκραςία τοχ Νάγου.
"Οταν βριςκόταν ξαπλωμζνοσ ατά πουρνάρια ι οτά ςκοίνα, κοντά ςζ καμμία
λαλζουςα πθγι, όπωσ μοχ αωθγείτο, ςυχνά περιερχόταν ςζ ψυχικι κατάςταςθ
ανείπωτθσ μακαριότθτασ.
"Ακουγε ςυνεχϊσ ουράνιεσ μελωδίεσ καί ζβλεπε οπταςίεσ καί μορωζσ απερίγραπτου κάλλουσ, ποφ άπό τότε τοφ καλλιεργοφςαν τό αϊςκθμα τοχ καλοφ, τισ
ανωτερότθτασ, τισ πραγματικισ καί ωυςικισ ευγζνειασ. Εκεί διδάχκθκε τό Α - Β τισ
αρμονίασ, ποφ ςαν νόμο τισ ψυχισ του πάντα ωρόντιηε ςζ όλο τόν γιινο βίο νά τόν
κλζίςθ μζςα του καί νά τόν ζκδθλϊνθ πλζρια παντοφ καί παντοτε. Στοχαςμοί καί
ίδζεσ ςτροβιλίηονταν ςτό μυαλό του άπό τιν εποχι εκείνθ, ποφ τισ κυμόταν ζντονα

ςζ όλθ τιν κατοπινι του ηωι. Και αυτζσ ζγιναν οί όδθγιτριεσ ςτόν μετζπειτα βίο
του, γιατί ιταν ό καλόσ ό ςπόροσ ποφ ωφτρωςε, βλάςτθςε καί ςτόλιςε πλοφςια τό
νοθτικό του περιεχόμενο.
Ραρ’ όλα όμωσ αυτά, ι επικυμία τισ ωυγισ από τιν ποιμενικι ηωι κυριαρχοφςε
ςτιν ςκζψθ του ςάν προςταγι τισ Μοίρασ, ι οποία τόν προϊριηε γιά κάτι τό ανϊτερο, γιά κάτι τό πνευματικό.
Καί ζνϊ ό πατζρασ τοφ Σπυρίδωνοσ Νάγου ζβλεπε ςτό πρόςωπο τοχ παιδιοφ του
τόν μζλλοντα αρχιτςζλιγκά τισ περιωερείασ τουσ, λόγω τισ ευωυΐασ του καί τισ
δραςτθριότθτασ του, ό δεκαεπταετισ Σπφροσ τοφ ζδιλϊνε μζ αποωαςιςτικότθτα
ότι κζλει νά μάκθ γράμματα καί γιά τοφτο πρζπει νά πάθ ςτιν Ακινα.
"Οπωσ ιταν ωυςικό, ό πατζρασ αντζδραςε μζ πείςμα, αλλά καί ό γιόσ τοχ δζν
υποχωροφςε. Μία μζρα, χωρίσ καμμιά οικονομικι ενίςχυςθ ζωυγε από τό πατρικό
του καί πιγε ςτθν Τρίπολι γιά νά δοφλεψθ, νά ηιςθ καί νά ςπουδάςθ. Αρχικά
εργάςκθκε ςζ μιά ταβζρνα. Οί όροι όμωσ τισ εργαςίασ δεν του επζτρεπαν νά πάθ
ςτό Ελλθνικό ςχολειό, ποφ ιταν ο ςκοπόσ του. Γιά τοφτο ζμεινε ςτι δουλειά εκείνθ
μζχρισ ότου ζξοικονόμθςε τά ναχλα γιά τιν Ακινα. "Οταν τό πζτυχε ανεχϊρθςε από
τιν Τρίπολι. Φκάνοντασ ςτιν Ακινα προςελιωκθ ς' ζνα παντοπωλείο. Μετά λίγεσ
μζρεσ παρουςιάςκθκε ςάν αγακόσ του άγγελοσ ο τότε Νομομθχανικόσ Αττικισ,
πελάτθσ τοχ καταςτιματοσ • εκτίμθςε τιν καλωςφνθ καί τιν εφωυΐα ποφ κακρεωτίηονταν ςτα μεγάλα καί εκωραςτικά μάτια τοψ νζου υπαλλιλου, καί τιν απροςποίθτθ πθγαία ευγζνεια του, ςυγκινικθκε καί ηιτθςε, ςζ μιά κουβζντα ποφ άνοιξε
επίτθδεσ μζ τό Σπφρο, περιςςότερεσ πλθροωορίεσ άπό τόν ίδιο. "Οταν άκουςε τιν
προζλευςθ του καί τόν αςίγαςτο πόκο του νά μάκθ γράμματα, ζμεινε κατάπλθκτοσ
καί τοφ απάντθςε : « Καλά, κά τά ξαναποφμε ».
Τι επομζνθ τόν κάλεςε ςτό αρχοντικό του καί τοχ είπε : « Μζ τιν δουλειά ςτό
μπακάλικο δζν κά μπόρεςθσ νά μάκθσ γράμματα. Σοχ προτείνω νά ζλκθσ ςτό ςπίτι
μου, ςάν ωροντιςτισ, νά ψωνίηθσ καί νά κάνθσ μικροδουλειζσ. Κά τρωσ, κά ντφνεςαι, κά ζχθσ ζνα μθνιάτικο καί ό δάςκαλοσ ποφ προγυμνάηει τά παιδιά μου κά ςζ
προχϊρθςθ και εςζνα ςτά γράμματα. Βλζπεισ αυτι τιν βιβλιοκικθ ; Κά πζρνθσ καί
κά διαβάηθσ ό,τι κζλεισ».
' Ο Σπυρίδων Νάγοσ όταν άκουςε όλα αυτά, τοχ ωάνθκαν απίςτευτα. Κάρωωςε
μόνον τό βλζμμα του οτιν πλοφςια βιβλιοκικθ καί ζμεινε άωωνοσ. Ραρατθρϊντασ
ότι οί περιςςότεροι τόμοι ιςαν χρυςόδετοι, παρετιρθςε : « Άμ τοφ λόγου ςου όλο
Ευαγγζλια ζχεισ ». Καί τοχτο γιατί χρυςόδετο βιβλίο είχε δεί μόνο τό Εφαγγγζλιο τισ
εκκλθςίασ τοφ χωριοφ του ! « Πχι ! δζν είναι Ευαγγζλια απάντθςε χαμογελϊντασ ο
οικοδεςπότθσ. Είναι ςυγγράμματα τϊν Αρχαίων Ελλινων καί άλλων ςοωϊν ».
Τζλοσ, ι ςυμωωνία ζκλειςε καί ό Νάγοσ ζπειτα άπό τρεισ μζρεσ άρχιςε νζα ηωι
πατϊν τασ ζτςι τό πρϊτο ςκαλοπάτι τισ πνευματικισ του καταρτίςεωσ καί ανόδου.
"Εμεινε εκεί τρία χρόνια. Π ωιλότιμοσ καί ευςυνείδθτοσ δάςκαλοσ τόν προχϊρθςε
μζχρι τοχ ςθμείου νά είναι ςζ κζα νά διαβάηει καί νά ζρμθνευθ Λςοκράτθ και
Ξενοωϊντα.
Θ βιβλιοκικθ ιταν τό ζντρφωθμά του. Εκεί περνοφςε τισ περιςςότερεσ ϊρεσ τισ
θμζρασ. Συχνά ξενυχτοφςε διαβάηοντασ μζχρι καί τισ πρωινζσ ϊρεσ. Μζ τά εωόδια
ποφ απζκτθςε βγικε πιά ςτιν κοινωνία γιά νά κερδίηθ μόνοσ του τά μζςα τισ ηωισ
καί τιν άνεξαρτθςία του. Αωοφ πζραςε άπό διάωορα επαγγζλματα, κατζλθξε νά
γίνθ ηαχαροπλάςτθσ.
Τιν εποχι εκείνθ ωάνθκαν ςτόν εργατικό ορίηοντα οί Συντεχνίεσ.

Αναμίχκθκε ςτιν υποτυπϊδθ εκείνθσ τισ εποχισ ςυνδικαλιςτικι κίνθςθ καί εξελζγθ
αντιπρόςωποσ τισ ςυντεχνίασ των Ηαχαροπλαςτϊν. Τιν ίδια εποχι ςυγκροτικθκε
καί ό πρϊτοσ Δθμοκρατικόσ πυρινασ μζ τοφσ Φλογαίτθ, Χοϊδά καί Γ. Φιλάρετο, ό
όποιοσ εξζδιδε τότε τόν « ιηοςπάςτθ », ωορζα των Δθμοκρατικϊν καί Σοςιαλιςτικϊν άρχων ςτισ όποιεσ είχε προςχωριςει καί ό ωλογερόσ καί ενκουςιϊδθσ Νάγοσ.
Π Βαςιλεφσ Γεϊργιοσ ό Α' ανθςυχιςασ άπό τισ κινιςεισ εκείνεσ κζλθςε νά γνωρίςθ
τοφσ πρωτεργάτεσ τουσ καί τοφσ ζκάλεςε ςτά Ανάκτορα γιά νά τοφ εκκζςουν τισ
απόψεισ τουσ. Ο Σπυρίδων Νάγοσ, μζ τό Ρροεδρεΐον τϊν Συντεχνιϊν, περιβλθκείσ
ρεδινγκόταν καί κυλινδρικόν πίλον-όπωσ απαιτοφςε θ Αυλικι εκιμοτυπία παρουςιάςκθκε ςτόν Άνακτα καί τοφ ανζπτυξε τά αιτιματα τοχ κλάδου του.
Επίςθσ καί ι ομάδα τϊν Δθμοκρατικϊν παρουςιάςκθκε καί εξζκεςε τό πρόγραμμα
τοφ κόμματοσ.
Ο ωιλοπαίγμων εκείνοσ Βαςιλιάσ, ςτουσ μζν εργάτεσ διλωςε οτι είναι παρά τό
πλευρόν τουσ καί νά τόν κεωροφν ςάν προςτάτθ τουσ, ςτουσ δζ Δθμοκρατικοφσ
είπε, οτι όταν κά γίνθ Δθμοκρατία, νά τόν ζχουν φπ' όψει τουσ γιά τόν πρϊτο Ρρόεδρο τισ Ελλθνικισ Ρολιτείασ !
Π Σπυρίδων Νάγοσ καφμαηε τισ αρχζσ τισ Γαλλικισ Επαναςτάςεωσ καί ι τριλογία
Ελευκερία - Μςότθσ Αδελωότθσ, ζγινε τό βίωμα του. Οίςτρθλατθμζνοσ άπό τιν εκκολαπτόμενθ τότε κίνθςθ τοχ Εξελικτικοφ ςοςιαλιςμοφ, ςυνδζκθκε μζ τόν δρϊντα ςτό
Λονδίνο Ρλάτωνα Δρακοφλθ. Τζλοσ, απεωάςιςε νά κατζβθ ςζ αγϊνα άωυπνίςεωσ
καί εξεγζρςεωσ τοχ αδικθμζνου εργάτθ. Τοχ εργάτθ τιν ακλιότθτα καί τιν κακομοιριά είχε καί ό ίδιοσ δοκιμάςει καί ικελε νά τόν ςπρϊξθ γιά νά ηθτιςθ τά δικαιϊματα ποφ ζχει άπό τι ηωι καί ποφ τοχ αρνοφνται οί εργοδότεσ καί ακόμθ αυτι ι
Ρολιτεία. Εγκαταλείπει τότε τό επάγγελμα τοχ ηαχαροπλάςτθ καί γίνεται τυπογράωοσ. Συντάςςει, εκδίδει καί κυκλοωορεί μόνοσ του τιν πρϊτθ ςτιν ' Ελλάδα
ςοςιαλιςτικι Εωθμερίδα, τό « Άρδθν ».
Ρρωτεργάτθσ καί ριτωρ τισ πρϊτθσ ςυγκεντρϊςεωσ ςτίσ ςτιλεσ τοφ Ολυμπίου Διόσ
Εργατικισ Ρρωτομαγιάσ, καταδιϊκεται άπό τιν Αςτυνομία καί κατάςχεται τό ωφλλο
του. Καταωεφγει ςτιν Κεωαλλονιά. Συλλαμβάνεται ςτιν Ηάκυνκο. Επεμβαίνουν τά
ωιλελεφκε ρα ςτοιχεία τοφ νθςιοφ καί αωινεται ελεφκεροσ. Εκεί ςυνδζεται μζ τοφσ
ριηοςπάςτεσ καί μζ τοφσ προοδευτικοφσ κφκλουσ, ςτουσ όποιουσ άνθκαν καί οί
Τζκτονεσ τισ Αγγλικισ Στοάσ « Αςτιρ », ςτιν οποίαν είχαν μυθκι οί περιςςότεροι
Φιλικοί τοχ 1821.
Π Σπυρίδων Νάγοσ δζν ιταν τότε τζκτων, αλλά είχε αρκετά μελετιςει γιά τιν προοδευτικι καί μυςτθριακι εκείνθ εταιρία. Διζγραψε καί υπζδειξε ποιοσ πρζπει νά
είναι ό ςκοπόσ καί ι δράςισ τϊν Τεκτονικϊν μυςτθρίων. "Ετςι προκάλεςε τόν
καυμαςμό καί τιν ζκτίμθςι τϊν καλϊν εκείνων εργατϊν τοχ πνεφματοσ. "Οταν
τζλοσ γφριςε ςτιν Ακινα, απεωάςιςε νά βρι ζνα βιοποριςτικό επάγγελμα ϊςτε πιό
απερίςπαςτοσ γιά τό ψωμί νά επιδοκι εντονϊτερα ςτισ πνευματικζσ του ζρευνεσ
καί επιδιϊξεισ.
Διορίςκθκε τότε υπάλλθλοσ τϊν Ταχυδρομείων Ακθνϊν. Εκεί πζραςε τά περιςςότερα χρόνια τισ ηωισ του. Τότε πανδρεφκθκε καί απζκτθςε τρία παιδιά. Στό νζο
του επάγγελμα εργάςτθκε γιά τιν άνφψωςθ τοχ κλάδου του καί εξελζγετο μζλοσ
τοφ Δ. Συμβουλίου τοφ Συλλόγου Δθμοςίων "Υπαλλιλων ζπί αρκετά χρόνια. Τό
1918 προςελιωκθ ςζ Τραπεηιτικό Μδρυμα ςτιν Ακινα μζ τόν βακμό τοφ Τμθματάρχου. Αωοφ πζραςε άπό τριάντα ζπτά επαγγζλματα, όπωσ μζ δόςθ κυμοςοωίασ
ζλεγε, τά τελευταία χρόνια τισ ηωισ του διωρίςκθκε Διευκυντισ τισ Δθμοτικισ

Βιβλιοκικθσ Ρειραιϊσ, τιν όποια διωργάνωςε καί διεφκυνε κατά τρόπο ποφ εξυπθρετοφςε πλθρζςτατα τό αναγνωςτικό κοινό τισ γείτονοσ.
Αυτι ιταν ι επαγγελματικι καί κοινωνικι ςταδιοδρομία καί ι ιδεολογικι πορεία
τοφ Σπυρίδωνοσ Νάγου μζχρι τοφ κανάτου του.
Θ ωιλοςοωικι καί πνευματικι δράςισ του όμωσ ςθμειϊνεται ζντονα άπό τό 1897. Ι
χρονολογία αυτι είναι αωετθρία μιάσ νζασ ςτροωισ προσ ( οριςμζνουσ προςανατολιςμοφσ πνευματικϊν κατακτιςεων. Σε αυτζσ άναδεινφεται ιρωσ καί επιτυγχάνει
μζ τιν αδάμαςτθ κελθματικότθτά του τιν μεταμόρωωςθ τοχ ιδεολογικοφ καί ςυναιςκθματικοφ περιεχομζνου, ποφ πλαιςιϊνονται τϊρα μζ ψυχικζσ ικανότθτεσ καί
δυνάμεισ ποφ χαρακτθρίηουν τουσ πραγματικοφσ Μφςτεσ τισ ωφςεωσ καί τοχ
πνεφματοσ, προωριςμζνουσ νά γίνουν ψυχόυργοί καί ταγοί ανκρϊπων.
"Ετςι ό Σπυρίδων Νάγοσ ακτινοβολεΐ τϊρα καλωςφνθ καί ςοωία, δφο μαγνιτεσ ποφ
τραβοφν κοντά του όςουσ ποκοφν ανωτερότθτα καί γνϊςι. Συςπειρϊκθκαν ζκτοτε
μερικοί μακθτζσ του γιά νά γίνουν οί πολλοί αργότερα, ποφ ζμειναν πάντοτε
αωοςιωμζνοι.
Με αυτοφσ ό Σπυρίδων Νάγοσ ιταν παρϊν ςζ κάκε κοινωνικι ζκδιλωςθ ςχετικι μζ
τιν πρόοδο, τόν ανκρωπιςμό, τιν ωυςιολατρεία, τιν ζρευνα τισ αλικειασ, τιν
ευδαιμονία καί τιν άπελευκζρωςθ τοφ άνκρωπου. Ζτςι μζ τιν ομάδα τϊν πιςτϊν
του εμωανίηεται ςτον «Σφλλογο Ακθνά - Υγεία», ποφ είχε ςκοπό τιν εωαρμογι καί
διάδοςθ τισ άκρεωωαγικισ δίαιτασ γιά ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ. Σχετικά εξεδόκθ
τότε μία πραγματεία καί τό βιβλίο « Ρνευματικαί Λδζαι ».
Άπό τό 1900 περίπου ό Σπυρίδων Νάγοσ κακιζρωνε τισ Κυριακάτικεσ εκδρομζσ μζ
ορειβαςίεσ, μζ τά καλαςςόλουτρα, με τά αερόλουτρα καί μζ τά ιλιόλουτρα, ς' όλεσ
τισ εποχζσ τοφ ζτουσ, ποφ τότε κεωροφντο ςάν επικίνδυνεσ εκκεντρικότθτεσ.
Γιά τιν εκλαΐκευςθ αυτι τισ ωυςικισ ηωισ ό μακθτισ του Αδριανόπουλοσ ζξζδωκε
τότε ςχετικό ςφγγραμμα.
Βλζπουμε ότι ό Νάγοσ ςτόν τομζα τόν ωυςιολατρικό, ποφ ςιμερα είναι τό αγνότερο
ζν τρφωθμα τισ ηωντανισ νεολαίασ μασ, ςτάκθκε πρωτοπόροσ καί ζγκαινιαςτισ.
Τιν ίδια εποχι μυείται ςτόν Τεκτονιςμό μζ τουσ πιςτοφσ μακθτζσ του. Εκεί ό
Σπυρίδων Νάγοσ αναδεικνφεται καί αναγνωρίηεται άπό όλουσ ςάν γνιςιοσ εμπνευςμζνοσ μφςτθσ Δάςκαλοσ μζ ςπάνια θγετικά προςόντα. Ι Λκανότθσ του γιά τιν
ερμθνεία τϊν ςυμβόλων, θ γλυκφτθσ τοχ χαρακτιροσ του, καί οί εμπνευςμζνεσ
διδαςκαλίεσ του ζδωκαν νζα ηωογόνο πνοι ςτουσ τεκτονικοφσ κφκλουσ, μερικοί τϊν
όποιων καί ςιμερα άκόμθ πορεφονται ςφμωωνα μζ τισ ανεκτίμθτεσ καί ςοωζσ
υποκικεσ του. "Οταν ςυνεςτικθκε θ Κοινωνιολογικι Εταιρία άπό τόν Αλζξανδρο
Ραπαναοταςίου, τζκτονα, τόν Κ. Βαρβαρζςον καί άλλουσ ςοςιαλιςτζσ ποφ είχαν
περατϊςει τίσ ςπουδζσ τουσ ςτιν Γερμανία, θ ομάσ τοφ Νάγου ζδωςε καί τότε τό «
παρϊν » καί απετζλεςε τόν κορμό τισ προοδευτικισ εκείνθσ Οργανϊςεωσ, ποφ τό
Ελλθνικό κοινό τιν δζχκθκε μζ ενκουςιαςμό. Ατυχϊσ, άπό τιν άρχι ι Λδεολογικι
εκείνθ Οργάνωςισ ζπακε πολιτικι καί κομματικι διάβρωςθ καί ωυλλορόθςε
άκαιρα, αωοφ ςυνεκλόνιςε αρκετά τοφσ πολιτικοφσ κφκλουσ τισ χϊρασ μασ.
Κατά τό 1915 ό Νάγοσ εγγράωεται ςτι Κεοςοωικι Εταιρία καί γίνεται πρόεδροσ τισ
Στοάσ « Απόλλων » : Τό πζραςμα του άπό εκεί ιταν ςφντομο. Καίτοι ζτρεωε
καυμαςμό γιά τιν ίδρυτριά τθσ "Ελενα Ρετρόβνα Μπλαβάτςκυ, ι διάρκρωςισ καί ι
ζλλειψισ μεκοδολογίασ κατάλλθλθσ γιά τό ςφςτθμα εκείνο, ποφ ζν τοφτοισ
εωιλοδόξθςε νά αναδειχκεί ο ωορεφσ τισ Αρχαίασ Σοωίασ ςτιν Δφςθ δζν τόν
ικανοποιοφςε.

Αυτι ιταν ςζ ςφντομεσ καί γενικζσ γραμμζσ ι ιδεολογικι ζκδιλωςισ καί δραοτθριότθσ τοφ Νάγου, ςτι διαδρομι του μζςα άπό τίσ διάωορεσ οργανϊςεισ ποφ ζδρα
ςαν τότε ςζ ποικίλουσ κοινωνικοφσ τομείσ. Τό πζραςμα του άπό αυτζσ ςκόρπιηε τιν
ακτινοβολία τισ δυνατισ του προςωπικότθτασ. "Οςοι ςυνεργάςκθκαν καί τόν
γνϊριςαν άπό κοντά, πάν τοτε κυμοφνται μζ καυμαςμό τιν ανωτερότθτα τοχ ικουσ
τοχ, τιν αςτείρευτθ καλωςφνθ του, τίσ απζραντεσ γνϊςεισ του καί τιν δφναμθ τισ
πάντοτε ορκισ κρίςεωσ του.
"Ασ δοφμε δμωσ τϊρα, ποιό ιταν τό Λδεολογικό «πιςτεφω» τοφ Σπυρίδωνοσ Νάγου.
Π ακάματοσ αυτόσ καί τολμθρόσ ερευνθτισ άπό νωρίσ ςτράωθκε ςτι μελζτθ τϊν
καταλοίπων τϊν Αρχαίων Ελλινων Φιλοςόωων. Μζ τιν μυςτθριακι του κατάρτιςθ
κατϊρκωςε, όςον κανζνασ άπό τοφσ ςυγχρόνουσ του ι καί τοφσ προγενεςτζρουσ
του, νά ςπουδάςθ τιν γλϊςςα τοχ ςυμβόλου καί νά τό ζρμθνεφθ τόςον επιτυχϊσ.
Ετςι αποκαλφπτει μζ πειςτικότθτα τό βακφ περιεχόμενο κάκε αλλθγορίασ. Θ
ικανότθτα του αυτι τον βοικθοε νά ζρμθνεφει με πολλιν εμβρίκεια καί ευχζρεια
τιν αρχαία Ελλθνικι καί ξζνθ Μυκολογία, υπό τό κάλυμμα τισ οποίασ οί ςοωοί
ςυνκζτεσ τθσ ερμθτικά ζκλειςαν ζκεί τά βακειά νοιματα τϊν δυνάμεων καί των
νόμων τισ Κοςμογονίασ γιά νά τά προωυλάξουν άπό τιν βεβιλωςθ ι καί τιν
παρανόθςθ άπό τίσ αδφνατεσ καί τίσ άωρεσ διάνοιεσ. Μία ςυγκριτικι μελζτθ τϊν
ςωηόμενων Κόςμο κεωριϊν, τόν ζπειςε ότι όλεσ προζρχονταν άπό τιν ίδια πθγι.
Διαωοροποιοχντο καί ζπαιρναν ξεχωριςτι διατφπωςθ καί μορωι, ανάλογα μζ τόν
χρόνο καί τιν Λκανότθτα τοφ κάκε ωιλοςόωου. Ρθγι τϊν διαωόρων κοςμοκεωριϊν
ποφ διατυπϊκθκαν μζ τόν μφκο καί τό ςφμβολο, πίςτευε ότι ιςαν τά προελλθνικά
Μυςτιρια, άπό τά όποία οί κεολόγοι ποιθτζσ καί ωιλόςοωοι διδάχκθκαν καί
άντλθςαν τά ςτοιχεία τισ Κοςμοκεωρίασ των, ποφ ζδόκθκαν μετζπειτα ςτουσ
Λςτορικοφσ χρόνουσ καί διατυπϊκθκαν οτά ωιλοςοωικά τουσ επιγράμματα.
Σάν κεμελιωτζσ καί πρωτοπόρουσ κάκε μυςτθριακισ γνϊςεωσ καί κάκε ωιλοςοωίασ
άνεγνϊριηε τόν κείο Ορωζα καί τόν Μζγα Ρυκαγόρα, τϊν οποίων τά ςωηόμενα
μελετοφςε εμπεριςτατωμζνα καί ςυνεχϊσ ζπί πολλά χρόνια. Τά μεταγενζςτερα τουσ
ωιλοςοωικά ςυςτιματα τά κεωροφςε προερχόμενα άπό όςα οί γίγαντεσ εκείνοι τισ
Ελλθνικισ Συλλιψεωσ διατφπωςαν είτε ςυμβολικά είτε ωανερά. Ι ζπίδραςισ τϊν
Ορωικϊν καί τϊν Ρυκαγορείων κεωριϊν υπιρξε ςτό πνεφμα τοφ Σπυρίδωνοσ
Νάγου κετικά διαβρωτικι. Μζ τιν βακειά δζ ςτοχαςτικι του κρίςθ καί μζ τιν
εξαιρετικι ικανότθτα νά είςδφθ ςτό νόθμα τοφ ςυμβόλου, όχι μόνον πζτυχε νά
ςυλλάβθ τίσ κοςμογονικζσ καί ιδεολογικζσ δοξαςίεσ τϊν δφο τοφτων υπζροχων
Σοωϊν καί Μυςταγωγϊν, αλλά καί νά τίσ ζρμθνεφθ καί νά τίσ άναλφθ με ςαωινεια
καί μζ πειςτικότθτα, ϊςτε νά προκαλοφν τιν κατάπλθξθ καί τόν καυμαςμό τϊν
ςυγχρόνων επιςτθμόνων καί τϊν ςοωϊν ερευνθτϊν.
Ο Σπυρίδων Νάγοσ μπορεί νά είπωκι αδίςταχτα, ότι ηωντάνεψε τιν αρχαία '
Ελλθνικι ςκζψθ καί ωιλοςοωία. Ανζςυρε άπό τά βάκθ τϊν αιϊνων καί άπό τά
άδυτα τϊν αρχαίων Μυςτθρίων άλικειεσ τίσ άναςυνζκεςε καί παρουςίαςε πλιρεσ
ωιλοςοωικό καί βιονομικό ςφςτθμα μζ τό όποιο εξθγοφςε όλα τά αινίγματα τισ
Ηωισ καί τοχ πνεφματοσ, αλλά καί ικανοποιοφςε τιν πιό άνφςυχθ καί απαιτθτικι
ςφγχρονθ ςκζψθ. Τίσ αρχζσ τοφ ςυςτιματοσ εκείνου πρϊτοσ αυτόσ εωάρμοηε μζ
αυςτθρότθτα ςάν κανόνεσ τοχ κακθμερινοφ του βίου καί καλοφςε τοφσ μακθτζσ
του καί τοφσ ακροατζσ του νά τίσ ακολουκιςουν. "Ο,τι πίςτευε ςάν ορκό καί ςάν
πρζπον, τό μετουςίωνε ςζ πράξθ μζ ςυνζπεια αυτόχρθμα μονολικικι. Αυτι ιταν ι
μεγαλφτερθ του αρετι. Θ μεταμορωωτικι επίδραςίσ του ςτό ικοσ καί ςτό πνεφμα,

όςων τόν ακολουκοφςαν υπιρξε καταωανϊσ αποτελεςματικι. Εκείνοι ποφ μακιτευςαν ςτακερά κοντά του δζχονταν τίσ ακτίνεσ τισ ιδεολογικισ διαωωτίςεωσ, τίσ
ακτίνεσ τισ ψυχουργικισ κατεργαςίασ τουσ, τίσ ακτίνεσ τίσ λυτρωτικζσ γιά τό πνεφμα
τουσ.
"Ολα αυτά τά ανεκτίμθτα χαρίςματα, χάριηαν εωαρμοηόμενα, ικοσ ανϊτερο, ςκζψθ
ελεφ κερθ, ιςορροπία καί γαλινθ ψυχικι. Ο Σπυρίδων Νάγοσ άν καί αναγνωρίηονταν ςάν Διδάςκαλοσ -Μφςτθσ, ουδζποτε ιςχυρίςκθκε ότι παρουςίαςε δικό του
ωιλοςοωικό ςφςτθμα οφτε καί οτι ιδρυςε Σχολι. Φιλοδόξθςε μόνο νά ωζρθ ςτιν
επιωάνεια τίσ δοξαςίεσ τϊν αρχαίων προγόνων μασ καί προςεπάκθςε νά τίσ
καταςτιςθ καταλθπτζσ, προςιτζσ καί εωαρμόςιμεσ άπό τοφσ ςφγχρονουσ "Ελλθνεσ.
Τόν ςυνζπαιρνε πάντοτε τό πάκοσ τισ άρχαιοωιλίασ καί πολικόσ του αςτιρ ιταν ι
"Αρχαία "Ελλθνικι ςκζψισ.
Π Σπυρίδων Νάγοσ υπιρξε μιά κακαρι Ελλθνικι ψυχο-πνευματικι ιδιοςυγκραςία
μζ γνιςιεσ καί αγνζσ ωυςιολατρικζσ εκδθλϊςεισ. Θ πίςτισ του ςε αυτό ποφ δίδαςκε
ςτουσ κλειςτοφσ καί ςτουσ άνοκτοφσ κφκλουσ, δθλαδι ςτόν Τεκτονιςμό καί κυρίωσ
ςτισ εκδρομικζσ ςυγκεντρϊςεισ ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, προκαλοφςε τιν
προςοχι καί τόν καυμαςμό τϊν ακροατϊν του. Ρολλοί άπό αυτοφσ, όςοι ηιτθςαν
νά τόν πλθςιάςουν κοντφτερα, αίςκανόντουςαν τιν ακτινοβολία του καί τιν άγακοποιό του ζπίδραςθ. Ετςι τοχ ζγιναν αχϊριςτοι ωίλοι ποφ δζν τόν λθςμονοφν ποτζ.
Αυτοί καί τϊρα ακόμθ προςπακοφν νά πορεφωνται ςφμωωνα μζ τίσ ςοωζσ υποκικεσ του.
Τίσ δοξαςίεσ του καί τίσ πεποικιςεισ του τίσ είχε κεμελιϊςει ςτά ςτζρεα βάκρα τισ '
Ελλθνικισ ωιλοςοωίασ, καί πάνω ς' αυτά φψωςε τό ιδεολογικό, τό ' Θκικό καί τό
πνευματι κό του οίκοδόμθμα. Ρίςτευε απόλυτα ςτό Ενιαίο τισ Φφςεωσ καί τό
αιτιολογοφςε με τισ ατράνταχτεσ αυτζσ αλικειεσ: «Ουςία, μορωι καί ςυνείδθςισ,
ζλεγε, ςυνκζτουν τιν αρμονικι ζκωραοθ τισ όλθσ ωφςεωσ ποφ αποτελεί τό Ράν.
Άπό τό Ραν προζρχεται ό άνκρωποσ. Από τίσ ουςίεσ τοχ παντόσ ςφγκειται καί όλο τό
είναι του καί κλείνει μζςα του ςζ λανκάνουςα κατάςταςθ όλο τό Ράν ; Γι αυτό
λζγεται καί μικρόκοςμοσ. Μζ αυτζσ ςυντθρείται ι μορωι του καί τό ψυχικό του ζγϊ
καί μζ αυτζσ εξελίςςεται, μεταμορωϊνεται καί μεγενκφνεται τό πνευματικό του
άτομο απείρωσ ςτό άπειρο χωρίσ τζλοσ. " Οπωσ οί αρικμοί δζν ζχουν τζρμα, ζτςι καί
ι ατομικι ψυχι δζν ζχει τζρμα, είναι ακάνατθ καί αενάωσ πολλαπλαςιάηει τίσ
δυνάμεισ ποφ κρφβει μζςα τθσ ςζ λανκάνουςα κατάςταςθ. Τί οωείλει λοιπόν ό
ζμωρων άνκρωποσ; Λατρεία ςτό Ράν. Θ λατρεία όμωσ αυτι ζχει νόθμα καί ςκοπό
τότε μόνον όταν ό άνκρωποσ γνωρίςθ τοφσ νόμουσ καί τοφσ ςκοποφσ τισ Φφςεωσ
καί προςάρμοςθ όλεσ τίσ εκδθλϊςεισ του ςτουσ ςκοποφσ καί τοφσ νόμουσ Τθσ. Αυτι
είναι ι πρζπου α καί αλθκινι λατρεία, δθλαδι ι αρετι ποφ πρζπει νά προςωζ ρθ
ςτι Φφςι καί ν' ακόλουκεί ό άνκρωποσ. Καί μόνον ι αρετι κά τόν όδθγιςθ νά
γνωρί ςθ αςωαλϊσ τιν πλιρθ καί ϊλοκλθρωμζνθ αλικεια. ' Θ αλικεια κά τόν
όδθγιςθ τότε νά γνωρίςθ καί ν' απόλαυςθ όλεσ τίσ χαρζσ τισ ηωισ, γιά τίσ όποιεσ
πλάςτθκε κάκε χπαρξισ." Ετςι δζ μόνον διϊχνονται ό πόνοσ καί οί δοκιμαςίεσ ποφ
είναι καρπόσ τισ ψευτιάσ, τοφ ςκότουσ καί τισ άγνωςίασ».
' Από ποχ όμωσ ι προζλευςισ τοχ Ραντόσ καί ποιεσ ιςαν οί Κοςμογονικζσ αρχζσ; Σ'
αυτό τό ςθμείο ό Νάγοσ πίςτευε ςτίσ ' Ορωικζσ κεωρίεσ περί χάουσ, ποφ εκεωρείτο
ςάν κατάςταςισ, ι οποία περιζκλειε κάποτε ςπερματικά δ,τι ςιμερα βλζπου με ςάν
μορωι καί ςάν ςυνείδθςι. Από τό χάοσ προιλκαν ςτό είναι τουσ άω' εαυτϊν διά τοχ
χρόνου καί τοχ Κοςμογονικοφ " Ερωτοσ οί δφο ουςίεσ, ποφ οί Ρυκαγόρειοι τίσ

κακϊριηαν ςάν μερκπι καί ςάν ςυνεχόμενθ. Οί δφο αυτζσ ουςίεσ διά τισ μίξεωσ
.ζωεραν ςτό είναι τό μορωικό άτομο, τό όποιον μετουςιϊκθκε ςζ μιά δεδομζνθ
ςτιγμι ςζ ςυνειδθτό άτομο. Αυτό αποτελεί καί τό βακφτερο μυςτιριο γιά τόν
αμφθτο άνκρωπο. Τοχτο τό πνευματικό άτομο διά μζςου τϊν διαωόρων οργανιςμϊν τισ οντολογικισ κλίμακοσ ζκτυλίςςει τίσ λανκάνουςεσ δυνάμεισ του, ωκάνει
ςτιν ανκρϊπινθ μορωι γιά νά ςυνζχιςθ τιν εξζλιξθ του καί τιν δράςθ του ςε ανϊτερθ τοφ ανκρωπου κατάςταςθ, τιν πνευματικι. Στιν κατάςταςθ αυτι επιτυγχάνεται ι τελείωςίσ του καί αποκτάται ι κακαρι Γνϊςισ.
Στό ζργον του «Ρνευματικοί Λδζαι» περιγράωεται πϊσ ι γνϊςισ εκείνθ μεταβιβάηε
ται ςτουσ αγνοφσ καί ςτουσ κακαροφσ, ςτουσ άξιουσ καί τοφσ ικανοφσ γιά νά ςυνεχί
ςουν τιν πορεία τισ ψυχισ των πζρα άπό τισ γισ τό περιβάλλον.
«Τίσ ςχζςεισ μεταξφ τϊν ανκρϊπων, ζλεγε, πρζπει νά τισ διζπει ό θκικόσ νόμοσ, ό
όποιοσ είναι ςυνϊνυμοσ μζ τόν ωυςικό.
"Υψιςτοσ δζ ωυςικόσ νόμοσ είναι ό νόμοσ τισ ' Αρμονίασ, χωρίσ τόν όποιον δζν κά
υπιρχε τάξισ, πρόοδοσ, ζξζλιξισ. Τί είναι όμωσ αρμονία ; Αρμονία είναι ό νόμοσ ό
όποιοσ διακανονίηει τισ μεταξφ ουςιϊν, μορωϊν καί ςυνειδιςεων ςχζςεισ πρόσ τόν
ςκοπόν τισ εξελίξεωσ τϊν πάντων διά τισ άλλθλεπιδράςεωσ, δθλαδι δια τισ αγάπθσ καί τοχ ζρωτοσ.
' Ο νόμοσ τισ αρμονίασ είναι ςυμπφκνωςισ τϊν εννοιϊν ποφ περικλείουν οί μαγικζσ
λζξεισ: «Αγάπθ, Ελευκερία, Δικαιοςφνθ».
«Φίλει τόν άνκρωπον, ζλεγε, όχι άπό δεοντολογία ι κατ' επιταγι. Φίλει τόν
άνκρωπον αδιαωορϊντασ εάν αυτόσ ςζ αγαπά, ςζ μιςι ι ςζ περιωρονεί. Στό
πρόςωπο κάκε άνκρωπου νά βλζπθσ επαναλαμβανόμενθ τιν ίδια ςου φπόςταςθ.
Σεβάςου πάντα οιονδιποτε άνκρωπο αγακό ι κακό, πεπαιδευμζνο ι άξεςτο, γιατί
είναι μιά αξία τισ Φφςεωσ, ποφ εργάςτθκε επί αιϊνεσ πολλοφσ γιά τιν ανκρϊπινθ
οντότθτα. Αυτι ζχει λανκάνοντασ τοφσ Νόμουσ τισ Αρετισ καί τισ Σοωίασ. Βοικθςε
τον ζςφ μζ τιν αγάπθ ςου καί τό ενδιαωζρον του γιά νά τίσ εκδιλωςθ ζντονα.
Χτφπα καί καυτθρίαηε πάντοτε τιν κακία καί τιν άγνωςία. Αλλά ςεβάςου τόν
άνκρωπο, κάκε άνκρωπο, γιατί καί τοφτοσ μιά μζρα προορίηεται νά γίνθ κεία
χπαρξισ. Δείχνε πάντα ανεξάντλθτθ επιείκεια καί ανοχι. Μιν οίκτείρεισ ποτζ τόν
ςωάλλοντα. Μιν περιωρονιςεισ ποτζ τόν άμαρτιςανταν γιατί καί ςφ ζςωαλεσ ι
αμάρτθςεσ πολλζσ ωορζσ ςτόν βίο ςου. Οί άλλοι όμωσ ςζ ανζχκθκαν. Εάν υπιρξεσ
αυςτθρόσ πολφ, κάποτε κά τό μετανοιςθσ. Εάν ωκάνει ςτιν ανκρϊπινθ μορωι γιά
νά ςυνζχιςθ τιν εξζλιξθ του καί τιν δράςθ του ςε ανϊτερθ τοφ άνκρωπου κατάςταςθ τιν πνευματικι. Στιν κατάςταςθ αυτι επιτυγχάνεται ι τελείωςίσ του καί
αποκτάται ι κακαρι Γνϊςισ.
Στό ζργον του «Ρνευματικοί Λδζαι» περιγράωεται πϊσ ι γνϊςισ εκείνθ μεταβιβάηεται ςτουσ αγνοφσ καί ςτουσ κακαροφσ, ςτουσ άξιουσ καί τοφσ ικανοφσ γιά νά
ςυνεχίςουν τιν πορεία τισ ψυχισ των πζρα άπό τισ γισ τό περιβάλλον.
«Τίσ ςχζςεισ μεταξφ τϊν ανκρϊπων, ζλεγε, πρζπει νά τισ διζπει ό θκικόσ νόμοσ, ό
όποιοσ είναι ςυνϊνυμοσ μζ τόν ωυςικό.
"Υψιςτοσ δζ ωυςικόσ νόμοσ είναι ό νόμοσ τισ Αρμονίασ, χωρίσ τόν όποιον δζν κά
υπιρχε τάξισ, πρόοδοσ, ζξζλιξισ. Τί είναι όμωσ αρμονία ; Αρμονία είναι ό νόμοσ ό
όποιοσ διακανονίηει τισ μεταξφ ουςιϊν, μορωϊν καί ςυνειδιςεων ςχζςεισ πρόσ τόν
ςκοπό τισ εξελίξεωσ τϊν πάντων διά τισ άλλθλεπιδράςεωσ, δθλαδι δια τισ αγάπθσ
καί τοχ ζρωτοσ.

' Ο νόμοσ τισ αρμονίασ είναι ςυμπφκνωςισ τϊν εννοιϊν ποφ περικλείουν οί μαγικζσ
λζξεισ: «Αγάπθ, Ελευκερία, Δικαιοςφνθ».
«Φίλει τόν άνκρωπον, ζλεγε, όχι άπό δεοντολογία ι κατ' επιταγι. Φίλει τόν
άνκρωπον αδιαωορϊντασ εάν αυτόσ ςζ αγαπά, ςζ μιςι ι ςζ περιωρονεί. Στό
πρόςωπο κάκε άνκρωπου νά βλζπθσ επαναλαμβανόμενθ τιν ίδια ςου φπόςταςθ.
Σεβάςου πάντα οιονδιποτε άνκρωπο αγακό ι κακό, πεπαιδευμζνο ι άξεςτο, γιατί
είναι μιά αξία τισ Φφςεωσ, ποφ εργάςτθκε επί αιϊνεσ πολλοφσ γιά τιν ανκρϊπινθ
οντότθτα. Αυτι ζχει λανκάνοντασ τοφσ Νόμουσ τισ Αρετισ καί τισ Σοωίασ. Βοικθςε
τον ζςφ μζ τθν αγάπθ ςου καί τό ενδιαωζρον του γιά νά τίσ εκδιλωςθ ζντονα.
Χτφπα καί καυτθρίαηε πάντοτε τιν κακία καί τιν άγνωςία. Αλλά ςεβάςου τόν
άνκρωπο, κάκε άνκρωπο, γιατί καί τοφτοσ μιά μζρα προορίηεται νά γίνθ κεία
χπαρξισ. Δείχνε πάντα ανεξάντλθτθ επιείκεια καί ανοχι. Μιν οίκτείρεισ ποτζ τόν
ςωάλλοντα. Μιν περιωρονιςεισ ποτζ τόν άμαρτιςαντα γιατί καί ςφ ζςωαλεσ ι
αμάρτθςεσ πολλζσ ωορζσ ςτό βίο ςου. Οί άλλοι όμωσ ςζ ανζχκθκαν. 'Εάν υπιρξεσ
αυςτθρόσ πολφ, κάποτε κά τό μετανοιςθσ. "Εάν ζκρτνεσ με επιείκεια, δεν κά
μεταμελθκισ ποτζ. Νά βρίςκθσ πάντα τι δφναμι νά ςυγχωρισ εκείνον ποφ ςζ
αδίκθςε. Αγάπα κάκε πνοι, κάκε ςυνείδθςθ φπανκρϊπινθ, ανκρϊπινθ καί χπερανκρϊπινθ, γιά νά αίςκανκισ καί ςφ τίσ περιπτφξεισ καί τιν κζρμθ τισ παγκόςμιασ '
Αγάπθσ. Γιά νά γίνθσ ελεφκεροσ, νά άναγνωρίηθσ καί ςτόν άλλον τό δικαίωμα νά
γίνει καί αυτόσ ελεφκεροσ. Βοικθςε πάντοτε νά απολαφςουν καί οί άλλοι τιν
οικονομικι, τιν κοινωνικι, τιν πνευματικι Ελευκερία καί νά μπουν ςτιν τροχιά τοφ
Φυςικοφ Νόμου, ςτόν Κφκλο τισ Ραγκόςμιασ Αρμονίασ.
Νά είςαι δίκαιοσ, δθλαδι αναγνϊριηε καί ςεβάςου τά δικαιϊματα ποφ ζχει κάκε
χπαρ ξισ, ι οποία είδε τό ωωσ τοφ Θλίου γιά νά απολαμβάνει τιν ηωι, νά προοδεφθ
καί νά εξελίςςεται πνευματικά. Ι λζξισ δικαιοςφνθ είναι ςυνϊνυμοσ μζ τιν λζξι
άναγνϊριςισ. 'Ο άνκρωποσ δζν είναι ςζ κζςθ νά δϊςθ τίποτα ςτόν ομοιό του. Ι
ωφςισ είναι εκείνθ ποφ δίνει οτον άνκρωπο τόν οργανιςμό καί τίσ Λκανότθτεσ τίσ
αίςκθςακζσ καί τίσ πνευματικζσ μζ τίσ οποίεσ δικαιοφται νά πζρνθ άπό τοφσ
κόλπουσ τθσ ο,τι τοφ αναγκαίοι γιά τιν φπαρξθ του, γιά τιν πρόοδο του καί τιν
ευδαιμονία του. Ι ωφςισ διακζτει αωειδϊσ όλουσ τόφσ παράγοντεσ τισ ηωισ γιά
όλουσ. Ο άνκρωποσ ςτθριηόμενοσ ςτι δφναμθ τοφ ιςχυ ρότερου αωαιρεί τά μζςα
καί ςτερεί τόν δμοιό του άπό όλα εκείνα ποφ κά τοχ ζξθςωάλιηαν άνετο βίο, εφκολθ
παιδεία καί χωρίσ εμπόδια πρόοδο.
Νά είςαι δίκαιοσ. Νά πιςτεφθσ ότι όλοι ζχουμε ςάν τζκνα τισ ίδιασ μάνασ τά ίδια
δικαιϊματα καί τίσ ίδιεσ υποχρεϊςεισ απζναντι τοφ ςυνόλου.
Νά είςαι δίκαιοσ, καί αναγνϊριηε ςζ κάκε άνκρωπο, ο,τι ανικει ς'αυτόν άπό τι
μθτζρα Φφςθ.
Κάκε φπαρξισ δικαιοφται νά ζχθ ςτι διακεςι τθσ όλα τά μζςα τισ προόδου, τισ
παιδείασ γιά νά μάκθ καί αυτι τιν αλικεια καί ν' αποκτιςει τιν Ελευκερία τιν
κοινωνικι καί τιν πνευματικι. Κάμε ό,τι μπορείσ γιά να ανάνθψθ ό αδελωόσ ςου
άνκρωποσ. Δϊςε χείρα βοθκείασ νά βγι άπό τό βοφρκο τισ κατωτερότθτασ. Μιν
προκαλείσ, μιν υποτιμάσ κανζνα, πάντα νά είςαι άνεκτκοσ. Χτφπα τίσ ανκρϊπινεσ
αδυναμίεσ. Στιγμάτιηε τό πόκοσ. Καυτθρίαηε τιν αμαρτία. Αλλά ποτζ μι κίγεισ τιν
αξιοπρζπεια τοφ άμαρτιςαντοσ. Μι πλθγϊνεισ, μι ωονεφεισ ποτζ τόν αδελωό ςου
άνκρωπο. Ζςτω καί άν είναι αμαρτωλόσ. Δζν ξεφρεισ καί ςφ καί ζγϊ πόςεσ ωορζσ
ςτιν πορεία τισ ψυχισ μασ κατά τίσ αλλεπάλλθλεσ ενςαρκϊςεισ μασ δζν υπιρξαμε
εγκλθματίεσ, κακοφργοι, αμαρτωλοί. "Ομωσ ι ςτοργι τϊν Δυνάμεων τισ Φφςεωσ,

τό ωωσ τοχ "Θλιου καί οί ωροντίδεσ τϊν ανωτζρων ςυνειδιςεων μασ βοικθςαν μζ
τίσ δοκιμαςίεσ καί τόν πόνον νά μάκουμε καί ν' ακολουκοφμε τό καλό καί τό
πρζπον».
Π Νάγοσ ποτζ ςζ κανζνα, ζςτω καί άν τοφ τό ηθτοφςε, δζν τοφ φπεδείκνυε τιν
πλάνθ του, δζν τοφ ζλεγε τό ελάττωμα του, τό ςωάλμα του. Είναι ζνα ςθμείο ποφ
ωανερϊνεται μεγαλόπρεπθ ι ευγζνεια καί ι πραγματικι λεπτότθσ μιάσ ανϊτερθσ
υπάρξεωσ. Τοφτο τό δικαιολογοφςε ϊσ εξισ: Εάν ςοφ πϊ τά ςωάλματα ςου, κά
ωανϊ ανϊτεροσ ςου καί ςφ κά αίςκανκισ ζνα άςκθμα κατωτερότθτοσ απζναντι
μου, πράγμα ποφ δζν τό κζλω. κζλω νά είμαι ίςοσ πρόσ ίςον.' Θ άξια ζγκεπαι είσ
τοφτο: μόνοσ του ό άνκρωποσ πρζπει νά αναγνϊριςθ τό ςωάλμα του καί να τό
επανόρκωςει διά τοφ αυτοελζγχου καί τοφ κελθματικοφ του. Βζβαια, ςζ βοθκϊ καί
ςζ ποδθγετϊ μζ προςοχι διαωοροτρόπωσ, χωρίσ ποτζ νά ςζ κατεβάςω άπό τιν
βακμίδα τισ αδελωικισ Λςοτιμίασ.
Αυτόσ ιταν ό καλόσ, ό ευγενικόσ, ό ανϊτεροσ Σπυρίδων Νάγοσ. Τϊρα άσ κίξουμε καί
τό πνευματικό πιςτεφω τοφ ςοωοφ Μφςτθ. Π Νάγοσ πίςτευε ότι τό ςφνολο τϊν
ζκδθλουμζνων ουςιϊν, τϊν μορωϊν καί τϊν ςυνειδιςεων διζπεται άπό νόμουσ ποφ
βοθκοφν ςτιν ζξζλιξθ καί τιν τελειοποίθςθ. Οί νόμοι τοφτοι βοθκοφν τιν ζκπνευματωςθ πάςθσ μορωισ καί τιν είσ τό άπειρον ατζρμονα ζξζλιξθ τουσ. Τοφσ νόμουσ
τοφτουσ πρζπει νά γνωρίςθ γίνθ ςοωόσ καί νά προςάρμοςθ όλεσ του τίσ εκδθλϊςεισ
ςφμωωνα μζ αυτοφσ γιά νά γίνθ ενάρετοσ. Ο ενάρετοσ και ο ςοωόσ βοθκείται καί
γίνεται ςυνεργά τθσ τϊν ανϊτερων αυτοφ ςυνειδθςεων οί όποιεσ ςυνζςτθςαν τιν
κεία πνευματικι ιεραρχία ςτιν κορυωι τισ οποίασ βρίςκεται Φπζρκεοσ " Αρχων,
χειριςτισ τϊν ωυςικϊν και των πνευματκϊν Νόμων. Τοφτον,
ς" ζνα δθμοςίευμά του ςτουσ Καιροφσ τοφ Κανελλίδθ, τόν αποκαλεί Κάτόίκον τοχ
Σφμ παντοσ, διευκετοφντα καί εποπτεφοντα τθν ταξί τοφ Ραντόσ. «' Ο λατρεφων τό
Ράν, ζλεγε, λατρεφει καί τό μζροσ. ' Εάν ό λατρεφων μόνον μίαν προςωπικότθτα
όοον ιςχυρά καί αγακι καί άν είναι αφτθ, υποτιμά τό ςφνολον». ,
Λάτρευε τιν ωφςθ καί τό ωωσ τθσ. Καφμαηε, αγαποφςε καί ςεβόταν κάκε ςυνειδθτό
ζγϊ ποφ είναι καρπόσ τισ ωφςεωσ. " Θταν εραςτισ τισ αλικειασ καί αυτιν αναηθτοφςε ς' όλον τόν επίγειο βίο του, αυτιν ακολουκοφςε καί αυτιν δίδαςκε.
«Τόν ενάρετο καί τόν ςοωό, ζλεγε, ενιςχφουν οί δυνάμεισ τισ ωφςεωσ γιά νά μπορι
νά εναρμονίηεται πρόσ τοφσ Νόμουσ τθσ. Πςουσ ποκοφν καί κθρεφουν τιν αλικεια,
ι αλικεια τοφσ ποδθγετεί καί τοφσ ωωτίηει. ' Ο Ουρανόσ τοφσ εμπνζει καί τοφσ
οδθγεί γιά νά βρουν τό δρόμο ποφ άγει ςτιν αλθκινι πραγματικότθτα ».
Αυτό είναι τό πνευματικό πιςτεφω τοχ Σπυρίδωνοσ Νάγου. Απλό, ςαωζσ, καί ςοωό,
βγαλμζνο άπό τιν πείρα των αιϊνων, ποφ αποκτά ι ψυχι ςάν γνϊςθ πολφτιμθ άπό
τίσ μάκρυνεσ πορείεσ ποφ ζκαμε περνϊντασ αναρίκμθτεσ ωορζσ άπό τό λίκνο ζωσ
τόν τάωο. Αυτόσ δζ είναι ό μόνοσ τρόποσ μζ τόν όποίον αποκτάται θ ϊριμότθσ. Τά
ϊριμα παιδιά τισ γθσ ζτςι ξεπλθρϊνουν τό χρζοσ τουσ καί τιν μόρωωςθ τουσ ζδϊ
κάτω καί είναι ζτοιμα πιά να ατενίςουν τόν Ουρανό. Π πρόσ τά άνω δρόμοσ είναι γι'
αυτά τϊρα ανοικτόσ καί ελεφκεροσ.
Ι αρετι, ι απζραντθ καλωςφνθ, ι κελθματικότθσ καί ι ςοωία τοφ Σπυρίδωνοσ
Νάγου πιςτεφω ότι τοφ δίνουν τό δικαίωμα νά όνομαςκι ϊριμο παιδί τισ Γθσ.
Θ Γι καί ό "Θλιοσ τόν ζωωδίαςαν ςτοργικά μζ όλα εκείνα τά μζςα γιά νά ςυνζχιςθ
τιν πορεία καί τιν δράςι τισ ψυχισ του ςζ τζλειουσ καί ωωτιςμζνουσ κόςμουσ.
Τϊρα αξίηει νά γίνθ γνωςτό καί τό γιινο τζλοσ του. Πταν τό 1933 τό νιμα τισ
επίγειασ ηωισ του ζπρεπε νά κοπι καί τοφτο τοφ είχε πρό ζξθ μθνϊν προαν-

αγγελκεί, ό Σπυρίδων Νάγοσ τζλεςε τιν ιμερα εκείνθ τό τελετουργικό του κακικον
πρόσ τίσ Δυνάμεισ τισ Φφςεωσ. Ζκαμε τό τελευταίο του καλαςςόλουτρο καί οί
ακτίνεσ τοψ πατζρα " Θλιου περιζβαλαν μζ τιν δφναμι τουσ όλο τό είναι ενόσ
γνιςιου λάτρθ τουσ. Αυτζσ οί ακτίνεσ καίνε κάκε τό τιτανικό καί τό γιινο ποφ ωζρει
ό κνθτόσ.
Καί όταν μετά μία ϊρα τό μαφρο πουλί τοχ κανάτου ζπρεπε νά τόν πλθςίαςθ, τόν
ηφγω ςε και αυτό μζ ςεβαςμό, μζ καυμαςμό καί τοφκοψε τό νιμα τισ ηωισ ςζ μιά
ςφντομθ ςτιγμι, μζ εφκαναςία!
Τότε ι ακαναςία, ποφ ποκοφςε ι ψυχι του άπό αιϊνεσ πολλοφσ, τόν αγκάλιαςε καί
τόν περιζβαλε μζ τόν κότινον τοχ πνευματικοφ ιρωα.
Οί φλακζσ τοφ Κζρβερου δζν τόν τρόμαξαν. Οφτε ό "Αδθσ μπόρεςε νά τόν κράτθςθ.
Γιατί ςζ όλο του τό βίο είχε βγάλει ζνα-ζνα τά δόντια τοχ τρικζωαλου καί είχε
κτυπιςει τά ςκοτάδια τοχ "Αδθ.
Π Σπυρίδων Νάγοσ δζν χαροπάλαιψε, κοιμικθκε ιρεμα ! Είχε ιδθ νικιςει τόν χάρο.
' Εκείνοσ ποφ ξεριηϊνει τίσ αδυναμίεσ καί τό πάκοσ εκείνοσ ποφ ακολουκεί τιν
αρετι καί κτυπά τιν κακία, τιν ψευτιά καί κάκε δουλεία εκείνοσ ποφ κθρεφει,
υπθρετεί τιν αλικεια καί λατρεφει τιν ελευκερία, τιν δικαιοςφνθ, τό ωϊσ καί
τρζωει ςτιν καρδιά του αγάπθ γιά όλουσ: αυτόσ, νικά τιν ατζλεια, νικά τιν
αμαρτία, νικά τόν "Αδθ καί τά ςκοτάδια του.
' Ο δρόμοσ του γιά τι ωωτεινι λεωωόρο είναι ελεφκεροσ καί ανοικτόσ.
Ιωάννης Βασιλής

