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ΕΙΣΑΓΟΓΗ

μαyε]'α είναι όιαχρονικά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, πολυμελετημένα, μυστή-
ρια ι<αι  αντιφατικά  ζητήματα.  Η  απαρχή της  χάνετcιι στα βάθη του χρόνου,  τότε
που μαγεία ι<αι η λατρεία του υπερφυσικού  (Θρησκεία Θα μπορούσε να πει κα-

νείς)  ήταν ένα ι<cιι το αυτό.

Σύμφωνα με όσα σήμερα γνωρίζουμε, από τα πανάρχαια χρόνια ορισμένοι άνθρωποι
γνώριζcιν πώς να χρησιμοποιούν ιtcιι να ελέγχουν τους νόμους και τις δυνάμεις της Φύσης.
Ο χειρισμός και η ηθελιιμένη ι<ατεύθυνση αυτών των μηχανιιtών νόμων ι<αι όυνάμεων (υπερ-

φιισιι<ών υπό μια έννοια) είναι αυτό ποιι Θα ονομάζαμε σήμερα jιαyει'α. Οι άνθρωποι που γνω-
ρίζουν αυτούς τους πcιγι<όσμιους νόμους ι<αι ξέρουν πώς νcι τους χειριστούν είναι /jάγοι.

Μάγος λοιπόν είναι ι<άποιος που μπορεί να προκαλεί αλλcιγές με τη Θέλησή του, όιαθέ-
τοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη γνώση. Αυτή η γνώση όεν είναι η συνηθισμένη γνώση,
αλλά η Μεγάλη Γνώση που έχει υπάρξει από το απώτατο παρελθόν, δεν χάθηι<ε ποτέ και εί-
ναι πάντοτε η ι'δια, Μόνο η μορφή με την οποία ει<φράζεται και μεταδίδεται η Γνώση αλλά-

ζει, ανάλογα με τον τόπο ι<cιι την εποχή. Για παράόειγμα τώρα μιλάμε μία γλώσσα που σε
διαι<όσια χρόνια από σήμερα όεν Θα είναι πια η ι'όια, όπως και πριν διακόσια χρόνια ήταν
όιαφορετιι<ή. Κατά τον ίδιο τρόπο, η μορφή με την οποία ει<φράζεται η Μεγάλrι Γνώση είναι

μετά  βίας  ι<ατανοητή  στις  επόμενες  γενιές  κcιι  ερμηνεύεται  συνήθως  ι<ατά  λέξη.  Με  τον
τρόπο αυτόν το εσωτεριιtό περιεχόμενο χάνεται για τους  περισσότερους  ανθρώπους.  Κά-
πως έτσι δημιουργούνται μια σειρά από αποκλίσεις από την αρχιι<ή αυθεντιι<ότητα ιtαι ι<ατ'

επέκταση ένα πλήθος παρανοήσεων.
Στην ιστορι'α της ανθρωπότητας υπάρχουν πάντα ι<αι ρέουν παράλληλα όυο ανεξάρτη-

τες γραμμές πολιτισμού: ο εσωτερικός ι<αι ο εξωτερικός. Συνήθως ο εξωτερικός είναι αυ-

τός που υπερτερεί ιtαι γνωρίζουμε οι περισσότεροι άνθρωποι. Ο εσωτερικός πολιτισμός εμ-

φανίζεται στο προσι<ήνιο περιστασιακό, για μιι<ρά χρονικά όιαστήματα, όταν υπάρχουν ευ-
νο.ι.κές εξωτεριι<ές συνθήι<ες. Τότε η Γνώση, περιβεβλημένη με τη μορφή μιας Διόασκαλίας

που αντιστοιχεί στις συνθήκες του χρόνου και του τόπου, εξαπλώνεται.'Ετσι έγινε για παρά-

όειγμα με το Χριστιανισμό. Αλλά ενώ για ορισμένους  ανθρώπους  η Θρησκεία χρrισιμεύει
σαν οδrιγός, για άλλους είναι μόνο χωροφύλαι<ας.„

Κατ' αυτόν τον τρόπο βλέπει κανείς  κcιι τη ζωή, τον κόσμο ι<αι όλα τα μεγάλα ζητήμα-

τcι. γπάρχει η εξωτερική Θεώρηση ι<αι η εσωτεριι<ή Θεώρηση. Στο ζήτημα της μαγείας που
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εξετάζουιιε,ηεξωτερικήΘεώρησηέχεινακάνειμεόλεςτιςεξωτερικέςπεριγραφέςγιατη

ιιαγει'α,γιατιινιστορι'ατηςμαγει'ας,γιατιςδ1άφορεςι<cιτηγορίεςμcιγει'αςι<cιιενγένειγια
όλεςτιςαετικέςμελέτεςπουέχουνκάνειεθνολόγοι,ανθρωπολόγοι,ψυχολόγοι,ιστοριι<οι'
ι<cιιμιασειράαπόερευνητέςόιcιφόρωνειόικοτήτων.'0,τιξέρειησυντριπτιι<ήπλειοιιιηφι'α

τωνανθρώπωνγιατημαγει'απροέρχετcιιcιrιόαυτότοεξωτεριι<ό«ι<ανάλ»(ει'ναιΘαλέγαμε

από«όεύτεροχέρι»),δηλαδήcιπόμελέτεςτρι'των,πουκιει<ει'νοιμετησειράτουςδιάβασαν

μελέτεςάλλωνήέcπωμαρτυρι'εςορισμένωνπουέτυχεναέρθοιjνπρόσωπομεπρόσωπομε
ι<άποιομάγοήέτυχεναπCιραι<ολουθήσουνκάποιαμαγιι<ήτελετουργι'α.Κcιιβέβαιαυπάρ-

χουνκαιοιελάχιcrιοιπουαcntούνταιcπημαγικήτέχνηι<αικάποτεδημοσιοποιούνέναμέρος
της ιιροσωπικής τους εμπειρι'ας, μόνο που κι εδώ η γκάμα ποιι<ι'λει από τους rιλέον τσcιρ-
λατάνουςκαιψευτομάγουςμέχριτουςπιο(ελαχιστότατους)αξιόιιιστουςι<αισοβαρούςδα-
σκάλους της Τέχνης.

Στοσημει'οcιυτόαξι'ζειναcιναφέρωέναπεριστατικό,όπωςτοόιηγει'ταιέναςπολύγνω-
στόςι<cιΘιιyητήςφιλοσοφι'αςσει<άποιοπανειιιστήμιο-αςτονονοιιάσωΑνδρέα(προφανώς
δεν είναι το αληθινό του όνομα):

'Ετυχε κάποτε στο πλαι'cnο της  μελέτης  μου για τη μαγει`α να επισκεφτώ έναν συνά-

δελφόμουκαθηγnτή,μετονοποι'οείχοαναπτύξειμιαφιλικήαέση,μεγόληςηλικι'ας
τότε,πασι'γνωcποδιεθνώςκαιαυθεντι'αστοναρχαίοκινέζιι<οπολιτισμό.Οχώροςτου

γραφει'ουτουήτcWγεμάτοςαπόCποι'βεςβιβλίαι(αιχειρόγραφαπουξεχει'λιζανcιπό
ταρόφιατιιςβιβλιοθήκηςτουολόγυρααοόωμάτιο.Περιμένονταςνατελειώσειμια
σιινομιλι'απουει'χεμεένανφοιτητήστονπροΘάλαμο,nματιάμουέπεσεσεέναντό-

μοιtινέζικωνχειρογράφωνπουήτανανοιχτόι<αιιδι'ωςσεκάποιεςαπειι<ονι'σειςτου
ανθρώπινουσώμcιτοςμεπερίεργασύμβολασεορισιιένασημει'απουόενει'χαξανcι-
δει'.Τηcπιγμήει<ει'νηογιιραιόςι<αθηγητήςμπήκεcπογραφείοι<ιεγώτονρώτησα:«Τι

στιιν ευχή είναι αυτά τα σύμβολα;»

Εκει'νος  κάθισε πι'σω από το γραφει'ο του και ι<οιτώντας με, cιπάντησε ανέι<φραστα,

σcινναέλεγετοπιοσυνηθισμένοιιράyμαστονι<όσμο:«Ει'ναιέναι<είμενομεταο.ι.στι-

ι<ά  ξόρι<ια.  Το  συγι<εκριιιένο  όιάγραμιια  που  κοιτάζεις  το χρησιμοποιούσcιν  για  να

σκοτώνουν τους  εχθρούς  τους  από απόσταση προφέροντας κάποιες  λέξεις». Αμέ-
σως μετά έσκυψε σε κάτι χαρτιά που ήταν μπροστά του.

Την εποχή ει<ει'νη είχα μια δυσπιcπία σε οτιόήποτε δεν ήτcιν cιποδειtτό ή όεν ερμη-

νευότcw με τα σύγχρονα επιστημονικό ι<ριτήρια. Κούνησα λοιιιόν το ι<εφάλι μου ι<αι

έσιtυψαγιαναεξετάσωι<cιλύτερατηνεικόνα.Ξαφνικάάρχισανανιώθωμιαπερι'ερ-

γη όόνιιση στην περιοχή της  ι<οιλιάς  μοu  Το ει]ιστιιμονιι<ό μιιαλό μου  cιλαφιάστηκε
προςστιγμήκcιιι<οι'ταξαέξωαπότοιιαράθυρο.'Επειτααπόλίγαλεπτά,ογιιραιόςκα-

Θηγητήςσήι<ωσετοι<εφάλιτουαπόταχαρτιάτουιtαιβλέποντcιςναι<οιτάωαι<όμημε

διάπλατα τα μάτια το αρχαι'ο όιάγραμμα, έβyCιλε μια διJνατή φωνή που με έι<ανε να

πισωπατι'σωαπότιινέκπληξη:«Ανόρέα,κλει'σεαμέσωςτοβιβλι'ο!»,πράγμαπουέκα-

να.Μετά,έγειρεπίσωστιινι<αρέκλατουι<Cιιι<ουνώνταςστοναέρατοχέριτουπρος

τα ρόφια τιις βιβλιοθήκης του, ει'πε: «Ανδρέα,  ξέρεις τι ει'ναι όιιμοσιοy:ραφι'α;»
«Βέβαιcι» αιιόντησcι,  cιντιλcιμβανόμενος  όμως  ότι ει'χε δώσει cπη λέξη ένα ιόιαίτερο

νόιιιια.<{γπάρχουντρία,ι'σωςτέσσεραβιβλι'ασεcιυτότοόωμάτιο,πουόενει'ναιόrι-

μοσιογραφι'cι. 'Ολα τα άλλα, ακόμη κι αυτά που ο ι'όιος έχω γράψει, είναι δημοσιο-
γραφία.  Ανόρέα,  πλησιάζω  στο  τέλος  τιις  ζωής  ιιοιι.  Γνωρι'ζω  για  την  κινέζιι<η  Θρη-

σι<ει'α ίσως  περισοότερα από τον ι<αθένα στον κόσιιο,  περισσότερα αι<όμη ι<αι από

τουςίδιουςτουςΚινέζους.Παρ'όλααυτό,τοπιοοημαντικόπράγμαόεντογνωρι'ζω...
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Κι αυτό γιατί ποτέ δεν έιίιωσα τrιν παράόοση. Προκειμένου ι<ανείς να  yνωρι'ζε] αυτά

που ξέρει, πρέπει νcι αισθάνεται».

Στο σημείο αυτό ένας φοιτητής χτύπησε την πόρτα ι<αι μας όιέκοψε. Για ι<άποιο λό-

γο όίστασα να τον ρωτήσω τι εννοούσε με το νιώθω.'Ημουν βέβαιος όμως ότι όεν εν-
νοούσε συναισθηματισμό ή κατάργηση της αντικειμενικότητας. Το μόνο πράγμα που

μου είπε αργότερα και φάνηκε να έχει σχέση με τη συζήτηση που είχαμε, ήταν τχε-
δόν μουρμουρίζοντας-ότι «η παράδοσtΊ πηγάζει από ένα μέρος ιτολύ ψηλά„.»

γπάρχει λοιπόν η «δημοσιογραφία» για τη μαγεία, κcιι είναι το σύνολο σχεδόν των βιβλίων
που γράφονται για τη μαγεία, ακόμη και για μαγικές πρακτιιtές, ι<αι υπάρχει ι<αι ι] μαyει'α,

η άμεση, ζωντανή εμπειρι'α ει<είνου που ασκείται με το χειριομό των «υπερφιjσιι<ών» όυνά-
μεων. Είναι ι<αλό να κρατήσετε στη σκέψη σας αυτήν τη διάι<ριση ι<αθώς Θα όιαβάζετε αυ-
τό το βιβλίο, αλλά και οποιοδήποτε άλλο σχετικά με το ίόιο Θέμα. Τηρουμένων των αναλο-

γιών, είναι σαν να μην έχετε κάνει ποτέ σεξ ι<cιι να όιαβάζετε για το σεξ, σε αέση με τη σε-
ξουαλική εμπειρι'α τη στιγμή που τη ζείτε...

™ ΤΗ ΜΑΓΕΙΑ
Οι παλαιότερες  μαρτυρίες  περι' μαγείας  χρονολογούνται στην παλαιολιθιι<ή εποχή,  όπως
όείχνουν  ειι<ονογρcιφίες  που  βρέθηι<αν  σε  σπήλαια,  μεριι<ές  από  τις  οποι'ες  υποβάλουν
cπην ιόέα ότι μαγιι<ά τελετουργικά χρησιμοποιούνταν για την εξασφάλιση του κυνrιγιού.  Η
λέξη μάγος χρησιμοποιήθιικε αρχικά από τους αρχαίουςΈλλιινες για να δηλώσει τη Θρη-
σι<εία, τοιις  ιερείς ι<αι τις μυστικές τέχνες του Ζωροαστρισμού στην Περσία. Από τη μαγιι<ή

τέχνη των ιερέων της αρχαι'ας Αιγύπτου οιΈλληνες όανείστηι(αν την ιόέα τrις όύναμης των
ιερών ονομάτων ι<cιι επικλήσεων, η οποία επηρέασε την ειιρωπcι.ι.κή μαγεία ι<ατά το Μεσαί-
ωνα και την Αναγέννηση.

Οι'Ελληνες  αντιλαμβάνονταν γενικά τη μαγεία ως  «υψηλή» ι<αι «χαμηλή».  Η δεύτερη
ταυτιζόταν  με  όσα  σήμερα  περιλcιμβάνονται  σε  αυτό  που  ονομάζουμε  λαjΚrί jιαyεj'α κcιι
ασκούταν από πρόσωπα που όεν ει'χαν ι<αμία ιερατιι<ή ιδιότrιτα. Η υψηλή μαγεία ονομαζό-
ταν ι<αι Θεοι;ργι'α στο βαθμό που ενέπλει<ε Θείες όυνάμεις, πράγμα rιου ιtαθιστούσε ασαφή
τα όριά της με τη Θρησκεία. Η Θεουργική μαγεία έχαιρε μεγάλης εκτίμησης ι<αι ασκούνταν
από τους Νεοπλατωνιι<ούς και τους Γνωcπιι<ούς. Η Χριαιανιι<ή Εκκλησία αφόρισε τη μαγεία
το 364 μ.Χ. στη Σύνοόο της Λαοόίκειας και συνέχισε έι<τοτε να επαναλαμβάνει και να ενι-
σχύει διαρι<ώς τις απαγορεύσεις της, με αποκορύφωμα το Θάνατο χιλιάόων ανθρώπων στην
πυρά με την ι<ατιιγορι'α της μαγείας, στα σι<οτεινά χρόνια του Μεσαίωνα.

Η ερμηνεία τrις μαγιιtής  αποτελεσματιι<ότητας  και η οριοΘέτιιση των περιοχών της  μα-

γείας ι<αι τrις  Θρησκείας ήταν από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαν να επιλύσουν οι
επιστήμονες,  ανθρωπολόγοι  ι<υρίως  της  Θρησκει'ας.  Στα  μέσα  του  19ου  αιώνα  έγινε  για
πρώτη  φορά μιcι οργανωμένη προσπάθεια να  οριστεί «επιcπημονικά» το φαινόμενο,  στα
πλαίσια της  νέας  πρcιγματικότητας  που ανοιγόταν μπροcπά στους  μελετητές  με την «ανα-
κάλυψη» της  όιαφορετικής  Θρησι<ευτικής  συμπεριφοράς  «πρωτόγονων» φυλών στις αποι-
κίες των Ευρωπαίων σε Αμερική, Αυστραλι'α, Ασία ι<cιι Αφρική.

Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των μελετητών, την εποχή ει<είνη ο εξελιγμένος διιτιι<ός πο-
λιτισμός περνούσε από τη φάση της Θρησι<είας Cπην επόμενη της επιστήμης, την ώρα που ο
πρωτόγονος υπόλοιπος κόσμος βρισι<όταν ακόμη στο πρώτο στόδιο της εξέλιξης, αυτό της

μαγείας! Ο όιάσrιμος ανθρωπολόγος Jαmes G. Frαzer (1854-1941 ) με το περι'φημο έργο τοιι
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Χρι;σο'ς Κλώνος υπήρξε ένας εκ των Θεμελιωτών αυτής της Θέσης, Θεωρώντας ότι οι μαγι-
ι<έςιδέεςπροηγούνταιτωνΘρηcn<ευτιι<ώνι<αιότιανήι<ουνσεέναπρογενέστεροστάόιοτης

ανθρώπινrις  εξέλιξης.  Μετά το Θρησκευτικό στάδιο οι εξελισσόμενες  ανθρώπινες ι<οινω-
νι'ες φτάνουν στο τελευται'ο στάόιο, το επιστημονικό. Ομοίως η γνώση χωρίζεται σε τρι'α μέ-

ρη: α) στrιν επιστημονιι<ή, που στηρίζεται στην έρευνα, στην παρατήρηση και στο πείραμα,
β)  στη Θρησι<ευτική και γ)  στη μαγική.  Η μαγεία μοιράζεται με την επιcπήμη τη δυνατότητα
να ελέγχει το περιβάλλον ι<αι να πετυχcιίνει στόχους χωρίς  τη μεσολάβηση κανενός, ενώ

μοιράζεται με τη Θρησκεία το χώρο του υπερφυσιι<ού. Επειόή όμως η μαγική γνώση όεν εί-
ναι παρά «κcιταcπροφική απάτη,  μια λανθcισμένη αντίληψη σχετιιtά με το συαετισμό των
ιόεών,  (άρα) ει'ναι ι<ακή Θρησκει'α και και<ή επιστήμη».

Οι μυωπικές ι<αι λανθασμένες αντιλήψεις του Frαzer, επηρέασαν έντονα τους μελετιι-
τές του 20ού αιώνα, όμως  ειιτυχώς με τrιν πάροδο του χρόνου νεότερες έρευνες  έδειξαν
ότι οι cιντιλήψεις του Frazer όεν έχοιιν καμι'α σχέση με τις έννοιες που προσπαθούν να cιπο-
σαφηνίσουν. Παρά τα λάθη του όμως, o Frαzer αναγνώρισε σωστά όυο βασιι<ές αρχές στη
χειραγώγηση της μαγικής δύναμης: α)  ιην αρχη' Γης οjjοιόιηrας, που στηρίζεται στην αντί-
ληψη ότι «το όμοιο προι<αλεf το όμοιο» ι<αι β)  ιην αρχr]' ιης συνάφειας, που στηρίζεται στην
αντι'ληψη ότι «πράγματcι που παλαιότερα ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους, εξακολουθούν ακό-

μη ιtι αν βρίσι<Ονται σε cιπόσταση να αλληλεπιόρούν».
Το τελικό χτύπημα στη  Θεωρία της  εξέλιξης  ααγεία-Θρησι<εία-επιστήμη)  έόωσε ένας

σπουόαι'Ος Cποχcιστής στις αρχές του 20oύ αιώνα, σε ένα έργο που αιtόμη ι<αι σήμερcι Θε-

ωρείται αξεπέραστο. Ο ΜarceΙ Μaυss (1872-1950), στο Σ-χεό]'αcψα /jjας rενικη'ς Θεωρι'ας

γτα  Γη  Μαγει'α,  καταρρι'πτει την εξελικτική σχέση μεταξύ  μαγείας-Θρησι<είας  και εξετάζει

μαγει'α ι<αι Θρησι<ει'α στο πλαίσιο μιας γενικότερης Θεωρίας του Ιερού, προς την οποι'α και
οι δυο κατευθύνοντcιι.

Μάλιστα  ο  Μαυss  υποστηρι'ζει  ότι  η  όιάκριση  ανάμεσα  σε  μαγεία  κcιι  Θρrισι<εία  δεν
αφοράτηβαθύτερηόομήτους,αλλάει'ναιμάλλονιστοριιtή:«μcιγεία»ονομάζουμεσυνήθως
την  περιθωριοποιημένη  Θρrισι<ει'α.  Με  άλλα  λόγια  η  Θρησι<εία  ενός  ι<αται<τημένου  πολιτι-

σμού  από  τrιν  πλευρά  των  ι<αται<τητών,  η  Θρησκει'α  των  ι<ατώτερων  ιtοινωνικά  Cπρωμάτων
από τn σκοπιά των εχόντων, μια παρωχημένη μορφή ΘρrισΊ<είας cιπό τη σι<οπιά ει<είνrις που
επιι<ράτησε  (για παράόειγμα το Δωδει<άθεο σε αέση με το Χριστιανισμό),  απαξιώνονται
συστηματικά ι<αι παι'ρνουν το όνομα «μαγει'α». Η διαφορά ανάμεσα στον επίσημο ιερέα ι<αι
στον ιόιωτιι<ό μάγο δεν ει'ναι τόσο όιαφορά ουσιαστιιtών αρμοόιοτήτων όσο διαφορά ι<Οι-
νωνιιtής ιαύος. Ας μην ξεχνάμε, όσο όιάστημα οι Χριστιανοί ήταν στην παρανομι'α ι<αι διώ-
κονταν από το ρωμα.ι.κό κράτος, στη συνείόιιση της συντριπτικής πλειοψηφίας των τότε πο-
λιτών ήταν μάγοι, αγύρτες και δεισιόαίμονες. Μόλις ο Χριστιανισμός έγινε η επι'σημη Θρη-

σιtεία, ο Παγανισμός δαιμονοποιήθηι<ε και ι<υνηγήθηκε...
'Οσον αφορά τώρα το περιεχόμενο του μαγιι<Ού έργου και τη φύση των μαγιι<ών δυ-

νάμεων, Ο Μαυss υποστήριξε ότι αυτές οι όυνάμεις είναι συλλογιιtές, όηλαόή ι<Οινωνιι<ές,

ρι'χνοντας το βάρος στη φύση των μέσων της μαγείας, στις αντιλήψεις των ανθρώπων που
πιστεύουν σε αυτήν και στα αισθήματα που προκαλεί η μαγιιtή πράξη στα πρόσωπα που
συμμετέχουν, καταλήγοντας σc ένα βασιι<ό ορισμό της μαγει'ας: «Μαγεία ονομάζεται ι<ά-
Θε τελετουργία που όεν αποτελεί μέρος  της  οργανωμένης  λατρείας,  που  ει'ναι ιόιωτιιtή,

απόι<ρυφη, μυστrιριαι<ή ι<cιι τείνει προς το απαγορευμένο». Ο ίόιος Θεωρει' ότι στη μαγεία
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σιjναντούμε τρία στοιχεία: α) τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος στη μαγιι<ή τελετοιJργία, με
τον μάγο να είναι το ι<εντρικό πρόσωπο, β) τις πράξεις-τελετές και τα μέσα (όργανα, υλιι<ά

κλπ.)  ι<αι  γ)  τις  παραστάσε1ς  στ1ς  οποίες  αντιστοιχούν  οι  πράξε1ς-τελετές  και  τις  οποίες

αποόέχονται τα πρόσωπα που συμμετέχουν.
Η  μαγεία  είναι ένα καθολικό  φαινόμενο που  εμφανίστηκε σε όλους  τους  λαούς  ι<αι

όλους  τους  πολιτισμούς  της  υιρηλίου υπό διάφορες  μορφές. Έτσι υπάρχουν πολλοί τύποι

μαγείας,  όπως  Θα όείτε αη συνέχεια,  που κυρίως  καθορίζονται από το πολιτισμικό περι-
βάλλον στο οποι'ο γεννήθηκαν και αναπτύχθηι<αν. Οι επιστήμονες αλλά κcιι όσοι cισχολού-
νταιμετημελέτητηςμαγείαςέχουνβρειι<οινάστοιχείαπουόιατρέχουνόλεςτις«μαγείες»,

όπως επίσης έχοιιν προσόιορίσει όιάφορες μορφές μαγείας  (λευκή, μαύρη, φυσιι<ή, λα.ι.ι<ή
κ.ά.). Qστόσο, υπάρχουν πολλά «λεπτά» κcιι εξcιιρετιι<ά ουσιώδη ζητήματα που ελάχιστα Θί-

γονται.  Κάτι  τέτοιο  προφανώς  εννοεί  ο  πολύ  γνωστός  συγγρcιφέας  ι<αι  ερευνητής  CοΙίn
wίιsοn, όταν λέει:

Οόνθρωποςέχειμιαανώτερηφύσηnουείναικοινωνιι<άαπαγορευμένη,γιατίτοσύ-
στημα μας Θέλει μέτριους, ι<αθr`μερινούς, προβλέψιμους, άρα ελέγξιμους. Η μαγεία

δεν είναι παρά μια τοπογραφία του Θαυμαcπού...  η πειραματιι<ή τέχνη της αναζήτη-
σης  νοήματος  μέσα στο μυστήριο του  κόσμου.  Ενός  νοήματος  ανέλπιστου  που  Θα

μπορούσενααναβαθμίσειτηνίδιατηνι<ατανόησητουανθρώπουγιατονεαιιτότου.Η
Θρrισι<είcι,  η  φιλοσοφία,  ο  μυστικισμός,  η  μαγεία  ξεπηδούν  αιιό  το  ίδιο  βcισικό  «αί-

σθημα» για το σύμπαν: ένα ξαφνιι<ό αίσθrιμα νοήματος, που οι άνθρωποι «πιάνουν»

μεριι<ές φορές τυχαία, όπως το ραόιόφωνό σας Θα μπορούσε να ιιιάσει έναν άγνω-
στο σταθμό.

Στις μέρες μας παρατηρώ, με ι<άποια έκπληξη, πως όσο η ι<οινωνία μcις γίνετcn και πιο τε-
χνοκρcιτική, ορΘολογιι<ή, σκληρή, απρόσωπη, τόσο το ενδιcιφέρον για το «Θαυμαστό», το με-
ταφιjσιι<ό, τη μcιγεία, μεγcιλώνει - σcιν ένα αντίβαρο. Συχνά αυτό το ενδιαφέρον εκφράζε-

ται με αrιλο.ι.κό τρόπο,  του  είδους  «πώς  να ι<άνω μαγιι<ά για να πετυχαίνω τούτο ή το άλλο
στη ζωή μου». Όμως ι<άτι πολύ πιο ουσιαστιι<ό μπορεί να συμβεί, όταν η μαγεία δεν εκλαμ-

βάνεται ως κάτι ξεκομμένο και cιποσπασματιι<ό αλλά ως μέρος μιcις πνευματιι<ής παράόο-
σrις. 'Ομως  ο σύγχρονος  κόσμος  cιπομακρύνεται συνεχώς  αrιό τις  ιερές  παρcιδόσεις του
και αυτό αυξάνει στον άνθρωπο τον εγωισμό κcιι την υποκειμενιι<ότητα, με άμεση συνέπεια
να κατακλύζεται από αρνητιι<ά συναισθήματα, όπως φόβο, άγχος, ανασφάλεια. Qστόσο, ο
έλεγχος  κcιι η όιαχείριση της συναισθηματιι<ής ενέργειας είναι το μυστιι<ό όλης της μαγεί-

ας, άτε λευκής είτε μαύρης.„
Αναμφίβολα, το Θέμα της μαγείας είναι τεράστιο και δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε

λίγες σελίόες. Πόσο μάλλον, όταν σε ένα τέτοιο ζήτημα υπάρχουν όψεις που πcιραμένουν
εμπειριι<ές ι<αι όεν μπορούν να μεταδοθούν γραπτά. Παρ' όλα αυτά, Οι ερωτήσεις, ο προ-

βληματισμός,ηκατάδυσησεάγνωσταγιατοευρύι<οινόπεδία,οιπληροφορίεςενγένειγύ-
ρω από τη μαγεία πCιραμένουν χρήσιμες. Διευρύνουν τους γνωστικούς μας ορίζοντες ι<αι
μcιςβοηθούννακαταλάβουμεκαλύτερατο«ι<οσμικόπαιχνίόι»κcιιτορόλομαςμέσασεαυ-
τό. Πιστεύω ότι το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είνcιι μια σοβαρή προσπάθεια προς cιυ-

τήν την κατεύθυνση.
Στέιρανος Ελμόζης
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ΜΑΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΟΡΗΣΚΕΙΑ

τον J7οιμάνόρη, ο Ερμής ο Τρισμέγιστος οδηγεί το μαθητή του απ' την έβόομη
σφαίρα -την τελευταίcι του κοσμικού βασιλείου που συμβολι'ζεται αι[ό τοιις ειττά
πλανήτες, σύμβολα των εοωτερικών cπαόι'ων οτην αλχηLιική μεταμόρφωση- στην

όγόοη ι<cιι ένατη οφαίρα της  ουράνιας  πραγματιιtότητας. Καθώς ανεβαίνοιιν, πλrισιάζοιιν
σε μια υιταρι«ική κατάσταση που ξεπερνά ι<άθε περιγραφή κι ο Δάσκαλος φωνάζει:

Πώς να περιγράιιιω το σύμπαν; Ημαι Πνεύμα και βλέπω το Πνεύμα που ιανεί την ψυ-
χή! Είμαι αυτός που με βγάζει cιπό τη λήθη. Εσύ μοιι όίνεις όύναμη! Βλέπω τον εαυτό

μου! Θέλω να ιιιλήοω! Ο φόβος με συγιtρατεί, Βρήκα την αρχή της δύναμης που εί-
ναι πάνω αιι' όλες τις όυνάμεις, αυτήν ποιι όεν έχει αρχή. Είι]α, ω γιε μου, αυτό είιιαι.

Πνεύμα. Είόα! Ο λόγος όεν είναι ικανός να το εκφράσει. Σε όλη τιιν όγδοη σφαίρα,
ω γιε μου, ι<αι οι ψυχές που βρίσκονται μέσα της και οι άγγελοι, τραγουδούν ένα οιω-
πηλό ύμνο. Κι εγώ, το Πνεύμα, ι<αταλαβαίνω.

Μ' αυτήν την αι'σθηση του απροσόιόριστου, τοιι άρρητου και γοητευτιι<ού Θα έπρεπε ιtανει'ς
να προσεγγι'σει το ασαφές πεόίο της μαγείας, τον ορισμό τrις οποίας κανείς ιιέχρι σήμερα
όεν κατάφερε να αποόώοει με έναν τρόπο σαφή κcιι κοινά αποδεκτό. Η δύναμή της άλλω-
στε οφείλεται στο γεγονός ότι όεν μπορεί να οριcπεί. Στην αντίθετη περίπτωση, Θα έχανε με-

γάλο μέρος της γοητείας της, που δεν ασι<είται στο νου αλλά Cπην ι<αρόιά ή στην ψυχή των
ανθρώπων.

Πολλοί μελετητές, στην προσπάθειά τους να συλλάβουν την ουσι'α της, κατέφυγαν στην
ι'όια τη λέξη, στην ετυμολογία της, για να αναι<αλύψουν την πρωταρχιι<ή ρίζα που αιιτή ει'-
χε στον ανθρώπινο λόγο. Ορισμένοι απ' αυτούς βρήκαν στη λέξη mαgz.c κάποια στοιχεία
της λέξης jmdgjJιά1jοn (φαντασία) ιtαι της λέξης ι.mαge (ειιtόνα). Ανασι<όπτοντcις βαθύτε-

ρα, κατέληξαν να της όώσουν τον ποιητιι<ό ορισμό «το πέταγμα με τη φανταα'α». Μπορεί
λοιπόν Θαυμάσια να Θεωρηθεί ένα εργαλείο αλλά ι<cιι μια έκφραση της φαντασι'ας όλης της
ανθρωπότητας, αφού η φαντασι'α υπήρχε πάντα μέσα στον άνθρωπο κάθε εποχής και κά-
Θε τόπου.
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Qστόσο, η επιστήμη χαρακτηρίζει τη μαγει'α ως «ανόητη δεισιόαιμονία», ενώ η Θρησκεία
ως «αμαρτία». Βάλλεται ταυτόχρονα και απ' τις όυο - από διαφορετιι<ή βέβαια οπτιι<ή. Κάτι

ανάλογο βέβαια είχε συμβεί πριν από αρκετούς αιώνες ι<αι με την εμφάνιση των μcιΘηματι-
κών. Είχαν καται<ριΘεί και χλευαστεί ταυτόχρονα από τη λογιι<ή ι<αι τη Θρησι<εία.

Είναι χαραι<τιιριστικό το παράόειγιια του Απολλώνιου του Περγαία, εξέχοντος μαθrιμα-

τιι<ού της Αλεξανδρινής Περιόδου, ο οποίος όίόασι<ε για τις τομές του κώνου. Οι όιόcισκα-
λίες του Θεωρούνταν στην εποχή του ανόητες, μέχρι που τις διι<αίωσε ο Γερμανός αστρο-
νόμος  Κέπλερ,19 αιώνες  αργότερα,  εφcιρμόζοντάς τες στις  πλανιιτιι<ές τροχιές.

Το γεγονός πάντως είναι ότι η μαγεία υπάρχει από τότε που υπάρχουν άνθρωποι, όπως
cικριβώς  ιtαι  η  Θρησκεία.  Κάποιες  φορές  ταυτίζονται,  άλλες  φορές  αποστασιοποιούνται,
σχεόόν πάντα όμως τα όριά τους είνοι δυσδιάι<ριτα και όιαρι<ώς ανασχηματιζόμενα. Μελε-
τώντας τες αναιtαλύπτουμε ολόκληρrι την πανανθρώπινη μυστιιtή παράόοση.

Η μαγεία επιτελούσε πάντα  ψυχολογική αλλά ι<αι έντονα κοινωνική λειτουργία. Ο ι<Οι-

νωνικός  της  ρόλος  είναι  ιόιαι'τερα  εμφανής  σε  πρωτόγονα  ι<Οινωνικά  cπjστήματα,  χωρίς
ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι αυτός ο ρόλος της δεν διατηρείται κcιι σήμερα, με όιαφορο-
ποιημένη βέβαια μορφή ι<αι πολύ πιο συγι<αλυμμένα. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε κcιι συμ-

βαίνει με τη Θρησκεία, ο κοινωνιι<ός ρόλος της οποίcις δεν αμφισβητήθηι<ε ποτέ, ούτε η ίδια
τον αρνήθηι<ε.

Συστατιιtό στοιχείο της  μαγείας  είναι το  όράμα,  η πράξη,  το δρων τελετουργικό.  Αυτοf
που  ζητούν τη βοήθειά της  γίνονται Θεατές  μιας  παράcπασης  όπου ο λόγος,  η ι<ίνηση, τα
αντικείμενα συνόιjάζονται αρμονιι<ά προς μια κατεύθυνση επαφής με το Θείον κcιι του εξευ-

μενισμού του.  ΤΟ ίόιο συμβαίνει και με τις  Θρησκευτικές  τελετές.  Αιιτό που  κυρίως  ενδια-

φέρει είναι η ι<ατάσταση ι<αι οι ικανότητες του όρώντος προσώπου, ι<αι πολύ λιγότερο -ή και
ι<αθόλου- αυτή του Θεατή που περιμένει ι<άποιο αποτέλεσμα.

Ιcποριι<ά η μαγείcι αλλάζει μορφές όπως ι<αι η Θρησκεία. Οι αλλαγές αυτές cικολουθούν

την  πορεία  εξέλιξης  της  συνείόησης  της  ανθρωπότητας  ι<αι  σχετίζονται  άμεσα  μαζί της.

Στον αντι'ποδα του συλλογιι<ού ασυνείόητου, το «συλλογιι<ό συνειόητό» Θα μπορούσε να χα-

ραι<τηριστεί ως  πρώτη ύλη της μαγείας. Οι μορφές  της  είναι ανάλογες με το βαθμό ανά-
πτυξης της συνείόησης, της «επιστήμης» της φαντασι'ας ι<αι τrις αυτοσυνειόησίας.

Η γνωστή αποκρυφίστρια Ντίον Φόρτσουν ορίζει ως μαγεία «το να επιφέρεις αλλαγές
στη συνείδηση ανάλογα με τη διι<ή σου Θέληση». Σύμφωνα λοιπόν μ' αυτόν τον ορισμό, η μcι-

γεία περικλείει μέσα της πνευματιι<ότητα ιtαι όυναμισμό ταυτόχρονα, ενώ σχετίζεται άμεσα

με ι<άποιες τεχνικές. Εμβαθύνοντας μάλιcπα αι<όμη περισσότερο, η μαγεία εj'ναj αυτές  οι
τεχνικές.

Στους αρχαίους χρόνους, Οι τεχνιι<ές που χρησιμοποιούνταν για να επιφέροιjν ένα επι-
Θυμητό κcιι ηθιι<ά αποόει<τό αποτέλεσμα στη ζωή των ανθρώπων, ήταν οι ίδιες στη μαγεία και
στη Θρησκεία, γι' cιυτό ι<αι ταυτίζονταν απόλυτα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός  ότι οι πρωτό-

γονοι άνθρωποι ήταν απόλυτα ταυτισμένοι με τη Φύση και την ανθρώπινη ι<οινωνία μέσα
στην οποία ζούσαν.

Ο ανθρωπολόγος Λεβί Μπρουλ χαρακτήρισε τον τρόπο ποιι αντιλαμβάνονταν τη Φύση οι
πρωτόγονοι  άνθρωποι  ως  «συμμετοmι<ό  μυστικισμό». 'Ενα  χαραι<τηριαικό παράόειγμα  του
τρόποιJ με τον οποίο αντιμετώπιζε ο αρχα.ι.ι<ός άνθρωπος τον περιβάλλοντα χώρο του σε σχέ-
ση ιJε τη δική του ύπαρξη, ήταν η Θέση κcιι η λειτουργι'cι του τοτέμ στην κοινωνία του. ΤΟ τοτέμ
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η'Γαν, όεν συμβόλιζε τίποτα μέσα cπην απόλυτη ι<υριαρχι'α μιας συλλογικής συνείόησης.
Η ταύτιση όμως της μαγείας με τη Θριισκεία -ή η δυσχερής οριοΘέτrισή τους- όεν εξα-

ντλείται ι<ατά τους αρχαίους χρόνους ή στις φυλές ποιι ζουν αι<όμη πρωτόγονα. Από τις μυ-

στηριαι<ές Θρησκείες του αρχαίου κόσμου περνάμε στην Αίγυπτο των πυραμίόων, μέχρι τη

μεταχριστιανιι<ή  Ελλάόα ι<αι την Αλεξάνόρεια,  στο Ισλάμ,  στην  Ευρώπη ι<ατά το τέλος  του
Μεσαίωνα, έπειτα αην Ανcιγέννησrι, Cπις μυστιι<ές εταιρίες τοιj  17oιι και  18oυ αιώνα ι<ι από

ει<εί σε μια παράξενη υπόγεια πορεία από το  19ο αιώνα μέχρι σήμερα.
Σ' όλες τις  εποχές, μαγεία ι<cιι Θρησκεία συμπορεύονται χωρίς να μπορούν τις περισ-

σότερες φορές να αυτοπροσδιοριστούν, χcιράζοντας για τον εαυτό τους όρια τόσο ρευστά,
που τα παρcιβιάζουν πρώτες αυτές οι ίόιες που τα Θέτουν.

ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Ι(αθώς οι όιάφορες Θρησκείες εξελίσσονταν, ξεπερνώντας τον πρωτόγονο χαραι<τήρα τους
και οόεύοντας προς μια ι<ατάσταση υψηλότερης συνείόrισης, φρόντιζαν πάντα να αποποι-
ούνται οποιαόήποτε «μαγιι<ά» υπολείμματα έφεραν στο εσωτερικό τους.

Ο ι<αθηγητής της κοινωνιι<ής ανθρωπολογι'ας του Πανεπιστημι'ου του Λονδίνου, Τσαρλς
Στιούcιρτ  (chαrΙes Stewart)  αναφέρει συγι<ει<ριμένα:

Συνήθως αυτοί που αποφασι'ζουν τι είναι μαγεία, είναι οι άνθρωποι ποιι ασχολούνται

περισσότερο με δραστηριότητες της Θρησι<είας ι<αι της επιστήμης - Θεολόγοι, κληρι-

ι<οί, επιστήμονες ι<αι φιλόσοφοι, Η μαγει'α βοηθά στον προσόιορισμό της Θρησ]<είcις
κcιι της επιστήμης, cιποτελώντας το παράόειγμα του τι όεν είναι αυτές. Η μαγει'α είναι

καJ(π' επιστήμη  ή  κατώτερη  Θρησκεία -ένα  σύνολο  όεισιόαιμονιών  ι<cιι  λαθών...  Η

ανcιγνώριση της μαγει'ας μοιdζει πολύ εύι<ολη σήμερα, γιατι' οι αντιλήψεις μας για τη

Θριισκεία  ι<αι  την  επιστήμη  ει'ναι  σαφει'ς  ι<αι  ευρέως  διαδεόομένες.  Οι  πρακτικές

όμως που χαραι<τηρι'ζονται ως μαγιιtές υπήρξαν ποιι<ίλες στιιν ιστοριι<ή πορεία, ανά-

λογα με τις  αλλαγές  και τις  εξελι'ξεις  στην επιι<ρατούσα Θρησι<ει'α και την ι<αθιερω-

μένη εrιιστήμη. Η διαόικασία αυτή δεν υπήρξε απλή και σταθερή, αλλά μια σχέση που
τη χαρcικτήριζαν πολυάριθμες ανατροπές. Η χΘεσινή ΟρΘόόοξη χριστιανική πρακτι-
ι<ή έγινε, σε μερικές περιπτώσεις, η σημερινή μαγική πραιαιι<ή, όπως αι<ριβώς και η

αλχημεία ήταν ι<άποτε μια αποδεχτή μορφή επιστήμης, αλλά σήμερα Θεωρείται μαγι-
κή εναοχόληση...

Κι  ενώ  οι  όρόμοι  μαγείας  ιtαι  Θρησκείας  όιασταυρώνονται  συνεχώς,  Θέτοντας  εαυτούς
ει<τός ελέγχοιj των ει<άστοτε εκπροσώπων τους, η ΟρΘόδοξη χριστιανική πίστη σήμερα εκ-

φράζει την πλήρη όιαφοροποίησή της από τη μαγεία, απορρι'πτοντάς την ει< Θεμελίων και
όχι απλώς αφορίζοντας τις πρακτικές της.

Η ΟρΘοόοξία αυτό το πετυχαίνει ι<ατ` αρχήν με το να αυτοπροσδιορίζεται ως ει<jGληοzα-
σ™fό βJ'ωj/α,  υποσκελίζοντας  το  χαρακτηρισμό  της  «Θρησκείας».  γποστηρίζει  μάλιστα  ότι
όλες οι παρανοήσεις που συμβαίνουν κατά καιρούς στο εσωτεριι<ό της ι<αι οι τυχόν «αδυνα-

μίες» της ν' απαντήσει σε σύγχρονες προκλήσεις, οφει'λονται στο ότι ορισμένοι την εκλαμ-
βάνουν κυρι'ως ως Θρησκεία με την αρνητική φόρτιση του όρου, όηλαόή ένα όογματιι<ό σύ-
στημα με κανόνες, ηθιι<ές  ι<cιι μυστήρια ποιι τα χαραι<τηρίζει ο αυτοματισμός.  Αντίθετα απ'

όλα αυτά, ο χαρακτήρας της ΟρΘοόοξίας είναι απόλυτα βιωματιι<ός και συμμετοχικός, ενώ
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τα κύρια χαραι«ηριcπιι<ά της  είναι η πίcπη,  η άσι<ηση,  η μετάνοια  (εννοούμενη ως  μετα-
στροφή του νου), η επικοινωνι'α με τον Θεό.

Κάτω απ' αυτό το πρίσμα, ακόμη κι η ίόιcι η Θεολογία τίθεται υπό αμφισβήτηση και cιπο-

γυμνώνεται αnό ι<άθε ουσία και σημασία. «Η εμπειρία της μετά του Θεού κοινωνίας κείται
πέρα των ορίων της Θεολογίας, είτε καταφατικής ει'τε αποφατικής. Ει'ναι περιεχόμενον της
"Θεοπτίας", η οποία όιαφέρει της Θεολογίας τόσον, όσον διαφέρει η γνώσις του πράγματος

cιπό την κcιτοχήν του πρόγματος», υποστηρίζει ο 'Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς cπο έργο του
γπέρ Ησυχαζόντων.

Μέσα απ' αιιτήν τη σύγχυστΊ, γεννιούνται διάφοροι Χριστιανισμοί, για τοιις οποίους cινα-

φέρει  ο  Στέλιος  Παπαλεξανόρόποιιλος,  επι'ι<ουρος  καθηγητής  της  Θεολογιιtής  Σχολής
Αθηνών:

Κοινό χορακτnριστικό όλων αιιτών των ΧριCπιανισμών είναι η αμηχανία αnέναντι στη
σειρά των  γεγονότων ποιι  αποτελούν το έργο τού  Χριστού.  Απέναντι όηλαδή οτην
Ενανθρώmση, τn Σταύρωση, τηγ Ανάcπαση, τη Δευτέρα Πcιρουσία. Οι σκοποί τους

μπορεί νcι εnιτευχθούν ι<άλλιστα και όίχως τίποτε απ' ουτά. Μπορεί να γίνει ι<ανείς
σχεσιcικό ον χωρίς την Ενανθρώπιση, τη Σταύρωση ι<αι την Ανάσταση. Η αθανοσία
της  ιιιυχής μπορεί να υπάρξει και χωρίς όλα αυτά. Η υπέρβαση του κόσμου επίσης.
Η ένωοη με τον Θεό ειτίσης.

Βλέπουμε λοιπόν όu οι στόχοι υψηλών μορφών μαγείας ι<αι της ΟρΘοόοξίας πολλές φορές
ταυτίζονται. Τα μέσα όμως που χρησιμοιιοιούνται για την επίτευξή τους είναι αυτά που τις
όιαφοροποιούν και που  ει<Θέτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους,  διαχωρίζοντας  τους
όρόμους τους. Στη σχέση αυτήν αναφέρεται και ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνααντίνος Πα-
πcιδόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών:

Η ΘριΊοκεία όιατήρησε και αρκετά μαγικά στοιχεία, τα οιτοία περισσότερο ή λιγότερο
είχε καθαρίσει από το μαγιι<ό νόιιμα.'Ενα αnό τα μαγιι<ά Cποιχεία της Θρησκείας εί-

ναι η αρχή «dο υt des» (όίνω για να δίνεις), πόνω στην οποία αηρίζεται κάθε Θυσι'α
ιtαι προσφορά προς τους Θεούς, ώcπε να δώσοιιν αο λάτρη ό,τι επιθιιμεί. 'Ολcι αυτά
ισχύοιιν βέβαια για την αρχαία ελληνιι<ή Θρησκεία ι<αι τις αρχαίες ελληνιι<ές πόλεις
-ελάχιστες διαφορές παροιισιάζει η αρχαία Ρώμη και η Θρησκεία της- ιιε κάιιοιες

παραλλαγές όμως που ισχύουν ιtαι για τους άλλους λοούς και τις Θρησκείες τους...

Η χριCπιανιιφ λcιτρεία είναι η προσέλειιση του ανθρώπου προς τον Θεό «όια του Χρι-
στού εν Αγίω Πνεύματι» και «εν τη Εκκλησι'α» με την εκπλήρωση των εντολών: άρα εί-
ναι τελείως αντίθετη προς τη μαγεία και το dο υt des. Ο Χριcπιανισμός στην αρχή εί-
χε μοναόική βίβλο του την Π.Δ., ώστε είχε τη ιραρέτρα πλήρη, όταν ο Γνωαικισμός με
την τόση αγάπη προς τη μαγείο προσπαθούσε να ιtολλήσει οαν παρόατο πάνω στο
σώμα του.

Μιλώντας λοιπόν από τη μια μεριά για την ΟρΘοόοξία, είναι σcιν να μιλάμε για ένα βιωμα-
τικό γεγονός προσπάθειας συνάντησης με τον Θεό ιtαι ιιια πλούσια εσωτερική διεργασι'α

με απώτερο προορισμό τη Θέωση. Ενώ από την άλλη μεριά, μιλώντας για τη μαγεία είναι
σαν να αναφερόμααε σε παγιωμένα τελετουργικά, που από μόνα τους μπορούν να φέ-
ρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, cινεξάρτητcι από την εσωτεριι<ή κατάσταση ι<αι άσκηση του
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ευεργετούμενου. Στη μαγεία δεν είναι απαραι'τητη η ουσιαcπική συμιιετοχή, ούτε παίζει ι<ά-
ποιο ρόλο η προσωπιι<ότητα του ανθρώπου που ζητά τη βοήθειά της. ΤΟν ι<υριότερο ρόλο
παίζει ο μάγος, αυτός όηλαδή που τελεί τις απαιτούμενες πράξεις.

Τι σημαίνει μαyιjGό για την ΟρΘόόοξη πίστη, το περιγράφει με πληρότητα ο π. Κωνcπα-
ντίνος Στρcπτwότιουλος, στο άρθρο του Η Συνάντιισιι με τιι ΜαΥεία των Πολ]τισμών..

.. . Αν Θέλαμε να προσόιορι'ζαμε το μαγικό, Θα cπεκόLιασταν σε κάποια ιτρακτική, που

αφ' εαυτής εξασφαλίζει τον πιστό ή σε αντιι<ει'μενα που μόνα τους, λόγω μαγικής τε-
λετουργικής φορτίσεως έχοιιν αυτονομία για να όίνουν προCπασι'α ι<αι ευλογία. Από το

μαγιι<ό απουσιάζει c™εδόν η προσωπική ειτιθυμία και άσκηση καθώς και η συνάντιΊση
η rιροσωπιιQί με το Θεό. Αι<όμη κcιι οι πιο «υψηλές» μορφές Θρησκευτιι<ότιιτας, όπως
ο όιαλογισμός, η γιόγκα, η εμβάθυνση στο μάντρα, οόεύουν σταθερά στην αφαίρεση
του προσώπου και cπην εξαφάνιση cπο πέλαγος μιας απρόσωπrις ενιαι'ας νιρβάνο.

Σ' ένα Θεωρητιι<ό λοιπόν επίπεόο,  η ΟρΘόδοξη πίστη δεν συναντιέται πουθενά με μαγιι<ά
cποιχει'α  και όιατηρείται αλώβητη  απ' αυτά,  όπου  κι  αν συναντιούνται,  ακόιLη κcιι  στις  πιο
εκλεπτυσμένες τους μορφές, στις οποίες είναι έντονος ο Θρησκευτιι<ός τους χαρακτήρας.

ΛΕγκΑ ΚΑΙ ΜΑγρΑ ΘΑγΜΑΤΑ
«Διελθόντες όε την νήσον άχρι Πάφου εύρον τινά μάγον ψευδοπροφήτην Ιουδαίον ώ όνο-

μα Βαριησούς, ος ην συν τω ανθυπάτω Σεργίω Παύλω, ανδρί συνετώ. Ούτος προσι<αλεσά-
μενος Βαρνάβαν ι<αι Σαύλον επεζήτησεν αι<ούσαι τον λόγον τού Θεού. Ανθίcπατο όε αυτοίς
Ελύμας ο μάγος -ύτω γαρ μεθερμηνεύται το όνομα αυτού-ζητών όιαστρέψαι τον ανθύπα-
τον από της  πίcπεως.  Σαύλος όε, ο και Παύλος,  πλησθείς  Πνεύματος  Αγίου  και ατενίσας
προς αυτόν είπεν. Q πλήρης παντός δόλου και πάσης ραόιοιιργίας, υιέ όιαβόλου, εχθρέ πό-
σης όιι<αιοσύνης, ου παύση διαστρέφων τcις  οδούς Κιιρι'ου τας ευθει'ας; Και νυν ιόού χειρ
Κυρίου επί σε, και έση τυφλός μη βλέπων τον ήλιον άχρι καιρού. Παραχρήμα όε έπεσεν επ'
αυτόν αχλύς κcιι σι<ότος, ι<cιι περιάγων εζήτει χειραγωγούς».

Το παραπάνω απόσπασμα βρίσκεται στrιν Καjνη' Δjαθη'jtη, στις J7ράξεjς rων Αj7οσrόλων
(ιγ, 6-11 ). Πρόκειται για μια περίπτωση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης  (τύφλωσης),
σ' έναν άνθρωπο που εμπόόιζε το έργο ι<άποιου άλλου (του Παύλου), ο οποίος ψωστά ή λά-
Θος, είναι αδιάφορο-τον Θεωρούσε και<ό και άόικο.

Αυτό είναι ουσιαστιι<ά ι<αι το περιεχόμενο της «μαύρης μαγείας», η βλάβη δηλαόή ει(εί-

νου που στέκεται εμπόδιο στο δρόμο μας και τις επιδιώξεις μας. Η ηθιι<ή αξιολόγηση αυτού
που έχει υποστεί βλάβη, για τη όιι<αι'ωση ή όχι εκει'νου που προι<άλεσε το ι<αι<ό, όεν νομίζω

ότι μπορεί να έχει οποιαόήποτε σημασι'α. Το παραπάνω βέβαια συμβάν όεν χαραι<τηρίσ[ιι-
κε ποτέ ως «μαύρη μαγεία» αλλά ως  Θαιίμα -μολονότι εμπεριέχει όλη την αρνητιι<ή φόρτι-
ση της «μαύρης μαγείας»- από το γεγονός ι<αι μόνο ότι προκλήθηκε με την επίκληση του
ονόματος του Ιησού Χριστού.

Κατά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, υπήρχε έντονο το πρόβλημα της μαγείας ανάμεσα
στοιις Χριστιανούς, Οι οποίοι όεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν σε κάποια πράξη το Θαύμα
ή τη όαιμονιι<ή επιρροή.

γrιήρξε μια πληθώρα κριτηρίων που υιοθετήθηκαν ι<ατά ι<αιρούς για να οριοΘετήσουν την
έννοιcι του Θαύματος. Τα ι<ριτήρια όμως αυτά συχνά όιαψεύόονταν από τα ίόια τα γεγονότα,
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άλλες φορές ι<ρίνονταν ανεπαρκή, ενώ πολύ συχνά προκαλούσαν την κοινή λογική σε τέ-
τοιο βαθμό που αμέσως εγκαταλείπονταν, Εξάλλου ήταν εξαιρετικά δύσι<ολο, εκείνη τη με-
ταβατική εποχή να ξεριζωθούν από την ιtαρδιά των ανθρώπων πίστεις και παραόόσεις cιι-
ώνων, χωρίς να αι<ρωτηριαστεί βάρβαρα ο εσωτερικός ψυχισμός των προσώπων, που ανα-
πόφευκτα ήταν φορείς μιας πλούσιας πcιράόοσrις.

Τα σιιμάόια μάλιστα αυτών παραμένουν ανεξίτηλα -Ορισμένα αι<όμη κcιι μέχρι τις μέ-

ρες μας-γεγονός που καταόειιwύει ότι όεν επρόι<ειτο για μια στείρα ι<αι άκαμπτη εμμονή
σε παλιές όοξαα'ες αλλά για κάτι βαθύτερο που έχει σχέση με την α-λήθεια (μη λήθη), δη-
λαδή κάποια μαι<ρινή και αρχέγονη μνήμη.

Ο 'Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόαομος καταδίκασε cιρχικά ι<άθε προχριστιανιι<ή Θρησκευτική
πραι<τική, ως όεισιόαιιιονία. Οποιαόήποτε προσπάθεια ελέγχου της  Φύσης ή επαφής μαζί
της για Θεραπευτικούς ή υπερβατικούς σκοπούς με την προφορά «μαγιι<ών» λέξεων ή με τε-
λετές, ήταν αναθεματισμένrι. Οι Θεότητες της Φύσης που λάτρευαν οι άνθρωποι ει<είνη την

εποχή (και όχι μόνο) ταυτίcπηκαν με και<ούς δαίμονες και η λατρεία τους Θεωρούνταν ότι
είχε έντονα δαιμονικά, σι<οτεινά στοιχεία.

Οι προσευχές έπρεπε να απευθύνονται μονάχα στον παντοδύναμο Θεό, που εξουσιά-
ζει τη Φύση και ι<άθε δύναμη,  μέσα στα πλαίσια  Θρησ]<ευτικών όρώμενων που τελούνταν
από έγι<υρους ιερείς. Μόνον Αυrο'ς ο Θεός μπορούσε να επηρεάσει τα πράγματα, αφού εί-
νcιι πάντα ο μοναδιι<ός ρυθμιστής τους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτές οι «έγκυρες» τε-

λετές  είχcιν  αντιγράψει  πολλά στοιχεία  απ` τις  προκάτοχές  τους  παγανιστικές.  Στην  περί-

πτωσrι αυτή βλέπουμε λοιrιόν ότι βασιι<ό διcιχωριαικό αοιχείο ήταν η Qποόοχή του μονο-
Θε.ι.σμού, αποπέμποντας Cπο χώρο των σι<Οτεινών όαιμόνων ι<άθε άλλη μορφή πι'στης.

Στα Ευαyyε'λjα αναφέρονται πολλές  φορές  Θαύμcιτα του  Ιησού  ι<ατά την τριετή όράση

ΤΟιj στον κόσμο, αποκαλυπτικά της μεγάλης ΤΟυ όύναμης  και της Θείας φύσης Του. Στις
αναφορές όμως αυτές διακρίνουμε έντονα, όχι μόνο τη Θεία φύση του Ιησού αλλά και την
εμμονή σε λέξεις και πρακτικές που Θεωρούνταν μcιγικές ι<αι που κανονιι<ά Θα έπρεπε να
είχαν εξοβελιστεί, πρώτcι απ' όλα από το λεξιλόγιο του ίόιου του Ιrισού.

Στο J(αrά Μάρκον Ευαyyε'Λιο (5:35-43) αναφέρεται το Θαύμα της ίασης  (ή ανάστασης)
της κόρης ενός αρχισυναγωγού. Ο Ιησούς φέρεται να λέει στο ιtορι'τσι, ιtρατώντας το χέρι

του: « ΤαλjΘό jάοL;'j[j», δύο αραμα.ι.κές λέξεις που σημαίνουν «κοριτσάκι, σήι<ω». Στο ίδιο επί-

σης Ει;αyγε'λjο, αναφέρονται άλλα όύο Θαύματα του Ιησού, η Θεραπεία εwός ι<ωφάλαλου κι
ενός τυφλού, στα ιtεφάλαια 7:31 -36 και 8:22-26 αντίστοιχα.

Κατά τη Θεραπεία του κωφάλαλου, Ο ευαγγελιστής Μάριtος αναφέρει ότι ο Ιησούς ι<Οί-

ταξε προς τον ουρανό, αναστέναξε ι<αι είπε την επίσης αραμα.ι.κή λέξη εφφαθά, που ση-

μαίνει «όιανοίχθητι». Για το άλλο δε Θαύμα τιις Θεραπείας του τυφλού, ο ίδιος ευαγγελιστής
αναφέρει ότι ο Ιησούς έφτυσε στα μάτια του Θεραπευμένου, ο οποίος μετά άρχισε να βλέ-
πει, όχι αυτόματα αλλά σταόιακά. Στην αρχή έβλεπε τους ανθρώπους σαν όέντρα ι<αι μετά
άρχισε να τους βλέπει κανονιι<ά, μέχρι που αποι<αταστάθηιtε πλήρως η όρασή του.

Χαραι<τηριστικό και των τριών παραπάνω Θαυμάτων είναι ότι, είτε όεν αναφέρονται ι<α-

Θόλου  από  τους  άλλους  ευαγγελιστές,  είτε  ότι  αναφέρονται  με  παραλλαγές,  κυρίως  ως
προς τις λέξεις  που χρησιμοποίησε ο Ιησούς.  Κατά πάσα πιΘανότητα αυτό συνέβη για να
αποφευχθεί η σύγχυση που Θα μπορούσαν να προκαλέσουν στους αναγνώcπες τους.

Είναι εύλογο το ερώτημα: τι γυρεύουν οι αραμα.ι.ι<ές φράσεις σε ένα ι<είμενο ελληνιι<ό;
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Επίσης  η Θεραπεία με χρήση σιέλοιι  ή πηλού  από χώμα ι<αι σίελο ι<αθώς  ι<αι η Θεραπεία

κατά  στάόια,  Θυμίζουν  έντονα μαγικές  πρακτιι<ές  της  εποχής.  ΠιΘανότατα  παρόμοια  συ-

μπεριφορά Θα είχε εκληφθεί ως μαγική, ενώ αυτός που την προκάλεσε Θα είχε χcιραι<τη-
ριστεί μάγος.

Ο Δημήτρης  Ι<υρτάτας,  στη μελέτη του  Γο J7ρόf}λημα  ιης  Μαyεj`ας στον JGόσμο Γων
ΠρώΓων Χρισυανών που περιλαμβάνεται στο συλλογικό έργο rλώσσα jtαj Μαγεj'α αναιρέ-
ρει σχετικά:

Κάθε ευαγγελιστής  προσπαθούσε με τον τρόπο του νcι όιαοώσει την παράόοσrι ι<αι
ταυτόχρονα να την προφυλάξει από ι<ατηγορίες για μαγει'α. Ο Ματθαίος κcιι ο Λου-
ι<άς μπορεί να Θεωρούσαν τις προφυλάξεις του Μάρι<ου ανεπαρκείς, αλλά όεν έχου-

με λόγο να πιcπέψουμε ότι διέφεραν από αυτόν στη γενική Θεώρηση του προβλήμα-
τος. Αντιμετωπίζοντας συχνές ι<ατηγορίες για μαγεία -ίσως ιtοι για Νεκρομαντεία-οι
χριστιανοί συγγραιρείς όιόρθωναν ι<άποτε την παράόοσή τους, αι<όμη και όταν δrιμι-

ουργούσε  απλές  υποψι'ες  μαγικής  πραmικής  - όσο  αβάσιμες  κι αν  ήταν  αυτές  οι
υποψίες.

Παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς ι<ατηγορούνταν πολλές φορές cιπό τους Ιουόαίους ότι συνεργού-
σε με τον Σατανά και τα όαιμόνια, για την επιτέλεση διάφορων Θαυμάτων του ι<cιι κυρι'ως για
τις Θεραπείες των «όαιμονισμένων». Ο Ιησούς απαντούσε: «Πώς δύναται Σcιτανάς Σατανάν
εκβάλλειν;» Σαν επιχείρημα όμως έμενε cινίσχυρο για ι<άποιους εκείνη την εποχή, καθώς

ήταν ανεπτυγμένη η όοξασία ότι υπήρχαν διάφορες αντίπαλες ομάόες δαιμόνων, που ήθε-
λε η μια να εξαφανίσει την άλλη. Στη συνείδησή τους, μπορούσε ι<άλλιστα ο Ιησούς να χρη-
σιμοποιούσε κάποιες απ' αυτές για να επιτεθεί Cπις άλλες.

Για τους μαθητές του Ιησού όμως ι<αι τους πιστούς ΤΟυ, αυτή ήταν επαρκής απάντηση,

καθώς στο πρόσωπό Του αναγνώριζαν τον Θεό και αρι<Ούσε η επίκληση του ονόματός Του
για να αποφορτιστεί οποιαόήποτε πράξη από το αρνητιι<ό-μαγικό της  περιεχόμενο ι<αι να
χαρακτηριcπεί ως Θαύμα.

Για τους Ιουδαίους ι<αι τους Εθνιι<ούς της εποχής, Ο Ιησούς ήταν εχθρός του Θεού, πλά-

νος, μάγος. Ο εθνικός Κέλσος χαραι<τήριζε τα έργα του Ιησού «έργα Θεομισούς ι<cιι μοχθη-

ρού γόητος»  ίκαrά Κε'Λσοι; 1..71J, Βασιι<ό του επιχείρημα ήταν η χρησιμοποίηση απ' Αυτόν
ονομάτων του Θεού, που χρησιμοποιούσαν ταυτόχρονα και οι μάγοι της εποχής.

Κατά το 2ο μ.Χ. αιώνα, συναντάμε τrιν πολυεπίπεόη όιαμάχη μεταξύ Χριστιανών ι<αι Γνω-
στιι<ών. Παγίως οι πρώτοι κατηγορούσαν τους όεύτερους ότι επιδίδονται σε πράξεις μαγεί-

ας  ι<ι ότι επιι<αλούνται τους  δαίμονες, χωρίς  να τους  προβληματίζει το γεγονός  ότι οι επι-

κλήσεις ι<αι οι προσευχές αμφοτέρων είχαν πάρα πολλά ι<Οινά σημεία. Οι Γνωαιι<οί μάλι-

στα πολλές φορές επικαλούνταν ιtι cιυτό το όνομα του Ιησού ΧριCπού, γεγονός που δεν έόει-
χναν να το λαμβάνουν υπόψη οι Χριστιανοί της εποχής. Γι` αυτούς ι<άθε μυστική συνάντηση
των Γνωστιι<ών ήταν μια μαγική σιιγιtέντρωση.

Στην προσπάθεια αυτήν των πρώτων Χριστιανών να αντιμετωπίσουν τις ι<ατηγορίες περί

μαγείας που δέχοντcιν από τους Εθνικούς κcιι τους Ιουόαι'ους και παράλλrιλα να στηρίξουν
τις όιι<ές τους ι<ατηγορι'ες εναντίον των Εθνιι<ών ι<αι των Γνωστιι<ών, διαφαίνεται -πέρα από

την ιδεολογική τους σύγχυση- ι<αι μια άλλη όιάσταση, στην οποία αναφέρεται ο Δημήτρης
Κυρτάτας στην παραπάνω αναφερόμενη μελέτη του:
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Το πρόβλημα της μαγει'ας είχε και μιαν άλλιι, σιιμαντιι<ότερη ι'σως διάσταση: ανcιπα-

ραγόταν στο εσωτερικό του Χριαιανισμού, ως σύγκρουση ιιετοξύ της εκκλησιασuκής
τάξης που όιατηρεί την ενότητά της στο όνομcι του Ιησού και της ατομικής πνευματο-

φορίας που λαμβάνει Cιπό τον Ιrισού τη δωρεά του χαρίσματος και επιτρέπει την αυ-
τόνομη όράση. Για τον ιερατικό Χριστιονισμό, η ατομική και ανεξέλεγι<τη πνευματο-

φορία έτεινε να εξομοιωθεί με τη μαγεία. Το προσωπιι<ό χάρισμα, όπως και η μαγει'cιι
έχει την ιδιότητα να επιτρέπει την παράκαμψη της ι<αθιερωμένης ιεραρχι'ας.

ΤΟ πρόβλημα όμως δεν περιορι'στηκε ύυστυχώς- στην Πρωτοχριστιανιι<ή Εποχή, `αλλά συ-
νεχίστηι<ε για πολλούς αιώνες αργότερα και ι<ατά μι'α άποψη δεν έχει αποσαφηνιαεί πλή-

ρως αιtόμη μέχρι ι<αι σήμερcι.
Ιδιαι'τερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιμετώπιση του ζητήματος από τον Μ. Κωνσταντί-

νο, ο οποίος έθεσε ένα άλλο κριτήριο cιξιολόγησης των μαγικών πράξεων, με μια νομική διά-
ταξή του το έτος  321.  Σ' αυτήν αναφέρει ότι πρέπει να τιμωρείται όποιος χρησιμοποιώντας

μαγιι<ές τεχνιι<ές, επιβουλεύτηκε τη ζωή ή τη σωτrιρία κάποιου, ενώ όεν Θα επέρχεται ι<αμιά
δυσμενής συνέπεια γι' αυτούς που μετήλθαν ανάλογα μέσα για Θεραπευτιι<Ούς σι<Οπούς.

Το ι<ριτήριο που εισάγεται εόώ ει'ναι προφανές: το αποτέλεσμα της πράξης. Αυτό απο-
τελεί ταυτόχρονα ι<αι σήμερα το ι<ριτήριο διcιχωρισμού λευι<ής ι<αι μαύρης μαγείας.  Συνε-

πώς όεν ι<αταόικcιζόταν συλλήβόην η μαγεία ως εξωχριστιανική πρακτιι<ή στο σύνολό της,
αλλά μόνον η «ιtακή», η «βλαπτιι<ή», αυτήν που ονομάζουμε «μαύρη μαγει'α».

Νομιμοποιούμενες μ' αυτόν τον τρόπο πολλές παραδοσιακές, μη χριcπιανικές πρακτι-
κές ασι<Ούνταν όλο ι<αι περισσότερο. Η προσφυγή σε μάγους-Θεραπευτές γινόταν όλο και

μεγαλύτεριι, ώσπου άρχισε ξανά μια πολεμική εναντι'ον τους με εντεινόμενες απαγορεύ-
σεις, όσο αυξανόταν η όύναμη της Εκκληcn'cις. Οι «μάγοι» -για να μπορούν τότε να ασκούν
το έργο τους όσο το δυνατόν ανενόχλητοι ι<αι να μην επισύρουν cπο πρόσωπό τους τις προ-

βλεπόμενες για τις πράξεις τους ποινές- αναι<άτευαν στις τεχνιι<ές τους χριcπιανιιtά αοι-
χει'α.'Ετσι έχουμε τη δrιμιουργι'α μιας πληθώρας φυλακτών ι<cu «Θαυματουργών» αντιι<ειμέ-
νων που  είναι ανάμικτα με παγcινιcπικά ι<αι χριστιανικά σύμβολα.  Σφοόρή πολεμιι<ή ενα-
ντίον αυτών των ενόιάμεσων λύσεων άσι<rισε ο 'Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόcπομος. Η σύγχυση
όμως που αυτές επέφεραν και η ένταση με την οποι'α εντυπώθηκαν στις συνειδήσεις των αν-
Θρώπων, τις ι<αθιcπούν ζωντανές -τουλάχιστον ορισμένες απ' αυτές- ακόμη ι<αι σήμερα.

Παγανιcπικές πρακτικές που υιοθετήθηκαν από τους Χριστιανούς προγενέcπερων αιώ-
νων,  και αναφέροντcιι σε ι<άθε τομέα της ανθρώπινης  ζωής ι<αι όραστηριότητας, είναι ι<cι-

ταγεγραμμένες  σε διάφορα χειρόγραφcι που σήμερα βρίσκονται στην Εθνιι<ή Βιβλιοθήκη
ι<αι στο Μουσει'ο της Εθνολογικής Εταιρει'ας Αθηνών.

Ενόειι<τικό είναι ένα κείμενο, όπου χρησιμοποιείται το όνομα του Ιηοού Χριστού για να
προκαλέσει ι<άποιος το Θάνατο σε ι<άποιον άλλον, ι<ει'μενο που τύγχανε ευρείας αποόοχής
από τους Χριστιανούς παλαιότερων χρόνων: «Εάν Θέλεις να σφάξης άνθρωπον ή γυναίι<αν.
'Οταν πη ο ιερεύς  "Εις την ανάμνησιν του Κυρίου ι<αι Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χρι-

στού ει< τρι'του" λέγε ι<cιι εσύ,  να μπηχθή εις την ι<αρόι'αν του οδ(ει'να)  του αντιόίκου  (έπα-

ρε...)  ι<αι μίαν  μερι'όαν κcιι μνημόνευσέ  τον νει<ρικά ι<αι όταν διαβάζουν τα άγια  (...)  και
Θαυμάσεις την όύναμιν τοιι Θεού».

Οποιοόήποτε  κριτήριο  όιαφοροποιrιτικό  Θαύματος  ι<αι  μαγείcις  απουσιάζει,  ενώ  το
πνεύμα του Χριστιανισμού έχει εξοβελιστεί τελείως. Ο Αλέκος  Καρυώτογλου, Δρ. Θεολο-

γι'ας, σχολιάζει σχετικά στη μελέτη του Ο Παyανjqμός σrο ΧρJσπαντqΖJο'..
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Ο Παγανισμός τροφοδότησε αυτήν την αντίληψη, ότι όηλαόή ο άνθρωπος είναι όε-
σμευμένος μέσα σ' έναν ι<όσμο γεμάτο από παγίόες. γιοθετήθηκε από τους ανθρώ-
ιιοιις ιιου δεν κατανόησαν το μήνυμα της εν Χριστώ ελευθερίας. Τυραννεί πάντοτε
όσους νιώθουν πολίτες των «εκ των κάτω» και ποτέ βιααές των «εκ των άνω».

Μέσα στη ρευcπότητα ι<αι τη σύγχυση που  ι<ατά ι<αιρούς  εντεινότcιν,  Θεωρήθηι<ε επαρκές

nροσδιοριcπιι<όστοιχείομιcιςτελετής,τοποιοςείναιαυτόςπουτηντελεί.Οποιοσόήιιοτεμη
αναγνωρισμένος  ιερέας, προσέόιδε σ` αυτήν το χαρακτήρα του μαγιι<ού, της γητειάς, τr`ς
πλάνης.

Καιπάλιόμωςτοπρόβλημασυσκοτιζότcινμετηνύπαρξηκαιδράσηκάποιωνιδιόρρυθ-

μών  αγίων της  Ει<κλιισι'ας,  των ονομαζόμενων  «διά ΧριCπόν Σαλοί».  Αυτοί όχι μόνον όεν
ήταν cινcιγνωρισμένοι ιερείς, αλλά επρόι<ειτο για cινθρώπους που προκαλούσcιν έντονα το
κοινωνικό ι<ατεστημένο της  εrιοχής τους με πράξεις παράνοιας ι<αι ωιιπεριφορά έντονα
προκλητιι<ή, ακόμη κcιι μέσα σε ιερούς χώρους όπως οι εκκλιισι'ες.

Πετούσαν πέτρες  μέσα στις  εκκλιισι'ες  κατά την ώρα τέλεσης  της  Θείας  Λειτουργίας,

ότcιν έβλεπαν ιιε τη διορατιι<ότητά τους ότι αυτή τους η nράξη Θα νοιιθετούσε και Θα μετέ-

στρεφε κάποιοιις,  κορόιόευcιν όιάφορους  επαριιένους  στους  δρόμους,  σύχνcιζαν οε τα-

βέρνες,συναναστρέφοντcινμεrιόρνεςκαιΘεωρούνταναπότονπερίγυρότουςτρελοί.Παρ'
όλααιιτά,ζούσανσεβcιΘιάταπείνωσηκαιμυστικήάσκηση,ώστεναέχουνκαταστείφορείς
της Θείας Χάριτος, με τη βοήθεια της οποίας έκαναν Θαύματα.

Πώς Θα μπορούσαν όμως να δημιουργηθούν αντικειμενιι<ά ι<ριτήρια, που Θα τους όια-

φοροποιούσαν από τους  πραγματιι<ά παρανο.ι.κούς  και απροσάρμοστους;  Αυτό ήταν  ένα
ερώτημα που έμενε πάντα αναπάντητο.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Χριcπιανισμός έπειτα από εμμονές αιώνων, αναγκάστη-
κε να κάνει παραχωρήσεις από τις ίδιες τις αρχές του, κάτω από την πίεση όοξασιών κcιι
πίστεων που επέμενcιν να ζουν στην ψυχή των ανθρώπων, παρ' όλη την πολεμική που υφί-
αcΙντο.

Χαραι<τηριστικό παράδειγμα είναι η αποδοχή του «κακού ματιού». Ο 'Αγιος Ιωάννης ο
Χρυσόστομος ι<αι ο Μέγας Βασίλειος εξέφραζαν πάντα την έντονη cιντίθεσή τους στην πί-
στηότιμπορει'κάποιοςάνθρωποςμετομάτιναπροι<cιλέσειι<ακόσει<άποιονάλλον.Κυρίως
καταόίι<αζανωςπαγcινιστικόκατάλοιποκάθετελετή«λύσης»τουκακούματιού.Αυτήηάπο-

ψη συνεχι'στηι<ε να υπάρχει ι<ατά τη όιάρι<εια του Μεσαίωνcι.
Σήμερα στο Μιιtρό Ευχολόγω της Εκκλησι'ας -το οποίο, πρέπει να σημειώσουμε, βρί-

Θει cιπό πcιρcιδοσιcιι<ό ξόρκια και ειδωλολατρικές nρακτικές- ιιπάρχει nροσευχή εναντίον

τηςΒασκανίας.Ηχρήσηλαόιούκcιινερού,τοράντιοματου«Θεραπευμένου»μετομίγμα,η
ι<αύση  ι<άρβουνου  ή  γαρύφαλλου,  Θυμίζουν  έντονα  την  πcιγανιστική  cιρχαιότr`τcι.  Η  ίαση

όμως του «ματιcισμένου» Θεωρείται Θαύμα κι όχι μαγεία...
Οιπαραδόσειςτωνπολιτισμώνπολλέςφορέςενέχουνστοεσωτερικότουςσπέρματαιε-

ρότιιτας τόσο έντονcι, rιου είναι αδύνατο να εξοβελιστούν αnό ι<αινούριες «πραγμοτικότη-
τες» ή «Θείες αποκαλύψεις». 'Ετσι συνήθως γίνοντcιι έντονες  εσωτερικές διεργασι'ες αλλη-

λοcιφομοίωσης,ότανηπολεμιι<ήτηςμιαςcιλήθειαςεναντίοντηςάλληςόενcιιιοδίόεικαιδεν
λειτοιιργεί.  Γι' αιιτό τα όριd τοιjς  είνcιι δυσδιάκριτα ή μάλλον, δεν υπάρχοιιν όρια μέσα σ`

ένα συνεχές ιστοριι<ό και υπαρξιαι<ό γίγνεσθαι.
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Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ γπΕΡΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤ[ΚΟΤΗΤΑΣ
Ο Ταο.ι.στής φιλόσοφος του 4ου π.Χ. αιώνα, Τσουάνγκ Τσου έγραψε: «Ονειρεύτηκcι ότι ήμουν
πεταλούόα. `Οταν ξύπνηοα, δεν ήμουν cn'γουρος cιν ήμουν ένας άνθρωπος που είχα ονειρευ-
τεί ότι ήμουν πεταλούόα ή αν ήμουν πεταλούδα που ονειρεύτrικα ότι ήμουν άνθρωπος».

Η μαγει'α εμφανίαηι<ε μέσcι από την προσπάθεια του ανθρώπου να γνωρίσει κcιι να ξορ-
κίσει τον αόρατο ι<όσμο, έναν ι<όσμο για την ύπαρξη του οποίου ήταν απόλυτα βέβαιος, χω-

ρι'ς ποτέ να τον έχει όει. Τον Θεωρούσε μάλιστα απόλυτα πραγματιJκό ι<όσμο, ίσως πιο αλη-
Θινό απ' αυτόν που ζούσε στην ι<αθημερινή απτή του πραγματιι<ότητα.

Στα χρόνια του βασιλει'Ου του ορΘΟλογισμού και της υποκατάστασης των πάντων από τη
λογιι<ή, Οι άνθρωποι δεν έπαψαν να νιώθουν τα όνειρά τους το ίδιο αληθινά όπως και τον αντι-
κειμενιι<ό ι<όσμο που τους περιέβαλλε, Ούτε έπαψαν να ασι<Ούν τη φαντασι'α και τη διεισδυτι-
ι<ότητά τους πέρα από τα στενά όρια, μέσα στα οποία τους εγκλώβιζαν οι πέντε αισθήσεις.

Η μcιγεία ενεργεί προς αυτήν την ι<ατεύθυνσrι με σκοπό να ιtαταδείξει ώσο ι<αλύτερα γί-
νεται- την απατηλή πραγματικότητα του φαινομενιι<ού κόσμου ι<αι μέσα απ' αυτό, να μας το~
νίσει ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το όνειρο που ζούμε, όπως και για τη ζωή που ζούμε.

Πληθώρα προι<αταλήψεων και παρερμηνειών υπάρχει για το χώρο της μαγείας, ένα χώ-

ρο που πηγάζει από την ίόια την Παγι<όσμια Ψυχή. Λογικά ι<άτι τέτοιο όεν ερμηνεύεται εύ-
ιtΟλα. Πνεται αντιληπτό μόνο ι<άτω από το πρίσμα μιας μακραίωνης προπαγάνόας, η οποία
όμως έρχεται σε αντι'Θεση με την ίόια ακριβώς τη φύση του ανθρώπου, ποιj Θέλει να yνωρι'-
σει ι<αι να υψωθει'πέρα από τα όρια της ύπαρξής του.

Αυτή η υπαρι<τιι<ή αναγι<αιότrιτα του  ανθρώπου  ήταν πάντα υπεύθυνη όχι μόνο για την

εμφάνιση των διάφορων μαγικών πραι<τιι<ών αλλά κcιι για όλες τις Θρησκείες, ή τουλάχιστον

γι' αυτές που προύπέθεταν έντονα βιώματα.
Οι μάγοι αρχικά ήταν οι αναζητητές της σοφίας.'Ηταν εκείνοι που πρώτοι είχαν κάνει

κτήμα τους τη μεγάλη αλήθεια που περιγράφεται στην Καjνή Διαθη'ftη, στην Α ' Προς Κοριν-
Θ]'οίtς ΕιτιcποΛη` του Παύλου, ότι δηλαδή ι<άθε κοσμική σοφία είναι μωρία μπρος στcι μάτια
του Θεού. Κάθε πηγή σοφι'ας που δεν αντλείται από τον Θεό, είναι ανοησία, πλάνη, απάτη.

Πέρα από την ι<Οσμική γνώση λοιπόν, η μαγεία στόχευε προς μιcιν εσωτεριι<ή, πνευμα-
τική μεταβολή προς την ι<ατεύθυνση του Καλού. Το ίόιο και τα μαγικά φcιινόμενα ελάμβα-
ναν χώρcι ως φυσιι<ά αποτελέσμcιτα μιας πνευματικής ανύψωσης ή μεταλλαγής, η οποι'α με
τη σειρά της ήταν προ.ι.όν επίπονης εκ βαθέων άσκησης. Για άλλη μια φορά, οι cπόχοι ι<cιι

τα αποτελέσματα μαγείας  και Θρησκει'ας  συγγενεύουν,  όχι μόνο ι<ατά τα αρχα.ι.κά χρόνια
αλλά ακόμη ι<αι στους σύγχρονους ιtαιρούς.

Η  Οιαγική)  πραι<τική  όεν  είναι  ι<αθόλου  προσβλητιι<ή  για  τον  Θεό  ή  τον  άνθρωπο,

αφού η ρίζα ή το Θεμέλιο όλης  της μαγείας  βρίσι<εται στην Αyι'α rραφη' +{ο φόβος
τοιι Θεού ει'ναι η αρχή ι<άθε σοφίας» και η αγαθοεργία είναι το τέλος: ο φόβος του
Θεού είναι η αρχή τrις μαγείας. Γιατί η μαγει'α είναι σοφία, και μ' αυτήν την έννοια οι

σοφοί άνθρωποι οποι<αλούνταν μάγοj. Οι μάγοι ήταν οι πρώτοι Χριστιανοι'. Γιατί με
την ανώτερη γνώση τους ήξερcιν ότι ο Σωτήρας που ήταν γραφτό  να έρθει, είχε τώ-

ρα γεννηθεί σcιν άνθρωπος -ότι ο ΧριCπός ήταν ο Λυτρωτής μας, ο Προστάτης μας
ι<αι Μεσολαβητής... Ι(ανείς λοιπόν όεν πρέπει να προσβάλλεται από το σεβαcπό και
ιερό τίτλο του Μάγου -έναν τι'τλο που αξίζει κάθε σοιρός άνθρωπος, γιατι' περπατά σ`

αυτό το μονοπάτι που κι ο ίόιος ο Χριστός περπάτησε- στο μονοπάτι της ταπεινότη-
τας, της αγαθοεργίας, τιις ευσπλcιχνίας, της νηστείας, της προσευχής κ.λπ.
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Τα παραπάνω αναφέρει ο Φράνσις Μπάρετ στο Θρυλιι<ό βιβλίο του Ο Μάyος, σε μια προ-
σπάθεια να αποφορτίσει τη λέξη αυτήν από κάθε αρνητιι<ό περιεχόμενο και να της προσ-
δώσει την έννοια που είχε στους παλαιότερους χρόνους: τον κάτοχο μιcις γνώσης υπερβα-
τιι<ής, που ήταν απόcπαγμα μιας ιερής ασι<ητικής.

Καθώς η μαγεία ήταν άρρηκτα συνόεόεμένη με την αναζήτηση της  σοφίας, όσοι ι<ατά
ι<αιρούς cισχολήθιικαν μαζί της είχαν τολμηρό πνεύμα, δημιουργική φαντασία, Θάρρος ι<αι
πίστη στην ύπαρξη του Θεού.

Οι αλχημιστές Θεωρήθηκαν μάγοι.'Ηθελαν να κάνουν το μολύβι χρυσάφι ύ,τι κι αν μπο-

ρεί να σημαίνει αυτό ως προς το συμβολισμό του-, ασκούσαν την επιστήμη της χυμείας (μια
παραλλαγή της λέξης χ]]μεj'α που προέρχεται από τις ελληνιι<ές λέξεις χύνω, χυμός) αλλά
επιι<αλούντcιν και τη βοήθεια του Θεού σε κάθε τους εγχείρημα. Η επιαήμη που cισκούσαν
ι<ατατάχθηκε στο χώρο του απαγορευμένου ι<cιι του σι<οτεινού, γιατί, στην προσπάθειά τους

να cινακcιλύψουν τη λεγόμενη φιλοσοφιjtή λj'Θο,  προσπαθούσαν να έρθουν σε επαφή με
-ίσως ακόμη ιtαι να αποκτήσουν εξουσι'α πάνω σε- δυνάμεις που επηρέαζαν ι<αθοριστικά

τη ζωή των ανθρώπων, βρισκόμενες έξω απ' αυτούς.
Στcι χρόνια του Ιπποι<ράτη όεν χρησιμοποιούσαν εξαγνισμούς και ξόρκια όπως οι Σα-

μάνοι, για να Θεραπεύσουν τους αρρώαους, ζητούσαν όμως τη Θε.ι.κή παρέμβαση για την
cιίσια έι<βαση του έργου τους.

Η  Ελεονόρα Σκοιιτέρη-Διόασκάλου,  στη μελέτη της  Το Σrι'γμα  [t]ς  Μαyει'ας  (rλώσσα
jtcπ Μαyει'α) αναφέρει ότι το πρώτο αρχαιοελληνιι<ό κείμενο που αναφέρεται σ' ένα σύνο-
λο δοξασιών που τις χαρακτηρίζει ως μαγιι<ές, έχει τον τίτλο J7ερι' JερJ]'ς Λ/όσου, χρονολο-

γείται περί τα τέλη του 5oυ και αρχές του 4ου αιώνα π.Χ, Πρόκειτcιι για ένα ιατριι<ό ι<είμενο

για την επιληψίcι, το πρώτο που cιπεκδύει cιυτήν την αρρώστια από κάθε «όαιμονικό» ή «Θε-
•ι.κό» χαρακτήρα ι<αι προσπαθεί να δώσει μια φυσιοι<ρατιι<ή εξήγηση της ασθένειας.

Παράλληλcι  όμως  με  την  ανάπτιιξη  ενός  επιστημονικού  τρόπου  σκέψης  στην  αρχαίcι
Ελλάδα, υπήρχε έντονη η παρουσία εναλλαι<τιι<ών Θεραπευτών, «βοτcινολόγων», φυτοθερcι-
πευτών, ιερέων-Θεραπευτών, που όρούσαν στην ίόια κοινωνία χωρίς κανένα πνεύμα αντcι-

γωνισμού  με τους  «επιστήμονες» ορΘολογιcπές,  ι<αθώς  ο ι<όσμος  αποδεχόταν εξίσου  και
τους όύο κι εφάρμοζε τις υποδείξεις τους. Παράλληλα με τα φάρμακα, έι<ανε χρήση προ-
σευχών ι<cιι φορούσε τα προτεινόμενα φυλαχτά.

Στη συνείόησή τοιις, ο άνθρωπος ήταν μια ψυχοσωματική ενότητα (το ολιcπικό πρότυπο
του cινθρώπου όεν αποτελεί σύγχρονο γνώρισμα) ι<ι η Θεραπείcι της ι<άθε Cιρρώστιας επιι<ε-

ντρωνότcιν ταυτόχρονα στο ψιιχικό ι<cιι cπο σωμcιτικό επίπεόο, Είναι άλλωστε χαρcικτηριcπι-

ιtό ότι οι όροι jtαθαρμός κι εξαγνjcψός είχαν ταυτόχρονα φιισιι<ή και ηθική σημασι'α.
Στιιν αρχcιία Ελλάδα,  κάθε μοριρή γνώσης  είχε ταυτόχρονα ορΘολογιστιι<ές  και μυστι-

κιστικές  πλευρές,  που  cιργότερα χαρακτηρίστηκαν  ως  είόη  μαγείας.  Ιστοριι<ά  κάθε  προ-

σπάθεια του ανθρώπου για μια ουσιαστιι<ή γνώση, ποτέ δεν περιοριζόταν σε απλή παρατή-

ρηση ή ανίχνευση του περιβάλλοντcι κόσμου.
Από τους Πυθαγόρειους στον Ταο.ι.σμό, από το Θιβετανικό Βουόισμό στον ινόικό Ταντρι-

σμό, απ' τους Πλατωνικούς στους Σούφι, η μαγεία ιtι η αλχημεία είναι βαθιά συνόεδεμένες

μετηνκαρδιάτηςδιδαcπ<cιλίαςτουςαλλάταυτόχρονααποτελούνκιεξωτεριι<έςεκδιιλώσεις
της εσωτεριι(ής πνευματικής μεταμόρφωσης.

\



ΜΑΓΕΙΑ: Η ΑΠΟΚΡγΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟγ ΚΟΣΜογ

τΑΙΡΕΤΙΙαΞΣ> ΑΝΑZΗΤΗΣΕΙΣ ΤΟγ ΘΕΙΟΥ

Μέσαστηνανθρώmνηψυχήήτανπάντααποτιιπωμένακάποιααρχέγοναερωτημcιτικάμαζί

με τις λύσεις τους. Μόνο που για να βγουν στην επιφάνεια ήτο σιινειόητό επίπεδο της αν-
Θρωπότητας-έπρεπειtάποιεςτολμιιρέςπροσωmιtότητεςναιtαταδυθούνσεμυστικέςcιβύσ-
σους, να αποόεχτούν τον κι'νδυνο του αγνώστου και να πληρώσουν το ιιροσωmκό κόστος
που μια τέτοια πορεία συνεπάγεται.

Η συνάντησή τους με τη μαγει'α -τη γοητει'α της Γνώσης κcιι τη φαντασι'α- ήταν αναπό-

φευκτη. Κάποιοι αποκλήθηκαν jjάyοι, ι<άποιοι καΓαραjjε'νοj αοχασrε'ς, ι<άποιοι φωπcμε'νοι.
`Ολα αυτά βέβαια σε χρονικές περιόόους πολύ μεταγενέστερες των λεγόμενων πρωrόyο-

νων, όταν η Θριισκει'α περιέβαλλε τον εαυτό της με άκαμπτες «αλήθειες» και απομονώθηκε

μέσα τους, φέροντας μόνιμα την απειλή του «αιωνίου πυρός» για κάθε «αιρετικό» εραστή
της αλήθειας.

Αυτό συνέβη κιιρίως με την επικράτηση του Χριστιανισμού, ο οποίος απορρόφησε όλα
τα μέχρι τότε πολυθε.ι.στικά οχήματα. Πcιρ' όλα αυτά, οι λεγόμενες  φί;αιGε'ς ΘρησtεJ'cς όεν
έπαψαν ποτέ να υπάρχουν. Σήμερα μάλιστα αναβιώνουν με μεγάλη ένταση. Θεοί ι<αι Θεές
λατρεύονται πάλι στα ιερά τους, μέσα από «μαγιι<ές» τελετουργι'ες, προβάλλοντας προφα-
νώς ι<άποιες ανθρώπινες ψυχικές ανάγκες, τις οποίες όεν μπόρεσε να απωθήσει κανένας
ορΘολογισμός ι<αι ι<αμιά ιαυρή Θριισκει'α, παρ' όλη τη δύναμη κcιι τα μέσα που όιέθεταν.
'Αλλωστε η αίρεση είναι «το προ.ι.όν της  ιερότητας...  ει'ναι η ίόια η  ψυχή ι<αι το πάθος  που

αναγνωρι'ζει στον άνθρωπο την ανθρωπινότητα και αο Θείον τη Θειότητα», όπως πολύ χcι-

ρακτηριστικά αναφέρει ο Στέφcινος Ροζάνης, cπο έργο του Θει'ος'Ερως,
Ει'ναι γνωcπό βέβαια ότι κάθε «Θέση» ενέχει μέσα της την «αντι'Θεση»:Ετσι με την καθιέ-

ρωση του Χριστιανισμού, το βι'αιο εξοβελισμό προγενέστερων όοξασιών και το διωγμό των
μάγων ι<αι των ιιαγισσών, όιιμιουργήθηκαν ισχυρά ρεύματα που έπαιξαν ζωτικό ρόλο στη
μαγει'αι<αιαποτελούνκαρπούςβαθιάςέρευνcιςι<αιπνευματικήςτόλμης.Πρόι<ειταιι<υρι'ως

γιcι το Γνωστιι<ισμό, την Ερμητιι<ή φιλολογι'α και τη νεοπλατωνική φιλοσοφία.
ΟΓνωστικισιιόςμπορει'ναπροσόιοριστει'ωςένααμάλγαμαχρισιιανικήςπι'στηςκcιιμυ-

στηριαι<ών Θρησκειών. Θεωρήθηκε από το Χριστιανισμό αj'ρεοη. Σχετιι<ά λι'γα είναι τα στοι-
χει'α που έχουμε γι' αυτό το ρεύμα του ανθρώπινου πνεύματος, τα οποία αντλούμε κυρι'ως
απόταΧειρο'γραφαιπςΛ/ειφάςΘάλασσσςιααπόι<άποιαι<ει'μενατουΔιόνιισου(ήψευτο-
Διόνυσου για πολλούς, αφού υποστηρίζεται ότι έγραψε τα έργα του γύρω αο 500 μ.Χ. ι<αι
όεν ει'ναι δυνατό να πρόι<ειται για το γνωστό άγιο που φέρεται να έζιισε αιώνες πιο πριν).

Τα  βcισιι<ότερα  έργα  του  είναι  η  Μί/σΓικη'  Θεολοyι'α ιtcιι οι  Οί/ράνΉ /εραρχι'cς,  στα
οποι'αόι'νειμεγάληέμφασηστηνΑνάστασητουΙησούκcιιπολύλιγότεροστηΣταύρωσήΤΟυ

(είναι χαρακτηριστικό ότι ι<ατά τους τρεις πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού δεν υπάρχει
Cιναπαράσταση τrις Στcιύρωσης).

Στο  Γνωστικισμό -πέρα  από  τα χριστιανικά  στοιχεία- βρι'σκουμε πολλά  παγανιστικά,
όπως την πίcπη Cπην αποτελεσματικότητα της προφοράς ιερών λέξεων δύναμης ι<cιι των ιε-

ρών ονομάτων. Βρι'σκουμε επι'σης στοιχεία υψηλής μαγείας για τη Θεραπει'α και την ανα-
γέννηση της ψυχής, ενώ υπάρχει ιαυρή πι'στη στη μετενσάριtωση. Τα στοιχει'α αυτά τcι συ-
ναντούμε και στον Ερμητισμό.

Οι πηγές που έχουμε για τον Ερμιιτισμό, αντλούνται από την κληρονομιά του Ερμή του
Τρισμέγιστου, κυρι'ως δε από το ανώτερο έργο του με τον τίτλο Ποjjιάιίόρης.
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Πρόκειται για μια διδασι<αλία σχετιι<ά με την εοωτεριι<ή δοιιή της  ψιιχής  ι<αι τους  τρό-

πους αναγέννησής τιις, ενώ ωναντούμε και μια σειρά από ξόρκια και μάγια, που μάλλον
cιποτελούν διαστρέβλωση της ανώτερης αυτής όιδασι<αλι'ας. Στις όοξασι'ες τοιι για τη όημι-
ουργία του κόσμου ι<αι του ανθρώπου, Θα συναντήσουμε την πι'στη για την Πτώση του αν-
Θρώπου που πλάcπηκε κατ' εικόνα του τριαδιι<ού Θεού και την προτροπή για τη συνειδητο-
ποίrιση της Θε.ι.κότητας που ι<ρύβουμε μέσα μας ι<αι την επιστροφή μας σ' αυτήν.

Ο Νεοπλατωνισμός συνιcπά μια αναβίωση αρχαίων παραόόσεων της ελλιινικής φιλο-
σοφίας, η οποία έλαβε χώρα γύρω στον 1 ο αιώνα μ.Χ. Σύμφωνα μ` αυτόν, η φύση του Θεού
εiγαι απροσπέλcιστη για μας, οπότε είναι αόύνατο να τιιν γνωρίσουμε. Περιγράφει κυρι'ως
u όεν είναι Θεός ι<αι μπορούμε να πούμε ότι σε πολλά σημεία ταυτι'ζεται με την αποφατιι<ή
Θεολογία του  Χριστιανισμού.  Στο εσωτεριι<ό του  Νεοπλατωνισμού  αναπτύσσεται ένας  εν-
όιcιιρέρον τύπος όιαλογισμού, κατά τον οποι'Ο ο μυούμενος βιώνει έντονες εσωτερικές ι<α-
ταστάσεις.

Ει'ναι αξιοσημείωτο ότι κατά την ι'όια ιαορική περίοδο αναβιώνει η δοξασι'α ότι τα πά-
γτα Cπη Φύση ει'ναι Θε.ι.κά ι<αι η Φύση λατρεύεται στη γενικότερη μορφή της.  Βασιι<ός  εκ-

πρόσωπος τrις νεοπλατωνικής φιλοσοφίας υπήρξε ο Πλωτι'νος, τον 3ο αιώνα μ.Χ. Οι από-
ψεις του για το Θει'Ον βασι'ζονται σε προσωπιι<ές Θρrισκευτικές εμπειρι'ες και στη συνειόη-
τοποίησιι της ενότητας με τη Συμπαντική Διάνοιcι. Ο Πλωτίνος όεν υποαήριξε μαγικές πρα-
ι<nι<ές, εισήχθησαν όμως αυτές στο Νεοπλατωνισμό αργότερα, στα τέλη του 3ου με αρχές
του 4ου αιώνα, με τον Ιάμβλιχο που προώθησε την αναβίωση των αρχαίων Αιγυπτιακών Μυ-
στηρίων.

ΠΟλλοί ήτcιν οι άνθρωποι που στο όιάβα της ιCπορίας αναζήτησαν την Αλήθεια, το Θεί-
ογ, τιιν Αθανασία, την Αυτογνωσία, την ιερή σχέση που συνδέει το Κτιστό με το γπερβcιτιι<ό.
'Ολοι τους  ήρθαν σε επαφή με μαγιι<ές  όοξασι'ες. Οι περισσότεροι Θεωρήθηκαν «μάγοι»,

εγτρύφησαν στο βάθος των Θρησκευτικών αληθειών ι<αι μυήθηι<αν σε Θαυμαστές γνώσεις.
Σκοπός τους ήταν να ξανασμίξουν τη Θρrισι<εία ι<αι τη μαγιι<ή οπτιι<ή υπό τη σκέπη της αυ-

Θεντικής  Ερμητικής παράδοσης. Το εγχείρημά τους όμως ποτέ δεν πραγματοποιήθηι<ε. Η

μαγική οπτιι<ή τους ι<αταπνι'γηκε εξαιτίας του ορΘΟλογισμού που επικράτησε στις επόμενες
Υενιές.

Η πυθαγόρεια, ερμητιι<ή ι<αι νεοπλατωνική αντίλιιψη του κόσμου αποτέλεσαν το έόαφος
Cιιι` όπου προέκυψε η όυτική μαγεία, το αληθινό νόημα της οποι'ας είναι η πνευματική με-
ταλλαγή του εαυτού. Την προοπτική όμως αυτήν τη βρι'σκουμε στις Θρηο]<ευτικές και παγα-
γιcπ.ικές παραόόσεις παγκοσμίως.

Από τις πρώτες, πανάρχαιες προσπάθειες του ανθρώπου να εκφράσει τις μετcιφυσιι<ές

αγωνι'ες του ι<αι να αποτυπώσει τις -ασχημάτιστες ακόμη- αλήθειες της  ψυχής του, μέχρι
την ευγενέcπερη σύλληψη του ΘείοιJ, όπως εκφράζεται στις σύγχρονες Θρησκει'ες, μια πα-

ράξενη σύνόεση μάς  οόηγεί σε μια συνεχώς  ρέουσα πηγή,  απ' όπου  ξεπηόούν  όλες  οι
άμορφες σι<ιές της ύπαρξης, απαιτώντας να ει<φραστούν. Κάθε συνάντησή τους με το φως
πυροόοτεί το αέναο παιχνίόι Θρησκει'ας και μαγείας, στο οποίο όεν υπάρχουν αντίπαλοι αλ-
λά όιαφορετικές εκφράσεις της ίδιας πραγματιι<ότητας.





`++-

ΓΙQΡΓΟΣ   ΣΤΑΜΚΟΣ

Η  ΠΡΟΑΙΟΝΙΑ ΖΟΙΚΗ  ΜΑΓΕΙΑ
ΤΟΝ ΣΑΜΑΝΟΝ

το μακρινό παρελθόν, Οι αρχαίοι πρόγονοί μας συνήθιζαν νcι ι<άθονται τα βράόια

γύρω από τη φωτιά και να διηγούνται τις  ιστορίες  τους.  Ιστορίες  για τον ι<όσμο,
αυτό το απέραντο μυστήριο, που τους περιέβαλε. Ο ι<όομος τούς προκαλούσε φό-

βο αλλά και περιέργεια. Η γη, ο ουρανός, ο ήλιος, το φεγγάρι, η Θάλασσα, Ο άνεμος, τcι φυ-
τά, τα ζώα και τα πουλιά ήταν γι' αυτούς πολύ παράξενα πράγματα, που το πρωτόγονο μυα-
λό τους δύσκολα μπορούσε να κατανοήσει. 'Οπως όύσι<ολα μπορούσε να ιtατανοήσει και το
cιναπόφευι<το του Θανάτου.

Η σιjνειόητοποίηση ότι η ζωή έχει ένα αναπόφευκτο τέλος, όημιούργησε cπους προγό-
νους  μcις τις  πρώτες μεταφυσιιtές  ανησυχι'ες. Από την άλλη,  η διαπίστωση ότι όλα τα πλά-

σματα μοιράζονται την ίόια «ζωιιtή ενέργεια» και ότι όλος ο κόσμος ι<Ολυμπάει σ' έναν απέ-

ρcιντο  ωκεανό  ενέργειας,  τους  ώθησε  στrιν  πίστη  μιας  Παγκόσμιας  Ψιιχής,  μια  κοινής
«πνευματικής μοίρας» που ενώνει τα πάντα. Σ' αυτήν την πρωτcιρχική πίστη στην Παγκόσμια

Ψυχή -που  αποτελούσε  πιΘανότατα  ι<οινό χαρακτηριστικό των  προ.ι.στορικών  ανθρώπων-
ανιχνεύοντcιι και τα πρώτα σπέρματα του Σαμανισμού,

Ο Σαμανισμός είναι ίσως η αρχαιότερη μαγική παράόοση, μια που οι απαρχές της ανά-

γονται πολύ πριν την εμφάνιση του Ηοmο Saρίens και συνδέεται άμεσα με τον κόσμο των
ζώων. Οι άνθρωποι του  Νεάντερταλ πίστευαν σ' έναν ι<όσμο, όπου τα πνεύματα ι<ατοικού-
σαν πcιντού,  στα φυτά,  στα ζώα,  cπις  πέτρες...  Θεωρούσαν ότι καθετί που  ήταν τροφή για
τους  ίδιους  είχε  ιιιυχή, μια μορφή «ζωικής ενέργειcις» που δεν εξαφανιζόταν, αλλά μετα-
πηδούοε σε άλλες μορφές ζωής-

Οπρο.ι.στοριι<όςάνθρωπος-ι<cιιειόιι<ότεραοάνθρωποςπουζωγράφιζετασπήλαια-πί-

στευε ότι η ζωή όεν ήτcιν παρά ένα πνεύμα που εισέβαλε στον υλικό ι<όσμο. Το σώμα πέ-
Θαινε κι εξαφανιζόταν, όμως το πνεύμα δεν χανόταν.Ήταν άυλο και γι' αυτό άφθαρτο. Δεν
εξαφανιζόταν, απλά ανακυκλωνόταν ι<αι γι' αυτό έμενε για πάντα ζωντανό. Η ίδια η Φύση
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εξάλλου ήταν πάντα ζωντανή. Αυτή η πίστη υπήρξε ι<αι η βάση του Ανιμισμού.
Η πίστη στην αθανασι'α του πνεύματος, ενισχυόταν ι<ι από τα όνειρα. Οι νεκροί εμφανι'-

ζονταν στα όνειρα των ζωντανών και σιιμπεριφέρονταν ως ζωντανοί.'Ετσι, αν το πνεύμcι όεν
χανόταν κι επικοινωνούσε με τους ζωντανούς στα όνειρα, τότε γιατί αυτοί να μιι ζιιτήσουν
Τη βοήθειά του;

Ο παλαιολιθιι<ός  Σαμάνος  αρχιι<ά ήταν αυτός  που  ι<ατείχε την τέχνη του  κυνηγού  κcιι

ήταν ο «κυρι'αρχος  του παιχνιδιού», έχοντας την ικανότητα να ι<αλεί τα άγρια ζώα να συ-
γκεντρωθούν κοντά του. Στις σπηλαιογραφίες εκει'νης της εποχής -ένα μίγμα μαγείας κcιι
τέχνης-όιcικρι'νεται η μορφή του Σαμάνου, ο οποίος, μεταμφιεσμένος σε βίσονα ή ελάφι,
εξαπατά τα Θύματά του ή χορεύει ανάμεσά τους προσπαθώντας να τα ξεγελάσει.

Σε μια σπηλιά, που βρίσκεται στο Λε Τρουά Φρερς της Γαλλίας βρέθηι<ε μια -ηλικι'ας
I 5.000 ετών-σπηλαιογραφία, όπου απεικονίζεται ο «ιερός χορός» του Σcιμάνου, ο οποίος
είναι ντυμένος με το δέρμα ενός βούβαλοιι, ενώ περιτριγυρι'ζεται από τα υποψήφια Θιιρά-

ματά του. Ο χορός ι<αι η έιtστcισιι βρισι<όταν cπο επίκεντρο του πρώιμου Σαμανισμού.
Σύμφωνα με το Θρησκειολόγο  Μιρτσέα Ελιάντε,  η  εμπειρι'α της  έι<-στασης  είναι ένα

άχρονο ι<cιι «πρωτόγονο φαινόμενο». Η cιφύπνιση του Σcιμάνου συντελείται με τη βοήθεια
τεχνικών έιtστασης, που οδηγούν σε μια σειρά μεταφυσιι<ών εμπειριών, ι<οινές σχεδόν σε
κάθε είδος Σαμανισμού: στην κατάβαση στο Βασίλειο του Θανάτου, Cπην αντιπαράθεση με
τις όαιμονιι<ές όυνάμεις, στην «αποσυναρμολόγηση» του εαυτού, στη όοκιμασι'α της φωτιάς ,
Cπην επικοινωνία με τον κόσμο των πνευμάτων, στην αφομοίωσrι των όυνάμεων της Φύσης,
cπην αναρρίχηση στο Κοσμικό Δένδρο ή/και στο Κοσμιιtό Πουλί. Σι<αρφαλώνοντας στο ΚΟ-
σμικό Δένόρο, Ο Σαμάνος φτάνει στους ανώτερους ι<όσμους ή στο γπερεγώ, σύμφωνα με
τον Φρόιντ.

Ο παλαιολιθικός ι<υνηγός-μάγος, που μιμείται τα ζώα και ωνδέεται ψυχικά μαζί τους,
ει'ναι λοιπόν ι<αι ο πρόδρομος του Σαμάνου. Χάρη στην ιόιαίτερη σχέση του με τα ζώα, δη-

μιουργεί τα πρώτα τοτέμ της φυλής του, όηλαόή τα «ιερά» ζώα που οι πάτριες  (Ομάδες αν-
Θρώπων που ι<ατάγονταν από έναν ι<οινό πρόγονο) τα αποδέχονταν ως σύμβολά τους και μ'
αυτόν τον τρόπο ξεχώριζαν από την αδιαφοροποίητη ορδή.

ΤΟ τοτέμ, ζώο ή φυτό, χαρακτήριζε λοιπόν την πατριά, ι<αθώς κcιι το βαθμό cπjγγένειας

των μελών της  (οτοιεμάν σημαίνει «είναι από το διι<ό μου σόι» Cπους Ινόιάνους των Μεγά-
λων Λιμνών). Είναι χαρακτηριστικό ότι τα άτομα που είχαν ι<οινό τοτέμ απαγορειιόταν να
παντρεύονται μετcιξύ τους, πράγμα που εξυπηρετούσε την αποφυγή της ενόογαμι'ας,

ΤΟ ΔΙΚΙγο ΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΔγΝΑΜΗΣ
Δεν ήταν μόνον η πεποίθηση των προγόνων μας ότι τα πάντα ήταν όιαποτισμένα από μια
πανίσχυρrι, αόρατη και ζωοδότρα όύναμη που τα εμψύχωνε.'Ηταν ι<αι η πίστη ότι το cιν-
Θρώπινο rινεύμα μπορούσε να μπει αο σώμα κάποιου άλλου ανθρώπου, ακόμη και ζώοιι ή
φυτού. 'Οτι η δύναμη μπορούοε να μεταβιβάζεται από τον ένcι στον άλλο, σαν ένα είόος
αόρατου αιθέρα.

Η πεποι'Θηση ότι ο άνθρωπος μπορούσε να ιιπάρξει και χωρίς το σώμα του, βασιζόταν
κυρίως  στην εμπειρία των ονείρων. 'Αλλωστε «η Φύση έχει ιtρύψει τις  μυστικές  της  εισό-

όους αον τόπο όπου τα όνειρα πραγματοποιούνται, γιατί είναι ο τόπος απ' όrιου προέρχο-
νται τcι όνειρα» (Μάριαν Γι<ριν). Μέσα από τα όνειρα ο Σαμάνος καταλάβαινε ότι έχει δύο
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εαυτούς:  αυτόν  ποιι  περπατάει  ι<αι  το  πνεύμα  του!  Ο  «άλλος»  εαυτός  ήταν  γνωcπός  ως
«σι<ιά», «πνεύμα» ή «φάντασμα».

Για τον Σαμάνο όλα τα πλάσματα σ' αυτόν τον κόσμο εμπεριέχουν μια ζωιι<ή δύναμr`.
Αυτή η όύναμη της  ζωιι<ής  ενέργειας -που οι Πολυνήσιοι αποκαλούν «mαnα» και οι Σιου
«wακanda»- γι'νεται cιντιληπτή ως μια Θε.ι.κή δύναμη ποιι διαποτίζει τα πάντα. Αποστολή του

Σcιμάνου είναι να εξασφαλίζει για την ιtΟινότr`τά του την απαραίτητη «Θε.ι.ι<ή δύναμη», αφού
ένα από τα προσόντα του είναι ο έλεγχος ι<αι η χειραγώγησrι αυτής της όύναμης.

Για παράόειγμα σύμφωνα με τη σαμανιστική ι<οσμοθέαση της  σιβηριανής φυλής των
chυκchee, αυτή η δύναμη όιcιχέεται σ` όλα τα πράγματα, ι<αι καθετί έχει τη όυνατότητα μιας

ατελείωτης  μεταμόρφωσης.  Για  τον  Σαμάνο  αυτής  της  φυλής  «όλα  έχουν  ζωή».  Ο ι'όιος
προσωποποιει' όλα τα φαινόμενα του σύμπαντος, προικι'ζοντάς τα με ανθρώπινες ιδιότητες.

'Ετσι τα όένδρα τρεμουλιάζουν κάτω από την απειλή του τσεκουριού. Το τύμπανο Θρηνει'

με το ιαύπημα της μπαγκέτας. 'Ολα τα πράγματα έχουν συναισθήματα. Σ' έναν ι<όσιιο που
οιισιαστιι<ά είναι απρόβλεπτος, όπως άλλωcπε ιtαι το ανθρώπινο βασίλειο, η παρέμβαση του
Σαμάνου επιτρέπει την αντιστροφή του Θανάτου, τη μεταμόρφωσrι ι<αι την υπέρβαση του χώ-

ρου ι<αι του χρόνου. Το δίκτυο της όύναμης είναι cιυτό που όίνει κίνηση στον κόσμο. Ο Σα-
μάνος «σερφάρει» μέοα σ' αυτό το ενεργειαι<ό όίκτυο ι<αι είναι ο μόνος που ει'ναι ιιtανός να
ταξιδέψει πέρα από τα φυσιι<ά όρια της ανθρώπινης δράσης. Κανείς άλλος δεν μπορεί ι<ά-

τι τέτοιο, γιατί όεν μπορεί ο καθένας να γίνει «κυρίαρχος της δύναμης».

ΙΣΟΡΡΟΠQΝΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΟΣΜΟΥΣ
Η πρωτοβουλία της επίκλησης της δύναμης σπρώχνει τον Σαμάνο προς το βασίλειο του χά-
ους, όπου τα πάντα είναι χωρίς τάξη ι<αι η ενέργεια ι<ινείται ελεύθερα, εφόσον είναι ακόμη
αδιαμόρφωτη.  Ο Σαμάνος  είναι ένας  ι<cιλλιτέχνης,  που αξιοποιεί τη φαντασι'α του για να
όώσει μορφή σ' ένα χαοτικό ι<όσμο, ι<αθώς η αποστολή του είναι να επιβληθεί στο χάος.

Η κυριαρχι'α πάνω σ' αυτήν την αρχέγονη δύναμη βασίζεται ι<υρίως στην έκσταση. Σε
κατάσταση έι<στασrις  ο  Σαμάνος  ταξιόεύει αον  Κάτω Κόσμο κcιι ήε μια κατάσταση που

μοιάζει με  επιθανάτια εμπειρία- παλεύει με τcι πνεύματα που  προκαλούν τις  αρρώσ[ιες.
Μέσα από αυτήν την εμπειρία ξεκλειδώνει τα μυστιι<ά της αρρώστιας ι<αι χαρίζει τη Θερα-

πεία στους cισθενείς του.
'Εχει διαπιστωθεί η ύrιαρξη μιας στενής σχέσης ανάμεσα στο Σαμανισμό ι<αι στη σχιζο-

φρένεια,  με βάση την κοινή εμπειρία της  έκστασης.  Στις  πρωτόγονες  ι<οινωνίες  η σχιζο-
φρένεια Θεωρείται «ιερή» κcιι τα παραληρήματά της Θεωρούνται «Θείας» προέλευσης, cποι-
χεία που σχετίζονται με την «ιερή έκσταση» του Σαμάνου.

Η βασιι<ή ωπόσο όιαφορά μεταξύ σχιζοφρενών και Σαμάνων είναι ότι οι όεύτεροι υπο-
στηρίζονται Θεσμιι<ά,  όταν  βρίσι<Ονται σε ι<ατάσταση  έι<στασης.  Από  την  άλλη  ο  Σαμάνος

φαίνεται ότι αποτελεί ένα είδος cιυτοθεραπεύμενου  «ψυχασθενή». 'Οπως λέει χαρακτηρι-
αικά κcιι ο Μιρτσέα Ελιάντε: «Ο πρωτόγονος μάγος-γιατρός είναι ένας άρρωστος που έχει

γιcιτρευτεί από μόνος του... η μύησή του ιοοδυναμεί με Θεραπεία».
Ο Σαμάνος λειτουργεί συχνά ως ένα ενδιάμεσο πλάσμα, ως γέφυρα ανάμεσα σε κό-

σμους, ως ένcι «κcινάλι» μέσω του οποίου οι Θεοί και τα πνεύματcι επιι<Οινωνούν με τον ι<ό-
σμο των ανθρώπων. Και αυτό επειδή μόνον αυτός μπορεί να συμπεριφέρεται πότε σαν Θε-
ός και πότε σαν άνθρωπος... Μπορεί να μετcιμορφώσει τον εαυτό του σε ζώο, να μιλήσει με
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τα φαντάσματα, τους νεκρούς, τα πνεύματα και τους προγόνους. Μπορεί να πεθάνει και να
επιστρέψει στη ζωή. Αντλεί τη γνώσrι του από το «Βασι'λειο των Σκιών» και συνόέει τους Θνη-

τούς με πνεύματα και τόπους, που ασι<ούν μια μυθιι<ή γοητεία σε όλους.
Πραγμcιτοποιεί ει<στατιι<ά ταξίόια σε άλλους κόσμους με τη βοήθεια των πνειιμάτων που

κατοιι<Ούν στα ζώα. Qς ενδιάμεσος σιινόέει τον κόσμο των ανθρώπων μ' εκείνο των πνευ-

μάτων.  Στο μαγιι<ό πέταγμά του,  ι<ατά τη όιάρκεια τrις  έκστασιις,  επισκέπτεται χώρους  που
υπάρχουν μόνο στους μύθους, όπου τα πάντα είναι ενωμένα: άνθρωποι ι<cιι ζώα, ζωντανοί
και νει<ροί, Θνητοί και Θεοί. Ο Σαμάνος είναι ο σύνόεσμος ανάμεσα στο απώτατο παρελθόν,
στο μυθικό παρελθόν ιtαι στους ιστορικούς χρόνους.

Η μύιισrι των Σαμάνων στους λαούς της Σιβηρίας γίνεται μέχρι σήμερα μέσα από «αρ-

ρώστιες-όνειρα» μυητιι<Ού  τύπου.  Στους  Τουνγι<ούζ  ο υποψήφιος  Σαμάνος  πρέπει  ν'  αρ-
ρωαήσει, να «διαμελιστεί» και το αίμα του πρέπει νcι το πιουν τα ι<ακά πνεύματα των πεθα-
μένων Σαμάνων. Παρομοίως, στους Μποιιριάτ πριν ο υποψήφιος γίνει Σαμάνος, πρέπει να
είναι για πολύ ι<αιρό άρρωστος, έτσι ώστε να τον περιτριγυρίζουν και να τον βασανίζουν οι

ψυχές των προγόνων Σαμάνων. Κοντολογίς  πρέπει να έχει περάσει μια μυστιι<ή εμπειρία
«Θανάτου» και «ανάστασης».

Συνήθως ο Σαμάνος μυείται από κάποιο γεροντότερο Σαμάνο, ο οποίος του μεταβιβά-
ζει όλη την εμπειρική του γνώση καθώς  κcιι την πνευματική παράόοση της  φυλής  τοιι.  Για
να αναλάβει ι<ανείς την «αποστολή» τοιι Σαμάνου, μεσολαβούν σιινήθως κάποια υπερκό-
σμιcι  σημάδια.  'Οσοι  ιdήθηι<αν  από  όνειρα  ι<cιι  μυστιι<ιστιι<ά  οράματα  να  γίνουν  Σαμάνοι,

ονομάζονται «Μεγάλοι Σαμάνοι», ενώ όσοι κληρονόμησαν cιυτήν την ιόιότητα από κάποιο
στενό συγγενή τους Θεωρούνται «ιtατώτεροι».

Σ/\ΑΒΙΚΟΣ ΣΑΜΑΝΙΣΜΟΣ
Ο Σαμανισμός, αυτή η πανάρχαια πρακτική χρησιμοποίησης  των μεταβαλλόμενων ι<cιτα-
στάσεων της σιjνείόησης με σκοπό την επιι<οινωνία με πνεύματα και Θεούς, δεν έχει εξα-

φανιστεί αλλά συνεχι'ζει  να υπάρχει μέχρι τις  μέρες  μας  σε κάποιες  γωνιές  του  πλανήτη

μας, είτε ως κυρίαρχο είτε ως περιθωριαι<ό φαινόμενο.
Ο Σαμάνος, συνεχι'ζοντας τον ιερό όρόμο του Θεραπευτή ή του ι<αλλιτέχνη, βρίσι<εται

στο σκληρό πιιρήνα ι<άποιων πολιτισμών,  ενώ σε ι<άποιοιις  άλλους  περιφέρεται στο περι-
Θώριό τους. Qστόσο όλοι οι εναπομείναντες Σαμάνοι απειλούνται τελευταία από έναν κοι-
νό ι<ίνόυνο: από τον υλιστικό τρόπο ζωής αλλά ι<αι από την «πραγματικότητα», όπου η εμπει-

ρία της  έκcπασrις ι<cιι τοιJ Οραματισμού εξοβελίζεται.
Σήμερα η σαμανιστιι<ή γνώση, ποιJ κάποτε εξαπλωνόταν σ' Ολόκλrιρο σκεδόν τον πλα-

νήτη, έχει περιοριστεί σε διάφορους μικρούς λαούς  κcιι φυλές, που ι<ατοιι<Ούν σε ορισμέ-

νες  γεωγραφιι<ές  περιοχές  (Σιβηρία,  Βόρειcι και  Νότια Αμερική,  Qιtεανι'α).  Ει<εί επιβιώ-

νουν οι τελευταίοι ζωντανοί σαμανιστικοί Θύλαι<ες, συνεχι'ζοντας ιιια πανάρχαια πνευματι-
ι<ή πcιράδοση, η οποία όμως απειλείτcιι με άμεση εξαφάνιση.

Ο Σαμανιομός -η εμπειρία του οποίου μεταόίόεται κυρίως  προφοριι<ά- ιανόυνεύει να
εξαφανιστεί μαζί με το Θάνατο των «μικρών γλωσσών». γπολογι'ζεται ότι κάθε μήνα πεθαίνουν
και όύο γλώσσες στον πλανήτη Γη! Μαζί τους χάνεται και όλη η πνευματική γνώση που μετcι-
διδόταν προφορικά. Στον αιώνα μcις υπολογίζεται ότι οι μισές γλώσσες του πλανήτη μας -το

96% των γλωσσών μιλούνται μόνον από το 4Ο/ο του πληθυσμού της Γης- Θα έχουν εξαφανιστεί!
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Αυτό σημαίνει ότι η πλειονότrιτα της σαμανιστιι<ής γνώσης πρόκειται να χαθεί, χωρίς να

έχει βρεθεί ποτέ  ένας  Καστανέντα  για  νcι την ι<αταγράιιιει.  Κι αυτό εξαιτι'ας  της  απώλειcις

της γλώσσας, που αποτελεί την ιστορία ι<αι την πολιτιστική ταυτότητα ενός λcιού. 'Οπως έλε-

γε ο ανθρωπολόγος 'Ολιβερ Γουέντελ Χολμς: «Κάθε γλώσσα είναι ένας νcιός, στον οποίο
φυλάσσεται με ευλάβεια το πνεύμα αυτών που τη μιλούν».

Αλλά ας  περιπλανηθούμε στους  εναπομείναντες  σαμcινιστιι<ούς  Θύλαι<ες  του πλανήτη

μcις, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε καλύτερα τον ι<όσμο και τη δύναμη αυτών των
αρχέγονων μάγων-Θεραπευτών,  καθώς  και τη μυστιι<ή  πcιράόοση ι<αι γνώση που  μεταφέ-

ροιιν από την προ.ι.cποριι<ή εποχή - ίσως κι ακόμη πιο πριν.
Η λέξη σαμάιrος ει'ναι ουραλο-αλτα.ι.ι<ής προέλευσης και σημαίνει τον μάγο ιtαι τον Θε-

ραπευτή, cιν και αρχιι<ά σήμαινε τον πιο χαμηλής  τάξης  Τάταρο ιερέα του ΒΟιιόισμού. Κα-
τά μια άλλη εκόοχή η λέξη σα/jόν είναι σύνθετη και σιιμαίνει στα τοιινγκουσι<ικά «Αυτός ποιι

Γνωρίζει». Ο Σαμάνος ονομάζεται στα μογγολικά ουνΓαyκάν ι<cιι στα τουρκοταταριι<ά ιGαμ.

Αυτή η λέξιι έγινε ευρύτερα γνωστή στrιν Ευρώπη μέσα από τον ι<όσμο των Σλάβων, οι οποι'-
οι πριν εκχριστιανιστούν ήταν οπαόοι' μιcις φιJσιολατρικής Θρησι<είας  στην οποία ο ρόλος
του  Σαμάνοιι ήταν ι<αθοριστιι<ός.

Η Θρησκεία των Σλάβων, η οποι'α μοιραζόταν πολλά ι<Οινά στοιχείcι με την πρωταρχιιtή
πανάρχcιια Θρησκει'α όλων των Ινδοευρωπαίων, ήταν κάπως  cιόριοτη - όεν υπήρχε οργα-
γωμένο ιερατείο. Οι πρώτοι Σλάβοι ήταν φυσιολάτρες ι<αι λάτρευαν τονΉλιο ι<αι τη Σελή-
ιγη,  τα ποτάμια, τις λίμνες,  τα δάση, τα ξωτιι<ά ι<αι τις  νύμφες.  Στις  γιορτές  γίνοντcιν Θυσι'ες

ζώων γιcι τον εξευμενισμό των Θεών, ένcι έργο που αναλάμβαναν οι ιερείς-μάγοι που ήταν
οι μεσολαβητές ανάμεσα στους Θνητούς και στους Θεούς και γενιι<ότερα ανάμεσα στον υλι-
κό και cπον ι<όσμο των πνευμάτων.

Δεσπόζουσα Θέση στο σλαβικό πάνθεον ι<ατει'χε ο Πέρουν (Ρerυn), Ο ι<υρίαρχος των ου-

.οάνιων φαινομένων, του κεραυνού, τrις  αστραπής, της  Θύελλας, της βροχής αλλά ι<αι της
?ωτιάς. Ο Πέρουν, που ήταν ο πατέρας ι<αι ηγέτης Θεός του σλαβικού πάνθεου, ήταν στην
ουσι'α μια αντανάκλαση της πατριαρχικής συγι<ρότrισης των πρώιμων νομαδικών τοιις ι<οι-
ι,'ωνιών. Qς κυρίαρχος του κεραυνού, «κτυπούσε» από τον ουρανό τη (Θηλυκή) Γιι -γνώρι-

σιια ι<Οινό σε πολλούς πατριάρχες-Θεούς των ινόοευρωπα.ι.κών λαών. Να είναι άραγε αυτός
ο λόγος που οι Βυζαντινοί Θεωρούσαν τον Πέρουν αντίστοιχο του Δία;

Ο  ι<εραυνός  του  Πέρουν  (περαυνός;)  έπεφτε  στα  όένόρα,  που  αρκετές  φορές  ήταν
όρύες  (βελανιδιές),'Ετσι τα όένόρα αυτά έγιναν λατρευτικά cιντιι<είμενα των Σλάβων, που

εξωτερίκευαν σ' αυτά το δέος τους απέναντι στο Θείο. Δεν είναι παράξενο λοιπόν ποιι το
« :ερό δένδρο» -συνήθως rι βελανιόιά-αποτελούσε αρχετυπιιtό cποιχείο λατρείας όχι μόνον

:ων Σλάβων αλλά ι<αι όλων των ινόοευρωπα.ι.κών λαών, γπάρχει φαίνεται μια αρχετυmκή
σχέση ανάμεσα στη Θεότητα (Πέρουν), στην ενέργεια (αcπραrιή) ι<αι Cπον επίγειο όέκτη της

εγέργειας  (βελανιδιά).

Στο Νόβγι<ορντ της Ρωσίcις συνήθιζαν να στήνουν ένα είόωλο του Πέρουν, που έμοια-

ζε μ' έναν άνδρα που κρατούσε cπο χέρι του έναν πέτρινο κεραυνό. Μια φωτιά από ξύλα
3ελανιόιάς έι<αιγε νυχθημερόν προς τιμήν του ι<αι cιν κάποια στιγμή έσβηνε, οι άτυχοι υπη-

ρέτες το πλήρωναν με τη ζωή τους...
Οι Σλάβοι λάτρευαν γενικώς  τα όένόρα και τα άλση,  αλλά έόειχναν ιόιαίτερη προτί-

μηση στη βελανιόιά,  την οποία Θεωρούσαν -εξαιτίας  ίσως  του  Πέρουν- «ιερό» δένόρο.
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mCπευαν ότι, όταν ι<οβότcιν μια βελανιόιά, «έβγαζε όυνατές ι<ραυγές ι<αι βογι<ητά που μπο-

ρούσαν ν' αι<ουστούν αrιό πολύ μαι<ριά, σαν να ήταν το πνεύμα της που Θρηνούσε».
Στις σλαβιι<ές χώρες επιβιώνουν πολλά παγανιστιι<ά κατάλοιrια, με βάση τα οποία μπο-

ρούμε να καταλάβουμε την πολύ σημαντική Θέση του Σαμάνου στις προχριαιανιι<ές ι<Οινω-
νίες τους. Πέρα από την τελετουργική ευλογία των προς Θυσίcι ζώων, ο Σαμάνος ήταν αυ-
τός  που έι<οβε τα τελευταία στάχυα από το χωράφι και κατασκεύαζε μ' αυτά μια κούκλα,
ποιι ονομcιζόταν Μηrε'ρα rοι/ ΣJ`Γοί/. Αυτή η κούκλα μεταφερόταν στο σπίτι με το τελευταίο
ι<άρο ιtαι μουσιtευόταν στο νερό, σαν μια μαγική ενέργεια για την πρόκληση βροχής.

Σε άλλες περιπτώσεις η Μητέρα του Σίτου  (ή της Βρόμης, τοιJ ΚριΘαριού, της Σίκαλης

κ.ά.)  ήταν ένα στεφάνι rιου φτιαχνόταν από τα τελευται'α οτελέχη του σταριού, τοποΘετού-
νταν στο ιtεφάλι ενός κοριτσιού κcιι φυλαγόταν μέχρι την άνοιξιι, οπότε κι αναιtατευόταν με
τους σπόροιις του σταριού. Δεν έχριζε όμως πάντα μια νεαρή ι<οπέλα σύμβολο της γονιμό-
τητας ο Σλάβος Σαμάνος. Συχνά η αέναη γονιμότητα της Γης συμβολιζόταν από την Μπά-

μπα, όηλαόή τη Γριά. Στην Πολωνία λένε ακόμη ι<cιι σήμερα ότι «η Μπάμπα κάθεται cπο τε-
λευταίο όεμάτι», που συχνά αποτελείται από  12 μιιtρότερα όεμάτια ή είναι γυναικόμορφο.

Δεν ήταν όμως  οι μαγιι<ές  τεχνικές  αποκλειστικό προνόμιο των  Σλάβων Σαμάνων. Ο
ι<αθένας  μπορούσε  να  χρησιμοποιήοει  τελετές   και  μαγικές  τεχνιι<ές  προκειμένου  να
«ει<βιάσει» μια Θεότητα ή ένα πνεύμα να τον βοηθήσει. Συχνή ήταν η χρήση αντιι<ειμένων ή

αι<όμη και οστών από νει<ρούς για την επι'τευξη «νεκρικής σιγής».'Ετσι οι νυχτοιdέφτες των

σλαβιι<ών χωρών των Βαλκανίων πριν αρχι'σουν το έργο τους, έριχναν το κόι<αλο ενός πε-
Θαμένου πάνω στο σπίτι που επρόι<ειτο να ληcπέψουν, λέγοντας σcιρι<αστικά: «Αν μπορεί να

ξιjπνήσει αυτό το ι<όι<αλο, έτσι μπορούν να ξυπνήσουν κι αυτοί οι άνθρωποι».
Στη Σερβία, την παραμονή του μεσοκαλόι<αιρου οι χωρικοί άναβαν όαυλούς από φλοιό

σημύόας και βάόιζαν γύρω από τα μαντριά ι<cιι τους στάβλους τους ι<αι κατόπιν ανέβαιναν
αους  λόφους,  όπου  κcιι ι<άρφωναν τους  αναμμένους  δαυλούς.  Η  εξαγνιαική φωτιά πί-
αευcιν ότι τους προφύλασσε από τα «κακά μάγια».

Στο Σαμανισμό των Σλάβων ιtεντριιtό ρόλο έπαιζε η λατρεία των προγόνων κcιι ι<υρίως

η λατρεία του πατριάρχιι, όηλαδή του αρχηγού της rιάτριας, του οποίου το πνεύμα τιμούσαν
με μίcι πολύ χαρακτιΊριστική τελετή, τη σλάβα, που έχει επιβιώσει παρά τον εκχριστιανισμό
τους.  Σήμερα η σλάβα είναι μια χριστιανική πλέον γιορτή προς  τιμήν του αγι'ου-προστάτη
της οικογένειας, στην πραγματικότητα όμως είναι και μια τελετή προς τιμήν του πνεύματος
του νεκρού πατριάρχη Της.

Η σλαβική σαμανιcπική παράδοση συνεχι'ζει σήμερα να επιβιώνει ι<υρίως στα ανατολι-
κά Κcιρπάθια.  Μελετώντας την κουλτούρα ιtαι το Σαμανισμό στην Ουι<ρανία, η Ντανόβια
Στέτσισιν -χορογράφος που ζει στο Τορόντο του Καναόά-έχει συναντήσει πολλούς Σαμά-
νους και λα.ι.ι<ούς Θεραπευτές, που ακολοιιθούν πιστά τη Θεραπευτική παράόοση των προ-

γόνων τους. Οι Θερcιπευτές που συνάντησε χρησιμοποιούσαν κεριά, αγιασμένο νερό, δρε-
πάνια ι<αι φυσιι<ά πολλά βότcινα.

Οι κάτοικοι των Κcιρπαθίων χρησιμοποιούν τα φυτιι<ά εκχυλίσματα και τα βότανα για Θε-

ραπεία για κάθε είόους αρρώστιες. Ορισμένοι Σλάβοι Σαμάνοι χρησιμοποιούν ξύλινα εί-
όωλα, που αντιπροσωπεύουν τα πνεύματα του όάσους, ενώ ι<άποιοι άλλοι χρησιμοποιούν
αρνίσιο μαλλί ι<αι σπίρτα, Κάποιοι γίνονται Θεραπευτές  και προβλέπουν πετώντας cιπλά τα

φασόλια στο ταψί. Οι περισσότεροι όμως χρησιμοποιούν μόνον την ενέργεια των χεριών
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τους.  Ωστόσο αυτή η πανάρχαια σαμανιστιιtή παράδοση της  ανατολικής  Ευρώπης  ιtινδυ-
νεύει να εξαφανιστεί εντελώς με την εισβολή τοιι δυτικού τρόrιου ζωής.

Ο ΣΑΜΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΙΉ ΤΟγ ΣΚΟΤΟγΣ   `
Η Σιβηρι'α, η παγωιιένη «Γη του Σι<ότους», Θεωρείται ίσως η πιο «κλασιι<ή» περιοχή Σαμα-

νισμού όχι μόνο με την έννοια ότι από ει<ει' προέρχεται η λέξη Sάmdn αλλά ι<ι επειόή ει<ει'

επιβιώνουν -μέχρι ι<αι σήμερα-πάνω από εκατό αυτόχθονες φυλές, που όιατηρούν όιάφο-

ρες αυθεντικές μορ`ρές Σαμανισμού.
Ο  Σαμανισμός  cιποτελεί λοιπόν  ένα  ι<υρίως  σιβηριανό,  κεντρο-ασιατικό  φαινόμενο.

Μια από τις μεγαλύτερες φυλές της Σιβηρίας είναι οι Γιαιtούτ, που πιcπεύουν ότι ένα δέν-

δρο με οκτώ κλαόιά υψώνεται από το «χρυοό αφαλό της Γης» και φθάνει μέχρι τον ουρα-
γό. Ηναι το γνωστό Δένόρο της Ζωής, κεντρικό στοιχείο σε κάθε μορφής Σαμανισμό.

Οι Σαμάνοι των Γιαι<ούτ έχουν για συμμάχους όιάφορα ζώα ι<cιι κυρίως τους αετούς και
τις αρκούόες, που iπως πιcπεύουν-προέρχονται από πνεύματα ανώτερων Σαμάνων. Ει-
όικότερα η cιρι<ούδα Θεωρείται ιερό ζώο και σύμβολο του Σαμάνου, επειδή ει'ναι από τα λί-

γα ζώα που Θεραπεύει τις πληγές του.
Οι Γιαι<ούτ πιcπεύουν ότι ο ι<άθε Σαμάνος  φυλάει την  ψυχή του -ή μια από τις  ψυχές

του- ενσαρι<ωιιένη σε κάποιο ζώο, που το φυλάει ι<ρυφό και μακριά από τον ι<όσμο. «Κα-
yείς δεν μπορεί νcι βρει την εξωτερική ψυχή μου», ιtαυχιούνται συχνά οι μάγοι τους. Μια
ιρορά το χρόνο, όταν λιώσοιJν οι πάγοι ι<αι η Γη σκοτεινιάσει,  εμψανίζονται οι εξωτεριι<ές

ψυχές των μάγων με τη μορφή ζώων. Περιπλανιούνται παντού, cιλλά όεν γίνονται αντιληπτές
παρά μονάχα από τους ίόιους τους μάγους.

Οι δυνατές  ψυχές  ουρλιάζουν ι<cιι ι<άνουν Θόρυβο,  ενώ οι αόύναμες  περιόιαβαίνουν
σιωπηλές.  Συχνά πολεμούν μεταξύ τους  κι αν μια απ` αυτές  νικηθει', τότε ο μάγος  αρρω-
σταίνει ή πεθαίνει. Οι ψυχές των πιο αδύναμων μάγων ενσαρι<ώνονται με τη μορφή Cπ<ύλων,
ενώ των πιο όυνατών με τη μορφή αλόγων, ελαφιών ι<αι αρκούόων.

Ο Σαμάνος της Σιβηρίας Θεωρεί μεγάλη πρόκληση την πραγματοποίηση ενός ταξιόι-
ού στον Κάτω Κόσμο. Η ψυχή του ταξιόεύει στον Κόσμο των Νεκρών πιασμένη από το λαι-
μό ενός γιγαντιαίου ερπετού. Για να γίνει όμως αυτό, διασχι'ζει Θεοσκότεινα όάση και ανε-
βαίνει άφοβα στα ψrιλότερα βουνά. Τελικά ο Σαμάνος βρίσκει μια τρύπα στη Γη ι<ι αρχι'-
ζει το τcιξίδι του προς το Βασι'λειο του Κάτω Κόσμου. Εκεί στη Γη των Νεκρών τα πνεύματα
των ασθενειών αρχίζοιιν να τον ζώνουν απειλrιτιι<ά, αλλά ει<είνος βρίσι<ει τον τρόπο να τ`
αποφύγει.

Στη συνέχεια ο Σαμάνος αντιμετωπίζει τον 'Αρχοντα του Κάτω Κόσμου, που ουρλιάζει
κcιι μουγι<ρίζει σαν μανιασμένος ταύρος. Με τεχνάσματcι και δώρα cιπαλλάσσεται από τη

φοβερή του πcιρουσι'α. Τελιι<ά, επιστρέφει από τον Κάτω Κόσμο πάνω στα φτερά μιας  τε-
ρόστιας αρσενιι<ής χήνας.'Επειτα από όλη αυτήν τη όοι<ιμασία, ο Σαμάνος είναι πλέον σε
Θέση να σώσει τις ψυχές των άλλων Θνrιτών.

Οι αρι<Ούδες Θεωρούνται πολύ σημαντικά ζώα στους λαούς της Σιβηρίας. Οι Γκιλιάκς,
λαός της φυλής των Τουνγκούζων της ανατολικής Σιβηρίcις, έχουν ι<άθε χρόνο τον Ιανου-
άριο, τη γιορτή της αρκούόας: «Η αρκούόα είναι το αντικείμενο της πιο λεπτής φροντι'όας
ενός  ολόκληρου  χωριού  ι<αι  παίζει  τον  κυριότερο  ρόλο  στις  Θρησκευτικές  τελετές»  (Τζ.

Φρέιζερ). Σι<Οτώνουν μια γριά Θηλυκή αρκούόα ι<cιι ανατρέφουν το βρέφος της, χωρίς να

\
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το Θηλάσουν. 'Οταν μεγαλώσει την περιφέρουν στο χωριό ι<cιι Cπα σπίτια, γιατί πιστεύουν ότι

η αρκούδα χαρίζει ευλογία. Αφού την περάσουν από ι<άθε σπίτι, τη όένουν σ' έναν πάσσα-
λο και τη σκοτώνουν με βέλη. Κόβουν το κεφάλι της, το στολίζουν και το τοποΘετούν στο

γιορτινό τραπέζι. Αφού ζητήσοιιν συγνώμη από το πνεύμα της,  ψήνουν το ι<ρέας της ι<αι το
τρώνε. Τέλος χορεύουν όλοι μαζί, μιμούμενοι τις κινήσεις της αρκούόας.

Γιατί όμως όλη αυτή η επιμονή των σιβηριανών λαών στις αρκούδες; Η αρκούόα -παρά
τη σπανιότητά της στη σημερινή εποχή- συνεχίζει να πcιίζει σημαντιι<ό ρόλο στη ζωή των ι<cι-

τοίι<ων.  ΤΟ  τεράcπιο μέγεθός  τrις,  η  αγριότητά της  ι<cιι  η  ακατανίκητη  πείνα ι<αθιστούν την

αρι<ούδα το πιο τρομερό ζώο της Σιβηρίας. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που οι Γκιλιάιtς -αλ-
λά και οι άλλοι λαοί- αντιμετωπίζουν αυτό tο ζώο με όέος ι<αι το περιβάλλουν μ` ένα φωτο-
στέφανο δεισιδαιμονιών. Για παράόειγμα πιστεύουν ότι, αν ι<άποιος σι<οτωθεί παλεύοντας

με μια αρκούόα, η ψυχή του μεταναστεύει Cπο σώμα της!
Δεν Θυσιάζουν όμως μόνον οι Σιβηριανοί την αρι<Ούόα. Οι Αινό -αυτόχθονες στο νησί

Γιέζο της  Ιαπωνίας,  στις  ΚΟυρίλες  ι<αι στη νότια Σαχαλίνη-λατρεύουν ως  Θεό την Καmυί,

όπως ονομάζουν την αρι<ούόα. Παρ' όλα αυτά, τη σι<οτώνουν και την τρώνε, ενώ ντύνονται

με το τομάρι της. `Οταν οι ι<υνηγοί της φυλής σι<Οτώσουν μια αρκούδα κάθονται ιtcιι τη Θαυ-
μάζοιιν, την προσκυνούν ι<αι της προσφέρουν όώρα. Καθώς την τεμαχίζουν, κάνουν τελε-
τές για να εξευμενίσουν το πνεύμα της. Πολλοί μάλιστα από αυτούς περηφανεύονται ότι κα-
τάγονται από την αρι<ούδα, ότι είναι Απόγονοι της Αρκούόας  (Κίmυn Κίmυί sanίιtίrί).

Οι  Σαμάνοι  της  Σιβηρίας  χρησιμοποιούν  αεόόν  πάντα  το  <tμαγιι<ό»  τους  τύμπανο,

φτιαγμένο συνήθως από δέρμα ι<αμήλας ή αλόγου (που πάνω του ζωγραφίζουν το μυστιι<ό
χάρτη των κόσμων στους οποίους ταξιδεύουν) ως μέσο μεταφοράς: ο Θλιβερός ρυθμός του
τους μεταφέρει σε άλλους ι(όσμους, τους βοηθά στην αιJτοσιιγι<έντρωσrι, στην επίτευξη έκ-

αασης, cπο ταξίδι της ψυχής. Γι' αυτό και οι Σαμάνοι των Γιαι<ούτ τραγουόούν «Το Τύμπα-
νο Είναι το 'Αλογό μου».

Οι λαοί της Σιβηρίας τιμούν τον Μεγάλο Θεό, που τον ταυτίζουν με τον ουρανό. Οι Σα-

μογέτες  τον  ονομάζουν  Λ/ουjj,  οι  Τουνγκούσιοι  Μπώγκα και  οι  Μογγόλοι  rενyκρι'.  Οι
Μπουριάτ μιλούν για 55 καλούς Θεούς και 44 ι<αι<Ούς, που μάχονται αόιάκοπα.

Ο Σαμανισμός  της  Σιβηρίας  Θεωρείτcιι ως  ο πλέον αυθεντιι<ός, κυρίως λόγω της γεω-

γραφικής απομόνωσης της περιοχής ι<ι εξαιτίας τού ότι έμεινε μαι<ριά από τις εrιιρροές του
«υλιστιι<Ού» ι<όσμου της Δύσης τα χρόνια της Σοβιετικής'Ενωσης. Η Σιβηρία παρcιμένει έτσι

ένας τεράστιος χώρος μελέτης για φιλόδοξους ανθρωπολόγους.

ΤΟγρΑΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΚΟ ΒογΝΟ
Λίγο νοτιότερα από τη σιβηριανή τάιγι<α απλώνεται μια αχανής  στέπα, που  στο παρελθόν
υπήρξε πέρασμα uλλά και πατρίόα-δεκάδων νομαδιι<ών φυλών, τουρανικής ι<ιιρίως ι<cι-
ταγωγής.  Επρόκειτο  για  μιcι  Θρυλική  γη  ι<ατοιι<ημένη  από  ιιπερι<ινητιι<Ούς  βάρβαρους:  το

μυθιι<ό Τουράν, που στα μάτια των πολιτισμένων λαών συμβόλιζε το σκοτάδι κcιι το Κcικό.
Πριν αι<όμη εξισλαμιcπούν, οι Τούρι<οι της  Κεντρικής Ασίας  ήταν Σαμανιστές αλλά με

έντονες βουόιστιι<ές επιρροές. 'Οταν ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστι'νος έστειλε πρε-

σβευτές στους Τούρι<ους, τους υποόέχτηι<αν πρώτα οι ιερείς τους κcιι τους υπέβαλαν σε μια

τελετή εξαγνισμού, ι<ατά τη όιάρι<εια της οποίας οι Σαμάνοι έπεσαν σε ι<ατάσταση φρενίτι-

όας προκειμένου να διώξουν τα ι<αι<ά πνεύματα που κουβαλούσαν μαζί τους οι Βυζαντινοί!
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'Ηταν έθιμο των Τατάρων ι<ατά την περίοδο του Μεσαίωνα, όσοι πρεσβευτές επισκέπτο-

νταν τον Χαν τους, νcι υποχρεώνονται να περάσουν ανάμεσα από όύο φωτιές, πριν τους επι-
τρcιπεί νcι τον συναντήσοιιν. Η cιιτιολογία ήταν ότι η φωτιά απομάκρυνε τις μαγικές επιρρο-

ές των ξένων.
Οι Τούρι<οι Σαμάνοι πίστειιαν στον Ουρανό-Θεό και Θεωρούσαν ότι μπορούσαν να τον

πλησιάσουν χάρη στους  cιγγελιαφόροιjς  του -αετούς  και γεράιtια- ι<αι χάρη στις  αι<τίνες

φωτός που γονιμοποιούν τα πάντcι. Λάτρευαν το Μεγάλο Δένδρο ι<αι χρησιμοποιούσαν την
εξαγνιστική φωτιά ως φύλαιtα του σπιτιού. Επίσης χρησιμοποιούσαν το ταμπούρλο ως «ου-

ράνια γέφυρα».
'Ολα τα αντιι<είμενα είχαν για τους Τούρκους  ψυχή. Ο λύι<ος ήταν το τοτέμ τους, όπως

άλλωστε ι<αι σε αρι<ετούς άλλους νομαόιιtΟύς λαούς. Οι Θυσίες που γίνονταν συχνά, απο-
σι<Οπούσαν στη όιcιτήρηση τιις  υπάρχουσας  τάξης ι<αι συγκει<ριμένα, στο να μην...  καταρ-

ρεύσει ο ουρcινός πάνω στη Γη κcιι τη όιαλύσει!
Οι νει<ροί πρόγονοι ι<cιι τα πνεύματά τους αποτελούσcιν αντικείμενα λατρείας. Οι ΤΟύρ-

κοι Σαμάνοι πίστευαν ότι οι ψυχές βρίσι<ονται παντού.'Εξω από τον άνθρωπο αλλά και μέ-
σα του, μέσα στο αίμα και στην cιναπνοή του. Οι ψυχές μπορούσαν να βρίσκονται στον ου-
ρανό ι<cιι στrιν «τοτεμική περιοχή των προγόνων». Μπορούσαν να μετενσαρι<ωθούν ιtαι να
ζήσουν με μια άλλη μορφή. Μπορούσαν τέλος να ξαναγυρίσουν ως φαντάσματα, ι<ατατρέ-
χοντας τους ζωντανούς.

ΠΟλύ συνηθισμένες ήταν στους ΤΟύρκους όιάφορες προλήψεις, όπως για παράδειγμα

η συνήθεια να μην πετούν τα κομμένα νύχια τους αλλά να τα στοιβάζουν στις χαραμάόες
των σπιτιών τους,  επειόή πίστευαν ότι Θα τα χρειάζονταν  ι<ατά την  ανάστασή τους!  Συχνά

εφάρμοζcιν ι<αι ομοιοπαθητιιtή μαγεία: όταν ένα παιόί αργούσε να μιλήσει, του έδινcιν να

φάει γλώσσες πουλιών!
Θεωρούσαν τον Κάτω Κόσμο ως αναποόογυρισμένη εικόνα τού εόώ κόσμου. 'Ολα γίνο-

νταν όπως εδώ, αλλά ανάποδα! Γι` αυτό όταν έθαβαν τους νει<ρούς τους, τοποΘετούσαν τα
νεκριι<ά αντιι<είμενα ανάποδα ή τα έσπαζαν, γιατί ό,τι είναι εδώ σπασμένο, στον 'Αλλο Κό-

σμο είναι ανέπαφο.
Οι Τάταροι της Σιβηρίας διέκριναν επτά ή εννέα υπόγειες περιοχές, ενώ οι Σαμογέτες

εννέcι υπόγεια αρώματα. Η νεκρική γεωγραφία των λαών της ι<εντρικής Ασίας είναι περί-
πλοι<η, καθώς εμπλουτίστηκε από Θρησκευτικές ιδέες που ήρθαν από το Νότο.

Ορισμένοι Σαμάνοι από τα Αλτάι 'Ορη συνόδευαν οι ίόιοι τις  ψυχές των νεκρών στον
Κάτω Κόσμο ι<αι -για να μrιν αναγνωριστούν από τα ει<εί πνεύματα- μουντζουρώνονταν με
καιΊνιά. Ο Σαμάνος είχε όηλαόή την εξουσία του ψυχοπομπού και το ψυχοσυνοόευτιι<ό τα-

ξίόι γινόταν με την ευκαιρία του νει<ρώσιμου συμποσίου.
Στους τουρκο-μογγολιι<Ούς λαούς υπάρχει η πίστη στην ύπαρξη του «Κέντρου του Κό-

σμου»,πουείναιτοΚοσμικόΒουνό,τοοποίοσυνόέειγηκαιουρανό.ΓιαπαράδειγμαοιΤά-
τcιροι του Αλτάι φαντόζοντcιι τον μεγάλο Θεό τοιις -τον Μπάι-Ουλγι<άν- να ιtάθεται πάνω σ'

έναχρυσόβουνό.ΟιΤάταροιτουΑμπcικάντοονομάζουν®ΣιόερένιοΒουνό»καιοιΜογ-
γόλοι «Σουμούρ» ή «Σουμέρ».

Η ιόέα ενός ΚΟσμικού Βουνού ως Κέντρου του Κόσμου είναι χcιρακτηριστική των λα-
ών της ι<εντριι<ής Ασίας. Δεν είναι ιΊερίεργο λοιπόν που ο συμβολισμός του Κέντρου ως
Κοσμικού  Βουνού  αποτέλεσε  και  τη  βάση  της  όυτικής  μυστιι<ο-γεωπολιτιι<ής  αντίληψης

-__,
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περι"Αξονα του Κόσμου ή Αξονικής Περιοχής ή Κεντροχώρας (ΗeαrtΙαnd).
Στο Κοσμικό Βουνό σκαρφαλώνει κι ο Σαμάνος στα όνειρά του αλλά ι<cιι ι<ατά τα ει<-

αατικά του ταξι'δια, Ο συμβολ]σμός του Κοσιιιι<ού Βοιινού όεν ει'νcιι άσχετος μ' εκείνον του
Κοσμιι<ού Δένόρου, που υψώνεται Cπο ιtέντρο της Γης, cπον τόπο του «Ομφαλού».

Οι Μογγόλοι φαντάζονται το Κοσμικό Βουνό ως τετράπλευρη πυραμι'όcι, που έχει στην
ι<ορυφή της ένα Δένόρο, όπου οι Θεοι' δένουν τα άλογά τοιις. Σύμφωνα με τους Τατάρους
ένα αι<ριβές αντίγραφο του Ουράνιου Δένόρου βρίσι<εται στον Κάτω ΚόσLιδτΞκαι σ' αυτό ο

βασιλιάς των νεκρών ι<αι οι γιοι του δένουν τ' άλογά τους. Οι ΟΘωμανοί Τούρι<οι τέλος πί-
στευαν Cπο Δένδρο τrις Ζωής, που έχει ένα ει<ατομμύριο φύλλα και πάνω τους ει'ναι γραμ-

μένο το πεπρωμένο ενός Θνητού. Κάθε φορά που κάποιος πεθαίνει, πέφτει από το Δένδρο
κι ένα φύλλο.. .

ΙΝΔΙΑΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΝΙΣ ΜΟΣ
Οι Ινδιάνοι πέρασαν βουβοί σ' ολόκληρη αεόόν την ιστορική τους διαδρομή. Δεν άφησαν
κανένα γραπτό σημάδι, cιν εξαιρέσει κανείς τα αμμογραφήματα των Ναβάχο, ένα είδος ει-
κονιστικής γραφής ή ι<αλύτερα ένας συνόυασμός ζωγραφικής ι<cιι γραφής. Τα αλφάβητα
των Τσερόκι ιtcιι των Σεκόγια επινοήθηι<αν μόλις το  t9ο αιώνα. Και μόλις τις τελευταίες δε-

καετίες  οι Ινόιάνοι Σαμάνοι άρχισαν να ι<αταγράφουν τους  μύθους, τις  παραδόσεις,  την
ιστορι'α αλλά και τις σκέψεις τους.

Στο πνευματιι<ό βασι'λειο των Ινδιάνων δεν υπήρχε ανάγκη για ένα γενιι<ευμένο Θρη-
σκευτιι<ό σύcπημα. Η έννοια του Μεγάλου Πνεύματος  ήταν ι<άτι που εισήγαγαν οι Λευι<οί.
Αισθάνονταν ότι βρι'σι<Ονταν σε συνεχή επαφή με τα πνεύματα ι<αι σεβόντουσαν όλα τα πλά-
σματα της Γης. Πι'στευαν ότι τα πνεύματα επιι<οινωνούσαν με τον κόσμο των ανθρώπων μέ-
σω των ονει'ρων. Για τοιις Ινόιάνοιις, ο άνθρωπος ήταν ένα cιδύναμο πλάσμα, που για να τα
καταφέρει στο σκληρό αγώνα της ζωής χρειαζόταν ι<άποιο σύμμαχο για να τον βοηθά ιtαι
να τον προcπατεύει. Χρειαζόταν τη συνδρομή υπερφυσιι<ών όυνάμεων, που οι Ινδιάνοι απο-
καλούσαν Μανιιού.

Ο νεαρός Ινόιάνος, αφού νήστειjε αυcπηρά ι<cιι στη συνέχεια κcιΘαριζόταν με ατμόλου-
τρο, απομονωνόταν σ' ένα μέρος, όπου νήαευε ι<αι διαλογιζόταν, μέχρι να εξαντληθεί από
την ι<Ούραση. ΤΟ πιο σημαντικό σ' αυτήν τη διαδιι<ασι'α ήταν να Θυμάται τα όνειρα που έβλε-
πε,  τα οποία ιtαι μετέφερε στον πατέρα του,  που  τον καθοόηγούσε ι<ατά τη όιάρκεια της
«μύησής» του. Αν έβλεπε δύο φορές την ίδια «υπερφυσική» δύναμη, δηλαόή ι<άποιο «ισχυ-

ρό» ζώο (αρκούδα, κογιότ, αετό κ.ά.) τότε δενόταν μαζί του για όλη του τη ζωή. Αυτό το ζώο
και το πνεύμα που κουβcιλούσε ήταν ο προστάτης του, το όικό του Μανιτού.

Την ίόια περίοδο, Ο νεαρός Ινόιάνος λάβαινε ενόείξεις για τα cιντικείμενα που Θα cιπο-
τελούσαν το ιερό του «δέμα-φυλαχτό». Αφού τα συγι<έντρωνε ια έφτιcιχνε το δέμα, όεν το
cιποχωριζόταν ποτέ και φρόντιζε να μην ακουμπάει στο έόαφος, επειδή έτσι υπήρχε ο ιtίν-
όυνος να «μολυνθει'» από τις χΘόνιες δυνάμεις.

Στον πνευματικό ιtόσμο των Ινδιάνων υπήρχαν «ευγενιι<ές» κcιι «βάρβαρες» δυνάμεις,
υψηλής ή χαμηλής ποιότητας, Η πιο ισχυρή ήταν ο φωτοδότης'Ηλιος, ενώ για τους πολεμι-
στές ο Κεραυνός. Από τις υποχθόνιες όυνάμεις ξεχώριζε το «Μέγα Τριχωτό Φίδι». Οι ίδιοι

πάντως δεν έκαναν διακρι'σεις ανάμεσα cπα ι<αλά και στα και<ά πνεύματα, καθώς τιμούσαν
ιtcιι προσέφεραν Θυσι'ες και στα δύο.

36
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Για ν' αποκτήσει ένας  Ινόιάνος  σαμανιστιιtές  δυνάμεις,  έιιρεπε να εντοπίσει την πηγή

cιυτών των δυνάμεων ποιι βρίσκεται είτε αα Θε.ι.κά πλάσματcι, ει'τε cπις ψυχές των προγόνων,
ει'τε στα μυθιι<ά ζώα, είτε τέλος σε ιtάποια αντιιtει'μενα ή ι<οσμιι<ές ζώνες. Η απόιαηση τέτοι-

ων δυνάμεων συνόυαζόταν πάντα με την απόκτηοη ενός προστατευτικού πνεύματος. Συνή-
Θως ο Σαμάνος μυούταν από ζώα που γίνονταν και τα προcπατειιτικά του πνεύματα (Μανι-
τού). Το Μανιτού βοηθούσε ι<υρίως στο όιαλογισμό και στην αυτοσυγκέντρωση του Σαμάνου.

Οι Ινδιάνοι πι'στευαν ότι κάθε άνθρωπος όιαθέτει ένα πνεύμα και μια ψυχή. 'Οταν πε-
Θάνει, το πνεύμα του περιφέρεται για λίγο καιρό ι<οντά Cπο μέρος, όπου ζούσε ο νεκρός. Η

ψυχή του όμως ταξιόεύει προς τη Χώρα των Νει<ρών. Η ψυχή παι'ρνει το Μονοπάτι των Νε-
κρών -το Γαλαξι'α- οόηγούμενrι από συγγενει'ς  ι<αι φίλους που έχουν πεθάνει. Ταξιόεύει
yύχτα προς  τα  δυτιι<ά,  όπου  βρίσι<εται η  Αυτοκρατορία των  Νει<ρών.  Εκει' «ζει»  ξεθωρια-

σμένα, άχρωμα και άχαρα.
Για τοιjς Ινδιάνους, βλέπετε, όεν ιιπήρχε «παράόεισος», αλλά ένας μονότονος Κάτω Κό-

σμος. Ο Θάνατος ήταν γι' αυτούς κάτι το οποι'Ο απαιτούσε τελετουργίες ι<άθαρσης. Συνήθι-

ζαν να μεταφέρουν τον/την ετοιμοθάνατο στην ύπαιθρο μακριά από τη σκηνή του/της. 'Οταν
πέθαινε, κατέστρεφαν τα προσωπικά του/της  αντικείμενcι κι ό,τι τον/τη Θύμιζε, ενώ για ι<ά-

ποιο καιρό όεν ανέφεραν και τ' όνομά του/της.
Οι Σιου είχαν τη συνήθεια να «ι<ρατούν» τις ψιιχές ορισμένων νει<ρών για λι'γο ι<αιρό κο-

yτά τους. Αυτό ήταν αποκλειστιιdί ευθύνη των Σαμάνων τους, που είχαν αναπτύξει μια σει-

ρά από σχετικές τεχνιι<ές. Στην αρχή «ιtρατούσαν» μόνον τις  ψυχές ορισμένων Μεγάλων
Αόελφών, αλλά στη συνέχεια άρχισαν να «κρατούν» και τις  ψυχές των ιtαλών ανθρώπων.
Πρcιγματοποιώντας μια ειόιιtή τελετή, ο Σαμάνος «φύλαγε» την ψυχή του πρόσφατα πεθα-

μένου σε μια σι<ηνή. Σκοπός αυτής της διαδιι<ασίας ήταν να εξαγνιστεί η ψυχή του νει<ρού
και κατόπιν -όταν ελευθερωνόταν- να μεταφέρει τη φωνή τοιj λαού στο Μεγάλο Πνεύμα.

Το  1890 η ι<υβέρνηση των ΗΠΑ απαγόρευσε στους  Σιου την τελετή της  «Φύλαξης  τιις

Ψυχής». Δόθηκε μάλιcπα η διαταγή μια συγιtει<ριμένη μέρα ποιι ορι'στηιtε με νόμο, να απε-
\ευθερωθούν όλες οι «ι<ρατημένες» ψυχές!

Ο Ινόιάνος Σαμάνος όεν ήταν ποτέ ένας απλός Θεραπευτής.'Ηταν και οργανωτής του
Ιερού Χορού ι<αι ο φύλακας της παράόοσης της φυλής του. Qς Θεραπευτής γνώριζε καλύ-
τερα από τον καθένα τις Θεραπευτιι<ές ιόιότητες των φυτών, των βοτάνων και των ριζών και
σ' αυτόν ι<ατέφευγαν όσοι αρρώσταιναν. Επι'σης ήταν σε Θέση να εξηγεί τα όνειρα και να
όι'νει διάφορες σοφές ωμβουλές.

Ο Σαμάνος μαζί με τον αρχηγό της φυλής, ετοίμαζε ι<αι την Ιερή Πι'πα, που όσοι ι<άπνιζαν

γι'νονταν «η ίδια η Αλήθεια, χωρίς τίποτε το Ακάθαρτο μέσα τους». Σύμφωνα με την ινόιάνικη
παράδοση, την Ιερή Πι'πα έφερε ένας λευι<ός  βίσονας, ποιι μεταμορφώθηι<ε σε γυναι'ι<α ι<αι

τους είπε: «Με αυτήν την Ιερή ™πα Θα βαόι'σετε πάνω αη Γη... με τη βοήθειά της Θα στει'λετε
τις ιρωνές σας στο Μεγάλο Πνεύμα». Η τελετουργία του ι<απνίσματος της Ιερής Πι'πας γινόταν

μέσα σε μια ιερή σκηνή που συμβόλιζε το σύμπαν, ενώ ο χώρος έξω συμβόλιζε το άπειρο.
Γέμιζαν την Ιερή Πίπα με Κινικίνικ, δηλαόή με αποξηραμένο εσωτερικό φλοιό κόι<κινης

κρανιάς  (cornυs stοΙοnίferο), που είναι πολύ πιι<ρός γι' αυτό ι<cιι τον αναιtάτευαν με στριμ-

μένο καπνό ιtcιι γλυκόριζα. Με το γέμισμα της πίπας γινόταν ένα είδος οραματισμού, όπου
τα πάντα συγκεντρωνόταν συμβολικά μέσα της.'Ετσι η πίπα περιείχε το σύμπαν ι<cιι όσοι την
κάπνιζαν γίνονταν αυτομάτως το ι<έντρο του σύμπαντος.
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Οι Ινόιάνοι Σαμάνοι σέβονται όλα τα πλάσματα της Γης  ι<αι μαθαίνουν να προιρυλάσ-
σονται από τα βλαβερά πλάσματα με τους δικούς τους μαγιι<Ούς τρόπους: «Τα ι<Ουνούπια
όεν σ' ενοχλούν, αν έχεις Θετιι<ά ουναισθήματα. Αυτά όημιουργούν όονήσεις... μπορείς νcι
δημιουργήσεις μια μυρωδιά που να τα απωθει'...  να ελέγχεις όλη την κατάσταση με τις δο-
νήσεις που προιtαλείς» (Βροντερός Κεραυνός, Σαμάνος των Τσερόι<ι).

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤQΝ
Προς τα τέλη του  19ου αιώνα, όταν έγινε αντιληπτό ότι ο αγώνας των Ινόιάνων κατά της ει-

σβολής των Λευι<ών ήταν από ιtάθε άποψη μάταιος, αναπτύχθrικε στους κόλπους των Ινόιά-
νων ένα μεσσιανιι<ού τύπου ει<στατιι<ό ιtίνημα που ονομάστηι<ε Χορός rων ΦανΓαqμάΓων. Η
εμφάνιση αυτής της μυστιι<ιστικής σέκτας  οφείλεται σ' έναν Ινόιάνο «προφήτη» τrις  φυλής

Παγιούτε,  που  γύρω στα  1888 προφήτευσε ότι  Θα συνέβαινε σύντομα μια μεγάλη αλλαγή
στον ι<όσμο, Οι νει<ροί Θα επέστρεφαν και οι Ινόιάνοι Θα γι'νονταν πρωταγωνιστές μιας νέ-
cις πλανητικής αναγέννrισης.

Η  Θρησκεία του ΧΟρού  των  Φαντασμάτων προφήτευε λοιπόν την έλευση μιας  παγι<ό-
σμιας αναγέννησης. Τότε όλοι οι Ινόιάνοι, ζωντανοί και νεκροί, Θα προσι<αλούνταν να ζή-
σοιjν σε μια «αναγεννημένη Γη», Παρασυρμένοι από αυτήν τη μυστιιtιστιιtή όοξασία, αριtε-
τοί Ινόιάνοι πίστεψαν ότι οι παλιές μέρες της δόξcις Θα γύριζαν. Οι βούβαλοι Θα πλήθαιναν

στις  Μεγάλες  Πεδιάόες. Τέλος οι Ινδιάνοι Θα ζούσαν ελεύθεροι cπη χώρα τους, αφού Θα
έόιωχναν τους Λευι<ούς πέρα από το Μεγάλο Νερό. Τόση μεγάλη ήταν η εμπιστοσύνη τους
στη νέα Θρησι<εία, ώστε οι Ινδιάνοι άρχισαν να φτιάχνουν μαγιιtούς «Θώρcικες των πνευμά-
των», που ώπως πι'στευαν- Θα τους ιtαθιστούσαν άτρωτους από τις σφαίρες των Λευι<ών.

Κεντρικό στοιχείο ήταν ένας τελετουργικός χορός,  όπου οι συμμετέχοντες  ένωναν τα
χέρια τους  σε ι<ύκλο ι<αι με αργό συρτό βήμα συντονίζονταν ρυθμιι<ά στο ρυθμό των τρα-

γουόιών. Κάθε τόσο ένας χορευτής έβγαινε από τον κύκλο κι έπεφτε στο χώμα ειtστασια-
σμένος, Αυτή η χορευτιι<ή έι<σταση δεν ήταν παρά ο «Θάνατος» του χορευτή, το οραματικό
του ταξίόι στη Χώρα των Νεκρών, 'Οταν συνερχόταν από την έι<στασή του, γύριζε στην ομή-

γυρη του ι<cιι όιηγούνταν τα οράματα που είχε όει.
ΤΟ σύμβολο του Ιερού Χορού ήταν ο Ουάνμπλ Παλέσι<α (Πιτσιλωτός Αετός), ένα ηλια-

κό πουλί. Σ` αυτό το ιερό πουλί αναφερόταν ι<αι το τραγούόι του Χορού των Φαντασμάτων:
«Ο Πιτσιλωτός  Αετός  έρχεται να με πάρει μαι<ριά...»

Η ορμή της νέας πίστης, που πρόλαβε να διαδοθει' σε αρι<ετές ινόιάνικες φυλές, έσβη-

σε άόοξα ι<αι για πάντα με την τραγωδία στο Πληγωμένο Γόνcιτο της Νότιας Ντακότα (1890).
Η επέμβαση του αμεριι<ανικού στρατού ήταν Θηριώδης. ΠΟλυβόλα σάρωσαν τον ι<αταυλισμό
σκοτώνοντας πάνω από 300 Ινόιάνους που Θάιρτηκαν πρόχειρα σε ομαόιι<ό τάφο.

Εξυπακούετcu ότι η «Θρησι<εία του Χορού των Φαντασμάτων»  (Ghοst-Dance ReΙίgίοn)
δεν είχε ι<αι πολύ σχέση με τον ι<αθεαυτό Σαμανισμό,  εφόσον όεν υπήρχε μύηση και πcι-

ραόοσιαι<ή μυστική ει<παίόευση. 'Ηταν ένα είόος  ινδιάνιι<ης  σέι<τας  εσχατολογιι<ού προσα-
νατολισμού, εφόσον επιι<εντρωνόταν γύρω από το «Τέλος του Κόσμου».

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡQΝ ΦγτQΝ
Ο  Σαμάνος  παίζει  αναμφίβολα  πολύ  σημαντιι<ό  ρόλο  ι<αι  στις  ινδιάνιι<ες  φυλές  τrις  ι<ε-

ντριιtής και νότιας Αμερικής. Δεν είναι μόνον ο μάγος-Θεραπευτής, αλλά και ο οδηγός της
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ψυχής του νεκρού Cπον 'Αλλο Κόσμο. Είνcιι πάντα ο μεσολcιβητής ανάμεσα σε ανθρώπους
κcιι Θεούς ή πνεύματα. γπερασπίζεται τη φυλή του από τα κακά πνεύμcιτα. Επιβάλλει το σε-

βcισμό στις  «cιrιαγορεύσεις». γποόεικνύει τόποιις  ι<υνrιγιού ή  ψαρέματος  για τη φυλή του.
Εξουσιάζει τα καιρικά φαινόμενα, όιευι<Ολύνει τις γέννες, προφητεύει...

Ο σεβασμός τrις φυλής προς τον Σαμάνο δεν οφείλεται τόσο στη μαγικο-Θρηcπ<ευτική
του  Θέση -cιποτέλεσμα τrις  πίστης  ότι έι<cινε Θαύματα-όσο  στις  ει<στατιι<ές  του  ιι<cινότητες,

που του  επιτρέπουν να κάνει μυστικιστικά ταξίόια στον ουρανό,  όπου  μεταφέρει τις  προ-
σευχές των Θνητών στους Θεούς.

Συχνά οι Ινόιάνοι Σαμάνοι υποβοιιθούνται στα εκστατικά τους τCιξίδια από τα «ιερά φυ-

τά»,  που  περιέχουν  ψυχότροπες  ουσίες.  Οι Γιακί του  Μεξικού  κcιπνίζουν τελετουργιι<ά τα
κι'τριναλουλούόιαGenίstαcanαrίensίs,πουπεριέχουνκυτισίνη.ΟιΟυίτσολςκατcιναλώνουν
πεγιότ κcιι οι Ινόιάνοι της  Τσιχουάχουα προσθέτουν στο ποτό τους  Dαtυra ίnοχία.  Συνηθι-

σμένη είναι επίσης και η κατανάλωση των ιερών μανιταριών.
Οι Ινδιάνοι Σαμάνοι πιcπεύουν ότι τα ιερά φυτά ανοίγοιιν τις πύλες του ουρανού κι επι-

τρέπουντηνεπικοινωνίαμετουςΘεούςκαιτονι<όσμοτωνπνευμάτων.Ητελετουργιι<ήχρή-
ση  των  παραισθιισιογόνων  φιjτών  όεν  είναι  ψυχαγωγική  αλλά  «μεταμορφωτική»,  κCιΘώς

βοηθάει τον Σcιμάνο όχι να  ξεφύyει αλλά να  όει. Για τους  Ινδιάνους  τα ιερά φιιτά καταρ-
γούντουςφρcιγμούςανάμεσαστοεπίπεδοτωνανθρώπωνι<αιστοεπίπεόοτωνπνευμάτων.
Όπως λένε χαραι<τηριαικά κCιι οι ίόιοι: «Οι Θεοί γνωρίζουν, τα ιερά ιρυτd μιλάνε».

Το πιο γνωστό ιερό φυτό του Μεξικό είναι ο κάκτος πεγιότ. Ακόμη και σήμερα χρησι-

μοποιείται από τους Σcιμάνους πολλών ινόιόνιι<ων φυλών, που έχουν πρόσφατα συγκροτή-
σει την Αυτόχθονη Ει<κλr`σία της Αμερικής. Το βασιι<ό ιιιυχοτρόπο στοιχείο του πεγιότ είναι

η  μεσκαλίνη,  που  προσφέρει  στους  χρήστες  τrις  ζωηρόχρωμες  εμπειρίες  ι<ι  cισυνήθιστα
οπτικά κι cικουπικά ερεθίσματα. Οι Ινδιάνοι Θεωρούν το φυτό Θε.ι.ι<ό και ταυτίζουν την πε-

ριοχή που φυτρώνει με τον Παράόεισο.
Η συλλογή του πεγιότ γίνεται μια φορά το χρόνο κcιι είναι τελετουργική. Η κατανάλωσή

του γίνετcιι αφού προηγηθούν οι αετικές τελετές ιtάθαρσης, έτσι ώστε να προετοιμαστούν
οιχρήστεςγιατηνψιιχεδελικήμυσταγωγίαπουΘ'ακολουθήσει.Κατάτηδιάρκειατrιςιερής

τελετής,οιΣαμάνοιτραγοιιδάνε:«Οιπροοευχέςμουπετάνε,οιπροσευχέςμουσηι<ώνοντcιι

με τον άνεμο...»
Τα ιερά μανιτάρια που φυτρώνουν στα υγρά βοσκοτόπια προκαλούν κι αυτά πολύχρω-

μες  παραισθήσεις  κι cισυνήθιστους  ήχους.  Οι  Ινδιάνοι τα  σέβοντcιι  και πιστεύουν ότι  «μι-
λούν». Οι Αζτέκοι τα αντιμετωπίζουν κι αυτοί με δέος ι<αι τα αποι<αλούν «Θεία σάρκcι». Γε-

νικώς Θεωρούνται ενσάρκωση του Θείου λόγου.
'ΑλλαφυτάπουχρησιμοποιούνταιείνcιιτολουλούδιRίνeαcοrγmbοsα(Δόξατουπρωινού),

τοαναρριχrιτιι<όφυτόΒαnίsterίορsίscaaρί,απότοοποίοπαρασι<ευάζεταιέναποτόπουσυν-

όέει τον άνθρωπο με το επίπεδο των πνειιμάτων ι<αι ονομάζεται κcιι «κρασι' τrις ψυχής».
ΟιΙνδιάνοιΣcιμάνοιχρrισιμοποιούνεπίσηςκCιιτογνωστόσεόλοιιςμαςκαπνό,πουδια-

Θέτει κι αυτός ναρι<ωτιι<ές ιδιότητες. Κατά τη όιάρκεια μιας τελετής ο Σαμάνος τραβάει μια

ροιιφιιξιάι<απνόι<αιτηστέλνειπροςτονουρcινό,λέγοντcις:«Σουπροσφέρωcιυτόντονι<α-
πνό!»Τέλος  είναι  συχνή  και η χρήση των  βοτάνων,  που  έχουν  μεγάλη  ουμανιστική  αξία,
εφόσον «κάθε βότανο έχει το πνεύμα του»,

\
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Ο ΟΝΕΙΡΟΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΑΜΠΟΡΙΤzΙΝΑΛΣ
«Κατοικούμε σ' αυτήν τrι Γη πριν από την έναρξη του χρόνου. Προερχόμαστε άμεσα από τον
Ονειρόχρονο των όημιουργών Προγόνων μας ... 'Ολοι οι άνθρωποι προήλθαν από μcις. Εκεί-
νοι που  καλλιεργούν τη  Γη,  κατασι<ευάζουν ι<τι'ρια ι<αι ει<τρέφουν  ζώα,  όεν  ανήκουν στο
πνεύμα αυτής της Γης. Πρέπει να φύγουν γιατί ζουν ενάντια στο Νόμο αυτής της Γης».

Με  αυτά  τα  παράξενα λόγια  cιπάντησε  ο γεροντότερος  σοφός  μιας  ιρυλής  στην  Αυ-
αραλία στους αρχαιολόγους, που υnΟστήριξαν ότι οι Αμπορίτζιναλς ήρθαν στη χώρα πριν
από 60.000 χρόνια. Σε πει'σμα της συμβατικής επιστήμης, οι αυτόχθονες Αμπορι'τζιναλς της
Αυστραλίας  υποστηρίζουν ότι όημιουργήθηκαν πριν από πάρα πολλά χρόνια,  στον Ι(αιρό
του Ονείρου  (Dreamtίme). Οι αυτόχθονες πιστεύουν ότι ο κόσμος μcις όημιουργήθηι<ε με
κάποια αρχέγονη όιαόικασία, όταν το σύμπαν μας ήταν cιιtόμη σε νάρκη. Τότε άρχισε ο Και-

ρός του Ονει'ροιJ, που όιάρκεσε «μια αιωνιότητα μέσα στην αιωνιότητα».
Στην αρχή ήταν ο γπέρτατος Δημιουργός, Ο οποίος μεταμφιεζόταν συχνά σε ουράνιο

τόξο. Ο Δημιουργός σύρθηκε πάνω στη Γη, βγάζοντας από τη νάρι<η τους βοηθούς του, τα
όντα-δημιουργούς. Τα περιπλανώμενα όντα-δημιουργοί άφησαν πίσω τους ένα ι'χνος στrιν
πνευματική  ουσι'α  της  Γης,  το  Ονει'ρεμα  (Dreamίng).  Κάθε  ζωντανό  πλάσμα  έχει  ιtαι  το
Ονείρεμά του. Το Ονείρεμα ι<άποιου ανθρώπου συνήθως είναι κάποιο ζώο προς τιμήν του
οποίου είναι υποχρεωμένος να ι<ατασι<ευάσει ένα τοτέμ.

Οι ιΘαγενείς της Αυστραλίας, όταν μιλούν για τις όυνάμεις που όημιούργησαν τον κό-
σμο, τις αποκαλούν «οι Πρόγονοι' μας». Στη μαιtρινή εποχή της όημιουργίας του κόσμου, Οι
Πρόγονοι κινούνταν σ` ένα αόιαφοροποίητο πεόίο, όπως οι Αμπορίτζιναλς μετακινούνταν
στις  cιχανείς  ερημιιtές ει<τάσεις της χώρας τους.

Οι ιΘαγενείς της Αυστραλίας συνηθι'ζουν να διrιγούνται ιστορίες του Ονειρόχρονου. Αυ-
τές προει<τείνουν τη cπjμπαντική και ψυχική συνείόηση όχι μόνον σε ι<άθε ζωντανό πλάσμα,
αλλά επίσης ιtαι σ' όλα τα cιρχέγονα cποιχεία, όυνάμεις ι<αι αρχές. Από την άλλη, η ιερή τέ-

χνη των ιΘαγενών υπονοεί μια όιαρκή όιαόιι<ασία μετουσι'ωσης της ι<αθαρής ενέργειας σε

μορφές, τη μεταμόρφωση των προγονικών δυνάμεων σε ζώα, των ζώων σε ανθρώπους και
των ανθρώπων, μέσω της βαφής ι<cιι των τελετουργικών ενόυμcισιών, σε προγονιι<ές όυνά-

μεις. Η μουσιι<ή ως ιερή τέχνη ενώνει τη συνείόηση με τους αόρατους νόμους ι<αι τcι ενερ-
γειαι<ά πρότυπα της Φύσης.

Ο Σαμάνος στους Αμπορίτζιναλς ονομάζεται Κυrdαίtche και κατέχει ι<υρίαρχη Θέσιι. Οι
διαόιιtασι'ες  μύησης  των  Σαμάνων  περιλαμβάνουν  νηστεία,  λιΘοβολισμό,  πυροβασι'α  ι<αι
χάρcιγμα επώδυνων οιιλών στο σώμα τους. Σύμφωνα με τους μύθους τους, Οι Σαμάνοι μπο-
ρούσαν να «πετούν στον αέρα» (ένας τρόπος ερμηνείας του ει<στατικού ταξιόιού).

Ανάμεσα στα ι<αθήι<Οντα του Αμπορίτζιναλ Σαμάνου ήταν κcιι η Θεραπεία των ασθενει-
ών, ο εντοπισμός τροφής ι<αι νερού για τη φυλή και η πρόκληση βροχής. Το καθήκον του
Βροχοποιού  επιτυγχανόταν  με  το Χορό της  Βροχής.  Οι  Σαμάνοι  εφάρμοζαν  σιιχνά  και
«μαύρη μιμητική μcιγείcι» ι<ατασι<ευάζοντας  ξύλινα ομοιώματα του εχθρού τους και ρίχνο-

ντάς τα αη φωτις. Εφάρμοζαν επι'σης  και την πραι<τιι<ή «γυιο» χρησιμοποιώντας ένα κό-
ι<αλο, που πίστευαν ότι εξαπέλυε μια αόρατη σφήνα που τρυπούσε το πνεύμα του εχθρού.

Για να πέσουν πιο εύι<Ολα σε έκσταση, οι Σαμάνοι μασούσαν το mτουρι, που προερ-
χόταν από τα τριμμένα φύλλα ενός Θάμνου με ψυχότροπες ιδιότητες. Η προετοιμασία του
mτουρι ήταν τελετουργιι<ή και η γνώση της μεταβιβαζόταν από τους γηραιότερους στους
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γεότερους.  Στα  ει<στατιι<ά τους  ταξίόια οι  Σαμάνοι των Αμπορίτζιναλς  επισκέπτονταν τον

Ονειρόχρονό  απ'  όπου  ξεπήόησαν  τα  πάντα.  Το  ίδιο  συνέβαινε  ι<αι  με  το  Θάνατο,  που
εκλαμβανόταν ως τρόπος για τη μετάβαση στον Ονειρόχρονο. Ο Θάνατος Θεωρείται ως μια
όιαδικασι'α μετουσι'ωσης  προς την αρχέγονη προγονική μορφή, απ' όπου στη συνέχεια η
ζωή αναγεννιέται με νέες δυνcιτότητες.

Γιcι τους  Αμπορίτζιναλς  το υιυrυ  (ή ΑΥers)  δεν είναι απλά ένας  καταπληκτικός  κοκκι-

γωπόςβράχοςπουβρίσι<εταιστηνι<αρδιάτηςΑυστραλίας.Πιστεύουνότιόχιμόνονείναιτο

Κέντρο του Κόσμου, αλλά ι<ι ένας ιερός τόπος γεμάτος από τους συμβολισμούς της Εποχής
του Ονείρου. Είναι το πιο γνωστό αξιοθέατο της Αυcπραλίας ι<cιι για τους Αμπορίτζιναλς, το

μεγαλύτερο μνημείο από την Εποχή του Ονείρου.
Η πεποίθηση ότι τα πάντα, από την αστρική ύλη μέχρι τους μικροοργανισμούς και τον

dνθρωπο, μοιράζονται τη συνείδηση της  πρωταρχικής  δημιουργιι<ής  όύναμης  ει'ναι ι<Οινή
C7το Σαμανισμό. Ο Ονειρόχρονος  είναι για τους  Αμπορίτζιναλς  η κοινή μήτρα,  απ` όπου
εκλύθηκcινταπάντα.Τοφυσικόι<αιτομετcιφιισιι<όαλληλοσυνδέονται,ενώδενυπάρχειόια-
χωρισμός ανάμεσα στον ορατό και στον αόρατο ι<όσμο. Qστόσο μόνον ο Σαμάνος μπορεί
νQ ταξιδεύει σ' αυτούς τους κόσμους ι<αι αυτό, επειόή μόνον αυτός μπορεί ι<αι ακροβατει'
επιόέξια ανάμεσά τους.
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ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ  ΜΑΓΕΙΑ

ν ιιπάρχει μια περιοχή στον κόσμο, όπου η μαγεία συνεχίζει να παίζει σημcιντικό

ρόλο στην καθημερινή ζωή των cινθρώπων, αυτή είναι ανcιμφίβολα η υποσαχά-
ριος Αφρική. Εκεί η μαγεία εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο ι<ομμάτι της

Χωρίςυπερβολή,ημαγείαΘεωρείταιυπεύθιινησχεδόνγιαό,τισιιμβαίνει

Cποιις  ανθρώπους , ιόιαίτερα μάλιστα όταν ιιρόκειτcιι για όυσάρεστα γεγονότcι.

Οι Αφρικανοί πιστεύοιjν ότι κανείς  δεν πεθαίνει από «φυσιι<ά cιίτια».  Εκλαμβάνουν το

Θάνατο ως αποτέλεσμα τrις αμυντικής cιδυναμίας του Θύματος απένcιντι στις επιθέqεις των

μόγων,  οι οποίοι κατέχουν μυστικές  τεχνικές  και διαθέτουν ένα ολόκληρο μαγιι<ό «οπλο-
Cπάσιο».  Στrιν Αφρική χρησιμοποιούνται ακόμη κcιι σήμερα «μcιγικά όπλα»,  όπως το περι-

βόητοJλ:όμιια,πουπιστεύεταιότιπροκαλούνι<ακόκαιΘάνcιτοστουςεχθρούςτωνμάγων.
Παράτογεγονόςότιηπρακτιι<ήμcιγείαείναιαρκετάδιcιδεδομένηστηΜαύρη'Ηπειρο,

οι  κάτοικοί  της  -αι<όμη  κcιι  όσοι  προσrιλυτίστηι<αν  στις  μονοθε.ι.στιι<ές  Θρησι<είες-  εξαι<ο-

λουθούν να λατρεύουν τα πνεύματα.
Η ι<αι<ή φήμη της  αφρικανικής  πνευματιι<ής  λατρείcις  οιρείλεται στους χριστιανούς  ιε-

ραnόστολους  του  19ου  αιώνα,  που  χωρίς  δεύτερη σι<έψη αποφάσισαν να τιιν  καταχωρή-
σουνσταγραπτάτουςκείμενααπλάωςμαyει'α.Qστόσοηευρωπα.ι.ι<ήπροσέγγισητουcιφρι-
κανικούπνευματισμούήτcινπάνταγεμάτηπροι<αταλήψειςι<cιιουσιαστικήάγνοια.Οιπερισ-

σότεροιΕυρωπαίοιμελετητέςμιλούσανγιατrινΑφριι<ήυποτιμητικάκcιι-τοχειρότερο-επι-

φανειαι<ά.'ΕβλεπανμόνοτηνεπιφάνειατουποταμούκcιιαγνοούοαντικρυβότανCιπόκάτω.
ΑλλάγιαναΊ<Cιταλάβειι<ανείςτηζωήμέσασ'ένcινποταμό,Θαπρέπειναείνcιιψάρι...

Πέραόμωςαπότηναρνητικήαυτήστάση,υπήρξανμελετητέςπουuνι<cιιπροσέγγισcιντο

cιντικείμενότουςμετονορΘολογιστικότρόποτηςΔύσης-μετέφερανσrιμαντιι<έςπληροιρορίες

γιατημcιγείατrίςΜαύρrιςΗrιείρου.ΑνάμεσάτουςοΕ.Β.ΤyΙοrπουμετοκλασικότουέργο
Ρrι.mιtι.νeCυJfure(JΤρωτόγονοςJ7ολιrιqμός,1871)τείνειναδιcιχωρίσειτημαγείααπότονΑπο-

κρυφισμό.Αλλάι<αιοφιλόσοφοςLυcίenLeνy-ΒrυhΙπουαναφέρεταισεμια«προλογική»Ί<cιι

σεμια«επιcπημονική»αέψηίοιJ7νευjjαrιιtε'ςΛειrουρyι'εςστιςΚαrώιερεςΚοινωνι'ες,1910).

καθημερινότητας.



ΜΑΓΕΙΑ: Η ΑΠΟΚΡγΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟγ ΚΟΣΜογ

Αι<όμη ο Βρετανός Ο. R. F. Fοrtυne που έγραψε την πρώτη ανθρωπολογιι<ή μελέτη με
τι'τλο Sοrcerets οf DοbU (Μάyοι rου Λ/rο'μπου,  1932) για την πρcιι<τική μαγεία βάνrα, βάσει
των προσωπικών του παρατηρήσεων σε ένα από τα νησιά κοντά στη Νέα Γουινέα. Ο αν-

e.ρωπ.ολ6γ?ςΞ..Ξ.ΕνansFτ_ίιchaτdπουστοέρΎοτουwίtchcιaΠΟιac;esαndΜagίcamοngthe Ρz.Ξnde (Μάγ.ισσε_ς,  Μαντείια και Μαγεία στους Αζάντε,  1937)  περιέγραψ;τη μαγείέ
των Αζάντε στο νότιο Σοιιδάν κ.ά,

Σε μια ι<οινωνία, όπου οι δεισιδαιμονίες ει'ναι τρόπος ζωής, τα ξόρκια ι<αι η μαγει'α ει'-
ναι ι<άτι πολύ συνηθισμένο. Στην Αφρική, όπου Θεωρούν ότι οι cιρρώστιες είναι απόρροια
«μαύρης  μαγει'ας»,  οι Θυσι'ες  ζώων και οι ειόικές  τελετές  για τον εξορΊασμό των «ι<αι<ών

πνευμάτων» είναι καθημερινό φαινόμενο.
Ένας αξιωματούχος από τιιν Αι<τή του Ελεφαντοστού παραόέχεται: «Εόώ η μαγει'α απο-

τελείτιινπρώτηαιτι'αΘανάτου»!Μέχριτο1983διατηρούντανστηχώραέναςτοmκόςνόμος,
Ολεγόμενος«ΝόμοςτουΔιαβόλου»,πουαποδεχότανωςνόμιμητηόολοφονίαμεμαγικούς
τρόπους, αρκει' να μην εντοπιζόταν ιtάποια σχέση ανάμεσα στο μάγο και στο Θύμα του!

Qστόσο υπάρχουν κι αυτοι' που διαφωνούν, ιόιαίτερα όσον αφορά τη συχνή χρήση της

μαύρης  μαγείας.  «Δεν άι<ουσα ότι ι<άποιος  Κομιάν  (ιερέας)  έκανε ποτέ συμφωνία με τον
Διάβολο.ΚατάτηόιάρκειατηςμύησηςορκιζόμαστεότιΘαχρησιμοποιούμετιςόυνάμειςμας
cιποκλειστιι<ά για το Ι(αλό. Αν προόώσουμε αυτήν την αρχή, τότε τα πνεύματα Θα μcις εγι<α-
ταλείψουνι<αιΘαχάσουμετιςόυνάμειςμcις»,ει'πεχαρακτηριστικάέναςΑφριι<ανόςιερέας.

Ο ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ
ΣυχνάυπάρχεισύγχυσηανάμεσαστοΦετιχισμόκαιστηναφρικανικήμαγει'α.Οόροςφεπ-
χjcψός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Πορτογάλους εξερευνητές των αρχών
τουΙ5ουαιώναγιατηνπεριγραφήτωνπαγανιστιι<ώνΘρησι<ειώντηςΑφριι<ήςι<αισυγι<ει<ρι-

μένα, για την περιγραφή των λατρευτιι<ών τους ειδώλων.
ΤΟ φετίχ είναι ιtάποιο τελετουργιιtό αντικει'μενο, συνήθως ένα άγαλμα ή μια μάσκα. Οι

Αφρικανοί πιστεύουν ότι περιέχει απόκρυφες όυνάμεις, επειόή τοποΘετει'ται πάνω του ένα

ιιυαιι<ό μίγμα από βότανα ι<αι αι'ιια ζώων. Το φετίχ δεν λατρεύεται ως  Θε.ι.κό, αλλά εκλcιμ-

βάνεται ως εργαλει'Ο για επικοινωνι'α με τα πνεύματα.
Συνήθως κάθε ομάδα έχει το όικό της φετι'χ. Η μυ™κή ι<οινότητα των ιιολεμιστών έχει

στηφύλcιξήτηςέναπρογονιι<όφετίχ,πουπροστcιτεύειαπότιινήττακαιτησιdαβιά.Παρο-

μοι'ως  το φετίχ των γυναικών τις  προστατεύει από τη στειρότητα,  τις  αιιοβολές  ι<αι τα ατυ
χήματα ιtατά τον τοι<ετό.

Σήμερα ο Φετιχισμός  Θεωρείται ι<άτι παραπάνω από ένα cιπλό λατρευτικό σύμπλεγμα.
Οόροςcιπόιιόνοςτου-ιιολονότιχρησιμοποιείτcιικιαπότουςΑφρικcινούς-Θεωρείταιυπο-
τιμητιι<ός.  «Αυτό αποτελει' περίπτωση ιιιοΘεσι'ας  μιας  ι<αταπιεστιι<ής λέξης  από τον ι'διο τον

καταπιεστή», λέει ο Κλοντ-Χελέν Περότ, ι<αθηγητής Αφρικανιι<ών Σ:ιιουδών στη Σορβόννιι.

ΟΦετιχισιιόςπιαεύεταιότιπροήλθεαrιότηνπεριοχήπουείναισήμεραγνωστήωςΓκά-
να,  απ' όπου μια αρχαι'α παγανιστική Θρrισι<εία απλώθηι<ε γρήγορα στη όιιτιι<ή Αφριι<ή ι<αι

γνώρισε μεγάλn αι<μή Cπην Αι<τή του Ελεφαντοcπού cπις αρχές του  Ι8ου αιώνα. Σήμερα η
πρcικτική αυτής της Θρησι<ει'ας είναι όιcιόεδομένn σε αρι<ετές χώρες , συμπεριλαμβανομέ-

νων της Νιγrιρίας και τιις Μπένιν.

Αντι'Θετα με τις περισσότερες Θρησκείες που ζιιτούν από τους πιστούς τους  να ι(άνουν
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μιαζωήΘιισι'εςγιαναιιάρουνωςανταιιοιβήτιιν«cιιώνιαζωή»,οσι<οπόςτουΦετιχισμούεί-
ναιναιιετύχειό,τιι<αλύτερογιατονοπαδότουκαιμάλιcπα,εδώ-και-τώρα.

ΟιοιιCιδοίτουΦετιχιομούπιCπεύοιινότιέχουνστενήεπαφήμεταπνεύμcιτα:αποόίδουν
σ'αυτότιμές,Θυσιόζονταςκαιπραγματοποιώντcιςτελετέςκαιωςανταμοιβή-ταπνεύμα-
τα τοιις προστατεύουν αnό την πείνα και τις  cιρρώστιες. Αν τα πνεύμcιτα δεν τηρήσουν τη
συμψωνία,τότεοιοπcιδοίτουςμnορούνναπαρcιιτηθούναπότιινπίcπητουςσ`αυτόκαινα
εισαγάγουν στην τοmκή τους  κουλτούρα άλλcι,  nιο «πετυχημένcι» πνεύιιατα αιιό μcιι<ρινές
περιοχές.

Κάτι τέτοιο φcιίνετcιι ότι συνέβη στους  Ανουί, μια φυλή που  ζούσε στα νοτιοανcιτολικά

τηςΓκάνα.Γιαμιαμεγάληεπιδημίαnανούκλας-πουει<δnλώθηι<ετοΙ890ι<cιιι<όcπισεrιολ-

λέςζωές-ι<cιτηγορήθηι<ανότιέφταιγcινταnνεύματατηςφυλής,επειδήcιιιοδείχτηκcwανί-

καναναπροσφέρουνπροστcισία.Οιεπιζήσαντεςnερπότησαν600χλμ.μέχριτηγειτονιι<ή
ΜιιουρκwαΦάσομεCntοπόναεισέλθουνστηνπεριοχήςτηςφυλήςΜπόμποι<αινα<ώύ
ψουν» λcιΘραία τα πνεύματά της!

ΤΈΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΡΟΧΗΣ
ΗΑφρικήείναιμιατεράcπιαήπειρος,τριιιλόσιασεέκτασηαnότηνΕυρώnη,ιιουμαcπίζε-
ταισυχνάcιnόμεγάλεςπεριόόουςξηρcισι'cις.Ει<τόςαπότιςέρημους-ιιουι<αταλcιμβdνουν

ιιόνω cιπό το  1/3 της έκτcιοης της-και οι σαβόνες της Αφριι<ής rιλήττονται ανό ταιαά δια-

στήματααπόξιιρcισι'cι.Πολλέςφορέςηι<ατάστασηείνcιιαπελπιcπικήκαιμεγάλοιnλrιΘυσμοί

ιιποφέροιινCιπόόίψα,πείνακιαρρώστιες,εκλιπαρώντcιςτονουρcινόγιαλίγη«Θε.Ική»βρο-
χή, που χcιρίζει ζωή γονιμοποιώντας τη γr`.

Ηβροχήείνcιιτοσπέρματουουρανού.Μόνομ'αυτότο«ουράνιοσπέρμcι»ηγημπορεί
ναδώσειβλάcπrισηκαικcιρπούς,απόταοποίαεξcιρτώντcιιόλοιοιετερότροφοιοργcινισμοί,
δηλcιδήταζώακαιοόνθρωπος.Στηνnροσπάθειάτουςναcινcιγι<άσουντονουρανόναρί-

ξειτοσπέρματουστnγιι,οιάνθρωποιεφάρμοζαναrιόπολύπαλιάτηλεγόμενηyονjμιjαί'μι-
μιιπκt}' jJαyει'α.  Συνήθως  έβγαινcιν  μcιζικά  από  τις  σπιιλιές  κόνοντcις  ανοικτά  έρωτcι,  rιι-
στεύοντας  ότι μ` αυτόν τον τρόπο Θα ερεθιζότcw ο ουρcινός  ι<cιι Cπη συνέχεια Θα έκcινε ι<ι

εκείνος το ίόιο...
Ηβροχήείναιτοελιξίριοτηςζωής.ΣχεδόνπcιντούστηνΑφρικήηβροχήβρίσκετc»στη

αέψητωνανθρώπωνκιαποτελείΘέμαι<αθημερινώνσυζηήσεων.ΑνΘέλουνναειιχηθούν
σεκάποιονκcιλότcιξίδι,τουλένε«πήγαMιιετηβροχή»ή«έλαπίσωμετηβροχή»:ΕναπCιι-

όίπουγεννιέτcιισεμιακαλήχρονιά,παίρνεισυχνάτοόνομαΑυrός-Που-ΉρΘε-Με-rιί-Βρο-
χ]7', ενώ εκείνο που γεννιέται ο' εποχή ξrιρασίας  παίρνει το όνομα Αι;rός-J7οL;-ΉρΘε-Αj7ό-
Τιιν-Ξεραμένη-Κοιλάbα.

ΣτηΜαύρn'ΗnειροανέκαθενΘεωρούντcινσrιμαντικέςοιτελετέςγιατιινπρόκλησηβρο-
χής,μιααποcπολήπουαναλάβαινεσυχνάοΒροχοrιοιός.Αιιτόςδενήτcwπcιράομάγος-Θε-

ραπευτής,πουσεκάποιεςφυλέςήτανταυτόχροναι<αιφύλαρχος.Νατιγράιρειογνωστός
ανθρωrιολόγοςΙ.G.FrazerγιατηνταύτισηΒροχοποιού-φύλcιρχου:

rΙολύπαλιά,οαρχιιγόςήτανοιιεγάλοςΒροχοnοιόςτηςφιιλής.Μεριι<οίαρχηγοίδεν

επέτρειιαν σε ι<ανέναν όλλο να τους συναγωνιστεί, αnό φόβο μήπως κόποιος ιιετψ
χημένοςΒροχοποιόςεκλεγείαρχηγός.γrιήρχεειιίσηςκιέναςόλλοςλόγος:οΒρο-
χοnοιόςήτcινβέβαιοότιΘαπλούτιζε,ανκέρδιζετηγενικήεκtίμησηκαιήτcΝσαφές
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ότιοαρχηγόςόενάιρηνεποτέιtάποιονάλλοναείναιrιιοπλούσιοςαπ'αυτόν.ΟΒρο-
χοποιόςαcπ<ει'τεράστιοέλεγχοπάνωστουςανθρώπουςι<αιει'ναιπολύσημαντικόαυ-

τή η λειτουργία να συνόέεται με τη βασιλεία.

Ο βασιλιάς ήταν συχνά στην Αφριι<ή και ο «κυρίαρχος της βροχής», όπως ο Πέρσιις βασ]
λιάς περηφανευόταν ότι ήταν «κυρι'αρχος των υόάτων».

Ο  Βροχοποιός  κάνει  επι'κλrιση  στους  προγόνους,  για  να  «κλάψουν».  Κάνει  επι'κλησι
στονουρανό,γιαναμαζέψειτασύννεφαι<αιναστει'λειβροχές.Συνήθωςπροσπαθείναφέ

ρει τη βροχή μ' έναν τελετουργιι<ό αργόρυθμο χορό, τον ιίt'μπα, συνοδεία όύο τύμπανων. C
ι<ι'μπαξεκινάεινωρι'ςτηναυγήκαιτελειώνειτοσούρουπο,ξεθεώνονταςτουςγεμάτουςσκό
νη και ιόρώτα χορευτές.

Σεπεριόόουςξηρασι'αςοΒροχοποιόςντύνεταισταμαύρα-σεένδειξη«πένθους»-ενά
οι υπόλοιποι άνθρωποι για να βοηθήσουν την ι<ατάστcιση Θυσιάζουν μαύρα πουλιά ιtαι μαύ.

ρα οιιtόσιτα ζώα στους  τάφους  των νεκρών προγόνων τους.  Σε ιtάποιες  περιπτώσεις  Θυ.
σιάζετcιι ένα μαύρο ώπως τα σύννεφα τrις βροχής- μοωtάρι κcιι τα έντερά του σκορπι'ζο.
νται πάνω στους τάφους των νει<ρών αρχηγών.

Αι<όμη σε περιόόους που ει'ναι πολύ μεγάλη η ανάγι<η για βροχή, αποφεύγονται οι πρά-

ξεις που «στερεύουν τη βροχή»: δεν οργώνουν, δεν ξεχερσώνουν τη γη, όεν ι<όβουν χόρτα
για να ι<άνουν ιιιάθες,  δεν ευνουχι'ζουν μοcDtάρια και δεν πίνουν νερό όρθιοι. Τέλος όεν
σκοτώνουνερπετάκαι-ι<υρίως-ι<ροιtόόειλουςκcιιόεναγγι'ζουντοδένόροπάνωστοοποίο
πιστεύουν ότι φωλιάζει το «πουλι' της αστραπής».

Η εμφάνιση  πολλών φιόιών συνήθως  Θεωρείται  καλό σημάόι  για την έλευση βροχής.
Στην Αφριι<ή βλέπουν τα φι'όια οαν μετενσαρι<ώσεις των νει<ρών προγόνων. Τα τιμούν όχι

μόνο  ζωγραφι'ζοντάς  τα  με  συμβολικές  ι<υματιστές  γραμιιές  αλλά  κcιι  με  ειόιι<ές  τελετές

Ξ=ΞΞΞ:Ξ:::::ΞΞ::Ξ::::Ξ:::;;;;;;;;;:;;§;;;;Ξ:±±!±gι!!siιΕs±±ρικίςίιπeίπψει

ΤΟΤΕΜ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟγ
Στην Αφρική υπάρχουν αι<όμη cινθρώmνες ι<οινωνι'ες που άλλαξαν ελάχιστα από τη Νεολι-
ΘικήΕποχή,πράγμαπουσημαίνειότικαιημcιγει'αεδώόεναπέχειπολύαπόει<ει'νητωνμα-
κρινών μας προγόνων.

'Οπως  και  στις  υπόλοιπες  σαμανιι<ές  περιοχές  του πλανήτη  μας  (Σιβιιρι'α,  Μογγολι'Cι,

Αμερική, Αυστραλία),  έτσι ι<αι στrιν Αφριιtή ο Τοτεμιομός ανθεί. Η κάθε φατρία έχει το το-

τέμ της.Ένας άνθρωπος, το όνομα και το πνεύμα του συνθέτουν μια αδιάσπαστη τριαόιι<ή
ενότητα. ΤΟ όνομα του ανθρώπου προέρχεται από το όνομα του ζώου ή φυτού που Θεωρει'-
ται τοτέμ της φcιτρίας του.

Κανένα μέλος φατρίας όεν έχει το δικαίωμα να φάει το ι<ρέας του τοτεμικού ζώου ή να
συνομιλήσει με άτομο άλλης φυλής που έφαγε παρόμοιο ι<ρέας. Εκτός από τις όεισιδαιμο-
νίες,  το τοτεμικό σύστημα εξυπηρετει' ι<cιι τις  σι<οπιμότητες  επιβίωσης  της  ομάόας.  Παρα-

δει'γματος χάριν αποτρέπουν την αιμομιξι'α εφόσον απαγορεύεται να παντρευτούν άτομα
που έχοιιν ίόιο τοτέμ, nου σιιμαι'νει ότι ενόεχοιιένως προέρχονται cιπό έναν ι<οινό πρόγονο.

Η Αφριι<ή είναι επι'σης η ήπειρος των ταμπού.  Μερικό από αυτά εξυπηρετούν σκοπι-

μότητες,  όπως  για παράόειγμα το ότι όεν  επιτρέπεται  στις  γυναι'ι<ες  να τρώνε κρέας.  Το
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κρέας  Θεωρείται  πολυτέλεια  ι<αι πρέπει  να φυλάγετcιι για τους  πολεμιστές  ι<αι τους  ι<υνιι-

γούς  της  φιιλής,  που  χρειάζονται περισσότερη  ενέβγεια  αλλά  κcιι «επιθετικότητcι»,  Cιποτέ-
λεσμcι των ορμονών που βρίσι<ονται στο ι<ρέας.

Σεμεριι<έςφυλές,ότcινγεννιούνταιδίόυμα,τοέναπρέπεινασκοτωθεί,γιατίπιστεύουν

ότιτοένααπόταδύοείναιπαιόίτουΔιαβόλου.Στηνπραγματικότηταόμωςτοκάνουναυτό

γιατίηοιι<ογένειαδενμπορείναCιναθρέψειι<αιταδυοπαιόιάταυτόχρονcLΗπενίατέχνες
κατεργάζεται...

ΣτηΜαόcιγασκάρηοιπολεμιστέςcιπcιγορεύεταιναιράνεορισμέναφαγητά,γιατί-σύμ-

φωναμετιςαρχέςτrιςομοιοπαθrιτικήςμαγείας-φοβούνταιότιΘαμολυνθούναπότκCινε-
nιΘύμητεςιδιότητέςτους.'Ετσιcιπαγορεύετcιιναφάνει<ρέcιςσι<αντζόχοιρου,επειδήτοζώο

αυτό έχει την τάση να μαζεύεται, όταν είναι σε κι'νδιjνο ι<ι όποιος ι:ο φόει, μπορεί να γίνει

δειλός ι<cιι συνεσταλμένος κατά την ώρα τrις  μάχιις! 'ΟτCw οι άνδρες λείπουν στη μάχη, οι

γυναίκες τους χορεύουν ασταμάτητα πιστεύοντας  ότι μ' αυτόν τον τρόπο τους  μεταόίδουν
δύνcιμη και ι<αλή τύχη.

Η ΤmΣΗ ΤΩΝ ΜΑΓQΝ
Ημύησηαημαγεία,τόσοτωνανδρώνόσοκαιτωνγυναικών,αποτελείένασημcιντικόκαι
ιδιαίτεροι<εφάλcιιοστηναφριι<ανιι<ήμαγείcι.Μεταξύάλλωνrιολύτιμεςπληροφορίεςγιατα

ΘέμαβρίσκεικcινείςστοWιtcJιcn3#αndSοrceryι.ΩΕαsfΑfrjca(rυναιιtει'ακαιΑνόριιttί'Μα-

yει'α σιην Αν. Αφριjq',  1963)  των Ι. ΜίddΙetοn κCιι Ει Wίnter.
Ομάγοςπιστεύειότιοιίδιεςαιτίεςπαράγουνπάντοτεταίδιααποτελέσματα.Στιςπρω-

τόγονες ι<οινωνίες όεν υπάρχει αεδόν κανείς που να μην cιναι<ατεύεται με τη μcιγεία. Το
ανθρώπινο  σώμα  είνcιι  cιπλά  ένα  εύθραυστο,  γήινο  δοχείο  γεμάτο  με  Θε.ι.ι<ό  κcιι  αθάνcιτο
πνεύμα.

ν,ψiΞΞ#Τμοι:fμ::ξ:ρψουφfΤΤοευκ::φσέλi::ΙΤσουυγ:Ξ::
ρούνναστείλουνκραδcισμούςσ'ολόκληροτοσύμπαν.Οίόιοςαντιλcιμβάνετcιιανεπcιίσθη-
τες περιβαλλοντικές μεταβολές, που Θα άφηνcιν τους υπόλοιπους Θνητούς cισυγκίνητους.

Στην Αφρική όλοι οι μάγοι που ι<αταrιιάνονται με τον Πνευματώ υιρίστcινται κάποια

μοριρή βαπτίσματος με νερό ή αναγνωρίζοντcιι από κάποια μυθικά υδρόβια ζώα, όπως το
ΜεγάλοΦίδι-οΝόγκcι-πουζεισταβάθημιcιςυπόγειαςλίμνης.Δενείναισπάνιοφαινό-

μενο οι υποψήφιοι μάγοι να βλέπουν όνειρα ή οράματα, όπου παρασύροντcu από κάποιο
φίόι ή από ι<άποια φιδόμορφη ρουφήχτρα. Ο υποψήφιος μάγος συνcιντά τα πνεύματα του
νερού,πουτουυποδεικνύουνιριόόμορφα«μcιγιι<άcιντικείμενα»(rι.χ.περιδέραια),ταοποία

και προστατεύονται από το μυθιι<ό φίδι.
Ο μιιημένος  εξαιρανίζεται για ι<dποιο διάστημα από το χωριό κι εμφανίζεται ξαφνικά

ολόγυμνοςσcιννεογέννητο.Προηγήθιικεηεπcιφήτουμετα«ν,εράτrιςμύιισιις»,πουόενεί-
ναιποτέστάσιμαγιατίηενέργειαπρέπεινακινείτcιισιjνεχώς.Τανεράείνcιιζωντcινά,σcιν

το ποτάμι που τρέχει ιιέχρι να συναντήσει τη Θάλcισσα.

ΣτουςΒαντηςΓκαμπόνεπικρατείηcιντίληψηότιι<άθεμάγοςκατάτημύησήτουενώ-

νει τη ζωή του με τη ζωή κάποιου συγκεκριμένου άγριου ζώου μέσω μιας αδελφοποιητι-
κής  ιεροτελεστίας.  Η  ένωσή τοιις  γίνεται  με  ανάμιξη cιίμcιτος  ι<ι  έτσι  cw πεθάνει ο  ένας

πεθαίνεικιοάλλος.Ησυμμαχίααυτήπιστεύετcυότιιρέρνειστονμάγομεγάληδύναμη.Ο
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μάγος  Θεωρεί τον εαυτό του ασφαλή,  σχεδόν άτρωτο!  Η λεοπάρόαλη είναι συνήθως  το
άγριο ζώο που προτιμούν οι μάγοι των Βαν. Το ζώο με το οποι'ο έχει ι<άνει μυστιι<ή συμ-

μαχία ο μάγος, είναι πάντοτε ένα ιtι όταν αυτό πεθάνει, ει'ναι σημάδι ότι πλησιάζει ι<ι ο Θά-
νατος του μάγου...

Ο πιο γνωστός μάγος της Αφρικής υπήρξε ο Λαντούμα Μαντέλα (1908-1993), ο περισ-
σότερο ι'σως  μελετημένος  «ιΘαγενής» μάγος  του  ιtόσμου. 'Ηταν ένας  «μάγος  της  αστρα-
πής» από τη Χώρα των Ζουλού της Νότιας Αφριι<ής, που διόάχθηκε από τον πατέρα του ή
οποίος είχε τα χαραι<τηριcπικά ενός «πρωτόγονου διανοούμενου>+ την παραόοσιcική μα-

γεία της χώρας του.
Ο Μαντέλα σιινόύαζε την παράόοση με το προσωπικό του όραμα. Η κcιλύβα του ήταν

σκοτεινή και γεμάτn παράξενα αντικείμενcι. Qστόσο γι' αιιτόν το κάθε αντικείμενο, φορτι-
σμένο με την ιδιαι'τερη ενέργειά του, είχε τη όική του αξία. Ο ίόιος κουβαλούσε πάντα μαζι'
του  την  «πριγκι'πισσα  των  φαρμάκων»  (ίnΙ<osαzana  yemίthί),  μια  ι<Ούκλα  φτιαγμένη  από

γι<ρίζο rιηλό, την οποία κα χρησιμοποιούσε για τη Θεραπει'α ορισμένων μορφών τρέλας.
Ο Μαντέλα Θεωρούσε ότι η όύναμη Θεμελιωνόταν πάνω στη γνώση και γι' αυτό πι'στευε

ότι η μόρφωση κcιι η ι<αλλιέργειά του ήταν το υπόβαθρο για μια cιποτελεσματιι<ότερη πρcι-
κτική μαγεία. Η μcιγεία στους Ζουλού έχει να ιtάνει κcιι με τη χρήση μιας πληθώρας φυτι-

κών φαρμάιtων, που χρησιμοποιούνται για να Θεραπεύουν τις ασθένειες κcιι τα συμπτώμα-
τά τους (όιάρροια, πυρετός, ρευματικοί πόνοι κ.ά.), ι<αθώς και για προστασι'cι από τη μαύρη

ιιαγεία, για επίκλrιση των προγόνων ι<.ά.
Ει'ναι πλέον παραόει<τό ότι οι σιtέψεις και οι πόθοι μcις επηρεάζουν το περιβάλλον,Έτσι

οι πιο πρόσφατες ερμηνείες ωtετιι<ά με το πώς λειτουργεί ο κόσμος, παρουσιάζουν μια ειt-
πληκτική ομοιότητα με τις πανάρχαιες αντιλήψεις των cινθρώπων ι<αι ιδιαι'τερα με τn μαγεία.
Με άλλα λόγιcι: όσο κανείς επιόιώκει απίθανcι φαινόμενα, τόσο cιυξάνονται οι πιΘανότητες
να συμβούν. Κι επειδή οι σι<έψεις των ανθρώπων εκφράζονται και με λέξεις, η χρήση ορι-
σμένων «μαγιι<ών λέξεων» είναι απαραίτητη.

Σε τελετουργι'ες χρησιμοποιούνται ι<άποιες «μαγιι<ές λέξεις» ως ευλογία κι ως ι<ατάρα.

Μια λέξη έχει τη όύναμη να προκαλέσει αρρώστια ή να Θεραπεύσει. Οι πονοκέφαλοι μπο-
ρούν να απομαι<ρυνθούν με τη χρησιμοποίιιση μιcις μονάχα λέξης.Έτσι η σιωπή αποκτά ιδι-
αι'τερη αξι'α. «Η σιωπή είναι στοχαστική», λένε οι Σότο. Κcιι αυτό γιατί -σύμφωνα με μιcι πα-

ροιμία των Μινιάνκα- «τα λόγια είναι η ουρά του ανθρώπου», αιtόμη κι ένας πονηρός άν-
Θρωπος μπορεί να πιαστεί απ' αυτά.

ΙΕΡΕΣ ΒΡΑΧΟΓΡΑΦ[ΕΣ

Ανάμεσα cπους Βουσμάνους της Νότιας Αφρικής υπάρχουν αρκετοι' που συνεχι'ζουν ακό-

μη να εξασκούν τις μαγιι<ές πρακτικές ι<cιι τελετές των προγόνων τους. Αιjτοι' συνιιθίζουν νcι
ι<αταγράφουν σε βραχογραφίες τις επικλήσεις στα πνεύματα και cπους προγόνους τους. Οι
αρχαιολόγοι της Νότιας Αφρικής χρειάστηι<αν πολύ ι<αιρό για να ι<αταρτίσουν έναν cικριβή
κατάλογο των προ.ι.στορικών βραχογραφιών της χώρας των Βουσμάνων, κάτι ιδιαίτερα όύ-
σι<ολο, εφόσον οι Βουσμάνοι συνεχι'ζουν την ίδια ακριβώς πρακτική.

Η πιο συνηθισμένη φιγούρα των βρcιχογραφιών είναι το τοτεμικό πνεύμα της Μεγάλης
Αντιλόπης, που προστατεύει τους βοσκούς. ΠιCπεύουν ότι η Μεγάλη Αντιλόπη επικοινωνεί

με άλλους κόσμους ι<αι την απειι<ονίζουν στις βρcιχογραφίες τους μέσα σ' έναν ι<ύιdο, που
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περιλαμβάνει συχνά κι ένα γεωμετρικό nλέγμα ι<αι που όιαγράφεται εξωτεριι<ά από γρcιμ-

μές ζιγκ-ζακ.
Ορισμένες φορές, οι ιΘαγενείς ι<αλλιτέχνες ζωγράφιζαν μια αντιλόπη περικυκλωμένη

από τοξότες. Οι ανθρώmνες φιγούρες συνόέονταν με την αντιλόπη, που παρουcnάζεται ν'
αργοπεθαίνει από τα βέλη, με μια «αλυσι'δα» που πιΘανότατα συμβολίζει την ενεργειακή αλ-
λιιλεξάρτησή τους.

Οι περιγραφές των σύγχρονων βουσμανικών τελετών μάς βοηθούν να κατανοήσουμε τη
σημασία των προ.ι.αορικών βρcιχογραφιών. 'Οταν ο Σαμάνος  της  φυλής  πέφτει σε ι<ατά-
σταση έκστασης, αρχι'ζει να μιμείτcιι την πτήση κάποιου πουλιού. Κατόπιν πέφτει με το πρό-
σωπο στο έόαφος, μιcι κίνηση που συμβολίζει την επαφή με τα πνεύματα των νεκρών προ-
γόνων, που φιλοτέχνησαν τους βράχους.

Οι Σαμάνοι ζωγραφίζονται συνήθως με επιμήι<η κρανία, επειόή Θεωρούν όχι το πνεύμα
τους εγκcιταλείπει το σώμα από την κορυφή του κεφαλιού και συνόέεται «αλυσιδωτά» με το
πνεύμα της Μεγάλης Αντιλόπης. Καβαλώντας τη Μεγάλn Αντιλόπη, Ο Σαμάνος μπορεί εύ-
κολαναπεριόιcιβαίνειάλλουςκόσμουςι<cιιναέρχεταισ'επαφήμεταπνεύματατωννεκρών
τιροΎ6νων.

Η ΑΠΕΛΑΣΗ ΤQΝ ΔΑΙΜΟΝQΝ
Αναμφίβολα οι Αφριι<ανοί δεν είναι οι μόνοι που ιαυρίζονται ότι υπερφυσιιtές δυνάμεις ενυ-
πάρχουν σε ορισμένcι άτομα ή αντικείμενα. Είναι όμως οι μόνοι που αι<όμη πιαεύουν τόσο
πολύ στη δύναμη των μάγων, τους οποίους και κυριολεκτιι<ά τρέμουν! Οι γιατροί-μάγοι ώπως
πιCπεύουν-έχουν τη όύνcιμη ν' αναγκάσουν έναν άνθρωπο να πεθάνει. ΤΟ Θύμα τους στην κυ-

ριολεξία μαραζώνει σιγά-σιγά, ώσπου ο Θάνατος το αγι<αλιάζει με την παγερή του ανάσα.
Η πίστη στη όύνcιμη του μάγου είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στους Αφρικανούς, που κα-

νείς δεν κάνει σχεόόν τίποτε για να σώσει το Θύμα, που έτσι παραδίδεται στην απελπιστική

του μοίρα, ιΊεριμένοντας το Θάνατο...  Οι κάτοικοι της  Μαύρης  Ηπείρου είναι προγονολά-
τρες. Σέβονται τα πνεύματα των νει<ρών προγόνων τους, προσφέροντάς τους σε καθημερι-
νή βάση ένα μέρος του φαγητού τους.

Οι Αφρικανοί mστεύουν ότι περιτριγυρίζονται από πνεύματα,  που είναι όμως  αόρατα,
ι<ατοικούν στη ζούγκλα και τους αρέσει να παίζουν με τα πcιιόιά. Τα παιόιά -όσο είναι ακό-

μη μιι<ρά- έχουν την ικανότητα να βλέπουν τα πνεύματα. 'Οταν όμως αρχι'ζουν να μιλούν,
τότε οι αόρατοι σύντροφοί τους αποχωρούν, από φόβο μην τυχόν και αποι<αλύψουν τα παι-
διά τον αόρατο ι<όσμο τους.

Ενώ τα καλά πνεύματα προστατεύουν ι<αι χαρίζουν υγεία ι<ι ευτυχι'α στους ανθρώπους,
τα και<ά πνεύματα τους βασανίζουν και τους μπερδεύουν. Συνήθως τα ι<ακά πνεύματα λει-
τουργούν μέσω ανθρώπων που ασιtούν μαύρη μαγεία. Οι Αφριι<ανοί πιστεύουν ότι τα κακά
πνεύματcι προιtαλούν συχνά πνιγμό και γι' αυτό πρέπει πρώτα να εξευμενιστούν, πριν πάει
κcινείς για ι<ολύμπι ή ψάρεμα.

Τα πνεύματα κατοικούν ι<cιι αα όένδρα ι<cιι συνεπώς, αν ι<όψει κανείς ένα δένδρο χωρίς

προηγουμένως να εξευμενίσει το πνεύμα του, τότε αυτό μπορεί να μπει στο σώμα του προκα-
ι\ώντας του τρέλα. Τέλος στην Αφρική υπάρχει η πεποίθηση ότι επειδή όλα τα πνεύματα συ-

γαντιούντcιι στα σταυροόρόμια, Θα πρέπει ν' αποφεύγει να μένει κανείς πολύ ώρα σ' αυτά.
Η πίστη ότι τα δαιμονιι<ά πνεύματcι προκαλούν συχνά όιάφορα ι<ακά στους ανθρώπους,
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αναγκάζειτουςτελευται'ουςναοργανώνοιιντελετές«απέλασιιςτωνδαιμόνων».Στηδυτική
Αφριι<ή,  ότcw  ξεσπάσει  μια μεγάλη επιόημι'α,  οι  κάτοικοι  εμφανι'ζονται  οπλισμένοι ι<cιι με

δαυλούς για να όιώξουν τα ι<αιtά πνεύματcι, που Θεωρούν φορει'ς της αρρώστιαςι Ορμούν
σαν τρελοι' στους όρόμους, βγάζοντας ουρλιαχτά, κουνώντας τους όαιιλούς και κ™πώντcις

με τα ρόπαλά τους τον αέρα.
Η φασαρι'α συνεχι'ζετcιι, μέχρι ν' cινcιφέρει ι<άποιος ότι ει'όε τους δαίμονες να φεύγουν

μαι<ριάκαιτότεόλοιξεχύνονταικαιτουςκcιταδιώκουνμέχριτηζούγκλα.Κατόπινσφάζουν
όλουςτουςι<όι<ορεςτουχωριούγιαναμηνπροδώσουνμετολάλημάτουςτηΘέσητουχω-

ριού ι<ι έτσι οι όαι'μονες επιαρέψουν!
Σεκάποιεςπεριοχέςη«απέλασητωνόαιμόνων»έχειτοχαραι<τήραετήσιαςτελετής.Οι

κάτοιι<οι τιις  Γουινέας εξορι'ζουν κάθε χρόνο μια σιιγι<ει<ριμένη μέρα τον Διάβολο από τις

πόλειςι<cιιταχωριάτους.Αφούπροηγηθει'συμπόσιοοι<τώημερώνi5πουεπιι<ρατείχορός
και χcιρά- οι ιΘαγενει'ς όιώχνουν τον Διάβολο με όυνατές  φωνές, πετώντας ό,τι βρίσι<ουν

μπροστά τους.
Πέρααnότονάμεοοτρόπο,οιΑφρικανοίέχοιινκιέμμεοουςτρόπουςγιαναξεφορτω-

Θούν τις cιρνητικές εmρροές των κcικών nνευμάτων. Αυτό γίνεται με τις τελετές μετcιβίβα-

σης του Και<Ού σε αποόιοπομπαι'ους τράγους.
Στους  Κάφρους τιις  Νότιας  Αφρικής ει'ναι έθιμο να μεταβιβάζουν τις αμαρτίες ι<αι τις

αρρώστιες  τους σ' ένα ζώο, το οποι'ο ι<ι εγκαταλει'πουν στη σιινέχεια ι<αταμεσής στην έρη-

μο. Οι κάτοικοι της Μαδαγασκάριις ονομάζοιιν το μέσο για την cιιιομάκρυνση των κακών
fαbι.lra.Αυτόεπιλέγεταιαπότοσυμβούλιοτουκάθεχωριού,μεσκοπόν'cιιιομαι<ρύνεικdΘε
κακό ή ασθένεια που μπορεί να βλάψει το χωριό.

Συχνά ο αrιοδιοπομπcιίος τράγος είνcιι κάποιο άτυχο ανθρώπινο πλάσμα. Στr`ν Ονίτσα
τουΝίγηραΘυσιάζοντcινπαλιότερακάθεχρόνοδύοάνθρωποιγιαναπάρουνμαζίτουςτις
αμαρτίεςτηςχώρας.ΓιατηΘανάτωσήτουςιιίσθωνανένcινάνδραCιπόγειτονιι<ήπόλη.Ητε-

λετήτrιςΘανάτωσηςτελείωνεμεπανηγυρισμούς,ξεφωνητάκαιουρλιcιχτάχcιράςcιπότους
πcιρευρισι<ομένους,πουπι'στευανότιμ'cιυτόντοντρόποCιπαλλάσσοντcιν-έcπωι<αιπροσω-

ρινά-από τις αμαρτι'ες τους.

Ξα::ΞΞ#κΞδΞ|;ΞΞ:ε:να:`Ξμ:ΜΞΞΞΈάΞΠΞΞεΞσ-:Τ#κεΞμαL€Ξφοο:ΞινΞτέο-
στουςανθρώπουςΊίναιταλεγόμεν`αέ{_μίqγι`Ξ`άι_ό_π±ΈΞ3.h~ώΞς:τόΞΕεβιρ$_ήτ_9Ξ&|ξλFο'ξεΞ;Οσοιτο
γnnn''l^π^|^ ,,,,,-' ,--,,. _ ..... z__  _ ____ ,χρησιμοποιούνπιστεύουνότιιg<gιέχ

`π!ο φοβερή
''     Ι ις νύχτες γύρω από τη φωτιά διηγούνται ιστορίες για τις μαγιι<ές όυνατότητες του Κα-

λιλόζε. Για το πώς μπορει' να «πυροβολήσει» κcινει'ς ι<άποιον από απόσταση πολλών χιλιο-

μέτρωνκαι-αι<όμηκιανι<ρύβεταιπι'σωαιιόαόιαπέραcπουςτοίχους-νατονσκοτώσειαι<α-
ριαι'α.Δενει'ναιπερι'εργοπουαι<όμηι<CιιηΘέατουΙ(αλιλόζεπροι<αλείτρόμο.

κα::Ξ#::::Ξ:::::::::Ξ::::::-(<ν#:-,:απι:ευι,::Τ,α.:::ςυ::ξ:,::στηΕ:έμέπνι:
άλλο«ιιαγιι<όόιιλο»ει'ναιφτιcιγιιένοαπόόέρμαπύθωναι<αιmΘήι<ουι<αιείναιστολισμέ-

νο με χάντρες ι<cιι ανθρώπινα μαλλιά: ένα πολύ «Θανατηφόρο» μίγμα!

50



ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ

Σήμερα  cπην  Αφρική  Θεωρείται  cιόίκημα  η  κατοχή  ι<άποιου   επιι<ίνδυνου   «μαγιι<Ού

όπλου». Qστόσο ο νόμος δεν αρι<εί για νcι τ` αχρηστεύσει. Τα μαγικά «όπλα» τίθενται εκτός

μάχης μόνο χάρη στις προσπάθειες των μαγοι<υνηγών, που κατέχουν τα μυστικά της αχρή-
στευσής τους.

Από τα τέλη του 20ού αιώνα σε πολλές  αφριι<ανικές χώρες  διεξάγεται μια μεγάλη εκ-

στρατεία  κατά  της  μαγείας. 'Ενα  σύγχρονο  «ι<υνήγι  μαγισσών»  βρίσι<εται  σε  εξέλιξη  στη
Μαύρη'Ηπειρο.Ηι<ατηγορίαότιιtάποιοςείναιμάγοςήότιέκανε«μάγια»,είναιαρι<ετήγια

ναφυλακιστείήναεξοριcπείοιtατηγορούμενος.Μάλισταυπάρχουνπολλάχωριά,πουλει-
τουργούν ως «τόποι εξορίας» για μάγοιις και μάγισσες.

'Ενα τέτοιο χωριό «εξορίας μαγισσών», που βρίσκεται στη βόρεια Γκάνα, έγινε το  1998

τοεπίι<εντρομιcιςόημόσιαςσυζήτησηςγιατοκατάπόσομιασύγχρονηιtυβέρνησηΘαέπρε-
πε να συμβιβαστεί με τις όεισιδαιμονίες.

Στο χωριό αυτό -που ονομάζεται Γκαμπάγκα ι<αι βρίσκεται 48 χλμ. cιπό τον πλιισιέστε-

ρο δρόμο- έχουν εξοριστεί περισσότερες cιπό  Ι ΟΟ γυναίκες, οι οποίες κατηγορούνται για
μαγείακαιζούνεσ'ένασύμπλεγμαπαραπηγμάτωνστηνάι<ρητουχωριού.Στιςπερισσότε-
ρεςτωνπεριπτώσεωνδενμnορείκανείςναπροσδιορίσειμεcιι<ρίβειατολόγογιατονοποίο
οι γυνcιίι<ες  αυτές  βρίσι<ονται ει<εί.  Για παράδειγμα μια νεαρή γυναίκα -γνωστή ως  Μπά-

γι<cι-δενείνcιισίγουρητιcιι<ριβώςέκcινεγιανατηστείλοιινεκεί.Τομόνοπουγνωρίζειεί-
νcιιότι,ότανέναμιι<ρόαγόριπέθανε,εκείνηι<ατηγορήθηι<ε,ενώταυτόχροναφίλοικcιισυγ-

γενείς στράφηι<αν εναντίον της.
Οι μάγισσες της Γκαμπάγκα ζουν στην απόλυτη φτώχεια, απαγορεύεται να φύγουν χω-

ρίςάδειαι<cιιείναιεκτεθειμένεςστηβίαιητιμωρίατουι<όσμου.«Ανγυρίσωπίσω,δενΘαεπι-

βιώσω...», λέει μα γυναίκα που ονομάζεται Ιάουα, «ο πατέρας του παιόιού που μάγεψα Θα
μεσκοτώσει...»

Οι κατηγορούιιενες  είναι συχνά ηλιι<ιωμένες  γυναίκες,  δηλαδή τα πιο cιδύναιια μέλη
της Ί<οινωνικής ζωής του αφρικcινικού χωριού. Επίσης οι ι<cιτηγορούμενες προι<αλούν συ-
χνά τη ζήλια των γειτονισσών τους κcιι άλλων γυναιι<ών, που ζούνε σε πολυγαμικά νοικοκυ-

ριά. Αι<όμη κι αν οι περιοσότερες από τις γυναίκες αυτές που εξορίστηι<αν κατrιγορούμε-
νες για μαγεία, έχουν κατηγορηθεί άδικα, εντούτοις φτάνουν τελιι<ά στο σημείο να πιστεύ-
Ουν ότι είναι πραγματικές μάγισσες...

Πcιρόλα αυτά, η Αφριι<ή εξακολουθεί να είναι ένας «παράδεισος» για τη μαγεία, ένας

τόπος όπου η μαγεία δεν αποτελεί αντικείμενο Θεωρητικών συζητήσεων αλλά καθημερινή
πρακτιι<ή.'Ετσιόποιοςενδιαφέρεταιπραγματικάναερευνήσειταμυcπικάτηςμcιγείας,όεν

έχει παρά να ταξιδέιιιει στη Μαύρη'Ηπειρο, την κοιτίόα όχι μόνον του ανθρώπινου είδους,
αλλά ι<αι κάθε μορφής μαγείας .. .





-f      .`λ                    _`            -$§ν

ΓΙQΡΓΟΣ   ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΣ

Η ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΆ

ιαημαγείαστrιναρχαίαΕλλάδαυrιάρχουνκυρίωςαι<αδημα.ι.κέςμελέτεςγιαεw
Θέμαπουουσιcιστιι<άείναιζήτημαψυχήςι<αιιινεύματοςκcιιωςεκτούωψχρειά-

ζεταιένανάλλωείόουςενθουαcισμό.Ειδιι<άότανέχειςνακάνεκμετοπνεύμα•  ,        /  __.-zΆ^„~Απτ.,™αι«ννώθισ'αυτόν».Ε=ΞΞΞ!Ε  ζεται έναν dλλου ειοους t,γνυυνιμνι.Ί.. _._...__
κCιιτηνψυχήανθρώπωνπουπρωτοείπανλόγιαόπως«ένδwα<άιιτε»ι<αι™σ'αυτόν».
Ευτυχώςόμωςιιουι<αιστοιιςαι<cιδrιμα.ι.κούςκύκλουςυπάρχουνκαιοιευχάριαεςεξcιιρέ-

σεις.ΟΑντρέΜπερνάρ,στοεξcιιρετικόγιατοείδοςτουβιβλίοΈΜιινες™γράφει:

rιαναεισχωρήσουμεστονκόσμοτιιςελλιινικήςμαγείcιςείνcιιανdγκηναβυθιαού-

μεστηνόβυσσοτιιςελληνικήςψιιχής,στιινπεριοχήrωΘυιιού,τwαισθημότwκαι
τωνπαθών,όιιλαδήεκείπουμόνοηι<cιρόύόίνεινόημααηζωή.Προοοχήόμως,
στουςΈλλιινεςλοyικήκcιιαι'σθrιμαδενcιντιόιcιστέλλον™
Γιαναδιερευνήσοιιμεταβάθητηςανθρώιιινηςπροσωπικότr`τcις,όιαθέτουμεστοι-

χείατριώνειδών:τοιιςμαγικούςπCιπύροιιςιτιςκcιταδεσμικέςnινακίδεςιtcιιταφυλα-

κτό.Είναιαλήθειαότιόενσώθι`κcινκαιπολλοίμαγιι<οίιιόπυροι,κcιΘώςοιπερισσό-

τεροιι  που  αποτελούσαν  ωλλογές  μαγικών  κειμένων,  ι<αταστράφηκαν  ηθελημένα
ιιρινκcιικυρίωςμετότουςχριcπιανιι<ούςχρόνους,χωρίςναλογαριάσουιιεκαιτιιν

περιφρόνnσηnουτουςέδειξανοικcιλλιειιείςφιλόλογοι.Στουςπαπύρουςσιινδυα-

σμοίγραιιμdwμεCιριΘιιητικήcmμαο]'αιιCιρcιnέμιιουνσεαριθμούςμεcιrιόκρυφο
νόημα,φρcιοεολογίαμυστηρίωνκαιερμητικώνκειμένων,στερεότυιιεςφρόσειςπου
rιρούιιοθέτοιινμιαμύησιι,πουγιαναμείνεικρυφήεκφράζεταιμεμισόλογα.

ΠΟλύξειtάθαρεςοιΘέσειςτουΜπερνάργιαένατόσο«σκοτεινό»Θέμα:

Θεωρώότιένααnόταιιλέονcmμαντικάερωτήμcιταπουειιεmναξανcιτεθείκαινα
απcιντηθεί,χωρίςειιιιdΘειααλλάμεοοβcιρότι`τα,είνcιιτοεξής:οιΘεοίι<αιοιδαίμονες

στοιιςοποίοιιςκcιταφεύγουνΘεουργοί,ιιdγοικCιιαπλοίόνθρωποιείναιαπλώςσύμβο-
λατωνδυνάιιεωντηςΦύσηςήείναιοντότιιτεςμεσιινείδησηόλωντωνειιιιιέόwτουσύ-

ΞΕ
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μπαντος κόσμου, που βρι'αονται σε βαθιά εσωτερική αέση με τις φυσιι<ές όυνάμεις;
Καταντά ει<νευριcπιι<ό, όταν ερευνητές βγαίνουν, για να μηρυκάσουν για μυριοστή φο-

ρά το πολύ γνωστό πλέον ότι «οι Θεοι', οι Θεές κοι οι όαίμονες συμβολίζουν όυνάμεις
της Φύσης». Αυτό στην ουσι'α ει'ναι γλισμός ι<αι μάλιστα ένας πολύ ρηχός από φιλο-

σοφιι<ή άποψη γλισμός. Δεν μπορει'ς να μιλάς για Θεούς ι<αι ταυτόχρονα να τους βλέ-
πεις σαν ενέργεια, ειtφρασμένη σε τζάουλ, σαν κεραυνούς, αποτέλεσμα μιας διαφο-

ράς δυναμιι<ού μεταξύ νεφών κcιι γης, ι<άποιων ειtατοντάόων μεγαβόλτ, ή σαν φωτει-
νή ροή που τη μετράς οε λούιιεν και επί πλέον να δίνεις σε όλα αιιτά ονόματα ανώτε-

ρων όντων κcιι να πιcπεύεις ότι μπορεί να είναι ο Διόνυσος, ο Ζευς ή ο Απόλλων.
Αν ο Θεός, οι Θεοι', Οι Θεές ι<αι οι όαίμονες δεν είναι υπάρξεις υπέρτατης νοημοσύ-

νης ι<αι συνείόrισης ι<αι αν μάλιστα όεν έχουν αφήσει δρόμους ιΊρος εμάς για να επι-
ι<οινωνήσουμε μαζί τους, τότε δεν είναι Θε.ι.ι<ά όντcι. Δεν αντίι<ειται στη λογική η υπό-

Θεση ότι Θεοί και όαίμονες  μπορεί να είναι υλικότατα όντα  (η ύλrι στην ουσία ει'ναι
σιjμπυκνωμένη ενέργεια) cινώτερης ευφυΥας ι<αι να ι<ατέχουν γνώσεις περισσότερων

των τριών διαστάσεων ι<αι να Θαυματουργούν μέσα απ' αιJτές.

Ο Ανατόλ Φρανς λέει για τη σχέση Θεών ι<αι ανθρώπων:

Οι Αθάνατοι οφείλουν περισσότερα οπό όσο νομίζετε σε αυτούς που τους λατρεύουν.
Τους οφείλουν τη ζωή. Οι Θεοί παι'ρνουν την τροφή τους από τους ανθρώπους. Τρέ-

φονται από τον ι<απνό που ανεβαίνει από το αίμα των Θυσιών τους.  Ξέρετε ότι αυτό
σημαίνει πως  η ουσι'α τους  αποτελει'ται από όλες  τις σιtέψεις ι<αι από όλα τα αισθή-

ματα των ανθρώπων. Οι σπονδές των αγαθών ανθρώπων τρέφουν τους αγαθούς Θε-
ούς. Οι μαύρες Θυσι'ες της αγνοίας ι<αι του μι'σους παχαίνουν τοιις αγροι'κοιις Θεούς.

Γιcι τις  υλοποιήσεις  ανώτερων οντοτήτων οι όυνατές  οσμέςι όπως  ι<αι οι συντονισμένες
ει<στασιασμένες  ψυχές  των  πιστών  είναι  αναγι<αίες.  Ο καταλύτης  είναι το τελετουργιι<ό

ι<αι η πίστη.

Η cινάγι<η του ι<αταπιεσμένου πληθυσμού να νιώσει την πcιρουσίcι μιας Θει'ας οντότητας,

που Θα τον βοηθήσει να αποσπαστεί από τη μιζέρια του -έστω ι<cιι για λι'γο- μετατρέπεται σε

μια φοβερή όύναμrι επίκλησης προς τα ανώτερα όντα, που ρουφούν με ευχαρίστιιση αυτό
το ψυχιι<ό δυναμιι<ό, που στην ουσία τούς τρέφει.'Ετσι αιjτά τα ανώτερα όντα γίνονται Θεοί-

βοηθοί. Κατ' αυτόν τον τρόπο, γεννιέται η Θεουργι'α (επιι<οινωνία με τους Θεούς μέσω τελε-
τών ή επιι<λήσεων) .

'Ολη rι προσπάθεια κατανόησrις των χαρακτηριστικών και ιόιοτήτων των Θείων οντοτή-

των, Οι τρόποι προσέγγισής τους, ι<αθώς κcιι οι κανόνες στη σχέση μας μαζι' τους, είναι ο
πυρήνας τrις ουσι'ας. Κοινωνοι' cιυτής της ουσι'ας γίνονται ι<αι η Θρησκεία και η μαγεία. Στη

Θρησκεία έχουμε μια προσπάθεια επιι<οινωνίας του ανθρώπου με το ανώτερο Ον κάτω από
συνθήκες εξάρτrισης ι<αι όέους, όημιουργώντας  όμως μια παράλληλη ιδεώόη κατάσταση,
που επιτρέπει στον άνθρωπο να ανιjψωθεί προς το Θείον, με την ελπίόα να πετύχει να ι<cι-
λύψει, επιθυμίες ή προσόοκι'ες όιι<ές του ή αγαπημένων του προσώπων.

Στη μαγεία ο άνθρωπος-μάγος  αντιμετωπίζει τις  Θείες  υπερφυσιι<ές  οντότητες με αυ-

τοπεποίθηση ι<αι ίσως και με μια δόση έπαρσης ή αι<όμη ιtαι αλαζονει'ας. Χρησιμοποιεί τις

μαγικές  δυνάμεις  του  για  να  εξαναγι<άσει  σε  υπακοή,  ακόμη  ι<αι  να  εξουσιάσει,  κάθε
υπερφυσιι<ή όύναμrι που Θα μπορούσε να τον βοηθήσει να επιτύχει τους σι<οπούς του. Το
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πιοδύσκολοκομμάτιγιατηνεπίτευξητωνσκοπώντουμάγουτοαναλαμβάνοιινοιόαίμονες
που  επιι<αλείτcu.

ΟΜCιρσέλΜος,στοβιβλίοτουΣχεόι'ασμαμΉrενιιtη'ςΘεωρι'αςyιαιπΜαγει'α,που
μάλισταπρολογίζεταιcιιιότονΚλοντΛεβίΣτράουιγράφειστοι<εφάλcιιο«Ορισμόςτης
Μαγείcις».'

ΗΘρησι<είαcιποι<αλdιιαyι;tάτακατόλοιιιαπρογενέστερωνμορφώνλατρείας,έστω

καιανοιτελετουργίεςαυτέςτελούνταιακόιιαι<ατάτρόιιοΘριισι<ευτικό.Αιιτήηεκδο-

χήέχειήδηεπιβληθείσει<άποιουςειιιστήμονες.Κcιτότηγνώμημcις,οόροςμαyει'α

nρέπειναανcιφέρεταιμόνοσταγεγονόταπουΘεωρούνταιμαγιι<άcιπόολόκληρητην
ι<οινωνία ι<αι όχι αιιό ένα τμήμα της. Οι μαγικές τελετουργίες  ι<αι το σύνολο τιις μcι-

γείcιςείναικατάπρώτολόγοφcιινόμεναιιαραδοσιαι<ό.Πράξεκιιουδενεnαναλαμ-
βάνοντcιιδενείναιμcιγικές,όπωςεnίσrιςδενείναιμαγιι<έςοιιιρdξειςιιουδενΘεω-

ρούνταιbραστικέςαπόολόκληρητηνι<οινωνιι<ήομάόα.

ΑυτήηγνώμητουΜοςψαίνεταιαρκετάσωστή,μιαπουτοκαθετίπουαπευθύνετcιιστονάν-
Θρωποcιποκτάνόημα,μόνοότανπερνάμέσαcιπότηνανθρώπινηι<οινωνίcι.

ΑξίζειόμωςναγίνειαναφορόκcιιστηνάποψηπουΘέλειτημαγείαναείναιόι?μόοιααλ-
λό κcιι  ιόιωrιι<ι}'.  Η  δημόσια χωρίζετcιι σε  γονιιιική  (κύκλοι  εποχών,  cιγροτικά τελετουργικά

κ.λπ.)καισεπροστατευrικιί'(μαντικέςrιροβλέψεις,ωφελιμιστικές,αλχημικέςπcιρεμβάσεις

Cπο περιβάλλον, παράδοξες τεχνιι<ές κ.λπ.).
Ηιδιωτιι<ήχωρίζεταισελευj<ι7'ι<αιιιώρι?.ΣτηλειικήέχουμεόλααυτάταCποιχείατης

προστατευτικήςπραι«ιι(ής,στημcιύρητακcιΘαράεγωκεντρικάκCιιπροσωπικά,τοπιοcιντι-

προσωπευτιι<όδεείδοςπουγνωρίζουμεσήιιεραείναιηΒουντού(βλ.σχετικόκεφάλcιιο).

ΜΙΑzQΝΤΑΝΗΜΑΠΚΟΘΡΗΣΚΕγτικΗΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΣτηνcιρχαίαΕλλάδασυναντάμεόλεςτιςμορφέςμαγείcις,όμωςαυτήπουι<υρίωςασι<είται,

είνcιιηιόιωπκιί.Ηόημόσιαμαγείαυπάρχει,αλλάείναικριιμμένnκάτωαπότονπέπλοτης

επίσημηςΘρησκείας.Ταδρώμενασταμυστήριαείναιιιέραγιαπέραμαγικο-Θρησι<ευτικού
τύιιου.

ΟΠcιυσανίcις,εμπνεόμενοςαπόμιαrιαράστcιση,γράφειCπαΒοιωτιιίάτουγιαμίατελε-

τή.   που  είναι  cιντιπροσωπευτική  των  μαγιι<ο-Θρησκειιτιι<ών  κcιι  Θεουργικών  τελετών  του

Ορψέα:

Ο Θράκας  Ορφέας  παριστάνεται με την τελετή όίπλα του, ενώ υπάρχοιιν γύρω του
Θηρίααπόμάρμαροκcιιχαλκόπουτοναι<ούννατραγουδd.Ανάμεσασταόλλαπου
πιστεύουνοιΈλληνεςείνοιιιως,ότανοορφέcφέπαιζετηλύρατου,ταΘηρίατονπλη-
σίαζανμαγειιένααπότημελωδία,επίσιιςπωςοΟρφέαςπήγεζωντcινόςCπον'Αόη,

ζητώντας τη γυνcιίκα του αιιό τους Θεούς του Κάτω Κόομου.

ΚcιισιjνεχίζειπιοκάτωοΠαιισανίας,σχολιάζοντcις:«ΜουφαίνετcιιότιοΟρφέcιςξεχώρι-

ζεcιπότουςπρογενέστερουςγιατουςωραίουςστίχουςτουκαιαπέκτησεμεγάληδύναμη,
ειιειδήοιάνθρωποιπίστευανπωςcιυτόςεισήγαγετιςτελετέςγιατουςΘεούς,τουςκcιΘαρ-

μούςγιατιςανόσιεςπράξεις,Θεραπείεςγιατιςcιρρώστιεςκαιτρόπουςεξιλέωσηςcιπό
τrινοργήτωνΘεών».Είνcιιφανερόότιπρόκειταιγιατελετουργικάκcιιλατρευτιι<άδρώμενα
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μαγείας, που εμφανίζονται με την ετικέτα της Θρησκείας. Πώς όμως μια μαγιιtο-Θρησκευτι-
ι<ή παράδοση ι<αι λατρεία μπορεί να μετατραπεί σε αμφισβιιτούμενης ποιότητας μαγεία;

Σε συνθήκες  μονοθε.ι.στικής ι<υριαρχι'ας, η ουσι'α της παλαιάς Θρησκει'ας παρουσιάζε-
ται σcιν σκοτεινή και διαβολική. Είναι η γνωαή συνταγή που χρησιμοποιούν και στους πο-
λέμους,  όπου  κάθε στρατόπεόο λέει για τους  εχθρούς  ό,τι χειρότερο μπορει' να ειπωθεί.
Ερευνώντας  τις  αιτίες  cιυτής  της  κατάληξης  της  παλαιάς  Θρηcπ<ει'ας,  είναι σίγουρο ότι Θα

βρούμε έναν αδίστακτο βιαστή, που αυτοαπεκλήθη «Θρησι<εία του μονcιόικού αληθινού Θε-
ού» ι<αι που έγινε στrι συνέχεια ο απόλυτος ιtυρι'αρχος.

Κάτω λοιπόν από τέτοιες συνθήκες αδικίας, όπου τα πάντα ισοπεόώνονται ι<αι όεν μέ-
νει τι'ποτα όρθιο, ο παλαιοθρησκευόμενος, μέοα από τα όιι<ά του ι<ριτήρια, βλέπει αυτήν την
ανατροπή των πάντων κcιι δεν εμπιστεύεται πλέον τίποτα ιtcu ι<ανένα. Αυτό που βιώνει ει'νcn
ότι το νέο Θρησκευτιι<ό σύστημα του  ι<ατέαρεψε τις  ισορροπίες  του ι<αι την cιρμονι'α,  που
ι<υρίως ει'χε επιτύχει με το φυσικό περιβάλλον, ιtαι γεμι'ζει οργή.

'Οταν τα ι<ατάλοιπα μιας  αρχαι'ας  Θρησι<ει'ας  συμπιέζονται,  ι<Ομματιάζονται ι<cιι ισοπε-

όώνονται από τη νέα Θρησι<εία και μαζί με αυτά ι<αι οι πιστοί παλαιοθρηcπ<ευόμενοι,  ει'ναι
λογιι<ό να υπάρξει εκρηκτιιtή αντίόραση, που έχει σαν αποτέλεσμα την ανομία, τη βία, το μι'-
σος αι<όμη ι<αι την ανηθικότητα. 'Ομως τα ι'όια ι<αι χειρότερα όιαπράττει και η νέcι Θρησι<εία,

που πρόθυμα γίνεται συνέταιρος της απάνθρωπης εξουσι'ας, μόνο που με όπλο της την υπο-
ι<ρισι'α εμφανίζεται σαν φιλάνθρωπη, χωρίς φυσικά να πείθει.

Το t 993 αη Θεσσαλονίκη έλαβε χώρα ένα συνέδριο με Θέμα rΆώσσα jGαj Μαyει'α, από
τον  Τομέα  Γλωσσολογίας  του Αριστοτέλειου  Πανεπιστήμιου  Θεσσαλονίιtης  και τη  Γεννά-
δειο Βιβλιοθήι<η. Μεταξύ των πολύ σημαντικών ομιλιών ακούστηι<ε κcιι η ομιλία της Αγγελι-
ι<ής Κοτταρι'όου με Θέμα Η Μαyεj'α σην Αθη'να rου Χρί;σού Αjώνσ. Σε ένα σημείο τόνιζε:

Κατάργηση του Θανάτου, ανατροπή της ροής του χρόνου, ιtατcιναγι<ασμός του Θείου
ι<αι των στοιχείων της  Φύσης, κατάργηση των ορίων ανάμεσα σε λογικούς  ανθρώ-
πους ιtαι άλογα ζώα, ανάμεσα στον πολιτισμό ι<αι την αγριότrιτα, παραβι'αση των νε-
κρικών εθίμων, κατααρατήγηση της ελεύθερης βούλησης των ανθρώπων ι<αι εν τέ-
λει, κατάφωρη παραβι'αση του κοινού αστιι<ού νόμου, με άλλα λόγια, στο όνομα της

βούλησης  του  αrάμοί;,  ι<ατάλυση  της  τάξrις  ι<αι  του  νόμου,  σε  κάθε επίπεόο,  Θε.ι.κό,

φυσικό και ανθρώπινο. Αυτό είναι το κοινό χαραιαηριστικό που βρι'σκεται πι'σω από
όλες αυτές τις  ααγικές) πράξεις και ορίζει τη μαγει'α ως ι<ατεξοχήν αναρχικτ]' όρα-

στηριότητα,  διακρίνοντας  την σαφώς από τη Θρησκεία,  έστω και αν μεριι<ές  φορές
χριισιμοποιει' κάποιες ανάλογες τεχνιιtές.

Επίσης ο ι<αθηγητής Κ. Δ. Τσαγγάλας του Πανεπιστιιμίου Ιωαννι'νων αναφέρει τα πcιραι<ά-

τω Cπο βιβ^ίο του με τίτλο Η Μαγεία..

Η πι'στη στη μαγεία όυστυχώς ενιΦtύεται και σήμερα, στον αιώνα του ατόμου κcu των
όιαστημικών ιtατακτήσεων, όπως είχε συμβεί στο Μεσαίωνα, τότε που οι κατώτερες
κοινωνιι<ές τάξεις -επειόή έχασαν τις ελπίόες που στήριζαν στην επίσημη χριστιανική

Θρησιtεία-, όταν ει'δαν ότι οι ισχυροί ι<αι πλούσιοι γαιοκτήμονες, οι πολιτιι<οι' και Θρη-

σκευτικοι' ηγέτες  ιtαι γενιι<ά  η άρχουσα τάξη,  χρησιμοποιούσαν  ως  όπλο κcιι αυτήν

ακόμα τη Θρηcπ<εία της αγάπης ι<αι όιιtαιοσύνης ενάντια στους ι<αταπιεσμένους φτω-

χούς αγρότες, αυξάνοντας έτσι τη μιζέρια τους, άρχισαν να ιtαταφεύγουν στη μαγεία,
τον αντίποδα της επι'σημης Θρrισι(ει'ας, και στη λατρεία παλιών, ξεχασμένων Θεών.
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Σηιιαντικότατες  και οι παρcιτηρήσεις  του  καθηγηή Τσαγγάλα  rιου συνόιιάζοντάς  τες  με

CιυτέςτηςΑγγελικήςΚοτταρίδου,μαςφέρνοιινστονουτηγνωστήέι<φρασηλα.ι.κήςοργής:
ιΤύραννοιαφεντικά,τηνι<cιτόραμcιςνα`χετε».Καιναλοιιιόνέναόυνατόκίνrιτρογιατην

ενcισχόλιιοημετημαγεία.ΓιCιτίτονακαταρcιστείςκάιιοιον,είναιέναπρώτοβήμαπροςτη

μαγεία.
Αι<όμη ι<cιι η πολύ γνωστή σε όλους  μας  «μούντζα»  είναι μια cιρχcιιοελληνικής  προέ-

λευσιιςμικρήιιαγικήπράξη.Μεαυτήντηνκι'νησηοΘιγμένοςστέλνειστοανάθεμααυτόν
rιουτονέβλcιψε,ιιεταπέντεόάκτυλαανοατά,σύμβολοτωνακτίνωντουυπέρτcιτουΘεού
ΗλΙ'οιι,πουκαλείταινατιμωρήσειτοδράστη.ΚcιΘώςηεξοιισίαφοβάτcιιμόνονό,τιδενελέγ-

χει,επιτίθεταιιιειόιcιίτερομένοςενcιντίονεκείνωνπουξεχωρίζουναλλάόενσυμμετέχουν
στοπcιιχνίόιτr`ς.Ενπροι<ειμένω,οιεκτόςσυσήματοςμάγοικαιΘεουργοίΘεωρούντcwότι

ήταν από τους πιο επικι'νδυνους αντιπάλους της.
'Ομως  κcιι σtην cιρχcιία Ελλάδcι,  η εξοιισι'α μέσω της  Θρrισκείας  τιμώρησε τοιις  παρα-

βάτες(Προμηθέας,Τάνταλοςι<.ά.)ήρωεςπουαπει<άλιιψαντεχνικέςγιατηνκαλυτέρευση
τηςζωήςτωνανθρώπων,ι<άτιπουδενενέκρινcινοιΘεοίτηςειιίσημηςΘρησκείας.ΗΤζέιν

ΈλενΧάρισονπεριγράφειCποβιβλίοτηςΘε'μις..Ηrε'νεο]ςιιιςΑρχαιοεΜι]νιιαίςΘρηαει'-
αςτηνπροσπόθειατουιατροφιλόσοφουκcιιμάγουΣαλμωνέαναπαρουσιαστείσcwΔίας
στουςανθρώnοιιςι<cιινατουςβοιιθήσει-πείθοντόςτουςμεμαγιι<άτεχνάσμcιταότιμπο-

ρούσενατουςφέρειβροχήστιςσιdrιρέςπεριόόουςανομβρίας-πουτελικάτονοδήγησε
σε αιώνια τιμωρία στον 'Αόη.

ΗορΘόδοξηλοιπόναρχcιιοελλιινικήΘεολογίαόmμόνοναπέρριιμεντελώςτονΣαλμω-
νέcι,αλλάτονέβγcιλε-όπωςι<άνειπάνταηεξουσίcι-τρελόκαιαπερίγραπταγραφιι<όκcιι

τοντιμώρησει<ιόλcις.Qστόσοταελληνιι<άιερcιτεία,ειδιι<άαυτόπουέχοιιννακάνουνμεγιι-

νcιικείες  Θεότητες  ή  ιιου  CDtετίζονται  με  ορφικοδιονυσιακές  παρcιδόσεις,  διcιτηρούν  μία

ανοχή και όιcιλλcιι<τιι<ότητα.
'Ολοιξέρουμεότιταπιοιεράμυcπήρmγιατοιις'ΕλληνεςήτανταΕλευσίνια,σταοποία

όενγίνοντανδει«οίμάγακαιόσοιείχανδιαιιράξειφόνο.ΟΑπολλώνιοςοΤυανέαςείχετη

φήμη μεγάλου  Θεουργού  κcιι μάγοιι,  λογικά λοιπόν  δεν Θα έnρεrιε να τον δεχθούν στην
Ελευσι'να.'Εχειγενιι<άεπιι<ρατήσει-εσφαλμένα-ηάποψηότιοΑπολλώνιοςόενμυήθηι<ε
σταΕλευσίνιαΜυστήριατηςΔήμητρcιςκcιιτηςΚόρης.ΑςόούμετιμαςλέειοΦιλόστρατος
σχετιι<ά:

ΟΙεροφόντηςδενήθελεναμυήσειτονΑrιολλώνιοκαιέλεγεότιαιιοκλείετcιινακd-
νειιιέτοχοτωνιερώνένανμάγοτσαρλατάνοκαιναcινοίξατηνΕλειισίνασει<άιιοι-

ον που δεν ήταν απαλλαγμένος από δαιμόνιcL Ο Απολλώνιος όεν πτοήθι`ι<ε καθό-
λουαπότούται<cιιειπε:«Δενέχειςιιειcιι<όμητοσπουδαιότερογιατοοποίοΘαμπο-

ρούσαναι<οτιιγορηθώ.'Οτιόιιλαόήγνωρίζωπερισσότεροαπόσέναγιατιιντελετή
ι<cιιήλθαγιαναμυιιθώcιπόκάποιονσοφότεροδήθεναπόμένcιλοιπαρειιρισκό-

μενοιεπαίνεσαντηναπάντησήτουκcιιοΙεροφόντιις,εnειόήκατάλαβεότιειιnοόί-
ζοντόςτονδυσαρεστείτοπλήθος,όλλcιξεύφοςι<cιιτουείιιε:«Αςμυιιθείς.Φαίνε-
τCιιότιείοαικdποιοςσοφόςιιουήλθε».ΟΑπολλώνιοςτότεcιπόντηοε:«Θαμυιιθώ

dλληφορόκαιΘαμεμυήσειοόείνα»,χρησιιιοnοιώντcιςτηνικανότητάτουναπρο-

βλέιιει.ΑναφερότανστονεπόμενοΙεροφάντη,ιιουέιιειτααπότέσσεραχρόνιαέγι-
νε επικεφαλής του Ιερού.
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Τελιιtά ο Απολλώνιος μυήθηκε στην Ελευσίνα αργότερα. Στο Μονοθε.ι.σμό τέτοια όιαλλακτι-
κότητcι δεν ιιπήρξε. γπήρξε Ιερά Εξέταση. Και ειδιιtά για τις μάγισσες ι<αι τους μάγους, Θά-

νcιτος  στην πυρά. Πραγματική ελευθερία -απ' ό,τι φαίνεται- και γιcι τα όύο φύλα αλλά ι<αι

εν γένει για τον άνθρωπο, Θα πρέπει να υπήρξε στην παλαιά Θρησκεία της ΧριJσής Εποχής.
Ποιcι όμως μπορεί να ήταν αυτή η πρωτοθρησι<εία που περιστρεφόταν γύρω από τον άξονα
της μαγείας , όιcιπερνώντcις την ιστορίcι της ανθρωπότrιτας ;

Πολύ μεγάλοι ερευνητές, όπως ο Τζ. Φρέιζερ στο πασίγνωστο έργο του Χρυσο'ς Κ:λώ-
ιίος, η μcιΘήτριά του Τζ. Χάρισον σε όλα της τα έργα, ο Χ. Μπάχοψεν αο Μυ'Θος, Θρr]ο]tεj'α
καj Μι]rρ]jtό Δj'καjο, ο Τζ. Κάμπελ, η Ρ. 'Αισλερ αλλά και ο δικός μας Παναγής Λει<ατσάς συ-

γκλίνουν στο ότι η παλαιά Θρησι<εία ήταν ένα σύνολο λατρευτιι<ών παραδόσεων και τελε-
τουργικών, που πήγαζαν cιπό τη λατρεία της Μεγάλης Μητέρcις Θεάς. Qς εκ τούτου, Οι πι-
στοί είχcιν όομήσει κοινωνίες όπου η μητέρα αποτελούσε το ι<έντρο της συνοχής, ευνομίας
ι<αι σεβασμού -αυτό που cιποόόθηι<ε στη σύγχρονrι ορολογία σαν «μητρογραμμιι(ή-μητρο-
ιtεντριιtή κοινωνία».

Αυτές  οι κατεξοχήν  ερωτικές  ι<αι αντιπολεμιι<ές  ι<Οινωνίες,  για τις  οποίες  πολλά μας

αναφέρει και η σπουόαία προ.ι.στοριολόγος Μαρία Τζιμπουτάς στο βιβλίο της Η Επ[σΓροφη'
ιης Μεyάλιίς Θεάς αλλά και ο Ρόμπερτ Γι<ρέιβς στrι Λευιtτί Θεά, καταστράφηιtαν από πο-
λεμοχαρείς  λαούς  της  Ασίας.  Qcπόσο,  η μητροι<εντρικής  παράόοσης  μαγικοθρησι<ευτιι<η
λατρεία,  cιν  κcn  ι<τυπήθηιtε,  ποτέ  δεν  εξcιφανίστιικε  εντελώς  ι<cιι  φαίνεται  ότι  αντιστέι<εται

αι<όμη μέχρι σήμερα, cιναγι<αστιι<ά με υπόγειους τρόπους. Η εμφάνισrι του Δωδει<άθεου, η

Θρησκεία των Ολύμπιων Θεών, επέφερε μια συρρίι<νωση σε αυτόν τον -μαγιι<ΟΘρησκευτι-
κού πυρήνα- παλαιό πολιτισμό, για τον οποίο η μινωιι<ή Κρήτη φαίνεται ότι ήταν η τελειjταία
αναλαμπή του,

Παραστάσεις όαιμόνων της βλάστησης που έχουν βρεθεί στη Φαιστό, φυλαι<τά ιtαι cινα-

Θήματα από όλες  σχεόόν τις  περιοχές  της  Κρήτης  αποδειι<νύουν την ισχυρή επιβίωση της

μαγιι<οΘρησι<ειιτικής παράόοσης, ι<cιΘ' όλη τη διάρι<εια του Μινωιι<Ού Πολιτισμού. Δεν είναι
λοιπόν σιιμπτωματιι<ό ότι τον μάντη ι<αι καθαρτή της  Κρήτης,  Επιμενίόη,  το γνωστό για τις

υπερφυσιι<ές του ιι<ανότητες uπ' ό,τι μας πληροφορεί ο Διογένης ο Λαέρτιος- ιtάλεσαν οι
Αθηναίοι γιcι τη σωτηρίcι της πόλης τους από το λιμό που είχε προκύψει εξcιιτι'ας του Κυλώ-

νειου'Αγους.
Στην  ελληνική  παράόοση  αναφέρεται  η  ικcινότητα  του  Επιμενίδη  να  εξέρχεται  κατά

βούληση από το οώμα του για όσο καιρό ήθελε. Επίσης οι Λακεόαιμόνιοι, σύμφωνα με την
παράόοση, είχαν φυλάξει το σώμα του, που ήταν ι<ατάστιι<το εξαιτίας των ανcιγραφόμενων
πάνω σ' αυτό χρησμών. Γνωστή ήταν η έι<φραση στην αρχαία Ελλάόα «το επιμενίόειον δέρ-

μα». Οι δε συιιπατριώτες του Κρήτες, τον Θεωρούσαν σcιν έναν από τους πανάρχαιους Κου-
ρήτες και Κορύβαντες , όντα κυρίαρχα στην παλαιά μαγιι<οΘρησι<ευτικη λcιτρεία.

Το ότι η Κρήτη απετέλεσε ι<έντρο εξάπλωσης  Θρησι<ειιτικών ιόεών,  Θεουργιι<ών ι<αι ιε-

ρομαγιι<ών τελετουργιών φαίνεται όλο ι<αι περισσότερο από τα αρχαιολογιι<ά ευρήματα της
Αιγύπτου, αλλά ι<αι της μεγαλονήσου. Ο αρχαιολόγος Χρήστος Μπουλώτης γράφει cπο πε-

ριοόικό Αρχαjολογ!'α στα μέσα της δεκαετίας του `80:

.. . Η φήμη των μινωιι<ών εξορκισμών ξεπέρασε τα όρια της Κρήτης για να φθάσει μέ-
χρι την Αίγυπτο, όπως πιστοποιεί ένας πάπυρος με εξορι<ισμούς κατά της ασθένειας

που ονομαζόταν  Τανε'r Αμού, γραμμένος στη γλώσσα των Κρrιτών ι<Cιι αναγόμενος
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στιινεποχήτουΑμένοφητουΓ'(14οςαι.π.Χ.)...Απόέwόλλοιερατιι<όιιόπυροτων

αρχώντουΙ6ουαι.ιι.Χ.,συνάγεταιαι<όιιηπωςοιΑιγύπτιοιέι<CινανχρήσητωνΘερο-

ιιευτιι<ώνβοτόνωντωνΙ(ριιτών,γεγονόςnουδενξενίζεικαθόλουξέροντcιςτnνεντιι-

πωσιαι<ήαφενόςπλούσιαχλωρίόατουνηαούι<cιιτοπυκνόcιφετέρουεμπορικόδί-
κτυο με τη χώρα των Φαραώ.

ΑυτήησοφήΘρησκευτικήαντίληψηπουΘεωρούσευι]έρτατοΟντηΜεγάληΜητέρqσίγου-

ραεπιιρέcισεόλουςτουςλαούςτηςπεριοχής.ΗΕλλάδαόμωςήτcwοφυσιι<όςσυνεχιστής
τηςμετcιλλcιγμένηςΘρησκείcις.Ίσωςγιααυτόαι<όμημέχρισήμεραλέμετονΑnόλλωναΛη-
τωίδηι<αιόχιΔιίδ™γιcιτίηγενιάτουοριζότανCιπότημεριάτηςμάναςτουΛητώς.

Στις  νέες  Θρησκευτιι<ές  συνθήκες,  οι  τυχεροί  προιι<ισμένοι  cιπό  τη  Φύση  ι<αι  καλό-

τυχοιωςπροςτηνκαταγωγήβολεύτrικcινΘαιιμάσια.Οιότυχοιόμωςοιμηπρονομιούχοι,
οιμnέχοντες,φορτώθrικcινστηνπλάτητουςτηνέαεξοιJσίcι.Ηψυχήτωνμηεκλει<τώνσu

μrιιέστηι<ε.ΟιCιπλοίάνθρωιιοιέγιναννοσταλγοίτηςΧρυσήςΕποχήςπουπεριέγρcιφεο
Ησίοδος,

Ηι<άλιιψητωνcινcιγι<ώντηςβαθιάςανθρώπινηςψυχικήςεσωτερικότrιτcιςερχότcwι<υ-

ρίωςαπότις«συμπληρωματικές»λατρείες,όrιωςοΟρφιι<οδιονυσιασμός,ηΘεουργhcιλλά
καιημcιγεία,πουεξέφραζανκυρίωςτιςλα.ι.κέςμάζες,διάφορεςπεριθωριαι<έςομάδεςι<cιι

τκγυναίι<ες,δηλcιόήτοσύνολοσχεδόντότετουπληθιισμού.ΟΜπερνάργράφει:

Δύοόιαιρορετικέςαντιλήψειςτηςέννοιαςτουιερούλόγουέρχονταιcιντιμέτωπες.Η

Θρησκεία,πουέχειναι<άνειμετηουλλογικήπίcπηκαιημαγείcι,πουσυνδέεταιπε-

ρισσότερομετιςιιρολήψεις.ΗΘρηc™είαόιcικηρύσοειτηνπcιντοδυναμίοτωνΘεών.Ο
μόγοςδεντηναρνείται,αλλάκαταφεύγειστημεσολάβιισηδcιιμόνωνγιαναπετύχει
τους σι<οπούς του.

Οκόομοςτιιςμαγείαςείνcιιηκοινωνίαcιντεστρcιιιμένιι.ΚcιιαnόόειξηείναιότιCπον

κόσμοαυτόνκιιβερνούνοιγυναίι<ες,αιιτέςαι<ριβώςιιουδενδιcιΘέτοwιιολιτικάόι-

ι<αιώματαστηνι<οινωνίατrιςπόλnς.ΣτηΘρηοκεία,τοιερόβρίσκεταιμετομέροςτιις

εξουσίας.ΗμαγείαcιπότιινnλευράτιιςτοnοΘετείταιcποχώροτηςπcιρόρμιισιις,τιις

ατομιι<ήςΘέλιισης,πουαψr`φάτηνεξουσία.Μετηιιαγείαεκφράζετcιιηαιιθόριιητn

φύση.
ΗμαγικήΘεώριισητωνπραγμότωντείνειστιινι<Cιλλιέργααnερισσότερομίαςτεχw

κήςγνώσιιςκιόmτιιςσοφίαςήτηςnΘικής,όrιωςσυμβαίνειμετηΘριισι<εία.Γι'αυτό

ι<αιημαγείοιιροτιμόεισιινήθωςναανcιφέρεταιοεειιιcπήιιες,σαντnναστρονοιιίcι,

τnφαρμαι<ειιτική,τηγεωλογίοκ.λπ.,παράσεφιλοοοφικέςήιιΘικέςαρχές.

Για να ι<ατανοήσουμε κcιλύτερα τον ελληνιι<ό πολιτισμό,  Θα έιιρειιε ίσως  να συντά-

ξουμεέναεγκώμιοτηςιιαγείας.ΕιιειόήηαρχαίαΕλλάόατιμήθιικετόσοωςχώρατιις
ελευθερίαςιμιιτέρατηςδιαλογικήςσι<έψιιςκcιιλίι<νοτουδυτιι<ούπολιτισμού,δυσκο-

λεύεταιι<cινείςναφανταστείιιωςχωρίςτnμαγεία,τόσοιι<αιτόσοιόνθρωιιοιΘαήτcιν

καταόιιtασμένοι να κλεισθούν στον εcιιπό τους, αο βρcισμό των ι(αταπιεσμένων εν-
στίι<των τους, στην πιο μαύρη απελπισι'α.

ΑυτάμcιςλέειοΜπερνάρ,βοηθώνταςτησκέψημαςναδειταπράγματαcιnόμιαάλλη
ιιλευρά.ΊσωςναμηνείνcιικcιΘόλουσυμnτωματικόότιοΜουσcιίος-έναςαπότουςσημcι-
ντιι<ότερουςΘεουργούς,χρησμολόγουςι<αιμουσικούςτrιςορχαιότητcιςκcιιέναςcιιιότους
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mΘανότεροιις ιόρυτές των Ελευσίνιων Μυστηρι'ων μαζί με τον Εύμολπο ι<αι τον Ορφέα- εί
ναι αυτός που ανακάλυψε τους αριθμούς ι<αι την αριθμομαγει'α, μεταφέροντας την πανάρ
χαια μαγιι<οΘρηοκευτική παράόοσιι στα Μυστήρια.

Η ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΦγΣ]ΚΗ ΕΠ]ΣΤΗΜΗι
Η μαγεία εμφανι'στηκε λοιπόν σαν Θρησκει'α, τέχνη ι<αι επιστήμη ταυτόχρονα, οι δε ιερείς.

μάγοι είχαν βαθιά γνώση των φυσικών νόμων ι<αθώς κcιι αντι'στοιχων εφαρμογών. Αυτό συ.
νέχισε να ισχύει στους ιtύκλους των αρχαιοελλήνων ιεροφαντών.Ίσως μάγο] τελικά είναι οι

φιισικοι' επιστήμονες, που πολύ πριν από τους άλλους, κατανοούν άγνωστα μυστιι<ά των συ-
μπαντιι<ώννόμωνι<αιπροχωρούνσεεφαρμογήμεθόδωνιtcιιτεχνικών,πουcπουςαμύητους
μοιάζουν με μαγεία.

Σ' όλους μας ει'ναι γνωστά τα Αναcπενάρια των χωριών της Μαι<εδονι`cις και της Θρά-
κης. Πολλοί επιαήμονες έχουν δει το φαινόμενο, ιιtανοποιητική εξήγηση όμως όεν έχουμε
πάρει από ι<ανέναν. Πώς μπορει'ς να εξηγήσεις ένα φαινόμενο, που χιλιάόες χρόνια πριν

ήταν μυστικό όρώμενο μιcις Θρησκείας, που οι απcιρχές της έφταναν στην αυγή της ανθρω-
πότητας;

Μέσα από την ποίηση του Ευριπι'όη, βλέπουμε να ξετυλι'γονται μπροαά μας φαινόμενα
ακα.fας και παράξενων όυνάμεων που ι<υριαρχούσαν Cπον ει<στατικό χορό των Μαινάόων:

(Οι Μαινάόες) σαν πουλιά ξεχύνονταν και γρηγοροπερπατούσαν στου ΚιΘαιρώνα
τις ι<ορφές, όπου χωριά είναι κτισμένα, ρίχτηκαν σαν εχθριιtές ορόές που έι<αναν

έφοόο. Μπαι<ίρια ι<cιι σιόεριιtά χωρίς να τα `χουν όέσει, κολλούσαν επάνω τους κCιι

όεν έπεφταν στο μαύρο χώμα. Φωτιά ει'χαν απάνω στα μαλλιά τους, χωρίς όμως να
τις  ι<αι'ει.

Αν όεν ει'χαιιε ζωντανά τα Αναστενάρια σήμερα για να ιιcις υποόεικνύουν την αλήθεια των
λόγων του Ευριπι'δη, Θα είχαν φροντι'σει ι<άποιοι να μας πείσουν ότι πρόι<ειτcιι για φαντα-

στιιtά λόγια ενός ποιητή.  Συνεπώς  ει'ναι πιο τι'μιο να σηκώσει τα χέρια η επιστήμη ι<αι να

πει ότι ει'ναι ένα φυσιι<ό φαινόιιενο, nου προς το ιιcιρόν εμφανι'ζεται σcιν μεταφυσιι<ό ι<αι

cιόυνατούμε να το εξηγήσουιιε. Ο Γιουνγι<, στο βιβλι'ο του  rε'σσcρα Αρχε'Γυπα, γράφει ι<ά-
τι πολύ σοφό:

'Οταν  η  εικόνα  της  πρωτότυπης  αρχικής  μεταφυσικής  ειιπειρίας  εκλογιιtευθεί και

«διορθωθει'» αρκετά, Θα έχουμε δεθεί αναπόσπcιστα ιιε την ανθρώπινη λογική ιtαι Θα

είμαστε καταδικασμένοι να πιστεύουμε αποκλειστιι<ά και μόνο ό,τι είναι λογιι<ό. Αυτό

είναι αρετή και πλεονέκτιιμα από τη μι'α, από την άλλη όμως είναι περιορισμός  ι<αι

φτώχεια,  γιατί μας  ιρέρνει πιο ι<οντά στο ζοφερό  σκοτάδι του  όογματισμού  και της
«διαφώτισης».

Αυτή η Θεά της Λογιι<ής, εκπέμπει ένα απατηλό φως, που φωτίζει μόνο όσα γνωρί-

ζοιιμε, απλώνοντας ένα βαθύ cπ<οτάδι πάνω σε όλα όσα χρειάζεται να γνωρι'σουμε
και να συνειόrιτοποιήσουμε. 'Οσο πιο ανεξάρτητη προσποιει'ται πως ει'ναι η «λογική»,
τόσο περισσότερο μετατρέπεται σ' ένα σι<έτο διανοουμενισμό που τοποΘετεί το δόγ-

μα στη Θέση τιις πρcιγματιι<ότητας ι<αι μας όει'χνει τον άνθρωπο, όχι όπως είναι, αλλά
όπως τον Θέλει το όόγμα.
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ΟΒιλόμοβιτςαναφέρειεύστοχαπωςαισθcινότανμιαέντονηειιιθυμίαναμελετήσειτηναρ-
`cu'οελληνικήμαγείαγιατονεξήςλόγο:«Γιαναι<ατανοήσωτους'Ελληνέςμου,γιαναμπο-
3έσω να τους κρίνω αμερόληπτα».

ΓιαναμπορέσουμελοιπόννακατcινοήοουμεκάτιcιπότημcιγείαστηνCιρχαίαΕλλάδα,
3απρέπει«ωςδιαμαγείcις»ναπεράσουμεσεμιαάλληαντίληψητηςπρcιγματιι<ότητας,'Ετσι

3α κατcιλάβουμε καλύτερα τους αρχαίους προγόνοιις μcις, τόσο τους απλά σκεπτόμενους
™κοιτουςσοφούς,πουέτρεχανκάθελίγοστουςΔελφούςγιαχρησμό,τονΜεγcιλέξcιν-
mπουδενέκανεβήμαχωρίςναερμηνεύσειτασημεία,αλλάκcιιτονΣωκράτηπουεπέ-
+ενε ότι ο προσωπικός του όαίμονας πραγματιι<ά υπάρχει.

Ο  Σωιtράτης,  είνcιι cιλήθεια,  έχει αποι<αλύψει όια γραφίόας  Πλάτωνcι,  πολλά στοιχεία

Ηότοχώροτωναρρήτων,όσολίγοιφιλόσοφοι.ΊσωςναξενίσεικάrιοιουςcwCιι<ούσουνότι
`αι ο Σωκράτης είχε σχέση με τη μcιγεία. Είναι μια αλήθεια όμως, που μcις τη διcιοώζει ο

1\άτωναςστοέργοτουΧαρμι'όJ}ς.Ει<είοΣωι<ράτηςδιηγείταιπωςέναςΘρcικιώτηςΘεουρ-
•οςτονμύr`σεστηΘεουργίακαιτημcιγείcι.ΛέγειοΣωιtράτrιςστονΧαριιίδη:

ΤώραΘασουμιλήοωτιιοελεύθεραγιαταξόρκιcLuείδουςείναι.ΠρWCιπόλίγοδεν

ήξεραμεποιοντρόπονασουόείξωτηδύναμήτοιις.Ταξόρκιαλοιπόν,Χcιρμίόη,εί-
ναιτέτοια,ώστεδενΘεραπεύουνμόνοτονπονοι<έφαλο...λένεεπίσηςότιτονQνομί-

ζει κόποιος  πως  είναι όυνατόν να Θεραπευθεί χωριστά το κεφάλι,  χωρίς  να Θερα-
πευτεί μαζί ολόκληρο το σώμα, είναι μεγάλη ανοησία.
ΚάτιπαρόμοιολοιπόνσυμβαίνειμεταξόριtιαΧαρμίόrι.Τοέμαθαστοστρcιτόαπόι<ά-

ποιον από τους  Θρακιώτες γιcιτρούς, οπαδούς του ΖCιλμόξιόος  (σα  νομοθέτης  ι<cιι
ΘριισκευτικόςμεταρρυθμιστήςτουΘρακικούφύλουτωνΓετών,ιιπηρέτιιςι<αιCιργότε-

ραι<αλόςφίλοςτουΠυθαγόρα),οιοποίοιλέγεταιότιμπορούνναεξcισφcιλίσουντιιν
αθανασι'α...ΗψυχήΘεραπεύεται,μουέλεγε,μεορισμέναμαγικάξόρκιαι<αιαυτάτα

ξόρκιοείναιοικcιλοίλόγοι.Απότέτοιουςλόγουςγεννιέταιστιινψιιχήσωφροσύνη,η
οποία μόλις γεννιιθεί και βρεθεί μέσα στην  ψυχή, είναι πια εύκολο να εξοσφcιλίσει
την υγείcι και αο κεφάλι ι<αι στο υπόλοιπο σώμα.
Μαθαίνοντάςμουλοιπόντοφάρμακοκαιταξόρκια,μουείπε:«Πρόσεξεμήπωςι<ά-
ποιοςσεπείσειναΘεραιιεύσειςμετοφάρμακοαυτότοι<εφάλιτου,χωρίςπροηγου-

μένωςνασουπαραδώσειγιαΘεραnείατιινψυχήτουμεταξόρκιαπουξέρεις».

ίΜά ι<cιι cιλλού, στο έργο Αλ;ίιβιάόι]ς του Πλάτωνq ο Σωκράτης μιλώντας στον Αλκιβιάδη
`ιατηνεκπαίδευσητωννέωνστηνΠερσι'α,τουλέγειμεταξύάλλωνταεξής:«Οπρώτοςπcιι-

5αγωγός,οσοφότερος,διδάοκειτημαγείατουΖωροάστρη,πουείναιηκαλύτερηυπιιρεσία,
3εραπείαγιατονάνθρωπο.ΟίδιοςΔάσκαλοςόιδάσκειεπίσηςκαιτηβασιλικήτέχνη».

Με άλλα λόγια, ο μάγος  είναι και ο μέγcις Δάσκαλος για τον μελλοντιι<ό βασιλιά, εί-

αιαυτόςπουΘατουμάθειόλαταμυστιι<άι<cιιτααπόρρηταγιαιιίασωστήδιcικυβέρνηση.

1νσι<εφτούμετηδύναμηπουείχανοιμάγοιτωνΠερσώνστιςεκστρατείεςτουςκατάτrις
Ξλλάδος,  όπως  και το Μαντείο των Δελφών στους'Ελλrινες  ή οι οιωνοσι<όποι στον Αλέ-
Ξανόρο,αλλάαι<όμηκαιαυτόςοσυσχετιζόμενοςμετονΑλέξανδρο,φαραώΝει<τcινεβώ
-που έόινε τις ναιιμαχίες του μέσα σε μεγάλες λεκάνες με νερό ι<Cιι τις μάχες του με ι<έ-

οινα ομοιώματα και, σύμφωνα με τις  φήμες, τις  ι<έρδιζε σε πραγμcιτιι<ό επίπεδο-Θα ι<cι-

ταλάβουμεβcιΘύτερατιαφάντcισταμεγάληκcιιουσιαστικήεπιρροήείχεημcιγείασταπα-

^3ασκήνια τrις  ιστορίας.
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Ο Ηρόόοτος, αναφερόμενος στους Μηδικούς Πολέμους, μας περιγράφει μια φοβερή
ι<cιταιγι'όα που ι<τύπιισε τους  Πέρσες, παρόμοια με αυτήν που ει'χε συμβει' ι<αι σε προηγού-

μενηει<αρατει'ατους,όταντότεβρισι<ότανστιινπεριοχήτου'Αθω.Απ'τημιαστιγμήστηνάλ-
λη,  όπως  και παλιότερα,  η καταιγι'όα  ξέσπασε,  εν αιθρία cπη Θάλασσα,  μπροστά από τον
'Ολυιιπο  ι<οντά  στους  πρόποόες  του  Πηλι'ου.  Γράφει  ο Έλληνας  ιστοριι<ός:  «Η  ι<αταιγίόα

ήταν απίαευτα σφοδρή... ο αριθμός των εμπορικών ι<cιι φορτηγών πλοι'ων ιιου χάθηκαν σ'
αυτήν, ήταν ανυπολόγιστος...  Κράτrισε τρεις μέρες, οπότε οι μάγοι ι<ατάφεραν να την κα-

τευνάσουν με Θιισι'ες, προσφορές και μάγιcι».

Από  την  άλλrι,  οι  Αθηναίοι  έλεγαν  ότι  η  ι<αταιyι'δα  ει'χε  κτιιπήσει  τους  Πέρσες,  επειόή

ακολούθιισαν ένα χρησμό, που τους συμβούλευε να ζητήσουν βοήθεια από τον Θεό-δαι'μο-
να άνεμο Βορέα. Ο Ηρόόοτος, που ι<άπως δυσπιστει' για όλα αυτά, γράφει:

Δεν μπορώ να πω, αν αυτός ήταν ο λόγος που ο στόλος των Περσών κτυπήθηκε από
την ι<αταιγίδα,  εξαιτι'ας  του  ΒΟρέα διιλαόή,  αλλά οι Αθηναι'οι ει'ναι κατηγορηματιι<οι'

πάνωσ'αιιτό.ΛένεότιοΒορέαςτούςει'χεβοηθήσειπαλιότερα,κιοίόιοςήτανυπεύ-

Θυνος  για ό,τι συνέβη ι<αι τώρα. `Οταν επέστρειι/αν μάλιστα αην πατρι'όα τους, του

έχτισαν ναό στις όχθες του Ιλισού.

Ο έλεγχος του ι<αιρού για τους αρχαίους Θεουργούς και μάγους ήταν η αιχμή των σκοπών
τους.  Αιιτός  που  έλεγχε τον καιρό έλεγχε την έκβαση της  μάχης.  Σε μια πολύ σημαντική

αναφορά cπο πρόσωπο του Εμπεόοκλή, ο Διογένης ο Λαέρτιος μας πληροφορεί:

ΟΑπολλόδωροςσταΧρονtjίάλέειότιοΓοργι'αςέζιισε109χρόνιαι<αιγι'αυτόνοΣά-

τιιρος  ανcιφέρει  πως  ήταν  παρών,  όταν  ο  Εμπεδοκλής  έι<ανε  μαγικά.  γιιοστnρίζει

αι<όμη ότι αυτό το επιβεβαιώνει και ο ίδιος  ο Εμπεόοιd\ής  με τα ποιήματά του,  στα

οποία λέει:
«Θαμάθειςγιαόσαφάρμαι<απροστατεύουναπόι<αι<άι<cιιαι]όταγιιρατειά,γιατι'μό-

νο οε σένα Θα τα rιω όλα αυτά. Θα μπορει'ς να αναι<όπτεις των ακούραστων ανέμων
τημανt'α,πουεξαιιολύονταιπάνωστηΓηκαιμετοφύσημάτουςκαταστρέφοιινταχω-

ράφια. Και πόλι, αν Θέλεις, Θα μπορείς να τους ξαναπροι<αλείς. Θα μπορείς μετά τn
α<οτεινή βροχή να προκαλείς για τους ανθρώπους ι<αι την ξηρασι'α στην κατάλλrιλη
cπιγμή,αλλάιtcιιτηνι<Cιλοι<αιρινήξηρασίαΘατηναντιι<αθιστάςμετιςωφέλιμεςγιατα

δένόρα  βροχές.  Επιπλέον  Θα  μπορείς  να  επαναφέρεις  cιπό  τον 'Αόη  τη  διιναμική
ενέργεια νει<ρού άντρα».

ΗελληνικήΘεουργι'ακαιμcιγει'αείχεαπλωθείόπουυπήρχεελληνικόςπολιτισμόςι<αιηΜε-

γάλη Ελλάδα, όπου έζησε για χρόνια ο μέγιστος των ιιυστών Πυθαγόρας, υπήρξε σημαντι-
κό κέντρο όλης αυτής της κι'νηοης.

ΟποιητήςΘεόκριτοςπεριγράφεισταΕ/όυ'Μιάτου,στοποι'ημαΦαρμακcί;Γρια,τηναπε-
γνωσμένη προσπάθεια της νεαρής Σιι<ελιώτισσας Σιμαι'Θας, με μάγια και ξόρκια να φέρει
ι<οντά τον αγcιπημένο τrις. Η μαγική επωόός που αrιαγγέλλει η ερωτευμένη νέα Θεωρει'ται

απότιςασύγκριτεςτουει'δους.ΕδώΘαπαραθέσουμεέναμιι<ρόι<ομμάτιπουέχειαέσημε
τον καιρό. Η νεαρή μάγισσα ι<ατευνάζει τους cινέμους και λέγει: «Q μαγιι<ό εσύ πουλί, φέ-

ρε αυτόν Cπο οπίτι. Τώρα γαλήνια η Θάλασσα σιγούν ι<cιι οι άνεμοι, μα όεν σιγά στα στήθη
μου, όω μέσα μου η Θλι'ψη».
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1=:τουςελληνιι<ούςμαγικούςιιαπύρουςπληροφορούμεθαότιοέλεγχοςτουκCιιρού

ππ=.=.αγκαίοεπίπεδοεξέλιξηςγιατονΘεουργόγιαμιαακόμηαιτίcι.Ναφέρειηρεύακcιι
Ε„ιτ.τοrιεριβάλλον,ώστεναμηδιώξειταπνεύμcιταπουπροσκαλάμετιςμαγικέςεπω-
™.cΑιαβάζοιιμεστουςπαπύρους:«ΗρέμησεΓηι<αιCιέραηρέμησεκcιιΘάλcισσαιιρέμη-

Ε..-:#μήc™καισειςάνεμοικcιιμημουεμποδίζετεαυτήντιινιερουργίcι,ούτεφωνή,ούτε
-Η,μός,ούτεκραυγήναακουσθεί,ούτεσκύλουγcιύγισμα,ούτεόνουογκάνισμcι,ούτε
τt=c;ιυμβάλου,ούτεήχοςαιιλού,γιαναπαρcιμείνουνεδώταπνεύμcιτcι».

3»ΑnολλώνιοςοΤυcινέcις,φθάνονταςστrινΙνόίαώπωςμαςλέειοΦιλόστρατος-εί-

= ι     εκείδύο πιθάρια από μαύρη πέτρα με βροχήκαι ανέμους. Το nιΘάρΗων βροχών, κά-
±τ-c.mιιουηΓητcιλαιπωρείτcιιαιιόξηρασία,ανοίγεικαιβγάζεισύννεφαπουιιγραί~
μ=γrιεριοχή.Ανείναιπολλέςοιβροχές,τιςκρcιτάεικλεισμένες.ΤοιιιΘάριτwανέμωw
™r]ι_:ύιrιαίζειτονίδιορόλομετονασι<ότουΑιόλοιι».

l`jήηcιναφοράτουΦιλόστρατουδενμπορείιιcιράναμcιςφέρειστονουτοιιςοργΦ

ι:ι=.ωωρευτέςτουΒίλχελμΡάιχ,πουείχεκάνειεπιτυχήιιειράμcιταπρόιώιισrιςβροχήςσε

:r.ουςτωνΗΠΑ.Δενπρέπειναξεχνόμεκcιιι:ονινδιάνιΊ<οχορότηςβροχής,ούτετκcιρ-
:=Ξειλrινικέςτελετέςκcιτάτrιςcινομβρίας,αλλάούτεκcιιτοποΜπρόσφατογεγονόςτων

ι.μόύοφυλώντουΑμαζονίου,πουμετηδημιουργίακCιταρρcικτωδώνβροχών,σταμdτη-
r..ττ.ςτρομερέςπυρκcιγιέςπουείχcινξεσπάσεισταδάσητους-μιαείδησηπουέκcιwτο
ι .. =c τοιι κόσμου.

Θέλοντcιςναδείξειτηνεπιρροήπουέχειασκήσειηελληνικήγνώσηστοχώροτιιςμα-
-_3ςκαιτιιςΘεουργίαςσεπCιγκόσμιοεπίnεδο,οΑντρέΜπερνάρμάςμιλάγιαΊtάτιnολύ

Ξ=ιύριστό:«ΓνώρισαCπις'ΑνδειςτουΙσημερινούένανμάγοnουείχεδιδαχθείτηντέχνητου
=:σχολείο,μελετώντcιςκείμενατουΙπποι<ράτηκCιιτουΓcιλιινού».

Επίσιις,στοΘεατρικόέργοΒουιίολιιtάτουΡCικόν(πράξη2ιι,σκηνή4ιι),οπρωταγωνι-

=ςΠολυσθένης,μυιιμένοςσεελλrινικέςΘεουργιι<έςκοιόρυ.ιδικέςπcιραόόσεmδιατάζει
-:..ς όαίμονες να τον υπακούσουν:

Ό,τιαιιοφασίζωεγώ,οιδαίμονεςτοι<άνουνκαιηεξοιισίαιιουγνωστή™πέρcιτα
τουκόσμου.Γιι,οιιρανόκcιιΘάλcισσcι,όλαταανcιστcιτώνει,τασύννεφαυιιοτάσσονται

ααμάγιαταόιι<άμουκαιμεςστονάδειοουρανόαλλάζουνεπορεία.ΣεΘάλασσαή
σεστεριά,όπουΘελήσω,φέρνουντηΘύελλcι,τονάνεμο,τοχιόwτηναντάρcι.

Ομωςι<αιηπολύγνωαήαποκρυφίcπριαΝτιόνΦόρτσουν,στοβιβλίοτηςΗΜαγικήΜάχπ
τςΒρετανι'ας-rιουιιρολογίζειμάλισταένcιςάλλοςπολύγνωστόςιιάγος,οΓκάρετΝάιτ-
Ξξηγά  μέσα  από  το  καλογραμμένο  ημερολόγιό  τrις,  πώς  ένας  μεγάλος  αριθμός  από
ΑρυΊδεςκατάφερανναανcιστατώσουνμεΘύελλες,γιαιιολλέςβδοιιdόες,τηΘάλασσατης
`,1άγχης,ώστενακάνουναδύνατημιαφημολογούμενηπρογραμματισμένηcιnόβασητων

Ναζί στη Βρετανία.
ΕδώΘαμπορούσcιμεναΘυμηθούμετορόντισματωννεφώνμεειδικέςουσί*πάνωαιιό

ηΜόσχcι,ιtατάτηδιάρκειατηςειtείολυμπιάδας,cιπότησοβιετιι<ήcιεροπορία,γιατηδιά-
\ιισήτους.Κότιπουόλοιξέρουμεότιεrιετεύχθη.Ίσωςναμrινείwτυχαίοόι:ιοιχολMU
γτιcινέςπcιραγωγέςάρχισανναπροωθούνστοεμπόριοτιςπρώτεςτcιινίες,όπουεπιτιιγχά-

νεταιαιιόειδικέςμυστικέςστρατιωτικέςυπηρεσίεςοέλεγχοςτουκcιιρού.
Οιόcιίμονεςλοιπόν,ότcινσυνεργάζονταμετοιjςειδιι<ούς,πουξέρουννατουςπλησιάζοw

63

__-.---.--------.--



ΜΑΓΕΙΑ: Η ΑΠΟΚΡγΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟγ ΚΟΣΜΟΥ

ι<άνουν αυτά που φαίνονται αόύνατα, δυνατά.'Ενας από τους  μεγαλύτερους  ειόικούς  στα
Θέματα Θεουργίας και μαγει'ας ήταν ο Απολλώνιος ο Τυανέας, ο'Ελλrινας που γύρισε όλο
τον  τότε γνωστό ι<όσμο  ι<cιι  Θαυματούργησε,  όπου  και αν  πήγε.  Ο  σπουδαίος  Βυζαντινός
ιστορικός Ιωάννης Μαλάλας από τrιν Αντιόχεια (η καταγωγή του συγγραφέα, ειόικά σε αυ-
τήν  την  περίπτωση,  έχει  σημασι'α)  γράφει  στο  βιβλίο  του  CοrρLιS  Scrjρfοrυm  Ηr'sίοτjde
ΒyΖdr]ίι.nae.. «Και ήλθε ο Απολλώνιος από τα Τύcινα κcιι εισήλθε στη μεγάλη Αντιόχεια, όπου

του  ζήτησαν  οι  πολίτες  της  Αντιόχειας  νcι  πραγματοποιήσει  Θρησκευτικές  τελετές  και  να

Θαυματουργήσει ιtαι ει<εί γιcι όσα προσεύχονταν, να τους συμβούν». Και αφού ο Απολλώ-
νιος πράγματι κατάφερε να αλλάξει προς το ευνο.ι.ι<ότερο τους ανέμους της περιοχής, συ-
νεχι'ζει ο Μαλάλας περιγράφοντας ιtάτι άι<ρως εντυπωσιακό:

Παρομοίως, ο Απολλώνιος πραγματοποίησε τελετουργίcι στην πόλη γιcι την προστα-
σι'α της από τοιις σι<ορπιούς, ώστε να ει'ναι αδύνατο σ` αυτούς να την πλησιάσοιιν. Την

τελετουργίcι ξεκίνησε στο μέσον της πόλης και αφού έιρτιαξε ένα χάλκινο ομοίωμα
σι<ορπιού, έμπηξε σε αυτό ένα μικρό κι'ονα.'Επειτα από αυτό οι σκορπιοί εξαφανί-
σθηκαν από όλη την περιοχή της Αντιοχείας.

Κάτι παρόμοιο έκcινε ο Απολλώνιος για νcι προστατεύσει την πόλη ι<αι από τα ιtΟυνούπια. Η-
ναι  ιρανερό  ότι  οι  πραι<τιι<ές  του  Απολλώνιου,  ειόιι<ά  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  που  μόλις

αναφέραμε,  ήταν  πρακτικές  κλασιι<ής  μαγείας.  Για  να  έχει  επιτυχι'α  η  μαγική  πραι<τική,

έπρεπε να ακολοιιθηθούν οι διαόικcισίες με επιστημονική αυστηρότητα. Για να όέσουν ι<cι-
λά τα μάγιcι, η επίκληση κάποιας όαιμονιι<ής οντότητας ήταν απcιραίτητη.

Το δέσιμο με μάγια λεγόταν «κατάδεσμος» ή «κατάδεσις». Στα αρχαία Ελληνιι<ά ιίαrά-

όεας σημαίνει «δέσιμο» ι<αι jtαrάόεcψος «δεσμός». Ο κατάόεσμος προσόιορίζει το «μcιγι-
κό δέσιμο», εκφράζει δε άριcπα την εξουσιαστική όιάθεση του μάγου. Το «ι<άρφωμα» στην
πιναι<ίόα του ίόιου του μαγιι<Ού  ι<ειμένου με ένα ι<αρφί που τη όιαπερνούσε εντελώς, ήταν

πολλές φορές μια πολύ αναγι<αία όιαόιι<ασι'α. Ο μάγος Θα έπρεπε να δέσει συμβολιι<ά τα

μάγια του αο όνομcι ι<αι στην ισχύ μιcις ανώτερης οντότητας, που Θα εξασφάλιζε την επέμ-
βαση του Θεού γιcι την πραγματοποίrιση της γραμμένης cπο ι<είμενο ευχής.

Κυρίως όμως «ι<άρφωνε» την ειιχή ή την κατάρα σε ι<άποιο ομοίωμα (συνήθως από ι<ε-

ρι) του ίδιου του ανθρώπου που είχαν ως στόχο τα μάγια. Η κατάδεσrι καταφέρνει, αν όεν
γίνουν λάθη, να παραδώσει τον αντίπαλο δεμένο χειροπόδαρα στον όαίμονα που αναλαμ-
βάνει να υλοποιήσει τα μάγια.

ΕΡQΤΟΜΑΓΙΚΕΣ ΤΕ^ΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ
Ο μάγος απευθύνεται στις όυνάμεις του Κάτω Κόσμου στην προσται<τιι<ή, χρησιμοποιώντας

ρήματα  που  εκφράζουν  βίαιες  πράξεις:  «'Αρπαξε»  (άρπcισον),  εξουδετέρωσε»  (άφελε),
«εμπόδισε»  (εμπόδισον) ,  «Θάψτε»  (Θάψατε) ,  «αποκοιμίστε>>  (ι<ατακοιμήσατε) ,  «καταστρέψ-

τε»  (παραλάβετε), «δέστε τον» (όεσμεύσετε) ι<.λπ.

Ο μάγος πρέπει να κατονομάσει πολύ συγι<εκριμένα το άτομο που έχουν ως στόχο τα

μάγια του. Για περισσότερη σιγουριά, προτιμάει νcι αναφέρει το όνομα της μrιτέρας του ι<αι
όχι το πατρώνυμο. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντιι<ά στοιχεία που στηρίζουν την
άποψη ότι οι μαγικοθρησι<ευτικές λατρείες ι<ατάγονται από τις μητρογραμμιι<ές κοινωνίες.

Τα γράμματα, που ήταν χαραγμένα, έμοιαζαν συνήθως με ορνιθοσι<αλίσματα.
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Τα περισσότερα κείμενα μαρτυρούν  γλώσσα αμόρφωτων  ανθρώπων  με  πολλές  εκ-
jιjασεις του όρόμου και λοιδορούν Cπα όρια της χυδαιολογίας. Η βωμολοχι'α και η χυδcιι-
=.οΎiα όμως  ήταν χαρcικτηριcπιι<ό ι<αι Θρησι<ευτιι<ών  τελετουργικών  και  μόλιστα  από γυ-
•ιr--ες, που στην ι<αθημερινή ζωή ήταν άμεμπτες. Τα σι<ώμματα που αντάλλcισσαν μεταξύ
τι.ς.εκτόςαπόαιΦφάκαιάοεμναήτανκαιαπόρρηται<αι,αντοσιινόυάσεικανείςκαιιιε
-. δρώμενα, σημcιίνει ότι cισκούντcιν ένα είδος ερωτομαγείας, κότι σαν Τάντρα (ανατολί-
-=q ερωτομαγεία) .

Οι πλέον φημισμένες τελετές του είόους αιιτού ήταν τα Θεσμοφόρια. Η Αλέρ Μιιρούμ-

μmγράψειστηνεργασι'ατηςΑjαχρολοyι'α-rονjμοποιε'ςΛε'ξεjς,πουήτανκαιτοΘέματης
.ιυ'ας της για το συνέδριο rΆώσσα κα Μαyει'α, που ήδη προαναφέραμε: «Πηγές περι-
• ]αφουν ότι οι Θεσμοφοριάζουοες χρησιμοποιούσαν λεξιλόγιο που Θα ταίριαζε ι<αλύτερα
= οίκο ανοχής». Στα Θεσμοφόρια η χρήση λεξιλογίου ιιε ερωτικό περιεχόμενο λειτουργεί
•ώρά ως ένα είόος ερωτομαγείας.

Ο τρόπος με τον οποίο ζούσcιν οι Ελληνίδες εκείνα τα χρόνια έι<cινε αναγΊ<αίcι, φcιίνε-
-_ματέτοιουείδουςερωτοιιαγικήεκτόνωση.ΜεγάλημαγικήόύναμnΘεωρείταιότιείχcιν

`-jταφιιλακτdόπωςκαιοιπολύτιμοιλίθοι,cιλλάκαιοιογι<όλιθοι(μενίρ),πουλατρεύονταν

=πολλέςπεριοχέςτηςΕλλάδcις,μετονίδιοΦtεδόντρόπο,όπωςσυνέβcιινει<αιστουςΚελ-
τ\g αλάτες Δρυ.ιΊ)ες.

Η ιιόλη των ηρωιι<ών Θεσιιιcιίων των Θερμοπυλών είχε σcιν nολιούχο της τον Θεό'Ερω-
~_ τον οποίον οι rιολίτες λάτρειιαν υπέρμετρα ι<cιι μάλιcπα προ cιιινημονεύτων χρόνων, απ'

=ΞμαςλέειοΠαυσανίας.Τοσύιιβολοι«άγαλμά»τουήτcινέναςμεγάλοςογι<όλιθος,πουπί-
=ευcινότιανέόυεέντονηζωτικήδύναμη,γι'cιυτό-ιιαζίμετιςάλλεςιόιότητέςτου-πίστευ-

=.  ότι βοηθούσε και τη γονιμότητα των γυναιι<ών.
ΗπίστητωνΕλλήνωναημαγικήόύναμηακατέργαστωνογκόλιθωνεξέφραζεμιαπλευ-

ωτηςψυχήςτοιJς.Ηόλλη,ηουσιαcπικότερηκαιnιοεκλεπτυομένη,έδινεστηνπέτραήτο
.αρμαρομορφήκcιιτότεείχcιμετημαγείατηςγλυπτιι<ήςτέχνης.ΟκαθιιγητήςτουΠανεπι-
.ττu'ου τιις Πάντοβα, Αντόνιο Κόρσο, με ένα κατcιπληκτικό άρθρο αφιερωμένο στην ελλη-
•-ή γλυπτική κCιι μαγείcι, δίνει μια εντελώς άλλη διάσταση στο Θέμcι. Ο τίτλος του άρθρου

=ιJcυ «Οι ΑρχαίοιΈλληνες Γλύπτες ως Μάγοι» ι<αι έχει όημοσιειjΘεί στο περιοόικό Αρχαjο-
•οy]'σ καj rε'χνες, Γράφει ο Κόρσο:

Οι αρχαίοι'Ελληνες πολύ συχνά Θεωρούσαν τα αγάλματα ως μαγιι<ά ισοδύναμα των

μορφώνπουαναπαριστούσανήτουλάχιαον,ωςυλιι<ούςφορείςτηςπροσωπικότητας
κCιι της ψιιχής τους. mαευαν επομένως ότι αυτά όχι μόνο είχαν ζωή αλλά και διέθε-

ταντακύριαι<αιτυπικdχcιρcικτιιριστικάτηςανθρώπινηςζωής,όπωςαισθήιιcιτα,κι'νιι-

ση,φωνή,τιινιι<ανότιιτανακάνουνέρωτcι,ναακούν,νακαθορίζουνγεγονόται<.λπ.

ΣτονΕυριπίδηι<αιτονΠλάτωναανcιφέρεταιηπεποίθησηπουείχανοιαρχcιίοι'Ελληνεςότι
ο μυθιΊ<ός  Δαίδαλος  είχε ήδη κcιτcισι<ευάσει Cιτην εποχή του  αγάλμcιτα προmσμένα με κι'-
`,ηση,μεαισθήματακcιιμεριι<έςφορέςκαιμεφωνήακόμrι.ΣτηνΕκάβπτουΕυριπίδηδια-

.3dζουμε:«Μcικόριν'cιnοΊ<τούσαλαλιάσταχέριαι<αισταμαλλιόι<αιcπαπόδιαμουμετην
τέχνητουΔcιιόάλου»ι<cιιστοΜε'μνονατουΠλάτωνα:«Αυτά(ταcιγάλμcιτοτουΔαιόάλου),αν

δενείναιδεμένα,τρέχοιινμακριάκαιόρcιπετεύουναλλόμένουνστηΘέσητους,μόνοCwεί-
γαι γερά στερεωμένα στη βάση τους».
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Η ορφικοδιονυσιακή ερωτοκεντρική παράόοση,  που  είναι η αιχμή αυτής  της  πcιμπ{
λαιας μαγικοθρησκευτικής λατρείας, αφήνει το στίγμα της σε όλες τις μορφές τέχνης. Σ
χρυσές πιναι<ίδες από λεπτεπίλεπτα ελάσματα χρυσού, συνήθιζαν να χαράζουν τα «ορψ
ι<ά» λεγόμενα ι<είμενα, από το όνομα του Ορφέα, του οποίου η ι<άθοδος αον 'Αόη εμm

ριέχει μια πλήρη Θεολογία ι<αι τροφοόοτεί μια ολόκληρη φιλολογίcι γύρω από τη Θεουργί
ι<cιι τη μαγεία.

Οι λίθοι σαν όργcινα μαγείας έφεραν συνήθως εγχάραι<τες επιγραφές από μυστηρι(
κές παραστάσεις. Ο Μπερνάρ μάς πληροφορεί ότι «η λέξη rάλjομαν, που στα αραβικά ε
ναι  Γι'λσαμ ι<αι  Γtλασάμ,  προέρχεται από το ελληνιι<ό  rε'Λεσμα,  που σημcιι'νει Θρησι<ευτιι<

τελετή».

Σε όλες τις τελετές ήταν αναγι<αία η παρουσία Θεού η όαίμονα. Και μόνον τους τίτλου
να αι<ούσουμε των ιερέων των αρχαίων Ελλήνων, ι<ατανοούμε αμέσως τη σχέσιι της ελλι
νιι<ής Θρησι<είας με τη μεταφιισική, τη Θεουργία και τη μαγεία. Οι ιερείς ονομάζονταν γεν
ι<ά Ιερουργοί, Θεουργοί, Αρητήρες, Θύτες, Θυrιπόλοι, Θυτήρες ι<αι Προφήτες. Οι ιερείς τη

Θεάς Δήμητρας στα Μυστήρια, Ιεροφάντες και Μυσταγωγοί οι δε ιέρειές της, Μέλισσεt
Του  Ηραιdή,  Δcιόούχοι.  Της  Αθηνάς,  Στεφανηφόροι.  Οι ιέρειες  του  Διόνυσου,  Γεραρέι

Βάκχες, Μαινάδες, Θυάόες, Μιμαλώνες ιtαι Προφήτιόες. Εόώ πρέπει να παρατηρήσουμ
ότι ο Διόνυσος είχε σχεδόν αποιdειστιι<ά γυναίι<ες ιέρειες, που αποδεικνύει την καταγωγ

της όιονυσιαιtής Θρησκείας από τις πανάρχαιες μητρογραμμιι<ές κοινωνίες.
Για τους  Θεούς  ι<αι για το ρόλο τους  στις  Θεουργιι<ές  πραι<τικές  έχουν φθάσει σε μα

ιtάποιες  γνώσεις,  για τους  δαίμονες  όμως  που κυριαρχούσαν στα μαγικά τελετουργικά
πληροφόρrιση είναι μηδαμινή. Αν όεν κατανοηθεί, τουλάχιστον έως ένα βαθμό, η φύση ι<t
οι ιόιότητες των όαιμόνων, όεν είναι όυνατόν να καταλάβουμε τι συνέβαινε ιtcιι με την ε;
ληνική μαγάα. Γενιι<ά οι όαίμονες στην Ελλάόα αντιμετωπίζονταν σαν αγαθές οντότητες.

Γράφει σχετιι<ά ο Ησι'Οόος στο Έρyα jtαj Ημε'ραj.' «Ορισμένες όαιμονικές φύσεις, βρ
σι<ονται στη μεθόριο, στην περιοχή μεταξύ Θεών ι<cιι ανθρώπων, υπόκειντcιι δε στα πάθη τα
Θνητών κcιι σύμφωνα με την πατροπαράόοτη σιινήθεια πρέπει να τοιις όείχνουμε σεβασμό
Και αλλού: «Αλήθεια 30.000 (όcιίμονες) υπάρχουν από τον Δία, φύλακες cιΘάνατοι των Θw

τών  ανθρώπων,  επάνω  στην  πολύι<αρπη  Γη  ι<cιι  τούτοι  παρακολουθούν  τις  δίι<ες  και  τ
εγκλήματα, γιιρίζοντας αχνοντυμένοι παντού στη Γη».

Ο Ευσέβιος στην Ει/αyγελJκη' Προπαρασκευj7' του χωρίζει τον ι<όσμο σε τέσσερις  κt
τηγορίες ανώτερων όντων: «Σε Θεούς, όαίμονες, ήρωες ι<αι ψυχές, Η υποσελήνια σφαίρ
είναι η περιοχή των όαιμόνων». Γι' αυτό ι<αι το γεμάτο φεγγάρι της  Πανσελήνου είνcιι μί

από τις  ιόανιι<ές  συνθήκες  για συγι<έντρωση μαγισσών,  ενώ γενιι<ά η Σελήνη έχει άμεο

σχέση με τη μαγεία.'Ισως να μην είναι ι<αθόλου τυχcιίος ο Θρύλος που κυκλοφορούσε στη
αρχαιότητα και ποιj ήθελε τον μεγάλο Πυθαγόρα να είναι, μεταξύ των άλλων, ι<cιι όαίμω
της  Σελήνης.

Ο Σωι<ράτης στο διάλογο περί έρωτα, στο πλατωνικό Συjjιιο'αο, παραθέτει την απάντr
ση της Διοτίμας, που είναι ιέρεια, στο ερώτημά του αετικά με τη δράση των δαιμόνων, πο
ως οντότητες βρίσι<Ονται μεταξύ Θεών ι<αι Θνητών:

(Η όράση του γένοιις των δαιμόνων) είναι να μεταφράζει και να μεταβιβάζει εις τοιις
Θεούς τα προερχόμενα ει< των ανθρώπων και εις τους ανθρώποιις τα εκ των Θεών,
ει<είνων μεν τας προσευχάς ι<αι τας Θυσι'ας, τούτων όε τας προσταγάς και τας αντα-
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nοδόσεις.Ειςτομέσονδεκαιτωνόύοόιιωςειιρίσκεται,γεμίζειτοκεώ'QΦτο
σύμπcιννοέχεισυνοχήνεσωτερικήνΔιαμέσουτούτουnροβαίνει*τοέρw™
καιημmήολόκληροςκCιιτωνιερέωνητέχνηησχετιι<ήμε™Θιιοίωκαι™μιι-
σταγωγmκcιιτcιςεnωδάς,καιγενιι<ώςμετnνμcιγείcινκαιτηνγοιιτείανΤοΘείονμε
τοιιςανθρώnουςδενέρχεταιειςdμεσονουγχρωτισμόν,αλΜώτηςμεσολαβψ™
τούτουσυντελείταιοιαόήnοτεεπικοινωνίακαισυνομιMΘεώνκαιcινθρώπ™,είτεκcι-
τότηνεγρήγορσινείτεειςτονύπνοντωνΌστιςειςcιυτdταζητήμ™είνcιιέμnειρος,
είναιέναςdνθρωποςδαιμόνιος.ΟιδcιίμονεςλοιιιόνCιυτοίείναιnολυάριθμοικαιόιcι-

φόρωνειδών,έναςεξαυτώνείναικCιιο'Ερως.

Ι..οκcιιηπεριγρcιφήτουΠλάτωναγιατοιιςΘεούςκcιιτουςδcιίμονες®έΜτουΕιιινο-

_:ειγcuιιολύεντυπωσιακή:

'ΟσοναφοράτουςΘεούς,διιλcιδήτονΔίαιτην'Ηρακcιιόλοιις™dλλους,οκCιΘέ-

ναςαςτουςτοιιοΘετείόπουΘέλει,σύμφωναμετονπροσωπικότουνόφΑnότα

(υπόλοιπαγένηόντων),εκείνοπουείναιαπότοναιθέρακιεκώπουcιι<ολοώκαι
ιιροέρχετcιιαnότονCιέρα,αςnούμειιωςτοκcιΘέναεώόιαφανές,αφού,όw™
nλησιdζουνκαιβρίσκονταιδίπλαμας,δενμπορούμεναταδούμε.*πούμε™™
™έχουνκαιτοmΘcιυμcιστήεξυπνάδα,ανήκοιινσεγένοςπουμαθαώπώεύ-
κολακιέ*δυνcιτήμνήμιιιγνωρίζοιινόλητησι<έψημcιςκαιαγαπούνμοναδυώόιιοι-
ονανάμεσdμαςείνcιικαλόςκcιισωστός,ενώμισούντονιιοWκακό

=ΗσίοδοςΘεωρείπωςκcιιοιόαίμονεςιιεθαίνοιινέπειταcιπόσυγκεκριμώγυρίσμα™του
`ωyουΟιδαίμονεςείναιι<ατάτονΔημόκριτο,όνταόύσφθcιρτασύμιρωναμετηνορολογίο
•:jενώΟΕυσέβιοςιιροσθέτεισtιινπληροφόρηώμcις«ΟιΘεοί,γενιώελέγwτοΦ

nμονες,όμωςυnάρχουνμαγικέςειιωδέςμετιςοποίεςένcιςcινώνυμοςόαίφΦμπορεί
•3χρησιμοnοιηθείγιαναCιπειλήσειτουςΘεούς».

Αυτήηδmώητωνάνω(ουράνιων)κcιικάτω(γήινων)όυνάμεων,ό™καιγιατοιιώς
_ιορούνναcιπειληθούνακόμακcιιΘεοίcιπότουςδcιίμονεςμέσωτmμcιγείας,περιγρόφε-
•ωμεεντυπωσιcικότρόποαπότονΛατίνοσυγγραφέαΛουκcινό,cινιψιότουφημισμένουΡω-

.ωρήτοραΣενέκcι,δαcn<άλουκαιεκπαιδευτήτουαυτοκράτοραΝέρωναrράφειψ™
bώμενατωνμcιγισσώντηςΘεσσαλίcις:

Ειιιnλέον,ηγητηςΘεσσαλίcιςncιράγειδηλητηριώδnβότcινα™βουνdκcιιταβρd-
mτοκCιτcιλcιβcιίνουν,ότcινοιμάγοιτρcιγουδούνταΘCινατερότρcιγούδια™rΙολ-
λόφυτά,πουμnορούνναεξονcιγκάσουντοιιςΘεούς,φιιτρώwει<εί,κcιιηγυναίκα
ιιουήρθεαπότwΚολ™(ηΜήδεια)μόζεψεαηΘεσσαMnολΜβότcινα,nουW
είχεφέρειμαζίτηςΟιασεβείςμcιγικέςεnωδέςμιαςφρικτώρότσΦτραβούντιιν
ιιροσοήτωνΘεών,nουκάνουντονκουφόαιιέναντισετόσαέθνιι,σετόοο™λαούς.
Ηφωνήτηςμόγισσcιςφτάνειστιςαnομcικρυσμένεςιιεριοχέςτουcπερεώμcιτοςκcιι

λέειεξcιναγκαστικdλόγιαακόμηκαισεμιαόιστcικτιώΘεότη™μΘεότηταιιουW
νοιόζεταιτόσογιατονουρονόκαιτοιιεριστρεψόμενοστερέωμα.MαΘ™αΜμd-
γιοοαμπορείναφτάσειμετηνcιπεχθήιρλιιCιρίατnςσταάστροκαιεκείιιιιορείW
cιπομακρύνειτουςΘεούςcιπόκάθεβωμόεκτόςαnότοόικότmακόμηκιωMω
όλουςτοιιςναούςτωνcιρχαίωνμdwτοιιςηιιερσικήΒαβιιλώναι<αιηγεμάτηιιιι-

στήριο Μέμφις.
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Μέσω του τραγουόιού μιας Θεσσαλής μόγισσας, ένας έρωτας που όεν τον Θέλει η

μοίρcι μπαίνει σε μια οναι'σθrιτη ι<αρδιά ιtαι αυστηροί γέροντες φλέγονται από απα-

γορευμένα πόθη. rιατί οι Θεοί μrιαίνουν στον ιtόπο να υπακούουν σ' αυτά τα ξόρκια;
Γιατί φοβούνται να τα αγνοήσουν; Ποια αμοιβαία συμφωνία ασκει' πίεση cπους Θε-
ούς;  Πρέrιει να υπακούουν ή  ευχαριστιούνται  να υπαιtούουν;  Προκολείται αυτή η
υποταγή από ι<άποια σκοτεινή Θρησκεία ή την επιβάλλοιιν οι μόγισσες με σιωπηλές

απειλές;'Εχουν όύναιιη πάνω σ' όλους τους Θεούς οι μάγιοσες ή είναι αι]οτελεοματι-
ι<ές οι επωόές τους μόνο σε ι<άιιοιο μεμονωμένο Θεό;

Ο Λουκανός cn'γουρα ξέbει τι αι<ριβώς ρωτά, είνcιι μέλος της υψηλής ι<οινωνι'ας της Ρώμης
και έχει πλούσια πληροφόρηση.`Ενα επίσης εντυπωσιακό γεγονός που έχει σχέση με επί-
κληση ι<αι υλοποι'ηση Θεού που έγινε από τον μεγάλο φιλόσοφο Πλωτίνο, μcις περιγράφει ο
πορφύριος:

'Ενας Αιγύπτιος ιερεύς, ελθών εις την Ρώιιην, έκαμε την γνωριμίαν τοιι  αιε τον Πλω-

τι'νο) τη παρεμβάσει ενός φίλου του. Ο ιερεύς ούτος, όια να επιόείξει την σοφίαν του,

ηθέλησεν, όπως ο Πλωτίνος παραcπεί εις την Θέαν του δαίιιονος που τον επροστά-
τευε, τον οποίον και επει<αλέσθη. Ο Πλωτι'νος εόέχθη και η επίκληας εγένετο εις το
«Ισείον» (σ.σ. Ναός τηςΊσιόος), όιότι μόνον τον τόπον τούτον εύρεν eν Ρώμη ι<αθα-

ρόν. Πράγματι, εκλήθη ο όαι'μων, άλλ' ενεφανίσθη ένας Θεός, μη ανήι<ων εις το γέ-
νος  των  δαιμόνων.  Τότε  ο  Αιγύπτιος  ιερεύς  ηνεφώνrισεν:  «Είc™  μακάριος,  όιότι
έχεις προαότην Θεόν και όχι ι<ατώτερα όντα».

Δεν ηόυνήθησαν ν` απευθύνουν ερωτήματα προς το όαι'μονα, ούτε να τον ι<ρατήσουν
επί ιιαι<ρόν Θεατόν εις τους οφθαλμούς των, διότι ένας των φίλων του Πλωτίνου, όστις
παρειJρέθη εις την σκηνήν ι<cιι εις τον οποίον είχον ειιπιστευθεί τα πτηνά που τα ει<ρά-

τει εις τας χείρας του, τα έπνιξεν εκ φόβου. 'ΟΘεν ο Πλωτίνος επροcπατεύετο από
έναν δαίμονα συγγενεύοντα με τους Θεούς, όιcιρι<ώς όε ι<ατηύθυνε προς αυτόν το Θεί-
ον του 6μμcι. Δια τούτο έγραψε τςαι βιβ^ίον Περί του bαι'μονος, ο οποίος μας εμοιρό-
σθη όια κΛη'ρου, όπου ζητει' να ει<Θέση τους λόγους της όιαφοράς μεταξύ των όντων,
των προστατευόντων τον άνθρωπον.

'Οταν ένας από τους φι'λους του Πλωτίνου πνι'γει από το φόβο του τα περιστέρια της Θυσι'ας

ι<cιι όλα αυτά περιγράφονται  από  έναν από τους  σημcιντιι<ότερους  ανθρώπους  όλων των
εποχών -τον Πορφύριο- ιtαι επιστήθιο φίλο τοιι Πλωτίνου, δηλαόή με πρόσβcιση σε άμεση

μαρτυρι'α, καταλαβαι'νουμε ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή περίπτωση Θεουργίcις.
Εόώ Θα πρέπει να τονι'σουμε ότι για να επιτευχθεί η υλοποι'ηση ενός  cινώτερου όντος

πΙμφωνα πάντα με τις μαγιι<ές παραόόσεις- πρέπει να προσλάβει cποιχει'α και βιοενέρ-

γεια cιπό το διάμεσο (τον άνθρωπο που κάνει την επαφή) και το περιβάλλον. Το όιάμεσο
πρέπει να έχει φοβερά αποθέματα ενέργειας για να πετύχει ολοκλrιρωμένη υλοποι'ηοη μέ-
σω της «ουσι'ας», που λέγεται «εκτόπλασμα».

Ο Πλούταρχος, μέγας μύστης, μυημένος στα πιο βαθιά μυστήρια του Διόνυσου ι<αι για
πάρα πολλά χρόνια αρχιερέας των Δελφών,  όπως  επίσrις  ιtαι πολυγρcιφότcιτος πνειιματι-
κός άνθρωπος, αναφέρει: «`Οσον αφορά λοιπόν τις μυστηριακές τελετές, μέσα στις οποι'ες

μπορεί να βρει κανει'ς τα πιο τρανά σημάόια που φανερώνουν ι<cιι αφήνουν να όιαφαίνεται
η cιλήθεια, ακετιι<ά με τους όαίμονες,  ``από ευλάβεια ας μη μιλήσω", όπως λέει κcιι ο Ηρό-
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Λίθινο γνωστ.ικό φυλαχτό του 4ου μ.Χ. cιι. Η φιγούρα οτην εικόνα περιβάλλετcμ από προστατειιτικό ξόρκι
γρcιμμένο οτα Ελληνικά και τον ουροβόρο κοσμικό όφι των ορφικών.
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δοτος». Από ευλάβεια ας μην μιλήσω, μας λέει λοιπόν ο Πλούταρχος ι<αι μας περιγράφει
όλα αυτά τα εντυπωσιακά nράγματα. Φανταστει'τε να cιποφάσιζε να μιλήσει...

Τα φαινόμενα όαιμονοποι'ησιις ψυχών, δcιιμονοκατάληψης ή ανάστασης νει<ρών συνcι-
ντώντcιι  αρκετά  συχνά,  ιδιαι'τερα  στους  ελλιινιστικούς  και ρωμα.ι.ι<ούς  χρόνους.  Οι  ιιJυχές

των  νει<ρών με ειόιι<ές  μαγικές  τεχνιι<ές,  σε ορισμένες  περιπτώσεις  εξανcιγκάζονται από

ασεβει'ς  μάγους  να λειτουργήσουν οcιν υπηρέτες  για να καλύψουν επιθυιιι'ες  των μάγων,
πουσυνήθωςει'ναιηπρόβλεψητωνμελλούμενων.Τουςονομάζουνόε«νει<υόαίιιονες».Απ'
όλες  τις πρακτιι<ές τrις μαγείcις,  αυτή Θεωρει'ται η πιο cιιαρή, πραγματικά μεγάλη ύβρις.

Ο Δι'ας τιμωρεί τον Ασκληrιιό επειόή ανασται'νει νεκρούς. Σε διάφορα cιρχαιοελληνιι<ά
ι<αι ελληνορωμα.ι.κά ι<ει'μενα αναφέρονται φαινόμενα που μας Θυμι'ζουν τα «ζόμπι» τrις Κα-

ρα.ι.βικής,

Ο Λουι<cινός μιλά στα βιβλία του για περιπτώσεις ανάστασrις νει<ρών, προσπαθεί δε να
όώσειι<αιλογιι<ές,όσοτοόυνατόν,εξηγήσειςγιατοπώςμπορείναεπανέλθειστηζωήένα
κουφάρι.  Ο Ηλιόδωρος  στα ΑjΘιοm;tά μιλά για μια γριά Αιγύπτια μάγισσα, ιιου  ανcισται'νει

το νειtρό γιο της, ενώ τη σι<ηνή παρακολουθούν κρυφά ένας αρχιερέας τηςΊσιόας, ονόμα-
τι Ι(αλάσιρις, μαζι' με μια νεαρή Αιγύπτια, τη Χαρίκλεια:

«Αφού έκανε  (η μάγισσα) και άλλα τέτοια μάγια, έσκιιψε πάνω Cιπό το νει<ρό σώμα του

γιου της, του τραγούόησε κάτι στο αφτί και τον ανάγκασε με τη μαγγανεία της να σηι<ωθεί
όρθιος». Στη συνέχεια η μάγισσα μάνα άρχισε να ιtάνει ερωτήσεις στον γιο της. 'Ομως «ο
νει<ρός  δεν της έδωσε καμι'α απάντησιι, απλώς  ι<ουνούσε το κεφάλι του ι<αταφατιι<ά ή αρ-

νητιι<ά,χωρίςναγυρι'σειναι<οιτάξει».'Οληαυτήησι<ηνήσι'γουραΘυμίζειζόμπι.Πρέπειεδώ

νατονίσουμεότιι<αιοΑπολλώνιοςοΤυανέας,ότανανάστησεμιανει<ρήι<οπέλαστηΡώμη,
της ει'ιιε ι<αι ειtει'νος πριν ι<άτι στο αφτί της, rιου κανει'ς όεν μπόρεσε να ακούσει αι<ριβώς.

Φυοικά  υπάρχουν και πολλές  υπερβολές  σε όλα αυτά όπως  ι<αι απάτες.  Ο Ευνάπιος

γράφει για έναν Αιγύπτιο μάγο, ο οποι'ος έλεγε ότι ι<αλούσε τον Απόλλωνα, τον ξεσι<έιιcισε
όμωςοΙάμβλιχος,αποδειι<νύονταςότιοδήθενΑπόλλωνδενήτανπαράτοφάντασμαεψός
νει<ρού μονομάχου.

Από τις  πιο πcιράξενες όαιμονοντότητες στο χώρο τιις μαγει'ας  ει'ναι τα ίncυbυs  (ίνι<ου-

μπους)ι<αιταsυcυbυs(σούκοιιμπους),πουκαιαυτάέχουνάμεσηΦtέσημετηνελλrινικήμcι-
γικήπαράδοσηκαιμυθολογία.Ημάλλοννευρωτικήαντιμετώπισηαπότιινπλευράτωνδογμα-
τιι<ών  του  Χριστιανιομού  ι<άθε  πλάσματος  που  ανέόυε  ηόονή,  μετέτρεψε  τους  Σειληνούς
-τουςχαρούμενουςερωτιάρηόεςαι<όλουθουςτουΔιόνυσου-σεχυόαίουςδαίμονεςίncυbυs.

ΟμύθοςτουΣεmνούπουεπιαέπτεταιερωτικάστονύπνοτηςτηνΕστία,απόέναμιιθολο-
γικό ερεθιστικό παιχνίόιομα, μετατρέπεται σε εγκλιιμcιuκή σεξουαλική διcιστροφή διαβολικών
ονειρώξεων. Από την άλλη, με τους ερωτολάγνους Θηλυκούς δαίμονες sυcυbυs οι σκληροπυ-
ριινιι<οι'ΘεοφοβούιιενοιπροχωρούνCπονειαυδα.ι.σμότηςγλυκιάςνύιιφrιςτουύπνουΒριζώς.

Η Βριζώ προέλεγε τα μελλούιιενα μιιαι'νοντας Cπα όνειρα των ανθρώπων,  προστάτειιε
επι'σιις  τους  Θαλασσοπόρους  συζύγους  των ερωτευμένων Ελλιινι'όων γυναικών ι<αι αυτές
τrιςπρόσφερανεόέσματασεαγγει'αμεσχήμαπλοι'ου,ενώΘεωρούσcιντόποτrιςτονrισι'του

φωτός,Δήλο.ΗαλήθειαείναιότικcιιηΛάμιαήΈμποιισαήΜορμολύι<ωει'ναιδαι'μων,πολύ
ι<οντά  στη φύση των  sυcυbυs.  Ο Απολλώνιος  μάλιστα  cπιιν  Κόρινθο  ει'χε  ξcσι<επάσει μια
'Εμπουσα, που ει'χε μεταμορφωθει' σε όμορφη γυνcιι'κα κcιι ρούφαγε τrιν ενέργεια ι<αι το αι'-

μα του ανυποψι'αστου εραστή της, του Δημήτριου.
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όποιις  κcιι τεχνικές. Θα  cΙνcΙ-

ιιΡΟέλεγαν το μέλλον, Τ1ς μετιι7`..μ`ν, `_.       .
4λ.ινιια.ανcικcιλείτησκιάτουΛάιου,ναμαρτυρήσειτονόο-

στα πιο
οΙ των νεκρών-,-. _-,       -

.εσcι». Ο Τειρεσίcις,  για πcιράόειγμα,  cινυr`υ,`-.  „  _. `_ _

Ομοίωςο'ΟμιιροςrιεριγράιρειτοντρόιιοτηςΛ/ειtυοιιαντει'ας,μετονοιιοίορώτησεο

•`οφόνο του.

CΧ)υσσέcιςτηνψυήτουΤειρεσίαγιατομέλλονΕδώ,μιαιιουπρόκειταιψατον'Ο™
-.ρειιειναιιούμεότιοιιοιnτής,όιιωςκαιόλοιοιπρcιγματικάμεγάλοιμύστες,τιινοιισιαστι-

qμυητικήγνώσηι:ιινπερνάειστησι<ιινοθεσίατωνέργωντου,κάτιπουκcιιοΙΙλώΦιιο-
ψC™χνάκόνειcιπότιινπλευράτωνφιλοσόφωνΔενείναιλοιπόντυχcιίοόuτονΚότωΚό-
σμοτονειιισκέπτεταιοΟδυσσέcιςμετdτημύηήτουκοντάστημεγωμάγισσαΚίρκη,ιιου
νωρίζει-μεταΦτωνάλλων-κcιιτη«μαύρημcιγάα»σεβάθος

ΤοότιημητέρατουέιιρετιεγιανατονCιναγνωρίσειναπιειcιίμcι,δείMτr\νανάγmγια

σχιιρές«ουοίεςt>ζωήςτωννεκρών,γιαναέλθοιινααδιι<άμcιςιιεδίαΤοότιnρcιψωόία

αυτή,ονομcιζόμενηκcιιΛrέκυα,είνcιιη«λ»,δηλcιδήη30ή,ειιίσηςώεώσυμπτωμcιτιι<ό
Στοpαρχίζειι<αιστο%τελειώνειηανώτερημύrισnΤοΦειιίιιεδομύησηςτελειώνειμε

ημάνο~'ΑδηΑιιότην3%ραψωδία(λ)έωςτην40ή(μ)υιιόρwώ«αριθμοί-με-
τρήμcιτCι»ΟιστίχοιτηςλείνcιιωΤοτρίτο«μέτρημα-βήμα»σιιμrιίrιτειμετ™ολοκλήρ™

τηςσυνάντιισηςτουοδυσσέαμετημητέρατοιι.
ΗΟδώmενCιντιθέσειμετηνJλιάδα,είναιέργοαντιιιολεμικόκcιιμ™αιιερίζες

μητρογρcιμμικέςγιιάρχειηανάμνησητηςγυναικείαςπολυcινδρίας(μνησήρες™ΠM
λόnιις)καιάλλαnολλά,πουδείχνουντομητριcιρχιι<όχαρcικτήμτης,καιγιατολόγοαυτό

βρίθειαιιόμάγισσεςκαιμάγια'ΑλλωστεοΠεισίστρcιτος,γιοςτουΙπποκράmκcιιστενός-'`      -ιι-^ιι.πuιελήθnι<ε των ομηρικών επών, ήξερε σίγουρα nολλό._.. . _^.,  .ίνf`  nχέσr`  ιιε Τη\

Ο~Τ}βΦ#ξrVΙ-d:qνα αναι`ιι,`c.ν..
ΑόρνουλίμνηςτηςΚcιμτΊανίας.

Αυτά γιcι ΤrΙ
σε αγγείο

στην κίνηση του νερου

νεράiών ιιηγών και

ποιι λέγοντcιν
κό-

ή κοίτcιζcιν  σε νερtι  ιιυγ  ,,.ι,_ .   _

:οούήστοχρώμαήτιέnεφτεμέσασεαυτόήέριχνcιν_  Ζ  _.  \.ι,Α\,n ι<αι έοιχνcΙν
ειιειδήέβcιζαννερόσελεκάνηκcιιέριχνcιν

•μιΑJμ\^  ,Ι   `-   ___      -

ΗπΟΙεςμεταβολές  στην κινι\υιι  ινυ  ,.r__   .

Ξ:::::ί:ΙΞν::Τααθςρ::Τρεάςλ;ηλλπαΞΞ-,ΟενπαεLδ:εέ:::αζνη:Ξ:Τοα:εαλπεοκκυργιι:;-,-r-

ρούΞ#ααυ:::::μαενν:επ::ΘθΡαέ::ευςς'#:ο:σοαυνς:::Ιςουοςκουππέ::Τταονυ:ΤΙΗμτ:-.
cπρομανrει'α,ιιουονομάστιικεέτσιcιπότηγάστρη(στρογγυλόcιγγείοόπουέβώwνερό)
'Εrιειταάναβcινλcιμπάδεςεnικαλούμενοιτουςόαίμονεςκcιιτουςρωτούσwγιαοτιδήποτε,

rιροσέχονταςπcιράλληλατιςκινήσειςτουνερούΗΚρυcπαλλομανrει'α,όπουέβκπw™

'`^'..υιhιιn`/τfι'ακατάτηνοnοίαάλειιρcιντανύχιαενόςνέουκcιΘαρούμεέλcιιο,όπουοι
κρυστcιλλικά σχήμ™ Τα ζrΙΤΟύμενcΙ.                        ,     , _     Η  Δ„m,Ηνιει,α, ότcιν ιιαρατrΙΡΟύσcΙν\J\,\ ,,-- ' -_   -

σημείαπουαναγνώριζανΉLΑε€±μ~αμΥΊξιmq:.ο.ι.`
αιαίν ές τουΉλιου
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ι<άποια σημεία στον αέρα.  Η 4±ΘρzJαι4Leά7,  ηLLΏg$!!!gΕ±g±ί!Ξjώ+ε την οποία εύρισι<αν τους

κλέφτες ι<cιι προδότες, όένοντας το ι<όσκινο με μια κλωστή και κρατώντας το ι<ρεμασμένο,
προσεύχονταν.Έπειτα έλεγαν το όνομα του υπόπτου κcιι τότε, αν το κόσκινο στρεφόταν ή κι-
νούνταν, ήταν ένοχος ο ύποπτος. Είναι σcιν το κράτημα ει«ρεμούς όαιαυλιόιού που εφαρ-
μόζουμε και σήμερα.

Η 4ξ!yqμ`qγζ.ξ{'α, ηι ΚέψαΑοjJαι{+€J'α] η ΑΑεκτρυομαι;Γε7'α με την οποι'α ανακάλυπταν τα μιι-
στικά.'Εγραφαν τα 24 γράμματα του  αλφαβήτου  σε μία ράβδο στη γη και πάνω σε ι<άθε

γράμμα έβαζαν ένα ι<όκκο ι<ριΘαριού ή σιταριού και ανάλογα με τι κόι<ι<ους-γράμματα επέ-
λεγε ο πετεινός, εύρισι<αν το ζητούμενο,

Η Σιbηρομαντεία, η Μολυβbομαντεία, η Τεφρομαντεία, rι Βοτανομαντεία, η Κηρομα-
νΓεj'α, όπου έχυναν ι<ερί σε αγγείο με νερό ι<αι παρατrιρούσαν το σχήμα, τη Θέση ι<.λπ., η Λιj-
χνομαντεία, rι Ονομαντάα, τι Χειρομαντdα, τ\ ΑριΘμομαντεία, τ\ Γεωμαντεία καλ η Φιισιο-
yνωμj'α, την οποία είχε σαν επάγγελμα ο φυσιογνώμος Ζώπυρος και έλεγε ότι γνώρισε έτσι
το χαρακτήρα του Σωι(ράτη. Επισημότερη ήταν η ΦαρjJαjGεj'α, την οποία μετcιχειρίζονταν με
τη σύνθεση χόρτων ι<αι μετάλλων, που είχαν όύναμη μαγική. Επίσης η Θεραπεία ασθενειών
ι<αι άλλων ιtακών με ειιωόε'ς. Τέτοιες Θεραπείες μετcιχειριζόταν και ο Χείρων.'Ισως τέτοιες

επωδές τραγουδούσε με τη λύρα του ο Ορφέας, επειδή, όπως λέει ο Παυσανίας, ήταν μά-

γος έμπειρος.
Πολύ σπουόαίος στην πcιραγωγή μαγιι<ών ήχων με την άρπα του ήταν και ο Θηβαι'Ος

Αμφίων, αδελφός του Ζύθου, που με τους ήχους της μουσικής του ι<ατάφερνε να ανυψώνει
πέτρες στον αέρα ι<αι έτσι, με αυτόν τον τρόπο και με τη βοήθεια του αδελφού του, έι<τισαν
τα τείχη των Θηβών.

Ο Παυσανίcις γράφει σχετιι<ά στα ΒοJωmίά τοιJ : «Ο Αμφίων τραγουδούσε ι<αι παι'ζοντας
τη λύρα του με τους ήχους της, έχτιζε το τείχος.„  Αυτός συνέθεσε μουσική για πέτρες και

άγριcι ζώα, γιατί με το τραγούδι του όλα αυτά τα έλεγχε και τα ι<αθοόηγούσε».

Πρέπει να τονιστεί ότι τα παραπάνω έχουν ακριβει'ς αντιστοιχι'ες με παρόμοιες περι-

γραφές  ελέγχου της  βαρύτητας,  από άλλα εντελώς  όιαφορετιι<ά μέρη του  ι<όσμου. Από
μοναχούς του Θιβέτ που ανυψώνουν ογκόλιθους με μουσικούς ήχους κcιι ι<ρόταλα, έως
τους  Δρυ.ιΊ>ες  ιερείς,  που με υμνωδίες  επιτυγχάνουν το ι'διο, στην άλλη άκρη της  Γης.  Η

μουσική  και  ο  ήχος  φαίνετcιι  να  ει'ναι  ι<λειόί  για  πολλές  «ιδιαίτερες»  καταστάσεις  ι<αι

φαινόμενα.#ήaι<υπτει

ήταν ο ρόλος της  επωόι}'ς. Η επωόη' (υμνωόία) προ-
από τις λέξεις αοjόJ7' (ωόή = (ανθρώπινη φωνή). Ο Πιερ

Σαντρέν σημειώνει ότι η πρόθεση επj'υπογραμμίζει τη μαγιι<ή σημασι'α του άσματος. Στην
Οόι;σσεια, όταν ο Οόυσσέας πληγώνεται στο μηρό από αγριογούρουνο του Παρνασσού, Οι
γιοι του Αυτόλυι<ου που τον περιποιούνται, επιδένουν με μαστοριά το πόδι του ήρωα ιtαι cπcι-
ματούν την αιμορραγία με ένα τέτοιο μαγιι<ό άσμα.

Το πώς διαrιλέκεται ο κόσμος των διάφορων «παράξενων» φαινομένων ιtcιι ειδικά αυ-
τός της μcιγείας με τον ι<όσμο μας, ει'ναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί προς όσον το διj-
νατόν περισσότερες ι<ατευθύνσεις ιtαι επίπεόα. Το να δούμε το Θέμα της μαγείας -και ιόι-
αίτερα της  ελληνιι<ής- από τα πανάρχαια χρόνια,  ακόμα ιtcιι σε σχέση με υπάρξεις  που
έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε «εξωγήινες οντότητες», είναι ι<αι αυτό κάτι που rιρέπει να
σκεπτόμαστε σαν μια πιΘανότητα.
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ΟμεγάλοςψιιχολόγοςΚαρλΓιουνγκπουέχειερευνήσε,ιταβάθητουιιποσυνείδητου
:σωςόσοκcινένcιςάλλοςσύγχρονοςεπισήμονας,μελετώνταςτΒαλλιιλεπιδράσειςτουμε
τογύρωμαςι<όσμο,βλέιιειμεπολύcινοατόμυcιλόαυτόντονnαράξεwμαγιιtό{ωκό-
σμο».ΑνcιφερόμενοςCπηνπcιγι<όσιιιαrιίστηύπαρξηςφαντασμάτωνκαιαιθερικώνόντωνλέ-

\ιει:«ΑυτέςοιπεποιθήσειςείναιcικόμαζωντανέςανάμεσοCπιςμάζεςιΤοστοιχειωμένοσπί-
nδενλnσμονήθηκεcικόμηκαιστιςπιοφωτισμένεςκcιιιινειιματικέςπόλειςι<cιιοιχωρικοί

δενέπcιψcινποτέναπιστεύουνστηβασι<ανίατωνκοιιαδιώντοιις».
ΗΒαcυίανι'αιιουδενείναιcικριβώςμcιγεία,αλλάοπωσόήιιοτε«cιόερφή»τιις,είναιίσως

οnότιςπιοαρχcιίεςμαγικούτύπουπαρcιδόσεις,πουμένοιινζωντανέςμέχρισήμεραστιιν
καθημερινότητα μας.

ΗΒααανι'αείναιιιαγεία«όιατωνομμάτων»έλεγcινοιαρχαίοιπρόγονοίμας.Τοβα-
cπtαhw πcιρdγεται  από  το  φάεα  και'νεw  (φονεύει  με  τα  μάτια),  σύμφωνα  με  μια  επι-
κρατούσαάποψηστηναρχαιότητα.ΕπίσηςμιαCικόμηάnοψηΘέλειτηΒασκανι'αναπροέρ-
χετcιιcιnότηρίζαβάc™εMπουκcιτάτονΗσύχιοσήμαινε«λέγειν,κακολέγειν».ΟΣτέφανος

ΒυζάντιοςμιλώνταςγιατηΘιβcι.ίδα-τόnοτουΠόντου-γράφεΗ«ΟιΘίβιοιείναιέθνοςβcι-
αcιντικόνκαιφθοροποιόν,όnωςαναφέρειοΔίόυμοςσταΣυιιιιοσιαιtά.Αυτοίμrιορούννα
Θανcιτώσουνμετοπνεύματοιις,ότανΘελήσοwόποιοντουςπλιισιάσει,τασώμcιταδεαυ-
τών, όταν ριφθούν στη Θάλcισσcι, δεν καταδύονται».

Οφθόνοςπουείναιμιαανεξέλεγκτηεσωτερικήκcιτάστασιι,απορρέ&απόWαι<αι<ο-

ιιοιόδύναμηπουέχειδικότrιςόνομα,γνωcπόστονΔημοσθένη,στονΠλάτωνcι,στονΑρι-
Cποτέλrι,στονΣτράβωνακαιCπουςιιοιητέςι:rιςΕλλιινιστικήςΕποχής:τηΒααανι'α,τηνειιι-

όίωξητηςκcιιtοόαιιιονίαςτουάλλου.ΟΠλάτωνας,τουλάχιστον,τηχρησιμοποιεί,ότανβά-

ζειτονΣωκράτηναλέειστονσυνομιληήτουΚέβη:«Αγαιιητέμοuμηλέγειςμεγάλονλό-
γον,μήπωςκcινέναι<ακόμότιμαςανcιτρέψειτουςλόγουςιιουnρόκειτcιιναείnωμεν.Αλλά
βεβαίωςnερίτούτωνΘαφροντίσειοΘεός».

ΟΑριστοτέληςπcιρcιτηρεί:«Μήπωςοιάνθρωποιφοβούνταιτοκαι<όμάτι(βcισι<cιίνεσθαι

όοι<ούσι),όταντρώνεμελαιμαργίcι;'Ηότανταλαντεύοντcιικcιιόυσπιστούνότcwτουςπρο-
σφέρεικάποιοςκάτι;Γιατίότανπαίρνοιjνι<άτιαnότοτραπέζι,τομοιράζονταιαμέσωςλέ-

γοντcις:''Ετσιγιαναμηιιεβασι<άνεις"».ΤοαντίδοτογιατηΒαα<ανι'αείναιτοφτύσιμο:«Φτύ-
γουνιιάνωτουςγιαναμιιντουςmάσεικcικόμάτι(ωςμηβασκανθώσι)»,λέειακόmοΑρι-
Cποτέλης.

Οιάνθρωποιέφτυνcινλοιπόνπάνωτους,γιανααπομαιtρύνουντηνκcικήμοίραι<αιμά-
λιστατρειςφορές.ΑυτόλέειοβοιικολικόςαοιδόςΔαμοίταςCποφίλοτουβοσι<όΔάφwμας
nληροφορείοΘεόκριτος.Καιόσοκιcινόιισι<ολεύετcιικανείςνατοφανταστεί,cικόμηκαιη
ωραίαΕλένηκατέφευγεσ'αυτήντημέθοόο.Σεέναόαιαυλίώδιαβάζουμε:αίΕξω,Βάσι<cι-

νε»κcιισεάλλο:«Βάσκανεπυγίσωσε»(Θασεπcιλοιιι<ώσω),όιιωςι<αισήμεραπαλουκώ-
νοιιμε(ι<cιρφώνοιιμθτον«Εξαποδώ»,ότανιιιάχνοιιμεναβρούμεκdτι.

ΣτnνΑίγυπτοτοαντίγραφοτουματιούτουΡcι,φορτισμένομετοΘε.ίι<ότουπνεύμα,Cιπο-

τελούσειαυρήιιροστcισίααπόταπονηράπνεύμαται<αιιδιαίτερααnότογήτεματουφθο-
νερούβλέμματος.ΈχοιJμει<cιιεμείςστιςμέρεςμcιςτογαλcιζόχcιντρομcιτάκι,ιιουτοφορά-

μεααιιαιδιά.'Οπωςι<cιιτηνερυθρόλευκηκλωcπούλqπουφόραγωοιιιύστεςτηςΕλειισι'-
νcις,γιαναπροσtατευθούναπότο«πυρ»τηςμύrισnς.Αυτότοφορούνακόμηι<cιισήμερατα
ncιιδιάγιαναμηντουςι<άψειτο«πυρ»τουΜάρτrι,τουμήναπουcιρχι'ζειι<αιcιιιξάνεταιτο
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φως του'Ηλιου εις βάρος του Cπ<οταδιού ι<αι που ορΘώς το λέμε Μαρπνj'τσα. Στην Ελλάδα
το όνομα Αράσκανrος προστάτευε από τη Βασκαw'α,

Σ' ένα μωσα.ι.κό,  στο ι<ατώφλι της  εισόόου  ρωμcι.Ικής  βίλας  στα  Σούσα,  παρατηρούμε
έναφαλλόνασημαόεύειέναπεριι<υκλωμένοαπόδύοφίδιαμάτι.ΚαιοΠολΠερντριζέσχο-
λιάζει ότι ι<ατά κανόνα τέτοιου είδους παραστάσεις, που δείχνοιjν το φαλλό σε εκσπερμά-
τιση να κτυπά κάποιο μάτι, συμβολίζουν τr`ν ι<ατcιπολέμηση του Κακού. Η οπή του μοιάζει,
ιtατά κάποιον τρόπο, με ένα άλλο μάτι, που έρχετcιι να εξοιjδετερώσει το Κακό.

ΣίγουραόμωςοπιοπροστατευτικόςφαλλόςείναιοφαλλόςτουΘεούΜην,πουοι'Ελλr`-
νεςτCιύτιζανμετονΠάνα,οοποίος-όπωςι<αιοιΕρμές-προστάτευαναπόταιιονηράπνεύ-

μcιται<αιτιςκαι<όβοιιλεςπροΘέσεις,προβάλλονταςτοανδρικόγεννητικόόργανοσεαγρο-
τικούς όρόμους σε απόμερα σοι<άκια, σε σταυροδρόμια ι<αι πλατείες.

Σύιιβολοόμωςμαγικήςδύναμηςείναιι<αιτογυμνόγυναιι<είοσώιια.Ογυναικείοςερω-
τισμόςπουαναόύεταιαπότογυμνόι<οριιί,ΘεωρούντανnαγίόαστιςΘρησι<ευτιι<έςπαρcιόό-

σεις των λαών της  Εγγύς  Ανατολής. Γενικά ο φαλλός σε στύση συμβολίζει τη δύναμη.  Σε

μία πcιράσταση βλέπουμε ένα χονδρό φαλλό και ένα κλειστό χέρι, με τον cιντίχειρα σφιγ-
μένο ανάμεσα Cπο δείι<τη και το μέσο να σχιιματίζει το «σύκο», τη γνωστή κCn σήμερα χει-
ρονομία των αρχαίων Ελλήνων για την αποφυγή του ματιάσματος.

Ο Διόδωρος  αφηγείτcιι εκτενώς το μύθο τιις  Μήδειcις  κcιι της  ΚΙ'ρι<rις, που ήτcιν ιtόρες

τηςΕι<άτηςι<αιτουΑιήτη,μεειδίκειισησταφάρμακαι<cιιτημcιγεία.ΟιΤελχι'νεςcιναφέρο-

ντcιι ι<αι αυτοί σαν γόητες ιιου επιδίόονταν σε μάγιcι, μυήσεις και μυστήρια, μπορούσαν να

φέρουνσυννεφιά,βροχή,χαλάζικαιχιόνιι<αιάλλαζαν,ότανήθελαν,μορφή.
Σχετικά με τις μαγικές μεταμορφώσεις υπάρχει μια αστεία ιστορία στον «μαθητευόμε-

νο μάγο» του Λουι<ιανού, που κρύβει ωστόσο ορισιιένα ενόιαφέροντα στοιχεία:  Ο μάγος
Παγι<ράτιις έχει υποι<αταστήσει τους ιιπrιρέτες του με ένα σκουπόξυλο που έι<ανε όλες τις

εργασίες, κάτι σαν ρομπότ. Κάποια στιγμή όμως, από σφάλμα του μcιΘητή του Εύι<ρατη, το
σκουπόξυλο σπάει στα όύο, και μόλιστα τη στιγμή που έχει δώσει εντολή Cπη σι<ούπcι-υrιη-

ρέτη να κουβαλήσει νερό. Αποτέλεσμα; Το σπίτι πλημμυρίζει!  Σας Θυμίζει ι<άτι;
Πράγμcιτι!Ήταν πολύ ευχάριστη έι<πληξη, ότcιν στη  Φανrαο]'α του  Ντίσνε.ι. είόαμε αυτή

τηνυπέροχηιστορίατηςελληνικήςγραμμcιτείcιςναγίνεταικαρτούν,ι<αιιιαζίέναγλυι<όm-

κρο χαμόγελο, στη οι<έψη ότι πρόιtειται για μια αρχαιοελληνική ιστορία που cιντιγράφηκε

μετά χιλιάόες χρόνια, χωρίς ι<ανείς να μπει στον κόπο να το πει...
Διιστιιχώς όμως αη μαγεία τα πράγματα τις περισσότερες φορές δεν καταλήγουν ευ-

χάριστα.ΟΧριστιcινισμόςμπορείνατσάκισει<υριολεκτιι<άπολλάαπόταωραίατουαρχcιί-

ουκόσμου,όμωςαπόένασr`μείοι<cιιμετά,προστάτεψεπολλούςανθρώπους,cιπόαι<ρότη-
τες που προέι<υψαν, όταν χάθηι<ε το μέτρο στους χώρους τιις  Θεουργίας και τrις  μαγείας,

με οδυνηρά -για πολλούς ανυποψίαστοιις- cιποτελέσματα.
Ο Ευσέβιος,  στενός  φίλος  του  «Μεγάλου» Κωνσταντίνου, περιγράφει στην  ΕκκΛι]οια-

στικη'JCπορι'ατουτηνcιτμόσφcιιρατrιςεποχήςι<cιιrιώςταπράγματαστημαγείακαιστιςπα-

γανιστικές λατρείες είχcιν ξεφύγει από κάθε έλεγχο:
Ι,

ΟCιρχισιινcιγωγόςτωνμάγωντιιςΑιγύπτουσιινεβούλευε(τουςυποψήφιουςοπαδούς

του)  να τελούν  ανάγνους  τελετάς,  εγκληματικάς  μαγγανείας  και ανίερους  ιερουρ-

γίcις,νασφάζουνδύστυχαπαιόιό,ναΘυσιάζουντέκναάμοιρωνncιτέρων,ναωα'ζουν
σπλάχνανεογέννητων,νακόπτουνιtαιναξεκοιλιάζουνταπλάσμcιτατουΘεού,μετην
πεποίθησιν ότι έπειτα από όλα αυτά Θα προμαντεύσουν και Θα ευτυχήσουν.



Η  ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

'ΙσωςλοιπόνταλόγιαπουβάζειοΓκαίτεστοστόματουΦάουcπ,Θαπρέπεινααποτελέσουν

κcLιέναμήνυμαγιαόλουςόσουςΘέλουνναερευνούνκcιιναέρχοντcuσεεπαφήμετουςπο-
λυόιάστατους ι<όσμους :

Ναμπορούσανααποδιώξωαιιότοόρόμομουτημαγεία,
Να ξεμάθω όλως διόλου τα μαγικά λόγια (τα ξόριtια),
Θcι έστει<cι τότε μπροστό σου Φύση μόνο οαν dνδρας.
Τότε Θcι άξιζε τον κόπο να είναι ι<ανείς άνθρωπος.





ΝΙΚΟΣ  ΠΑΠΑΚQΝΣΤΑΝΤΙΝογ

Η  ΜΑΓΈ1Α ΣΤΟ  ΒγΖΑΝΤΙΟ  ΚΑΙ
ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΜ

ο  Βυζάντιο  υιήρξε  ο  ιστοριι<ο-κοινωνικός  χώρος  μέσα  ™  οιιοίο  ζυμώθηκcιν
1.000καιπλέονχρόνιατηςελληνικήςκαιτηςρωμcι.{κήςrιcιράόοσης.Συνόμαόμως

ήτcινκαιένατεράcπιοχωνευτήρι,nουμέσοτουσυνcιντήθη™ι<cιιουγχίωνεύθηκω•     /^_  ...-. n4 ,-ιr  nπέnrιντnc επιι<οdτειάς του.αν και ένα ΤεραcΠΙΟ χωνt.υιιιμ., ι,νυ r.__ ._ _

ιόέεςι<αιδοξασίεςλcιώνcιnόκόθεγωνιάτιιςαnέραντηςεπιι<ρdτειάςτοu
--ι--~ τ^u γ^ιmιανισυού. ένα μεγάλο μέρος των υnιιΚόων ΤΟυ=ολmCπιι<ές

ΠcΙΡάλληλα με την ειιικράτηση του χριστιcΙνισμου, ενQ μc.γυι`ν ι.-r.τ.._          .

3υζαντινούΚράτοιιςπίστειιεαπροκcιτόληπταστημcιγείακcιισει<dΘεείόοηόεισιόαιμονίcι,

εκφράζοντcιςίσωςέτακάτιcιπότοΘρησκειιτικότουαίσθιιμα.
ΗεπίσημηΘρηcn<είατουΒυζαντινούΚρότους,οΧριστιcινισμός,εναντιώθηι<επηναρ-

ήγιαπολιτιι<ούςκυρίοηλόγοιις,σεήπιουςτόνους,σεόλεςτιςμορφέςμαγείcις,πουέβρι-
cπ{ονπρόσφοροέδcιφοςκυρίωςcπηΜικρdΑσία.Ηχριστιcινικήπίστηοιι<οδοιιήθηκει<άτω

απότησκιάcιρχαιότcιτωνμcιγικώνκαιειδωλολατριιtώνιιαραδόσεων.'Ετσιδικcιιολογούνται
τοκατcιστcιλτικάμέτραπουηεπίσημηΕκκληάαεφdρμοσε,rιροκειμένουWεδραιώσειτη
bύναμήτηςcπηΒιιζαντινήΑυτοκρατορία.

Ηαπότηφύσητηςμονοθειcπιι<ήιουδαικήΘρησκείαεξηγείτογεγονόςότιστηνJ7αλαιά

Διαθη'κπδενγίνονταιC™στημcιτικέςαναφορέςσεδαίμονες.Παρ'όλααιιτάόμωςμπορείνα

βρεικανείςσεαυτwίχνηδαιμόνωνανcιτολικήςιιροέλευσηςι<αιμορφέςανατολιι<ήςμα-
γτικήςιιρcιΝικής,nουδενΦtετίζοντcιιμετονΔιάβολο.Σεψευδεπίγραφαέργατιις'γστερm
Ιουδcιικ*Περιόδοιι,μέσααπόπερσικέςκιελληνιστικέςειιιδράσεις«πλάθοντMcιντιλή-

ψειςΦtετικέςμετηνομαδοποίησηι<cιιιεράρχησητωνι<cικώνnνευμάτωνκοιτηνεπέμμώ
τους cπη ζωή των ανθρώπων.

Αλλόούτει<cιιηΚαwήΔιαθ™ιιεριέχειμιασυcπιιματικήδιδcισκαΜαγmτουςδcιίμονες.

ΕκείνοόμωςπουτηδιακρίνειαrιότηνJ7αλαιάΔιαθήκηείνcιιτογεγονόςότισεαυτήνγίνε-
τcιιαnοδεκήηυιιόστcισημια«ειιικράτειcις»τουΔιαβόλου,rιουκcιταλαμβάνειτοναντίθετο

πόλοwοποίοβρία<εταιηεπουράνιαπολιτείατουΘεού.ΣτονΔιάβολοπροσόίόετcιιμια
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συγκεκριμένη μορφή, αφού Θεωρείτcιι ο αρχηγός όλων των πονηρών πνευιιάτων. Τόσο οι
Ευαγyελιστές όσο και ο Απόστολος Παύλος αποδι'όουν σαφει'ς χαραι<τηρισμούς Cπον Διά-

βολοκαιταόργανάτου.ΠολλέςήτανοιπεριπτώσειςπουήθελαντουςΧριστιcινούςναεπι-
όίόοντcuσεπράξειςμαγείαςενώΘαύμcιταπουπεριγράφονταισεμαγικάτεχνάσματαπρο-
ι<ύπτουν από απόι<ρυφcι cιποστολικά κείμενα.

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Σταπρώταχριστιανιι<άχρόνιαηΕκιdησι'αβρέθιικεαντιμέτωπημετοτει'χοςτιιςβαθιάρι-

ζωμένηςπίστηςστηδύναmτηςιιαγείας,ένατείχοςπουτηχώριζεαπότιςευρύτερεςλα.ι.-
ι<ές  μάζες.  Η αναγκαιότnτα να εδραιωθει' σcw ο κύριος  πνευματιι<ός καθοόηγητής των πι-

στών της,  έι<ανε απαραι'τιιτη την αποσαφήνιση ι<αι Θεσμοθέτηση των Θέσεών της. 'Ετσι στη
λεγόμενη ΕπJσrολπ' Βαρνάβα ι<αι ι<υρι'ως στις Αι7οσrολJιGε'ς 4ιαrαyε'ς (τα πρώτα εκκλησια-
στιι<ά  έργα  με  κανονιαιι<ό  χαρακτήρα)  εμφανι'στηκcιν  βαθιιιαι'α  απcιγορεύσεις  κατά  της

άσι<ησης τιις ιιαγείας,  ξεκάθαρα ιουδα.ι.ι<ής  προέλευσης.

Σταιtει'μενααυτάδιακρι'νεικανείςανάγλιιφατημετάβασηcιπότοναπολογιιτιι<όχcιρα-
ι<τήρατωνπρώτωναντιδράσεωνστιςόρcιCπιι<ότερεςενέργειεςτηςΕι<κλησι'αςι]ροκειμένου

να υψώσει προστατευτιι<ά τει'χη ανάμεσα στους  πιστούς  τιις  ι<cιι στις  όαιμονιι<ές  όυνάμεις.

Η προβλrιματιι<ή  αιjτή φαίνεται ι<αι στο βαθμό που  το Θέμα της  μαγείας  cιrιcιαολούσε  τις

πρώτες τοπιι<ές συνόόους.

Στn  Σύνοδο  της 'Αγκυρας  (314  μ.Χ.)  επιβλήθιιι<ε  πενταετής  αφορισμός  των  «ι<ατcιμα-
ντευομένων κατά των συνηθειών των εθνών, εξακολουθούντες ή εισάγοντες τινάς εις τους
εαιjτών οίκους  επί ανεύρεση φαρμαι<ειών ι<αι καθάρσει».  Το όε 380 μ.Χ. αη Σύνοδο της
Λαοδίι<ειας  Θεσπι'στηι<αν cιιιστηρότερες  κυρώσεις  -μέχρι ι<cιι Cιφορισμός- οι οποι'ες  αφο-

ρούσcw τους ιdιηριι<ούς  που εν αγνοι'α του ποιμνι'ου τους  ήταν μάγοι, αστρολόγοι ή ι<cιτα-
σι<εύcιζαν «φυλαι<τήριcι άτινα εισι' όεσμωτήρια των ψυχών αυτών».

Ει<τός  όμως  αrιό τις  αποφάσεις  των πρώτων συνόδων,  οι Πcιτέρες της  Ει<κλησίας  επι-
δόθηκανστrινκCιταπολέμησητηςμαγείαςαπότιςαρχέςτου4ουαιώνα.Σrιμαντικήήτcινη

συιιβολή του Μ. Βασιλείου, που επcινειληιιμένα αντιμετώπισε το Θέμα σcιν ένα πολυδιάστα-
το φαινόμενο, εντάσσοντας τη μcιγει'α στα όεινότερα αόιι<ήματα. Αι<όμη, τόσο σε ανώνυιια
κωδικοποιημέναέργαόσοι<cιισεσυνοόιι<ούςκανόνεςηάσκιισημαyικώντεχνώνταυτι'ζε-
ται με τιιν ειδωλολατρίcι.  Σε αυτά δεν γι'νεται άμεση cιλλά έμμεση αναφορά στη σχέση των

μάγων  με  τα  ιιονιιρά  πνεύμcιτα:  «Οτιόήποτε  βρι'σι<εται  εκτός  του  χώρου  της  Ει<κλησι'ας

(ισχύει για τους  ειδωλολάτρες)  έχει περιέλθει στη διι<αιοόοσι'α του Διαβόλου».
Ημαyει'ασυνόέθηι<εγιαπρώτηφοράάμεσαμετονΔιάβολοστοκανονιι<όόι'ι<αιομέσω

του Κανόm j rου Γρrιγόριου Νύσσιις. Ει<ει' cιναγράφεται με σαφήνεια πως οι μάγοι ενερ-

γούν μέσω των όαιμόνων, αφού έχουν συιιμαχήσει μαζί τους. Στη νομοθεσία ωcπόσο της
πολιτείαςεπιι<ρατούσεδιcιφορετικήάποψη,αφούαπαγορεύοντανοιιδιωτιι<έςι<αινιιχτερι-

νές ύηλαδή μη ελεγχόμενες ι<αι μυστιιtές- λατρευτικές  πράξεις, που περιελάμβαναν τε-
λετές Θυσιών ενώ επιτρέπονταν οι δημόσιες, φανερές, τελετές.

Η ποινική cιντιμετώπιση της μcιγει'cις σε όλη την πρώιμη περι'οδο -που οφράγισε με τις
συνέπειεςτηςπραι<τιι<ήςτηςεφαρμογήςόλητηΒυζαντινήΕποχή-χCιρcικηρίcπrιι<εαπόμια

διάταξη του  Μ.  Κωνσταντι'νου, που καθιέρωνε τη διάι<ριση τιις μαγείcις  σε ι<αλή ι<αι κακή.

(Αξίζει  να  παρατιιρήσει  ι<ανείς  ότι  η  όιάι<ριση  αυτή  έχει  ειιιβιώσει  μέχρι  σήμερα με  τοιις
όρους λευκή κιn μαύριι μαγεία).
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Το ι<ατά πόσο ο Μ. Κωνσταντίνος αντιλαμβανόταν τη όιαφοροποίηση των παραπάνω
όρων  είναι  αμφιλεγόμενο  ι<αι το  πρόβλημα όεν  λύθηι<ε  με την  παραπάνω  όιάταξη.  Το
πλαίσιο της ποινιιtής αξιολόγησης της μαγείας ι<ίνησε το ενόιαφέρον της πολιτειαι<ής νο-

μοθεσίας στους αιώνες που ακολούθιισαν. Στα τέλη του 9oυ αιώνα, Ο Λέων ο Σοφός ξε-
καθάρισε με τη  Λ/εαρό 65 μια για πάντα τη φύση της  μαγείας:  «Με τίποτε δεν πείθομαι
πως  μπορεί ποτέ η μαγεία να έχει ι<αλό αποτέλεσμα,  έστω κι cιν ει< πρώτης  όψεως  όίνει

αυτήν την εντύπωση».
Η νομοθεσι'α απαγόρευε πια κάθε μαγική πράξη, ακόμη κι αν η ενέργεια αιιτή υποι<ι-

νούνταν από την -ιόιαίτερα διαδεδομένη στα πλατύτερα λα.ι.ι<ά στρώματα- ανάγκη της Θε-

ραπείας ασθενειών ή την cιποτροπή καταστροφών στις γεωργικές καλλιέργειες. Και παρό-
λο που δεν ι<ατονομαζόταν η ποινή, ήταν κοινή cιποόοχή ότι η ανυπαι<οή αους νόμους τους
σχετικούς με τη μαγεία τιμωρούνταν αυστηρά, ακόμη ι<αι με Θάνατο.

Αhό  την  άλλη  τα  πράγματα  στον  εκκλησιcιστιι<ό  χώρο  ήταν  διαφορετιι<ά.  Εδώ  απαγο-

ρευόταν κάθε είδους προσφυγή σε μαγικά μέσα σαν ασυμβίβαστα με τη χριστιανική διόα-
σι<αλία. Στο ερώτημα «πώς ερμηνεύεται η ικανότητα ι<άrιοιων μάγων να αναγκάζουν τα πο-
νηρά  πνεύματα  να  βγαίνουν  από  τους  ανθρώπους  κcιι  να  πετυχαίνουν  έτσι  τη  Θεραπεία
τους», η Εκκλησία απαντά μέσα από το ίόιο το Ευαyyε'Λιο.. «Δεν είναι στην περίπτωση αυτήν
ο μάγος που ει<διώκει τους δαίμονες, αλλά οι ίδιοι οι δαίμονες που αποχωρούν με τη Θέλη-
σή τους για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους ως προς την αποτελεσματιι<ότητα της μαγεί-
ας»  (ΜαrΘ.12,26).

ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΑγΜΑΤΑ
Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, στην αφήγησή του για την Αιμορροούσα, αναφέρει ένα Θαύμα του
Ιησού. Η γυναίκα -αφού επί 12 χρόνια αναζητούσε μάταια τιι Θεραπεία της αρρώστιας της-
περνώντας ανάμεσcι από το συγι<εντρωμένο πλήθος, πλησίασε τον Ιησού και Θεραπεύθηκε
αγγίζοντας μόνον τα ρούχα ΤΟυ.

Από την περιγραφή του  περιστcιτιι<Ού  αυτού,  μπορεί ι<ανείς  να αναγνωρίσει την ουσία

τιις ελληνορωμα.ι.ι<ής μαγείας. 'Οπως τονίζει ο Μάρι<ος , ει<είνο που Θεραπεύει τιιν άρρωστη

γυνcιίιtα είναι η βαθιά της πίστrι ι<ι όχι η επαφή της με ένα αντικείμενο (τα ρούχα του Ιησού) :
«Θύγατερ, η πίcπις  σου σέσωι<έ σε».

Πολλοί είναι οι ΕθνιιtΟί και οι Ιουδαίοι που χαρακτήρισαν τον Ιησού  «μάγο», εξαιτίας

των πολυάριθμων μεθόόων που Εκείνος χρησιμοποίησε Cπα Θαύματά του. Δεν είναι λοιπόν
περίεργο, που r` Ει<κλησία έσπευσε ήόη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες να Θεσπί-
σει τη  όιάκριση μεταξύ  της  νέας  Θρησι<είας  και της  παραόοσιακής  μαγείας. 'Ετσι  επανcι-

προσόιορίστηι<ε  η  κοινή  καταγωγή της  μαγείας  κcιι των  πρακτιι<ών  της  «ειδωλολατρικής»
Θρησκείcις,  το όε έργο τους  Θεωρούνταν ότι επιτελούνταν από ασώματcι όντα που  υπηρε-
τούσαν τον Διάβολο.

Ενώ για τους πρώτους χριστιανούς συγγραφείς η μαγεία ήταν έργο κακών κι ακάθαρ-
των πνευμάτων, τα Θαύματα αποόίδονταν στον'Εναν ι<cιι φιλεύσπλαχνο Θεό. Ο Σπ. Τρωιά-
νος  παρατηρεί ότι το ι<ανονικό δίκαιο αι<ολουθούσε τη γραμμή αυτήν,  όταν ο  Γρηγόριος
Νύσσης όρισε τον jΟό Κανο'να του, στον οποίο αναφερόταν ότι οι μάγοι πραγματοποιούσαν
τους σκοπούς τους χάρη στη συμμαχι'α τους με τοιις όαίμονες.

Σύμφωνα με το βυζαντινό όίκcιιο, Οι αιρέσεις, Οι ψυχιι<ές ασθένειες ι<αι η εγκλημαuι<ότητα
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μπορούσαννααποδοθούνσεδιαβολικές(μαγικές)ενέργειες.Σταθεροι'πολέμιοιτωνπο-
νηρών  πνευμάτων  οι  Χριστιανοι' χριισιμοιιοιούσcιν  εξορι<ιομούς  -κυρι'ως  τα  Σwοππκά
ΕυαwεΊjα-πουτουλάχιστονστηνcιρ*ήτcινέντοναεπιιρεασμένοιcιπότιινιουόαι.ήΘρη-
σκει'cι.Σύντομαόμωςανέnτυξανκαιάλλεςμεθόόουςυποταγήςτωνόαιμόνων,όπωςεκει'-
νηπουτουςανάγκαζενααποκαλύψουντοόνομάτους.

ΟΜάρκοςέι<ανεαναφοράστονΘράκαγιαέξιβασικέςκcιτηγορι'εςόαιμόνων,που
cιnαρι'Θμιισειεραρχικάcινάλογαμετοχώροόιcιμονήςτους,ξεκινώνταςαπότονουρανόκαι
καταλήγονταςστοκέντροτηςΓης.Ηανώτερηι<αισιιιιαντικότερηκατηγορι'αόαιμόνωνόια-

μένειCπnνπεριο*πουονομάζεταιόιάπυρον,ηαιιέσωςεπόιιενηστηνπεριοχήαε'™η
`έρΞnηααοο:,Θσόον#ς':έ::ΞΞΞωαnΟΤουνbρα;:;-;:,-έ'νΞλ:ομν;υηωπ`έ:ππ:ημe::ΞπηονχΞνΞ,οον:α:ξ3:ο%,ηη
έγπη_Γομισοφαέςήbυσα;dθητον.

ΚατάτηΒιιζαντιήΠερι'οόο,τόσοτοκανονιι<όόσοκαιτοnολιτειcικόόι'καιοέριζανγια
τοχαρακτηριομότωόαιμονισιιένων,πουαποτελούσcινέτσιβασικόαντικει'μενομελέτης
ι<cιιπροβληματιοιιού.Δενάργησεστοι<cινονικόόι'ι<cιιοναπαρουσιαστει'τοΘέιιατηςαντιμε-

τώmσηςτ™δαιμονισμέwμέσαστηνι'όιατηνΕκκληcn'α.Σύμφωναμετον7φΑποCπολώ
Κανο'να,γιαόσοόιάστημαΘεωρούντανότιι<άποιοιβρι'σκοντανυπότονέλεγχοCmοτεινών
όυνάμεωναποκλάΜWαιιότηχειροτονι'ακcιιαπόι<άθεσιιμμετο*στηλcιτουργικήζωή
τηςχριστιανικήςκοινότητας.Οιβυζcιντινοι'Θεολόγοιm'στευανεπι'σηςότιοιεπιληπτιιtέςκρι'-

οειςήτcινσυνέιιειαανάμιξιιςδαιμονιΊ<ώνοντοτήτωνκαιιιιααι<όμηαπόδειξητηςόολιότη-
τας του Διαβόλου σε βάρος των ανθρώπων.

ΜΑΠΚΑΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Απότον5οιιέχ™καιτον7οαιώνα,σετόnουςαουςοποι'ουςκάι]οτεείχεαναπτυχθει'ημα-
γει'α,διατηρήθηκcινμετοένανήτονάλλοτρόnοιιαραδοσιακέςμέθοόοιεπι'κλησηςπνευ-
ιιάτωνήπροστcιοι'αςαπόόαιμονικέςόυνάμεις

ΣτηΣυρι'α,τιινΠαλαιστι'νηι<cιιτηνΑι'γυπτοτηςΒυζαντινήςΕποχήςμαγιιtάαντιι<ει'μενα

μεχαραγμένεςπάνωτουςιιλιακέςκυρι'ωςπαρcιCπάσεις,βιβλιι<έςειιtόνες,αιιεικονι'οεις
τουΙερούΙππέακαιτουΙησούcιλλάι<αιτωνάθλωντουΗρακλή(!),τωνΑρχάγγελωνκcιιτου

σταυρού,τουΠολύπαθουςΟφθαλμούτουΦθόνουκ.ά.αιιέκτησανμεγάληοημcια'α-ήμάλ-
λονόιcιτήρηοwτησημασΊ'ατους,ανλάβεικανει'ςυπόψητουτημαγιήπρακτιήτωνπροη-
γούμενωναιώνwιιουμειtάποιοτρόπο«πέρασε»CποΒυζάντιο.Ταπερισσότερααιιότα
αντιι<ει'μεναCιυήπροορι'ζοντανγιαναφοριούνταισεένασιιγκεκριμένοσημει'οτουαν-
Θρώmνου σώματος.

Μεγάλορόλοστηναξιολόγηοηενόςαντιι<ειμένουωςπροςτιςμαγικέςτουιόιότητες,
έπαιζετουλιι<όαπόmοποι'οιtατασι<ευαζόταν.Σύμφωναμετιςλαι.κέςόοξασι'εςτrιςΎcπε-

ρmΑρχαιότητας,οάργυροςκαιοαjιίαrιΤt}ςμπορούσαννασυγκεντρώσουνόυνάιιειςή
νααιιομακρύνουνάλλεςδαιιιονικέςεπιβουλές.Σεφίιλα;ίrάσυνήθωςαπόyυαλjjιε'rαλ-
λοήιιμjπολύrιμοκλj'Θους,αποόι'όοντcινμιαιόιαι'τερηόύναμη,αφούΘεωρούτανέόρααό-
ρατων ενεργειών.

Αρχαι'εςμαyιjGε'ςεικο'νεςαπόένακράμαχαλι<ούπροστάτευαναπόκάθεει'όουςεπι-

βουλέςεναντι'οντWλεχώνωνκαιτηςμήτρας.Σφρψιόο'λιΘα-ήχαραιίιπ'ρες-ι<αιιιεταλλι-
ι<άιιεριβρcιχιό™εξασφάλιζαντηνυγει'α,τrιναπόι<τησηχρημάτωνκαιτηνπρόγνωσητου

μέλλοντος.Καιιιέχριτον8οαιώναιιάνωστουςόαπωmwαπόάργυρο,μεεγχόρακτες
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πάνω τοιις μαγικές παραστάσεις ι<αι λέξεις, όιαιωνίζονταν μέσα στο χρόνο παλιά σύμβολα
όύναμης, σcιν την πεντάλφα του βασιλιά ΣΟλομώντα.

Από τον 6ο αιώνα τcι φιjλακτά δεν ιtατασκευάζονταν από γιιαλί ι<cιι ένα άλλο υλικό, ο jιο'-
λυβόος άρχισε να όιαόίόεται σε όλη την ανατολική Μεσόγειο. Από χυτό μόλυβδο αλλά ι<αι
από άρyυρο ι<cιι jtράμα χαλjtού ήταν τα λεγόμενα ιιερι'απτα, από τα πιο δημοφιλή αντικείμε-
να όύναμης.

ΑΠΟ ΤΟ ΒγzΑΝΤ[Ο ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
Η νομική και Θρrισκευτιι<ή καταδίωξη της άσκησης της μαγείας cπην περιοχή του Βυζαντί-
οιι, της  Ανατολικής  Ρωμα.ι.κής  Αυτοκρατορίας, ουόέποτε πήρε τις  τρομαι<τιιtές  διαστάσεις

των μαζικών όιωγμών που η Ιερά (Καθολική) Εξέταση είχε εξαπολύσει στη Δύση. Ούτε ι<cιι
απευθύνθηκαν  σε  συγιtει<ριμένα  κοινωνικά  στρώματα  (μάγισσες,  παγανίcπριες-Θεραπεύ-
τριες κ.ά,) Τα μέτρα καταcπολής είχαν σαν στόχο να ξεριζώσουν ι<άποιες ιδέες, που μέχρι
τότε αποτελούσαν βασιι<ό συστατικό των όοξασιών, που επικρατούσαν στο λαό. Παρόλα αυ-
τά, για πολλούς σύγχρονους ερειινητές, Ο στόχος cιυτός δεν επιτεύχθηκε αφού ώπως Θα

φανεί και παρακάτύ+ στη νεότερη Ελλάόα επέζησαν πολλές  από τις παγανιcπικές  δοξα-
σι'ες του παρελθόντος.

Από την αρχή cικόιιη της Βυζαντινής Περιόόου, η επίσημη Θρηαεία έδειξε μια απόλυ-
τη κι αυcπrιρή Cπάση σε όσους αρνούνταν να την αποδεχθούν. Η ποινή για κάθε μειοψη-

φούντα των Οικουιιενικών Συνόδων ήτcιν -ήόη από την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου- η εξο-
ρία ι<αι ο Θάνατος. Από το 380 μ.Χ, που ο Θεοόόσιος κήρυξε το Χριcπιανισμό σcιν το μονcι-
όικόΘρηcπ<ευτιι<όόόγματηςΡωμα.ι.κήςΑυτοκρατορι'ας,οιΕθνικοι'αλλάι<αιοιΑρειανοίΜο-
νοφυσίτες , οι Παυλικιανοί κ,ά. Θεωρούνταν πλέον εχθροί του κράτους.

Το Θεσμό του Εξεrααη' καθιέρωσε για πρώτη φορά το 539 μ.Χ. στην Κωνστcιντινούπολη
ο Ιουστινιανός. Ο Εξεταστής ήταν ένας διιμόσιος ιtατήγορος εναντίον όσων αΦtΟλούνταν

με  τη  μαγεία.  Οι  ποινές  που  τους  επιβάλλονταν  ήταν  κάθε  άλλο  παρά  ήπιες:  τύφλωση,
ακρωτηριασμός,ιtάψιμοστηνπυρά,ρινοιtοπία,χειροκοπία,κατασχέσειςτωνπεριουσιακών
cποιχείων κ.λπ.

Πέρα όμως από την οποιαόήποτε εχθρότητα της Εκκλησι'ας και του ι<ράτους της Βυζα-
γτινής  Εποχής, .οι  μαγικές  όοξασι'ες  παρέμειναν  βαθιά  ριζωμένες  στο  ιδεολογιι<ό  υπό-
στρωμcι που συντηρεί όλο εκείνο το οιι<οόόμημα τιις λεγόμενrις  «λα.ίι<ής» σοφίας  ιtcιι που
-πότε αι<Ολουθώντας υπόγεια ρεύματα κcιι πότε φανερά- πέρασε στη νεότερη Ελλάδα. Με

το πέρασμα του χρόνου ι<αι κcιΘώς οι συνθήι<ες, που ιtαθόριζαν το κοινωνιι<οπολιτικό πλαί-
σιο μέσα στο οποι'Ο  εξελίχθηι<ε  η ιστορία της  βυζαντινής  μαγείας,  ανατράπηι<αν,  από τη

μνήμη των ανθρώπων χάθηκαν Θεσμοί κι αντιπαλότrιτες, για να πάρουν ι'σως τη Θέοη τους
άλλες , πιο καινούριες.

ΗμαγείαπαρέμεινεόμωςέναζωντανόσυcπατικόστωtείοστηζωήτηςνεότερηςΕλλάόας.
Παλιές όοξαcπ'ες και τελετουργικά διατηρήθηκαν λΙ'γο-πολύ μέσα στο χρόνο σε όλη τη χώρα,
όιαγράφοντας ανάγλυφα τη μαγική ω{έση των ανθρώπων με τη Φύοη, μέχρι τις μέρες μας.

ΜΑΠΣΣΕΣ Ι(ΑΙ ΝΕΡΑΙΔΕΣ ΤΟγ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟγ ΣΗΜΕΡΑ
Ιέρειες, νεράιόες και μάγισσες αναδύονται από τις όιηγήσεις πολλών ανθρώπων στην περιο-
χή της Φλώρινας. Ορισμένοι στο Νυμφαίο, την παλιά Νέβεcπ<cι, τις ονόμαζαν «μαγίστρες». Η
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Τβρ*Ξ:':αα\`ΞκΟαρνεε"μ'Ξν:αυ.νΞτ:ςαηαοοχπέοcίατ.έ`:Τ=QΚ:`:υ~::`!.:α.μ,ε_σξγγχτΞπ6νωαηστψ™ας
βρύσηςι<αιέκMιιάγια.ΣτιςcιρχέςτουΙ9ουαιώνα,μι'αάλψξcικουcπήμαγι'στρα,η
ΜπόζιααλΜιιι'μπη,«έδενε»τουςεχθρούςτης.Ηπράξητηςαυτήει'χεωςαντι'τιμοτηόια-
πόμπευσήτηςβάζοντάςτιινανάποόαπάνωσ'ένανγάιόαροκαιπεριφέροντάςτιινσ'όλο
το χωριό.

ΑπότΊςόιηγήσειςτWντόπιωνπροβάλλουνκαΊάλλεςμορφές.Θυμωμένεςνεράιδες
εξ=ρβαανν::ςρλόαμλ:έζςεΞανρκηοήρ:ΤΞοώ:νκαΞί,ΓΞ,rΞΤΞ`=~^οΞ^έ~:ΞΜΞ;γ;ΙαμνοαξΞ:εςςkαθλυομπΞάμσέονυενς,Τνοeυρςά:bΞ
σφερwνερόμεζάχαρηήέστρωναντηνύχταένατραπέζιιιεεόέοματα,ωςτεχνάσματαγια
ναπάρουνπι'σωτιςφωνέςτους.Ανδρόγυναζούσανφοβερέςκαταστάσειςτηνιιμέρατου

γάμουτοψι<αισυνέρχονταν,ότcινλύνοντανταμάγια.Νεραιδοπαρμένεςκοπέλεςπου,
επει*ει'χWτηνατιιχι'αναπατήοουνπάνωστοτρcιπέζιτωννερcι.ιόώντηςνύχταςκιόmτης

μέραςέπωwναμιλούνmάρχιζανναγcιβγι'ζουν,βοyκούσανέχονταςφρατούςπόνους
κCιιέβλεπcwέντρομεςταάκρατουςναστραβώνουν.

ΟιμάyισσεςτουΝυιιφαι'ουι(ατεάανπολλάμυcπικάγιατημαντει'αι<αιτιινανατροπήτου
Κακού:λιτανει'εςιtαιφυλαχτάγιατιινιιρόκληqβροχής,Βαοι<ανι'αι<αιΠυροιιαντει'α,Οιωνο-
α<οπι'ααπότοπέταyματwπουλιών,ιανήσειςζώων,όνειρακαιάλλαφαινόμενα,αριθμούς
ι<αιάστρqαστραπέςκαιβροντές,γιατρικάΊ<αιβόταναγιαανθρώπουςι<αιζώα.Οόιωγμός

τWκαι<ώνονει'ρwεπιτυγχάνοντανμετηρι'ψηαλατιούσεκάποιορυάκι,cπονκύκλοτιιςΣε-
λήνmόιάβαζαντοφύώτουπαιόιούπουεπρόκειτοναγεννηθει',όριζαντουςτυχερούςcιριΘ-

μούςγmτιςιιέρεςτωναρραβώνωνκαιτωνγάμων,εξηγούσανταδιάφοραοημάδια.
Ησύνόεσηενόυμάτwι<αιμcιγει'αςήτανπολύδιαδεόομένηστηνεότερηΕλλάόα.'Οπως

CιναφέρειοΔρ.Νι'ι<οςΞένιοςσενεοελλιινιι<έςλα.ι.ι<έςόιηγήσεις,ταόιάφοραρούχαΘεω-

ρούνταιπωςει'ναιέντοναφορτισμέναμεμαyικήόύναμη,μετρόπομάλιααπουσυχνάcιγ-
γι'ζει τα όρια του Φετιχισμού.

ΣτnΛέσβοοινεράιόεςπαρουσιάζονταιντυμένεςσεολόλευκα,αραχνούφαντα,ιιετcι-

ξωτάφορέματα,μαι<ρώκαιφαρδήσαν(χιτώνες),cινοιχτάστημέqκαικοιιμιιώνονταςστο
πλάι.ΓέροντεςστηΜυτιλήημιλούνγιαβελοιιόένιcι,γαλάζια,όαντελωτάκcιιχρυσοι<εντιι-

μέwρούχα«πουλάμιιουνστοφεγγάρισανόιαμαντόπετρες»ιΑνι<αταφέρειι<άποιοςν'αρ-
πάξειτοπέπλοτηςνεράιόαςήέστωένακομμάτιμόνοναπότολαμπερότιιςφόρεμα,εκει'-
νηχάνειτημαγιι<ήτηςδύναμηι<ιεξασθενει'.Τοι'όιομπορει'νασυιιβει',αντοάτομοπουτης
έκλεψετοπέπλqτηςέσι<ισεέναμιι<ρόκομμάτιαπότοφόρειιάτης.

ΗιΦtύτωνμάγωνκαιτωμαγισσών,σύιιφωναμετηλαιι<ήιιι'στη,στηνΉπειρο,μπορει'
ναεπηρεάσειτοMανθρώποMωςι<αλόβουληήι<αι<όβουληενέργεια.Συνήθωςόμωςβλά-
πτοWτουςανθρώποιιςπροκαλώνταςαπόδυσμενει'ςκcιιρικέςσυνθήκες-ξηρασι'εςήκα-
ταιγ{bεςκαιάραγeωργικέςκαταστρόξζ=-ί:ςμ-θνα.ν`Ξτ:::ΡΞεεξώσαι.

ΕΡQΤΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
ΣτιςπερισσότερεςπεριπτώσειςCπονελλαδικόχώροηγιιναικει'αγονιιιότηταει'ναιάμεσα

συνόεδεμένημετηφυτικήγονιιιότητακcιιαναπαραγωγήι<αιαντι'Θετημετιςπεριπτώσειςσε-

ξουαλικότrιταςπουκρι'νεταιανεmΘύμητηει'τεγιαι<οινωνικούςει'τεγιαΘρησκευτικούςλό-

γους.Ηαποβολή,ητερατογονι'α,οπρόωροςΘάνατοςτουαρτιγέννητουήτουβρέφους,Θε-
ωρούνταιοισιινέπειεςτιιςαρνητιι<ήςαυτήςι<ατάστασης.

ΗΦύσηόενπαρουσιάζεταιιόιαι'τεραφιλΊι<ήγmτουςανθρώπους,αφούπολλέςει'ναι
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οι μοχθηρές  όυνάμεις  που ι<αιροφυλαι<τούν μέσα της.  Στη νεοελληνική παράόοση ο πιο
cπjνηθισμένος τρόπος αντιμετώπισής τους είναι οι επωόές ή ξόρκ[α. Χάρη σε αυτά, οι αρ-

ρώστιες, ο πόνος, το χαλάζι ι<cιι τ' άλλα δεινά «στέλνονται» «cπα όρη κcιι στα βοιινά» ή «α'
άγρια βουνά ι<αι στ` άιtαρπα δέντρα» ή «στα λαγι<άδια», ή αι<όμη «στης Θάλασσας τα βάθη»

ιtαθώς ι<αι «σαράντα οργιές μες στη γης».
Ο χωροχρόνος όπου ξειανά και τελειώνει η ζωή ενός ανθρώποιj είναι όεόομένος. Στο

σύμπαν συντελείται, πέραν πολλών άλλων, η όιαόιι<ασι'α της σύλληψης και της γέννησης, με
προει<τάσεις  ι<οσμολογικού δράματος.  Μέσα σ' αυτό βιώνονται οι αγνές  κcιι οι ι<αι<ές  δυ-

νάμεις που ι<αθορίζουν (Θετιι<ά ή αρνητιι<ά) το ανθρώπινο πεπρωμένο.
Ο Θεόόωρος Παραδέλλης τονίζει σε σχετιι<ό άρθρο του ότι:

Το  σχήμα  της  γεωργικής,  φυτικής  γονιμότητας  επισημcιίνετcιι  παντού:  στα

τραγούόια τrις αγάπης η νεαρή γυναίκα όηλώνεται συχνά με ονόματα κcιρ-
ποφόρων δέντρων ή καρπών. Στο γάμο τα γονιμικά σύμβολα αφθονούν ι<αι
αφορούν και πάλι καρπούς: μήλα, ρόόια, ι<αρύόια, φουντούκια, σταφίόες.

'Ενcι σύνηθες στη χώρα μας γαμήλιο έθιμο φανερώνει τη συμβολιι<ή σιJνάφεια της ανθρώ-

πινης κcιι της φυτικής γονιμότητας: η νύφη μπαίνοντας cπη νέα της οικι'α, πατά ένcι υνί, το
οποίο ει'ναι τοποΘετημένο Cπο κατώφλι.  Αλλά πάνω σε δύο υνιά πατούσαν ξυπόλητες  στη
Λευι<άόα και οι γυναίκες που ήθελαν να αποκτήσουν αρσενικό παιδί.
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Σεδιάφορ*φάσειςτmτεκνογονι'ας,αλλάκαισεπεριπτώσειςασθένειας,χρησιιιο-
ποιει'ταιιιιαιόιcιι'τερημαγιήτελετοιιργι'α,τοιρι/ποπε'ραcψα,κατάτηόιάρκειατηςοrιοι'αςη
άτεκνηγυναι'καιιερώγυμήμέσααιιόμιαΦασιιάόαόένόρου.(Ει'ναιεμφανει'ςοιπαγανι-
mκεΞαε`ne|κρνΞαέ:ν:,αυ,e:ωβπ::,ςζnΞΞΞΞΞ:Ξ_:ξ`_ρνα:ευςμbQυοναάμοεe|νςοτΞςυίΞ#ς1,.

Ηατει<νι'αcιντιμετωπι'ζεταικαιμετηνπροσφυyήειςrαοΤω,στιςμαfστρες,στιςιιάγισ-
σεςπουκατέχουνταιιιιστικάτωνβοτάνωνενώτοκρεμμύόιφημι'ζεταιγιατιςΘαυμαστέςτου
ικανότητεςναβοηθάαησύλληψη.Πολλέςφορέςnμαγιήιιράξησυνοδεύεταιαιιότην
επωόή:«ι<αθώςκολλούνοιαβδέλλεςειςτονάνθρωπο,ούτωςναι<ολλήσεικαιπαιδι'αnότη

γυναι'καόιιουτοm'νει,τοόνομάτιιςοδει'να».
Ηαναπαρcιγωγήει'ναιαναιιόσπαστασυνδεόεμένημετηyυναι'κα,ι]ουαηνεοελληwή

παράόοqει'ναιό™ιιόνονηπηyήτηςζωήςαλλάσυγχρόνωςκαιτοσύιιβολοτουΘcινάτου
καιτmστειρότητας.Μέσααπόμελέτεςαναόύεταιηγεμάτηαντιφάσειςειι<όνατουσκοτει-
νούΘηλυκού,ιιουτρομάζειαλΜκαιγοητεύειμετιςαι<ατονόιιαστεςτηςόυνάμεις-εικόνα
πουσυναντάμεσεκάθετόποτουπλανήτιι.

Έτσιτομεταφορικόσχήματηςπαρασκευήςτουψωμιού-πουφιjσικάιιαρασκευάζετcιι
απόγιιναικει'αχέρια-σηματοδοτει'τηγυναιι(ει'αyονιμότηταστονελλcιόικόχώροκιανασύ-

ρααρχέγονεςμνήμεςγιατηΘηλυκή,ζωοδότρααρχή:όληηδιαδιι<cισι'ατηςμεταμόρφω-
σηςτουοπόρουσεφυτό,τουαλευριούσεζύμηπου«φουσι<ώνε»καιτελικά,στοψωμι'που
τρώγεται.

Ησιιμβολήόμωςτηςγυναι'καςόενει'ναιιιόνονκαθοριστιιtήστηόιαόικασι'ατηςγέννη-
σιιςι<αιτηςόημιουργι'ας.ΔυστυχώςΘεωρει'ταιτοι'διοκατclλυτιήκα1στηνπερι'πτωqτης

στειρότητας,καθώςγmπολΜχρόνιαcπηνεότερηΕλλάδαπι'αευανότιμόνοηγυναι'καήταν
ιjιιεύθwηγιατηναόυναμι'ααναπαραγωγήςι<αιποτέοάνόρας.ΟάνόραςΘεωρούνταν«όε-

μένος>tΜμάmαπόκάποιοεχθριιtόπρόσωπο,τοοποι'οτηνκατάλληληcmγμήόένειένcιν,
τρειςήεννήκόμιιουςο'έναμαντήλι,μεταξωτόνήμαήτρι'χα,ήκλει'νειμιακλειόωνιάλέ-

γοντας «όένω τον γαμπρό».
Ένααπόταπιοσημαντιι<άσύμβοώιιουέχουνχρησιιιοποιιιθει'ανέκαθενσεδιαδικcισι'ες

μαγει'αςσεόλοντονι<όσμο,τοαι'μα,ειιφανι'ζεταιμεπολλέςπcιρcιλλαγέςαηνεότερηΕλλά-
όα(ΑςΘυμηθούμτησυμβολήοημασι'ατουοαντηζωιήαρήιtαιαναζωογονητιι<ήόύ-
ναιιη-εξουι<αιοιτελετουργικέςΘυσι'εςστιςοποι'εςτρέχειαι'μα,αλλάκαιτηνομοιότητά

τουμετο1tρασι'τηςχριστ1ανικ*Θει'ας1(οινωνι'ας).Μι'α1όιαι'τερηόύναμηέχειτοα1'ματης
εμμήνουρύσηςτοοποι'οχρησιμοποιει'ταιCπηνερωτικήμαγει'α.ΟΘεόδωροςΠαραόέλλης
cιναφέρει ότι:

Τοαι'ιιατmεμμηνορρυσι'αςι<αθι'ααταιειιικι'νόιJνο,μιcιρό,όmι<ατάμιααιιόλυτηέν-

νοια,cιλλάσεσυνάρτηημcόιαόικασι'εςκαιοιισι'εςι]ουέχοιιναντι'Θετησημασι'α,

αντι'Θετηφοράκοσμολογική,καιωςεκτούτουόενπρέιιειναέρχεταισεεπαφήι<αι

#ςφπε:υΓ:.ζίτέοσυe:.:Ξυαλ*.Ξαο.ν,κέαjΞέ.έΞ;εΞ$_αΞ_χ:ξΞό::νααπ:ροχρε,ΤΞέσνce.e:εαλφ.:.=:γικέςπρουποθέσεις.Έταοιόιαόιιtασι'εςcιύξιισης,γένεσης,όημιουργι'ας,ζύμωσης,

μεταοχημcιτιομούόwrιρέπειναέρχονταισεειιcιφήμετοCιι'ματωνεμμήνων.

Αλλάόσοέντονηει'ναιησύνώqτιιςγυναιι<ει'αςφύσιιςμτημαγει'α,άλλοτόσοει'ναικαι

ησύνώΦμετοναυνανιοιιό,μιαπράξηπουι<οινωνιι<άΘεωρούτανανέκcιΘενκαται<ριτέα
ι<αι σαν τέτοια, όαιμονική.
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ΣεπολλάσημείατηςνεότερηςΕλλάδαςπίστευανότιμετονcιυνcινισμόκαταστρεφοτcw

τοαπλέονnολύτιμουγρότουσώιιcιτος»,τοοιιέριια,τουοποίου«έναδράμι...αξίζειόιασα-

ρόνταδράμιααίμqι<cιιηόύναμηεκείνουείνcιιισόμετροςιιετηόύναμητωνσcιράνταόρα-
μώνcιίματος».(ΣτηνάποψηαυτήΘαμnορούσεκcινείςνααναι<αλύψεικάτιcιπότηναρχαία
Θεωρίατωναnαραίτιιτωνγιατηνισορροπίακαιυγεία-χιιμώντουοώμcιτος,πουμέχρικcιι
τοΜεσαίωναέπαιζανι<αθοριστιι<όρόλοσεΘέματαιατρικής).

Με τη μαγεία  όμως  μπορούν  να  δημιουργηθούν  και πολλά αρνητικό σιιναισθήιιcιτα,
όιιωςμίσοςmεχίθρότιιτcι.ΣτηνπερίπτωσηαυτήντηςομοιοπcιΘητικήςμαγείαςχρησιμοιιοι-

ούνταισυγκει<ριιιένεςουσι'εςσαντοαλάτι,ήαίμααπόσφcιγμέναζώcι,γλώσσεςφιδιού,ι<ό-
ιιρανακ.ά.Απώτεροςσι<οπόςείναιηδημιουργίαενόςυποκατάαcιτουcιυτούnουεπιθυμεί
κcινείςναεπηρεάσειι<cιιναελέγξει,μιαδιαδιι<ασι'απουΘυμίζειτεχνικέςμαγείcιςσcιντη

Βουντού.

ΜΑΤΙΑΣΜΑ ΚΑΙ ΞΟΡΚΙΑ
Ουσιαστικάτοξόρm-ήγnτειάήεπωόή-είναιέναφάρμακοπουΘεραπεύειτιςσυνειδήσεις
τωνδεισιδαιμόνωνανθρώιιων.Αποτελείτcιιαnόλέξειςιιουχρησιμοιιοιούνταιενcιντίοντου
<και<ούματιού»,τnς«ι<ακιάςώρας»ήτου«κακούιιcιρατηρήματος».

Ηγλώσσατηςεnωόήςέχειμίαιδιάζουσαδιcιτύπωσηκαιδύναμηκcιιλίγαείναιεκείνοι

πουτηνκατέχουν.Δενείναιτυχαίοπουοιμαγιι<έςλέξειςπροφέρονταιψιΘυριcπάι<αιγρή-

γορcι.Μέσααπότηόιαδοχήτουήχουι<cιιτηςσιωπήςαναδύεταιμιαέντονηαίσθησημιιστι-
κισιιού,πουανcισύρειμνήμεςβcιΘιάριζωιιένεςστουποσυνείδητοτουανθρώπου.

Απότηνcιρχαιότητααι<όμηοιδυνάμειςτωνβαρβαρικώνεπωδώνΘεωρούνταιισχυρότε-

ρεςcιπόαυτέςτωνελληνιι<ών.ΣτηνεότερηΕλλάόασυναντάμεεπωδέςμεέντονοτοχρι-
cπιανικόστοιχείο.ΗεπωδήχρησιμεύειγιαΘεραπείαασθενώνιγιατοξεμάτιασμα(μίαζω-
ντανήπαράδοσηωςτιςμέρεςμας),γιατιινπρόκλrισησυνcιισθημdτωνμίσουςαγάπηςή
έρωτα.

ΣυχνdστησύγχρονηΕλλάδαταξόριααυμνούνται,λέγοντcιιτραγουδιστά.Πcιράλληλα

μετηρυθμικήει<φοράτουςγίνοντcιικαιορισμένεςκινήσεις-σταύρωμα,μούντζωμcι,φύση-
μcι,χρήσημαχαιριού-πουΘεωρούντσιαπcιρcιίτητεςγιατηνεπίκλησηκαιχρησιιιοποίrιση
των μαγικών όυνάμεων.

Σύμφωναμετιςλα.Ικέςόοξcισίες,τομάτιασμααποτελείμιαπραγματικότητcι.ΣτηνΕλλά-

δατου21ουαιώcιναοβάσι<ανοςοφθαλμόςδενείνcιιμόνονμιαγρcιφιι<ήανάμνησηαπότο
rιαρελθόν.Ανψάξειι<ανείςστηνκαθημερινήζωή,Θοανακαλύψειπολλάαπόταίχνητηςrιί-
απηςστις«κακές»όυνάμεις,πουκάποτεαπειλούσcιντονΝεοέλλιΊνcι.

Δενμnορούνόμωςόλοιοιάνθρωποιναματιάζουν,παράμόνοναιιτοίπουέχουνι<άποια
συγκεκριμένα χαρcικτηριστικά,  όπως  ενωιιένα φρύδm  (οι αποκαλούμενοι «σμιχίτοφρύδη-
όες»,«κλειστοφρύόιιόες»ή«Ί<αμαροφρύόιιδες»).Ορισμένοι«ξαναβυζcισμένοι»ή«περισ-
σοβυζασμένοι»(πουοΘηλασμόςτοιιςαrιότημητέρατοιιςσταμάτησεκαιέπειταcιπόένα
χρονικόδιάστr`μασυνεχι'στηκε).ΑκόμηοιΣcιββατογεννημένοι,οιγαλανομάτηδεςκαιάτο-

μcι με σωματικά ελαττώματα.
Ηχαρcιι<τηριστικήφράση«τομάτιξεριζώνειδέντραι<αιραγίζειτηνπέτρα»,φανερώνει

τιςδεινέςεπιδράσειςπουμπορείναεπιφέρειέναβλέμμασελίγσδευτερόλεnτcι.Συνήθως
όμωςτο«ι<cικόμάτpπροκcιλείπονοκέφcιλο,ι<ομμάρες,εξάντλησηκαιcιnότομησωμcιτιι<ή
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ι<cιι  ψυχΗφ  καταβολή.  Μι'α  δεύτερη  φράση,  αποι<αλύπτει  το  γιcιτρικό  του  ματιάσματος:
«Σκόρδο στα μάτια σοιj».

Ηm'αηστοότιτοόμοιοΘεραπεύειτοόιιοιο-μιαάποψηπουυrιεραμύνθηκεοΠαρά-
ι<ελσοςστηνιατρικήτουπρακτιι<ήι<ατάτηνΑναγέννησηι<αιπροκάλεσεέντονεςδιαιιάχες

στουςιCιτριι<ούςκύκλουςτιιςεποχήςτου-ει'ναιζωντανήCrτιινΕλλάόα.Ταειδικάφιιλαχτά

μετηγαλάζια,σεμορφήματιού,χάντραι]ουοιμητέρεςι<αρφιτσώνουνσταρουχαλάκιατων
παιόιώντοιις,ει'ναιχcιρακτnριστιιtόπcιράδειγμα.

'Αλλοιτρόποιαυτοπροστασι'αςαπότιςόαιμονικέςειιιρροέςει'ναιτογνωστόσεόλους

μcιςφτύσιμοστονκόρφοκαιηι<οινότατηχειρονομι'ατηςμούντζας,πουόμωςσήμεραΘεω-
ρει'ταιυβριστικήσεαυτόνπουαπευθύνεται.Αλλάκαιτοκάπνισματουαρρώστουμεάνθη
τουΕπιταφίοψοραντισμόςτουιιεαγιασμό,ηαπαγγελι'αειδικώνεπωδών,ενώταυτόχρονα
οάρρωστοςραντι'ζεταιμεαλάτιι<αινερό.(ΝαΘυμι'σουμετιιναποτροι]α.ι.κήχρήσητουαλα-
τιούστιινελληνορωιιcι.ι.κήπαράόοσηενcιντι'οντωνκακώνπνειιμάτων,αλλάι<αιτοότισύιι-

:ρΞΞ:ΒΞ=κηόναα#.:,eΞΞ.r3Ξ_ΣΞΤ_::.:_??fρν.υροκα"οΘείζj,-,-οr_έχ::::::e"λ:ί`::αο:πΞJΞΞτρι'α βασιι<ά συνθετιι<ά στοιχει'α του κόομου).

ΗΔρ.κοινωνικήςανθρωπολογι'αςΧριστι'ναΒέιι<ουυποστιιρι'ζει,σύιιφωναμεέρειινά
τrιςστrινΕλεύθερνα(ορεινόχωρώκοντάστοΡέθυμνοτnςΚρήτιις),ότι«ηόρασηει'νcιιηπιο
κοινωνιι<ή,ηπιοπολύσηιιηι<αιηπιοδιεισόυτιι<ήαι'σθησιι».ΟιΕλευθέρνιοιπιστεύουνότιτο

ξεμάτιασμαει'ν™ένα«Θεάρεστοέργο,μι'αλα.ι.κήιεροπραξι'cι»καιόχμι'α™κήπράξιι.Οι
ντόπιοιΘεωρούνότιπαρόλοπουτοcινθρώmνομότιει'ναιαπότηφύσητουκαλό,τυχαι'ασυ-
ναισθήματαμιιορούνναι<cιταλάβουντονανυποψι'cιστοάνθρωποκαιάθελάτουναδαιμονο-
ποιήσουν την ενέργεια του βλέμματός του.

`` ,  ΤΑ mΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦγτΩΝ
Μεγνώιιονατιινεμπειρι'αιιέσααπότηνιιαρατήρησητωνβοτάνωνμεταοποι'ατρέφονταν
ορισμέwζώα,οιάνθρωποιανακάλυιττανσιγά-σιγάόmιιόνοτακατάλληλαφυτάyιατροφή

ήεκει'ναπουήτανπιοεύγευστα,αλλάκαικάποιαάλλα,πουασι<ούσανευεργετιι<ές-Θερα-
πευτιι<έςεπιόράσειςστιινυγει'α.Οελληνιι<όςλαόςαπότηναρχαιότιιτααπέδιόεσεόιόφο-

ραφυώδυνάμειςικανέςναπροστατεύσουντονανθρώπmοργανισμόαιιότηόαιμονιι<ή
επιβουλή.

ΤιςαπόκρυφεςΘεραπευτικέςιόιότητεςτωνφυτώνΘεωρούντανότιγνώριζανπνεύματα
τουδάσους,νάνοιι<ιόλλαφαντααικάόντατηςευρωπα.ι.κήςλcι.ι.κήςμυθολογΊ'ας.Ημαι<ρο-

βιότηώτουςοφειλότανεξάλλου,σεαυτέςτουςτιςγνώσεις,τιςοποι'εςαρι<ετέςφορές
χριισιμοποιούσαν για να Θερcιπεύσουν ανθρώποιις και ζώcι.

Μετηλα.ι.κήιατρικήαΦtολήθιιι<ανορισμένοιμονcιχοι',εκτωνοποι'ωνορισμένοιανα-
δει'χτηκwσπουόαι'οιεμπειρικοι'γιατροι'ιtcιιόι'όαξανστουςσυνανθρώπουςτουςτιινι<αλ-
λιέργεια,πcιρασκευήκαιχρήσητωνβοτάνων.Έναςευρέωςγνωστός,γιατοέργοτουστον
τομέατηςλα.ι.κήςιατριι<ής,ιερομόναχοςήτανοΔιονύσιοςτηςμονήςΟλυμπιώτισσας.Έζη-
οεσταμέσατου18ουαιώνακαιιιυήθηκεσταμυστικάτωνβοτάνωνμέοααπόμελέτησυ-
νταγώνενόςλα.ι.κούχειρόγραφουβιβλι'ου,πουcιγόρασετοΙ756γmτηβιβλιοθήκητουμο-
ναστηριούαπότηχήρατουΓιαννιώτηγιατρούΧριστόόουλου.

Πολλέςαπότιςιιαγιι<έςπρακτιι<έςπουω<ετι'ζονταιμεταφυτά,συνεχι'ζουνναεφαριιό-

ζονται αι<όμη ι<αι στις μέρες μας.

86



ΗΜΑΓΕΙΑΣΤΟΒγΖΑΝΤΙΟΚΑΙΣΤΗΝΕΟΤΕΡΗΕΛΛΑΔΑ

ΤαμcιγικάβότανατοποΘετούντcιιcιιιότονασθενήεπάνωτουήπάνωσεκάποιαιιόρ™η

=ι=ραθυροτουσιιιτιούτουιστοστάβλοήστοχωράφι(ωςαποτρόπ™όεινώψQCπόσοστη
•έίήαντίληψητοπρcιγματιι<όσυγχέετcιιμετομcιγικό.Ηχρrισιμοποίησητ™φυτώνrιου

_ιwnράγματιδιάφορεςΘερcιπευτικέςιδιότητες,Θεωρείταιμcιγικήπράξη.Τοξcικουστό
;cρόγγιτουΒίκουστιινΠίνδο,ότιουσύχνcιζcινοικομιιογιαννί™τουΖcιγορίουψατησυλ-
•c,ηβοτάνων,είνcιιέναcιπόταμέρηπουφιιμίζοντcιιγιατιιναφθονίατωνΘερcιπευτιι<ών

Ησκόνηι<αλοψημένωνκcιρυόιών,τολάδι,τοκερίκαιτοΘειάφι,cιιιοτελούντησυνταή
.-.. τών τους.

=ςαλοιφήςιιουχριισιμοποιείτcιισταΘεσσαλικάχωριόγιατηΘεραπείατwσιιυριών.Το
<ωκκοθρίφι»(φυτόμεφύλhπλcιτιάι<cιιχνουόωτά),αλειμμένομεχοιρώλίιιος,ωςεπί-

Ξεμα,Θεραrιεύειτιςnληγές.Τορόφrιμααrιόάνθηφροσκλι*ήαφροξυλιdςήκουφοξu
•.ας,όπωςι<cιιτοχαμομήΜήταψημέναούκαμεκόκκινοπιπέρι®εσωτερικότο™ιιι-

.-εύεταιότιΘερcιιιεύειτοβήχcι.Ταστουμιιισμένα«βούζια»(όηm*τοφυύβουζώή
=5ουζώήcιβυζιάήcιυζιάή,κcιτάτονΔιοσκορίδη«χcιμcιιάι<την»)cιποτελούνειιίθεμαγιατο

`εφόλιενώπcιράλλιιλαrιέφτειπάνωτουνερό.ΜετοντρόποcιυτόνΘερcιπεύεται:ο™

Μετα«γιαννάκια»καιτα«αρμενία»τωνμαι<εδονικώνπαραόόσεων,ι<cιιινίζουν™λε-
`ουμcι», η γνωστή ηλίασrι.

`υγες,cιννιώθουνβάρος(άμαρμενίζουν).Το«μrιάλτσο»,χρησιμοιιοιείταιΦκcιρδια-
`εςncιΘήσειςήωκρυολογήματα.«Σκωληκόχορτο»γιαταδόντιcι,«αμάρcιντο»ψααομα-
=χέςιιcιΘήσειςκcιι«κορφοξυλιά»γιατοπρήξιμο,χριισιμοποιούνστοΛυγούριοτουόήμου
]σκληπιείου.ΣτηνΗλείαχρησιμοιιοιούντις«nικράδες»,αφεψήμcιταcιnόκουμπάι<ια,πρα--    '`      ---- u>Α,^ιιλλ^   nιιjίθια κι άλλα πικρό χόρτα για να προφυλάξ?υ_ν
.τΌυkΘρες, νεραντζούλα, ι<cιριJόόφιJλλο,  αψίθια

Ι.υJ\/\,ΙL,,σ,Ι--.   _ __,αΞ#:παιδί από το «γλυκάόι».Το
rΌταν`Ι
αι cΙπο

:γα  Ρυιυγι  ιινν  `-ι,   -ιΓ--.

οιιωςαρχίσειναέρχετcιιηνύχτcι,τοφυτόσελcιγίζειι<cιιλαμπειτουυWWυ,„γ.τ__

+cικριό.'Οτcινζυγώσεικcινείς,τοβοτάνιχάνειτηλάμψητουκcιι,όπωςοκριβώτηνημέρα,
mξεχωρίζειcιπόταυπόλοιπαφυτό.Ανκάποιοςι<cιτcιφέρειν'Cιnοι<ήσειμίαλαμπηδόνα,
ινετcιιnολύπλούσιος,αφούό,τιΘ`αγγίζειμ'αυήΘαγίνετcιιι<αθcιρόχρυσάφι.ΠέραόμΦ

Cιrιόευμάρειαφέρνειι<cιιεmχhαφούμετοδικότουτρόποαπαλύνειαρκετέςέγνοιεςτ™
καθημερινής ζωής.

wΤγΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΑrΙΚΗΣ

μιας

ΙΊΡΑΞΗ

ταιρυλcικτήριακαιδιάφοραάλλαχcιραι<τηριστικά.Οι

ΙcΙΙτει  υιjιυμ-,~`.Ί.._.._.       .

ΞcΦορέςείναιόμοιεςήnαραπλήσιες,όσοναψοράτη

Sψ3Έιαίτερεςωνθήκες,όσοναφοράτο_______._ΙL,Α    nΊ

χώρο,  ΤΟ ΧΡόνο,  ΤΙΙν  ΠΡΟετοιμcΙσιcΙ,  τQ ψυλυΝ„r,.  .

μαγικέςπράξειςστιινΕλλάόαrιολλέςφορέςείναιέ___.,^.„nnΊ'nr σε σχέμαγ1Κές πρdξεις στιιν  ιΜλυυυ ι.ν,υ`.T  τ _.     .
όιcιδικασίατηςτελετουργικήςπροετοιμασίαςοεσχέσημεαιιτέςτηςΗπείρου.

ΟιχώροιCπουςοποίουςείναισύνηθεςναγίνεταιμίαμαγιήπρdξηείνcιιcιυλές,ταράτσες

κcιιστεώόρομόmακCιτοικημένωνιιεριοχών.ΜέσασεδωμάτιαόπουΘαπρέπειναείwοιιοι-
όμορφαασπρισμένακCιιναμηνέχοιινάλληένδειξηήσεαι<ατοίm™χώροΦό™ερrι-
μιές,λαγκάδιο,cπCιιιροδρόιιια,cιλώνια,εγκαταλειμμένουςμύλους,κάτωήιιάνωcιπόγεφύριcι,
σεγκρεμούςήτρίστρcιτcι,σεCπjστόδεςδέντρων,νει<ροτcιφείcι,σπηλιέςμεCπαλcιιαίτες,νερο-

τριβές, βοmκορφές, βρύσες, ποτάμια ή οπουόήποτε μακριά αnό κατοικημένες περιοχές     `    ,J, 87
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\hπεασνΞ:αχη.:νααο:_λΞη:#:όΞμοΞς:πυηοχτ:ηα:{ππΟρρρΞΤ\ονλχααρλbΟη\νΞΞ*:Τμε\%ςα,;\καηορπ\ρααΞητηε\νν=#Οα,μ##:Τρ=:αε

Πανσέληνοήτηνιιαραμονήτmιιρωτοχρονιός.'Ε$μΞνοκςεΞ:μλέονυωθνείφi:*:νΞΞλλ::ΞΘ:Fίρ`:::``ο_υ`Ο_?,_Τέν-ακ"κές,όπ:„η::ί_α
ήβρώ™συγκει<ριμένωνφαγητών.Ακολουθει'μι'αόεόομένηεκλοwενόυμασι'ας,όπου
απαΞΞτυF=οΟς#:χφέ:Ξsςοτnξ":RΞέ`Ξ_έ^:_`:Ξ`Ξί:έ:ο:en#μέ:Ξ:η1.

Οκύκλος,cιρχέγονοσύμβολοι<άθεμαγιι<ήςπράξης,χρησιμοποιει'ταιευρέωςκαιστη
μαγεhτmνεότερmΕλλάόας.γιιάρχουνορισμέναμαγιιtάει'δηι<ύκλων.Οχαραγμένος
κύκλος,οιομόκεντροιχαραγμένοιιtύκλοι,οι<ύκλοςαιιότριχιάήσκοινι',οιtύκλοςαιιό
τραγόμαλλο,οχαραγιιένοςκύκλ*αλλάκαιενιΦtυμένοςμεσκοιήοκύκλοςιιcκοΤαα-
λααπόκαλαμπόιtιακαιοιtύκλοςτουαλωνιού.Οικύκλοιλειτουργούνπροστcιτευτικάyια
Τσομυeς:`ομνάτ;άοςυΞρΟυ'ς=ΠΟίοιβρίαοντ;ι;ξσ-=`σw'`:υυτέ:ς'Κκυα=πΟε'ρ:ΞυτΞω?:%ΞοΡυοςαbαατίεμυοτ:Κεέγb'εα.
σμεύοντάς τους.(

Ηχάραξήτουςγι'νεταιmμαυρομάνικομαχαι'ρι,μεβέργααιιόβελανιόιάήπουρνάριή
ί/     κορυδιά mυmά  τα ήματα μέσα αον κύΜο ει'ναι mεντάλφα, διάφορα μαγικά ήμα-

τα,ιιορφ*όαιμόνων,μάτιαήτέλοςοσταυρός.Ανυπάρχειφωτιάμέσαστονκύκώτηνcινά-

βwΗξύλαήβάζουναναμμένεςλαμπάδες.Υιιάρχειαι<όμηένακόκκινοσκοινι'περιόε-
μένοστοιtάθεπόόιτουμάγου.

Οιαναι'μακτεςΘυσι'εςήπροσφορέςσυγι<εκριμένωναγαθώνκαιαντικειιιένωνγιατον
εξψ™qώτwμαγιι<ώνόυνάμεων,ει'ναιχαραι<τηριστικόσεκάθεCDtεόόνει'όοςμαyει'ας.
Οιμάγοιόι'νουνόιάφοmγλυκι'σματαόπωςκαρύόια,μέλι,καραμέλες,ζάχαριι,λάδι,λομ
κούμια.Γι'νονταιαι<όιιηαιματηρέςΘυσι'εςωςπροσφορέςιιεμαύρουςι<όι(ορεςήμαύρες
κότετςέ:νοΞπbέί:|ε::\::υ_njό.έΞξ;Γ=Ξέ:#ΞΞςωηΞΘπυρσ:::.

Τοτραιιέζιει'ναιοβωμόςyιατο«εm'Θυιια»καιει'ναισυνήθωςξύλινητάβλα,τραπέζιχω-

ρι'ςκαρψήοποιοόήποτετραπέζι.Ταακοιιστικάιιέσααιιοτελούνάναρθρεςκραυγές,όιά-
φο™Θόρυβοι,ήχοιμοιισικώνι<αιάλλωνοργάνων(ντεφιού)καιάλλωναντικειμένωνόπως
κόσMσφύριγμα,τραγούψκουόουνι'σιιαταήμι'μηqφωνώναπόζώα.Τέλοςyι'νεταιχρή-
ση ιJαγικών βοτάνων.

Οιόαι'μονεςμπορούννααναγκαστούνναιιειθαρχήσουνστηΘέλησητουμάγουμετη
βοήθειατουμαyικούσπαομωόικούχορού,τωνκινήσεωντωνχεριών,ακατανόrιτωνλόγων,
χτιιπημάτωμεραβδι',μαστι'γιο,χτιιπιιμάτωνιιετιςπαλάμες,τιιςχρήσηςτουονόματοςτων
όαιμόνωνκαιτωνμαγικώνβιβλι'ων.

Μετάτονεξαναγκαqώτοιις,οιόαι'μονεςεμφανι'ζονταιμεσυγκειtριιιένοσυνήθ%τρό-,'
πο,ΈχοWαcπραφτεράμάτιαιtαιιιπότησιινοόει'αΘορύβου,σφυριγμάτων,φωνώνήουρ-
λιαχτών,ξειιροβάλλουνένας-ένcιςήόλοιμαζι'.Ει'ναιζωόμορφοι(ιιεμορφέςτράγου,γά-
τας,σκύώψφιόιού,πιΘήκοψyαι.όάρου),ανθρωπόμορφοι(μεκέρατcι,οιιρές,μεένααιιτι',

μεγέwκουτσοι',μεόιάφοραχρώματcι),σανφλόγεςήμεαι<αθόριστημορφή,ενώοαρχι-
bαίμ::ΞΑ:,^ξ:χ7ΞΞ_:ζe,™nό.ΤΟ._ίΞ;`α:λ~ομτ.ο`υυ,ίψυοQςν.

Ομάγοςζηήτότεναπλιιροφορηθει'αιιότουςόαι'μονεςπώςνακιάwειrαμάyια,τοντρό-
ι]ολύσηςτους,τοχώΦόπουβρι'σι<ονταικρυμμέναταμάyιακαιδιάφοραάλλαΘέματα.Ο
ι'όιοςόίwεντολήοτουςόαι'μονεςναβλάψουνήναι<αταcπρέψουνι<άποιον(βλαπτιήμα-

γει'α).Καναυτοι'όwυπακούσουν,όενόιστάζεινατουςχτυπήσειμετοκαμουτσι'κι,επιόει-
ι<νύοντας έτσι τη όύναμή τουι
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Chcιντελιι<άπραγμcποποιηθείολόγοςγιατονοποίοέγινεηεπίκλησητωνδαιμόνων,ο
ιc,qτούςειιιτρέπειναφύγουν,χτυιιώνταςτουςκαιπάΜμετοκcιμοιιτσι'™ήτορcιβδί.
ν=ορείακόμηναχτυιήσειειιιτcικτιι<άπαλαμάι<ια,ναχαλόσειτονκύκλqτασχήμ™ήτη

Φ.τιά,ναχτυπήσειτοκcιμουτσίκιμέσαστονι<ύκλο.Αλλάκαιναανάψειφωτιά,όιαβdζοντcις
=ΣολομωνικήκCιικcιίγονταςδύσοσμεςουσι'εςμετοΘιιμίαμα,τιςδυσώδεκοιισίεςήτο
=.ατι.Οιόcιίμονεςφεύγουνμόνοιτουςότανλαλήσειοπετεινός.

Ι,
`ηQ7)υ      ΚQψ`7Q
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ΑΝΤQΝΗΣ  ΑΝΤQΝΙΑΔΗΣ

Η  ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΟ ΙΣΜΜ

ιαναμιλήοεικάποιοςσοβαράγιατημαγείαcποΙσλάμ,πρέπεινααρχjσΉμετη

μελέτηκαιτηνπεριγραφήγεγονότωνιιουπηγαίνουνπολύπίοωστοχρόνο,πρw
cιπότηνεμφάνισηκcιιειιικράτησητουΜουσουλμcινισμού.Κιcιυτόγιατίοισλαμι-_ , _  _ _ _Γ.-J+ -+J ~

σήμερακcιτcιλαμβάνειμιατεράστιαπεριοχή,στηνοποίαημαγείαπροιιnηρχε___    -.-_  ___,`-+,J\*\,\  \`--r`-Ί  --,r__Θ

:<αι έπαιζε καθοριστικό ρόλ; -σtις ιιcιραδόσεις των rιρο-ισλαμικών κοινωνιών μια περιοχη
]ουcιπλώνεταιόυτικάcιπότονΑτλcιντικόωι<εανόκcιιτιςακτέςτηςβόρειαςΑφρικήμέχρι

τονΙνδόποτcιμόσταcινcιτολικά,κcιιτηνΚασπίαι<cιιτονΚcιύι<cισοβόρεια,μέχριταβάθητης

Σcιχάρας  στα νότιcι.

ΜαγείαστοΙσλdμλοιπόν,δενείναιμόνονοιαραβιι<έςπαρcιδόσεις,αλλάόλεςοιπcι-
mδόσειςτωνλcιώνπουαπόκόrιοιαστιγμήκαιύαεραδέχθιικcΝωςεπίοημηΘρrιοκείοτους
τοΜωcιμεθανισμό.rΙcιραδόσειςοιοποίεςσυνενώθηκανκάτωαπότησι<έπητουΙCιλάμκcιι

μετcιόόθrικcινστησυνέχειαστιινΕυρώπηι<ιαπόεκείσεολόκληροτονκόσμο.
Το«τcιξίδι»λοιιιόνcιυτόαρχίζειcιπότηστιγμήrιουοιπρώτοιάνθρωποιεγκαταστάθιικcw

στηνΕγγύςΑνατολή,καιάρχισανναχρηαμοποιούντακλαόιάτωνόένδρωνωςόπλαήεργcι-
λει'cι,τότεπουέδωσανσχήμαστιςπέτρες,έχοντcιςμόλιςεξοικειωθείμετηχρήσητηςφωτιός...

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Τοκοινόχαρακτηριστικότωνπερισσότερωνλαώναυτήςτηςτεράστιαςπεριοχήςείνcιιένα:

οΘάνcιτοςμετηνόψητηςξανθιάςι<ιαπέραντηςάμμου,πουαπλώνεικυματιστάτηφορεσιά
της,σαρώνοντcιςι<άθεμορφήζωήςστοπέρασμάτης.Ηέρημος,ομεγάλοςεχθρόςτουαν-
Θρώποιι,ηανελέιιτηλαίλαπατηςΦύσης,πουαργοσαλεύεικάτωαnότηνπίεοητουκαυτού
λίβαι<cιιυιιότοπύρινοβλέμματου'Ηλιου,ήτcwηαιτίατηςμετακι'νιισηςτουανθρώrιουcιπό

τηνΑφριι<ήστηνΑσίαπριναπόει<ατοντάδεςχιλιάόεςχρόνια.
ΣτιςόχθεςτουΝείλουκαιβορειοανατολιι<άστιςκcιταιιράσινεςκοιλόδεςτουΙορόάνm

τουΤίγρηκαιτουΕυφράτη,οιάνθρωποιγιαπρώτηφορdστέριωσcινσεένcwτόιιοπουτους
πρόσφερεζωήι<cιι-ι<cιτ'επέι<τασιι-εξέλιξrι,ιιρόοδοι<ιευτυχία!Τοπολύτιιιονερόεδώτο

κός ι<όσμος
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βρήκwσεαφθονι'α,όπωςτοrιράσινοι<αιταευτραφήζώα,Cποιχει'αιιουαυθόριιητα,όσο
καιλογικά,τοιjςώθησωναcιφήσουντηνι<αταστροφικήέρημοιtαιναεγι<ατασταθούνι<αι
να κατοικήσουν σ' αυτές τις περιοχές.

ΚάπωςέτσιγεννήθηΊ<εηιιαγει'αCπαχώματατηςΑιγύπτουκαιτηςΜεσοποταμι'Cις!Οιάν-
ΘρωποιάρmWνατιιιοώι<αινασέβονταιτηΦύσηπουτουςπρόσφερεζωή.Μιαζωήπου,
πέρααπόταβάσMι<αιτιςλύπες,ει'ναιευχάριαηκαιγλυκιά,τόσοπουμοιάζεισανόνει-

ροπουβλέιιειτοπαιώστηναyκαλιάτηςμιιτέραςτου.'Ονειρομαγιι<όπουστέλνειηααρο-
φώτιστηνύχτα,ηοποι'ασεει<ει'ναταμέρημοιάζεινααγκαλιάζειτηγηερωτικάκαινατην
ασπάζεται με πάθος...

Μετέτοιεςγλαφυρέςειι<όνεςοιαρχαι'οικάτοιι<οιτουΝει'λουΘέλησανναπεριγράψουν
τημαγει'ατηςζωήςκαιστηνανάγκητουςναέρθουνσεειιαφήμετηΘει'αΦύσηΦρατήι<αι
αόρατη-ανέπτψwτιςμαγικέςτουςΘεωρι'εςκαιπραιtτικές.Οιαρχαι'οιΑιγύπτιοιήτcιναπό
ΤΞΞ,ΞΟ#:οκυας"n:νυοeνφ,αΞρνμαο:,:ννn``Ξ'=π,^κ`Ξ`:_ί_Ξ.;_ΞΞΞ`Τξςr,-eΙ:Ξ:#ή`ξΞΞΟρνχαα'όοΞαΑ`,:υ:Τ:ν,νήω`Ξοακnόό-
σιιο,μόwκαιμόwγιαναόυναμώσουντουςδεομούςτουςμετιςκαλέςκαιζωοόότρεςόυ-
νάμειςτιιςΦύσης,ώστενααντιμετωπι'σουνηνκακήκαικαταστροφικήέρημο.

Οιπρο.ι.crτορικοι'ι<άτοικοιτηςΑιγύπτουιιι'στευανότιοcιέραςκαιοουρανόςκατοιιtού-
wWαιιόαναρι'Θιιηταόντα,ορcιτάι<ιαόραταιΑυτάταόντα-πνεύματαήύμφωναμετιςπα-

ραόόοεις-ει'χ™όλαταανθρώπιναπάθηκαιχαρακτιιριστιι<άαλλάι<cιιυπερφιισικέςδυνά-

μεις,τφοποΊ'εςχρησιμοποιούοανγιακαλόήγιαι<ακό.Τιινεύνοιατωνπνευιιάτωντrινι<έρ-
όιζανμόώραι<cιιπροσφορές,καθώςι<αιμεπλάγιουςτρόιιους,όπωςτrινκολαιtει'cι,τη
χρήσηφυλαχτών,ιιαγικώνεικόνων,συνταγώνι<.ά.

Ηανάπτυξητωνμαγικώνrιρακτικώνει'χεσι<οπότιινπροστcισι'ατωνανθρώπων,τrινεν-
όυνάμωqτrιςΦύσης,τψαντιμετώιιιmτωνφυσιΊ<ώνκαταστροφώνκαιτηΘεραπει'α.Έτσι,
ταφυλαχτάπουκcιτασι<εύαζαναπόόιάφοραυλικάμειόιαι'τερησημασι'α-πιχ.κάποιοέν-
όυμαήκόομηιιαιερήςτελετής-ήτανταμαγιι<άμέσαπροστασι'αςτουσώιιατος,ζωντανού
καινει<ρού.ΠιΘανόταταστηναρχήκατάτηνπρο.ι.στορικήπερι'οδο,χριισιμοποιούσανφυλα-
χτάγιαιιροστασι'ααπόταάγριαζώαήτημανι'ατιιςΦύσης,αργότεραόμωςαπέδωσανσ'
Cιυτάακόμηπερισσότερεςυπερφυσιι<έςιόιότrιτες.

Ηιόιαιτερότηταμάλιστατηςαιyυιττιακήςπι'στιιςπερι'μεταθανάτιαςζωήςόηιιιούργησε

ένασύνολοόοξcισιώνστηριζόμενοCπηιιαγιαχρήσητωνφυλαχτών.Στουςπροόυναστι-
κούςκιόλ*τάφοησιινcιντάμεανάμεσασταυπόλοιιιακτερι'οματα,φυλαχτάσυνήθωςμε
τημορφήτοτεμικώνζώwΑργότεραμετnόιάόοσητηςχρήσηςτους,τοκάθεφυλcατόει'χε
πιοσυγκεκριμένησημασι'α.Ανάμεσαστιςταινι'εςπουι<άλυπταντιςμούμιεςέβcιζανόιάφο-

ραφιιλαχτά,τοκαθένααπόταοποι'απι'στευανότιπροστάτευεταμέλητουνεκρούσώματος
απότηναποσύνθεση.Παράλληλα,ηόράσητωνφυλcιχτώνεπειπεινότανι<αιστονάλλοκό-
σιιο,προστατεύονταςτονεκρόαπότιςεπιόράσειςτωνχΘόνιωνπνευμάτωνι<αιΘεών.

ΑνάιιεσαCπαάλλαοιΑιγύπτιοιχριισιμοποι'ιισανι<αιφυλαχτάσταοποι'αυιιήρχανχcι-

ρcιγμένεςμαγιι<έςσυνταγές,πουήτανπροσευχέςήλέξειςόύναμης.Μ`cιυτόντοντρόποm'-
Cπευwότιόιπλασι'αζwτηδράσητουφυλαχτού,αφούειαόςαπότηόύναμητιιςύληςαπ`την
οποι'αι<ατασκευάζονταν,πρόσθετανι<αιτηόύναμηπουέι<ρυβεηχαραγμέημαγιήλέξη.
Ηπι'στnστημαγιιtήδύναμητωνλέξεωνκαιτωνεικόνωνήτανπάραπολύπαλιά.Μάλισταο
ι'όιοςοΘεόςΘωθ-όπωςαναφέρειομύθος-όηιιιούργησετονι<όσμομόνομετηνιιροσφώ-
νηση μιας λέξrις!
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Τιινίδιαμcιγικήόύναμηπροσέδιδανκcιισταονόματcι,Θεωρούσcwτοόνομαμέροςτης
=ώαόπινηςύπαρξιιςι<αιέδινανμεγόλησημcισι'αστηγνώοητουονόιιατος,τοντρόrιοχρη-
ηοnοίιισηςαλλάκcιιτηςορΘήςει<φώνησήςτοιι.Πίστευανότι,cwι<cιλούσcwέναπνεύμαμε
-όγομότουκαιμετηνπροt}πόθεσηνατοπροοφωνήσουνμετονκατάλλι`λοτονισμόκCιι
=j™ρά,τότετοrινεύμαέrιρειιεναεκτελέσειτιινι<άθετοιιςεπιθιιμία,ΚcιΘώςκιότι,μετην

=κώνιισnενόςονόιιατος,μιιορούσανναμεταφέρουντιςμαγικέςτουιδιότητεςσεένανόν-
Ξωπο ή σ' ένα ζώο.

Αυτότομαγικόδόγματωνλέξεωνκcιιτωνονοιιάτωνείχεόμcσησχέσηι<αιμετηγραφή
~uνΑιγιιπτίων.Qςγνωστόν,ncιιγυπτιcικήγρcιφήαnοτελείτcιιαnόεικονοσύμβολcι,οιέννοι-

χτωνοποίων-ειαόςτουότιέχουντιςρίζεςτουςCπηνπρο.ΙστορικήπερίοδσΘεωρούνται
ιuμαγικές.ΗιCπορικήσυνέχειατωνμαγιι<ώνεννοιώναπότοιιςπροδυνcιστικούςΑιγυπτί-
:ιςστουςόιινcιστιι<ούςφαίνεταικcιΘcιρά,όπωςπ.χ.στιινανόλυσητηςλέξηςΘεό[πιαπου

=οόίόετcιιμετοειι<ονοσύμβολοτουπέλεκυ,nρόγμαπουδενπροκαταβάλλακανένασυ-
•ειρμό,φανερώνονταςέταότιοιιιρο.ίστορικοίΑιγύιιτιοισ'αυτότοεργcιλείο-όπλοέόιναν

Ξρι`Cn<ευτικήέννοιαήαντιnροσώπευεγι'cιυτούςι<άποιαυπερφυοικήοντότητα.
ΜάλιcπαΘαμnορούσcιμεναnούμεότιοιτάφοιτωνΑιγυπτίωνείναιμαγικάβιβλι'α,αφούοι

™οιείναιχαραγμένοιμεχειόάου,διιλαδήεικονοσύμβολαμειιcιγιι<έςδυνόμεις,πουέχοw
υρακτήραnροσειJχών,συμβουλώνκαιπροστcιτειιτικώναφορισιιώνγιατηνεπόμενηζωw

Μετονκαιρό,mcιφούπροστέθιικcινστιςήδημαγικέςrιρcικτιι<έςι<cιιοιι<ατααροφολογίες

*ασίεςτωννομάδωντιιςερήμου,όλαταμαγικάδόγματασυμπληρώθηκανι<αιιιετηνέννοια
ΌυΚακού.'Οηότιαuήηέννοιαδενυπήρχεαπόπριν,αλλάcιπόμιαπερίοδοι<cιιύστερατο
αγυrιτιακόπόνθεοεμπλοιιτίαηκεμεχΘόνιουςΘεούςmεμφcινίστr`κCwμύθοι-όοξcισίεςγmκcι-
`οβοιιλαπνεύματαπουήθελcινναεπιβληθούνπάνωCπονκόομο.'Ητcwδηλαδήμύθοιπουιιε-
3ιέγραφcινπολέμουςόrιωςτουCn<ότουςμετοφως,τηςερήμουμετονποταμόκ.ά.

ΒασικόστοαείοσεαυτότογεγονόςήτανότιοιΑιγύnτιοιιερείς-μdγοι-χωρίςίχνοςμοι-

ςΌλατρίαςπουλανθασμένατουςπροσδίδοMμnορείναΘεώρησcwότιμετηχρήσητηςμcι-
άcιςιιπορούσανναεπιβληθούνόmμόνοστοιιςcινθρώπουςcιλλόκαιστηΦύση.Μέχριοή-

•ιεραέχουνβρεθείnολλοίπάπυροιγεμάτοιμεμαγικέςτεχνικέςμετκοποίεςοιΑιγύπτιοι

:ερείςcιντιμετώπιζcινΘεούςκcιιόcιίμονες.'Ετοιμεπρcιιαιι<έςιιουμοιάζουνμετrιναποι<cι-

\ούμενη«μcιύρημαγεία»,οιιερείςαπέκτησcιντεράστιακοινωνικήδύνcιμηκcιιδιcιμόρφω-
Cκ]ντημαγείασεκύριοΘριισι<ευτιι<όδόγμcι.ΟιαπλοίΑιγύπτιοιπίcπευανότιοιιερείςτους

εάcινδυνάμεις,μετιςοποίεςμιιορούσαννακαθυποτάξοιινκαιτουςΘεούς,ενώμετηχρή-
σημαγιι<ώνονομάτωνμπορούσcινναόώσουνακόμηκCιιζωήσεάψι™απράγματα.

ΓενικάοιΑιγύπτιοι,αrιότκαναφορέςτωναρχαίωνιστοριι<ώναλλάκCιιαιιότκcιρχαι-

ολογικέςcινcικαλύψεις,όιαφcιίνεταιότιήτανόεισιδcιίμονεςόσοκανέναςάλλοςλcιόςτης
εnοχήςτους.ΑnόμικράπcιιόιάμάθαινανναχρησιμοποιούνσεκcιΘημερινήβόσηκcιιγια
τοιιςπιοcιπλούςλόγουςκdΘεείδοςμcιγγcινείαςήγnτειάς.Αι<όμηι<αιηγραφήτουςονομcι-

ζότονιερογλυφική,εnειδήαι<ριβώςτιινέγραφcινμόwοιιερείς-μάγοιcιλλάι<cιιεξcιιτίας
του ότι πίστευcιν Cπην υπερφυσική της λειτοιJργία.

ΤηνίδιαπερίιιουπερίοδοστηΜεσοποτcιμίαεμφανίστηκcwοιΣουμέριοι,έναςcιινιγμcιτι-

κόςλcιόςιιουανέπτυξεέναΘαυμαστόπολιτιομό,επηρεάζονταςόλουςτοιjςυπόλοιπουςτιις
rιεριοχής.Απόταγραπτάκείμεναπουυπάρχουν,οιιCπορικοίΘεωρούντουςΣουιιέριουςως
τονπρώτολαόπουπροβληματίcπηκεαετικάμετηνcιποστολήτουανθρώπουπόνωστηΓη.
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Δwγνωρι'ζουιιε,Wτελιι<άμπόρεσαννααιιαντήσουνσεαυτότοερώτημα,ωcπόσοιιετις
υπάρχουσεςπλrιροφορι'εςγιατηνπολιτιστικήτουςδράqμιιορούμενααντιληφθούμεότι
όενει'χανιtαλήάποψηγιατrινειιι'γειαζωή.Δενπι'στευανούτεστημεταθcινάτιαζωήούτεκαι

στημετενσάρκωση,ενώακόμηκcιιοιΘεοι'τουςόενήτανπcινι'CDtυροιαλλάούτεκαιαθάνα-
τοιόπωςτωάλλωνλαών.Αυτάι'σωςήτανι<αιταΘειιελιώδηόόyιιατα,Cπαοποι'αστηριζόταν

ηαπαισιόδοξηάποψητωνΣουιιέριωνγιατηζωή.
Ημαγει'αi5πωςκαιCπουςΑιγυπτι'ους-ήτανιιενοΘεμέλιοςλι'ΘοςτrιςΘρησι<ει'αςτους,

ωcπόσοστησυνέχειαυnοβcιΘμι'στrιι<εσεμιααπλήβοιιθητικήτcχνικήγιατηνεδραι'ωηκαι
τιινεξάπλωqτουΘρησκευτιι<ούσυναισθήματος.Βααήτουςμαγιι<ήπεποι'Θησηήτανότι

μπορούσαν να μεταφέρουν όλες  τις  ανάyι<εc  και m  πnnRιήuι~-{  ----μιιορουσανναμεταφέροwόλεςτιςανάγι<εςκαιταπροβλήιιατάτουςαααγάλματαιtαι..,.  __.„`.ι  ιυυ`  μυΥιιtιι  πεποίθηση  ήταν  ότι

αιςανάγλυφεςπcιραcπάσεις.Δι'νονταςμάλιcπατοόνομαι<άποιουανθρώπουσεέναάγαλ-

μα,Θεωρούσανότιαπελευθέρωναντονάνθρωποαυτόναπότιςυλικέςτουανάγι<εςκαιτη
όέσμευση του από τη Φύση!

ΟιΣουμέριοιανέπτψwγραφήπουμάλιοταΘεωρούσανιιαγική.Πι'στευανότι,ανιtά-
ποιοςέγραφετοόνομακάποιουάλλου,αυτομάτωςαποκτούσεεπιρροήπάνωτουήγινόταν
ανώτερόςτου.Γιαωλόγοαιιτόνκανέναςόενει'χετοόιι<αι'ωμαναγράφειονόματαΘεώνή

βασιλιάόωνεκτ*απόμιαμικρήομάδαανώτατωνιερέων.Μ'αιιτόντοντρόποκάποιαονό-
ματαΘεώνι<αιδαιμόνωνπουται<ρατούσανι<ρυφά,χάθηι<ανήτcιυτι'στηι(ανμεάλλουςδευ-
τερεύοντεςκιόχιτόσοσημαντικούςΘεούς...

ΣτηΘεογονι'ατουςυπήρχwπολλοι'Θεοι'όαιμονικήςφύσης,πουκατάπάσαπιΘανότιιτα
έλεγχαντημαγιήτέχνιι,εώοιΣουμέριοιτηχρησιμοποιούσανπολλ*φορέςγιανατους
αντιμετωπι'σουν.Γιαναέρθουνσεειιαφήμ'αυτούςτοιιςΘεούς,έιιρεπεναβρι'σι<ονταισε

ψηΜσημει'αόπωςλόφους,βουνάι<.ά.Ητεχνολογι+τουςανάπτυξητουςβοήθησεναχτι'-
σουνταπερι'φημαζψκουράr,πάνωσταοποι'ατελούσαντιςλατρευτικέςτουςπράξεις.

Στακει'μεναιιουβρέθηκανφαι'νεταικαθαράπωςπι'στευανότιορόλοςτουανθρώπου
ει'ναιτελιι<άναυιιηρετει'τηΦύση.Μ'αυτήντηλογιι<ή,ημαγει'αόενήταντι'ποτεάλλοπαρά
τομέσομετοοποι'οοάνθρωποςερχότcινσεειιαφήμετιςαόρcιτεςδυνάμειςmει<τελούσε
τιςεντολέςτους!ΠιΘανόταταομύθ%τουπύργουτιιςΒαβΆναήτανκάποιαπροσπάθεια
τωΣουμέρwνααπαyκιστρωθούναιιότιςόυνάιιειςτηςΦύσης,φθάνονταςι<οντάστοση-

μει'οπουΘεωρούσwότιβρι'σι<οντανοιΘεοι'τους.Τοαιιοτέλεσιια-έταόπωςτογνωρι'ζου-
μαπότηνπεριγραφήτηςΒιβλωμάλλοντουςόημιούργιισεπερισσότεροσι<επτικιομό
απέναντι στη ζωή.„

Στιινι'διαπερmήμετουςΣουμέριουςαναπτύχθιιι<εκαιοπολιτισιιόςτωνΧαλόαι'ων.Οι
Χαλόαι'οιήταναπότουςπρώτοιιςλαούςπουασχολήθηι<ανεκτεταμέναμεταάστρα,Απότα
στοιχει'απουυπάρχουν,φαι'νεταιότιλάτρευαντααστέριαωςΘεούςιtαιανέλυαντιςκινή-

σειςτουςωςμηνύματακαιεντολέςrιροςτοιιςανθρώπους.

Οιτεχνιι<έςτοMήτανγνωστέςκαιστουςΈλληνες.'ΟτανμάλισταοΜέyαςΑλέξανόρος
κατέι<τησετηΒαβυλώνα,στουςναούςτηςβρέθηι<ανπι'νcικεςαστρονομιι<ώνπαρατηρήσεων
όωχιλιάόωχρόw(Ήπολλούςαπότουςοποι'ουςοΙαεισθένηςπαρέόωσεγιαμελέτη
™Αριστοτέλrι.Απ'αυτέςτιςτεχνικέςπαρατήρησηςτωνάστρωναλλάι<αιτωνμαγικών
όογμάτωπουαναπτύχθrικανμετονι<αιρόγύρωαπότιςόυνάμειςτωνπλανητώντουΉλιου
κCιι της Σελήνης, γεννήθrικε η αστρολογι'α.

Πcιράλληλαμεταμαyικάδόγματατmαστρολατρει'ας,οιΧαλόαι'οιανέπτυξcινι<αιτη
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•Lαγγανεία. 'Ηταν  πασι'γνωστοι  για  τα  όυνατά  και  αποτελεσματιι<ά  όηλητήρια  ι<αι  τα  Θερα-

=ευτιι<ά φάρμακα που παρασκεύαζαν.  Η μαγγανεία τους  μάλιστα δεν όιcιφοροποιούνταν
]πό τη γενική πίστη της αcπρολατρείας, αφού για την παρασι<ευή ενός φαρμάκου έπρεπε
α έχουν υπόιιιη τοιις τις αστρολογικές συνθήκες ι<αι, μόνο αν αυτές ήταν σωστές, πίστευ-

=γ ότι το φάρμακο είχε Θεραπευτικές  ιόιότητες.

ΑπότηνπόληΟυρτηςΧαλδαίαςκαταγότανκαιοΑβραάμ,ογενάρχηςτωνΕβραίων,γε-
ονός που οόήγησε τους Εβραίοιjς Καμπαλιστές να υποστηρίζουν ότι οι ρίζες της Καjιπα-
•ά βρίσκονται στη μαγεία των Χαλδαίων.

Η Ι™ΛΗ ΤΟγ ΘΕΟΥ
\Iε το πέρασμα των χρόνων,  μια πόλη σταδιαι<ά άρχισε να γίνεται το πολιτιστικό ι<αι Θρη-

5κευτικό επίκεντρο όλης της αρχαίας Εγγύς Ανατολής. Η Θρυλική Βαβυλώνα! Η Βαβυλώνα

`Βdb e/. πύλη του Θεού) βρισκόταν πάνω στον ποταμό Ευφράτη κcιι σε μια περιοχή που ι<α-
:d καιρούς ι<ατοικήθηκε από όλους τους λαούς της Μεσοποταμίας: Σουμέριους, Χαλόαί-
ους, Ελαμίτες, Ακκάόες, Εβραίους, 'Αραβες, Ασσύριους ι<αι τέλος τους Πέρσες.

Οι  Βαβυλώνιοι  ήταν  Αμορίτες  νομάδες  που  εγκαταστάθηκαν  στην  περιοχή,  εξαιτίας
ομως της σημιτικής τους καταγωγής αναμίχθηκcιν γρήγορα με τις άλλες συγγενικές φυλές.
Ετσι όταν μιλάμε γι` αυτούς, εννοούμε όλους τους πcιρCιπάνω λαούς που έζησαν στη Βαβυ-
\ώναήγενικάστηνπεριοχή,αφούείνcιισύνηθεςφαινόμενοναχρησιμοποιείταιοόροςΒα-

βυλωνία αντί `ου 6ρω Μεσοποταμία.
Από όλους τους λαούς της περιοχής, οι Χαλόαίοι έγιναν η ανώτερη ιερατική ι<άcπα ιtαι ο

χαρcικτηρισμόςΧαΑόαι'οςέγινεσιjνώνυμοτουμάyος.ΑπότουςΣουμέριουςκράτησανταμοι-

ρολατριι<άόόγματακαιτηναnΟστασιοποίησηαπότημεταθανάτιαζωή.Απότους'Αραβεςδέ-
χΘηι<ανεπιρροέςΦtετιι<άμετημαγικήόύναμητωναριθμώνι<cιιτωνμαντιι<ώνμεθόόων.Γενι-
κάόμωςόλοιοιλαοίσυμμετείχανλίγοωςπολύcπηόιαμόρφωσητηςβαβυλωνιακήςμαγείας.

Μεγάλο μέρος των μcιγιι<ών όογμάτων των Βαβυλώνιων σώθηκε σε πήλινες πιναια'όες
εξαιτίας του Ασσύριου βασιλιά Ασουρμπανιμπάλ, ο οποίος έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. κcιι εί-
χε ζητήσει από τους συμβούλοιjς του να καταγράψουν τα πάντα γύρω από τη μαγεία.

'Ετσι χάρη cπον Ασουρμιιανιπάλ, μπορούμε σήμερα να ι<ατcινοήσουιιε πολλό πράγμcιτα

γύρωαπότιςόοξασίεςτωνΒαβυλώνιων,όπωςγιαπαράδειγμαότιστηζωήτουςέπαιζανμε-
γάλο ρόλο οι εξορκισμοί ιtcιι οι επικλήσεις. Οι Βαβυλώνιοι με κάθε ευκαιρία πρόφεραν μcι-
γικέςπροσευχέςγιατηνεπίιdησητωνΘεών,καθώςκαιπροσευχέςγιαναξορκι'σουντοΚα-
κό.Γιαπαράόειγμα,πίστευcινότιμετηβοήθειατουεξορι<ισμούμπορούσαννααποτρέψουν
την παντοτινή έκλειψη Σελήνης!

Σ' cιυτούς τους εξορι<ισμούς βασικό ρόλο έπαιζε μια σιιγι<ει<ριμένη λέξη όύναμης, που

σιιχνά ήταν το όνομα κάποιου Θεού. Το όνομα ήταν ταυτόχρονα και πρόcπ<ληση του πνεύ-

ματος στον ορcιτό ι<όσμο, ενώ η συνεχής επανάληψή του ι<ατά τη διάρκεια της τελετής επι-
όρούσε υπνωτιστιι<ά πάνω στους  ανθρώπους  κcιι οι μάγοι μπορούσαν μετά να τους χειρι-
Crτούν με κάθε τρόπο...

Ενόιαφέρον  παρουσιάζει  ιtαι  η  ανάπτυξη  της  Λ/εκρομαντει'ας,  όπου  ο  νεκρομάντης
πρινεπιι<αλεστείτοπνεύμαέπρεπεναγνωρίζειτηγενέθλιομέρακαιώρατουνεκρού.Με-
τά έφτιαχνε το ωροσκόπm του  νει<ρού  κι αν αυτό ήταν ευνο.ι.ι<ό,  τότε άρχιζε η τελετή επί-

κλησης.  Πρw την τελετή ο νει<ρομάντης αυτοσυγκεντρωνόταν για τέσσερις με οκτώ ώρες
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περι'ιιοuμετάέμπcιινεCπομαγιι<όκύκλοπουείχεζωόιακάC™έόιακcιιπροσφωνούσετο
πνεύματουνει<ρούιιετοόνοματουπλανήτη-Θεούπουσυνέπιπτεμετnγενέθλιοημέρcι.

Χαρcικτηριcπικόει'ναιότιCπουςνόμουςτουΧαμουραμπι'-βασιλιάτιιςΒαβυλώναςτο
18οαιώναπ.Χ.-αναφέρααότιόιιοιοςπροι<αλούσει<αι<όιιεμαγει'α,έπρεπεναπεράσει
απότηόοκιμασι'ατnςΘεοόικι'αςστονερό.Κιcιναι]οι<αλυπτότανηόράσητοιι,τότετουδή-

μειιαντηνπεριουσι'α,ενώηασσυριcικήνομοθεσι'αι<αταόι'καζετουςμαύρουςμάγουςσε
Θάνατο.

rενικά  η  λατρει'α  των  Βαβυλώνιων  ήταν  φιισιολατρική  ι<αι  πολυθε.ι.στική.  Ο  Θεός  που

ήτανπροστάτηςήεμπνευστήςτηςμαγει'αςφέρεταιότιήτανοΈα,ηκcιρδώτιιςβαβυλω-
νιακήςμαγει'αςκαικεντρικόπρόσωποτωνπερισσότερωνιιαγικώντελετών.Ηχρησιμοιιοι'-

ησητουόρουόαjfιοι/ολάιρεςγιατουςΒcιβυλώνΊουςείναιλανθασιιένος,γιατι'οιδοξαα'ες
εκει'νηςτηςεποχήςδιαφέρουνπολύαπόαυτόπουέχειεπικρατήσειναλέγετcιιόαιμονολα-
ιρι'ααπότουςΧριCπιανούς.ΤουςΒcιβυλώνιουςγενιιtάάρχισαννατουςπαρουσιάζουνως
δα]μονολάτρες πρώτα οι Εβρcιι'οι.

Συγι<εκριμένα,  ότcw  οι  Εβραι'οι  οκλcιβώθηι<αν  από  τους  Βαβυλώνιους,  άρχισαν  να
ασπάζονταιτηνm'στητωνι<ατcικτιιτώντουςι<αιναχρωματι'ζουντηνεβρα.ι.κήΘρnσκει'αμε

μαγικά  όόγματα.  Από  την  απελευθέρωση  και  μετά  το  γυρισμό  τους  στην  Παλαιm'νιι,  οι
Εβραι'οιιερει'ςεξαιιέλυσwένανπροπcιγανόιστικόαγώναεναντι'ονόσωνκληροδότησαντην
πολυθεί.στικήπι'στη,ονομάζονταςτουςλάτρειςτωνψεύτιιtωνΘεώνι<αιτωνδαιμόνων.

'Ενατέτοιοπcιράδειγμαπαραποι'ιισηςει'ναιηβαβυλωνιακήΘεάΙστάρ,ηΜητέραΘεά

τωνΒαβυλώνιωνnκαλήι<cιιαγαπημένηΘεάτηςγονιμότηταςι<αιτιιςΣελήνης,πουσταελ-
ληνικάι]ήρετοόνομαΑσπάρ[ιί,ενώστοΧριCn.ιανισιιόι<αιτηνκαμπαλιστικήμαγει'αμετου-
σιώθηιtε στον ι<cικό όαι'μονα ΑσΓαρώθ!

Ει'ναικοινόιιυστικόότιοιμεγόλεςΘεότιιτεςορισμένωνλαών,σειtάποιουςάλλουςλα-
ούςέγινανι<αι<όβουλεςόυνάμεις,πράγιιαπουήτανσύνιιθεςCπηδιαμάχητωνμονοθε.ι.στι-
κών Θρησι<ειών με τις πολυθε.ι.Cπιι<ές...

ΟιΕβραι'οιωαόσοnαράτημονοθε.ι.στικήτουςπι'cπηι<αιπαράτοότιοΘεόςτουςαιια-

γόρευετnχρήσητηςμαγει'ας,ανέπτυξανμαγικάόόγματαγιαταοποι'αμαςπληροφορει'ι<αι
ηι'όιαηΑyι'αrραφπ`.Κατ`αρχάς,όπωςcιναφέρθηκε,οΑβραάμκαταγότανcιπότηνΟυρτων
Χαλόαι'ωνπράγμαrιουσιιμαι'νειότιήτανγνώστηςτωνμαγικώντοιιςόογμάτων.Στησυνέ-
χεmέχουμεέναπιοσυγκει<ριμένοπαράόειγμαμετηνιστορι'ατουΙωσήφ,πουστιινΑι'yυιιτο
εξήγησεταόνειρατουφαραώ,τηστιγμήπουοιΑιγύπτιοιιερει'ςαδυνατούσανναδώσουν
ι<άποιαλύση.ΑιιτόόείχνειότιοιΕβραι'οιείχανιιαγικάόόγιιαταπρwακόμηεπηρεασθούν

από τους μάγους της Αιγύπτου.

ΗειιιρροήτωνΑιγυπτι'ωνφcιι'νεταιι<αθαράκατάτηναναμέτρησητουΜωυσήι<αιτουΑα-

ρώνμετουςιερει'ςμπροcπάστονφαραώι<cιιτιινκατατρόιιωσητωναιγυπτιακώνιιαγιι<ών

ραβόιώναπ'αυτότουΜωυσή.(ΟΜωυσήςανατράφηκεκαιμυήθιιι<εαπόΑΊγύrιτιοιιςιε-
ρει'ς).Αλλάιtαισεπολλάάλλασημει'ατηςΒι'βλουγι'νοντcιιαναφορέςσεμαγιι<άφ™φμ
λcιχτάι<αιηεπιμονήναcιναφέρονταιοιπροφήτεςσεσυγκεκριμένουςαριθμούς,υποδη-
λώνει την υπερφυσική όύναμη που τους προσέδιόαν!

Αυτόπουγι'νεταιcιντιληπτόαπότιςιστορικέςεξελι'ξειςτωνλαώντηςπεριοχής,ει'ναιότι

οκαθέναςτουςδέχθηκεεπιρροέςαλλάκcιιταυτόχροναεπιιρέασεμετησειράτουτους
υπόλοιπους!
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Η ΜΑΙΤΙΑ ΤQΝ ΠΕΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤQΝ ΑΡΑΒQΝ
Παρόμοια ιtcιτάσταση συναντάμε και στους 'Αραβες. Η μαγεία τοιις είναι καθ' όλα επηρεα-
σμένη από τα δόγματα των συγγενικών φυλών, κάτι που φαίνεται αrιό την αραβική παράόο-
ση σύμφωνα με την οποία η μαγεία αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους από δυο αγγέλους της
Βαβέλ, τον Χερούτ και τον Μερούτ. Η αχρ -η μαγεία στα Αραβιι<ά που σrιμαίνει «δημιουρ-

γίcι οπτικής αυταπάτης>+ ήταν πολύ όιαδομένη στις νομαόικές φυλές τις Αραβικής Χερσο-
νήσου, με ι<ύριους σι<οπούς τη Θεραπεία, τη γονιμότητα, την προcπασία αλλά και την πρό-
κληση και<ού.

Μεγάλο ρόλο έπαιζε η μαντεία στους 'Αραβες κcιι γι' αυτόν το λόγο συναντάμε όλες τις

μορφές των τεχνιι<ών πρόβλεψης όπως η Κρυσταλλομαντει'α, η Γεωμαντεία, η Οιωνοσκο-
πία, η Μαντεία δια κλήρων που πραγματοποιούταν με χαλίι<ια ή με ξηρούς καρπούς, η Μα-
ντεία μέσω της γραφής κ.ό. Οι πιο όιαδομένες ωστόσο ήταν η Αμfjοιιανrει'α, όπου με τrιν πα-

ρατήρηση των κινήσεων της άμμου οι μάντεις μπορούσαν να προβλέψουν τα μελλούμενcι
και η Αjjνοαοιπ'α, όπου ορισμένες ημέρες του μήνcι cιπό το σχήμα, το χρώμα ι<αι τους τριγ-

μούς των οστών των ζώων, οι μάντεις μπορούσαν να προβλέψουν, cιν η τύχη του cιτόμου Θα
ήταν καλή ή κακή.

Σύμφωνα με έναν'Αραβα συγγραφέα, «όταν τα Θηρία του βουνού και τα πουλιά φεύγουν
απ' τις περιοχές τους, αυτό είναι οιωνός για δύσι<ολο χειμώνα... Τα δυνατά κοάσματα των

βατράχων προμηνύουν βάσανα.„  Τα κρωξίμcιτα της  κουι<ουβάγιας  κοντά στο σπίτι όπου
υπάρχει ασθενής σrιμαίνουν ότι Θα Θεραπευτεί (σ.σ. σε αντίθεση με τις χριστιανιι<ές παρα-

όόσεις)... Οι όυνατές αναπνοές κcιι το ροχαλητό προμηνύουν απώλεια χρημάτων...»
Και στους 'Αραβες συναντάμε τη δύναμη των μαγικών ονομάτων. Για παράδειγμα στη Θε-

ραπεία κάποιας αρρώcπιcις, πίστευαν ότι ήταν αρι<ετό να γράψει κάποιος ένα μαγικό όνο-
μα πάνω σε ένcι κομμάτι περγαμηνής και να το βουτήξει στο νερό. Αν έπινε από το νερό, ο
πόνος Θα εξαφανιζόταν, ενώ σε περιπτώσεις αγάπιις πίcπευαν ότι οι γυναίκες -και ειδιι<ά

οι πcιρΘένες- μπορούσαν να σαγηνευτούν, αν ο ερωτευμένος έβαζε ένα μαγιι<ό όνομα στο
νερό, το οποίο έπρεπε να πιει η κοπέλα και αυτός ταυτόχρονα να φωνάξει τη μαγική φρά-
ση: «Αυτός που Θέλει αγάπη, να όεθεί διινατά μαζί της».

Επίσης στις φυλές των Αράβων συναντάμε και τη χρήση των φυλcιχτών. Η λέξη χαjμαλj;
που χρησιμοποιούμε αη Θέση της λέξης φυλαχrό, είναι αραβιι<ής καταγωγής και σrιμαίνει
«φορώ,  φέρω ι<άτι πάνω μου». 'Ενα παράόειγμα χρήσης  φυλαχτού για προστασία ήταν το

τρίψιμο σπόρων σιταριού πάνω σε περιόέραιο,  τους  οποίους  τοποΘετούσαν  έτσι ώστε να
οχηματίζουν  αιχμή  βέλους.  Αυτό  το  έθιμο  ει'ναι  μάλλον  ασσυριακής  προέλευσης,  αφού
στους Ασσύριους συναντάμε το έθιμο να βελονίζουν με σπόρους σιταριού το όέρμα ι<άποι-
ου σκύλου ή λιονταριού για να τους φέρει προστασία.

'Ενα αι<όμη ασσυριακό έθιμο ήταν το «ι<άριρωμα της ψυχής», που συναντάμε ι<αι στους
'Αραβες. Πίστευαν όηλαόή ότι, cιν κάρφωναν ένα καρφί ή ι<ότι άλλο cπο σημείο που έπεφτε

το σώμα ι<άποιου δολοφονημένου, τότε rι ψυχή του όεν Θcι μπορούσε νcι σηιtωθεί και να γί-
νει φάντασμcι. Μια παραλλαγή συναντάμε στην Αίγυπτο, όπου με το κάρφωμα του δαίμονα
στο χώμα μπορούσαν να Θερcιπεύσουν τον πόνο.

Στη μαγεία των Αράβων μεγάλη χρήση είχcιν τα σύμβολα όπως ο ;tυ'jGλος, η πενrάλφσ,
το άστρο rου Δα/3j'ό, με πιο συχνό όμως τη σράcmκα που συμβόλιζε τον'Ηλιο. Οι 'Αραβες
χρησιμοποιούσαν  τη  σβάcπικα  στις  τελετές  επίκλησης,  ι<αθώς  αργότερα  στον  Ισλαμισμό
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-ι<αισιιγκεκριμέναcπουςΣιι'τεςΜουσουλμάνους-ηχρήσητηςσβάστιι<αςσήιιαMτrινεπι'-

κλησητουτέταρτουχαλι'φη-τουΑλι'-ενώητελετήσυνοόευότcιναπότημαγιι<ήφράσηyίά
ΑλίΤοσιιμcιντικότεροόμωςσύμβολοήτcινοι<ύκλοςιιουονομαζότανελjjαwάλι<αιήταν
απαραίτιιτοςγιαι<άθετελετή,επειόήπι'στευανότιχωρι'ςαιιτόνόενήτcινόυνατόναγι'νειι<ά-

ποια επίκληση με επιτυχ]'α.

Εβραιοχcιλόα.ι.ι<ήςκαταγωγήςήτανησυνήθειαναπροσόι'όουνCπιςημέρεςτηςεβόομά-
δαςειδιι<έςόυνάμειςι<αιτιςσυωtέτιζαντόσομετουςιιλανήτεςόσοι<cιιμεορισμένουςαγ-

γέλους:τrινΚυριακήμετονΓαβριήλ,τηνΠέμπτημετονΙσραφίλ,τοΣάββατομετονΑζρcι.ί.λ
και τrιν Τετάρτη με τον  Μιχcιήλ.  Πολλές  τέτοιες  ιιλιιροφορι'ες  περιέχει το βιβλι'ο του  Μας

Λαμέχ,Σκοπο'ςιΉΣοφ/αςπουγράφτηκεστηΜαόρι'τητο1008ιtαιπαρουσιάζειτηCDtέση
τηςαστρολογι'αςμετηΘεραπεία.Γιαπαράόειγμαm'στευcινότιοπλανήτης'Αρηςεπιόρούσε
στιςφυσικέςεπιστήμες-τηχειρουρyιι<ήκαιτηνοόοντιcιτριι<ή-αλλάι<cιιΘεράπειιεταπρο-

βλήματα στη χολή και τα εγιtαύματα...
Χαρcικτηριστιι<όστιινπι'στητωνμαyικώνγλωσσώνκcιιλέξεωνει'ναιηπαραι<άτωπαρά-

!.Ρ:~Σο~ς`.:::.Β.ι.β_μο±υ_.._«'9τ?ιος,emθυμeίτηνυπnρεσίcπωνπλένητών,ο;έ;;Ξ\Γν-;-υΞ-ο:έ:οΗσ`Ξ:ταισ'αυτούςκαι,ότcwΘέλειι<άτι,νααπευθύνεταισ'CιυτούςμεταονόματάτουςσταΑραβι-

ι<ά,  τα Ελληνικά και τα Ινδιι<ά»,

ΜιαπλούσιαπηγήπλιιροφοριώνγιατηCnχρει'ναιτακει'μενατουβιβλι'ου/αορr'ες[πς
ΑραβJ;(η'ςΛ/υ'χrας,όπουπαρουσιάζοντcιιτατζίwταμαγιι<άχαλιά,οιμαγιι<οι'ι<αθρέπτεςαλ-

λάι<Cιιοιδυνάμειςπουπροσέόιόανοι'Αραβεςστουςμάγους.Ταιfι'ιJιήτανπcινι'ωtυραπνεύ-

ματατουαόρατουκόσμουκαιχριισιμοποιούοαντιςόυνάιιειςτουςει'τεγιαι<αλόει'τεγιαι<α-
ι<ό.'Αλλοτεπάλιεμφανι'ζοντανγιαναόώσουνπληροφορι'εςγιατομέλλον,ενώηιστορίατου

μcιγικούλυχναριούμάςγνωστοποιει'πωςιιι'αευανότιμιιορούσανναταφυλακι'ζουνκαινα
τα εξουσιάζουν!

Οι/ιαγ'rjtοι';ίαθρε'φπτήτcwανέι<αθενέναβασικόσυστατιι<όστοιχει'οτηςαραβιιtήςμα-

γει'ας.Καταοκευάζονταναπόμέταλλοήγυαλι',πουέπειτααπότιςανάλογεςτελετοιJργι'ες
αποι<τούσετηόύναμητrιςπύληςτουαόρατουι<όσμοιι.Οι<αθρέφτηςγινότανμετοντρόπο
αυτόντομέσογιαναβλέποιινταπνεύματα.Σύμφωναμετrινπαράόοση,τοει'δωλοτουπνεύ-

ματοςόενεμφανιζότανCπονιtαθρέφτηαλλά-τιιλιγιιένοαιιόσύννεφακαικαπνούς-εκόη-
λωνότανcινάμεσαστονμάγοι<αιτο«μάτιτουμάγου»,όιιλαδήστοχώροπουέβλεπανταυ-
τόχροναομάγοςι<Cιιτοπνεύμα.Τrινι'διαχρησιμότηταμετονι<αθρέφτηει'χαντονερόι<αι
το μελάνι.

ΟιΜήόοικαιοιΠέρσεςήτcwσιιγγενικέςφυλές,ωστόσοοιΠέρσεςκατέι<τιισαντομη-
όικό  κράτος  κcιι  κληρονόμιισαν τον  ανώτερο ιιολιτισμό και  τα  Θρησκευτιι<ά  όόγματα των
πρώwΗλέξημάγοςει'ναιμηδικήςι<αταγωγήςι<αι-απ'ό,τιμcιςπληροφορει'οΗρόόοτος-
οιμάγοιήτcwξεχωριστήφυλήμέσαστοφυλετικόσώμαπουσιινέθετcτουςΜήόους.Οιμά-

γοι  ήτcW  οι  ιερει'ς  του  Ζωροαστρισμού  ι<αι  αποτέλεσαν  τrιν  ανώτερη  ιερατική  κάστα  στιιν
ΠερσικήΑυτοκρατορι'α,που-ει<τόςτωνΘρησκειιτιι<ώντουςι<αθιικόντων-εμπλέκοντανι<αι

cπ.ην  πολιτιι<ή.

Έναπαράόειγμαειιπλοκήςτωνμάγωνσεπολιτικήδολοπλοι<ι'ααναφέρειοΗρόόοτος

=:άΒ7'hβ\}τί:ΓΘταΞ::,ΙαΔ(7.Ι;7.9±)~._όΞ:υ_ΟmγανακτισΣ.έν?ιπο;ίτeςέ:έζί=:;ΞνΎ=νντ:ένντ;νμυ#γ`ωυν`,σφάζοντάς τους. Από τότε σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι Πέρσες Θεσμοθέτnσαν τα Μcιγο-

φόνιqκατάταοποι'αόενεπιτρεπότcWοιμάγοιναβγαι'νοιJναπότασπι'τιατους.
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Ο Ζωροαστρισμός έδωσε στους μάγους μια ιόιαίτερη αίγλη και ισχύ, αφού πίστευαν ότι
ο ίδιος ο Ορομάσόης τους είχε προσφέρει τη γνώση των υπερφυσιι<ών όυνάμεων. Ο ηγέτης
των μάγων, τον οποίο αποι<αλούσαν Βααλε`α Βασιλε'ων, Θεωρούσαν ότι ήταν ο κυρι'αρχος
του κόσμου.  Αι<όμη ιtcιι το ιερό βιβλίο των οπαόών του Ζωροαcπρισμού -η Αβε'στα- περι-
λαμβάνει στοιχεία μαγιι<ών προσευχών ι<αι δογμάτων όπως το Μάθρα που ήταν η ιερή επί-
κληση, το Γιαζέσνε που ήταν μια μαγιι<ή τελετή για να μπορούν να όιώχνουν το σκοτάδι κ.ά.

Το διάσημο βιβλίο Χj'λjες jόα Μα Λ/ύχrες είναι ι<ι αυτό μια πηγή των παραόοσιαι<ών δο-

ξcισιών για τους Πέρσες μάγους, που ωστόσο περιέχει και πολλές αραβιι<ές δοξασίες.

ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΠΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
Σύμφωνα με μια αραβική παροιμία «τη νύχτα που γεννήθηι<ε ο Μωάμεθ, η ιερή φωτιά των
οπαδών του Ζωροάστρη, που τη φύλαγαν οι μάγοι ιtαι έι<αιγε αδιάιtοπα για αιώνες, έσβιισε

ξαφνιι<ά, και τα αγάλματα των ναών του ι<όσμου έπεσαν ι<άτω...»
Από αυτή τη όοξασία μπορούμε να αντιληφθούμε τι αιtριβώς σήμαινε η νέα Θρησι<εία γιcι τα
παλαιότερες ιερές παραδόσεις. Η Εγγύς Ανατολή μόλις είχε βγει από τους όιωγμούς ποιj

είχαν εξαπολύσει οι Χριστιανοί εναντίον των πολυθε.ι.cπών και τώρα, με το Ισλάμ, οι λαοί της
περιοχής έμπcιιναν σε ένα νέο κύκλο διωγμών ι<αι παραγκωνισμού.

Πράγματι με την εμφάνιση του Ισλαμισμού, η μαγεία απαγορεύτηι<ε και όποιος συλλαμ-

βανόταν να χρησιμοποιεί μαγικές μεθόόους ι<αταδιι<αζόταν σε Θάνατο, αφού ι<άθε Θαύμα
που Θεωρούσαν μαγικό πίcπευαν ότι προέκυπτε από μια συμφωνία με τους όαίμονες. Μέσα
στο jίοράw αναφέρεται ότι ο ι'όιος ο Μωάμεθ είχε πέσει Θύμα της σιχρ ι<άποιου Εβραίου, ο
οποίος προσπάθησε να κάνει ι<αι<ό στον Προφήτη, παίρνοντάς του μερικές  τρίχες ι<αι όέ-
νοντας ι<όμπους. Ο Μωάμεθ τελιι<ά σώθηκε με τη βοήθεια του Αλλάχ ι<αι ι<αταδίκασε ιtάθε
χρήση μαγει'ας.

Qστόσο, ιtάrιοιες μορφές μαγείας όιατηρήθηι<αν στο σώμα της Θριισι<ει'ας με τη μορ-

φή προσευχών. 'Οπως  γίνεται συνήθως  σε ι<άθε μαι<ραι'ωνη πcιράόοση, Ορισμένα μαγικά
όόγματα  του  πολυθε.ι.σμού  μεταλλάχτηι<αν  σε  ιερές  απόιιjεις  του  Ισλαμισμού.  Για  παρά-

όειγμα οι μαγιι<ές  προσευχές  που  προσφωνούνταν για την  αντιμετώπιση  ασθενειών,  του
κακού  ματιού  μέχρι  ι<αι  για τη  γιατρειά από το  όηλητήριο των  φιόιών,  αντιι<αταστάθηι<αν

από στίχους του ΚορανJ'οί/ που μέχρι σήμερα Θεωρούνται πιο αποτελεσματιι<Οί, ενώ οι ι<ό-

μποι έγιναν ο πιο όιαόομένος τρόπος μαγγανείας για την επιβολή ελέγχου, την υγεία, τον
έρωτcι και το Θάνατο.

Αλλά ακόμη και η Καάμπα -η ιερή πέτρα των παγανιcπών Αράβων- παρέμεινε ιερή και
στη νέα Θρησι<εία, καθώς cιυτή η πέτρα ήταν ένα ταλισμανικό σύμβολο, cπο οποίο οι 'Αρα-

βες μάγοι λάτρευαν πιΘανότατα τη Θεά Αφροδίτη!
Παρά την απαγόρευση κcιι τις όιώξεις, οι 'Αραβες συνέχισαν να ασχολούνται με τrι μα-

γεία ι<ι όταν άρχισαν τους  καταιαητιι<ούς  τους  πολέμους  κι ήρθαν σε στενή επαφή με τα
ανεπτυγμένα μαγικά όόγματα των Αιγυπτι'ων, των Περσών και των υπόλοιπων λαών, έγιναν
οι πληρεξούσιοί τους.

Η Ευρώπη ει<είνη τrιν εποχή βρισκόταν στο Μεσαίωνα. Η αρχαι'α γνώση -μαγική και

μη- Θεωρούταν από τους Χριστιανούς βλάσφημη ι<cιι εργαλείο των δυνάμεων του Κακού.
'Ετσι έrιεσε ο κλήρος στους 'Αραβες να διασώσουν την αρχαι'α γνώση. Γενιι<ά όμως όλοι οι

σοφοί των λαών ποιι καται<τήθηκαν από τους 'Αραβες και ασπάcπηκαν το Μωαμεθανισμό,
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όιέσωσαν τα μαγιι<ά δόγματα της επικράτειας του Ισλάμ ι<cιι έδωσαν σ' αυτά έναν πιο φιλο-

σοφικό χαρακτήρα.
Τα δόγματα όλων των προαναφερθέντων λαών συνενώθηι<αν, μετασχηματίαηκαν, όη-

μιούργιισαν συστήματα ι<αι νέες μεθόδους,  ενώ η Θρησι<ευτιι<ή τους προέκταση έδωσε το
ένcιυσμα γιcι τη όημιουργία μυστικών Θρησι<ευτικών ι<Οινοτήτων, που ήθελαν να περισώσουν
την αρχαία μαγική γνώση από την ι<αταδίωξη της μονοκρατορίας του Μωαμεθανισμού.

Ο Γάλλος ιστορικός Gerαrd de Νerναι Θεωρεί ότι οι μυστιι<ές ισλαμιι<ές ι<οινότητες των

Δρούζων Cπο Λίβανο, των Ισμαηλιτών στην Αίγυπτο, των Νουζα.ι.ριτών στη Συρία και των Γιε-

ζίντι στο βόρειο Ιράιt, είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά της αρχαίας μαγικής γνώσης στrιν
Ευρώπη, ενώ ο συγγρcιφέας Lαυrence ΟΙίρhαnt πίcπευε ότι οι Δρούζοι κcH οι Νουζα.ι.ρίτες

όιαφύλαξαν το τελειότερο σύστημα απόι<ρυφων γνώσεων.
Η απόι<ρυφη γνώση των Αιγυπτίων ονομάστηι<ε από τους 'Αραβες αλ ]teμε'r (+Gεμε'r σιιμαί-

νει μαύρος και ήταν το όνομα που χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπnοι για την κοιλάόα του Νεί-
λου), όιαιωνίζοντας μ' αυτόν τον τρόπο τη φήμη των Αιγυπτίων ως μάγων. Σύμφωνα με τrιν
επικρατέcπερη άποψη, από το αλ jtεμε'r προήλθε η ονομασία αλχηjjει'α που ήταν η «επιcπή-
μη» με τις μεθόόους της οποίας επεξεργάζονταν τα μέταλλα. Επειδή οι τεχνιι<ές της συμπε-
ριλάμβαναν μαγικές τελετές και Θεωρίες, Θεωρήθηκε μια μαγικο-τεχνο-λογική επιστήμη.

Με την επέκταση του Ισλαμισμού και με τη συνεχή δίωξη των Εβραίων ως εχθρών του
Μωάμεθ, η μαγεία συνόέθηκε αποκλειστικά μ' αυτούς, ώcπε οι διωγμοι' να είναι αιτιολο-

γημένοι,'Ετσι οι Εβραίοι έγιναν συνώνυμοι των μάγων κcιι -σύμφωνα με τις μουσουλμανι-
ι<ές παραόόσεις- εξασκούν τη μαγεία για να επιβληθούν στον κόσμο. Αυτή η νέα σχέση

φαίνεται ι<αθαρά στο μύθο που εμφανίστηι<ε κατά τα πρώιμα χρόνια του Ισλαμισμού, όπου
ο εμπνευστής της μαύρης μαγείας Θεωρούσαν ότι ήταν ο Σατανάς, ενώ της λευι<ής ο ΣΟ-
λομώντας.

Qcπόσο οι Εβρcιίοι επηρέασαν πολύ τοιjς 'Αραβες, με αποτέλεσμα να είναι δύσι<ολη η
εξαι<ρίβωση της ι<αταγωγής πολλών μcιγικών δογμάτων. Αυτοί όμως που μετέφεραν τrιν αρ-
χαία γνώση της μαγείας από άι<ρη σε άκρη μέσα στο Ισλάμ ι<αι Θεωρούνται ότι την εμβάθυ-
ναν ι<αι της έόωσαν εσωτερικό χαρακτήρα σcιν Θρησκευτικό σύστημα ήταν οι Σούφι.

Για τους Σούφι, η μαγείcι είναι ένα μέρος της Γνώσης με την οποία μπορούν να βρουν
την Αλήθεια και τον εσωτερικό τους ι<όσμο. Qστόσο όεν δέχονται την αποκλειστική ενα-
σχόληση με τη μcιγεία επειδή Θεωρούν ότι τους αποπροσανcιτολίζει από το σι<οπό τους. Οι

μαγιι<ές  πραι<τιι<ές  κcιι τα δόγματα ι<αλύπτουν ένcι μεγάλο μέρος  της  σούφιι<ης  Θεωρι'ας,
καθώς  και πολλά βιβλία,  όπως το Πέι/rε Κοσμ]]'μαrα, προέρχονται από τα μαγιι<ά βιβλία
των Αράβων.

Αλλά ι<αι ο Χαμπίρ Ιμπν ελ Χαγιάν -που Cπη Δύση έιιεινε γνωστός με το όνομα Γκέμπερ-
ο πατέρας της αλχrιμείας, ονομάζεται αα βιβλία ως Ελ-Σούφι (Ο Σούφι), πράγμα που ση-

μαίνει ότι ο Σουφισμός έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εξάπλωση της μαγείας αλλά ι<αι όλης της
γνώσης της Ανατολής.'Ενα άλλο στοιχείο αυτής τr`ς επιρροής αναφέρεται από τον Αραβο-
ισπανό ιστοριι<ό  Σα.fντ από το ΤΟλέδο,  που  Θεωρούσε εμπνευστή της  μαγείας  τον Θωθ  ή
Ερμή, ο οποίος για τους Σούφι ήταν ο δάσι<αλος της «τέχνης τrις αλχημείας».

Γενιι<ά  όμως,  οι  περισσότεροι  αλχημιcπ'ές  Θεωρούνταν  μάγοι  από τους  Θεοφοβούμε-
νους cινθρώπους του Μεσαίωνα. Ο Γκέμπερ, που ι<ατέγραψε ι<αι μετέφρασε τrιν αρχαι'α μα-

γική γνώση, ώcπε να τη χρησιμοποιήσει για τους σι<Οπούς της αλχημείας, όταν αναφερόταν
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Cπσμυστικάτηςέλεγεότι«μόνοcιυτοίπουέχουνιινεύμααγνό...κcuβαθιόγνώοη»μπορουν
ψαι<cιτανοήσουνταγραπτάτου.ΠράγμαιιουμαςΘυμίζατιςανάλογεςπαραπομnέςτωνμά-

f ων της Αιγύπτου, της Χαλδαίας και του Ισραήλ.
ΟΠέρσηςγιατρόςΑμπούΜπcιι<ρΜουχαμάντμπενzαρίγιαήΑλΡάζιιιουcιαολήθηι<εμε

η φαρμαι<ολογία ερει)νώντας όλες τις μcιγιι<ές τεχνικές των αρχαίων ιιάγων για την πcιρα-
gκευήδηλητηρίων,πCιρcιισθησιογόνωνκcιιΘεραrιευτικώνβοτάwέγραψετοπεριβόητοβι-
ΒλώΜυστιιtότωνΜιιστιjtών,όπουφαίνεταικcιΘαράηεπιρροήτωνμαγικώνόογμdτωντηςΒα-•5υλώναςπόνωστηγνώσητηςχρήσιιςτωνβοτόνωνμεταάστρcι,τηγραφήι<αιτουςαριθιιούς.

ΕπίσηςκcιιοιιασίγνωστοςΑβιι<ένναςαιιότηνΠερσι'α,πουαΦtολήθηκεμεπολλούςκcιι

διαφορετικούςτοιιείςτ™επιστήμιις,είχεμελεήσειτααρχαίαέργατωνμάγωνκαιαπ'αυ-
τάμπόρεσεναcιναπτύξειτιςΘεωρίεςτου.ΚαιάλλοιόμωςγνωcποίΜωcιμεθcινοίπουαcχο-

ΨΘηκανμετηναλχημείαΘεωρήθηκcινμάγοικαιοιδιάφοροιόυτιι<οίμελετητέςόιcιτηρού-
Cκ]νcιπένcιντιστοέργοτουςμιαεπιφύλαξηωςπροςτηναιιθεντικότητατωνεργασιώντους
ειιειόήέβλεπcινότιοιανακαλύψειςτοιιςείχανμαγικόυnόβαθρο...

Το14οcιιώναμ.Χ,ο'ΑραβcιςφιλόσοφοςΙμπνΚχαλντούν(τοόνομαdγουραείναιωμ-

.5ολικό,αφούείναιπαραφθοράτουΧάλόαι'οςπουσήμcιινε«μdγος»)έγραψεότιημcιγάα
εχειόυοτύποιις:τονκcιΘcιρόκαιτονταλισμανικό.ΟκαθαρόςτύποςοφείλετcιιστηΘεωρία
του+ιόνααιίάσα,όηλαδήτηςουδέτερηςι<οσιιικήςδύνcιμης.Σ`cιυτότοείόοςτηςμαγείcιςο

μάγοςόενχρειάζεταιτελετέςκαιτεχνικέςγιανοπράξει:ημcιγείατουπηγάζειαιιότον
εσωτερικό του ι<όσμο.

Ητcιλισμανικήμαγείααιιότιινάλλ™χρειάζετcιιτηνεπαφήμετονι<όσιιοτωνπνευμόw

ώστεναδώσειαποτελέσιιατα,ι<άτιιιουσιιιιcιίνειότιχρειάζετcιιτεχνιι<έςκcιιμεθόδοιJςεrια-

φής.Ηαιιτούπνωσησεαυτήντιινπερίπτωσηείναιαπαραίτητηγιατηνεπίκλησητωνπνευ-
μάτωνκCιιτιινεπιτυχήέι<βcισητωντεχνιι<ών.Πάνωσ'αυτό,οσυγγραφέαςΊντριςΣcιχ,cπο
έργοτουΑναrολικη'Μαyει'αcιναφέρειότιηπροετοιμασίαγιαμιατελετήάρχιζεμε30ημέ-

ρεςαυτοσυγι<έντρωσης,στιςοnοίεςομάγοςέπρεπενατρώειλίγQναμιλάειελάχιστακcιι
γαείναισυγκεντρωμένοςμόνοστιςπcιτούσεςτουήστοχώμα.Ταυτόχροναέπρεπενατελεί
nέντεκcιΘαρισμούς-πλυσι'ματα:ταχέριcι,ταπόδια,τοπρόσωπο,ταμάτιακαιτααυτιd!

'Ολααιιτάείναιστοιχείαπουαποόειι<νύοιιντησυμβολήτωνΜωαμεθανώνστημετάδο-

σητηςμαγείαςcποδυτιι<όκόσμο.'Εναόλλοπcιράδειγμαcιυήςτηςσυμβολήςβρίσκεταικcιι
στηνcιναζήτnσητnςκαταγωγήςτωντελετώνι<αιτωνδογιιάτωντωνΡοόόστcιιιρωνπουώιιως
cιναφέρειοΜanΙyΡ.ΗaΙΙ-κατcιλήγειστηνΑραβίcιιΌπωςφαίνεταιαπότακείμενqονεα-

ρόςΧριστιανόςΡοδόσταιιροςστα16τουχρόνιαταξίόεψεστηΔαμcισκόόπουκαιδιόάχθη-
κετηναιιόκριιφηΓνώση.ΑκόμηστηνπόληΦεζοι'Αραβεςμάγοιτουμίλησcwγιατομεγάλο

μυστικό.ΣτοΚάιροεnισκέφθηκετονΟίκοτηςΓνώσιις,ενώι<αιτοίδιοτοόνομαΡοόόσταμ
ροςπαραπέμπειστηφράσητωνΣούφι«στάσητουρόδου».

Αλλά και ο Χασιδισμός ύρησκευτικό ι<ίνημα που εμφανίσιιικε στιιν Πολωνία κατά το
18ο cιιώνα-φcιίνεται ότι βcισίστηι<ε στο  Σουιρισμό ή σ'  ένα μέρος  της  Καμιταλά που  ήταν

τcιυτόσημομ'αυτόν!Απ'όλααυτdταστοιχείαγίνεταιφανερόότιμέσαστοΙσλάμοιομάόες
τωνμάγωνδημιουργώνταςμυστικάτάγμcιτακCιιοργανώσεις,διέσωσαντημcιγείαι<cιιόλα
τηςταδόγματα.Κιαπόει<εί,μcιζίμεόλητηναρχαίαΓνώσnταιιετέδωσανCπηα<οτεινήμε-
σαιωνική Ευρώπη προσφέροντάς της φως...
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Καμπαλά είνcιι η εβρα.Ική εσωτερική παράδοση,  ιιου μορφοποιείται τον  3ο μ.Χ.
αιώνα,τοτμήμαόηλαδήτr`ςιουόcι.ι.κήςδιόασκcιλίαςπουόένσυμπεριλcιμβάνεται
στηνJΤενιάιευχοκcιιτηνιουόcι.ι.κήrιροφοριι<ήπαράδοσιι.Μυθολογικέςαλλάι<αι

nηγέςτησυνδέουνιιετιινΑίγυπτο,αφούπιστεύεταιότιοιΕβραίοιμάγοιαπέκτιι-____    Ι\'_.,\.-1,ιστορικέςLυιιιμL[`-`  ι.ιι ,.... L  __,  __  _         .            .

σαντιςγνώοειςτουςκατάτηδιάρι<ειατηςαιχμαλωσίαςτουςστηχώρατουΝείλου.
ΟιcιναρίθμητοιΘρύλοι,πουαφορούντηνπροέλευσητηςεβρα.ι.ι<ήςμαγείας,επιμένουν

όι:ιπρόι<ειταιγιαΘε.ι.κήγνώσηπουέφτασεωςτουςανθρώπουςχάρηστημεσολάβησηκά-
ποιωναγγέλων.ΑυτόcικριβώςπληροφορούμαστεαπότοΒjβλιόrουΕιrώχ,σύιιφωναμετο
οποίο η τέχνη της μcιγείας μεταδόθηκε στους  ανθρώπους Cιπό δυο εκπεσόντες  αγγέλους,
τους ουζά κcιι Αζαέλ.

ΣύμφωναμεμιαάλληαρχcιίαπCιράδοση,ηγνώσητηςτέχνηςτηςμαγείαςπηγόζειcιπό

τις  υποδείξεις  ενός  αγγέλου  που  ερωτεύτηι<ε  μια  γυναίκα. 'Αλλες  πηγές  cιποδίδουν  την
αιιαρχή της  ιιαγικής  γνώσrις  στο  Βιβλι'ο των Σ.φραyι'όων και w Σwβόλων,  που όόθηκε
στονΑόάμπριντηνεκόίωξήτουαπότονΠαράδεισο.Αναιρορέςσεδιάφορακcιμπαλιcπικά
χειρόγρcιφααποκαλούντοσύγγραμμααυτόΒιβλι'οrουΑόάμήΒιβλι'οτουΑyyε'λουΡαζιίίλ.

Πcιρόμοια άποψη για τrιν προέλευση της  καμπcιλιστικής  μαγείας  είχε υιοθετήσει ι<ι ο

σύγχρονοςαποκρυφιστήςκcιιέναςαπότουςιόρυτέςτουΕρμrιτικούΤάγμcιτοςτηςΧρυσής
ΑυγήςΜακΓκρέγκορΜάθερς,ιιουrιίστευεότιηπαράδοσηcιυτήCιποτελούσετηνιιρώτηόι-

δασι<αλία του  Θεού  σε μια επίλει<τη ομάδα cιγγέλων.  Κατόπιν η γνώση αυτή μεταόόθηκε
στον  Αδάμ,  πέρασε στον  Νώε κι ύστερα στον  γενόρχη Αβραάμ.  Ο  Αβραάμ τη διέόωσε
cπουςΑιγυπτίουςκcιιμερικούςαι<όμηλαούςτηςΜέσηςΑνατολής,απ'όπουτηδιδάχθηκε
ο Μωυσής,

ΠαράτοότιαπcιγορευόταναυστrιράστουςΕβραίους-μάλιοταυπότηναπειλήλιΘοβο-

λισμού μέχρι Θανάτου- η εξάσκηση της μαγείας γνώρισε μεγάλη έξαρση Ί<ατά τους  προ-
χριστιανικούςχρόνους.Αργότεραηπαραδοσιcικήεβρcι.Ιι<ήμαγείαέγινεαναπόσπαστομέ-

ρος της ι<αμπαλιcπιι<ής παράδοσης.
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ΔΡΩΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣγΜΒΟΛΑ
Οιι<cιμπαλιστέςμάγοιει]ικαλούνταντηβοήθειατωνπνευμάτων,ηοιιοίαεπιτυγχcινότανμό-
νοχάρηστηγνώσητωνμυαιιtώνΙερώνΟνοιιάτων.Χωρήτηγνώσηcιυτήν-πουαρχικάαπα-
γορευότcwνακαταγρcιφει'-κανει'ςόενμπορούσεναελπι'ζειστηβοήθειατωνπνευμάτων.
Παράλληλα,οιμάγοιεπιόι'όοντανσεπροσφορέςκcιιΘυα'ες,πουπι'στειιανότιΘατουςβοη-
Θούσcwστηόιcιόιι<αοι'αεπικοινωνΊ'αςμετονκόσμοτωναγγέλωνκαιτωνόαιμόνων.Μάλι-
στα,ομεγάλοςΕβραι'οςφιλόσοφοςτου12ουαιώνα,Ραβι'νοςΜωυσήςΜα.ι.μωνι'όης(ΙΙ3}
1204)πι'στεωότιτοάρωματωνΘυμιcιμάτωνει'ναιιδιαι'τερααγαπηώστουςαγγέλους,ενώη
πιοαποόει<τήπροσφοράπροςταδαιμονιι<άπνεύματαει'ναιτοαι'ιια.

Ηκαμπαλιcπικήμαγει'αΦ{ετι'ζεταιμετηνπρcικτικήΚαμπαλά,nοποι'αμαζι'μετηδοyμα-
τική,  την  πραγιιατολογική  ι<αι την  άγραφη  Καfιπαλά,  cιποτελούν τα τέσσερα  τμήιιατα  που
συνθέτουνολόκληροτοι<αμπαλιστικόσύστημα.Ηπραι<τικήΚαμπαλάαΦtολει'ταιμετιιντε-
λετοιιργικήι<αιταλισμανήιιαγει'ααιαγει'αιιεχρήσημαγικώνφυλαΊ<τών,απότιινελληνική

ρι'ζαr€λ-απότηνοποι'απαράγονταιι<αιοιλέξειςr€λώ,rελειπ),ενώιιαράλληλαεξηγει'την
πνευματική σιιμασι'α του Νόμου του Θεού. Επι'σιις ορι'ζει τον τρόπο εξαγνισμού μέσω του
οποι'ουοΚαμπαλιστήςεmδιώκειναεξομοιώσειτηνψυχήτουμετηΘεότητα,μετcιτρέποντcις
τονι'όιοτουτονεαυτόσ'έναόργανοπροσευχήςπουέχειτηδυνατότnταναόραcπηοφαι'-

ρα του Ορατού Cιλλά και του Αόρατοιj.
ΣύιιφωναμετονΓάλλοαποι<ρυφιστήΠαπύς(1865-Ι916):«ΗΘεωρι'ατrιςιιραι<τικήςΚα-

jιπαλάσυνόέεταιιιετnγενικήΘεωρι'ατιιςμαγει'ας,όιιλαδήτηςένωσηςτιιςιόέαςκαιτου
cπjιιβόλουμέσαστηΦύση,στονάνθρωrιοκαιστοσύμπαν.Ηδράσηπάνωστασύμβολα,ει'-
νcuηόράσηπάνωστιςιόέεςκαιοταπνευματικάόντα(αγγέλους)».Βασικήεπιόι'ωξηλοιπόν
τουκαιιπαλιστήμάγουείναιναcισκήσειεπιρροήστουςτέσσερηι<αμπαλιστιι<ούςι<όομους
καιναεργαστει'μετιςδυνάμειςι<αιτιςει<δηλώσειςτουΘεού,πουοντιστοιχούνστονκαθέ-
να από αυτούς:

ΣτονΑρχετυπιι<όΚόοιιοήΚόσμοτωνΕι<πορεύσεων-πουCπrινι<αιιπcιλιCπικήορολογι'α
ονομάζεταιΑrίιλούθ-ει<όηλώνονταιταόέκα'ΑγιαΘε.ι.ι<άΟνόματα.ΣτονΜπρήπουει'ναι
οΚόσμοςτηςΔημιουργι'αςΊ<αιτωνΘρόνων,οιΘε.ι.ιtέςεκιιορεύσειςεκόηλώνονταιμέσωτων
ΔέκαΙαυρώνΑρχαγγέλων.Στοr€rίjρό,πουει'νcιιο1(όσμοςτηςΜορφήςι<αιτωνΑγγέλων,
εκδrιλώνονταιοιΘεΊ'εςεκπορεύσειςμέσααπόδιάφορουςτύποιιςπλασμάτωνπουονομό-

ζονταιΑγγελικέςΣτρατιέςήΧοροι'Αγγέλων.Τέλος,στονΑσο]'α,τονΚόσμοτιιςΔράσηςι<αι
της'γλης,οιΘε.ι.ι<έςεκπορεύσειςεκόrιλώνονταιμέσααπόταΔέι<αΚοσμιιtάΚέντρατουαν-

Θρώπινουσώματος,τουςπλανήτες,ταστοιχει'ακαιτασημει'ατουζωόιακούκύκλου.
ΟιονομcισΊ'εςόλωναυτώντωνΘε.ι.κώνεκπορεύσεων,μετιςμορφέςπουιJφι'cπανταισε

ιtάθεέναναπότουςτέσσερκι<αμπαλιcπιι<ούςκόσμους,εΊ'ναιΘεμελιώδουςσημασι'cιςγια
τηνεξάσκησητηςι(αμπαλιστιι<ήςμαγει'ας.Εξι'σουσηιιαντιι<έςΘεωρούνταιιtαιστηντελε-

τουρyιι<ήμαγει'cι,γιcιτι'ταονόματααυτόαιιοτελούνλέξειςόύναιιηςπουχρησιιιοποιήθηκαν

ευρύταταστιςιιαγΊι<έςεπικλήσειςι<ατάτοΜεσαι'ωναι<ιεξακολουθούνναΘεωρούντcιιιια-
νι'σχυρες.

ΤΟΔΕΝΔΡΟΤΗΣzΩΗΣΚΑΙΟΙΕΚΠΟΡΕγΣΕΙΣΤΟγΘΕογ
ΤαΙεράΟνόματαΘεωρούνταισηιιαντιι<άαπότουςΚαμπαλιστές,γιατι'εκφράζουνuςόιαφο-

ρετικέςόψειςτουενός,αι<ατάλιιπτου,ασύλληπτουκαπρόσωπουΘεού,πουαποκαλούνΆw

'04



Ο ΜΑΠΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ

Σοφ.Ο'ΑινΣοφ-λέξηπουσιιμcυ'νει«όίχωςτέλος»φανερώνεταιστονεβρα.ι.ι<όμυστικισμο

μεδέκαδιαφορετιΊ<έςόψειςτηςΘείαςπραγμcιτικότrιτας,οιοποίεςεκιιορεύονταιαπόαιιτόν.
Οιδέκααυτέςδιcιφορετιι<έςόψειςαποκcιλούνταιΣεφιρώθ(αριθμήσεις).ΗκάθεΣεφι-

ράαναπαριστάμιαφάσητηςεκδmλούμενηςαποκάλυψηςτου'ΑινΣοφ.ΚάθεΣεφιράεπί-
σηςέχειτοδικότηςσυμβολικόόνομαι<cιιπερικλείειολόκλrιροτομυαήριοτουΘεού.Συ-
νήθωςοιΣεφιρώθαπεικονίζονταιυπόμορφήδέντρου.Τοσχήμαπουπροι<ύrιτειονομάζε-
τcιιΔε'ντροrιιςΖωιί'ςκαιηκcιτcινόησήτουΘεωρείταιcικρογωνιcιίοςλίθοςγιατηνεξάσι<ηση

τηςπρακτικήςΚα;ιιταλά.ΟιΚαμιιcιλιCπέςιιιστεύουνότιμέσωαυτούτουσχήματοςερμηνεύ-

οντcιιταιιάντασεμιι<ροκοσμικόι<cιιμdι<ροι<οσμιι<όεnίπεδο.

Ανι<αιηιστορίατηςπροέλευσιιςτουΔέντρουτηςΖωήςχόνεταισταβάθητουχρόνοψ

τις  πρώτες  γρcιπτές  αναιρορές  τις  συναντάμε στο Ζοχάρ,  ένα καμπcιλιστικό  κείμενο που
άσκησεμεγάληεπιρροήστημεταγενέστερηι<αμπαλιστικήncιράδοσηκcιιγράφτηκεγύρω
στο1275απότονΙσnανόμυcπικισήΜωυσήτηςΛεόν.

ΤοΒιf}λι'οrηςΛαjιιrρόmrαGόιιωςονομάζεταιτοΖοχάρ,είναιέναείόοςμυστικιστιι<ού

μιιθιαορήματοςπουπεριγράφειτιςπερmλcινήσειςτουΤαλμουδιστήΣυμεώνμπενΖοχάι
καιτουγιουτουΕλιέζερ,κCιΘώςκαιτιςσυζητήσειςτουςγιατονΘεό,τnΦύοηι<cιιτηναν-

Θρώπινη ζωή.
ΗπιογνωστήερμηνείαπουδίνουνοιΚαμιιαλιcπέςγιατιςδέκαΣεφιρώθ,όπωςcιπεικο-

νίζοντcιιrιάνωστοΔέντροτηςΖωήςείναιηcικόλουθη:ηπρώτηΣεφιρά,ι]ουονομάζετcιιΚε'-

τερΕλιjώνήαπλάΚε'rερ,αναπcιριcπάτηδιάχυσητηςnρωτcιρχικήςενέργειcιςτουπcιντοδύ-

ναμουΘεούCποκενόσύμπcιν.Αποτέλεσμαι:ηςδιάχυσηςαυτήςήτcwηΔημιουργίατουκό-
σμου.ΗλέξηΚε'τερσημαίνει«Στέμμα»καιγι'αιιτόάλλωστεηΣεφιράαυτήβρίσ<εταιστην
κορυφή του Δέντρου της Ζωής.

ΤοΚέτερόιαχέεταιι<cιτόπινστηόεύτερηΣεφιράτουΔέντρου,πουονομάζεταιΧοιψάχ

ήrσοιtμάχ.ΗΣεφιράcιυήαντιπροσωπεύειτηΣοφίατουΘεούκcιισιιμβολίζατηδύναμη
πουδόθηκεcποσύμπαν,ώστεναμπορέσειναόιcιτηρήσειτηδημιουργικήτουκατάσταση.

ΗΧοκμάχδιcαέεταιμετησειράτηςCπηντρίτηΣεφιρά,πουονομdζετcιιΜπινάχ,καιη

οιιοίαεκφράζειτηνΕιιφυ.fακcιιτηδυνατότητατωνπραγμάτωνναπαίρνουντηνπραγματική
τουςμορφήι<αιναεμφανίζονταιμέσαCπηΔnμιουργία.

Οι τρεις  «υψιιλότερες»  Σεφιρώθ λοιιιόν  (Κέτερ,  Χοκιιάχ και  Μιιινάχ)  συμβολίζοιιν τη

Θείαπνοήπουμετουσιώνειτοάχρονοκενόσεύλmόίνοντάςτουταυτόχρονατηδυνcιτότιιτα
ναυπάρξεικαιναεκφρcιστεί.ΜέσααπότιςτρειςcιυτέςΣεφιρώθ,ο'ΑινΣοφαρχίζειναει<-

φράζει τον εαυτό τοιι.
ΟιτρειςεπόμενεςΣεφιρώθεκφράζουντοπνευιιατικόεπίπεδοκcιικυβερνώνταιαπότn

δύνcιμητrιςΣεφιράΜπινάχ.ΗΕυφυ.ί.αnουσυμβολίζετcιιαnότηνΜnινόχ,όιcιχέετcιιστηΧε-

σε'νr που αντιπροσωπεύει το'Ελεος και την Αγάπη.
ΚcιτόπινδιcιχέεταιστηΣεφιράπουονομάζεταιΛ/rινήrκεμι7ουράχκαισιιμβολίζειτηΔύ-

ναμηηοnοίασυνήθωςεκδιιλώνεταιστrιναυστηρήκρίση.ΑκολούθωςηΜrιινdχδιcιχέεται
στηΣεφιράΤιψε'ρεαπουαναπcιριστάτηνΟμορφιά(ηΣειριράCιυτήονομάζεταιεrιίσηςκcιι

ΡαχμαμώκαιcιναrιαριστότηΣυμπόνια).ΗδιάχιισητηςΜπινάχστιςτρειςαυτέςΣεφιρώθ

μnορείναειδωθείωςηεκδήλωσητηςδυνητικήςέι<φρασηςτωνπρcιγμότων,πουειιιτυγχά-
νεταιχάρηστησυνεργασι'ατηςΑγάπης,τrιςΙΦ(ύοςι<αιτr`ςομορφιάς.

ΟιεπόμενεςτρειςΣεφιρώθαναπcιριστούντοναστρικόκόσμοκσικυβερνώνταιαπότη
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δύναμη της Τιφέρεθ, η οποία όιcιχέεται στη Λ/εrσάχ, που εκφράζει την γπομονή ι<αι τη Νί-
ι<η. Ακολούθως η δύναμη της Τιφέρεθ διαχέεται στη Σεφιρά Χοό, που συμβολίζει τη Μεγα-
λειότητα της Χάρης του Θεού. Τέλος η Τιφέρεθ όιαχέεται στη Σεφιρά Γjεσόότ, που σημαίνει
«Θεμέλιο» και νοείται ως η ύπαρξη του αόρατου ι<όσμου που βρίσκεται σε διαρκή αλλαγή.

Η τελευταία Σεφιρά,  που βρίσκεται στη βάση του Δέντρου της  Ζωής,  είναι η  Μαλjtούr

που ονομάζεται επίσης ι<cιι Σεκινάχ και σημαίνει «Βασίλειο». Μόνον αφού ο Θεός έχει διcι-
χυθεί σε όλες τις Σεφιρώθ, φτάνοντας στη Μαλι<ούτ, έχει αυτοεκφραστεί πλήρως. Γιατί στη

Μαλι<Ούτ ο Θεός μπορεί πλέον να ει<φραστεί στο υλικό επίπεόο των αισθήσεων.
Οι ι<αμπαλιστές μάγοι, έχοντας εντρυφήσει στα μυστιι<ά του Δέντρου της Ζωής, προχω-

ρούν στο επόμενο Θεμελιώόες βήμα της τέχνης, που είναι η προσαρμογή των δέι<α Θε.ι.κών
Ονομάτων πάνω στο Δέντρο. Γιατί τα Σεμότ iπως αποι<αλούνται τα Θεία Ονόματα- σχη-

ματίζουν την ψυχή των Σεφιρώθ.
Για νcι αποι<αλύψει τα δέκα Θε.ι.ι<ά Ονόματα,  ο Καμπαλιστής  ει<τός  από άριστη γνώση

της εβρα.ι.κής γλώσσας χρειάζεται να γνωρίζει ι<αι τους όιόφορους τρόπους με τους οποί-

ους μπορεί να αναδιατάξει τα γράμματcι μιας λέξης ή να επιλέξει τα σωστά γράμματcι από
κάποια φράση, ώστε να προκύψει ι<άποιο όνομα δύναμης. Πρέπει όηλαδή να γνωρίζει σε

βάθος την τέχνη των μετcιΘέσεων, που ονομάζεται ΓκεμάΓρια, την τέχνη των μεταλλάξεων
ι<αι των συνδυασμών, που ονομάζεται  Γεμοί/ρά, καθώς ι<αι την τέχνη που καθορίζει το χα-

ρακτήρα των συμβόλων, που ονομάζεται Λ/οrάριjtον.
Οι γνώσεις cιυτές είναι απαραίτητες σε όποιον εξασι<εί την πρακτιι<ή Καfιπαλά, γιατί μό-

νο χάρη σε αυτές μπορεί να προσδιορίσει τα δέι<α Σεμότ  (τα Θε.ι.κά Ονόματα), την πανί-
σχιjρη επιρροή των οποίων μπορεί να χρησιμοποιήσει για μαγιι<ούς σκοπούς.

ΤΑ ΙΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑΉ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΟγ ΘΕΟΥ
Το δέι<α Ιερά Ονόματα όπως αντιστοιχούν στις Σεφιρώθ του Δέντρου της Ζωής, Θεωρούνται
από τους  Καμπαλιcπές  ενδύμcιτα ή όργcινα του  αρχέτυπου ι<ι έχουν τη όυνατότητα νcι επι-

όρούν σε όλα τα όημιουργήματα. Και το ιtυριότερο έχουν εξουσία πάνω στις εννιά τάξεις
των αγγέλων, στους πλανήτες και τους ανθρώπους. Τα δέι<α Σεμότ σύμφωνα με τον Παπύς
είναι τα αι<όλουθα:

Το πρώτο Θε.ι.ι<ό όνομα είναι Εεγιε'. Πολλοί Καμπαλιστές πιστεύουν ότι η λέξη αυτή προ-
έρχεται από την ελληνιι<ή λέξη αεj' (πάντα). Η μυστιι<ή γραφή του είναι τρία Γιόντ  (γράμμα

της εβρα.ι.ι<ής αλφαβήτου), που τοποΘετούνται ι<ατά τρόπο, ώστε να σχηματίζουν τρίγωνο. Η
Σεφιρά που αντιστοιχεί στο Εεγιέ είναι η Κέτερ.

ΤΟ πρώτο Σεμότ περιγράφει την απλούστερη ουσία της αόρατης Θεότητας.'Εχει εξου-
σι'α στην τάξη των Σεραφείμ και απονέμει το δώρο της ύπαρξης σε όλα τα πράγματα που

γεμίζουν το σύμπαν. Η ιόιαίτερη διάνοια αυτού του ονόματος καλείται Μεrαrρόν (Ο Πρίγκι-
πας των 'Οψεων) που έχει ως αποστολή να παρουσιάζει όλα τα πλάσματα μπροστά στο Μο-
ναόιι<ό Πρίγι<ιπα. Μέσω του Μετατρόν ο Κύριος μίλησε αον Μωυσή.

ΤΟ όεύτερο όνομα είναι  rjα.  Αντιστοιχεί Cπη  Σεφιρά ΧΟι<μάχ ι<ι ει<φράζει τις  ιδιότητες

της πρωτογέννητης Θεότητας. Εξουσιάζει την τάξη των Χερουβείμ, που οι Εβραίοι αποι<α-
λούν Οφανείμ,  δηλαόή Μορφές ή Τροχούς.  Επιόρά στον έναστρο ουρανό ι<ατασι<ειιάζο-
ντας άπειρες εικόνες, διαλύοντας έτσι το χάος της ύλης. Η ιόιαίτερη όιάνοια του είναι ο Ρα-

ζjr]'λ, που υπήρξε ι<ιιβερνήτης του Αδάμ.
Το τρίτο Σεμότ είναι /ΕΒΕ. Το όνομα αυτό είναι ένα από τα πιο μυστιιριώδη της εβρα.ι.ι<ής
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παράόοσιις.  Θεωρείτcιι ότι είναι τόσο ισχυρή λέξη,  που  η σωστή προφορά τιις  μπορεί να
δώσει σε όποιον τrιν εκφράσει,  το κλειόί για όλες  τις  ανθρώπινες  κcιι ΘεΊι<ές  γνώσεις.  Οι

Ισρcιrιλίτεςδεντηνπρόφερανποτέι<αιμόνονοΑρχιερέcιςτηνέλεγεμιαφοράτοχρόνο.Το
όνομα JΕΒΕ cιντιστοιχεί στη Σεφιρά Μπινάχ. Εξουσιάζει την τάξη των Θρόνων  (Αραμπίμ:
Πανίσχυροι'Αγγελοι).ΣχετίζεταιμετονΚρόνοκαιδίνειμορφήστηρευστήύλη.Οιδιάνοιες
του είνcιι ο Ζαφοε'λ, κυβερνήτης του Νώε κι ο Ζοφιε'λ, ι<υβερνήτης του Σεμ.

Το τέταρτο όνομα είναι Ελ. Το Σεμότ αυτό cιντιστοιχεί Cπη Σειριρά Χεσέντ. Εξουσιάζει

τηντάξητωνΚυριοτήτων(Χcισμαλείμ).ΚυβερνάτονπλανήτηΔίαι<cιιμπορείναόημιουργή-
σειομοιώματαανθρώmνωνμορφών,Χαρίζειπραότητακαιειρήνηστοιιςcινθρώπους.Ηιδι-
αίτερη διάνοια του ονοιιάζεται  Τσαντκιε'λ κcιι ήτcιν κυβερνήτης του Αβραάμ.

Το πέμιιτο όνομα είνcιι Ελοrμ rιtιjιπόρ. Η Σεφιρά που του αντιαοιχεί είναι η Γκεμπου-

ράχ.ΣυιιβολίζειτηνΙαύκαιτηΔιι<αιοσύνη,γιατίμέσωαυτούεκφράζετcιιοΠαντοόύναμος
ΘεόςπουτιμωρείτιςαμαρτίεςτουΚακού.Κcιλείταιεπίσr`ςκαιΠάχαιJrκcιισυμβολίζειτοΔέ-

ος. Κυριαρχεί cπην τάξη των Εξουσιών  (Σεραφείμ).  Είναι ι<υρίcιρχος του 'Αρη κι έτσι επη-

ρεάζειτουςπολέμους.ΗιδιαίτερηόιάνοιάτουείναιοΚcψαιι'λ,οκυβερνήτrιςτουΣαμψών.
ΤοέκτοόνομαείναιΕλόα.ΣυνόέεταιμετηΣεφιράΤιφέρεθ,σημαίνει«Ξύλοτηςzωής»

καιεξουσιάζειτηντάξητωνΑρετών(Μαλαχείμ).Είναιι<ύριοςτοιι'ΗλιουκCιιχαρίζειτηΛάμ-

ψηι<cιιτηΖωή.Επίσηςείναιηβcισικήαιτίαύπαρξηςόλωντωνμετάλλων.Οιιδιαίτερεςδιd-
νοιες  του  είναι  ο Ραφαfίλ,  ι<υβερνήτης  του  Ισαάκ ι<αι του Τοβία ι<ι ο άγγελος  Φελιtίλ,  κιL

βερνήτης του Ιακώβ.
Το έβδομο όνομα είνcιι  Τεrραyράμμαrο Σαβαόθ ή Αόωνάι Σαβαόθ (Θεός των Στρα-

τιών ή ο Κύριος των Δυνάμεων). Αντιστοιχεί αη Σεφιρά Νετσάχ κι cιντιπροσωπεύει τη Δι-
καιοσύνη  και  τrιν  Αιωνιότητα  του  Θεού-Ει<δικιιτή.  Εξοιισιάζει  κι  ενεργεί  μέσω  της  τάξης

τωνΑρχών(Ελοχίμ:Θεοι).ΕίνcιικύριοςτηςΑφροόίτηςι<αιόημιουργείταφυτά.Οιιόιαίτε-

ρεςδιάνοιεςτουείναιοΧανιιι'λκιοάγγελοςΣεριρε'λ-ήσύμφωναμεάλλους-οJ(ερβιι]'λ,
κυβερνήτης τοιj Δαβίδ.

Το όγόοο όνομα είναι Ελοχι'μ Σαβαόθ κι εκφράζει τον Θεό της Διι<cιιοσύνης, του Ελέ-

ουςι<αιτηςΕιρήνης.ΑντιστοιχείστηΣεφιράΧοό.Εξουσιάζεικιεπενεργείμέσωτηςτόξης

τωνΑρχcιγγέλων(ΜπενΕλοχι'μ,δηλαδήΓιοιτουΘεού).ΕίναικύριοςτουΕρμήι<cιιμέσωαι+
τού χcιρίζει ομορφιά,  Ευπρέπεια ι<ι Ευφράδειcι.  Ασι<εί ιόιαίτερη επιρροή στη γέννηση των

ζώων. Η διάνοια του είναι ο Μχαι7'λ, κυβερνήτης του Σολομώντα.
ΤοένατοόνομαείνcιιΣαόάιι<ιαντιcποιχείστονπαντοδύνcιμοΘεόοοποίοςικανοποιεί

κάθε εmΘυμία. Πολλές φορές συνcιντάμε το ένατο Σεμότ ι<cιι ως Ελ Χάι (Ζων Θεός). Αντι-

cποιχείστηΣειριράΓιεσόδτ.ΕξουσιάζεικιεπενεργείμέσωτηςτάξηςτωνΑγγέλων(Χερου-

βείμ).  Είναι  κύριος  της  Σελήνης  κcιι  μέσω της  επίδρασής  τιις  χcιρίζει  τrιν  Ανdπτυξη  αλλό
ι<cιι  την  Παρcιι<μή  σε  όλα  όσα  υπάρχουνι  Επίσrις  εξουσιάζει  τους  φύλαι<ες-cιγγέλους  κcιι

τουςόιανέμειστουςανθρώπους.ΗιόιαίτερηδιάνοιατουείναιοΓαβριι7'Λ,Οπροστάτηςτου
Ιωσήφ, του Ιησού του Ναυή ι<αι του Δανιήλ.

Το όέκατο όνομα είνcιι Αόωνάι Με'λεχ (Κύριος και Βασιλεύς). Η Σειριρά που του cιντι-

στοιχείείναιηΜαλκούτ.ΚυριαρχείστηντάξητωνΕυλογημένωνΨυχών,πουcWκcιιείναιη
κατώτερη στις  ιερcιρχι'ες, χαρίζει στοιJς  ανθρώποιJς  τη δυνατότητα ι(Cιτανόησrις  των πραγ-

μότων.ΗιδιcιίτερηδιάνοιατουΑόωνάιΜέλεχονομάζεταιΜεrαλjνή-σύμφωναμει<άποι-
ους- Σάνταλφον και ήταν ι<υβερνήτιις του Μωυσή.

Στηντέχνητηςι<αμπαλιστιι<ήςμαγείαςταδέκαΘε.Ικάονόματαέχουνμεγάλησημασία,
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γιατί ι<άθε ένα από αυτά εκφράζει μια ιόιότητα του Θεού, όηλαόή έναν ενεργrιτικό νόμο της
Φύσηςκιέναπαγι<όσμιοι<έντροδράσης.ΑνόπωςπιστεύουνοιΚαμπαλιcπές,τοιtάθεγράμ-

μαείναιαπόμόνοτουμιαόύναμηδράσης,ητοποΘέτησητωνγραμμάτωνμαζίύμφωναμε
ορισμένους μυστικούς ι<ανόνες-όημιουργεί ενεργιιτιι<ά ι<έντρα όύναμιις , που μπορούν να
όράσουν με αποτελεσματικό τρόπο, όταν ενεργοποιηθούν από τη Θέληση του μάγου.

'Ετσι, αφού σύμφωνα με την καμπcιλιστική παράδοση όλες οι Θει'ες ει<όηλώσεις ύηλα-

όή όλες οι πράξεις και όλα τα όντα-συνόέονται μεταξύ τους, το να ενεργοrιοιήσει ιtανείς

μια από αυτές τις ει<όηλώσεις, ει'ναι σαν να δημιουργει' ένα ρεύμcι πραγμcιτικής όράσης, το
οποίο δονει' Ολόκληρο το σύμπαν.

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤQΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Εξίσου σημαντικά cπ.ην ι<αμπαλιστική μαγεία Θεωρούνται ι<αι τα ονόματα των 72 Αγγελιιtών
Πνευμάτων, που οι Εβραίοι ονομάζουν Σεμα/jφο'ρες. Τα 72 τρισύλλαβα αγγελιι<ά ονόματα
οχηματι'ζονται με μια ιόιαι'τερη ι<αμπcιλιστική μέθοδο, που εφαρμόζεται στους στίχους  19, 20
και 21  του  14ου ι<εφαλαι'ου της  Εfόόοίt. Στο εβρα.ι.ι<ό ι<είμενο ο ι<αθένας από τους στι'χους

αυτούς αποτελει'ται από 72 γράμματα.
Ο πιο συνήθης τρόπος ανεύρεσης των 72 αγγελικών ονομάτων -που ιtαταγράφονται σε

ιόιαίτερο τμήμα του κεφαλαίου αυτού-είναι ο εξής: οι τρεις στίχοι του  14ου ι<εφαλαίου της
Εfο'όου γράφονται σε τρεις γραμμές. Κατόπιν παι'ρνουμε το πρώτο γράμμα από αριστερά
του  19oυ και του 20oύ στίχου και το πρώτο από όεξιά του 20ού. Αυτά τα τρίcι γράμματα δη-
λώνουν την ιδιότητα του πνεύματος.

Επαναλαμβάνοντας  τη  διαόιι<αcn'α αυτήν,  έχουμε τις  72 ιδιότιιτες  των Θείων Αρετών.
'Επειτα στην ιtαθεμία από τις  72 λέξεις-ιόιότητες που έχουν προκύψει, τοποΘετείται ως ι<cι-

τάληξη ένα από τα όυο μεγάλα Θε.ι.κά ονόματα, που είναι το Jάχ και το Ηλ.Έτσι σχηματίζο-
νται τα τρισύλλαβα ονόματα των αγγέλων, το καθένα από τα οποι'α περιέχει το όνομα του
Θεού αλλά ι<αι την ιδιότητά του.

'Αλλοι Καμπαλιστές για να σχηματι'σουν τα ονόματcι των 72 αγγέλων, παι'ρνουν το πρώτο

γράμμα ι<άθε λέξης  που  βρι'σκεται στrιν  αρχή των  τριών στίχων του  Ι4ου  κεφαλαίου  της
Εfο'όου ι<αι προσθέτουν ι<ατόπιν ένα από τα δυο Θεία ονόματα. Ακολουθώντας τη όιαόιι<α-
σι'α αυτήν ι<ι αιραιρώντας ι<άθε φορά τα γράμμcιτα που έχουν χρησιμοποιηθει', φτάνουν στο
ποΘητό αποτέλεσμα.

Βέβαια υπάρχουν αρι<ετοι' ακόμη τρόποι για να προκύψουν οι 72 Σεμαμφόρες. Μερι-
κοι'απόαιιτούςβασι'ζονταιστηχρήσητωνJ7Jνά(ωνΓουΖιρούφκαιστουςΠι'ναjίεςΓωνΕναΑ-
λανών. Οι Πι'ναjtες rου Ζ]ρούφ αποτελούνται από 1 Ι οριζόντιες ιtαι 22 ι<άθετες στήλες γραμ-

μάτων, ενώ οι Πj'ναjGες Γων ΕναΜανών από 22 οριζόντιες και 22 ι<άθετες.
Τα 72 αγγελιι<ά πνεύματα διοιι<ούν τους αντίστοιχους πεντανούς του ζωόιακού ιtύκλου

και η επι'κλησή τους ή η χρήση των ονομάτων τους για την κατασι<ευή μαγιι<ών σφραγίόων
είναι Θεμελιώόους σημασίας στην καμπαλιστική μαγει'α.

Εκτός από τα 72 ι<ύρια αγγελικά πνεύματα ι<αι τα δέκα Ιερά Ονόματα του Θεού, οι κα-

μπαλιστές μάγοι επικαλούνται πληθώρα άλλων πνευμάτων. Πιστεύοιιν όε ότι ο αριθμός των
πνευμάτων αυτών είναι τουλάχιστον αντι'στοιχος με τον αριθμό των cινθρώπων.

Τα ονόματα των πνευμάτών αυτών προι<ύπτουν από τις Γραφές, αφού εφαρμοστούν αα
κείμενα οι απαραίτητες μεταθέσεις γραμμάτων. Ο γενιι<ός ι<ανόνας ει'ναι ότι οπουδήποτε
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μέσασ™ΓραφέςεκφράζετcιικάrιοιονόημαΘε.ικ*ουσίας,cιπόεκείνοτομέροςμπορεί
ναιιροκύψειέναΘε.ικόόνομα.ΑντίστοααόrιουαναφέρεταιτοόνοματουΘεού,εκείcιπο-
ι<cιλύπτοντcιιοιιδιότητεςι<cιιοιδυνάμειςnουτουανcιλογούwΤέλος,όπουανcιφέρο™οι
ιόιότιιτεςκάποιουιινεύματος,αnόεκείβγcιίνειι<αιτοόνομάτου.

ΕίναιβέβαιαπάγmcιντίληψητωνΚαμπαλιστώνότιταονόμcmτwπνευμάτωνπουcιπο-
καλύπτονταιcιπότιςΓραφές,δενείναιταπραγματικάαλλόαπλώςεκφράζοιιντκιδιότιιτες,

τΒαρετέςήτιςεξουσίεςτους,τιςοnοίεςομόγοςπρέnειναειιικcιλεστείγmναεπιτύχειτο

σκοπότου.Καιιτόγιcιτί,ενώοιΚcιμιιcιλισtέςmστεύουνότιείwμέσαστκδυνcιτότητεςενώ
αγνούκcιιφωτισμένουανθρώπουναεπιβάλειονόμcιτασταπνεύμcιτcι,εντούτοκέwόνομα
πουμιιορείνοεκφράζειτηφύσητηςΘεότηταςήτηνcιρεήτηςαγγελικ*φύσης,δwμιιο-

ρείναπροφερθείcιπόκαιιίαcινθρώπινηφωνή.
Γιατηνανεύρεσητωνονομάτωντωνιινειjμότων-cιγαθοnοιώνήφθοροποιών-,οιΚα-

μπcιλιστ*χρησιμοποιούνδυοnίνακες,nουcιποτελούνταιαrιόοριζόντιεςκcιικάθ™σή-
λεςεβρα.ι.κώνγραμμάτων.Οπρώτοςπίνακcιςέχει9οριζόντιεςκcιι24κάθετ*στήλ*κcιι
χρησιμεύειγιατιινεξεύρεσητωνονομάτωντωνπνευμάτωνπουαντιστοιχούνστουςπλcινή-
ι:ες.ΟόεύτεροςπίνακcιςπουαπcιρτίζετcιιcιπόΜοριζόντιεςκαι24κόθετ*σήλες,δίνει™
ονόμcιτατωνnνευμάτωνrιουcιντιστοαούνστοζώδια.
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Αρχι'ζονταςαπόκάποιοαγγελιι<όήΘει'οόνομαστηστήλητωνγραιιμάτωνπουκατεβcιι'-
νουνι<αιπαι'ρνονταςκατόπwταγράμματαπουαντιστοιχούνστουςπλανήτεςκαιταζώόια
ΤτΞ:ηπξνηε:ημλ6Τήω.:έ=:ΟΚύnτοwαον6μαςατων;έλ-ί;.:;Ξ:^*ν"Ξ:α`οΠπ^οΞ:ηΞ:ςο#Ξετταα,ζηώbκ`αα.
τάληξη Ψ ή -Jάχ.

Αντι'στροφαξεκινώνταςαπότηστήhτωνγραμμάτωνπουCινεβαι'νουνι<cιιιιαι'ρνοντας
κατόπwταγράμιιαταπουαντιστοιχούνστουςπλανήτεςι<αιταζώόια,προκύπτουνταονό-

μcιτατωνόαιμονιι<ώνπνευμάτων,cιφούπροCπεθει'ηκcιτάληξη-πλ.
ΟιΚαμπαλιστέςκατατάσσουντααγαθοποιάαyγελικάπνεύματασετρι'αει'όη,ταοποι'α

διαχωρι'ζουνσεεννήτάξειςιΤοπρώτοει'όοςαγγέλωνονομάζεταιγπερουράνιο.Τααγα
Θοποιάπνεύματατουόεύτερουει'όουςονομόζονταιΚοσμι<οΓΑγγελοιήΟυράνιεςΔιάνοι-
ες.Στοτρι'τοει'όοςανήκουνοιΑόρατεςΔυνάμεις.

Αντι'στοιχαι<ατατάσσοwταόαιμονικάπνεύματασεεννέατάξεις,αντι'Θετεςιjετιςεννέα
τάξειςτwαγγέλων.Οιτάξειςτωνφθοροποιώνπνευμάτωνει'ναι:Ψεύτιι<οιΘεοι',Πνεύματα
τουΨεύδους,ΣκεύητιιςΑνομι'ας,ΣκεύητιιςΑιιάτης,ΑέρινεςΔυνάμεις,Στρι'γγλες,Κατή-

γοροι και Πειρασμοι'.
Τοτελετουργιι<όμέροςτηςκαιJπαλιστικήςμαγει'αςcιφοράτηνεπι'κλησητωνπνευμάτων

ήτWονομάτωτουΘεού,απόταοποι'αομάγοςπροσδοκει'βοήθεια.Γιατηνειιι'Κλησηχρει-
άζεταιναακολουθηθούνιόιαι'τερεςπροετοιμασΊ'εςεξαγνισμούι<αιναεπιλεγούνοικατάλ-
λrιλεςμέρεςκαιώρες,πουει'ναιευνο.ι.κέςymτηνι<άθετελετή.

Ομάyοςεπικαλει'τcιιτοπνεύμαπροφέρονταςτοόνοιιάτουmαπαγγέλλονταςτονψαλμό
πουτουαντιστοιχει'.Οιλέξειςόύνcιμηςπουχριισιμοποιούνταιγι'αυτόντοσκοrιόει'ναι-όιιως
mστεύουνοιΚαμπαλιστές-τόσοιΦtυρέςαπόμόνεςτους,ώστεμπορούνναόονήσουνκα-
τάλληλαολόκλιιροτοσύμιιαν,πουανταποκρινόμενοΘαικανοποιήσειτηνεπιθυμι'ατους

Μιααι<όμηπολύσιιμcιντικήι]τυχήτηςκαμιιαλιστικήςμαγει'αςει'ναιηκcιτcισιtευήφιιλα-
χτώνκαισφραγι'όwΤαφυλαχτάκαιοισφραγι'όεςπουφέρουντουςιόιαι'τερουςχαρcιmή-

ρ*τwπνευμάτωνπιστεύεταιότιμπορούνναπροι<αλέσοιινπροςχάρητουιtατασι<ευcιστή
τοιιςτιςιόιότrιτεςι<αιτιςόυνάμειςτωνανάλογωνιινευμάτων.

Οιι<αιιπαλιστιι<έςσφραγι'όεςι<ατασκευάζονταιτηνι<ατάλληληημέραι<αιώραπουcιντι-

στοιχει'στοι<άθεπνεύμαΤουλιι<όκατασι<ευήςτουςπρέπειναει'ναιπάντοτεσυμβατόμετο

πνεύμαστοοποι'οαπευθύνονταιΠάνωτουχαράζοντcιιήω<εόιάζονταιοιιόιαι'τεροιχαρα-
ι<τήρ*τουπνεύματος.Οιχαραι<τήρεςαυτοι'ει'ναισύμβολαπουπροέρχονταιαπόόιάφορες

μαγικές γραφές ,
ΗαρχαιότερηπαράδοσηΘέλειτιςσφραγι'δεςχαραγμένεςμετηναρχαι'αγραφήτου

Μωυσή.'Ομωςμπορούνναφτιcιχτούνι<αιμειιολλούςάλλοιιςτρόπους,χρησιμοποιώντας
σύμβολατιιςΟυράνιαςΓραφής,τηςΑγyελικήςΓραφήςMαλαχώήτηςγραφήςπουονο-

μόζΞ.αι Πέρασμα του Ποταώύ.
Έναςπολύι<οινόςτρόιιοςοχrιματισμούτωνχαραιtτήρωντιιςεκάστοτεσφραγι'όας,συ-

νι'σταταιστησυγκέντρωσητωνγραμιιάτωνπουαποτελούντοόνοματουπνεύματος,ώστενα
σχιιματι'σοιινέναενιαι'οσύμπλεγμα.'Ομωςοπιοαποδει<τόςαrιότουςΚcιμπαλιστέςτρόπος
κατασκευής σφραγι'δων ει'ναι ο αι<όλουθος:

Τα27εβραι.κάγράμματαχωρι'ζονταισετρειςομάδεςτωνεννέαγραιψάτων.Ηπρώτη
ομάόααντιστοιχει'στο™ιιονούςαριθμούςκCιιτανοητικάπράγματακαιαποόι'δεταιστιςεν-
νέατάξειςτwαγγέλων.Ηόεύτερηαντιστοιχει'στιςδει<άόεςκαιταουράνιαπράγματακαι
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αποόίδεται  στις  ουράνιες  σφαίρες.  Η  τρίτη  cιντιcποιχεί στις  εκατοντάόες  ι<cιι τcι  κατώτερα

πράγματα.
Για το σχrιματισμό των  σφραγίδων τα γράμματα τοποΘετούνται σε έναν  πίνcιι<α τριών

οριζόντιων και τριών ι<άθετων Θαλάμων.'Εξω από τον πίναι<α, σχηματίζονται με την τέχνη
του Λ/οrάρι+ίου -κι ανάλογα με το όνομα του εκάστοτε πνεύματος- εννέcι ιόιαίτερα σύμβο-
λα με τελείες οι οποίες παραπέμπουν στο εκάστοτε γράμμα του πίναι<α.'Ετσι προι<ύπτει μια
ιόιαίτερη γραφή συμπλέκοντας τους χαρακτήρες, ώcπε να σχημcιτίσουν τρία νέα σύμβολα.

Παρά το γεγονός ότι η καμπαλιστική μαγεία άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή στη δυτική
τελετουργιι<ή μcιγεία που  γνώρισε μεγάλη έξcιρση ι<ατά το Μεσαίωνα,  οι πr`γές  που  σχετί-

ζονται με την τέχνη αυτήν είναι ελάχιστες.
Προσπαθήσαμεναόώσουμεμιαόσοτοδυνατόνπιοπεριεκτικήπεριγραφήτωνμεθόόων

καιτωνπρcικτιι<ώνπουΘεωρούνταιοιβασικότερεςστηνκcιμπαλιστικήμαγεία.Qστόσοητέ-
χνηαυτήείναιτόσοπερίπλοκηκαιαπαιτείτόσοβαθιάγνώσητουευρύτερουκαμπαλιcπικού
συστήματος, που οποιαδήποτε αποσπασματική προσέγγισή της όεν μπορεί πcιρά να είναι
ελλιπής.

Παρ'όλααυτά,αιtόμηι<αιησύντομηαυτήαναφοράστηνι<αμπαλιστικήμαγείαείναιαρ-
κετήγιανακάνεισαφήτημεγάληι<αικατcιλυτικήεπίόρασήτηςστηγέννησηκcιιεξέλιξητης

μαγείας του δυτιι<Ού κόσμου, από την εποχή της εμφάνισης του καμπαλιστικού συοτήμcιτος
μέχρι την εποχή μας.

ΤΑ 72 ΑΓΤΈΛΙΙα οΝΟΜΑΤΑ
Τα 72 αγγελικά ονόματα, Οι ιόιότητες που τους αποόίδονται καθώς και οι ψαλμοί που τοιις
αντιστοιχούν, είναι τα εξής:

Βεχουιάχ:     'γψιστος  Θεός  και υπερυψωμένος,  υπεράνω όλων των πραγμάτων.  Πνεύμα
οξύ ι<αι παθιασμένο με τις επιστήμες ι<cιι τις τέχνες, ικανό να αναλάβει ι<cιι να

όιεκπεραιώσει τις  πιο όύσιtολες  αποστολές. ΤΟυ αναλογεί ο 5oς  m'χος  του

3ου Ψαλμού.
rιελμίΑ:           Επίκουρος θεός. Πνεύμcι πρόωtαρο κι ευγενικό, που εξουσιάζει τcι ερωτικά

συναισθήματα.  Κατευνάζει τις λα.ι.κές  εξεγέρσεις ι<cιι ιtατατροπώνει τους  επι-

τιΘέμενους  (20ός στίχος του 2/ου Ψαλμοίj).

ΣπαήΑ..           Θεός, ελπίδα όλων των δημιουργημάτων. Πνεύμα φιλάληθες και πρόθυμο να
προσφέρει τις υπηρεσίες του. Προαατεύει από τα άγρια Θηρία ι<αι υπερνικά

τη Θλίψη (2ος στίχος του 90ού Ψαλμου').

ΕΆεμιάχL.          Κρυμμένος  θεός.  Εξουσιάζει τcι ταξίόια κcιι τις  θαλάσσιες  αποcπολές. γπο-
όεικνύει τους προδότες και ι<ατευνάζει τα βάσανα του πνεύματος (4ος cπίχος
του 6ου Ψαλμdύ).

ΜαααάχL`    Θεός-σωτήρ. 'Αρχοντας της απόκρυφης γνώσης και των Θεμάτων που αετί-
ζονται με τη Θεολογία ι<cιι τις τέχνες. Προσφέρει αρμονία κcιι ειρήνη (4ος στί-
χ!ος του 33ου Ψαλμού).

Λελαπ'Α..         γμνούμενος θεός. Χαρίζει το δώρο της αγάπης, της ψήμης, της γνώσης, του
πλούτου  κcιι  της  επιδεξιότητας  στις  τέχνες.  Γιατρεύει  όλες  τις  ασθένειες

(t 1 ος στίχος του jοι; Ψαλjιώ).
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Αχα-άχ:           Καλός ι<αι υποιιονετικός θεός. Αποκαλύπτει τα μυστιι<ά της Φύσης και χαρί-

ζει υπομονή (8ος στίχος του  /ί}2οι; Ψαψοί;).
Κέχεπfλ.         Λατρευτός θεός. Εξουσιάζει την πρόοόο της αγροτιι<ής παρcιγωγής κι εμπνέ-

ει τον άνθρωπο ώστε να υιιjωθεί προς τον Θεό. Διώχνει τα ιtαι<ά πνεύματα ι<αι
χαρίζει την ευλογι'α του Θεού (6oς στίχος του J4ου ΨαΑμου?.

Ααάn:               Θεός της ευσπλαχνι'ας. Χαρίζει ι<αλή πίστιι ι<αι συμφιλιώνει τους cινθρώποιις ,

Βοηθά στην εκπλήρωση των υποοχέσεων, ενώ χαρι'ζει την εύνοια των ισχυρών
ι<αι την ευσπλαχνία του Θεού (6oς στίχος του 24ου ΨdλμούJ.

ΑΑαάάχL.          Θεός  σπλαχνιι<ός.  Χαρίζει  ι<αλή τύχιt κι  επιτυχ]'α στις  επιχειρήσεις.  Βοηθάει

στη συγι<άλυψη των αόικημάτων (22ος στίχος του j2ου Ψάλμοί;).
Λαουιάχ;.        Θεός υμνούμενος και υπερυψούμενος. Βοηθάει cπην επίτευξη της νίι<ης ι<αι

χcιρίζει προστασι'α από τους ιtεραυνούς  (50ός cπίχος του  /7ου Ψαλμοί;J.
Χααfά.        Θεός-καταφύγιο. Στέλνει τα όνειρα ι<αι φυλάσσει τα μυστήρια κρυμμένα από

τους κοινούς Θνητούς (22ος στι'χος του Jοι; ΨdΨού).
/εζάάL.            Θεός  δοξασμένος  σε όλα τα πράγματα. Χαρίζει τη φιλι'α και τη σιιζυγική πί-

στη. Βοηθά στη συμφιλίωση των εχθρών (6oς στίχος του j7οι; Ψαλμοί;).
Mαραιfh..        Θεός-συντηρrιτής,  Απονέμει  δικαιοσύνιι,  χαρι'ζει  ελευθερία,  λυτρώνει  τους

ι<αταπιεσμένους και προστατεύει τοιJς φυλακισμένους. γπερνικά όσους προ-
σπcιΘούν να ι<αρπωθούν ξένη περιουσι'α (9ος στίχος τοιι jοι; Ψάλμού).

Χαρμίh..           Θεός-δημιουργός. Ευνοεί τα θρησκευτιι<ά αισθήματα ι<αι το ήθος, ενώ αφανί-

ζει τους ασεβείς  (22oς στι'χος του j;οι; Ψαλμοί;).
Χακαμάχ:      Θεός  που ανυψώνει το σύμπαν. Χαρίζει τη νι'ι<η ιtαι λυτρώνει τους  κcιτcιπιε-

σμένους. ΕχΘρεύεται την προόοσι'α ι<cιι προστατεύει από τους προόότες  (1 ος
ςπtχ!ος του 87ου Ψαλμού).

ΛαριάχL.           Θεός  θαυιιαστός,  Χcιρι'ζει  αποι<αλυπτικά  όνειρα,  λυτρώνει  cιπό  τη  λύπη  και

ι<αταπολεμά τα πνευματικά βάσανα (1 ος στίχος του 8ου ΨαλμούJ.
Χάλιπh..            Θεός πρόθυμος να εισαιtΟυστει'. Απονέμει όιι<αιοσύνη, ι<άνει να θριαμβεύει η

αθωότητα ι<αι η cιλήθεια (9ος στίχος του 7ου Ψαλμου?.
ΛεοίιριάχL.      Θεός ειοαι<Ούων τους αμαρτωλούς. Χαρι'ζει ι<αθcιρότητα μνήμης ι<αι οξύτητα

πνεύματος. Απονέμει τη χάρη του Θεού (1 ος στίχος του jjοι; Ψαλjjοι'ί').
Παχαλιάχ:      Θεός-λυτρωτής.  Καταπολεμά  τους  εχθρούς  της  Θρησκει'ας  κcιι  βοηθά  στον

προσηλυτισμό των λαών. Χαρίζει ευοέβεια,  ηθική και παρθενία  (2ος  Cπίχος
τσυ  Ι Ι9ου ΙΙJαλμού).

™™ααήh..     Θεός ένας ιtαι μοναδικός. Βοηθά στην καταπολέμηση των κακών πνευμάτων
και των μαγγανειών. Προcπατεύει από τους συκοφάντες κι ευνοεί την ποίηση
ι<αι τις μελέτες ι<άθε είόους  (18ος στίχος του jΟώ Ψαλμού).

rιει~dήh..           Η δόξcι του θεού. Χαρι'ζει φήμη ι<ι ευνοεί την απόκτηση περιουσίας, τrι ροπή

στο εμπόριο και τη διπλωματία. γποι<ινεί πάθος για τcι ταξίδια ι<αι τις ανακα-

λύψεις,  ενώ προCπατεύει από τα ναυάγια ι<αι τις  κατcιιγίδες  (5ος  cπίχος  του

120ού Ψαλμού).
Μέλαήλ.         Θεός  που απελευθερώνει από τα όεινά. Χαρι'ζει γονιμότητα cπη Γη κι εξου-

σιάζει τα φαρμακευτικά βότανα. Προστατεύει τους ταξιδιώτες (8ος στι'χος του

Ι 20ού Ψαλμού).
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Χαου[y]άχL.     Θεός  καλός  εν  εαυτώ.  Προστατεύει cιπό τα  καταcπροφικά  ζώα ι<αι  προφυ-
λάσσει cιπό τους κλέφτες. Χαρίζει τη χάρη και την ευσπλαχνία του Θεού (18ος

στίχος `ου 32ου Ψαλιιού).
ΜΘχαήΑ..       Θεός που δίνει τη σοφία. Ευνοει' την ανακάλυψη της αλήθειας των κρυμ-

μένων  μυστηρίων.  Εξουσιάζει  τους  σοφούς  μάγους  (1ος  στίχος  του  jου
Ψαλμού).

Χααί.άχL.           Θεός  κρυμμένος.  Προστατεύει τους  αναζητητές  της  αλήθειας  κι ευνοεί την
ευόδωση των μυcπιι<ών αποστολών. Χαρίζει επίσης εύνοια αις δίκες  (145oς
cπίχος τcιυ  Ι Ι 8ου Ψαλμού) .

rm/Μθήλ.       Θεός  που  τιμωρεί τους  ι<cικούς.  Καταπολεμά τις  συκοφαντίες  ι<αι  λυτρώνει
από τους εχθρούς (1ος στίχος ι:Ου  /jjου Ψαλμου).

Σέί.άχL.              Θεός που γιατρεύει τους αρρώστους. Προστατεύει από τις πυρκαγιές και λυ-
τρώνει από τις  αναπηρίες. Χαρίζει ιjγεία ι<αι cιπλότητα  (15oς στίχος  του  7Οού

Ψαλμουj).
Ρέί}fh..              Θεός   πρόθυμος   να   βοηθήσει.   Προστατεύει   από  ορατούς   κι   αόρατους

εχθρούς ιtαι αφανίζει τους ασεβείς  (4oς στίχος του 5jου Ψαλμοί;Ί,

ΟρWαιίλ:         Θεός  υπομονετικός.  Λυτρώνει  από την  απελπισία  και τη  θλίψη,  ενώ χαρίζει
υπομονή. Επιβλέπει τη γέννηση όλων των όντων (6ος στίχος του 7Όού Ψαλμου).

Λεκαjmίλ.'     Θεός που εμπνέει. 'Αρχοντας  της γεωργίας και της βλάστησης  (Ι6ος στίχος
του 70ού Ψαλμουj).

Βdα]ριάχL.      Θεός δίκαιος. Προστάτης της όικαιοσύνης. Χαρίζει καλή μνήμη κι ευφράδεια

(4ος στίχος του J2οι; ΨαλjjώJ.
rιεχουιάχL.      Θεός που γνωρίζει όλcι τcι πράγματα. Βοηθά στην αποκάλυψη των προόοτών

(11 oς στίχος του ;jου Ψαλjjοι)ίΊ .
Λεχαί.άχL'        Θεός πολυεύσπλαχνος. Καταπολεμά το θυμό (5ος στίχος του  /jΟού ψαλjjου).
ΣεβαμαάχL'      Θεός που όίνει τη χcιρά. Ευνοεί την απόι<τηση ι<όποιας κληρονομιάς και το φι-

λικό μοίρασμα των αγαθών (1 oς στίχος του  / /4ου Ψαλjjοίt).
Μcγαόήh..       Θεός  λατρευτός.  Απελευθερώνει τους  φυλακισμένους  ι<ι  αποι<αλύπτει τους

συι<Οφάντες  (8ος στίχος του 25οι; Ψαλ+ιοι)t).

Αwίλ:              Θεός των αρετών. Χαρίζει νίκες ιtαι κατατροπώνει τους πολιορκητές. Αποι<α-
λύπτει  τα μυστικά της  Φύσης  ι<ι εμπνέει τους  σοφούς  και τους  φιλόσοφους

(8ος στίχος του 7jοι; Ψαλjjοί;),
ΧααμάχL.        Θεός που είναι η ελπίόα όλων των τέκνων της Γης. Προστατεύει από τα όπλα,

τιςαπάτες,ταάγριαΘηρίακcιιτουςόαίμονες.ΕυνοείτηναπόκτησηΘησαυρών

(9oς στίχος του j7Οοί; Ψαλμου),
Ρεm'Λ..         Θεός που όέχεταπους cιμαρτωλούς. Χαρίζει υγεία και μαι<ροβιότητα. Θερα-

πεύει όλες τις ασθένειες  (13ος στίχος του 2jοι; Ψαλμοι)ί).

rιζαπ'Λ..            Θεός  που  αγαλλιά.  Χαρίζει  παρηγοριά  και  απαλλάσσει  cιπό  τους  εχθρούς

(15ος στίχος του 87ου Ψαλμοί;).
Χααη'Λ..          Θεός σε τρία πρόσωπα. Χαρίζει ψυχικό μεγαλείο κι ενέργεια (2ος στίχος του

Ι 1 9ου ΨαλμουJ) .

Μααπ'Λ,'         Αρετή θεού, οίκος θεού, όμοιος προς τον θεό. Χαρίζει ασφάλειcι στcι ταξί-
δια ι<αι αποκαλύπτει τους συνωμότες  (7oς στίχος του  /2Οού Ψαλμοι;).
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ΒεουyιάχL.       Κυρίαρχος βασιλιάς. Ευνοεί τα cπρατιωτιι<ά θέματα ι<ι απελευθερώνει από τη

σκλαβιά (14ος στίχος του 87οι; Ψαλμου).
rιeλαχιάχ:-      Θεός  αιώνιος.  Χαρίζει  Θάρρος  ι<αι προcπατεύει  από τα όπλα  (108ος  στίχος

τω  Ι 18οιι ΙΙJαλμουj).

ΣεαλJάχ:.         Κινητήριος  όύναμη των πάντων.  Προστατεύει τους  ταπεινούς  ι<αι τους  απο-

γοητευμένους, ενώ εχθρεύεται τους περήφανους κcιι μπερδεύει τους και<ούς
(18ος στίχος του 9;οι; Ψαλjjοίj) .

Αριήh..             Θεός αποκαλύπτων. Αποκαλύπτει τα μυστικά της Φύσης ι<αι τους κρυμμένους
Θησαυρούς. Χαρι'ζει επιθυμητά όνειρα (9ος στίχος του  / /4ου Ψαλμου).

ΆσαλfάχL.         Θεός  δίκαιος  που  όείχνει την αλήθεια.  Προστάτης  της  αλήθειας  ι<αι της  δι-

καιοσύνης (25ος στίχος του  /Οjοιι Ψαψου).
Λ/Jχαήλ..          Θεός  πατήρ-βοηθός.  Χαρίζει  προστασι'α  σε  όσους  τον  επικαλούνται.  Δίνει

έμπνευση ι<αι το χάρισμα της προαίσθησης. Βοηθά στην αρμονική συμβι'ωση
των ζευγαριών (3ος στίχος του 97ου Ψαλμου).

ΒεχΌίιήh..        Θεός μεγάλος  και υψηλός.  Μεσολαβεί, ώστε ο άνθρωπος να υψωθεί προς
τον Θεό.  Απαλύνει τις  λύπες  ι<ι εξαλείφει τα εμπόόια  (3oς  στίχος του  / /4ου
ιιJαλμουj).

Δαιαήh..           Το σημείο των οικτιρμών, ο άγγελος των ομολογιών. Χαρίζει παρηγοριά και
την ευσπλαχνία του Θεού (8ος στίχος του  /Ο2οίt Ψαλ/jου).

Χαχααάχ:.      Θεός  ι<ρυμμένος.  Προστάτης  της  ιατριι<ής  και των Θετικών επιστημών. Απο-
καλύπτει τα μυστήρια της σοφι'ας (32ος cπίχος του  /Οjοι; Ψαλμου).

Jμαμάχ;.         Θεός υπερυψωμένος πάνω από όλα τcι πράγματα. Προστατεύει τους αιχμα-
λώτους ι<cιι κατατροπώνει τους εχθρούς  (18ος στίχος του 7οι; Ψαλμου).

Λ/αναπ'Λ.         Θεός που ταπεινώνει τους υπερήφανους. Ευνοεί τις αποκρυφιστιι<ές έρευνες

(]5ος στίχ!ος του  Ι Ι 8ου Ψαλμουj) .
Λ/ιΘαήh,.           Βασιλέας  των ουρανών. Χαρίζει το δώρο της  μαι<ροζωίας  (19oς  στι'χος  του

Ι Ο2ου ΙΙJαλμουj) .

Μεραί.ά:       Θεός αιώνιος. Χαρίζει παρηγοριά κι ευνοεί την τεκνοποίηση (13oς στίχος του
Ι Ο Ι ου Ψαλμουj) .

JJαΉh.'             Θεός που συγι<ρατεί το σύμπαν, Εκπλrιρώνει όλες τις επιθυμίες  (15ος στίχος
του  Ι44ου Ψαλιιουλ.

Λ/qιαμάχL.     Υμνούμενος Θεός. Χαρίζει ευημερία ι<cιι λύτρωση στους αόικημένους  (19ος
στίχος του  Ι 1 3ου ΙΙJαλμουλ .

rά.άλαίλ..        Θεός που εισακούει τις γενεές. Θεραπεύει τις ασθένειες κι απαλύνει τις λύ-

πες (3.ος στίχος του 6ου Ψαλμου).
Χαρωα%       Θεός παντογνώστης. Καταπολεμά τη γυναιι<εία στειρότητα και ι<άνει υπάι<ουα

τα τιαιόιά (3ος στίχος του  Ι Ι2ου Ψαλμού).
Μιζραπ'Λ..       Θεός που ανακουφίζει τους καταπιεσμένους. Θεραπεύει τις ασθένειες του

πνεύματος  και  συνόράμει  τους  κατατρεγμένους   (18ος  στίχος  του   /44οιί
ιιιαλμουj).

Ουμαjιπήh..    Θεός που υπερβαι'νει όλα τα υπόλοιπα ονόματα. Χαρίζει τη φιλία στους cιν-
Θρώπους.  Προcπατεύει  τους  ταξιδιώτες  και  προσφέρει  ευχαρίστηση  (2ος
στίχος τσυ  Ι Ί 3ου Ψαλμουλ.
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Jdήh..             Ανώτατο ον. Χαρίζει σοφία (159ος στι'χος του  / /8ου ψάλμοι);.
ΑγιαΜουη'Λ..    Θεός  άπειρα  καλός.  Προστατεύει  από  τα  ατυχήματα  ι<cιι  Θεραπεύει  τους

ασθενείς (11 ος Cπίχος του 2οιj Ψαλμου).
Mεχιι}'Α..          Θεός που ζωογονεί το παν. Προστατεύει από τα άγρια θηρία (18ος cπίχος του

32ου ΨαλμουJ) .
ΔαμαjmάχL.   Θεός πηγή σοφίας. Χαρίζει σοφία και ι<αταπολεμά τις βασκανίες  (15ος Cπί-

χος τω 89ου Ψαλμουj) .
ΜαMακ:ήλ,.      Θεός που βοηθάει ι<αι όιατηρεί όλcι τα πράγματα. Κατευνάζει το θυμό του θε-

ού  ενάντια  στους  ανθρώπους  κcιι  Θεραπεύει  την  επιλrιψία  (22oς  Cπίχος  του

37ουψαλμουj).
Επαί]μ..            Θεός ευφροσύνης παιόιών κι cινθρώπων. Χαρίζει σοφία και αποκαλύπτει τιιν

αλήθεια σε όσους ασχολούνται με Θέματα Εσωτερισμού. Προσφέρει παρηγο-

ριά στους κατατρεγμένους (4ος στίχος του 36ου Ψαλμοι;).
Χαjαουπ±>ι'    Θεός που παρέχει αφειδώς. Θεραπεύει τις ασθένειες κcιι παρέχει υγεία. Χα-

ρίζει ευγονία (1 ος στίχος του  /05ου Ψαλμου).
Ροήh.'            Θεός που βλέπει τα πάντα. Αποκαλύπτει που βρίσκονται κλεμμένα ή χαμένα

αντιι<είμενα ι<cιι καταδειιtνύει τον κλέφτη (5ος στίχος του  /5ου Ψαλμου),

rιαjmαμάχ:  Λόγος που δημιουργεί το παν. Προστατεύει cιυτούς που Θέλουν να αναγεννη-
Θούν πνευματικά (1 ος cπίχος της Γcνε'σεως).

Χd#h..              Θεός, κύριος του σύμπαντος. Λυτρώνει από τους ι<αταπιεστές ι<αι προστατεύ-
ει όσους ζητούν τη βοήθειά του (29oς στίχος του  /Ο8ου ΨαΑjjου),

ΜουμάχL.       Χαρίζει  επιτυχι`cι σε όλες  τις  ασχολίες  κι  επηρεάζει την υγει'α,  ενώ παρέχει

μαι<ροβιότητα (7ος στίχος του  / /4οι; ΨάλμοL)ι ,
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ΓΙQΡΓΟΣ   ΣΤΑΜΚΟΣ

Η  ΜΑΓΕΙΑ ΣΕ  ΙΝΔΙΑ-ΟΙΒΕΤ  ΚΑΙ

ΑΠΟ ΑΝΑΤΟ^Η

αντι'λιιψη ότι η Ανατολή αποτελει' τιιν κοιτι'δα τιις μcιγει'ας  οφει'λεται περισσότε-

ρο  στιιν  Ινόι'α.  Αυτή  η  τεράστια  ι<αι  πολιιπλιιΘής  χώρα,  πατρι'δα  ενός  μεγάλου
πολιτισιιού, ει'ναι πάνω απ' όλα ένας τόπος όπου η μαγει'α ενδιιμει' από Cιρχαιο-

τάτων χρόνων. Ει'ναι η πατρίδα τrις γιόγι<cι, των γκουρού και των φακίρηδων, που για αιώ-
νες  αντιπροσώπευαν στα μάτια  των  Δυτιιtών  το πρότυπο  του  ταχυδαιtτυλουργού  ιtcιι του
«Θαυματοποιού».

Τα τεχνάσματα των φαι<ι'ρηόων βασι'ζονται στη δύναμη της  ψευόαι'σθησης. '0,τι πετυ-
χαίνουν, το ι<cιτορΘώνουν μέσω του απόλυτου ελέγχου των όυνάμεών τους. Qστόσο ο αμα-
Θής λαός πιστεύει ότι αι<όιιη και οι φακι'ρηδες ι<ατέχουν υπερφυσικές όυνάμεις,

ΤΟ ΣΚΟΙΝΙ ΤΟΥ ΦΑιαρΗ
'ΕνααπόταΘεαματιι<ότεραμαγιιtάτρικτωντελευταίωναιώνων,ει'ναιτολεγόμενο«σι<Οινι'του

φαια'ρη»(rορe-trίcΚ).Τοτέχνcισματουινδικούσκοινιούcπηνπιοκλαcnκήτουμορφήέχειως
εξής:οΙνδόςφαια'ρηςρίχνειψηλάέναCπ<οινι'κιεκει'νο,ανεξήγητα,στέι<εταιόρθιοστοναέ-

ρα!  Μετό, ένα μικρό αγόρι ανεβαι'νει στο σκοινι' και μόλις φτάσει στην άκρη του,  ξαφνιι<ά
εξαφανι'ζεται. Ο φακι'ρης αι<ολουθει' το αγόρι και εξαφανίζεται κι αυτός. Τότε αρχι'ζουν να
πέφτουν από ψηλό τα ι<ομμένα μέλη του σώματος του παιόιού. Ο φαkι'ριις κατεβαι'νει, μα-

ζεύειτασιtόρπιακομμάτιασ'ένακαλάθιαπόόπουι<άνειτηνεμφάνισήτουτοαγόρι.
Αυτό το  πcισίγνωστο  φακιρικό ι<όλπο έχει  πανάρχcιιες  καταβολές  στην Ινδία ι<Cιι  σύμ-

φωναιιετονανθρωπολόγοΜιρτσέαΕλιάντε,«όενείνcιιπαράμιαΘεcιματιι<ήπαραλλαγήτης
ουράνιαςανάβασηςτουΣαμάνου».Παραμένειβέβαιασιιμβολιι<ή,εφόσονι<cιτάτημυητική
ουράνια ανάβαση όεν εξαφανίζεται το σώμα, αλλά το πνεύμα.

Απότηνάλλη,ησημασι'αcιυτούτουτεχνάσματοςμπορείνασυνδυcιστει'ι<αιμετομυητι-
κό διαμελισιιό του μελλοντιι<ού Σαμάνου από τους «δαίμονες». Στη Σιβηρι'α ο υποψήφιος
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Σαμάνος  παρίσταται στο όιαμελισμό του ίόιου του σώματός του από τις  ψυχές των προ-

γόνων ή από τα κακά πνεύματα.'Ετσι το τέχνασμα του σκοινιού όεν ει'ναι μια αποκλειστι-
ι<ότητα των Ινδών μάγων. Συναντιέται στη Σιβηρία, στην Κίνα, στην Ινόονησία αλλά και στο
Μεξικό.

Πρόσφατα όυο επιστήμονες, rιου αοχολήθηι<αν με την έρευνα του συγκει<ριμένου τριι<,
ο Rίchαι.d Wίsemαn ι<cιι ο Ρeter Lαmοntα του Πανεπιστημι'ου Χέρτφορντσάιρ, παρουσι'ασαν
τα  αποτελέσματά  τους  σχετιι<ά  με  αυτήν  την  «οπτιι<ή  υπερβολή».  Χάρη  στις  πολλές  περι-

γραφές που ι<ατάφεραν να συγι<εντρώσουν από αυτόπτες μάρτυρες αλλά κι από εφημερι'-
όες του 19oυ ιtαι του 20ού αιώνα, μπόρεσαν να εντοπίσουν 22 χαρακτηριστιι<ές περιγραφές
σχετικά με το τέχνασμα. Κατόπιν πρότειναν σε μια ομάόα ταχυδακτυλουργών να αναλύσουν
τις περιγραφές, δι'νοντας έμφαση cπα σιιμεία στα οποία ο ι<άθε αυτόπτης μάρτυρας «εντυ-
πωσιάστηι<ε» περισσότερο: όταν για παράδειγμα το αγόρι ανεβαι'νει στο σι<Οινί ή όταν εξcι-

φανίζεται Cπον αέρα.
Τcι αποτελέσματα  έόειξαν  πως  τελικά,  όσο μεγαλύτερο χρονιι<ό όιάστημα μεσολαβεί

ανάμεσα στην προσωπιιtή εμπειρία του τρικ και την ι<ατcιγραφή του ή τη λει<τική μεταφορά
τοιι στο ι<οινό, τόσο πιο υπερβολικές είναι τελικά οι ιστορίες που μπορεί να ακούσει ή να
όιαβάσει κανείς. γπάρχει, όπως φαίνεται, μιcι βασιι<ή ανάγι<η μέσα στο μυαλό των ανθρώ-
πων, που ει<τονώνεται με τη όημιουργία ολοένα και περισσότερων εντυπωσιαι<ών «μύθων»,
αι<όμα ι<ι όταν η αρχική ιόέα δεν είναι παρά ένα απλό ι<αι ι<αθημερινό επεισόδιο. Το κόλπο

του σκοινιού είναι λοιπόν ένα ψυχολογικό ι<ατόρθωμα, μία ψευόαίσθηση ή μάγια, όπως λέ-

γεται στον Ινδουισμό.

Η ΔγΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΑΝΑ
Η μαγείcι της Ινδίας χωρίζεται σε ανώτερη και ι<ατώτερη. Η κατώτερη, των φακίρηόων, βα-

σίζεται στη όημιουργία ψευόαισθήσεων στο ι<οινό (όπως το ι<όλπο του σκοινιού που προcι-
νcιιρέραμε). Αντίθετα, η ανώτερη, η ιερή μαγει'α των Δασκάλων, στηρίζεται στη χρήση ισχυ-

ρής συγι<έντρωσης JΤράνα (σανσι<ριτική λέξη που συνήθως μεταφράζεται ως  ζωjκη' όί;yα-
μη, χρησιμοποιείται όμως ι<αι υπό ευρεία έννοια για να περιγράψει τη όύναμη της  Θέλη-
σης, ή τη βασιι<ή αρχή-ενέργεια τιις ζωής). Ο βαθμός χρήσης και ελέγχου της Πράνα, ποιι
ι<ατευθύνεται από τη σκέιιιη ι<αι τη Θέληση,  είναι που  ξεχωρι'ζει το Δόσκαλο από το φακί-

ρη. 'Οπως λέει κι ένα ρητό στην Ινδία:  «`Ο,τι επιτιjγχάνει ο φακίρης  σαν οφθαλμαπάτη, Ο
Δάσκαλος το επιτυγχάνει σαν πραγματικό γεγονός ». Χαραι<τrιριστική περίπτωση εφαρμο-

γής αυτού του ρητού είναι το mango trίcΚ: rι επιτάχυνση της ανάπτυξης ενός φυτού χάρη
στη όύναμη του Δασι<άλου και συγι<ει<ριμένα χάρη στον επιόέξιο χειρισμό της Πράνα. Δεν
Θα πρέπει να  ξεχνάμε ότι η ιερή μαγεία όεν παραι<άμπτει,  απλώς  επιτcιχύνει τις  φυσικές

όιαόικασίες.
'Ενα άλλο φαινόμενο, που Cπ'η Δύση μελετάται μόνο τις τελευταίες όεκαετι'ες, είναι η τη-

λεπάθεια, που στην Ινόι'α έχει μακρά παράδοση και πανάρχαιες εφαρμογές. Την περι'οδο
της Αγγλοκρατι'ας μιλούσαν συχνά για τον «πνευματικό τηλέγραφο» ως τρόπο μετάδοσης
σημαντιι<ών νέων. Αν ξεσπούσε π.χ. μια επανάσταση, η είόηση μεταδιδόταν γρήγορα σ' όλrι
τη χώρα σε μια εποχή που το ραόιόφωνο ήταν ανύπαρκτο! Αυτό οφειλόταν στο ότι οι Ινόοί
είναι πιο ευαίσθητοι -ίσως για  ψυχολογιι<ούς, πολιτιστιι<Ούς ή κοινωνικούς λόγους-στην
τηλεπάθεια cιπ' ό,τι οι Δυτιι<οι'. Φαι'νεται ότι στους  Ινόούς  ενυπάρχει μια τάση πνευματιι(ής
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συμπάθειας, που ι<αθιστά τον εγιtέφαλό τους πιο ειJαίσθητο στις όονήσεις της σκέψης. Αυ-

τή η γενική ευαισθησία όιευκολύνει ι<αι τη μεταβίβαση της  σι<έψης,  στην οποία όεν επιδί-

δονται μόνον οι μάγοι.
Η  Ινδίcι  είναι  η  χώρα  που,  περισσότερο  ίσως  από  κάθε  άλλη  στον  κόσμο,  υπήρξε

υπερβολικά «γόνιμη» σε ανθρώπινους Θεούς. Στην Ινόία «κάθε βασιλιάς Θεωρείται ι<άπως

σcιν υπαρι<τός Θεός». Η Θεοποίηση δεν αποτελεί ωστόσο αποι<λειστικό προνόμιο των βα-
σιλιάδων. Ακόμη ιtαι απλοί άνθρωποι με χαρίσματα ή Θαυματουργές ικανότητες λατρεύο-
νται συχνά σαν Θεοί. Αυτή η πεποίθηση φαίνεται «φυσιολογική» στrιν Ινόία, όπου ιιπάρχει

η εξής  συλλογιστική:  «Ολόκληρο το σύμπαν υπαιtούει στους  Θεούς, Οι Θεοί υπακούουν
στα μάγια  (mαntras). Τα μάγια στους Βραχμάνους. 'Αρα οι Βραχμάνοι είναι οι Θεοί μας»

(Τζ.  Φρέιζερ).

ΤΟ ΜΑΠΚΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΜγΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
Σύμφωνα με την ινδική παράόοση, ο βρcιχμάνος ιερέας  «ανεβαίνει» στον ουρανό σκcιρ-

φαλώνονταςσεμιαcπ<άλα.Παρομοίως,ιαέναςβουόιστήςγιόγκιμπορείναανέλθειαπόμια
πνευματιι<ή σκάλα, όπως ο ίόιος ο Βούόας  (Φωτισμένος) όιέσχισε τα Επτά Κοσμικά Πατώ-

μcιτα κι έφθασε στην κοσμική ι<ορυφή, που Θεωρείται το πραγματικό «Κέντρο του Κόσμου».
Στην αρχαία Ινδία η ανάβαση και το μαγικό πέταγμα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω της
έι<στασης , όπως αναφέρετcιι cπη Ριγκ Βε'όα:

Στη μέθη της έι<στασης ανεβήι<αμε αο άρμα των ανέμων. Εσείς, Θνητοί, όεν μπορεί-
τε να διαι<ρίνετε παρά το σώμα σcις... Ο εκcπcιτικός είναι το άλογο του ανέμου, ο ιρί-

λος της Θύελλας, κεντρισμένος από τους Θεούς...

ΣτοκείμενοτηςΡιγκΒε'όααναφέρεταιεπίσηςότι«οιΘεοίμπήι<ανμέσατους...»,εννοώντας

φυσικά τη «μυστική ι<ατάληψη» των ει<στασιαζόμενων από Θε.ι.ι<ά πνεύματα. Αυτή η μυστική
κατοχή προσόίόει ιόιαίτερη αξίcι στους εκστασιαζόμενους, που μπορούν με το κλείσιμο των

ματιών τους να πηγαίνουν από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη,
Η ανάβαση ιtαι το μαγιι<ό πέταγμα λοιπόν βρίσκονται στο επίιtεντρο των λα.ι.κών όοξα-

σιών ι<αι των μαγιι<ών τεχνιι<ών της Ινόίας. γπάρχει μια πληθώρα παραδόσεων για βασιλιά-
δες ι<αι μάγους, που αψηφούν τους νόμους της βαρύτητας ι<αι πετούν. Τόσο ο Ινδουισμός
όσο και ο Βουδισμός ει<τιμούν πολύ τη «φανταστική» ιι<ανότητα των μάγων να αιωρούνται,
να πετούν με τα πουλιά, να όιασχι'ζουν τεράστιες αποστάσεις με τη βοήθεια της αcπραπής,
cιλλά ι<αι να εξαφανίζονται. γπάρχουν περιοχές και «παρθένcι μέρη» που μόνον αυτοί μπο-

ρούν να επισι<εφτούν και μάλιστα μονάχα με το ιdείσιμο των ματιών τους.
Συχνά στα ιερά κείμενα των Ινδών αναφέρεται η ικανότητα των γιόγκι να πετούν στον

αέρα.Αιιτόοφείλετcιιcποότιοιγιόγκιαποι<τούνένα«άλλοσώμα»,χάρηστοοποίομπορούν
να περιπλcινούνται όπου Θέλουν, αν κcιι συνήθως κατευθύνονται προς το 'Ορος Μερού, το
υποτιθέμενο Κέντρο του  Κόσμου. Αυτή η «μυστική» ή «μαγιι<ή» άνοδος των γιόγκι και γενι-
κώς των εκστατικών αποτελεί συχνό μοτίβο όχι μόνο των ινόικών, αλλά ι<αι των Θιβετανιι<ών

μαγικών όοξασιών.
`'Ενα  άλλο  ζήτημα,

Ινδίας,` -_Ι_εινcιι cιυτο

που  παίζει

ή «μαγικής

όλο  στο αγικο-Θρηοι<ευτιι<ό  σύστημα  της
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σκληρής

γει εντυπωσιακά
Αυτή λοιπόν η

και όιαλο

«εσωτερική

ΈΞΗΞΞΞΞ==

που ει'ναι ό

ως  ι<αι των
μπορεί να κάνει Θαύματα,

εξαιρετιι<ά

ΞΞΞLςι οΤ9Sι.ο_υς

Σαμάνων. Μόνον

δημιουργιι<ό,  ι<αι-  ____

ΞΞg;έgΙgεΞ
όημιουρ-

:η:ΞRΞΊΈ:±ν:αΞ=_TμορLεί,δηΔgδή_ναό.ηFΟΤgΣη_ρΞΞΙgΤΞΤ.έΞΞΞΞΞ`Τa`ΞΕΞ_

± μάyΟι  διαλογίζονται  ι<οντά
ασι<ήσεις, ποιι αποiΞλοιΓν

και άγνωστη ιΊραιtτιΕμια ιδιαίτερα μυστιιtή

πλανήτημaξΗδFτε-k~ν`aΕήξ
ι-_ ι_ιι-,ίς~~_       _

στη
tό στοιχει'ο ι<ά-

με το κρ`άtήήά
ΓΤΓρύ--άιΓο-tελ~ει'

.      ____   _ ,.-- _`.Ι   ,,Ρ,ΙΑ,\Ι,Ι\JL.

ρΞΞ{-ΞΞ:Έ-;;iΕgΞgΞξΞε-ΞΈΞLΞfΞη±εaγΞαμaε,,ν:i«πμnα,ί:Ι',:`,ΤΗ|,ςτΑφ':`ΤΙ_ά-ς:Ξ_Τ-:2κ-Τ?:ό_ΤS-
ΞΞΞΞi:ΞΞ*:LΞΞΞΞ::αΞΞ_ΞΞβΞΞΙ,ΞiξΞόiυ:Ξυ:γ;:`Τάψτ:Ι:`συε:ΞΞο;-;_aκ-Ξιμοετ,::___4--..---`

ρτιάς~,;=έ-kέιΕύά`Ξaύέ`ιΓΚ-ύδΓω-ς`ήετηνυπερνι'-
«μcιγικης

gπεναντι στη φωτιά,

Τουi---Ι-ς-~_   _
η9ΓΕ__Ι_e±_φ§β-όitj

--`-=-=ζ.Ι--_-]_-__=-_'----`f-ΞΞ--==-----`

::`B;λέίΞέΓΞiοΞ:ΞΞΡΞ;ΞΞέΞΓι:Ξ:€Έζ±:Ξjέ:ΙΞέg:ίαΞΞ_::ιΞμό=:R-::_fgψρΞ_Ξ:::τΞέ#;:_   __   _,   _-Ι-_'-`,''ΙΑΙ   ,Ι   \,ΙJ\JΙΙJ

g±`ε:ίΞΞιaΠ7rαύ-rόiiΞ6ΕΓ~ΞΓνa-ύaΤώrξifV=α-ύ-ξaνΞίαυξάντΞίi5-j5-ύiΕ6iaΤύ±±ξ.±±]±ίσαcποσύμπαν».
Ι±α±9±±n!Υ:Ρ!±gέΞ=2έ!Έgη__καιόi-όιάΦοδετικό-

Ξ±ητΞΞωiFTο-ν-aΤόέδΞνiό-υς-.    +   J-r-

Στο  Θιβέι  που  βρίσκεται  κυριολεκτικά  στη  «στέγη  του  ι<όσμου»,  τα  σαμανιστιι<ο-μαγιι<ά

στοιχει'ατηςγιόγι<ακαιτηςτάντραεπέζησανιtαιειαώριισανστοΛαμα.ι.σμό.ΑλλάκαιηΘι-

ΦήΒj'βλοςnwΛ/εκρώνβρι'Θειαπόσcιμανιιtούτύπουστοιχει'α,όπωςγιαπαράόειγιια
τηναποστολήτουιερέαωςψυχοπομπού,πουσυνοδεύεισιιμβολιι<άτονει<ρόστηναντι'rιε-

ραόχθη.Καιβέβαια,ι<άτωαπότοεπι'στρωματουΒουδισμοώεντοπι'ζουιιει<αιταπανάρχαια
σαμcινιστιι<ά στοιχει'α του 'Αξονα του Κόσμου ιtαι του Κοσμικού Βουνού.

ΤοΘιβέιστιινι<ορυφήτωνΙμαλαίων,ει'ναιμια«Θάλασσα»απόβουνοκορφές,πλαγιές
ι<αιπαγωμένεςιtοιλάόες.'Οντcιςστοψηλότεροβουνότουιιλανήτη,οισκλιιροτράχηλοικά-
τοικοι'τουαισθάνονταιαπότημιααπομονωμένοι,ενώαπότηνάλλησυσσωρεύουντις«ενέρ-
yειες»πουανέρχονταιαπότακατώτερασημει'ατηςεmφάνειαςτουπλανήτηκαιι<υρι'ωςαπό
τηνκατεύθυνσητιιςΙνόι'ας.Γεωyραφικά,τοΘιβέτει'νcιιοσυνόετικόςκρι'κοςμεταξύΙνόι'ας

καιΚΙ'ναςκαιστοριι<άυπήρξεηγέφυραπολιτιστικήςι<αιπνευματιιtήςεmκοινωνίαςCινά-

μεσα σ' αυτούς τους όύο πανάρχαιους πολιτισμούς.
ΟΘιβετανικόςταντρισμόςώπωςάλλωστει<αιεκείνοςτηςΙνδι'ας-κατέχειμιαμυστική

γΗλν$:::::\::πΟ^ν`::αΞ3εΞ=_Ξγ_ψξ:σατ.ωνν:ακ±w»_Γ;ί;=;.χε\:::ρ`γ`ί_α:υμ:Τληιι«γμ;Qώσμ=Ξ::ν
πνευμάτων»πουχρησιμοποιούνοιΣαιιάνοιτηςΣιβιιρι'αςαλλάι<αιτηςΙνδονιισι'cις-κcιιγια

πολλούςει'ναιαποτέλεσματωνι<αταcπάσεωνπουδηιιιουργούνταιcιπότηνέκσταση.

Συχνά οι Λάμα  του  Θιβέτ συμπεριφέρονται  ως  μάγοι.  Οι  Θιβετcινοι' τους  Θεωρούν
προικισμένουςμεδιάφορεςδυνάμεις,πουτουςεπιτρέπουνναεξουσιάζουνταστοιχει'α
τrις  Φύσης,  να  πετούν  στους  αιθέρες  κCιι  να  χορεύουν  ει<στατικά.  Γενικά  Θεωρούνται

επιδέξιοιχειριστέςτηςΠράνακαιιτροιι<ισμένοιμε«εξωτιιtές»ιόιότητες.
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Στο βιβλίο Jστορι'α ιων /6 ΚάρμαJια rου Θιβε'r φαίνετcιι ότι οι πνευματικοί ηγέτες του Θι-

βέτ μπορούσαν να κάνουν Θαυμαστά πράγματα, όπως να «όιαβάζουν» το νου των άλλων, να
προβλέπουν το χρόνο του Θανάτου τους, αλλά ι<αι να βλέπουν τις Θεότητες. Αυτή η ιι<cινότη-

τα  επει<τείνεται  και πέρα από τις  Θεότητες  της  βουόιστικής  διόασκαλίας.  Σύμφωνα  με το

Βουδισμό, ο κόσμος μας κατοιι<είται από cιρκετά είόη πνευματικών όντων, που είνcιι αόρα-
τα στην πλειοψηφία των κοινών ανθρώπων, επιδρούν όμως στη ζωή τους και στις ανθρώπι-
νες συνθήκες.

Περνώντας  σε πιο  ι<αθημερινά  ζητήματα,  στο  Θιβέτ καθώς  κcn σε  άλλες  χώρες  της
Ασίας, οι αγρότες συνηθίζουν να σπέρνουν και να Θερίζουν τα χωράφια τοιις  σε συγι<ε-
ι<ριμένες ημερομηνίες που καθορίζονται από τους «αστρολόγους»-μάγους του χωριού, Οι
οποίοι,  αφού  εξετάσουν τις  αετικές  Θέσεις  των πλανητών ι<cιι των αστερισμών,  προβλέ-
πουν τις πιΘανότητες βροχής. Συχνά οι γεροντότεροι, που είναι οοφοί και έμπειροι, ι<ατα-
λήγουν σε κάποιο συμπέρασμα σχετικά με την πιΘανότητα βροχής, εξετάζοντας την ι<ατά-
σταση του εδάφους. Οι προβλέψεις πολλές φορές είναι πιο ακριβείς ι<ι από τα μετεωρο-
λογικά όελτία. . .

Εκείνο όμως που έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι η λεγόμενη «μαγεία του χαλαζι-
ού», που ει<τελει'ται από λάμα-εξορι<ιστές αις ανεμοδαρμένες κοιλάδες του Θιβέτ.

Η ΜΑΓΕn ΤΟγ ΧΑΛΑzΙΟΥ
«Στο ύψωμα πάνω απ' τις κοιλάόες τοποΘέτησα τα σκεύη που ήταν απαραίτιιτα για την εκτέ-

λεση του μαγιι<ού ιtcιι άρχισα να εκφωνώ το τυπικό, αλλά όεν μαζεύτηι<ε ούτε ένα σύννεφο

μεγαλύτερο από ένα σπουργίτι.'γστερα επικαλέστηκα τα ονόμcιτα των Θεοτήτων ι<αι cιπαγ-
γέλλοντας την ιcπορι'cι της αόικίας ι<αι της ωμότητας των γειτόνων μcις, χτύπησα το έδαφος

με τη διπλωμένη ρόμπα μου κι έκλαψα πικρά. Σχεδόν αμέσως ένα τεράστιο, βαρύ, μαύρο
σύννεφο εμφανίστηι<ε cπον ουρcινό ι<αι, όταν χαμήλωσε, ξέσπασε μια βίαιη χαλαζοθύελλα
που κατέστρεψε κcιι το παραμιι<ρό βλαστάρι ι<ριΘαριού αους αγρούς...»

Η πcιραπάνω περιγραφή ανήι<ει στη βιογραφία του Μιλαρέπα, ενός μεγάλου Θιβετανού

γιόγιtι. Ο Μιλαρέπα, πριν ακολουθήσει το δρόμο του Ντάρμα, είχε προλάβει να μυιιθεί στα
μυστιι<ά της μαύρης μαγείας που ενδημούσε στην ορεινή πατρίδα του. Και Θα είχε γίνει ένας
πρώτης τάξεως μάγος, αν εκείνη την εποχή (11 ος αι.) δεν επιι<ρατούσε στο Θιβέτ ο Βουδι-

σμός. Πριν από την έλευση του Βουόισμού, στο Θιβέτ ι<υριαρχούσε ο Σαμανισμός και η μα-

γεία. Εξυπακούεται ότι η επικράτηση του Βουόισμού δεν εξαφάνισε την παράόοση των μα-
γιι<ών τελετών, καθώς οι περισσότερες ενσωματώθηκcιν cπη βουδιστική καθημερινότητα.

Παρόμοια είναι και η περίπτωση των μαγικών τελετών για τον εξορι<ισμό των Θυελλών
από χαλάζι, που στις πανύψηλες κοιλάδες του Θιβέτ είναι συχνό ι<αι ιδιαίτερα κcιταστροφι-

κό φαινόμενο για τα χωράφια από ι<ριΘάρι -το κυριότερο προ.ι.όν της χώρας. Μέχρι σήμε-

ρα, υπάρχουν cικόμη αρκετοί Λάμα, που έχουν ως αποστολή τους να «διώχνουν» το χαλάζι.
Κcιτά τη όιάρι<εια της εποχής της ανάπτυξης κcιι μέχρι το Θερισμό της σοδειάς, αυτοί οι

Λάμα-εξορι<ιστές μένουν πάνω σε μιι<ρά παρατrιρητήρια, που βρίσκονται στις πλαγιές των

βουνών απ' όπου φαίνονται οι ι<αλλιεργήσιμες εκτάσεις. Μόλις εμφανιστεί ι<άποιο ύποπτο
μαύρο σύννεφο κι αρχι'σει να κατευθύνεται ιΊρος τα χωράφια, Οι φύλακες-Λάμα αρχι'ζουν
να εκφωνούν πανίσχυρους εξορι<ισμούς για να όιώξουν το ι<αταστρεπτικό χαλάζι.

Σύμφωνα με τη βιογρcιφία του Μιλαρέπα, την εποχή ει<είνη (11 oς-Ι 2ος μ.Χ. αι.) υπήρχε
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σ'ένααπομακριισμένοχωριάπουλεγότανΓιαρλούνγι<-ΚΊόρπο,έναςφημισμένοςμάyος,ο
ΛάμαΓιουνγκτούν-Τρογκιάλ(ΤρομερόςκαιΈνόοξοςΔάσκαλοςτουΚακού).'Ητανμυnμέ-
νοςστημαύρnμαγει'ακcιιμπορούσεναπροκαλει'τροιιερέςχαλαζοθύελλεςαλλάι<αιτοΘά-
νατο στους ανθρώπους.

Επι'σηςστοΘιβέτήτωγνωστοι'84Σι'ντcις(sίddhαs),περι'φrιιιοιμάyοιι<αιαλχημιστές,
πουκατει'χCwπαράξενεςόυνάιιειςκαιγιατουςοποι'ουςέχουνόιcισωθει'Θρύλακαιόιόα-
σκαλι'ες.ΣτοκέντροτWιστοριών,πουσχετι'ζονταιμετημιιστικήαλχιιμει'ατωνΣι'ντcις,

βρι'οκεταιοΓκουρούΝαγκαριούνqπουέζιισεσταμέσατου7ουμJίαιώνακαιγιατον
οποι'ολέγεταιότιμπορούσεναμετατρέψειένασωρόαπόσι'όηροσεχαλι<όκαιτοχαλιtό
σε χρυσό!

ΚΙΝΕzΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ
ΗΚι'ναει'ναιμιατεράστιαχώρα,όπουτατελευται'α4.000χρόνιαέχειευδοιtιμήσειέναςπα-
νάρχαιοςπολιτισμός.Ει'νcιιεπι'σrιςμιαχώρα,όπουηιιαγει'ααποτελούσεανέκαθενμιακα-
Θημερινήπρcιι<τική.Στιιναρχαι'αΚι'ναυπήρχεμιαπληθώραμάγων,νει<ρομαντών,εξορι<ι-

Cπών,βροχοποιώνκ.ά.Ηι<ινέζικηλαογρcιφι'αει'ναιγεμάτnαπόιστορι'εςγιαΣαμάνους-μά-

γους  που  ι<ατει'χcw  την  τεχνιι<ή  «να  πετούν  σαν  τα  πουλιά».  Εφάριιοζαν  διιλαόή  κατά  τη
όιάρι<ειατηςέι<cπασιιςτο«μαγιι<όπέταγμα»προςάλλουςι<όσμους.

ΕκτόςαπότουςμάγουςκCιιτουςιερει'ςκιαρκετοι'αυτοι<ράτορες«ανέβαινανστονΟω

ρανό»,σύμιρωναμετηνκινέζικηπαράόοσιι.Οιταο.ι.στέςιερει'ς,πουκληρονόμησcινι<αιτην
τεράστιασαμανιστιι<ήπαράόοσητηςχώρας,αναφέροντcιισυνήθωςως«σοφοι'μεφτερά»ή
«επισκέπτεςμεφτερά»,πράγιιαπουαιιοδεικνύειτηω(έσητουςιιετιςτεχνιι<έςτουσαμα-

νιστιι<ού«πετάγματος».ΠαρατηρούμελοιπόνότισειιεγαλύτεροβαθμόαπότοΒουόισιιόι<cιι

`έηκ=:ν#έκοα=Ι:::'όκbΞυ:αdίσμόςέχεmφομοιώέΞι-αΓ*e-::;-αμ&=,:ευςμουαυΞταον::=κΟέυςο::Ξνο™Κε?:
έι<στασης  κcιι «ανόόου».

ΠρWακόμηοΚομφουκιανισιιόςεπικρατήσει,οκινεζιι<ός«Σαμανισιιός»(ήΒου-ισμός)
κυριαρχούσεσ'αυτήντrινπολυάνθρωπηχώρα.Οιιερει'ςΒου,πουήτανστrινπλειοψηφι'α
τουςγιιναι'κες,λειτουργούσcWωςόιάμεσαμεταξύτωνανθρώπωνι<αιτωνπνειιμάτωνΊ<αι
καλούσcWτιςψυχέςτωννεκρώννα«μιλήσουν»μέσααιιότοσώιιακάποιουζωντανούαν-
Θρώrιοψτοοποι'οκcιιι<αταλάμβαναν(όαιμονολιιψι'α).

Ηκινέζικηλαογραφι'αβρι'ΘειαπόπεριγραφέςτωνιδΊαι'τερωνικανοτήτωνπουκατει'-
χcwοιγυναι'ιtεςιερει'ςΒου.Μιιορούσανναγι'νουναόρcιτες,νααυτοδιαμελιστούνναιtα-
ταπιούνσπαθιάήφωτιές,νακαβαλήσουντασύννεφα...Οιγυναι'κεςΒουΘεωρούντανόιι-
λαόή  πραγματιι<ές  ιιάγιοσες,  που  συνομιλούσαν με  τα πνεύματα,  πετούσαν,  ανύψωναν
αντικει'μενα ι<.ά.

Έναάλλοπρόσωποπουέπαιζεσημαντιι<όρόλοαrινταο.ι.στικήμαγικο-Θρησκευτικήπα-

ράδοσηήτcWκαιοΣάι-ι<ογκ,ο«ταο.ι.στήςγιατρός»,πουι<ατέληξεστοτέλοςσυνώνυμοτου
εξορκιστή.

Πολλέςσαμcινιστικέςμαγικο-Θρησκευτικέςτεχνιι<ές(όπωςηιCιτρικήχειροιιαντι'α)εν-

σωματώθηκcwστηνπερι'φrιμηπαραδοσιακήκινέζικηιατρική,πουέχειτιςρι'ζεςτηςσιοΤαό

(Wι<αιγιανγι<),στοΓσψκ(ΒιΡλι'οιωνΑΜαγώιz),ιtαθώςκCιιστηΘεωρι'ατωνπέντεστοι-
χει'ων της χειρομαντει'cις.

Σύμφωνα  με  την  κινέζικη  ιατρι]<ή  χειρομαντει'α,  το  «ολόγραμμα»  ολόκληρου  του
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ανθρώπινου σώματος περιέχεται cπο «χάρτη» τοιj χεριού του. Δηλαόή ένα μιι<ρό μέρος (χέ-

ρι) αντιπροσωπεύει το σύνολο (σώμα). Εξετάζοντcις το σχήμα του χεριού, το χρώμα, την υφή
του κ.ά. Οι Κινέζοι χειρομάντες  μπορούν να ι<ατασι<ευάσοιjν το «ιατριι<ό προφι'λ» ενός  cιν-

Θρώπου  και να εντοπίσουν τις  παθήσεις  και ασθένειες  στις  οποίες  έχει προδιάθεση.  Κο-
ντολογίς να προβλέψουν το μέλλον της υγείας του.

Για να εξασιραλίοουν μαι<ροβιότητα, οι Κινέζοι ι<αταφεύγουν συχνά σε όιάιρορα φιιλα-
κτά, τα οποία ι<αι χρησιμοποιούν ως συσσωρευτές της ενέργειας που ρέει ανάμεσα σε πρό-
σωπα, πράγματα ι<αι φαινόμενα.

Σύμφωνα με τις αρχές του Φενγκ Σούι, η τύχη μιας πόλης -αλλά κι ενός σπιτιού-ιtα-
Θορίζεται από το σχήμα της ι<αθώς ι<ι από την τοποΘεσία στην οποία είναι ι<τισμένη. Σοφοί

γεωμάντεις εντοπίζουν τα «επιι<ίνδυνα» κτίρια της πόλης ι<cιι συμβουλεύουν τρόπους για ν`
αμβλυνθούν οι αρνητικές τους  ενέργειες. Επίσης, εντοπίζουν τα σημει'α όπου ρέουν υπό-

γεια ύδατα, τα ρεύματα των οποίων επιδρούν σε όλες τις μορφές ζωής της επιφάνειας.
Καθώς  στην ΚΙ'να είναι έντονη η παρουσία μαγικών ι<cιι σcιμανιcπιι<ών στοιχείων,  οι Κι-

νέζοι εφαρμόζουν κι αυτοί τεχνιι<ές «απέλασης τοιι Και<ού», χρησιμοποιώντας ανθρώπους
ως αποδιοπομπαίους τράγους, τους οποfΟυς ι<αι όιώχνοιjν με κραυγές ι<Cιι χορούς. Σε ι<ά-
ποιες περιοχές τιις νότιας  ΚΙ'νας, όταν ενσκήψει μια σοβαρή επιόημία, διαλέγουν ένα γε-

ροδεμένο άνδρα για αποόιοπομπαίο τράγο ι<cιι βάφουν το πρόσωπό του με μπογιά. Στη συ-
νέχεια ο άνδρας αυτός ι<άνει πολλές φάρσες ι<αι γενιι<ά φέρεται προκλrιτιι<ά με σκοπό να

δελεάσει τα «και<ά πνεύματα», που προκαλούν τις μολυσματιι<ές  αρρώστιες, για να ι<ολλή-
σουν πάνω του.

ΟΙ ΜγΣΤΙΚΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΗΣ zΟγτι™Σ
Η νοτιοανατολιι<ή Ασι'α είναι μια περιοχή που κρύβει πολλά μυστικά. Θεωρείται ως ένα μέ-

ρος όπου κρύβονται πραγματικοί Θησαυροί μαγείας, άγνωστοι στον πολύ ι<όσμο. Για παρά-
όειγμα, ποιος γνωρι'ζει ότι τα ζόμπι δεν είναι αποκλειστικότητα της Βουντού κουλτούρας των
νησιών της Καρα.ι.βικής ;

Στο Λάος, μια χώρα πνιγμένη στrιν τροπική βλάστηση, πιστεύουν ότι μόλις έρθει η νέα
Σελήνη οι νεκροί σηκώνονται από τους τάφους. Οι Λάχου, μιcι πρωτόγονη φυλή που ζει στη

ζούγκλα, πιστεύουν στα Τάου, δαιμονικά τριχωτά πλάσματcι, που μπορούν να ι<άνουν φρι-
ι<τά εγκλήματα ι<cιι να ρημάξουν cικόμη ι<ι ένα ολόκληρο χωριό. Αυτά τα μοχθηρά όντα υπο-
τι'Θεται ότι ι<αταλαμβάνουν τα σώματα των ανθρώπων και τα μεταμορφώνουν. 'Οταν όμως
ι<άποιος  σκοτώσει  ένα  Τάου,  τότε  το  σώμcι  γίνεται  ι<αι πάλι φυσιολογικό,  μόνο  ποιj  ο  άν-

Θρωπος είναι όυστυχώς νεκρός...
Στη Βιρμανία (Μυανμάρ) μιλούν συχνά για τα Νατ, όαιμονικά πνεύματα που εμφανίζο-

νται ι<άποιες φορές το χρόνο σε μερικούς ανθρώπους ι<αι ι<αταλαμβάνουν το σώμα τους.
Τα Νατ όεν είναι ορατά από ένα «φυσιολογιι<ό» άνθρωπο. Τα αι<ούν ι<cιι τα βλέπουν συνή-
Θως αυτοί που βρίσι<Οντcιι υπό την κατοχή τους, που όιαρι<εί όμως περιορισμένο χρόνο.

Στην κcιρδιά της  ζούγκλας της  Καμπότζης βρίσι<Ονται τα ερείπια μιας αρχcιίας πόλης,

της Ανγιtόρ, που ζώνεται από έντονο μυστήριο. Οι Καμποτζιανοι' λένε ότι αυτοί ποιι έκτισαν

την πόλη ήταν ι<άτοχοι μεγάλων μαγικών όυνάμεων. Ενώ για ι<άποιους άλλους η πόλη Θεω-

ρείται πύλη προς άλλες διααάσεις...
Υπάρχει  μια  αρκετά  όιαδεδομένη  όοξασία ότι  στα  δάση της  Καμπότζης  ζούνε  όύο
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μυστηριώόεις βασιλιάδες: ο Βασιλιάς της Φωτιάς κι ο Βασιλιάς του Νερού. Δεν έχουν ιtα-

μιά πολιτική εξουσία, μόνον πνευματική ι<αι μυστικιστική. Ζουν τελείως απομονωμένοι και
όεν βλέπουν ποτέ ανθρώπους, ούτε καν ο ένας  τον άλλον. Οι άνθρωποι τους  cιφήνουν
τροφή ι'σα-ίσα για να συντηρούνται στη ζωή. Η βασιλεία τους κρατάει επτά χρόνια, το κα-
Θένα εκ των οποι'ων το περνούν σε όιαφορετιι<ό πύργο, που βρίσκονται σε επτά όιαφορε-
τιι<ά βουνά.

Από τους δύομ πιο ισχυρός Θεωρει'ται ο Βασιλιάς της Φωτιάς, που μπορει' να κάψει τον
ι<όομο, ενώ ο Βασιλιάς του Νερού μπορεί να τον πνι'ξει με κατcικλυσμό. Οι ει<άcποτε βασι-
λιάόες  της  Καμπότζης  συνήθιζαν να cπέλνουν κάθε χρόνο προσφορές  μέσα στο τροπικό
όάσος προς τιμήν των όύο μυαιι<ών βασιλιάόων του ιtόσμου. Τέλος, σύμφωνα με τον Τζ.
Φρέιζερ, «Οι μυστικοι' Βασιλιάόες της Φωτιάς ιtαι του Νερού όεν επιτρέπεται να έχουν φυ-

σικό Θάνατο.'Ετσι, όταν ένας από τους δύο αρρωστήσει σοβαρά ι<cιι οι γέροντες πιcπεύουν

ότι όεν μπορεf να γίνει καλά, τον ιρονεύουν με μαχαι'ρι».
Μια δοξασία που υπάρχει στην Καμπότζη αλλά και αις γειτονιιtές Τcι.Ιλάνδη και Μcι-

λαισία, ει'ναι η ιερότητα του ιtεφαλιού. Πιcπεύουν ότι το ι<εφάλι ει'ναι η ι<ατοικι'α ενός πνεύ-

ματος, που στην Τα.ι.λάνόη το ονομάζουν Κhυαn ή Κwan.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι λαοί αυτοί περιποιούνται και cπολι'ζουν τόσο πολύ το κε-

φάλι τους ι<αι φροντίζουν ιόιαίτερα να μην τραυματιcπεί. Οι Καμποτζιανοί μάλιστα όεν αγ-
γίζουν ο ένας το κεφάλι του άλλου ι<cιι αποφεύγουν να μπαίνουν σε μέρη όπου πάνω από
τα ι<εφάλια τους υπάρχουν ι<ρεμασμένα όιάφορα αντιι<είμενα, ενώ στην Ιάβα οι άνθρωποι
αποφεύγουν να ιtτι'ζουν οπίτια με πατώματα για να μην πατούν ο ένας το ι<εφάλι του άλλου!

ΟΙ ΑΡΠΑΓΕΣ ΤΩΝ ΙΙ1γχΩΝ
Στη Μαλαισία οι Σαμάνοι-μάγοι επιι<αλούνται το «πνεύμα του  τίγρη» προκειμένου  να πέ-
σουν σε κατάσταση έλλειψης συνείόησης (λούπα). Το «πνεύμα του τίγρη» παι'ζει δηλαδή το

ρόλο του Αρχηγού της Μύησης ή του Μυθιι<Ού Προγόνου. Η επι'κληση του τι'γρη έχει ως cπό-
χο την ενσωμάτωση του πνεύματος του πρώτου Μεγάλου Σαμάνου στον Σαμάνο που τελεί
την επίκληση, εφόσον είναι γνωστό ότι η όύναμη του τελευται'Ου βασι'ζεται στη χρησιμοποί-

ηση των όυνάμεων των νει<ρών του προγόνων.
Ει<τός από τους  Σαμάνους οι ι<άτοικοι της  Μαλαισι'ας Θεωρούν ότι ένcις ηγεμόνας ιtα-

τέχει υπερφυσικές όυνάμεις κι ότι ασκει' προσωπική επιρροή στη Φύση επηρεάζοντας π.χ.
την καρποφορία. Οι ι'διοι φαντάζονται την ψυχή σαν ένα μιιtρό και Φ{εόόν αόρατο άνθρω-
πο, με λεπτή ι<ι ανάλαφρη φύση. Συχνά τη Θεωρούν πουλί, έτοιμο πάντcι να πετάξει.

Πιστεύουν  ότι,  όταν  ι<άποιος  ι<οιμάται,  η  ψυχή  εγι<αταλείπει  το  σώμα  του  για  να  επι-

στρέψει ευθύς μόλις ξυπνήσει. Γι' αυτόν το λόγο αποφεύγουν να βάψουν το πρόσωπο ενός
κοιμισμένου: πιcrτεύουν ότι η ψυχή που τον έχει εγι<αταλει'ψει δεν Θα τον αναγνωρι'σει κι αυ-
τός Θα ι<οιμάται συνεχώς μέχρι να πλυθεί το πρόσωπό του!

Οι ι<άτοικοι της  Μαλαιcn'ας  φrιμίζονται για τις  τεχνιι<ές απαγωγής  ανθρώπινων  ψυχών,
τις οποι'ες κι έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό. Στόχος της «απαγωγής» μιας ψυχής ει'ναι

η ι<αταστροφή ενός εχθρού ή η ι<ατάκτηση της αγάπης μιcις όμορφης γυναίκας. Επίσης πι-
στεύουν ότι η ψυχή ενός ανθρώπου μπορεί να περάσει σ' έναν άλλο άνθρωπο ή ζώο και να
όημιουργηθεί έτσι μια μυστηριώδης ι<cιι μοιραία εξάρτηση μεταξύ τους.

Η ομοιοπαθητική ή μιμητιι<ή μαγεία είναι πολύ συνηθισμένη ανάμεσα στους ι<ατοι'κους
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της  Μαλαισίας. Παίρνουν τμήματα, όπως τρίχες, νύχια ι<.ά., από το σώμα του μελλοντικού
τους Θύματος ι<cιι +ιναι<ατεύοντάς τα με ι<ερί μιας εγι<αταλειμμένης κυψέλης-κατcισκευά-

ζουν ένα ομοίωμα. Αυτό το καψαλίζουν επί επτά ημέρες σε σιγανή φωτιά μουρμουρίζοντας
ι<άθε είόους κατάρες. Μετά την έβδομη μέρα πετούν το ομοίωμα στη φωτιά, Θεωρώντας ότι
έτσι το Θύμα τους Θα πεθάνει.

Στο πλαίσιο αυτού του είδους ομοιοπαθητικής μcιύρης μαγείας, κάθε σημείο του ομοι-
ώμcιτος αντιστοιχεί με το αντίστοιχο όργανο του σώματος του Θύματος, ι<αθώς κcιι με τη λει-
τουργία του.Έτσι αν τρυπήσει ι<ανείς το μάτι του ομοιώματος, τότε το Θύμα τυφλώνεται. Αν
τρυπήσουν το κεφάλι του, υποφέρει από φρικτούς πονοκεφάλους, Αν Θέλουν να το οι<οτώ-
σουν, διαλύουν το ι<εφάλι τοιι ι<αι το Θάβοιιν με προσευχές στο μέρος όπου Θεωρούν βέβαιο
ότι το υποψήφιο Θύμα Θα περάσει.

Οι ι<άτοικοι της Μαλαισίας ώπως και της Ινόονησίας-αποδίδουν στο ρύζι ανθρώπινα
χαρcικτηριστιι<ά.  Φαντάζονται τον  κορμό του  φυτού  σcιν το  σώμα ενός  ανθρώπου  ι<αι  πι-
στεύουν ότι ι<ατοιι<είται από μια «ιιιυχή». Κατά την περίοδο της συγκομιδής του ρυζιού πcιρι-

στάνουν μ' ένα δέμα τη Μητέρα ή Ψυχή του Ρυζιού. Το όεμάτι αυτό φυλάγεται και τοποΘε-
τείτcιι προσεκτικά σ' ένα σιιγι<ει<ριμένο σημείο του σπιτιού,  επειόή πιστεύουν ότι επηρεάζει

τη γονιμότητα της επόμενης σοδε1άς.

Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΜΑΓΕLΑ ΤQΝ ΝΤΑΓΙΑΚ
Ανάμεσα στις πρωτόγονες φυλές που ι<ατοιι<Ούν στη νήσο Βόρνεο, που ανήι<ει στη Μαλαι-
σία και στην Ινόονησία, ενόημεί η μαύρη μcιγεία. Οι μάγοι των φυλών αυτών πιστεύουν ότι

μέσα  στους  ι<ροι<όδειλους  κατοιι<ούν ι<ακά πνεύματα. 'Οταν  λοιπόν την  άνοιξη οι  πεινα-
σμένοι ιtροκόόειλοι ξεχύνονται στα χωριά των ιΘαγενών, ει<είνοι ι<αλούν επειγόντως το μά-

γο, που τους απομακρύνει με μια Θεαματική τελετή, η οποία λαμβάνει χώρα στις όχθες των
ποταμών.

Στους ιΘαγενείς  Νταγιάιt της ενόοχώρας τοιι Βόρνεο οι μάγοι-ιερείς παίζουν πολύ ση-

μαντιι<όρόλο.ΧωρίζονταισεΘεραπευτέςανθρώπωνκαισ'εκείνους-ι<υρίωέγυναίι<ες-που
«Θεραπεύουν» τη συγι<ομιόή.  Και οι όύο αντιλαμβάνονται την ασθένεια ή ως  ι<ατάληψη του

σώματος από ένα ι<αι<ό πνεύμα ή ως προσπάθεια της ψυχής για να φύγει.'Ετσι η «Θεραπεία»

γι'νεται είτε με τελετές  απέλασης  είτε με τελετές  σύλληψης  της  ψυχής  που  προσπαθεί να
όραπετεύσει.

'Οταν οι πολεμιστές  Νταγιάκ βγαίνουν για «ι<ιινήγι κεφαλών», εφαρμόζουν μια μορφή

ομοιοπαθητικής μcιγείας, ακόμη ι<cu τηλεπάθειας. Οι γυναίκες τους ξυπνούν πολύ νωρίς ι<cιι
ι<οιμούνται πολύ αργά, για να κάνουν και οι άνδρες τοιις το ίόιο. Στη όιάρκεια της ημέρας

ούτε καν μισοκοιμούνται, γιατί υπάρχει κίνόυνος  να πάθουν ιtαι οι άνδρες τους  το ίόιο. Γι'
αυτόν το λόγο κcιι οι γυναίκες των πολεμιστών βαόίζουν ασταμάτητα. Πρέπει να έχουν όλα
τα πράγματα του σπιτιού τακτοποιημένα, γιcιτί, έτσι ι<cιι σκοντάψει ι<άποιος πάνω τους, ο άν-

δρας τους κινόυνεύει να πέσει. Επίσης όεν πρέπει να καλύπτουν το πρόσωπό τοιjς, γιατί πι-

στεύουν πως έτσι ο άνδρας τους Θα χάσει το όρόμο του μέσα στη ζούγκλα.
Οι  Νταγιάκ πιστεύουν  πολύ  στη  δύναμη  των  ονείρων. 'Οταν  ονειρεύονται  π.χ.  ότι  πέ-

φτουν στο  νερό,  Θεωρούν ότι αυτό όντως  συνέβη στην  ψυχή τους  και γι' αυτό φωνάζουν
έναν μάγο να «ψαρέψει» την ψυχή τους ι<αι να τrιν ξαναβάλει μέσα τους.

Σε κάποιες  άλλες  φυλές  του  Βόρνεο οι  ιερείς-σαμάνοι,  οι λεγόμενοι  Μπαζίρ,  που
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μεσολαβούνανάμεσασεανθρώπουςι<cιιΘεούς,είνcιιάνθρωιιοιχωρίςφύλοήπουαδυνcι-
τούννακάνουνπαιόιά.Σιιχνάείναιερμαφρόδιτοιπουντύνονταιμεγιιναικείαρούχαι<αι
σιιμπεριφέροντcιισcινγυναίκες.ΟερμαφροόιτισμόςκcιιηCπειρότηώτουςεξηγείταιαrιό
τουςιΘαγενείςωςcιποτέλεσματουότιβρίσι<ονταιμετcιξύγηςι<αιουρcινού,δηλαδήανdμε-

σα σε δύο επίπεδcι.

ΟΙΑ^ΜΠΟγλΑΡΙΟΣΚΑΙΤΑΒΑΜΠΙΡΤQΝΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ
ΟιΦιλιrιιιίνεςείναιημονcιδικήχριστιανικήχώρατηςανατολικήςΑσίας,παρόλαcιυτάείνcιι

όιόσημηγιατουςμόγους-γιcιτρούςτης.ΕίναιτοcιντίστοιχοτηςΑ.Ιής(πατρίδατηςμαγείας

Βουντού) στη νοτιοανατολιι<ή Ασία.
ΜετονένcινήτονάλλοτρόποηπλειοψηφίατωνκατοίκωντουcιρχιιιελάγουςτωνΦι-

λιππίνωνεξαcπ<είσυνήθωςμcιύρημαγεία.Πρινόμωςφτάσουμεσ'αυήν,Θαcιναφερθούμε
πρώταστο«κυνήγιτωνι<εφαλών»,μιαφρικαλέαπρακτικήπουενδημούσεαανηώτωνΦι-
λιππίνωνακόμηκcιιμετάτιινέλευσητουΧριστιcινισμού(16οςαιώνας).

ΣτοΜιντανάοέι<cινcινκάθεχρόνοcινθρωrιοΘυσίεςγιατοκcιλότηςσοδειάς,Θυσ%
ντcιςένανσκλdβοωςπροσφοράσεδυνατάπνεύματcι,ταοιιοίαυποτίθεταιότιανταπέδι-
δανμετηνεύνοιότους.ΟιΜπcιγκόμποτουΜιντcινάο,πρινσπείροιιντορύατουςκομ-
μάτιcιζανένανσκλάβομέσαστοδάσος.ΟιΜποντόκτουΛουζόντκεποχέςτηςσrιοράς
κcιιτουΘερισμούτουριιζιούεnιδίόοντcινσεμανιώδεςκυνήψκεφcιλών.ΤακρανίατωνΘU

μάτωντουςτοποΘετούντανσεξεραμέναδένδραπουβρίσκοντανκοντάσεανοικτόχώρο.
Σήμεραόλαcιιιτάαποτελούνμέροςμιcιςπαράδοσης,πουγοητεύειcιλλάκcιιτρομάζειμε
τη φρίι<η τr`ς.

ΤοΑρχιπέλαγοςτωνΦιλιπnίνωναιιοτελείταιαπόεκατοντάόεςμιι<ράκcιιμεγάλανnσιά,

σταοποίακατοικείμιατεράστιαποικιλίαμcιύρωνμάγων.ΈναςαπότουςχειρότεροιJςτου
είδουςείναι-σύμφωναμετουςιΘcιγενείς-οΑσοιιάνγι<,πουέχειτηδύναμηναμεταμορ-

φώνεταισεζώο.ΟιΦιλιππινέζοιmστεύουνότιοΑσουάνγκτρέφεταιμετοέμβρυοιιουβρί-
σκεταιστημήτρατηςμιιτέρcις,ενώτονσταματάμόνοντοξύδικαιτοcιλάτι.

ΈναάλλοτρομερόείδοςμάγωνείναιοΜcιναναγκάλ,ο«ΔρόκουλcιςτωνΦιλιπrιίνων».
Οιλα.Ικέςόοξcισι'εςτουνησιούΠανάιτονΘέλουνναείνcιιβcιμnίρκcιινατρέφετcιιμεαν-

ΘρώmνοαίμαΤοιιλατάγισματωντεράστιωνφτερώντουΜαναναγκάλσπάζειμετονcινα-
τριχιαστικότουΘόρυβοτηνησυχι'ατηςτροrιικήςνύκτcις,κάνοντcιςτουςιΘαγενείςναλοU

φάζουν από φόβο...
γπάρχουνεπίσηςκιόλλαφcιντcιστικάόνταιιουστοιχειώνουντιςζούγκλεςτωνΦιλιππί-

νων.ΕίναιταΝουνοσαnούντσο,μικροσι<οπικάcινθρωπάκιαπουζουνκάτωαπόμυρμιιγκο-

φωλιές.ΜετάείνcιιταΚάπρε,rιουΘεωρούντcιιτερcιτώδηcπομέγεθοςcιλλάκαιικcινάνα
εξcιφανίζοντcιι.

Αλλάcιςεπιστρέψουμεστουςπεριβόιιτουςμάγους-γιατρούςτηςΜανίλcις,πουονομά-

ζονταιΑλμπουλάριος.Θεωρούνταιιδανιι<οίγιαι:rιναντιμετώπισητηςμαύριιςμcιγείας,nου
κcιιστκΦιλιππίνεςπιCπεύεταιότιείνcιιυιιεύθυνηγιατιςπερισσότερεςασθένειες.Στιςτε-

λετέςεξορκισμούγίνετcιιπραγμcιτιι<ήμάχηCινάμεσαστονΑλιιπουλάριοκcιιστονι<cικόιιά-

γο που εισέβαλε στο σώμα του Θύματος.
ΣτηνπροσιιdΘειάτουναεξουόετερώσειτοΚακό,οΑλμιιουλάρωφθάνειστοσημείοW

γρονθοκοπήσειτονασθενήήcικόμηι<αινατοντρυπήσειμεμακριdμαχcιίρια,χωρίςωστό-
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σον'αναβλύσειcιίμcι!Σι:οτέλοςτοΘύμαστέκειαποκcιμωμένοαλΜικανοποιημένοπου
Cιιιελευθερώθrικεcιπόταόεσμdτηςμcιύρηςμαγείας.

Τελειώνοντcις,πρέιιειναειιισημάνουμεότιοιπερισσότερεςμαγικο-Θρησκευτικέςτελε-

τέςτωνπροχριCπιcινικώνΦιλιππίνωνέχουνεnιβιώσειντυμένεςμεχριστιανικόμανδύα,
όιιωςάλλωωκαιωιιερισσότεραμέρητουχριστιανικούκόσμου,πράmιιουσιιμcιίνειότι
οιρίζεςτιιςμcιγείcιςείνcιιπολύβαθιέςγιαναεξαλειφθούνCιnΜκαιμόνομεκάποιαΘριι-
cπ<ευτική αλλcιγή.
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ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΜΗΝΗ

wΙΟΟΑ:  Η  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΤΗΣ ΜΕΓΜΗΣ ΟΕΑΣ

Γουίκα (Wίccα) έχει ως βασικά συστατικά στοιχεία τη μαγεία, τη λατρεία τιις Φύ-

σης, τις τελετουργι'ες  ι<cιι τις  μυήσεις, ι<αι είναι σήμερα η όημοφιλέστερη από τις

νεοπαγανιστιι<ές Θρησι<είες Cπη Βρετανία κcιι στις ΗΠΑ, ενώ σιγά-σιγά εμφανίζε-

ται ι<cιι στη χώρcι μας.

Ο Νεοπαγανισμός στις αγγλόφωνες χώρες είναι ένα πολύ όυνcιμικό πνευματιιtό ι<ίνη-

μα, ποιι αναπτύσσετcιι τcιχύτατα ι<αι αριθμεί ήόη πολλές χιλιάόες μέλη, αναβιώνει αρχαίες
Θρησι<ευτικές  παραόόσεις, λατρεύει τη Μητέρα Γη και σιιχνά χρησιμοποιεί τη Θετιι<ή  (λευ-

ι<ή)  μαγεία. Πώς  εξηγούνται όλα αυτά; Φαίνεται πως  όλο ι<cιι περισσότεροι άνθρωποι νιώ-

ΘΟυν cινικανοποίητοι, τόσο από τις καθιερωμένες Θρησι<είες όσο ι<αι από το υλιστικό πνεύ-

μα της εποχής μας. Η όιjσαρέσι<εια αυτή, σε σιινδυασμό με τα οδυνηρά συναισθήματα που
όημιουργεί η περιβαλλοντική  ι<αταστροφή  ι<αι η αλλοτρίωση των  ανθρώπων,  έχει ωθήσει
πολλούς άνόρες ι<cιι γυναίκες σε αναζήτηση νέων όρόμων.

Συγχρόνως παρατηρούμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον φαινόμενο: στις μέρες μας η Θη-
λυι<ή Αρχή αφυπνίζεται στη συνείδηση των ανθρώπων ι<αι όιει<όικεί το μερίδιο που της ανή-

κει από τη Θρησι<εία, οι αρχαίες Θεές λατρεύονται ξανά, ενώ οι παγανίστριες Θεολόγοι ι<αι

ιέρειες παίζουν κύριο ρόλο μέσα αο ι<ίνημα. Φαίνεται επομένως πως το νεοπαγανιστικό κί-
νημα και η γουικανική Θρησκεία έρχονται σαν απάντηση στις ανάγι<ες των καιρών, ενώ ο
χαραιtτήρας τους είναι βαθιά ανατρεπτιι<ός σε σχέση με τις κcιτεστημένες αντιλήψεις.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓογικΑ;

Ο όρος  Wj.ccα (στα παλαιά Αγγλικά σήμαινε «μάγος») Θεωρείται ετυμολογικά συγγενής με
τη λέξη wjtch (μάγισσα, μάγος) κcιι πιΘανόν προέρχεται από τη γερμανιι<ή ρίζα wjc, η οποι'α
σημαίνει «cπρέφω» ή «λυγίζω». Με βάση αυτήν την ερμηνεία, Οι μάγισσες και οι μάγοι Θεω-

ρούνται  άνθρωποι  που  «λυγίζουν»  τα  πράγματα,  που  μεταβάλλουν  την  πραγματιι<ότητα.
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'Ομως πολλά από τcι μέλη της Γουι'κα mστεύουν πως η λέξη  wιtch σχετίζεται με το επι'Θετο

wjSe (σοφή, -ός) και πως οι Γουιιtανοι' και οι Γουιι<ανές είναι οι άνθρωποι που αναζrιτούν
τη σοφι'α.

Παράλληλα με τον όρο rοί;ι'ιGα χρησιμοποιείται και η λέξη  Wιtchcrα/f ή Μαγικη' Γε'χwη.
Qστόσο οι λέξεις  wj.ίch ι<αι  wιtchcrd/r έχουν βεβαρημένο παρελθόν: οι φανατιι<οί Χριστια-

νοί του  Μεσαίωνα  τcιύτισαν  τον  Κερασφόρο  Θεό  με  τον  ίόιο  τον  Διάβολο  και  τον  όρο
wjίcΛcrά/f με τη λατρει'α του Σατανά.'Ετσι στο φοβερό «κυνήγι μαγισσών» πολλές χιλιάόες,
ι'σως  κι ει<ατομμύρια άνθρωποι -ι(υρίως γυναι'κες- βασανι'στηι<αν ι<cιι Θανατώθrtι<αν με την
ι<ατηγορι'α της  μαγει'ας  ι<αι του  Σατανιομού  (βέβαια,  το cιν πραγματιι<ά οι άνθρωποι αυτοι'

ασκούσαν τη μαγει'α ή όχι, είναι αμφιλεγόμενο Θέμα).
'Ομως η λανθαομένη αυτή ταύτιση ανάμεσα στη Μαγική Τέχνη και το Σcιτανισμό εξα-

κολουθει' να υπάρχει και σήμερα cπο νου πολλών ανθρώπων.Έτσι cιριtετά μέλη της Γουι'ι<α
αποφεύγουν τη λέξη  w]tch, χρησιμοποιώντας αντί γι' cιυτήν τους όρους jερε'ας και jε'ρεια
ι<αι αντικαθιστούν τη λέξη  wjfchcrd/ί με τον πιο ουόέτερο όρο  WJ.cca, Qστόσο, άλλα μέλη
της Θρησκει'ας αυτής πιστεύουν πως πρέπει να όιεκόιι<ήσουν τη λέξη  m.ίch, Θεωρώντας τrιν

ως ένα σημαντικό όρο που περιγράιρει ανθρώπους -ιόιαίτερα γυναι'κες- με πνευματική ι<αι
Θεραπευτιι<ή όύναμη.

Τι cιι<ριβώς όμως είνcιι σήμερα η Γουίι<α ή Μαγιι<ή Τέχνη; Σύμφωνcι με το Παγcινιcπιι<ό

ΜΟρφωτικό Δι'κτυο (Ραgan Εdυcαtίοnαι ΝetworΚ) ει'ναι μια νεοπαγανιστιι<ή, φυσιοι<εντρική
Θρησκει'α χαλcιρά οργανωμένη σε αυτόνομους κλάόους. Δεν έχει κεντρική ιεραρχία, Ούτε

μεσσι'ες,  προφήτες ή γκουρού, ούτε ι<cιν όόγματα και ιερές  γραφές. Αντιθέτως  ει'ναι ένας
όυναμικός και απαιτητικός πνευματικός δρόμος, που στοχεύει στην προσωπιι<ή ανάπτυξη,
στο συντονισμό με τους ρυθμούς της Φύσης ι<cιι σε μια στενή σχέση με το Θει'ον.

Αντι'Θετα με τις προι<αταλήψεις που υπάρχουν, οι Γουικανές και οι Γουικανοι' όεν χρη-
σιμοποιούν (ι<ατά ι<ανόνα) τη μαγει'α για να ιtάνουν και<ό. Συχνά ο σι<οπός τους είναι η Θε-

ραπεία και η μυστιιtιcπιι<ή ανάπτυξη του εαυτού, ενώ συγχρόνως επιόιώι<ουν τη όημιουργία
ενός υγιέστερου ιtόσμου, τη βελτίωση της ι<οινωνι'ας ι<αι την ίαση της Γης.

'Αλλωστε η  έννοια του  Κακού  έρχεται  σε πλήρη  αντίθεση με τις  αρχές  της  Γουι'κα,  η

οποίαώπωςυποστηρι'ζειτοΠαγανιστικόΜορφωτιι<όΔι'κτυο-χαρακτηρι'ζεταιαπόβαθύσε-

βασμό προς  όλα τα ζωντανά όντcι.  Συνάμα καλλιεργεί την αποδοχή της  προσωπιι<ής  κcιι
κοινωνιι<ής ευθύνης ι<αι προβάλλει ως βασική ηθιι<ή αρχή τη φράση «χωρίς να βλάπτεις κα-
νένα ον, ι<άνε ό,τι Θέλεις». Μάλιcπα μια ιtοινή γουιι<cινιι<ή πεποίθηση είναι ότι το Καλό ή το

Και<ό που ιtάνουμε, επιστρέφει σε μας τριπλασιcισμένο.

Οι  μυστηριακές  μυήσεις  παι'ζουν  κεντρικό  ρόλο  στην  παράδοση  της  Μαγικής  Τέ-
χνης.  Στοχεύουν να «καθοόηγήσουν τοιις  μύστες  ι<αι τις  μύστριες  σε βαθιά επικοινωνι'α

με τις όυνάμεις της Φύσης και της ανθρώπινης  ψυχής, Οόηγώντας τους σε μια πνευμα-
τική  μεταμόρφωση  του  εαυτού»,  σύμφωνα  με  τη  Βρετανιιtή  Παγανιστική  Ομοσπονόία
(Τhe Ραgαn Federαtίοn). Ακόμη η Θριισι<ει'α της Γουίκα επιόιώκει τη όημιουργι'α ισορρο-
πίας  ανάμεσα σε όλες  τις πλευρές  του εαυτού και της  ι<οινωνίας,  καθώς  βλέπει τον ι<ό-

σμο με τρόπο ολιστικό ι<αι Θεωρεί αλληλένόετα όλα τα μέρη της ύπαρξης  (το πνεύμα, τη
όιάνοια,  τις  αισθήσεις).

Συγχρόνως  αποτελει' μια Θετιιtή πνευματικότητα, που ι<αλλιεργεί τη χαρά της  ζωής  ι<αι

των αισθήσεων. Οι γουιι<ανοί μάγοι και μάγισσες απολαμβάνουν τη χαρά τόσο στον υλιιtό
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ι<όσμο όσο ι<αι στον πνευματικό, ενώ η σεξουαλικότητα ει'ναι γι` αυτούς ιtάτι ιερό. Ο Θάνα-
τος δεν είναι κάτι ι<αι<ό, αλλά αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμότι της ζωής κcιι αι<ολουθεί-
ται από την αναγέννηση (τα περισσότερα μέλη της Μαγικής Τέχνης, όπως και του Νεοπα-

γανισμού γενικότερα, πιαεύουν στη μετεμψύχωση).
Η σύγχρονη Γοιιίκα έχει διαμορφωθεί αντλώντας το υλικό της από ποικίλους ιtαι cινό-

μοιους τομείς: διάφορες μαγικές ι<cιι Θρησκευτικές παραόόσεις, την αστρολογία και τη βο-
τανολογία, τη μυθολογία και την αρχετυπική ψυχολογία, το φεμινισμό, ακόμη και από την
επιστήμη (π.χ, την κβαντική ιρυσική).

'Οπως παρατηρεί ο γνωαός Βρετανός μάγος Ρέιμοντ Μπάκλαντ, η Γουίιtα δεν είναι μια

οπισθοόρόμηση σε όεισιόαιμονίες του παρελθόντος  (όπως  πολύς κόσμος  Θα Θεωρούσε),
αλλά ένα βήμα μπροστά, αφού συνόέεται με την εποχή μας πολύ πιο στενά απ' ό,τι οι ι<cι-
Θιερωμένες Θρησκει'ες. Με τα όιι<ά του λόγια, η Μαγική Τέχνη είναι η αναγνώριση ενός ολι-
στιι<ού σύμπαντος κι ένα μέσο προς την εξύψωση της συνείόησης.Ίσα όιι<αιώματα, φεμινι-
σμός, οικολογία, εναρμόνιση, αόελφική αγάπη, πλανητική φροντίόα. 'Ολ' αυτά είναι αναπό-
cmαcπα συστατικά τμήματα τιις Μαγιι<ής Τέχνης.

Παρόλο που ιjπάρχουν ακόμη πολλές προι<αταλήψεις  ενάντια στη Γουι'ι<α, είναι αξιο-
σημείωτο  ότι  στις  ΗΠΑ  έχει  αναγνωριcπεί επίσημα  από την  ι<υβέρνηση. 'Αλλωστε  το  Θρη-

σιtευτιι<ό αυτό ρεύμα γνωρίζει μεγάλη εξάπλωση,  παρόλο που όεν προσηλυτίζει.  Σήμερα
αριθμεί πολλές χιλιάόες μέλη, ενώ είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των σχετιι<ών βιβλίων ι<cιι

άρθρων.

Ο ΙΔργτΗΣ ΤΗΣ ΓογικΑ
Ο  ιδρυτής  της  σύγχρονιις  Μαγικής  Τέχνης  είναι  αναμφισβήτιιτα  ο  Τζέραλντ  Γι<άρντνερ

(Gerαιd  Gαrdner),  ένας 'Αγγλος  με ιδιαίτερο ενόιαφέρον  για τη λαογραφία  κcιι τον  απο-
ι<ρυφισμό. Γεννήθηι<ε το 1884 ι<αι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην'Απω Ανα-
τολή, όπου εργαζόταν ως τελωνειαι<ός υπάλληλος. 'Οταν πήρε σύνταξη, εγι<αταστάθηκε cπο
Νιου Φόρεστ της Αγγλίας. Ει<εί γνώρισε έναν κύκλο ανθρώπων οι οποίοι ασι<Ούσαν συγι<α-
λυμμένα τη Μαγιι<ή Τέχνη, όηλαδή την παγανιστική, μαγιιtή Θρησι<εία της προχριστιcινικής

Ευρώπης,  όπως  υποστήριζε ο ίόιος.  Ανάμεσά τους  ήταν  η  «Γριά  Ντόροθι»  (Ντόροθι  Κλά-
τερμπαι<), η οποία τον μύησε στη λατρεία αυτήν το  1939.

Qστόσο την εποχή εκείνη η Μαγιι<ή Τέχνη ήταν ακόμα παράνομη. Ο Γιtάρντνερ, Θέλο-
ντcις να κάνει προσιτές τις μαγιι<ές γνώσεις σε περισσότερο κόσμο, δημοσίευσε το  1949 το

Ηj.gΛ Μαg7.c'S Αjd, ένα ιστορικό μυθιστόρημα, όπου περιγράφει τη μεσαιωνιιtή μαγεία. Στη
όεκαετία του `50, όταν και οι τελευταίοι νόμοι εναντίον της Μαγικής Τέχνης αποσύρθηκαν,
ο Γι<άρντνερ άρχισε πλέον να μιλάει ανοιχτά - έστω κι αν πολλοί από τους μάγους  ι<αι τις

μάγισσες που συνεργάζονταν μαζί του  είχαν σοβαρές  αντιρρήσεις για τη όημοσιοποίηση
αυτήν. Σήμερα ο κλάόος της Γουίκα που προέρχεται άμεσα από τον Γκάρντνερ, Ονομάζε-
ται γι<αρντνερική Γουίι<α.

Το τιερ\φτιμ6τερο έρνο του Γκάρντνερ είνα\ το  Ι.he ΒοοΚ οί shadοws (Το ΒιβΜο των
Σκjών), όπου περιγράφει τις μαγιι<ές  ιεροτελεcπίες.  Συμπλήρωσε τις τελετουργίες  που δι-

όάχτηι<ε από την παλιά μαγική ομάδα του Νιου Φόρεστ με ιιλιι<ό που όανει'στηκε από τα έρ-

γα ενός άλλου περίφημου μάγου  (όχι γουιι<ανού), του 'Αλιστερ Κρόοιιλι. Επηρεάστηι<ε επί-
στ\ς ατι6 το  Claνίcυιa saΙοmοnls (Κ^ειbί του Σολομώντα| , τιαλιό εΎχε\ρίbιο τελε`ουρΎ\κής
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μαγει'ας,αλλάι<cιιαπότονΕλευθεροτεκτονισμό.Αι<όμηάντλησεστοιχει'ααπότηνΑρανrj'α
του Λέλαντ, για την οποι'α Θα yι'νει λόγος στη συνέχεια.

ΣτηντελικήδιαμόρφωσητουΒιβλι'ουιωνΣκιώνσυνέβcιλει<αιησιινεργάτιόατουΓκάρ-
ντνερ,ηΝτορι'νΒαλιένκ(DοreenνaΙίente),πουσήμεραει'ναιμιααπότιςπιοδιάσrιμες

γουιι<ανέςμάγισσεςκcιισυγγραφει'ς.ΗΒαλιέντε,πουμυήθηκεαπότονΓκάρντνεραηΜcι-
γικήΤέχνη,τονπεριγράφειμεταπαρακάτωλόγια:

Στομάτιτουνουμουμούφαι'νεταιιιωςτονβλέnωτώραναCπέι<εταιπλάιcποναιιτο-

αέόιοβωμόμcιςσ`εκείνοτοδωιιάτιοι]ουφωτιζότανcιπόκεριά.Ήτανψηλός,ολό-

γυμνος,μεμαλλιάάσιιραι<αιαι<ατάαατα,ηλιοκαμένοκορμι',τατουάζcπαμπράτσα
ι<ιέναβαρύμπρούτζινοβρcιmόλι.Στοέναχέριτουι<ουνούσετοσπαθι'της«rριάς

Ντόροθι»καιCποάλλοι<ρατούσετοχειρόγραφο7ljιeΒοοΚο/SΗάdοηκαθώςδιό-

βαζετηντελετουργι'α,μετηνοποι'αέγιναεπι'σιιμαιέρειακαιμάγιοσα.

ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΜΑΠΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Η(ανα)γέννnσητηςΜαγικήςΤέχνιιςοφει'λεταιεπι'σιιςι<αισεκάι]οιεςσιιμαντικέςι]ρο-

όροιιικέςμορφές,όπωςοΚάρολοςΓι<άντφριΛέλαντ(charΊesGοdfreyLeΙand,Ι824-Ι903),

πρωτοπόρος στη μελέτη τι|ς λαογραφι'ας.

Τ?8β;gβ)λί_ΟπΤοΟυυΒΑαιΞΞn::tπh.eέ:,:sνρ.:Ι^ΟΞ:,t.h_e.ΨίΣ:hes(ΑραντίαήτοΕυαγγέΜοτωνΜαγισ.αώh1899)-πουβασι'στrικεσεέναχειρόγραφοπουτουέφερεηΙταλι'όαΜανταλένα,κατα-

γόιιενηcιπόοικογένειαμαγισσών-μιλάειyιατηΘεάΤάναήΝτιάνα(τορωμα.ι.ι<όόνοματης
Θεάς'Αρτεμιις)κcιιτιινι<όρητης,τιινΑραντι'α.ΗΑραντι'αεμφανι'ζεταιωςμεσσι'αςπουήρ-

Θεναόιόάξειτημαγει'αστηνκαταπιεσμένηανθρωπότητcι.ΟΛέλαντγράφειότιαυτόήταν
έναιερόευcιγγέώτιιςΑρχαι'αςΘριισκει'ας,ηοποι'αειιικρcιτούσεαι<όιιηκαιτότεσεολό-

κληρα χωριά στη Ρομάνα της Ιταλι'ας!

Ιόιαι'τεραοηιιαντικήεπΊ'όρασηcπηνανάπτυξητηςΓουι'καάcκιισεκαιτοέρyοτηςαιγμ
πτιολόγουκαιανθρωπολόγουΜάργκαρετ'ΑλιςΜάρε.ι.(ΜαrgαretΑιίceΜυrrayλΜέσααπό
ταβιβλι'ατης(rhewιtώ{Mι'nweSfemΕυrορe,192Ι,rήeGοdο/%wjtches,Ι931και
ΠιeΟι.νι.m#Φι.πΕfιg/andΙ95Φαπορρι'πτειτηνταύτισητηςΜαγιι<ήςΤέχνηςμετοΣα-
τανισιιόι<αιτηχαρακτιιρι'ζει«ντιανικήλατρεία»,επισιιμcιι'νονταςότιτοόνομαΝτιάνα(Άρτε~

μη)υπήρχεσεόλητηόυτικήΕυρώπηι<αιαναφερότανστηΘεάτωνμαγισσών.
ΗΜάρε.ι.μιλάειγιαμια«οργανωιιένηΘρησι<ει'α»,πουήτανπρωταρχικάλατρει'ατηςγο-

νιμότrιταςκαιταυτόχρΜηλατρει'αενόςΘεούιιουπέθαινεκαιξαναγεννιόταν.Ηyέννιιοη
ι<αιοΘάνατόςτουκαθρεφτιζότανστονι<ύκλοτωνεποχώνΊtαιστονκύκλοτrιςσυγκομιδής.
Ισχυριζότανεπι'σηςότιαρι<ετέςαπότιςπληροφορι'εςπουέδινανοιχριστιανοί«κυνιιγοι'μcι-

γισσών»ανταποκρι'νοντωστηνπραγματιι<ότητα-μόνοπουηΙεράΕξέτασημετέτρεψετον
Θεότηςμαγικήςλατρει'αςστονχριστιανικόΔιάβολοκαιαντιι<ατέστιισετοΚαλόμετοΚαι<ό.

ΟιΘεωρι'εςτιιςΜάρε.ι.ει'χWεπιρροήγιααρι<ετόι<αιρό,όμωςέχουνδεχτει'ι<αιπολλέςεπι-

Θέσεις.Πcιρ'όλααυτάησύγχρονηΓουι'καέχειεπιιρεαcπει'έντονααπότιςαπόψειςτηςδιό-

σημης cινθρωπολόγοιι.
Η  σημερή  Μαγική  Τέχνη  έχει  επι'σης  υιοθετήσει  στοιχει'α  από  τη  Λευjttι'  Θεά

(Ι946),τοπερι'φημοέργοτουΡόμπερτΓκρέιβς,στοοιιοι'οιιποστηρι'ζειότιηκύριαΘεό-
τιιταπουλCιτρευότcWκάποτεστηνΕυρώπηι<αιστιςχώρεςτιιςΜεσογει'ουήτανγυναι'ι<α:

ητρι'μορφηΘεάτουΦεγγcιριούιtcιιτηςιιοι'ιισης-ηνεαρήιtοπέλατrιςΝέαςΣελήνης,
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ιι υπέροχη κυρά της Πανσελήνου και η σοφή γερόντισσα της Φθίνουσας Σελήνης.
Στην ελληνιι<ή μυθολογία, οι μορφές αυτές Θα αντιστοιχούσαν στις τρεις γνωστές φεγ-

γαροθεές : 'Αρτεμη, Σελήνη, Ει<άτη. Μάλιστα ει'ναι αξιοσημείωτο ότι η /σrορι'α rου ΕΜηνjjGού
'Εθνους, ένα από τα εγκυρότερα ιστοριι<ά έργα, φαίνεται πως επιβεβcιιώνει την άποψη του

Γκρέιβς, λέγοντας  ότι η 'Αρτεμrι στην αρχαία Ελλάόα «είχε cιπό όλους τους  ολύμπιους  Θε-

ούς  την πρώτη Θέση αη λατρεία».  Οι Γουικανές  ι<cιι οι Γουιι<ανοί σήμερα πολύ συχνά λα-
τρεύουν τη σεληνιακή Θεά με τις μορφές που περιγράφει ο Γι<ρέιβς.

Τέλος, το έργο της μεγάλιις μυστικίστριας Ντίον Φόρτσουν άσι<ησε επίσης επιρροή στη
διαμόρφωση της rΟυίιtα. Στα έργα της, όπως  Η /ε'ρεjα ιης Θάλασσας,  Ο Γραγοπόόαρος
Θεο'ς ι<.ά., βρίσι<Ουμε πολλές παγανιστικές μαγιι<ές παραόόσεις ι<αι συναντάμε τις μορφές

τιις Μεγάλης Θεάς ι<αι του Κερασφόρου Θεού. Μάλιστα τα έργα της Φόρτσουν, του Λέλα-
ντ, της  Μάρε.ι. και του Γι<ρέιβς έχουν επηρεάσει όχι μόνο τη Μαγική Τέχνη, αλλά ι<αι γενι-

κότερα το νεοπαγανιστικό ι<ίνημα στις αγγλόιρωνες χώρες ,

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑ]GΤ ΜΑΠΚΗ ΤΕΧΝΗ
Πότε  όμως  ι<αι  πώς  πρωτοόιαμορφώθηι<ε  αυτό  που  σήμερα  αποι<αλείται  Γουίι<α;  Είναι
πραγμcιτικά μια αρχαι'α επιβίωση ή μήπως ένα δημιούργημα του 20ού cιιώνα;

Η  Μάργκαρετ Μάρε.ι. υποcπήριζε ότι το «ι<υνήγι μαγισσών» του  Μεσαίωνα ήταν η συ-
στηματιι<ή προσπάθεια της  Ει(κλησι'ας να ξεριζώσει ό,τι είχε απομείνει από την παγανιστι-

κή,  μαγική Θρησκεία της  όυτιι<ής  Ευρώπης.  Επίσης  ο Γκάρντνερ ιΦtυριζόταν ότι η μαγική

ομάόα στrιν οποία μυήθηκε είχε όιατηρήσει γνώσεις που προέρχονταν πριν από τrιν επιβο-
λή του Χριστιανισμού και μεταδι'δονταν κρυφά από γενιά σε γενιά. Και οι όύο αυτοί ισχυρι-
σμοί έχουν αμφισβητηθει', η αλήθεια ωστόσο ει'νcu δύσι<ολο να εξαι<ριβωθεί.

Παρ' όλα αυτά, υπόρχουν άνθρωποι που χαρακτηρίζονται «πcιραόοσιαι<οί μάγοι ιtαι μά-

γισσες»  και  υποcπηρι'ζουν  ότι  η  «παραόοσιακή  Μαγιι<ή  Τέχνη»  είναι  παλιότερη  από  την
γκαρντνερική  Γουι'ι<α.  Η  Ντορι'ν  Βαλιέντε,  ιι όιάσημη μάγισσα και συνεργάτιδα του  Γι<άρ-
ντνερ,  έχει συγκεντρώσει αρι<ετές  ενδιαφέρουσες  πληροφορίες  σχετιι<ά με την παραόο-
σιακή Μαγική Τέχνη.

'Οπως λέει, η μάγισσα των παλιότερων εποχών -η οποία ουχνά αποι<αλούνταν «σοφή

γυναι'κα»- είχε πολλές και εξειόιι<ευμένες γνώσεις σχετικά με τα βότανα, τα φυτά κcιι τα όέ-
ντρcι. Εργαζόταν ως μαι'α, Θεραπεύτρια, πραι<τική ψυχολόγος ιtαι λειτουργός της μαγει'ας,

συνήθως για το ι<αλό της κοινότητας.  (Ας προσέξουμε εόώ την ομοιότητcι με τις πρακτιι<ές

γιάτρισσες ιtcιι μαμές που υπήρχαν παλιότερα στην ελληνική επαρχι'cι, οι οποίες Θεράπευ-
αν με βότανα ι<αι παραόοσιακές μεθόόους.) Μάλιστcι είναι χcιρακτηριστικό ότι η μορφή αυ-
τή τιις  παραόοσιαι<ής μάγισσας  ι<αι Θεραπεύτριας ή «σοφής  γυναίκας» έχει γι'νει πρότυπο

για πολλές σύγχρονες φεμινι'στριες, ενώ οι Θεραπείες με βότανα έχουν γι'νει εξαιρετιι<ά διι-
μοφιλει'ς στις ΗΠΑ.

Λέγεται αι<όμη ότι οι παραδοσιακοι' μάγοι και μάγισσες συγκεντρώνονταν σε ομάόες  I 3
ατόμων -εφόσον σε ένα έτος υπάρχουν 13 Πανσέληνοι, το 13 Θεωρούνταν μαγικός, σελη-
νιcικός αριθμός. Οι παλιές ξιιλογραφίες δείχνουν τα μέλη των μαγικών ομάόων να χορεύ-
ουν σχηματίζοντας κύκλο, σε αρκετές περιπτώσεις  γυμνά. γπήρχε ένας  άντρας  αρχηγός
της μαγικής εταιρι'ας (στις σημερινές γι<αρντνερικές ομάδες ονομάζεται «Αρχιερέας») ι<αι

μια γυναι'ι<α που ει'χε τον ι<υριότερο ρόλο (αντι'στοιχη της γκαρντνερικής Αρχιέρειας).
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Qστόσο δεν οργανώνονταν σε ομάόες όλες οι παραδοσιακές μάγισσες ι<αι μάγοι. Με-
ριι<ές/οf εργάζοντcιν ατομικά ι<cιι συχνά αυτά τα πρόσωπα Θεωρούντcιν πιο ισχυρά. Μάλιστα

η Μαγιι<ή Τέχνη συχνά μεταδιόόταν μέσα cπην οιι<Ογένεια. Σήμερα η «παραδοσιακή Μαγι-
κή Τέχνη» είνcu ένας cιπό τους κλάδους της Γουίκα ιtαι τα ενόιαφερόμενα άτομα έχουν τη
όυνατότητα είτε να μυηθούν σε αυτή μέσα σε κάποια ομάόα ή να την ασκούν ι<ατ' ιδίαν.

Κατά τη Βαλιέντε, οι παραόοσιcιι<οί μάγοι κcιι μάγισσες -τόσο στο παρελθόν όσο ι<αι στο

παρόν- χαρακτηρίζονται από πρακτιι<ό πνεύμα. Λένε λίγα λόγια, όμως μπορούν να πετύ-
χουν τcι αποτελέσματα που Θέλουν. Πιστεύουν ότι μπορούν να εmι<οινωνήσουν με τα πνεύ-

μcιτα των νεκρών και βλέπουν το Θείον ως προσωποποίηση των όυνάμεων της Φύσης και
της συμπαντιι<ής  ζωής. Μάλιστα, πιστεύεται ότι οι παλιότεροι μάγοι ι<αι μάγισσες είχαν «οι-

ι<εία πνεύματα» (famίιίαrs), που τους βοηθούσαν στο μcιγιι<ό τους έργο. Αυτά μπορεί να ήταν

πρcιγματικά ζώα, πνεύματα ζώων ή ανθρώπινα πνεύματα.
Ακόμcι και σήμερα ορισμένα μέλη της  Γουίι<α έχουν κάποιο ζώο που το Θεωρούν «οι-

ι<είο πνεύμα», ενώ υποστηρίζεται ότι cπο παρελθόν, αλλά κcιι στη σύγχρονη εποχή, Οι μά-

γισσες κcu οι μάγοι μπορούσαν να επιιtοινωνούν με τα ζώα ι<αι να διόάσκονται από αυτά -
στοιχεία που Θυμίζουν έντονα παρόμοιες πεποιθήσεις του Σαμανισμού.

Βέβαια, μέσcι στην ορΘΟλογιι<ή -υποτίθεται-εποχή μcις, όλα αυτά μπορεί να φαίνονται
εντελώς απίστευτα, όμως όεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γουίι<α είναι μια Θριισι<εία της  Φύ-

σης.  Εφόσον τα μέλη της  πίστευαν κcιι πιστεύουν ότι όλη η ζωή στη Φύση είναι ένα, είναι

λογιι<ό να έχουν cπενή σχέση τόσο με τα πνεύματα όσο ι<αι με τα άλλα ζωντανά πλάσματα.
Επίσr`ς οι παραόοσιαι<οί μάγοι και μάγισσες ασχολούνται με το διαλογισμό, τη μαντεία

και την εmι<Οινωνία με τον ι<όσμο των πνευμάτων, χρησιμοποιώντας συχνά ένα ιερό με τα
σύμβολα τrις Θεάς και του Θεού τους. 'Οταν εργάζονται ατομικά, κάθονται μπροστά στο ιε-

ρό αιιτό φορώντας το χιτώνα ή το μανδύα τους και κάποιο μαγικό έμβλημα -συνήθως μια
ασημένια πεντάλφα- ενώ πλάι τους υπάρχουν αναμμένα κεριά ι<cιι λιβάνι. Στο βωμό του ιε-

ρού τοποΘετούν συνήθως  σύμβολα για τα «Τέσσερα Στοιχεία της Ζωής» -τrι γη, τη φωτιά,
τον αέρα ι<αι το νερό-ι<αι μετά ξει<ινούν τιιν τελετουργία με μια επίκληση στις Θεότητες.

'Επειτα προσπαθούν να γαληνέψουν το νου τους ι<cιι να εισόύσουν στο χώρο των πνευ-

μάτων, είτε για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό είτε για νcι επικοινωνήσουν με τον κόσμο της
μαγείας, συχνά με τη βοήθεια ενός ι<αθρέφτη ή μιας κρυστάλλινης σφαίρας. 'Οταν τελειώ-
σοιjν την τελετουργία, ευχαριστούν τις όυνάμεις που επιι<αλέστηι<αν, σβήνουν τα κεριά και
το λιβάνι ιtαι τοποΘετούν τα πράγματα μέσα στο ιερό, το οποίο κρύβουν, επειδή ι<cινένα άλ-
λο πρόσωπο δεν πρέπει να αγγίξει τα μαγιι<ά εργαλεία. Αυτό, κατά τη Βαλιέντε,  είναι ένα

χcιρακτηριστικό πcιράόειγμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί σήμερα ένας  μοναχικός

μάγος ή μάγισσα.
Εόώ είναι φυσικό νcι αναρωτηθούμε: μπορεί ένας άνθρωπος να πετύχει συγι<εκριμένα

αποτελέσματα με μαγικές μεθόόους; Πώς Θα μπορούσε να συμβεί ι<άτι τέτοιο; Σύμφωνα με
τις γουικανιι<ές αντιλήψεις, η λειτουργία της μαγείας όεν είναι τίποτα το υπεριρυσικό. Είναι

απλώς οι κρυμμένες όυνάμεις του ανθρώπινου νου, που βρίσκονται σε λανθάνουσα ι<ατά-
σταση μέσα σε ι<άθε άτομο. Μέσα από τον οραματισμό ι<αι το όιαλογισμό, με τη βοήθεια της
Θέλησης και της φcιντασι'ας, οι Γουικανές ι<αι οι Γουικανοί ι<αλλιεργούν αυτές τις  ψυχικές,

όιαισθητικές  όυνάμεις,  πράγμα που αποτελεί έναν από τους  βασικούς  σκοπούς  της  σύγ-
χρονης Γουίι<α.
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Αν όμως ο σκεπτικισμός μας όεν μας επιτρέπει να όεχτούμε την ύπαρξη τέτοιων δυνα-
τοτήτων, αξίζει να αναρωτηθούμε: αν αληθεύει η επιστημονική άποψη ότι χρησιμοποιούιιε

μόνο το  10% του εγκεφάλου μας, άραγε ποιες ικανότητες παραμένουν αναξιοποι'ητες στο
υπόλοιπο90Ο/ο;

ΜΑΠΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΟγρπΕΣ
Παρόλο που η λα.ι.κή φαντασία συχνά υποθέτει ότι οι ομάόες των μαγισσών ι<αι των μάγων
κάνουν ανθρωποθυσι'ες ι<cιι cινομολόγητα όργιcι, η φυσιοκεντρική Θρησι<εία της Γουι'κα δεν
περιέχει τίποτα ιόιαίτερα σι<ανδαλώδες.

Οι γουικανικές ομάόες -ή εταιρείες- συγι<εντρώνοντcιι για να γιορτάσοιιν και να τελέ-
σουν μαγιι<ές  τελετουργίες,  για να μιιήσουν τα  ενδιαφερόμενα μέλη ι<αι να διεξαγάγουν
«όιαβατήριες  τελετές»  (rίtes οf ραssage), οι οποίες σηματοδοτούν σιιμαντιι<ές στιγμές της

ζωής  (π.χ. γάμοι, ευλογίες νεογέννητων παιόιών, ι<ηόείες ι<.ά.). Στις τελετουργι'ες χρησιμο-
ποιούν μουσική, χορό ι<αι ιιjαλμωδία, Οραματισμό, ακόμη ι<αι Θεατρικά όρώμενα, ενώ τα μέ-
λη τrις ομάόας μοιράζονται το φαγητό ι<αι το ποτό (παρόμοια στοιχεία βρι'σκουμε ιtcιι σε άλ-
λες παραόόσεις).

Οι μαγιι<ές ομάδες συνήθως αποτελούνται από τρfα ως όει<ατρι'α άτομα. Είναι αυτόνο-

μες και ανεξάρτητες, αφού δεν υπάρχει ι<αμιά κεντριι<ή αρχή ή ιεραρχι'α.
Η Γουιι<ανή Φιόνα Γουίγι<ινς  (Fίοnα Wίggίns) μάς δίνει ι<άποιες βασικές πληροφορίες

για τις μαγιι<ές  ομάδες: παρόλο που ουσιαcπιι<ά ι<άνουν το ίδιο είόος όουλειάς, η μεθοόο-
λογία τους μrιορεί να όιαφέρει σημαντιι<ά, ανάλογα με τον κλάδο της Γουίι<α που αι<ολου-
ΘΟύν. Κάποιες ει'ναι γι<αρντνεριι<ές, δηλαόή αιtΟλουθούν την παράόοση που δημιούργησε ο
Τζέραλντ Γκάρντνερ. 'Αλλες λέγονται «cιλεξανδρινές», επειδή εφαρμόζουν το σύστημα που
καθιέρωσε  (επηρεασμένος cιπό τον Γι<άρντνερ)  ένας άλλος μεγάλος γουικανός μάγος, ο
'Αλεξ Σάντερς, μαζί με τη γυναίι<α του Μαξι'ν. 'Αλλες πάλι ασκούν την παραδοσιαιtή Μαγική

Τέχνη, ενώ ορισμένες είναι ένα εκλεκτικό μι'γμα.
Μερικές ομάδες εργάζονται πάντα στην ύπαιθρο, ενώ άλλες σε κλειστό χώρο. Τα μέλη

τους  μπορεί να φορούν χιτώνα ή μανδύα, όμως  αρι<ετές  μαγιι<ές  εταιρίες  εργάζονται με
«Ουράνιο ένόυμα» ύηλαόή χωρίς ρούχα- για να μπορεί η μαγική δύναμη να ρέει ελεύθε-

ρα, όπως πιστεύουν.
Ας μη βιαcπούμε όμως νcι συμπεράνουμε ότι η τελετοιjργική αυτή γυμνότητα, συνεπάγε-

ται ι<ατ' ανάγκn ι<αι σεξ. Παρόλο που η σεξουαλική μαγεία μπορεί να χρησιμοποιείται από
Γουιι<ανές και Γουικανούς στην ιδιωτική τους ζωή, το σεξ στα πλαίσια μιας μαγικής ομάόας

είναι μάλλον σπάνιο φαινόμενο. ΤΟ έγι<υρο βρετανικό παγανιστικό περιοόιι<ό Ρagar! Da ιψτ]
προειδοποιεί ότι μερικές  ομάδες μπορεί να τελούν σεξουαλικές  πράξεις, όμως, αν συμ-

βαίνει κάτι τέτοιο, τα νέα μέλη Θα πρέπει να το γνωρίζουν αρι<ετό ιtαιρό πριν και σε καμι'α
περίπτωσιι δεν Θα πρέπει να εξαναγι<αστούν να ι<άνουν ι<άτι που δεν Θέλουν:

Το να αναγιtάζεις  ι<άποια ή ι<άrιοιον να ιtάνει μια οεξουαλική πράξη παρά τη Θέλη-

σή του αποτελεί βιασμό. Δεδομένου ότι οι περισσότερες παγανιστιι<ές ομάόες επιι<ε-

ντρώνονται στην ανάπτυξη τιις  Αληθινής  Θέλησης των μελών, τέτοιου είόους  πράγ-

ματα ει'νcu καταcr[ροφικά από πνευματικής απόψεως, όπως επίσrις ι<αι ανήθικα (σελ.
27, τεύχος  129).
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Εφόσον η Γοιιίι<α δεν προσηλυτίζει, οι μαγικές ομάδες συνήθως όεν προσι<αλούν ι<αινού-

ρια μέλη.'Ετοι οι άνθρωποι που ενόιαφέροντcιι Θα πρέnει οι ίόιοι να ανcιζητήσοιιν κάnοια
ομάδα - πράγμα που δεν είναι rιάντα εύι<ολο. Επίσης οι ετcιιρίες δεν προσφέρουν μύηση,
παρά μόνο cιν τη ζητήσει το ίδιο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κcιι μάλιστα, αφού αποδείξει
ότι είναι κατάλληλο για να μυηθεί (δεν γίνονται όει<τά ανήλικα άτομα).

Οιμαγικέςομάδεςσυγκεντρώνονταιόχιμόνογιαναασκήσουντημαγεία,αλλάκαιγια
ναγιορτάσουνορισμένεςσημαντικέςηιιερομηνίεςτηςγουικανικήςΘρησι<είcις.(Τέτοιουεί-

δουςrιcιγανιστικέςσυνcιντήσειςγίνονταισυχνάστηνπεριοχήτουΓκρέιτΓιάρμουθτηςΒρε-

τcινίας, με μεγάλη προσέλευση οπαδών της Γουίκα). Οι γιορτές αυτές έχουν άμεση αέση

μετηΦύσηι<αιτελούνταισυχνάστηνύπcιιΘρο.ΣυνήθωςγιορτάζετοιηΝέαΣελήνη,ηΠαν-
σέληνος,οιισιιμερίεςκcιιταηλιοστάσια(οιrιμέρεςαυτέςΘεωρούντcιισημαντικέςι<cιιστην

αρχαίαελληνικήΘρησι<είcι,cιλλάκcιιστονεοπαγανιστιι<όκι'νιιμαγενιι<ότερcι).Επίσηςγιορ-

τάζονταιοιημερομιινίεςπουαποτελούντομέσοτηςπεριόόουανάμεσασεέναηλιοστάσιο
ιtcιι μια ισημερία.

Οισυμβολισμοίτωνετήσιωνμαγιι<ώνγιορτώνστρέφονταιγύρωαπόταιιανάρχcιιαμοτί-

βατηςγέννησης,τουΘανάτουκαιτηςαναγέννησης,ενώπαράλλιιλατιμούντον'Ηλιο,τηΓη,
τηβλάστησηι<αιτησυγκομιδή:ι<ατότοΧειμερινόΗλιοστάσιο(λίγεςμέρεςπρινταΧριστού-

γεννα)mCπεύεταιότιηΘεάγεννάειτοΘείοβρέφος-τοφωςπουειιιστρέφειμετάτημεγcι-
λύτερη νύχτα του χρόνου.

Κατά τοΊμιιολκ (2 Φεβρουαρίου) γιορτάζεται η αφύπνιση της Γης κcιι η αύξηση της δύ-

νcιμης τουΉλιου, ενώ η Θεά λατρεύεται ως Παρθένος του Φωτός. Η Εαρινή Ισιιιιερία γιορ-
τdζεταιτηνάνοιξrι.ΗγιορτήαυτήσυμβολίζεταιαπότονιερόχορόανάμεσαστοννεαρόΘεό
και την παρθένο Θεά.

ΤιινΠρωτοιιαγιάγιορτάζετcιιοΙερόςΓάμοςτουςμεστεφάνιcιιανθοστόλιστουςπασσά-

λουςκαιφωτιές.ΚατάτοΘερινόΗλιοστάσιο,τημεγαλύτερημέρατουχρόνου,οΘεόςστέ-

φεται Κύριος του Φωτός. Στο Λάμας  (Ιη Αυγούστου)  εποχή της συγκοιιιδής, ο Θεός, ιιου
συμβολίζεταιαπόταΘερισμέναπιασιτηρά,φονεύεταικαιπενθείτcιι,ενώηΘεά,ηΜητέρα
Γη, τιμάται ως Βασίλισσα της Χώρας.

Στη ΦΘινοπωρινή Ισημερία συχνά τιμώνται τα γηρατειά ι<αι ο Θάνcιτος,  ι<cιΘώς  ο Θεός

κοιμάταιστημήτρατηςΘεάςμέχριναξαναγεννηθεί.ΣτοΧειμερινόΗλιοστάσιοηΘεάγεν-
νά πάλι τον Θεό και ο κύκλος ξαναρχι'ζει.

ΟΙΚΟΜΑΓΕΙΑ
Μια αrιό τις πιο βασικές όιόασκαλίες της Μαγικής Τέχνης είναι η αγάπη κcιι ο σεβcισμός

γιατηζωήσεόλεςτιςμορφέςτrις,όπωςι<αιηαίσθησηότιηΦύσηείναιιερή.Σύμφωναμε
τιςγουικcινικέςπεποιθήσεις,τοΘε.ι.Ί<όπνεύμαείναιπαρόνμέσασεόλαταιιλάσμαται<αιτα
πράγματα.'ΑλλωστεηΘεάτηςΜαγικήςΤέχνηςσυχνάταυτίζεταιμετηΓαία,τηΜητέραΓη.
Δεν είνcιι παράξενο λοιπόν που πολλοί Γουιι<cινοί ι<cιι Γουικανές συμμετέχοιιν ενεργά στο
περιβcιλλοντικό ι<ίνημα ιtcιι -γιατί όχι;- χρησιμοποιούν ακόμη και μαγικές τεχνιι<ές για τnν
προστασι`α της Φύσης.

Η  Τζέινι Φάρελ-Ρόμπερτς  (Ιanί FarreΙΙ-Rοberts)  μιλάει για την κατάληψη  (όιάρκειας

ενός  χρόνου!)  του  όάσους  Lymίnge  στη  Βρετανία,  την  οnοία  έι<ανcιν  ακτιβι'στριες  ι<αι

cικτιβιστές  με  σκοπό  να  το  προστατέψουν  από  τιιν  κcιτcιστροφή.  Στην  κατάληψη  cιυτήν
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προσκλήθηκε η διάσημη Αμερικανίόα μάγισσα Στάρχοκ (Αcπρογερακι'να) με σκοπό να συμ-
μετάσχει σε μια  «μαγική ι<ατασκήνωση»  (Wίtchcαmρ)  για την  προστασι'α του  δάσους.  Τα
πcιραι<άτω λόγια της Ρόμπερτς όείχνουν πώς συνυφαίνεται η Μαγιι<ή Τέχνη με το περιβαλ-
λοντικό κίνημα:

Επιόιώξαμε να σχηματίσουμε μιcι διατλαντιι<ή συμμcιχία, τόσο μαγική όσο κcιι πρακτι-

κή. γφάναμε έναν ιστό για να βοηθήσουμε την άγρια Φύση να επιζήσει.  (...) Φαίνε-
ται πως η Γαία γεννάει τις μάγισοες και τους μάγους που χρειάζεται για να σώσει τον

πλανήτη της. Συναντάω τους ανθρώπους αυτούς αο όάσος, σε καταοκηνώσεις όια-

μcιρτυρίας. Διψούν για γνώση, διαβάζουν τα σχετικά βιβλία, έρχονται σε επαφή με-
ταξύ τοιις. Είναι η νέα γενιά της Μαγικής Τέχνης ή του Δρυ.ι.δισμού ή άλλων μαγιι<ών
«όρόμων». Είναι η ελπίδα του πλανήτη.

Η Στάρχοι< μίλησε στην ι<ατασκήνωση αιιτή για τις συλλήψεις που έχει υποστεί η ίδια ιtαι για

τις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ cπις οποίες συμμετείχε, όιαμαρτυρόμενη ενάντια στην rιυρηνική
ενέργεια και στην ι<αταστροφή των δασών. Επίσης μίλησε για τις συγκινητικές μαγιι<ές τε-
λετουργίες cπις οποίες έλαβε μέρος μέσα στη φυλακή. Τα λόγια της μάς δείχνουν τη στενή
ωtέση που υπάρχει cινάμεσα στη Μαγική Τέχνη και στην περιβαλλοντική δράση:

Αυτό που βρίσκω πραγματικά συναρπααικό είναι ότι εδώ (αο Lymίnge) υπάρχει ιι
ίόια αίσθηση cιφοσίωσης που βίωσα στη όεκαετία του `60. (...) Οι εrιιστήμονες γνω-

ρίζουν τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν βρι'αονται εδώ. Οι άνθρωποι που κόνουν αυτό
που πρέπει είνcιι εκείνες ι<ι εκείνοι που έχουν μια βαθιά πνειιματιι<ή σχέοη με τιι Γη,

ένα πνεύμα που πραγματικά ι<άνει τους ανθρώπους να όραστηριοποιούνται. (...) Qς
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Παγανιστέςι<αιΠcιγανίστριεςέχουμετηνευθύνηναυnοστηρίζουμετιςπράξειςαυ-

τές.Δενείνοιαρι<ετόναχαρdζειςένcινι<ύκλοστοσαλόνισουκαιναεπιι<αλείσαιτη

Γηιτηνώραπουέξωαπότηνπόρτασουόλαταδέντρακόβονται.(...)rιαμένατονα
είσcιιμόγισσαήιιάγοςσημαίνειναέχειςμιαβcιΘιάπνευματικήcιφοσι'ωσηστηΘεά,

ναέχειςπραγματικάτηνπροΘυμίαναι<άνειςκάτιγιατηΓηεπειδήείναιιερή,όπως

επίσης  κcιι να διδάσκεις και να ιιροσφέρεις υπηρεσι'ες στην κοινότητα όπου ζεις...

ΕίναιδιcιόεόομένηηπεποίθησηCποχώροτηςΓουίκα(κcιιτουΝεοπαγανισμούγενιι<ότερcι)
ότιηΘεά,ηΜητέραΓη,κινητοποιείτουςανθρώπους,ώστεναεμποδίσουντηνοιι<ολογική
ι<αταστροφήπουέχειπλέονnάρειτεράστιεςκιεπικίνδυνεςδιαcπόσεις.ΠολλοίΠcιγcινιστές

ι<αιΠαγανίαριεςΘεωρούνι<αθήκοντουςναδρααηριοποιηθούνστοπεριβαλλοντιι<όκι'νη-

μακcιιναεργαστούνγιαναφέρουντηναρμονίαανάμεσασταανθρώπιναόντακcιιcποφυ-
σικόκόσμο.Μήπως,cινυπήρχαντιαρόμοιεςcιντιλήψειςκαιστιςάλλεςΘρησκείες,Θαζού-
σαμε σήμερα σε έναν υγιέστερο πλανήτη;

Η ΘΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΕΡΑΣΦΟΡΟΣ ΘΕΟΣ
ΟιδύοβcισικέςΘεότrιτεςτrιςΜαγιι<ήςΤέχνηςείναιηΘεά,ηοποίαπροσωποποιείτηΓηαλ-
λά και ολόκλrιρη τη Φύση, ι<αι ο Κερασφόρος Θεός, ο γιος ι<αι σύντροφός τrίς.

ΗΘεάι<αιοΘεόςενσαρκώνουντοΘηλυκόκαιτοαρσενικό,ταδυοβασιιtάστοιχείατης
Φύσηςπουείναιαπαραίτηταγιαναγεννηθείηζωή,ενώπαράλληλαπιστεύεταιότιόλεςοι
Θεές κcιι όλοι οι Θεοί αποτελούν διαφορετιιtές  ει<φάνσεις της  Θεάς  ι<cιι του Θεού. 'Οσο ι<ι

αν μcις  ξενίζοιιν τέτοιες Θε.Ικές μορφές εμάς που ανατρcιφήι<αμε με τις χριστιανικές Cιντι-

λήψεις,  σι'γουρα Θα  έχει ενδιαιρέρον  να προσπcιΘήσοιιμε να όιεισδύσουμε στη  βcιΘύτερη
ουσία τους για να ανcικαλύψουμε τι ι<ρύβεται εκεί.

Η περίφημη cινθρωπολόγος  Μάργκαρετ Μάρε.ι. ανιχνεύει τη μορφή του Κερασιρόρου
Θεού σε παλαιολιθικές σπηλαιογραφίες, στις οποίες εμφανίζονται ανόρικές φιγούρες με
πρόσωπο ή μάσκα ζώου και ιtέρατα στο κεφάλι.

Ειιισιιμαίνειαι<όμηότιοικερασφόρεςΘεότιιτεςήτανδrιμοφιλείςσεπολλάμέρητουcιρ-

χcιίου  κόσμοιι:  στη Μεσοποταμίcι, στrιν Αίγυπτο  (Αμμων, 'Οσιρις),  αλλά και Cπη «μινωιι<ή»
Κρήτη(ιερόςταύρος,Μινώταυρος)κcιιβέβcιιαστrινcιρχcιίαΕλλάδα(Πdναςκερcισιρόρος,

Διόνυοος  όικερως και  rαυρωπός,  κατά τους  ορφικούς  ύμνους).  Στη  δυτιιtή  Ευρώπη λCι-
τρευόταν  επίσης  ένcις  κερcισφόρος  Θεός,  γνωστός  με  το  λατινικό  όνομα  J(ερνούνος

(cemυnnοs:Κερασφόρος),ενώστησύγχρονηΓουίκαοΚερασφόροςΘεόςλcιτρεύεταισι+
χνά με τα ονόματα Κερνούνος ή J7αν,

ΣτηΘεολογίατηςΜαγικήςΤέχνηςοΘεόςείναισυγχρόνωςγιοςαλλdκαιερcιστήςτιις

Θεάς,  αιιτός  που  ι<όθε χρόνο πεθαίνει ι<αι  ξcιναγεννιέτcιι cιντιπροσωπεύοντας  την αλλαγή

τωνεποχών,τουςρυθμούςτηςγέννιισιις,τουΘανότουι<cιιτηςαναγέννησης,πουείνcιιcινα-
πόσπcιστο κομμάτι της Φύσnςι Ο Θεός  είνcιι ο'Ηλιος, που το φως του αυξάνεται ι<ι έπεπα
λιγοστεύει,  για να μεγαλώσει ι<αι πόλι ι<αθώς  ο «τροχός  του  έτους» γυρίζει.  Είνcιι συγχρό-

νως ο Θεός της βλάστησης και των ζώων.
Είναι φανερό ότι η λατρεία μιcις τέτοιcις  Θεότητcις  μας  πηγcιίνει πίσω αο χρόνο, τότε

που τα Cινθρώπινα όντα συνόέονταν στενά με το φυσικό ι<όσμο κι ένιωθcιν δέος μπροστά
Cπηδύναμηι<αιτημαγείατηςΦύσηςιQστόσοοιγουικανικέςΘεολογικέςαντιλήψειςείνcιι

έντονα  ριζοσιιcιστικές  ι<αι Cινατρεπτικές  σε σχέση με τα  δεδομένα τιις  εποχής  ιιcις.  Αυτό
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φαίνετcιι ι<cιι από τα παραι<άτω λόγια της  Στάρχοι<, η οποίcι έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθ-

μό τη σύγχρονη Γουίι<α με τις απόψεις της:

Ο Θεός ενσωματώνει τη δύναμη των αισθημάτων. Ει'νοι αόάμαστος. Παραμένει μέσα
στην τροχιά της Θεάς ι<cιι η όύναμή του στρέφεται πόντα προς την υπηρεσι'α της  ζω-

ής. Ο Θεός των μαγισσών και των μάγων είναι ο Θεός της αγόπης.  Αυτή η αγάπη
εμπεριέχει τη σεξουαλικότητα, που ει'ναι εξι'σου άγρια ι<ι αδάμαcπη, όσο ι<ι ειjγενική

ι<αι τρυφερή (...) Ο Θεός είναι'Ερως, αλλά είναι μαζί και Λόγος, η όύναμη του μυα-

λού. Στη Μcιγική Τέχνη όεν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα σ' αυτά τα όυο (...) 'Οπως ι<ι

η Θεά, ο Θεός ενοιτοιεί όλα τα αντίθετα. Ο Θεός είναι μαζί ο φωτεινός ήλιος, η ζω-
οόότρα ενεργοποιητιιtή όύναμη, και το σκοτάόι της  νύχτας  και του Θανάτου. Οι όυο
πλευρές  είναι συμπληρωματιι<ές,  όχι αντιθετιι<ές.  Δεν  μπορούν να χορακτηριαούν

σcιν «Καλό» και «Κακό»: ι<ι οι δυο είναι μέρος του κύκλου, της cιναγκαίας ισορροπι'ας

της  ζωής.

Είναι προφανές ότι ο Θεός της Γουίκα είναι εντελώς όιαφορετικός από τον Θεό της χρι-
στιανικής Θρησκείας. Πώς Θα επιόρούσε άραγε στην ανθρώπινη ψιιχοσύνθεση η αρχετυ-
πιι<ή εικόνα μιας τέτοιας Θεότητας;  Σύμφωνα με τη Στάρχοκ, ο Κερασφόρος  Θεός αντι-
προσωπεύει  τις  ισχιjρές,  Θετικές  αντριιtές  ιόιότητες.  Για  τοιις  άντρες  είναι  η  ειι<όνα  τrις

δύναμης που ι<ατοιι<εί μέσα τους, η οποία ενώνει το νου με το σώμα ι<αι το πνεύμα με τη
σάρκα:

Αν ο άντρας είχε όημιουργηθεί ι<ατ' ειι<όνα του Κερασφόρου Θεού, Θα ήταν ελεύθε-

ρος να είναι άγριος χωρίς να είναι σκληρός, να Θυμώνει χωρίς να γι'νεται βίαιος, να
είναι σεξουαλικός χωρίς να γίνεται καταπιεστιι<ός, να ει'ναι πνευματιι<ός χωρι'ς να εί-

ναι ασεξουαλικός και να είναι ιι<ανός να αγαπήσει αληθινά.

Η Μαγική Τέχνη ενθαρρύνει τους άνόρες να ταυτιστούν με τον Θεό κcιι, μέσω ει<είνου, να
ενωθούν  με  τη  Θεά,  τη  Μούσα  που  ι<ατοιι<εί μέσα  τους  ι<αι  αποτελεί  πηγή  ααεfρευτης
έμπνευσης, Για τις γυναίι<ες ο Κερασφόρος Θεός αποτελεί το σύμβολο των ιόιοτήτων που
Θεωρούνται «αρσενικές» και τις οποίες συχνά δεν ενθαρρύνονται ν' αποκτήσουν.

'Ετσι μια γυναίι<α που επικαλείται τον Θεό μέσα από το όιαλογισμό κcιι τις τελετουργίες,

μπορεί να συνδεθεί με την ικανότητα της αναζήτησης σε πολλά όιαφορετιι<ά επίπεδα (σω-
ματικό,  πνευματικό,  καλλιτεχνιι<ό,  επιστημονιι<ό,  ι<οινωνιι<ό ι<.ά.),  αλλά ι<cιι με τις  όυνάμεις
της όημιουργίας, με τα ασυμβίβαστα κcιι αδάμαστα cποιχεία μέσα της. Κατ' αυτόν τον τρόπο
ο Θεός, όπως ι<ι η Θεά, μπορεί να ενόυναμώσει τις γυναίι<ες.

'Οπως  είναι φυσιι<ό, σε κάθε Θρησκεία σημαντιι<ή Θέση έχει το Θέμα του  Θανάτου,  ενώ

δεν είναι σπάνιοι οι μύθοι για Θεότητες  που πεθcιίνουν ι<ι ανασται'νονται.'Ετσι ο Κερασφό-

ρος Θεός είναι επίσης Θνήσκων Θεός, ο οποίος ενσαρκώνει όχι μόνο το Θάνατο, αλλά ι<cιι
την έννοια της απώλειας που οι άνθρωποι νιώθουν συχνά αη ζωή τους.  Στις γουιι<ανιι<ές
τελετές,  ι<αθώς  δραματοποιείται ο Θάνατός  του  ξανά κCιι  ξανά,  οι πληγές  που  έχουν προ-

καλέσει οι απώλειες μπορούν σταδιαι<ά να γιατρευτούν.
Σύμφωνα με τη Στάρχοιt, αυτή η ιιιυχολογική ι<άθαρση ήταν ο σι<οπός της αρχαίας τρα-

γωδίας, που γεννήθηι<ε από τις τελετές για τον Θνήσι<οντα Θεό Διόνυσο. Συγχρόνως με τrιν
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αναπαράστασητουΘανάτουτουΘεούοιμάγισσεςκαιοιιιάγοιπροετοιμάζονταιναβιώσουν
τοτελικόστάόιοτιιςζωής.'ΑλλωστεαηΜαyιι<ήΤέχνηοΘάνατοςόενΘεωρει'ταιοριστικότέ-

λος.Αφούοιλειτοιιργι'εςτιιςΦύσιιςει'ναιι<υκλιι<ές,οΘάνατοςαι<ολοιιΘει'ταιπάντααπότην

αναγέννηση.
QστόσοορόλοςτουyοιιικανικούΘεούει'ναιδειιτερεύωνσεΦ{έσημετησημασι'απου

έχειηΘεά.Ηλατρει'ατmείναιένααπότακιιριότερα-καιανατρεπτικότερα-στοιχει'ατης

Γουι'κα,αλλάι<αιτουνεοπαγανιστιι<ούι<ινήμcιτοςγενιι<ότερα.ΤοΘε.ι.ι<όΘηλυι<ό,καταπιε-

σιιέwγιααιών*στιςπcιτριcιρχιιtές,μονοθε.ι.στικέςΘριισκει'ες,σήμερααναγεννιέταιμειόι-

αι'τεριι όύναμη.

Οιι<αθιερωμένες,cινδροι<ρατούμενεςΘρησιtει'εςσυνήθωςπαρουσιάζοιιντοΘει'ονσαν
ναει'ναιγένο%αρσενιι<ού,ενώσυγχρόνωςαποκλει'ουναπότοιερατιι<όλειτούργηματοφύ-
λοπουόι'νειτηζωή.Αντι'ΘετααηΜαγιι<ήΤέχνηηΘεάόmμόνολατρεύεται,αλλάσυχνά
έχει τον ι<εντριι<ό ρόλο.

Αντι'Cποιχαοιγιιναι'κεςωςιέρειεςι<αιαρmέρειεςέχουνουαώόη-καισυχνάηγετική-Θέ-
σηστηΓουι'ι<αι<αιστονΠcιγανισμό,ενώηγυναικει'ασυνεισφοράyι'νεταιιόιαι'τερααισθητήαα
πάιιπολλαβιβλ1'ακαιάρθραπουόηιιοσιεύουνοιγουικανέςμάγισσες'Οπωςει'όcιμεόμως,το
cιρχέτυποτηςΘεάςει'ναισιιμαντιι<όκαιγιαένcινάλλολόγο:επειόήπροσωποποιει'τηνι'όιατη

ΜιιτέραΦύση,σεμιαεποχήιιουοιάνθρωποινιώθουνόλοκαιπερισσότεροτηνανάγκηνα
eπανΗαΞα::εε,ραουΞcμξ:ύοσnφcυ_Φmκrό:#^ο\_κΞ,^νΞLΤ_Ον_πΞ;ζ='=;Ξ:υ_::ΞΞΙ#:αρ`Οααηρνοαφνή`.

Ηλατρει'ατηςΦύσης,τηςΜεγάλιιςΘεάς,ιιπορει'ναανιχνευτει'Cπηνπρο.ι.στορικήεπο-
χή.Ταπάμπολλαγυναικει'αειόώλιατηςΝεολιθιι<ήςΕποχής,αλλάκαιαυτάπουέχουνδια-
σωθει'απότιινΠcιλαιολιθιι<ή,Θεωρούνταισυχνάότιαιιεικονι'ζουντηΜεyάληΜητέραΓιι,

ει<ει'νηπουλατρευότανωςόημιουργόςτουι<όσιιου,ωςόότειρατηςζωής,τουΘανάτουκcιι

της αναγέννησης.
Qαόσο,αυήηπανι'σχυρηΘεάδενεξαφανι'Cπηκεμετοπέραοματουχρόνου.Στιςπα-

:Ξάδμόεοτε:ςμποορΜΨΜnf:nλCξ[ώανbβαρrίσ:^ο:μπε^ε^π.ι,β`±_-e_ΞςΞ=ς:.=nν;.α::ίιαραα,ΞΞτ::#:νηο=eΞατ'=να=ντάιιετημορφήτηςΊσιόας,πουπροσωποποιούσετιινι'όιατηΦύση.'Ητανσυγχρόνωςει<ει'-
νηιιουέόινετηζωή,αλλάι<αιηιtυράτουΚάτωΚόσμοu

Αντι'στοιχαα™ελλιινικήπαράόοσησυναντάμετηΘεάΓαι'cι,τηΜιιτέρατωνΘεών,που
ει'ναιπανόώ™™ι<αιπανιολε'rειραιίαrάτονορφιι<όύιινο,όιιλαδήεκει'νηπουόλαταόι'νει
καιόλατακατcιστρέφει,ι<υρι'ατηςζωήςι<αιτουΘανάτου.Επι'σηςηΘεάΦύσηλατρευόταν

ιδιαι'τεραστιιναρχαι'αΈφεσομετημορφήτηςπολύμcιστης'Αρτειιιις,τηςΜεyάληςΜητέ-

ρας.Ει'ναιμάλισταεντυπωσιακόότιέναςορφικόςύμνοςεξυμνεΊ'τιινι'διατηΦύσηιιετους
εξήςχαρακτηρισμούς:παμμη'rεJραΘεά,πανιαφάrειραπαjjβαοι'Αεια,jιλάσrειρqπανόα-
μάτε.ι_ρΞ, Fόνσοφη και πανυπέρτέτηι.

ΗΘεάτηςrουι'καλοιπόνει'ναιηπρο.ι.στοριι<ήΜεγάληΘεά,ενώόλεςοιαρχcιι'εςΘέαι-
νεςΘεωρούνταιπωςει'ναιόιcιφορετικέςεκφάνσειςτης.Έτσιμπορει'ναει'ναιηΓη(ηrαι'α)
αλλάι<αιηΣελήνmητριπλήΘεότrιτατουΦεγγαριού(Παρθένος,Μητέρα,Γερόντισσα),που
συνόέεταιμετηγέννησιι,τηνανάπτυξιι,τοΘάνατοκαιτηναναγέννησηι<ιαι<όμημετονέιι-

μηνο γυναικει'ο κύκλο ι<αι τη γονιμότητα.

Τααυλτλο#κΞ,νnαΝε,Ξνχατ,α:τ:υο\:=n,:,::λπίο.ία.:^φ.υ±π`:ί_ξΞ:τ:ςb`ηr,ουργ™έςbυνάμεu™νανθρώ.πωναλλάκcιιηΝύχτα,τομυστηριώδεςσκοτάόιιιουσυνδέεταιιιετηδιαι'σθnοηι<αιτιινενό-

ραση.ΣτηΜcιyικήΤέχνηηΘεάαποκαλει'ται4ε'αιοιναήΚυρ/αι<αιλατρεύεταισυχνάως
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Ντιάνα (Αρτεμη), Εκάτη, Γαία, Φρέια (αγγλοσαξωνιι<ή Θεά) ή Μπρίγκπ (ι<ελτική Θεά), αλλά

ι<αι με αρκετά άλλα ονόματα. Τα παρακάτω λόγια της  Στάρχοκ μάς  όείχνουν τις γουιι<ανι-
ιtές αντιλήψεις για τη Θεά:

ΣτηΜαγιιtήΤέχνηόενπjcπεί;οίtιιεστηΘεά-συνόεόμαστεμαζίΤης,μέσ`απότοΦεγ-

γάρι, τα άστρα, τη Θάλασσα, τη Γη, μέσα από τα όέντρα, τα ζώα, μέσα από τ' άλλα αν-
Θρώπινα πλάσματα, μέσα από τον εαυτό μcις. Είναι μέσα σε όλες και όλοιις μας  (...)

Η Θεά είναι πρώτα απ` όλα η Γη, η σι<οτεινή μητέρα που μας τρέφει, που γεννά όλη τη

ζωή. Είναι η όύναμη της γονιμότητας ι<αι της γονιμοποι'ησης, η μήτρα ια αι<όμη ο τό-
φος που μcις όέχεται, η όύναμη του Θανάτοιι. 'Ολα ξεκινούν απ' cιυτήν κι όλα ξcιναγυ-
ρίζουν σ' αυτήν. Αιιτή είναι το σώμα και το σώμα ει'ναι ιερό.  (...) Ει<ει'νη είναι το πλοι'ο
πάνω στο οποίο όιασχι'ζουμε τcι νερά του Βαθύτερου Εcιυτού, εξερευνώντας τις εσω-
τεριι<ές μας αχαρτογράφητες Θάλασσες. Ει<ει'νη ει'ναι η πύλη μέσα από την οποία περ-

νάμε στο μέλλον. Αυτή ει'ναι το ι<ολπικό rιέρασμα μέσα από το οποι'ο ξαναγεννιόμααε.

Τι μπορεί όμως  να εξυπηρετήσει σήμερα η λατρείcι τέτοιων Θεοτήτων;  Μήπως  η Μεγάλη
Θεά κcιι ο Κερασφόρος Θεός ικανοποιούν την ανάγκη των ανθρώπων να ξαναβρούν ει<εί-
νο το αρχαι'ο όέος, την αίσθηση της μαγει'ας ι<αι του μυστηρι'ου που χαρίζει η επαφή με τη
Φύση; Ενσαρι<ώνουν άραγε ένα βαθύ πόθο όσων βιώνουν οόυνηρά την cιλλοτρι'ωση μέσα
στον τεχνολογικό πολιτισμό μας;  Μήπως  αι<όμη  έρχονται να  ικανοποιήσουν τη όι'ψα για
ισορροπι'α και cιρμονία ανάμεσα στα δύο φύλcι, που τόσο μας έχει στερήσει η πατριαρχική
κοινωνία μcις ;

Το βέβαιο είναι πως τα αρχέτυπα αυτά, cιναόυόμενα μέσα από τα βάθη του χρόνου, αγ-

γίζουν σήμερα την ψυχή χιλιάόων γυναιι<ών ι<αι ανόρών, που cιναβιώνουν με σύγχρονο τρό-
ιΊο τις  αρχαίες λατρείες.

Η ΓΟΉΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αν ι<αι στην Ελλάόα το νεοπαγανιστικό ι<ίνιιμα εκφράζεται κυρίως με τη λατρει'α του Δωδε-

ι<άθεου ι<αι τις  προσπάθειες  για αναβίωση της  αρχcιίας  ολύμπιας  Θρησι<είας, όεν λείποιιν

ι<αι οι άνθρωποι που έλι<ονται από την πνευματικότητα της Γουίκα. Είνcu ενόιαφέρον ότι τα

τελευταία χρόνια όλο κcιι περισσότερcι βιβλία σχετικά με τη Μαγική Τέχνη μεταφράζονται

στα Ελληνικά..  Φυσική Μαγεία της Ν|άριαν Γκριν,  Το Πλήρeς Βιβλι'ο τιις  Μαγείας του Ρέ\-

μοντ Μπάκλαντ, Ο Ελjjίοε]όι]'ς Χορο'ς της Στάρχοι<, α Μάγισσες Αj]ο;tαλύπrοW rα Μυσπ-
JGά Γοι/ς της  Καθλι'ν Μουν ι<.ά.

Επίσης  σε ελληνιι<ά περιοδιι<ά έχουν εμφcινιστεί τον τελευταίο ι<αιρό άρθρα σχετιι<ά με

τη Μαγιι<ή Τέχνrι - ωστόσο όεν ει'ναι πάντα γραμμένα με τρόπο επιστημονιι<ό και μπορούν
να  όημιουργήσουν  παρανοήσεις.  Ει'νcu  αι<όμη  χαρακτηριστικό  ότι  για  ένα  μιι<ρό  χρονιι<ό
διάcπημα κυιdοφόρησε από την Κρήτη ένα ολιγοσέλιόο έντυπο αφιερωμένο στη Γουίι<α, το
Πανbαιιιόνιον.

Τα στοιχεία αυτά μάς όείχνουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον που υπάρχει αη χώρα μcις

για τη γουιι<ανιι<ή Θρησι<ει'α. Qστόσο οι Ελλrινι'δες και οι'Ελληνες που ενόιαιρέρονται για τη
Γουίκα συχνά ι<αταφεύγουν στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία ι<αι στο όιαδίκτυο, αφού η Μα-

γική Τέχνη δεν ει'ναι αρι<ετά όιαδεδομένη στην Ελλάόα,  ενώ η έλλειψη οργάνωσης  ι<άνει
όύσιtολη την επιι<οινωνίcι μεταξύ τους. 'Ομως αυτό όεν τους εμποόι'ζει να ασι<Ούν κατ' ιδι'αν
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τηyουιι<ανικήλατρει'αι<αινααναζητούνομο.ι.δεάτεςι<αιομο.ι.όεάτισσεςστηχώραιιας.Μά-

λισταει'ναιπιΘανόότιλειτουργούνκCuστιινΕλλάόαι<όποιεςμαγικέςομάδες.

Βέβαια οι'Ελληνες  rουικανοι' ι<αι οι  Ελληνι'δες  Γουιι<ανές  αποφεύγουν  να ι<άνουν αι-
σθητήτιινπαρουσι'ατουςδημόσια,λόγωτωνπολλώνπροκcιταλήψεωνπουυπάρχουνCD{ετι-
κάμετημαγει'α-όυcπυχώς,στοντόπομαςυπάρχειέντονηητάσηναΘεωρούνται...σατα-
νιστές(!)όσοιι<cιιόσεςασχολούντcιιμετονπαγανισμόι<αιτημcιγει'α.

Επι'σηςορισμένοιΈλληνεςαρχαιολάτρεςπαγανιστέςέχουνεκόηλώσειεχθρότηταπρος
τη  Γουι'ι<α.  Για παράδειγμα,  cπο βιβλίο  α Αρχαιο'Θριίαοι Απένανrt σrους Αιιοκρίιφιοτε`ς
υποστηρι'ζεταιέντοναότιημαγείαδενέχειι<cιιιιάσχέσημετονΠαγανισμό,ενώcιφήνονται

υπαινιγμοι'ότιηΜαγικήΤέχνηόενει'ναιπαράμιαπαραλλαγήτου...μονοθε.ι.σμού,ηοιιοία

μάλιστα υπονομεύει την πολυθε.ι.στιι<ή αναβι'ωση!
Φυσιι<ά  τέτοιες  απόψεις  παραβλέπουν  ότι  η μαγει'α  ει'ναι ένα  φαινόμενο που  υιιήρχε

απόπCινόρχαιεςεποχέςκαιεμφανι'ζετcιιτόσοστηναρχαι'αΕλλάόαόσοι<αισεπολλούςάλ-
λουςτόπους.9στόσοτογεγονόςότιένατέτοιοβιβλι'οέφτασεναει<δοθει'στηχώραιιας,
όει'χνειότιπιΘανόνηΓουίι<αέχειόιαόοθει'σεβαθμότέτοιοώστεναανησυχει'κάιιοιους,οι

οποίοι,όπωςφαι'νεται,διει<δικούντηναποκλειαικότηταστοελληνιι<όπcιγανιcπιι<όκι'νημα...

ΜεόεόομένοτοαυξανόμενοενόιαφέρονπουυπάρχειστηνΕλλάόατόσογιατοναπο-
κρυφισμόόσοι<cιιγιατονπαγανιομό,δενΘαήτανέκπληξη,cινόλοκαιπερισσότεροιΈλλη-
νες κι Ελληνι'δες cιρχι'σουν να ααολούνται με τη Μαγική Τέχνη.

'Αλλωστε όεν μπορούμε  να παραβλέψουμε ιtάποιες  ειιδιάκριτες  ομοιότιιτες  ανάμεσα

στηΓουι'και<αιCπηναρχαι'αελλιινιι<ήΘρησι<ει'α:τημύrιση(βααι<όστοιχει'οτωνcιρχαίωνμυ-

αηριαι<ώνλατρειών),τημαντική,τηνπι'Cπηστημετεμψύχωση(πουβρι'σκουμεCπονΠλάτω-
να ι<αι αλλού),  τη λατρει'α της  Μεγάλης  Θεάς  ι<αι του  Κερcισφόρου  Πάνα ι<.ά.  Μάλιστα η

Ελληνι'δα Θεά  Ει<άτη,  που λατρεύεται στα πλαι'σια της  Μαγιι<ής  Τέχνης,  Θεωρούνταν αrιν

αρχαιότητα προστάτιόα της μαγει'ας ι<αι των μαγισσών.

Κατά σιινέπεια,  έστω κι αν η Γουι'κα φαίνετcu σαν κάτι  ξενόφερτο για τα ελληνικά δε-
δομένα,αρκετάαπόταστοιχει'ατηςσυνδέονταιμετrινελληνικήαρχαιότηταιΔεναιιοκλει'-
εταιλοιπόνναεμφανιστει'κάποτεστηχώραμαςέναςνέοςιdάόοςτηςΜαγικήςΤέχνης,
εμπνευσμένος από την αρχαι'α Ελλάδα!

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΙατ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Ημαγει'α,ημύηση,ηΜεγάληΘεάΦύση,οΚερασφόροςΘεός...ίσωςαυτάνααι<ούγονται

ξέναι<αιμακρινάσεμιαι<οινωνι'αιιλιστιι<ήι<αιcιντιπνευματική,όπουοιι<ύριεςΘεότητεςει'-
ναι το χρήμα ιtcιι rι ι<ατανάλωση.

Qστόσο,δενμπορούμεναπαραβλέψουμεότιηεποχήμαςει'ναιμιααπότιςπιοκρι'σι-
μεςπεριόόουςτηςιστορι'ας:ηι<αταστροφήτουπεριβάλλοντοςέχειπάρειαπειλητιιtέςόια-
στάσεις,ενώταφαινόμεναβι'Cις-ιδιαι'τεραενάντιααοφύλοπουδίνειτnζωή-γι'νονταιόλο
ι<αιrιιοαισθητά.ΜάλισταοικαθιερωμένεςΘριισι<είες,πουσυνήθωςεξυψώνουντονΘεόκαι

τονάνδραειςβάροςτηςΦύσηςκcuτηςγυναι'κας,φαι'νεταιότιόχιμόνοόενβοηθούνναλυ-
Θούν τα προβλήματα αυτά, αλλό αντι'Θετα τα ειιιόεινώνοιιν.

Σ'αυτήλοιπόντημεταβατικήεποχήόλοι<αιπεριοσότεροιάνθρωποιδει'χνουνπωςόεν
ικcινοποιούνταιιιιαμετιςσυνιιθισμένεςΘρησκει'εςι<ιcιναζητούνέναόιαφορετιι<όμονοπά-

τι.ΈτσιηΓουι'καώπωςι<αιοΝεοπαγανισμόςγενιι<ότερα-εμφανι'ζεταιωςμιαεναλλακτιι<ή

Ι42

Ι



WΙccΑ: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΑΣ

Θρησκει'α, που παρέχει μια άλλη αντίλrιψrι για το Θείον, για τα όύο φύλα, για τη Φύση και

για τη Θέση των ανθρώπινων όντων μέσα σε αυτήν. Φυσιι<ά αυτό δεν σημαίνει πως το Θρη-
σκευτιι<ό αυτό ρεύμα είναι απαλλαγμένο cιπό προβλήματα (υπάρχουν, για παράόειγμα, άν-
Θρωποι που προσπαθούν να εκμεταλλειjτούν τη Μαγιι<ή Τέχνη για ν' αποκτήσουν χρήματα
κι εξουσία).

Qστόσο φαίνεται πως  η Γουίι<α έχει να προσφέρει ι<άτι σημαντιι<ό: την αναζήτηση της

ισορροπίας και της αρμονίας τόσο ανάμεσα στο Θηλυι<ό ι<cιι στο αρσενικό, όσο ι<αι ανάμε-
σα στην ανθρωπότητα και στη Φύση. Η ιερότητα τrις γυναίι<ας, της ζωής ι<αι της Φύσης, που

από καιρό έχει ξεχάσει ο όυτιι<ός πολιτισμός μας, έρχεται ξανά στο προσι<ήνιο... Η αθρόα

προσέλευση ανθρώπων -ιόιαίτερα γυναικών- cπη Μαγική Τέχνη, στο κίνημα τιις Θεάς ι<αι

γενιι<ότερα στο Νεοπαγανισμό όείχνουν πως η Νέα Εποχή που ανcιτέλλει μπορει' να γίνει
μάρτυρας μιας cινανεωμένης πνευματιι<ότητας.
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