
`:ε.Ξ.-Ξ.:$$$.
ΛΕΝΑ  ΑΔΑΜΟΠΟγλογ

Η  ΕΝΟΧΙΑΝΗ  ΜΑΓΕΙΑ ΤΟγ ΤzΟΝ  ΝΤΙ

ην εποχή που  η βασι'λισσα Ελισάβετ ήταν  cπο Θρόνο της  Αγγλίας,  ο Θρυλικός
αποκρυφιστής ι<αι σοφός Δρ. Τζον Ντι (Jοhn Dee,  1527-1608) ήταν ήόη γνωστός

γιcι τις προφητικές του ιι<ανότητες. Η αυλή ι<cιι το προσωπιι<ό συμβούλιο της βα-
σίλισσας ήξεραν πολλά γι' αυτόν, όπως και για τις υπηρεσίες ποιι είχε προσφέρει στη βα-
σι'λιοσα ι<ατά το παρελθόν.

'Ενα πρωί μια μεγάλη σύγχυση ι<ατέλαβε τη βασιλιιtή αυλή εξαιτίας  μιας  κέρινης  ι<ού-

κλcις, ενός ομοιώματος της βασι'λισσας, nΟυ είχε βρεθεί κάπου μέσα Cπο παλάτι με μια βε-
λόνα καρφωμένη στο στήθος της, η οποία υπαινισσόταν την κατάρρειιση κcιι το Θάνατο της

μεγαλειότητάς της. Αμέσως οι αιιλιι<οί έσπευσαν να ειόοποιήσουν τον Τζον Ντι, ζητώντας τη
γνώμη του. Αν και ο ίδιος ήξερε ότι το περιαατικό όεν ήταν παρά μια φάρσcι, πήγε αμέσως
στο παλάτι.

Στον κήπο των βασιλιι<ών αναιαόρων ο Τζον Ντι αντίκρισε τη βασι'λισσα ι<αθισμένη, ενώ
δι'πλα της έcπεκαν οι προσωπιι<Οι' της σύμβοιjλοι κcιι ο κόμης του Λάνι<αcπερ. Πλησι'ασε και
αφού υποκλίθηκε με σεβαομό ι<αι με όλο το μεγαλείο κcιι την αξιοπρέπεια που απέπνεε η

μαι<ριά λευιφ του γενειάόα, καθησύχασε τη βασίλισσα λέγοντας ότι το ι<έρινο ομοίωμα δεν
απειλούσε τr` ζωή της με ι<ανέναν τρόπο ι<αι ότι όεν υπήρχε τίποτα απολύτως που Θα έπρε-

πε να την ανησυχεί. Η βασίλισσα έμεινε ευχαριστημένη από τα νέα του και στο μέλλον όια-
τήρησε μαζί του μια πολύ ι<αλή φιλία.

Ει<είνο τον καιρό υπήρχαν πολλές «αρνητιι<ές» φήμες για τον Ντι, που έι<αναν λόγο για
τις «επαφές του με τον Διάβολο». Ο ίόιος όεν έι<ρυβε ότι ασχολούνταν με τη μαγεία και τις
απόι<ρυφες τέχνες, ότι συνομιλούσε με τους  αγγέλους και ότι επιι<αλούνταν τα πνεύματα.
Μάλιστcι στο παρελθόν ει'χε ι<ατηγορηθεί για το Θάνατο ενός παιόιού και την απώλεια της
όρασης του αόελφού αυτού του παιόιού, όπως και για το ότι, ασι<ώντας τη μαγεία, είχε απει-
λήσει έμμεσα τη ζωή της βασίλισσας Μαίρης πριν ανέλθει στο Θρόνο η ετεροθαλής αόελ-

φή της, Ελισάβετ.
Ει<είνο  το  διάστημα  η  Ελισάβετ τελούσε υπό  περιορισμό,  με τιιν  ι<ατηγορία  ότι  είχε
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συνωμοτήσειμεΠροτεστάντεςεναντι'οντηςβασι'λισσας,ώστενατηδιαδεχθει'CποΘρόνο.Η
Ελισάβετγνωρι'στηι<εμετονΝΤΊ,οοποι'οςτrιςαποι<άλυψεπροβλέψειςαπότοωροσκόπιο
τηςβασι'λισσαςΜαι'ρnςγιατηόιάρκειατηςζωήςτιις,γεγονόςπουόmμόνονέβαλεστο
στόχαστροτονΝτιωςυπεύθυνοπροόοσι'αςαλλάι<αιωςπιΘανήαrιειλήγιατηζωήτηςβα-
σι'λισσαςΜαι'ρηςιιέοω«μαύρηςμαγει'ας».Τελιι<άιστηόι'κηπουεπαι<ολούθιισεόλεςοιιtα-

τηyΟρι'εςεναντι'οντουαποσύρθηιtανκαιαφέθηκεελεύθερος.
Τηνεποχήει<ει'νη,ηαστρολογι'αει'χειιεγάληεπιρροήστιινι<cιΘιιιιερινήζωήτωναν-

ΘρώπωτrιςΑναγέννησrις.ΟΤζονΝτιέφερετοντι'τλοτου«βασιλιι<ούcιστρολόγου»κατότη

βασιλει'ατηςΕλισάβετ,πράγμαπουτουέόινετηόυνατότηταναει<δι'δειτιςΘεωρι'εςκαιτις
αλχημιστιι<έςτουόιατριβές,όπωςι<cιιέκανετοΙ564μετοβιβλι'οΛ/οπaSΗj.eποg/)/ρhjcα(/ε-

ρογλυφι+tη'Mονάόα),ένααινιγμcιτιι<όέργοrιάνωστηνκοσμικήενότητα(μιαδιατριβήπουο
ΕλιφάςΛεΉΘεωρούσεωςτοπιοσημαντικόιιιιστιιtιcπικόσύγγραμμαόλωντωνεποχών).

ΟΤζονΝτιγεννήθηι<εστοΜόρτλε.ι.ι<,έναπροάστιοτουΛονόι'νου,το1527.Σταμτου

ήτwήόηφοιτητήςτουΠανsπιστημι'ουΣαιντΤζοντουΚέιιιπριτζ,μελετώνταςΕλληνιι<άιΛα-
τινιι<ά,λογική,μαθηματικά,ι<ρυπτοyραφι'α,αστρονομι'α,ιστορι'α...ΟισπουδέςτουαηΓαλ-
λι'ακαιτηΓερμανι'αξύπνησαντοέντονοενόιαφέροντουγιατημαγει'ακcιιτηναλχιιιJει'α.
Έτοιαφήνονταςπι'σωτηγενέτειράτουΑγγλι'α,ταξι'όεψεκαιγνώρισεανθρώπουςπουήταν

γνώστεςμυστιι<ώνπαραόόσεων,σαντηνΚα/ιι7αλό.
ΤοΙ546,κατάτnδιάριtειατωνσπουόώντουστοΤρι'νιτιΚόλλετζ,πουει'χεμόλιςιδρυθει',

κατασκεύασεέναγιγcιντιαι'ομιιχανιιtόιπτάμενοσκαραβαι'οωςσκιινικόεφέγιατrινπαρά-
στασητηςΕιρήνΉτουΑριCποφάνη,έχονταςσανπρότυποτιςΘαυμαστέςμιιχανιι<έςι<ατα-
σι<ευέςτηςΕλλιινιστικήςΕποχής.'Ηταντόσοεντυιιωσιακό,πουοδήγησετοκοώναπιοτέ-

ψειό™πραγματικάήτανόημιουρyι'ατουι'όιουτουΔιαβόλου.
Οικαι<έςφήιιεςπουσυνόδειιαντοόνοιιάτουγιατουπόλοιποτηςζωήςτου,ει'χαναρ-

χι'σειναμεταδι'όονταιψιΘυριστάcπονκοινωνικότουπερι'γυρο.9στόσοόενυπάρχειαιJφι-

βολι'αότιτοαστρονομικότουέργοέθεσετηβάσηιιιαςσειράςσημαντικώναλλcιyώνπρος
ένααιtριβέστεροημερολόγιο,τοΓριιyοριcινό,τοΙ582.Επι'σηςυπήρξευποστηριι<τήςτης

ηλιοι<εντρικής Θεωρι'ας.
ΟΤζονΝuέόρασεγmπολλάχρόνιαωςμυστιι<οσύμβουλοςτrιςΕλισάβειαλλόι<αιως

σημαντ1κόςιιυστι1<όςπράι<τοραςστηνυπηρεσι'ατηςcιντ1ι(ατασ1<οπ1'cιςτουβρετανικούΘρό-

νοψμεπολλέςιιυστιι<έςαποαολέςστοενεργητικότου,ενώήτανκαιέναςαπότουςμεγα-
λύτερουςι<ρυπτογράφουςόλωντωνεποχών.Qςμυστικόςπράκτοραςείχετοκωόιι<όόνο-

μαΟΡ7(καόwει'ναιιδιαι'τεραγνωστόότιοσυγγραφέαςΊανΦλέμινγκβάφτισεμετοι<ωδι-
ι<όόνοματουΤζονΝτιτονπασι'γνωστοήρωάτουΤζέιμςΜποντ:ΠράκιωρΟΡΖλ

Ει'χεστιινκατοχήτουπολλάσπcινιόταταχειρόγραφαμεταξύτωναναρι'Θμητωντόμωντης
ανεκτι'μητιιςβιβλιοθήκηςτου.Ει'ναιπιΘανόνότιανάιιεσάτουςήτανι<αιτοΛ/ειtρονομιjtο'νή

ΜΦτουΑμπντούλΑλχαζρέντ.ΟΧ.Φ.Λάβι<ραφτCιποόι'όειστονΝτιτημόνημετάφραση
αυτού του απαγορειιμένου βιβλι'ου στα Αγyλικά.

'ΕΜνaαn;%μa:sΠΒαeΡtα#be:ρξnΟnβ:β:::nτοnυ^ε^ίν`ά_;Δτ=Ξ`f.Τrυ^e:?dΞithίυιιReιatίοnοίwhatρassed

/αΛΨyedι.sΒetweeΗDr./οhnDeeαndSοmeSρι.rι.lS(Μerίccasαυbοn,Lοndοn,1659λ
Ηελληνιι<ήμετάφρασητουβιβλι'ου-γιατοοποι'ομερικοι'ισχυρι'ζονταιότιστηνπραγματιι<ό-
ΤμηΞ:αεΞα:'Βηακαezυε:Ξγσρεαγφ::=^Τ~Ξ_,_Θέ_μ::υ=ε_ί!-ζ,-δ,-Ξ':_`νν:;;λ;ευςμ`Τ`ουυνΕρ'.ΟΤΤ:οανηχτ:μρ.αγτΞαΞ:ν:όξ
ματακαήαdζεταΜεχειρόγραφcmουφέρc™τέν-:;χ-λ::"Ξι:;ον;:3.eέ:sΟέιον:Ιfeμιεe:αc:Ιν;ι!t;
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Η ΕΝΩΧΙΑΝΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΟγ ΤΖΟΝ ΝΤΙ

ΑngeΙS Ιι.οm Dec. 22,  Ι58Ι  tο Μaγ 30,  I 583, Βeing What ΡιeCedes γe Οtheι CοnferenceS.

Ένα άλλο σΓΓμαν™ό του  έρνο είν™ το  Geπeι.aΙ and  Raιe  Μemοrίαιs  ΡertaΙning tο the
Ρeι[ect Αrt οί Νανigatiοn (Γενικά και Σπάνια Αποιινημονεύματα σχετιι<ά με τιιν Τέλεια Τέ-
χιίί} Γτ7ς Πλοη'yησης), το οποίο εκόόθηι<ε το  1577.

Ο[ [ΝΩΧΙΑΝΟΙ ΠΙΝΑ1αΞΣ
Το αΜΎμcMικότερο έρνο του, ωστ6σο, γνωστό ως LΙber Lοgaeth, ή Τhe ΒοοΚ οί the sι.eech
οί Gοd (Το Βιβλίο της Ομιλίας του Θεουj) ή Ι.iber Μγsteriο[υm SeχΙυs et Sαnctυs, τιροέκι]-

ψε από τrιν υπαγόρευση πνευμάτων μέσω του «κρυσταλλοσι<όπου» βοηθού του Ντι,'Εντου-
αρντ  Κέλι,  το  1583.  Το  μυcπηριώόες  αυτό  έργο,  ευρύτερα  γνωστό  και  ως  7Ήe ΕnοcΛ].dπ
ΤαbΙetS οΙ Dr. Ιοhn Dee (Οι Ενωχιανοί Πίνακες του Δρ. Τζον Ντιη, Θεωρείισι ως έΝα cmό τα
«απcιγορευμένα» βιβλία του κόσμου, ενώ αμέτρητοι μελετητές προσπαθούν μέχρι και σήμε-

ρcι να το αποκρυπτογραφήσουν.
Οι αποι<ρυφιcπιι<ές όραστηριότητες του Τζον Ντι σε συνεργασι'α με τον'Εντουαρντ Κέλι

(του «μέντιουμ με τα κομμένα αυτιά») άρχισαν το  1583 και όιήρκεσαν μέχρι το  1589, Οπότε
ι<αι τελείωσε η συνεργασία τους. Εκείνη την εποχή πιcπευόταν ότι οι κρυσταλλοσι<όποι ωι
οποίοι εύκολα μπορούσαν να εξαπατήσουν τους συνεργάτες τους- είχcιν την ικανότητα να
οόηγήσουν μια χριστιανιιtή ψυχή σε μονοπάτια πολυσύχναστα από διαβολικά πνεύματα.

Στην πρώτη συνάντησή τους, ο Ντι αρνήθηκε τη συνεργcισία με τον Κέλι, φοβούμενος
την πιΘανή «παγι'δευσή» του από τις δυνάμεις του Κακού. Qστόσο ο Ντι -που σύμφωνα με
τις φήμες  όεν είχε ανεπτυγμένη την ικανότητα να «βλέπει»- αιρού σκέφτrιι<ε αρκετά γύρω
από το Θέμα, αποφάσισε να προσλάβει τον Κέλι έναντι χρηματιι<ής αμοιβής.

Μετά τrι όιακοπή της συνεργασι'ας τους, ο Ντι εξακολούθησε τις μυστικιcmι<ές όραστη-

ριότητες κcιι τις «σεάνς» του, από κοινού με κάποιον Βαρθολομαίο Χίκμcιν. Ο ίόιος ο Ντι κα-
τέγραψε το μαγικό ι<ώόικα του Βιβλι'ου που Ενώχ που υπάρχει αι<όμη στο Βρετανιι<ό Μου-
σείο και για το οποι'ο λέγεται ότι οι άγγελοι του αποκάλυψαν τη μυστική και μcιγική Ενωχια-
νή  Γλώσσα ή Γλώσσα των Αγγέλων.  Αυτήν τη γλώσσα ι<ατέγραψε στους  ι<ρυπτογραφημέ-
νσυς Ενωχιανούς Πίνακές του ,

Ο Ντι χρησιμοποιώντας τον Κέλι ως όιάμεσο (ι<οιτούσε μέσα σε έναν κρύσταλλο ι<αι πι-
Θανότατα μέσα σε ένα όοχείο νερό), συνομιλούσε με τους αγγέλους ι<αταγράφοντcις χιλιά-
δες  σελίόες  αυτών των συνομιλιών.  Μέχρι εκει'νη την περίοόο της  Αναγέννησης  ο όρος
ιΓνει;μαrjCψο'ς ήταν ακόμη άγνωστος. Οι άγγελοι αποκάλυ ψαν στον Τζον Ντι μια σειρά ισχυ-

ρότατων μαγικών επικλήοεων ή «κλειόιών» στην υποτιθέμενη αρχαία αγγελική γλώσσα, τα
Ενωχιανά.

Γο ΒjΡλj'ο rου Ενώχ, ένα από τα αναγνωρισμένα απόκρυφα ι<είμενα της Παλαιάς 4ια-
Θη'κης, αποκαλύπτει ότι οι «εκπεσόντες» άγγελοι συνουσιάστηκαν με τις ι<όρες των ανθρώ-
πων, μεταφέροντάς τους τα βασιι<ά μυστιι<ά της μαγείας και του Αποι<ρυφισμού. Οι άγγελοι

του Ντι αναφέρθηκαν σε αυτήν τrι γλώσσα των κλειόιών ως τη «γλώσσα των αγγέλων του Βj-

βλίου του Ενώχ».
Αν ι<cιι τα Ενωχιανά έχουν μελετηθεί από πολλούς  ιcποριι<Ούς  της  μαγει'ας,  Ο κώδιι<άς

τους -παρότι είναι γενιι<ά cπαθερός σε όλο το περιεχόμενο του βιβλίου- δεν έχει μέχρι σή-

μερα αποκρυπτογραφηθεί, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γλώσσα είναι εντε-
λώς  αυθαίρετη χωρι'ς  ι<αμι'α  ομοιότητα  με τις  άλλες  γνωστές  γλώσσες  της  Γης.  Είναι  μια
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Θαυμαστάπερι'τεχνηγλώσσα,μεδικήτηςγρcιμμcιτιιtήι<αισύνταξη,καιαποτελει'γιαπολλούς
αποι<ρυφιστές την απόόειξη της πραγματικής ύπαρξης ετεροχθόνων όντων, ανεξάρτητων
του ανθρώπινου νου ι<cιι του γήινου πολιτισμού.

ΣγΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟγΣ ΑΓΓΕΛΟγΣ
Η γνωριμία του Τζον Ντι με τον'Εντουαρντ Κέλι (το αληθινό όνομα του οποίου φαίνεται νcι

ήταν'Εντουαρντ Τάλμποτ) έγινε το 1582. Ο Κέλι, γιος ενός αποθιικάριου από το Γουόρτσε-
Cπερ, ονειρευόταν να ανακαλύψει το μυαιι<ό της Φιλοσοφιι<ής Λίθου ι<αι είχε μυηθει' στη
σκοτεινή τέχνη της  Νει<ρομαντει'ας. Καταόιωγμένος από το Λάνι<αστερ το  I 580 με την ι<α-
τηγορία της πλαcπογράφησης τίτλων, κατέφυγε στην Ουαλία. Κάπου κοντά στο Γκλάστον-

μπέρι,  όπως  λέει  η  ιαορι'α,  αγόρασε  μια  ποσότητα  της  Θρυλικής  «κόκκινης  σκόνης»  -η
οποι'α μετέτρεπε τα διάφορα μέταλλα χαμηλής αξίας σε χρυσό- από έναν πανόοχέα, που
την ει'χε λάβει με τη σειρά του από κάποιους τυμβωρύχους.

Σε όλη τιιν υπόλοιπη ζωή του ο Ι(έλι δεν παραιτήθηι<ε ποτέ από την προσπάθεια να cινα-
ι<αλύιιιει το «μυcπιιtό της κόι«ινης σκόνης», ευελπιστώντας να μπορέσει να την παράγει ι<αι

ο fόιος. Αυτός ήταν κcιι ένας από τους λόγους, που όέχθηκε να γίνει ο «οραματιστής» του
Ντι.'Ετσι άρχισε η περιπέτειά τους με τα πνεύματα με ι<cιΘοδηγιιτή τον Κέλι.

Ει'ναι οημαντιι<ό να σημειωθεί ότι ούτε ο Ντι αλλά ούτε και ο Κέλι είχαν ι<άποια αμφιβο-
λία για την πραγματική ύπαρξη των αγγέλων, ι<αι ότι υίμφωνα με τα συμπεράσματα όλων
των μελετητών-οι συνομιλίες που ει'χαν μαζί τους δεν ήταν σκηνοθετημένες.

Ωστόσο με το πέρασμα του χρόνου οι απόψεις των όύο ερευνητών για τα κι'νητρα αυτών
των όντων όιαφοροποιήθηι<αν. Ο Ντι πίcπευε ότι οι άγγελοι ήταν υπάι<ουα όργανα του Θε-
ού,υποτcιγμέναστηνεξουα'ατουΧριστού.ΟΚέλιόμωςόεναπέκλειεδολιότητααπόμέρους
τους.'Ετσι εξηγει'ται η περιφρόνηση που οι αιθέριες cιυτές υπάρξεις έόειχναν cιπέναντι στον

Κέλι, ενώ ο ι'όιος τις αντιμετώπιζε υπομονετιι<ά, με την ελπι'όα ότι ι<άποτε Θα του αποκάλυ-
πταν το «μυσιιι<ό της ι<όκι<ινης σκόνιις».

Τα πνεύματα περιέγραφαν εμπεριcπατωμένα απον Ντι το μαγιι<ό σύστημα, που είχε μά-
ΘειοΕνώχαπότουςαγγέλουςκαιπουπάνωτουβασι'στηι<εηΘρυλικήΕνωχιανήΜαγει'α,ενώ
οι ανεξάρτητες και ευφυει'ς  αυτές αγγελιι<ές οντότητες ονομάcπηι<αν Ενωχιανά Πιιευ'μαΓα.

Ο Ντι ι<ατά τη διάριtεια της ζωής του όεν προcπάθησε να χρησιμοποιήσει για ένα σοβαρό
σι<οπό αυτό το μαγιι<ό σύστημα ι<αι όπως φαίνεται είχε άγνοια ως προς τα ια'νητρα του Ι(έλι.

ΤΟ  1589 όιέκοψε τη σχέση του με τον Κέλι που μπήκε στην υπηρεσι'α του Αυτοι<ράτορα
ΡΟόόλιρου Β' της  Βοημίας -ενός  cιποιtρυφιcπή βασιλιά ι<cιι μεγάλου συλλέκτη μαγικών ιtαι

παράξενων αντικειμένων- Ο οποίος πιστεύοντας ότι ο Ι<έλι ι<ατέχει το «Μυστικό των Φιλο-
σόφων», τον φυλάι<ισε στην Πράγα,  ελπίζοντας  ότι Θα συμμετάσχει στα κέρόη της  Μετα-
στοιχει'ωσης. Το  1595 ο Κέλι σι<Οτώθηι<ε στην προσπάθειά του να δραπετεύσει.

Φαίνεται ότι η ωtέση του Ντι με τον Κέλι δεν Θα μπορούσε εκ των πραγμάτων νcι συ-
νεχιστει' για πολύ. Ο Ντι είχε απόλυτη και τυφλή εμπιστοσύνη στους αγγέλους ι<αι στcι μη-
νύματα που του μετέφερε ο Κέλι, ι<cιι αυτό ήταν το πιο επικι'νδυνο μειονέκτημά του. Σε μια
από τις «σεάνς» τους, cπις  17 Απριλίου  1587, ένας άγγελος Θηλυκού γένους, έόωσε εντολή

στον Ντι και τον Κέλι να ανταλλάξουν τις γυναι'κες τους.
Ο Ντι ταραγμένος από την ανήθικη εντολή, άρχισε να αναρωτιέται αν αυτοι' οι άγγελοι

ήταν όαι'μονες με cιγγελική μορφή. Η γυναίι<α του Ντι, Τζέιν, ήταν μόνο 32 ετών ιtαι είχε
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μεγάληδιcιφορόηλιι<ίαςμετονσύζιιγότηςcιλλάκαιμετονσυνεργάτητου.Η«ανταλλcιγή»
όwήτανι<cιΘόλουδυσάρεστηγιατονΚέλι,cιλλάφυσικάκdΘεάλλοιιαράεπιθυμιιτήγιατην

Τζέιν.ΟΝτιι<cιιοΚέλιόwμπόρεσανποτέναβρουνμιαλύσηγιατοπρόβλημαπουrιρο-
κλήθηκε απ' αυτό το συμβάν.

'Οιιοιοςκαιcινήτανομιιστιι<όςσκοιιόςτουταξιδιούτουςστηΒοημία,τασχέόώτους

διcιι<όrιηκαν,αφήνονταςιιίσωέναάλυτομυσήριο.ΛέγεταιότιοΝτιnερίμενεμιοειδική
άόειαcιπότουςαγγέλουςγιαναχρησιμοποιήσειτημαγείατους,καιόuαυήηάό™δw
τουδόθηκεποτέι<cιτάτηδιάρκειατηςζωήςτου.Επίσηςλέγετcιιόuτομυστιι<όσχέόιοτw

αγγέλων,τοοποίοαιιέκρυιιτανCιπότονΝτι,ήτcινναενσωματώσουνα™cινθρωπότηταένα

μcιγικότελετουργιι<ότυπικό,πουΘαγινότcινηαρχήμιcιςβίαιηςαλλαγήςτουι<όσμοuκοι-
νώς γνωσή ως «Αποκάλυψιι».

ΟΝτιέγΜεmCπάτηςστοΚολένιοτουΜάντσεστερτοΙ596.Οικαι<έςφήμεςαιjξάνο-
ντανδιαρκώςγύρωαπότοόνομάτου,ώσπουοβcισιλιάςΙάκωβοςΑLγνωστόςγιατους
διωγμούςτωνμαγισσώντηςεποχής,ανέβηκεστοΘρόνοτο1603.ΤοΙ6%τοΧριστιανιι<όΚο-
λέγιοανάγκασετονΝτιναπcιροιτrιΘείαπότηΘέσητουκCιΘηγηή.ΟΝτιέrιεσεσεμεγάλη
δυσμένεια.'Εζησεταυπόλοιπαχρόνιατηςζωήςτουπουλώνταςτουςσπάνιουςτόιιοψτης

βιβλιοθήκηςτουγιαναμπορέσειναζήσει.Πέθcινεnάμφτωχοςτο16Ο8™προσωπιι<ότου
χώρο,στο«σπίτιτωνΘαυμάτων»όπωςείχεονομαστεί,CποΜόρτλεΊκ.

ΤοΙ5ΠείχειιεθάνειηnρώτnγυνcιίκατουΝτι.Ηόεύτερηγυναίι<ατουηπνευματώδης

καιcιφοσιωμένηΤζέιν,πέθcινελίγαχρόνιαπριντοΘάνατοτουσιιζύγουτιις.Τοτελικό

πλήwαωστόσοήρθε,ότcινηκόρητουΚόθρινrιούλησει<αιτατελειιταίαβιβλίατηςβιβλιο-
Θήι<ηςτου,γεγονόςιιουτονπλήγωσευπερβολικά,τονέριξεσεμελαγχολίακαιτονοδήγη-

ΜιαμέραοΝτιείδεναιιετάειέξωαπότοπαράθυρότουέναπαιάι<ρcιτώντας™χέ-
σε στο Θάνατο.

ριατουμιαι<ρυστάλλινηοφαίραΞcιιρνικάάκουσετηφωνήτουΑρχάγγελουΜιχαMνατον
πcιροτρύνεινατηνπάρει.ΗσφαίρααυήβρίσκεταισήμεραστοΒρετανικόΜουσείο,μάρ-
τυραςτηςπαράξενηςιστορίcιςενόςCιπότουςμεγαλύτερουςει<προσώποψτηςδιcινόησης
τr`ς εποχής του...

ΠΙΘΑΝΑΙΙΕΔΙΑΤΟΥΑΟΡΑΤΟγΒΑΣυΈια
Τοερώτημαπίσωαπότοιιυστήριοτωνειιcιφώνμεοντότητεςτων«εσωτερικώνπεδίων»,
πουσυνοδεύονταιμεοράματακcιιφωνές,cιναπόφειικταεπιδέχεταιπολλάεπίπεόαανά-
λυσηςκαιερμηνείας.Σιιναντούμεπαρcιόείγμcιτααπόταcικόλουθαεπίιιεδασεόλοτοέρ-

γοτουΝτιμετονΚέλι.ΣύμφwαμεπολλούςμελετιιτέςτουΑποκρυφισμού,ταεσωτερικά
πεδία είναι πέντε:

ΤοπρώτοεπίnεδοσυμπεριλαμβάνειτηνπρωτογενήενέργειακCιιτηνπρωτόγονηαίσθrι-

σηενόςβαθύτcιτουσυνδέσμουτουατόμουμετιςρίζεςτrιςcινθρωπότητcιςκαιτηςΦύσης.
Σεαυτότοεπίπεόομιιορούννακάνουντηνεμφάνισήτουςτέρατακαιποιιλιά.Αυτέςοιδυ-
νάμειςσυνήθωςεντοιιίζονταιαπότοιιςαλχr`ιιιCπές,τουςΣαμάνοψκαιόσο™πειραμcιτί-

ζονταιμετησεξουαλιήμαγείcι.Ηπρόσβασησεαυτάταπεδίαενέργειcιςδίνειτηδυνcιτό-
τιιτατηςδημιουργίαςενόςείόουςσοφίας.Οιαποι<αλύψειςτοηπροκαλούνΘυμόιtαισε-

ξουαλικήόιέγερσηwατομικόψυχισμό,ηπυροδότησητωνοποίωνμπορείναεπιτρέψει
τr`ν είσοδο σε αυτό το πεδίο.
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Λέγεται ότι ο Κέλι ήταν ευερέθιστος όίχως την ικανότητα της αυτοπειθαρχι'ας κcιι αυτό

μπορει' να του στερούσε τη όυνατότητα να cnJλλcιμβάνει λεπτές συχνότητες ως όιάμεσο. Ει'-
ναι επίσης πιΘανόν η έντονη επιθυμία του Ντι να εξερευνήσει απρόσιτα πεόία να επηρέα-
σε αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα.

ΤΟ όεύτερο επι'πεόο είναι ο οραματισμός που αναφέρεται αο έργο του Ντι ι<αι ει'ναι

γνωστός με ιΊολλές άλλες μορφές. Είναι σχεδόν ι<ινηματογραφικός ιtαι συμπεριλαμβάνει
πολύ περισοότερα από την απλή ιραντασι'cι. Πολλές φορές ο οραματιστής συναντά «Οδη-

γούς», Οντότητες με ατομικότητα που λειτουργούν καθοδηγητιι<ά και βλέπει λεπτομερείς
εικόνες  δραστηριότητας.  Ει'ναι  το  επι'πεδο  τιις  επιμόρφωσης,  της  εκπcιίόευσης  ιtαι  του

κοινωνιι<Ού ψυχισμού. Εόώ οι άνθρωποι μπορούν να συναντήσουν οόηγούς και αντιπρο-
σώπους άλλων πολιτισμών ή να όουν να διαόραματίζονται μπροστά τους περιστατιι<ά από
την ιστορία του κόσμου  (η Θεοσοφι'α ονομάζει αυτά τα πεόι'α «Αι<ασιι<ά Αρχεία»). Διάφο-

ρα τεχνάσματα που σι<αρφι'ζονται τα πνεύματα μπορούν επίσης νcι λάβουν χώρα σε αυτό
το επι'πεόο.

Το τρι'το εm'πεδο νοείται ως μύηση στη μαγεία ι<αι περιέχει οιωνούς  γέννrισης ι<αι Θα-
νάτου από τις πύλες του άλλου κόσμου. Οντότητες μαγιιtές ιtαι μυστηριώδεις εμφανίζονται
εόώ, ενώ ο οραματιστής έχει τη όυνατότητcι νcι παρακολουθει' τη όιαδιι<αcn'α εκτέλεσης μυ-
στηρίων, περνώντας μέσα σε άλλες παραόόσεις.

Στο τέταρτο επίπεόο τα σχήματα  εμφανι'ζονται με μια ι<ρυστάλλινη απλότιιτα.  Είναι το
πεόι'ο από το οποίο οι επιcπήμονες λαμβάνουν cιπαντήσεις μέσα από οράματα ι<αι σχημcι-
τοποιούνται οι ιδέες. Εδώ ει'νcιι η πιΘανή cιρχή του αγγελικού βασιλείου.

Το πέμπτο είναι το ανώτερο επίπεόο, που μπορούμε να αντιληφθούμε` με τις εσωτερικές
αισθήσεις, όπου συναντά κανείς οντότητες οι οποι'ες βρίσι<Ονται πέρα από τα όρια του κα-
τανοητού και του γνώριμου. Μια συμπαντική σύμπνοια αποκαλύπτεται σε αυτό το επι'πεόο,
που όεν Θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε εμει'ς, αλλά που όμως Θα μπορούσαμε νcι συμπε-
ριλάβουμε στο έργο μας.

Το παραπάνω σύστημα ανάλυσης  είναι μια ακόμη απλοποιηιιένη ι<αι σύντομη ει<δοχή
των όιάφορων επιπέόων της ικανότητας των μάγων να «βλέπουν». Πρέπει πάντα να Θυμό-

μαστε ότι τα αντικει'μενα που «βλέπουμε» έχουν πάντcι ι<άποιcι επιπλέον υποκειμενική από-
χρωση ιtαι συνήθως  έχουν πολιτισμικό χαραι<τήρcι  (γιcι παράόειγμcι οι cιρχάγγελοι του Ντι

είχαν όλοι χριστιανιι<ά ονόματα και μιλούσαν καλά Αγγλιι<ά...).

Συμπερασματιι<ά μπορούμε να  πούμε ότι ο όέι<της  αναμφίβολα επηρεάζει,  αν όχι το
ι'διο το φαινόμενο, τουλάχιστον τιιν ερμηνει'α του.

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠγρΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΓΕΩΝΕΣ ΤΟγ ΧΟΡΟΝzΟΝ
Οι τρεις κατηγορι'ες  των αλληλένδετων cιγγελικών ιεραρχιών των Ενωχιανών Επικλήσε-
ων ήταν:
1.  Η Επrαρχιjtη' Βααλεj'α, η οποι'α πιστευόταν ότι ει'χε την εποπτει'α όλων των γήινων δρα-

στηριοτήτωνι<αιμετέόιδετοΘέληματουΔημιουργού.Βασιζότανστουςεπτάπλανήτεςι<αι

τις επτά μέρες της εβόομάόας ι<cιι μπορούσε να προσφέρει γνώση γιcι τον Θεό ι<αι τους
αγγέλους του, για την αρχή ι<αι το τέλος της Φύσης.

2.  Οι Ά yyελοj rων Α]Θε'ρων (Οι λεγόμενοι και Αeίήyr), οι οποι'οι πιστευότcιν ότι κυβερνούσαν
τις όιάφορες χώρες της Γης ι<cιι ιιπορούσαν -αν το επιθυμούσαν- να ανατρέψουν ολό-
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κληρα έθνη, να έχουν την εύνοια όλων των «πριγκι'πων» της Γης και νcι ξέροιJν τους μυ-
στικούς Θησαυρούς όλων των υδάτινων σωμάτων κcιι των σπηλαίων της. Οι άγγελοι αυτοί
cινήκcιν στους  12 ζωδιακούς  οίκους ιtαι τους  30 αιθέρες,  οι οποίοι ήταν υποόιαιρέσεις

του ουράνιου Θόλου των αστέρων.

3.  Οι ΆγγελοJ w Τεσσάρων Σι7μει'ων του ορίζοντα ι<αι των τεσσάρων στοιχείων, Οι οποίοι
λέγεται ότι στάλθηκαν στη Γη για νcι σταματήσουν το Θέλημα του σι<οτεινού Διαβόλου και

να εκπληρώσουν το Θέλημα του Θεού.
«Αυτό που αποκάλυψαν οι Ενωχιανοί άγγελοι στον Δρ. Τζον Ντι, δεν ήταν απλά μια δρα-

στιι<ή μαγιι<ή συνταγή, ήταν η μιjαιιtή φόρμουλcι που ήτcιν προσχεδιασμένη για να ανοίξει
τις Πύλες των Τεσσάρων Μεγάλων Παρατηρητηρίων (the Ιουr greαt Wαtchtowers) που στέ-
ι<ουν σε επιφυλακή ενάντιcι στο χάος...» (Donαιd Τγsοn, Gt]οSjs ΜdgαzjJ]e,  1996), Πραγμα-
τ\κά ο άννελος 'Αβε τιερ\Ύ ράφε\ τα Τέσσερα Παρατηρητήρια cπον Ντ\..

Οι τέσσερις οιι<ισμοί είναι οι  rε'σσερjς Άyyελοι rης rι}ς, οι οποίοι είναι οι τέσσερις

Επmρηrε`ς και τα ΠαραιJ?ρι]ιη'ριά τους, τα οποία έχει τοποΘετήσει ο αιώνιος Θεός

με τη Θεία Πρόνοια εναντίον της βλασφημίας, της κατάχρησης και του ύπουλου τρό-
που του μεγάλου εχθρού, του Διαβόλου. Ο σκοπός είναι να χαλιναγωγηθεί η ζηλό-

φθονη Θέλησή του, να πραγματοποιηθούν οι αποφάσεις του Θεού και τα πλάσματά
του να προστατευθούν ι<αι να όιατηρηθούν στη Γη, εντός του Σχεόj'ου ι<αι των ι<ανό-
νων της τάξιις„.

Αυτά τα rε'σσερα Παραιπρηιη'ρια, που ανάπαρίcπανται στην Ενωχιανή Μαγεία με αλφαβη-
τικά τετράγωνα,  είναι ανάλογα  με τους  τέσσερις  μυστικιστιι<ούς  στύλους  της  αιγυπτιακής

μυθολογίcις, οι οποίοι στηρίζουν τον Ουρανό ι<αι τον συγκρατούν για να μην πέσει στη Γη.
Εμποδίζουν τις λεγεώνες του Χόρονζον (choronzοn) να σαρώσουν τον ι<όσμο. Χόροιίζον
(ή ΚόρονζονJ, όπως αποι<αλύπτουν οι άγγελοι, είναι το αληθινό ουράνιο όνομα του Σατανά.
Ο ΕνωχιcΝός τίι^ος του είνcΗ Death-DΓagοn, ή Ηίm-Τhat-Ιs-FaΙ1en, ή ΤeΙecνονίm (Δράκος
του Θανάτου ήΈι<πτωτος).

Οι Ενωχιανές Επικλήσεις ή Κλεjόιά rου Ενώχ, όπως δήλωναν οι άγγελοι, ήταν 48 (δια-

φορετικών πνευμάτων;)  και αποι<αλύφτηκαν στον Ντι ι<cιι στον Κέλι, μεταγλωττισμένες στα
αγγλικά λέξη προς λέξη. Ο σι<Οπός των jGλειό]ών ήταν να μπορέσει ο Ντι να επικοινωνήσει

με 'τα πνεύματα των  Γρ]άνrα Α]Θε'ρων, τα οποία ι<υβερνούν τα κηόεμονικά πνεύματα των
εθνών της  Γης.  Στην  πρcιγμcιτικότητα  (πρέπει να cινcιρωτηθούμε σε ποια πραγματιι<ότητα)

υπήρχαν 49 Κλειδιά, αλλά ένα από αυτά, όπως όήλωσαν οι άγγελοι, ήταν υπέρτατα ιερό και

μυστιι<ό για να μπορεί νcι ει<φωνηθεί.
Οι Χριστιανοί πίστευcιν -και πιστεύουν- ότι το τέλος του κόσμου Θα είνcu ένα υλιι<ό φαι-

νόμενο, ότι Θα αρχι'σει από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο (σήμερα Θα μπορούσε κανείς να
πει ότι Θcι είνcιι ένας  παγι<όσμιος πυρηνιιtός  πόλεμος, η σύγκρουση της  Γης μ` έναν cιστε-

ροειδή, ένας Θανατηφόρος λοιμός, μια σειρά σεισμών ή γεωλογικών ανακατατάξεων). Κά-
τι τέτοιο προκύπτει ως συμπέρασμα, ως φυσιι<ό επακόλουθο των γεγονότων που απειιtονί-

ζονται στην ΑποjGάλυψj}.
Πόσο όμως πραγματική μπορεί να είναι η μορφή των αγγέλων, όηλαόή των ίόιων των

«αγγελιοφόρων»; Μήπως αυτή η οπτική είναι απλά συμβcιτή με το υλιστιι<ό ύφος, που χcι-

Ρcικτηρίζει την παρατήρηση του μοντέρνου κόσμου ;
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Κατά μια άλλη άποψη, η αποκάλιιψη των Ενωχιανών Αγγέλων Θα έπρεπε νcι γίνει ι<α-
τανοητή αρχικά σε πνευματικό ή εσωτεριι<ό επίιιεδο ι<αι σε όεύτερο cπάόιο στο υλικό επί-

πεδο ι<αι σε σχέση με μια εξωτεριι<ή ι<αταστροφή. Οι Πύλες των  Γεσσάρωιr J7αραιηρJ]rη'-

ρjωιr που  στέι<Ονται  στις  άκρες  των  τεσσάρων  όιαστάσεων  της  πραγματιι<ότητας,  είναι
νοητιιtά οιι<Οδομήματα. 'Οταν ανοιχτούν, λέγεται ότι Θcι εισβάλουν τα όαιμόνια του Χόρον-

ζον (Θυμίζει την «επιαροφή των εξόριστων Μεγάλων Παλcιιών» για την οποία μιλά ο Λάβ-
κραφτ),  όχι  εντός  του  υλικού  ι<όσμοιι  αλλά  στο υποσυνείόιιτό  μας,  βέβαια  ιtcιι  με υλικά

αποτελέσματα.
Τα πνεύματα είναι νοητικά και όχι υλικά. Κατοικούν στα βάθη του νου ι<αι συνομιλούν

μαζί μας,  μέσω ονείρων,  μέσα από ασυνει'όητες  τάσεις  ι<αι σπανιότερα σε οράματα που
έχουμε ενώ είμαστε ξύπνιοι. Επηρεάζουν τα συναισθήματα και τις σι<έψεις μας υποσυνεί-

δητα και πολλές φορές μπορούν να κατευθύνουν τις πράξεις μας, έστω κcιι εν μέρει, όπως
σε περιπτώσεις παρορμητικών τρόπων συμπεριφοράς ι<αι εμμονών, αλλά κcιι ολιι<ής ιtατά-
ληψης. Μόνο μέσα από εμάς μπορούν να επηρεάσουν τον υλικό ι<όσμο.

Υπάρχει  επι'σης  ι<αι η άποψη  ότι τα  Ενωχιανά  ήταν  μια γλώσσα-παρασκεύασμα,  ποιj
προέι<υψε από ένα συνονθύλευμα υποσιινείδητων προβολών του Ντι και του Κέλι. Εκτός του
ότι όεν αμφισβητούνται γενιι<ά οι αγνές προΘέσεις ι<αι η τιμιότητα του Ντι, τα Ενωχιανά εί-

νcιι απείρως πιο πολύπλοι<α σε σχέση με τα μηνύματα των συνηθισμένων «πνευμάτων», τα
οποία σε σύγκρισιι με τα Ενωχιανά φαίνονται σχεόόν «παιδικά».

γπάρχουν άπειρα ερωτήματα γύρω από τις λειτουργίες ι<αι τις ικανότητες του πολύπλο-

ι<ου ασυνείόητου, παράγωγο του οποίου, όπως ξέρουμε, ει'ναι το ιραινόμενο Ρο/ίergejsf (τα
Θορυβοποιά ανεξήγητα φαινόμενα) . Δεν αποκλείεται το ασυνει'δητο να ευθύνεται ι<αι για τα

μηνύματα των συνηθισμένων «πνευμάτων».
Θα μπορούσαμε να όώσουμε μια απλή ερμηνεία στην υπόσταση των πνευμάτων, Θε-

ωρώντας  τα ως  ασώματες  οντότητες,  Οι οποι'ες  συνήθως  δεν έχουν  ξει<άθαρα ι<ίνητρα,
πολλές  ιρορές  εξαπατούν και παίζουν με τις  συνειόήσεις  των  ανθρώπων,  που  γίνονται
εύι<ολα  Θύματά  τοιις.  Τι  πραγμcιτικά  ήταν  οι  Ενωχιανοί 'Αγγελοι  και  σε  ποια  πcιράταξη

ανήι<αν;

Οι Ενωχιανές συνομιλίες  είναι γεμάτες  από προειδοποιήσεις για τη συντέλεια του ι<ό-

σμου, λόγω της οργής του Θεού κcιι της έλευσης του Αντίχριστου. Αν πρcιγματιι<ά τα J7αρα-

ιηρηιη'ρjα στέι<ουν στις τέσσερις διαστάσεις εμποόίζοντας τις λεγεώνες του Χόρονζον, που
σαν όράκοι ι<αραόοκούν να εισβάλλουν, όπως αναφέρει το 'Οyόοο Φι;αGο' jGλεjόj' rοι; Ει/ώχ,
και cιν αυτές οι Εjπjόψ'σεjς-ΚΆειόιά ει'ναι σχεόιασμένες να cινοίξουν τις Πύλες των J7αρα-

ιt}ρj}rη'ριων,  ίσως  τελιι<ά να μην ει'ναι κcιι πολύ καλή ιδέα να αποκωδιι<Οποιηθούν οι Ειίω-
χιανοί Πίνακες κσι τα Κλειbιό τους . . .

Ο Ντι, όπως είπcιμε, είχε μια σειρά πινάκων από 49χ49 τετράγωνα τα οποία περιείχcιν

γράμματα ή σύμβολα.  ΚcιΘόταν με αυτούς τους πίναι<ες  ανοιχτούς  μπροστά του, καθώς  ο
Κέλι κοιτούσε στrιν ι<ρυστάλλινη σφαίρα. Ο Κέλι άι<Ουγε τον πίνακα που του υπαγορευόταν
ι<cιι όείχνοντάς τον με ένα ραβόί, έλεγε: «Ο άγγελος όείχνει στη οτήλη 6, σειρά 31...» Κατό-

πιν ο Ντι έβρισι<ε το συγι<ει<ριμένο τετράγωνο και ι<ατέγραφε το γράμμα. Τα μrινύματα «όί-

νονταν».ανάποόα, διότι cιν προφέρονταν οι λέξεις Θα απελευθέρωναν δυνάμεις.'Ετσι το ι<ά-

Θε μήνυμα έπρεπε να αντιστραφεί...  Φυσικά, όλη αυτή η πολύπλοι<η όιαόικασία της επικοι-
νωνίας, αποκλείει την απάτη από μέρους του Κέλι εις βάρος του Ντι.
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Ο ΕΠΤΑΣΦΡΑΠΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑλγψΗΣ
Η ενασχόληση του  Ντι με τις  ι<αμπαλιστικές  μεθόδους  ι<cιι την αστρολογι'α τον κατέστησε
ιι<ανό να παράγει αριθμοσοφικούς  ιtώόιι<ες  πολύ  ει<λεπτυσμένων συστημάτων.  Για παρά-
δειγμα ο πίναι<ας  των ΑjΘε'ρων ή των μυστιι<ιCπιι<ών  J7αραrπρηιηρι'ων,  βασι'ζεται σε περί-
πλοκες μαθηματικές στήλες. Και οι 30 ΑjΘε`ρες έχουν ονόματα που αποτελούνται από τρία

γράμματα, ενώ οι τρεις κυβερνήτες του κάθε Αιθε'ρα έχουν ονόματα επτά γραμμάτων το κα-
Θένα (ένα σύσττ\μα τιου ο Ντι το ονόμαξε ΗeρtαΓchίa Μγstίca0.

Τα Ενωχιανά αποτελούντcιν από  19 βασικά Κλειδιά, το μεγαλύτερο από τα οποι'α περι-
είχε 300 λέξεις. Κατά μέσο όρο όμως το ι<άθε Κλειόί περιείχε  100 λέξεις. Τα υπόλοιπα 30

Κλειόιά ήταν όμοια, εκτός από την πρώτη οειρά που περιείχαν το όνομα του ι<άθε ΑιΘέρα.
Το Λεξjjtό ΕνωΜαιJών του Λεό Βίνσι, περιείχε 900 λέξεις. 'Αραγε όλα αιιτά ανταποκρι'νονται
σε ένα υπαρκτό συμπαντιι<ό πεόίο;

Υπάρχει η ει<όοχή ότι ο αγαθός  Ντι πίστεψε τους  «αγγέλους»,  ενώ αυτοί τον εξαπάτη-
σαν λέγοντάς του ότι οι Πύλες Θα μπορούσαν να cινοίξουν ελάχιστα μόνο για συγκειtριμέ-
νοιις σι<οπούς ιtαι να ιΑείσουν πάλι, πριν κάτι φριι<τό προλάβει να εισχωρήσει σε αιιτήν τη

όιάσταση. Ο Ντι πρέπει να πίστευε ότι η λεηλασία της Θεάς Γης ι<cιι των παιδιών της από τα

όαιμόνια του Χόρονζον όεν Θα μπορούσε να γίνει πριν την προι<αθορισμένη ώρα της Απο-
ι<άλυψης, γεγονός που ήταν υπό τον έλεγχο του Θεού ιtαι όχι του Ντι.

Αυτό  που  του  όιέφυγε ήτcιν  ότι η  ώρα της  Αποι<άλυψης  ήταν  η  ίδια  με αυτήν της  επι-

τυχούς ολοκλήρωσης του τελετουργιι<ού τυπικού των 48 Κλειδιών. «Οι 49 επικλήσεις είναι τα
Φυcmίά Κλεjόjά που Θα ανοι'ξουν 48 ι<αι όχι 49 Πύλες  (μια από αυτές όεν πρέπει να ανοι-
χτει) της Γνώσης, ώστε να μπορείς να τις μετακινήσεις... και Θα σου δοθούν τα μυστιι<ά των
Πόλεών τους ι<αι έτσι Θα μπορέσεις να ι<ατανοήσεις τα μυστήρια που περιέχοντcιι στους Πι'-

νακες...», λέει ο άγγελος Ραφαήλ στον Ντι. Αυτή η μέρα όεν ήταν προι<αθορισμένη cιλλά Θα
αποφασιζόταν με την ελεύθερη βούλrιση κcιι τις  πράξεις  ενός  ανθρώπου,  Ο οποίος  στην
Αποjίάλυψι? του Ιωάννη ονομάζεται Α νιάρjσΓος.

Πάντοτε υπήρχε η υπόνοια ότι η Αποι<άλυψη ήταν στα χέρια των Αyyε'Λων ιης Οργη'ς,
που Θα έρχονταν στη Γη με τη συγκατάβαση του Θεού, σε μια αιγμή προι<αθορισμένη από
την αρχή της Δημιουργίας. Αυτό δεν φαίνεται να επαληθεύεται μέσα από τις απόι<ρυφες δι-
bαοκα^ίες  των  Ενωχιανών  Αγγέλων.  ς2στ6σο  οι  Πύλες  των  Τεσσάρων  Παρατηριιτήριων

μπορούν να ξεκλειόωθούν μόνον από μέσα.
'Ετσι ακόμη ι<cιι αν οι Άyyελα rης Ορyη'ς ήθελαν να πυροόοτήσουν τrιν αρχή της Απο-

ι<άλυψrις, όεν Θα είχαν αυτήν τη όυνατότητα. Η επίκληση των πνευμάτων πρέπει να γίνει μέ-

σα στην πραγματιι<ότητά μας, από εμάς τους ανθρώποιις. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να ανοίξου-

με τις Πύλες ι<αι να εισάγουμε τους υπηρέτες τοι/ Χόρονζον. Οι επικλήσεις δεν ει'ναι αρμο-
όιότrιτα των αγγέλων αλλά των ανθρώπων.

Αυτός είναι κcιι ο λόγος που οι «άγγελοι» έπρεπε να παρουσιάσουν στον Τζον Ντι όλο
αυτό το περίπλοι<ο σύστημα της Ενωχjανη'ς Μαyει'ας, τα Κλεjό]ά rων ΑjΘε'ρων ιtαι τον Πι'να-
jtα  rωιJ Παραιηρηιη'ρjων.  Αν  επρόκειτο  να έρθει  η  ώρα της  Αποι<άλυψης,  Θα  έπρεπε  νcι
υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος Θα είχε λάβει λεπτομερή κcιΘοδήγηση για τη μέθοόο του
ανοίγματος των Πυλών των Παρατηρητήριων.

Αυτήν την εντολή περίμενε ο Ντι από τους αγγέλους για να χρησιμοποιήσει τη μαγεία
τους, όπως του είχε ζητηθεί από τον άγγελο Γαβριήλ, o oποίος υποτίθεται πως είχε άμεση

ΙΕΕ
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επαφή με την εξουσι'α του Θεού: «Εσένα έχω διcιλέξει να μπεις cποιjς σιτοβολώνες μου. Κι
εσένα έχω διατάξει να ανοίξεις το Καλαμπόκι, ώστε αυτό που ήταν σι<όρπιο νcι εμφανιστεί,
και αυτό που παρέμενε μέσα στα δεμάτια των cπαχυών να μπορέσει να σηκωθεί», λέει ο άγ-

γελος στον Ντι.
Οι Ενωχιανές συνομιλίες αναφέρονται στην Αποκάλυψη ως «το Θέρος», κι έτσι η Ενω-

χιανή Μαγεία γίνεται το «όργανο του αλωνιστή». Qcπόσο ο Ντι μάλλον δεν είχε σιινειδητο-
ποιήσει το βάρος που έφερε πάνω του, ίσως γιατί οι άγγελοι ποτέ όεν του είπαν ξει<άθαρα

ότι Θα ήταν ο άνθρωπος-όργανο,  μέσω του οποίου  η μαγική φόρμουλα της  έναρξης  της
Αποκάλυψης Θα όινόταν cπην ανθρωπότητα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτή η φόρμουλα πα-

ρέμενε μια βόμβα, η οποία Θα μπορούσε να ει<ραγεί από στιγμή σε στιγμή. Αλλά ο Ντι δεν
πήρε ποτέ την εντολή ποιι  περίμενε. 'Ισως  τελικά να προοριζόταν για κάποιον άλλο απο-
κρυφιστή ενός άλλου αιώνα...

Ο  Θρυλικός 'Αλιcπερ  Κρόουλι  (1875-1947),  ήταν  πεπεισμένος  από  παιδι'  αι<όμα,  ότι  ο

ίόιος ήταν το Με'yα ΘrΖρι'ο, το οποίο αναφέρεται στο βιβλίο της Αj7οιGάλί;ψης.Έι<cινε τη μα-
Θητεfα του στrι μαγεία στο Ερμrιτιι<ό Τάγμα της Χρυσής Αυγής, ι<αι μετά συνέχισε στο Ο.Τ.Ο.

(ΟrdΟ ΤemρΙί Οrίentίs) , φτιάχνοντας ένα όιι<ό του αποκρυφιστιι<ό σύστημα, συγχωνεύοντας
την τελετουργική μαγει'α τοιj  Μάγου Αμπραμελίν  (τις  λεγόμενες  «επικλήσεις  του  Φύλαι<α
Αγγέλου») με τrιν Gοetία, την ταντρική σεξουαλική μαγεία κ.ά,

Ο Κρόουλι μελετούσε ι<αι ασιtούσε την Ενωχιανή Μαγεία περισσότερο από ι<άθε άλλο

μάγο της Χρυσής Αυγής, Το  1909 πειραματιζόταν με τους Ενωχ]ανούς Α]Θε'ρες σε μια από
τις βόρειες  ερήμους της Αιγύπτου. Σε ένα επεισόόιο που περιγράφει ο ίόιος, όπου επιι<cι-

λείται τον Χόρονζον με όιάμεσο το βοηθό του Βίκτορ Νούμπεργκ, ο όαίμονας έχοντcις αρ-
νητιι<ά κίνητρα, απέσπασε την προσοχή του δεύτερου, έριξε άμμο στο μαγικό του ι<ύκλο κcιι
του επετέθη. Τελιι<ά, όπως δήλωσε ο Κρόουλι, μπόρεσε ι<cιι έcπειλε τον δαίμονα πίσω...

Ει'ναι αξιοσημείωτrι η παρατήρηση του Νούμπεργκ σε σχέση με τcι τελετουργιι<ά της Αι-

γύπτοιι:  «Qς  ι<ανόνα λαμβάνcιμε έναν ΑιΘέρα την ημέρα...» Από τις  οδηγίες  που  έόωσε ο
άγγελος 'Αβε αον Ντι, ξέρουμε ότι το Τυπιι<ό της Αποκάλυψης πρέπει να εκτελεστει' διαδο-
χικά συμπεριλαμβάνοντας ένα Κλειόί την κάθε μέρα. Ο Κρόουλι ήταν πιαός σε αυτές τις
οόηγίες-

Για τον Κρόουλι ο «Αιώνας του 'Qρου» ει'χε αρχι'σει το  1904. Ει'ναι η περίοόος κατά την
οποι'α ο Χόρονζον κυβερνά τον κόσμο ι<αι είναι η ι<αταστροφή της  ανθρωπότητας.'Ετσι η
Αποι<άλυψη  παίρνει το  νόημα της  νοrιτικής  αλλαγής,  που  Θα λάβει μέρος  στο συλλογικό
ασυνείδητο της ανθρώπινης φυλής.

Ο  Δρ.  Λέιι<οι<,  ένας  από τοιις  πιο πεπειραμένους  μελετητές  των  Ενωχιανών,  έχει συ-
ντάξει το jΤλj]'ρες Ενωχιανό Λεξιjίό,  συμπεραίνοντας  ότι η γραμματική τους  ει'ναι αρκετά
όμοια με τα αγγλιι<ά. Δηλώνει επίσης ότι ο ίόιος ξέρει ανθρώπους, που έχουν ασχοληθεί με
τα  Ενωχιανά  σε  αποι<ρυφιστιι<ό  και  πρακτιι<ό  επίπεόο  και  όιcιφαίνεται  ότι  είναι  πολύ  λει-

τουργιι<ά στrιν πρακτιι<ή τrις  μαγείας.

Ο Κρόουλι πίστευε ότι ήταν η μετενσάρκωση τουΈντοιjαρντ Κέλι, ι<αι ίσως να μην ολο-
κλήρωσε το Τυπιι<ό της Ενωχιανής Αποκάλυψης. Μπορεί όμως να ει'χε ι<αταφέρει να ανοί-

ξει τις Πύλες Γων ΠαραΓηρηπίριων για λι'γο. Για παράδειγμα, Θα μπορούσαμε να παρατη-
ρήσουμε ότι το έτος  1909 ήταν το ι<ρίσιμο μεταίχμιο ύστερα από την επινόηση του Βjβλι'ου
του Νόμου (Lίber Α1 νel Leglsύ το 19Ο4.
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Τα γεγονότα που αιtολουθούν φαίνεται να στηρίζουν τον ισχυρισμό ότι κάτι πίσω από τα
Γε'σσερα J7αραmρπrι]'ρjα εμφύσησε την  ανθρωπότητα  να  πάρει  μια  νέα  ι<ατεύθυνση.  Ο
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ι<αι το Ολοι<αύτωμα (μια μαζική τελετουργιι<ή Θιισι'α) του Δεύ-

τερου Παγι<όσμιου ΠΟλέμου, rι ι<ατάρρευση των Θρησκειών και rι επικάλυψrι των μυστηρίων
από τrιν επιστήμη, η αποσιώπηση των ηθών και η ανεξέλεγκτη βία. .. ίσως να είναι σημάόια
ενός μιι<ρού ρήγματος  που προκλήθηι<ε από τον άνθρωπο, που αποπειράθηι<ε να ξεκλει-
όώσει τις Πύλες του Χάους, ι<cιι ίσως τα γεγονότα να επαναλαμβάνονται.

Ο Κρόουλι ισχιιριζόταν πως ήταν η μετενσάρι<ωση του Κέλι. Αν αιιτό είναι αλήθεια, ο Κέ-

λι ποιανού μετενσάρκωση ήταν; Τι απέγινε με τον Δρ. Τζον Ντι; Ποιο είναι το επτασφράγι-
στο μυστικό των Ει/αjαιίών JΤινάjGων; „ .
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ΕγΑ  ΑγλιΔογ

ΟΙ  ΜΕΓΑ^ΟΙ  ΜΑΓΟΙ-ΦΙ^ΟΣΟΦΟΙ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

1463. Τιι χρονιά εκει'νη, μέσα από τις σελι'όες ενός παλιού, σχεδόν ξεχασμένου κειμένου
αποι<αλύφθηκε μια εξίσου παλιά και ξεχασμένη σχέση του ανθρώπου με τις άγνωστες δυ-
νάμεις του ι<όσμου.'Ηταν η χρονιά που κυκλοφόρησε το Cοτρυs Ηermeίι.cυm, σε μετάφρα-
ση  του  προcπατευόμενου  τrις  πανίΦtυρης  οιι<Ογένειας  των  Μεόίκων,  Μαρσίλιο  Φιτσίνο

( I 433-1499) . 9στόσο το έδαφος ει'χε ήδη αρχίσει νcι προετοιμάζεται σιωπηλά από το 12ο και
ι<υρι'ως το  13ο αιώνα, όταν από τις λατινικές μεταφράσεις  αρχαίων Ελλήνων αcπρολόγων
από τα Αραβικά, μαγικές αντιλήψεις του εόώ ι<cιι αιώνες απαγορευμένου Παγανιομού, εί-
χαν εμβολιάσει τη χριστιανική κοσμοθεωρία.

Ξεχασμένες αντιστοιχι'ες ανάμεσα cπο Θείο και cπο γήινο ι<όσμο των αισθήσεων ανα-
όύθηι<cιν από τη σι<ιά της  λήθης.'Επειτcι από πολύχρονη περιπλάνηση στους  Θεωρητικούς,

ομιχλώόεις λαβύρινθους της σχολαcπιι<ής φιλοσοφίας, ο ι<όσμος έμοιαζε να ξανcιβρι'σι<ει
το είδωλό του στον ι<όσμο των ιδεών ι<αι να συνόέεται όυναμιι<ά μαζί του. Και ο άνθρωπος

γινόταν το μέσο με το οποίο μπορούσε να πραγματωθεί η συνάντηση των δύο ι<όσμων, ανα-
κάλυπτε τη όυνατότητά του να επικαλείται τις όυνάμεις τοιι σύμπαντος.

Η ώρα της μαγικο-ερμητικής Αναγέννrισης ει'χε πια φτάσει. Με μιcις ένας νέος κόσμος,
άγνωστος αλλά ολοζώντανος γεννιόταν στον ορίζοντα του Μεσcιίωνα, που ει'χε ήόη αρχι'σει
να δύει. Μια νέα όόνηση όιαπερνούσε την αμήχανη ατμόσφαιρα.

Οι μύθοι του 'Αγιου Δισκοπότηρου ι<αι των Στcιυροφοριών, τα τραγούδια των τροβαόού-

ρων για τις ευγενικές οικοδέσποινες των μεσαιωνικών πύργων, οι Ιππότες της Στρογγυλής
Τράπεζας και οι γοητευτιι<ές όιηγήσεις για τη μεγάλη τους αποστολή, Ο Ρομπέν των Δcισών
ι<cιι ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρόος, Ο βασιλιάς ΑρΘούρος ι<αι ο Μάγος Μέρλιν: η ειι<όνα του
Cπαθερού αριστοτελιι<Ού σύμπαντος με ι<έντρο του τη Γη και η σχολαcπική ιριλοσοφία, που
αιώνες μετά την επιι<ράτηση του Χριστιανισμού στη Δύση συνέθεταν το όραμα του κόσμου,
όλα αυτά άρχισαν να χάνουν ι<άτι από τη λάμψη τους.

ΙΕ»
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Οσπόροςπουει'χερι'ξειοΔιονύσιοςοΑρεοπαγι'της(5οςαιώναςιι.Χ.)προσεγγίζοντας
τnχριστιανικήκοσμοθεώρrισημέσααπότονΠλατωνισμό,άρχισεναβλαστcιίνει.Ηόιαχρο-
νική δυνατότητα της  επι'κλησης  του Θει'ου παρουσιάστηκε ι<cιι πάλι,  τη φορά αυτή ντυμένη

με το μανόύα της χριστιανικής διόασι<αλι'ας. 'Αλλωστε το έόαφος για τη μεταμόρφωση αυ-
τήνείχεπροετοιμάσεικαιοΑυγουστι'νοςλε'γονταςτοεκπληκτικό:«Αυτόπουτώραονομά-

ζεταιχριστιανι;(Jί`Gρι?αει'αβρισι<ότcwμετουςαρχαίουςκαιμετοανθρώπινογένοςcιπότις
cιρχές της δημιουργίας του».

'Εντει<α αιώνες μετά την εποχή του ΑυγοιJcπίνου, τα αποτελέσμcιτα της μετάλλαξης που

προιG\ήθηκε από τον εμβολιασμό του Χριστιανισιιού  cιπό μαγιι<ο-φιλοσοφιι<ές  αντιλήψεις,
Θα ήταν πλέον εμφανή. Για τον Τόμας Βόγι<αν (17oς αιώνας)

Ημαγει'αόενείναιτι'ποτεάλλοαπότησοφι'ατουΔιιιιιουργούπουαποι<αλύφθηκεκαι

εμφυτεύθηκεCπnΔημιουργία.Είνcιιμιαλέξηπουδενιιροκαλει'δυσαρέσκειαστοι'όιο

τοΕιίαyyέλιο.ΟιμάγοιήτανοιπρώτοιυπηρέτεςπουοΛυτρωτήςμαςβρήι<εστονκό-

σμοcιυτόνκαιοιμόνοιφιλόσοφοιπουτοναποόέχθιιι<ανστηφιισικήτουμορφή,ιιρw
ακόμη και Αυτός ο ι'όιος ανcιι<αλύψει τον εαυτό Του.

QCπόσο,γιατηνώρασιιντελούντcwμιαπνευματικήι<οσμογονι'α.Έναχάσμαανοιγότcινοτιιν
ΕυρώπητουΙ5ουαιώνα:απέναντιCπrινπροηγούμενηαριστοτελικήκαιΦtολαστιι<ήσκέψη
ανορθωνότανσιγά-σιγάέναρεύμαπουτροφοδοτούντcιναπότηνανάγι<ηγιαένανέοόρα-

μα του ι<όσμου.  Στη Θέση των αφιιρημένων ιιαθηματικών ι<cιι τιις γεωμετρι'ας -που ανήι<αν
σε μι'α ανώτερη κι απόμακρη για την ανθρώπινη συνει'όηση σφαι'ρα- έμπαινε τώρα η ανά-
γι<ηγιασυμμετοχήτιιςι'όιαςτnςανθρώπινηςύπαρξrιςσεμιαξεχασμένησυμπαντιι<ήαρμο-
νι'αι<αισεμυστιι<έςcιναλογι'ες,τόσο«μέσα»όσοι<ι«έξω»απότονάνθρωπο.

ΗΘεουργίαπουοιτελευταίοιπcιγανιστέςφιλόσοφοιώπωςοιΙάιιβλιχοςκαιΠρόκλος-
είχανcιντιτάξειστοκύματουεκχριστιcινισμού,επέστρεφετώραι<αιενσωματωνότcινCπονέο
ιαότουπνευματικούκόσμου,ιιουυφαινότcwέχονταςγιαβcισιι<ούςτουάξονεςτονΕριιη-
τισμό, την Καμπαλά ι<αι το Χριαιανιι<ό Μυστιι<ισμό.

ΜιαγέφυραχτιζότανανάμεσαστιινΠαλαιάι<αιστrινJίαjνtί'4ιαθπ'κπκcιισταΕρμητικά
ι<ει'μενqαποι<Cιλύπτονταςτnνκρυφήενότητατουανθρώπουι<αιτουσύμπαντος:«Καμι'αεπι-
στήμηόενπαρέχειμεγαλύτερηCιπόδειξηγιατηΘε.ι.ι<ότητατουΙηοούCιπόό,τιημαγείαήη

Καμπαλά», διακήρυσσε ο μεγάλος «μάγος»-φιλόσοφος της Αναγέννησης Πι'κο ντε λα Μι-

ράντολα(Ι463-1494)στιςγνωστέςτου9ΟΟΘε'σειcμεαπώτεροσκοπόναπροσηλυτίσειΙου-
δαίους στο Χριστιανισμό.

Τα νεοπλατωνιιtά συγγράμματα περιέγραφcW τους προαιώνιοιις νόμους της συμπάθει-
αςκαιτηςαντιστοιχι'ας,πουι<αθορίζουντιςσχέσειςόλωνανεξαιρέτωςτωνόντωνμεταου-

ράνιασώματcι.Απότηνάλλη,ηΚαμπαλάμετιςμυστικιστικέςτηςειι<όνεςι<αιαντιστοιχι'ες,
το Δένδρο της Ζωής και τις εκπορεύσεις της Θε.ι.ι<ής δύναμης έριχνε φως σε νέες δυνατό-

τητες εξέλιξης και κατανόησrις του ι<όσμου.

Τα Θεμέλια της  παλιάς  τάξης  κλονι'ζονταν.  Και μέσα cιπό το φόβο και τιιν αγωνία για
τηναπώλειατουγνωστούι<αιτηνάφιξητουαγνώστου,οόυτιι<όςάνθρωποςστράφηι<επρος
τηνι'διατηΦύσnκιανcιζητώνταςτημαγιι<ήτουσύνόεσημαζι'της,άρχισεναψηλαφι'ζειτα

αόρατα νήματα που τον ενώνουν με αυτήν. Μια αναζήτrιση, που συνεχίζεται μέχρι τις μέ-

ρες μας...
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ΠΡΟΜΗ™ΑΤΑ
«Μελέτησε τι είσαι, ποιανού πράγματος αποτελείς μέρος, τι γνωρίζεις για αυτό: cιυτό είναι

ό,τι είσαι εσύ. 'Ολα όσα είναι έξω από σένα, είναι επίσης κcιι μέσα σου». Τα λόγια cιυτά ση-

μείωσε ένας μυστηριώόης αλχημιστής, ένας από τους πρώτους όασι<άλους του Παράκελ-
σου, ο Σολομών Τρισμοζι'ν (Τrίsmοsίn) αο βιβλίο του ΑΛχ7ιμjκε'ς J7ερι]ιλαιtη'σεις, 'Ανετα Θα

μπορούσε να τα είχε πει ένας σύγχρονος Δάσι<αλος εσωτερικής αναζήτησης, απευθυνόμε-
νος στο μαθητή του.

Ο εσωτεριι<ός ει<είνος πόθος που ωθεί στη διεύρυνση της γνώσης για τον εαυτό μας και
τον κόσμο είναι διcιχρονιι<ός. Μόνο που ανάλογα με την εποχή, χρωματίζεται όιαφορετικά
ι<αι μεταθέτει αντίστοιχα το κέντρο βάρους της σημαντιι<ότητας που αποόίόει στα πράγματα

και στις ιόέες. Το αντικείμενο παραμένει όμως το ίδιο: ένα νέο όραμα του κόσμου και του
εαυτού μας, που συνειόητά ή ασυνείόητα περιμένουμε να αναδυθεί μέσα αrιό μια καινού-

ρια μαγική πράξη, μια πρωτόφαντη κάθε φορά αλχημική όιεργασία που Θα φέρει στο φως
άγνωστες, ι<ρυφές δυνατότητες της ύπαρξης.

Αν το δει έτσι ι<ανει'ς το Θέμα, ανεξάρτητα από τις εικόνες με τις οποίες παρουσιάζεται

από τις αι<αόημα.ι.ι<ές ι<αι μη πληροφορίες, που συσσωρεύονται πάνω μας με το χρόνο, δεν
Θα αργήσει νcι όιακρίνει τον ι<οινό άξονα που διαπερνά την ανθρώπινη πνευματική ιστορία
-και φυσιι<ά κcιι εμάς  τους ίδιους. Μπορεί τότε να cιναι<cιλύψει γέφυρες  ανάμεσα σε πα-

ραδοσιακά «ξεχωριστούς» ι<όομους, όπως η επιστήμη ι<cιι η Θρησι<εία. Και ίσως τότε, μέσcι
από την ομι'Χλη που σι<επάζει τα συμβατικά γνωσιολογιιtά όρια ανάμεσα Cπον ορΘολογισμό
και στη μεταφυσιι<ή, γίνει μια πρώτη Cιρχή τιις ποΘητής σύνδεσης.

ΤΟ έδαφος για τη μεγάλη ζύμωση της Αναγέννησης προετοιμάστηκε ήόη από στοχαστές
κι ερευνητές του Μεσαίωνα, μια εποχή σιιχνά πολύ παρεξηγημένη, αφού μέσα από τις κυ-

ρίcιρχες  ειι<όνες που έχουμε σήμερα γι' αυτήν,  Θεωρείται η προσωποποίηση του σκοταόι-
σμού ι<αι της άγνοιας. Qστόσο, πολλές ει'ναι οι άγνωστες πλευρές της που περιιιένουν ένα
περισσότερο ανεξάρτητο κι απροι<ατάληπτο βλέμμα για να αποι<αλυφθούν.

Πάντως  μέχρι  στιγμής  στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  ασυνήθιστες  για  τcι  σύγχρονά

μας κριτήρια αντιφάσεις ι<άνοιιν τη ζωή ι<αι το έργο των «μάγων»-φιλοσόφων του Μεσαι'ω-
να ένα άλυτο μυστήριο. 'Ολοι τους αναζήτησαν με πάθος την Αλήθεια ακόμη ι<αι σε χώρους
«απαγορευμένους» από τον ι<ατεστημένο τρόπο σκέψης. Και πολλοί πλήρωσαν ακριβά για

το τόλμημά τους αυτό, ενώ η ζωή άλλων χάνεται κάπου ανάμεσα αο μύθο ι<αι την πραγμα-
ΤιΚότητα.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙQΝΑ
'Ηταν  μια  παγωμένη  μέρα  του  1248.  Στο  σκεπασμένο  από  πυι<νό  χιόνι  ι<ήπο  ενός  μονcι-

στηριού της ΚΟλωνίας είχαν συγκεντρωθεί άρχοντες της πόλης, παρουσία του ίδιου του βα-
σιλιά Γουλιέλμου Β' για ένα πλουσιοπάροχο «υπαίθριο» γεύμcι.Ένας  ψίθυρος απορίας ι<αι
όυσαρέσκειας όμως ερχόταν από το μέρος των ι<αλεσμένων, καθώς το τσουχτερό ι<ρύο όια-
περνούσε αι<όμη ι<αι τα πιο χοντρά τους επανωφόρια.

Με ένα ελαφρό χαμόγελο νcι όιαγράφεται στα χείλη του κι αφού έριξε ένα βλέμμα γύ-

ρω του, ο οιι<Οδεσπότης ψιΘύρισε ι<άποια στιγμή λίγες αι<ατανόητες λέξεις. Με μιας το χιόνι
εξcιφcινίστηκε, μια ζεστή ανοιξιάτικη αύρα πλημμύρισε τον κήπο, που γέμισε από καταπρό-
σινα δένδρα γεμάτα καρπούς ι<αι πολύχρωμα λουλούόια. Με το τέλος της συγκέντρωσης, το
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χιόνι ξανασι<έπασε το χώμα εμπρός cπα μάτια των έιtπληκτων ευγενών.
Αυτή  είναι μια από τις  ιστορι'ες  που  για  αιώνες  όιηγούνταν για τον  Μεγάλο Αλβέρτο

(ΑΙbertυs Μagnυs,1193 ή  1205-1280) -τον Γερμανό «Doctοr υnίνersαιίs» όπως ονομcιζό-
τον- που Θεωρείται σήμερα από πολλούς ο μεγαλύτερος σχολαστιι<ός ερευνrιτής του Με-
σαίωνα.  Μια  άλλη  πάλι  ιcπορία  αναφέρει  ότι  η  Παρθένος  Μαρία  εμφανίστηκε  κάποτε
εμπρός του κcιι του χάρισε τις μεγάλες του φιλοσοφικές ιtcιι όιανοητιι<ές ικανότητες.

Αλλά κάποιοι έλεγαν ότι ο Μ. Αλβέρτος -ι<ατέχοντας πλήρως την τέχνη της μαγείας-
αφιέρωσε  30 ολόκληρα χρόνια για να ι<ατασι<ευάσει έναν «τεχνr`τό άνθρωπο»,  που  μπο-

ρούσε να μιλά ι<αι να σκέπτεται (ίσως κάτι ανάλογο με τα Γκόλεμ, τα ρομπότ-υπηρέτες που,
σύμφωνα με τους Καμπαλιστές, όημιούργησαν μεγάλοι Δάσι<αλοι). Το περίεργο αυτό όημι-
ούργημα (αndrοίd) ήταν ι<ατασι<ευασμένο από μέταλλα και κάποιες άγνωcπες ουσι'ες, που
είχαν επιλεχθει' βάσει αστρολογικών υπολογισμών και είχαν αποκτήσει πνευματιι<ές ιιtανό-
τητες με τη βοήθεια μαγικών συνταγών ι<αι επιιtλήσεων.

Qστόσο ο μαθητής του Μ. Αλβέρτου, Θωμάς Ακινάτης, ι<ατάcπρεψε το μοναόικό αυτό
όιιμιούργημα, Θεωρώντας το όιαβολιι<ό. Παρ' όλα αυτά, Ο Αι<ινάτης π1μφωνα πάντα με τrιν
παράδοση- κληρονόμησε την αλχημιι<ή γνώση από το Δάσκαλό του ι<αι μαζί φυσικά το με-

γάλο μυcπικό της παρασκευής της φιλοσοφιι<ής λίθου.
γπάρχουν όμως ια άλλες, πιο «ι<ατανοητές» για τη σύγχρονη οπτική γωνία, πλευρές της

ζωής  ι<αι του  έργου του  Μ. Αλβέρτου. Λέγεται ότι ααολήθηι<ε με τη μαιευτική. 'Οτι προ-
σπάθησε να παρουσιάσει συστημcιτικά τr`ν αριστοτελιι<ή φιλοσοφία -χρrισιμοποιώντας μά-
λιστα κcιι νεοπλατωνικές ιδέες-μέσα στcι πλαίσια της εκκλιισιαστικής δογματικής. Γνωστή

είναι ακόμη η μεγάλη του συμβολή στη βοτανική ι<αι τη ζωολογία.
Ενόιαφέρουσες είναι ι<αι οι μελέτες, τα συμπεράοματα των οποίων ο Μ. Αλβέρτος πcι-

ρουσίασε στο βιβλι'ο του  Sρecίι/υm Αsfrοnοmjάe (Ει'όωλο ιης Ααρονομj'ας) -που για ι<ά-
ποιους αποδίδετcιι cπον άλλο μεγάλο «ιίάγο» του Μεσcιίωνα, τον Ρότζερ Μπέικον-που cινα-

φέρεται στις μαγικές δυνάμεις των πολύτιμων λίθων και τον τρόπο που αυτές Θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν στην ιατριιtή.

Ηναι όύσκολο να αποκτήσει κανείς μια ολοκληρωμένη εικόνα του Μ. Αλβέρτου χρι`σι-
μοποιώντcις τα σημερινά κριτήρια που διαχωρίζουν τον επιστήμονα από τον ερευνητή της
μετcιφυσικής, Ει<ατοντάόες χρόνια μάς χωρίζουν από την εποχή του ι<αι τον ίόιο, ενώ τα βι-
βλία μαγείcις  που του  αποόίόονται δεν φαίνονται να έχουν καμία σχέση με τον «Dοctοr
υnίνersαιίs».

Διαλέξεις του Μ. Αλβέρτου είχε παραι<ολουθήσει ένα άλλο μεγάλο «τέκνο» της εποχής
εκείνης, ο 'Αγγλος φιλόσοφος  ι<αι «μάγος»  Ρότζερ Μπέικον  (Roger Βαcοn,1214-1294), ο
πρώτος πραγματιι<ός -με τη σημερινή έννοια της λέξης- ερευνrιτής της Φύσης κατά το Με-
σαίωνα. Στο σ™αντικότερ6 του  έργο  Ορυs  Μajυs (De  SCίentίa Εχρerimentalίsή  cιντιbια-
cπέλλει την «πειραματική επιστήμη» που όιερευνά τις δυνάμεις  της  Φύσης, από τα συμπε-

ράσματα που απλά βασι'ζονται cπ.ην πειθώ.'Ετσι μπορεί να Θεωρηθεί ότι ήταν από τους πρώ-
τους που προσπάθησε να Θεμελιώσει τη όιάι<ριση ανάμεσα στη Θεολογία και την επιστήμη.

Η διάκριση όμως αυτή δεν φαίνεται να έχει αέση με την αντίcποιχη σημερινή. Μέλος
του Τάγματος των Φραγκισκανών ι<αι επίσης μελετητής του Αριαοτέλη ι<αι των Νεοπλατω-
νιι<ών, υπήρξε βαθύς γνώστης της αστρολογίcις, της χημείας και των μαθηματικών. Από την
άλλη -ι<ι εδώ για άλλη μια φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια από τις «αντιφάσεις» που
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φαίνονται να χαρακτηρίζουν την  πνευματιι<ή αναζήτηση τόσο του  Μεσαίωνα όσο κCιι τrις
Αναγέννησης- δεν  αρνήθηκε  ποτέ την πραγματικότητα της  μαγείcις  και αφοσιώθηι<ε στη
«φυσιι<ή μcιγεία», την οποία όιέκρινε με σαιρήνεια Cιπό τη «σcιτcινική».

Κάτοχος  μιcις τεράστιcις  γιtάμας γνώσεων, έι<Cινε ήδη στrιν εποχή του  εξαιρετιι<ά ακρι-

βείςπαρατrιρήσειςπάνωστηΦύση,πουσυχνάΘαμπορούσεναανταγωνιστείτηγνώσητων
σύγχρονων  χιιιιικών  εργααrιρίων!  Από  στοιχεία  που  έχουμε  σήμερα,  μπορεί κανείς  να
ισχυριστείότιγνώριζεγιατηνπυρίτιόαuνκαιτελικάτιιντιμήτηςανακάλυψήςτηςπήρεο

Ιησουίτης Βαρθόλόος  Σβαρτς  (13Ι Ο-1384)-, το φώσφορο, τον υδρατμό και την κατcισκευή
τηςαεραντλίας,ενώείχεεμπνευστείμιαι<cιτCισι<ευή,πcιρόμοιαμετοσημερινόcιερόστατο.

Μια παράδοση τον  Θέλει επίσης  να  είχε ι<ατασι<ευάσει ένα μπρούντζινο κεφάλι κάτω

από την κυριαρχία του πλανήτη Κρόνου, που μιλούσε με ανθρώπινη φωνή και απcιντούσε
Cπις  ερωτήσεις του. Το ι<ελί αιιτού του μοναχού-μάγου μπορεί ι<ανείς να επισκεφθεί σήμε-

ραστηνΟξφόρδrι.ΚιεΊ<είΘααι(ούσεισίγουρατrινιστορίαπουλέειπωςαυτόΘαγκρεμιστεί,

μόνον ότcιν ι<άποιος πιο σημαντικός από τον Ρότζερ Μπέιι<ον μπει μέσα.„
Στοπρόσωποενόςάλλου«μάγου»τουΜεσαίωνα,τουΙτcιλούΠιέτροντ''Αλμπανο(1250-

1316)«επιστήμη»ι<αιμαγείαεμπλέκονταιμεέwπερίεργοτρόπο,ι<άνονταςταόριάτους

συχνά όυσδιάκριτα γιcι το σημερινό ερευνrιτή.
Παλιότεροιι<cιισύγχρονοισυγγραφείςτονΘεωρούντονμεγαλύτερο«μάγο»τουκαιρού

του. mστευcιν ότι είχε επαφή με πλάσμcιτα από έναν άλλο ι<όσμο και κυκλοφορούσcιν φή-

μεςότιι<ρατούσεεπτόοιι<ιαιtάπνεύματακλεισμέναμέσασεένακρύσταλλο,ότιείχεαπο-
κτήσειτηγνώσητωνεπτάτεχνώναλλάκαιότιι<ατείχετηντέχνηνακάνειταχρήματαπουεί-

χε χρησιμοποιήσει νcι επιστρέφουν στον ίδιο.
'Επειτα  από  πολύχρονη  έρευνα  και  ι<αταγραφές  στη φυσιογνωμική,  γεωμcιντεία  ι<αι

χειρομαντεία,  ο  ντ` 'Αλμπανο  στράφrιι<ε  τελιι<ά  στη  μελέτη  της  φιλοσοιρίας,  της  φυσικής

και της  αστρολογίας,  σε σημείο να Θεωρείτcn ένας  από τους  πιο μορφωμένους  ανθρώ-
πους της  εποχής τοιι. Η μεγάλη του μάλιστα αγάπη για την αστρολογία φαίνετcn κcn από
το γεγονός ότι έβαλε να ζωγραφίσουν αστρολογικές εικόνες στη μεγάλη αίθουσα του πα-
λατιού της  Πάδουα.

Σε μια εποχή όμως  που τα πάντα άλλαζcιν με μεγάλη ταχύτητcι,  ο Πιέτρο νt 'Αλμπανο

βρέθηι<εναcιι<ολουθείτηνκατιούσαδύναμηπουτονοδήγιισεστοτραγιι<ότουτέλος:κάηκε
στα 60 του χρόνια στην πυρά της  Ιεράς  Εξέτασrις  με τr`ν κCιτηγορία της  μcιγείας,  ενώ ένα

όεμάτι από άχιιρα που συμβόλιζε το πρόσωπό του, κάηκε δημόσια στην Πάδουα.  Σιινάμα
Cιπαγορεύτηι<cιν τα βιβλία του, ανάμεσα στα οποία ι<αι το περίφημο Ειπαr}'μερον ή  Τα Μα-

γικό Στοιχeία του Φιλόσοφου Πιέτρο ντ' 'Αλμπανο.
ΉτCιν ένας οξυδερι<ής ι<αι πολυμαθής άνθρωπος που -εξcιιτίας αυτών του των ιδιαιτε-

ροτήτων- ξεχώριζε cιπό τη μαζική νοοτροπία του καιρού ι:ου. Το «λάθος» του ήτcW ότι επι-
δόθηι<ευπερβολικάστημελέτη,είχεεξοιι<ειωθείμετιςΘαυιιαστέςδυνάμειςτηςΦύσηςι<cιι

είχεασχοληθείσεβάθοςμετημαντικήτέχνrι.ΣεΘάνcιτοι<ατcιδιι<άcπηκε,επειδή«τόλμησε»

να cιποόώσει τα αποτελέσματα τrις  Φύσης  στις  εmόράσεις  των ουράνιων σωμάτων κι όχι
στους αγγέλους και στους όαίμονες της μεσαιωνικής κοσμοθεωρίας.

Η (ΑΝΑ)ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦγΣΙΚΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ
Σιγά-σιγά όμως ο Μεσαίωνας πληcn`αζε προς το τέλος του. Ο κόσμος έμοιαζε να σαλεύει
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σαν να τον όιαπερνούσε τώρα ένα άλλο βλέμμα... Στα μάτια των ανθρώπων η Φύση μετcι-

μορφωνόταν σε ένα ζωντανό οργανισμό με ι<ρυμμένες μέοα του άγνωστες και μυcπιι<ές δυ-
νάμεις, που ο άνθρωπος ι<αλούνταν να αναι<αλύψει. Το κλειστό πεπερασμένο σύστημα ομό-
ι<εντρων σφαιρών, με το οποίο ο Αριστοτέλης, ο Πτολεμαι'ος κcu οι Σχολαστικοί περιέγρcι-

φcιν το σύμπαν, άρχιζε να παρουσιάζει τις πρώτες ρωγμές. Για τον Γερμανό μυστικιστή ι<cιι
Θεολόγο Νικόλαο ΚΟυζάνους  (1401-1464)  «...  ο ι<όσμος δεν έχει περιφέρεια. Γιατί αν είχε

ιtέντρο και περιφέρεια, Θα υπήρχε, πέρα από τον κόσμο, ι<άrιοιος χώρος ι<αι ι<άποιο πράγ-

μα -υποθέσεις όμως καθ' ολοκληρίαν ανακριβει'ς».
Δημιουργώντας  μια  τεράστια  τομή  στις  κοσμολογικές  αντιλήψεις  της  εποχής  του,  ο

Τζορντάνο Μπρούνο (1548-1600) -ο πρώτος που προι<άλεσε τη σημαντιιtή στροφή από την
ειι<όνα του  κλειστού,  σε αυτήν του  απεριόριστου ι<όσμου  που  διατηρείται μέχρι σήμερα ι<ι

όχι, όπως πιστεύεται, ο Κοπέρνικος-έγραψε αργότερα:

Το σύμπαν  ει'ναι άπειρο.  Συνίσταται σε ένα cιχανές  αιθέριο πεόι'ο.  Ει'ναι  ένας  απέ-

ραντος  ουρανός που στήθος του είναι τcι ουράνια σώματα. Η Σελήνη,  οΉλιος  και
αναρίθμητα άλλα σώματα βρίσκονται στο αιθέριο αυτό πεόι'ο, όπως επι'σης η Γη. Δεν
πρέπει να πιστεύουμε ότι υπάρχει ι<άποιο στερέωμα, μια βάση ή ένα Θεμέλιο, όπου

ει'ναι αερεωμένcι τα τεράστια αυτά ζώα, τα οποι'α συγκροτούν το σύμπαν.

'Ενα αχανές,  απέραντο σύμπαν,  πότε γοητευτιι<ό ι<cιι πότε τρομερό,  ξεόιπλωνόταν γεμάτο

υποσχέσεις  εμπρός  στα μάτιcι των ερευνητών.  Μαζί του  έφερνε νέες  προκλήσεις.  Ο άν-
Θρωπος χρειαζόταν τώρα από τη μια να μάθει να ελευθερώνεται από την ιεραρχημένη ει-
κόνα του εαυτού του -που στο Μεσαίωνα τον τοποΘετούσε σε μια συγκει<ριμένη Θέση στο
συμπαντικό σχήμα, απόμαι<ρrι από τις πραγματιι<ές λειτουργίες της Φύσης- ι<cιι να αποκτά

εμπιστοσύνη στις γνωστικές του ιιtανότητες.

Από την άλλη, ο ι<όσμος  ιόωμένος έξω από τα προι<αθορισμένα μεσαιωνικά σχήματcι,
αποι<άλυπτε το άλλο του αινιγματιι<ό πρόσωπο. Μιcι χαμένη γλώσσcι φαινόταν να ιtρύβεται
πίσω από τα πάντα, όυσπρόσιτη στην ανθρώπινη κατανόηση,  αλλά cικατανίκητcι ελι<υστιιtή.
Η ι<ατεστημένη πcινεπιcπημιακή παιδει'α αμφισβητούνταν. 'Ενcις  νέος  αγώνας  άρχιζε,  που

φτάνει μέχρι τη όική μcις εποχή. Qστόσο, στα μέσα του  1 5ου αιώνα η μόνη «επιcπήμrι» που
φcιινόταν να μπορεί να ανταποκριθεί στις  γνωστικές ανάγι<ες των καιρών,  ήταν η Φυσιιtή
Μαγεία. Στο πρόσωπο του Φάουστ διαγράφεται καθαρά η μεγάλη ανcιτροπή, που Θα κορυ-

φωνόταν στην Αναγέννιιση: «Η φιλοσοφία είναι αrιόιαστιι<ή ι<αι ασαφής, τόσο τα νομιι<ά όσο
ιtαι η ιατριι<ή είναι για τους στενόμυαλους. Η Θεολογι'α ει'ναι αι<όμη χειρότερη από τις τρεις,

διόλου ευχάριστrι, σκληρή, χυόαι'α και ευτελής. Η μαγεία, λοιπόν, ει'ναι η μαγείcι που μ' έχει
συνεπάρει».

Για τον Τζον Ντι η αληθινή μαγει'α ήταν η παρατήρηση ι<αι μελέτη των απόκρυφων όυ-
νάμεων τrις  Φύσης,  ενώ ο Τζον  Μπατίcπα  Πόρτα  (Jοhn  Βatίstα Ροrta,1540-1615)  έγραιιιε

στο βιβλίο του Λ/αίυιια/ ΜαgjcΚ ότι η μαγεία είναι συνώνυμη με την αναζήτηση της σοφίας
και την «εξέταση της συνολικής πορείας τrις Φύσης». Μέσα από τη Θέρμη για την Αλήθεια

ι<αι τη Γνώση, γεννιόταν μια νέα «επιστήμη», εμβαπτισμένη στην πρωτόλειcι δύνcιμη του και-
νούριου.
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ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
Προσπαθώντας  να συνθέσει ι<ανει'ς -με όσα το δυνατόν περισσότερα στοιχεία μπορεί-

μια ειι<όνcι των «μάγων»-φιλοσόφων του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης ι<αι να τιιν αντι-
παραθέσει με την εικόνα ενός σύγχρονου επιστήμονα, Θα προσέξει αμέσως ένα σημcιντι-
κό σrιμείο.

Με την  εκπληκτική τους  πολυμάθεια,  οι  ερευνητές  εκείνοι  όεν  είχαν  τίποτα από  τη

μυωπική Θεώρηση που διαι<ρίνει την πλειοψηφία των επιστημόνων του 21 oυ αιώνα. 'Οπως-περινράφε\ στο  β\β\ίο του  Ιtίneιaιίυm  Εχstatίcυm  (Εκστατική  Διαbρομή),  ο  Αθανάσιος.

Κίρχερ(1601-1680)ακούγονταςένακοντσέρτοφλάουτου,μεταφέρθηι<εσεέναει<στατιι<ό

ταξίδι ανάμεσα στις σφαίρες των πλανrιτών. Ι(ι όμως αυτό δεν φcιινόταν να τον εμποδίζει
σε τίποτε  να  ι<άνει  γεωλογιι<ές  ι<cιι γλωσσολογιι<ές  έρευνες,  να  μελετά  τη  συμπεριφορά

των εντόμων ι<αι των φυτών και να παραμένει πιστός στην άποψη ότι η Γη αποτελεί το ι<έ-
ντρο του ι<όσμου.

Παράλληλα με τις προσωπικές τους ιδιομορφίες κι ανθρώπινες αδυναμίες, Οι «μάγοι»
ει<είνοι  φαίνονταν  να  όιαθέτουν  μια  ιδιαίτερη  έμφυτη  ικανότητα  να  αντιλαμβάνονται  τις
εσωτερικέςόυνάμειςπουόιέπουντονι<όσμοκαισυνεπώςκαιτουςίόιους.'Εβλεπαντονκό-
σμοσανέναενεργειακόιστόπουπάλλεταιαπόζωήκαισυγκρατείτοσύμπαν,σανέναπλέγ-

μαμαγικώνόυνάμεωνπουεπιδρούνημιαπάνωστηνάλληβάσεισυγκεκριμένωννόμωνκαι
αναλογιών. Και το Θε.ι.κό αυτό μυστήριο που συντελείται σε ι<άθε γωνιά του κόσμου -του Μα-
κρόκοσμου- γίνεται ι<αι μέσα στον άνθρωπο - το Μιι<ρόι<Οσμο.

ΟΜιράντολαιΊροχώρησεμάλισταπαραπέραόιόάσκονταςότιοάνθρωπος,επειδήγνω-

ρίζει τα μυστιι<ά του σύμπαντος, μπορεί να γίνει ό,τι ο ίόιος Θελήσει:

Με την ελευθερία της βούλιισης ι<cιι ευγένεια, έτσι σcιν όημιουργός ι<αι όιαμορφωτής

του εcιυτού σου, μπορείς να μορφοποιήσεις τον εαυτό σου σε οτιδήποτε σχήμα επι-
Θυμείς. Θα έχεις τη δύναμη, μέσα από την ψυχή σου, να οναγεννηθείς σε υψηλότε-

ρες μορφές που είνcιι Θείες.

Ενώ ο Τζορντάνο Μπρούνο αρνήθηι<ε ακόμη και την ύπcιρξη του έσχατου ορίου, του ίόιου
του Θανάτου:

'Οταν σκεφτούμε βαθύτερα την οντότητα και την υπόαοση εκείνου αο οποίο είμcιστε

υποχρεωμένοι  να  επιστρέψουμε,  τότε Θα  όιαπιστώσουμε  ότι  όεν  υπάρχει Θάνατος.

Γιατί τίποτε ουσιαστικά δεν ι<αταcπρέφεται, αλλά απλά το καθετι', κινούμενο μέσα οε

έναν απέραντο χώρο, αλλάζει απλώς όψη.

Αν ι<όιτάξουμε όλα αυτά με τα σημερινά μάτια ι<αι διαθέτουμε την απαραίτητη ειλικρίνεια,

Θα αναι<cιλύψουμε -προς μεγάλη μας ίσως έκπληξη- πως τέσσερις αιώνες αργότερα ι<αι
παρά την τεχνολογιιtή μcις ανάπτιιξη, δύσι<ολα Θα μπορούσε να όιαι<ηρύξει ιtάποιος διανο-
ούμενος πως όεν υπάρχει Θάνατος - τόσο πνευματιι<ός όσο και φυσικός (πώς Θα μπορού~
σε άλλωστε να γίνει κάνει τέτοιο, αφού ο Θάνατος βρίσκεται παντού;)

Τι συμβαίνει; 'Ηταν οι «μάγοι»-φιλόσοφοι τιις Αναγέννησης φαντασιόπλrικτοι, ρομcιντι-

κοί στοχαcπές  που τε συνόυασμό με τις  περιορισμένες τεχνολογιι<ές  διινατότητες έρευ-
νcις της  εποχής τους- ι<ατέληξαν σε αφελή, μη «επιστημονικά» συμπεράσματα;  Η ει<δοχή
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αιιτή είνcιι μάλλον απλο.ι.κή.  Κι αν ιιη τι άλλο, σήμερα οι συνέπειες  του άι<ρατου ι<ι άι<ριτου

ορΘολογιστιι<ού τρόπου σι<έψης -πάνω στον οποι'ο στηρίζεται όλο το οιι<οδόμημα του σύγ-
χρονου δυτικού πολιτισμού- ει'ναι εμφανέστερες από ποτέ.

Σε αντι'Θεση με τους «μάγους»-φιλόσοφους τrις Αναγέννησης, ο σύγχρονος άνθρωπος
Cπέκεται  cιπομονωμένος  cιπέναντι  σε  ένα  ξένο  ι<αι  τις  περισσότερες  φορές  εχθρικό  σύ-

μπαν. Αποκομμένος από τα χιλιάόες εκείνα νήματα που συνέόεαν τον ερευνητή του  Ι 5ου,
Ι6ου ι<αι  Ι 7ου αιώνα με τη Φύση, βιώνει την πραγμcιτική του Πτώση από την αρχέγονη αι'-

σθησητrιςενότrιταςιιαζι'της.Γιcιτί,τιόλλοαπότιιναποι<οπήτουόυτιι<ούανθρώπουαπότην

εσωτερική πηγή της  ύπαρξής  του εκφράζει ο φιλόσοφος  Σ. Κίρκεγκορντ  (1813-1855), ι<cι-

Θώς Cιναρωτιέται: «Πού βρι'σι<ομαι; Ποιος ει'μαι; Πώς έφτασα εδώί Τι είναι Cιυτό ιιου ονομά-

ζεται κόσμος ;»
Ο «μάγος» όμως τιις Αναγέννησης δεν λύγιζε κάτω από το βόρος μιας ύπαρξrις για την

οποι'α όεν ήξερε τι'ποτε. Πίστευε ότι οι απαντήσεις ήταν ήόη μέσα του, αρκει' να έψαχνε με
τον ι<ατάλλιιλο τρόrιο για να τις ανακαλύψει Ί<cιι να τις εξελίξει με συγκει<ριιιένες τεχνικές.
{Ένα πράγμα είναι σημαντιι<ό: τίποτε δεν υπάρχει στον ουρανό ή στη Γη, που όεν ιιπάρχει

μέσα στον άνθρωπο», όπως έλεγε ο Παράι<ελσος. Και Cιποόεικνύοντας τη βcιΘιά του γνώση
αετικά με τη ωtέση του σώματος με το πνεύμα, ανέφερε σε ι<άποιο άλλο σημει'ο:

Ο άνθρωπος όεν ει'ναι σώμα. Η ι<αρόιά, το πνεύμα, είναι άνθρωπος. Κι αυτό το πνεύ-

μα ει'ναι ένα ολόκληρο άστρο από το οποίο ει'ναι φτιαγμένος. Αν λοιπόν ένας  άν-
Θρωπος ει'ναι τέλειος αην καρόιά του, τίrιοτε σε ολόκληρο το φως της Φύσης όεν του
είναι ι<ρυφό. . .

Το  Ι830 μια τρομερή  ειιιδημία χολέρας  έπεσε  στο  Σάλτσιιπουργκ.  Μέσα  στη  Θλίψη  της

αρρώστιας και του Θανάτοιι, ο ξένος που τύχαινε να περνάει από τιιν άτυχη πόλη έβλεπε

μια οιωπηλή μαι<ριά σειρά μαυροντυμένων ανθρώπων να κατευθύνεται προς το νεκροτα-
φείο. Αν ρωτούσε, Θα μόθαινε ότι γινόταν προσκύνημα στον τάφο του φιιμισμένου Παρά-
ι<ελσου,  που  έζιιοε  πριν  από τέσσερις  αιώνες.  Ο  μύθος  του  όμως  συνέχιζε  να  ζει  στrιν

ατμόσφαιρα τrις γερμανόφωνης Ευρώπrις. Και δεν ήταν παράξενο, αφού έλεγαν ότι κατά
τη  όιάρι<εια  τιις  ζωής  του  όχι  μόνον  ει'χε  Θεραπεύσει  ασθενείς  από  λέπρα,  χολέρα  ι<cιι

καρκίνο, αλλά ότι ει'χε καταφέρει να νιιtήσει και τον ι'όιο το Θάνατο, επαναφέροντας  νε-
ι<ρούς  στη  ζωή!

Ο αλχιιμιστής ι<αι γιατρός Παράκελσος  (Ρhίιίρυs ΑυreοΙΟυs Τheορhrastυs Βοmbαstυs
νοn Ηοhenheίm,1493-Ι541)  ήταν ένας  από τους  τέσσερις μεγάλους  αλχημιστές  που  σύμ-

φωνα με τον όρ. Φραντς Χάρτμαν ι<ατόρθωσαν να παρcιοκευάσουν χρυσό (οι άλλοι τρεις
ήταν ο Ραύμόνδος Λουλ, ο Νίι<ολας Φλάμελ και ο ι<όμης Μπερνάρ του Τρεβι'ζο). Θεωρού-
σε τη μαγεία «μια όύναμη που έρχεται ι<cιτευθείαν από τον Θεό» ι<αι έναν «όάσι<αλο ιατρι-

κής προτιμότερο από όλα τα γραπτά βιβλι'α». Ωστόσο το ότι ο ι'όιος όεν Θεώρησε ποτέ τον
εαυτό του μάγο ή αποκρυφιστή, αποδεικνύει πόσο πολύ απέχει η όική του Θεώρηση του ι<ό-
σμου κcιι του εαυτού του από τη μονοσήμαντη όιάκριση ανάμεσα στην ορΘΟλογιστική ι<αι τη
«μεταφυσική» γνώση, όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα.

Αν μελετήσει ι<ανείς  τη ζωή ι<αι το έργο του μέσα στα πλαίσια της  εποχής  του,  Θα κα-
ταλάβει ότι ήταν ένας από τους ι<ινητήριους παράγοντες που συμμετείχαν στην πάλη ανά-

μεσα στο παλιό,  που  δύοντας  αντιστει<όταν όλο ι<cπ πιο σθεναρά,  και στο ιtαινούριο που
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αγωνιζότcινναβρειχώρογιατηνύπαρξήτου.'ΟπωςcιναφέρειοκαθηγητήςΤζονΣτίλμcw
τουΠανειιιστιιμίουτουΣτάντφορντ«...ιιρέπειναCιναγνωριστείότιξεκίνησετηνπcινεπιστη-

μιακήτουι<αριέραCπηΒcισιλείαμετοζήλοκαιτηνcιυτοπεποίθησηαυτούπουπίστεικότι
εμπνεότcινcιπόμιαμεγάληαλήθειακαιήτανπροορισμένοςναεπιφέρειμιαμεγάληπρόο-
όο στην επιστήμη κcιι αην ιατρική πρακτική».

ΑυτόςήτανοΠαράκελσος.'Εμοιαζετcιγμένοςναξεπερνάταόεόομέναόριακοιμέοα
απόέναμίγμαακραίωνι<αισυχνάεκκεντρικώνσυνcιισθηιιάτωνι<αιπροοπτιι<ών,μέσααπό
επώδυνεςτομέςι<cιισυγκρούσεις,ναανοίγειτοδρόμογιατοι<αινούριο.

Κιαυτόφαινότcινσει<άθεπτυχήτηςζωήςτοιι.ΛέγεταιότιέδωσεοίδιοςτοόνομαJΤα-

ράιtελσοςστονεαυτότουγmναδηλώσειτηδιάθεσήτουναξεπεράσειτονμεγcιλύτεροΛcι-
τίνοσυγγραφέαπάνωσειcιτριι<άΘέματα,τονΚέλσουςπουέζησετονΙομ.Χ.αιώνα(ιταρά..

υπέρτωνορω.Τηντάσητουόμωςγιαιjπέρβασηορίωνεξέφρασει<αιμετηνεnιλογήτων
τίτλωνδύοαιιότασημcιντικότερατουέργα:ΟρυsΡarαmι.rυm(J7ε'ρααπόmΘαυ;ιααο)κcιι
ΟρυsΡaragιanυm(ΠέρααπότοΣιτόρ:D.

Τομεγάλοτουόνειροήτcινηcιναμόρφωσητηςιcιτρικήςεπιστήμης.Πίστεικcικράόcιντα

ότιηιατρικήτουμέλλοντοςόενΘαέπρεπεναβασι'ζεταιπλέονοενεκράδόγμcιτααλλάστη

μελέτητηςΦύσrις,στηνπcιρατήρησηκcιιnαρακολούθησητωνασθενών,στηνεμπειρίαι<cιι
τοπείραμα.ΜόνονέτσιΘαμπορούσεογιcιτρόςναμάθειναχρησιμοποιείτφμαγιι<έςόυ-
νάμεις της Φύσης rιρος όφελος των cισθενών του.

Έκανεπολύχροναταξίόιcι,στηδιάρκειατωνοποίωνγνώρισεστηνΚωνσταντινούπολητα

μυστιι<άτουΕρμητισμούCιπό'ΑραβεςμύστεςκcιιταπνεύμcιτατηςΦύσηςαπόΒρcιχμάνους
στηνΙνόίαι<cιιεπέστρεψεστηνΕυρώπηγιαναcισκήσεισκλrιρήκριτιι<ήστηδιανόησητης

εποχής του.  Στην αφηρημένη ι<αι καθαρά Θεωρητιι<ή μορφή της σχολαστικής φιλοσοφίcις
επέρριψετηνειιθύνηγιοτηναπομάκριινσητουcινθρώπουαπότιινάιιεσηι<cιιπροσωπική
του επαφή με τη φυσική πραγματικότητα.

Βαθιά του rιεποίθηση ήταν η ατέρμονη δυνατότnτα που έχει η Φύση για να τελειοποιη-
Θεί,γεγονόςπουφαίνεταιι<αθαράκαιαπότηφιλοόοξίατουναδημιουργήσαοίδιοςέναν
τεχνητό άνθρωπο, ένα «cινθρωιιάριο» όπως  ο ίδιος το ονόμαζε. Περιέγραψε μάλιστα μια
πολύ συγκεκριμένη αλχημική διαόικασι'α, που Θα οδηγούσε αην πραγματοποίηση του πο-
Θητού του στόχου.

Το πιΘανότερο είναι ο Παράκελσος  να μην πραγμcιτοποίησε ποτέ τη δημιοιιργία του
«ανθρωπάριου».Σίγουροείναιπάντωςότι-τόσομετηνπροσωπιι<ήτουζωήόσοκαιμετις

δηλώσεις  του- αναστάτωσε τις  ι<ατεστιιμένες  αντιλήψεις  της  εποχής  τοu  ΠιJροόοτώντας

μια διαμάχη που συνεχι'αηκε για nολλές δει<αετίες μετά το Θάνατό τοψ  αμφισβήτησε με
σθένοςcιυθεντίεςσαντον'ΕλλnναγιατρόΓcιληνό(131μ.Χ.),τονΓαλιλcιίο,τονΠέρσηγιατρό

ι<cιιφιλόσοιροΑβικέννα(960-1037),ενώΘεωρούσεότιοΑριcποτέληςδενγνώριζετιςπραγ-

ματικέςεσωτερικέςδυνάιιειςτηςΦύσης.Αι<όιιηήτcινοπρώτοςπουούτεέγραψεούτει<αι
όίόαξεστακcιΘιερωμέναΛατινιΊ<ά,αλλάστομητρικότουγερμανοελβετικόγλωσσικόιόίω-

μα,γιαναμπορέσουννατονκαταλάβουνοιαμόρφωτοιάνθρωποιτουκcιιρούτου.
ΟΠcιράι<ελσοςυπήρξεβcισιι<όςεκφραστήςμιαςκυρίαρχιιςτάσηςτηςεποχήςτοuπου

αντοCπ<εφθείκανείςπροσεκτικά-έχειτεράcπιεςιιροεκτάσειςμέχρισήιιερα.Πρόκειταιγια

τοκύριοχαραιαηριcπικότουΕρμητισμού,σύμφωναιιετοοποίοτοσώιιατουανθρώπουεξcιρ-
τάταιαπότηβούλησήτου,πολύπερισσότεροαπόό,nμπορείι<αιοίόιοςνατοαντιληφθεί.«Η
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αποφασιστιι<ή φαντcισι'α είναι η cιρχή ι<άθε μαγικής ενέργειας» διακήρυττε ο Παράι<ελσος.

Ο επτά χρόνια μεγαλύτερός του ΚΟρνήλιος Αγρίππας  (Αgrίρρα νοn Νette.sheίm,  1486-
1535), μελετrιτής του Πλάτωνα ι<cιι των Νεοπλατωνιι<ών, απέρριπτε ι<ι αυτός τη στενότητα της

αι<αδrιμα.ι.κής γνώσης της εποχής του. Συνέόεε τα πάθη της  ψυχής με τα πράγματα, μιλώ-
ντας πολύ νωρίς για τις συνέπειες τιις αιιθυποβολής πάνω στο σώμcι:

Η φαντασία ή όύναμη της  φαντασι'ας  έχει μια  εξουσι'α πάνω στα πάθη της  ψυχής,
όταν όεσμεύονται με αισθησιαι<ούς φόβους.„  Γιατι' (J} φανrασ]'αJ αιιό μόνη της, σύμ-

φωνα με τα όιάφορα πάθιι, πρώτα από όλα αλλάζει το φυσικό σώμα με μια αισθητή
μεταμόρφωση, αλλάζοντας τα τυχαι'α γεγονότα στο σώμα και μετακινώντας το πνεύ-
μcι προς τα πάνω ή προς τα ιtάτω, προς τα μέσα ή προς τα έξω.

Στο κύρι6 του έρνο De Οccυ1ta ΡhilοSορhίa (Περί Απόκρυφης Φιλοσοφίας) -που σι\με\ω-
τέον έγραψε σε ηλιιtία μόλις  24 ετών(!)  ι<αι επηρέασε βαθιά τον Εσωτερισμό της  Δύσης-

δήλωνε ότι η μαγεία όεν έχει καμία σχέση με τη μαγγανεία ή τον Διάβολο, αλλά με διάφο-

ρα απόι<ρυφα χαρίσματα οαν τη δεύτερη όραση, την προφητική ικανότητα κ.λπ. Καθετί που
υπάρχει, ζώο, φυτό ή ανόργανη ύλη, είχε για τον Κορνήλιο Αγρίππα μια ψυχή, η οποία εί-
ναι μέρος της ψυχής του ι<όσμου, που με τη σειρά της είναι μέρος ενός μεγαλύτερου όλου:
του Θεού. Τα πάντα συνδέονται μεταξύ τους  ι<αι το σύστrιμα αυτό μπορεί να εξερει/νηθεί
από τη μαγεία.  Συγι<ει<ριμένcι ο άνθρωπος  «περιέχει μέσα του  όλα τα πράγματα που  βρί-

cη<ονται στον Θεό».
Συγκλονιστιι<ές  ιστορίες  έχουν  διασωθεί  ι<αι  για  τον  Αγρίππα.  'Οσο  γραφιι<ές  ι<ι  αν

φαίνονται με μια πρώτη ματιά, κάτι απροσδιόριαο ανάμεσα στην πραγματιι<ότητα ι<αι το
μύθο μοιάζει να είναι αληθινό ι<cιι σιjνάμα πολύ γοητευτικό.Έλεγαν όηλαόή ότι πλήρωνε
τους πανόοχείς με χρυσά νομίσματα, που αργότερα αποδεικνύονταν πως ήταν όστρακα!
Αλλά ι<ι ότι μια μέρα ανάγι<ασε το πνεύμα του Διαβόλου να βγει έξω από τον αγαπημένο
του μαύρο σκύλο.

Μια άλλη περίεργη ιστορία μιλά για ένα σποιjόαστή ποιj βρέθιιιtε cπο εργαστήριο του

Αγρίππα ενώ ο ίόιος έλειπε. Καθώς διάβαζε κάποιο βιβλίο μαγείας, εμφανι'στηι<ε ξαφνιι<ά
ένας δαίμονας κcιι τον ρώτησε γιατί τον ι<άλεσε. Μην παίρνοντας ιtαμία απάντηση από τον
τρομοκρατημένο σπουδαστή που δεν μπορούσε να cιρΘρώσει ούτε μια λέξη, ο δαίμονας τον
στραΎγάλισε.

'Οταν επέαρεψε ο Αγρίππας ι<cιι ι<ατάλαβε τον ιtίνόυνο για ι<ατηγορίcι δολοφονίας ενcι-

ντίον του, ξανακάλεσε τους δαίμονες ι<αι τους όιέταξε να ξcιναφέρουν γιcι λίγο στη ζωή τον
σπουδαστή. 'Οντως,  ει<είνος  έι<ανε την εμφάνισή του cπην πλατεία της  αγοράς για να κα-
ταρρεύσει λίγο αργότερα από καρδιακή προσβολή.

Αλλά οι ιστορίες γύρω από το πρόσωπό του όεν τελειώνουν.Ένας γοητευτιι<ός Θρύλος
διηγείται πως  το αλχημιι<ό εργαστήριο του  στη Φλωρεντίcι είχε επισι<εφθεί ο ίόιος  ο περι-

πλανώμενος ΙΟυόαίος - αυτός που είχε χτυπήσει τον Ιησού, όταν Εκείνος σήκωσε το σταυ-

ρό, ι<cιι για το λόγο αυτόν ιtαταόικάστηι<ε από τότε να περιπλανιέται σε όλη τη Γη.
Αιιτός  λοιπόν ζήτησε από τον Αγρίππα να τοιι δείξει την αγαπημένη των παιόιι<ών του

χρόνων σε ένα μαγιι<ό ι<αθρέφτη. Ο Αγρίππας τού ζήτrισε να αφcιιρέσει τις δεκαετίες από

τότε που πέθανε η κοπέλα για να μπορέσει για ι<άθε δει<αετία να κουνήσει το ραβδί του.
ΑριΘμώντας  ο  Ιουόαίος,  έιρτασε  σε  μια  σκηνή  πριν  από  1.510  χρόνια  στην  Παλαιστίνη.
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Συγι<ινημένος  ι<αι παρ` όλη την απαγόρευσrι τοιι Αγρίππα, προσπάθησε να μιλήσει στη μι-
κρή του φίλη. Τότε ο ιtαθρέφτιις Θόλωσε κcιι ο Ιουδαίος έχασε τις αισθήσεις του, ι<ι όταν συ-

νήλθε, αποκάλυψε στον Αγρίππα την ταυτότητά του.
'Ενας  άλλος μεγάλος  «μάγος» της  Αναγέννησης -ι<cιι μάλιστα ένας  από τους τελευταί-

Ους του διαμετρήματός του- που ι<αταφέρθηι<ε σε όλη του τη ζωή ι<ατά του αριστοτελισμού
του Μεσαίωνα κcιι της εποχής του ήταν ο Τομάσο Καμπανέλα (ΤΟmasο cαmραneΙΙα,1568-
1639). Ο Καμπανέλα έχοντας μυηθεί από το σύγχρονο του μεγάλο μελετητή της Φυσιιtής Φι-
λοσοφίας,  Μπερναντίνο  Τελέσιο  cπην  πλατωνική  και στωική φιλοσοφία,  έγραιιιε  το  1620
τέσσερα βιβ^ία με τΠλο Περί τιις Σημασίας  των Πραγμάτων και Περί της  Μαγείας. Γνω-
στότερο ωαόσο είναι το έργο του J7ο'λη τουΉλιου (1623), Cπις σελι'όες του οποίου ξετυλίγε-
τcιι η εικόνα μιας  Θαυμαστά οργανωμένης  πολιτείας,  παρόμοιας  με την ουράνια  Νέα Ιε-

ρουσcιλήμ της ΑποκάΑιιψ]}ς.
Δεν ει'ναι τυχαι'Ο που η κατασκευή της Πόλης του'Ηλιου συσχετίcπηκε αργότερα με τον

τάφο ενός  μεγάλου μύθου του όυτιι<ού  Εσωτερισμού, του ιόρυτή του  ΡΟόοσταυριι<Ού Τάγ-

μcιτος,  Χριcπιανού  Ροδόσταυρου.  Η  σύλληψη  είναι  γεμάτη  από  μαγικούς  συαετισμούς,
σύμβολα ι<αι αντιστοιχι'ες που φορτίζουν με μια ιόιαίτερη δυναμική την ειι<όνα της.

Τα πάντα στην πόλη ρυθμίζονται βάσει των πλcινητιι<ών επιόράσεων ι<αι των οόrιγιών της

φυσικής μαγει'ας. Ο ι<ύκλος -παγι<όσμιο σύμβολο της πληρότητας, αφού, όπως αναφέρει ο
Ερμής ο Τρισμέγιστος, «Ο Θεός είναι ι<ύκλος του οποίου το ι<έντρο βρίσκεται παντού ι<αι η
rιεριφέρεια  πουθενά»-αποτελεί βασιι<ό  συστατικό  της  αρχιτεκτονιι<ής  της.  Την  περιβάλ-

λουν επτά ομόκεντρα ι<υιάιι<ά τει'χη, αντίστοιχα των τροχιών των επτά πλανητών. Πάνω στα

τει'χη υπάρχουν αναπαραcπάσεις όλων των μορφών της πνευματικής  ζωής, όπως αναπα-

ραστάσεις της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της Θρησι<είας κ.ά. Στο κέντρο της, όπου ιtατα-
λήγουν -ή  αρχίζουν- τέσσερις  δρόμοι,  βρι'σι<εται  ένας  ι<υκλιι<ός  ΘΟλωτός  ναός  και  γύρω
του τα υπόλοιπα κτίρια είναι κτισμένα σε συγι<εντρωτικούς κύκλους...

Την πόλη ι<υβερνά ο Ερμητιcπής Ανώτατος Αρχιερέας του'Ηλιου, που ονομάζεται ΣΟλ

(Ηλιος) - ει'ναι ενόιαφέρον ότι στην οκτάβα του πυθαγόρειου μονόχορδου που καθορίζει
κάθε μορφή εξέλιξης και αντιστοιχεί στις μουσικές νότες, το σολ είναι ο'Ηλιος. Στα ι<αθή-
κοντά του τον βοηθούν τρεις ανώτατοι άρχοντες: ο Πον, ο Σιν ι<αι ο ΜΟρ, που αντίστοιχα εί-
ναι υπεύθυνοι για τις ενέργειες της Δύναμης, της Σοφίας ι(αι της Αγάπης.

Σήμερα η παράξενη αυτή πόλη Θεωρείται ουτοπική. Μήπως όμως άθελά της η σύγχρο-
νη εmστήμη ει<φράζει με τον τρόπο cιυτόν την αδυναμία της -έτσι όπως  έχουν μέχρι στιγ-

μής τα πράγματα cπο χώρο της- να ι<ατανοήσει την πολλαπλή σημασι'α της συμβολιιtής μα-
γείας και συνεπώς τη γνώση που μπορεί να κρύβεται μέσα σε αυτήν;

Ο wΘΟΣ ΤΗΣ ΑΟΡΑΤΗΣ ΑλγΣΙΔΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Κάθε προσπάθεια απόκτησης γνώσης επιόιώκει -έμμεσα ή άμεσα- τη σύνδεση με κάτι ευ-

ρύτερο, με μια διάσταση της πραγματικότητας που φαίνεται να αντέχει στο πέρασμα του χρό-
νου. Η μεγάλη ανάγιtη να βρεθούν ιδέες ι<αι Θεωρίες που με ι<άποιο τρόπο Θα όιαπερνούσαν
το παρόν κcιι Θα το συνέόεαν με το μαι<ρινό παρελθόν, έγινε ήδη εμφανής από το 14o αιώνα
στη δυτιι(ή Ευρώπη. Την επαφή με μια χαμένη γνώση και την εξασφάλιση της συνέχειάς της

μέσα στο χρόνο, προσπάθησε να αποκαταcπήσει -πάντcι Θεωρητιι<ά- μια όημοφιλής μέσα
στους ι<ύκλους των όιανοούμενων άποψrι, που μέχρι σήμερα ασκεί μεγάλη γοητεία.
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Η σύλλrιψη της ρπ.scd ίf]eο/οgr.α (αρχαία Θεολογία)  αποδίόεται στον τελευται'ο μεγάλο
'Ελληνα φιλόσοφο, Γεώργιο Πλήθωνα Γεμιστό κατά το 15ο αιώνα. Στη όε Δύση, η Θεωρίcι αυ-

τή -ίσως το σημαντιι<ότερο κληροδότημα της ιταλικής Αναγέννησης στον ανθρώπm πολιτι-
σμό-διαδόθηκε από τον Μαρσι'λιο Φιτσίνο, τον επικεφαλή της Πλατωνικής Ακcιδημι'ας, που
ιόρύθηι<ε το  Τ459 υπό την επίδραση του Πλήθωνα του Γεμιστού ι<ατά τη όιάρκεια της Συνό-

όου της Φλωρεντίας για την ένωση των όυο Εκκλησιών.
Η Θεωρι'α της αρχέγονης αυτής παράόοσης συνέόεε τους σημαντικότερους παγcινιστές

φιλόσοφους μεταξύ τους, αφού δι'δασκε ότι είχαν όλοι τους γι'νει μέλη ενός  μυστιι<Ού συ-
cπήματος, μέσω του οποίου  δrιμιουργούνταν ι<άθε εποχή οι ι<ατάλληλες  συνθήι<ες  για την
επιι<ράτηση ι<άθε φορά μιας Θρησκευτικής τάσης.

Με τον τρόπο cιυτόν ι<αι παρ' όλες τις ισχυρές εξωτερικές ανατροπές ι<αι συγι<ρούσεις,

η άποψη αυτή άφrινε να όιαφαίνεται μια ιtρυφή εσωτερική σύνδεση ανάμεσα στη Θεουργία,
το Γνωcπιι<ισμό, την Ερμrιτική φιλοσοφία, τον ΙΟυόα.ι.σμό ι<αι το Χριστιανισμό,  (Οσο «παρά-
όοξη» ι<ι αν φαίνεται ιι Θεώρηση αυτή σήμερα, όεν μπορεί να μην προσέξει κανει'ς την ομοι-
ότητά της με εσωτεριιtές Θεωρίες των όύο τελευταίων αιώνων όπως π.χ. με τους αόρατους
Μεγάλους Δασι<άλους της Μπλαβάτσι<ι που ώπως διακήρυσσε η ιόρύτρια της Θεοσοφικής
κι'νησης- αιώνες τώρα ι<αι πέρα από Θρησιtευτιι<ές προι<αταλήψεις  ιtατευθύνουν τις τύχες

του κόσμου ιtcιι την πνευματική του εξέλιξη).
Ο στενός ορίζοντας της χριστιανικής οπτιιtής άρχισε να όιευρύνεται. Σιγά-σιγά σχημα-

τιζόταν μια πολύ περισσότερο Θετιι<ή εικόνα για τον άνθρωπο.Έτσι ο mι<Ο ντε λα Μιράντο-
λα έΎραψε το βιβλίο του  οι.atίοn οn the Dίgnίtγ οί Μaπ (Ομιλία για τιιν Αξιοπρέπεια του
Ανθρώποι;), περιγράφοντάς τον όχι πια σαν τον απόγονο του Αόάμ στον οποίο αξίζει τιμω-

ρία αλλά σαν το φορέα της Θε.ι.ι<ής φλόγας, που φωτίζει ι<αι εξαγνίζει («Η βασιλεία του Ου-

ρανού ει'ναι μέσα σε σένα»).
Η πίστη στις ανθρώπινες όυνατότητες γινόταν όλο και μεγαλύτεριι. Μια σημαντική μερί-

δα ερευνητών διακήρυσσε την άποψη ότι ο άνθρωπος μπορούσε τώρα να επέμβει στις cινώ-
τερες όυνάμεις της Φύσης και να τις χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Στην ιατριι<ή η αντι'-

ληψη αυτή εκφράστηι<ε μέσα cιπό το γνωστό «όόγμα των υπογραφών», σύμφωνα με το οποίο
το βασιι<ό γνώρισμα του αληθινού γιατρού ήταν η ιι<ανότητά του να εντοπίζει στον ορυκτό
ιtαι φυτικό ι<όσμο τα συστατικά που συνόέονται με τις cινώτερες, Θε.ι.ι<ές όυνάμεις ι<cu να τις

χρησιμοποιεί γιcι τοιις Θεραπευτικούς του σι<Οπούς.

Μέσα στο κλίμα αυτό της τάσιις για επιστροφή κcιι σύνόεση με την αρχαία σοφία, Ο Πί-
ι<Ο ντε λα Μιράντολα άνοιξε το όρόμο για τη συνάντηση του Χριστιανισμού με την Καμπαλά
ι<αι τον ι<αθοριcπιι<ό ρόλο που αυτή έπαιξε στην εξέλιξη της εσωτερικής rιαράόοσης της Δύ-

σrις. Ενώ ο Τζούλιο Καμίλο Ντελμίνιο (cίυιίο cαmίιιο DeΙmίnίο  1480-1544), ένας από τους
«μάγους»  της  Αναγέννησrις  ιtαι  οπαδός  της  νεοπλατωνικής  ι<cιι  Ερμητικής  φιλοσοφίας,

στρέφοντcις  ει<στασιασμένος  το βλέμμα του  προς  τον αρχαίο αιγυπτιαι<ό πολιτισμό ι<αι τα

μεγάλα του μυcπήρια, έγραψε:

Διάβασα ι<άπου, νομίζω στον Ερμή τον Τρισμέγιστο, ότι στιιν Αι'γυπτο υπήρχαν ορι-

σμένοι έξοχοι κατασι<ευαστές αγαλμάτων που, όταν έφταναν να όώσουν σε ι<όποιο
άγαλμα τις τέλειες αναλογίες, φαινόταν αυτό να cιποκτά αγγελική  ψυχή.'Ηταν αόύ-
νcιτον τέτοια τελειότrιτα να ήταν άψυχη.
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Ο Τζορντάνο Μπρούνο Θεωρούσε ότι η Θρησι<ευτιι<ή ανάγι<rι του ανθρώπου της εποχής του
Θα μπορούσε να ικανοποιηθεί μόνο(!) μέσα από τη στροφή στον αρχαίο αιγυπτιαι<ό πολιτι-
σμό. Πάνω στα μcιγιι<ά και αστρολογιι<ά σύμβολα τrις αρχαίcις Αιγύπτου αποτυπώνοντcιν τα

μυστιι<ά του  άπειρου  σύμπαντος.  Ο Θεός  ταυτιζόταν με τη Φύση ι<cιι  η μελέτη της  Φύσης
-του «Θεού εν τοις πράγμασι>μ σήμαινε τη γνώση του Θεού:

Ο νόμος της  αγάπης  που  ξεπηδάει...  από τον Θεό, τον πατέρα των πάντων ι<αι βρί-
σκεται σε αρμονία με την καθολική Φύση, που διόάσι<ει την αγάπη μεταξύ όλων των
ανθρώπων, ότι πρέπει να αγαπάμε ι<αι τους  εχθρούς  μας ακόμη, ότι όεν πρέπει να
παραμείνουμε σcιν τα κτήνη ή τους βαρβάρους αλλά να μεταοχrιματιστούμε σε εικό-
να Εκείνοιι ο οποίος ι<άνει τον'Ηλιο Του να ανατέλλει επί αγαθών και ι<οκών ι<αι ρί-

χνει τη βροχή της  ευσπλcιχνίας  Του  επί όιι<αίων και αόίκων.  Η Θρησι<εία αυτή είναι

πέραν πάσης αντιδικι'ας ι<cιι αμφισβήτησης.

Η γοητεία που ο αιγυπτιαι<ός πολιτισμός ασκούσε στους  ερευνητές τr`ς Αναγέννrισης ήταν
ακατcιμάχητη. Ο ΑΘcινάσιος  ΚΙ`ρχερ ήταν βαθιά πεισμένος  πως  οι αρχcιίοι Αιγύπτιοι ιtατεί-

χαν τrιν cιπόλιιτη μεταφυσu<ή γνώση. Αφιέρωσε έτσι 3.000 περίπου σελίδες  στη μελέτη ι<αι

μετάφραcJη των ιερογλυφικών, με την ελπίόα να ανακαλύψει στα μυστηριώόη τότε σύμβολα
την πηγή της εσωτερικής γνώσιις, όλων των τεχνών και των επιστημών.

Μπορεί η  αποι<ωδικοποίηση του  Φρανσουά  Σαμπολιόν  (1820-22)  νcι  απομυθοποίησε
-προς στιγμήν-την εικόνα αυτήν της αρχαίας Αιγύπτου, cιφού αποκαλύφθηκε ότι η γνωστή

Στήλη της Ροζέτας (με ιερογλυφικά κείμενα που χρονολογούνται από το 197 π.Χ.) όεν ήταν
παρά αναφορές για τη ζωή κcιι το έργο των φαραώ. Το κλίμα ωστόσο που επιι<ρατεί σήμε-

ρα, στις  αρχές του 21oυ αιώνα σχετικά με τη χώρα του  Νείλου ι<cιι οι αρχαιολογιι<ές  απο-
καλύψεις που η μια όιαδέχονται τr`ν άλλη, αφήνουν να υπονοηθεί ότι η ει<τίμηση του Κίρχερ

ήταν  κάθε  άλλο  παρά  γοητευτική  ιραντασίωση  για  ι<άποιο  μαι<ρινό  παρελθόν  σοφίας  κcιι
γνώσης. 'Αλλωστε μελετητές του 20oύ αιώνα, όπως ο Swαιιer de Lυbίcz επιβεβαίωσαν ήόη
την  άποψη των  περισσότερων «μάγων»  τrις  Αναγέννησης  για την  αρχαία  Αίγυπτο.  Ποιος

μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο, τα ιερογλυφικά να περιέχουν πολλαπλά επίπεδα ερ-
μηνείας  και ι<ατανόησης  ι<αι να είναι όντως  ι<άποιος  ι<ώδιι<ας  μέσα από τον οποίο διατη-

ρείται η δυνατότητα γνωστοποίησης των «ανώτατων μυστηρίων της Θεότητας» όπως πίστευε
ο Κ1'ΡΧερ;

Ο Κίρχερ είχε μια συγκειtριμένη άποψη για τr`ν εξέλιξη της ιστορίας και το ρόλο της αρ-
χαίας Αιγύπτου, στην οποία κατέληξε συνδυάζοντας πληροφορίες από την J7αλα]ά Διαθr}'-
κη ι<αι τrιν  ελληνιι<ή  ιστοριογραφία  με  αναφορές  των  Πατέρων της  Ει<κλησίας.  Σύμφωνα
λοιπόν με cιυτήν, μέχρι τα γεγονότα του Πύργου τιις Βαβέλ οι άνθρωποι μιλούσαν μια μόνο

γλώσσα, τα εβρα.ι.ι<ά και ι<ατόπιν όημιουργήθηι<ε το γλωσσιι<ό κομφούζιο από το οποίο γεν-
νήθηκαν οι άλλες γλώσσες του κόσμου.

Ο Νώε ήταν ένας ανεκτίμητος Θησαυρός γνώσης -όχι μόνον της πνευματικής αλλά κcιι
όλων των πρcικτικών τεχνών ι<αι επιστημών- την οποία μεταβίβασε στους κληρονόμους του
ιtcιτά τη διάρι<εια των  350 χρόνων που  έζησε μετά τον Κατα.κλυσμό.  Ο αντιόραστικός  γιος

του  Χαμ -ισχυρίζεται ο  Κίρχερ- εγι<αταστάθηκε  στην  Αίγυπτο και ήταν αυτός  στον  οποίο
οφείλονται όλcι τα λάθη σχετιι<ά με τη Θρησι<εία, που συνεχι'ζουν να υφίστανται μέχρι τις μέ-

ρες  μcις.
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Από τον Χαμ και τους απογόνους του «σαν ένας Δούρειος'Ιππος προήλθαν όλες οι αρ-
χαι'ες φιλοσοφίες της αιωνιότητας ιtαι τrις πολλαπλότητας των ι<όσμων, της ζωής ι<αι της Θε-
•ι.ι<ότητας των άστρων, τα παράλογα όόγματα της μετεμψύχωσης και της μετενσάρι<ωσης των

ψυχών, cινοίγοντας το όρόμο για ιtάθε μορφής ασέβεια». Για τον Κίρχερ, η αιγυπτιcική ει-
όωλολατρία ι<αι ο πολυθε.ι.σμός ήταν η πηγή από την οποία όημιουργήθηι<ε όχι μόνο η ελλη-
νική και η ρωμα.ι.κή Θρησκει'α αλλά ιtαι ο πολιτισμός των Χαλόαι'ων - ας Θυμηθούμε ότι το βα-
σικό γρcιπτό έργο της μαγιι<ής Θεουργιι<ής τέχνης ήτcιν τα λεγόμενα ΧαλόαjΚά Λόγια η' Χρη-

qμοJ: Αι<όμη από την Αίγυπτο ξει<ι'νησαν σύμφωνα με τον ΚΙ'ρχερ απόγονοι του Χαμ ι<cιι εγκα-
ταστάθηι<αν στην Ινδι'α, τrιν Ιαπωνι'α και την Αμεριι<ή.

Μελετώντας λοιπόν τους τελευται'ους αυτούς πολιτισμούς, μπορει' κανείς να ξαναβρει'
το νήμα που οόηγεί πίσω στην ιερή παράόοση της Αιγύπτου. Σε ένcι από τα σημαντιι<ότερα
έργα της τελευταίας περιόόου της Αναγέννησης, το Οedr.ραs Αegyρίjdcίιs, ο ΚΙ'ρχερ απο-
ι<άλυψε πως κάθε παράόοση έχει μια εξωτερική και μια εσωτερική πλευρά ι<αι ότι η δεύτε-

ρη ει'ναι πολύ πιο κοντά στην Αλήθεια από την πρώτη.'Εχοντας μελετήσει και συγκεντρώσει
υλικό για πολλές Θρησκείες της εποχής του όπως των Ινόιάνων της Νότιας Αμερικής, των
Αζτέι<ων, των Ινόουιστών, των Κινέζων κcιι των Βουόιστών, Ο Κίρχερ απέόειξε την ι<Οινή ι<α-

ταγωγή όλων από την παράόοση της Αιγύπτου.
'Ετσι -με όιαύγεια που όει'χνει ένα νου πολύ πιο προχωρημένο από τη γεμάτη Θρησι<ειι-

τικές  όιαμάχες  ι<αι προκαταλήψεις  εποχή του- πολλοί σύγχρονοι συγι<ριτικοί Θεολόγοι Θα

ζήλευαν το μισό μέρος  του βιβλίου που αναφέρεται αις  εσωτεριι<ές  διόασι<αλίες  του Ζω-

ροάστρη, του Ορφέα, του Πυθαγόρα, του Πλάτωνα, του Πρόκλου αλλό και στη χαλόα.ι.κή ι<αι
ι<αμπαλιστιι<ή παράόοση.

Η τάση όμως για επιστροφή στις πηγές της ανθρώπινης ύπαρξης, ήταν πολύ πιο πολύ-

μορφrι από ό,τι μπορούμε ίσως να φανταστούμε εμείς στην εποχή μας, όπου η ζωή και η
σιtέψη μοιάζει να έχουν «στεγανοποιηθεί» χάρη στην ακαδημcι.ι.κή πληροφόρηση και τη όια-
Θέσιμη εύκολη γνώση ι<αι αφθονι'α των υλιι<ών αγαθών. Σε όλη του τη ζωή ο ΚΙ'ρχερ αναζή-
τησε με πάθος τις  αρχές  των πραγμάτων:  τις  ελληνιι<ές  ρίζες της  δυτικής  μουσικής  ι<αι τις

υπόγειες πηγές της φωτιάς και του νερού, τις αιτι'ες της πανούκλας ι<αι τις Θεμελιώδεις ιδιό-

τητες των αριθμών αλλά κυρίως, τις αρχές της γλώσσας ι<αι της Θρησι<είας.
'Ενας άλλος ένθερμος Θιασώτης της άποψης για τη όυνατότητα αναβίωσης μιας αρχέ-

γονrις γνώσης, ήταν ο Φράνσις Μπέικον (Frαncίs Βαcοn,1561 -1626). Δεν παρέλειψε όε να
επιρρίψει την κύρια ευθύνη cπον Αριστοτέλη, ο οποίος -όπως πίστευε-είχε διακόψει βίαια
την cιλυσι'δα της αρχαίας  γνώσης, απορρίπτοντας το έργο παλιότερών του φιλοσόφων και
αποιtόπτοντάς το από τις μελλοντικές γενιές των ανθρώπων.

Qστόσο ει'χε μια ξεκάθαρα αισιόόοξη άποψη σχετικά με τη χαμένη σοφία του παρελ-
Θόντος. Με το έργο του Η J7ρόοόος ιης Ει7jσ[η'μης (1605) διακήριιξε ότι η εξέλιξη της επι-
στήμης  όεν ακολουθεί ευθει'α πορεία αλλά κυκλική, αφού τείνει να επιστρέιιιει στην ι<ατά-

σταση πριν από την ει<δίωξη του Αδάμ από τον Παράόεισο, τότε που η επαιρή με τη Φύση
ι<αι η γνώση ήταν άμεσες και αγνές.

Αναζητώντας με Θέρμη να ι<αταλάβει τα μυστικά της ύπαρξης και να ερμηνεύσει τον ι<ό-
σμο, μελέτησε τους αρχαίους μύθους και -προς μεγάλη ίσως έι<πληξη πολλών σύγχρονων

ψυχολόγων ιtαι άλλων ερευνητών του  υποσυνείδητου- ήταν ένας  από τους  πρώτους  που
χρησιμοποίησαν την αλληγορική μέθοόο για να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους.Έτσι
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έχοντας σαν βάση την ατομιι<ή Θεωρία του Δημόι<ριτου, βρήι<ε μια αλληγορική ερμηνεία του

μύθου του Κρόνου αλλά και συνέόεσε συμβολιι<ά την απεγνωσμένη αναζήτηση του Οριρέα
για την αγαπημένη του Ευρυδίκη στον Κάτω Κόσμο με την αναζήτηση της γνώσης.

Ο Μπέικον, ει<τός του ότι ήταν ένας από τους πολυμαθέστερους ανθρώπους της ιστο-

ρίας, υπήρξε ι<αι μια από τις πιο μυστηριώδεις μοριρές της. Πολλοί ισχυρι'ζονται ότι ήταν
ο  πραγματιι<ός  συγγραφέας  των  μεγάλων  Θεατρικών  έργων  που  εμφανίζονται  με  την
υπογραφή του Γουίλιαμ Σαίξπηρ κι ότι μέσα σε αυτά υπάρχουν ι<ωδικοποιημένες οι μυ-
στικές  ροδοσταυριι<ές  διδασκαλίες  και  τα  αληθινά  τειtτονικά  τελετουργιι<ά,  που  έχουν

σήμερα χαθεί.
Ο μεγάλος  αυτός 'Αγγλος «μάγος»-φιλόσοφος  Θεωρείτcιι ότι κατείχε τη μυστιιtή γνώση

των αρχαι'ων σοφών, την οποία μετέόωσε σε κρυπτογραφημένη μορφή στις γενιές του μέλ-
λοντος.

Ο τελευταίος απολογητής  της  μαγει'ας, ως  πηγής γνώσης του εαυτού και του ιtόσμου
πριν την επιιtράτηση της μηχανιστικής-εμπειρικής άποψης, υπήρξε ο πολύ σπουόαίος Ρό-

μπερτ Φλουντ (Rοbert FΙυdd,1574-1637).
Για πολλούς ένας ονειροπαρμένος μυcπικιστής, αφού αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος

της ζωής του στην προσπάθεια να απομονώσει το sρίrίtυs mυndί, την πολύτιμη ει<είνη ουσία
που υπάρχει με τη μορφή πνεύματος στον cιέρα ι<cιι όιαπερνώντας ολόιd\ηρο τον ι<όσμο, όί-
νει ζωή σε όλους τους οργανισμούς, ο Φλουντ αναζήτησε με πάθος μια νέα προσέγγιση της
Φύσης. (Κι όμως η ενότητα που βρίσκεται πι'σω από τα φαινόμενα ήταν ι<αι ει'ναι το βαακό
αντικείμενο της επιστημονικής  ι<cιι της  φιλοσοφιι<ής έρευνας από την εποχή τοιι Θαλή μέ-
χρι σήμερα). Μάλιστα στο έργο του Ρhίιοsορhίcα1 Κeγ (Φιλοσοφικό Κλειbι',16\9) τιροστιά-
Θιισε να εξηγήσει την αυθόρμrιτη γέννηση με τη βοήθεια του ζωτιι<ού αυτού πνεύματος.

Προέτρεψε για τη μελέτη των μαθηματικών επιcπημών (μουσική, αριθμητική, αστρολο-

γι'α, γεωμετρία) να στραφεί κανει'ς στον Πυθαγόρα και στον Αρχιμήόη, με τον απώτερο σι<ο-
πό να αποι<αλύψει τη Θε.ι.ι<ή αρμονι'α τrις  Φύσης  μέσα από τη σιισχέτιση κύι<λων, τετραγώ-

νων,  τριγώνων  ι<cιι  άλλων  γεωμετρικών  σχημάτων.  Πρότεινε  cιι<όμη  να  αντικατcιστcιΘεί  η

αστρονομι'α της εποχής του από την αστρολογία του παρελθόντος, στην οποι'α πίστευε ότι
αναγνώριζε συμβολικές αναπαραστάσεις του σύμπαντος.

Κάτι ανάλογο είχε υπαινιχθεί λίγο πριν και ο Τζον Ντι, προλογίζοντας τrιν πρώτη αγγλι-
κή μετάφραση των Σrαχει'ωι/ ιης yεωμεrρj'ας του Ευκλείόη (1570), ι<άνοντας λόγο για το λη-
σμονrιμένο «σταθερό νόμο των αριθμών. .. που εμφυτεύθηκε στα rιράγματα, τα φυσιι<ά ι<cιι
τα υπερφυσικά» και που ο άνθρωπος καλείται να ξαναβρεί.

Το  ίδιο  και  ο  Μαρσίλιο Φιτσι'νο,  που  γοητευμένος  από την  ιόέα της  ι<ρυφής  γνώσης
-που σαν ένα υπόγειο, παράλληλο προς τη φυσική πραγματιι<ότητα ρεύμα όιαπερνά το χρό-

νο- αφοσιώθηκε ολοκληρωτιι<ά στην προσπάθεια να ξαναβρεί τη χαμένη σοφία των παγα-
νιστών φιλοσόφων: τη μαγεία. Αν ι<αι κληριι<ός ι<αι όηλωμένος Χριστιανός, ο Φιτσι'νο απέρ-

ριψε τα ι<ενά cιπό πνευματικότητα τελετουργιι<ά της Καθολιι<ής Εκκλησίας ι<cιι αναζήτησε με
Θέρμη την επανασύνδεσή του με το αίσθημα του Ιερού, μέσα από την αφύπνιση των φιjσι-
κών σχέσεων ανάμεσα στις γήινες, ουράνιες ι<ι ανώτερες οντότητες.

'Οπωςι έγραψε στο έργο του De νι.ία 1jbrj. Τ].es -μια πραγματεία πάνω σε ιατριιtές με-

Θόδους- οι οιιράνιες όυνάμεις που έχουν προσελι<υσθεί βάσει των συμπαθητιι<ών σχέσεων
που ισχύουν ανάμεσα αα οργανιι<ά κcιι ανόργανα cιντικει'μενα από τη ιιια και στα ουράνια
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σώματαcιπότηνάλλη,μπορούνναγι'νουνμέσαΘεραπει'αςασθενειών.Τrινάποψήτουμά-
λιστα  αυτήν  υπεραμύνθηι<ε με σχολαστικά επιχειρήματα,  χαρακτηρι'ζοντας  τη μαγει'α  του

φυσική κι όχι δαιμονιι<ή.
Θεωρούσεότιοσι<οπόςαυτόςήτανόυνατόνναεπιτευχθει'μετρεκτρόπους:μετηχρrι-

σιιιοποι'ησητιιςμουσικής,μεειι<όνεςπάνωσεφυλακτάπουαντιστοιχούσανσεμιασιιyκε-
ι<ριιιένη  πηγή  ουράνιων  δυνάμεων  -ιι.χ.  έναν  πλCινήτη-  και  τέλος,  με  τη  χρησιμοποι'ιιση

φcιρμαι<ευτιιtών βοτάνων.
ΤΟσημcιντιι<ότεροαπόαυτάήτανγιατονΦιτσι'νοημαγικήδύναμητηςμοιισικής,όπως

άλλωστεπι'στευανκαιφιλόσοφοιόπωςοΠυθαγόρας,οΠλάτωνας,οΠλωτι'νοςιt.ά.

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
'ΟτCινι<ανει'ςδιαπεράσειτοοιι<οδόμηματηςι<ατεστημένηςγνώσηςι<αιαναζητήσειτηνΑλή-

Θεια πίσω  από cιυτήν,  τότε κάνει μια  υπέρβcιση.  Ξεπερνά τον  οριοΘετημένο για την ι<ατα-

νόησηχώροι<αιαγγι'ζειταόριατουαγνώστοιι.Εκει'τιςπερισσότερεςφορέςcιντιλαμβάνε-

ταιτουςπεριορισμούςτουγνωστικούτουοργάνουιΚιαναντέξειτοτεράστιοιtενόπουανοι'-

γεταικάτωαπόταπόδιατου,μπορει'ι'σωςναανακαλύψειέπειτααπόκάποιοόιάστημαάλ-
λες, πρωτόγνωρες δυνατότητες γνώσης του ιtόσμου και του εαιιτού του.

ΚάπωςέτσιΘαμπορούσεναπεριγράψειέναςούγχρονοςερευνητήςτονπροσωπιι<ότου
όρόμογιατnναπόι<τιισητηςγνώσης.Ει'ναιδύσι<ολοναφανταστει'ι<ανείςότιοCινcιζητητής

τιιςγνώσnςτο16οαιώναΘαδοκι'μαζετηνι'διααγωνι'αμετονσύγχρονότου,πουπαραπαι'ει
ανάμεοαστο«λογικό»ι<αιστο«παράλογο»,στο«φυσιι<ό»ι<αιστο«μεταφυσικό».Κιαυτόγιcι-

τι'τότευπήρχεακόμηι<άτιαπότηνενδιάμεσηει<ει'νηουσι'α,τομέσοχώροπουεξασφαλι'ζει
τηνCιδιάσπαστησυνέχειατωνόύοι<όσμων-κάτιπουσήμεραφαίνεταιναέχει«χCιΘει'».

Ει'ναιοισκιέςτουσύμπαντοςκαιοισι<ιέςτουνουπουοΜπρούνοπεριέyραφεστοέρ-

γτ:Ί:rΟ:,.Ρne~υ~:^Ρr::..Ιd_::=_Γ_(Fερί`Των,Σκιώνττνιbεώνοκαιπέυε;Γ;:γΓΝ;;:ν-τΤ:ς-;:τΞΞξί
τους  μέσα από ένα σύστημα cιναλογιών,  επιτρέπουν τrιν  επcιφή  με τη  Θεότητα ι<αι  τις  εκ-

φάνσειςτηςστοσύμπαν.Ει'νcιιο«στοχασμός»τουΡόμπερτΦλουντπουόίόασκετημιιστι-
ι<ή μορφή των πραγμάτων σε αντιόιαστολή με τον καθαρό εμπειρικό τρόπο προσέγγισης
του Κέπλερ.

Ει'ναιηκαθολικήγλώσσαπουκρύβεταιm'σωαπόόλεςτιςκαθιερωμένεςανθρώπινες

γλώσσες,η«ιερήγλώσσα»,η«ιερογλυφιι<ήμονάόα»τουΤζονΝτι.Οαόιάρρηκτοςδεσμός
των λέξεων και των πραγμάτων του Πι'κο ντε λα  Μιράντολα ι<αι  η  «δαιμονική»  φύση τrις

μουσικής  που λειτουργει' σαν cιγωγός  ανάμεσα στους Θεούς  και στους  ανθρώπους. Αλλό
και τα μαθηματιι<ά  (ο αριθμός,  το μέτρο,  η κι'νηση,  η αρμονι'α ι<.ά.),  το κλειόί της  γνώσrις
σύμφωναμετονΚορνήλιοΑγρι'ππακαιτονΚουζάνουςι<αιημαγιιtήόύναμητηςμουσικής
του Φιτσι'νο.

Τοβέβαιοει`ναιπάντωςπωςδενει'χεέρθ&ακόμηηκαθοριστικήγιατομέλλοντrτςόυ-
τικής  σι<έψrις  στιγμή,  ι<ατά  την  οποι'α  πcιραγι<ωνίστηκε  η  Εριιrιτική  Θεώρηση  του  κόσμου

ιιροςόφελοςτηςι<αρτεσιανήςμηχανιστικήςάποψης(17οςαιώνας)Έτσιοάνθρωποςήτcιν
αιtόμη  «μέσα» στον κόσιιο,  αδιάσπαστό του μέρος  ι<αι ιιπορούσε να επανασυνδεθεί μcιζι'
τοu  cw το ήθελε.  Για να γι'νει όμως  cιυτό, έπρεπε να επαναφέρει στη μνήμη του πρότυπα,
σχήματακιcιναλογι'εςπουβρίσκοντcιναποθιιι<ευμένεςι<άπουστnσυνείόησήτου.

Η εσωτεριιtή όι'ψα για την ανάμνηση που οόηγει' στη γνώση του κόσμου, εμπότισε τη
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φιλοσοφική αναζήτηση της Αναγέννησης. Μέσα από τα ι<απνισμένα από τα όιαρι<ή πειρά-
ιιcιτα cιλχημικά εργαcπήρια ι<αι τα όργανα μελέτης τιις  Φύσης,  τους πολύπλοκους  πι'νακες

με τις ι<αμπαλιστιι<ές αντιcποιχι'ες μεταξύ των ουράνιων σωμάτων, των αγyέλων και των πλα-
νητών, τις χιλιάδες σελι'δες με γραμμένα όυσκολονόητα σύμβολα για την απόκρυφη σημα-
σι'α των αριθμών ι<αι των γραμιιάτων της α,λφαβήτου, μέσα από γεωμετρικά σχήματα, μαθη-

ματικές παραστάσεις και άγνωστες μουσικές αρμονίες γεννήθηι(αν τεχνικές για την αφύ-
πνιση ι<ι εξέλιξη της μνημονιιtής ιι<ανότητας, ένα βασιι<ό ι<εφάλαιο στην ιστορία των «φυσι-

ι<ών μάγων» της εποχής.
Qστόσο η υπόθεση της τέχνης της μνήμης δεν ήταν ι<αινούρια. Μπορεί τον 6o μ.Χ. αιώ-

να οι πνευματιι<οί άνθρωποι της εποχής πη μεγάλη τους πλειοψηφία μοναχοι' ι<αι ιερωμέ-
νοι- να έστρεψcιν το βλέμμα τους από την πλατωνική φιλοσοφι'α ι<αι να εντρύφησcιν στον
Αριστοτέλη, η πλατωνική όμως έννοια της «ανάμνησης» όεν χάθηιtε στη λήθη.

Φυτοζωώντας όιατηρήθηι<ε ζωντανή η όυνατότητα -ι<cιι συνάμα η ανάγκη- να μαθαίνει
ι<ανει'ς για τον ι<όσμο αναι<αλώντας ουσιαστικά στη μνήμη του τις  εικόνες των πραγμάτων
που ο άνθρωπος ει'χε κληρονομήσει από τrιν επαφή του με τον ι<όσμο των ιόεών πριν αι<ό-

μη γεννηθεί ι<αι που μετέφερε μέσα του. Μέχρι που η προσωπιιtή αγωνι'α γιcι την απόκτηση
γνώσης ενός Καταλανού μυστικισ[ή κcιι αλχημιστή τον οδήγησε να ανcισύρει τη όυνατότητα
αυτή μέσα από τη σκιά του χρόνου.

Ο  Ραύμόνδος  Λουλ  (Rαίmυndυs  Lυ11υs,  Ι235-1315),  μια  από τις  σημαντιι<ότερες  προ-

σωπιιtότrιτες του Μεσαι'ωνα, όημιούργησε ένα τέτοιο «σύστrιμα μνήμης». 'Οπως όιαφαίνεται
στα βιβλία του Αrs Geπerd/j.S ι<αι Αrs Μagnd ef ί//ίι.ma, απώτερός του σκοπός ήταν να δη-

μιουργήσει την ανώτατη φιλοσοφι'α. Αφού όηλcιόή συστηματοποιήσει τις ανώτερες, γενιι<ές
ι<cιι αυθύπαρκτες αρχές ώπως η σοφίcι, η ι<αλοσύνη, η αλήθεια, η όόξα του Θεού κ.ά.- βά-
σει λογιι<ών σχημάτων, να μπορέσει μέοα από ανάλογους συνδυασμούς να τα ανcικαλέσει
στη μνήμη του.

Με έναν περι'εργο τρόπο σιιναντιούνται εδώ μυcπικισμός και επιστημονιι<ή σι<έψη. Για
να πετύχει το σκοπό του, ο Λουλ χρησιμοποίησε συμβολικά γράμματα τrις αλφαβήτόυ, με τα
οποία ονόμασε αντίαοιχα τις παραπάνω Θείες ιόιότητες ι<cn τα οποι'α ταξινόμησε σε πι'να-
κες, στήλες ι<αι γεωμετριι<ά σχήματα -ι<υρι'ως τρίγωνα ι<αι ομόιtεντρους ι<ύκλους.

Ο εξωτερικός από τους ομόι<εντρους αυτούς ι<ύιdους ήταν σταθερός ι<αι οι υπόλοιποι,
καθώς περιστρέφονταν δημιουργούσαν όιάφορους συνόυασμούς των γραμμάτων - σι/νε-
πώς των ιδιοτήτων που αυτά αντιπροσώπευcιν. ΤΟ αποτέλεσμα ιtάθε φορά ήταν μια σύνθε-
ση γραμμάτων-ιόεών, που  εξέφραζε την πραγματιι<ότητα.  Το σύστημα μνήμης μελέτησαν
ι<αι χριισιμοποι'ησαν για την ανάπτυξη της όιιtής τους σκέψrις οι Τζορντάνο Μπρούνο, Κορ-
νήλιος Αγρι'ππας, Αθανάσιος ΚΙ'ρχερ αλλά κcιι ο φιλόσοφος ι<αι μαθημcιτιιtός του  17oυ αιώ-

να, Γκ.  Β. Λάιμπνιτς.
'Οπως φαι'νεται από τον τεράστιο όγι<Ο των γραπτών του ι<ειμένων, Ο ΛΟυλ ήταν αιtόμη ο

πρώτος που cιαολήθηιtε με την αλχημεία από την άποψη της εφαρμογής της για Θεραπευ-
τιι<Ούς λόγους, ανοι'γοντας το όρόμο για τους αλχrιμιστές των επόμενων αιώνων. Ταξιόεύο-
ντας στη Μαυριτανία, ήρθε σε επαφή με τις Θεωρίες του μεγάλου 'Αραβα αλχημιαή Χcιμπι'ρ
Ιμπν ελ Χαγιάν -γνωστού cπη Δύση ως Γκέμπερ (8oς μ.Χ. αιώνας)- που επηρέασαν βαθιά
την Ερμητιι<ή φιλοσοφιι<ή σκέψrι.

Qστόσο υπάρχουν πολλές  «σκοτεινές» πτυχές  της  ζωής  του.  Κάποιοι ιαυρι'ζονται για
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παράδειγμα ότι ο Καταλανός μυστικιστής -που πέθανε από λιΘοβολισμό στην Αφρική όιόά-
σι<οντας το Ευαyyε'Λjο-όεν ασχολήθηι<ε ποτέ με την αναζήτηση της φιλοσοφικής λίθου, ενώ
από την άλλη πολλές είναι οι μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι ι<ατάφερε να κατασκευάσει
χρυσό.

Μέσα από τις περιγραφές ενός μύθου (!) φτάνουν όμως ως εμάς σήμερα πληροφορίες
ι<αι για ένcιν άλλο Θαυμαστό «μάγο», αυτήν τη φορά της Αναγέννησης: τον Τζούλιο Καμίλο
Ντελμίνιο. Η ιστορι'α λέει ότι ήταν τόσο ξεχωριcπός άνθρωπος, που στη Θέα του αι<όμη και
ένα άγριο λιοντάρι που είχε ξεφύγει από το κλουβί του, αναγνωρίζοντας με το ζωιι<ό του έν-
στιι<το τη «δύναμη του'Ηλιου» που ο Καμίλο είχε μέσα του, γονάτισε εμπρός του.

Δεν ξέρουμε, αν όντως ο Καμι'λο ι<ατείχε τα μυστικά ι<άποιας μεγάλης δύναμης. Αναμ-

φίβολα όμως όιακατέχονταν από τη μεγάλη επιθυμία να επαναφέρει στη μνήμη του ι<αι να
διατηρήσει τη σύνδεση με τα μυστιι<ά του ι<όσμοιJ. Και για να το καταφέρει αυτό, έι<ανε μια

πρωτότιιπη σύλληψη: μια μακέτα ενός Θεάτρου, τόσο μεγάλη, έτσι ώστε να χωρούν μέσα σε
αυτήν όύο άνθρωποι. Το Θέατρο μνήμης του Καμίλο ήταν όιακοσμημένο με μυθολογικές ει-
κόνες, που τοποΘετημένες σε συγι<εκριμένα σημεία μπορούσαν να ανασύρουν συνειρμικά
από τcι βάθη της συνείόησης αλήθειες από τον κόσμο των ιόεών.

ΤΟ έργο του Λουλ cιλλά και του Καμίλο μελέτησε βαθιά ο Μπρούνο.  Μια ιστορία λέει
πως, όταν ήταν αι<όμη παιόί, από ένα άνοιγμα ενός τοίχου του σπιτιού εμφανίστηιtε ένα τε-

ράστιο φίδι που έμοιαζε σαν να ερχόταν από ι<άποιο μαι<ρινό χρόνο. Η όιήγηση Θυμίζει μια
άλλη, μακρινή παράδοση που περιγράφει την παρουσι'α ενός ερπετού την ώρα του Θανάτου
του Πλωτίνου.

Θάνατος και γέννηση, το φίόι της  γνώσης αλλά ι<αι το όιαβολιι<ό ερπετό της χριcπιcινι-

ι<ής παράδοσης εμπλέι<Ονται αξεόιάλυτα σε μια μυθολογία γύρω από πρόσωιΊο του «αιρετι-
ιtΟύ» «μάγου»-φιλοσόφου...

Η  ι<αθοριcπιι<ή ι<ατηγορία της  Ιεράς  Εξέτασης  εναντίον  τοιι  Μπρούνο  ήταν ότι  με την

εφαρμογή της μνημονικής του τεχνικής ασκούσε μια μορφή μαγει'ας. Ο ίόιος αναγνώριζε
τη μεγάλrι δύναμη που κρύβουν μέσα τους μυθώόεις περιγραφές, αφού, όταν χρησιμοποι-
ούνται, μας μεταφέρουν μέσα από ιιια μαγιι<ή διαδικασία στο μυσταγωγικά περιβάλλον πα-
νάρχαιων μυστηρίων.

Ξει<ινώντας από την άποψη ότι η φαντασία παίζει το σημαντιι<ότερο ρόλο στη όιαδιι<α-
σία απόκτησης της γνώσrις, ο Μπρούνο ι<ατέγραψε στο βιβλίο του De ί/mbrj.s /dearίjm ι<α-
ταλόγους  με παραστάσεις, που συνδυάζονταν με γράμματα. Η όύναμη της  ειι<όνας, η συ-

γκεκριμένη τους διάταξη ι<αι η αντιστοιχι'α τους με επιλεγμένα σύμβολcι μπορούσαν, σύμ-
φωνα με τον Μπρούνο, να επαναφέρουν στη μνήμη του ανθρώποιι όλη τη διαόικασία της
δημιουργίας του σύμπαντος, που με κάποιο τρόπο βρίσκεται ι<άπου αποτυπωμένη μέσα του.
Ο άνθρωπος-μιι<ρόκοσμος  -έστω κι αν το αγνοεί ή το έχει  ξεχάσει- ει'ναι ο φορέας  της
ιcπορι'ας του κόσμου (!) , μια μοναόιι<ή κληρονομιά που του παραχωρήθηι<ε τη στιγμή της γέν-
νησής του.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜογ
'Ηταν μια ηλιόλουστη σε μια μικρή γερμανική πόλη. Οι αιαίνες του ήλιοιι έπεφταν πάνω σε

ένα καλογυαλισμένο πιάτο στο σπίτι του Γιάι<Ομπ Μπέμε οacοb Βοeme,  1575-Ι 624) . Ο πρώ-

ην υποόηματοποιός, που εδώ κcιι καιρό ει'χε αφήσει την παλιά του τέχνη για να αφοσιωθεί
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στη συγγραφή των Θεολογιι<ών του έργων ι<αι στα μυστηριακά του οράματα, ένιωσε ξαφνι-
ι<ά να ι<ατακλύζεται από ένα παράξενο, άγνωστο μέχρι τη αιγμή εκείνη αι'σθημα.

Αισθάνθηι<ε σαν να μεταφερόταν στην ίόια την καρόιά της  Φύσης. 'Ενα πέπλο τραβή-
χτηκε εμπρός  από τα μάτια του,  αποκcιλύπτοντάς  του  το βαθύτερο μυcπήριο του  κόσμου.
Μια ισχυρή όύναμη τον τράβrιξε προς το μέρος της για τrιν οποι'α -άγνωστο πώς- είχε τη

βαθιά βεβαιότητα ότι την ήξερε. Τα πάντα οάλευαν γύρω του κcιι πίσω από την ειι<όνα τους
άι<Ουγε τον παλμό τιις  εσωτεριι<ής τους  ζωής.

Κάπως έτσι περιγράφει ο Χ. Μπρfντον στο βιβλι'ο του  Μί;στιJ(η' Βούλj?οη τιιν εσωτεριιtή
αυτήν εμπειρίcι του Μπέμε. ΜΟιάζει να ανήι<ει αο χώρο τrις Θρησκει'ας κcιι της «μεταφυσι-
κής» ι<αι να βρίσι<εται μαιtριά από την ορΘολογιστική σι<έψη.

Πώς  Θα  πρέπει  να  την  αντιμετωπίσει  ι<ανείς  σήμερα;  Σαν  αποτέλεσμα  υπερβολικής
Θρησι<οληψίας ή σαν σύνδεσrι με μια αρχέγονη γνώση, που επειόή έχει χαθει' από τη σύγ-
χρονή μcις ι(Οσμοθεωρία, όιαφέρει όιαμετρικά cιπό τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε τον ι<όσμο και τον εαυτό μcις  ι<αι μcις  ξενίζει «ενοχλητικά»;'Η Θέτοντας

το ερώτημα με άλλο τρόπο:  έχει βάση η άποψη για τrιν αόρατη αλυσι'όα της γνώσης -τrις
«μαγείας» έτσι όπως την αντιλαμβάνονταν οι Θεουργοί αλλά και οι «μάγοι» της Αναγέννη-

σης-που όιαπερνά τη όυτιι<ή εσωτεριι<ή παράόοση ή είναι ένας γοητευτιι<ός μύθος, που κά-

ποια στιγμή έπcιιξε το ρόλο του ι<αι τώρα αποδεικνύεται ανεπαρκής στις νέες ανάγι<ες της

εσωτερικής αναζήτησης ;

Μπορεί να έχει ι<άποιος μια ξεκάθαρη απάντηση, καθ' όλα αιτιολογημένη. Το σημcιντι-
ι<ότερο όμως όεν είναι να υπερασπίσει κανείς -αν κcιι Θα ήταν κατά τη γνώμη μου μια από-
λυτα δικαιολογημένη προσπάθεια- την ιόέα ότι ο Μπέμε ή οι άλλοι μεγάλοι «μάγοι»-φιλό-
σοφοι του Μεσαίωνα ιtαι τιις Αναγέννησης ήταν ι<άτοχοι μιας «μcιγικής» αλήθειας, των μυ-
cπιι<ών της Φύσης με έναν τρόπο που όεν υπάρχει πλέον σήμερα, Γιατί αιtόμη ιtι αν παρέ-
Θετε κανείς τα πιο αδιάσειστα στοιχει'α που Θα Θεμελίωναν την άποψη αυτήν, ει<είνο που πα-

ρουσιάζει μεγαλύτερο ι<ι άμεσο ενδιαφέρον είναι το ερώτημα, τι Θα σήμαινε ι<άτι τέτοιο γιcι
τον ι'όιο το σύγχρονο αναζητητή της γνώσης.

Ο μύθος της αόρατης αλυσίόας της γνώσης είναι αναμφισβήτητα ένα γοητευτικ`ό Θεω-

ρητικό οικοόόμημα, που για αιώνες  διατήρησε ζωντcινή την cινάμνηση της  αναγιtαιότητας
για μια άλλrι -και σαν τέτοια «μαγιι<ή»- μορφή εξέλιξης από αυτήν που Θεωρούνταν δεόο-
μένη σε ι<άθε εποχή.

Μια πεποίθηση όμως μπορεί να μετατραπει' σε ανασταλτικό παράγοντα στην πνευματι-
κή εξέλιξη, από τη στιγμή που Θα εστιαστεί αποκλειστιι<ά στην υπεράσπιση κάποιων Θεωρη-

τικών μόνον ιδεών ιtαι αγνοήσει τη ζωντανή, πάλλουσα πραγματικότητα της ι'διας της ύπαρ-

ξης, που ουδέποτε αποκτά μια συγι<εκριμένη ι<ι αναγνωρι'σιμη μορφή. 'Αλλωστε στην τάση
αυτήν αντιστάθηι<αν Φ καθένας με τον τρόπο τοιι-οι περισσότεροι από τους «μάγους» της
Αναγέννησης και είναι αυτή η τάση που σε κάθε εποχή καλείτcιι να αντιμετωπι'σει ι<άθε στιγ-

μή, όποιος ερευνά τα μιιστήρια της ζωής ι<αι του κόσμου.
Οι εικόνες ιtαθορι'ζουν τα πάντα, χρωματίζουν την αντίληψη ι<αι διαμορφώνουν τη Θεώ-

ρηση του κόσμου ι<αι του εαυτού μας, Επειόή όμως τίποτε δεν είναι μονόόρομος στο σύ-
μπαν, έτσι κcιι οι εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε γιcι να προκαλέσουν τη λήθη εί-
τε για να εξυπηρετήσουν το σκοπό της ανάμνησrις.

Σήμερα περιβαλλόμαστε από εικόνες : του «σκοταόιστικού» Μεοαίωνα και της λαμπερής



ΟΙΜΕΓΑΛΟΙΜΑΓΟΙ-ΦΙΛΟΣΟΦΟΙΤΗΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

Αναγέννιισης,  της  απροι<ατάληπτης  βεβcιιότητας  για  τrιν  εγι<υρότrιτα  του  ορΘολογιστιι<ου

τρόιιουσκέψηςαλλάκαιτηςγνησιότηταςπουχαραι<τηρίζειτηναποι<αλυπτικήπίστιι,της
«καλής» κcιι της «ι<ακής» μcιγείας.

Οιεικόνεςπουσημcιντικοίάνθρωποιείχανγιατονκόσμοι<αιτονεαυτότουςμπορούν
ναγίνουνκατcινοητέςι<υρίωςμέσαστοrιλαίσιοτηςυποι<ειμενικήςτουςκοσμοθεώρησιις.
'Εχοντcιςλοιιιόναυτόκατάνοιι,μιιορείι<ανείςμελετώντcιςτεςναφτάσεισεσημαντιι<άσυ-

μπεράσμcιτασχετιι<άμετηόικήτουοπτική.
Ανάλογαμετοντρόποcιντιμετώmσήςτους,ταερωτήματαπουπροκύπτουνμπορούννα

λειτοιιργήσουνμεδύοτρόπους:είτεναμετcιτραπούνσεδιανοητικόσχήμcιτqαιιογυμνωμέ-
νααπότη«μαγική»τουςδυνcιμιι<ήείτεναβροιJντοδρόμοιιουΘαταεντάξειστηνπροσω-
πιι<ήαναζήτησηι<cιιναεπενδυθούνμετοπροσωπιι<όνόημcι,πουοκαθέναςαπόεμάςχρει-
άζετcιιγιανασυνόεθείμετιςσυμπcιντικέςαλήθειες.Τελικά,ημαγείαείναιπολύπιοι<οντά

μαςαπόό,τιπαρcιόέχεταιησύγχρονηεπισήμη...
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ΡΟΖΑΝΝΑ  ΒογρτΣΗ

ΤΟ  ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΝ  ΜΑΓΙΣΣΟΝ
ΣΤΗ  ΜΕΣΑ1ΟΝΙΚΗ  ΕγροπΗ

ο έτος  1484 η παπική εξουσίcι της  Ρώμης  εξέδωσε ένcι βιβλίο-ανάθεμα, που τιτ-
λοφορήθτικε  ΜalΙeυs  ΜaΙeίίcαιυm (Το Σφυρι' των  Μαγισσών). Η έκbοση αυτή
αποτέλεσε από τότε ι<cιι -τουλάχιστον- για τους επόμενους δύο αιώνες το εγχει-

ρίδιο του σωστού  ιεροεξεταστή στο «Θεάρεστο έργο» της  αποι<άλυψης ι<αι ι<αταδίι<ης  ατό-

μων ποιι «συνωμοτούν με τον Διάβολο» ι<cιι επιβουλεύονται την ι<Οινωνική ηρεμία που προ-
ασπίζει ο Χριστιανισμός.

Το  1 5ο ι<cιι  16ο αιώνα έγιναν μαζικές  δίιtες μαγισσών ι<αι μάγων,  οι γνωστότερες  από

τις οποίες πραγματοποιήθηι<αν το 1 428 και το 1 447 στο Βαλέ ι<αι το 1 428 ως το Ι 447 στο Ντο-

φινέ.  Στις  δίι<ες  του  Βαλέ  εμφανίστηι<ε μάλιστα  για πρώτη φορά πλήρως  ανεπτυγμένο το
αερεότυπο του μάγου και της μάγισσας του'γστερου Μεσαίωνα, με όλα τα γνωστά πλέον
χαραι<τηριστιι<ά: αλλάζει την εξωτερική μορφή ανθρώπων ι<αι ζώων, πετάει στον αέρα, αι<o-

λουθεί τις εντολές του Διαβόλου κ.λπ.

Το  16ο ι<αι 17ο αιώνα η πίστη για τrιν ύπαρξη των μαγισσών εόραιώθηκε βαθιά στη συ-
νείόηση ανθρώπων από όλα τα κοινωνιι<ά στρώματα. Οι όιώξεις ήταν τρομακτικές -ι<υρι'ως
cπην ηπειρωτιι<ή Ευρώπη, αφού στη Βρετανία σπάνια υποβάλλονταν οι ύποπτοι μαγείας σε

βασανιστήρια- τόσο ως προς τον αριθμό όσο ι<αι προς τη σκληρότητα με την οποία αυτές
διεξάγονταν.

Ο αριθμός των ανθρώπων ποιι κάηκαν ζωντανοί αην πυρά με την ι<ατηγορία της μαγεί-
ας -Οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν προηγουμένως στραγγαλιστεί ή αποκεφαλι-
στεί-είναι απροσδιόριστος. Κάποιοι μιλούν για  100.000 μόνο στη Γερμανία ενώ άλλοι cινε-

βάζουν τον αριθμό σε  1.000.000 άτομα!  Στη συντριπτιιtή τους πλειοψηφία, τα Θύματα αυτού
του ανηλεούς ανθρωποιtυνηγητού ήταν γυναίι<ες !

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΣΤΗΝ Ε1α(/\ΗΣΙΑΣΤΙΙΉ ΕΞογΣΙΑ
Στην πραγματικότητα το ιtυνήγι μαγισσών ει'χε ξεκινήσει νωρίτερα, αρι<ετούς αιώνες πριν οι
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ΜΑΓΕΙΑ:Ι]ΑΠΟΙ(ΡγΦΗΠΑΡΑΔΟΣΗΤΟγΙ(ΟΣΜογ

Αυστριακοι'Κράιιερ&Σπρένyι<ερσυγγράψουντοΜa/JeΗsΛ7α/e/ι.cαmm.ΕίχειιιοΘετηθει'

απόόιάφοραyεριιανικάφύλα,τόσονωρι'ςόσοο6οςαιώνας!
Έναςνομικόςκώδικαςαναφερότανσεπλανόόιουςγητευτέςπουέκανανμάyιαστησο-

όειάκαιταζώατωνεχθρώντουςεm'πληρωμή.Νωρι'τεραοοστρογότθοςβασιλιάςΘεοόώ-

ριχοςει'χεορι'σειτηνποινήτουΘανάτουγιατοιιςμάγοιιςπουεmκαλούντcινπαγcινιστικές
Θεότητες.Ει'ναιπροφανέςλοιπόνότιτοκυνήγιμαγισσώνστηνπρώιμημορφήτου,ήτανκμ

ρι'ωςι<ιινήγιτωνπαγανιστώνπουζούσανσυνήθωςστιινύπαιθρο.
Τον8οαιώναοΚαρλομάγνοςυπέγραψεσιινθήκημετουςΣάξονες,στηνοποι'απερι-

λcιμβανότwόιαι<ήρυξησχετικάμετουςενόχουςγιαμαγγανει'αήιιαντει'α.Σεcιυτούςσμ

ιιπεριέλαβεκαιόσουςέι<ανανΘυσι'εςστονΔιάβολοήσετευτονιι<έςΘεότητες.Ητιμωρι'α
πουπερι'μενετουςκαταόικασμένουςγιαμαγει'αήτανοΘάνατος.

ΤηνποήτουΘανάτουεπέβαλεκαιοΡογήροςΒ'τηςΣικελι'αςπερι'το1Ι30σεόσοιις
χρησιμοποιούσcw όηλητήρm - άαετα με το αν η χρήση τους  yινόταν yια ιατρικό οκοπό

(απότουςιιάγους/γιατρούς)ήγιαναβλάψουνιtάιιοιοπρόσωπο(αυτόπουσήμεραΘαονο-
μάζcιμε «μαύρη μαγει'α»).

Βλέπουμεότιηνομικήόι'ωξηαπότουςι<οσμικούςηyέτεςεπιι<αλούντανστοιχει'ατης
Θρησκει'αςκCιιτηςrιΘιι<ής.'Ηόnαπότο800μ.Χ.,ηΣύνοδοςτουΦράιζινγκκαθόρισεότιοι

ι<ατηγορούμενοιγιαμαγει'αήμαγγανει'αέπρεπεναυποβάλλοντcιισεανάι<ρισηπροι<ειιιέ-
νουνατουςcιποσπαστει'ομολογι'ααπότοναρχιερέατηςεπισι<οπής.ΗΣύνοόοςτουΦράι-

ζινγκεισήγαγεταβασανιστήρmcιλλάόχιμέχριΘανάτου.Παρατηρούμεότιοιόιώξειςενά-
ντιαστnμαγει'ααι<ολουθούσcwανάλογηπορει'ασεόλητrινΕυρώπη.

ΤοΙΟ75στηνΚολωνι'αοικάτοικοιγκρέμισανμιαγυναι'κααπότατει'χη,επειόή«ει'χειια-

γέψειιιολλούςάνόρες».ΤοΙΙ28ορισμένοιι<άτοικοιτουΓι<εντξει<οι'λιασανμια«μάγισσα»
κCιι περιέφεραν τα ιιέλη της στην πόλη...

Μετηνανάπτυξητwνομιι<ώνεπιστημώνενόυναμώθηκεκαιηόι'ωξιι.Έναπαράδειγ-
μαπουέχειμει'νειστηνιστορι'αει'ναιτοακόλουθο:ΓύρωσταΙ330μιαγυναι'κααπότηΝο-
βάρατrιςΙταλι'αςι<cιτηγορήθηκεγιαμcιγει'α.Οόικηγόροςπουι<λήθηκενααποφανθει'για
τααόιι<ήιιατατηςι<ατηγορουμένιις,υποαήριξεότιήτανειόωλολάτρισσα.Ηποινήιιουτης

άξιζεήτανοΘάνατος.1Ομεσαιωνιι<όςδιι<ηγόροςαιτιολόγιισετηγνώμητουεπιι<αλούμε-

νοςτοfιjαwε'λιο,«τονύπcmνόμο»ι<αιορισμένεςόιατάξειςτουΡωμα.ι.ι<ούΔιι<αι'ουσύμ-

φωναιιετιςοrιοι'εςμιαγυναι'ι<απουόιαπράττειαόιιtήμαται<cιτάτουΘεού,επισει'ειτηΘα-
νατιιtή κcιταόι'κη.

Ηεπιει'ι<ειατουδικιιγόρωεξαντλήθιιι<ε,ότcιντονρώτιισαντιΘαέπρεπεναγι'νειεάνη

γιιναι'κα-πουκατιιγορούντανότιει'χεπροκCιλέσειτοΘάνατοπαιόιώναγγι'ζοντάςτα-μετα-
νοούσε.Οόιι<ηγόροςάφησετηναπόφασηαrινι<ρι'σητης«Αγι'αςΜιιτέραςΕι<κλrισι'ας».

Στομετcιξύοιόι'ι<εςπολλαπλασιάζοντcιν,ενώνέεςγραπτές«μαρτυρι'ες»έκαναντηνεμ-

φάνισήτους.ΈναcιπόταrιρώτακεΊ'μεναπουανcιφέρονταιστημαγει'ασαναποτέλεσματcι-
κτικών συναντήσεw  των μελών μιας  αι'ρεσιις  με  ι<cικοήθεις  σι<οπούς  ήτω  Τα Λάθφ  rων
r;ίαrίάριίyκαrfάριονόμαζαντιςμάγισσεςστηνπεριοχήαπόόπουκcιταγότανοσυγγρcι-

φέας)ΉτWηπραγματει'αενόςανώνυμουιεροεξεταστήαπότοΣαβάπουΊ<υκλοφόρησε
σταμέσατου15ουcιιώναι<αιπεριγράφειανcιτριχιαστικέςλεπτομέρειεςγιατηδραστηριό-

τητα των μάγων ιtαι των μαγισσών.
Αργότεραάλλοισυγγραφει'ςπροσπάθησωναόιαχωρι'σουντηφυσικήαπότηδαιμονική
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ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤQΝ ΜΑΓΙΣΣQΝ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙQΝΙΚΗ ΕγρQΠΗ

μαγεία. Σύμφωνα με αυτούς, η συμπαθητική μαγει'α ήταν φυσική ι<αι δεν έπρεπε να cιντιμε-
τωπίζεται με τον ίόιο τρόπο που τιμωρούνταν η δαιμονιι<ή.

Ο Ρότζερ Μπέιιtον, ανατρέχοντας στους αρχαι'ους'Ελληνες συγγραφει'ς, ανcιφέρει ότι,
όταν οι γυναίι<ες βρι'σι<ονται στην εμμηνορρυσία μπορούν να προσβάλλουν έναν ι<αθρέφτη
προιtαλώντας στην επιφάνειά του ιtηλι'δες αι'ματος. Από αρχαιοτάτων χρόνων η εμμηνορ-

ρυσία  Θεωρούνταν περίοδος  οξύτατης  μαγικής  όύναμης.  Στον  ύστερο  Μεσαι'ωνα  όμως
uπό τη συγγραφή του Μa//eυs Μd/e/ι.cαrίjm κcιι μετά- οι γυναι'ιtες έγιναν ο ι<ύριος στόχος
της εκκλησιαστικής εξουσίας. Θεωρούνταν εξαιρετιι<ά επιρρεπείς στη μαγεία και τη όεισι-

όαιμονι'α λόγω της «πνευματικής τους αόυναμίας».
Το βιβλι'ο των Κράμερ & Σπρένγκερ περιγράφει με ανατριχιαστικές  λεπτομέρειες  ση-

μεία ι<αι τέρατα, στα οποία επιδίόονταν οι υπηρέτριες του Διαβόλου. Μιλά για συμβόλαια με
τον Σατανά που γι'νονταν στην ύπαιθρο τις νύχτες με Πανσέληνο, για μεταμορφώσεις με μα-
γιι<ά φίλτρα, για πτήσεις  πάνω σε σιtουπόξυλcι ή στη ράχη Θηρίων συντροφιά με την 'Αρτε-

μη, για Θυσι'ες βρεφών και προκλήσεις αμβλώσεων, για την έμπνευση αγάπης ι<αι μίσους
αις ι<αρδιές των ανόρών, για ζευγαρώματα με δαιμόνια, για ι<έρινες κούκλες πλασμένες
από cn'ελο ι<αι αι'μα ποντιι<ών που «καρφώνονται» με βελόνες ι<αι προκαλούσcιν το θάνατο      .
συγκεκριμένων ανθρώπων.

ΤΟ Μα//eίjs Μα/e/ι.cάrυm όιασαφηνίζει ότι οι μάγισσες έφεραν στο ι<ορμί τους το σημά-
δι του Διαβόλου, μια τρι'τη Θηλή στο στήθος για να τα.ί.ζουν με αι'μα τον «Εξαποόώ>> ή μια πλη-

γή σε οποιοόήποτε μέρος του σώματος. Οι τελετουργίες  τους μιμούνταν τις ιεροτελεcπίες
της επίσημης Χριστιανικής Εκκλησίας με βωμούς στους οποίους όέσποζε ο Διάβολος. Σύμ-

φωνα με το βιβλίο, Οι μάγισσες συναθροίζονταν κάθε μαύρο, cισέληνο Σάββατο έξω από τις
μεσαιωνιι<ές πόλεις. Ι(ατά τrι μεταβατική περίοόο του  15oυ-16ου cιιώνα βλέπουμε ότι πολλές
αρχέγονες αντιλήψεις και παγανιστιι<ές τελετές επιβίωνcιν στην ύπαιθρο παρά τις προσπά-

Θειες της επίσrιμης  Ει<κλησι'ας γιcι ομοιογένεια.

Η  γυναι'ι<α  μάγος/γιατρός,  που  γνώριζε  τις  Θεραπευτικές  όυνάμεις  των  βοτάνων,  την
πρακτιι<ή ιατρική ι<αι τη μαιευτική, έχαιρε ει<τι'μησης ι<αι ανοχής στις κλειστές κοινωνίες μέ-

χρι τη όημοσίευση του επι'μαχου εγχειριδίου. Από την άλλη πλευρά, η όυσνόητη φυσιολογι'α
του γυναικει'Ου ι<ορμιού,  που έχει τη όυνατότητα να χαρίζει ζωή, νcι γαλουχει'/τρέφει με το
στήθος της και να αιμορραγεί σε αντιστοιχι'α με τις φάσεις της Σελήνης, Θεωρούνταν -από
την αρχή του πατριαρχ]ι<Ού πολιτισμού- επικίνόυνη και μιαρή.

Οι  προγενέστερες  παγανιστικές  αντιλήψεις  που  επέζησαν  μέχρι  και  το  Μεσcιι'ωνα,
έβλεπαν στο μυστήριο-γυναίιtα όυνάμεις  ιαματιιtές,  υπερβατιι<ές  ι<αι ωφέλιμες  για τη ζωή

της  ι<Οινότητας.  Η rιρακτιι<ή ιατριι<ή ι<αι η μαιευτιι<ή -σε μια εποχή που η επιστήμη βρισκό-

ταν ακόμη στα σπάργανα- εξασκούνταν από τις γυναίκες ι<cιι είχαν μια μαγική χροιά, που

ήταν κοινώς αποόει<τή στα χαμηλά ι<οινωνιι<ά αρώματα.
Οι περιοόεύοντες όικαστιι<Οι' ι<ινούσαν τη διαόιι<ασι'α της όίωξης αυτεπαγγέλτως χωρίς

να υπάρχει μήνυση εναντίον ι<άποιου ατόμου.`Εως ει<ει'νη τη στιγμή, για να ι<ινηθεί η διαόι-

κασι'α έπρεπε να έχει ι<ατατεθεί μήνυση σε αστικό όιι<αcπήριο. Εάν οι ενάγοντες  δεν μπο-

ρούσαν να αποδει'ξουν τις  κατηγορίες,  ι<αίγονταν οι ίδιοι σαν μάγοι! Αυτή η τακτιι<ή απο-
Θάρρυνε πολύ ι<όσμο από το να ιΊάει μια υπόθεση Cπ.ο όιι<αστήριο.

Η έι<δοση όμως του Μd/reυs Μa/e/ι.cdrίιm uλλά και όπως Θα όούμε παρακάτω οι κοινω-
νιι<οπολιτικές συνθήκες- σηματοδότησε την αρχή μιας ριζικής αλλαγής που με το πέρcισμα
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τουχρόνουαιτέκτησειιολλέςόιαcrτάσειςΜετηόικαιοδοσι'ατηςΙεράςΕξέταοηςναχρη-
σιμοποιει'βασανιαήριαπροκειμένουνααποmάσειομολογι'ες,όενει'ναικαιτόσοπαράξε-
νοτοyεγοήότιεκατοντάό*γυναι'κες-κυρι'ως-ομολόγησανανάμιξησεμαyιι<έςτελετές
καιεγκλήματα,προκειμένουναγλιτώσουνταβασανιστήρια.Ι

ΗΔΑΙΜοινοιτοιΗΣΗΤογθΗ^γκογ
'Οτανεμφανι'αιιιtετοΜd%Μα/e/ιcα/ιιm,οικυνηγοι'μαγισσώνάρχισαννααναζητούντο

κακόπνcύμαανάμεσασταΘηλυκάμέλητηςι<οινότητάςτους'Ητανήόηαργάναεισα-
κουστούντασυνετάλόwενόςαιιότουςπροοόευτιιtούςτηςεποχήςτου,τουΝιι<όλαουΚου-

ζάνου(140|-HΦπουυποστήριζεανοιχτάότιοιγυναι'κεςπουκατηyορούντανγιασυμμε-
τοχήσετελετέςμαγει'ας,ήταναπλάανόrιτεςήτρελέςΤαπράyματαει'χανήόηαποκτήσει

μιατcιχύτηταπουόύσκολαμπορούσεναανακοπει'.
Τοκει'™τwΚράμερ&Σπρένyκερπαρουσιάζειτηνέλξητωνανόρώνπροςτοm

Θ™%σαναπόόειξηότιηγυναιι<ει'αφύσηει'ναιεκιιροοιιjι'ου«ttανάλιτηςόαιμονικής
όύναμης»ΠαραπέμπονταςστονΘωμάΑκινάτη,τοΣφυρ/πwΜαι+rσαώγγράφει

ΠαρόλοπουοΔιάβολοςιιιιορει'ναεnηρεάσειτακαιρικάφαινόμενακαιναπάρει
όιάφορ*μορφ*(όι]ωςφωτιάεξουρανού),τοφιισικόσώμαόενελέγχcταιαπό
Τ9Οαυρςχeαίγ#ηλνουψςυ:Ξλ6μονά;α-;Ξ;τ`ον"Δμnυμν.:::γτό°θφeυόακκαό.ξγ#ααυ%)νοeφλeζίχ::Ξναζ:nμΞ
Θαρχε]' στην ψυχή.

Συμπεραοματιώκάθεγυνcιι'καιιουόενcικολουθούσετηνιιεπατημένηηθικήτηςεποχής,

μιιορούσεναΘανατωθει'σωμάγισσα1Σεαυτήντηνπρώτηκατηγορι'αεντάσσεταιηιστορι'α
τηςλαι'όιις'ΑλιςΚάιτλερ,μιαςεύπορηςι<υρι'αςτιιςυψηλήςιρλcινόι]<ήςκοινωνι'αςΣύμφω-

ναWτοναρχιειιι'σκοποτηςπεριοχώτης,ηλαι'όη'Αλις«παρασκευάζcιελιξι'ριακαιγιατρι-

ώχρησιμοιιοιώνταςιιτώιιατακαισυνουσιάζεταιμεόιάφορεςενσαρκώσειςτουΔιαβόλου,
όιιωςμεέmμαύροακύλο,μιαγάτακαιέναμαύροάνόραι™

:'α:Ξ:σ:ε::κ:ας$ξ*_:πΤυέςυηπ:εΞπ:Τ:οίΞα::μΞς::π,ο€νρό:νννbΞκαφΞη;,:Τωnν-Ξρ_:_ξ,;:ν`:n:::λΞνα:η:ςλοκυ"ρι'αςαπότονΑρχιεπι'α<οπο'Οπωςπροει'ιιαμε,οιγυναι'κεςτηςυπαι'Θρουήτανπραιαιι<ές
γιάτρισσεςκαιόwαντιιιετωπι'ζοντανμεκαχυποψι'αΗόιαφοράει'ναιότιηΚάιτλερανήκε
στιινανώτερη]<οινωνι'ακαιάρα,ακόμηκcιιεάνασχολούντανμετην(αλ)χημει'α-χωρι'ςφμ
συ,':κέροα:.ποεγε'.ξρα:υΞΞ;ζ:ε:ΤnαΞνεμ_mΞ.:_π.Ξ_ξΞμΞ:φακυ:λνμήαη.ε:πΞ.bΞbάξeν::α:ΞΞΟλνυ;ξΞ::Τ:α:?μ.αε.$_ήί_αΞ:*_
μcι»τουσεξΜάνόmεκτόςτηςφυλήςτης-ξεπερνούσετα]<οινώςαποδεmόριασιιμπε-
ριφοράςγm™γυναι'ι<ατrιςκοινωνικήςτιιςΘέσης.

Μσε™προσθέσουμότιε]'χεμει'νειχήρατρειςφορές,οηλικιωμένοςτέταρτοςσύ-
ζυγόςτmόwέχαιmάκ%υγει'αςκαιότιει'χεχρι'σεικλrιρονόμοτιιςπεριουσι'αςτηςμο-
νάχατοένααπόταπαιMτης-όυσαρεστώνταςτουςγόνουςαπότουςιιροηγούμενουςγά-

ιιοMτης-ει'ναιεύκολονακαταλάβουμεπώςκαιγιατι'κατιιγορήθηκεγιαμαγει'α.
Στοντρέχο™όιώμας«Μεσαι'ωνα»,ηυπόθεΦτrιςΘαείχεμονοιιωλήσειτιςλαικι'στι-

ιtεςεφημερι'όεςκαιταcινάλογαόελτι'αειόήσεωνγιαεβόομάόες(καθώςηόι'ψαγιατρομα-
ιtτικέςιστορι'εςπαραμένειαιωνι'ωςανικcινοιιοι'ητη)κcιιΘασπι'λωνετηνόι]οιαυπόληψήτιις

WπάmΤονι<αιώεκει'νο,όιjωςηλαι'όη'ΑλιςήρθεπρόσωπομειιρόσωιιομετοΘάνατο
Φυ%όπωςει'Θισται,ηοικονομιήτηςεπιφάνcιατηςεξασφάλισεμιαασφcιλήόιαφm
στηνΑγγλι'αΣτηΘέσητηςό™ι<άηκεηανυπεράσιιιστηυπηρέτριάτηςΙΤετρονι'λαιΚεόώ
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μπαινουμε στην ουσια του ι<υνηγιού μαγισσών: τα Θύματα αυτών των κατηγοριών ήταν συνή-
Θως ανιjπεράσπιστοι, αόύναμοι πολίτες.

Στο  Μα//eίιs Μd/e/ι.cαrυm υπάρχει ένας  άνευ προηγοιιμένου μισογυνισμός. Αριtεί να
όούμε μεριι<ά cιπό τα ι<εφάλαια του  εγχειριόι'ου  για να όιαπιστώσουμε το μένος  των συγ-

γραφέων ενάντια cπη Γυναι'κα:

Ερώτηση 6η:

Ερώτηση 7η:

Ερώτηση 8η:

Ερώτηση 9rΙ:

Ερώτηση  10η:

Ερώτηση  11ιΊ:

Σχετικό με τις γυναίκες που ζευγαρώνουν με bαίμονες. Γιατί οι γυναίκες εί~
ναι τόσο επιρρεπείς σε bεισιbαιμονίες;

Μπορούν οι μόγισσες να αλλάξουν τα μυαλά των αντρών και να μετααρέ-
ψουν το ιιίσος σε αγάπιι και αντιcπρόφως;

Ινιπορούν οι μάγισσες  να παρέμβουν στις  αναπαραγωγικές  bυνάμεις  κcπ
την ερωτική πράξιι;

Μπορούν ο] μάγισσες να bπμιουργήσουν ψευbα]σθήσεις, ώστε να φαίνεται
το πέος εντελώς απομακρυσ]jένο από το σώμα;

Μπορούν οι μάγισσες να μετατρέιιιουν τους άνbρες σε Θιιρία;

Μπορούν οι μάγισσες/ιιαίες να προκαλέσουν άιιβλωση ή να σκοτώσουν το
παιbί στη μήτρα ή να Θυσιάσουν νεογέννητα στους bαίμονες;

ΜΙΑ Ψ\αΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΠΑΘΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Οποιαδήποτε κακοτυχι'α στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ι<ινούσε υποψι'ες για μαγει'α.
Σε αντίθεση με τις μυστιι<ές ομάόες των αιρετικών, που έβαζαν σε κίνόυνο την κοινωνιι<ή
όομήι<cιιιεραρχι'α,τοι<υνήγιμαγισσώνι<ατευθυνότανενάντιασεμεμονωμέναάτομαπουεί-
χαν αντισυμβατική συμπεριφορά,

Στις  ευρωπα.ι.ι<ές  επαρχι'ες  κατηγορούμενες  για μαγεία  ήταν συνήθως  οι  άτει<νες  γυ-
ναίκες  ι<άποιας  προχωρημένης  ηλιι<ίας.  Αν  μια  ηλιι<ιωμένη  γυναι'κα  ήταν  δύστροπη  ι<αι

απαιτητιι<ή  απέναντι  σ[ους  γείτονες  ιtcu  όχι  ιόιαίτερα  φιλήσυχη,  ήταν  άμεσα  ύποπτη  σαν

υπηρέτριατουΔιαβόλοιj.Εάντύχαινεναέχεικαιι<άποιασωματιι<ήόυσμορφι'α,τότετομέλ-

λον της ήταν μάλλον όυσοι'ωνο!
Γιcι την ψυχαναλυτιι<ής ι<ατεύθυνσης Ντέμπορα Γουίλις, το προφι'λ τrις μεσαιωνικής μά-

γισσας σι<ιαγραφει' μια ιtαι(ή μητέρα, 'Οπως η σωστή μητέρα Θηλάζει τα μωρά της, φροντι'-
ζειταπαιόιάτηςγεμάτηαυταπάρνησηκcιιυπόι<ειταιστοναμει'λικτοέλεγχοτουάνδρα-αφέ-
ντrι, έτσι ι<αι η άτεκνη μάγισσα τρέφει uντι' για μωρά- δαιμόνια,  φροντι'ζει το πνεύμα του

Καιtού ι<αι υπόκειται στον -επίσης-αμει'λιι<το έλεγχο του συμβόλου του σεξ, του Σατανά.

Ονομάζεται υπιιρέτρια του Διαβόλου,  γιατι' όεν ι<άνει τίποτα με δική της  πρωτοβουλι'cι,

ει'ναι υποχει'ριό του.'Ετσι ιιπορει' στο ι<οινωνικό επι'πεόο να αποστασιοποιει'ται από το συμ-

βατικό ρόλο της μητέρας αλλά αη σφαίρα του συμβολισμού, παραμένει υποδεέστερη του
άνόρα ι<cιΘώς κύριός της ει'ναι ένας άλλος άνδρας: Ο ι'διος ο Διάβολος.

Η πατριαρχική ιεραρχία του  Μεσαι'ωνα προβάλλει, ι<ατά τη Γουίλις,  στο πρόσωπο της

μάγισσας τα προ-οιδιπόδεια ι<αι οιδιπόδεια συμπλέγματα. Η γυναίι<α με το ελαστιιtό σώμα
αντικcιτοπτρι'ζει τις  εναλλαγές  στην αφοσι'ωση.  Από τον έρωτα απέναντι στον άνόρα στην
αγάπη απέναντι στον γιο, από τη μητριι<ή αγάπη στον γιο cπην ερωτική έλξη cιπέναντι στον
σύζυγο. Συνεπώς , έχουμε το αιώνιο τρίγωνο μητέρας-πατέρα-παιόιού.

Η  μάγισσα  Θηλάζει  όαιμόνια  αλλά  παράλληλα  συνουσιάζεται  με  δαι'μονες.  Από  το
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φρο.ι.όικόφθόνοτουστήθουςμεται<ινούμαστεστονυιιοσυνείδιιτοφόβοτουφαλλούκcιιτης
ειιιθετιι<ότιιταςτουπατέρα,Στηνπαιδικήφαντcισι'αοπcιτέρcιςείναιοΔιάβολος,ενώηι<α-

κήόψητηςμητέρας(Cιυτήrιουαδυνατούμεναεσωτεριι<εύσουμε),ημάγισσα.Δwείναικcι-
Θόλουτυχαίοότισταπαρcιμύθιαδιdφορωνλcιών,ηκcιι<ήμητριάείνcιιπάντοτεμάγισσcι...

ΒέβαιαόλααυτάείναισύγχρονεςερμηνείεςπουσηκώνουνμεγάληκοιιβέντακαιCιμ-

φισβήτηση.Αναμφίβολατοκυνήγιμcιγισσώναετίζετcιιμετηνκατcιόίωξητηςγυνcιίκcιςσε
μιαμεταβατικήπερίοδογmτιςκοινωνικέςαξίες.ΠάντοτεσύμφωναμετηΓουίλις,ημεσcιι-
ωνικήμάγισσατιιςυπcιίθρουείνcιιέναάτομοπουεμμένειστιςιιcιλιέςαρχέςτιιςσυλλογι-

ι<ήςοιι<ογένειαςενάντιαστημοντέρναrιΘική,πουεπικεντρώνετcιιστονατομικισμόκCιιτην

πυρηνική οικογένεια.
ΗκατηγορούμενηγιαμαγείαήτcWμιαγυναίι<αάπορηι<αιμόνηύηλcιδήέξωαπότη

νόρματηςκαθεστηι<υίαςοιι<ογενειακήςσφcιίρας-πουδενόίστcιζεναζηήσειήνααrιαι-
τήσειτροφήκcιισυμπαράστασηαπότουςγείτονες.'Οτανηκοινότητααρνιότανναπαράσχει

βοήθεια-dραναικανοποήσειτιςανάγκεςτουcιόύναμουμέλουςτrις-υπέφερεαιιότύψεις
κιέτεινεναεξηγήσειτηνόποιαι<ακοτώμεμαγικέςδυνάμειςπουπροσέδιδε™άτομο
που είχε εξοστρακιστεί.

:ί`χαενεαξοκΞ`::ΟκΞΞο€:μcΜνοκα^ύ`.ρατοπ^α:σ`οΓ_έο_Ξ`=`:±:π_ΟΞ:Ξ::ΒR:νκξ,Ξ:ατοακnυννΞΎυ\-
μcιγισσών,Θαπρέπειναδούμετιςκοινωνιι<οπολιτικέςαλλαγέςπουέλcιβwχώραστrινΕψ
ρώπη το διάστημα που εξετάζουμε...

Ο ΛΟγθΗΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ
Τηνεποχήπουάρχισcινοιμεγάληςέκτασηςδιώξειςτωνμcιγισσών,ηκαθολιι<ήΕυρώπη
αντιμετώιιιζεπολιτική,κοινωνικήκcιιΘριιοι<ευτιι<ήCιναταραχή.Ηεmτcικτιι<ήCινάγκηγιαμια

ουσιcιCπικήCινcιμόρφωσητηςΔυτικήςΧριαιανιι<ήςΕκιdησίαςέγινεεμφανήςμετάτοΣυμ-

βούλιοτηςΚωνστcιντίας(14Ι4-14Ι8),όπουακούστηκcινnολλέςιιροτάσειςγιαμετcιρρυθμί-
σεις crτον εκκλrισιαστιι<ό χώρο.

Απότηνάλλrι,οικυρίαρχεςδυναστείεςβρίσι<οντανσεπόλεμογιατrινι<υριαρχι'ατιις

ηπείρου.ΕκείνηcικριβώςτηνπερίοδοεμφανίστηκεομεταρρυθμισήςΛούθηρος,εισάγο-
νταςένανέοδιcιχωρισμό,CιυτόνcινάμεσαστουςΚαθολικούςι<αιτουςΠροτεστάντες.

ΗκρίσηάγγιζεόλαταCπρώματατηςι<οινωνίαςκcιιέβcιλεσεκι'νδmακόμηκαιτηνισχύ

της  Χριστιανοσύνrις.  Προκειμένου  να  ενωθούν  οι  λcιΊκές  μάζες,  χρειαζότcιν  η  δr`μιουρ-

γίcι/ι<ατασι<ευήενόςνέουκιcινυπέρβλιιτουκινόύνου.
ΑυτόςοκίνδιινοςδενήτανάλλοςcιπότονίδιοτονΔιάβολο.ΟιπCιραόοσιcιι<ές,παγcινι-

στικέςλατρείες,πουείχανεπιζήσειγιαcιιώνες,έγινανξαφνικdcινυιιόφορες,γεγονόςπου

μεγάλωσετορήγμαμετcιξύτωναστικώνκαιεπαρχιαι<ώνπληθιισμών,ι<αθώςοιόεύτεροιC™-
ντονίζοντcιν με πολύ  cιργούς  ριιΘμούς στις  κοινωνικές  εξελίξεκb  εναρμονίζοντος  τκ  cιρ-
χαίεςπεποιθήοειςμετηναγιοσύνηπουεπcιγγελότανηεπίσιιμηΕκκλησία.

ΟιΘεραπευτές-εντόςι<cιιεκτόςΕκκλησίας-έγινανάμεσοςστόχοςτωνι<υνηγώνμα-

γισσών.Ήδηαπότοέτος906οΡωο]ιtόςΕπισκοmι<όςJ(ανόναςδίδα™ότι«οιμάγισσεςεί-
ναιμονcιχιι<έςγυναίκεςπουέχουνπαρcισυρθείαπότονΔιάβολοι<cιιπιστεύουνσεφαντά-
σμαται<αιόαίμονες».ΠαρόλοιιουοΡωο]ιtόςΕιιιcκοιιιιtόςΚανόναςσυμβούλευετουςιε-

ρείςνακcιτcιδειι<νύουντιινανυπαρξίααυτώνι:ωνπραγμάτων,πέντεαιώνεςαργότεραηΙε-
ράΕξέτασηχρησιμοποίησει<αιπcιρασύρθηι<εCιπότιςίδιεςφαντασιώσεκγιαναεξολο-
Θρεύσειό,τικαιόποιονδιέφερεήαντιπροσώπευετrινεrερότηrα.
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Σήμερα  αναλύουμε  το  κιινήγι μαγισσών ως  μια  σημαντιι<ή  παράμετρο της  μάχης  για
Μεταρρύθμιση.  Το σχίσμα μεταξύ του ΛΟύθηρου  ι<αι της  Καθολικής  Εκκλησίας  εντατιιto-
ποι'ιισε τη όραστηριότητα της  Ιεράς Εξέτασης. Η εξέγερση του ΛΟύθιιρου ήταν περισσότε-

ρο ιtοινωνιι<οπολιτική παρά Θεολογιι<ή και εναντιωνόταν στην ειtκλησιαστιι<ή εξουσι'α. Qστό-
σο η προσωπιι<ή του όιαμάχη με τον Σατανά καταγράφεται από πολύ νεαρή ηλιι<ι'α. Ο Λού-
Θηρος ήταν πεπεισμένος ότι ει'χε επιλεγει' για να όοιtιμαστει' rι πι'στη τοιι στον Θεό. Κατά ι<ά-

ποιο τρόπο ξεχώριζε την πι'αη cιπό την πρόληψη, αλλά, από την άλλη πλευρά, το κυνήγι μα-

γισσών χρησιμοποιήθηι<ε κcιι από τους οπαόούς του αποδειι<νύοντας ότι -παρά τις όποιες
εξαγγελίες-ο σιtοπός αγιάζει τα μέσα...

Στην άλλη πλευρά του χαρακώματος, το σκληροπυρηνικό Τάγμα των Ιησουιτών περιέ-

γραφε  τον  Διάβολο  σαν  στρατηλάτη,  εραστή  ι<αι  yWαj'ftα που  «αν  ι<cιι  αδύναμη  διαθέτει
ισχυρή Θέληση, είναι από τη φύση της  (sίc) ευέξαπτη και εγκαταλείπει τον άνόρα, όταν της

παραδι'όεται». Αυτές και μόνον οι προτάσεις αντικατοπτρι'ζουν το μισογυνισμό ει<είνης της

εποχής.
Δεν πρέπει να παραλείψοιιμε ότι το ίόιο χρονιι<ό διάστημα που  έλαβε χώρα το ι<υνήγι

μαγισσών, ιόιαίτερα έντονο ήταν και το στοιχείο του αντισημιτισμού. Οι μάγισσες υποτίθεται
ότι συναθροίζονταν το Σάββατο σε Συναγωγές κατά την ημέρα που ψύμφωνα με τον ΙΟυ-
όα.ι.σμό- Οι άνθρωποι πρέπει να αναπαύονται.

ΤΟ  1631  κυκλοφόρησε ένα βιβλίο-καταπέλτης για τις μεθόόοιJς της Ιεράς Εξέτασης. Ο

συγγραφέας του ήταν ένας Ιησουι'της μοναχός που κατέγραψε την εμπειρία του από την κα-
ταόίκη 200 ατόμων σε Θάνατο. Ο μοναχός εξομολογει'ται ότι τα μαλλιά του άσπρισαν μέσα
σε μια νύχτα από την ψυχιι<ή οόύνη. Πι'στευε ότι όλοι οι κατηγορούμενοι ήταν αθώοι αλλά
ουδει'ς τολμούσε να τους υπερασπιστεί, γιατί Θα έβρισκε φριι<τό Θάνατο μαζί τους! Η μαζι-

ιtή παράνοια του τέλους του ευρωπα.ι.κού Μεσαίωνα έβλεπε μάγισσες αο πρόσωπο κάθε
εχθρού. Οποιοδήποτε πρόσωπο ξέφευγε από την «ι<ανονιι<ότητα» ήταν ύποπτο. 'Οπως ανα-

φέρει ο Πι'τερ Στάνφορντ:

Η  αγνή  φυσιολατρία  κcιι  οι  παγανιστές  τιις  υπαι'Θρου  ήταν  για  τr`ν  εκκλησιαστική

εξοιjσία ό,τι οι Εβραι'οι για τον Χι'τλερ, οι ι<απιταλιστές για τον Στάλιν, οι ι<Ομουνιcπές

για  τον  Μcιι<άρθι  και  οι όιανοούμενοι  για  τους  Κόκκινους  Χμερ.  Αντιμετωπίστηκαν
σαν πράι<τορες μιας ξένης όύναμης, προόότες και εχθροι' της ι<αταρρέουσας τάξης

πραγμάτων, άτομα που ει'χαν συνάψει συμβόλαιο με το Διάβολο...

Στrι σιιντριπτιι<ή τους πλειονότητα οι άνθρωποι αυτοί ήταν γυναίι<ες. Γιατί; Η ψυχανάλυση όί-

νει ι<άποιες απαντήσεις, τα υπόλοιπα συμπεράσματα δικά μcις...
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ιjνήθως,  όταν  ακούμε  τη  λέξη  /3οί;νrα;,  στο  μυαλό  μcις  οχηματι'ζονται  ειι<όνες
σκοτεινές ι<αι αποτρόπαιες, για παράξενους μελαψούς μάγοιις, για ι<έρινα ομοι-
ώματα γεμάτα καρφι'τσες, για φιλήδονες  γυναι'κες  που ι<άτω από μυστηριαιtΟύς

ήχους χορεύουν ειtστατικά κι έρχονται σε επαφή με πνεύματα, για ζόμπι που ι<ατασπαρά-
ζουν ανθρώπους ι<αι για άλλα φοβερά ι<αι τρομακτιι<ά υπερφυσιιtά συμβάντα.

Οι εικόνες  αυτές,  που  έχει ο όυτικός  πολιτισμός  για τη μαγεία  Βουντού,  είναι ως  ένα

βαθμό απόλυτα όικαιολογημένες, επειόή η άγνωστη αυτή Θρησι<ει'α μάς παρουσιάστηιtε μέ-
σω των εντύπων αλλά ι<cιι της έβδομης τέχνης σcιν ένα Θρησκευτιι<ό σύστημα που βασίζεται

στη μαγει'α - ι<αι μάλιστα στη μαύρη μαγείcι.

Qστόσο τα πράγματα όεν είναι αι<ριβώς έτσι. Η Βουντού πράγματι βασίζεται στη μαγει'α,

όχι όμως με την έννοια που έχει περάσει στις όυτιι<ές κοινωνι'ες. Ει'ναι η αρχετιιπιι<ή, η πρω-

τόγονη μαγεία,  η αόρατη και ορατή μαγει'α που κρύβει η Φύση. Ηναι η πρωτόγονη Θρη-
cπ<ευτική όοξασι'α των ιΘαγενών της όυτιι<ής Αφρικής που εξελι'χΘηκε σε Θρησκει'α.

Η αρνητική εικόνα που έχουμε για τη Βουντού οφει'λεται καταρχήν στους αόαείς Ευρω-
παι'ους  που παραλλήλισαν τα Θρησι<ευτικά δόγματα και τελετές της μ' cιυτά της  αποι<αλού-

μενης «ευρωπα.ι.κής μαύρης μαγει'ας». Η ειι<όνα αυτή διαμορφώθηκε περαιτέρω το  18ο αι-
ώνα από τους όυτικούς αποιι<ιοκράτες ι<αι τα ι<άθε λογής συμφέροντά τους.

'Ετσι  τα  ιερά  μυστήρια  της  Βουντού  χαραι<τrιρι'Cπηι<αν  «μαύρες  τελετές»,  η  πι'στη  στα

πνεύματα «λατρεία των όαιμόνων», η πρωτόγονη Θεραπει'α συγκρίθηι<ε με τrι μαγγανει'α ι<αι
οι ιερείς της ονομάστηι<αν «μάγοι». Από τότε η Βουντού βρίσι<εται υπό όιωγμό ι<cιι φαντάζει

ως μια φοβερή ι<αι φριι<ιαστική πfστη που χρησιμοποιεί τις μαύρες όυνάμεις του ΚαιtΟύ γιcι

να πετύχει τους αποτρόπαιους σι<οπούς της...

ΜΙΑ ΑΓΝQΣΤΗ ΜΑΠΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Η λέξη βοwΓοίj προέρχετcιι από το ΡοιίΓού, που στη γλώσσα τrις φυλής Φον του Μπενι'ν και
της Νιγηρίας σημαι'νει «πνεύμα». Η μαγεία Βουντού από τους πιστούς της προφέρεται ι<αι
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ωςΒονrούwΒονrο'ουjίαιΒοοwΓου'ν.Ετυμολογιι<άηλέξηχωρι'ζεταιCποπρόθεμαβο,που
σιιμαίνει  «αυτοανάλιισrι»,  «αυτοεξέταση»  ι<αι  την  Ίtατάλιιξη  νrου που  σιιμαι'νει  «ιιέσα  στο

άγνωστο».
Ηπι'στητηςΒουντούει'ναιφυσιολατριι<ήκcιιοιρι'ζεςτηςβρι'σκονταιστηδυτικήΑφριι<ή,

στηφυλήΠουρούμπαπουήτcWεγκcιταστιιμένηστηΔαχομέιι.ΗΔαχομέησήμεραει'ναιιιοι-

ρασιιένη  σε περισσότερα  από  τρία ι<ράτη,  όπως  το  Μπενι'ν,  το  Τόγκο  ι<αι  η  Νιγnρι'αι  Στο
ΜπενώμάλισταηΒουντούει'ναιαναγνωρισμένηαπότοι<ράτοςωςεπι'σιιμηΘρησκεία,ενώ
στοΤόγκοι<αιστηΝιγιιρι'αει'ναιηι<υρι'αρχnΘρrισι<ευτικήπίστη.

Η κοσμογονι'α των Γιουρούμπα κατονομάζ& ένα Μεγάλο Πνεύμα -τον παντοδύναμο
Θεό,Ολορούν-οοποι'οςόμωςβρι'σι<εταιμαι<ριάι<αιόενμπορείναγι'νειαντιλιιπτός.ΟΟλο-

ρούν,σύμφωναμετομύθο,όιιμιούργησεένανάλλοΘεό,τονομπατάλαι<αιτουέδωσετην
cιποστολήναόημιουργήσειτονι<όσμομας.ΟΟμπατάλαόrιμιούργησετονι<όσμοκαιτηζωή
ι<αιπαρόλοπουδενει'νcιιοπαντοδύναμοςΘεός,εξουσιάζειτονορατόκαιαόρατοκόσμο,
αφούοΟλορούνόενεπεμβαι'νεικαιόενcισχολει'ταιι<αθόλουμετατεκταινόμενατηςζωής.

Για τη Βουντού ο ι<όσμος όιcιχέεται από την αόρατη, μεγάλη ι<οσμική δύναμη ι<αι απο-
τελείταιαπόχιλιάδεςπνεύματα,ταοποι'αστηόιάλεκτοτωνΓιουρούμπαονομάζονταιΛο'α,
που σημαίνει μυστήριο. Τα περισσότερα Λόα προέρχονται από τις παραόόσεις των Δcιχο-

με.ι.ανώνκαιονομάζονταιΡάιzrα,επωνυιιι'απουι<ατάγεταιαιιότηνπόληΑράντα.Πολλάαπό
αυτάταΛόαέχουνι<cιιτοεπι'ΘετοΟυε'νrοκαιει'ναιταπνεύματαπουι<ατάγονταιαπόμιαάλ-
λη πόλη της  Αφριι<ής,  την Ούχντε.  Τα πνεύματα Ράντα ει'ναι cιγcιΘοποιά ι<αΊ ει<προσωπούν

ιδιότητεςι<αιχαρακτηριστικάτιιςΦύσηςόπωςταποτάμια,ταβουνά,τηΘάλασσα,τηγεωρ-

γία, τη γονιμότητα ι<.ά.

Μιαάλληοιιάόαπνευμάτωνει'ναιαυτάπουαποι<αλούνταιΠε'rροήJ7ε'6ρο.ΤαΠέτροΘε-
ωρούνταιι<αι<άπνεύματcι,έχοιινόμωςκαιι<αλέςιδιότιιτες.Τηλατρει'ατωνΠέτροτησυνα-

ντάμεCπιςπαραδόσειςτουΙ<ονγκό,αλλάπολλέςπροσθήι<εςστηνι<αι<ήτουςφύση-όυτικής

προέλειισης-έγιναναπόένcwιερέατηςΚαρα.ι.βικής,τονΝτονΠέθρο,απ'τονοποι'οι<αιπή-

ραν τελιι<ά το όνομά τους.
Τέλοςμιαοιιάδακακοποιώνκcιισκανδαλοποιώνπνευμάτωνει'ναιταrfGε'νrε.ΤαΓκέντε

ανήκcW στα Ράντα αλλό διαχωρι'στιικcw απ' αυτά και δεν εισχώρησαν στις  τάξεις  των Πέ-

τρο, γιατι' η φύση τους ει'ναι απαι'σια ι<cιι σι<ανόαλώδης.

Ένας  βασικός  κανόνας  της  πίστης  Βουντού  ει'ναι  η  ισορροπι'α  των  τεκταινόμενων
ανάμεσα στον ορατό κcιι αόρατο ι<όσμο, δrιλαδή η αρμονιι<ή συνύπαρξη όλων των στοι-
χει'ων που όιαμορφώνουν τη ζωή. Αυτήν την ισορροπι'α πολλές φορές όεν μπορούν να
τηόιατηρήσουνταΛόααπόμόνατουςκcιιγι'cιυτόεπεμβαίνειοιερέαςπουέχειτορό-
λο του όιάμεσου.

Ηισορροπι'αcιντικατοπτρι'ζεταισεκάθεέκφανσητηςζωής:στονάνθρωπο,στιςοικογε-
νειακές ωtέσεις, στις αέσεις των ανθρώ™ στις αέσεις με τn Φύση και γενικά σε όλο
τονορατόκιαόρατοκόσμο,cικόιιηι<cιιανάμεσαστουςνει<ρούςι<cιιτουςζωντcινούς.Ημε-

ταθανάτιαζωήει'ναιέναάλλοβασιι<όόόγματηςΒουντού.Μάλισταοοεβασμόςι<αιητιμή

τωννεκρώνπρογόνωνκατέχειυψηλήΘέσηστιςΘρησκειιτιι<έςτελετέςι<αιει'ναιισοόύναμο

μ'αυτότωνΘε.ι.κώνπνειιμάτωναφούοινει<ροι'ύμφωναμετηΒουντού-γίνονταιπνεύμα-
ταταοrιοι'αμπορούνναεξουσιάζουνι<αιναπcιρεμβαι'νουνστονκόσμοτωνζωντανών.

Ηψυχή,σύμφωναμετουςπιστούςτηςΒουντού,αποτελείταιαπόπέντεζωτικάcποιχει'α:

ςΑ^ΦιΙ.a7t.ΈΊΕ±+
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α. corρs cαdaνre (λείψανο-σώμα), η Θνητή σάρκα.
β. Ν' αme, το πνεύμα της σάρι<ας το οποίο χορηγεί το σώμα με ενέργεια μετά το Θάνατο.
γ. Ζ` etΟίιe, το άστρο της μοίρας που καθορίζει την ειμαρμένη του ανθρώπου ι<αι τη Θέ-

ση του στον ιtόσμο των πνευμάτων,
ό.Τί bon αnge, ο μιι<ρός καλός άγγελος, οποίος όιαμορφώνει την ανθρώπινη προσωπι-

ι<ότητα ι<cu είναι ένα από τα όιjΟ βcισιι<ά στοιχεία που δημιουργούν την  ψυχή.  Αντιπροσω-

πεύει τη σιισσώρευση των γνώσεων και των εμπειριών ενός ατόμου και είναι υπεύθυνος για
τον τερματισμό των προσωπικών χαρακτηριστιι<ών, της ιδιοσυγκρασίας και της Θέλησης.

ε. Gros bοn ange, ο μεγάλος καλός άγγελος που είναι ι<ομμάτι της  ζωτικής συμπαντι-
κής δύνcιμης. Ο Grοs bοn ange μπαίνει στον άνθρωπο ι<ατά τη γέννηση ι<αι μαζί με τον Τί
bοn ange όημιουργούν την ολότητα της ψυχής. 'Ολοι οι ζωντανοί οργανισμοί όιέπονται από
την ι<οσμική όύναμη του μεγάλου κcιλού αγγέλου, που διατηρεί ζωντανές τις αισθήσεις του
σώμcιτος, ενώ μετά το Θάνατο ξcινcιγυρίζει στην ενέργεια του σύμπαντος. Χωρίς αυτόν, το

άτομο χάνει τη δύναμη της ζωής και πεθαίνει, ενώ οι μαύροι μάγοι μπορούν να τον φιιλα-
κίσουν μέσω ειδιι<ών τελετών. Γενικά όλα τα πράγματα είναι όιαποτισμένα από τη μεγάλη
ι<Οσμική όύναμη, η οποία είναι η πάλλουσα ζωοόότρα ενέργεια.

Ο ΜΑΠΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤQΝ ΛΟΑ
Η Δαχομέη το  17ο και  18ο αιώνα υπήρξε μιcι αστείρευτη όεξαμενή σι<λάβων,  που μετα-

φέρονταν σε ι<άθε σημείο της οιι<Ουμένης, όπου χρειόζονταν την άμισθη κι ακάματη δύ-
ναμή τους.

'Οπου όμως κι αν τους μετέφεραν -από την ΟΘωμανική Αυτοι<ρατορία μέχρι κcιι τη Βρα-

ζιλία- οι άνθρωποι αυτοί όιατήρησαν τις λατρευτικές δοξασίες των προγόνων τους κι εξα-
ι<ολούθιισαν να τιμούν τους Θεούς τους. Η εμμονή τους στην πατρογονιι<ή πίστη τούς κατcι-
όίκασε πολλές ιρορές σε αιματrιρούς όιωγμούς και μαρτυρικούς Θανάτους, καθώς οι μονο-
Θε.ι.στές Θεώρrισαν αυτήν την πολυθε.ι.στική ι<αι «βάρβαρη» λατρεία, απειλή.

'Ετσι άρχισε ένα παιχνίδι συγκρητισμού. Από τη μια πλευρά, Οι καθολικοί ιερείς για να

φέρουν τους σκλάβους κοντά στο Χριστιανισμό ιtι από την άλλη, οι Αφρικανοί για να κρα-
τήσουν τις πατρογονικές τους λατρείες. Μάλιστα οι τελευταίοι για να όιασώσουν την πίστη
τους, όεν όίστασαν να ταυτίσουν τα Λόα με τους αγίους του Χριστιανισμού. Εντούτοις τα Λόα
είνcu cπην πραγματικότητα πνεύματα - η Θεοποίηση κάθε έκφανσης της Φύσrις και με μια
πρώτη ματιά μοιάζουν περισσότερο με τους Θεούς τιις αρχαι'ας Ελλάόας παρά με τους κCι-
ΘΟλιι<ούς  αγίους.

Μερικά από τα σημαντιι<ότερα Λόα που λατρεύονται στη Βουντού είναι: Η Αίdα Wedo,
το  Λόα  της  γονιμότητας  ι<αι  της  αναγέννησης.  Σύμβολό  της  είναι  το  ουράνιο  τόξο.  Ο
DambaΙΙah Wedo, ο συμβολιι<ός πcιτέρας των Λόα, σύζυγος της Αίdα Wedο, που εκπροσω-
πεί τον ι<όσμο των προγόνων. Η Εrzυιίe, το Λόα της ομορφιάς, των γυναικών και της Σελή-
νης. Ο Οgουm, το πνεύμα του πολέμου, της όύναμης  ι<αι της  αντοχής. Είναι σύζυγος της
ΕrΖυιίe, προστατεύει τη σιόηρουργία κcιι συμβολίζεται με τη φωτιά. Ο cαrrefΟυr, το μεγάλο

Λόα  Πέτρο,  το  σι<οτάδι  της  νύχτας,  αυτό  που  ελέγχει  τις  σκοτεινές  δυνάμεις  ι<cιι  όλα  τα

πνεύματα του Κακού. Ο Legba, το Λόα του φωτός, ο φύλcιι<ας του υλιι<Ού και πνευματικού
ιtόσμου. Ο Legba μcιζί με τον cαrrefουr ισορροπούν τη ζωή.

'Οπως ι<αι οι Θεοί της αρχαίcις  Ελλάόας, τα Λόα εμφανίζονται στον υλιι<ό κόσμο για να
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έρθουνσεεπαφήμετουςανθρώπους,ναερωτοτροπήσουν,ναγευθούνταφαγιιτάκαιτα
ποτάαλλάι<αιναβοrιΘήσουντουςπιστούςτους.

'Εναςαπότουςβcισικούςι<ανόνεςτηςπίστηςτωνοιιαόώντιιςΒοιιντούόπάιfπ^nn`Jn-

Γ)έ_ι\ιΊι'c.  ι`\,\,"\  -ι--_ _ __'
..... _ ..... ι.wγ  ιιι`  Dυυντου οπως  προcινα-

φεραμεει'ναιηισορροπι'α,ηαριιονι'απουυπάρχειcπηΦύσηαλλάκαιστονάνθρωπο.Δεν
μπορει'όηλαόήναυπάρχειΙ<αλόχωρι'ςΚαι<ό,φωςχωρι'ςσι<οτάόι,λευκήχωρι'ςιιαύρημα-
yει'α...Αυτήηcιρμονικήαντι'Θεσnυπάρχεικαιόιέπειταπάντα,ακόμαι<αιταΛόα.Έτσιτα

ιιαύραΛόαΠέτροσυνυπάρχουνμεταλευι<άΛόαΡάντα,αλληλοσυιιπληρώνονταικCιιόεν
μπορούνναυπάρξουναπόμόνατοιις,ανόενιιπάρχειτοαντι'Θετότους.Εκτόςαυτούυπάρ-
χουνκcιιι<άποιαΛόαμεόιττήυπόσταση,καλήι<αικαι<ή.ΤοποιαιόιότηταΘαπάρουνσεμια

όεόομένηαιγμήεξαρτάταιαπότησιιμπεριφοράτουανθρώιιου,απότοπόσοδηλαδήτηρει'
ταΘρησκευτιι<άτουκCιΘήι<ονται<αιπόσοσεβασμόόει'χνειστοει<άστοτεΛόα.

Πάνωαπ'όλαόμως,αυτόπουχρειάζονταιταΛόαει'ναιτροφή.Σεαντι'Θεσηόηλαόήμc
όλουςτουςΘεούςι<CιιταπνεύματατωνάλλωνΘριισκειών,ταΛόαχρειάζονταιτροφήγιανα
έχουνόυνάμεις,αλλάι<αιγιαναυλοποιούντιςευχέςτωνπιστών.Έταcινοπιστός-ήyενι-
ι<άηανθρώπινηι<οινότιιτα-τροφοόοτει'συχνάταΛόαι<αιταόιατηρει'όυνατά,τότεαυτά

χρησιμοποιούν  τις  όυνάμεις  τους  yια  να  όει'ξουν  την  ειιγνωμοσύνη  τους.  Προστατεύουν
τουςανθρώπους,τησοδειά,ταζώα,προσφέρουνπλούτηι(αιευημερι'α,όι'νουνδύναμηι<αι
εξουσι'α.Ανόιιωςοιάνθρωποιόεντατα.ίζουν,τότεαυτάεξασθενούνμεαποτέλεσμαναόια-
τcιραχθει'ηισορροπι'αι<αικάποιοι<ακόπνεύμαναεπέμβειδημιουργώνταςπροβλήμαται<cιι
υλικ*ιtαταστροφές.ΑκόιιnμπορούνκαιναΘυμώσουνι<αιτότεξεσπούντnνοργήτουςπά-
νωCποιιςανθρώπουςπροκαλώνταςαρρώcπιες,όυσι<ολι'ες,μέχρικαιΘάνατο.

Γι'Cιυτόκαθιιμερινάοιπιστοι'τουςπροσφέρουνφαγητόι<αιητελετήαυτήονομάζεται
rάjqμαwΛο'α(manήLοα).ΤαΛόαμπορούνναφάνεμαγειρεμένοφαγητόαπόχορταρι-
κά,ζυμαριι<άμέχαι<αιι<ρέcις,ωαόσοευχαριστιούνταιπερισσότερομετιςωμέςπροσφο-

ρέςκαιειδικά,ιιετασφάγιαπουΘυσιάζονταιεm'τόπου.
'ΟλεςγενικάοιτελετέςπεριλαιιβάνουνπροσφοράφαγητούσταΛόα,όιότιέταμπορούν

ναταεξευμενι'σουναλλάι<αιναταγοητεύσουν.Ηγνωστήόrιλαδήεικόνατηςσφcιγήςπου-
λερικώνόwει'ναιμmπράξηβι'αςήει<στcιτιι<ούβανόαλισμούαλλάμιαιερήπράξη,αφού
ι<ατ'αυτόντοντρόποπροσφέρουνβρώσηι<αι-κατ'επέκταση-ζωήσταπνεύματα.

ΣτιςιερέςαυτέςΘυσι'ες,ηζωτικήδύναμητωνζώωνπηγαι'νειCπαΛόα,ενώτοαι'μασυλ-
λέγεταισεειδικάόοχει'ακιοmστόςαφούπιει,παι'ρνειτοδικότουμερι'διοαπότηΘαιιμα-
στήι<οσιιικήενέργεια.ΤαζώαπουΘυσιάζονταιει'ναισυνήθωςπεριστέριακαιι<οτόπουλα,

ενώ-ανάλογαμετηχάρηπουΘαζητήσειι<άποιος-Θυσιάζεικαιμεγαλύτεραζώα,όπωςχοι'-

ρους, πρόβατα, μοσχάρια μέχρι και άνθρωπο...
ΗΒουντούωςεm'σιιμηΘριισκει'ααποιdει'ειτrινανθρωποθυσι'α,cινεπι'σημαόμωςκαι

κρυφάΘυσιάζονταιακόμnι<αισήμεραάνθρωnοιιιετηβοήθειατωνμcιύρωνιιάγων.Απότον
καιρότωνπολέμωνγιατηνανεξαρτησι'αστrινΑ.ι.τή,ότανοισκλάβοιεπcινcιστάτησανενα-
ντι'οντwαποικιοκρατών,μέχρικαιτιςόιισατορι'εςτωνΠάπαΝτοκι<αιΜπέιμnιΝτοκ,οι
ιστορι'εςγιαανθρωποθυσι'εςήτανσεκαθημερινήβάση.

Το1802μάλισταστηνεξέγερσητωνσκλάβωνεναντι'οντωνΓάλλων,οηγέτηςτωνεπcι-
νασιατώνΝτεσαΜόιέταξετησφcιyήόλωντωνΛευι<ών,πολλούςαπότουςοποι'ουςπρό-
σφερcwωςευχαριστήριεςΘυσι'εςσταΛόαπουβοήθιισαντηνεrιανάσταση.Ήταντότεπουοι

φήμεςγύρωαπότονι<ανιβαλισμόκαιτιςανθρωποθυσι'ες«όιιλισαν»τουςκαθολικούςιερει'ς
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να αρχι'σουν  έναν  ανελέητο  διωγμό  εναντίον των  Βουντουιστών.  Αλλά ι<αι  σε  πόλεις  των
ΗΠΑ, όπως στη Νέα Ορλεάνη ιtαι στη Νέα γόρι<η, ι<ατά ιtαιρούς έχουν συλλrιφθει' μάγοι που
τέλεσαν τέτοιες Θυσίες.

ΟΙ ΜΑγρΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ
Για να τελέσει κάποιος  ένα μυcπήριο δεν χρειάζεται ένcις  ειδιι<ός, συγι<εκριμένος χώρος,

αφού αυτό μπορεί να γίνει οπουδήποτε στη Φύση. Qστόσο η χρόνια επαφή με τις χριστιανι-
ι<ές παραόόσεις συνέβαλε στη όιαμόρφωση πρόσθετων χαρακτηριστικών και πολλών εισα-

γόμενων στοιχει'ων cπην αρχιι<ή μορφή της Βουντού.
'Ετσι γύρω από τους πρωτόγονους βωμούς, που ι<ατασι<ευάζονταν από εύθραυστα υλικά,

χτίαηι<αν ιερά. Αλλά και τους ι'όιους τους βωμούς, αργότερα άρχισαν να τους κατασκευά-

ζουν από πιο συμπαγή υλιι<ά, όπως τούβλα ι<αι μάρμαρα. Οι ναοί ονομάζονται περjστί;Λjα ι<αι
είνcn σι<επασμένοι χώροι, αλλά ανοιχτοι' από τα πλα.ι.νά. Μέσα στο περιστύλιο είναι το ιερό

'9'
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(hΟυnfort) ι<αι στο ι<έντρο του βρίσκεται ο βωμός (ρe). Στο κέντρο του ι<άθε περιστυλίου βρί-
σκεται η ιερή τράπεζα (Ροteαυ mίtαn) από την οποία αρχι'ζουν όλες οι τελετές.

Σε μια τελετή σπουόαίο ρόλο παίζει η μουσική και τα ιερά όργανα, τα οποία παίζουν μcι-
Θητευόμενοι ιερείς.  Μια ορχήστρα  Βουντού  αποτελείται συνήθως  από τρία  τύμπανα,  ένα
τρίγωνο κι ένα όργανο που είναι ένας  συνδυασμός από όιαφορετιι<ά ι<αμπανάκια. Η μου-
σιι<ή είναι αναπόσπααο μέρος των τελετών, γιατί μέσα από αυτήν επιτυγχάνεται η γοητεία
των Λόα, αλλά ι<αι γιατί οι ιεροί ήχοι προκαλούν τους μαγιι<ούς χορούς.

Ο ιερός ήχος αρχίζει με το σύνθημα του ιερέα, ο οποίος ι<ρατάει ένα ιρλασι<ί γεμάτο πε-
τραόάι<ια, μιι<ρά κόι<αλα, σπονόύλους φιδιών ενώ στη λαβή έχει όιάφορες χάντρες. Ταυτό-

χρονα  σε  μία  εστία  φωτιάς  ι<αίγονται  αρωματιι<ά  βότανα  που  αντιστοιχούν  στο  ειtάστοτε
Λόα. Πολλά απ' αυτά τα βότανα είναι παραισθησιογόνα.

Κατά αυτόν τον τρόπο η μαγεία της μουσιι<ής, του τραγουόιού ι<αι του χορού, ο αισθη-
σιασμός κcιι η εκστατιι<ή φρενίτιόα που μεταβάλλεται σε αρχέγονη ιερή μανία, σε συνόυα-
σμό με τις παραισθrισιογόνες μυρωόιές ι<αι τις συναισθηματικές εκρήξεις που προι<αλεί η
ι<cιτάποση του αίματος,  η βρώση ωμού ι<ρέατος,  δημιουργούν την ι<ατάλληλη ατμόσφαιρα
επαφής με τα Λόα.

Τη στιγμή της επαφής οι πιστοί εξουσιάζονται ι<αι εξουσιάζουν ταυτόχρονα, ερωτοτρο-
πούν, συνομιλούν και δέχονται οδιιγίες  ή πληροφορίες  για το μέλλον...  Κάθε τελετή έχει
σι<οπό την έι<σταση του μυημένου ι<αι την απόλιιτη υποδούλωσή του στα χέρια και τους σι<ο-

πούς του ιερέα, ο οποίος Θα χρησιμοποιήσει τον «ενθουσιασμένο>> ως  μέσο για να εξου-
σιάσει τα Λόα.

Η ι<ατάληψη ενός ατόμου από τα πνεύματα είναι ένα αι<όμη βασιι<ό όόγμα της Βουντού
κcιι ειtτός  από τις  τελετές,  ένα άτομο μπορεί να εξουσιcιστεί cιπό κάποιο Λόα ι<cιι στην ι<α-

Θημερινή του ζωή. Δηλαόή ανά πάσα στιγμή κάποιος άνθρωπος μπορεί να ι<αταληφθεί κcιι
ανάλογα με ποιο Λόα τον έχει εξουσιάσει, να εκτελέσει μια ιtαλή ή και<ή πράξη.

Η συμπεριφορά ενός εξουσιασμένου ατόμου από κάποιο και<Οποιό Λόα μοιάζει μ' αυ-
τήν των όαιμονισμένων Χριστιανών, μόνο που είναι περισσότερο ιλαρή, αφού ο εξοιjσια-
σμένος πίνει μεγάλες ποσότrιτες από τα αγαπημένα ποτά των πνευμάτων, ι<απνίζει τσιγάρα
ι<αι πούρα, βωμολοχεί ι<αι σι<ανόαλι'ζει ερωτιι<ά τις γυναίι<ες.

Ένα από τα σημαντιι<ότερα Λόα της ομάδας Γκέντε που χαραι<τιιρίζει τις περισσότερες
τελετές uφού συνήθως απευθύνονται σ' αιjτό-είναι ο Μπάρον Σαμέντι (Βαrοn Samedί), το
Λόα του Θανάτου. Ο Μπάρον Σαμέντι είναι ο φύλαι<ας του όρόμου που ενώνει τον ι<όσμο
των νεκρών ι<αι των ζωντανών. Οι Θνητοί, όταν έρχονται σε επcιφή μαζί του, δέχονται πλη-

ροφορίες για το Θάνατο και τα οράματα που τους στέλνει είναι προμηνύματα ι<ακών γεγο-
νότων. Ο Μπάρον Σαμέντι έχει ως χρώμcι το μαύρο, ενώ σύμβολά του είναι ο σταυρός, το
κοφίνι κα1 o φαλλός.

Η πίστη των Βουντουιστών δίνει μεγάλη έμφαση στη σχέση ανάμεσα στον πνευματιι<ό
ι<όσμο ι<cιι τους νεκρούς προγόνους. Οι πρόγονοι είναι πάντα μαζί με όλους τους πιστούς,
όπου  κι αν cιυτοί πάνε,  ό,τι ι<ι cιν  αυτοί ι<άνουν.  Τα πνεύματα της  οικογένειας  Θυμούνται

πάντα τους ζωντανούς συγγενείς ι<αι τους προσφέρουν προcπασία, Θεραπεία ι<αι πληρο-

φορίες για τη ζωή, ενώ μεταφέρουν μηνύματα κcιι γνώμες μέσω των ονείρων ι<αι των πα-
Ραισθήσεων.

Τα οικογενειαι<ά  νει<ροταφεία είναι παραι<είμενα των σπιτιών και όλοι οι τάφοι είναι
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επεξεργασμένοι ανάλογcι με τrιν οικονομική επιφάνεια της  ι<άθε οιι<ογένειας.  ΠΟλλοί τά-

φοι μοιάζουν με σπίτια, επειδή τους χτίζουν πάνω από το έδcιφος αλλά και γιατί είναι έτσι
ι<ατασιtευασμένοι, ώστε να περιέχουν μιι<ρά επιπλωμένα δωμάτια. Τα όωμάτια χτίζονται για

τις  ανάγκες  των νεκρών,  όηλαδή είναι έτσι φτιαγμένα,  ώστε οι νεκροί να έχουν όλες  τις
ανέσεις  που  έχουν  οι  ζωντανοι'.  Μέσα  σ'  αυτά  τελούνται  τα  μιjστήρια  επcιφής  ανάμεσα
στους ζωντανούς κcιι τους νει<ρούς.

Τις πύλες (Βαrrίe) ανάμεσα στους ζωντανούς και τους προγόνους στα νεκροταφεία τις

φυλάσσει ο Βαron cίmetίere -το Λόα των νεκροταφείων- γι' αυτό ι<αι τον τιμούν ιδιαίτερα,
ώcπε οι επαφές με τους προγόνους να είναι συχνές και εύκολες.

'Ενα άλλο όόγμα της Βουντού που τrις έόωσε την εικόνα της μcιύριις Θρησκείcις είναι ότι,

όταν πεθάνει κάποιος,  όιατηρεί την επαφή με τους  ζωντανούς  ι<αι συνεχίζει να βρίσκεται

εν ζωή, ωσότου ο μάγος-ιερέας  πραγματοποιήσει την τελετή  bοίι/e Ζeπ,  κατά την οποία ο
νει<ρός χάνει ι<άθε επιιtοινωνι'α με τον υλικό κόσμο, επειδή ο μάγος καίει τον Τί bοn αnge,

όr`λαόή την ψυχή ιιαζί με το σώμα, ι<ι αφήνει το πνεύμα, τον Grοs bon αnge, ελεύθερο στον
ι<όσμο των νεκρών.

zΟΜΠΙ ΚΑΙ ΜΑγροι ΜΑΓΟΙ
Σε αντίθεση με τις μεγάλες Θρησι<είες, η γυναίκα στη Βουντού ι<cιτέχει Θέσεις ιεροσύνης και

όεν Θεωρείται υπαίτια κακών ι<αι σκανόάλων. Αντίθετα μάλιστα ι<αι με απόλυτη συνέπεια ως

προς την αρχετυπιι<ή μαγεία, η γυναίκα Θεωρείται πιο άξια από τον άνόρα, αφού ως Θrιλιι-
ι<ή αρχή είναι πιο επιρρεπής στη μαγεία και μπορει' να εξουσιόζει τα Λόα ευι<ολότερcι απ'

ό,τι οι άνόρες.

Οι ιερείς  της  Βουντού -ανεξαρτήτως  φύλου- είναι ταυτόχρονα και μαύροι μάγοι.  Για
τους Βουντουιαές δεν νοείτcιι λευκή χωρίς μαύρη μαγει'α.'Ετσι Θεωρούν λευι<ή μαγει'α όλες
ει<ει'νες  τις  πράξεις ι<αι τις  τελετές που φέρνουν ιtαλά και ευάρεστα αποτελέσματα.

Οι μάγοι-ιερείς γνωρίζουν τη μαύρη μcιγείcι, γιατί όεν μπορεί κάποιος να εξουσιάσει τα
Λόα, αν δεν γνωρίζει ι<αι τις όυο φύσεις  τους, ι<ι αι<όμη δεν γίνεται ιtάποιος  να ζητήσει χά-

ρη από κάποιο Λόα, αν όεν ξέρει να χρησιμοποιήσει το Κακό ι<αι το φόβο. Γενιι<ά η γνώση
του Κακού δεν όιαχωρίζεται από τη γνώση του Καλού στη Βουντού, αφού ι<αι τα όυο σιινθέ-
τουν την πραγματ1κότητα αλλά και την εξισορροπούν.

Η γνώση της Βουντού αποκτάται σταόιακά, καθώς οι μαθητευόμενοι ιερείς περνάνε από
τελετές  μύησης  ειόικού και ξεχωριστού χαραι<τήρα. Τα μυητιι<ά στάόια των μάγων-ιερέων

παρουσιάζουν πολλές διαφορές απ' αυτά των δυτιι<ών μάγων. Εν τούτοις, Οι εmρροές που

δέχθηι<αν ιtυρίως από τους Γάλλους αποι<ρυφιστές του  17ου ι<αι  18oιj cιιώνα είναι φανερές.

Ο πρώτος  βαθμός μύησης ονομάζεται  Ούι/α Μπο'σαλ,  όπου ο νεόφυτος  έχει ακόμη
εγκόσμια ι<αθήι<οντα.  Η  μυητική  όιαόικασι'α  ονομάζεται  Κόνζο,  διαρκει' πολλά χρόνια ι<αι

περιλαμβάνει πολλές  ειόικές  τελετές  μύησης.  Κατά το Κάνζο ο νεόφυτος  μάγος  μαθαι'νει

τους συμβολισμούς, τις κινήσεις ι<αι τα λόγια των τελετών.
Η πρώτη ειδική τελετή είναι cιυτή της  επαναγέννησrις,  ι<ατά την οποία κλειόώνουν τον

Ούνσι Μπόσαλ σε ένα δωματιάκι για περισσότερο από μια βόομάδα.  Το δωματιάι<ι αυτό,
που μοιάζει με τάιρο, ονομάζεται  rζε'Jβο και ιι τελετή συμβολίζει το πέρασμα από το Θάνα-
το ι<αι την  ανάcπαση του  μυούμενου.  Οι  νεόφυτοι μάγοι μαθαίνοιιν στη  συνέχεια  πώς  να
αναγνωρίζοιιν ένα Λόα, πώς να το αποφεύγουν και πώς να το εξουσιάζουν.
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'Ενας άλλος βαθμός είναι τοιι Οίjνο] Βε'νΓελερ, όπου καθήι<Ον του μυημένου είναι να μά-

Θει το είόος της τροφής που προτιμάει το ι<άθε Λόcι ιtαι να βρει ζώα τα οποία Θα Θιjσιαστούν

σε μια επικείμενη τελετή, ενώ ο Οίjι;α Κοι;ζj'νιε είναι ο μυημένος μάγειρας των Θυσιών. Ο
Ούνσι Κουζι'νιε μαθαίνει για τα Θεραπευτιι<ά βότcινα,  τις  παραισθησιογόνες  ουσίες  ι<αι τα

δηλητήρια, τα ειόιι<ά σι<εύη ι<αι την επιλογή των φcιγητών.

Οι;να Κάνζο είναι η νεαρή γιιναίι<cι, η οποία με τη σαγηνευτική φωνή ι<cιι τα μαγιι<ά της

τραγούδιcι γοητεύει τα Λόα κcιι τα φέρνει στον τόπο της τελετής. Ο αμέσως επόμενος βαθ-

ιιός είναι του Οί;να για τους άνόρες ι<ι ο αντίστοιχος των γυναικών Οι;νγκε'νjjtον (ουν+γυ-
ναίι<α).  Οι;ιίσι σημαι'νει «νυμφευμένος με το πνεύμα» και μαζί με την Ουνγκένικον είναι οι
πιο επιρρεπείς στην έκσταση ι<ι έρχονται συχνά σε επαφή με τα Λόα.

Η Ουνγκένιιtον απαγγέλλει τα μαγιι<ά λόγια και με τα χέρια της  προσφέρει τροφή στα
Λόα. Ο ιλιγγιώδης χορός της, σε σιjνόυασμό με το μαγιι<ό τραγούδι της Ούνσι Κάνζο γοη-
τεύουν τα Λόα ι<αι στο τέλος, με τη βοήθεια του μεγάλου μάγου, τα εξουσιάζουν. Ο Λαjιλάς
είναι αι<όμη ένας βαθμός μύησης.'Ετσι ονομάζεται ο άνδρας βοηθός των μεγάλων μάγων,
ο οποίος ι<ατευθύνει τις τελετές με τη μουσιι<ή κcιι δημιουργεί τις  ι<ατάλληλες συνθήκες για

την απομάκρυνση των υλικών επιρροών την ώρα που πραγματοποιείται μια τελετή,  με τη
χρήση των παραισθrισιογόνων.

Η τελευταία μυητιι<ή τελετή ονομάζεται Μπροιίλε Ζjν. Ο μυημένος -ντυμένος στα λειjι<ά
ι<cιι μετά  από μια τελετουργική όιαδιι<ασία-παίρνει στα χέρια του ένα καυτό σι<εύος,  στο

οποίο βρίσιtεται τροφή για τα Λόα.  Αιιτή η ι<ίνιιση συμβολίζει το γεγονός  ότι,  γνωρίζοντας

πια τους  ι<ινόύνους  ι<cιι την οιjσία της μαγείας,  είναι έτοιμος  ι<αι ιι<ανός  να εξουσιάσει τον

ι<όσμο των πνευμάτων.
Ο μάγος-ιερέας ονομάζεται Οί;yκαν, ενώ η μάγισσα-ιέρεια Μάμjιο. Οι Ούγιtαν και οι

Μάμπο είναι τα πιο σεβαστά πρόσωπα της κοινωνίας, επειόή είναι οι κλειόοκράτορες των
πυλών - αυτοί δηλαόή που γνωρίζουν τα μονοπάτια που οδηγούν στις πύλες του αόρατου
ι<όσμου αλλά και που ξέρουν να τις ανοίγουν. Εκτός όμως του σεβασμού προι<αλούν και το

φόβο, αφού uις όιάμεσοι cινάμεσα στον ι<όσμο της ύλης ι<αι του πνεύματος αλλά και γνώ-
στες της μαύρης μαγείας-μπορούν να ι<ατευθύνουν τα Λόα με όποιο τρόπο Θέλουν.

Ειδιι<ότερα οι Μάμπο -που Θεωρούνται πιο επιόέξιες-σαγηνεύουν ι<αι υποτάσσουν τα
Λόα απόλυτα. Η φιλήόονη κι'νηση, το λάγνο βλέμμα ι<cιι ο ερωτισμός που αποπνέουν είναι
τα πιο βασικά όπλα τους για την υποταγή ενός Λόα. Ει<τός αυτού, ο ιερός χορός, το ξέφρε-
νο ξεφάντωμα κcιι η υrιοβόσι<ουσα ερωτιι<ή ένταση ειtστασιάζουν τις  γυναίι<ες  και τις  εν-

Θουσιάζουν, έτσι που η σεξουαλική συνεύρεση με τcι πνεύματα σε κάθε τελετή να Θεωρεί-
ται κάτι το φυσιολογιι<ό. Από το όνομά τους Μάμπο ι<αι τον ξέφρενο χορό τους, πήρε το όνο-

μά του και ο διάσημος ομώνυμος χορός, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά χορός επίκληοης
πνευμάτων.

Οι Ούγκαν ι<αι οι Μάμπο είναι γνώστες της μαύρης μcιγείας, ωστόσο ποτέ όεν τrι χρη-
σιμοποιούν για να προι<αλέσουν Και<ό, παρά μόνο σε ειδικές  περιπτώσεις κι αυτό για να
όιατηρήσουν την ισορροπία του κόσμου. Οι μαύροι μάγοι ονομάζονται Μπόjtορ, ενώ οι μά-
γισσες  Σόρσjερ. Πρόκειται για Ούγκαν ι<cιι Μάμπο που cιποποιήθηι<αν την καλή τους φύ-
ση ι<cιι αι<ολούθησαν το όρόμο των μαύρων Λόα. Οι Μπόκορ ι<αι οι Σόρσιερ δεν έχουν νcι-
ούς ούτε όμως και σταθερό τόπο διαμονής. Ταξιόεύουν από περιοχή σε περιοχή ιtαι προ-
σφέρουν  τη  γνώση  τους  σε  οποιQνόήποτε  τους  μισθώσει.  Τα  πιο  χαραι<τηριστιι<ά  μάγια
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τουςε]ναιερωτικάφι'λτρα,ΘεραπευτικάβότανqδηλητήριακαιοιπεριβόητεςκούκλεςΒου-
ντούπουιtcιταα<ευάζονταιαπόκερι'αναμεμιγμένομετρι'χεςήνύχιατουατόμουrιουΘαπά-
Θεικαι<ό.Μ'αιιτόντοντρόποόένουντοάτομομετnνι<ούιdακαιό,τιπαθαι'νειηκούκλα,με-
ταδι'όεται στον άνθρωπο.

ΟιΜπόκορι<αιοιΣόρσιερστηιιαγείατουςχρησιμοποιούνόλαταΛόα-καλάι<αιι<Cιι<ά
ανεξαιρέτως- επειδή γνωρι'ζουν ότι «το Και<ό γυρι'ζει σ' αυτόν που το έαειλε» και ει'ναι οι

μόνοι που ασχολούνται ενεργά ι<αι φανερά με τη μcιύρη μαγει'α.
Qστόσοοιπιοτροιιεροι'απ'όλουςτοιιςμάγουςτηςΒουντούει'ναιοιΚαιιλάrας,οιμάγοι

πουανήκουνστημυστιι<ήεταιρι'αΜπιζάνγκο.Ηεταιρι'ααυτήδημιουργήθηι<εαπότουςΟύ-

γκcW κατά την περίοδο των επαναστάσεων για  να αντιμετωπι'σει ι<cιταρχήν το όιωγμό τrις
Βουντού,αλλάι<αιγιαναπροκαλέσεικαι<ό,μέσωτηςμαύρηςμαγει'ας,Cπουςcιποιι<ιοι<ρά-

τες. Η χρόνια εναΦtόλιιση ιιε τη μαύρη μαγεία τους μεταμόρφωσε στους rιιο αόι'σται<τοιις
ι<αιΘανατrιφόρουςμάγους.Ει'ναιαυτοίιιουι<ατέχουντιςμυστικέςιιραι<τικέςμετιςοποίες

μπορούνναμεταιιορφώσουνκάποιονσεζόμm.Δεναποι<αλύπτονταισει<ανένανι<ι,όταντο
ι<άνουν, έχουν πρώτα λάβει τα κατάλλιιλα μέτρα ασφάλειας.

ΑυτόςπουΘατουςζrιτήσειμιαχόρηυυνήθωςνασκοτώσουνι<άποιον-βρι'σκεταιήδη
στο όρόμο του Θανάτου, αφού αμέσως τον υποτάσσουν αο Λόα του Μπάρον Σαμέντι. Από
ι<ει ι<αι ύστερα,  Θύμα ι<αι Θύτης  έχουν ένα μόνο κοινό πειιρωμένο:  το Θάνατο!  Μόνο που
στηνπερίπτωσητουΘύματος,οΘάνατοςει'ναιήακαριαι'οςήμεταμορφώνεταισεζόμπι,αλ-
λάζ&όιΊλαόήηφυσιολογικήροήτουΘανάτουμετηναφαι'ρεσηπρώτατηςψυχήςκαιμετά
του σώματος. Παράλληλα ο Θύτrις  αργοπεθαι'νει χωρι'ς  να το ξέρει ι<άτω από την υποταγή
στον Μπάρον Σαμέντι. Μ' αυτόν τον τρόιιο διασφαλι'ζουν τη μιιστιι<ότrιτά τους.

Η μεταμόρφωση του ανθρώπου σε ζόμπι γι'νεται μέσω μιας ειδικής τελετής ι<αι το cιπο-
τέλεσμαόενέχεικαμι'ασχέσημεταCιποσυνθεμέναι<αιανθρωπόφαyαπλάσματατουκινιι-

ματογράφοuΣτηντελετήαυτήνοΚαπλάταςφυλακι'ζειτομιι<ρόιtαλόάγyελοτουΘύματος,
όηλαδήτησυνει'όrισηι<αιταπροσωπικάχαρcικτηριστιι<άτrιςψυχής.'Ετσιοάνθρωποςσυνε-

χι'ζει να ζει,  μόνο που όεν έχει αναμνήσεις  και προσωπιι<ά χαρακτηριστιι<ά,  είναι όrιλαόή

ένα άψυχο ζωντανό σώμα.
Ηψυχήσυνήθωςφυλακι'ζεταισεέναδοχε]'οκαιμετάαπόι<άποιοχρονικόόιάστημα,την

εmστρέφουνστονάνθρωποπουτηςανήκει,ενώάλλεςφορέςτηνι<ρατάνε,ώστεναμηνπά-
ει στη χώρα των νει<ρών ή να μη βρει ποτέ ανάπαυση.

Αν και τα ζόμπι συνόέονται κυρίως  με τιιν α.ι.τινή παράόοση,  ο όρος  ίο'μιιJ αυτός  κα-
Θαυτόςπροέρχετcιιαπότηναφρικανιι<ήλέξηnzαmbι.,πουσηιιαι'νει«σκλαβωμένοπνεύμα».
Συyγενήςτηςει'νcιιηλέξηΖΌmbe,ηοποίαχρησιμοποιείταιαπότουςΖουλούγιατηνπερι-

γραφή του ανθρώπου ο οποίος ει'ναι σώματι κCu πνεύμcιτι υποδουλωμένος στη Θέλrιση του
Σcιμάνου  που  τον ελέγχει.  Σε cιφρικcινιι<ούς  Θρύλους,  ιδιαι'τερα στο Κονγκό,  σιιναντά ι<cι-

νει'ςαρι<ετέςφορέςτομοτίβοτουνεκρούπουεπιστρέφειπαράτηΘέλησήτουστηζωήύcπε-

ρα από ι<άποια σι<οτεινή τελετή για  να  υπηρετήοει ι<άποιο όαιμονιι<ό μάγο.  Ο δυτικός  ι<ό-
σμος, ωστόσο, γνώρισε τα ζόιιπι όχι από το Κονγκό, αλλά cιπό τιιν Α.ι.τή...

Οάνθρωποςπουγι'νεταιζόμπιμοιάζειμενει<ρόςκαιοισυγγενει'ςτου-τιςπερισσότε-

ρες φορές-τον Θάβουν ζωντανό. Απ' αυτό το γεγονός βγήκε ι<αι η εικασι'α ότι οι Βουντοι+
ιστέςιιιστεύουνστηνανάστασηνεκρών,ιtότιτοοποι'οφυσιι<άόενιαύει.Ημεταμόρφωση
ενός  ατόμου  σε  ζόμπι  από πολλούς  Θεωρει'ται  ότι  οφείλεται  στα  όυνατά  ναρι<ωτικά  που
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χρησιμοποιούν οι μάγοι για την παρασι<ευή τrις ουσι'ας  (cοΗρe ροUdre), την οποι'α δι'νουν
στοΘύμαναπιει.Αυτήηοιισι'αει'ναιτόσοτοξικήπουμπορει'ναεπιφέρειπραγματιι<όΘόνα-
το.Qστόσοι<cινει'ςδενγνωρι`ζειταcιι<ριβήσυστατικάτης,αφούοιμάγοικρατάνεκαλάφυ-

λαγμένη τη συνταγή.
Έρευνες  που  έγιναν  έδειξαν  ότι  cιποτελει'ται  από  φυτιι<ά  ι<Cιι  ζωιι<ά  στοιχει'α,  αλλά  ι<αι

απότοόηλητήριοενόςΘαλάσσιουβατράχου,τοοποι'οει'ναιιαιjρόπαραισθησιογόνο.Ηδη-
λητιιριώδηςαυτήουσι'αονομάζεταιrειροόοrοξινπ(Θανατιιφόρατοξι'νημεει<ατονταπλάσια
ισχύαπότοι<υανιούχοάλας)ι<αιβρι'σκεταιστοόέρμακαιτοσυι<ώτιτουβατράχου,αλλάι<αι

σεμεριι<άει'δητροπικώνψαριών.Αρκει'μιακαρφι'τσαπουηκεφαλήτrιςέχειβουτrιχτει'σε
καθαρήτετροδοτοξι'νηγιαναπροι<αλέσειτοΘάνατοενόςενήλιι<ουάντρα!

ΤοΘύμαμόλιςφάειήπιειτοπαρασι<εύασμα,παραλύειι<αιπέφτεισεβαθύι<ώμα.'Ολες
οιζωτιι<έςτουλειτουργι'εςεξcισθενούντόσοπουμοιάζειμενεκρόιΑντοβροιινσυγγενει'ς

ήξένοιτοΘάβοwανόμωςτοιtρατήσουνοιμάγοιτοκλειόώνουνσετάφοήσει<άποιοσκο-
τεινόδωμάτιο.'ΟτCWτοζόμπιξυπνήσειμέσαστοντάφο,τοσοκει'ναιτόσοιΦtυρόπου-σε
συνδυασμό με  τις  παραισθήσεις-τρελαι'νεται  εντελώς. Έτσι όταν αφεθει' ελεύθερο,  ει'νcιι
πραγματικά ένας άνθρωπος χωρι'ς  ψυχή...

ΜΑΚΟγΜΠΑ ΚΑΙ ΣΑΝΤΕΡΙΑ
'Οπως  cιναφέρθηι<ε  παραπάνω,  οι  σκλάβοι  από  τη  Δcιχομέη  μεταφέρθηι<αν  οπουδήποτε

χρειαζότανηάμισθηεργασι'ατους.ΟιεmρροέςπουδέχθrικεηΘρησι<ει'ατωνΓιουρούμπα
σχετίζοντcιιμεταΘριισι<ευτιι<άκCιιι<οινωνιι<άέθιματωνόουλοκτητών(π.χ.ηΒουντούτηςΑ.ι.-

τήςι<αιτηςΝέαςορλεάνηςεπηρεάσθηι<εαπότουςΓάλλους).'Ετσισυναντάμετοαρχιι<ό

αφριιtάνιι<οΘρrισι<ευτικόόόγμασεπολλάμέρητουι<όσμουμεάλλοόνομακαιμεπολλές
παραλλαγές.

Στη  Νότια  ΑμεριΊ<ή,  για  παράδειγμα,  έχουμε  τρεις  παραλλαγές  της  Γιουρούμπα,  ιιου
στηΒραζιλι'αονομάζεταιJίανιόμπλε.ΗΚαντόμπλε,πουέχειεπηρεαστει'απότουςΠορτο-

γάλοιις,τουςΊνι<αςι<cιιτουςιΘαγενει'ςτουΑμαζόνιου,ονομάζεταιMαjtώμπα.ΗΜαι<ούμπα
ει'ναιτοι'διοφυσιολατριι<ήκαιβασι'ζεταισετρειςcιρχές:τονέρωτα-γονιμότητα,τιινυγει'α-

Θεραπει'αι<αιτοΘάνατο-μετάβασητηςψυχής.,ενώέχειεπηρεασθει'cιρι<ετάι<αιαπόrοΒι-

ΡλjόrωνJ7ι/ευώwτουΓάλλουπνειιματιστή'ΑλανΚαρντέι<,πουγράφτηκετοΙ856καιοιπι-
στοι' Θεωρούν ιερό βιβλι'ο!

ΗΗΜο:::πύάμ\=τ=Ξ:.Ξ{Ξ:^Τα^':Ξ_bυ_?_?Ξ_άbε^ς=`Τηλ,εΉκήουμπόντακαπημαύρηΓκουινμπά.
νrα.ΗΟυιιπάνταέχειωςεπι'τοπλει'στονΘηλυκάπνεύματαπουονομάζονταιΠομπαΓζι'ρα,
ΟιμάγοιτηςονομάζονταιΜι7αμι7αλο'ακαιοιμάγισσεςΜάμπο.

Τέλος,ένααι<όμαπαρακλάδιτηςΓιουρούμπαδιασώζεταιστηνΚούβα,μετοόνομαΣ.α-
νrερι'α.ΗΣcιντερι'αέχειι<ιαυτήιινεύματcι,τααφρικανιι<άΟρι'σα,ταοποι'αοισκλάβοιταύ-

τισcιν με τους  ι<αθολιι<ούς  αγι'ους  (αάwος στα Ισπανιι<ά απ' όπου ι<αι το Σαντερι'α).  Οι ιε-

ρει'ς-μάγοιτιιςΣαντερι'αονομάζονταιΣανrε'ρος,ενώοαρχιερέαςΛ4παμιιαλάο.ΗΣαντε-
ρι'αβασι'ζεταιι<ιαυτήστηιιcιγει'α,ταόόγιιατατrιςόμωςει'ναιπερισσότεροπαραφθαρμένα
ι<αι επηρεασιιένα από τους ι<αθολικούς Ισπανούς.

Βουντού,Μακούιιπα,Σαντερι'αει'ναιοιΘρησι<ει'εςπουενώνουντιςλcιτρευτιι<έςόοξα-
σι'εςτηςαρχέγονrιςΑφρικήςμεαυτέςτουπαλαιούι<όσμουτιιςΕυρώιιιις,μέσαστιςσύγ-

χρονεςπόλειςτουνέουκόσιιουτηςΑιιεριι<ής.Λι'γοηεξωτικήτουςυφή,λι'γοηαπάνθρωπη
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συμπεριφοράτωντελετώντους,δημιούργησcwσταμάτιατουσύγχρονουόυτιι<ούανθρώπου

μιαεσφαλμένη«κακή»εικόνα.ΈτοιακόμηκαισήμεραστηCπυγνήεποχήτrιςπληροφορι'ας,
οιτελετέςι<αιοιδοξασι'εςτηςΒουντούει'ναιγιατιςεκλεπτυσμένεςσυνήθειεςι<αια<έψεις

μας -το λιγότερο-απολι'τιστες ι<αι πρωτόγονες.Ίσως όιιως, πάνω cιπό όλcι, να ει'ναι πον
τεχνοκρατικόκcυσιιναισθηματικάαπρόσωποκόσμομας-απλάκαιμόνομαyιjGε'ς!





.:`ς-..ι,:`::,.:::Ξt.:.`±'\Ξ`Ξj*ς:Ψ:ξ+ίίi``Ι,\j
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ΝΙΚΟΣ   ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ

ΜΑΓΙΚΑ  ΒΙΒ^ΙΑ

υχνά,  λέμε μεταφοριι<ά ότι τα βιβλι'α  ει'ναι  «πύλες» που  οόηγούν σε άλλους  ι<ό-

σμους. 'Ομως για ορισμένα βιβλίcι η παραπάνω όήλωση ισχύει ι<υριολεκτιι<ά. Μι-
λάμε βέβαια για ι<άποια από τα σημαντιι<ότερα μαγικά συγγράμματα, που φcιίνε-

ται να παρεχουν στον κάτοχό τους τη όυνατότητα, όχι μόνο να ταξιόεύει με τη φcιντασίcι του
σε άλλους κόσμους αλλά ι<αι νcι επικοινωνεί μαζί τους, γεφυρώνοντας το Ορατό με το Αό-

ρατο. Αυτός είναι άλλωαε κcιι ο λόγος που τέτοια βιβλι'α Θεωρήθηι<αν πcινίσχυρα κι έγιναν
Θρυλιι<ά στο πέρcισμα του χρόνου.

Αναφορές για μαγικά βιβλία υπάρχουν σε όλες τις παραόόσεις. 'Ομως πόσα από αυτά
είναι υπαρκτά; Ας επιχειρήσουμε μια απόπειρα εξερεύνηοης, προσπαθώντας να ι<αταγρά-

ψουμε τα πιο παράξενα στολι'όια της μαγικής βιβλιοθήιtης του ι<όσμου!

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ
Το C/d νj.cυ/ά Sd/οmοπι.S (Κλεjόι' rου Σολομώνrος) , η πασι'γνωστη Σολομων]+tη', είναι ανcιμ-
φισβήτητα το πιο φημισμένο αλλά ταιιτόχρονα ι<ι αμφιλεγόμενο ι<ει'μενο τελετουργιι<ής μα-
γει'ας. Η παράόοση αποόίόει τη συγγραφή του στο βασιλιά Σολομώντα και το ι'όιο το βιβλίο
Θεωρει'ται  ένας  από  τους  αρχαιότερους  ι<αι  πληρέστερους  «Οόηγούς»  για  την  επίκλιιση

πνευμάτων.
Κατά  ι<αιρούς   έχουν  παρουσιαστεί  διάφορα  κει'μενα  με  το  γενιι<ό  τι'τλο   C/ανjcίj/d

Sa/οmοπj.S,  όμως  ελάχιστα  από αυτά ει'χαν έστω ι<αι μικρή σχέση  με το αυθεντιι<ό βιβλίο,

αντι'γραφα του οποίου φυλάσσονται σε κάποια μουσεία ι<αι βιβλιοθήι<ες.
Η πρώτη cDtετιιtή ιστοριι<ή αναφορά, έγινε από τον Εβραι'ο ιστοριιtό Ιωσήφ Φλάβιο, τον

1ο μ.Χ. αιώνcι, Ο Φλάβιος ι<άνει λόγο για ένα βιβλίο με οδηγι'ες  για την επι'κληση φθορο-
ποιών πνευμάτων,  συγγραφέας  του  οποι'ου  Θεωρει'ται ο  βcισιλιάς  ΣΟλομώντας. Χάρη  στη

βοήθειά του, Ο Εβραίος μάγος Ελεάζαρ ι<ατάφερε να εξορκι'σει όαιμόνια μπροστά στα μά-
τια του αυτοκράτορα Βεσπασιανού.

Η επόμενη ιστοριι<ή αναφορά που  πιΘcινώς  να σχετίζεται με αυτό,  έγινε σχεόόν όέκα

ΙΕΕ
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cιιώνες αργότερα cιπό τονΈλληνα ιστοριιtό Μιχαήλ Ψελλό.  Τέλος ο Βυζαντινός  ιστοριο-

γράφοςΝικήταςΧωνιάτηςμάςπληροφορείyιαέναμαγιι<όβιβλι'οπουει'χετοντίτλοΣο-
λο/jωνjjφ'.Τοβιβλι'οcιυτόβρισκότανστιινκατοχήτουΙσαάκΑcιράν,μάγουι<αιδιερμηνέα
cινcιτολιι<ών  γλωσσών που  έόρασε στην  αυλή  του  βυζαντινού  αυτοκράτορα  Μανουήλ Α`
Κομνηνού.

Αυτέςοιτρειςιστορικέςανcιφορέςει'ναικcιιοιμόνεςπουέχουμεμέχριτιςαρχέςτου

Ι3ουαιώνα,οπότειtcιιοιπιιγέςπουι<άνουνλόγογι'αυτόcιυξάνονταιραγδαία.'Ομωςπλέ-

ονούτεαξιόπιστεςμπορούνναΘεωρrιΘούνούτεβέβαιαμπορούμεναπούμεμεσιγουριά
ότιέχουνσχέσημετοαυθεντιι<όC/aνjcυ/αSa/οmοπι.S.Γιατι'απότηνεποχήαυτήν,οιφήμες

για το βιβλι'ο ι<αι τις ιδιότητές του cιρχι'ζουν να οργιάζουν.
Μπορει'τοι'όιοτοόνομάτουκαιηπαράδοσηναcιποδίδουντοC/aw.czj/dSά/οmο77j.Sστο

Θρυλικόβασιλιά,όμωςστηνπραγματικότηταόενμιιορούμεναει'μαστεβέβαιοιγιατηντCιυ-
τότητα του  συγγραφέα του.  ΠιΘανότατα ο κύριος  όγι<ος  των χειρογράφων να προέρχεται
αιιόένασύνολοπαραόόσεων,πουχρησιμοποιήθηι<εήαποι<αλύφθηι<εαοΣολομώντα.

Είναι  όμως  Φtεόόν βέβαιο  ότι  το  CιρχιΊ<ό  ιtει'μενο  όιανθι'στηκε με  πολλές  προσθήι<ες,
πουωtετι'ζονταιμετημcιγιι<οΘρησι<ειJτικήπαράόοσητιιςευρύτερηςανατολιι<ήςΜεσογει'ου.
Απότολεξιλόγιοι<άποιωνεπικλήσεωνκαιτηόιάταξηορισμένωνιεροτελεστιών,μπορούιιε
να ανιχνεύσουμε όχι μόνο σημιτική cιλλά κcιι βαβυλωνιαι<ή προέλευση.  Παράλλιιλcι,  ει'ναι
προφανέςότιστιςσελι'όεςτουέχουνενσωματωθει'μεταγενέστερεςπροσθήι<εςπουέγιναν
απόΓνωστιι<ούςι<αιΚαμπαλιστές,μέσωτωνοποι'ωντοβιβλι'οέφτcισεστηόυ™<ήΕυρώπη,

ΤοC/αw.cα/dSa/οmοnjsέγινεγνωστόστηνΕυρώπηαπόχειρόγραφααντίγρcιφα,Πολλά
από αυτά σώζονται ως  τις  μέρες  μας σε μεγάλα μουσει'α ι<cιι βιβλιοθήι<ες.  Συχνά τα αντι'-

γραφα αυτά όιαφέρουν πολύ μεταξύ τους σε σχέση με τη διάταξη των όιαγραμμάτων που
περιέχουν, όσο κcιι με το ι'όιο το κείμενο των εmκλήσεων.

Το αρχαιότερο γνωστό χειρόγραφο που σώζεται, φυλάσσεται στο Βρετcινιι<ό Μουσει'ο
ι<cιιει'ναιαπρόσmγιατοκοινό.Χρονολογει'ταιαπόταμέσατουΙ2ουαιώναι<cιιείναιγραμ-

μένο στα ελληνιι<ά.  Η πρώτη τυπωμένη έκδοση έγινε στη  Ρώμη το  1629,  ήταν όμως  περι-
ι<ομμένησετέτοιοβαθμό,ώστεναμηΘεωρει'ταιαξιόλογη.Τηνπλέοναξιόλογημετάφρασή
τουστααγγλιι<άέι<ανεομυστικιστήςιtαιιόρυτιι<όμέλοςτουΕρμητικούΤάγιιατοςτηςΧρυ-

σήςΑυγής,ΜαιtΓκρέγι<ορΜάθερςβασισμένοςσεγαλλιιtάι<αιλατινιι<άχειρόγραφα.

ΤοC/ανjcu/αSa/οmοπjS-ήΒjβλι'οrου4jαβόλουόπωςτοαποι<cιλούσανοικληρικοι'του
Μεσαι'ωνα-απαγορεύτηκετο1559απότηνΙεράΕξέτασηως«έργοεπιι<ι'νόυνο».

Ένα  άλλο  «μαύρο»  βιβλι'ο  που  αποδι'όεται  στον  Θρυλικό  Εβραι'ο  βασιλιά,  είναι  το
Τ`:s::ι::`:nυτ`.saTΙnΟ::ιnl:s^.(.Δ.ιΞ_Θ^:,ττουΣολ?μώνταDι™έσ;;;ξες-:οrυ-.:ερ',ξ;:;τυ:Λ;:πυτέ;:.
ρήστοιχει'αγιατηζωήτου,ι<αθώςκαιοτρόποςμετονοποι'οαπέκτιισετομαγικόδαχτυλι'όι
που έγινε το ι<υριότερο όργcινο επι'κλησης όαιιιονικών πνευιιάτων.

Τοπερι'εργοαυτόι<ει'μενοι'σωςΘαμπορούσεναΘεωρηθει'ωςμιααπλήμυθιστορηματι-
ι<ήβιογραφι'α.'Ομωςτοπλήθοςτωνπλιιροφοριώνπουπcιρέχειγιαιιαραδοσιακέςμαγικές
τελετές,τοι<ατατάσσειανάμεσαστα«μαύρα»βιβλι'α.Ίσωςει'ναιτολειιτομερέστεροεγχει-

ρι'όιομαγείαςσεό,τιαφοράστηναποπομπήτωνπνευμάτωνμετάτοπέραςτηςιιcιγικήςτε-
λετής.Παράλλrιλα,ιιεριέχειλεπτομερέαατεςπεριγραφέςτων36πνευμάτωνπουαντιαοι-
χούν στους όεκανούς του Ζωδιαι<ού.

ΠιΘανότcιτα  το  ΓeSfaj7]enfίίm  sa/οj7!ο™.S  να  αποτελούσε  συμπλήρωLια  του  C/dν7.αί/a
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sά/οιποm.s ή  του  [emegeίhοJ],  ενός  άλλου  γνωστού  βιβλίου  μαγει'ας,  στο  οποίο  γι'νεται
αναφορά cιμέσως πcιρcικότω. Σι'γουρα πάντως οι τελετουργίες nου περιγράφονται στις σε-
λι'δες του συνδυάζουν υποόειγματικά τα εβρα.ι.κά μαγιι<ά συστήματα με τα βαβυλωνιαι<ά ι<αι

τα αιθιοπικά.

Τα αρχαιότερα γνωστά αντι'γραφα, ει'ναι γραμμένα στα ελληνιι<ά και χρονολογούνται

μεταξύ του  Ι ΟΟ και 400 μ.Χ. 'Ομως ει'ναι βέβαιο ότι το πρωτότυπο κείμενο ήταν πολύ προ-
γενέcnερο.

Η πρώτη έντυπη έκόοση του  resίαmer]fίjm Sd/οmοπjS έγm στα μέσα του  19oυ αιώνα
cιπό  τον  Φλεκ ι<αι ήταν μετάφρcιση  στα  γερμανιι<ά  ενός  αρχαι'ου  ελληνιι<ού  αντιγράφου,
Cιποτέλεσε όε την πηγή των λιγοστών μεταγενέστερων εκδόσεων. Μια όεύτερη έι<δοση κι+
ιdΟφόρησε αην Αγγλι'α το 1898, από τον Κόνιμπιαρ ι<αι μια τρίτη ι<αι τελευται'α έκόοση, απ'

όσο γνωρι'ζουμε, ακολούθησε Cπα ρωσιι(ά στα τέλη της πρώτης όεκαετίας του 20ού αιώνα.
Σήμερα   σώζοντcιι   τουλάχιστον   όυο   χειρόγραφα   αντι'γραφcι   του    reSfάmeJ]fίjm

Sd/οmοnj.S, ενώ ανεπιβεβαι'ωτες πληροφορι'ες ι<άνουν λόγο για αντι'γραφα του βιβλίου που

φυλάσσονται σε ελληνιι<ά μονcιαήριcι στον 'Αθω!
ΤΟ9ΡΞ^™ξLemegethοn(Λεμέγεθον9είνα\γνωστ6κσ\ωςLeSseικeγοίsοιοmοnι«ng

(_Μικρό φειbί του Βασιλιά Σολομώνταη ή ΒοοΚ ο[ sρiιitS (Βιβλίο των Πνευμάτωνο. Ονσμξ-
ζεται αι<όμη ι<αι  Gοefι.a (από την ελληνική λέξη  yοηΓεj'α, ένα ει'δος μεσαιωνιι<ής Νει<ρομα-
ντείας).  Πρόι<ειται  για ένα  εγχειρι'διο που  περιέχει  συμβουλές  για τον τρόπο όιεξαγωγής

μαγιι<ών τελετών κι επικλήσεων, καθώς ι<cιι οόηγίες για την κατασκευή του μαγικού κύκλου,
τη χρήση των πενταyράμμων ι(αι την cπιλογή των ι<ατάλλrιλων σφραγίόων που αντιστοιχούν
στα πνεύματα. Περιέχει επι'σης πληροφορίες για τα ονόματα, τους βαθμούς, τις κατηγορι'ες
αλλά ι<αι τις πιΘανές μορφές με τις οποίες μπορει' να εμφανιστούν τα αι<άθαρτα πνεύμcιτα.

Οιόαιμονικέςοντότητεςπουπεριγράφονταιστο[emegeίάοnείναι72,γεγονόςπουμcις
επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι το βιβλι'ο έχει δεχτεί σημαντιιtές  επιρροές  από την παρά-

όοση της ι<αμπαλιcπικής μαγείας  (σύμφωνα με την ι<αμπαλιcπική παράόοση 72 είναι τα αγ-

γελικά ονόματα).
Η συγγραφή ι<αι αυτού του βιβλίου αποόι'όεται στον βασιλιά Σολομώντα. 'Ομως η εγι<υ-

ρότηταενόςτέτοιουιαυρισμούόενμπορει'παράναπαραμένειανεπιβεβαι'ωτη.Ηπαράόο-
ση όπως και ο πρόλογος του ίδιου του βιβλίου πάντως επιμένουν ότι, χρησιμοποιώντας τα

μαγικά τυπικά που περιέχονται στις σελι'δες του, ο Σολομώντας κατάφερε να αιχμαλωτι'σει
κcn να υποτάξει μεγάλο αριθμό δαιμονικών πνευμάτων.

Ει'ναι σχεδόν βέβαιο ότι το ΙemegeΙfιοn χρησίμευσε ως ιιιιγή πολλών άλλων «μαύρων»

βιβλι'ωνπουεμφανι'στηκαντο17οκcιιΙ8οαιώνα.Τιινπερίοδοαυτήν,το1esserΚeyείχεκα-
ταστει' ήδη Θρυλικό ιtcιι Θεωρούνταν το πλέον απαραίτητο «εργαλει'ο» των επι'όοξων μάγων.
Ανάμεσα Cπους λι'γους εκλεκτούς που μπόρεσαν να αποι<τήσουν κάποιο αντι'γραφό του, συ-

γκαταλέγονται ονόματα όπως αυτά του μεγάλου Γερμανού αλχημιστή Κορνήλιου Αγρίππα
ι<αι του ΚΟλίν ντε Πλανσί.

Οι έντυπες ει<όόσεις του [emegeίήοn είναι σπανιότατες. Αυτό πιΘανώς να οφείλεται σε

μια ιδιομορφία που παρουσι'αζε η χρήση του: όποιος ήθελε να το χρησιμοποιήσει, έπρεπε
πρώτα να το αντιγράψει σε παρθένα περγαμηνή. Με αυτόν τον τρόπο πιστευόταν ότι το αντί-

γραιρο φορτιζόταν συναισθηματιι<ά ι<αι γινόταν αποτελεσματιιtό.
Στις  πολλαπλές  αντιγραφές  οφείλονται  προφανώς  και  οι  πολλές  παραλλαγές  ιtcιι

20'
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όιαφοροποιήσεις όσον αφορά τα ονόματα των όαιμόνων, που συναντάμε στα εναπομει'να-
ντα χειρόγραφα αντίγραφα.

Στις   μέρες   μας   πολλοί  ιόιώτες   αξιώνουν   ότι   κατέχουν   ι<άποιο   αντίγραφο  του
[emegeίf]οπ. Ουσιαστιι<ά όμως μπορει' να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ιιόνο δυο αντιγράφων, τα
οποία φυλάσσονται στις βιβλιοθήκες του Λονόίνου ι<αι του Παρισιού.

GRΙΜΟRΙυΜ νΕRΙJΜ ΚΡ`1 GRΑΛΓD GRΙΙνΓΟΙRΕ
Η λέξη grι.mοι.re είναι παράφρασrι τιις ελληνικής λέξης  γραμμαΓιjttί (grammaίre) και ανα-

φερόταν σε βιβλι'α για τις προληπτικές μάζες του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, που πε-
ριείχαν οδηγίες για εντοπισμό Θησαυρών, επι'κληση όαιμονικών όντων ι<.ά. Κάποια γνωστά
από τα βιβλι'α αυτά -που ουσιαστιι<ά ήταν παραφρασμένα ι<αμπαλιστικά ι<αι μαγιι<ά ι<είμε-

να-ήταν το Der Rοίe Οrαche (Ο Κόκκινος Δράtος), που μέχρι κcιι τον προηγούμενο αιώνα
bιαβαζόταν cmό κύκλους ανρcnών, το LeS ΑdmίιabΙeS SecΓets d' ΑΙbeι.t 1e Gι.and (Τα Θαυ-

μασrά  Μί;σπιGά  Γοι;  Μεyάλου ΑλΡε'ρΓου),  που  ει<δόθηι<ε  το  1791,  το  1818  ι<cu  το  1840,  το
Εnehmenοn Leοnίs Ρaι.ae (1|4Ο, Ρώμτ\) κ.ά.

Ανάμεσά τους ήταν ένα περιζήτητο βιβλίο τελετουργικής μαγείας : το Grτ.mοrjίjm νerυm

(Αληθε'ς  rριμόριο).  Πρόιtειται  για  ένcι  σύγγραμμα  απροσδιορίστου  ηλιι<ίας  κι  αγνώστου
συγγραφέα, που ωστόσο Θεωρήθηι<ε από τους αποκρυφιστές του 19oυ αιώνα ως ένcι από τα
καλύτερα «μαύρα» βιβλι'α.

'Ισως η μεγάλη φήμη που απέκτησε το Grjmοrj.ίιm  νerί]m να οφείλεται cπο γεγονός ότι

περιέχει λεπτομερέστατες πληροφορι'ες για όλα τα Θέματα που αφορούν την τέχνη της μα-

γείας. Απευθύνεται συνεπώς σε ανθρώπους που όεν έχουν χρησιμοποιήσει ι<άποιο από τα
άλλα «μαύρα» βιβλία ή είναι εντελώς αμύητοι στις μαγιι<ές τέχνες. Το γεγονός αυτό το κα-

Θιστά περισσότερο «εύχρηστο» από όλα τα υπόλοιπα του είδους.

Το βιβλίο χωρι'ζεται σε τρίcι τμήματα που αφορούν τους χαρακτήρες ιtcιι τις σφραγίόες
των πνευμάτων, τα τυπιι<ά των επικλήσεων και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τα χειριcπεί
ο μάγος. Δι'νονται επίσιις όλες  οι οδrιγίες για την καθαγίαση πριν από την τελετή ι<ι ο τρό-
πος κατασκευής των σύνεργων της τέχνης. Τέλος, παρατίθεται μια μαι<ρά σειρά γητεμάτων
ι<αι μαγικών μυστικών.

Χειρόγραφα  αντίγραφα  του  Gπ.mοrJ.ίJm  νerίJm όεν  έχουν  ανεβρεθεί.  Το πcιλαιότερο

γνωστό σήμερα αντίτυπό του, τυπώθηκε πιΘανότατα στη Ρώμη ι<αι ει'ναι γραμμένο αα γαλ-
λικά. Στο εξώφυλλο του γράφει: «Από τον Αιγύπτιο Αλιμπέκ, στη Μέμφιόα,  1517». Η χρονο-

λογία που αναγράφεται είναι αποδεόειγμένα ψευόής, σύμφωνα με ανάλυση των τυπογρcι-

φικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την έι<όοση.  Το πιΘανότερο ει'ναι το αντι'τυπο
αυτό να τυπώθηι<ε περίπου στα μέσα του  17oυ αιώνα. Το ίδιο ιιιευόές μπορεί κάλλιστα να εί-
νcιι και το όνομα του συγγραφέα.

Αιtολούθησαν  αρι<ετές  επανει<όόσεις  στα  ιταλιι<ά  που  Θεωρούνται  πολύ  ιtαλύτερες,

αφού πρέπει να βασι'στηι<αν σε ι<άποιο όιαφορετικό ι<αι πληρέστερο κεfμενο. Ακόμη κCιι
σήμερα οι ιταλιι<ές ει<δόσεις του  1868 και  1880 είναι περιζήτιιτες στους  ι<ύκλους των απο-

ι<ρυφιστών.

Το Grand Grj.mοjre (Με'yα Γρjιjο'ρjο) είνcιι ένα αι<όμη από τα μεταγενέστερα «μαύρα»

βιβλία που  περιέχουν τυπιι<ά τελετουργιι<ής  μαγείας.  Qς  συγγραφέας  του  φέρεται ι<άποι-
ος Αντόνιο ντελ Ραβίνο. Δεν είναι εξcικριβωμένο cιν το όνομα αυτό ει'ναι ψευδώνυμο που
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ιιαρcιπέμπει  στο  ι<cιμrιαλιστιι<ής  φύοης  περιεχόμενο  του  βιβλι'ου  ή  όντως  αφορά  ι<άποιο

υπαρΊ<τόπρόσωπο.Ει'ναιπάντωςβέβαιοότιοσυγγραφέαςτουGrandGιι.mοjπγνώριζετο
περιεχόμενο αρι<ετών προγενέστερων μαγιι<ών συγγραμμάτων, τμήματα των οποίων ενσω-

:,Ξ:.:.:Ξ_Ξ_ο±έΞΎοτου.,'.σως,γι'αυτ6ντρλ6γοτοGιandέrίmοιι;θ.έωρeίτζnέ--Ξ;:;έΞ=-ε=ι<είμενο σε ό,τι αφορά τη σύναψη συιιβολαίων με όαίμονες.
Τοβιβλι'οείναιχωρισιιένοοεδυοτμήματα.Τοπρώτομέροςπεριλαμβάνειλεπτομερέ-

στατα όλων των ειόών τις τελετοιιργιι<ές επικλήσεις όαιμόνων και αναλύει όιεξοόιι<ά τις ιε-

ραρχι'ες  ι<αι  τις  τάξεις  των  ι<αταχθόνιων  πνευμάτων.  Το  δεύτερο μέρος  ασχολει'ται  απο-
κλειστιι<άμεταει'δητωνσυμβολαίωνπουμπορει'ναυπογράψειοιιόγοςμει<άποιοόcιι'μο-
νcι, ώστε να επιτύχει κάθε λογής ανταλλάγματα ιtαι υπηρεσι'ες.

Η  χρονολογι'α  συγγραφής  του  Grαίid Gι.jmα.re παραμένει  απροσόιόριαηι  Η  πρώτη
έντυι]ηέι<όοσήτουέγινεπάντωςαηΓαλλία,στιςcιρχέςτου18ουcιιώναιΜέχρισήμεραόεν

έχειπιστοποιnΘείηύιιαρξη'κάποιουπρογενέστερουχειρόyραφουαντιγράφου.

GRΙΜΟRΙυΜΗΟΝΟRΙΙΜΑGΝΙΚΑ1ΒΟΟΚΟFΡΟwΕR
ΒοοΚ ο/Ροwer (Βιβλj'ο ιt7ς Δυ'ναjjf]ς) ονομάζεται το αγγλιι<ό χειρόγραφο του  Ι 8ου cιιώνα,
που  ανακάλυψε  ο  αποι<ρυφιστής   Σαγιέντ  Ιντριές   Σαχ,   ι<άτω  από  αόιευκρι'νιστες   πε-

ριστάσεις.  Κάτω από τον κυρι'ως τίτλο του χειρόγραφου ανcιγράφεται το όνομα Απrολ;ία-
rε'ρ,  ενώ  αιιν  εισαγωγή  όιευι<ρινι'ζεται  ότι  το  όνομα  cιυτό  ανήι<ε  σ'  έναν  μάγο  cιπό  την
Αδριανούπολη.

Πρόι<ειται  για ένα  ιtει'μενο τελετουργικής  μαγει'ας  με  ιιολλές  ι<αι  σημαντιι<ές  οδηγι'ες

γιατηδιεξαγωγήcπικλήσεωνκcιιτιςπλανητικέςαντιστοιχι'ες.Παρόλοπουηπροέλευσήτου
ει'ναιάγνωστη,οισυχνέςανcιφορέςCπονβασιλιάΣολοιιώνταπουπεριέχονταιστιςσελι'δες
του, ι<αθώς και τα τυnικά που περιγράφει, όεν αφήνουν Ί<αιιιά αμφιβολι'α για τη μεσανατο-
λιι<ή του προέλευση.

Στοι'όιοτοχειρόγραφοαναφέρεταιότιμεταφράστηκετο1727στααγγλικάαπόκάποιο
ελληνιι<όCιντι'γραφοενόςπcιλαιότερουχειρόγραφου.Οάνθρωποςπουτοαναι<άλυψεισχυ-

ριζόταν ότι η ελλrινική μετάφραση  έγM από κάποια ισλαμιι<ή ιιεταγραφή  ενός  άγνωστου
πρωτότυπου.ΟΣαχει'χεοόιιγrιΘει'στηνυπόθεσηαυτήναιιότογεγονόςότιτοόνομαΑπrολ-
jίαιε'ρ μοιάζει να ει'ναι παραφθορά του αραβικού Άμι7νr αλ Κανrι'ρ, που σημαίνει «Δούλος
του Παντοόύναμου». Το ΒοοΚ ο/Ροwer τυπώθηι<ε για πρώτη φορά το 1957.

Το Grimο:ίυm Ηοnοrίί Μαgnί (Γρι]ιόριο του Μεγόλου Ονίριοψ Θέ;ρείται ένα cm6 τα
cιποι<ρουστικότερα«μαύρα»βιβλι'αόλωντωνεποχών.Κιαυτόγιατι'σταπεριεχόμενότουσυ-

γι<αταλέγονται  μαγικές  πράξεις  ι<ι  εmκλήσεις  όαιμόνων,  οι  περισσότερες  από τις  οποι'ες
απαιτούν την τέλεση αιματηρών Θυσιών.

Η ιδιαιτερότητα του βιβλι'ου έγκειται στο ότι αναμιγνύει την καμπαλιστική μαγει'α με το
χριστιανιι<ότυπιι<ό.Τογεγονόςαιjτότουπροσόίδειιόιαι'τεραβλάσφημοχαραι<τήρα.Απότις

τελετές  που περιγράφονται στις  σελι'όες του, όεν ει'ναι λίγες εκει'νες που απαιτούν από το

μάγο να επιιtαλεστεί τον Χριστό ή την Παναγία για να επιτύχει την εμφάνιση ιtάποιου ακά-
Θαρτου πνεύματος.Ίσως αυτός να ήτcιν ι<αι ο κυριότερος λόγος που το Gn.mοrι.um ΗοιiοιΊ.j.
Mασnι' έγινε αντιι<ει'μενο συνεχών όιώξεων από την Καθολική Εκκλησι'α.

Τοι'όιοτοβιβλίοαποφαίνεταιότιγράφτηι<εαπότονΠάπαΟνώριοΓ',μεσι<οπό«οιυπη-

ρέτες της Εκκλιισίας να μπορούν να ι<αλούν ι<αι να προστάζουν τους όιαβόλους». 'Ομως
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είναιαόύνατονναεξαι<ριβωθείκατάπόσομπορει'ναει'ναιαληθήςαυτόςοιΦ{υρισμός.Σί-

γουρα  πάντως  ο  συγγραφέας  του  βιβλι'ου  γνώριζε  το  περιεχόιιενο  τόσο  του  C/ανι.cυ/a
sα/οmοfιjs όσο ι<αι του 1emege{hοίι, τμήματα των οποι'ων ενσωμάτωσε στην εργασι'α του.
Δεν αποκλει'εται μάλιστα η πιΘανότιιτα ο συγγραφέας να ήταν πράγματι ι<άποιος κληρικός,
που προσπάθιισε να ενσωματώσει τις χριστιανιι<ές ιεροτελεστι'ες στις τελετές  της  ι<cιμπαλι-

στικής μαγείας.

Το Grι.mοrι.υm Ηοnοrjι. Μαgnj. πιΘανώς να γράφτηι<ε αα μέσα του  Ι 5ου αιώνα. Η πρώ-
τη έντυπn έι<δοσή του στα λατινικά, έγινε Cπη Ρώμη το  1629. Η πλέον δημοφιλής επανέι<δο-

σή του ει'ναι αυτή που έγινε στη Ρώμη το  I 670, στη γcιλλική γλώσσα.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟγ ΑΜΠΡΑΜΕΛΙΝ ΚΑΙ ΤΟγ ΡΑΖΙΗΛ
Ένα αι<όμη βιβλι'ο καμrιαλιστικής  μαγει'ας  ει'ναι το  Τhe Sacred Λ7agι.c ο/ Αbra-Μe/ι.n ίhe
Μαge!ΗιερήψΞγείFτξΥΑμπραμελίντουΜόγουη.Ο_ςουγγραφέαςΞουτρίιομουα™ούέ;-
γου φέρεται ο Εβραίος Καμπαλιστής Αμπραμελι'ν ο Μάγος, που έζησε στη Γερμανι'α μετcι-
ξύ1362καιΙ460ιΤοβιβλι'οαυτόιιεριέχειμεθόδουςγιατrινεπίιdησητωντεοσάρωνδαιμο-
νικών οντοτήτων,  τις  οποι'ες  αποκαλει' «πρι'γιtιπες του ιtόσμου», ι<αθώς  επίσης  και πλήθος
άλλων επικλήσεων ι<αι συμβουλών για το σχηματισμό μαγιι<ών τετραγώνων.

Το συγκει<ριμένο βιβλίο Θεωρει'ται αι<όμη ι<cιι σήμερα ένα από τα πιο διιμοφιλή μcιγι-
κά συγγράμματα.  Η σημαντιι<ότητά του  υπερτονίζεται κι από το γεγονός  ότι τις μετcιφρά-

σεις  του σε όιόφορες  γλώσσες  επιμελήθηι<αν διάσημοι αποι<ρυφιστέςι  Η πρώτη αγγλική

μετάφρασήτουέγινεcιπότονΜcικΓκρέyι<ορΜάθερς,οοποι'οςεπιμελήθηι<εκαιτιινπρώ-
τη αγγλική έκόοση του βιβλΊ'ου το  1899.  Η πρώτη γαλλική ιιετάφραση έγινε από τον Ροζέ

Αμπελέν.

Το  περισσότερο  γνωστό  αντι'γρcιφο  είναι  γραμμένο  στα  Γαλλικά  ι<αι  Θεωρείται  πιστό
αντίγραφο του πρωτότυπου.  Φυλάσσεται στη  ΒίbΙίοtheqυe de Ι' Αrsenαι στο Παρίσι.  Πάνω

του ανcιγράφεται η χρόνολογι'α  Ι478, όμως πιΘανότατα αντιγράφηι<ε περι'που στα μέσα του
Ι 8ου αιώνα. 'Ολες οι μεταγενέστερες γνωστές μεταφράσεις βασι'ζοντcιι σε αυτό.

Τ?.,Β_οοΚοftheΑn?el,.Rαtzίel(ΡιβλίοτουΑγγέλουραζιήλ)bεΝetναmολύγνωcπόστουςδυτικούς  αποκρυφιστές.'Ισως  αυτό να οφει'λεται στο γεγονός  ότι δεν σώζετcιι ι<Cιμι'α μετά-

φρασήτουαπόταεβρα.ι.ι<ά.ΓιατουςΕβραι'ουςόμως-ι<αιιόιαι'τεραγιατουςΧασιόι'μ-Θεω-

ρει'τcιι  ως  ένα  από  τα  ιερότερα  και  ισχυρότερα  ι<είμενα  της  καμπαλιστιι<ής  παράόοσης.
Πρόκειται για ένα βιβλι'ο που  περιέχει μαγιι<ές  γραφές  κι ει<στατιι<ά οράμcιτα.  Οι  Εβραι'οι

πιστεύουν ότι το βιβλίο ει'ναι τόσο ισχυρό, που μπορεί να γιατρεύει αοθενείς, cιι<όμη και με
την απλή επαφή του στο προσι<εφάλι του πάοχοντος.

ΟΘρύλοςλέειότιοΘε.ι.κόςσυγγραφέαςτουει'ναιο'ΑγγελοςΡcιζιήλ,πουCπrινι<αμπαλι-
στική παράδοση cιντιπροσωπεύει τον άγγελο του μυστιιρίου. Η γνώση που περιέχει αυτό το

βιβλίο υποτίθεται ότι μεταβιβάσ[rιι<ε στον Αδάμ ι<cιι μέσω των απογόνων του έφτασε ως τον
Ενώχ, τον αρχιιγό τιις έβόοιιης γενεάς από τον Αδάμ ι<αι συγγρcιφέα του ομώνυμου βιβλι'-
ου της ΠαλαJάς 4jαθη'κπς, γι' αυτόν το λόγο άλλωστε ει'ναι γνωστό και με το όνομα Β]βλj'ο
rοί; Αόάμ.

Το ΒιΡλj'ο ιου Αyyε'λου Ραίιιί'λ είνcιι χωρισμένο σε τρι'α μέρη. Στο πρώτο περιγράφεται
λεπτομερώςηοργάνωσητουουρανού.Στοόεύτεροκαιτοτρι'τοόίνονταιοιειδιι<έςοδηγι'ες

για την κcιτασι<ευή φυλcιχτών ι<αι μια σειρά από ξόρι<ια.

•-.Ι.~.ΟΑΙ.ιΙΝΙΙΙ.ΙLΒm..
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ΒΟΟΚΟFΤΗΟΤΗΚΝΚΙΤΑΒΜΑ'ΑΝΙΑL-ΝΑFs
'Ξ^:Ξ::έ.μ.η_μ^α_Χ,ι:Ξ9:βλίοείνcΗκαπ.οειν\γμα`ικ6Βοοκοίτhοth(Βιβλίοτουθω®,mουσύμ.

φωνα με το Θρύλο έόωσε στους ανθρώπους ο ίδιος ο Θεός Θωθ ω οποι'ος στην αιγιιπτιαι<ή
παράόοσηταυτίζεταιμετονΕρμήτονΤρισμέγιστο,τrινενσάριtωσητουΠαγκόσμιουΝουι<αι
Δάσκαλο όλων των τεχνών και των επιαημών-, ότcιν τους όι'όαξε τη γραφή. Θεωρει'τcιι ότι
περιέχειτρομεράμαγικάμυστιι<ά,μεταξύτωνοποι'ωνσιινταγέςπουόίνουνστονμάγοτηόυ-
νατότιιτα  να  ανασται'νει νει<ρούς,  να ιιράττει  από Cιπόσταση,  να εξουσιάζει  τα  στοιχειακά

πνεύμcιτα,ναεπιι<οινωνει'μεταζώα,νασι<οτώνειαπόαπόστασηκαιπολλάαι<όμη.
Η πρώτη ιστορική αναφορά γι' αυτό το βιβλι'ο περιέχεται στον πάπιιρο  rΗι.js που μετα-

φράστrιι<ετο1868.Απόει<είμαθαι'νουμεότιτοΒιβλj'οrουΘωθκάηκεστηνπυρά,ότανοιμυ-
στικές του φόρμουλες χρησιμοποιήθηι<αν εναντίον του φαραώ. Ο Θρύλος όμως λέει ότι το

βιβλι'ο αυτό δεν μπορούσε να καταστραφεί από τη φωτιά.
'Ετσι το ξανασιινcιντάμε στα χέρια του γιου του Ραμσή Β', Κανουά. Εκτός  από αυτές  τις

όυοιστορικέςανcιφορές,ηπαράόοσηΘέλειτοΒjβλj'οrουΘωθ,στοταξι'διτουμέσαστοχρό-
νο να περνά από τα χέρια του Ερμή του Τρισμέγιστου ι<αι του μεγάλουΈλληνα μάγου του
Ι ου μ.Χ.  αιώνα Απολλώνιου του Τυανέα ιtαι να συγι<αταλέγεται ανόμεσα στα χειρόγραφα
της Βιβλιοθήι<ης  της Αλεξάνόρειας...

'`Ξ_:^:ά^λλ^Ο:?ΡΞiξνοrαΎικόρLβλίοeίναuοΚίtαbma'anΙΑ1-naίs(Βιβλίοτηςουσίαςτης

Ψυχη'ς). Ο Θρύλος λέει ότι το σύγγραιιμα cιυτό βασι'στηκε σε ι<άποιες πανάρχαιες μαyιι<ές

παραδόσεις  ι<αι ουσιαστιι<ά αποτελούσε συρραφή παμπάλαιων κειμένων,  ιρανιι<ής, βαβυ-
λωνιακής ι<cn ακ]<αόικής προέλευσης.

Μεταξύ των πολλών μυστικιστικών πληροφοριών που περιέχονταν στο εν λόγω βιβλίο,
ήτcw ι<ι ένα κεφάλαιο που ει'χε τι'τλο «Περι' της  Ιστορι'ας  των Αρχαίων;J. Το κεφάλαιο αυτό

ήτcιντοπιομυστηριώόεςκιέγινεαργότεραγνωστόωςαυτόνομοβιβλίομετοντι'τλοΒιΡλ;'ο
των Χαμένων Ονομάτων.

9ςσυγγραφέαςτουβιβλι'ουφέρεταιο'ΑραβαςαποιtριιφιστήςΓιακούμπιμπνΙσάκιμπν
Σαμπάαλ-Κιντι',πουέζησετον9ομ.Χ.αιώνα.'Ητανφημισμένοςγιατρόςκαινεοπλατωνιι<ός

φιλόσοφος, που έόρασε ι<υρι'ως στην αυλή των χαλιφών Αλ Μαμούν ι<αι Αλ Μουτασι'μ τrις
Βαγόάτιις.Λέγεταιότιει'χεσιιγγράψει265πραγματείεςπουασχολούντανσχεόόνμεταπά-

ντα.ΑνάμεσαστουςαποκρυφιστέςτουΜεσαίωνα,οαλΙ(ιντι'Θεωρούντανωςέναςαπότους
επιφανέστερους μυστικιcπές της Ανcιτολής ι<ι έμεινε γνωστός με το όνομα Αλια'ιJόι7ς.

Για  το  Jά.ίab mα 'αnj Α/-πa/s,  το μόνο  που  γνωρι'ζουμε ει'ναι ότι ιιετcιφράστηι<ε από τον
'Αγγλο φιλόσοφο Τζον Ντι  (Ι 527-1608)  για λογαριcισμό του  αυτοκράτορα ι<ι αλχημιστή ΡΟ-

όόλφουΒ'ιΚατόπινται'χνητουβιβλι'ουχάνονταιιtαιι<αμιάαναφοράγι'αυτόδενει'ναιγνω-

στή. Ο άνθρωπος που έιtανε ευρύτερα γνωστή τrιν ύπαρξη του βιβλι'ου, ήτcιν Δρ. Στανισλά-

ουςΧιντερστόισερ,στενόςφι'λοςτουΚαρλΓιουνγιt.'Ομως,όταντο1977οΧιντερστόισερπέ-
Θανε, πήρε μαζί του ι<αι το μυστικό αυτού του περι'εργου βιβλι'ου.

ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΟΙ[
'Εναπολύπcιράδοξοβιβλι'οπουμπορει'νασυγι<ατcιλέγειανάμεσαστα«μαύρα>>βιβλι'α,ει'-

ναι και το Μd//eυs Μα/e/jcamm ( Το Σφί;ρι' rων Λ7αyισσών), το σημcιντικότερο βιβλι'ο για
τη όαιμονολογία που  γράφτηι<ε ποτέ.  Η  παραόοξότrιτά  του  έγι<ειτcιι οτο γεγονός  ότι  ενώ

γράφτηι(ε  με  σι<οπό  να  εξυπηρετήσει  τις  ανάγι<ες  των  ιεροεξεταστών  κατά  τη  διάρι<ε]α
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τωνμαι<ροχρόνιωνόιώξεωντωνμαγισσών,οιπληροφορι'εςπουπεριέχειΦ(ετιι<άμετημα-

γείαείναιτόσοσιιμαντιι<έςιtCιισcιφει'ς,πουάνεταμπορει'ναχριισιμοποιιιθει'ωςέναπλή-

ρες εγχειρι'όιο απόκρυφων τεχνών.
ΤοMα//eυ§Mα/e/ι.cα™mεκδόθrικετοΙ486στηΓερμανι'α.Συγγραφει'ςτουήτανοιΧάM

ραΚράμερκcιιΤζέιμςΣπρένγι<ερ,ιεροεξεταστέςκαιΘεολόγοιτουΤάγματοςτωνΔομινι-
ι<ανών.Μέχριταμέσατου17ουαιώναει'χανγι'νειπάνωαπό40επανεκόόσειςτουCπααγ-

γλικά,  γαλλικά και ιταλιι<ά.

Ανκαιμεμιαπρώτηματιάτοβιβλι'οφαι'νεταιαπλάωςέναμνημειώόεςέργοσκοταόι-
σιιούuφούγράφτrιι<εμεσκοπόναγι'νει«οδηγόςπροςι<άθειεροεξεταστήστονπόλεμοκα-
τάτηςμαγει'ας»-ουσιααιι<άπρόκειταιγιαέναπλήρεςκαιπολύαξιόλογοεγχειρι'όιοπάνω
στιςαπαγορευμένεςμcιγιι<έςγνώσεις.Αυτόςήτανάλλωστεκιολόyοςπουέι<ανετοΛ4α//eUS

Ma/e/ι.cα™m  περιζήτιιτο  για  τοιJς  μεταγενέστερους  αποκρυφιcπές,  που  μπορούσαν  να

βρουνστ1ςσελ1'δεςτουκάθεεΊ'δουςπληροφορι'αγιατηντέχνητηςμαγει'ας.
Ολόκλιιροτοβιβλι'οει'ναιόοιιrιμένοσεμορφήερωταπαντήσεωνώστεναει'ναιπιοεύ-

χρηστcLκαιχωρι'ζεταισετρι'αμέρrι.Στοπρώτομέροςπεριγράφονταιόλεςοιιιαγιι<έςπρά-

ξειςοτκοποι'εςεπιόι'δονταιοιμάγισσες,cιναλύεταιορόλοςτουΔιαβόλουι<αιηαέσητου
μετιςμάγισσεςι<αιπροτει'νονταιτρόποιαντιμετώπισηςόσωνεξασκούντημαγει'Cι.Στοόεύ-
τερομέροςεξετάζεταιόιεξοόιι<άορόλοςτωνόαιμόνωνι<ιεπιπρόσθεταπεριγράφονταιοι
τρόποιμετουςοποίουςμπορούνναεισβάλουνστονι<όσμομαςι<αιοιτρόποιεκόι'ωξής
τους.Τοτρι'τομέροςαφοράτιςόιαόικcισι'εςπουπρέπειναακολουθούνταιι<ατάτηνανά-
ι<ριση και τη δι'κη των μαγισσών.

'Εναάλλοιιολύαξιόλογοβιβλι'ο,απόταπιοενόιαφέροντακαιπληρέστεραμέχριςσή-

μ(εορυαο:ν:οΧcώΔΡ:nΞnςnτμήα,:ετί:,:.:ε^:.:Ξ_α:.τ:,Τheψ_agυs.ίξ-ύί:γ;ς-;;':e'ι-eνs`Ξa:;n::;,Ρ:ςenΞ:ι
(Οί;ράwος4ιανοπιπ'ς)τουΦράνσιςΜπάρετ.(ΣημειώνουμεότιοερειJνητήςΜ.Σάμερς
ισχυρι'στηι<εότιγιατιςαπειι<ονίσειςπουόιαι<οσμούντοβιβλι'οοσιιγγραφέαςείχεγιαμο-

ντέλοζωντανάπνεύματα!)Εκδόθηι<εγιαπρώτηφοράστοΛονδι'νο,τονΙούλmτου1801ι<αι

μέσαcιπότιςσελι'δεςτουοσυγγραφέαςεπιδι'ωξεναπαρουσιάσειCποιtοινόμιαπολύσο-
βαρήι<αιολοκληρωιιένημελέτησχετικάμετημαγει'α,πράγμαπου,σύμφωναμεπολλούς
έγκυρους μελετητές, το πέτυχε.

Ηπρώτηέι<δοσητουβιβλι'ουαποτελούνταναπόδυοcιριστουρyημcιτιι<άτυπωιιένουςτό-

μους,γεγονόςπουώθησειιερικούςνακατrιγορήσουντονΜπάρετότιπι'σωτουκρύβονταν
κάποιοιισχυροι'mαόρατοιχρηματοόότεςι'Αλλοιτουεπέρριψαντηνευθύνηότιπεριορι'στη-
κε  Cπην  cιπλή  και  κατά  yράμμα  cιντιγραφή  βιβλι'ων  όπως  το  1emegeίhοfι,  το  περι'φrιιιο
Εmαπ'μερονήΤαΛΨώΣrαχ€ι'αιουΦλο'σοφουJ7ιάρο™μjιαιJοnουσώθηι<εκαιτιιπώ-
ΘηκεστοτέλοςτwέρwτουΚορνήλιουΑγρι'ππα,τοΛ/εκρομανιtκο'Οόι7yο'rουΠιάρο
'ΆkλΝμρ:πα::.Ξοα::mΡ=ς:nc::.1t+:.ΡΑh:1^Ξs^ο.έ_h::!Σ_`ξ;ι:--ί_-:Ξ±;;;:νΦμ;:::υφί:ςο)Πτγσουτοκυο::;:οcυ
Αyρι'ππα.'Ομωςάω{εmμετιςόποιεςεπικρι'σεις,ΟΜάγοςαποτελει'έναιινηιιειώόεςέργο,
πουιιεριέχεισπάνιεςι<αιλεπτομερει'ςπληροφορι'εςγιατηντέχνητιιςιιαγείαςι

Στονπρώτοτόμοτουβιβλι'ουυπάρχουνκεφάλαιαγιατηφιισικήμαγεία,τrιναλχημεία
κcιιτημαγει'ατωνφυλακτών.Οόεύτεροςτόμοςααολει'τα1μετομαγνητ1ομό,τιιντελετουρ-

γικήμαγει'α,τηΘεουργι'α,τηνκαμπαλιστικήμαγει'αι<αιτηνεκρομαντει'α.Qςιιrιγέςγιατη
σιJγγραφήτουχρησιιιοποιήθηκανσπάνιαβιβλι'ακcιιχειρόyρcιφαμcιγει'ας,ι<αθώςκαισυγ-

γράμματαειnφανώνcιποκρυφιαώνόπωςτwΤριΘέμιου,Παράι<ελσου,ΤζονΝτι,Αγρι'ιιπα,
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Πιέτρο ντ' 'Αλμπανο, Χόλαντ, Τζον Γιdάουμπερ, Τζορτζ Ρίπλε.ι., Ρότζερ Μπέιι<ον, Μεγάλου
Αλβέρτοιι ι<αι πολλών άλλων.

Παρά το γεγονός ότι επανει<όόθηκε πολλές φορές και μεταφράστηι<ε σε αρι<ετές γλώσ-
σες, για πολλά χρόνια ήταν C™εόόν αόύνατον να βρεθει' ι<άποιο αντίτυπό του.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΘΕΜΙΟ ΣΤΟΝ ΚΡΟΟγλι
Η sfega]]οgrαρώje (Σrεyανογ:ραφι'α) του Αβά ΤριΘέμιου, είναι ένα από τα αινιγματικότερα

βιβλι'α όλων των εποχών. Στους οι<τώ τόμους που αποτελούσαν το έργο, Ο ΤριΘέμιος είχε
συγι<εντρώσει ι<αι ιtαταγράψει τα αποτελέσματα των μαι<ροχρόνιων ερευνών του που αφο-

ρούσαν όλες τις περιοχές της μαγει'cις. Οι πληροφορίες που περιέχονταν στα οι<τώ βιβλία
του τόμου άγγιζαν πολλές  φορές  τα όρια του  απίστευτου.  Κι απ' ό,τι μπορούμε να γνωρί-

ζουμε, ει'χαν ι<αταγραφει' με μια παράξενη μέθοδο ι<ριJπτογραφι'ας.
Ο ίδιος ο ΤριΘέμιος ισχυριζόταν ότι αναγι<άστηκε να εκόώσει το έργο αυτό κcιτόπιν πα-

ροτρύνσεωνι<άποιωναγνώστων,πουτονεπιcπ<έφτηκcινμιανύχται<αιτονέπεισανότιοιπλη-
ροφορίες που είχε ι<αταγράψει κάθε άλλο παρά φανταστικές ήταν. Γι' αυτόν το λόγο άλλω-
στε, όλα τα αντίγραφα του βιβλι'ου έφεραν τον υπότιτλο: «Με rο προνόμm fίαj ιην άόεια Γων
Αwωπέρων».

Η Sίegαποgrdρhje γράφτηκε στα τέλη του  15ου αιώνα. ΤΟ πρωτότυπο χειρόγραφο κάη-
κε κατόπιν όιαταγής του κόιιη Φι'λιππου Β`, λι'γα χρόνια cιργότερα. Κανένα πλήρες αντίτυπο

του έργου όεν όιασώθηκε. Τα μόνα χειρόγραφα που επέζησcιν ήταν αποσπασματικά ι<αι όεν
αποτελούσαν παρά τα 3/8 περι'που της αρχιι<ής ύλης του βιβλίου. Το  1610 έιtανε την εμφά-
νισή της στη Φρανι<φούρτη μια έκόοση που έφερε τον τι'τλο sίegαnοgrάρhje. Δεν ανέφερε
το  όνομcι  του  συγγραφέα  ι<αι  κανει'ς  δεν  μπορεί,  να  γνωρι'ζει,  αν  αποτελούσε  αυθεντικό
αντfγραφο του πρωτότυποιι έργου.

Ένα ακόμη σημαντιι<ότατο μαγικό βιβλίο είναι και το [jber [οgaefή (Β]βλj'ο Γου Λ/ο'μου
Γου Θεοίj) του Τζον Ντι. Ει'ναι γνωστό επι'σης με τα ονόματα: [j.ber ΜySίeJJ.οrίJm Seχίί]s eί
san_ctυs(ΕκτοΒιβλίοτωνΘείωνΜυσ[ηρίωνο,LiberΜySteriοrυmΡaι.alΙeΙυsΝονalisqυe(Βι-

βλίο των Θείων Ινιυστιιρίων και της Παράλλπλης Χέρσας Γιις), Τhe ΒοοΚ οf the Sρeech οi
Gοd(ΤοΒιβλίοτιιςΟμιλίαςτουΘεουJ)ήωςΤheΕποchίanΤabletSοfDr.ΙοhnDee(ΟιΕνω-
χιανοί Πίνακες του Δρ. Τζον Ντιη.

Ουσιαστιι<ά το 1z.ber [οgaeίΑ cιποτελούνταν από ένα σύνολο  10Ι  πινάι<ων, χωρισμένων
σε ι<άθετες  κι οριζόντιες γραμμές. Οι 96 από αυτούς  τους  πι'νακες  ήταν χωρισμένοι σε 49
ι<άθετα και 49 οριζόντια τετράγωνα.  Οι πέντε πι'νcικες  που συμπλήρωναν το βιβλίο, cιποτε-

λούνταν από 36χ72 τετράγωνα. Ο ένας από τους μιι<ρούς πίνακες ήταν εντελώς λευι<ός, ενώ
οι υπόλοιποι έφεραν λατινιι<ά γράμματα και αραβικούς  αριθμούς, φαινομενιιtά τοποΘετη-

μένους τυχαία. Το σύνολο των γραμμάτων και των cιριΘμών σε όλους τους πίναι<ες ξεπερ-
νούσε τα 240.000 ψηφι'α.

Ει'ναι άγνωστο πώς προέι<υψαν οι πίναι<ες που απαρτίζουν το [j.ber 1οgaeίΉ. Μερικοί
ερειjνητές υποστηρίζουν ότι αεόιάστηκαν με βάση ιtάποιο σύστημα ι<ρυπτογραφίcις. 'Αλλοι
πιστεύουν ότι ο Τζον Ντι ήταν επηρεασμένος από τη  Sίeganοgrαράι.e του Αβά ΤριΘέμιου,
ένα αντι'τυπο της οποίας ει'χε cινακαλύψει το  1563 σε μια βιβλιοθήκη της Ανβέρ.

'Οποιος ι<ι αν ήταν ο τρόπος που συντάχθηκαν οι πίναι<ες του [j.ber [οgaeίf], χρησι'μευ-

σcιν ως βασικό εργαλείο για τη σύνθεση όυο πανι'αυρων βιβλι'ων με τους τι'τλους C/άνj.αί/α
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Τ:bνυΞ::ρmωΕν,n.Οτcοhj::aανιΞυ:ΙabΙτόaΤbΟυυιaΕr:,ω#FΚnα^λ.Τh:e._Β_Ο_Ο_ξ_:ftheΑngΞιiCaιcaιιs(τοκόλεΦαwΑjΘε'ρων).ΤοC/aιίι.cΗ/aΓabιι/ammΕnοchfαποτελει'ταιαπόΙ9μικρώέκτασηςι<ει'με-
να.Τοπρώτοαποτελει'απλήεm'κληση,ενώταυπόλοιπαέχουνμαγικήχρήση.Το7lheΒοοΚ
ΟαfλΧhάeζεΑ\nμ96eνιξc=:αcλaέιξsnαπαρτ{ζεταιίπέ-3o-π:ν:#:=υαικχεΞ:νNμα:νΞΞκΧαρθήεΞ:αταοπόττhαeοΒπΟο::
αλλάζει ιιόνο μια λέξη.

Κ±α:ετολαcι:νa,ν::υΓ:aχΤαaρbαυΞυο:CΕσnεο,:`hnίn:`:`'„Τ`Ο~:h.e\ΞΟ_Ο_ΚΟΠheΑngelιcaΙCaιιsείναΝραμ.
μέwμελCιτινικούςχαρακτήρεςσεμιαάγνωαηγλώσσα,πουοι'όιοςοΝτιονόμαζε«αγyε-
λικά»ή«ενωχιανά».ΥπαγορεύτηκανστονΤζονΝτιαπόμιααγγελιι<ήοντότηταπουμέσασε
όραματουιιιιοόει'κνυεμ'έναραβόι'τουςχαρακτήρεςιΊουπεριέχοντανστουςπι'νακεςτου
Ιιber[οgae1h.ΟΝπόιάβαζεταγράμματαπουυποδει'κνιιεοάγγελος,ενώοβοηθόςτου,
γνωστόςαλχημια*ι<cιιμάγοςτηςεποχήςΈντουαρντΚέλιτακατέγραφε.Ηυπαγόρευση
τηςκάθελέξrιςγινότwαπότοτελευτcιι'ογράμμαπροςτοπρώτο,γιατι'υποτι'Θεταιότιοιλέ-

ξειςαυτέςήτανπολύιαυρέςκαιόενεπιτρεπότανναrιροφερθούνκανονικά.

ΤeοΙΙcL:::aΙ:sογgDaάe::;κκαανθωΞmκέαλλ^.c.ΙΞ.:ΙΓζc;:Ξ`.έι:r:υυm;ΙΞσnΟουcνhΙκακΝα:ν:κhά:ΒοοκοΙmeΑJ?ge/ι.ca/Ca%γράφτηι<ανστοτέλοςτουΙ6ουαιώναιΑπόταβιβλι'ααυτάπροέκυψετελικά

τοΕνωχιανόΣύστrιμα,πουέγινεαργότεραοβασικόςάξοναςτωνμαγιι<ώνμεθόόωντου
ΕρμητικούΤάγματοςτηςΧρυσήςΑυγής.Τοπρωτότιιποχειρόγραφοτου1jber1οgaefφφμ
λάσσεται σήμερα αο Βρετανιι<ό Μουσει'ο.

ΤοΒοοΚο/1™(Βjβλι'οΓουΛΙόμου)ει'ναιένααινιγματικόιtει'μενοπουαποτέλεσετο
«ευαγγέλ™του'ΑλιστερΚρόουλικαιτονκύριοάξοναπάνωοτονοποι'οστήριξετομαγικο-
Θρrισι<ειιτικόσύστημαπουοι'όιοςονόμασε«Θέλημα».Οπλήρηςτι'τλοςτουβιβλι'ουει'ναι
1jbefWνe/[eσιs,όμωςει'ναιγνωστόκαισcιν1fbeτCαχ(Βιβλj'ο22Φ,επειόήαποτελει'-
ται από 220 αοι'χους.

Το1jbetWνe/[egΒιιιιαγορεύτηι<εστονΚρόουλιαπόμιαυπερφυσικήοντότιιτα,που
όήλωσεότιονοιιαζότανΑ.ι.βάς.Ηυπαyόρευσnέγινεκατάτηόιάρκειαενόςταξιόιούτου

ΚρόουλιστηνΑι'γυπτο,απότκ8έωςτις1ΟΑπριλι'ουΙ904.

=Ξ#:3ωχνωαρίμζεετταο,νσΞDΤΟρΞαυλ:-έί:.ΞΞΞ,ππ^:`Ξ-:Ξ_i±_πΟυ,αποτελείτ-πό66αίχους'εξηyει'-σύμφ™μετονΚρόουλι-τοσύμπαν.Τοόεύτερομέροςαποτελει'ταιαπό79στι'-
χουςκαιόιατυπώνειέwκώόιι<ασυμπεριφοράς,τοΝόμοτουΘελήματοςΤοτρι'τομέρος
αποτελει'ταιαπό75στι'χουςκαιαφηγει'ταιταχαραι<τιιριστικάτηςπεριόδουπουδιανύοιιμε

στοναιώναμας.Ολόκληροτοβιβλι'οει'ναιαρι<ετάόυσνόrιτοι<αισεμερικάσημει'αφαι'νεται
ναει'ναικρυπτογραφημένοΟι'όιοςοΚρόουλιιαυριζότcινότιγιατιινκαλύτερηκατανόησή
τουει'ναιαπαραΊ'τητηηιtαθοόήγιισημιαςοντότrιταςτηνοποι'ααποκαλούσεΜasterΤherιοn.

ΕΝΑΣ ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΤΜΟΓΟΣ
Προφανώςοκατάλογοςτωνμαγικώνβιβλι'ωνόεντελειώνειμετουςτι'τλους,πουαναφέρ-
Θηκwσεαυώτοι<ει'μενο.Δεκάόεςακόμημιιστηριώδηβιβλι'αΘαιιπορούσανναπροστε-
Θούν.Ένααπόαυώει'ναιτοπερΊ'φιιμοΡιcαfrιχ(1256)τοπιογνωστόβιβλι'οCιστριι<ήςμαγει'-
αςτηςεποχήςτοψπουγmιιρώτηφοράι<υκλοφόρησεστηΔύσηβασισμένοσεένααραβι-
Ί<όκει'ιιενο.Βασιι<ήιόέατουβιβλι'ουει'ναιτογεγονόςότιτοπνεύμαπουκατοικει'σταουρά-

νιασώματα,ει'ναιδυνατόνναμεταφερθει'στηΓηκαιναόράσειπάνωστονυλιι<ότηςι<όσιιο.

Στοι<ει'μενο-πουμεταφράστηκεπρώτασταισπανικάμεεντολήτουΑλφόνσουτου
Σοφώκαιμεήσταλατινιι<ά-περιέχονταιπλήθοςοδηγιών,σεσχέσημετrινεπιλογήτων
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κατάλληλων αστρολογικών συνθηκών, σιιμβόλων κcιι προσευχών, ι<άτι σαν συνταγές για την
όσο το όυνατόν ι<αλύτερη χρησιμοποίrιση των μαγικών δυνάμεων της Φύσης.

'Αλλα σημαντικά βιβλία, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο ι<αι το μεγάλο ρόλο που έπαι-

ξαν για την εξέλ\ξη της μαΎείας, είνσι το De Οccυιta Ρh]ΙiSορhΙa (Περί τιις Απόι<ρυφιις Φι-
λοσοφj'ας,1531)  του  Κορνήλιου  Αγρίππα,  το  De Μdgι.d  νeίerίjm  (Περj' ιt}ς  Μαyεj'ας  rων
Αρχώων,15|5) ή το ΡSeυdοmοnaι.chia Daemοnυm (ΙΙJευbομοναρχfα των Δαιμόνων,155Ο)
του Γιοχάνες Βίερους όσο ι<αι άλλα, που πολλοί Θεωρούν ως ανύπαρκτα σcιν το Λ/εκρονο-

μιι<όν του Αμτιντούλ ΑΜαζρέντ ή το Dίe υnaυssρechlίchen Κυιten (Οι Ακατανόμαστες Λα-
rρεJ'ες) του Φρίντριχ Βίλχελμ φον Γιουντζ.

Σε ι<άθε περίπτωση όμως  ο αναγνώστης  Θα πρέπει να  έχει ι<ατά νου  ότι όλα αυτά τα

συγγράμματα όεν μπορούν να μελετηθούν με καθαρά βιβλιογραφιι<ά κριτήρια, τόσο εξαι-
τίας  του γεγονότος  ότι έχουν υποστεί ι<ατά καιρούς  cιλλεπάλληλες  μεταφράσεις  ι<αι προ-

σθήκες, ώστε να μεταλλαχθούν μέσα στο χρόνο, αλλά επίσης γιατί είναι βιβλία που σχετί-

ζονται με άλλες πραγματιιtότητες ι<αι συνεπώς είναι άτοπο να τα αντιμετωπίζουμε με συμ-
βατικά ι(ριτήρια.





ΧΡΗΣΤΟΣ   Ζ.   ΚQΝΣΤΑΣ

Η  ΑΓΝΟΣΤΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΑ.Ι.ΚΗ  ΜΑΓΕΙΑ

μαyεj'α Θεωρείται λέξη μηόοπερσιι<ή ι<αι ότι προέρχεται από το μόyος, τους Μή-
όους ιερείς. 'Ομως αυτό όεν ει'ναι απόλυτα αι<ριβές. Η λέξη μάyεjρος (αυτός που

μαγειρεύει φαγητά) για παράόειγμα, είναι λέξη ελληνική και τόσο παλιά όσο ι<αι
οι «μάγοι» των Περσών, αλλά όεν προέρχεται από το «μάγος».

Αυτό δείχνει ότι η λέξη ιιαγει'α που χρησιμοποιείται σήμερα σχεόόν σε ολόκληρο τον ι<ό-
σμο, μπορει' να είναι ελληνιι<ή. Γιατί; Γιατί .. .στη βάση της η μαγεία έχει να ι<άνει με το.. . μα-

γείρεμα! Τι είδους μαγει'ρεμα, όμως και τι είνcιι αυτό που μαγειρεύεται; Το γνωστό μας «μα-
γείρεμα» έχει να κάνει με την αλλαγή  (της  τροφής)  από μια ωμή, πρόχειρη μορφή που
έχουμε μπροστά μας, σε ιtάποια άλλη επεξεργασμένη, έτοιμη προς βρώση. 'Ομοια και η μα-
γεία έχει να ι<άνει με την «αλλαγή».

Οι λέξεις μαyειρεύω και ιιαγεί;ω μοιάζουν τόσο, γιατί cπην ουσι'α αποόι'όουν παρόμοιες
όιαόιι<ασίες, που απλά εφαρμόζονται σε διαφορετιι<ά αντικείμενα. Το αντικείμενο του μα-

γειρέμcιτος είναι γνωστό: η τροφή. Του μαγέματος; Η Πραγματιι<ότητα...
Η λέξη μαyει'α φαίνεται να έχει ως πρόθεμα τον αρχέγονο φθόγγο jια- που έχει πολύ

ενδιαφέρον περιεχόμενο: σημαι'νει τη μητέρα σε πολλές γλώσσες, ενώ Cπα Ελληνιι<ά σχευ'-

ζεται άμεσα με τη μαία - που για τον 'Ομηρο δεν ήταν μόνο εκείνη που ξεγεννά, αλλά οποι-
αόήποτε γυναίκα, γιαγιά, μαμά, φίλη. Σχετίζεται επίσης με την τροφό, όπως στην περίπτω-
ση των /jα-cπών, που όμως ι<ατά βάθος σημαίνουν «ποτήρια»!'Εχει πάντως σχέση και με το

φαγητό κcιι το «μαγείρεμα».
Πάνω απ' όλα όμως, jjα σημαίνει αλη'Θεjα. Δηλαόή την Πραγματιι<ότητα. Μια άλλη λέξη

που παράγεται από το μα ει'ναι /jαν = βεραι'ως, rω όνΓι, (αλ]]'Θεjα που Θα λέγαμε σήμερα), γι'
αυτό κcιι μαι/-7Ίς (cπα αρχαι'α «μάντις» ι<cιι σήμερα «μάντης») σημαίνει ο άνθρωπος [ης αλΓ7'-

Θεjας (ή της πραγματικότητας). 'Οχι απλά κάποιος  (ή ι<άποια) που μπορεί να «βλέπει» ι<αι να
προβλέπει την πραγματικότητα, αλλά κυρίως ι<άποιος που μπορεί νcι τη όιαμορφώνει.

'Ομοια οι λέξεις μά-yος, μα-γεj'α, μα-yεύει συγγενεύουν με τους μάmες (υπεύθυνους

για το δείπνο)  ιtαι τrι μαγειρική, ι<cιι φαι'νεται να προέρχονται από το πρώτο συνθετιι<ό ιια,

2ΙΙ
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ι<cιιέχειωςόεύτεροουνθετικότοάγω(οδηγώ,κουβαλάω),ήι'σωςένανάλλοαρχέγονο

φθόγγο,   το   yε,   που  από  μόνος   του   απλά  όι'νει  έμφαση,   αλλά  ει'ναι  ι<cιι  η  ρι'ζα  των
yει'νεαί=γεννήσεις,yει'νομαj=γεννώ,ιrιyι/ώαω,yιιώας,ι'σωςακόμαι<αιrαι'α-λέξειςπου
όλεςέχουνηχητική,νοηματικήγλωσσολογιι<ήσυγγένεια.

Έτσιηιιαγει'α,απότοαιιλόμα-γε(μεόποιονόιιμααπόταπαραπάνωι<ιαναποόώ-
σουμεστογε),έχειναιtάνειμετηδιαιιόρφωσητηςαλήθειcις,τηνεπεξεργασι'ατιιςπραγ-

ματιι<ότητας,ει'τεμεχειραγώγησήτrις,ει'τεμετηδημ1ουργι'ατηςει'τεμετηγνώσηγύρω
απόαυτήν.Εόώυπάρχειι<αιιιιαεπιπλέονλεπτομέρεια:Ηιιαγει'ααναφέρεταιστηνπρά-

ξιι,την«αλλαγήτrιςπραγματιι<ότιιτας»καιόχιστοήθοςτηςπράξης,ανδηλαόήηόποια
αλλαγήπουεπιχειρει'ταιει'ναιπροςόφελοςήβλάβη,δι'καιηήάόικη,εποιι<οόομητιι<ήή
ιtαταστροφική.

Γι'αυτόκCιιόσοιιιοmυgσ/e(άσχετος)ει'ναιοάνθρωπος,τόσοπερισσότεροφοβι'ζειη
όυνατότιιτατηςιιαγει'αςνααλλάξειταπράγματα-γιατι'δημιουργει'απόμόνητηςέναάλλο

ζήτημα:Προςτιήτι'νοςόφελος,όλαcιυτά;Έτσι,ηπιοσύγχρwημεταφοράτηςλέξrιςμα-
άΘαήτανσήμεραότιπρόι<ειταιγια«Κοσμιι<όΗacΚίng»-μιαμηεξουσιοόοτηιιένnι'σως
παραβι'αση  του  «συστήματος»  της  «Μήτρας  του  Σύμιιcιντος»  (ΜΑΤRΙΧ),  μέσα  στο  οποι'ο

ζούμε!

ΜΑΓΕΙΑ ΓΕΝογΣ ΘΗλγκογ...
Τηνπροέλευσητιιςμαγει'αςτηβρι'σι<ουμεστηναυγήτιιςανθρωπότητcις.Τηνεποχήπου

ονομάζουμεΠαλαιολιθική-τυιιικάαπό15ιιέχρικαι500χιλιάδεςχρόνιαπριν,ι'σωςι<αιπε-

ρισσότερο.Τότεπουάνθρωποι-αδύναμοιόπωςήτανμπροστάστηΦύσηκαιτουςιανδύ-
νουςτηςζωής-σι<έφτηκαν:«Αφούδενιιπορώναι<άνωτι'ποταπραι<τικόγιαν'αλλάξωτις
ι<Cιταστάσεις...γιατι'ναμηχορέψωι<αιναμrινπιω,μπαςι<αιτιςξεχάσω;»

Τότεανακάλυψwκάτιπουι'σωςναμηνπερι'μεναν:ιιεριιtά«πιοτά»τούςβοηθούσαντε-
λικάναιιπερβούντιςδυσκολι'εςι<αιτουςκινδύνους.Μερικοι'«χοροι'»έιιοιcιζαναποτελε-

σματικοι'στοναόιώχνουντοκαι<όι<αιναπροσελι<ύουντοι<αλό.'Ετσιγεννήθηι<εηιιαyεία.

Οιάνθρωποιόμωςόwήwόλοιι'όιοι.'Αλλοιήτανάνόρες,όλλεςήτανγυναι'ι<ες.Οιγιιναι'-
κεςπερισσότεροφρόντιζαντη«φωλιά»,γεννούσανταπαιόιάκαιστήριζαντιινομάόα.Αυ-
τόόwήτανχωρήκινόύνουςι<ιομεγαλύτεροςκαιτροιιερότεροςόλωνήτcινηγέννα.

ΈτσιτοιόανικότηςΓυναι'ι<αςέγινεηΜητέρα,πουγεννούσεπαιδήιιουόενπέθαιναν
ι<αιόενπέθαινει<ιηι'όια.ΠουφρόντιζεCιι<όμαγιατηνομορφώτουςι<αιγιατηνιJγει'αεκει'-

νωνιιουαρρώσταιναwΚαυτόκαθόρισετελικάτημορφήι<αιτοπεριεχόμενοτωνγυναιι<ει'-
ωνιιαγιι<ώνπαραόόσεωνπουήτcινηΓένναι<αιηγγει'α.

?Ξοάυνν;ραελςλάέ:::γναnνς::_κ^υέ:ΓΣΞΞ?:Υ:_Ξπέ-εΞ;,`ς`μόνοναβρουνψοφήκα-επ'-στρέψουναλλάκαιναεπιcπρέψουντοι'διοαρτιμελει'ςόπωςπρWφύγουν.Ηι'όιαητροφή

ήτανέναπρόβλημα:συχνάόάγι<ωνε...Μέσασταχρόνια,αυτέςοιόύοιιορφέςέγινανστε-
ρεότυπες:ηΜάναπουέμοιαζειιετηΓηι<αιήταν«Βασι'λιοσατωνΟυρανών»και«Πότνια
Θηρών».ΚαιοΠατέραςπουήτανσύντροφοςτηςΜάνας,«Θηρευτής»με«Δύναμηου-

ρανού».Οιόιαφορετικοι'ρόλοικάτωαπότηνι'διαστέγηόενάργιισανναόημιουργήσουν
τρ™ανάιιεσαστονάνόρακcιιτnγυναι'ι<αι<αικάπωςέτσιέι<ανετηνεμφάνισήτιιςηπε-

ριβό™καιδιαχρονική«πάλητωνόύοφύλων».Φαινοιιενιι<ά,στανεολιθιι<άχρόνια(πρw
5-7χιλιάόεςχρόνιΦαυτήηπάληει'χει<ριΘει'.Οιάνόρεςει'χανεπιβάλλεισεόλοσχεόόν
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το γνωστό ι<όσμο την κυριαρχία τους  (Πατριαρχία)  ι<αι μόνο ιtάποιες  μικρές  μητριαρχι-
κές «νησίδες» κατάφερναν να επιβιώνουν εόώ ι<ι εκει'. Οι άνόρες ιtυριαρχούσαν πλέον,

ή...  έτσι νόμιζαν.

Οι γυναίκες, μέσα από τον περιορισμό ι<αι την ι<αταπίεση, στράφηι<αν cπη μαγεία, για να
αποκτήσουν -με τρόπο που οι άνόρες όεν Θα αντιλαμβάνονταν- τον έλεγχο και την ι<υριcιρ-
χι'α επί των ανδρών: «Αυτοι' όιαφεντεύουν την κοινωνία, ας όιαφεντέψουμε εμείς cιυτούς»,
είπαν οι αρχcιι'ες  ει<είνες  μάγισσες,  και από τη Μεγάλη  Μητέρα των  Μινωιτών,  έφτασαν
στην Αστάρτη (την Ατάρτη των μαγισσών της Σμύρνης): ΤΟ «Θήραμα» όεν ήταν τα ζώα.'Ηταν
οι άντρες!

Βέβαια, ανάλογες αλλαγές έγιναν και από ανόρικής πλευράς: Από τον ιtυνηγό-γιο-σύ-
ντροφο της Μάνας Γης, φτάσαμε στη Θεουρyι'α. Οι άνδρες αναζητούσαν τρόπους να μπο-
ρούν σαν Θεοι' να ελέγχουν τον ι<όσμο (ιtαι να προσελκύουν τις γυναίκες!).'Ετσι όιαμορφώ-
Θηι<αν οι μαyιι<ές παραδόσεις και στην Ελλάδα.

Από ει<είνη την εποχή οι γυναίι<ες μάγισσες έμειναν γνωστές ως  Φαρμαjtεί;'ΓρJες (πα-

ρασιtευάστριες)  ι<αι οι άνδρες μάγοι ως  rο'j]rες (γητευτές). Οι γνώσεις τόσο των μεν όσο
ι<αι των όε μεταβιβάζονταν στα κατάλληλα πρόσωπα, από τη μια γενιά Cπην άλλη, όημιουρ-

γώντας μια αδιάσπαστη αλυσίδα «μυημένων» μέσα στο χρόνο. Ενόειι<τικό αυτής της συνέ-
χειας είναι το όεύτερο «ειόύλλιο» του Θεόκριτου,  ΦαρμαJGεύrριαJ, που γράφτηκε λίγο μετά
την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνόρου. Διαβάζοντάς το κανει'ς σήμερα, νομίζει ότι όιαβάζει
το πασίΎνωcπο οι Μάγισσες τιις ΣιJύρνπς...

Η ι'όια εικόνα βγαίνει και από τους ελληνιι<ούς μcιγικούς πάπυρους της ύστερης ρωμα.ι.-
ι<ής  και βυζαντινής εποχής, τις  πινακ]'όες, τα «όστρcιι<α».  Στα χέρια «Χριστιανών» και «Πα-

γανιστών», οι συντcιγές είναι οι ίδιες : τα yιcπροσΌ'φjα (από το αρχαιοελλrινιιtό Jαrρο'σοφος,
δηλαόή Θεραπευτής).

Στο περιεχόμενό της , rι μαγει'α ει'ναι οjjαοπαθη™tη' και συjjπαθηπjtη'. Επιόιώι<ει όηλαδή
νcι επιόράσει «στα όμοια μέσω των ομοίων» και να επιτύχει αποτελέσματα μέσα από συμ-

βολιι<ές πράξεις, που απειι<Ονίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ελληνιι<ή γυναιι<εία μαγει'α
ει'ναι, επίσης, αποΓροπαίκzf. Θέλει να «όιώξει» το ι<αι<ό, που έχει πολλές μορφές: αρρώσιια,
εχθροι', όυcπυχι'α, φτώχεια, και<ουχι'ες. Είναι ακόμα ερω™tη', αφού απευθύνεται στιιν «ανά-

γκη» που δημιούργιισε ιι πατριαρχική ι<αταπίεση στις γυναίι<ες , για «αποιtατάσταση» ι<cιι οι-
ι<Ογενειαι<ή  ασφάλεια,  περιλαμβάνοντας  πολλές  μορφές  μαντικής,  όπως  χαρτιά,  ι<αφές,
καθρέφτες,  νεκριι<ά-ταφικά έθιμα ι<.ά.

Τα μέσα για να τα πετύχει αυτά τα αντλεί από τη Φύση,  ι<ι έτσι σε μεγάλο βαθμό ει'ναι

φυσιjtη` Μαγείcι, με βότανα, παρασκευάσματα από φυσιι<ά υλιι<ά για φάρμακα-φίλτρcι.'Ετσι
έχει ουσιαστική σχέση με την υγει'α και τη Θεραπευτιι<ή.  Βοτανοθεραπεία,  μαιευτική,  πρα-

ι<τική ιατρική, Θεραπευτιι<ή, αισθητική -είναι όλα τους μέρος  της  γυναιι<είας  μαγείας.  Ενώ

στις πιο σκιερές ι<αι σκοτεινότερες μορφές αγγι'ζει τη νει<ρομcιντεία (μέσα από τα νει<ριι<ά

έθιμα)  κcιι μέσα από την παρασκευή φαρμάκων-δηλητηρίων παίρνει επιθετικές,  ύπουλες,

μοριρές «βλαπτικής» μαγείας.
Οι γνώσεις αυτής της τέχνης περνούσαν από γενιά σε γενιά και όιαφοροποιούνταν ανά-

λογα με το ποιοι τις εφάρμοζαν, πού ι<αι γιατί. Ξεχωριστές όιάσημες παραδόσεις είχcιν στην
αρχαιότητα «οι Μάγισσες της Θεσσαλι'ας» (ι(αι οι μάγοι). Το ι'όιο το όνομα Θεσσαλj'α Θεω-

ρούν ορισμένοι ότι σήμαινε rrί ιης Μαyε]'ας.
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... ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΓΈΝογΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΙ
Σε αντίθεση με τη «γυναιι<εία» μαγεία,  που είναι «χΘόνια»,  σεληνιακή,  βλαστιι<ή, γονιμιιtή
ι<αι «αγροτιι<ή», οι ανδριι<ές παραόόσεις ακολούθησαν όιαφορετιιtούς όρόμους. Η ελληνι-
ι<ή μαγική παράδοση βασι'στηκε ι<υρι'ως στην cιρχέγονη «μαγεία του κυνιιγού» που Θέλει να
«προσελι<ύσει» το Θήραμα προς τrιν παγι'δα, νcι «ι<αλέσει», αλλά να «διώξει» τcι ατυχήματα.

Οι ελληνιι<ές  ανδρικές μαγικές  παραόόσεις  είναι ουράνιες  (ηλιαι<ές ι<αι αστρολογι-

κές), αφορούν τη μαyεJ'α Γων εjιJJGλj7'σεων και είναι στην υπηρεσία του ι<υνηγού της  επι-
τυχίας.'Ετσι,  ει'ναι περισσότερο κοντά στο αστιι<ό περιβάλλον.  Πρόκειται για μαγεία πιο
«τεχνολογική», που χρησιμοποιεί περισσότερο το συμβολισμό παρά την αναπαράστασrι,
ει'ναι λιγότερο γήινη ι<αι «σκοτεινή», αλλά τελικά πιο «μαύρη». Ει'ναι επιθετική και αμυντι-

ι<ή,  χρησιμοποιεί τις  επικλήσεις  δυνάμεων,  αλλά ιtαι την τέχνη της  πειθούς.  Στον έρωτα

αναζrιτά  όχι  τη  γονιμότrιτα,  αλλά  την  επι'όοση  και  την  ανόρική  ικανότητα.  Στη  σκοτεινή

μορφή της  υπάρχουν επιι<λήσεις δυνάμεων, που μπορούν να Θεωρηθούν από ιtάποιους
«όαιμονικές».

Η ονειροκριτιι<ή και η εγκοίμηση είναι ι<Οινό έδαφος κcu ανόρικών ι<cιι γυναιι<είων πα-

ραδόσεων. ΤΟ ίόιο και η χρήση επωόών (ξόρι<ια, γητειές) που προφέροντcn ως «τραγουόι-
στά»στιχάκια.Στηνπράξη,εκείνοπουμετράείναιναγίνειομάγος«πετυχημένος»στηζωή,
όπως μετριέται ττερεότυπα- στους άνδρες η επιτυχι'α: πλούτη, γυναι'ιtες ι<αι υλιιtά αγαθά,

εξουσία ι<αι  αυτάρι<εια.  Στις  ανδρικές  παραδόσεις  επιπλέον υπάρχει το στοιχει'ο της  Θυ-

σίας  ζώων, που στις γυναικείες παραδόσεις είναι αεδόν ανύπαρι<το, με ορισμένες εξαι-

ρέσεις  «βλαπτιι<ής μαγει'ας».

Στην ανώτερη μορφή της η ανόρική μαγεία τει'νει cπη Θεοί/ριt]'α, πλησιάζοντας στη μέ-
ΘΟόο τη νεοπλατωνική Θεουργι'α, χωρίς όμως να συνοόεύεται στην Ελλάδα από τα ιtαμπαλι-
στιι<ά (ι<αι κατά συνέπεια «εβραιοχριcπιανικά» στοιχεία) της λεγόμενης «γψηλής Μαγείας»,

που όιαμορφώθηκε αη Δύση τα τελευται'α 500-600 χρόνια, έχοντας τις ρfζες της στη νεο-
πλατωνική Θεοιιργία.

Θεουργία  (Θεj'ον ε'ργον)  Ονομάζεται οποιαόήποτε ενέργεια ή τελετουργία που σι<Οπό
έχει να φέρει τον άνθρωπο σε σχέση ή επιιtοινωνι'α με το Θείο, και εν γένει με ανώτερες ή
υπερφυσικές δυνάμεις ι<αι οντότητες. Η «γψηλή Μcιγεία» πάλι αφορά το σύνολο εσωτερι-
ι<ών όιόασκαλιών που στοχεύουν στην ει<πλήρωση του ΜεγάλουΈργου, που στην ουσία ει'-
ναι η ένωση του «υλιιtού» με τον «πνευματιι<ό» ι<όσμο.

γπό  αυτήν την  έννοια  η  ελληνιι<ή λα.ι.ι<ή  παραόοσιαι<ή μαγεία,  ανόρική  ι<αι  γυναιι<ει'α,

όενει'ναι«υψηλή».Ηγιιναιι<είαΘέλειναcιντιμετωπίσειται<αθημερινάμικροπροβλήματα,Οι-

ι<Ογενειαι<ά ζητήμcιτα ι<αι αρρώστιες και όχι να λύσει τα υπαρξιαι<ά προβλήματα ή τα προ-

βλήματα του κόσμοιι. Η ανόρική πάλι είναι επίσης πρακτιι<ή, ι<αθώς επιδιώκει τη λύση βιο-
ποριστικών  προβλημάτων  ι<αι  την  επιτυχία.  Οπωσδήποτε,  υπάρχει  «c™γι<οινωνίcι»  μεταξύ
τους, αλλά δεν ταυτι'ζονται. Κcιι οι δύο ει'ναι κλειστές μορφές μαγείcις και σε μεγάλο βαθμό
«κληρονομικές » διαμέσου της «μαγιιtής όιαόοχής».

Η ΜΑΠΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ
Στην Ελλάδcι, η έννοια «Μαγική Διαδοχή» σήμαινε και σημαι'νει Κληρονοjjικη' Μαyεj'α. Τα

μαγιιtά «χαρι'σματα» περνούν κληρονομιιtά μέσα cιπό οικογενειακούς όεσμούς, χωρίς αυ-
τό να σημαι'νει απαραι'τητα ότι είναι κληρονομική με τη  γονιόιακή έννοια.  Qστόσο,  ει'ναι



Η ΑΓΝQΣΤΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑ.ΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ

οπωσδήποτε κληρονομική. Αν δηλαδή δεν έχει ι<ανείς «μπάρμπα» ή «Θείτσα» απ' όπου Θα όι-
όαχθεί τα «μυαικά», ή αν δεν κληρονομήσει κανένα οεντούκι με τα σχετιι<ά μαγιι<ά αντικεί-

μενα, δύσι<ολα εισάγεται στον ι<όσμο της ελληνιι<ής μαγείας.
Τα «μυστικά» αυτά δεν κυκλοφορούν στα βιβλία του  εμπορίου  (κι όταν ι<άποια υπάρ-

χουν σε τέτοια βιβλία, συνήθως  διαιρεύγουν της προσοχής). Ηναι λογιι<ός ο προβλημcιτι-
σμός:  υπάρχει,  άρcιγε,  «γονιδιακή»  ιdηρονομικότητα  στις  μαγιι<ές  παραόόσεις;  «Μαγικά

γονίόια» (που να Θυμίζουν τα mjdι.cά/οrΊ.dr]s στους φίλους των Πολε'jjων rων ΆCπρων)  όεν
έχουν βρεθεί βέβαια. Οι ενόείξεις ωστόσο δείχνουν ότι κάποιου είόους  κληρονομικότr`τα

μάλλον υπάρχει ι<αι φαίνεται να έχει τρεις μορφές:
α) rονjόιαιtι]'.  Η μαγιι<ή διcιόοχή περνά σε πολλές  περιπτώσεις  από γιcιγιά-πcιππού  σε

εγγόνια πιο «εύκολα», παρά από γονείς σε παιόιά. γπάρχουν όμως ι<αι μορφές «ιdrιρονο-

μιι<ότας» που ίσως υπερβαίνουν τrι βιολογική έννοια.
Ρ)  Ψυχιj<η' Jί' «πνευμαrJκη'» Η μαγική κληρονομιά ει<όηλώνεται ως το κοινώς λεγόμενο

<tκληρονομικό χάρισμα», που «μεταβιβάζεται» κάποια στιγμή, που μπορεί -όχι όμως πάντcι-

να είναι ι<cu η στιγμή του Θανάτου. Αυτή η μοριρή κληρονομικότητας γίνεται πιο φανερή στο

μυθιστόρημα α Μόyισσες της Σμίίρνης.
γ) Οjjteι'α πνεύμαrα. Είναι τα «οικογενειακά» πνεύματα, Οι φύλαι<ες-οδηγοί (ή ι<αι όαj-

μόνjα από άλλη οπτιι<ή) που λειτουργούν ως φορείς «δύναμης» ι<αι μαγικής «γνώσης» cιπό
γενιά σε γενιά, μέσα σε οιι<ογένειες.

Η  «μετcιβίβαση»  σ'  αυτές  τις  περιπτώσεις  γίνεται  συνήθως  τη  Cπιγμή  του  Θανάτου  ή

οποίοςμάλισταόενέρχεταιανδενβρεθεί«διάδοχος»-μεαποτέλεσμαοιετοιμοθάνcιτοιμά-

γοι ή μάγισσες να παιόεύονται ι<cu να υποφέρουν, σύμφωνα με τις λα.ι.κές παραδόσεις. Σ'
αυτό το σημείο,  Οι ελληνικές  μαγιι<ές rιαραδόσεις  διcιφέρουν από τη μαγεία που γνωρίζει
σήμερα άνθηση (έcπω κcιι με τη μορφή πωλήσεων βιβλίων) ι<αι που προέρχεται από τη Δύ-
ση ιtαι ειδιι<ά από τη Μεγάλη Βρετανία.

Η μαγεία που γνωρίζουν σήμερα οι νεότεροι μέσα από τα βιβλία ευρείας κυκλοφορίας

(cιλλά ιtαι τις τcιινίες  του Χόλιγουντ), είναι μαγεία «γνωστιι<ή»,  που όπως ι<αι η Wίcca,  είνcu
νέο-παγανιστική, όεν είναι κληρονομική, και βασίζεται στην ειόική γνώση που όταν ι<άποιοι
cιποιtτούν κcιι χρησιμοποιήσουν μπορούν να «ξεκλειδώσουν» ι<αι να απελευθερώσουν τις

(μαγιι<ές)  όιινατότητές τους  «που όλοι έχουμε μέσα μcις»...
Η  έννοια  της  κληρονομικότητας  cπη  μαγική  όιαόοχή  πάντως  δεν  περιορίζεται  στην

Ελλάδα. Είναι γνωστή σε όλο τον ιtόσμο, ι<αι κυρίως στην Αγγλία, απ` όπου προέρχονται τα
πιο πολλά όημοφιλή βιβλία σήμερα.'Ετσι, η συνολική εικόνα του κόομου της μαγείcις όσον
αφορά τους ανθρώπους της διαμοριρώνεται σε τρεις ι<ατηγορίες, σε τρία «ει'όη» ανθρώπων
της μαγείας: τοιjς «μαγικούς» που έχουν «κληρονομιι<ό χάρισμα» (της πρώτιις περίπτωσης
κληρονομικότητας). Τους «μαγεμένους» που κληρονομούν το χάρισμα, όπως στις περιπτώ-
σεις  (β) ι<cιι (γ). Και τους μάγους/μάγισσες που αποκτούν μαγιι<ές γνώσεις μέσα από βιβλία

(ι<αι ι'σως ανθρώπους), χωρίς να υπάρχει κάποιο προηγούμενο Cπην οικογένειά τους.
Οι μάγισσες  (και οι μάγοι) που προέρχονται από κληρονομική διαδοχή δεν έχουν

σε μεγάλη υπόληιιιη αυτούς που Θέλουν να μποιιν στον ι<όσμο της μαγείας όιαβάζοντcις βι-

βλία ι<αι τους Θεωρούν «γουανάμπηόες» (από το αγγλικό wαj]r]α be = Θέλω να γίνω / να εί-
μαι). Οι Μάγισσες ιης Σμύρνης όεν παρουσιάζουν φανερά αυτήν τη «όιαμάχη». Αντίθετα,
στον ι<όσμο της Μαγείας του Χάρj Πόrερ, αυτή η διαμάχη κυριαρχεί.
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ΟΧΑΡΙΠΟΤΕΡΚΑΙΗΜmΙαΊΚΑΘΑΡΟΤm
ΣτονκόΦτωμάwτουΧάριΠότερυπάρχειέναπρόβληιιαΟΧάριζειμιαεποψt<ρι'-
σεως.Έναςσκοτεινόςμάγος,οάρχοντας(Ι.οrd)νοιdemοrt,έχειόιχάσεισεσημει'οσύ-

γκρουσηςτονι<όσμοτwμάyων.Ντοπάρειτουςόιι<ούςτουμεένακήρυγμαμαγικής«κα-
Θαρότητας»Επιμένειότιμόνοστουςκαθαρόαιμουςμάγους(απόγονει'ςμάγους)Θαπρέ-
πειναεπιτρέπεταιηεκπαίόωπαηιιαγει'α.Εόώβρι'σιtεταιι<cιιοι<εντριι<όςάξοναςτηςσύ-

yκρουσηςτουJ<όσμουτωνιιάγωντουΧάριΠότερ.
ΤΟζήτηματηςμάχηςκατάτουνοιdeιτιοrt(ι<αιόλωντωνβιβλι'ωντουΧάριΠότερτελΊκά)

όwει'ναιη«αιώ™μάημεταξύΚcιλούκαιΚακού»Δενει'ναιησύγι<ρουσητου«φωτός»με
Τ:ο:`ξΞ:?.:ΞΞb:,έ:γΞν;:εηθκeΞDν.μΣεττnαΞξσχjίτΞ:,:π:Ξ:εαυί::nυF`:nΟiiΞ`Ξ`;;(*οξυεΞντη?συε:φΞΞ:νΞέ:`νμ_εί-
αρόςή™γεννιιθει)Στηβάσητουει'ναιζήτημαγενετικής«καθαρότητας»αι'ματοςΠρέ-
ιιειστουςανθρώιιουςιιουέχουνμαγικέςικCινότιιτεςναόι'νεταιαόιάι<ριταηευιtαιρι'ανατις

αναπτύξουν,Ακόμαι<ιότανπροέρχονταιαπόοιιtογένειες«άαετων»mUgg/es,Ήμήιιως
όσοιπροέρχονταιαπότουςmUgσ/esδενέχουντοι<ατάλλιιλοπολιτιστικόυπόβαθρονατις

βιώσοwΜήπωςμόνοταπαιόιάτων«καθαρόαιμων»μαγικώνοικογενειώνπρέπειναrιη-
γcιι'νοwcποΧόγκουαρτς;

ΗπλευράτουΧάριΠότερυποστrιρι'ζειότιστονκαθέναιιεμαγικέςικανότrιτες(ιJικρές

ήιιεγάλες)Θαπρέπειναόι'νεταιηευκαιρι'ανατιςαναπτύξειΗιΊλευράτουλόρόου
νοιdemοhκαιτωυποστηρικτώντουειιιμένειότιημαγει'αΘαπρέπειναιtρατηθει'σταχέ-

ριατων«καθαρόαιμων»μάγων,εκει'νωνιιουπροέρχονταιαπόμαγικέςοικογένειεςκαιμά-
λισταπουέχουνμέσατουςιΦ(υρήτημαγει'α.

Ανιtαν*όwει'ναι«γέννημα-Θρέμμα»μάγωνόενπρέπεινατουεπιτρέπεταιηανάπτυ~
ξητωνικανοτήτωτουούτεοιμάγοιπουπροέρχονταιαπόmιιgg:/eήha//-mφοικογέ-
νειες,αλΜούκκαιεκει'νοιπουόενέχουνιΦ<υρήμαγει'αμέσατους(ακόμαιtαιότανπρο-
έρχονταιαπό«ι<αθαρόαιιιες»οικογένειεςμάyων)Θαπρέπειναγι'νονταιαποόε]<τοι'αονκό-
ομο των μάγων.

Αήει'ναιηόιαμάηκαιόενει'ναιμονάχαστονκόσμοτουΧάριΠότερΣ'εκει'νονβέ-
βmφαι'νεταινανιώηπλευράτωνφι'λωντωνmυgg/es,ηπλευράτουΧάριΠότερΣτον
πραγματικόόμωςκόσμο,ποιαιιλευράνομι'ζετεότιέχεινικήσει;

ΟΑΦΟΡΙΣΜΟΣΤΗΣΜΑJΤΣΣΑΣ
ΣήΜmημαγει'απουαJ<ούγεταικαισιιζητιέταιπερισσότεροστηνΕλλάόαει'νcιιηόυτικό-

φερη(πουόwέχειWι<άνειμετιςελληνιι<έςμαyΊκέςπαραόόσεΊς).Παρατιιρει'ταιλοιπόν
τοφαινόμΦαπότημιαηΕι<ιdησι'αναμιλάειενάντιαστημαγει'α-ιιεβάσηταyνωστάεω
κcιιαιώνεςWτιςελλrινικέςιιαγιιtέςπαραόόσεις-απότηνάλλητοειιρύι<οινό,κυρι'ωςοι

άνθρωποιτηςπόλης,νατααιtούειαιιτάκαιναμηνιtαταλαβαι'νει,yιατΊ'οιπερισσότεροιει'-
ναιεξοιι<ειωμένοιΜταστερεότυπατηςδυτικής,«αγγλοσαξονικής»μαγει'αςι

Μιατέτοιαενόιαφέρουσαπερι'ιιτωσηκόντραςτηςΕιtκλnσι'αςμετηνΕλληνιιtήΛαική
Μαγει'αει'ναιηπαρακάτωιστορι'αyιατηόράσημιcιςμάγισσαςστηνελλιινιΊ<ήύπαιθροστις

αρχέςτουt8ουαιώνα,όπωςμαςμεταφέρετcιιμέσααπόταΑρχει'αΜεγάλωνΠρωιο-
παπάόωντηςΚέρκυρας.

Στις25Μαfου1722,οΜεγάλοςΠρωτοπαπάςΣπυρι'όωνΒούλyαρηςεκόι'όειαφορισιιό
εναντι'ον«κάποwμηφοβουμένωντονΘεόνκαιόιόασκαλεμένωναπότονΔιάβολον»,οι
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οποίοι «τεχνεύονται εις  μαγιι<ά πράγματα» στrιν περιοχή της  Λευκι'μης.  Ο αφορισμός  πε-

ριέχει τις  πάγιες  κατάρες  («έχομεν και ι<ηρύττομεν αυτούς  αφορισμένους,  ι<ατηραμένους
ι<αι ασυγχωρήτους  παρά Πcιτρός, γιού  ι<αι Αγίου  Πνεύματος  και hαρά πάντων των Αγίων,

κcιι έστωσαν μετά Θάνατον άλυτοι ι<αι τιιμπανιαίοι, αι πέτραι ι<αι ο σίόrιρος λυθήσονται, cιυ-

τοί δε ουόαμώς»), όχι μόνον εναντίον των «ενόχων» σε περίπτωση που αυτοί όεν μετανοή-
σουν ι<αι «παύσουν και πλέον να μη ήθελαν επιχειρησθούν τα της μαγείcις», αλλά ι<αι ενα-
ντίον των ιιπολοι'πων «όπου τους ηξεύρουν ι<αι όεν ήθελαν να τους φανερώσοιιν».

Στην αναφορά τοιι ο Πρωτοπαπάς Λευκι'μης γράφει ότι μετά την ι<ήρυξη του cιφορισμού,
δύο γυναίι<ες χαρακτηρι'ζουν ι<άποια Διαμάντrι, γιιναίκα του Γιωργάκη Γκιμηλά, μάγισσα.

Οι ι<ατcιΘέσεις των μαρτύρων συνεχι'ζονται μέχρι το τέλος  Μα.ί.ου ενώπιον του Πρωτο-
παπά, επιβεβαιώνοντας ότι «πήρανε τη Διαμάντη στου Σαμοήλη να τους κάμη μάγια». Κά-
ποια στιγμή, εμφανίζεται ο Νιι<ολέτος Πέρι<ας και όηλώνει ότι έχει όει τη Διαμάντη «νύχτα,

Ολόζορι<η» (Ολόγυμνη), «καβάλα σ' ένα ι<αλάμι και ι<ρατούσε και φούντες καλαμιού». Αίφ-
νης, παρουσιάζονται και άλλοι πέντε που ισχυρίζονται ότι είόαν και αυτοί τη Διαμάντη σ' αυ-

τήν την ι<ατάσταση.  (Το στοιχείο της γύμνιας είναι ι<αθοριστιι<ό στη λα.ι.κή παράδοση, όπως

φαίνεται ι<αι στο κεφάλαιο που ακολουθει).
Η μάγισσα Διαμάντη είναι περιθωριακή, γιατί από τη μια πλευρά, ιtατέχει την τεχνογνω-

σι'α της διαμεσολάβησης με το υπερφυσιι<ό ι<αι από την άλλη, αποκrιρύσσεται από την επί-

σημη Θρησκευτική ιόεολογία μέσα από το ι<αλλιεργούμενο στερεότυπο «Οπαόός του Διαβό-
λοιι». Παρ' όλα αυτά, η «περιθωριακή» Διαμάντrι φαι'νεται να ει'ναι αρμονιι<ά ενταyμένη στις

όιαδιι<ασίες  ι<οινωνιι<ότητας  της  ι<οινότητας,  ένα  ει'όος  «γιατρού» για ι<άθε φυσιι<ό ή πνευ-

ματιι<ό κακό που ταλαιπωρεί τα μέλη τιις.
Παρά το ότι η λα.ι.κή μαγείcι κυνηγήθηι<ε στην Ελλάδα, εντούτοις επιβίωσε μέχρι τις μέ-

ρες μας σε πολλές μορφές ι<αι σε πολλές περιοχές, ι<υρίως της ελληνιι<ής επαρχι'ας, Μια
τέτοια περίπτωση ει'ναι ι<αι οι περίφημες Μα.ί.στρες της Μαι<εόονίας ι<αι της Θράκης. Αν κCιι

rι ύπαρξή τους είναι γνωστή εόώ ι<αι πολλές όεκαετίες, εντούτοις λίγοι ήταν αυτοί που ήξε-

ραν  ποιες  ήταν ι<αι τι μπορούσαν πραγματιι<ά να κάνουν.  Ο φόβος  ι<ρατούσε κλειστά τα
στόματα κcιι δύσκολα ι<άποιος ξένος ι<ατάφερνε να πάρει πληροφορίες από τους ντόπιους.

ΟΙ Γ™ΝΕΣ ΜΑΙΠΣΤΡΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ*
Σε μια σπάνια καταγραφή, στο πλαίσιο μιcις λαογραφικής έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίι<ης,  το  1986,  στο χωριό Χαλαρά  τrις  Καστοριάς,  αποι<αλύφθηκε ότι υπήρχαν τρεις

μάγισσες στο χωριό που τριγυρνούσαν αα χωράφια τις νύχτες. Μία μάλιστα ζούσε αι<όμα,
γεγονός που σταμάτησε αο σημείο αυτό περαιτέρω αποκαλύψεις...

γπήρχε διάχυτη η πεποίθησrι πως, cιν κάποιος αποι<άλιιπτε τη δράση τους, οι Μα.ί.στρες

φρόντιζαν να πάρουν εκδι'κηση από όσους αδιαφορούσαν για τις απειλές τους και έκαναν
γνωστές απαγορευμένες πληροφορίες. Στο Βογατσιι<ό της Καcποριάς, για παράόειγμα, εί-
ναι κοινό μυστιι<ό ότι κάποιος που είόε μια Μα.ί.cπρα να «κατεβάζει το Φεγγάρι)> ι<αι το είπε

στους συγχωριανούς του, cπη συνέχεια τρελάθηι<ε...

Σύμφωνα  με  μαρτιιρία  της  Μα.ί.στρας  'Αννας  Στεριανής,  στιιν  Ολυμπιάδcι  ΚΟζάνης
«υπήρχε μια φοβερή Μα.ί.στρα, η Λένα, που cιν κcιι έχει πεθάνει εδώ ι<αι χρόνια, cιι<όμη συ-

* Τα στοιχεία αιπού του υποκεφαλαίου προέρχοwcιι Cιτιό το ομώνυμο άρθρο του Νικόλαου ΚΟυμαρτζή

που δημοσιε;ύτηκε στο περιοδικ:ό mystery Νο  18.
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ζητιέταιιΣήμεραστηνπεριοχήέχειαπομει'νειιιόνομι'ααπότιςτέσσεριςΜαίστρεςπου
υπήρwπαλιάιΖειαποξενωμένηαπ'όλοτοχωριό,πουακόματηφοβάταικαικανει'ςδεν
την πλησιάζει, γιατι' κάνει ακόμα μάγια».

Οι  Μα.ί.στρες  αrιοτελούσαν  φόβητρο  ι<υρι'ως  για  τα  νιόπαντρα  ζευγάρια:  «Δένουν

(ιtάνουνανι'κανΦόποιονΘέλουν,λέyονταςταμαγιι<άτοιιςλόγιαήόένονταςι<όμπους
στοιιαντηλάκιπουτουέκλεψαν».Απόει<δι'κηση,μι'σος,και<ι'αήακόμαι<αιαπόζήλια,οι

Μα.fστρεςέριχνανταμάγιατουςστιινευτυχι'ατουνιόπαντρουζευγαριού,ηοποι'αμετον
καιρόέσβηνειΣταχωριάόπουαιιτόςοφόβοςήτανσυνηθισμένοφαινόμενο,οικάτοι-
κοιπροσπαθούσwναι<ερόι'σουντηνεύνοιατωνΜα.ι.στρώνπροσφέροντάςτουςυλικά
αγαθά.

Ει'νcιιχαρcικτηριστικήημαρτιJρι'ααπόταΚανάλιατηςΚαρόι'τσας:«Τηβαβά(Μα.ί.στρα)
τησι<ιάζοντcwτανιόπαντραγι'αυτόκαιτηςέστελνανται<αλύτεραόώρα».

Έτσι,συχνάεύποροικάτοιι<οιεξαγόραζανενμέρειτηιιαγιι<ήγνώσητωνγριώναυτών

γιατηνεπι'τειιξητωνόικώντουςστόχων.Αποτέλεομαεπι'σηςτωνυιιερφυσιι<ώνικανοτήτων
τουςλέγεταιότιήτανκαιπερι'ερyοιΘάνατοιήCινι'ατεςαρρώστιες.

Ει<τόςόμωςαπότις«ι<cιτάρες»υπήρχανι<αιτα«ι<αλά»μαγιι<ά,τελετουργιι<άόηλαόήκαι

ευχέςπουέφερwτrινευτυχι'ασεέναγάμοήσεένανάνθρωπο.Έτσι,«τοΦεγγάριι<ατέ-

βαινε»καιγmναπαντρέψουνοιΜαfcπρεςται<ορι'τσια,κυρι'ωςταόικάτους.Επιόι'όονταν
σενυχτερινέςτελετέςώστεοιι<όρεςτουςναπαντρευτούνι<άποιονγαιιπρόμεπεριουσι'α

#'μεεξλολυ.σνίαπ,οbυη`λ,:bπήεκοέΞεον,.Ον^:::Ξ:::Ξ.e_έ_αΞίί;;ίεrΞ::ναυ:α^ρυΞ::::ηνπγραομΞ:αοσ,Γαε:ε.ρ=ο:Ξ:νόμέλλονπουτιςπερhότανΘαμάθαιναντημαγιι<ήτέχνηαπότημrιτέρατους,«'Ολες
οιΜcι.ί.στρ*ι<αλοπάντρεψωταπαιόώτους,πλούτισαν»μαςλέειμιαγιιναι'κααπότηνΙ<ο-

ζάνιι.Αλλάι<αιπολλοι'γονει'ςαπευθύνοντcινστιςγυναι'κεςαυτέςγιαναι<αλοπcιντρέψουντα
όικά τους ι<ορι'τσια.

Πέραόιιωςαιιότελετέςγmτηναγάπηκαιτογάιιο,οιΜα.ι'.στρεςέκανcιντελετουργιι<ά

μεταοποι'αέκλεβωπεριουσι'ες,ξένακοπάόιcι,χωράφιακαισοόειές.Σύμφωναμεμια
μαρτυρι'α:«Γυρι'ζοwέξωσταλιβάόια.Τακουρέλιαιιουχρησιμοποιούνγιανατυλι'γουντα
πόδιατουςγεμι'ζουννεράαπόταόροσισιιέναχορτάριατουΜάη.Γυρι'ζουνκατόπινστασιιι'-
τιατους,στύβwτονερόαπότακουρέλια,τοαναι<ατεύουνμεπι'τουρακαικάνουντροφή
πουτηδι'νουνσταζώατους.Πιστεύουνότιμεαυτάταμάγιακλέβwτογάλααπόταξένα

ζD%α«ακ:ίτνοουφνέσρ:ΟκυάνπΞ,:Ξ:κυόε,:ΟΟ::,»,.ΥΞ:Ξ~ί.Τ.rα_-:._ρΞΞχ_Ο_ίν;νμαυΥ*ξ::bγε:#eνα.Γ.ό::Ξ#
ού«αφήwWσεκάποιοσηιJει'οτουχωραφιούμαντήλιμεαλάτι,στάχτηκαιτρι'μμαται<ερα-

μιδιώνλένεμαγικάλόγmι<αιεπιστρέφουνστοσπι'τιτους.Έτσιπιστεύουνότιτοξένοχωρά-

φιπουμάγεψαναόειάζεικcιιγεμι'ζειτοόιι<ότους».
Τοανάλογοτελετουργιι<όγιατrινκλοιιήτηςπεριουσι'αςι<άnοιουήταντοεξής:όταν

έπεφκηνύχτα,ηγρώπήγαινεστιινπόρτατουσπιτιούτουάτυχουΘύιιατος,έκοβεέναμι-
κρόι<ομμάτιξύλο(πελει<ούδιτολένεοιντόπιοι)καιταυτόχροναέψελνε«λόγιαμαγικό».
Απότιινεπόmιιέρακιόλας,τοαποτέλεσματηςτελετήςγινότανφανερόσεολόκληρο
το χωριό...

ΤοκύριοχαραιαηριcπιιtότηςόράσηςτωνΜα.ι.στρώνει'νcιιηεπαφήτουςμετηΦύση.
ΑπότηΦύσηαντλούντημcιγικήτουςόύναιιrι,οπότεπρέπειναει'ναισεστενήσχέσηιιαζι'

της,νατηναισθάνονται.Αυτόςει'ναιι<αιολόγοςπουcπιςμαγιι<έςτελετέςτους,πουγι'νο-

νταισιινήθωςμεολόγιομοΦεγγάρισεαπομακρυσμέναλιβάόιακαιδάση,πουδενπατάει
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εύκολα άνθρωπος,  είναι ολόγυμνες.  Τα τρία βασικά στοιχεία  μιας  επιτυχημένης  τελετής
τους  είναι η γύμνιcι, το καβαλίι<εμα ενός  ξύλου ι<αι η πανσέλr`νος.  Συνήθως το ξύλο έχει
στην άκρη του ένα πανί αο οποίο τυλίγουν διdιρορα υλικά που πιστεύουν ότι έχουν μαγιι<ές
ιόιότητες.Μίαμαρτυρίααναιρέρεισχετικά:«Παίρνουνμιαβέργακαικρεμούνμπροστάένα

μαντήλι, που μέσα έχουν δεμένα αλάτι, στάχτη ]<αι τριμμένα κρεμμύόια. Μετά περνούν τη
βέργα ανάμεσα στα σκέλια.„».

Μια αρκετά όιαόεδομένη άποιιιη μεταξύ των λαογράφων είναι η εmκοινωνία των μcι-

γισσών με δαίμονες,  ή αι<όμcι και με τον ίόιο τον  Σατανά. 'Οπως  διηγείται ένας  κάτοιι<Ος
από τα Κατσανοχώρια των Ιωαννίνων:  «Σε μεριι<ά απ' τα χωριά μας  βρήκα να διηγούνται
πως  γυναίκες  που  αcD(ολούνταν  με τα μαγιλίι<ια κcιι τcι όαιμονικά βρέθηκαν μέσα σε λα-

γκάόια νύχτα, άλλη μόνο μ' άσπρο πουκάμισο ι<ι άλλη ολόγυμνη ι<αβάλα σε μια βέργα για
να επικοινωνήσουν με τα δαιμονιι<ά».  Μια παρόμοια μαρτυρία έχουμε ι<αι από την Ολυ-

μπιάόα της ΚΟζάνης: «Ει<τός της Λένας, υπήρχαν και άλλες τέσσερις μάγισσες που λέγεται
πως έβγαιναν γιjμνές την Πcινσέληνο ιtcιι έκανcιν το γύρο της ει<κλησίας τρεις φορές. Ακό-

μαότιαυτέςέμεναντηΜεγάληΠαρασι<ευήκcιιγύριζανπάλιτηνεκκλησίαγυμνές.Μιαφο-
ράείχανζητήσειαπόέναμιι<ρόπαιόάκι,7-8χρονών,ναανέβειστοκαμπαναριόκαιναπά-
ρει αυγά από τους πελαργούς, για νcι τα χρησιμοποιήσουν στα μάγια τους».

Η εικόνα της γυμνής μάγισσας πάνω σε μια βέργα, όεν είναι βέβαια αποκλειστικά ελ-
ληνικό φαινόμενο. Συναντιέται στη λαογραφία ιtαι στα παραμύθια των περισσότερων λαών
της  Ευρώπης. Χαρακτηριστικός  είναι ένας  πίνακας  του  Gοyα  (1961)  που  απεικονίζει δύο

μάγισσες ολόγυμνες ιtαβάλα σε ένα σι<ουπόξυλο να ταξιόεύουν cπον ουρανό που φωτίζε-
τcιι από το ολόγιομο Φεγγάρι...

Qστόσο η γύμνωση όεν είναι απαραίτητη μόνο στις Μα.ί.στρες. Συναντιέτcιι ι<αι σε πολ-

λές άλλες περιπτώσεις, σε έθιμα ι<αι τελετουργίες που έλκουν την καταγωγή τους στην αρ-

χαιότητα.  Στη μελέτη του  Η rύμνωση σπς  ΜαyιjGε'ς  rελεrε'ς,  Ο  Πετρόπουλος  ιtαταγράιρει
πολλά παραόείγματα όπου το γυμνό σώμα αποκτά μαγιι<ές ιι<cινότητες.'Ετσι, από το χωριό
'Αγκιστρο των Σερρών, μας έρχεται η παρακάτω μαρτυρία: «'Οταν δεν έβρεχε έπαιρναν ένα

ορφανό ι<Οριτσάι<ι, το γύμνωναν, το τύλιγαν με φύλλα ι<cιι το γύριζαν σε όλο το χωριό. Κάθε
νοιι<οι<υράαπότοσπίτιτηςτουπέταγενερόι<cιιπαρακαλούσετονΘεόcινόενλυπήθηκεαυ-

τές νcι λυπηθεί το ορφανό. Και όπως Θυμούνται οι γέροι, τελιι<ά, έβρεχε».

Γύμνωση επιβαλλόταν κcιι στrιν προετοιμασία της «όιαβολοφωτιάς», ενός τελετουργικού

γιατηόιάσωσημιαςπεριοχήςαπόεπιδημία.Σεαυτήντηντελετή,δύοάνδρεςολόγυμνοιπή-
γαινcιν στο σταυροδρόμι του χωριού, όπου γινόταν κcιι το τελετουργικό.

Αν και τις περισσότερες επιθυμίες τους οι Μα.fστρες τις πραγματοποιούσαν με τις διι<ές

τους όυνάμεις, εντούτοις  υπήρχαν περιπτώσεις που αυτές  δεν επαρκούσαν. Τότε προχω-

ρούσαν σε τελετουργιι<ά εmβολής τους στη Φύση, προσπαθώντας να «κατεβάσουν το Φεγ-
γάρι», όπως λέγεται, ώστε να εκμεταλλευτούν τη όύναμή τοιj. Συνήθως, σε αυτήν την προ-
σπάθεια όεν αρι<ούσε μι'α μάγισσα, αλλά συμμετείχαν από δύο έως τέσσερις.Ένα χωράφι

ή ένα λιβάόι εξυπrιρετούσε ως τόπος συγι<έντρωσης ι<cιι η κατάλληλη χρονική στιγμή ήταν

η νύχτα της παραμονής της Πρωτομαγιάς, και οπωσδήποτε με Πανσέληνο.
Πριν την έναρξη της τελετής οι μάγισσες προσπαθούοαν να σωρεύσουν όλη τη όική

τους  δύναμη.  Αυτό το  πετύχαιναν  ως  εξής:  «Αφού  ξεγυμνωθούν  ι<αι συγι<εντρωθούν  σε
ένα απόμερο μέρος, κυλιούνται στα χόρτα τα μεσάνυχτα ιtcιι βιτσίζοντcιι (χτυπούνε η μία
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τηνάλλημεβίτσες)γιανααποκτήσουντημαγικήόύναμη!»,ΑπόταΧαλcιράτηςΚαστοριάς

ηλικιωμένοι διηγούνται ότι κάποτε σε ένα ξέφωτο είχαν όει μάγισσες γυμνές να χορεύουν
ι<άτω από το ολόγιομο Φεγγάρι, νcι μη μιλάνε καθόλου, να χτυπούνε τα οπίσθιά τους ι<Cιι να
ι<άνουν κόμπους σε μαντήλια. 'Ομως ας δούμε ολόκληρη τη όιαδιι<ασι'α ιtατεβάσματος του
Φεγγαριού μέσα από μια όιήγηση από την Αράχοβα της Λειβαόιάς:

'Οταν κάποια μάγισσα Θέλει να κάνει μεγάλα και τρcινά μαγιι<ά, ρωτά το Φεγγάρι ιtαι

το όιατάζει να αποκριθει'. Και αν όεν αποκρι'νεται το ι<ατεβάζει με τη βι'α από τον ου-

ρανό, το καβαλιι<εύει, το ποόοπατά, το ι<λωτσά και το τυραννάει με κάθε τρόπο, όσο
που  να το φέρει στο Θέλημά της  ι<αι να της  ομολογήσει ό,τι γυρεύει αυτή να μάθει.

Πολλές φορές όμως το Φεγγάρι αντιστέκεται, όεν την αι<ούει. Και από τα μαρτύρια

που του κάνει μουγιtρι'ζει και το μούγι<ρισμα του τ' άκουσαν πολλοι', αν ει'ναι μάλιστα

τη νύχτα πολύ ι<ακοκαιρι'α.

Και όποιος το ακούσει cιν όεν ει'ναι μάγος, παθαι'νει μεγάλο ι<αι<ό, ή μοιιρλαίνεται, ή

βουβαι'νεται,  ή τυφλώνεται.  Και αυτό γι'νεται γιατι' όταν τυραννάει η μάγισσα το Φεγ-

γάρι, την παραστέκουν οι όιάβολοι ι<αι τριγυρι'ζουν, ι<αι της  ζητάν την άόεια να βλά-

ψουν τον ι<όσμο. Κcιι αλι'μονο σε όποιον βρεθει' μπροστά, αν τους δώσει την άόεια η
μάγισσα.
'γστερα από αυτά, όταν ι<αμιά άλλη φορά το προσι<αλέσει η μάγισσα να κατέβει, ι<α-

τεβαι'νει γιατι' όεν μπορει' να ιtάνει αλλιώς, μα ι<ατεβαι'νει με τόσο Θυμό, που όπου κι

αν πέσει ανοίγει λάκκωμα άπατο και ό,τι τύχει κοντά το ι<άνει Θρύμματα. Και φεύγει

το Φεγγόρι από ι<είνο το ι'όιο λάκι<ωμα, και από την τρύπα που ανοίγει στην άλλη με-

ριά της γης ανεβαίνει στον ουρανό.

Η ατμόσφαιρα που επικρατεί ι<ατά τη όιάρκεια της τελετής, όπως αυτή διασώζεται από όιά-

φορες μαρτυρίες, ει'ναι σκοτεινή ι<αι επιβλητιιtή. Από τη Θεσσαλι'α, Ο λαογράφος Νιι<όλαος
Πολίτης  ι<ατέγραψε τα  εξής:  «'Οταν το ι<ατεβάζουν,  Θολώνει ο  ουρανός,  σι<οτεινιάζει πα-

ντού,  η  γη  μουγκρι'ζει  ι<αι  οι  όιάβολοι  τρέχουν  στη  μάγισσα  ι<αι  την  παραι<αλούν  να  τους

αφήσει να βλάψουν τους ανθρώπους».
'Οπως  και  να  έχει,  Οι  μαρτυρίες  όει'χνουν  πως  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  ιdέβουν  οι

Μα.ί.στρες τη μαγική δύναμη του Φεγγαριού μοιάζει με το άρμεγμα της αγελάδας! Η παρα-
ι<άτω αναφορά προέρχεται από χωριά τιις  ΒιΘυνι'ας:  «Οι μάγοι ι<Cιτεβάζουν πολλές  φορές

το Φεγγάρι από τον ουρανό για να το cιρμέξουν και κάνουν με το γάλα του τα μαγιι<ά τους,
Και όταν το έχουν ι<ατεβασμένο σκοτίζεται ο ουρανός ι<cιι όεν φαίνεται». Παρόμοια όιήγη-

ση συναντάμε ιtcιι  στη  Θεσσαλία:  «Οι μάγισσες,  ι<αμιά  φορά ι<αι οι  μάγοι,  ι<ατεβάζουν το

Φεγγάρι από τον ουρανό σαν γελάόα ι<αι το cιρμέγουν. Με το γάλα αυτό φτιάχνουν πολλών
ειόών μάγιcι όυνατά, προ πάντων για αγάπη cινόρός ή γυναικός».

ΟΙ ΜΑΠΚΕΣ ΣγΝΤΑΓΕΣ
Τα μαγιι<ά της  Λα.ι.κής  Μαyει'cις μπορούν να γι'νουν με πολλούς  τρόπους, που κατατάσσο-
νται σε διιο ι<υρι'ως  κατηγορι'ες: λει<τιι<ά ι<αι υλιιtά.

Η πρώτη κατηγορι'α περιλαμβάνει «επικλήσεις» και «ευχές» σε γυναικεία cποιχει'α  (Θε-

ότητες,  Σελήνη), αλλά ι<αι στην «Παναγιά», όπως  επίσης  ι<αι «επωδές», λόγια όηλαόή που
«όένουν» (ή λύνουν) τον άντρα.

Η όεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τιιν τελετουργική χρήση φυσιι<ών υλικών (όπως κερί,
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χώμα), ή τεχνητών (όπως βελόνες, καρφίτσες ι<.λπ.), που παρασταίνουν κάτι που Θέλει η μά-

γισσα να συμβεί και χρησιμεύουν για να «ενεργούν». Επίσης αντικείμενα που ανήι<ουν στο
«στόχο» (ρούχα) ή οργανικά υλικά, όπως τρίχες, νύχια, αίμα κ.λπ.

Ανάλογα με την περίπτωση, τα παραπάνω μιγνύονται με βότανα ή ζωικά μέρη και όλα

μαζί ενώνονται τελετουργικά ι<αι σιινόυάζονται έτσι ώστε να «φέρουν» το επιθυμητό αποτέ-
λεσμα.'Ενα «τυπιι<ό» τελετουργικό μπορεί να περιλαμβάνει το όέσιμο ή λύσιμο «κόμπων» την
ώρα που προφέρεται επωόικά η ευχή και κάποια υλιιtά αναι<ατεύονται και καίγονται, ενώ
ι<άποια μπορεί να αποτεθούν στο δρόμο ή στο χώρο του «στόχου». Στην ουσία, όλα αυτά
«δρουν» ως  ένα είόος «βελονισμού»  (στην κυριολεξία, cιν περιλαμβάνει «καρφιτσώματα»)

ή καλύτερα «σιάτσοιj», όπου με την ι<ατάλληλη πίεση σημείων, όχι στο ανθρώπινο σώμα αλ-
λά στο χώρο ι<αι στο χρόνο, προι<αλείται η μεταβολή των ι<αταστάσεων προς το επιθυμητό
αποτέλεσμα.

Η πιο άμεση ενέργειcι είναι με «πιοτά» ή σι<όνες ποιι ρίχνονται στο ποτό. Πρόκειται για
«μίγμcιτα»  βοτάνων,  άλλοτε ακι'νδυνων  κι άλλοτε υπνωτιι<ών,  για σκόνες  από  ζωικό υλικό

(π.χ. σκόνη από αποξηραμένη σαύρα ιtοπανισμένη). Οι αι<ριβείς «συνταγές» όμως, σε ι<ά-
Θε περίπτωση, είναι μάλλον επιι<ίνδυνες για να αναφερθούν σε ένα βιβλίο...
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πάρχει μια έντονη σύγχυση σχετικά με το Θέμα μσyε]'α στις μέρες μας...  Τι είναι
ι<αι  πώς  διι<αιολογει'ται  η  διάι<ρισή  της  σε λευι<ή  ι<cιι  μαύρη;  Ποια  η  ακριβή  της

σχέση με το Σcιτcινισμό; Μπορεί ο ι<αθένcις μας να αι<Ολουθήσει τα μαγιιtά μονο-
πάτια; Ηναι δικαιολογημένος ο ι<οινωνικός φόβος απέναντι στη μαύρη πλευρά της;

Αυτά είναι ορισμένα από τα δεκάδες ερωτήματα που προκύπτουν αυθόρμητcι στο άι<ου-
σμα των όιιο αρνητικά φορτισμένων λέξεων.  ΠΟλλοί επιόίωξαν ι<ατά ι<αιρούς  να όώσουν
απαντήσεις  σε ορισμένες  από τις  παραπάνω απορίες, με αφετηρία πάντα την έννοια της

μαγείας.
Ο όρος jιαyει'α προέρχεται από την κλασική αρχαιότητα και πιο σιιγκεκριμένα από τη

μυστηριακή Ανατολή, καθώς μάγοι uπό το mdgιίs- αποκαλούνταν οι ιερείς του Πέρση Ζω-
ροάστρη. Στους'Ελλrινες, το έργο και η ιόιότητα των μάγων ήταν γνωcπή τουλάχιστον cιπό
τον 5o αιώνα π.Χ, cιν ι<αι μάλλον ελάχιστα κοινά ει'χαν με τη σημερινή -γνωστή σ' εμάς- ει-
ι<όνα. Αυτό οφείλεται ι<υρίως στο γεγονός της πρωταρχιι<ής εντύπωσης που έόωσαν, καθώς

ως ξένοι με περίεργες και εξωτιι<ές ιιtανότητες προκαλούσαν φόβο, με αποτέλεσμα η ίόια

η ιδιότητά τους  με τον ι<αιρό να φορτιστεί συναισθηματικά με μαι<άβρια υπονοούμενα ι<cιι
σκοτεινές ιστορίες.

Τι  πραγματιι<ά  όμως  εννοούμε  όταν  μιλάμε. για  μαγει'α;  Είναι  στ`  αλήθεια  ένα  ει'όος
τσαρλατανισμού έξυπνων απατεώνων και ταχυόακτυλουργών -όπως ισχιιρι'ζονται οι σκεπτι-
κιστές- ή μήπως κάτι βcιΘύτερο ι<cιι άβατο για την ανθρώπινη λογική; Στο σημείο αυτό οι ορι-

σμοί που μας προσφέρουν οι αποι<ρυφιστές εντυπωσιάζουν όχι μόνο για τον πλούτο των λέ-

ξεων που χρησιμοποιούν όσο και για το ίδιο το περιεχόμενο στα λόγια τους.
«Η μαγει'α... », αναφέρει ο ιtαμπcιλιστής Ελιφάς Λεβί, «είναι rι παραόοσιακή επιστήμη των

μυστικών της Φύσης η οποία μεταδόθηκε σ' εμάς από τους μάγους. Με την εφcιρμογή αυτής
της  επιcπήμης,  Ο μαθητευόμενος  ι<αταιdύζεται από ένα είδος σχετικής  παντοδιιναμίας  και

μπορει' να λειτουργήσει υπεράνθρωπα, δηλαόή με έναν τρόπο που υπερβαίνει τα όρια των αν-
Θρώπινων όυνατοτήτων ι<αι τη συνηθισμένη ιι<ανότητα του ανθρώπου». Συνόυάζοντας τώρcι τις
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αρχαι'ες  μυστιι<ές παραδόσεις με τη νεότερη  ψυχολογία, ο'Ιζραελ Ρεγι<άρντιε,  ψυχολόγος
ι<cιιμέλοςτουΕρμητιι<ούΤάγματοςτουΧρυσήςΑυγής,Θαιαυριcπει'πως:

Η  μαγει'α...  ει'ναι  ουοιαστιι<ά  ιιια  Θει'α  εξελικτιιtή  διαόικασι'α,  η  ΘεοιJργι'α,  μια  φόρ-

μοιιλαιινευμcιτικήςι<ουλτούραςήεξέλιξης.'Εναμεγόλομέροςτωνμαγιι<ώντυπιι<ών
σχετι'ζονταιμεσυγκει<ριμέναεπι'πεδατουΣυλλογικούΑσιινει'όητουκαιτημετάλλαξη

της ανθρώπινιις ενέργειας.

Αιιότηνοπτιι<ήτιιςψυχολογι'ας,ηιιαγει'αμπορει'ναερμηνευτει'ωςμιασειρόαιιότε-

χνικέςπουέχοιινσανσκοπότουςτιιναιιόσυρσητηςενέργειαςCιπόταCιντιι<ειιιενιι<ά

και υιιοκειμενικά πράyματο ιtαι φαινόμενα,  έτσι ώστε -με τnν Cινανέωση τιις C™νει'-

όησηςπουπροι<ύπτειαπότηνεπάνοόοτιιςλι'μπιντο-ναβρεθει'εrιιτέλοιιςτοδιαμά-

ντι μιας μετcιμορφωμένης  ζωής  γεμάτnς  με νέες  όιιμιοιιργιιtές  όυνατότnτες  ι<cιι αυ-

Θορμητισμούς.

Ενώ λαι<ωνιι<ά  ι<αι  ι'σως  ι<ρυπτογραφικά,  ο διαβόιιτος 'Αλιστερ Κρόουλι Θα  πεμ  «Η ιιαγει'α

(magίcΙt)ει'ναιηΕπιστήμηκcιιηΤέχνητουναπροι<αλείςΑλλαγή,ηοποι'αλαμβάνειχώρα
σύμφωνα με τη Θέληση».

Αληθινό, εκπληκτικοι' Ορισμοί! Παρ' όλα αυτά όσοι έχουν εντρυφήσει στην ιστορι'α του
δυτικούcιποκρυφισμούγνωρίζουνπωςημαγει'αστηνοποι'ααναφέρονταιοιτρειςαυτοι'πο-
λύγνωστοι'cιποι<ριιφιστέςέχεινακάνειπερισσότερομετηιιαγει'ατωνσαλονιώνπουανα-
πτύχθηι<εσταρομαντιι<άπλαι'σιατουμυστιι<ισμούπουάνθισεστηόυτικήΕυρώπητοΙ9οαι-

ώνα,  παρά με την αλλόκοτη τέχνη που  ανέπτυξαν ανώνυμοι  νεκρομάντες  ι<αι ημιμαθει'ς
γριές τους περασμένους ι<cιιρούς.

Ηόεύτερηαυτήεκδοχήτηςμαγει'αςείναιπουπροκαλει'τrινκοινωνιι<ήανησυχι'α,οδη-

γώνταςτόσοτουςοπαόούςτηςόσοι<αιτουςκατακριτέςτηςσεόιαφορετιι<έςπcιρατάξεις,
λευι<ής  ι<αι μαύρrις  στάσης...

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
Η μαγει'α  ήταν Φ<εόόν cιπό  πάντα ένα  ιόιcιίτερο  κοινωνικό πρόβλrιμα.  Για  τους  αρχαι'ους

ήτcwμαι<αθημερινήπραγματιι<ότητα,άμεσασυνόεδεμένημετηνέννοιατηςΘριισι<ει'ας,με
τρόποπουμέχριι<αισήμεραόενέχειαλλάξει,ι<cιΘώςοιεπωόές,οιτελετέςι<αιοιΘυσίες

ει'ναι στην πραγματιι<ότrιτα πράξεις  μcιγικές.

Ημαγει'ατωναρχαίωνόμωςδιαι<ρινότανσεόημόσια(φιλοσοφιι<ή)καιιόιωτική(λα.ι.Κή).
Ηόημόσιαμετησειράτηςξεχώριζεσεγόνιμη-όπωςει'ναιγιαπαράδειγματααγροτιι<άτε-
λετουργικά-καισεπροcπατευτική,όπωςλόγουχάρηημαντεία.Αιιότηνπλειιράτης,ηιόιω-

τικήχωρίζεταισελευκήκαιμαύρη,εννοώνταςέτσιπωςηλευκήαφοράτιςόποιεςιιροστα-

τευτιι<έςπραι<τιι<ές,ενώησι<οτεινή,μαύρημαγει'απεριλαμβάνειόλεςτιςτελετέςκαιτιςμε-

Θόδους που στόχο έχουν την απόι<τηση προσωπιι<ής δύναιιιις και εξουσι'ας.

Το  πρόβλrιμα  λοιπόν  ξεκινά  από  τις  έννοιες  «συλλογιιtό»  και  «προσωπικό»,  ι<αθώς
ώπως αολιάζει ι<αι ο Αντρέ Μπερνάρ στο εξcιι'ρετο 'ΕΜπιZες Μάyοt, «Ο σιtοπός της μα-

γει'ας  ει'ναι η ι<οινων1'α αντιστραμμένη.„  Στη Θρησκει'α,  το 1ερό βρι'σι<ετα1 με το μέρος  της
εξουσι'ας.Ημαγει'ααπότηνπλευράτηςτοποΘετείταιστοχώροτηςπαρόρμησιις,τηςατομι-
ι<ήςΘέλησηςπουαψηφάτηνεξουσία.Μετημαγει'αει<φράζεταιηαυθόριιητηφύση»ι<αιεί-

ναι αυτή που με όυσκολι'α μπορει' να τεθεί υπό τον έλεγχο της πόλης!
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Αυτό λοιπόν που για κάποιον είναι ελευθερία προσωπικής  έκφρασης,  για το σύνολο

μrιορεί να σηματοόοτεί κάτι αρνητικό. 'Ο,τι συνεπώς δεν ελέγχεται, οτιδήποτε συμβαίνει πί-
σω cιπό κλειστές  πόρτες, σιινήθως  είναι για τους  άλλους κάτι και<ό, σιtΟτεινό ιtαι μαύρο...

Qς εκ τούτου, η Μαύρη Μαγεία ταυτίστηκε στην ι<οινή λογική με το «ιtρυφό τελετουργικό»,

με το προσωπιι<ό έργο στο οποίο δεν συμμετέχει το σύνολο, ι<αι κυρίως με το ι<αι<ό αποτέ-
λεσμα του έργου.

Βέβαια, όπως αετική είναι η ίδια η σημασία του «Κακού», έτσι αετική είναι και η αντί-
ληψη για το ποιος cικριβώς είναι μαύρος μάγος. Και στο σημείο cιυτό ξει<ινά ουσιαστικά η

μεγάλη σύγχυσrι. . .

ΤΕΛΙΚΑ Τ[ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑγρΗ ΜΑΓΕΙΑ;
Ακολουθώντας τα χνάρια του Qριγένη, Ο όιαι<ει<ριμένος Θεολόγος ι<αι επίσκοπος του Παρι-

σιού  Γουλιέλμος  της  Οβέρνης  (1180-1249)  Θα  κάνει  την  ξει<άθαρη όιάκριση ανάμεσα  σε

δαιμονιι<ή ιtαι φυσική μαγεία. Αντίθετα, ο Γρηγόριος Νύσσης, συνόέοντας τη μαγεία με τον
Διάβολο, δεν ι<άνει ι<αμία διάκριση ι<αι ερμηνεύει οποιαδήποτε μαγική πράξη ως ενέργεια
όαιμόνων.

Ο αυτοκράτορας  Κωνσταντίνος  πάλι,  με διάταγμά του όρισε να όιώι<Οντcιι ποινιι<ά μό-
νο εκείνοι που ει<τελούσαν μαγιι<ές  πράξεις με και<ό αποτέλεσμα, ι<άτι για το οποίο μελε-

τητές σαν τον Λέοντα το Σοφό έβρισκαν παράλογο, καθώς  ttμε τίποτε δεν πείθομαι πως

μπορεί ποτέ η μαγεία να έχει καλό αποτέλεσμcι, έαω ι<ι αν ει< πρώτης  όιιιεως όίνει αυτήν
την εντύπωση».

Το Ευαγyε'λιο άλλωστε ήταν σαφές αο ερώτημα γιατί οι μάγοι, που ενώ είναι κακοί,
έχουν τελικά τη δύναμη να εξορκίζουν ι<cιι να Θεραπεύουν. Ο Ματθαίος απαντά: «Δεν είναι
στην περίπτωση αυτήν ο μόγος που εκδιώκει τους δαίμονες, αλλά οι ίόιοι οι όαίμονες που
αποχωρούν με τη Θέλησή τους για νcι εξαπατήσουν τους ανθρώπους ως προς την αποτελε-
σματικότιΊτα της μαγείας».

Στους αιώνες που Θα αι<ολουθήσουν η σύγχυση δεν Θα μετριαστεί. Οι ιεροεξεταστές Θα
συγχέοιιν ι<άθε μορφή διαφορετικότητας  ως συμμαχι'α με τον Διάβολο,  βαφτίζοντας  μαύ-

ροιις μάγοιjς χιλιάδες αθώους ανθρώπους.
Οι πρωταρχιι<ές έννοιες της Θεουργίας, της φυσιι<ής ι<αι ιερατικής μαγείας, Θα αλλοιω-

Θούν ανεπανόρθωτcι, χάνοντας τελείως τις αρχικές διακρίσεις, Η μαγεία πλέον Θα περάσει
στην κοινωνιι<ή συνείδηση ως μια προσωπική σχέση με τον αόρατο ιtόσμο, ως μια αντcιγω-
νιστική στάση ζωής με την επίσημη Θρησκεία ι<αι ως μια μάλλον αρνητική τέχνιι, ενδεδυμέ-

νη με αλλόκοτες σεξουαλικές συμπεριφορές ι<cιι σκοτεινά αποτελέσματα.
Σήμερcι η στάση cιυτή φαίνεται να παραμένει ζωντανή στην ι<οινή πεποίθηση ιtαι μάλι-

στα σε χώρες σαν τrιν Ελλάδα που το νεοπαγανιστιι<ό κίνημα ι<αι η Wίccα όεν έχουν κατα-

φέρει ακόμα να ενημερώσοιjν σωστά για τις ουσιαστιι<ές διαφορές τους από τις λα.ι.ι<ές όει-
σιόαιμονι'ες και τις αρνητιι<ές φήμες που ακολουθούν τον τίτλο τιις μάγισσας.

Για τους σύγχρονους αποκρυφιστές στο μεταξύ, η μαγεία της προσωπιι<ής εξουσι'ας ι<αι
του εγωκεντρισμού όεν μπορεί παρά να αποκαλείται «μαύρη», ενώ η διαδιιtασι'α εκείνη που
στόχο της έχει την αυτογνωσία ι<αι την ι<ατανόηση των κοσμιι<ών μυστηρίων χcιρακτrιρίζεται

ως «λευι<ή», διάι<ριση η οποία μάλλον ελάχιστα γίνεται ι<ατανοητή από τον αμύητο καθημε-

ρινό νοιι. 'Αλλωστε, ει'ναι γνωστό: οτιόήποτε δεν ι<αταλαβαίνουμε, το φοβόμαστε...
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Qστόσο,υπάρχουνκcιικάποιεςαrιόψεις,όπωςcιυτήτουΈλληναδασιtάλουκαιφιλόσο-

φουΓεώργιουΓι<ουρτζίεφ,πουπροι<cιλούντησυνιιθισμένηcιντι'λιιψηπουέχουμεγιατηόιά-
ι<ριση ανάμεσα σε λευκή ιtαι μαύριι μαγεία:

Πολλέςφορέςμερώτιισcιν,τιει'ναι«μαύρημαγεία»καιαιιάντησαότιδενυιιάρχειού-

τει<όκκινιι,ούτεπράσινιι,ούτει<ίτρινημαyεία.γnόρχει,οιιότημιαμηχcινιι<ότnτα,δη-

λαόή αιιτό που «συμβαι'νει» ι<αι αιιό την άλλη το «πρόττειν».  Το «ιιράττειν» ει'ναι μα-

γεία Ί<cιι το «ιιράττειν» μιιορει' να είναι ιιόνο ενός  ει'δοιJς.  Δεν μι]ορει' να ιιπάρχοιιν
όυο είόη «ιιράττειν».  Αλλό μπορεί να υιιάρχει μια πcιρcιιιοι'ηση, μία μίμιιση της  εξω-

τερικής  εμφάνισης  του «πράττειν» που  όεν μπορει' να ιρέρει cιντιι<ειμενικά αποτελέ-

σματα, αλλά που ιιπορει' να ξεγελάσει αφελει'ς ανθρώποιις ι<αι να δημιουργήσει μέ-
σα τους πίστη, τιιφλό πάθος, ενθουσιασιιό, αι<όμη και φανατισμό.
Γι'αυτόστηναληθινήεργασι'α(σ.σ.Cπονεαυτό),δηλαόήcποcιλrιΘινό«πράττεψόεν

επιτρέιιεται  να  δηιιιοιιργει' ι<ανείς  τυφλό  πάθος  στους  cινθρώπους.  Αυτό  ιιου  εσείς

ονομάζετεμαύρημαγει'αστrιρι'ζεταιστοτιιφλόπάθοςκαιοτηνει<μετάλλευσητηςαν-

Θρώπινηςαόυναμίας.Ημαύρημαγείαδενσημαίνεικαθόλουμαγείατουι<αι<ού.Ει'πα
ι<αι άλλοτε ότι ι<ανει'ς όεν ι<άνει ποτέ τι'ποτε για το κακό,  για να υπηρετήσει το ι<ακό.
'Ολοιπάντοτει<άνουνό,τιμιιορούνγιαναυπrιρετήσουντοι<αλό,όπωςrοιίαrαλαβσj'-

νει ο καθένας.
Κατά τον ι'όιο τρόπο, ει'ναι λάθος να ιαυριαεί κονείς ότι η μαύρη μαγει'α ει'ναι ανα-

γι<αστικά εyωισπκη', ότι με τη μαύρη μαγει'α ο άνθρωπος  επιόιώι<ει όικούς του σι<ο-
πούς. Αυτό ει'ναι λάθος. Η μαύρη μαγει'α μπορει' να ει'ναι πέρα για πέρα αλτρουιστι-

κή,μπορείναπασχι'ζειγιατοι<αλότηςανθρωπότηταςήγιατησωτηρίατηςαπόπραγ-

ματιι<ά ή φcινταστιι<ά ι<ακά.  Αλλά cιιjτό που μι]ορεί να ονομcιστει' μαύρη μαγεία  έχει
πάντοτε ένα χαραι<τrιριστικό.  Αιιτό το χαρακτηριcπιι<ό είναι η  τάση  να χρησιμοποιει'

τους ανθρώπους για μεριι<ούς, αι<όιιη κcιι τους ιtαλύτερος σκοπούς, χωρι'ς αυrοι' να
rοyνωρι?οwιί'yαrΌιίαrαλαβαι'νοw,ει'τεόημιουργώνταςμέσατουςπίστηκαιτυφλό
πάθος, είτε επιιρεάζοντάς τους με το φόβο.

ΜΑγρΗ ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ
Στησι<έψητωνπερισσότερωνΜαύρnΜαγει'ακαιΣατανισμόςείναιτοίόιοπράγμα.Ανκαι
υπάρχει όντως μια «συγγένεια», εντούτοις  όεν Θα λέγαμε πως  έχουμε μια πλήρη ταύτιση.
Ένας  Μαύρος  Μάγος  μπορεί να ει'ναι Σατανιστής,  αν ι<αι εφόσον στα τελετουργιι<ά που
αι<ολουθείκάνειχρήσητηςχριCπιανιι<ήςι<οσμοθεωρι'αςστηνοποίαοέι<πτωτος'Αγγελοςει'-
ναι αναπόσπαστο ι<ομμάτι. Αντίθετα όμως, ένας Σατανιστής δεν είναι εξ ορισμού Μαύρος
Μάγος  ι<αι  αυτό  διότι  οι  μεγαλύτερες  σύγχρονες  ι<οινότητες  Σατανιστών  -όπως  είναι  η

Εκκληα'α του Σατανά ι<αι ο Ναός του Σεθ- είναι περισσότερο ανθρωποι<εντρικές και ι<οι-
νωνικά φιλικές !

Χαραι<τηριστιι<ή  ει'ναι  η  πρόσφατη  εργασι'α του  Leοn  Wίιd  στο όιαόυιαιακό περιοδικό

Τhe ,Νί?th Νίght.που ότμοσιεύει ο Να6ς του Σεθ, ξεκαθαρίζοντας 6™ οι σύγχέξ;Ξ:ι-έ-=:ξ
νιcπέςόενσκοτώνουνήτραυματι'ζουνανθρώπουςι<cιιζώα,καταδιι<άζουντοβιασιιόκαιτις

ανθρωιιοθυσι'ες, ενώ όει'χνουν σεβασμό στους ναούς όιαφορετικών Θριισι<ειών!
Φυσικά αυτή ει'ναι η εrιι'σημη πολιτική ορισμένων ιιονάχα νεότερων σατcινιστιι<ών -εω-

σφοριι<ώνπιοσωστά-σχολών,γραμμήτηνοποι'αόενφαι'νεταιναακολουθούνόλοι.Χαρα-
ι<τιιριστικό παράδειγμα είναι ο Αbbe Βουιιαn, ο οποίος στα τέλη του  Ι 9ου αιώνα, ως μέλος
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της Εκκλησι'ας του carmeΙ, είχε αυτοαναι<ηριιχτεί Σατανιcπής, Μαύρος Μάγος ιtαι μετεν-
σάρκωση του Ιωάννη του Βαπτιστή(!), κάνοντας μια σειρά από αποτρόπαιες Μαύρες Λει-
τουργίες,καθώςκcιιάλλεςνει<ρομαντικέςτελετές.'Οτανπέθανετο1893απόι<αρόιό,Οισυ-

νεργάτεςτουπίστεψανπωςσκοτώθηκεχάρησεμιαμαγικήδιαμάχηπουείχεμετονγνωστό
αποκρυφιcπή stanίsΙas de Gυίtα.

Το παράόειγμcι του  Βουιιαn δεν είναι μοναόικό στην ιστορίcι,  καθώς  αμέτρητες  περι-

πτώσεις  μιι<ρών ανώνυμων σατανιστιι<ών ομάδων  έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς ώπως
C™νέβη με ένα νεαρό ζευγάρι Γερμcινών στα τέλη του 2004, το οιιοίο ι<cιι δικάστηκε έπειτα

cιπό ένα τελετουργικό φόνο που διέπραξε- όπου η σατανολατρεία συνδυάζεται με σεξουα-
λιι<ά τυπικά, τελετουργική ανθρωποθυσία και ι<ακόβουλrι μαγεία.

ΤΕ^ΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣγΜΒΟΜ ΤΩΝ ΜΑγρQΝ ΜΑrΩΝ
Ει'ναιαληθινάόύα<ολοναμιλήσουμεμεcιπόλυτηβεβαιότηταγιατατελετουργιι<άδρώμενα
της μαύρης μαγει'ας και αυτό όχι μόνο γιατί το Θέμα από μόνο του είναι Cπ<οτεινό ι<αι συ-

γκεχυμένο, αλλά κυρίως γιατί δεν ιιπάρχει μια συcπr`ματική μεθοόολογία και ένας ι<οινός
κώόιι<ας μαγικών τεχνασμάτων που να ακολουθούν όλοι οι Μαύροι Μάγοι.

Παρ'όλααυτά,έναχαρcικτrιριστιΊ<όδείγμαα<οτεινήςμαγιι<ήςπράξηςείναιηιδιαίτερα

γνωστήστουςαποκρυφιστιι<ούςχώρουςΜαύρηΛειτουργία(ΒΙacΚΜass),μιαπcιρωδίατης
ΧριστιανικήςΛειτουργίας,ηοποίαανι<αιέχειπεριγραφείμελεπτομέρειεςαπόερευνητές
της μαγείας -σαν τον Μοntαgυe Sυmmers στο βιβλίο του Η JσΓορι'α ιης Μαιίει'ας J(α] Δαι-

jjονολογι'ας,  αλλά ι<αι τον  |οrίs-ΚarΙ Ηυγsmαns στο αυτοβιογραφιι<ό του  μιιθιcπόρημα [α-
Βas..  Ταξι'όj στη Σjίοrεινη' J7λευρά- οι περισσότεροι όιευκρινίζουν πως το όλο Θέμα ακρο-

βατεf ανάμεσα Cπην υπερβολή και την πραγματικότητα.
Κατά την τέλεση μιας Μαύρης Λειτουργίας φαίνεται να μην υπάρχει ένα και συγκειtρι-

μένοτυπιιtόπαράμιαγενιι<ότερηαντιστροφήτωνόρώμενωνέτσιόπωςταπραγματοποιείη
Ει<κλησία.  Οι ύμνοι για  παράδειγμα  που  ψέλνονται  αι<Ούγονται με την  αντίστροφη φορά
τους,τοσύμβολοτουσταυρούαντικαθίσταταιαπόμιαανεστραμμένηπεντάλφαήένανcιντι-
αραμμένο εσταυρωμένο, ούρα ή αίμα αντικαθιστούν το κρασί για τη μετάληψη, μαύρα ι<ε-
ριά αντί για λευκά φωτίζουν το χώρο, ενώ το ρόλο της Αγίας Τράπεζας έχει συνήθως ένας
αιματοβαμμένος βωμός ή το γυμνό κορμί μιcις ι<Οπέλας...

Φυσιι<ά  μεγάλο  μέρος  τrις  παραπάνω  εικόνας  οφει'λεται  στην  επιρροή του  ι<ινημcιτο-

γράφου, της όευτεροκλασdτης λογοτεχνίας αλλά κcιι ορισμένων μουσικών συγκροτημάτων
ΗeανyΜetaΙπουγιαλόγοιιςεντυπωσιασμούπαρουσιάζοιιντηνπιοαπεχθήμορφήΜαύρης
Λειτουργίας rιου μπορεί να συλλάβει η φαντασι'α.

Στα  ιστοριι<ά  πλαίσια  βέβαια,  μπορούμε  να  εντοπίσουμε  όείγματα  αυτής  της  μιαρής
πράξης στις Μαύρες Λειτουργίες του St. Secαίre, που τελούνταν το Μεσαίωνα cπη Γασκό-
νη.Οιτελετουργίεςαυτέςείχανωςστόχοτηναιιόι<τησημcιγιι<ήςόύναμιιςαπόπλευράςτου

τελετάρχη, ο οποίος ήθελε να προκαλέσει αργό ιtαι βασανιστιι<ό Θάνατο στα Θύματά του.
Ανάλογες, σύμφωνα με τις φήμες, ήταν ι<αι οι τελετές εισδοχής στο Τάγμα των Να.ι.τών

Ιπποτών, στις οποίες πρωτοστατούσε ο Μπαφομέτ, μια αινιγματική δαιμονική φιγούρα, ενώ
το 15ο αιώνα, ένcις άλλος ιππότης, Ο Γάλλος βαρόνος Gίιιes de Rαίs συνελήφθη με την κα-
τηγορία  πως  βίασε,  βασάνισε  και  σκότωσε  με  τελετουργιι<ούς  τρόπους  σε  Μαύρες  Λει-
τουργίες  περισσότερα από  14Ο αγόρια ι<cιι κορίτσια.  Είναι χαραΊ«ηριστιι<ό πως την ημέρα
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πουομολογούσεαοόιι<αστήρmτιςαπεχθει'ςτουπράξεις,ένcιςαπότουςεξεταστέςκάλυ-

ψειιεσενώwτονΕσταυρωιιένο,προσπαθώνταςνατονπροστcιτεύσειαπότιςαπάνθρωπες
λεπτομέρειεςιιουαι<ούyοντανστιιναι'Θουσα!0GίιιesdeRaίsεκτελέστηι<ετελικάτο1440,

όενεξαφανι'Cπηι<εόμωςμαζι'τουκcιιηΜαύρηΛειτουργι'ααπότηΓαλλι'α...

Το1500,ποι'μνmαπότοcambrαίπραγματοποι'ησειιαύρεςτελετέςειςβάροςτουεπι-
οκόπουτου.ΈναςιερέαςαπότηνΟρλεάνη-κάποιοςGentίenΙecΊerc-οιιολόγησετοΙ6M
ιιως  ει'χε πραγματοποιήσει μια  «Διαβολιι<ή  Λειτουργι'α» τrιν  οποι'α  ακολούθιισε  άγριο σε-

ξουαλικόόρyιο.Αντι'στοιχα,τοΙ647καλόγριεςαπότηLουνίersιCD<υρι'στηιtανπωςόαιμονι-
ομένεςαπόμαύρημαγει'ασιιμμετείχανσεβλάσφημεςκαιοργιαστιι<έςτελετές.

Τοαιιοι<ορύφωμαστnνιστορι'ατιιςΜαύρηςΛειτουργι'αςει'ναιουσιcιαιι<άστατέλητου
t7ουαιώνα,υπότηβασιλει'ατουΛουόοβι'ι<ουΧΙν,οοιιοι'οςή™αρχικάανεκτιι<όςαοΘέ-

ματιιςμαγει'ας.Τrινεποχήει<ει'νη,έναμεγάλομέροςτουεκκλιισιαστιι<ούκλήρουεκτελού-
σεσκοτεινάτυπιι<άυπότηνκαθοδήγησηιιιαςμάγισσcις,τηςcαtherίneDeshαys,γνωcπής
ι<αι ως Lα νοίson.

'ΟτWηερωμένητουβασιλιά,ηΜCιρκnσι'αdeΜοntesραnΘέλησενα«όέσει»τονέρωτα

τουαγαπημένουτηςμεμάyια,τέλεσειιαζι'μετηνοίsοnτρειςΜαύρεςΛειτοιJργι'ες,γεγο-
νός  που  σύντοιια μαθεύτrιι<ε,  ξεσπώντας  τεράστιο  σκάνόαλο,  καθώς  στις  συλλήψεις  που
πραγματοποι'ησεοβασιλιάς,246yυναι'ι<εςι<αιάνδρες,αριcποι<ράτεςκαιιερει'ςβρέθηκαν

ένοχοιγιαμιασειράεγκλημάτωνι<ατάτηςει<κλησιαστικήςπι'στιιςκαιτωννόμωντηςπολι-

τει'ας.Απότουςι<ατηγορούμενους,ει<τελέστηι<cινοι36,μαζι'καιηνοίsοn,τοΙ680.'Επειτα

απόαυώταγεγονότα,οαριθμόςτωνγνωστοποιημένωνΜcιύρωνΛειτουργιώνιιεριορι'στrι-
ι<ε σημαντικά,

Στατέλητου18ουαιώνα,οιτελετέςπουπραyματοποιούσεστιςυπόγειεςσυναντήσεις
τουςτοόιαβόmΗeΙ1fίmCΙυbτουΛονόι'νου,ανι<αιπαρέπεμπανστιςΜαύρεςΛειτουργι'ες,

ήτwστηνιιραγματικότηταένασεξουαλικόδιάλειμμααπότηνκαθιιιιερινότητατουκοινωνι-
κού συντηρητισμού.

Πολύαργότερα,το1966,ότανοszandοrLaνeyι'όρυσετιινΕι<ιdιισι'ατουΣατcινά,Θα
αποκηρύξειαπότατυπικάτιιςτηΜαύρηΛειτουργι'α,χαράζοντcιςμιαξεκάθαρηόιcιχωρι-
οτικήγραμμήμεταξύτουΕκκοσμιι<ευμένουΑνθρωπιστιι<ούΣατανισμούκαιτrιςλα.ι.κήςσα-
τανολατρει'ας και της μαύρης μαγει'ας.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ;
Τιουμβαι'νειόμωςστΒιιέρεςμαςι<αικυρι'ωςτιγι'νεταιστιινΕλλάδα;Γιατηνελλrινιι<ή

ιιραyιιατιι<ότητα,κάθεμαγει'αει'ναιμαύρημcιγει'Cι!Συχνάyινόμαστεμάρτυρεςανεκδιήγιι-

τωνόημοσιευμάτωνσυγκει<ριμένωνκι'τρινωνεφιιμερι'όωνήγελοι'ων«ρεπορτάζ»τιιλεοπτι-
ι<ώνει<πομπώνγιατελετές,τάχαμαύρηςμαγει'ας,Πέραόμωςαπότηνανόιιτηπλειιράτου,

αναμφι'βολα το ζήτιιμα όεν ει'ναι τόσο cιπλό.
Ει'ναιcιφέλειαναπιστεύειι<ανει'ςότιαυτάπουσυνήθωςόιcιβάζειήαι<ούεισεφτηνά

έντυπαι<αιτιιλεοπτικέςεκπομπέςέχουνι<αμι'ασχέσημεμαύρημαγει'α.Τοι'διοαφέλεια

όμωςει'ναιναmστεύεικανει'ςότιόενυπάρχουνορισμένοιάνθρωποιπουιιεγνώση,πει'ρα
ι<αισοβαρότnταασιtούνταισεμαύρεςτελετουργι'ες.Συνήθωςπρόι<ειταιγιαάτομαμορφω-

μένα,ειικατάστατα,ευυπόληπτα,πουόενδιατυμπανι'ζοιιντιι<άνουνι<αιδύσκολαμπορει'κcι-
νει'ςναυιιοπτευθει'.Οιάνθρωποιτrιςενλόγωτέχνηςόιατηρούνσυχνάμιαξεκάθαρηστάση
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για τα μονοπάτια που βαόίζουν, αν ι<αι οι όρόμοι αυτοι' μεριι<ές φορές συγκλίνουν ή πιο σω-
στά, οι οδοιπόροι τους παρεκκλίνουν.

Παρ' όλα αιjτά οι παρεξηγήσεις και οι παρερμηνείες  συνολιιtά στο Θέμα της μαγείας
δεν λείπουν. Για παράόειγμα, υπάρχουν πολλά αρχαιοελληνιι<ά έθιμα που είναι άγνωστcι ή
παρεξrιγημένα σήμερα. 'Ενα από αυτά είναι η πεντάλφα:  οι αρχαι'οι  ζωγράφιζαν την πε-
ντάλφα αο άρρωστο τμήμα του σώματος ως ένα ει'δος ευχής για να περάσει ο πόνος. Αρχι-
ι<ά όηλαόή η πεντάλφα είχε Θετική έννοια και χρησιμοποιούνταν ως ούμβολο Θεραπει'ας.

Αι<όμη και τα μιι<ροσκοπικά ομοιώματα ανθρώπων ή ζώων που χρησιμοποιούνται στη
μαύρη μαγεία για να βλάψουν ιtάποιον, στην ουσία αποτελούν το αντίπαλο δέος μιας άλλης
συνήθειας με εντελώς διαφορετιι<ό χαρcικτήρα: του τάματος που καμία άλλη ορΘόδοξη χώ-

ρα δεν έχει. Τέτοια τάματα βρέθηκαν στα ασκληπιεία της αρχαίας  Ελλάόας αλλά ιtαι στο
Δίον ως αφιερώματα αον Θεραπευτή Δία.

Συνήθως  ένας  λευι<ός  μάγος  αιtολουθει' τις  προτροπές  των αρχαίων  υψηλών μάγων,
των ανθρώπων εκείνων που σαν τους νεοπλατωνικούς και τους αναγεννησιαι<ούς μάγοιJς-
φιλόσοφους προσπαθούσαν να ι<ατανοήσουν τις ιtοσμικές αλήθειες, μελετώντας τη Φύση
ι<cιι καλώντας τα πνεύματα. Οι μάγοι αυτοί έχουν ελάχιστη σχέση με τη μαγγανεία των μι-
ι<ρόψυχων ανθρώπων της  διπλανής πόρτας, που μόνο σιtΟπό έχουν την ει<μετάλλευση ιtcιι
την προσωπική υπεροχή.

Βέβαια, αιtόμη ι<αι ότcιν ι<άποιος επιι<αλείται το Φύλαι<α 'Αγγελό του δεν μπορεί να ει'ναι

απόλυτα σι'γουρος  πως  αυτό που Θα έρθει ει'ναι ό,τι Θα τοιι ισχυριστει'. 'Αλλωστε,  μέχρι ιtαι

σήμερα ι<ανείς όεν μπόρεσε να αποόείξει cιν οι όαίμονες ι<αι οι άγγελοι υπάρχουν ως όντα
πραγματικά, ούτε μπόρεσε να μετρήσει τις μαγιι<ές όυνάμεις ! Είναι χαραι<τηριστικό μάλιστα

πως μάγοι σαν τον 'Αλιστερ Κρόουλι ισχυρίζονταν ότι «τα πνεύματα της Γητειάς  [όαίμονες]
είναι τμήματα του ανθρώπινου εγι<εφάλου»!

Αν αυτό ισχύει, τότε πηγή κάθε μαγιι<Ού φαινόμενου είναι ο ι'όιος ο μάγος. Η μαγεία σε
αυτήν τrιν περίπτωση μπορει' να ει'ναι μcιύρη ή λειική, εξουσιαστιι<ή ή ισορροπημένη ανάλο-

γα με τα στοιχεία της ιΊροσωπικότητας αυτού που την εξασι<ει'. Γνωρίζοντας λοιπόν τον άν-
Θρωπο που cισκεί την τέχνη, μπορούμε να έχουμε μια κάποια ιδέα και για τrιν ποιότητα του
έργου του.

Qστόσο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί κανείς πρcιγματικά όεν μπορεί να ξέρει τι ι<ρύ-

βεται στην ανθρώπινη  ψυχή,  καθώς  όπως  ο χρόνος  έχει τη νύχτα ι<αι τrιν ημέρα, έτσι ι<αι η
ασυνείόητη πλευρά μας ι<ατοιι<είται από «όντα» με άγνωστες κcιι ι'σως σκοτεινές διαθέσεις „.
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Α^ΙΣΤΕΡ  ΚΡΟΟΥ^Ι
ΦωτογραφίζοΥτας το  Οnρίο...

λιστερ Κρόουλι.Ίσως ο πιο γνωστός, ο πιο πολυσυζητrιμένος ι<αι ο πιο αμφιλεγό-

ιιενος «ιιάγος» του 20ού αιώνcι. Ποιος πραγματικά όμως ήταν ο'Αλιστερ Κρόουλι;
Μύστης,  ποιητής, λογοτέχνης,  σιJγγρcιφέας,  ορειβάτrις,  αμφισεξουαλικός, σκα-

ι<ιCπής, gentΙemαn,  γυναιι<οκατcιι<τιιτής, ιιάγος,  φιλόσοφος , προφήτης,  παραλίγο κατάσκο-

πος,  εξερευνητής,  ζωγράφος,  ναρκοιιανής,  εκδότης...  ο Κρόουλι ι<άθε φορά υιοθετούσε
κcιι μια όιcιφορετική ειι<όνα,  ένα καινούριο προσωπει'ο,  προκαλώντας  έτσι ποικι'λα συναι-
σθήματα, στους εχθρούς και στους φίλους του.

Ει'ναιγεγονόςπωςδιαθέτειορκισμένουςεχθρούςμαι<αιφcινατιι<ούςοπαόούς.Γιατους

μενυπήρξεμαύροςμάγοςκαιγιατουςδεπνευματικόςαρηyόςκαιπροφπ'mςτηςΝέαςΕπο-
χής.Οιπρώτοιαγανακτούναπότοναποτρόπαιοτρόποζωήςτουκαιυψώνουνστομφώόειςεκ-
ιdήσειςCπιςνεότερεςγενιέςνααποστρέψουντοβλέμματουςαπότηιιιασιια™<ήτουόιόα-

σκαλι'α.Απότηνάλληπάλι,όενει'ναιλι'γοιαυτοι'πουcιγκαλιάζουναβίασταολόκληροτοσύ-
στημαι<αιτιςιόέεςτου,έχονταςοιι'όιοιτηνανάγι<ηαπόέναπροι<άλυμμαγιαναντύσουντα
προβλήμcιται<αιτιςαόυναμίεςτηςπροσωπικότητάςτους.Κιόμως,ι<αιοιδυοέχοιινάδιΊ<ο!

ΟΚρόουλιήτανμιααξιομνημόνευτηπροσωπικότηταποιιπρόσφερεπολλάστημαγει'ακαι
τιςαπόι<ρυφεςτέχνες.Πολλοι'ει'ναιαυτοίπουσήμεραπροσεγγι'σουνεκνέουι<αιμεσεβασμό
ταέργατουγιcιναανακαλύψουνπίσωαπότιςλέξεις,έναλαμπρόκαιδιεισδυτικόπνεύμαπου
όμωςπεριορι'στιικει<αιτελιιtάσυντρι'φτηι<εαπόταπάθηπουτόσοπολύπροσπάθησεμιαολό-
κληρη ζωή να ελέγξει.

0'Αλιστερκρόουλι(Ι875-Ι947)ούτεμέγαςπνευματικόςαρχηγόςυπήρξε,ούτετρομερός

μαύρος μάγος, με`την έννοια που συνήθως αποόι'όεται σε αυτές τις λέξεις.Ήταν μια ει<κε-
ντρικήπροσωπιι<ότιιταπουεπιθυμούσεακριβώςμέσααπόαυτήντηνεκι<εντριι<ότηταναπρο-
καλέσειτηνπροσοχήι<cιιτηναγάπητουι<όσμου,καταστάσειςπουμάλλονδενγνώρισεποτέ

μειιγιήτρόπο,μέσαστησυντηρητικήκαιπουριτανικήοιι<ογένειαπουμεγάλωσε.
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Ασφαλώς, το γεγονός αυτό όεν όικαιολογει' το σύνολο των πράξεών του! ΠΟιος όμως
σοβαρόςερευνητήςόενσυγκινείταιαπόταάι<ρωςμυητιι<άτουλόγια:«DοwhatthουwίιtshaΙΙ

bethewhοΙeοίtheLaνν.LονeίstheLαw,Ιονeυnderwίιι.ΤhereίsnοΙawbeyondDοwhat
thου wίιt».

Συμφωνώ απόλυτα πως «ήταν ένας ξεόιάντροπος περιφρονητής της χριστιανικής αρε-
τής,έναςαφόρητααλαζονιι<όςι<αιροσκόποςπουεκμεταλλεύτηι<εοιι<Ονομιι<άκαιψυχολογι-
ι<ά τους Θαυμααές του, ένας κακοπροαίρετος ι<ριτής των περισσότερων συγχρόνων του, έ-
ναςηόονοθήραςπουλάτρευετοσεξσεόλεςτιςμορφέςτου,έναςεrιηρμένοςπειραματιστής
ναρκωτιιtών που ήταν εθισμένοςcστην ηρωίνη τα τελευται'α ει'ι<οσι πέντε χρόνια της ζωής
του.. .» όπως χαραι<τηριστιι<ά έγραψε ο βιογράιρος του Lαwrence Sυtίn.

Ακόμηκαιέτσιόμως,τοέργοτουπροκαλείτοενδιαφέρονμας,ενώταλάθητουμπορούν
ι<αιγίνονταιοιι<αλύτερεςσυμβοιιλέςcπιςδιι<έςμαςπροσπάθειεςγιατοΜέγα'ΕργοτηςΘέλη-

οηςκαιτηςσυμπάθειαςτουΕαυτούμαςμετηνκοσμικήψυχή.Εργασι'εςπουαφορούνεκει'νους
τουςλίγουςπουέχουναφιερωθει'μεειλιι<ρι'νειαστομονοπάτιτουμάγουκαιτηςφιλοσοφι'ας.

Στις σελίόες που ακολουθούν, μπορείτε να όείτε -έστω ι<αι με αυτόν τον τρόπο- λι'γες
αιγμέςαπότηναμφιλεγόμενηι<αιιδιόμορφηζωήτου«Θηρι'ου»πουπολλοι'μι'οησανκαιάλ-
λοι τόσοι αγάπησαν (κυρίως γυναι'κες) με πάθος .. .
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ΓΙΑΝΝΗΣ  ΣπγροποΥΛΟΣ

ΕΜΗΝΕΣ ΜΑΓΟΙ ΤΟγ 20ού ΑΙΟΝΑ

;Ι+!,      ΙΤ+-            Jί

στις«αιρέσεις»ι<αισεκάθεείόουςετεροόοξι'α,ημαγει'απαρέμεινεστηλα.ι.ι<ήm'στησανμια

περιθωριαι<ήπραι<τιι<ή,συνδεόεμένημεόcιι'μονες,οατανιστικέςτελετέςκαιόεισιόαιμονι'ες.

Μονάχα μετά την επιστημονική επανάσταση μια σειρά από φωτισιιένα πνεύματα προ-
σπάθησcWνατιινκcιτCιστήσουνξανάι<υρι'αρχημορφήεπαφήςμεένανανώτεροι<όσμο.Οι
όνθρωποι cιυτοι',  ερευνώντας  το άγνωστο μέσα από το φάομα της  όυτικής  επιστήμης,  ι<α-
τόρθωσανναενώσουντηιιαγεία,μετηνέννοιατιιςγνώοης,συνδέονταςέτσιένανιστόπου
έμοιαζεναέχειχαθει'.Ποιοιήτcwόμωςαυτοι'οιάνθρωποιπουrιροσπάθησανναανασύρουν
απ'τηλήθητηνι<ρυμμένηγνώση,συχνάμεκι'νδυνοτηςιtαριέραςι<αιτηςφήμηςτους;

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΨγχικΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ
Στην Ελλάδα η πρώτη -ιtαι ι'σως η πιο σημcιντική- από αυτές  τις μορφές ει'ναι ο 'Αγγελος
Τανάγρας που γεννήθηι<ε στην Αθήνα το  Ι 877. Το όνομά του είναι φιλολογιι<ό ψευόώνυμο
τουιατρούι<αιλογοτέχνη'ΑγγελουΕυαγγελι'όη.ΟΤανάγραςσπούόασειCιτρικήCπηνΑθήνα
καιι<ατόπινσυμπλήρωοετιςσπουδέςτουστηΓερμανι'α.ΤοΙ897κcιτατάχτιιι<εστοπολεμικό

ναυτικό και συμμετει'χε αον ελληνοτουρκιι<ό πόλεμο τrις ι'διας χρονιάς. Οργάνωσε υγειο-
νομιι<ά το λίμάνι του Πειραιά και το λοιμοκαθαρτήριο της Σαλαμι'νας.'Ελαβε μέρος στους
πολέμους της περιόδου  Ι9Ι2-1913 ι<cιΘώς ι<αι στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά δε από την

απελευθέρωσητηςΣμύρνηςστάλθηκεεκει'ωςcιντιπρόσωποςτηςΕλλάόαςαηΔιεθνήγyει-
ονομιι<ήΕπιτροπήΜιι<ράςΑσι'ας.Ει<είπιΘανόταταήρθεσεεπαφήμετιςόιάφορεςnανάρ-

χαιες μυcπηριακές όοξασι'ες των Μιι<ρασιατών Ελλήνων και Τούρκων ι<αι μυήθηι<ε σε τε-
λετές  ι<cιι όόγματα...

'Οταν αποστρcιτεύτηκε από το ναυτιι<ό με το βαθμό του γενικού αρχι'ατρου, επιδόθrιι<ε

σε ψυχοφυσιολογικές μελέτες. Το  1923 ι'όρυσε, μαζί με τον Δρ. Αντώνιο Πισσάνο και τον

άνεξετάσουμετηνιστορι'ατιιςμαγείαςCινάτουςCιιώνες,Θαδούμεότιηλέξηfια-

yει'α όεν ει'χε πάντοτε το ι'διο νόημα. Από την εποχή της  ελλrινιι<ής  αρχαιότητcις

μέχρι  το  19ο  αιώνα,  σε  μια εποχή  πολιτισμιι<ής  παραι<ιιής  και  αγώνων  ενάντια
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Κωνσταντι'νο Μελά, την Εταιρεία Ψυχιιtών Ερειινών ή αλλιώς  Ελληνική Εταιρεία Ψυχοφυ-
σιολογίας, εισάγοντας  έτσι την επιαημονική έρευνα αα  ψυχικά φαινόμενα. Από το  1925
άρχισε να ει<όι'όει το επιστημονικό περιοόικό  Ψί;χιJ(ε'ς 'Ερcί/νες και τρία χρόνια αργότερα
άρχισεναει<τελει'τηλεπαθητικάπειράμcιτα«μακράςαποστάσεως»ανάμεσαστηνΑθήναι<αι
στις άλλες ευρωπα.ι.κές πρωτεύουσες, επαναλαμβάνοντας ουσιcιστιι<ά τα πειράματα του κα-
Θηγητή τιις Νευρολογι'ας του Πανεπιcπημίου του Μιλάνου, Δρ. Καζαμάλι.

Ο Τανάγρας ήταν ο πρώτος που διατύπωσε τη Θεωρία της  Ψυχοβολίας που δι'νει επι-
Cπημονική εξήγηση Cπην πρόγνωση του μέλλοντος, με βάση τα τηλεκινητιι<ά φαινόμενα ι<αι
την  τηλεπαθητική  υποβολή.  Οι  εργασίες  του  όημοσιεύτηκαν  στα  Γερμανιι<ά  το  1928  στη
ΖeitschΓiίt mι ΡaιaρsγhοΙοgje και και6™ ςπα Γαλλικά με τhλο Ι.e Destίn et 1a chance aύ

Ιου:del'ΕχρΙicαtiοnΡsγchοbοΙίqυe.Επίσης,ό™οσίευσεμελέτεςπερίΕνbείξεωντηςΕπι-

τ_ήμ.ης, πε_ρί ττις Ύπαρξης  Θεού,  Ψυχής  και Αθανασίας,  Τιιλεπόθειας και Λανθό;ουσης
Μνήμης, Αc™έτου του Ενcπjνείbητου Εγώ προς τιιν Ανθρώπινην Μνήιιιιν κλm.

Παράλληλα με την επιαπημονιι<ή του εναcDtόληση, Ο Τανάγρας ήτcιν και γνωαός λογο-
τέχνης. Τα ι<υριότερα λογοτεχνήματά του ήταν: Σrιοyyαλjcι'ς rου Αιyαj'ου που μεταφράστη-
ι<ε στα Γαλλικά,  Μακεόοwκαj' Ραψωόι'α που μεταφράcπηι<ε στα Γερμανικά ι<αθώς επι'σης
και.'Άγγελος Ε:ξολοθρευτής, Εις τα Πτερά του Θανάτου, Ρόbον των Γαbείρων, rν|αύρες άε-
ταλούbες, Σαν Ζωή σαν Όνε:ιρο, Ο Πέπλος της'Ισιbος, Η Ιππότισσα τιις Μόλτας κ.ά., τα τιε-

ρισσότερα από τcι οποι'α έχουν μυστιι<ιστικές ]<αι εσωτεριι<ές cινcιφορές και νοήματα.
'Ενα στοιχει'Ο που όεν πρέπει να παραβλέψουμε ει'ναι ότι, ειαός από τα προσωπικά του

επιτεύγματα, Ο Τανάγρας χριιcn'μευσε ι<αι ως πόλος συγι<έντρωσης για μια σειρά από φω-

τισμένα πνεύματα της  εποχής του.  Στο ι<αταστατιι<ό της  Ελληνικής  Εταιρει'ας  Ψυχοφυσιο-
λογίας,  για παράόειγμα, βλέπουμε ότι σιιμμετει'χαν στο ει<τελεcπικό συμβούλιο ει<τός  από
τον ι'διο, ο αρχι'ατρος της Ναυτιι<ής Ακαόημίας ι<αι συγγραφέας Παύλος Νιρβάνας καθώς
και ο έφορος αρχαιοτήτων κcιι λόγιος Αλέξανόρος Φιλαόελφεύς. Γενικός γραμματέας της
Εταιρείαςήτανοιατρός-νευρολόγοςΜιλτιάδηςΒλαστός,ειόιι(όςγραμματέαςοόιευθυντής

του Δημόσιου  Ψυχιατρείου νευρολόγος Δρ. Κωνσταντινίόης, ταμι'ας ο διευθυντής της Λα.ι.-
κής Τράπεζας Κοσμάς Καλυβι'της ι<αι έφοροι ο αρεοπαγίτης Σ. Δημητριάόης, ο εισαγγελέ-
ας Ν. Σίγαλος και ο καθηγητής του Αρσάι<ειου Αλ. Ευσταθιcινός.

Η cιπήχηση που είχε η συγκει<ριμένη ι<ι'νηση στην ι<οινωνι'α του Μεσοπολέμου αποόει-
ι<νύεται ι<αι από το γεγονός ότι ι<ατά τον εορτασμό των όέκα ετών από την ίδρυση της Εται-

ρει'ας στις 5 Δεκεμβρι'ου  1933, η αίθουσα του Συλλόγου Παρνασσός είχε γεμι'σει ασφυκτι-
κά  από  τrιν  εκλει<τότερη  αθηνα.ι.ι<ή  ι<οινωνι'α  - βουλευτές,  γερουσιαστές,  αιtαόημα.ι.ι<ούς,

ι<αθηγητές πανεπιστημι'ων, λογοτέχνες , όικηγόρους, καλλιτέχνες, στρατιωτιι<ούς κ.λπ. Σύμ-

φωνα με  τον  ημερήσιο τύπο  της  εποχής:  «Ανάμεσα σε πλήθος  ιtόσμου,  πcιραβρέθηκαν
στην ει<όήλωση ο όήμαρχος κ. Μερκούρης, Ο πρύτανης ι<. Σεφεριάόης, η αντιπρόσωπος
του γπουργει'ου Παιδείας κ. Μαι<ροπούλου, Ο αντιναύαρχος ι<. Κιτσόπουλος, ο πρόεόρος
του Παρνασσού κ. Καραβι'ας ι<αι η οιι<ονομιι<ή ευεργέτις της Εταιρει'ας ι<. Αλεξάνόρα Χω-

ρέμη Μπενάκη».
Η αθρόα συμμετοχή των όιανοητών της προπολεμικής Αθήνας στην κι'νηση του Τανά-

γρα αποδειι<νύει όχι μόνον τη σημασι'α και αξι'α των πειραμάτων του, αλλά και τη γενιι<ό-
τερη διάθεση με την οποι'α cιντιμετωπίζονταν τέτοιου  ει'όους  ζητήματα την εποχή εκείνη.
Στα γραφει'α της Εταιρει'ας συνέρρεαν όιανοητές, επιcπήμονες αλλά και εκλει<τά μέλη της
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Η Ελένη Κικίδου που εκπαιδεύτηκε από τον 'Αγγελο Τανάγρα.

όημόσιας ζωής, για να παρακολουθήσουν τα πειράματα υπνωτισμού και επιστασι'ας, τις συνο-

μιλι'ες με νει<ρούς, αλλά ι<αι τα αποόεικτιι<ά πειράματα της τιιλεπάθειας ι<αι της τηλεια'νηοης !
Η εταιρεία είχε στις  τάξεις  της  ορισμένα από τα πιο φημισμένcι μέντιουμ της  εποχής,

όπως η Ελένιι Ζακυνθινού, η Κασσάνόρα, η Ελπι'όα Παυλάτου, η Κωνστcιντίνα Νικολα.ίόου,

η Ελένη Κικίόοιι ι<αι η Ανδρονίι<η Χαλι<ιαόάκη. Συμμετει'χαν επίσης η τηλειtινrιτική Κλειώ Γε-
ωργι'ου Γκιόκα και ο ραβδοσι<όπος Κ. Παπαναστασίου. Από την άλλη πλευρά, οι φιλοδοξίες
του Τανάγρα όεν φαίνονταν να περιορίζονται στην ι<αταπολέμηση της όεισιδαιμονι'ας  και
του  υλισμού  cπα πλαίσια της  Εταιρει'ας,  αλλά επει<τείνοντcιν ι<αι σε μια γενιι<ότερη εκπαί-

δευση των νέων επιcπημόνων ι<αι των φοιτητών. Αυτό αποδεικνύεται ι<cιι από το ότι στα μελ-
λοντιι<ά της  προγράμματα η Εταιρεία, ει'χε περιλάβει δωρεάν αποστολή στους συλλόγους
των καθrιγητών των γυμνασίων του περιοόιι<Ού  ΨίjχιjtαιΈρευναj,  ι<αθώς  και εισαγωγή του
ιd\άδου  ψυχιι<ής έρευνας στα Εmστημονιι<ά Επιμελητήρια.

ΠΑΡΑψγχολοΓΙΑ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μια άλλη φωτεινή μορφή του προηγούμενου αιώνα ήταν ο ιόρυτής της Ψυχοι<Οινωνιολογι-
κής Εταιρείας, Αντώνης Πισσάνος. Ο Πισσάνος γεννήθηκε cπη Σμύρνη της Μιι<ράς Ασίας.
Σπούόασε στο αγγλικό Κολέγιο Πάρι<σα.ι.ρ ι<αι ήταν ο πρώτος που από το  1932 επιόίωξε νcι

αποκαταστήσει την επιστrιμονική όιάσταση της ύπνωσης. Ιδρυτής ι<αι πρόεόρος του Ανώτcι-

του Παγι<όσμιου Πνευματιι<ού Συμβουλίου, της  Ελληνοαμεριι<ανιιtής  ΜΟρφωτικής Εταιρεί-
ας, της Ελληνιιtής  Εταιρείας Φίλων της Βρετανικής Συμπολιτει'ας και Αμερικής, της  Ελλη-

νοαφρικανιιtήςΈνωσης , του Ελληνοι<αναδικού Συνδέσμοιι και του Ινcπιτούτου Αξιοποι'ησης
των Πλουτοπαραγωγικών Πηγών της Ελλάδος, Ο Πισσάνος έγραψε μιcι σειρά από Θαυμάσια

βιβΝία όΓιως..  Επιστήμη και Υπνωτισμός, Πνευματισ]ιός, Φυσιογνωμία, Η Καρbιό και ιι Θέ-
ληση,  Η Χαρά της Ζωής,  Μπορείς,  Υπάρχει Ζωή μετά Θάνατον και μια Σολομωνιι<ή, τιου
σι<Οπό είχε να ι<cιταπολεμήσει τις όεισιδαιμονίες και τις προλήψεις.

Ο Αντώνιος Πισσάνος Θεωρείται ο πρώτος'Ελληνας rιαραψυχολόγος που επιδίωξε την
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επιστημονιιtή αποιtατάσταση του  υπνωτιομού  και έι<ανε ειόικές  έρευνες στην ινδιι<ή φιλο-

σοφία και Cπον αποι<ρυφισμό.
Από τις ίόιες ιόέες εμφορείται και η Ελένη Κιι<ι'όου. 9ς διαισθητιι<ός της Εταιρει'ας  Ψυ-

χικών Ερευνών του Τcινάγρα έλαβε μέρος σε πολλά πειράματα τιιλεnάθειας από απόστcι-
ση που είχαν οργανώσει οι Εταιρει'ες  Ψυχιι<ών Ερευνών του Λονόι'νου, του Παρισιού, της
Ρώμης, του Βερολίνου κcιι της Νέας γόρκης. Εναντιωνόταν σε ι<άθε μορφή μαγγανει'ας και
αγυρτει'ας ι<αι επιζητούσε την εmστημονιι<ή εξήγηση των παραφυσιι<ών ερευνών.

Από την αναφορά αυτή όεν πρέπει να παραληφθεί ο Σπύρος  Μαι<ρής. Ιδιοι<τήτης ι<αι
όιευθυντής του περιοόιι<ού Ψυχπ', ο Μαιtρής έγραψε το yιινωrιcψο'ς-Αυrούπνωrιαιιο'ς υπο' rο
Φως ιης ΕJ7Jστη'μJ7ς -ένα βιβλίο που Θεωρείται από τα ι<cιλύτερα του είδους του- καθώς και

βιβλι'α γιcι τα Ταρώ.
Επι'σης δεν πρέπει να λησμονήσουμε στη δεκαετι'α του `50, τότε που μεσουρανούσε το

ανεξάρτητο Κέντρο Μεταψυχικών Ερευνών, τον Αλέξανόρο Μπέλλο με το περιοδιιtό yπερ-

φώς και τις ι<ινηματογραφήσεις της γυάλινης σφαι'ρας ι<ενού. Ο Μπέλλος προσπαθούσε να
αποόει'ξει τα επιτεύγματα της  «νεωτέρας  μεταψυχιι<ής  τεχνικής» για να ανοίξει ι<αινούρι-

Ους ορι'ζοντες όράσης cπrιν επιστήμη της μεταφυσιι<ής.

Ποια είναι όμως η βάση όλων αυτών των πειραμάτων; ΠΟια ει'ναι τα αίτια των όιάφορων
• ενεργειών που συχνά ονομάζοιjμε ψί+χιjtη' όύναμη; Ο Τανάγρας Θεωρεί ότι ο ανθρώπινος
οργανισμός όιαθέτει σε λανθάνουσα ι<ατάσταση υπεράνθρωπες ιόιότητες , που με ι<ατάλλη-
λη εκπαίόευση μπορούν να αφυπνιστούν. Σήμερα, με τις εξηγήσεις που παρέχει η ι<βαντh
κή φυσιι<ή, γνωρι'ζουμε πως ο παρατηρητής επιόράει αα παρατηρούμενα φαινόμενα, Cπην
ύλη. Ορισμένοι υπέρμαχοι της  ψυχοκίνησης υποθέτουν ότι τα κύματα του ήχου ή της Θερ-

μότητας μπορούν να συγχωνεύονται σε μια μορφή συνει<τικής ενέργειας, η οποι'α κατευθύ-
νεται προς ένα αντικείμενο και το μεται<ινει'.„

'Οποιακιανείναιηαλήθειcι,γεγονόςπαραμένειότιτατελευται'αχρόνια,χάρηστηνπρο-

οπάθειαόλωνcιυτώντωνερευνητών,ηαρχαι'αμαγει'α,μετιινέννοιατrιςβαθύτερηςγνώσης
τωννόμωντουσύμπαντος,άρχισεναξcιναγεννιέτcιι.Μέοααπότημάσκατηςεπιστημοσύνης
οάνθρωποςπροcmαθει'ναεισχωρήσεικαιπάλισεένανι<όσμοπνευματιι<ό,οοποι'ος,ανι<αι
διαφορετικός από το όιιtό μcις, δεν υcπερεί ούτε σε συνάφεια ούτε σε ενόιαφέρον.

Δυνάμεις, όπως η τηλεπάθεια, η ψυχομετρι'α, η διόραση, η τηλει<ινησι'α, οι εκτοπλασμα-
τιι<ές  εμφανι'σεις  ανθρώπινων μορφών ι<αι οι υλοποιήσεις έχουν πλέον κτίσει μια γέφυρα
ανάμεσα στο απώτερο παρελθόν ι<cιι στο αύριο,  Cινοίγοντας  ι<αι πάλι ι<cιταπλrικτιι<ούς  ορι'-

ζοντες για την εξερεύνηση του κόσμου ιtcιι του εαυτού μας,

Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟγ
Μια ξεχωριστή περι'πτωση «μάγου», που αξίζει ιόιαι'τερη μνεία ει'ναι αυτή του Κύπριου Σπύ-

ρου Σάθη, του επονομαζόμενου «Μάγου του Στρόβολου». Ο Σάθης ίόρυσε σε ένα προά-
στιο της  Λευκωσίας  ένcι Μιιστικό Κύκλο γιcι την Αναζήτηση της  Αλήθειας,  δημιουργώντας
ένασύστημαπουαποτελούσεέναι<ράμααρχαίωνμυστηριαι<ώνόοξασιών,χριστιανικούμιι-
στικισμού ι<αι ανατολικών Θρησκειών.

'Οταν αναφέρεται κανείς στον Σπύρο Σάθη  (περισσότερο γνωστό ως Στυλιανό Αττε-

σλή), Θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι η ζωή και το έργο του ανθρώπου αυτού είναι η απτή
απόδειξη  της  ι<ατάργησης  των  φυσιι<ών  νόμων,  τουλάχιστον  cιυτών  που  γνωρίζουμε.  Ο
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Σάθης ήταν ένας Θεραπευτής της ψυχής, του οποίου το κύριο ενδιαφέρον ήταν να βοηθά
εκείνους που επιθυμούσαν να ξειtινήσουν το εσωτερικό ταξίδι αναζήτησης του ανώτερου
εαυτού τους.

'Εγινε γνωστός με το όνομcι ο «Μάγος του Στρόβολου» στα τέλη της όεκαετίας του 1960 και

από τότε, μέχρι το Θάνατό του πριν λ1'γα χρόνιcι, το όνομά του παραμένει σιινώνυμο με τη Θε-

ραπεία βαριών ασθενειών, το μυαικισμό ι<cιι την αναζήτηση της Αλήθειας. Ο ίδιος χαρακτήρι-
ζε τον εαυτό του «γιατρό της ψυχής» ι<αι ανάμεσα Cπους μαθητές ή φίλους των ιδεών του συ-
γιtαταλέγονται πολλές προσωπικότητες της Κύπρου, ακόμη, λέγεται, και ο ίόιος ο Μcιι<άριος!

Ο Δάσκαλος, όπως τον προσφωνούσαν συνήθως οι κοντινοί του άνθρωποι, συναντιότcιν
ι<άθε μέρα με τους μαθrιτές του -ένα cπενό ι<ύκλο ανθρώπων που με το πέρασμα των χρό-
νων άνοιξε περισσότερο, cιφού το ενόιαφέρον για τη όιόασιtαλία του συνεχώς αυξάνεται-
σε ένα απομονωμένο μέρος  του σπιτιού του στο προάαιο Στρόβολος  της  Λευκωσίας. Ο
ι'όιος έι<ανε πολλές Θαυματουργικές Θεραπείες, οι οποίες του απέφεραν μόνο φήμη, ι<αθώς
όεν όεχόταν ποτέ χρήματα. 'Οπως μάλιστα έλεγε: «Εγώ δεν είμαι τίποτε παραπάνω από ένα
ιtανάλι αυτής της υπερόιάνοιας, του Αγίου Πνεύματος».

Ο Σάθης ι<cιι ορισμένοι από τους  βοηθούς του έκαναν εξωσωματώσεις,  εγι<ατέλειπαν
όηλαόή τα οώματά τους  και ταξίόειιαν σε μαι<ρινά μέρη για να βρίσι<Ονται σε επιφυλακή

βοήθειcις. Οι πλέον προχωρημένοι μαθητές του ήταν (και είναι) ει<είνοι που είχαν τη δυνα-
τότητα της εξωσωμάτωσης κcιι φορούσαν στη διάρι<εια των συγκεντρώσεων-μαθημάτων που

γίνονταν στο σπίτι του Δασκάλου ένα λευι<ό μανδύcι, σύμβολο της μύησής τους σε έναν εσώ-
τερο κύκλο στον οποίο ελάχιστοι μπορούσαν να εισχωρήσοιιν.

Βασική αναφορά της διδασι<αλίας του Σάθη είνcιι ο διαχωρισμός του cινθρώπου σε τρία
όιαφορετικά σώματα. Κάθε άνθρωπος έχει εκτός από το υλιι<ό του σώμα, το ψυχικό σώμα,
το σώιια των αισθημάτων ι<αι το νοητικό. Καθένα από αυτά τα τρία σώματα υφίσταται σε όιά-

φορες  όιαcπάσεις  ύπαρξης.  Τα  τρία  σώματα  ει<φράζουν  την  ουσιαστική  προσωπιι<ότητά

μας, η οποία είναι εκόήλωση της μόνιμης προσωπιι<ότητάς μας.
'Οταν ένας άνθρωπος πεθάνει, συνεχι'ζουν να υπάρχουν τα άλλα του σώματα. Ο έμπει-

ρος μύστης, όμως, μπορεί ι<ατά κάποιον τρόπο να επαναλαμβάνει αυτήν ακριβώς τη όιαόι-
ι<ασι'α: να cιποχωρίζεται το υλιι<ό του σώμα ι<αι χρησιμοποιώντας τα άλλα του σώματcι να βρί-
σι<εται σε άλλα σημεία.  Στη συνέχειcι, μπορεί ο μύστrις  να επιστρέφει στο υλικό του σώμα
και να Θυμάται την εμπειρία που έζησε,

Καθένα από τα τρι'cι σώματcι του ανθρώπου έχει το αντίστοιχο αιθεριι<ό του. ΤΟ ενεργει-

αιtό πεδίο που συνόέει τα σώματα μεταξύ τους κcιι τα ι<ρατάει ζωντανά, η αιθερική ζωτιι<ό-

τητα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση της Θεραπείας στο σώμα
ήε ένα από όλα- του ασθενούς είναι η ιtΟσμιιtή ενέργεια. Μια ενέργεια που δεν έχει αι<ό-

μη ανακαλυιρθεί από τους επιστήμονες. Την ενέργεια αυτή που χρησιμοποιούσε στις Θερα-
πείες του ο Δάσκαλος τrιν απορροφά το ανθρώπινο σώμα μέσω των ψυχοενεργητιι<ών κέ-
ντρων που διαθέτει, τα γνωcπά τσάι<ρας, που αλλιώς ονομάζονται ι<cu ιεροί όίσκοι.

Ο Σάθης σήμερα, λίγα χρόνια μετά το Θάνατό του  (πέθcινε το  1995), Θεωρείται μια από

τις πιο αξιοσημείωτες πνευματικές μορφές του αιώνα που πέρασε, όχι μόνο στην Ελλάδα,
cιλλά κcιι αο εξωτεριι<ό.  Κύκλοι μαθητών του υπάρχουν ι<cιι λειτουργούν στην Κύπρο, στrιν
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις ΗΠΑ.

241



ΣΤΕΛΙΝΑ   ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔογ

Η  ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΗΝ  Ε^ΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

Δw Θυμάμαι σχεόόν τι'ιιοτε. Μόνο μια γλυι<ιό ζαλάδα...  Ποτέ στη ζωή ιιου όεν ένιω-

σατέτοιαιιδονή...Ήταντρειςάνδρεςιtαιμι'αγιιναίκcι.Τοδιcιιιέρισμαήτανεντελώς

άόειο.Σεέναόωμάτιοοιτοάοιήτανβαμμένοιμαύροιαπόπάνωμέχριι<άτω.γιιήρ-
χε μια λάμιια σιtεπασμένη με μαύρο χcιρτί ιιου κρεμόταν από το ταβάνι.  Τα Cπόρια

ήταν παντού ι<ατεβασμένα...
Φορούσcwμαι<ριέςμαύρεςρόιιπεςιtαιείχανκρεμαομένουςαολαιμότουςανάπο-
δοιις cπαυρούς...  Μιλούσαν με παράξενα λόγια και από ι<άπου ερχόταν μιο απόκο-
σμημουσική„.ΜετάΘυμάμαιμόνοσυναισθήμcιτcι...'Οχιφόβο,αλλάέι<πληξηι<αιμια

φωνήστοαώμουπουμουέλεγε:«ΔενΘαμπορέσειςτι'ιιοτεναΘυιιιιθει'ς,αλλάΘαζη-
τήσεις να' ρΘεις ι<Οντά μας  ξανά και ξανά...»

Τοιιουρμοιιρητόάρχισεναόιιναμώνειαcιδιακά.'Ητανμιαεπαναλαμβανόιιενηλέξη
ιιουδενέπρεπεναγρcιφτει'ήναειι]ωθcι'ιιοιιΘενάαλλού,ειαόςCιπότοντόποτηςσυ-

γι<έντρωσης.Οιγυναι'ιtεςφορούσανχιτώνεςι<αιαπόnάνωει'χανζωσμένεςποόιές.
Οιάνόρεςφορούσανέναείόοςι<ελεμπι'ας.Οιτελετέςόιέφερανανάλογαμετοβαθ-

μόιιύησης,ΓιαναrιεράσειςσεέναανώτεροcπάδιοΘαέπρεπεναολοκλnρώσειςτις
τελετές Θάρροιις, «Ποιες ει'ναι αυτές;» ρώτησα με αιρέλεια...

Απότημικρήμουεμπειρι'αέχωαντιληφθει'ότιιιπάρχουνπολλέςομάδεςιιουαΦ<ολού-

νταιμετnμcιγει'αστηνΕλλάόα,συνήθωςιtάτωαπόσυνθήκεςμεγάληςμυστικότητcις...

Γιατίτοι<άνοwαυτό;Μαγιανααντλήσουνδύνcιμηκαιεξουσι'α.Αυτάδεναποτελούν
τομυστικότηςκυριαρχώς;ΑυτόόενζητούνοιιΊγέτες,οιαρχηγοι',οικυβερνήτες;

ο rιαρcιπάνω απόσπασμα ει'ναι αnό συνέντευξη ατόμου που έχει παραβρεθει' σε

μαγιι<ές τελετές στrιν Ελλάόα και για ευνόητους λόγοιjς δεν αναφέρεται το όνο-

μά Του...
Πυροβάτες,  μέντιουμ,  ξεματιάστρες,  γριές  μάγισσες,  nερι'εργοι Θεραπευτές,  μυστιι<ές

οργcινώσεις,  μαγιι<ές  τελετές,  σcιτανιστές...  Αν  ι<αταγράψει  ι(άποιος  τις  μαρτυρι'ες  που

υιιάρχουνγύρωαιιότοΘέιια,αλλάι<αιτουςανθρώπουςπουμετονένανήτονάλλοτρόπο
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έχουν εμπλακεί σε αυτό το ζήτημα, Θα καταλήξει στο συμπέραομα ότι η μαγει'α -κcιι πιο συ-

γι<ει<ριμένα η τελετουργική μαγεία-ει'ναι.. . αναπόσπααο κομμάτι της ζωής των Νεοελλήνων!
Η πραγματιι<ότητα βέβαια βρίσκεται ι<άπου ενόιάμεσα, όπως εξιιγεί ο ψυχολόγος Σω-

κράτης Δελαχρήστος: «Παραδόσεις αιώνων αλλά και σωρευμένο άγχος οδηγούν τα ανcι-
σφαλή ιtυρι'ως άτομα σε αυτό το μονοπάτι. Σι'γουρα πίσω από ι<άθε γεγονός υπάρχει μιcι λο-

γική εξήγηση.  Η ι'δια μας  η ανθρώπινη φύση,  άλλωστε, είναι αντιφατική. Γι' αυτό και όσο
προχωρά η τεχνολογική εξέλιξη, εμφανίζεται rιιο έντονα η τάση αναβίωσης παραόοσιακών
δοξασιών».

Η αέση του Νεοέλληνα με τη μαγεία καθρεφτι'ζεται στις ακόλουθες μαγιι<ές πραι<τι-
κές: βασκανι'α, νει<ρομαντεία, Θεουργία, φαρμακει'α, μαγγανεία, καθαρμοι', ανομβρι'α, ξόρ-
κια, κατάρες, επικλήσεις, όρι<οι, εξορι<ισμός, ανάθεμα, ι<όψιμο της Θύελλας, δέοιμο, εσο-
δεία  ι<αι  ερωτικά  φίλτρα.  Αν  εξcιιρέσει  ι<ανείς  τις  επικλήσεις  και  τη  νει<ρομαντει'α  που

εφαρμόζονται σπάνια αις μέρες μcις, καθώς ι<αι τη φcιρμαιtει'α που περιορίστηι<ε γιατί έγι-

νε ιόιώνυμο αδίκημα, οι υπόλοιπες πρακτικές αποτελούν και σήμερα αναπόσπαστο ι<ομμά-
τι της  ζωής  μας.

Τα ερωrικό φι'λΓρα είναι ευρύτατα διαόεόομένα, κυρίως  cπα λα.ι.ι<ά cπρώματα.  Επιπλέ-
ον, τόοο λα.ι.ι<οί όσο ι<αι η Εκκλησία τελούν για διάφορους λόγους εξορκτcψούς. Για την ευ-
ι<αρrιι'α των χωραφιών,  των κήπων ι<αι των ζώων τους  πολλοι' κάτοιι<Οι των αγροτιι<ών πε-

ριοχών επικαλούνται τη βοήθεια του αγιασμού ι<αι των ευχών του παπά, ενώ για να αντιμε-
τωπι'σουν την ανομβρία τελούν δρώμενα, όπως ει'ναι η Περπερούνα κcιι οι λιτανείες (με τη
συμμετοχή στις τελευται'ες του Ιερατείου). Αλλά και οι ναυτιι(Οί της Ικαρι'ας, της Πάρου, της

Λέσβου, της Κω, της Σίφνου και της Καρύστου χρησιμοποιούν μια συγκει<ριμένη τελετουρ-

γία, προι<ειμένου να jtόψουν ιη Θι;εΜα.
Σε ι<αθημερινή βάσιι, χρησιμοποιούμε χιλιάόες  ξο'ρκτα ι<αι jGαΓάρες,  ενώ συχνά προ-

σφεύγουμε στη βαcπανι'α. Κοινή ει'ναι η πίστη ότι το μάτιασμα αρρωσται'νει τον άνθρωπο, η
όουλειά πάει άσχημα, τα ζώα αρρωσταίνουν και ψοφούν στα ι<αλά ι<αθούμενα, τα όέντρα

ξεριζώνοντcιι, τα άνθη μαραι'νονται και οι πέτρες  σχι'ζονται. 'Ολοι έχουμε ανάλογες  προ-
σωπιι<ές εμπειρι'ες ι<αι αναρίθμητα είναι τα περιστατικά που έχουν καταγρcιφτεί. Η όιάγνω-

ση της Θεραπείας γίνετcu με ποιι<ι'λους τρόπους. Οι ασθενει'ς προσφεύγουν τόσο στους ξε-

βασι<ανιστές όσο ι<αι στον παπά της ενορίας για νcι τους διαβάσει την ειδιι<ή ευχή.
Μια μορφή Θεοι;ρyι'ας ασιtείται επι'σημα από την Ει<κλιισι'α. Είναι τα Θεραπευτικά απο-

τελέσματα όιάφορων ειιtόνων ή ιερών λειψάνων ιtι αντιι<ειμένων, οι εξορκισμοι' ιt.λπ. Αλλά
και rι jjαyyανε]'α εξακολουθεί να ασι<είται μέσω της χρήσης όιάφορων ειόωλι'ων κι cιντικει-

μένων, όπως π.χ. ι<Ούιdες που τρυπιούνται με ιtαρφι'τσες, σαπούνια που Θάβονται στις cιυ
λές των σπιτιών, κέρινα ομοιώματα κ.ά., με σι<οπό να προι<αλέσουν την οόύνη ή το Θάνατο
κάποιου προσώπου.

Συχνό ει'ναι επι'σης ι<αι το φαινόμενο τιις τέλεσης jίαθαρμών εκ μέρους της Εκκλησίας:
νηστει'α,  βάπτισμα,  ευχέλαιο,  ράντισμα τrις  λεχώνας  και των  νει<ρών.  Και πcιρόλο που το
«όέσιμο» ει'ναι μάλλον σπάνια διαόικασία σήμερα, φαίνεται να λαμβάνεται υιιόψη στις γcι-

μήλιες τελετές αφού, προι<ειμένου να το αποφύγουν, παίρνουν διάφορες προφυλάξεις και
μάλιστcι με τις ευλογι'ες της  Ει<κλησίας, Τέλος, ευρύτατα διαόεόομένη είναι η μαγιι<ή χρή-
ση των cιριΘμών, ενώ οι αετιι<ές με αυτούς δοξασίες τηρούνται τις περισσότερες φορές με
Θρησι<ευτιι<ή ευλάβεια.



Η ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

Ηπι'στητωνΝεοελλήνωνστnδύναμητηςμαγει'cιςει'ναι,cινόmι<αθολική,όιάχυτη.Πολ-
λάει'ναιταστοιχει'απουτοαποόειι<νύουναυτό:πρόσφατεςλα.ι.ι<έςδηιιοσκοπήσεις,ταχι-

λιάόεςάτομαπου-επι'σημαήανεπι'οημα-ασι<ούντοεπάγγελματουμάγου,διάφορεςcιπά-
τεςσεβάροςτουκοινούπουκατάι<αιρούςβλέπουντοφωςτηςόιιμοσιότητcιςκαθώςι<αιτο

γεγονόςότι,παρ'όλητηλιισσαλέαι<αταόι'ωξητηςμαγει'αςαπότοΧριστιcινισμό,όενι<ατέ-
στηδυνατήηεκρι'ζωσήτιις,γεγονόςπουυποχρέωσετηνΕκκλησι'αναυιοθετήσειαρκετές
από τις  πρακτιι<ές  της.

Θασαςφcινει'παράξενqαλλάει'νcιιαληθινό:ολόκληροτοεκκλησιαστιι<ότελετουργιι<ό
ει'ναιόμοιομεει<ει'νοτηςμαγει'ας!Πέραντούτου,τοΙερατεΊ'οπροπαγανδι'ζεισκόmματηδύ-
ναμητrιςευχής,τουαγιασμούπουδενχαλάει,τουαντι'δωρουπουδενμοιιχλιάζει,τωνφυ-
λαχτών που Θερcιπεύουν ιtαι προλαβαι'νουν αρρώστιες, των διάφορων cιγιωτιι<ών που μο-
ωtοποιιλιούνται στα μονcιCπήρια κι αλλού,  των ειι<όνων που ι<ουβαλούν στους  αρρώστους

(ι<άτι  τέτοιο  έγινε  ιιε  τnν  ειι<όνα  της  Παναγι'ας  της  Τήνου  που  μεταφέρθηι<ε  στιιν  Αθήνα,
ότcwήτcWάρρωστοςοβασιλιάςΠαύλος)καιτουαναθέματος(όπωςέγmστrινrιερίιιτωση
του Ελευθέριου Βενιζέλου).

ΟΙ ΜΑΠΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
«Ανει'σαιανύπαντροςμηνrιιειςποτέκcιφέσεσπι'τιχωρικώνπουέχουνελεύθερεςι<όρες».

Αυτήει'ναιμι'ααπότιςκυριότερεςσιjμβουλέςπουμέχρισήμεραόι'νουνοιμητέρεςστουςyι-
ουςτους,ειόιι<άεκει'νεςπουΘεωρούνότιταπαιόιάτουςανήκουνστηνκcιτηγορι'ατων...κα-
λών γαμπρών.

Μέσαστονιtαφέπουπροσφέρεταιααχωριάυπάρχοιινμερικέςσταγόνεςτέτοιαςιια-

γιι<ήςδύναμηςπουμπορει'να«δέσουν»γιαπάνταένανάνθρωπο...Γιατοδέσιμοχρησιμο-
ποιούνταισταγόνεςαπότηνέμμηνορύσητιιςενόιcιφερόμενης.Έτσι,ανο«ι<ατάλληλος»άν-
Θρωποςπεράσειτην«κατάλλιιλη»εποχήαπότο«ι<ατάλλrιλο»σπι'τι,βγαι'νειαπόαιιτό...στε-

φανωμένος.
Βέβαια,υπάρχ&περι'ιττωσηναβγ&κάποψcιπόένατέτοιοσπι'τιστεφανωμένοςαλλά...

σεοριζόντιαΘέσιι.«Συιιβαι'νεικάποιεςφορές»,ιιουέλεγεμιαγυναι'Ί<αμέσηςηλικι'αςπου

ζειστηνεπαρχι'αι<cιιημάνατηςΘεωρούντανότιι<ατει'χεόυνάιιειςμαγιι<ές,«τοcιίματοδι-
κόσουπουΘαρι'ξειςστονκαφέναμηντcιιριάζειι<αθόλουμετοαι'ματουατόμουπουΘέλεις
ναδέσεις.γπάρχουνκαιπεριπτώσειςcινθρώπωνπουαρρώσrησανβαριάαπόταμάγιαπου
τους έριξαν στον ι<αφέ ή στο ποτό τους».

Οιόυνάμειςτωνμαγισσώνστηνελλrινικήεπαρχι'αΘεωρούντανανέι<αθενπολύσημαντι-
κές,όπωςcιποιtαλύπτειι<αιτοπCιρcικάτωαπόσπασματουμεγάλουΈλληναλαογράφουΝι-
ι<όλαου Πολι'τη:

'Ξ:~=νL7μ^ίΞ.rΞ:ι_Ξσα^Θ$λε™,κάμει.μεγάλακαnρανάμαγικά,ρωτάτοφεγγάρικαm

όιατάζειν'αιιοκριθείκαι,εάναυτόόεναποι<ρίνεται,τοκcιτεβάζειμετηβι'ααιι'τονοιι-

ρcινό,τοι<αβαλιι<εύειήτοιιοδοπατά,τοκλωτσάκαιτοτοιjραχνά(σαγηνεύει,γοητεύ-
ει)μεκάθετρόπqόσοπουνατοφέρ&στοΘέλιιμάτηςιtαινατηςμολογήσειό,τιγυ-

ρεύειναμάθει.Πολλέςφορές,όμως,τοφεγγάριcιντιστέκετcιι,όεντιιναι<ούει.Καιαπό
τα τουραχνά (γητε1ές) ι(Cιι τα μαρτύρια ιιου του ι<άνει,  (το φεγγάρ1)  μουγι<ρ1'ζει και το

μούγιtριομότουτ'Cιι<ούνειιολλοι',ιδιcιίτεραανει'ναινύχτακαιέχειπολλήι<αι<οι<Cιιρι'α.

Κι όποιος  το αιtούσει,  αν όεν ει'νcu ιιάγος,  παθαι'νει μεγάλο  κακό ή μουρλαίνεται  ή
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βουβαίνεται ή τυφλώνεται. Κι αυτό γι'νεται γιατι', όταν τοιjρcιχνά η μάγισσα το φεγγά-

ρι,  την  παραστέι<οιιν  οι  όιάβολοι  ιtαι  τριγυρι'ζοιJν  ι(αι  της  ζητούν την  άδεια  να  βλά-

ψουν τον  ι<όομο.  Και αλι'μονο σε όποιον βρεθει' μπροστά  τους,  αν τους  όώσει την
άόεια η μάyισσα.

'γστερα απ' αυτά, όταν άλλη φορά το προσκαλέσει η μάγισσα να ι<ατεβει', ιtατεβαι'νει

γιατί όεν μπορει' να το κάνει άλλος, μα ι<ατεβαι'νει με τόσο Θυμό που, όπου κι αν πέ-
σει,  ανοίγει  λάι<ι<ωμα  αθέατο  και  ό,τι  τύχει  ι<οντά  το  κάνει  βήσσαλο.  Και  φεύγει  το

φεγγάρι από ει<είνο το ίόιο το λάκκωμα, κι από την τρύπα π' ανοι'γει αην άλλη μεριά
της γης ανεβαι'νει στον ουρανό.
`Αλλεςφορέςπάλιτοκατεβόζειτοφεγγάριημάγισσαιιετημαγιι<ήπι'τα.Τουφτιάχνει

την πίτα, ι<ατεβαι'νει το φεγγάρι να τη φάει και το τσαι<ώνει. Γι' αυτό ι<αμιά Φορά, αν

οι γριές όεν όουν το φεγγάρι στον ουρανό, λένε ότι το φεγγάρι ακόμη όεν βγήκε ή

μήπως ι<αμιά μάγισσα το ι<ατέβασε ι<άτω. Σ:τάχτη cπο στόμα μου...

ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΑΣ

Οι συγι<ει<ριιιένες  μαγικές  συνήθειες  που μεταφέρθηι<Cιν ως προφοριι<ή μυστιι<ή παράόο-

ση από γενιά σε γενιά, cιπό μάνα σε κόρη όηλαδή, επιβιώνουν αι<όμη ι<αι σήμερα. Κάπου

μεταξύ των φωταγωγημένων νυχτερινών κέντρων ι<Cιι των οργωμένων με τις πιο σύγχρονες
Θεριζοαλωνιστικέςμηχανέςχωραφιών,στηνελληνικήύπαιθροτου21oυαιώνα,παράδοξες

γυναιι<ει'ες  φιγούρες  με λυτά τα μαΊ<ριά τους  μαλλιά τις  νύχτες  με πανσέληνο σιιγι<εντρώ-
νονται σε τόπους ι<ριιφούς για να αντλήσουν όύναιιη και να κάνουν τις δικές τοιις τελετές.

«'Οτcιν ζούσcιμε στο Δισπηλιό της  Καστοριάς  είχαμε αι<ούσει κι εμείς,  όπως  όλοι στην

περιοχή, για την ιστορία των τριών μαγισσών.'Ηταν τρεις αόελφές ανύπανδρες που ζούσαν

μόνεςτουςι<cιιορισμένοιτιςΘεωρούσαναλcιφρο.ί.σκιωτες,τρελές.Ήταν,έλεγανοιχωρικοι',
μάγισσες  κι έκαναν  ξόρι<ια.  Τις  γνώριζαν ι<cιλά οι άτει<νες  γυναι'ι<ες  του χωριού  και όλες
όσες ήθελαν να βρουν άνδρα. Αυτές πρέπει να ήταν, δεν μπόρεσα τότε να διαι<ρίνω ι<αλά,
παρόλο που το φως του γεμάτου φεγγαριού έκανε τη νύχτα μέρα...  Αυτές οι τρεις, που γυ-

μνές λούζονταν στα νερά του ποταμού μια νύχτα με πανσέληνο.'Ηταν τόσο το φως, Θυμά-
μαι, που τα νερά ήταν ι<ατάλευΊ<α γύρω τους. Κι όσο φως είχε στο σηιιείο που πλένοντcιν οι
γυναι'κες τόσο σι<οτάόι πηχτό ει'χε η γύρω περιοχή.'Ημασταν πιτσιρικάόες τότε ι<cιι τις ει'χα-

με παρακολουθήσει μέχρι την άι<ρη του ποταμού, για να δούμε αν αυτά ιιου όιαδι'δοντcιν γι'
αυτές ήταν cιλήθεια», Θυμάται ο Κώcπας.

Σε μια άλλη πηγή -ή μάλλον σε μια βρύση-έδιναν ραντεβού τη νύχτα της πcινσέληνου
του Αυγούοτου όσοι ήταν ερωτευμένοι, για να δεθούν για... πάντα. Στrιν ίόια βρύση-Τζερή-
νη,όπουσήιιεραπιαέχειστηθει'καιέναμικρόμνημείο,συναντιούνταιμέχρισήμεραγιανα
πιούν«ιιαγικό»νερόι<αιναενωθούνγιαπάντατιςνύχτεςμεπανσέληνοταερωτευμέναζευ-

γάρια της Μαρώνειας, cπη Θράι<η.
mσωόμωςαπότοερωτιι<όμνημείουπάρχειμιααληθινήιCπορι'α.Ηιστορι'ατουζεύγους

Τζερήνη. Δύο ανθρώπων που αγcιπήθηι<αν πολύ κcιι τους χώρισε ο Θάνατος. 'Οταν εκει'νος
πέθανε, η γυναι'κα του προσπάθησε να τον ξαναφέρει αη ζωή, φτιάχνοντcις μια βρύση με
τρεχούμενονερό.Κάποιοιει'πανότιηβρύσηφτιάχτηκεκατόπινεντολήςενόςιιάγουτηςπε-

ριοχής. Ι(άθε πανσέληνο μπροστά στη βρύση όπου έτρεχε το νερό εμφανιζότcιν για λίγο ο
νει<ρός ι<αι το ζευγάρι περνούσε τη νύχτα μαζι'...

Μπορει'όλαcιυτάναανήκουνστησφαίρατηςφαντcισίας,τομνημείοόμωςΤζερήνηπου
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στήθηκε ξανά στο ίδιο μέρος Θυμίζει μια αληθινή ιστορία αγάπης που, cιν μη τι άλλο, ι<έρόι-
σε μια Θέσr\ αrιν τοπιι<ή παράόοση. Στο σημείο αυτό αξίζει να παραθέσουμε ένα πολύ εν-
όιαφέρον απόσπασμα από το βιβλίο του Γιώργου Μπαλάνου Μίχrες Γτ]ς ΕjGάrης:

Η  αι'Θοιισα  ήταν  ολόκληρη  ντυμένη  με  μαύρες  κουρτι'νες...  Το  ταβάνι  ήταν  το  ίόιο

μαύρο όσο το πάτωμα ι<αι οι τοίχοι.'Ενα πελώριο μαύρο κερι' σε ψηλή, στριφτή μαύ-
ρη βάση τρεμόφεγγε ρι'χνοντας ένα πcιράξενο βαθυγάλαζο φως. Κηροπήγιο ι<cιι ι<ε-

ρι' ήταν πίσω από ένα μεγάλο βωμό σκεπασμένο με το ίόιο μαύρο βελούόο που σι<έ-
παζε το κcιΘετί. Και τα δύο ήταν περίπου στο κέντρο της αι'Θουσας.
«Ξάπλωοε στο βωμό»,  την πρόσταξε η γυναι'ι<α.  «Θα γυρίσω σε λι'γο». Πλησι'ασε όι-

σται<τιιtά στο βωμό που της  είχαν υποδείξει...  Φορούσε μαύρο φόρεμcι, εσώρουχα,
παπούτσια... τα πάντα. Ακόμη ι<αι τα πόόια της σκέπαζαν λεπτές μαύρες κάλτσες, πα-

ρά τη ζέστη του καλοκαιριού που σήμερα τελει'ωνε επι'σημα. Λίγο πριν φτάσει στο σπί-
τι, είχε φορέσει κι ένα ζευγάρι λεπτά μαύρα γάντια.

...Ξάπλωσε.„  Και  τότε  πρόσεξε  κάτι  παράξενο  στον  αντικρινό  τοι'χο. 'Εμοιαζε  μ'

έναν πελώριο εξαγωνιι<ό ι<αθρέφτη,  αλλά μάλλον δεν ήταν ι<αθρέφτης.  Δεν Cιντα-

ναι<λούσε τίποτε. . .

...Κάποιοι είχαν μπει στην αίθουσα πι'σω της. Της είχαν όμως όώσει ρητή εντολή να

μη γυρίσει το κεφάλι της από τη cπιγμή ποιι Θα ξάπλωνε στο βωμό μέχρι τη στιγμή που
Θα της έόιναν κάποια διαφορετική οόηγι'α. Ει'όε τη γυναίκα να ιτλησιάζει από ιΤ]'σω και

να σταματά πλάι τrις... Φορούσε ένα μακρύ μαύρο ράσο με ι<ουι<ούλα ι<αι βέλο. Στο

χέρι της  κρατούσε ένα μαύρο δισι<οπότrιρο κcιι στο άλλο ένα όιάφανο μαύρο βέλο
παρόμοιο με το όιι<ό της.

Δύο άλλες μαυροντιjμένες μορφές πλησι'ασαν κcιι στάθηι<αν στα πόδια του βωμού. Τα
αυτιά της την πληροφόρησαν ότι υπήρχαν ι<ι άλλα πρόσωπα που στέι<ονταν πι'σω τους.
'Ακουγε ι<αθαρά το ανάλαφρο Θρόισμα από τους τελετουργιι<ούς μανόύες τους.

„.Η  Σορ Πραλάγια πρότεινε το όισι<οπότηρο στα χείλη της. Ανcισrιι<ώνοντας  ελαφρά

το  κεφάλι  της  -ι<άτι  που  χρειάστηκε  ασυνήθιστα  μεγάλη  προσπάθεια-  ρούφηξε  το

αρωματιι<ό κρασι'.. . Είδε τις όύο γυναι'ι<ες .. . να σκύβοιιν από πάνω της, η μία όεξιά κcιι

η άλλη αριστερά. Τα χέρια τους άγγιζαν απαλά τους αστραγάλοιις της. Κάτω από τις
λεπτές μαύρες ι<άλτσες τcι ένιωσε σχεδόν καιιτά. Και ήταν ευχάριστο το άγγιγμά τοιις !

Τα έμπειρα χέρια των όύο γυναιι<ών γλιστρούσαν κιόλας στο πάνω μέρος των μηρών
της δίχως να περάσουν κάτω από τα εσώρουχα. Δεν τη σόκαρε το περίεργο παίξιμο
των δαχτύλων τους πάνω τιις. Κάτι μέσα της της έλεγε ότι δεν την άγγιζαν σαν ερωτι-

κό αντιι<είμενο. γπήρχε ι<άτι το επαγγελματιι<ό στις  ι<ινήσεις  τους.
`Οπως ι<αι οι δύο γιjναι'κες, έτσι και ιι ι'δια όεν ένιωθε τον παραμιι<ρό πόθο ή όιάθεση

να κάνει έρωτα  με άντρα  ή γυναίκα...  ή  μάλλον  ο  πόθος  υπήρχε,  αλλά  όεν επικε-
ντρωνόταν σε πρόσωπο του ενός ή του άλλου φύλου. Κανένας μέσα στην αίθουσα δεν
ενδιαφερόταν για σεξ, αλλό ο στόχος τους ήτcιν να ξυπνήσουν ι<άτι μέσα της. Κcιι το

ξύπνημα αυτού του «κάτι» περνούσε από τα σεξοιJαλιι<ά ιtέντρα. Συνήθως, αυτές τις
τεχνιι<ές  τις  έλεγαν «ταντριι<ές» μόλο που συχνά όεν ήταν παρμένες  από την ινδιι<ή

Τάντρα, αλλά από την αιγυπτιαιtή ή ευρωπα.ι.ι<ή παράόοση.
'Επλεε τώρα σε σκοτεινές ζεστές Θάλασσες ποιι τη χάιδευαν απρόσωπα, αλλά ερωτι-

κά με ανείπωτο αισθησιασμό. Ζεστές, σι<οτεινές Θάλασοες που αναδεύονταν με νω-
χελικούς  αργούς  κιιματισμούς  γεμάτους  κοσμιι<ή  φιληόονι'α...  Στην  αγι<αλιά  τους

ήταν ο εcιυτός της, αλλά ήταν και η Ιστάρ, η'Ισιόα, η Αρτέμιδα, η Εκάτη, η Κάλι, η Αθη-
νά...  ήταν κάθε ιjπόσταοrι της  Γυναι'ι<ας...
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΜΕ ΜΑΠΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ο 'Αγγελος  Τσακι'ρης,  βοσι<ός από τη  Μαρώνεια, Θεωρείται ότι έχει ξεχωριστές  ιόιότη-
τες που κάποιοι τις ονομάζουν...  μαγιι<ές.'Εχει γίνει γνωστός στην ευρύτερη περιοχή για

τις  ικανότητές  του να προβλέπει τον καιρό αλλά και τις και<οδαιιιονίες  και να Θεραπεύ-
ει,  ι<υρίως,  τα ζώα,  τα οποία υιιεραγαπά.  «Τα nάντα είναι ι<ύκλοςι 'Ανθρωποι,  γεγονότα,
ι<αταστάσεις, ι<αιριι<ά φαινόμενα επαναλαμβάνοντcιι όλα πάνω στη Γη με αιtρίβεια...  μα-

Θηματική. Αρκει' να ξέρεις να παρατηρείς, να αφουγι<ράζεσαι την ψυχή της Φύσης», λέ-

ει ο ι'όιος.

Τα βράδια στο χωριό του ΧΟρτιάτη, λίγο έξω από τη Θεσσαλονι'κη, Οι παλαιότεροι από
τους κατοι'κους τον Θυμούνται ι<αι τον μνημονεύουν. Χρόνια, βλέπετε, ήταν ο όικός τους το-
πικός «μάγος», άνθρωπος παράξενος, σιωπηλός, «άγιος», όπως έλεγαν κάποιοι.'Ενας άν-
Θρωπος  που  είχε ιόιότητες  Θεραπευτικές.  Το πιο περίεργο όμως  ήταν  ότι ο  ι<υρ-Χρήστος

μπορούσε να βρισι<όταν ι<αι να Θεραπεύει ταυτόχρονα όχι σε ένα, αλλά σε πολλά μέρη...
Γιατί, τη στιγμή που έτριβε κάποιον cπην πλάτη στο ι<αλύβι του στο Χορτιάτη, την ίόια στιγμή

ένας άλλος Χρήστος Θεραπευτής -ή μήπως τελιι<ά ο ίδιος;-ι'σιωνε τα ι<όι<αλα της σπονόυ-

λιι<ής στήλης ενός γιατρού στο σπίτι του Cπο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κανείς  όεν ξέρει μέχρι σήμερα τι πραγματιι<ά συνέβη με τον μπάρμπα-Χρήστο.  Ούτε

μπορει' ιtανείς να πει με βεβαιότητα uκόμη ιtαι από cιυτούς που τον έβλεπαν σχεόόν ι<α-
Θrιμερινά επί χρόνια- ποια ήταν η πραγματική του ηλιι<ι'α. Ούτε πού πήγε μπορούν να πουν,
ότανμιαμέραέφυγεαπότοΧΟρτιάτη.'Εφυγετοίόιοξαφνιι<άόπωςήρθε.„Γιατι'ι<ανείςαπό

όσους ρώτησα όεν Θυμάται πότε ήλθε ο μπάρμπα-Χρήστος στο χωριό, Κάποιος μάλιστα -ι<ι
αυτό φcιι'νεται να ει'ναι πιο ι<Οντά στην αλήθεια- μου είπε πως ήταν ένας άνθρωπος που κα-
τέβηι<ε από μια σπηλιά στο βουνό και, όταν ήρθε η ώρα, γύρισε πάλι ει<ει'.

Κιόμωςοκυρ-ΧρήστοςοΘεραπευτήςζει,όπωςαι<Ούστηι<εαργότερααπόόιrιγήσειςφί-
λων,σταΓιαννιτσάκοντάσεέναμαντρίι<Cιιεκει'γιατρεύειόχιιιόνονταπονεμέναcινθρώπι-

να ιιέλη αλλά κcιι των ζώων, ενώ, όπως είπαν ι<άποιοι άλλοι, ζει Cπη Νάουσα ι<αι, σύμφωνα

με τη φήμη που ι<υκλοφορεί στην περιοχή, ιtατέβηι<ε από μια σπηλιά του όρους Βέρμιο. Κα-
νείς από όσους τον ει'όαν, όμως, όεν μπορούν μέχρι σήμερα να περιγράψουν με αι<ρίβεια
τα χcιρακτηριστιι<ά του προσώπου του ι<αι όσοι τον είόαν από ιtΟντά μπορούν μόνο να πουν
ότι τους γιάτρεψε χωρι'ς να όεχτεί λεφτά, γιατι' έλεγε πως αν πλήρωναν, τα γιατριι<ά του Θα

χάνονταν και δεν Θα ει'χε ιtαμι'α όύναμη.
ΤΟ γεγονός ότι πολλοί μάγοι-Θεραπευτές όεν δέχονται ι<αθόλου χρήματα και πιστεύουν

ότι, παι'ρνοντας χρήματα, Θα χάσουν τη όύναμή τοιjς ει'ναι κοινό στοιχει'ο που το συναντού-

με σε πολλές  όιαφορετικές  ιστορι'ες  σε ολόκληρη την Ελλάόα.  Στα Γιαννιτσά ένας  άλλος
μάγος που ειδιι<εύεται στις δαιμονοληψίες, ο Γιάννης, αρνει'ται να πάρει χρήματα. Το ι'διο
ι<αιοΠέτροςαπότηνΚατερίνηαλλάκcιιηι<υρά-'ΟλγαπουζειέξωαπότηΘεσσαλονίι<η,για

την οποι'α λένε ότι αιtουμπά τρία περιστέρια πάνω στην ι<οιλιά ιtάποιου για να διαπιστώσει

αν του έχουν γίνει μάγιcι και τι είδοιις.
'Οσο περι'εργο ή μάλλον αντιφατιι<ό ιtι cιν φαι'νεται αυτό, την ίόια ώρα που μιλούμε για

τηνκλωνοποίηση,τιςέρευνεςγιατησυνει'όησηι<αιτονcιποιι<ισμότηςΣελήνηςιtαιτου'Αρη,

σε πολλά μέρη τιις  Ελλάόας  οι άνθρωποι,  συνειόητά ή ασυνει'όητα,  βρίσι<ουν τρόπους  νcι
όιασώσουν  τις  παγανιστιι<ές  μας  παραόόσεις  εντάσσοντας  cιυτό που  Θεωρει'ται παλιό ι<cιι

ανcιχρονιστιι<ό στο σύγχρονο τρόπο ζωής.
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ΤΑ ΚΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟγ
Στο Οίτυλο έχει ακουστεί ότι οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ανεβαίνουν συχνά για να Θυ-
σιάσουν ζώα κcιι να ζητήσουν έτσι τη συνόρομή της Φύσης. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι όσοι

ζουν αην ύπαιθρο κcιι ασχολούνται με τη γεωργι'α ι<αι την ι<τηνοτροφία αναπτύσσουν μια
όιαφορετική και σίγουρα πιο στερεή σχέση με τη Γη ι<αι τις αλλαγές της.

Στα χωριά του  Ταύγετου,  στις  κλειστές  ι<οινωνίες  της  μεσσηνιακής  Μάνης,  όιατηρού-
νται αι<όμη πανάρχαιες όοξασι'ες εξαγνισμού και τελετές...  ανδρισμού, συνειδητοποίησης
δηλαδή του φύλου, τις οποίες όεν μπορεί να παραι<Ολουθήσει ο μη μυημένος ούτε και μπο-
ρεί να μιλήσει κανένας γι' αυτές. Σε αυτήν τη συγκλονιστιι<ή από πολλές απόψεις περιοχή,
συμβαίνουν γεγονότα που όεν έχουν καμία σχέση με τrι μαγεία, αλλά με ι<ατάλοιπα αρχαί-
ων τελετουργιών που όχι μόνον επέζησαν με Θαυμαστό τρόπο όιαμέσου των αιώνων, αλλά
προσαρμόστηι<αν στις νέες ιtοινωνικές συνθήι<ες ι<αι απέι<τησαν ξεχωριστό ενόιαφέρον.

Εκεί, μπλεγμένη μέσα σε άλλες παραδόσεις είναι ι<cιι αυτή των ι<εράτων του Διαβόλου

(πιΘανόν να σχετίζεται με κάποια όοξαcn'α σχετιι<ή με τον Θεό Πάνα). Τη μεταφέρω ακρι-
βώς όπως μου τη όιηγήθηι<ε ένας φίλος μου που ι<ατόγεται από την περιοχή του Ταύγετου:

«Εάν χάσεις  ι<άτι, μπορείς  να το ξαναβρείς  μπήγοντας  όυο τραγι'σια κέρατα πάνω σε

ένα σανι'όι ή ξύλο. Την ώρα που τα καρφώνεις -έστω ι<αι συμβολιι<ά- περνάς ανάμεσά τους
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μιcι κλωστή  κcιι λες:  "Μα τα ι<έρατα του  Διαβόλου  να  βρω  (για παράδειγμα)  το δαχτυλίόι

μου"». Για να είμαι ειλιι<ρινής το έι<ανα μια φορά με την προτροπή της μάνας μου, που πι-
στεύει σε ι<άτι τέτοια, και μετά από δύο μέρες βρήι<α το ρολόι μοιj που το είχα ι<αιρό χcιμέ-

νο. Σύμπτωση;"

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ
«Μαγιιtά τάγματα στην Ελλάόα, με τrιν έννοια που τα συναντούμε στο εξωτερικό, πιστεύω ότι

όεν υπάρχουν. Η μαγείcι είναι παρεξηγημένη cπη χώρα μας, αλλά εξcιι<ολουθεί να είναι μια
σοβαρή ιιπόθεση που σχετίζεται με τις αρχέγονες παραόόσεις και τελετές της λεγόμενης
πρώτης Θρησι<είας», μου λέει ο Μ.Τ. που μελετάει χρόνια σοβαρά όλο αυτό το Θέμα.

«Τι έχει απομείνει από cιυτά σήμερα;'Ενα ι<ράμα Νεοσαμανισμού ι<αι Νεοπαγανισμού

που εκφράζεται περισσότερο με τη γενική αρχή τrις επJστροφJ}'ς στη Φύση, που αναφέρε-
ται περισσότερο στον τρόπο  ζωής  που  Θέλει να αι<ολουθήσει ι<άποιος  ι<αι περιγράφει,  σε

ένα βαθμό, μια στάση ζωής. Στην Αθήνα αιιτό που πραγματιι<ά κάνει Θραύση τα τελευταία

χρόνια είναι οι όιάφορες παραφθορές μαγείας, οι όιάφοροι μάγοι, αστρολόγοι ιtαι μέντι-
ουμ που οιισιαστικά ασχολούνται με τrιν εμποριι<ή πλευρά τrις υπόθεσης, χωρίς, όμως, cιυ-
τό να σημαίνει cιπαραίτητα ότι εκμεταλλεύονται τις ανθρώmνες αδυναμίες ή ότι όεν προκύ-
πτουν αποτελέσματα από την εφαρμογή των μεθόδων τους».

Επιμένω για το αν υπάρχουν στην Ελλάδα μαγικές οργανώσεις που σοβαρά ασι<Ούνται
στην τελετουργι]<ή μcιγεία και ο Μ.Τ. μου λέει: «Το ερώτημα είνcιι cιν μπορεί κcινείς να προ-
σεγγίσει το άόιjτο που περικλείει cιυτές τις ομάόες. Διότι σε περίπτωση που υπάρχει μια σο-

βαρή τέτοια ομάόα -πιστεύω ότι στην Αθήνα όεν είναι περισσότερες από όύσ, δεν υπάρ-
χει τρόπος να φτάσει ι<άποιος αμύητος σε αυτές. γrιάρχουν στεγανά. Την τελευτcιίcι, όμως,

όεκαετίcι υπάρχει μια "περίεργη" τάση που εξαπλώνεται στα λα.ι.ι<ότερα Cπρώματα ι<αι στις

μικρότερες ηλιι<ίες. Η δημιουργία μιcις ομάδας που Θεωρει' ότι μοιράζεται μια μυcπικιστική
εμπειρία και συνδυάζει "Ολίγον" αποι<ριjφισμό με οιιαδικό σεξ όεν είνcιι ασυνήθιστο γεγο-
νός για τη σύγχρονη ι<Οινωνία. Η ατμόσφαιρα που όημιουργείται με τη χρήση ναρι<ωτιι<ών
ουσιών, ι<εριών και άλλων συμβόλων που ορισμένοι Θεωρούν ότι χρησιμοποιούνται στη μα-

γεία διεγείρει τη φαντασία κcιι βέβαια τις αισθήσεις. Κcιτά τη γνώμη μου, αι<όμη ι<αι η ομά-
όα Κατσούλα πριν χρόνια που χρίστηκε ``σατανιστική" έτσι ακριβώς ξεκίνησε. Αυτές οι κα-
ταστάσεις εξιτάρουν, διεγείρουν τη λίμπιντο, μας δημιουργούν μια ψευόαίσθηση όύναμης
κcιι εξουσι'ας που μπορούμε να ασκούμε απέναντι σε άλλους, αλλά σε ι<αμία περίπτωση όεν
σχετίζονται με τη μαγεία ή τον cιποκρυφισμό».

Σύμφωνα με τον εθνολόγο Νίι<ο Παπαγεωργίου «αν εξετάσουμε την καθημερινή μας
ζωή καλύτερcι, Θα όιαπιστώσουμε ότι λειτουργούμε σε μεγάλο βαθμό, άλλος περισσότερο
άλλος λιγότερο, όπως οι πρόγονοί μας. Χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα τις μάσιtες ιιας, όη-
λαδή το μαι<ιγιάζ,  κcιι προσόίόουμε μαγικές  ιόιότητες  σε πέτρες  ι<αι φυλαχτά. Διότι μαγεία

είναι η επίκληση του Θεού από τον άνθρωπο. Αν, λοιπόν, με το πρίσμα αυτό αναλογιστούμε
τις ι<αθημερινές μcις πράξεις, Θα όιαπιστώσουμε ότι χρησιμοποιούμε τη μαγεία για να αντα-
πεξέλθουμε ακόμη ι<cιι στα πιο απλά μcις προβλήματα».

ΜmΚΑ ΣγΜΒΟΜ ΚΑΙ ΤΕ/\ΕΤΟγρπΕΣ
Οι μαρτυρίες που αι<ολουθούν έχουν ορισμένα ι<Οινά σημεία αναφοράς. Οι αφηγήοεις μοι-
άζουν να είναι βγαλμένες από κάποιο παραμύθι. Τα πρόσωπα, όμως, που μου τις εκμυστη-
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ρεύτηκαν  έχουν  υψηλή  κοινωνιι<ή  Θέση ι<αι  διαι<ρίνονται σε πολλούς  τομείς.  ΤΟ σοι< που
τους προι<άλεσαν όσα είχαν συμβεί είναι εμιρανές μέχρι σήμερα -χρόνια μετά- στον τρό-
πο που αντιόρούν όταν τα ξαναθυμούνται:

Η πλάι<α μεται<ινήθηι<ε αετικό εύι<ολα. Από ι<άτω, ανάμεσα σε δύο πέτρες ι<αι μισο-

σι<επασμένο ιιε χώμα ήταν ένα μιι<ρό ι<ουβάρι...  (Σrο σημε]'ο αυrο' r] φωνη' rης Ε. αρ-
χίζει να τρέμει. Είναι φανερό ότι η ανάμνησrι είναι οbυνηρή.) 'Οτcιν ο μάγος έmcισε

το κουβάρι ι<αι το ξετύλιξε, βρήκε μέσα του ένα μικρό ι<ομμάτι σαπούνι, ένα κομμα-
τάι<ι από ι<ρέcις που Θα μπορούσε να προέρχεται από πεθαμένο ι<αι τέσσερις ι<αρφι'-

τσες μπηγμένες  πάνω στα ι<ομμάτια. Κάθε καρφι'τσα ήταν ονοματισμένη.  Οι ι<αρφι`-
τσες ει'χαν τα ονόματά μας. Δι'πλα στο σcιπούνι ι<αι στο κρέας βρήκαμε ένα χcιρτί μ

κάτι περι'εργα σύμβολα. Ο μάγος ει'πε ότι ήταν εβρα.ι.κά.  Μας τα όιάβασε:  «Σατανά

υποόούλωσε ι<αι υπόταξε αυτούς... »

Στο σημει'ο που βρέθηι<αν τα μάγια, πήγαμε το άλλο βράόυ μαζι' με τον μάγο. Ηχε
πανοέληνο. Σιράξαμ έναν ι<όι(ορα και ο μάγος, ι<Οιτώντας πάντd το φεγγάρι, με τα
χέρια του γεμάτα αι'μα, πρόφερε κάποια λόγια που όεν ι<αταλαβαι'ναιιε.  Ξόρκιζε το

κακό, μας ει'πε. Το αι'μα του κόι<ορα το έχυσε στα Θεμέλια του καινούριου σπιτιού που

χτι'ζαμε τότε στην Πυλαία. Για νcι μη μας πιάσοιιν ξανά τα μάγια...

Όσο απίστευτο και αν φαίνεται,  πρόκειται για μία  από τις  όεκάόες  καθημερινές  ιστορίες
που συμβαίνουν δίπλα μας. Μάγοι, όαιμόνια, ι<ατάρες και...  όεσίματα, οφcιγμένα ι<οι<όρια
ι<αι μαγικές  τελετές που συμβαίνουν στην Ελλάδα του  2Του  αιώνα!  Σε ορισμένες  μάλιστα
περιπτώσεις οι καταστάσεις γίνονται πιο όραματικές. 'Ενα ανόρόγυνο από τη Θεσσαλονι'κη
υποστηρίζει μέχρι σήμερα ότι αντι'ι<ρισε ιιέοα στο ίόιο του το σπι'τι ένα δαιμόνιο: tΉταν μια

γρήγορα μεταιtινούμενη γι<ρι μάζα», λέει η Ρ.Κ.:

Καλέσαμε έναν γνωστό για τις ιδιότητές του μάγο από το Πλατύ. Αυτός ι<ατόρθωσε να

κλειστεί με το δαιμόνιο σε ένα όωμάτιο του σπιτιού και μας ει'πε χαρακτηριcπιι<ά: «'Ο,

τι ι<αι αν ακούσετε μην ανοίξετε την πόρτα αν όεν σας πω εγώ». Καθίσαμε έξω από το
κλειcπό όωμάτιο, τρι'α άτομα και περιμέναμε. Αι<Ούγαμε φασαρι'α, τζάμια που έσπα-

ζαν, έπιπλα που μετακινούνταν. Φοβόμασταν, αλλά όεν ανοίγαμε. 'Οταν ι<άποια στιγ-
μή ο Θόρυβος cΓ[ομάτησε, αρχι'σαμε να τον φωνάζουμε, Κανείς, όμως, όεν cιπαντού-
σε από μέσα. Ανηουχήσαμε πολύ. Ανοίξαμε την πόρτα του όωματίου και τι να δούμε:
Ο άνθρωπος ήταν πεσμένος κάτω στα γόνατα, με τα ρούχα του σι<ισμένα ι<αι παντού
cπ.ην πλάτη του είχε αίιιατα.

Οι  μαρτυρίες  για  ανθρώπους  με  ιδιαίτερες  ικανότητες,  για  μάγους  επικεφαλείς  άτυπων
ομάδων που ασχολούνται με τrι μαγεία cιιtολουθώντας ι<άποιο τυικό, είναι πολλές. ΤΟ ι'διο
πολλές είναι ι<αι οι περιπτώσεις ανθρώπων που λένε ότι μπορούν να επιι<οινωνούν με οντό-
τητες από άλλες διαστάσεις. Συνήθως οι άνθρωποι εξασι<Ούν ι<άποιο άλλο επάγγελμα στη

ζωή τους ι<cιι δεν ιtαρπώνονται χρήματα από τη μαγει'α, όιότι, όπως πιστεύουν, αν ει<μεταλ-
λευτούν τις όυνάμεις τους Θα τις χάσουν. Ο Κώστας από την Πετρούπολη Αττιι<ής, ο Πέτρος

από το Πλατύ Ημαθίας ι<αι ο μπαρμπα-Θωμάς  ο Κρητικός  είναι τρεις χαραι<τηριcπιι<ές πε-

ριπτώσεις ανθρώπων με ιόιαίτερες ικανότητες που συχνά αναλαμβάνουν να παίξουν το ρό-
λο του μεσάζοντα μεταξύ πλασμάτων που ζουν σε όιαφορετιι<ούς ι<όσιιους.
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Σε έναν άλλο ιtόσμο όμως μcις μεταφέρει ι<αι η παραι<άτω περιγραφή:

Ο φωτισμός είναι χαμηλός. Τα ι<εριά ανcιμμένα. Στο βάθος τrις Cπενόμακρης αι'Θοιι-

σας ο ιερέας, κρατώντας κέρατα τράγου cπα χέρια, κάνει πιΘανώς μια επίκληοη. Το
λιβάνι που ι<αίει προσδίόει ένα είόος μυστηριακής ατμόσφαιρας στο χώρο.
«Σήμερα ένα άτομο Θα Θυσιαστει'», λέει ο Χρήστος ποιι είναι μέλος μιας οργάνωσης

στην οποία ανήι<ουν αποκλειστιι<ά άνόρες. Πρόιtειται για την αναβίωση του ελληνιι<Ού

μύθου του Λιτυέρση (ο Λιτυέρσης ήταν νόθος γιος του βασιλιά τrις Φριιγίας, του Μι'-
δα. 'Οταν έπιcινε έναν ξένο να μπαι'νει στο χωράφι τοιι, τον ανάγκαζε να Θερι'ζει μα-

ζι' του. Αν ο ξένος δεν ι<ατόρθωνε να Θερίσει τόσα δεμάτια όσα ο Λιτυέρσης, έχανε
τη ζωή του, και ο Λιτυέρσης πετούσε το σώμcι του άτυχου άνδρα στο χωράφι).
«Ο Ιερέας Θα τον τεμαχι'σει συμβολιι<ά με ένα όρεπάνι, Θα τον πετάξει, υποτι'Θεται, σε

ένα ποτάμι ι<αι στη, συνέχεια, αφού πούμε μερικές προσευχές, Θα φάμε το κρέας του.
Πρόκειται για ένα μύθο που ουσιαστικά αποτελεί rιαραλλαγή του μύθου του 'Οσιρη. Στα

χωριά τιις Ελλάόας ιtαι της Αιγύπτου μέχρι και οήμερα ο μύθος αυτός επαναλαμβάνε-

ται. Η αναπcιράστασή του αποτελεί επίκληση προς τους Θεούς, με σι<οπό να έχουν οι

χωριι<οί ι<αλή ι<Cιι πλούσια σοδειά. Εμει'ς εδώ απλώς μελετάμε, αναλύοιιμε και αναβιώ-

νουμε τους μύθους, ζητώντας βοήθεια σε πνευματιι<ά ιωρι'ως ζητήματα. Δεν υπάρχουν

μάγοι. γπάρχει όμως μαγει'α. Ηναι η όύναμη της γνώσης, η ιι<ανοποι'ηση της αναι<άλυ-
ψrις του όικού σοιι εσωτερικού δρόμου μέσα από παραόόσεις αιώνων».

Κατά όιαcπήματα σε μεγάλες αλλά ι<αι μιι<ρότερες πόλεις της Ελλάδας κυκλοφορούν φή-

μες για σύσταση ομάδων Σατανιστών που επιδίδονται σε σεξουαλικά όργια.
«Η αλήθεια βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα», σχολιάζει ο Χρήcπος. «Συνήθως, στα ι<υκλώ-

ματα αυτά συμμετέχουν άτομα με βαρύ ποινικό μητρώο που αναζητούν γιιναίι<ες για να τις
προωθήσουν στο κύιd\ωμα σωματεμπορίας. Το εντυπωσιαι<ό ει'ναι ότι, ακόμη ι<αι οι ίόιες οι
ι<Οπέλες, που τις περισσότερες φορές προέρχονται από χώρες της ανατολικής Ευρώπης,

φαίνεται ότι είναι "μυημένες " σε τέτοιου ει'όους τελετές που όιοργανώνονται, όμως, από κά-
ποιους άλλους. Παίρνουν, όηλαδή, μέρος σε σεξουαλιι<ά όργια ι<αι, σύμφωνα με όσα λένε,

μέρος των ερωτιι<ών πράξεων αποτελούν ι<αι οι τελετές στις οποίες οι παρευρισκόμενοι ει'-
ναι ντυμένοι με μανόύες, ι<ρατούν κεριά και ψάλουν ύμνους».

'Οπως τονίζει ο Χρήστος, «από τις μαρτυρίες αυτών των γυναιι<ών προκύπτει ι<ατά και-

ρούς ότι υπάρχουν ομάδες ευι(ατάcπατων ανθρώπων rιου τη "βρίσι<ουν" με μυστικιστικές τε-
λετές, σεξουαλιι<ά όργια ι<αι ελαφρά ή πιο σκληρά ναριtωτιι<ά. 'Ολα αυτά ει'ναι μέρος ενός

σκηνικού ποιj στήνεται για να είναι πιο μεγάλη η ερωτιι<ή ηόονή. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε
να ι<άνουμε με άτομα των ανώτερων ι<οινωνιιtών στρωμάτων, συχνά πολύ γνωστά ι<αι "υπε-

ράνω πάσης υποψίας". Αυτοί ποιι γνωρίζουν λεπτομέρειες  για τη δράση των ι<υκλωμάτων
είναι  όσοι  προμηθεύουν  τις  γιjναι'κες  ι<αι  τους  άνδρες  (συχνά  πρόι<ειται  για  ανήλικους)

στους οργανωτές αυτών των τελετουργιών...».

ΠΑΡΑΒΙΑzΟΝΤΑΣ Τ]Σ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΔγΝΑΜΗΣ
Η κρυφή όύναμη του ονόματος  ενός  αγγέλοιι ή δαίμονα είναι γνωcπή στους cιποι<ρυφιστι-
ι<ούς κύκλους. Ο Ν. Π. από τη Βέροια είχε εόώ ι<cιι αρκετό χρονικό όιάστημα ειΦ{ωρήσει σε

μια τέτοιcι μαγική οργάνωση, την οποία αποτελούσαν αποκλειcπιιtά άνόρες. Διηγείται ο ίόιος :
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rνωριστήκαμε και κάναμε παρέα cπα φοιτητιι<ά μας χρόνια. 'Ολοι είχαμε ένα ι<οινό
ενόιαφέρον για το εξωιιραγματιι<ό, το μαγικό. 'γστερα από ιtάποια χρόνια συναντή-
σεων κcιι έρευνας γύρω από το Θέμcι, cιποφασίσαμε μεταξύ αστει'ου ιtαι σοβαρού να
ι<άνουμεεπικλήσεις.Ναι<αλέσουμεκάποιοπνεύμα,δαίμοναήάγγελο.Οιεmκλήσεις
αφορούν την ίόια τιιν ανάγκη της επιβεβαίωσης γι' αυτόν που καλει'. Θέλεις, δηλαόή,
να ξέρεις  ότι όταν, για παράόειγμα, χτυπάς μια πόρτα,  υπάρχει ι<άποιος από πι'σω,

που Θα ανοίξει. Δεν Θα αναφερθώ στο τι συνέβη... Αισθάνομcιι, όμως, την ανάγι<η να
επισημάνω ορισμένα πράγματα για να προστατεύσω τους αμύητους.
Η επι'κληση ουσιαστιι<ά αι<ολουθει' ένα τυπικό. Δεν ρωτάς, απλώς  μαθαι'νεις  να cιι<ο-

λουθει'ς  τη γλώσσα  (συνήθως  πρόκειται για ι<άποια  εβρα.ι.ι<ή διάλει<το).  Η  επίκληση,

όμως, λειτουργει' όπως, για παράδειγμα, ει<ει'νο το ι<ρυφό πέρασμα μέσα Cπον τοίχο.
Αυτή είναι η έννοια της συνεχούς επανάληιιjης ονομάτων ιtαι καλεσμάτων. Μόλις το

ιtρυφό πέρασμα παρουσιαcπεί μπροστά σου, μεταφέρεοαι σε άλλη διάσταση και ξε-
χνάς όλα όσα ισχύουν στη όιι<ή μας όιάσταση.Έχω δει να ανατρέπονται πλήρως οι
νόμοι  της  ιρυσιι<ής.  Αυτά  είναι  ιερά μυστιι<ά  που  κρύβονται  πι'σω  από  τις  Θριισκείες

ι<αι τις επικλήσεις στους  Θεούς και, στην πραγματικότητα, ει'ναι τα αληθινά ονόματα

των Θεών. Τα ιdειόιά, δηλαδή, που ανοι'γουν τις Πύλες της Δύναμης.
Στη χριστιανιι<ή Θρησκεία ισχύει η ρήση «ου λήψει το όνομα του Κυρι'ου του Θεού σου

επι' μαται'ω». Αυτή αιtριβώς η συμβουλή σημαίνει ότι ο διcιχειριcπής της τρομερής δύ-

ναμrις, ο ιερέας,  Ο μεσάζων, αυτός  που καλεί Θα μπορέσει να ελέγξει αυτό που Θα

του αποι<αλυφθει'.

Αν, για παράόειγμα, καλέσεις έναν άγγελο, Θα πρέπει να ιιπορει'ς και να τον αντιμε-

τωπι'σεις...'Εχωόειανθρώποιιςσεκακάχάλια,ακριβώςεπειόήδενμπόρεσανναόιcι-

χειριστούν τιι όύναμη που τους αποκαλύφτηι<ε...
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Ο Ν. Π, όεν μιλά ποτέ για το τι πραγματικά διαδραματιζόταν σε αυτές τις συναντήσεις. Επι-

μένει ότι ένα πλήθος αγγέλων ι<αι όαιμόνων που βρίσι<εται γύρω μας μπορεί να μας απο-
καλύιιιει  κόομους  μυστικούς  και  γνώσεις  μοναόικές.  Επισημαίνει  επίοης  ότι  ι<ανείς  όεν

μπορεί να συμμετέχει σε αυτές  τις  επικλήσεις  αν όεν έχει μελετήσει σε βάθος  τους  μεγά-
λους μύαες ι<αι την αρχαία σοφία.

«Η ιιαγεία ει'ναι σοβαρή υπόθεση που μελετάται από μια rινευματική ελι'τ» λέει. «Δεν μπο-

ρεί να προσεγγιστεί από ανθρώποιις που διαθέτουν απλώς τον κοινό νου κcιι μια έμφυτη πε-
ριέργεια». Παρά το εμφανώς ελιτίστικο ύφος του, ο Ν.Π. δεν Θέλει να αναφερθεί σε άλλες
λεπτομέρειες, ενώ επιβεβαιώνει ότι «ορισμένες από τις τελετές που είναι περισσότερο ανοι-
χτές λαμβάνουν χώρα σε τόπους δύναμης, όπως είναι για παράόειγμα η Σαμοθράκη».

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ Εια(ΛΗΣΙΑΣ
Η  ορΘόόοξη χριστιανιι<ή  Θρησκεία  παραόέχεται  την  ύπαρξη  της  μαγείας  ι<cιι  της  βασκα-

νίας. 'Οσοι, όμως, ι<αταφεύγουν σε αυτές τις πραι<τιι<ές Θεωρούνται άτομα ποιι έχουν πλα-

νηθεί. Χαραι<τηριστιι<ά είναι τα όσα έχει αναφέρει για το Θέμα της μαγει'ας ι<αι των εξορκι-

σμών ο Αρχιμανόρίτης Τιμόθεος Κ. Κιλίφης:

Σχεδόν δεν υπάρχει Χριστιανός που να μην έχει ι<αταφύγει στα ξόρι<ια. Δεν εννοώ
αυτούς τους ι<ακοήθεις εγκληματίες, τους σατανόμορφους ανθρώπους που Θέλουν

μ' αυτόν το σατανικό τρόπο της μαύριις μαγείας να βλάιι/ουν τους άλλους. Εννοώ
αυτούς που έχοιιν πληγεί ή νομίζουν πως έχουν πληγει' αrιό τη μαύρη μαγει'α. Αυτοι'
οι ταλαίπωροι τρέχουν απ' εόώ ι<ι απ' εκεί γιcι να λύσουν τα μάγια.

Θέλω πρώτα από όλα να ιτω να μη φοβάστε τίποτε, εφόσον είστε πιαοί και συμμετέ-
χετε στα Μυαήρια της Εκκλησι'ας μας. Με τη Θεία όύναμη νικάτε τα πόντα. Εάν έρ-
Θετε αντιμέτωποι κάποια στιγμή στη ζωή σας με μια τέτοια όοκιμασι'α, εσε]'ς οι ίόιοι ή

όιι<ά σας  πρόσωπα, τότε αμέσως  προσευχηθείτε, πηγαίνετε στον ιερέα σας  να σας

διαβάσει τους  Εfορκ]ομούς ι<ι,  όταν επιθυμείτε,  διαβάζετέ  τους  και σεις  ι<αι τίποτε

άλλο.  Ησυχάcπε απολύτως.  Ο Σατανάς  ι<αι οι μάγοι του Θα συντριβούν. Επαναλαμ-

βάνω, μην τους φοβάστε. Ο Σατανάς αυτό επιόιώκει, να σας τρομοι<ρατήσει.
Σας ομολογώ υπεύθυνα ότι από τις χιλιάόες πιστών που έχοιιν έρθει για να τους δια-

βάσω τους Εfορmcψώς, έπειτα από βαθιά εξομολόγηση και βαθιά ανάλυση, ούτε ο
ένας στους ει<ατό όεν είχε πληγεί από τη μαγει'α. Οι άλλοι ενενήντα εννιά είχαν και
έχουν προβλήματα άλλης φύσεως. Ψυχολογικά και βιολογικά, όπως συμβαίνει ι<αι με
τα (υποτιθέμενα) Θύματα της βαcπ<ανίας. Και προσπαθούν να τα ιρορτώσουν σε μα-

γει'ες ι<αι μαγγανει'ες. Ζητούν άλλοθι...
Προς Θεού, Χριστιανοι' μου, μην μπερδεύετε τα πράγματα, γιατί τότε αληθινά Θα σας

μπερδέψει ο Σατανάς  και Θα σας  ξετινάξει.  Συνεργαστει'τε με έναν έμπειρο πνευ-

ματικό ι<αι έναν ι<αλό γιατρό για να λύσετε σωcπά τα προβλήματά σας. Μην παρασύ-
ρεστε απ` όσα σχετικά βλέπετε κι ακούτε. 'Ο, τι όε κι αν βρίσκετε αις πόρτες σcις ή
σε άλλους οιιtείους χώρους, να τα καίτε ή να τα πετάτε στα σ]<ουπίδια. Πποτε άλλο.

Αυτά Θα πέσουν στα ι<εφάλια αιjτών ποιι τα ρίχνουν.

Ο Θεός ας τους συγχωρήσει. Ούτε να μπερόεύουμε τις ι<αι<οτυχίες που όλοι αντιμε-
τωπίζουμε στη ζωή με μαγει'ες ι<αι τα παρόμοια. Αυτά είναι αφελή και Θρηα<όληπτα

πράγματα. Τα κάνει ο Σατανάς για να σας φοβι'ζει και να σας παραπλανά.



Η ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

Παρ' όλα  αυτά,  ει'ναι  «κοινό ιιυστιι<ό»  ότι  η μαγει'α  στη  σύγχρονη  Ελλάδα  βρι'σκεται  όια-

κλαδωμένηπαντού.Απόταλα.ι.ι<άστρώματαμέχριι<αιτιςανώτερεςτάξειςτηςελληνιι<ής

κοινωνι'ας. 'Ανθρωποι απλοι', βιοπαλαιστές, αλλά και δημόσια πρόσωπα έχουν ασχοληθει'

με  την  τελετουργική  μαγει'α  ι<άποια  στιγμή  στη  ζωή  τους,  έστω  ι<αι...  «για  πλάι<α»,  εισχω-

ρώνταςcπαόριατουεξωπραγματιι<ού.Εκει'πουηδύνcιμηι<αιηΘέλησημπορούνναι<ατcι-
φέρουν τα πάντα!

'Οσολοιπόνι<ιcwμαςφαι'νεταιπαράξενο(γιατι'άραγελοιμάyοικαιοιμάγισσεςσυ-

νεχι'ζουνναόραcπιιριοποιούνταιαουςκόλπουςτηςι<οινωνι'αςμας,ηοποι'ατουςπροσφέ-

ρειγόνιμοέόαφοςγιαναπραγμcιτοποιήσουντιςτελετέςτοιις,πουάλλοτεει'νcιιεπιτυχιιμέ-
νες κι άλλοτε αποτυχημένες, μα πάντοτε μαγιι<ές!
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ι  Φιλιππινέζοι  Θεραπευτές  αι<ουμπούν  τα χέρια  τους  cπο  σώμα  του  αρρώστου
κcιι... όιώχνουν την όποια ασθένεια. Οι μουσουλμάνοι Θεραπευτές αποφασι'ζουν
να παντρέψοιιν τrιν επιστήμη με τη Θρησι<ει'α. Οι προσευχές  από το Κοράw κcι-

τευνάζουν τον ασθενή πριν από την εγχει'ρηση και όλα δείχνουν ότι οι ασθενείς μ αυτόν
τον τρόπο αναρρώνουν πιο γρήγορα.

Ο Ινδιάνος πολεμιστής Τζερόνυμο έγινε ένας από τους σημαντιι<ότερους Θρύλους της
σύγχρονης cιμερικανικής ιcπορι'ας. Οι τρομερές πολεμιι<ές του ιδιότητες οφείλονται στο κά-
λεσμα της μαγικής φωνής, που τον προστάτευε μέχρι το τέλος της ζωής του.

Πρw από αιώνες οι σαμάνοι Θεραπευτές αποκωδιι<Οποιούσαν τα σημάόια της Φύσης
προς όφελος του ανθρώπου. Οι μάγοι-ιερείς της αρχαιότητας συνέχισαν να υφίστανται μέ-
χρι το Μεσαίωνα, εποχή ι<ατά την οποία cπην ι<εντριι<ή ι<υρίως Ευρώπη, συγι<ρούονταν η πα-
λιά παγανιστιι<ή Θρησι<ει'α με τη νέα, τη χριστιανιι<ή.

Η μcιγεία αντιι<αταcπάθηκε από -κcιι κυρίως ερμηνεύτηκε με- τη Θρrισι<εία και στη συ-
νέχεια, με την επιστήμη. Στις αρχές του 21 ου οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις κάνουν
τους  επιστήμονες  να φαντάζουν...  Θαυματοποιοί.  Στην  εποχή που  τα πάντα εξrιγούνται ή

μπορούν να εξηγηθούν, όλο και μεγαλύτερο μέρος πληροφοριών που μας περιβάλλει πα-
ραμένει ανεξήγητο. ΤΟ παράόοξο αυτό φαινόμενο οδηγεί το σύγχρονο άνθρωπο -που μπο-
ρεί να περνάει τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο τεχνητό ατομικό του περιβάλλον- Οε
ένα νέο κύκλο αναζήτησης.

Η έννοιcι των πολλών πραγματιιtοτήτων που συμβαίνουν ταυτόχρονα, η έννοια της ι<α-
τανόησης αυτού που ορίζουμε ως «χρόνο» και της πορείας του cπην ανθρώπινη ύπαρξη, η
Θεωρι'α για το Χάος κcιι τις επιδράσεις του στη Φύση, αποτελούν δείγματα αυτής της αντί-
ληψης που δημιουργείται. Ο τεχνολογιι<ά εξελιγμένος άνθρωπος αναζητεί ξcινά την επαφή
του με τη Φύση κcιι όσο περισσότερες πληροφορίες δέχεται, τόσο πιο δεκτικός στο μrι εξη-

γήσιμο γίνεται.
Η εξέλιξη του Διαδικτύου ι<αι η υπερπληροφόρησιι που παράλλrιλα έφερε, όοο παράδοξο
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κι αν φαίνεται, όημιούργησε ταυτόχρονα ι<αι ένα ρεύμα εσωτερικής αναζήτησης ι<αι οικο-
λογικής συνείδησης που αργότερα έγινε γνωcπό ως Λ/εοπαyανjcμός,

Μπορεί λοιπόν οι ρίζες της μαγείας να χάνονται αην προ.ι.στορία, τότε που οι άνθρω-
ποιτωνσπηλαίων,οιπρώτοισαμάνοιμάγοιχάραζανστιςπέτρεςταζώαπουήθελαννασκο-
τώσουν αιχμαλωτίζοντας έτσι το πνεύμα τους. Μπορεί η Κυρά της Λίμνης ή της Φωτιάς να

μη λατρεύεται πιcι. Με ένα μοναδικό όμως τρόπο, Οι όοξασι'ες των μάγων έχουν επιβιώσει
μέχρι σήμερα,  Ο εξορκιομός  των δαιμόνων, που  έχει όιασωθεί μέχρι τις μέρες μcις  στις
Θρησκει'ες, είναι ένα χαρακτηριστιι<ό παράδειγμα συντήρησης μαγιιtών όοξασιών στο πέ-

ρασμα των αιώνων.
Πολλά λοιπόν φαινόμενcι, που στα αρχαία ιtείμενα χcιρακτηρίζονταν ως μαyιjtά, τώρα

μπορεί να χαρακτηρίζονται με τον όρο παραφί;σικά ή παρά ψι;χολοyιj<ά. Σήμερα άλλωστε
ο κλάδος της παραψυχολογίας έχει ασχοληθεί αναλυτικά με το φαινόμενο της τηλεπάθει-
ας, της ψυχοια'νησης, των ψυχικών, των μέντιουμ, της ύπνωοης...  Σε μία περίοόο σύγχρο-
νων επιcπημονικών εξελίξεων, μοιάζουν όλα να έχουν εξηγηθεί. Τι μένει λοιπόν στο ανε-
ξήγrιτο ι<αι το υπερφυσικό;

ΠQΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΜΑΓΕΙΑ;
`Ισως το πιο όύσκολο πράγμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς οι σύγχρονοι τεχνολο-

γιι<οί άνθρωποι, είναι η πραγματιι<ότητα της μαγείας: ότι όηλαόή πρόι<ειται για μία αόρατη
δύναμη, που όπως κάθε άλλη πηγή ενέργειας υπαι<ούει σε οριομένους νόμους μπορεί δε
να παρcιχΘεί κcιι να ελεγχθεί από αυτούς που γνωρίζουν πώς να τη χρησιμοποιήσουν.

Η μαγεία περιλαμβάνει όλα τα μη εξηγήσιμα υπερφυσιι<ά ιραινόμενα, σύμφωνα με τον
'Αγγλο ερευνητή ι<αι ιστορικό George LacΚ. Στον αρχαίο κόσμο η μαγεία ήταν μέρος του

τρόπου με τον οποίο γινόταν αντιληπτός ι<αι κατανοητός ο ι<όσμος. Ταυτόχρονα μαγεία -με

μιαάλληέννοια-είναιηάσκησηελέγχουπάνωσεκάποιονήσει<άτιόπωςστιςπεριπτώσεις
ατόμων με τηλεπαθητικές ικανότητες κcιι ψυχικές δυνόμεις, των υαεριι<ών κcιι αυτών που
-με τη βοήθεια βοτάνων- έπεφτcιν σε έκπαση Ί<cιι Θεωρούνταν μέχρι πριν από λίγα χρό-

νια.„ μάγοι.
Στις μέρες μας ο όρος μαγεJ'α μοιάζει να παραμένει κενός ή να γίνεται ιρολκλόρ. Κόκ-

κινες  φωτιές,  περίεργα  φυλαχτά,  σκουπόξυλα  ι<.λπ.  Σκηνοθετικό  ντεκόρ  για  το  γύρισμα

μιας ταινίας. «Ο κόσμος αυτός, που τον απαλύνω ή τον ερεθίζω, είναι ο ι<όσμος ο μαγικός,
ΟιμέθοδοιπουεκφράζουντηνπίστημαςCποσυγγενικόδεσμόείναιητεχνιι<ήτηςμcιγείας,
απόπειρα για νcι φτάσουμε αυτόματα από όρόμους ιιυστικούς κcιι cιπόι<ριιφους στην επιτυ-

χι'cι των επιθυμιών μcις», σημειώνει αο βιβλίο του Η Μαyεj'α ο Ιerome-Αntοίne Rοnγ.
Σύμφωνα με τον διάσημο μάγο Χάρι Χουντίνι, «η μαγεία επιτυγχάνεται μέσα από την

ψευόαίσθηση».'Ενααπλόπαράόειγμαει'νcιιηψευόαίσθησηπουόημιουργείταιμετονκαπνό
καιτουςκαθρέφτες.Ηψευδαίσθησηαποκαλείταιμαγεία,μόνοκαιμόνοεπειδήφαίνεταινα
είνcn ανεξήγητη.  Στα τελευταία χρόνια της  ζωής του όμως,  ο Χουντίνι μίλησε με υπαινιγ-

μούς για κάτι που είχε ζήσει ι<cιι το οποίο αποκαλούσε «πραγματική μαγει'α». 'Οπως φαίνε-
τcιι,  ο διάσιιμος  μάγος  είχε αrιοι<τήσει την  ικανότrιτα να παράγει  αποτελέσματα  ιιου  ήτcιν

όντως ανεξήγητα.
Η μαγεία όμως στις μέρες μας έχει ι<cιι μια φιλοσοφική όιάσταση: «...Είνcιι η υπέρτατη

αντίληψη του ι<όσμου ωρατού ι<αι αόρατου- που μcις περιβάλλει. Η μαγεία είναι η Γνώση
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ποιι επικρατεί στο χώρο της  ανώτερης συνείόησης. Αυτή η γνώση, αποτελεί την υπέρτατη
πραγματιι<ότητα που ι<άθε ανθρώπινο ον κρύβει μέσα του», σημειώνει στο βιβλίο του Πραy-

μαΓιια]' Μαyεj'α ο ψιιχολόγος-ψυχοθεραπευτής Γουέιν Ντύερ.

Η ΦγΣΙΚΗ ΜΑrΈΙΑ ΚΑ[ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ
Στα μέσα του  15ου αιώνα, οι όιανοούμενοι της μεσαιωνικής Ευρώπης όιέιtριναν δύο μορ-

φές μαγείας: τη φυσική κcιι τη όαιμονική. Η φυσική μαγεία, cισχολείται με τις απόκρυφες
αξίες  της  Φύσης  ι<αι σε πολλά σημεία της μπορεί να ερμηνευτεί ως  μια οιι<ολογική προ-
σέγγιση της επιστήμης.

Η φυσιιdί μαγει'α είναι ένα «φυσικο-μεταφυσιι<ό» σύστημα Θεώρησης του ορατού ι<αι αό-

ρατοιι ι<όσμου, το οποίο δει'χνει βαθύ σεβασμό και εκτίμηση για όλες τις μορφές ζωής και
τους ενεργειαι<ούς ρυθμούς της Φύσης. 'Ολα είναι ζωντανά. Τα ζώα, τα φυτd, Οι πέτρες όλα
πάλλονται από ενέργεια. Η ενέργεια αυτή και η ύλη αποτελούν μια ενιαία ενότιιτα, το 'Ολον.

Η φυσική μαγει'α που σήμερα αναβιώνεL στο δυτικό κόσμο, ει'ναL μια «παραόοσιακή» Θε-
ώρηση του ι<όσμου. Θεωρείτcιι για πολλούς η νέα οικολογική αντίληψη όλων των όιαστάσε-
ων του κόσμου που μας περιβάλλει, όιότι πρωταρχικά αυτό που όιόάσι<ει είναι ο σεβασμός
προς τη Φύση. Το ι<άλεσμα αλλά και η απόδοση τιμών cπην Κυρά των Νερών, της Φωτιάς,
αη Μητέρα Φύση, η χρrισιμοποίηση συμβόλων κcιι φυλcιχτών, πέτρες, φυτά ι<.λπ., οι τελε-
τές οι αφιερωμένες στη Σελήνη, στις αλλαγές των εποχών, στο χρόνο που έρχεται, όλα αιι-
τά δημιουργούν στcι μάτια των αμύητων ένα βουκολιι<ό Θα έλεγε ι<ανείς τυπιι<ό που μπορεί
ι<αι να μοιάζει γραφικό.

Εάν όμως ρίξουμε μια προσει(τιι<ότερη ματιά στον τρόπο με τον οποι'Ο ει'ναι όομημένη η
ι<αθημερινότητά μας, η πόλη μας, ο τρόπος που ει'ναι οργανωμένα τα σπίτιcι μας, Θα όιαπι-
στώσουμε ότι η φιισιι<ή μαγεία υπάρχει στη ζωή μcις με έναν ασυνείόητο τρόπο.

'Ολες οι πηγές ήταν ιερές στο παρελθόν και πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί πι'αευαν ότι η ζωή

αναόύθηκε από τη Θάλασσα. Κάθε πηγή νερού βρισι<όταν υπό την προστασία ενός Φύλακα

ή μιας  Νύμφης του Νερού. Στην υπόγεια εκκληα'α του Αγίου Ιωάννη τοιι Προόρόμου αη
Θεσσαλονίκη, αναβλύζει μέχρι σήμερα νερό. Ορισμένοι από τους πιστούς Θυμούνται πως
κάποτε το ρέμα αυτό δεν ήταν Θαμμένο ι<άτω από τη γη, αλλά δημιουργούσε ένα χει'μαρρο
στη συμβολή που βρίσι<Ονται σήμερα οι οόοι' Αγίας Σοφίας ι<αι Αλεξάνδρου Σβώλου. Στην
ιtοίτη του χειμάρρου πλένονταν π1μφωνα με το Θρύλο- ξωτικά, σήμερα όμως cπην ι<ατcι-
ι<όμβη του Αγίου Προδρόμου που cιναβλύζει η πηγή, βρίαπ<ονται οι εικόνες της Ζωοόόχου
Πηγής ι<αι του Ιησού Χριστού που ευλογεί και με τα δύο χέρια μέσα από μια κολυμβήθρα.

Η πηγή του Αρχοντή στην Αγοριανή του Ταύ^γετου,  είναι μέχρι σήμερα ένα από τα χι-
λιάδες σημεία ενεργειακής δύναμης που έχουν ι<αταγραφει' στον ελληνικό χώρο. Εκεί συ-

γκεντρώνονται τα βράόια με Πανσέληνο οι νεράιδες. Οι ιcπορι'ες για τις μαγίcπρες που έκα-
ναν ξόρκια ι<άτω από το Φεγγάρι είναι πολλές. Στην'Ηπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την
Πελοπόννησο, την Κρήτη τα καμώμcιτα των Ελληνίόων μαγισσών -μεγάλων σε ηλιι<ία συνή-
Θως γυναιι<ών- μεταφέρονται μέχρι σήμερα από στόμα σε στόμα. Μπορεί τα ξόρκια της
αγάπης με το γάλα του Φεγγαριού να μην είναι πια γνωστά, cπο συλλογικό ασυνει'δητο όιιως
όιατηρούνται αναλλοίωτες τέτοιες πεποιθήσεις ι<cιι πολλοί είναι έτοιμοι να πιστέψουν ξανά

στα μαγικά βότανα.
Τέτοιο χαραιαηριστιι<ό παράδειγμα της λατρει'ας των νερών ιιου υφι'στατcιι μέχρι οήμερα,
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είνcιιοαγιασμόςτωνυόάτωνιιουγίνεταιλ1'γομετάτηναπομάκριινσητωνι<cιλικάντζαρων.Ο
καθαγιασμόςτουνερού,τηςφωτιάς,τουτρόnουμετονοποίοομόγοςέρχεταισεεπcιφήμε
ταιιλάσματατουάλλουκόσμου,cιnοτελείμιατυπικήιεροτελεστίατιιςφιισικήςιιαγείας.

'Ενακλαόίόένδρουσεσχήμαγ(ύψιλον)nιασιιένοκcιιμεταδύοχέριαμετονι<ατdλλιι-

λο τρόπο  (υποδείξεις  υπάρχουν στα βιβλία της  σύγχρονης  μαγείας), cιποτελεί την πρώτη

βόσητηςΡαβδοα<οrιίcις.ΗcιρχcιίατεχνικήτωνιιόγωνγιατηνανεύρεσηχcιμένωνcιντικεF
ιιένωνήπροσώπων,μπορείναφαντόζειγιαι<άποιονπουείναιαμύητοςcιιιλο.Ικήείναιόμως
αποτελεσματική.

Με τη βοήθεια ενός  ει«ρειιούς, μπορεί να εντοπιcπεί το ενεργειακό πεδίο ενός cιν-
Θρώποιι.Μεμιασειράερωτήοεωνnουμπορούννα«cιιιαντηθούν»αnότοει«ρεμέςμεένα
«ναι»ήένα«όχι»καιμετηβοήθειαενόςχόρτηιιουοδηγείτο«μcιγικόρcιβόί»,είναιόυνα-

τόννακαταγρcιφείηόιαόρομήενόςχαμένουπροσώπουήαντικειμένοιι.
Η κι'νηση του νερού μέσα σε ένα ποήρι, μπορεί να εριιιινευθεί με rιολλούς τρόnους.

Ακριβώςcιιιτήηια'νηοητουνερούμέσαοεέναδιαφcινέςαοιχείοέχειμελετnΘείαrιόεπι-
cπήμονεςαναλυτιι<άκαιόιαπιστώθηκεότιδημιουργείέναμαγνητικόπεδίο,στοοrιοίοορι-
σμέναότοιιαείναιυnερειιαίσθητα.Τονερόι]ουχρησιμοποιείτcιισεαυτέςτΒιιεριπτώσεις
είνcιικαθαγιασμένοι<αιπρέπειναπροέρχεταιαnόπηγή,cιιιόσημείοόηλαδήπουφυλόο-
σονταναπότηνΚυράτωνΝερών.ΑυτήητεχνικήΘεωρείταιηεισαγωγικήμέθοόοςστηνκρυ-
στάλλινιι σφαίρα.

ΕίνcιιγνωστόότισιιγκεκριμέναορυκτάΘεωρούνταιότιπάλλονταιαιιόενέργειcι,εφόσον

όιcιΘέτουν  ένα συγκει<ριιιένο μcιγνητικό πεόίο.  Σε cιυτήν  την  ι<cιτηγορία  cινήι<ουν  μέτcιλλα,

ορυκτάκαιι<ιιρίωςημιnολύτιμεςπέτρες,οιοιιοίεςσήμεραπωλούνταιωςΘεραπευτιι<άκο-
σμήματα.Είναιόραγεκατάλοιιιοτηςφιισικήςμαγείcιςήεμποριι<όκόλιιο;Ησυγγρcιφέας-
ερευνήτριασεΘέματαδυτιι<ήςιιαγείαςΜάριανΓι<ρινσημειώνει:

Ημαγιι<ήεργασι'αιιραγιιατοποιείταιΦ{εόόνιιdντακότωαπότοαμώρόφωςτηςζω-
ντανήςφλόγαςτωνι<εριώνήμεριι<έςφορέςμόνομετηλάμψητηςιρωτιάς,ανυπόρ-
χειαναμμένοτζdι<ι,γιcιτίεδώεμφανίζεταιμιαάλλnnαλιότερηιιρcιγμαuκότιιτα.Μnο-

ρείναnαροιισιαστούνεικόνεςιιέοααπότηνπυρακτωμένηΘρόκαι<αιστιςλcιμιιρές
φλόγες,σταμαύραι<dρβουνα,στιςγι<ρίζεςCπάχτεςι<αιCποξύλοπουκcιίγετcιι,δίνο-
ντcις το κcιΘένα μια άλλη διάαcισι`, που εύκολα μπορεί να μετcιφέρει τον εκιιαιδευ-

μένοιιαρcιτηρητήαιιότηνΠύλητηςΦωτιόςστον'ΑλλοΚόσμο.Αιπήηιιορφήμcιντι-
κής  ιιtανότι`τας  είναι  πcινόρχcιιη.  Σε  ι<όθε  ναό  ι<cιι  μυστικό  όλσος  ιιπήρχε  πdντα

εστία, όnου ι<αίγοντcιν nροσφορές γλυκομύριστου ξύλου ι<αι όπου οι «ιερές φωτιές

όεν επιτρέποντον να ασπρίσουν στη στάχτrι».

ΤΑ ΜΑΠΚΑ ΜΟΝΟΠΑτυ`
Ημcιγείαβασι'ζειτηΘεωρίατηςστηλειτουργίατωνφυσιι<ώννόμωντουκόσμου.Αυτήηαντί-
ληψηδενμnόρεσεουσιαστικάναπcιραγι<ωνιcπείούτεμετάτηνιιερίοδοτουΔιαφωτισμού,
ότανησύγχρονηεnιστήμηέθετετιςnρώτεςβάσειςγιατηνεξήγησηφcιινομένωνπουμέχρι
τότε Θεωρούνταν υπερφυσιι<ά.

Η δυτική μαγεία είναι ένας σιινδυcισμός απόψεων στοχαcπών του  Ι9ου αιώνα κcιι των
αρχώντου20ού,όπωςτωνΦρdνσιςΜnόρετ,ΕλιφάςΛεβί,'ΑλιστερΚρόουλι,ορισιιένωνση-

μαντιι<ώνάλλωνμάγωνκcιιτωνλεγόιιενωνcιλχημιστώντουΧρυσούΜονοπcιτιού.
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Κυρίαρχη άποψη της μαγικής Θεώρησης του ι<όσμου, είναι η αποδοχή της ύπαρξης διά-

φορων επιπέδων αντίλrιψης, που υπάρχουν πέρα από τον ορατό αυτόν κόσμο. Κάθε επίπε-
όο  αντίλrιψης  κυριαρχείται  από  διαφορετικές  οντότητες,  περιέχει  όιαφορετικά  στοιχεία,

αγγέλους, δαίμονες, αρχέτυπα-Θεούς και ψυχές. Με την κατάλληλη εκπαι'δευση ο μάγος

μπορεί να συντονιστει' με τις συγι<εκριμένες συχνότητες που αποτελούν τα σημεία εισόόου
σε άλλους κόσμους. Σύμφωνα με τη Μ. Γκριν:

Η Φύση έδωσε σε όλους μας πολλές αισθήσεις, τις περισσότερες από τις οποίες όεν
χρηcnμοποιούμε. Για να επωφεληθούμε από τα δώρα και τις οόηγίες της, πρέπει να
υπερβούμε τα όρια, να γίνουμε πολύ ευαίσθητοι και ειιιπλέον να είιιαcπε σε Θέση να αυ-

ξομειώσουμε την ευαισθησι'α μας αυτήν. Μόνον αποκτώντας ολοκληρωτική αντίληψη
των πραγμάτων γύρω μας σε συνι`Θιομένες κατααάσεις, Θα μπορέσουμε να μαζέψου-

με ιτληροφορι'ες σε άλλα επίπεόα, Μόνο αν γνωρίζουμε τι ει'να] συνηθισμένο, μπορού-
με να αναγνωρίσουμε τα μιινύματα του εσωτερικού ι<όσμου που είναι ασυνήθιστα.

Αιιτή αιtριβώς η όυνατότrιτα της εισχώρησης σε κόσμους μη ορατούς είναι μία μέθοόος που
προέρχεται από τους  Σαμάνους.  Η  βασική εμπειρι'α της  έιtστασης  είναι μι'α τεχνική που
έχει τις  ρι'ζες  τrις  στη  Νεολιθική  Εποχή ιtcιι φυσικά  υιοθετείται ιtcιι cπη σύγχρονη μαγεία,

όπως ι<αι ο όιαλογισμός.
'Οπως  αιtριβώς  οι  Καμπαλιστές  χωρι'ζουν τον ι<όσμο σε δέι<α επίπεόα,  ι<ατανέμοντάς

τον σε γεγονότα, συμβάντα, σι<έψεις και φόρμες σκέψεων που μόλις οχιιματοποιούνται, για
να καταλήξοιιν στην Πρώτη Γενεσιουργό Αιτι'α, έτσι ακριβώς και η παράδοση του Σαμανι-
σμού κατανέμει τον ι<όσμο σε μια ιεραρχι'α τριών εrιιπέόων. Στην ι<ατανομή του ορατού και
αόρατου ι<όσμου -έτσι χρησιμοποιείται cπη μαγει'α- γίνεται ένας διcιχωρισμός ουσιαστικά
πλατωνικός σε εσωτερικό και εξωτερικό (επάνω και ι<άτω) πεόίο. Ανάλογοι διαχωρισμοί του
ι<όσμοιι που μας περιβάλει γίνονται στα συγγράμματα των Ερμητικών φιλοσόφων, των Κα-

μπαλιστών, των Σούφι αλλά ι<αι του Δάντη.
Σύμφωνα με το μαγιιtό πλάνο, ο ορατός κcιι ο αόρατος ι<όσμος χωρι'ζεται σε τέσσερcι

πεδία που αναφέρονται στα τέσσερα βασιι<ά στοιχεία της Φύσης: το νερό, τη φωτιά, τον αέ-

ρα ι<αι τη γrι. Ακριβώς όπως οι Σαμάνοι όημιούργησαν το Δένόρο του Κόσμου, το οποίο ανα-
παριστούσε το ι<έντρο της Γης, έτσι ακριβώς ι<αι οι μάγοι τοποΘετούν τους εαυτούς τους σε

έναν ι<ύκλο, Ο οποι'ος χωρίζεται σε τέσσερις διαφορετικές όιευθύνσεις.
Κάθε στοιχει'ο της Φύσης συνδέεται με έναν από τους Αρχάγγελους, ένα μαγιι<ό εργα-

λει'ο ι<αι μια συγιtειtριμένη περιοχή ευθύνης  του. Αυτή η όιαίρεσrι του κόσμου σε τέσσερα

μέρη, αετίζεται άμεσα με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην αcπ.ρολογία. Τα μαγικά
εργαλεία υπαθιά, ραβόιά, ι<ούπες ι<cιι πεντάλφες- αντιcποιχούν σε σύμβολα των ιtαρτών
Ταρό ι<αι περικλείονται στη σφαίρα επιρροής των τεσσάρων Αρχαγγέλων.

Το δεύτερο σημαντικό όιάγραμμα που χρησιμοποιει'ται στη μαγεία είναι το Δένόρο της
Ζωής των Καμπαλιστών, που αναπαριστά τις όέι<α Θεωρήσεις-ει<δοχές του Θεού, όημιουρ-

γώντας μια κλίμαι<α από τα πιο αφηρημένcι σύνολα μέχρι αυτά που μπορούν να γίνουν αντι-
ληπτά με τις αισθήσεις.

Η παράόοση στο ιΊέρασμα των αιώνων τροποποιήθηι<ε ι<αι έτσι οι δέι<α σφαίρες-περιο-
χές του καμπαλιστικού όένδρου αντιπροσωπεύουν διαφορετιι<ά πεόία ποιότητας της συνει'-
όησης. Αυτά τα όιαφοροποιημένα ποιοτιι<ά πεδι'α συνείδησης μπορούν να προσεγγιστούν
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αnό το μάγο, μέσω της ε'jtσταοr}ς κcιι τrις επίκλησης των πνευμάτων. Μια από τις πιο διαόε-
δομένες τεχνιι<ές της σύγχρονης μαγείας , είναι η φανταcπική οπτικοποίηση των 22 συνολι-
ι<άμονοπατιών,πουμπορείνcιδιανύσειομάγοςμέσωτουδιαλογισμούκαιναέλθεισεεπcι-

φή με Θεότητες, πνεύματα και ξωτιι<ά.
Η πιο βcισική τεχνική επαφής με άλλους κόσμοιις είναι η τέχνη της αφήγησης, επιση-

μαίνει η Γκριν. Μέσα οε ι<άθε παραδοσιακή αφήγηση, σε κάθε Θρύλο ή παραμύθι βρίσκε-
ται ένα μυστικό μήνυμα που κάθε φορά έχει ένα κcιι μόνο αποόέι<τη: cιυτόν που ανοίγει με
τις λέξεις-κλειδιά την πόρτα του άλλου κόσμου. Οι χαρακτήρες κάθε μύθου -τα αρχέτυπα
όπως τα αποκάλεσε ο Καρλ Γιουνγι<-αντιπροσωπεύουν τις οντότητες-Οόηγούς του επισιtέ-
πτη αα εσωτεριι<ά ταξίδια. Η Γριά Σοφή Γυναίκα που σε πολλούς Θρύλους είναι Μάγισσcι,
o'Ηρωcις, το Παιόί, η Μητέρα,  ι<αθεμία από τις  οντότrιτες-Οδηγούς μπορεί να προσιρέρει

βοήθεια ι<cιι Θεραπεία στον επισκέπτη.
Αυτός  ο  πολυόιάστατος  εσωτερικός  μαγιι<ός  κόσμος  όανείστηκε πολλά  στοιχεία  cιπό

τους  Σαμάνοιις  ι<αι cιπό τις  Θεωρίες  των αλχημιστών,  αλλά παράλληλα  βοήθrισε ι<αι στην

εφαρμογή νέων τεχνικών που εφcιρμόcπηκαν στην ψυχοθεραπεία από τις cιρχές του 20oύ
cιιώνcι. Η έννοια του ιιποσιινείδητου αντιστοιχεί cπο εσωτερικό επίnεδο του μαγιι<ού σχεόί-

ου αντίληψης του ορατού ιtαι αόρατου ι<όσμου.
Οιάγγελοιι<cuοιόαίμονεςύμφωνcιι<αιμετησυγκριτιι<ήΘεωρίατουΓιουνγκγιαομοι-

ότητες μεταξύ μαγείας και ψυχανάλυσης- δεν είναι τίποτε άλλο από προσωποποιήσεις αρ-
χέτυπων.  Η  περιδιάβαση cπα  αόρατα μονοπάτια -ι<ύρια μέθοόος  των μάγων- είναι  ένας
ακόμη τρόπος άσι<ησης της φαντασίας.

Τα cποιχεία, εργαλεία ή μέσα του μάγου όεν είναι τίποτε άλλο παρά σύμβολα. Σύμιρω-
να μάλιστα με τον σερ Τζέιμς Φρέιζερ, αυτά αποτελούν μέρος ενός συνόλου και ως τέτοια
χρησιμοποιούνται: «Τα πράγματα που ήλθαν μια φορά σε επαφή, εξακολουθούν να επε-
νεργούν το ένα πάνω στο άλλο, έcπω και εάν παύσει να ισχύει πλέον αυτή η επαφή», ση-

μειώνει στο βιβλίο του Χρυσός ΚΆώνος.
Αιjτή η άποψη είναι καθαρά φιλοσοφιι<ή και έχει σχέση με την αντίληψή μcις για τον

κόσμο. Είμαστε όλοι μέρη ενός γενικότερου συνόλου, του πλανητικού μcις συστήματος. Αυ-
τό το σύστημα, με τη σειρά του είναι μέρος του σύμπαντος. Καθώς ο ένας ι<ύκλος ιώείνει
και περιέχεται μέσα σε ένα μεγαλύτερο, μπορούμε να αντιcπρέψουμε την πορεία φτάνο-
ντcις από το ασύλληπτο σύμπαν στα μόρια του νυχιού του μιι<ρού μcις δαχτύλου και όιαπι-
στώνοντας ότι όλοι είμαστε μέρος ενός γενικότερου συνόλου, φτιcιγμένοι από τα ίδια πρω-
τογενή ιιλιι<ά.

Η cινάπτυξη της αυτοσυνείδησης, της ισορροπίας με τον εαυτό μας ι<cιι με τη Φύση, μέ-

ρος της οποίας είμαστε, η επίτευξη των προσωπιι<ών στόχων είναι μερικοί από τους αο-
πούς των σύγχρονων μάγων που προσπαθούν μέσω του διαλογισμού και άλλων τεχνιι<ών να
αναπτύξουν τη δύναμη της  Θέλησης, της  Αλληλεγγύης,  της  Σοφίας  και της  Προσωπικής
Ολοκλήρωσης.

Συνειόητοποιεί λοιπόν κανει'ς ότι οι ομάόες των σύγχρονων μάγων έχουν σχέση με την
ειραρμογή φιλοσοφικών Θεωριών και συστημάτων αντίληψης  του κόομου  και του  εαυτού
μcις. Η μαγεία είναι για πολλούς ένας τρόπος ζωής, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν
κcu αποκcιΘιστά τη όιαταραγμένη ενότητά μας  με τη Φύση και τα αρχέγονα στοιχεία της,
όπως χαραιtτrιριστικά τονίζει η Μ. Γκριν:
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Πρέπει να παραμερίσοιιμε τις παγίδες του σύγχρονου κόσμου, να μάθουμε ποιοι εί-

μαστε σαν μοναδικά όντα, από πού ερχόμααε ι<αι πού Θέλουμε να πάμε. Μόνο ζώ-
ντας στον αληθινό κόσμο μπορούμε να αρχι'σουμε να εκτιμούμε ι<αι μετά να εξερευ-
νήσουμε εκείνους τους άλλους κόσμους ποιι ει'ναι έμφυτοι μεν, ωcπόσο μαι<ρινοι' και
όύσκολο να αποκτηθούν. Πρέπει να έχουμε μια σταθερή ι<αι στέρεη βάση σε αυτόν
τον κόσμο, σε αυτό το σώμα, πριν μιιορέσουμε να εξαπολύσουμε τις επιθυμίες και τη
συνειόητότιιτά μας οε άλλα βασι'λεια.

Η σύγχρονη μαγεία Θεωρει'ται πλέον από πολλούς ένα πολύπλοιtο σύcπrιμα αντι'ληψης του
κόσμου με Θρησι<ευτικές  (νεοπcιγανιστιι<ές) ,  φιλοσοφικές , εσωτερίστικες ,  παραψυχολογι-
κές  αι<όμη ιtcιι οικολογικές  προεκτάσεις.  Ταυτόχρονα,  στο πεόι'ο της  σύγχρονης  μcιγείας

αναβιώνουν οι μύθοι, Οι Θρύλοι ι<αι οι παραόόσεις που για όει<αετι'ες είχαν περάσει στη λή-
Θη. Στην αρχή του 21ου αιώνα μπορει' η μαγεία να μην αναβιώνει με την ιtυριολεκτιι<ή έν-
νοια του όρου αλλά σι'γουρα cιποι<αθίσταται στην αντι'ληψη της  ΚΟινής  Γνώμης και -επιτέ-
λους- δεν συγχέεται πλέον με τη μαύρη μαγει'α ιtcιι το Σατανισμό.

ΣγτχροΝΑ ΜΑΠΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ
Από τη δει<αετι'α του  `60 ι<cιι μετάι  τα τάγματα των μάγων cπρέφονται περισσότερο στη λcι-

τρεία της Θεάς. Παράλληλα εξυψώνεται και ο ρόλος της Μεγάλης Ιέρειας, που μέχρι τότε

ήταν παραγκωνισμένος. Αυτή η γυναιι<ει'α μεταστροφή όεν είναι τυχαία. Καθώς το ενόιαφέ-
ρον για τον αποκρυφισμό ι<αι τις  ανατολικές  Θρησι<είες  αυξάνεται,  όλο ι<αι περισσότερες
γυναίι<ες  ανεπτυγμένου  μορφωτικού  επιπέδου  στρέφονται  προς  αυτήν  την  κατεύθυνση,
αναζητώντας υπαρξιαι<ό νόημα στη ζωή τους.
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Στις  δεκαετίες του `60 και του 70, ανcιι<οιιφισμένος  πια ο δυτικός  κόσμος  αιιό τις επι-

πτώσειςτουΔεύτερουΠαγκόσμιουΠολέμουκιέχονταςσεέναμεγάλοβαθμόλύσειταβιο-
ποριστικάτουπροβλήματα,ψόχνειμιαάλληδιέξοδοαπότηνκαθημερινότητα.Παράλληλα
ώπως ωμβcιίνει και σήμερα- ανcιπτύσσετcιι όλο και nερισσότερο η τεχνολογία κcιι η βιο-

μιιχανίcι,γεγονόςπουοόηγείμιομεγόλημερίδατουι<όσμουσεεναλλακτικέςμορφέςδρα-
στηριότητας.

Αναιιτύχθιικεμεαυτόντοντρόπο-ίσωςι<άrιωςυποσιινείδητοCπηναρχή-τοι<ίνηματης

οιι<ολογίας. Το περιβάλλον αυτό βοήθησε στην  εξάιιλωση της  νεοπcιγανιστικής  μαγείας.
ΑνcιβιώνουνέτσιοιΘεωρίεςι:ουιδρυτήτηςσύγχρονηςμαγείας,ΤζέρcιλντΓι<άρντνερ,cιλ-

λάπcιράλληλαόημιουργήθιιι<ανι<αινέcι,περισσότερονεωτεριστιι<άτάγματαμάwόπως

αυτό του Αλεξ Σάντερς, που αποσπάστιιι<ε Cιπό το «γκcιρντνεριcινό» κίνημα για να ιδρύσει

το δικό του.
Το  μεγcιλύτερο  ωστόσο  μέχρι  και  σήμερα  ιδεολογιι<ό  κι'νημα  μcιγείας  πcιρcιμένει  το

rιίαρνrνεριανό. Το τελετουργικό τυπικό του  κάθε τάγμcιτος  πCιρcιμένει ιδιαίτερα αυcπrιρό.

Κάθενέομέλοςμυείταιαπόέναάλλοπαλαιότεροκαιπαραλαμβάνειταέγγραφαγενεαλο-

γίαςτου,απόόειξητrιςμαγικήςι<αταγωγήςτου.'Ολαcιυτάται<ινήμcιταμαγισσώνεμnνέονται
cιπότιςβασικέςαπcιράβατεςαρχέςτnςΓκαρντνεριανήςπαρόδοσης,πουείναιοαπόλυτος
σεβασμόςστηΦύσηισει<άθετηςμορφή.Αυτήαι<ριβώςηcιρχέγονηΔύνcιμη,είναιηκινη-
τήριος  ενέργεια του σύμπαντος ι<αι ως τέτοια λcιτρεύεται από τα τόγμcιτα που ασπάζονται

τις απόψεις τrις Φυσικής Μαγείας.
Μια άλλη ιιαγιι<ή γραμμή παράόοσης  που  ξεπήδησε Cιπό το φεμινιστιι<ό ια'νιιμα,  είνcιι

αυτή που  έχει  Cπο  επίκεντρό της  τη λατρεία της  Θεός 'Αρτεμης.  Εόώ ανήι<οιιν τα τάγματα

seαχ-wίcca, Εcιectίc ι<cιι φυσικά το Dίanίc  (Τάγμα της Θεάς 'Αρτεμης), που όλα δέχονται

στους ι<όλπους τους μόνο γιjναίκες. Ιδρύτρια είναι η ουγγρικής καταγωγής Sυsαn Αntοny.
ΤαμέλητουΤάγματοςλατρεύουνμέχρισήμερατηΘηλυκήΔύναμηκαιΘεότηταπουυψώ-
νεταιπέρακαιπάνωcιπότουςι<οινωνικούςφραγμούςτηςπcιτριαρχικήςκοινωνίας.

ΣεόλαταφεμινιστικάμcιγικάκινήματαπουεnικεντρώνουντηλατρείατουςστηΜεγά-
ληΘεά,ηλέξη/αι.ryήfaerjέχειnολλαπλήσηιιcισίcι.Σημαίνει«νεράιόα»,«ξωτικό»αλλάι<αι
«πανηγύρι»,  «γιορτή».  Ιδρυτές  του  μαγικού  cιυτού  κινήματος  Θεωρούνται  οι  Αμερικανοί

νίctοr Αndersοn ι<αι Gwydίοn Ρendderwen.
Οιfaι.ryπιστεύοιινότιγιαναcιποκήσεικcινείςCπCιδιcιι<άενέργειααπότηΦύσrι,πρέ-

πει να συγχρονιστεί με cιυτήν και με ό,τι την αντιπροσωπεύει. Ο άνθρωπος δεν είναι πα-

ράέναι<ομμάτιcιιιτήςτιιςΟλότητας.Μέσωτηςέι<στασηςcιλλάκαιτουόιcιλογισμού,ομά-

γος  περνά  οε  ανώτερα  εnίπεδα  cιντίλιιψης,  ξεπερνώντας  έτσι  τα  όρια  τrις  συμβcιτικής
πΡαγματικότητας...

Χcιρακτηριστιι<ό της  μαγικής  διδcιCπ<cιλίας  των  fαι.ψ είναι η μυστική παράδοσrι. Τα ιια-

λαιότεραμέληιιετcιφέροιινστανεότερατιςμυστιι<έςλέξεις-ιdειδιά.Αυτάείναιτασύμβολα

που ανοίγουν τις πύλες τrις άλλης πρcιγμcιτικότιιτας. Η μαργcιριτcιρένια και η σιδερένια ιιε-

ντάλφα,αποτελούνμέροςτουτελετουργικούπουακολουθείταιιtcιιcιντιπροσωnεύουντααν-
Θρώmναπάθηcιλλάι<αιτηΔύναμη,μετηνοποίαμπορείκάποιοςνασυντονιστείενεργειακό.

Η ιιαράδοση των fαι.™ εncινέρχεται σήμερα μέσα από τις ιστοσελίδες του διαόικτύου
και έχει ιόιcιίτερη Cιιιήχηση ιόιαίτερα στις  δύο άι<ρες  του  Ατλαντικού.  Μια άλλη κcιτrιγορία

στην οποία cινήκοιιν πολλά τάγμcιτα μαγισσών σήμερcι, είναι αυτή της ονομαζόμενιις Jdι?-
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ρονομιjttίςj7αράόοοης,πουξεκι'νησεcιπότηνΑyγλι'αι<αιεξαπλώθηκεστηνΕυρώπηκατάτη
όιάρι<ειατουΜεσαι'ωνα.Οιπαραόοσιακέςμάγισσεςαcn<ούντιςτεχνικέςτιιςΑρχαι'αςΘρη-
σι<είας. Οι όοξασι'ες  ι<αι το τελετουργικό μεταφέρονται από γενιά σε γενιά,  πάντα φυσιι<ά

μεταξύ των μελών της ίόιας οικογένειcις. Σύμφωνα μάλιcπα με την επιι<ρατούσα άποψη, τα
μcιγικάχcιρι'ομcιτακληρονομούνταιόπωςταφυσιι<άχcιρακτηριστιι<άκαιοχαρcιι<τήραςενός
ανθρώπου.Σεαυτήντιινκατηγορι'αcινήι<ουντόσοηΚε'λrιjtηόσοι<αιηΣjίοrσε'ίιιφΜαγεία
που όπως ει'ναι φυσικό αντλούν το τελετουργικό τους από τις τοπιι<ές παραόόσεις.

Απόταπιο«σκληροπυριινιιtά»uπόάποψημυcmι<ότιιταςκαιβαθμώνμύησης-τάγματα
ει'ναιτοΟυαλιιίο'ίwe/SjiJπουτιμάτηνΑνώτατηΙέρειcι.Πρόκειταιγιατηλατρείατωνcιρχcιι'-

ων Θεών, έτσι όπως έχει μεταφερθει' από το  1200 μ.Χ. που πρωτοεμφανι'στιικε η συγι<εκρι-

μένηΘρησι<ευτικήκι'νησηστιινΑγγλι'cι,μέχρισήμερα.Οπαόοι'τουμαγιι<ούτάγμcιτοςwe/sh,
που όrιως κCιι τα προηγούιιενα στηρι'ζεται στην κληρονομική rιαράόοση, έχουν καταγραφει'
στην Αμερική, την Παταγονι'α, την Αυστραλι'α, την Αργεντινή και φυσικά τrιν Αγγλι'α.

Η Sedχ-wι.cca είναι ένα κι'νημcι, στο οποι'ο την εξουσι'α ασι<ούν ι<αι τα όύο φύλα nάνω
Cπη Φύση,  και που διιμιουργήθηι<ε για να απαντήσει στη διαφθορά ι<αι την ανισότιιτα που
επιι<ρατούσε μετά την Γι<αρντνεριανή Εποχή ulμφωνα πάντα με τις απόψεις ορισμένων-
στους χώρους των ταγιιάτων της μαγει'ας. Στη Seαχ-wι.ccα, το αρσενιι<ό ιtαι το Θιιλυκό αντι-

προσωπεύονται,  συμμετέχουν ι<cιι λατρεύοντcιι με τον ι'διο τρόπο κcιι με την ται«ική cιυτήν,
τι'Θεται τέλος στον ανταγωνιομό που ει'χε αναπτυχθει' μεταξύ των δύο φύλων σε ορισμένα
από τα τάγματα μcιγει'ας. Η Seαχ-wjccα, αντι'Θετα με άλλα μαγιι<ά τάγιιατα όπου κυριαρχει'

η μυστικότητα, ει'ναι ανοιχτή σε όσοιις Θέλουν να συμμετάωtουν.
Μιαάλληενδιαφέρουσαμαγικήομάδαει'ναιτοΤάγματηςMJνωJjφ'ςΑόελφάπrας,που

ι'όρυσεοΕddίeΒυczynsΚί,έναςαπότουςοπαδούςτουΓι<άρντνερ.ΗΜνωιjφ'Αόελφο'rηrα
cιαολει'ται με τη μελέτη των αρχcιιοελληνιι<ών πcιραδόσεων και ιδιαι'τερα του μινωιι<ού πο-
λιτιομού, συνδυάζοντας τrιν ελληνιι<ή μυθολογι'α με την Γι<αρντνεριανή nαράόοση. Οrιαόοί
της Αδελφότητας είναι αποκλειστικά άνδρες, οι οποίοι λατρεύουν τη Μητέρα Θεά και τον
Γιο της.  Συνόυασμό cιρχαι'ων  παραόόσεων και  σύγχρονων  ψυχαναλυτιι<ών μεθόόων,  ι<ά-
νοιιν ι<αι οι οπαόοι' του  7lάwαrος rου Πρωrε'α, οι οποι'οι, όπως ιω{υρίζονται, «ειιβαθύνουν
Cπην πραγματιι<ή υπόστcιση των πραγιιάτων»ι  Πρόκειται για ένα τάγμα που τιιρεί ιιε ιιεγάλη

αυστηρότιιτα τους κώόιι<ες μυcπιι<ότητας, ενώ όιοιι<είται από ένα Ανώτατο Ιερό Συμβούλιο.

Η dΠΙΣΤΡΟΦΗ. ΤΗΣ ΜΑΙΈΙΑΣ
Αναβι'ωσηανατολικώνΘρησκειών,αρχαίωνιιυστηριαι<ώνόιόασκcιλιών.Αποιtρυφισιιός,μα-

yει'α,Σcιτανισμός.'ΟλααυτάσυνθέτουντηλεγόμενηΛ/ε'αΕπαrι'.Τάσηπουσήμεραπιααφή-
νει τον cιπόηχο της, έχοντcις ολοκλιιρώσει τον ι<ύκλο της. Αποτέλεσμα της παγκοσμιοrιο1'η-
σης  ι<αι  της  ολοκληρωτιι<ής  ι<ατάρρευσης  πολιτιι<ών  συστημάτων  ι<αι  Θρησι<ειών,  το  Νew

Αge δύει και το μόνο που αφήνει πίσω του ει'ναι σύγχυση ι<αι υπερβολή Τώρα το νέο οιι<ο-
λογιι<ό-Θρησκευτικό κι'νημα του Λ/εοπαyανιcψού επιχειρει' να ξανcιφέρει στο επι'ι<εντρο του
ενόιαφέροντος  την  εγι<αταλειμμένη  Φύση  ιtαι  την  ξεχασμένη  πcιράδοση  του  ι<άθε  λαού,
ανασύρονταςέτσιαιιότηλήθηπαλιέςιιαγιι<έςτελετέςκαιδοξασι'εςπουκυρι'ωςασπάζετcιι

η Φυcηκή Μαγεία.
Μέσωτουόιαδικτύου,εμφανι'ζονταιόλοκαιπερισσότερεςδιευθύνσειςμαγικώνι<αιμε-

ταφυσιι<ώνοργανώσεων.Ίσωςβέβαιαναπερίμενει<ανει'ςότιστηνεποχήτηςηλει<τρονιι<ής
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υπερπληροφόρησης ι<αι τιις εξερεύνησης του Διαcπήματος, η μαγεία ως αντίληψη που συμ-

βαδίζει με cιυτό που όεν μπορεί να εξηγηθεί, Θα έπρεπε να είχε ήδη παραγκωνιστεί.
Συμβαίνει όμως το εντελώς αντίθετο. Η μαγεία, ως άποψη που αποδέχεται τη όύναμιι

της Φύσης, το υπερφυσιι<ό, τις ανεξερεύνητες αι<όμη δυνάμεις του εσωτερικού μας ι<όσμου
αλλά και την ύπαρξη όιαφορετικών πραγματικοτήτων επανέρχεται σήμερα και επιβάλλεται

μάλιστα ως αντίληψη, τόσο στη λογοτεχνία, με αιχμή του όόρατος τον Χάρι Πότερ, όσο και
στο πανίΦtυρο,  από πλευράς  παγκόσμιας  επιρροής,  Χόλιγουντ.  «Δεν  υπάρχει αμφιβολία
πως υπάρχει ένας cιόρατος  μαγιιtός κόσμος. Το πρόβλημα είναι πόσο απέχει από το ιtέ-
ντρο ιtαι ως τι ώρα μένει ανοιχτός», αναρωτιέται ο Γούντι 'Αλεν, ει<φράζοντας με τον τρόπο
αυτόν το πνεύμα της εποχής.

Η μαγεία τώρα επανέρχεται, συμφωνούν πολλοί μελετητές, ως ένα αντίβαρο αην απί-
cπευτα ορΘολογιστική και τεχνολογική εποχή μcις, κουβαλώντας όμως πολλά «βαρίόια» και
παρεξηγήσεις, πράγμα που αφήνει ι<αι πάλι το πεόίο ανοιχτό για πλήρη εμιΊορευματοποίη-
ση των Θεωριών της ιtαι παράλληλα για ποικίλες διαστρεβλώσεις των νοημάτων της.

Μαγιι<ά ξόρι<ια, τερατογενέσεις και εμφανίσεις υFΟ μπερδεύονται μεταξύ τους, cιι<ο-
λουθώντας το «ρεύμα» του Ιnfο-Freακ (δηλαδή την πλrιροφόρηση για παράξενα Θέματα ι<αι

γεγονότα). Στο πλαίοιο αυτό του υπερφυσικού που προσελκύει το κοινό και έχει εμποριι<ό
ενόιαφέρον, αναμίχθηκε τελικά η μαγεία ως αντι'ληψη ζωής, με τη shoW Βίz. Κλασικά πcι-

ρcιόείγματα αυτής της περίπτωσης αποτελούν οι παραστάσεις του «μάγου» Ντέιβιντ Κόπερ-
φιλντ, του «όικού» μας Γιούρι Γκέλερ ι<αι δεκάδων μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων, που
αντλούν τη Θεματολογία τους από τους μαγικούς φανταστικούς ι<όσμους.

Τι συμβαι'νει λοιπόν με τη μαγεία στις αρχές του 21 oυ αιώνα; Αν εξετάσει ι<ανείς το ζή-

τημα από την εμπορική του πλευρά, Θα διαπιcπώσει σίγουρα ότι έχει εξελιχθεί σε έναν κερ-
όοψόρο εμποριι<ό κλάόο.

Στο όιαδίκτυο οι ιστοσελίόες  που φιλοξενούν μαγιι<ά ξόρκια,  φυλαχτά προς  πώληση,
αγαλματάκια  Θεοτήτων  σε  διάφορα  μεγέθη  και  μαγιι<ές  ενεργειcικές  πέτρες,  έχουν  ει<cι-

τομμύρια επισκέπτες από ολόιd\ηρο τον κόσμο. ΤΟ ίόιο ι<cιι οι στήλες με μαγιι<ές συμβουλές
στα μέσα ενημέρωσης, και οι κάθε λογής όιαφημιζόμενοι «μάγοι», «Θαυματοποιοί» και «Θε-

ραπευτές».  ΤΟ  Μάτι  της  Γάτας  είναι  ευεργετικό για την  ακμή,  ο χαλαζίας  ισορροπεί ι<αι
εναρμονίζει την cιύρα, ο κιτρίνης βοηθά στην αντιμετώπιση των ιρόβων... ιtcιι ο μαγιι<ός ι<α-
τάλογος όεν έχει τέλος. Από κοντά ι<αι τα διάφορα παιχνίόια, που σημειωτέον τα περισσό-
τερα παίζονται  (τι ειρωνεία)  σε κομπιούτερς. Κορυφαίο το  Μαgjc Gαίherjr]g που έχει χα-

ρακτηριστεί το παιχνίόι τrις τρίτης  χιλιετίας :

Προχωράτε σε ένα σύμπαν που εξελίσσεται αόιόκοπα ι<αι που σας οδηγεί από όάσrι
οργιώδους βλάστησης σε επιι<ίνόυνους βάλτους, από τρομακτιι<ά ηφαίστεια σε ερη-

μικές  πεδιάόες,  σε  μέρη  που  Θα  συναντήσετε  υπερφιισικά  πλάσματα:  γι'γαντες,
όρυ.ίδες, ιιινώταυρους, πολεμιστές ι<.λπ. Σε κάθε μονομcιχι'α πρέπει να επινοείτε μια

νέα ται«ική για νcι αντιμετωπίσετε τον αντίπαλό σας και να μηόενίσετε τους 20 πό-

ντους  ενέργειάς  του.  Καθώς  Θcι επιλέγετε τις 40 προσωπικές  σας  κάρτες,  Θcι χειρί-

ζεστε τα ξόρκια και Θcι παίζετε με τις  πιΘανότητες  που σας  δίνει ι<όθε ι<άρτα.  Η ση-

μασι'α της κάθε ι<άρτας ποιι<ίλει ανάλογα με τις συνθήκες  και τις  επιθέσεις του αντι-
πάλου. Γίνεστε έτσι ένας πραγματικός μάγος, που η στρατηγική του εμπειρία cιυξά-

νει με την κάθε συνάντηση.
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Σήμερα παίζονται 2,5 δισειtατομμύρια κάρτες του  Μdgι.c Gαίj]erf.]]g σε όλο τον κόσμο ι<αι
έχει ήδη μεταφραστει' σε εννέcι γλώσσες. 'Ισως φαντάζει υπερβολιι<ό να ασχοληθεί κανει'ς

με ένα επιτραπέζιο παιχνίόι, αλλά η αλήθεια είναι ότι το  Μαgι.c Gάlf]erjng έχει ήδη cΙυbs
στις  περισσότερες  πόλεις  της  Ελλάόας,  ότι  πρόι<ειται  ουσιαστιι<ά για  ένα  παιχνίδι που  σε

μυεί στην εναλλακτιι<ή πραγματιι<ότητα ι<αι την αποδοχή της, ότι μέσω του παιχνιόιού αυτού
επανέρχονται στο προσι<ήνιο Θρύλοι και παραόόσεις μαγει'ας από ολόκληρο τον κόσμο ι<αι
κυρίως τις αγγλοσαξονικές χώρες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Τα παραπάνω πcιραόείγματα είναι χαραι<τηριστιιtά της  εμπορευματοποίησrις που επι-
χειρει'ται, όεν έχουν όμως α'γουρcι καμία σχέση με το ουσιαστιι<ό νόημα της μαγει'ας. Η σύγ-
χρονη αληθινή μαγει'α προτει'νει ουσιαστιι<ά ένα εσωτερικό ταξίόι αναζήτησrις.  Η εξερεύ-
νηση αυτή έχει άμεση σχέση όχι μόνο με τον ι'όιο μας τον εαυτό, cιλλά ι<αι με τη Θέση μcις
στο φυσικό ιtόσμο ι<αι το σύμπαν. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται, μπορεί να Θεωρούντcιι
από γραφικές έως απίcπευτα ακαταλαβίστιι<ες για το συνηθισμένη μας αντίληψrι. Συμβολί-

ζουν όμως τcι βαθύτερα μυστιι<ά περάσματα από την ι<αθημερινή πραγματιι<ότητα, στον άλ-
λο, τον εσωτερικό μας κόσμο κcιι ίσως στο νόrιμα της ίόια μας της ύπαρξης...
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•  Αλχrιμει'α.. Το Κλειόι' rων Μιjσιπρι'ωγ, Αρχέτιιπο Ι 998
•  Απόκρυφος Εγκυκλοπαι'bcια Αποι<ρυφισμού, Μσκρής
• Απουλήιος, Ο Χρυσός Πάιόαρος η' οι Μεrαμορφώσeις, Νειρέλn 1982
• 'Αρμστρονγκ Κάρεν, Η JCπορι'α rου Θεού, Φιλίστωρ Ι 996
• Βαλάση, zωή,  Το rεσσεροφύΜι, Κέδρος Ι996
• Βυζάντm ο rνωσιός jιας Άγνωστος, περιοόικό rΟrΕ, τεύχος 24
•  Γιουνγκ Καρλ,  rε'σσερcι Αρχe'rιιτια, Ιάμβλιχος  1 988
•  Γκίμιισον, Γουίλιαμ, Wευρομάyttίς, Αqυαrίυs
• Για'μπσον, Γουίλιαμ, Κόμης Μηόέν, Αqυαrίυs
•  Γκρέιβς, Ρόμι]ερτ, Η Λευκη' Θεά, Κάκτος  Ι 998
• Γι<ριν, Μόριαγ, Φυακή Μαγε/α, Οδός Πανός Ι992
• rΑώσσα και Μαyει'α, Ιστός  1997
•  Γοιιότσον, Λάιαλ,  Το J7ουλι` της Αστραπtίς, Ορόρα 1983
• Γουέσι<οτ, Γουίλιαμ, Εjσαyωγή cπην Καμπάλα, Πύρινος Κόσμος  1987
• Γουίλσον, κόλιν, Αποκρυφjqμός, Δυρός  1978
•  Ελιάντε, Μιρτσέα, Σαμανjcμο'ς, Χατζηνιι<ολή 1978
• Ερμηrικά Κα'μεγα.. Ερμ]ίς ο rριομε'yισrος, Πύρινος Κόσμος 1 998
• Ζερόμ-Αντουάν Ρόνι, Η Μαyει'α, Ζοχαρόπουλος
• Ζορζ Ζαν, Η Μαyει'α των Παραμυθιών, Καcπανιώτης  1996
• Θεοδοcnάδης Ναούμ, Ξωr[ιtά, Αρχέτιιπο 1998
•  fJ Μαyει'α στον ΕΜίιγιjtό και rο ΡωjιαjΚό J(όqιιο, Εξάντας Ι 996
•  Η Θεωρι'α ιΊις Μαγε:ι'ας, ιΊεριοδιι<ό Αρχαjολογι'α &  71έχνες (Δεκέμβριος  1999)
•  Η Γε'χνη π}ς Μαντει'ας, Εξάντας  1998
• 'Ινγκβαρ, Οι Αρχαιόθρηcκοι Απε'νανπ στοί;ς Αποκρυφισχc'ς, Ανοιχτή Πόλη 1995
•  Θιβετανή Βίβλος των Νει<ρών.'Εσοτττρον 1yΘ|
•  Θρηcπtε]ολοyικό Λεξικό, Ελλrινικά Γράμματα 2000
• Κάθλιν, Μοιιν, Οι jιάγΊσσες αποκαλύιrrοι;ν rα μυσπιtά rους, Μαιtρής  1994
• Κανακάρης Νίκος, Μύθα rης Δηjjιοί;ρyι'ας, Αρχέτυπο 1999
• Καρά, Μ. Γ., Αποjtρυφιqμός, Μακρής
•  ΚΙ'κχεφερ, Ρίτσαρντ, Μαyει'α το Μεσαj'ωνα, Κωστcιράκης 1993
• Κωααράς, Γρηγόριος Φιλ„ J1λωπ'νου Όψcις, Αθήνα 1995
• Λεβί-Στρως, Κλωντ, Ο Γοrεμιqμός οη`μερα, Ρόππας  1972
• Λερουά-Γιtουράν, Αντρέ, α Θρrιακει'ες ιης Προj.cπορι'ας, Κορδαμίτοα
•  Μαγει'α,. ΕΜηνικη' Αρχαιάηrα, περιοδικό ΑρχαιοΑοyι'α & Τέχγες (Μάρτιος  1999)
•  Μαγει'α στο Βιjζάνrjο, περιοόιι<ό Αρχαjολογι'α &  Τέχνες (Ιούνιος  1999)
•  Μαγεj'α σ[η Λ/εόΓερη ΕΜάόα, περιοόιι<ό Αρχαιολοyι'α & rε'χνες (Σειιτέμβριος  Ι 999)
•  Μλαρε'πα.. Ο Μεyάλος rιόyκι rου αρε'r, Rechυng Dοrίe Dαgρa, Πιιρήν Ι981
• Μπόκλαντ, Ρέιμοντ,  rο ™ήρες Βj/3λι'ο ιης Μαyει'ας, Κονιδάρης  1991
• Μnαλάνος Γιώργος, Η Σκ]ά rου ΚΘούλοιr, Lοcυs 7 1993
• Μπαλάνος Γιώργος,  rο Βιβλι'ο rου Λ/όμου, Lοcυs 7 Ι 992
• Μπαλάνος Γιώργος,  Τα Κλεjόιά rου Ενώχ, Lοcυs 7 1994
• Μπαλάνος, Γιώργος, α Δρόμοι rης rνώσι]ς, Lοcυs 7 1999
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ΟΙ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ  ΒΙΒ^ΙΟΥ

Η Μαρfα Σταμαuάόου είναι δικηγόρος, συγγραφέας ι<αι αρχισυντάκτριο του περιοδικού ΑΒΑ rΟΛ/. Από τις
ει<όόσεις Αρχέτιιrιο κυκλοφορεί το βιβλι'ο της  Μοναχιqμός.

Η Εύα Αυλfbου είναι πτυχιούχος αγγλικής φιλολογι'ας, πολιτιιtών επιστημών ι<αι ι<οινωνιολογι'ας του πανεπι-
στημι'ουτουΜονάχου.Διετέλεσεcιρχισυντάκτριατουπεριοδιι<ούΑΒΑ7ΌΛ/ι<αισυμμετει'χεμει<ει'μενάτηςσε
πολλά συλλογικά έργα των ειtόόσεων Αρχέτυπο.

Η Ροζάwα Βούρτοη ει'ναι όημοοιογράφος, ερευνήτρια σε Θέματα αρχαίων πολιτισμών, και πτυχιούχος  Τε-
χνών στα Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσιις του πανεπισ[ημι'ου του Μπρίcπολ.

Ο Γιώργος Ιαχ]ννιbης είναι ιιjυχολόγος, συγγραφέας και αρχισυντάκτης του περιοδιι<Ού mysfery. Από τις εκ-
b6,σε\ς`ΑρχέΞυπ.οκΎΨοφορρύνταβ\βλίατουοΔρόμοςτουΒουβαλιού(ΗΙcπο;ίατουΖεν;έσα.απόΔέκ;α-Ξι-
κόνες) κα Το Ιερό Δισκοπότιιρο και το Μυστήριο της Αιώνιας Ζωής.

Ο Νh(ος Καναι(άριις είναι αγγραφέας και αρθρογραφεί οτον ειόιι<ό τύπο. Από τις  εκόόσεις  Αρχέτιιπο ι<υ-
κλοφορούνταβιβ^ίcLτουΑινίγματατηςΑρχαιότηταςκαιπαγκόσμιοιΕξουcπαζπές~ΤαΜυcπι;ά;ωνιΦ<;;;ν.

Ο Γιώργος Στάμος είναι συγγραφέας. Από τις εκόόσεις Αρχέτυπο ιtυκλοφορούν τα βιβλι'α του Λ/ι'ιίολα Γε'-
σ^λΞ_:ΡΡ_ρ:φήτηςτ?υ2ΙουΑιώνα,Απαγορευμένητεχνολογία,ΕλεύθερηΕνέ;γεια,Μ-c;α-Αποκάλυψ;ί;ά,
Θε.ωρίες Συνωμοσίας.

Ο Γιώργος Ταγκρινός ει'ναι όημοσιογράφος  κcιι ερευνητής σε Θέματα μεταφυσικής και αρχαιοελληνικών
μυστηρίων..'Εχει σπουόάσει φυσική στην Ολλανδι'α ι<αι στην Ελλάόα.

Η Λένα Αδαιιοιιούλου ει'ναι ζωγράφος, καθηγήτρια αγγλιι<ής φιλολογίας ιtαι συγγραφέας.

ΟΑντώνηςΑντωνιάόηςει'ναισυγγραφέαςι<αιέχεισυμμετάσχεισεσιιλλογικάέργατωνεκόόσεωνΑρχέτυπο.

Ο Χρήστος Ζ. Κώνσ[ας ει'ναι συγγροφέας  και από τοιις βασιι<ούς  συντάκτες  του περιοόικού ΑΒΑ ΤΟΛ/. Από
τ.\5 _,ε`Ύρόσεις Αρχέ™τιο κΉκλοφορeί το Βιβλiο του  Ψυχοrcπορία.  Μια ΕπαναcΓτατική Νίέθοbος Πρόβλεψιις ;έ;υ
Με'Μοντος.

ΗΧαρfταΜήνηει'ναικλασιι<ήφιλόλογοςμεμεταπτυχιακέςσποιιδέςστηνψυχολογι'α,ιtαισυγγραφέαςπολλών

βιβλι'ων.  Από τις  ει<δόσεις  Αρχέτυπο κιικλοφορεί το  έργο της  Λ/εοπαyανjqιjός.. Η Αναyε'wηση  ιης Αρχαj'ας
Θριιcπ<είας.

Ο Γιάννης Σιιυρόπουλος mούόασε Θέατρο, ζωγραφική ι<αι ψυχολοyία σε Ελλάόα, Ιταλία και Ιαπωνι'α. Τα τε-
λευται'α χρόνια ασχολει'ται ιόιαίτερα με την έρευνα προχριστιανιι<ών πολιτισμών και τιιν κοσιιοαντι'ληψη της
αρχαι'ας Ελλάδας. Διευθύνει την πολιτιστιι<ή εταιρει'α «Κέντρο 'Ολον» αη Αθήνα.

Η Στελfνα Μαργαριdbου σπούόασε όημοσιογραφι'α-δημόσιες ωtέσεις ι<cιι ιστορι'α της τέχνης. Εργάζeται ως
όημοσιογράφος  στον ημερήαο τύπο, είναι βασική συνεργάτις του περιοόικού ΑΒΑ7ΌΛ/,  ενώ το βιβλι'ο της
'ΕΜηνες αΜάyοι» Γου 2Οου' αιώνα ι<υκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχέτυπο.

Ο Στέψανος Ελμάζης είναι πτυχιούχος Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ ι<αι ει<όότης-διευθιιντής του περιοδιιtού
ΑΒΑ 7ΌΛr ι<αι τοιι εκόοτιι<ού οι'ι<ου Αρχέτυπο.
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Το βιβλίο

ΜΑΓΈΞΙJL
Η /υο]σνΦΒ ΠλρΑΔΟΣΗ τογ κοΣΜογ

εκδόθηκε στη Θεσσαλονίιq

το Μάιο του 2006

για λογαριασιιό των εκόόσεων

ΑΤmW
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