ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΑΝΚΩΣ ( PAPUS )

Ο Gerard Anaclet Vincent Encausse, όπωσ ιταν το πραγματικό του όνομα, γεννικθκε ςτισ 13 Λουλίου του 1865, ςτθν Κορόνι τθσ Λςπανίασ, από Γάλλο πατζρα και
Λςπανίδα μθτζρα. Τα παιδικά του χρόνια τα ζηθςε ςτθν Μονμάρτθ, ςτο Ραρίςι,
όπου οι γονείσ του ιρκαν το 1869 όπου και πζκανε ςτισ 25 Οκτωβρίου του 1916.
Απόφοιτοσ τθσ Λατρικισ εργάςτθκε για λίγο ωσ γιατρόσ ςε νοςοκομεία, για να
διακόψει όμωσ ςφντομα τθν ιατρικι του ςταδιοδρομία προκειμζνου να αφοςιωκεί
ςτθν Ερμθτικι επιςτιμθ.
Θ διδακτορικι του διατριβι αφοροφςε ςτθ «Φιλοςοφικι Ανατομία και τισ Διαιρζςεισ τθσ» (07.07.1894). Υπιρξε πολυμακισ, πολυταξιδεμζνοσ και καλλιεργθμζνοσ,
λάτρθσ τθσ φιλοςοφίασ και τθσ επιςτιμθσ, αλλά και ενορατικόσ. Εξαιρετικόσ ςτουσ
ςυλλογιςμοφσ του, τόςο τθσ Ανάλυςθσ και τθσ Σφνκεςθσ, όςο και κυρίωσ, τθσ Αναλογίασ και των Αντιςτοιχιϊν, και δεινόσ ομιλθτισ. Ρολυγραφότατοσ ςυγγραφζασ
του οποίου τα ζργα γνωρίηουν ακόμθ και ςιμερα, εκατοντάδεσ εκδόςεων και μεταφράςεων, όπωσ ςτα Γερμανικά, Αγγλικά, Λταλικά, Λςπανικά, Ρορτογαλικά, ωςικά,
Σλοβενικά κ.α.,
Μδρυςε δφο ςθμαντικά περιοδικά: το “L’ Initiation” («Θ Μφθςθ») και το “La Voiled’
Isis” («Το Ρζπλο τθσ Μςιδασ»).Υπιρξε επίςθσ, εξαιρετικόσ ιατροφιλόςοφοσ, γιατρόσ
και κεραπευτισ, ςωμάτων και ψυχϊν, εφαρμόηοντασ όλεσ τισ μεκόδουσ τθσ
ιατρικισ ( αλλοπακθτικι, ομοιοπακθτικι, ενεργειακι, πνευματικι κλπ ), αναλόγωσ
τθσ περιπτϊςεωσ και του επιπζδου του προβλιματοσ. Ιδθ, από το 1895 διατφπωνε
τισ βάςεισ μιασ νζασ κεραπευτικισ : «Οι αρρϊςτιεσ του ςϊματοσ, ζγραφε, όπωσ
τραυματιςμοί, κλάςεισ των οςτϊν, κατάγματα, διαςτρζμματα, πυρετοί, δυςπεψίεσ,
δυςκοιλιότθτεσ, εντερίτιδεσ κλπ, κα πρζπει να κεραπεφονται δια των αντικζτων
δθλ. δια τθσ αλλοπακθτικισ. Οι νόςοι του αςτρικοφ, όπωσ θ φυματίωςθ, ο καρκίνοσ,
οι κφριεσ νευρικζσ πακιςεισ, κα πρζπει να κεραπεφονται δια τθσ ομοιοπακθτικισ,
του μαγνθτιςμοφ, τθσ ιςοπακθτικισ, τθσ οποκεραπείασ και δια ερμθτικϊν ςπαγειρικϊν μεκόδων. Οι διανοθτικζσ νόςοι, όπωσ θ καταλθψία, ο βαμπυριςμόσ, θ επιλθψία, θ υςτερία, θ ςχιηοφρζνεια, μόνον δια τθσ προςευχισ και τθσ κεουργίασ είναι
δυνατόν να ιακοφν. Θ οδόσ που μάσ οδιγθςε ςτισ παροφςεσ αντιλιψεισ μασ, δεν
είναι νζα, (ζγραφε ςτο ζργο του “Qu’ est - cequel’ Occultisme”, Leymarie 1929) διότι
ανάγεται ςε απόψεισ περί Ανκρϊπου, Κόςμου και Κεοφ, που διδάςκονταν ςτα Λερά

τθσ Αιγφπτου, ιδθ από το 2600 π.Χ. Ρολλοί ερευνθτζσ, ελεφκεροι κατά το πνεφμα,
ςτράφθκαν προσ τθν αρχαϊκι αυτι φιλοςοφία των Ρατριαρχϊν, των Αιγυπτίων
Μυςταγωγϊν, του Μωχςι, προσ τουσ Χριςτιανοφσ Γνωςτικοφσ και Φωτιςμζνουσ,
προσ τουσ Αλχθμιςτζσ και τουσ οδόςταυρουσ, θ οποία δεν μεταβλικθκε κακόλου
δια μζςου ων αιϊνων… Οι Λατρικζσ Σπουδζσ, όπωσ γίνονται παραδεκτζσ και αςκοφνται επί των θμερϊν μασ, προάγουν ελάχιςτουσ κλινικοφσ, μερικοφσ φυςιολόγουσ,
αλλά κανζναν φιλόςοφο με τθν ανϊτερθ ζννοια τθσ λζξθσ.»
Ράνω απ’ όλα υπιρξε μζγασ φιλάνκρωποσ, όπου και μ’ όποιον τρόπο μποροφςε.
Διζχεε απλόχερα και με ταπεινοφροςφνθ, τθν καλοςφνθ του, «μζςα από τθν ακαταπόνθτθ επικυμία του να υπθρετεί τον πλθςίον του, ωσ αυκόρμθτο αποτζλεςμα τθσ
φλογερισ του αγάπθσ για τον Κφριο Θμϊν Λθςοφ Χριςτό», γράφει ο γιοσ του, Δρ.
Φιλίπ Ανκϊσ. Ππωσ χαρακτθριςτικά ζλεγε, ο «νόμοσ τθσ ηοφγκλασ», ςτο ανκρϊπινο
επίπεδο αντικακίςταται με τον «νόμο τθσ κυςίασ». Με τθν κυςία, για τθν οποία ο
PaulSedir ζγραψε : «Θ κυςία ςτθρίηει το Σφμπαν. Ο άνκρωποσ τθν αντιλαμβάνεται
ωσ ζναν νόμο αμοιβαίασ ανταλλαγισ, ζπειτα ωσ ζνα θκικό κακικον, ζπειτα τθν
ακολουκεί λόγω αγάπθσ. Σε αυτιν τθν βακμίδα, θ εκοφςια αποδοχι των βαςάνων
οδθγεί υψθλότερα από τουσ μακθματικοφσ νόμουσ τθσ ζμφυτθσ δικαιοςφνθσ. Κάνει
να κατζλκει το Απόλυτο εντόσ του ςχετικοφ, μζςα μασ και γφρω μασ.»
Το 1914 ξεκίνθςε ο 1οσ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ, κατά τον οποίο ο Δρ. Gerard Anaclet
Vincent Encausse, αφιερϊκθκε ςτθν περίκαλψθ των αρρϊςτων και αςκενϊν του
πολζμου. Δφο χρόνια μετά τθν ζκρθξθ του πολζμου, το 1916, αποςαρκϊκθκε ςε
θλικία 51 ετϊν, όρκιοσ ωσ ςτρατιϊτθσ, κατά τθν εκπλιρωςθ του κακικοντόσ του
προσ τθν Ρατρίδα του, αφοφ προςβλικθκε από φυματίωςθ, λόγω των κακουχιϊν
ςτο μζτωπο, όπου υπθρετοφςε ωσ Αρχίατροσ ςτα ςτρατιωτικά κινθτά νοςοκομεία.
Ζτςι περιγράφει τθν περίςταςθ ο γιοσ του, Δρ. Philippe Encausse: «Αρχίατροσ ς’ ζνα
νοςοκομείο, ςτθn διάρκεια του μεγάλου πολζμου, ο γιατρόσ Ηεράρ Ανκϊσ αφοςιϊκθκε ολοκλθρωτικά ςτουσ αγαπθμζνουσ του τραυματίεσ. Ξόδεψε τον εαυτό του,
χωρίσ τςιγγουνιζσ και διαμαρτυρίεσ, πολφ ευτυχιςμζνοσ που μποροφςε να ανακουφίηει το πεςμζνο θκικό και τα ςωματικά βάςανα των ανκρϊπινων πλαςμάτων
που του είχαν εμπιςτευκεί… Αφοφ ζμεινε πολλοφσ μινεσ ςτο μζτωπο, ο Αρχίατροσ
Ανκϊσ ζπεςε άρρωςτοσ. Εξαντλθμζνοσ από τθν τρομερι δουλειά, που ιρκε να
υπερ-προςτεκεί ςε μια πάνω από τριάντα χρόνων δραςτθριότθτα, το φυςικό του
ςϊμα δεν μπόρεςε ν’ αντιςτακεί περιςςότερο… Μζχρι το τζλοσ υπιρξε λοιπόν,
κφμα τθσ αφοςίωςισ του, τθσ επικυμίασ του να Υπθρετεί. Ιταν ςτισ 25 Οκτϊβρθ,
όταν πιγε να επιςκεφκεί τον ςυνάδελφο και φίλο του κακθγθτι κ. Εμίλ Σερηάν, ςτο
νοςοκομείο «Λα Σαριτζ», που κατζρρευςε… Ρζκανε εκεί όπου είχε αρχίςει τθν
ιατρικι του ςταδιοδρομία. Σκλθρι ςφμπτωςθ!... »
Ο Paul Sedir, ο μζγασ αυτόσ Εςωτεριςτισ, αποχωρίςτθκε τον φίλο του, τον Δρα
Ηεράρ Ανκϊσ, με τα παρακάτω λόγια, ςαν μια τελευταία απότιςθ φόρου τιμισ, τθ
ςτιγμι τθσ ταφισ του ςτο Ραριςινό νεκροταφείο του Ρερ-Λαςαίη, ςτο 93ο τμιμα:
«Ο διανοοφμενοσ, ο φιλόςοφοσ με τισ υπζροχεσ ενοράςεισ του, ο πανίςχυροσ προπαγανδιςτισ, ο καταχειροκροτθμζνοσ ομιλθτισ, ο μυθμζνοσ, ο εφςτροφοσ κεραπευτισ, όλεσ αυτζσ οι καυμαςτζσ ιδιότθτεσ ςυγκεντρϊνονται ςτο πρόςωπο αυτοφ του
ανκρϊπου του Καλοφ, που το ςκινωμά του, από τϊρα ςεβαςτό, αφιερϊνεται
ςιμερα ςτθ κοινι μασ Μθτζρα… Ασ μιμθκοφμε αυτόν τον πρωτεργάτθ, που κζλθςε
να μθν είναι παρά μόνον φίλοσ για μάσ και που υπιρξε και αρκετά δυνατόσ για να
κρφβει τουσ πόνουσ και τα βάςανά του, κάτω από ζνα μόνιμο χαμόγελο…

Ασ ςκουπίςουμε τα δάκρυά μασ, διότι αυτά κα τον κρατιςουν μζςα ςτισ ςκιζσ. Κι ασ
χαροφμε, όπωσ κaι αυτό ο ίδιοσ χαίρεται εδϊ και τρεισ μζρεσ, που κα ξαναβλζπει
επιτζλουσ πρόςωπο με πρόςωπο, τον Ρανίςχυρο Κεραπευτι, τον Αυκεντικό
Ροιμζνα των ψυχϊν, τον Αιϊνιο Φίλο και τον Ρολυαγαπθμζνο, του οποίου υπιρξε ο
πιςτόσ υπθρζτθσ.»
Ανάμεςα ςτισ ποςωπικότθτεσ, που ο Δρ. Gerard Anaclet Vincent Encausse αναγνϊριηε ωσ Δαςκάλουσ του, εκτόσ του Λουί-Κλωντ ντε Σαιν-Μαρτζν, αναφζρουμε τον
Ελιφάσ Λεβί (Αλφόνσ Λουί Κονςτάν, 1810-1875), τον Ηοςζφ Αλεξάντρ Σαιν Υβ ντ’
Αλβζχντρ (1842-1910), τον Αντουάν Φαμπρ ντ’ Ολιβζ (1767-1825) και κυρίωσ τον
ςφγχρονό του Μαιτρ Φιλίπ τθσ Λυϊν ( Philippe Nizier Anthelme, 1849-1905 ). Το
μυθτικό του όνομα, κακϊσ και το λογοτεχνικό του ψευδϊνυμο, ιταν «Papus» ι
«Ραπφσ», που ςθμαίνει « γιατρόσ άμεςθσ βοικειασ » και το πιρε από το «Νυχκθμερόν τοφ Απολλϊνιου του Τυανζα», που αποτελεί ςυμπλιρωμα του ζργου του
Ελιφάσ Λεβί : “Dogme et Rituel de la Haute Magie”.
Θ μεταςτροφι του από τθν υλιςτικι άποψθ τθσ ηωισ, περιγράφεται ςτισ αναμνιςεισ του, με τίτλο : “Comment je devins mystique”. Σφντομα, αποκατζςτθςε επαφι
με το «αρχαίο» Μαρτινιςτικό Κίνθμα και μελζτθςε τα ζργα του χθμικοφ Louis Lucas,
που ιταν γνϊριμοσ του Eliphas Levi. Ο Ηεράρ Ανκϊσ αποκαλοφςε τον εαυτό του
μακθτι του L. Lucas και το 1887 του αφιζρωςε τθν μπροςοφρα του “L'Occultisme
Contemporain”.
O Δρ. Ηεράρ Ανκϊσ («Ραπφσ»), ζχει καταγραφεί επίςθσ, ςτα πνευματικά χρονικά τθσ
δυτικισ εςωτερικισ πνευματικότθτασ, ωσ θ προεξάρχουςα προςωπικότθτα ςτισ
διάφορεσ εςωτεριςτικζσ οργανϊςεισ και ςτουσ Ραριςινοφσ εςωτεριςτικοφσ και
λογοτεχνικοφσ κφκλουσ, και ωσ ζνασ από τουσ κφριουσ ενεργθτικοφσ παράγοντεσ τθσ
Γαλλικισ Εςωτεριςτικισ Αναγζννθςθσ των αρχϊν του 20ου αιϊνα, που ενζπνευςε
και επθρζαςε όλα τα ανάλογα κινιματα δυτικισ παραδοςιακισ μυθτικισ πνευματικότθτασ, ςε όλεσ τθσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Αμερικισ, αργότερα. Στον ρόλο του
αυτόν, τον βοικθςαν όλεσ οι αρετζσ τθσ προςωπικότθτάσ του, όπωσ προαναφζρκθκαν και αναδείχτθκε ο αναμφιςβιτθτοσ ενκουςιϊδθσ, αλλά και ενκουςιαςτικόσ
και εμπνευςτικόσ θγζτθσ, όλων αυτϊν των κινθμάτων, ςτο Ραρίςι τθσ περιόδου
εκείνθσ. Λδιαίτερα, επιςθμαίνουμε τθν εκπλθκτικι ικανότθτά του ς’ αυτό, που ςιμερα κα λζγαμε «διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων» ( human resources management )
και «διαδικτφωςθ ατόμων και ομάδων» (networking). Αρκεί κανείσ να παρατθριςει
ποιοι ιταν οι 12, που αναφζρεται ότι αποτζλεςαν το Ρρϊτο Φπατο Συμβοφλιο του
Μαρτινιςτικοφ Τάγματοσ, δθλαδι ότι ιταν όλοι τουσ ταυτόχρονα θγζτεσ άλλων
Μυθτικϊν Ταγμάτων και Κινθμάτων.
Υπιρξε μζλοσ και τισ περιςςότερεσ φορζσ θγετικό, των ςε άνκιςθ τότε εςωτεριςτικϊν Κινθμάτων και Ταγμάτων, όπωσ :
του Memphis Misraim
του Μαρτινιςτικοφ Τάγματοσ
του Ο.Τ.Ο. ( Χο για τθν Γαλλία, από τον TheodorReuss ), τθσ Κεοςοφικισ Εταιρίασ,
τθσ Ερμθτικισ Αδελφότθτασ του Λοφξορ,
του Ερμθτικοφ Τάγματοσ τισ Χρυςισ Αυγισ,
του Καββαλιςτικοφ Τάγματοσ R+C
Το 1887 ςυνδζκθκε με τθν Κεοςοφικι Εταιρία τθσ Γαλλίασ, αλλά το 1890 παραιτικθκε, διότι δεν ςυμφωνοφςε με τθν ζμφαςθ που ζδινε θ Κ. Ε. ςτον Ανατολίηοντα
Εςωτεριςμό.

Θ διαφωνία του αυτι, κα πρζπει να του προκάλεςε ιδιαίτερθ άπωςθ, αφοφ ςχεδόν
ταυτόχρονα, βλζπουμε το ενδιαφζρον του να ςτρζφεται με ιδιαίτερθ ζλξθ, προσ τισ
Δυτικζσ Ρνευματικζσ και Κρθςκευτικζσ Ραραδόςεισ, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ, για
τθν κάκαρςθ των οποίων, από τον τςαρλατανιςμό, εργάςτθκε ακάματα, μζχρι το
τζλοσ τθσ ςφντομθσ ηωισ του.
Αλλά, όπωσ είναι γνωςτό, θ κφρια ςυνειςφορά του ςτον τομζα αυτό, ωσ αντίδραςθ
ςτον ςυνεχϊσ διογκοφμενο υλιςμό τθσ εποχισ, αλλά και ωσ εναλλακτικι «Δυτικι»
πρόταςθ, ςε ςχζςθ με τθν «Ανατολίηουςα» πρόταςθ τθσ Κεοςοφικισ Εταιρίασ,
υπιρξε θ ίδρυςθ « του Τάγματοσ των Ανωτζρων Αγνϊςτων » ( “L' Ordre des
SuperieursInconnus” ) με τουσ τρεισ βακμοφσ, που είναι πιο γνωςτό ωσ « το Τάγμα
των Μαρτινιςτϊν » ι «το Μαρτινιςτικό Τάγμα », τοφ οποίου ο κραδαςμόσ δεν
ζπαψε να δονεί τισ ευαίςκθτεσ και ενορατικζσ καρδιζσ, ακόμθ και τϊρα.
Ο Δθμιριοσ Σεμελάσ, ςυνιδρυτισ τοφ Τάγματοσ τοφ Κρίνου και τοφ Αετοφ, μετά από
μία ανταλλαγι επιςτολϊν με τον Gerard Encausse είχε λαβει τθν Μαρτινιςτικι
μφθςθ τον Λανουάριο τοφ 1911.
Αργότερα ανιλκε ςτο βακμό τοφ « Ανωτζρου Αγνϊςτου Μυθτι » ( S:::I:::).
Το Μαρτινιςτικό του όνομα ιταν ” Selait Ha ”.
Ο Ραπφσ ίδρυςε επίςθσ και μια Σχολι Ερμθτικϊν Επιςτθμϊν, τθν « Ελεφκερθ Ομάδα
Εςωτερικϊν Σπουδϊν » ( “ Groupe Indépendant d’Études Ésotériques ” ) , ςτθν
οποία φοίτθςαν και δίδαξαν, όλοι οι τότε γνωςτοί μεγάλοι εςωτεριςτζσ και μυθμζνοι διαφόρων Ραραδόςεων, ακόμθ και αυτοί που αργότερα ακολοφκθςαν άλλεσ
Ατραποφσ.
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Σχολισ αυτισ αποτζλεςε, με παραλλαγζσ, τθν «
διδακτζα φλθ » των περιςςότερων μεταγενζςτερων οργανϊςεων, των οποίων θ
ίδρυςθ ακολοφκθςε ςτθν Ευρϊπθ και ςτθν Αμερικι.
Το 1908, ο « Ραπφσ» και ο «Τεντζρ» ( Charles Detré ), διοργάνωςαν ςτο Ραρίςι ζνα
μεγάλο Λδεαλιςτικό Συνζδριο « τϊν Εςωτερικϊν Τεκτονικϊν Τφπων και του
Τεκτονιςμοφ τϊν Ανωτζρων Βακμϊν».
Ο Ηεράρ Ανκϊσ («Ραπφσ»), αποπειράκθκε και το κατόρκωςε με επιτυχία, απζναντι
ς’ ζνα υπερυψοφμενο παλιρροϊκό κφμα καλπάηοντοσ υλιςμοφ, να αντιτάξει τισ
Μυθτικζσ, Εςωτεριςτικζσ, Φιλοςοφικζσ και Κρθςκευτικζσ Μορφζσ τισ Δυτικισ
Ρνευματικότθτασ, από τθν απϊτατθ αρχαιότθτα, μζχρι τθν ςφγχρονθ «επιςτθμονίηουςα», αλλά «υλόφρονα» εποχι μασ, του « homoeconomicus » και τθσ « κερδομανίασ », και να προςεγγίςει τα μεγάλα μυςτιρια τθσ «Φπαρξθσ» και τθσ αναηιτθςθσ του «Νοιματοσ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ πάνω ςτον πλανιτθ μασ», τθσ Συνειδθτότθτασ και τθσ Ευτυχίασ, για τθν ευθμερία και το καλό όλων μασ. Και αυτό το ζκανε
με τρόπο μεκοδικό, ςυςτθματικό και «επιςτθμονικό», ζτςι ϊςτε να μπορζςει να
γίνει αντιλθπτό από κάκε δυτικό άνκρωπο.
Οι μακθτζσ και οι διάδοχοί του ςυνζχιςαν το Ζργο του, ποιοτικά, ουςιαςτικά και
ποςοτικά.
Μετά τον κάνατο του Σαιν-Μαρτζν, το 1803, θ Μφθςθ τϊν “S:::I:::” ςυνζχιςε να
μεταδίδεται από πρόςωπο ςε πρόςωπο, ςτα πλαίςια μιασ πολφ χαλαρά πλεγμζνθσ
οργάνωςθσ. Κατά τθ διάρκεια του 19ου αιϊνα, θ « Εςωτερικι Διδαςκαλία », που
είχε μεταδϊςει ο Μαρτίνεη Ραςκουάλεσ είχε επομζνωσ, μεταδοκεί :
Α) Στουσ κόλπουσ των Καμπαλιςτικϊν «Αρείων Ράγων», αποτελοφμενων από 9 Ελφ
Κοζν ο κακζνασ, που αρνοφνταν να ςυμμορφωκοφν με τθν απόφαςθ να κλείςει το
Τάγμα και να παραπεμφκοφν τα αρχεία ςτουσ “Φιλαλικεισ” του Savalette de Lange.

Β) Από κάποιουσ ΕλευκεροΤζκτονεσ του « Ανορκωμζνου Σκωτικοφ Τφπου », που
είχαν λάβει εμπιςτευτικζσ οδθγίεσ από τον Βιλλερμόη και από τουσ «Ευεργζτεσ
Λππότεσ τθσ Αγίασ Ρόλεωσ».
Γ) Από τουσ Ανωτζρουσ Αγνϊςτουσ, του L.C.d.S.Martin.
Σε αυτιν τθν κατθγορία, ασ ακολουκιςουμε τϊρα, δφο διαφορετικζσ γραμμζσ
διαδοχισ: ο L.C.d.S.Martin είχε, μεταξφ άλλων, Μυιςει τον Αμπζ ντε Λανοφ και τον
Σαπτάλ, Κόμθ του Σαντελοφπ. Ο πρϊτοσ Μφθςε τον Η.Α.Εννεκίν, που με τθν ςειρά
του Μφθςε τον Ανρί ντε λα Τουσ, που Μφθςε τον Α.Ντεςμπαρόλ, Κόμθ του
Ωτερκοφρ που Μφθςε τθν Αμελί Ντε Μπουάσ-Μορτεμάρ. Αυτι θ Αδελφι Μφθςε
τον Ρζτρο-Αυγουςτίνο Σαμποηϊ. Εδϊ να ςθμειϊςουμε, πωσ ιταν ο Αμπζ ντε Λανοφ
που Μφθςε τον Αντρζ Σενιζ, τον Γάλλο ποιθτι που αργότερα κα πζκαινε ςτθν
γκιλοτίνα (λαιμθτόμο) κατά τθν διάρκεια τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ. Ο Σαπτάλ, είχε
Μυιςει ζναν Αδ:::, του οποίου θ ταυτότθτα δεν αποκαλφφκθκε ποτζ, αλλά που με
τθν ςειρά του Μφθςε τον Ανρί Ντελάαη. Από το νεκρικό του κρεβάτι ο Ανρί Ντελαάη
Μφθςε τον Δρ. Ηεράρ Ανκϊσ ( Dr. Gerard Encausse ), ευρφτερα γνωςτό ωσ Ραπφσ
(Papus). Αυτό ζγινε το 1880.
Εκείνθ τθν εποχι, ο Δρ. Ανκϊσ, ο Ρ.-A. Σαμποηϊ και διάφοροι άλλοι νζοι διανοοφμενοι, μεταξφ τϊν οποίων και ο Ζλλθνασ Λωάννθσ Ραπαδιαμαντόπουλοσ ( φθμιςμζνοσ ςυμβολιςτισ ποιθτισ, με το λογοτεχνικό ψευδϊνυμο «Ηαν Μωρεάσ »), είχαν
τθν ςυνικεια να γευματίηουν μαηί, ςυηθτϊντασ ςυγχρόνωσ κζματα που τουσ ενδιζφεραν.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Ραπφσ και ο Σαμποηϊ ανακάλυψαν πωσ είχαν και οι δφο
λάβει τθν Μφθςθ τοφ “S:::I:::”. Ο Ραπφσ εξζλαβε αυτι τθν ςφμπτωςθ ωσ οιωνό από
τον Ουρανό και άρχιςε να εργάηεται για τθν δθμιουργία μιασ οργάνωςθσ, που κα
ςυγκζντρωνε ςτισ αγκάλεσ τθσ όλουσ, όςουσ είχαν λάβει το «Μυςτθριϊδεσ Κλθροδότθμα» και κα χρθςίμευε ωσ κζντρο μελζτθσ του Μαρτινιςτικοφ Ρνευματικοφ
Λδεϊδουσ και ωσ μζςον διάδοςθσ του Κινιματοσ. Το 1884 ςυντάχκθκε το Καταςτατικό αυτισ τθσ οργάνωςθσ που ονομάςτθκε "Ordre Martiniste" ι «Μαρτινιςτικό
Τάγμα». Το 1890, αποφαςίςτθκε να τεκεί το Τάγμα υπό ζνα Δωδεκαμελζσ «Φπατο
Συμβοφλιο» με τον Ραπφσ ωσ Ρρόεδρο και Μζγα Διδάςκαλο. Τα 12 Λδρυτικά Μζλθ
του πρϊτου Υπάτου Συμβουλίου ιταν : Ραπφσ, Ρ. Α. Σαμποηϊ, Στανιςλάσ ντε
Γκουαϊτά, Σαμουζλ, Σεντίρ ( Υβόν Λελοφπ ), Ρωλ Αντάμ, Μωρίσ Μπαρζ, Ηυλ Λεηζ,
Μοντιζρ, Σαρλ Μπαρλζ, Ηακ Μπυρηζ και Ηοηεφίν Ρελαντάν. Ρολφ ςφντομα, δφο εξ’
αυτϊν παραιτικθκαν : ο Μπαρζ και ο Ρελαντάν, και αντικαταςτάκθκαν από τουσ
Δρ Μαρκ Αβζν *Λαλάντ+ και Βικτόρ-Εμίλ Μιςελζ. Το 1893, παραδόκθκαν ςτουσ
Μαρτινιςτζσ τθσ Λυϊν τα Αρχεία και οι Φάκελοι του Βιλλερμόη και του Ναοφ των
Κοζν τθσ Λυϊν, που είχε αφιςει θ χιρα του Η. Ροντ, διαδόχου του Βιλλερμόη, ςτον
Αδ::: Καβαρνιζ.
Ο Ραπφσ και ζνδεκα άλλοι Αδελφοί λοιπόν, είχαν ςυγκροτιςει το 1890 το Ρρϊτο
«Φπατο Συμβοφλιο» του «Μαρτινιςτικοφ Τάγματοσ».
Το Μαρτινιςτικό Τάγμα γνϊριςε μία περίοδο ακμάηουςασ δραςτθριότθτασ ςτθ
Γαλλία και ςε άλλεσ χϊρεσ. Ο Ραπφσ ιταν ζνασ ακοφραςτοσ εργάτθσ και ειςιγαγε το
Τάγμα ακόμθ και ςτθν ωςικι Αυλι, όπου ο Μαρτινιςμόσ ιταν γνωςτόσ για
περιςςότερο από ζναν αιϊνα. Λζγεται πωσ, ο Τςάροσ Νικόλαοσ ο Β’, ιταν ο
Διδάςκαλοσ τθσ Μαρτινιςτικισ Στοάσ, που διατθροφταν μζςα ςτο Βαςιλικό Ραλάτι.
Ο Ραπφσ απεβίωςε το 1916, από φυματίωςθ, με τθν οποία μολφνκθκε κάνοντασ το
κακικον του ωσ γιατρόσ ςτον Γαλλικό Στρατό.

