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Σε όλεσ τισ εποχζσ θ μαγεία ζχει ςυνδεκεί με αςυνικιςτα φαινόμενα και δράςεισ. 
Μιπωσ τζτοιου είδουσ μεταφορζσ βαςίηονται ςε δειςιδαιμονίεσ; Υπάρχουν 
επιχειριματα για αυτι τθν επιφυλακτικότθτα απζναντι ςτθ μαγεία; 
Με το παρόν άρκρο κα προςπακιςουμε να ακολουκιςουμε τθν εξζλιξθ τθσ 
μαγείασ από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα και να κάνουμε μια αναφορά ς’ αυτιν. 
Με το πζραςμα των αιϊνων αναπτφχκθκαν πολλοί οριςμοί για τθν ζννοια τθσ 
μαγείασ. Ο πιο γενικόσ και παλαιότεροσ οριςμόσ, ο οποίοσ παρουςιάηει και τθν 
ιδανικότερθ εικόνα, λζει ότι « μαγεία είναι θ χριςθ υψθλϊν γνϊςεων ». 
Ο Τηορντάνο Μπροφνο ςτο ζργο του De magia ορίηει τθ μαγεία ωσ εξισ : « Αρχικά 
μάγοσ κεωροφταν ο ςοφόσ. Σε αυτό το είδοσ ανικουν οι ακόλουκοι του Ερμι του 
Τριςμζγιςτου ςτθν Αίγυπτο, οι δρυΐδεσ των Γαλατϊν, οι γυμνοςοφιςτζσ των Λνδϊν, 
οι καμπαλιςτζσ των Εβραίων, οι μάγοι των Ρερςϊν και οι ςοφοί των Ελλινων και 
των ωμαίων ». 
Αργότερα μάγοσ κεωρικθκε αυτόσ που κάνει καφματα. Αυτό αποτελεί μια ζνδειξθ 
ότι θ γνϊςθ του τι είναι εφικτό ςταδιακά ςυρρικνωνόταν, ζτςι ϊςτε να κεωροφνται 
πολλά πράγματα ωσ ανζφικτα. Ζτςι ςε ςφντομο διάςτθμα, αυτόσ που δθμιουρ-
γοφςε ανεξιγθτα ζργα κατζλθξε να κεωρείται ςυνεργάτθσ του διαβόλου ι των 
δαιμόνων. 
Θ μαγεία κεωρικθκε κάτι το υπερφυςικό και δειςιδαιμονικό και οδιγθςε ςτο να 
κεωρείται κάποιοσ άνκρωποσ με ιδιαίτερεσ γνϊςεισ ωσ μάγοσ ι μάγιςςα με τθν 
αρνθτικι ζννοια τθσ μαγγανείασ. 
Σιμερα ζννοιεσ όπωσ ςοφία και μαγεία ςυςχετιςμζνεσ με τθ νορμάλ μοντζρνα ηωι, 
δεν χρθςιμοποιοφνται πια. Θ μαγεία είναι πλζον το περιβάλλον των ταχυδακτυλου-
ργϊν και των μενταλιςτϊν. Ακόμθ και θ πιο εντυπωςιακι παρουςίαςθ βαςίηεται ςε 
τρικ και δεν ζχει τίποτα το υπερφυςικό. 
Σε γενικζσ γραμμζσ θ γνϊςθ εκφράηεται μζςα από τθν επιςτιμθ, θ οποία είναι 
κομματιαςμζνθ ςε αμζτρθτεσ ειδικότθτεσ.  
Μζςω των ακεϊςτικϊν βάςεων και τθσ αποκλειςτικά υλιςτικισ οπτικισ γωνίασ, ζχει 
περιοριςτεί πάρα πολφ αυτό που θ επιςτιμθ κεωρεί ωσ εφικτό. 



Ζτςι λοιπόν δεν είναι ςε κζςθ να αποδεχτεί τα φαινόμενα, τα οποία θ παραψυχο-
λογία κεωρεί ωσ ξεκάκαρα και υπαρκτά, μζςα ςτθν δικι τθσ λογικι εικόνα του 
κόςμου. Και ζτςι όλεσ οι αναφορζσ του παρελκόντοσ για μάγουσ και μαγεία εκλαμ-
βάνονται και αντιμετωπίηονται ωσ μφκοι και δειςιδαιμονίεσ.  
Αλλά ασ κρίνει ο κακζνασ, αφοφ ςυμμετάςχει ςτο ακόλουκο μαγικό ταξίδι ςτο 
χρόνο. 
 
Αίγυπτοσ : κζντρο τισ Μαγείασ 
Σε όλεσ τισ εποχζσ θ Αίγυπτοσ ιταν ςυνϊνυμο τθσ μαγείασ, του μυςτικοφ, των 
μυςτθ-ρίων και γενικά τθσ υψθλότερθσ γνϊςθσ. Μζχρι ςιμερα το αίνιγμα που 
λζγεται Αίγυπτοσ δεν ζχει λυκεί. Ρϊσ κατάφερε ο πολιτιςμόσ αυτόσ να μείνει ςτα-
κερόσ για τόςο πολφ χρόνο; Ρϊσ κατάφεραν να μεταφζρουν 500 τόνουσ πζτρασ 
δίχωσ να ζχουν δρόμουσ; Ρϊσ κατάφεραν να επεξεργαςτοφν με μεγάλθ λεπτομζ-
ρεια και χωρίσ ατςάλι το διορίτθ, που είναι τόςο ςκλθρόσ όςο και το διαμάντι; 
Μασ αφινουν άναυδουσ οι μακθματικζσ τελειότθτεσ των πυραμίδων χωρίσ να 
βρίςκουμε οφτε καν αναφορζσ ςε μια μακθματικι επιςτιμθ. Ιδθ για τουσ αρχαίουσ 
Ζλλθνεσ θ Αίγυπτοσ ιταν θ χϊρα τοφ Μυςτθρίου. 
Το όνομα Αίγυπτοσ κατάγεται από τα αρχαιοελλθνικά και ςθμαίνει μυςτικόσ τόποσ 
ι τόποσ των μυςτθρίων ( Οι Αιγφπτιοι ονόμαηαν τθν χϊρα τουσ Κεμπ, που ςθμαίνει 
θ μαφρθ χϊρα ι καμζνθ χϊρα). Ιταν το κζντρο τθσ γνϊςθσ. Υπάρχουν αναφορζσ για 
όλουσ ςχεδόν τουσ ςοφοφσ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ, ότι κάποια ςτιγμι τθσ ηωισ τουσ 
μακιτευςαν ςτθν Αίγυπτο. 
Για να ρίξουμε λίγο φωσ ςε αυτό το μυςτιριο, κα μασ βοθκοφςε να γνωρίςουμε το 
κεςμό των Μυςτθρίων. Φαίνεται λοιπόν ότι ςτθν Αίγυπτο υπιρχε ζνασ κεςμόσ 
υψθλισ εκπαίδευςθσ που κατείχε μια ιδιαίτερα υψθλι γνϊςθ, τθν οποία διαφφλα-
γαν με μεγάλθ μυςτικότθτα και τθσ οποίασ κοινωνοί ιταν μόνο εξαίρετοι και 
δοκιμαςμζνοι μακθτζσ. Θ γνϊςθ αυτι ζνωνε με ολιςτικό τρόπο πνευματικά, πολι-
τικά, επιςτθμονικά και καλλιτεχνικά κζματα. 
Για ζναν Αιγφπτιο, ο ςφγχρονοσ διαχωριςμόσ του τομζα τθσ πολιτικισ, τθσ κρθς-
κείασ, τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ ιταν αδιανόθτοσ. Και το αδόκιμο αυτοφ του 
διαχωριςμοφ είναι μάλλον εφκολο να το αντιλθφκεί κανείσ. Για παράδειγμα, θ 
πολιτικι μπορεί να ζχει διάρκεια μόνο αν μπορεί να ςυνδυάςει και να κάνει χριςθ 
όλων των επιςτθμϊν, τθσ κρθςκείασ για τθ δθμιουργία μιασ κοινισ κοινωνικισ 
ςυνείδθςθσ, που περιλαμβάνει όλα τα κοινωνικά επίπεδα του κράτουσ και τα ενςω-
ματϊνει ςε μια ανϊτερθ θκικι. Για αυτό το ςκοπό είναι αναγκαία και θ τζχνθ, θ 
οποία μπορεί να κάνει αναγνωρίςιμεσ και να μεταφζρει αυτζσ τισ υψθλζσ αξίεσ με 
τα δικά τθσ εργαλεία και μζςα. 
Και επιπλζον, αν κανείσ αναλφςει εκτενζςτερα τισ αξίεσ που διζπουν τουσ Φαραϊ 
και τουσ Βεηίρθδεσ, κα αναγνωρίςει το ςκοπό τουσ, που ιταν να οδθγιςουν κάκε 
άνκρωπο ςτθν ανϊτερθ για αυτόν διάςταςθ και αντίλθψθ του Λδεϊδουσ. 
Στα αρχαία κείμενα αναφζρεται ότι οι κεοί υποςτθρίηουν τουσ ανκρϊπουσ, για να 
οδθγθκοφν αυτοί κοντά τουσ.  
Αυτοί οι κεοί λζγεται ότι ιρκαν κάποτε κοντά ςτουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ, τουσ 
μετζδωςαν μια φλόγα του πνεφματόσ τουσ, τθν οποία οι άνκρωποι χρθςιμοποίθςαν 
ςτθν επιςτιμθ και ςτθν τζχνθ, για να δθμιουργιςουν δομζσ κουλτοφρασ και πολι-
τιςμοφ και να επιτφχουν τθν επαφι με το αόρατο. Αυτι θ τζλεια χριςθ μιασ 
απίςτευτα ολιςτικισ γνϊςθσ είναι θ μαγεία. 



Σο μυςτικό νόθμα τθσ μουμιοποίθςθσ 
Για τουσ Αιγφπτιουσ, ο άνκρωποσ αποτελοφταν από επτά μζρθ. Το φυςικό ςϊμα 
ιταν απλϊσ ο πιο πυκνόσ φορζασ, ο οποίοσ είναι το πιο απομακρυςμζνο από τθ 
κεϊκι υπόςταςθ κομμάτι του ανκρϊπου. Οι Αιγφπτιοι τον αναπαρίςταναν ςαν ζναν 
κφβο με ανκρϊπινο κεφάλι. Θ γνϊςθ των άλλων φορζων υποδθλϊνει τθν αλθκινι 
γνϊςθ και ςυνεπϊσ τθν μαγεία. Θ μουμιοποίθςθ δεν είχε ωσ ςτόχο (όπωσ 
λανκαςμζνα λζγεται) τθν διατιρθςθ του φυςικοφ ςϊματοσ, αλλά εξυπθρετοφςε 
περιςςότερο ςτο να ςφραγίςει ερμθτικά αυτό το ςϊμα, κακϊσ και άλλα κατϊτερα, 
και ζτςι να διευκολυνκεί θ ανφψωςθ τθσ ψυχισ ( ΒΑ ). 

Ο Μαγικόσ νόμοσ τθσ Αναλογίασ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Στθν Αναγζννθςθ ανακαλφφκθκε ο ςμαραγδζνιοσ πίνακασ ( Τabula Smaragdina ), 
ζνα ζργο του 2ου αιϊνα μ.Χ. που αποδίδεται ςτον Ερμι τον Τριςμζγιςτο. Ρεριζχει 
επτά μαγικζσ προτάςεισ, μζςα ςτισ οποίεσ είναι και ο φθμιςμζνοσ νόμοσ τθσ αναλο-
γίασ « όπωσ είναι πάνω ζτςι και κάτω, όπωσ είναι ςτο μεγάλο ζτςι και ςτο μικρό ».  
Σε ςχζςθ με το ςφγχρονο αιτιολογικό τρόπο ςκζψθσ, ςυμβολίηει ζναν τελείωσ 
διαφορετικό τρόπο. Θ αιτιολογικι ςκζψθ δεν εγκαταλείπει ποτζ το επίπεδο, είναι 
βαςικά οριηόντια. Στθν αναλογικι ςκζψθ, για κάκε φυςικό νόμο υπάρχει ζνασ αντί-
ςτοιχοσ νόμοσ ςε υψθλότερα επίπεδα. Αυτοφ του είδουσ ο κάκετοσ τρόποσ ςκζψθσ 
βρίςκει εφαρμογι ςτθν αςτρολογία, αλλά αυτι δεν κεωρείται φυςικά επιςτιμθ. 

Θ Μαγεία ςτθν αρχαία Ρϊμθ 
Θ ρωμαϊκι μαγεία βαςιηόταν ςτθν αιγυπτιακι. Θ πτϊςθ των αιγυπτιακϊν μυςτθ-
ρίων, που διιρκθςε πολλά χρόνια, ςε λίγο κα ολοκλθρωνόταν. Θ μεγάλθ γνϊςθ κα 
εξαφανιηόταν για πάντα, αλλά υπιρχαν ακόμθ αρκετζσ γνϊςεισ για ανεξιγθτα 
φαινόμενα. Ο λαόσ όμωσ δεν είχε πλζον τθν ικανότθτα κατανόθςθσ και μεταλλας-
ςόταν ςταδιακά ςε ακυβζρνθτουσ πλθβείουσ. Ρολλά είδθ κατϊτερθσ μαγγανείασ 
ζκαναν τθν εμφάνιςι τουσ. Υπιρχαν πλζον πολφ λίγοι μφςτεσ που χαρακτθρίηονταν 
από ολιςτικι γνϊςθ και υψθλι θκικι. 
Το ακατανόθτο, το ανεξιγθτο μεταφράςτθκε ωσ μαγικό και ςτθν περίπτωςθ του 
Χριςτοφ ωσ καφμα. Τα καφματα του - ςτθν Αίγυπτο εκπαιδευμζνου - Χριςτοφ δεν 
διαφοροποιοφνταν από τθΝ μαγικι δράςθ ενόσ Απολλϊνιου Τυανζα ι ενόσ Σίμωνα 
Μάγου. Μαγικζσ κεραπείεσ, εξορκιςμοί δαιμόνων, ανάςταςθ νεκρϊν ( ι φαινομε-
νικά νεκρϊν ), το περπάτθμα ςτο νερό ( Χριςτόσ ) ι θ ανφψωςθ ςτον αζρα ( Σίμων 
και Ρζτροσ ), υλικζσ δθμιουργίεσ, όπωσ ο πολλαπλαςιαςμόσ των ψαριϊν ( Χριςτόσ ) 
και ςκφλων (Σίμων), είναι φαινόμενα αρκετά διαδεδομζνα. 



Ο Γνωςτικόσ ίμων ο Μάγοσ 

Για αυτόν γνωρίηουμε προπαντόσ από κείμενα εχκρικϊν διακείμενων προσ αυτόν 
Ρατζρων τθσ Εκκλθςίασ. Θ φπαρξι του αμφιςβθτοφταν για καιρό και κατάφερε 
τελικά να αποδειχτεί μζςα από το κείμενο του Λππόλυτου (γφρω ςτο 235), ζνα 
ελλθνικό χειρόγραφο γνωςτό ωσ Τα Φιλοςοφοφμενα. Εξαιτίασ των μαγικϊν του 
ικανοτιτων ονομάςτθκε θ μεγάλθ δφναμθ του Κεοφ. 
Λζγεται ότι ο Σίμων ο Μάγοσ κατάφερε να κάνει αγάλματα να γελοφν και να 
περπατοφν και ςκυλιά να τραγουδοφν. Μια φορά ζκανε ζνα δρεπάνι μόνο του να 
κερίςει όλο το χωράφι. 
Ο Σίμων πιγε ςτθ ϊμθ και ζγινε ςφμβουλοσ του Καίςαρα Νζρωνα, που τον ζπειςε 
παρουςιαηόμενοσ εμπρόσ του άλλοτε με εμφάνιςθ νεαροφ και άλλοτε γζρου. Σε μια 
άλλθ ςυνάντθςθ με τον Καίςαρα λζγεται ότι παράλλθλα βριςκόταν ζξω και μιλοφςε 
ςτο λαό. 
Οι Ρατζρεσ τθσ Εκκλθςίασ παρουςίαςαν το Σίμωνα εχκρό, προπαντόσ του Ραφλου. 
Οι ικανότθτεσ και οι διδαςκαλίεσ του κεωρικθκαν μάλλον επικίνδυνεσ για τθν νζα 
Εκκλθςία. Μάλιςτα αναφζρονται μαγικζσ αναμετριςεισ με τον Ρζτρο και τον 
Ραφλο. 
Ζτςι λοιπόν ο Σίμων μπροςτά ςτον Καίςαρα Νζρωνα και τουσ Αποςτόλουσ εμφάνιςε 
ζνα μεγάλο μαφρο ςκυλί. Ο Ρζτροσ όμωσ κατάφερε να το τικαςεφςει με ζνα 
κομμάτι ψωμί. Πταν ο Σίμων υψϊκθκε ςτον αζρα, ο Ρζτροσ κατάφερε να τον ρίξει 
και να ςπάςει το λαιμό του. Μετά από αυτό το επειςόδιο, ο Νζρωνασ εξοργιςμζνοσ 
φυλάκιςε τουσ Αποςτόλουσ. 

Απολλϊνιοσ ο Συανζασ 
Ο Απολλϊνιοσ ιταν ζνασ φιλόςοφοσ ςτισ αρχζσ του 1ου αιϊνα μ.Χ. Σφμφωνα με τον 
πατζρα Λερϊνυμο ιταν ςφγχρονοσ του Αποςτόλου Λωάννθ. Ιδθ από πολφ μικρόσ 
ζδειξε μεγάλθ φρόνθςθ και οξυδζρκεια και ιταν απαράμιλλθσ ομορφιάσ. Θ ηωι του 
ιταν μια ςυνεχόμενθ περιπλάνθςθ, που τον οδιγθςε από τθ Βαβυλϊνα ωσ τισ 
Λνδίεσ, όπου οι ςοφοί Νάγκα (τα μεγάλα φίδια) ιταν οι δάςκαλοί του. Ο ίδιοσ 
αναφζρει ότι πζραςε πζντε χρόνια ςε απόλυτθ ςιγι ωσ προετοιμαςία για τθ μφθςθ 
ςε διάφορα μυςτιρια. Ο Απολλϊνιοσ κεράπευε αρρϊςτιεσ με ζνα απλό άγγιγμα 
των χεριϊν του, φϊναξε νεκροφσ να αναςτθκοφν και είχε τθ δφναμθ να κεραπεφει 
δαιμονιςμζνουσ με το να κακαρίηει τθν ατμόςφαιρα μζςα και ζξω από τον 
άρρωςτο. Τα μεγάλα του καφματα αποδόκθκαν ςτθ βακιά του γνϊςθ πάνω ςτισ 
ςυμπάκειεσ και αντιπάκειεσ τθσ φφςθσ. Με αυτό τον τρόπο λζγεται ότι ζδιωξε και 
τθ χολζρα. 
Τα γεγονότα που του αποδίδονται είναι αμζτρθτα και τεκμθριωμζνα. Ο Λουςτίνοσ, ο 
αρχαιότεροσ εκκλθςιαςτικόσ Ρατζρασ αναρωτιζται : « Ρϊσ γίνεται τα φυλαχτά 
(talisman) του Απολλϊνιου να ζχουν τόςθ δφναμθ, ϊςτε να ςυγκρατοφν, όπωσ 
είδαμε με τα ίδια μασ τα μάτια, τθν ορμι τθσ καλαςςοταραχισ, τθ δφναμθ των 
ανζμων και τισ επικζςεισ άγριων κθρίων ; ». 
Ο Απολλϊνιοσ παραδεχόταν: «Μπορϊ να δω το παρόν και το μζλλον ςαν μζςα ςε 
κακρζφτθ. Ο ςοφόσ δεν χρειάηεται να αναμζνει εξωτερικά ςθμάδια ςτθ φφςθ, για 
να προβλζψει τον πυρετό ι τισ επιδθμίεσ. Τισ αναγνωρίηει αργότερα από ό,τι ο Κεόσ 
αλλά νωρίτερα από ό,τι ο λαόσ. Οι κεοί βλζπουν το μζλλον, οι πραγματικοί 
άνκρωποι το πλθςίαςμά τουσ και οι ςυνθκιςμζνοι άνκρωποι το παρόν. Ο δικόσ μου 
ιδιαίτερα περιεκτικόσ τρόποσ ηωισ δρα με τζτοια λεπτότθτα των λογιςμϊν, ϊςτε να  
μπορεί να κάνει τα πιο καυμαςτά και περίεργα πράγματα». 



Βϋ ΜΕΡΟ 
 
Σφνοψθ από το προθγοφμενο τμιμα: 
Θ μαγεία, ωσ χριςθ υψθλϊν γνϊςεων, αποτελοφςε μια διαδεδομζνθ και φυςικι 
πρακτικι ςτον αρχαίο κόςμο. Ιταν θ επιςτιμθ τθσ αρχαιότθτασ και οι μυθμζνοι οι 
επιςτιμονζσ τθσ. Σοφοί και φιλόςοφοι από διάφορα μζρθ του κόςμου και από 
διάφορουσ πολιτιςμοφσ προςζγγιηαν τθν γνϊςθ του Κεοφ μζςα από τθ μελζτθ και 
τθν ζρευνα των κρυφϊν νόμων που διζπουν τθν λειτουργία του Σφμπαντοσ. 
 
Μεςαίωνασ: Μαγεία εναντίον Δειςιδαιμονίασ 

Με το κλείςιμο των τελευταίων εκνικϊν (ειδωλολατρικϊν) ναϊν και τθσ πλατωνικισ 
Ακαδθμίασ ςτθν Ακινα τον 5ο αιϊνα, δεν χάκθκαν απλϊσ και μόνο τα μυςτιρια 
από 
Θ αρχαία φιλοςοφία εξυπθρετοφςε πλζον μόνο ωσ υλικό εργαςίασ, για να ςτθριχτεί 
φιλοςοφικά θ Αποκάλυψθ. Δεν υπιρχε όμωσ πια καμία ανεξάρτθτθ ζρευνα για τθν 
αλικεια. Τα κατάλοιπα τθσ μαγικισ γνϊςθσ ξζπεςαν με διάφορουσ τρόπουσ ςτθν 
μαφρθ μαγεία, ςτθ μαγγανεία και ςτθ δειςιδαιμονία. Υπιρξαν βζβαια προςπάκειεσ 
να διατθρθκεί θ κακαρι γνϊςθ κρυμμζνθ. Θ Λερά Εξζταςθ άρχιςε το μαφρο ζργο 
τθσ και προςπάκθςε να καταςτρζψει κάκε μαγικι γνϊςθ που βριςκόταν εκτόσ 
Εκκλθςίασ. 
Οι Σταυροφορίεσ δθμιοφργθςαν επαφζσ με τον αραβικό χϊρο, ςτον οποίο διατθ-
ροφνταν ακόμθ ςθμαντικά κομμάτια τθσ μαγείασ, π.χ. ςτα αρχαία ςυγγράμματα. 
Ζτςι από τον δωδζκατο αιϊνα και ζπειτα, αναπτφχτθκαν δφο ρεφματα μαγικισ 
γνϊςθσ. Στα μοναςτιρια εμφανίςτθκε μια ςειρά από λαμπροφσ διδαςκάλουσ που 
άντλθςαν γνϊςθ από τθ ςυλλογι φιλολογικϊν ζργων τθσ Εκκλθςίασ. Το δεφτερο 
ρεφμα -θ αλχθμεία- ιταν περιςςότερο ςυνδεδεμζνο με τουσ οίκουσ των Αρχόντων. 
 
Αλχθμεία - το όνειρο για χρυςάφι και αιϊνια ηωι 

Θ μαγεία απζκτθςε μια νζα ϊκθςθ με τθν εμφάνιςθ τθσ αλχθμιςτικισ Συμβολικισ. 
Οι επεξθγιςεισ χρθςιμοποιοφςαν τα ςφμβολα των ςτοιχείων και των μετάλλων. Το 
όνειρο τθσ μετάλλαξθσ του μολυβιοφ ςε χρυςάφι κεωροφταν εφικτό και κερδο-
φόρο, αλλά το γεγονόσ ότι μαηί με τθν εξωτερικι αυτι μετάλλαξθ ςυντελοφταν και 
μια εςωτερικι, μια ψυχολογικό-πνευματικι μεταμόρφωςθ, είναι κάτι που δεν είναι 
ιδιαίτερα γνωςτό. Για αυτιν τθν φυςικι μεταμόρφωςθ του μολυβιοφ ςε χρυςό 
υπάρχουν αμζτρθτεσ αναφορζσ, μεταξφ άλλων και από Ράπεσ και Βαςιλιάδεσ. 
Αργότερα θ αλχθμεία κεωρικθκε θ τρελι μθτζρα μιασ φρόνιμθσ κόρθσ, τθσ 
χθμείασ. Σιμερα θ αλχθμεία με τθ κεωρία τθσ μετάλλαξθσ των ςτοιχείων κα αναλο-
γοφςε περιςςότερο ςτθν πυρθνικι φυςικι. Άλλωςτε το ζτοσ 2003 καταφζρανε για 
πρϊτθ φορά να μετατρζψουν χρυςό ςε υδράργυρο χρθςιμοποιϊντασ ειδικά λζιηερ. 

Albertus Magnus - Magia naturalis 

O Αλβζρτοσ ο Μζγασ (1193-1280) προςπάκθςε να δϊςει ςτουσ ανκρϊπουσ μια 
ολιςτικι εικόνα τθσ δθμιουργίασ τοφ Κεοφ. Αρχικά ιταν δομινικανόσ, μάλιςτα 
ανζλαβε και τα θνία τουσ αργότερα, ζγινε κακθγθτισ κεολογίασ του πανεπιςτθμίου 
τοφ Ραριςιοφ και Επίςκοποσ του ζγκενςμπουργκ. 
 
 



Ζνα βελγικό ζγγραφο τθσ εποχισ χαρακτθρίηει τον Αλβζρτο το Μζγα ωσ μεγάλο ςτθν 
μαγεία, μεγαλφτερο ςτθν φιλοςοφία και μζγιςτο ςτθν κεολογία.  
Με βάςθ τθν επιρροι του, αυτι θ ακολουκία κα ζπρεπε να είναι αντίςτροφθ. 
Σφμφωνα με κάποιουσ ςυγγραφείσ, αν θ εξζλιξθ τθσ φυςικισ επιςτιμθσ ακολου-
κοφςε τθ γραμμι του Αλβζρτου, κα γλίτωνε ζναν άςκοπο χρόνο τριϊν αιϊνων. Για 
τον Αλβζρτο, όλεσ οι επιςτιμεσ ιταν μάτια με τα οποία μπορεί κανείσ να δει το Κεό. 
Το να αςχολείςαι με τθ φφςθ ςιμαινε να αςχολείςαι με τα χνάρια του Κεοφ. 
Λάμβανε τισ γνϊςεισ του όχι μόνο από βιβλία, όπωσ ςυνθκιηόταν εκείνθ τθν εποχι, 
αλλά και από τθν εμπειρία. Οι πρϊτοι του δάςκαλοι ιταν αγρότεσ, βοςκοί και 
ψαράδεσ. Ζγραψε βιβλία για τθν βοτανικι, τθν γεωγραφία, τθν φυςικι, τθν χθμεία 
και τθν ηωολογία. 
Στισ πραγματείεσ του Αλβζρτου βρίςκουμε αμζτρθτουσ υπαινιγμοφσ για τισ μαγικζσ 
τζχνεσ. Ροτζ δεν αμφιβάλει ότι μπορεί να ςυμβοφν καφματα, διότι ςφμφωνα με τθν 
άποψι του υπάρχει μια καλι, φυςικι μαγεία, θ οποία αναφζρεται ςυχνά ςτα ςυγ-
γράμματα των Αράβων και τθσ ερμθτικισ λογοτεχνίασ. Για παράδειγμα, τα φυτά και 
οι πζτρεσ κατζχουν καυμάςιεσ δυνάμεισ, τισ οποίεσ δεν αναφζρουν κακόλου οι 
Ρατζρεσ τθσ Εκκλθςίασ. Χαραγμζνοι πολφτιμοι λίκοι κατζχουν μυςτικζσ δυνάμεισ : 
φυλαχτά, μαγικζσ εικόνεσ, νομίςματα κ.α. Πλεσ οι ιδιότθτεσ τθσ γθσ προζρχονται 
από τα άςτρα, γιατί, όπωσ υποςτιριηε ο Αριςτοτζλθσ, τα ουράνια ςϊματα κακορί-
ηουν όςα ςυμβαίνουν ςτθν γθ. « Πποιοσ μπορεί να διαβάςει τα γραμμζνα των 
άςτρων ςτα ςϊματα, μπορεί να προβλζψει και το μζλλον τουσ», λζει ο Αλβζρτοσ και 
αναγνωρίηει με αυτόν τον τρόπο τθ βάςθ κάκε τζχνθσ που ςχετίηεται με τθν πρό-
βλεψθ του μζλλοντοσ. Είτε πρόκειται για το διάβαςμα των γραμμϊν του χεριοφ, των 
ςπλάχνων, των γραμμϊν του φφλλου ενόσ δζντρου ι τθσ μορφισ μιασ πζτρασ, όλα 
αυτά δεν είναι παρά φυςιογνωμίεσ, που οι γνϊςτεσ ζχουν τθν ικανότθτα να 
αναγνωρίηουν. 
 
Αναγζννθςθ - Θ επανεμφάνιςθ τθσ Φιλοςοφίασ και τθσ Μαγείασ 
Οι Σταυροφορίεσ του Μεςαίωνα ζγιναν οι αιτία να ξαναγνωρίςει θ Δφςθ τα γραπτά 
τθσ ελλθνικισ αλλά και τθσ αραβικισ φιλοςοφίασ. 
Θ πτϊςθ του Βυηαντίου τον δζκατο πζμπτο αιϊνα ζφερε εκατοντάδεσ λόγιουσ ςτθν 
Ευρϊπθ. Οι νζεσ ιδζεσ άλλαξαν τον τρόπο ςκζψθσ. 
Θ νζα ςκζψθ αναπτφχκθκε προπαντόσ ςτθν Φλωρεντία, διότι εκεί ςυνζρεαν διά-
φοροι λόγιοι και μεταφραςτζσ χάρθ του Κόηιμου των Μεδίκων, μιασ λαμπρισ 
προςωπικότθτασ. Ο Κόηιμο τϊν Μεδίκων ςυνζλεγε ανατολίτικα βιβλία και φρόντιηε 
για τθν μετάφραςι τουσ. Πλο αυτό, μαηί με το κίνθμα του Ουμανιςμοφ, δθμιοφρ-
γθςε ζνα ρεφμα κρθςκευτικισ ανεκτικότθτασ. Και πάλι ζγινε μια προςπάκεια να 
ςυμφιλιωκεί θ κρθςκεία με τθ φιλοςοφία. 
Κζλανε να κζςουν τθν αρχαία ανατολικι ςοφία ςε ςχζςθ με τθν εποχι τουσ.  
Θ αρχαιότθτα κεωρικθκε ωσ μια χρυςι εποχι, τθν οποία ακολοφκθςε μια πνευμα-
τικι πτϊςθ, πρϊτα ςε μια αςθμζνια και ζπειτα ςε μια χάλκινθ φάςθ. 
Αναγνϊριηαν ότι θ δικι τουσ εποχι ιταν θ μαφρθ εποχι του ςιδιρου και ζτςι 
κζλθςαν να ξαναπάρουν κάτι από τθ λάμψθ του ςπόρου τθσ χρυςισ εποχισ. 
Αυτό είχε επίδραςθ και ςτο πϊσ αντιλαμβάνονταν τθν μαγεία. Ξεκίνθςε και πάλι θ 
ζρευνα, και ανϊτατοσ ςκοπόσ ιταν θ κατανόθςθ των νόμων του ςφμπαντοσ. 
 
 



Κορνιλιοσ Αγρίπασ του Νζτεςχάϊμ. ( Cornelius Agrippa von Nettesheim ) 
Σα τρία είδθ τθσ Μαγείασ 

Ο Αγρίππασ (1486-1535) ιταν ζνασ εξαιρετικόσ γνϊςτθσ τθσ εποχισ του. Ιταν 
γιατρόσ, φιλόςοφοσ, διπλωμάτθσ, νομικόσ και δίδαςκε επίςθσ κεολογία ςε διάφορα 
πανεπιςτιμια. Ρροπάντων όμωσ ςποφδαηε και εφάρμοηε τισ ερμθτικζσ επιςτιμεσ: 
αλχθμεία, αςτρολογία και τθν Καμπάλα. Ρροςπακοφςε να αποδείξει ότι θ μαγεία 
ανικει ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ. 
Βαςικι, για αυτόν και τθν εποχι του, ιταν θ διδαςκαλία του μικρόκοςμου και του 
μακρόκοςμου ι αλλιϊσ ο νόμοσ τθσ αναλογίασ. Ο Κεόσ είχε δθμιουργιςει τρεισ 
κόςμουσ: τον κόςμο των ςτοιχείων ( πνευματικό ), τον κόςμο του νου και των αγγζ-
λων και τον κόςμο των ανκρϊπων. Είναι ταξινομθμζνοι ιεραρχικά και ο πιο χαμθλόσ 
είναι ζνα αντίγραφο του ανϊτερου. Πλα εμψυχϊνονται από τθν quinta essentia, 
δθλαδι τθν ψυχι του κόςμου. Χωρίηει τθ μαγεία ςε τρεισ κατευκφνςεισ : 
Τθν μαγεία τισ φφςθσ ι φυςικι, που βαςίηεται ςτθν αναγνϊριςθ των ενεργθτικϊν 
και μαγικϊν ιδιοτιτων όλθσ τθσ δθμιουργίασ - αυτό ςθμαίνει ςτθν αλλθλεπίδραςθ 
των πετρωμάτων, ηϊων, μετάλλων και φυτϊν με τισ ουράνιεσ και κείεσ δυνάμεισ. 
Τθν ουράνια μαγεία ι μακθματικι, που κατανοεί τουσ αρικμοφσ ωσ πνευματικό-
ενεργθτικζσ δυνάμεισ και εξετάηει τθν επίδραςι τουσ ςτθν δθμιουργία. Πλα όςα 
ηουν και υπάρχουν ςχετίηονται με ζναν αρικμό. Ρρόκειται λοιπόν προπαντόσ για τθν 
αςτρολογία και τθν αρικμολογία, όπου ςφμφωνα με τθν κλαςικι ιδανικι εικόνα, ο 
άνκρωποσ διακζτει μια ελεφκερθ βοφλθςθ και μπορεί μόνοσ του να επιλζξει 
ελεφκεροσ το καλό ι το κακό. Τα άςτρα δεν κακορίηουν τίποτα, απλϊσ βοθκοφν ι 
δυςκολεφουν. 
Τζλοσ, θ τελετουργικι μαγεία ι κεολογία εμπεριζχει τθ βαςικότερθ γνϊςθ για τθν 
εφαρμογι τθσ μαγείασ: θ τελετουργία είναι μια ςτιγμι αιωνιότθτασ ςτο χρόνο. 
Θ εφαρμογι τθσ με ακρίβεια, ςε ςυνδυαςμό με μια ςυγκεκριμζνθ εςωτερικι προ-
ετοιμαςία και ςτάςθ, επιτρζπει ςτισ δυνάμεισ ενόσ υψθλότερου επιπζδου να εκδθ-
λωκοφν ςε ζνα χαμθλότερο. 
Επειδι τα γραπτά και τα ενδιαφζροντά του ιταν δυςκολονόθτα για τουσ περις-
ςότερουσ ανκρϊπουσ, κεωρικθκε ςφντομα ωσ μαγγανευτισ, κάτι που του δθμιοφρ-
γθςε πρόβλθμα με τουσ Δομινικανοφσ και ακολοφκθςαν θ φυλάκιςθ και θ εξορία. 
Μάταια προςπάκθςε να ξαναςτακεί ςτα πόδια του ςτθν Λταλία και αργότερα ςτθν 
Γαλλία και πζκανε, οφτε καν 50 χρόνων, φτωχόσ και ξεχαςμζνοσ ςτθν πόλθ Γκρε-
νόμπλ. 
 
Μαγεία και Ιερά Εξζταςθ 
Θ ςυγκεκριμζνθ επιτροπι ζλεγχε για αιϊνεσ όλα όςα μποροφςαν να χαρακτθρι-
ςτοφν ωσ μαγικά ι παραςτρατθμζνθ γνϊςθ. Ρολλοί άνκρωποι βαςανίςτθκαν και 
κανατϊκθκαν με απαράδεκτεσ μεκόδουσ. 
Θ νομικι βάςθ για τισ δίκεσ των μαγιςςϊν ιταν ζνα βιβλίο που ζγραψαν το 1487 
δφο Δομινικανοί με το όνομα Institoris και Sprenger. Ζτςι λοιπόν ελζγχανε τισ μάγις-
ςεσ με το να τισ ρίχνουν δεμζνεσ ςτο νερό. Αν πνίγονταν, ιταν ακϊεσ.  
Αν κατάφερναν να επιπλεφςουν, ιταν απόδειξθ ότι τισ προςτάτευε ο διάβολοσ. 
Σε αυτζσ τισ δίκεσ μαγιςςϊν ακοφγονταν μόνο το κατθγορθτιριο και οι μάρτυρεσ 
κατθγορίασ. Θ υπεράςπιςθ ιταν αδιανόθτοσ όροσ, και για να βρεκεί θ αλικεια 
χρθςιμοποιοφςαν όργανα βαςανιςμοφ. 
 



Γϋ ΜΕΡΟ 
 
Θ μαγεία, από τθν απαρχι τθσ ζωσ το Μεςαίωνα, πζραςε από διάφορεσ δια-
κυμάνςεισ: ο αρχαίοσ κόςμοσ τθν αποδεχόταν ωσ φυςικι ςυνζπεια τθσ γνϊςθσ των 
άγνωςτων για τουσ αμφθτουσ νόμων τθσ Φφςθσ. 
Αργότερα, κακϊσ θ γνϊςθ χανόταν από το πρόςωπο τθσ Γθσ, ο άνκρωποσ - κυρίωσ 
ςτθν Ευρϊπθ - ςυνζδεςε τθ μαγεία με διαβολικζσ δυνάμεισ οδθγϊντασ ςτθν πυρά 
χιλιάδεσ ςοφοφσ και επιςτιμονεσ τθν εποχι του Μεςαίωνα. 
 
Θ Μαγεία ςτο Διαφωτιςμό και τθ ςφγχρονθ εποχι 
Τουσ 17ο και 18ο αιϊνα υπιρχε ακόμθ μια διαδεδομζνθ πίςτθ ςε υπερφυςικζσ 
μαγι-κζσ πράξεισ, που όμωσ αφοροφςαν κυρίωσ τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία 
φυλαχτϊν και βαςκανιϊν. 
Συγχρόνωσ τα γραπτά του Ντεκάρτ ζφερναν το διαχωριςμό των επιςτθμϊν ςτισ 
πνευματικζσ επιςτιμεσ ( π.χ. φιλοςοφία και κεολογία ) και ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ 
(ψυχολογία, ιατρικι, φυςικι, μακθματικά κ.λπ). Θ αγάπθ του για τθν απόδειξθ 
δθμιοφργθςε μια ζκρθξθ ςτθν ανάπτυξθ των φυςικϊν επιςτθμϊν, τθ ςτιγμι που οι 
πνευματικζσ επιςτιμεσ ζχαναν ςιγά-ςιγά το νόθμά τουσ. 
Αυτό οδιγθςε ςταδιακά ςε ζναν ευρφ φιλοςοφικό ματεριαλιςμό, ο οποίοσ ζφταςε 
ςτο απόγειό του το 19ο αιϊνα. Ρίςτευαν ότι βρίςκονταν πολφ κοντά ςτθν ανακά-
λυψθ τθσ φόρμουλασ τθσ δθμιουργίασ του Κόςμου. 
 
Κόμθσ αιν Ηερμαίν - ο άνκρωποσ που ζηθςε αιϊνεσ. 
Είναι θ πλζον πολφπλευρθ προςωπικότθτα τθσ εποχισ του. Λζγεται ότι ζηθςε 
τριακόςια χρόνια και ζδειχνε εξωτερικά ςαν να ιταν 50 ετϊν. Εμφανίςτθκε ςτθν 
αυλι του Λουδοβίκου του 15ου, όπου εντυπωςίαςε εκείνον και τθν ερωμζνθ του, 
τθ μαντάμ Ρομπαντοφρ, με τισ αλχθμικζσ και χθμικζσ του γνϊςεισ αλλά κυρίωσ με 
τθ δθμιουργία ςυνκετικϊν πολφτιμων λίκων. Ζτςι μζςα ςε μικρό χρονικό διάςτθμα 
ζγινε ςφμβουλοσ και διπλωμάτθσ του Λουδοβίκου, και λζγεται ότι αναμίχκθκε και 
ςτο ςχεδιαςμό του καναλιοφ του Σουζη. Με τα ταξίδια του ζφταςε μζχρι τθν Κίνα, 
τθν Λνδία και τισ αραβικζσ χϊρεσ. Υπιρξε και φιλοξενοφμενοσ του Σάχθ τθσ Ρερςίασ, 
όπου ζδραςε ωσ αλχθμιςτισ αλλά και ςφμβουλοσ. Σε διάφορεσ εποχζσ τθσ ηωισ του 
ηοφςε ωσ Γάλλοσ μυςτικόσ διπλωμάτθσ ςε γνωςτζσ ευρωπαϊκζσ αυλζσ: ςτθ Βιζννθ ( 
Μαρία Τειρεςία ), ςτθν Ρρωςία ( Φρειδερίκοσ ο 2οσ ) ςτθν Αγγλία και ςτθ ωςία ( 
Ρζτροσ ο 3οσ, Αικατερίνθ θ 2θ ). Στο Λονδίνο ζηθςε ωσ βιρτουόηοσ του βιολιοφ, αλλά 
γενικά παντοφ ιταν περιηιτθτοσ χάριν των εκλεκτϊν κοινωνικϊν του τρόπων, τθσ 
εξαιρετικισ του μόρφωςθσ και τθσ ελκυςτικισ του προςωπικότθτασ. Ωσ γιατρόσ 
κατάφερε να κεραπεφςει από επικζςεισ φιδιϊν τθν Αικατερίνθ τθ 2θ και το Λουδο-
βίκο το 15ο. Για αυτό και οι δφο βαςιλείσ τον είχαν ωσ προςωπικό τουσ γιατρό. 
Ο Βολτζροσ ςε ζνα γράμμα του προσ το Φρειδερίκο το Μζγα γράφει : 
«Λζνε ότι το μυςτικό τθσ ειρινθσ είναι γνωςτό μόνο ςε κάποιον κφριο Σαίν Ηερμαίν, 
ο οποίοσ δειπνεί με εκκλθςιαςτικοφσ Ρατζρεσ. Είναι ζνασ κφριοσ που όλα τα 
γνωρίηει και ποτζ δεν πεκαίνει». 

Ο Πνευματιςμόσ 
Στισ αρχζσ του δζκατου-ζνατου αιϊνα εμφανίηεται μια κίνθςθ, τθσ οποίασ ιδρυτζσ 
ιταν ο Emanuel Swedenborg και o Allan Kardec, που κζτει ξανά υπό αμφιςβιτθςθ 
τθν υλιςτικι και ακεϊςτικι νοοτροπία τθσ εποχισ. 



Ο E. Swedenborg πρεςβεφει τθν φπαρξθ ενόσ κόςμου πνευμάτων, ςτθν οποία 
διαμζνει και θ ψυχι μετά το κάνατο του φυςικοφ ςϊματοσ. 
Για ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα μπορεί κάποιοσ μζςω ςυγκεκριμζνων 
τεχνικϊν να ζρκει ςε επαφι μαηί τθσ, αν το κζλει. Οι δραςτθριότθτεσ αυτϊν των 
ςυνεδριϊν ιταν πολφ τθσ μόδασ εκείνθ τθν εποχι, παρόλο που θ ποιότθτα των 
μθνυμάτων των νεκρϊν διζφερε. 
Επίςθσ ςε αυτζσ τισ ςυνεδρίεσ εμφανίςτθκαν μερικζσ φορζσ αςκζνειεσ ςτα μζντιουμ 
αλλά και ςε ςυμμετζχοντεσ, όπωσ για παράδειγμα ψυχικά προβλιματα. 
 
Daniel Douglas Home 
Το ςθμαντικότερο ψυχοκινθτικό μζντιουμ των νεϊτερων χρόνων. 
Ο Home (1833-1886) πραγματοποίθςε ςτο φωσ τθσ θμζρασ όλα τα γνωςτά παρα-
φυςικά φαινόμενα. Συνικωσ ζδειχνε να βρίςκεται ςε πλιρθ ςυνείδθςθ μόνο ςε 
κάποιεσ περιπτϊςεισ ( θλεκίνθςθσ, απάκειασ απζναντι ςτθν φωτιά ), κακϊσ ςυχνά 
φαινόταν να βρίςκεται ςε ζκςταςθ. 
Το 1858 παντρεφτθκε ςτθν Αγία Ρετροφπολθ τθ Δοφκιςςα του Κρολ. Ο Αλζξανδροσ 
Δουμάσ ιταν κουμπάροσ και ο Λζων Τολςτόι ιταν ο ςυνοδόσ τθσ νφφθσ. Ταξίδεψε 
ςε όλθ τθν Λταλία, τθ Γαλλία και τθ ωςία. Ακόμθ και κεφαλζσ τθσ Εκκλθςίασ τον 
καλοφςαν για ςυνεδρία. Ο Ράπασ Ρίοσ ο 9οσ τον δζχτθκε ςε ιδιωτικι ακρόαςθ και 
ςτθν Γερμανία, ςτο Μπάντεν-Μπάντεν, ζκανε μια ςυνεδρία για τον Κάιηερ 
Γουλιζλμο το 2ο. Κάποια ςτιγμι διακόπθκαν οι παραψυχολογικζσ ικανότθτεσ του 
Home για ζνα χρόνο. Από το 1871 εξετάςτθκε εργαςτθριακά, κυρίωσ από τον 
Crookes, ο οποίοσ ζκανε τισ εξετάςεισ αυτζσ ςτο προςωπικό του εργαςτιριό με το 
φωσ τθσ θμζρασ. 
Δφο ςυγκεκριμζνεσ εμφανίςεισ ιταν που εξετάηονταν ςυνεχϊσ: θ αλλαγι βάρουσ ςε 
αντικείμενα και ανκρϊπουσ, κακϊσ επίςθσ το ξαφνικό παίξιμο μουςικϊν οργάνων 
χωρίσ να υπάρχουν ορατοί οργανοπαίκτεσ. Ζνα ςυγκεκριμζνο ακορντεόν μάλιςτα 
ζπαιηε ςυνεχϊσ τθν μελωδία «Home, sweet home». 
Ο Crookes επίςθσ ζγινε μάρτυρασ τριϊν αιωριςεων του Home (θ μία κακιςτόσ 
πάνω ςε μια καρζκλα ) και δφο αιωριςεων ενόσ άλλου προςϊπου. Ο Crookes 
αναφζρει ακόμθ για υλοποιιςεισ: μια φορά, κακϊσ ζλεγχε τα άκρα του Home, 
κάποιο μικρό χζρι που βγικε ξαφνικά μζςα από ζνα τραπζηι του πρόςφερε ζνα 
λουλοφδι. 
 
Ζλενα Πζτροβνα Μπλαβάτςκυ - θ μθτζρα του Εςωτεριςμοφ 
Δεν πρζπει να παραλείψουμε τθν Ζλενα Ρζτροβνα Μπλαβάτςκυ, που καταγόταν 
από μια αριςτοκρατικι ρωςικι οικογζνεια. Στθν περιπετειϊδθ τθσ ηωι, ςτθν οποία 
τον 19ο αιϊνα, όντασ γυναίκα, ταξίδεψε ςε όλο τον κόςμο, ιρκε ςε επαφι με τουσ 
πιο αςυνικιςτουσ ανκρϊπουσ και δαςκάλουσ από όλο τον κόςμο. 
Μετά από μια μυςτικι μακθτεία τθσ τριϊν χρόνων ςτο Κιβζτ, κατείχε πάνω από 30 
ηωντανζσ και νεκρζσ γλϊςςεσ.  
Είχε λάβει από τουσ δαςκάλουσ τθσ τθν αποςτολι να γνωςτοποιιςει ςτθν Δφςθ 
ςυγκεκριμζνεσ διδαςκαλίεσ.  
Το ζκανε αυτό μζςα από το μνθμειϊδεσ ζργο τθσ Θ Μυςτικι Δοξαςία, θ οποία 
απετζλεςε το κεμζλιο για όλα τα εςωτερικά ρεφματα που ακολοφκθςαν. 
Θ εκπαίδευςι τθσ ςτο Κιβζτ τθν βοικθςε να καταφζρει να ελζγχει με τθ κζλθςι τθσ 
τισ ικανότθτεσ που είχε πάνω ςε παραψυχολογικά φαινόμενα.  



Συχνά υλοποιοφςε αντικείμενα, και ςε ζνα πικνίκ τθσ ηιτθςαν να υλοποιιςει ζνα 
φλιτηάνι που τουσ ζλειπε. Εκείνθ ςυμφϊνθςε και ηιτθςε από τουσ άντρεσ τθσ 
παρζασ να πάνε να δουν κάτω από τθ ρίηα ενόσ δζντρου. Θ ρίηα ζπρεπε να κοπεί και 
όντωσ από κάτω βρικανε το επικυμθτό φλιτηάνι. 
Θ ιδιαίτερθ όμωσ προςφορά ιταν θ ζκδοςθ του μνθμειϊδουσ ζργου Θ Μυςτικι 
Δοξαςία, όπου παρουςιάηει τθν μζχρι τότε άγνωςτθ κεωρία του αποκρυφιςμοφ. 
Τθν ςυγκρίνει μάλιςτα με τισ απόψεισ τθσ επιςτιμθσ εκείνθσ τθσ εποχισ, κακϊσ επί-
ςθσ και με τισ διδαςκαλίεσ τϊν κρθςκειϊν και προςφζρει πολλά κλειδιά ερμθνείασ 
για τθν κατανόθςθ των μφκων και των ιερϊν βιβλίων όλων των πολιτιςμϊν. Αν και 
ςτθν αρχι χρθςιμοποίθςε τισ μαγικζσ επιδείξεισ ωσ ζνα είδοσ απόδειξθσ, αργότερα 
ςταμάτθςε να αςχολείται. 
 
Θ Μαγεία ςιμερα 
Θ ζννοια τθσ μαγείασ, εξαιτίασ τθσ κατεςτθμζνθσ υλιςτικισ και ακεϊςτικισ κοςμο-
κεωρίασ και φυςικά ακόμθ εξαιτίασ τθσ όλο και μεγαλφτερθσ άγνοιασ, μεταλλά-
χτθκε τελείωσ, ζτςι ϊςτε να μθν υφίςταται πλζον. Τϊρα θ μαγεία τοποκετείται ςτο 
ίδιο επίπεδο με ταχυδακτυλουργίεσ και ψευδαιςκιςεισ. Μαγεία για διαςκζδαςθ, 
για εντυπωςιαςμό. 
Θ επιςτιμεσ εξειδικεφονται ςυνεχϊσ και χάνουν ςυνεχϊσ όλο και περιςςότερο τθ 
δυνατότθτα για ςφνκεςθ τθσ γνϊςθσ. Θ αλλθλοκατανόθςθ ςβινει και μαηί τθσ και θ 
δυνατότθτα για επικοινωνία και ςυνεργαςία. Οι νζεσ επιςτθμονικζσ ανακαλφψεισ 
και κεωρίεσ αυξάνουν τθν αυκεντία των επιςτθμϊν.  
Στα ςχολικά βιβλία περιγράφονται ωσ γεγονόσ κεωρίεσ, που ςτουσ επιςτθμονικοφσ 
κφκλουσ αμφιςβθτοφνται. Ζτςι μζνει άγνωςτο ότι πολλά αποτελζςματα ζρευνασ δεν 
μποροφν πια να ενςωματωκοφν ςτθν εικόνα του κόςμου μασ. Για παράδειγμα, ςτθν 
παραψυχολογία αποδεικνφονται πολλά φαινόμενα, αλλά λείπει θ κεωρία για να 
μποροφν να γίνουν κατανοθτά και να αποτελζςουν μζροσ μιασ νζασ γνϊςθσ. 
Ζτςι λοιπόν τα αποτελζςματα ερευνϊν, που κα μποροφςαν να ρίξουν άπλετο φωσ 
ςτισ παραδόςεισ περί μαγείασ και αλχθμείασ, μζνουν ςτα αηιτθτα. Βριςκόμαςτε 
αυτι τθν εποχι ςε ζναν κόςμο με πολλι γνϊςθ αλλά λίγθ κατανόθςθ. Θ εφαρμογι 
τθσ γνϊςθσ ακολουκεί περιςςότερο προςωπικά και εγωιςτικά ενδιαφζροντα και οι 
επιπτϊςεισ δεν λαμβάνονται κακόλου υπόψθ. Είναι θ εποχι των μενταλιςτϊν. 
 
Παραψυχολογία 
Σε όλεσ τισ εποχζσ τθσ ιςτορίασ γινόταν προςπάκεια να κατανοθκοφν αυτά τα 
φαινόμενα. Τον εικοςτό αιϊνα δθμιουργικθκε μια νζα επιςτιμθ, θ παραψυχο-
λογία. Ερευνά εκδθλϊςεισ που ξεπερνοφν τθν φυςιολογικι ψυχολογικι ηωι : 
τθλεπάκεια, πρόγνωςθ, τθλεκίνθςθ, αναμνιςεισ προθγοφμενθσ ηωισ, εμφανίςεισ 
φανταςμάτων κ.ά. 
Τουσ τελευταίουσ δφο αιϊνεσ όμωσ θ επιςτιμθ τθσ παραψυχολογίασ ςίγθςε. Αυτό 
οφείλεται εν μζρει και ςτο γεγονόσ ότι θ παραψυχολογικι ζρευνα χρθςιμοποιικθκε 
και για ςτρατιωτικοφσ λόγουσ με τθν απαιτοφμενθ εχεμφκεια. 
 
Nina Kulagina - θ Ρωςίδα μζντιουμ τθλεκινθςίασ 
Θ Kulagina (1927-1990) ζγινε γνωςτι τθ δεκαετία του 1960 εξαιτίασ των 
φαινομζνων τθλεκίνθςθσ. Κατάφερνε με το νου τθσ να κινεί αντικείμενα ςτον αζρα 
και ζγινε αντικείμενο επιςτθμονικισ ζρευνασ, κάτι που φάνθκε να τθν εξαντλεί. 



David Coperfield - ο βαςιλιάσ τθσ ψευδαίςκθςθσ 
Με τισ μεγάλεσ του παραςτάςεισ, που περιζχουν τρικ τα οποία προετοιμάηει εν 
μζρει για χρόνια, παραπλανά το κοινό, αφινοντάσ το εντυπωςιαςμζνο. Ο Κόπερ-
φιλντ πετάει, χωρίηει παρκζνεσ ςτα δφο με πριόνια ι τισ κάνει να αιωροφνται ςτον 
αζρα. Εξαφάνιςε το Άγαλμα τθσ Ελευκερίασ και πζραςε μζςα από το Σινικό Τείχοσ. 
Ο τόςο υπερεκτιμθμζνοσ ςιμερα νουσ δεν βρίςκει κάποια εξιγθςθ για όλα αυτά. 
Ρϊσ καταφζρνει όλεσ αυτζσ τισ ψευδαιςκιςεισ; 
Ρολλά χζρια βοικειασ ςυμμετζχουν για τθν πραγμάτωςθ ενόσ τζτοιου εγχειρι-
ματοσ. Πλα τα τεχνικά μζςα που εξυπθρετοφν, μπαίνουν και αυτά ςε χριςθ. 
Κάκε ςυνεργάτθσ δεςμεφεται με ςυμβόλαια υψθλϊν ρθτρϊν για τθν αποφυγι τθσ 
αποκάλυψθσ των μυςτικϊν. Ζτςι κατάφερε τα τελευταία χρόνια να διατθρθκεί αυτι 
θ αφρα του μυςτθρίου. 
Θ ενιλικθ πλευρά του ανκρϊπου ψάχνει για κάποια λογικι αιτία, ενϊ ταυτόχρονα 
το παιδί μζςα του ελπίηει πωσ ίςωσ μπορεί πράγματι να κάνει μαγικά. 
 
Οι νζοι Αλχθμιςτζσ 
Οι φυςικοί του πανεπιςτιμιου Strathclyde ςτθ Γλαςκόβθ κατάφεραν το 2003, με 
κάτι τεράςτια λζιηερ, να μεταλλάξουν ζνα μζταλλο ςε ζνα άλλο. Άλλαξαν τον 
ατομικό πυρινα κι ζτςι μετάλλαξαν το χρυςό ςε υδράργυρο. 
Το περίεργο είναι ότι παρόλα αυτά, θ φιμθ των παλαιϊν αλχθμιςτϊν, οι οποίοι 
μπροςτά ςε Βαςιλείσ και ευγενείσ τθσ εποχισ τουσ μετάλλαςαν το μόλυβδο ςε 
χρυςό, δεν αποκακίςταται. 
 
Θ Μαγεία του μζλλοντοσ 
Με αυτό το άρκρο κζλαμε να δείξουμε ότι με τον όρο μαγεία πάντα εννοείται αυτό 
που υπερβαίνει τθν αποδεκτι γνϊςθ τθσ αντίςτοιχθσ εποχισ. Ρρζπει επίςθσ να 
ξεκακαριςτεί ότι κάποιεσ γνϊςεισ χρίηουν μεγάλθσ προςοχισ και κα πρζπει να 
προφυλαχτοφν από εγωιςτικζσ χριςεισ. Σιμερα δυςτυχϊσ ζχουμε πια ανοίξει το 
κουτί τθσ Ρανδϊρασ. Θ γνϊςθ για τθν διάςπαςθ του ατόμου διζφυγε, με όλα τα 
γνωςτά αποτελζςματα, ενϊ το καταςτροφικό τθσ μζροσ πικανά να βρίςκεται ακόμθ 
μπροςτά μασ. 
Από τθν άλλθ, ςτθν μαγικι γνϊςθ βρίςκεται και θ ευκαιρία για λφςθ των μακρό-
χρονων παγκόςμιων προβλθμάτων. Θ μαγικι Αίγυπτοσ μπορεί να αποτελζςει εδϊ 
παράδειγμα. 
Κατάφερε για αιϊνεσ να υπάρχει με ςτακερότθτα, δθμιουργικότθτα και ευτυχία. 
 


