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Σο Κθρφκειο, από το ριμα κθρφςςω, που ςθμαίνει κακιςτϊ κάτι δθμόςια γνωςτό 
μεγαλοφϊνωσ, αναγγζλλω, διαλαλϊ κάτι, ιταν θ ράβδοσ που κρατοφςαν ςτθν 
αρχαιότθτα οι κιρυκεσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ και το ςφμβολο 
επίςθσ που φζρνει ςτισ διάφορεσ παραςτάςεισ ο Κεόσ Ερμισ. 
Οι κιρυκεσ ςτθν αρχαιότθτα ιταν μια ιδιαίτερθ τάξθ υπαλλιλων ι υπθρετϊν που 
είχαν ςαν κακικον τθν εξαγγελία των μθνυμάτων και διαταγϊν τθσ πολιτικισ και 
κρθςκευτικισ εξουςίασ. 
Όπωσ οι Ολφμπιοι κεοί είχαν ςαν αγγελιαφόρο τουσ κιρυκα τον Ερμι, ζτςι και οι 
αρχαίοι Ζλλθνεσ, από τουσ Ομθρικοφσ και όλασ χρόνουσ, είχαν τουσ κιρυκζσ τουσ, 
τουσ μεςάηοντεσ δθλαδι μεταξφ τθσ ανϊτερθσ εξουςίασ και του λαοφ. Σα καλφτερα 
προςόντα για τθν ανάδειξθ και διοριςμό ενόσ τζτοιου κιρυκα ιταν θ γλυκειά ( 
λιγφφκογγοσ, θερόφωνοσ, εφφωνοσ ) και δυνατι φωνι, όπωσ π.χ. του τζντορα, του 
«χαλκεόφωνου» ιρωα του Σρωικοφ πολζμου που αναφζρει ςτθν Λλιάδα ο Όμθροσ, 
ο οποίοσ, όπωσ λζγεται, είχε μια δυνατι φωνι όςο 50 ανδρϊν και από το όνομα του 
οποίου παράγεται θ γνωςτι ζκφραςθ «ςτεντορεία φωνι». 
φμφωνα με το Κουκυδίδθ, το κθρφκειο των κθρφκων «όπερ ειϊκαςι φζρειν οι 
κιρυκεσ κατ’ αυτϊν» (αυτό δθλαδι που φζρουν κατά ςυνικεια μαηί τουσ οι 
κιρυκεσ ) ιταν «ξφλον ορκόν, ζχων εκατζρωκεν δφο όφεισ περιπεπλεγμζνουσ και 
αντιπροςϊπουσ προσ αλλιλουσ κειμζνουσ» ( ιταν ζνα όρκιο ξφλο, γφρω από το 
οποίο περιελίςςονταν δφο φίδια με τα κεφάλια τουσ απζναντι το ζνα ςτο άλλο. τισ 
παραςτάςεισ τϊρα των αγγείων και άλλων μνθμείων τζχνθσ, το κθρφκειο που κρατά 
ο Ερμισ είναι ανάλογο με τθν ιδιότθτα που αυτόσ εκάςτοτε ζχει ωσ ποιμζνασ, 
αγγελιαφόροσ και ψυχοπομπόσ. 
Ζτςι: 
1. τισ αγγειογραφίεσ που ο Ερμισ παριςτάνεται ςαν ποιμζνασ που οδθγεί ζνα 
ποίμνιο προβάτων, φζρει ςτο αριςτερό του χζρι μια απλι ποιμενικι ράβδο (ι 
αγκλίτςα ), θ οποία καταλιγει ςτο πάνω μζροσ τθσ ςε δυο διαςταυροφμενα κζρατα 
ςτο ςχιμα ενόσ ανοικτοφ ςτο πάνω μζροσ 8 (δθλαδι ενόσ κφκλου με πάνω του ζνα 
θμικφκλιο. Αυτι θ μορφι κθρυκείου ςυναντάται επίςθσ ςε ειδϊλια των Κεςπιϊν 



και τθσ Σανάγρασ, όπου ο Ερμισ παριςτάνεται ωσ κριοφόροσ. Οι παραςτάςεισ 
αυτζσ, με αυτό το ςχιμα του κθρυκείου, είναι κατά το πλείςτον των αρχαϊκϊν 
χρόνων μζχρι του 5ου αιϊνα π.Χ και φανερϊνουν τον ποιμενικό τφπο του Ερμι. 
2. Ο κεόσ Ερμισ φζρει ςτο αριςτερό του χζρι το ςκιπτρο ενόσ κιρυκα, ωσ το 
αχϊριςτο και προςωπικό ςφμβολό του ωσ αγγελιαφόρου κεοφ του Ολφμπου. ε 
αυτι τθν περίπτωςθ, το Κθρφκειο παριςτάνεται ςφμφωνα με τθν παραπάνω 
περιγραφι του Κουκυδίδθ, αποτελείται δθλαδι από μια ράβδο γφρω από τθν 
οποία ςυμπλζκονται δφο φίδια, με τα ςϊματά τουσ να ςχθματίηουν ζνα S, τισ ουρζσ 
τουσ ενωμζνεσ και τα κεφάλια τουσ απζναντι το ζνα του άλλου. Αυτό το ςχιμα 
κθρυκείου κακιερϊκθκε να κρατοφν οι κιρυκεσ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων 
τουσ ςτισ αγορζσ και ςτισ ςυνελεφςεισ, γι’ αυτό και ο Ερμισ, ςαν κιρυκασ των 
Ολυμπίων Κεϊν και αγγελιαφόροσ των μθνυμάτων τουσ, ζγινε ο προςτάτθσ τθσ 
τάξεωσ των κθρφκων, όπωσ αναφζρουν ο Θρόδοτοσ και ο Κουκυδίδθσ. 
Είναι πάμπολλεσ οι παραςτάςεισ του Ερμι ςε διάφορα ζργα τζχνθσ που φζρει 
αυτοφ του είδουσ το οφιοειδζσ Κθρφκειο ωσ ο αγγελιαφόροσ των κεϊν, ιδιαίτερα ςε 
αγγειογραφίεσ των κλαςςικϊν χρόνων. 
3. Ο Ερμισ ωσ ο αποκοιμιςτισ (υπνοδότθσ), ονειροπομπόσ (προκλθτισ ονείρων) και 
ψυχοπομπόσ (οδθγόσ των ψυχϊν) όταν αγγίηει τουσ ακρϊπουσ με τθ μαγικι ράβδο 
του, αντίςτοιχα τουσ αποκοιμίηει, τουσ φζρνει όνειρα (ι ακόμα τουσ ξυπνά από τον 
φπνο τουσ ) και προςελκφει τισ ψυχζσ των νεκρϊν οδθγϊντασ τεσ ςτον Άδθ – 
παραδίδοντάσ τεσ ουςιαςτικά ςτον Χάρωνα που τον αναμζνει ςτθ βάρκα του. Σα 
Ομθρικά ζπθ περιγράφουν αυτι τθ μαγικι ράβδο ωσ χρυςι και τθν ονομάηουν 
«Κθρυκίνθ», ενϊ ο Θςφχιοσ τθν ονομάηει «Δράκοντα». Με αυτιν ο Ερμισ ςτθν 
Λλιάδα βυκίηει τουσ φρουροφσ του ςτρατοπζδου των Ελλινων ςε φπνο για να 
περάςει ο Πρίαμοσ και να ηθτιςει από τον Αχχιλζα το πτϊμα του γιου του. 
ε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ το οκτάςχθμο ι οφιδόςχθμο κθρφκειό του Ερμι 
κοςμείται με ταινίεσ που κρζμονται από τθν κορυφι τθσ ράβδου ι με ζνα άνκοσ 
λωτοφ, και τα δυο ςφμβολα ικεςίασ και λθςμονιάσ, κακϊσ ο κεόσ παρουςιάηεται να 
οδθγεί τισ ψυχζσ των νεκρϊν ςτον Αδθ. Σζτοιεσ παραςτάςεισ κθρυκείου φζρουν 
ςυνικωσ οι λευκζσ λικυκοι του 5ου π.Χ αιϊνα. ε μεταγενζςτερεσ απεικονίςεισ, 
πάνω από τα κεφάλια των φιδιϊν, ςτθν κορυφι τθσ ράβδου, προςτζκθκαν δφο 
φτεροφγεσ, κάνοντασ ζτςι το Κθρφκειο πτερωτό, όπωσ και τα ςανδάλια του 
«γρθγορόφτερου» Ερμι. 
τθν Ομιρου Οδφςςεια διαβάηουμε: 
«Είπε και υπάκουςε ο γοργόσ του Δία αποκριςάρθσ. Και ζδεςε ευκφσ ςτα πόδια του 
τα δφο όμορφα ςαντάλια, χρυςά και αιϊνια, που μαηί με τθν πνοι του ανζμου, 
παντοφ, ςε ατελείωτεσ ςτεριζσ και πζλαγα τον πάνε. Ζπειτα πιρε το ραβδί, που 
ανκρϊπων – όςουσ κζλει – μαγεφει μάτια ι και ξυπνά πάλι άλλουσ κοιμιςμζνουσ. 
Μ’ αυτό ςτα χζρια ο δυνατόσ Αργοφονιάσ πετοφςε.» 
Με τθν προςκικθ ενόσ ςταυροφ ςτο κάτω μζροσ του κφκλου του ανοιχτοφ 8 και τθν 
αφαίρεςθ τθσ υπόλοιπθσ ράβδου, προζκυψε το αςτρονομικό και αςτρολογικό 
ςφμβολο για τον πλανιτθ Ερμι 
φμφωνα με τον μφκο, ο Ερμισ ενϊ ιταν ακόμα μωρό καταςκεφαςε από το 
κζλυφοσ μιασ χελϊνασ και τα νεφρα βοδιϊν που ζκλεψε από τον Απόλλωνα μια 
λφρα, με τθν οποία μάλιςτα ζπαιξε για να εξευμενιςει τον αδελφό του όταν 
ανακάλυψε τθν κλοπι. 



Μαγεμζνοσ τότε ο Απόλλωνασ από τον ιχο τθσ, τον ςυγχϊρεςε και αντάλλαξε τθν 
λφρα με τθν μαγικι του ράβδο. Αυτι ιταν θ πρϊτθ μορφι του Κθρυκείου του Ερμι: 
απλά ζνα ξφλο ελιάσ (ι δάφνθσ) με δυο ταινίεσ που ςτριφογφριηαν γφρω του. 
Αργότερα ο Ερμισ ςυνάντθςε ςτθν Αρκαδία δφο φίδια που αλλθλοςπαράςςονταν. 
Για να τα χωρίςει ζριξε ανάμεςά τουσ τθ ράβδο του και εκείνα τυλίχτθκαν γφρω τθσ. 
Από τότε θ μαγικι ράβδοσ του, δθλαδι το Κθρφκειο, με δφο τυλιγμζνα τϊρα φίδια 
γφρω τθσ, με ενωμζνεσ ουρζσ και αντικρυςτά κεφάλια, ζγινε το ςφμβολο τθσ ειρι-
νθσ και ςυμφιλίωςθσ. 
Ο μφκοσ αυτόσ των διαχωριηόμενων φιδιϊν μασ κυμίηει επίςθσ ζντονα τον αντί-
ςτοιχο μφκο για το μάντθ Σειρεςία, ο οποίοσ λζγεται χϊριςε κάποτε με τθν ράβδο 
του δυο φίδια που ηευγάρωναν και μεταμορφϊκθκε γι’ αυτό τον λόγο ςε γυναίκα. 
Μετά από επτά χρόνια, τα ξαναείδε να ηευγαρϊνουν και πάλι τα χϊριςε και 
ξανάγινε άνδρασ. 
Σο κθρφκειο μοιάηει τθν Ράβδο του Αςκλθπιοφ, που φζρει όμωσ ζνα μόνο φίδι, 
τυλιγμζνο γφρω από μια ράβδο και χωρίσ φτεροφγεσ και θ οποία χρθςιμοποιείται 
ωσ ςφμβολο των γιατρϊν και τθσ Λατρικισ Επιςτιμθσ. τισ ΘΠΑ πάντωσ χρθςιμο-
ποιείται ςα ςφμβολο τθσ ιατρικισ αυτοφςιο το κθρφκειο, με τουσ δφο όφεισ και τισ 
δφο φτεροφγεσ ςτθν κορυφι, μάλλον λόγω ςφςγχυςισ του με τθν ράβδο του Αςκλθ-
πιοφ. 
Αξίηει να ςθμειϊςουμε πωσ το κθρφκειο χρθςιμοποιικθκε ωσ ςφμβολο και ςε 
άλλουσ πολιτιςμοφσ και ίςωσ θ καταγωγι του να είναι από τθν Μεςοποταμία. τθν 
Ανατολι το χρθςιμοποίθςαν ιδιαίτερα οι Φοίνικεσ και οι Χαλδαίοι ωσ ςφμβολο των 
ςκθπτοφχων κεϊν τουσ, του Βάαλ και τθσ Αςτάρτθσ. Ανάλογα ανευρίςκεται ςτθν 
Αίγυπτο, ςτουσ Μνκασ και ςε άλλουσ πολιτιςμοφσ.. 
Από τθν μεριά τθσ, θ εκκλθςιαςτικι ποιμαντορικι ράβδοσ ι «πατερίτςα», που 
φζρει ςτθν κορυφι ζνα ςταυρό μεταξφ δφο αντιτικζμενων φιδιϊν και αποτελεί 
ςφμβολο τθσ πνευματικισ, ποιμαντικισ και δικαςτικισ εξουςίασ που ζχει ο ορκό-
δοξοσ επίςκοποσ, προζρχεται κακαρά από το αρχαίο κθρφκειο του Ερμι, αν και οι 
εκκλθςιαςτικοί κζλουν να το ςυνδζςουν δικεν με το χάλκινο φίδι που φψωςε ο 
Μωςυισ ςτθν Ζρθμο και με τθν ριςθ του Λθςοφ να γίνουμε «φρόνιμοι ωσ οι όφεισ» 
(εδϊ οι «όφεισ» όμωσ ζχουν κακαρά τθ ςθμαςία των «γνωςτϊν», των «μυθμζνων» 
και όχι των φιδιϊν, διότι από ποφ και ωσ ποφ είναι «φρόνιμα» τα φίδια;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΜΒΟΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΚΗΡΤΚΕΙΟΤ 
Θ βαςικι εξωτερικι και εςωτερικι ςθμαςία του Κθρυκείου είναι θ ςυμφιλίωςθ ι 
εναρμόνθςθ και ιςορροπία των αντικζτων, που παριςτάνουν τα δφο αντιμαχόμενα 
φίδια, μζςω τθσ κεντρικισ κατακόρυφθσ ράβδου γφρω από τθν οποία αυτά ελίς-
ςονται. Σο Κθρφκειο παριςτάνει ζτςι και το Νόμο τθσ Σριάδασ (Ενεργθτικι Δφναμθ– 
Πακθτικι Δφναμθ- Εξουδετερωτικι ( ι Εξιςορροπθτικι ) Δφναμθ ι ακόμα το Νόμο 
τθσ Διαλεκτικισ φνκεςθσ των Αντικζτων: 
Κζςθ-Αντίκεςθ-φνκεςθ. το Χριςτιανιςμό ςυμβολίηει τθν «Αγία Σριάδα»: Πατιρ, 
Άγιο Πνεφμα και Τιόσ, με το Άγιο Πνεφμα να αποτελεί τθν Πακθτικι (ι Κθλυκι) 
Αρχι και τον Τιό τθν υμφιλιωτικι Αρχι Πατρόσ και Αγίου Πνεφματοσ. τον Σαοϊςμό 
τθν τριαδικότθτα Γιν ( Πακθτικι ι Κθλυκι Αρχι), Γιανγκ (Ενεργθτικι ι Αρςενικι 
αρχι) και Σαό ( Ενοποιθτικι ι Εξιςορροπθτικι Αρχι ). το επίπεδο των ατόμων αντι-
ςτοιχεί ςτθν τριαδικότθτα του πρωτονίου (κετικό), θλεκτρονίου (αρνθτικό) και νετ-
ρονίου (ουδζτερο). τθν κβαντικι φυςικι εκφράηει το Νόμο τθσ υμπλθρωματικό-
τθτασ ςωματιδίου και κφματοσ. 
τθν Καμπάλα αντιςτοιχεί ςτισ τρεισ τιλεσ του «Δζνδρου τθσ Ηωισ»: Σθν τιλθ τθσ 
Πραότθτασ δεξιά, τθν τιλθ τθσ Αυςτθρότθτασ αριςτερά και τθν Μεςαία τιλθ 
Λςορροπίασ ι υνείδθςθσ ςτο κζντρο. τθν αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία ςυμβολίηει 
τθν Αρχι τθσ Απολλϊνιασ Αρμονίασ ι Μεςότθτασ ανάμεςα ςε δυο άκρα. 
Από τθν μεριά τουσ, τα δφο περιελιςςόμενα γφρω από τθν κατακόρυφθ ράβδο 
φίδια (που παριςτάνουν επίςθσ τθν ζλξθ και τθν άπωςθ ι τον ζρωτα και αντζρωτα 
ι ακόμα τισ δφοσ ςτιλεσ Ηακίν και Μποάη μπροςτά από τθν Πφλθ του Ναοφ των 
Μυςτθρίων, με το μυοφμενο που ειζςρχεται ςτο Ναό ανάμεςά τουσ να παριςτάνει 
τθ Μεςαία τιλθ που τισ εξιςορροπεί ) αντιςτοιχοφν άμεςα ςτθ διπλι ζλικα του 
DNA, του γενετικοφ κϊδικα τθσ ηωισ και ςυςτατικοφ των χρωμοςωμάτων και 
ςχθματίηουν με τισ κουλοφρεσ τουσ «οκτάρια» (ςυγχρόνωσ ςφμβολα του απείρου). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σο Κθρφκειο ςυνδζεται ζτςι με τον αρικμό 8 και αντίςτοιχα με τθν όγδοθ εφίρα 
(ςφαίρα) του Καμπαλιςτικοφ Δζνδρου τθσ Ηωισ, το Χοντ ( ςτθ Βάςθ τθσ Αριςτερισ 
τιλθσ τθσ Αυςτθρότθτασ), που αντιςτοιχεί ςτο ςυγκεκριμζνο Νου, ταιριάηοντασ 
ζτςι τζλεια με τισ ιδιότθτεσ του κεοφ Ερμι, ο οποίοσ επίςθσ αντιςτοιχεί ςε αυτι τθν 
εφίρα. Εςωτερικά τα δφο αυτά φίδια, ελιςςόμενα αντικζτωσ γφρω από τθν κατα-
κόρυφθ ράβδο του Κθρυκείου, δθμιουργοφν 7 ςυνολικά κουλοφρεσ, με τα ςθμεία 
ςυνάντθςισ τουσ να αντιςτοιχοφν ςτα επτά τςάκρασ ι κζντρα του ψυχοφυςικοφ μασ 



(αικερικοφ) δυναμικοφ. Οι κουλοφρεσ επίςθσ των φιδιϊν διατεμνόμενεσ από τθν 
κατακόρυφθ ράβδο δθμιουργοφν το Ελλθνικό γράμμα Φ, ςφμβολο του Χρυςοφ 
Αρικμοφ (1,618). 
φμφωνα με τον Λάμβλιχο, o αρικμόσ 8 είναι ο πρϊτοσ και ο μoναδικόσ κφβοσ μζςα 
ςτθν δεκάδα και ζνασ αρτιάρτιοσ αρικμόσ (το μιςό του είναι επίςθσ άρτιοσ αρικ-
μόσ). Λόγω τθσ ςθμαςίασ του ςτθν μουςικι αρμονία (ογδόθ, οκτάβα) ονομάηετο 
Παναρμόνιοσ και θ οκτάδα Καδμεία από το όνομα τθσ ςυηφγου του Κάδμου Αρμο-
νίασ. Από τισ Μοφςεσ αντιπροςϊπευε τθν Ευτζρπθ (που είναι θ όγδοθ ςτθ κανονικι 
ςειρά). Σον ονόμαηαν επίςθσ Μθτζρα, και Κυβζλθ, γιατί είναι ο κφβοσ του 2, που 
αντιπροςωπεφει κατ” εξοχιν τθ κθλυκότθτα και τθν γονιμότθτα. φμφωνα με το 
Φιλόλαο ο ζρωτασ και θ φιλία, ι θ ςκζψθ και θ φανταςία, ςυναντϊνται ςτα όντα 
που ζχουν ςχζςθ με τον αρικμό 8. 
Σο Κθρφκειο ζτςι, μζςω τθσ αντιςτοιχίασ του με τθν ογδοάδα, παραπζμπει εκτόσ 
από το Νόμο τθσ Σριάδασ, ςτον οποίο ιδθ αναφερκικαμε, και ςτον Νόμο τθσ Οκτά-
βασ, που διζπει και το περιοδικό ςφςτθμα των ςτοιχείων ςτθ Χθμεία, ο οποίοσ όμωσ 
είναι αρκετά πιο ςφνκετοσ για να αναφερκοφμε εδϊ. Οι δφο αυτοί Νόμοι, τθσ 
Σριάδασ και τθσ Οκτάβασ, κεωροφνται εςωτερικά (φιλοςοφικά) ςαν οι ςθμαντικό-
τεροι νόμοι του ςφμπαντοσ. 
Ο Πρόκλοσ ονομάηει τθν Ογδοάδα «αιτία για τθν πρόοδο όλων των πραγμάτων, 
διότι ενϊ θ Εννεάδα ςυγγενεφει με τθ Μονάδα, αφοφ είναι ζνα καινοφργιο Ζνα (Εν-
νεάσ), θ Ογδοάδα ςυγγενεφει με τθ Δυάδα τθσ οποίασ είναι ο κφβοσ». Σζλοσ ο Κζων 
ο μυρναίοσ αναφζρει ότι μερικοί πιςτεφουν ότι οι κεοί που κυβερνοφν τα πάντα 
είναι 8, όςεσ και οι ςφαίρεσ που περιςτρζφονται γφρω από τθ Γθ. 
Από τθν μεριά του, ο Πζτροσ Γράβιγγερ κεωρεί το Κθρφκειο ςαν τθν ςθμαντικότερθ 
παράςταςθ τθσ Ογδοάδασ και παρατθρεί: 
«Σο Κθρφκειο με τα δυο ςυνεςτραμμζνα φίδια γφρω από μια κατακόρυφθ ράβδο 
παριςτάνει τθν πτϊςθ τθσ πρωταρχικισ φλθσ ςτθ ςτακμθτι φλθ τθσ γζννθςθσ και 
τθν κατοπινι επιςτροφι τθσ ςτθν αρχικι πθγι από τθν οποία αυτι απζρρευςε. 
Σα δυο φίδια ςυμβολίηουν τα δυο ρεφματα του πρωταρχικοφ Χάουσ, το πζρασ-
άπειρο, φωσ-ςκοτάδι ι άρρεν-κιλυ. Ο κεντρικόσ λοιπόν άξονασ είναι αυτόσ που 
διαχωρίηει και ςυγχρόνωσ ςυμβιβάηει τα αιωνίωσ αντίκετα και αντιςτοιχεί ςτον 
Άξονα του Κόςμου. 
Θ κακοδικι και ανοδικι αντίςτοιχα κατεφκυνςθ των δυο φιδιϊν ςυμβολίηει επίςθσ 
τισ δυο πφλεσ των θλιοςταςίων και κατ” επζκταςθ τα δυο λειτουργιματα του Ερμι 
ςαν αγγελιαφόρου των κεϊν ςτουσ ανκρϊπουσ και ςαν ψυχοπομποφ, που 
επαναφζρει δθλαδι τισ ψυχζσ ςτθ πθγι από τθν οποία προιλκαν. Όπωσ ο Κφρςοσ 
του Διόνυςου, ζτςι και το Κθρφκειο του Ερμι φαίνεται να αναφζρεται ςτο « Δζνδρο 
τθσ Ηωισ » και ςτο νευρικό ςφςτθμα του ανκρϊπου κατά μικοσ τθσ ςπονδυλικισ 
ςτιλθσ, το οποίο πρζπει να κυριαρχιςει ο μφςτθσ». 
Μερικοί κεωροφν ότι το όνομα «ογδοάσ» προιλκε από το «δυάσ» (εκ-δυάσ, εγ-
δυάσ, ογδοάσ, δθλαδι με μετατροπι του ε ςε ο και του υ ςε ο, αφοφ το 2 ζγινε 
κφβοσ). Ο αρικμόσ 8 ιταν αφιερωμζνοσ επίςθσ ςτο Διόνυςο, που είχε γεννθκεί τον 
8ο μινα. Τπάρχει τϊρα κάποια ςχζςθ μεταξφ Ερμοφ και Διόνυςου μζςω του όφεωσ 
ι δράκοντοσ, αλλά δε κα αναφερκοφμε εδϊ ( για να αποφφγουμε το μακρφτερο 
ςεντόνι… ). 
Άλλοι πάλι ςυνδζουν το Κθρφκειο, μζςω τθσ ςυμβολικισ αντιςτοιχίασ του με το 
γενετικό κϊδικα (DNA), με τθ μάγιςςα Κίρκθ, τθσ οποίασ όλα τα γράμματα του 



ονόματοσ ενυπάρχουν ςε αυτό. Ο λόγοσ τθσ ςφνδεςισ τουσ είναι θ μαγικι ράβδοσ 
τθσ Κίρκθσ, με τθν οποία θ κεά μεταμόρφωςε τουσ ςυντρόφουσ του Οδυςςζα ςε 
γουροφνια, αλλάηοντασ πλιρωσ τθν εξωτερικι τουσ μορφι, αλλά διατθρϊντασ, 
παραδόξωσ, κατά τον Όμθρο, πλιρωσ το ανκρϊπινο μυαλό τουσ. Σο γεγονόσ ότι ο 
Όμθροσ αποκαλεί επίςθσ τθν Κίρκθ «καλλιπλοκάµοιο» και «ευπλόκαµο» κεωροφ-
νται ότι παραπζμπουν ςτθ χριςθ εκ μζρουσ τθσ μιασ «οφειοδοφσ δφναμθσ» και δεν 
αναφζρονται τόςο για τθν κόμμωςι τθσ. 
Θ εμπλοκι του Ερμι και των μαγικϊν δυνάμεων του Κθρυκείου του ςτθν όλθ υπό-
κεςθ υποςτθρίηεται πωσ φαίνεται και από το γεγονόσ ότι εκείνοσ που ζδωςε το 
αντίδοτο του δθλθτθρίου τισ Κίρκθσ ςτον Οδυςςζα δεν ιταν θ κεά Ακθνά, που 
πάντα τον προςτάτευε, αλλά ο κάτοχοσ του Κθρυκείου Ερµισ. Μια ακόμα ςφμπ-
τωςθ ςτθν όλθ υπόκεςθ είναι θ φπαρξθ, ςφμφωνα με τον Όμθρο, τεςςάρων κερα-
παινίδων τθσ Κίρκθσ που παραπζμπουν ζτςι ςτισ 4ρεσ αηωτοφχεσ Βάςεισ του DNA 
(Αδενίνθ, Γουανίνθ, Κυτοςίνθ και Κυμίνθ). 
Σζλοσ μια ακόμα ςθμαντικι ςφμπτωςθ είναι ότι όταν ο Οδυςςζασ πιγε ςτο παλάτι 
τθσ Κίρκθσ με τουσ ςυντρόφουσ του, ζφτιαξαν δφο οµάδεσ με αρχθγοφσ αντίςτοιχα 
αυτόν και τον Ευρφλοχο. Κάκε μια από αυτζσ τισ ομάδεσ πιρε μαηί τθσ 22 άνδρεσ κι 
επομζνωσ μαηί με τουσ αρχθγοφσ τθσ αποτελείτο από 23 άνδρεσ θ κάκε μια. Αυτό 
όμωσ παραπζμπει άμεςα ςτα 23 ηεφγθ χρωμοςωμάτων από τα οποία αποτελείται 
κάκε ςωματικό κφτταρο του ανκρϊπινου οργανιςμοφ (23 από τθ μθτζρα και 23 από 
τον πατζρα). 
Σο ςυμπζραςμα που δίνεται από αυτοφσ που υποςτθρίηουν αυτζσ τισ ςυςχετίςεισ 
είναι ότι όλοσ ο μφκοσ τισ κεάσ Κίρκθσ αναφζρεται ςυμβολικά, μζςα από τθν 
καλυμμζνθ γλϊςςα του μφκου, ςε γενετικά πειράματα μιασ πανάρχαιασ γενετικισ 
μθχανικισ. Σο ίδιο υποςτθρίηεται και ςαν ερμθνεία του μφκου των μεταμορφϊςεων 
του Σειρεςία – πάλι ςε ςχζςθ με τα φίδια και το Κθρφκειο – αρχικά ςε γυναίκα και 
μετά πάλι ςε άνδρα. 
Ο Μφκοσ του Χρυςόμαλλου Δζρατοσ επίςθσ ζχει ζναν κακαρά αλχθμικό ςυμβο-
λιςμό και αντιςτοιχεί ςτθν επιτζλεςθ του Μεγάλου Ζργου. Σο ίδιο μάλιςτα το 
Χρυςόμμαλλο Δζρασ βριςκόταν κρεμαςμζνο ςε ζνα δζντρο που το φφλαγε ζνασ 
δράκοντασ (φίδι). 
Θ Μιδεια επίςθσ και θ Κίρκθ φαίνονται γενεολογικά ςυγγενείσ (ανάλογα με τθ 
μυκολογικι παράδοςθ θ Μιδεια είναι ανθψιά τθσ Κίρκθσ ι αδελφι τθσ). Ο Λάςων 
επίςθσ ( ετυμολογικά «αυτόσ που γιατρεφει» ) μπόρεςε να πάρει το Χρυςόμαλλο 
Δζρασ (να επιτελζςει δθλαδι το Μεγάλο Ζργο ) μόνο με τθν βοικεια τθσ Μιδειασ, 
οι απεχκείσ πράξεισ τθσ οποίασ ζχουν επίςθσ ζναν κακαρά αλχθμικό ςυμβολιςμό. 
Σα φίδια επίςθσ, όπωσ και θ ελιά (τθσ ράβδου του Κθρυκείου), ιταν ςτθν αρχαιό-
τθτα ςφμβολα τθσ Ακαναςίασ (ι ακόμα τθσ Γνϊςθσ και τθσ Αλικειασ) και αυτό μασ 
δίνει τθν υπόδειξθ ότι το κθρφκειο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τον Ερμι όχι 
μόνον για τθν κακοδιγθςθ των ψυχϊν εισ τον Άδθ, αλλά και για τθν ανάςταςθ των 
νεκρϊν ι τθν αποτροπι του κανάτου. Με αυτιν ακριβϊσ τθν ςθμαςία χρθςιμο-
ποιείται ςιμερα ςτουσ τεκτονικοφσ ναοφσ, όπου διαμζςου των διαφόρων μορφϊν 
μφθςθσ ο δόκιμοσ οδθγείται ςτθν αναγζννθςθ και τελικά ςτθν αιϊνια ηωι. 
Δφο βαςικζσ ιδιότθτεσ του φιδιοφ παραπζμπουν ςτθν χρθςιμοποίθςι του ςα 
ςυμβόλου τθσ ακαναςίασ ι ελιξιρίου τθσ ηωισ: θ απόρριψθ κατά τακτά διαςτιματα 
του παλιοφ του δζρματοσ και θ εμφάνιςισ του ζτςι ςα νζου, και το δθλθτιριό του, 



το οποίο ςε κατάλλθλεσ, ελεγχόμενεσ δόςεισ μπορεί να αποτελζςει ιατρικό και 
φάρμακο. Σο ίδιο ακριβϊσ παριςτάνει και θ ράβδοσ του Αςκλθπιοφ. 
Από πολφ παλιά ζτςι το ελιξίριο τθσ ηωισ ςυνδζκθκε με διάφορεσ δθλθτθριϊδεισ 
ουςίεσ και με τα μυςτιρια του κανάτου. τθν μθ ςωςτι κατανόθςθ τθσ αρχαίασ 
μαγικισ φόρμουλασ με τθν βοικεια τθσ οποίασ το δθλθτιριο κακίςταται το 
Παγκόςμιο Φάρμακο ι Πανάκεια οφείλονται οι κάνατοι πολλϊν αρχαίων, αλλά και 
νεότερων αλχθμιςτϊν από τθν κατάποςθ διαφόρων δθλθτθρίων ςτθν προςπάκειά 
τουσ να γίνουν ακάνατοι. 
Οι «Όφεισ» που κατείχαν το μυςτικό τθσ ακαναςίασ ιταν επίςθσ ζνα αλλθγορικό 
όνομα για τουσ αρχαίουσ μυθμζνουσ ι «Δράκοντεσ τθσ οφίασ», οι οποίοι κεωροφ-
νταν ότι κατζχουν τα μυςτικά τθσ Ακαναςίασ. Ανάλογα, οι ινδουιςτικοί οφιοειδείσ 
Νάγκασ, που λζγεται ότι κατζχουν μεγάλθ εςωτερικι γνϊςθ και ςίντισ (ψυχικζσ 
δυνάμεισ) κεωροφνται φφλακεσ των μαγικϊν πετραδιϊν που δίνουν τθν ακαναςία. 
Αξίηει να ςθμειϊςουμε πάντωσ ότι υπάρχουν πολλοί αρχαίοι ελλθνικοί μφκοι που 
ςυνδζονται με δυο φίδια. Για παράδειγμα θ κεά Ιρα ζςτειλε δυο φίδια να πνίξουν 
το βρζφοσ Θρακλι, Θ κεά Ακθνά ζκλειςε τον Εριχκόνιο ςε ζνα κιβϊτιο και ζβαλε ςα 
φφλακεσ δφο φίδια. Ζνα αγαλματίδιο επίςθσ τθσ κρθτικισ Κεάσ Μθτζρασ που 
βρζκθκε ςτο Ανάκτορο τθσ Κνωςοφ, κρατοφςε ςτα χζρια τθσ δφο φίδια. Γενικά το 
φίδι αναφζρεται πάρα πολφ ςυχνά ςα ςφμβολο ςτθν αρχαία ελλθνικι μυκολογία. 
Σο Κθρφκειο χρθςιμοποιείται επίςθσ κατεξοχιν ςτθν Αλχθμεία, ςτεφανωμζνο 
ςυνικωσ εδϊ με τισ δυο φτεροφγεσ ςτθν κορυφι, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςτθν 
παγκόςμια αρςενικι και κθλυκι αρχι που απζρρευςαν από το «Ανεξιχνίαςτο 
Υψοσ» ι τζμμα ( Κζτερ ςτθν Καμπάλα) ςτθν κορυφι τουσ, το αδιάςτατο δθλαδι 
ςθμείο τθσ «Μοναδικότθτασ» ι «Παραδοξότθτα» (singularity) από το οποίο απζρ-
ρευςε ο κόςμοσ ι, αλχθμιςτικά, ςτο Κείο και τον Τδράργυρο ι ακόμα ςτισ δφο 
βαςικζσ αλχθμικζσ διαδικαςίεσ τθσ Διάλυςθσ και τθσ φμπυξθσ (Solve et Coagula), 
ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ εκτζλεςθ του Magnum Opus ( του Μεγάλου Ζργου ) των 
αλχθμιςτϊν ι θ καταςκευι τθσ Φιλοςοφικισ Λίκου. Σα φτερά ςυμβολίηουν επίςθσ 
τθν πτθτικότθτα των ουςιϊν που λαμβάνουν μζροσ ςτθν αλχθμικι διαδικαςία και 
φιλοςοφικά τθν υπζρβαςθ και μεταςτοιχείωςθ του κατϊτερου ςτο Ανϊτερο. 
φμφωνα με τθν εςωτερικι παράδοςθ, θ ςωςτι κατανόθςθ του Κθρυκείου βοθκά 
ςτθν αποκάλυψθ των μυςτικϊν τθσ φφςθσ και ςτθν επίτευξθ μιασ ανϊτερθσ, υπερ-
βατικισ γνϊςθσ και ιδιαίτερα τθσ Ερμθτικισ Φιλοςοφίασ. 
Σο Κθρφκειο του Ερμι αποτελεί επίςθσ ζνα βαςικό ςφμβολο του Αςτρικοφ Φωτόσ ι 
Μεγάλου Μαγικοφ παράγοντα, που αντιςτοιχεί ςτθ μυςτθριϊδθ αλχθμικι ουςία 
Αηϊκ, θ ζλλειψθ τθσ οποίασ κακιςτά ανζφικτο το Μεγάλο Ζργο. 
Σο Αςτρικό Φωσ ςυνδζεται επίςθσ με τθν Εννεάδα και το ςπειροειδζσ ι οφιοειδζσ 
γράμμα κ του Ελλθνικοφ αλφαβιτου, που επίςθσ τθν παριςτάνει, ι ακόμα με τον 
Ερθμίτθ, τθν ενάτθ Κλείδα του Σαρϊ. Και το Κθρφκειο όμωσ ςυνδζεται, λόγω ςχιμα-
τοσ, εκτόσ από τθν τριάδα, και με τθν Εννεάδα, εφόςον τα δυο ςυνεςτραμμζνα 
φίδια παριςτάνουν αλλθλο-ςυμπλεκόμενα τον αρικμό 8 και ο κεντρικόσ ανάμεςά 
τουσ άξονασ (ράβδοσ) τθν μονάδα (8+1=9).  
θμειϊνουμε ακόμα τισ εννζα Μοφςεσ, τισ τρεισ τριάδεσ κοςμογονικϊν κεϊν τθσ 
Ορφικισ Κεολογίασ και ότι τα Μεγάλα Ελευςίνια Μυςτιρια, που αςχολοφνταν με το 
μυςτιριο τθσ ηωισ και του κανάτου, διαρκοφςαν 9 θμζρεσ.. 
 



Σο Κθρφκειο ςυνδζεται ζτςι άμεςα με τθν αλχθμεία, ςτισ παραςτάςεισ τισ οποίασ 
αντιπροςωπεφει πάντα το κεό Ερμι, τον πλανιτθ Ερμι και τον αλχθμικό «Τδράρ-
γυρο», που επθρεάηεται αςτρολογικά από τον πλανιτθ Ερμι και ςε αρκετζσ ξζνεσ 
γλϊςςεσ, όπωσ π.χ. ςτα αγγλικά, ζχει το ίδιο ακριβϊσ όνομα με αυτόν. Σο ίδιο το 
Κθρφκειο αποτελεί επίςθσ ζνα αλχθμικό ςφμβολο τθσ επιτζλεςθσ του Μεγάλου 
Ζργου. 
τθν ανατολικι φιλοςοφία ςυνδζεται με τα τρία αικερικά κανάλια κατά μικοσ τθσ 
ςπονδυλικισ ςτιλθσ: τα δφο πλευρικά Μντα (αριςτερό-ςελθνιακό) και Πιγκάλα (δεξιό 
-θλιακό) και το κεντρικό κανάλι τθσ ουςοφμνα. Από το τελευταίο ανζρχεται θ οφι-
οειδισ δφναμθ τθσ Κουνταλίνθ προσ το κζντρο τθσ κεφαλισ ( Χιλιοπζταλλο Λωτό ), 
μετά τθν αφφπνιςι τθσ ςτο κζντρο Μουλαντάρα ςτθν βάςθ τισ ςπονδυλικισ 
ςτιλθσ. 
Θ Κουνταλίνι, που αναπαφεται ςτθν βάςθ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, είναι θ ενεργει-
ακι πθγι, θ ηωτικι ενζργεια που ενεργοποιεί τα αικερικά (ψυχοφυςικά) κζντρα ι 
τςάκρασ. Θ Μντα, θ Πιγκάλα και θ ουςοφμνα είναι τα ςθμαντικότερα κανάλια μζςω 
των οποίων κυλάει θ αφυπνιςμζνθ, μετά από κατάλλθλθ γιογκικι άςκθςθ, ενζργεια 
τθσ Κουνταλίνι.. 
 
Σο Κηρύκειο Πηνίο 
Σο κθρφκειο πθνίο αποτελείται από ζνα ςυνθκιςμζνο μονωμζνο χάλκινο ςφρμα 
περιελιγμζνο ςτθν μορφι μιασ διπλισ ζλικασ γφρω από ζνα πυρινα ςιδιρου. 
Τποςτθρίηεται ότι το πθνίο αυτό όταν τροφοδοτθκεί με ζνα ρεφμα υψθλισ 
ςυχνότθτασ δείχνει να παραβιάηει τουσ βαςικοφσ νόμουσ του θλεκτρομαγνθτιςμοφ. 
Ι πρϊτθ βαςικι του ιδιότθτα είναι ότι, διαφορετικά από ζνα ςυνθκιςμζνο πθνίο, 
ζχει μθδενικι εμπζδθςθ.  
Όταν τροφοδοτθκεί ζτςι με θλεκτρικι ενζργεια δε κερμαίνεται.. 
Θ δεφτερθ ιδιότθτά του είναι ότι ζχει άπειρο ςυντονιςμό. Διαφορετικά από ζνα 
ςυνθκιςμζνο πθνίο το οποίο ςυντονίηεται κυρίωσ ςτθ φυςικι κεμελιϊδθ ςυχνότθτά 
του και αςκενικά ςτθν δεφτερθ ι τρίτθ αρμονικι, το κθρφκειο πθνίο μπορεί να 
ςυντονίηεται ιςχυρά ςε οποιοδιποτε αρικμό τυχαίων ςυχνοτιτων. 
Σο ςιμα επίςθσ που λαμβάνεται με ζνα τζτοιο πθνίο δεν μπορεί να ανιχνευκεί από 
μια τυπικι ςυςκευι ελζγχου ραδιοςυχνότθτασ. Πολλοί ραδιοεραςιτζχνεσ και θλεκ-
τρονικοί που ζχουν χρθςιμοποιιςει κθρφκεια πθνία ζχουν μπερδευκεί αρκετά με 
αυτά. Ζνασ ραδιοεραςιτζχνθσ ανακάλυψε ότι με δφο τζτοια πθνία, το ζνα χρθςιμο-
ποιοφμενο ςαν πομπόσ και το άλλο ςαν δζκτθσ, το δεφτερο δε κα ςυνελάμβανε το 
ςιμα από το πρϊτο, εκτόσ και αν ιταν εντελϊσ ευκυγραμμιςμζνο με το άλλο. Για να 
μεταδοκεί το ςιμα θ ευκυγράμμιςθ ζπρεπε να είναι τόςο ακριβισ όςο αυτι τθσ 
ακτίνασ ενόσ λζιηερ. 
Μερικοί ερευνθτζσ ζχουν επίςθσ αναφζρει διάφορα απρόςμενα παράξενα αδρα-
νειακά αποτελζςματα ςε ςχζςθ με αυτά τα πθνία. Με τον ενεργοποίθςθ ενόσ 
κθρφκειου πθνίου με παλμικζσ εκριξεισ μικροκυματικισ ςυχνότθτασ, αυτό άρχιςε 
να εκτελεί μικρζσ αναπθδιςεισ από το ζδαφοσ. Σο γιατί πθδοφςε ζτςι ι γιατί δείχνει 
τα άλλα παράξενα φαινόμενα που του αποδίδονται δεν μπορεί να εξθγθκεί από τθν 
κλαςςικι θλεκτρομαγνθτικι κεωρία και κα πρζπει να αποδοκεί ςτο πεδιακό 
αποτζλεςμα που παράγεται από το μοναδικό τρόπο περιζλιξισ του. 
 


