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Baphomet - ο Μενδήςιοσ Τράγοσ  
Λζγεται ότι αυτι θ λζξθ ίςωσ προζρχεται από τθν παλιά Γαλλικι λζξθ Mahomet που 
είναι θ διαςτρζβλωςθ τοφ ονόματοσ τοφ προφιτθ Μωάμεκ ( Mohammed ), ενϊ 
άλλοι ιςχυρίηονται ότι προζρχεται από τθν Αραβικι abufihamet που ςθμαίνει « 
Πατζρασ τισ Κατανόθςθσ ». 
Το πικανότερο είναι ότι προζρχεται από το Baphe που ςθμαίνει αναδφομαι και το 
Mete που ςθμαίνει γνϊςθ.  
Βλζπε και ςτα κάτωκι ςυγγράμματα ςτο κεφάλαιο περί Baphomet : 
1. « Royal Masonic Cyclopaedia » vol. I - Keneth Mackenzy 
2. « The Secret Language of Symbols » ( 1994 ) - David Fontana 
Ο Α.Ε. Waite γράφει ςτο Mysteries of the Magic ► ότι αν διαβάςουμε τθν λζξθ 
κατά τον εβραϊκό τρόπο ανάγνωςθσ ( ιτοι εκ δεξιϊν προσ τα αριςτερά), δθλαδι 
Tem.o.h.p.ab, λαμβάνουμε τθν Λατινικι πρόταςθ «TEMpli Omnium Hominum Paces 
ABbas » που ςθμαίνει : « ο Πατιρ τοφ Ναοφ τισ Ειρινθσ όλων τϊν ανκρϊπων ».  
Υπό τισ οργανϊςεωσ Ο.Τ.Ο.► ελιφκθ θ γραφι αυτι ΤΕΜ.Ο.Η.Ρ.ΑΒ.  
Ζνασ άλλοσ αποκρυφιςτισ ο Joseph von Hammer ερμθνεφει τθν λζξιν Μπαφομζτ ωσ 
παραγραφι τοφ BAPTIMU5 ιτοι βάπτιςισ ι Μφθςισ είσ τθν Σοφία. 
Δυςτυχϊσ, για τον περιςςότερο κόςμο θ τραγοκζφαλθ αυτι εικόνα είναι ο Διάβο-
λοσ, κάτι που δεν ιςχφει όμωσ !  
Κατά τθν διδαςκαλία τισ Μεγάλθσ Εκνικισ Στοάσ τισ Γερμανίασ ( GLL, χριςτιανικόσ 
τφποσ ) όπου ο Μπαφομζ παίηει κάποιο 
ρόλο, θ ορκι γραφι είναι BAFFOMETUS καί ςθμαίνει " τον άνκρωπον μζ το γζνιον " 
εκ του Ιταλικοφ Μπαφίλ " γζνιον " καί ςυμβολίηει τθν "Παγκόςμιο Ψυχή". Kατά τον 
Theodor Reuss ( Ο.T.O. ) ο Μπαφομζτ ςθμαίνει τθν Φφςθ, το ανδρόγυνο ον, το πυρ, 
τθν κακαρι Ακάςα, τον αζρα, τθν πνοι του ουρανίου Ναοφ, το φδωρ, τθν ηϊςα 
ψυχι καί τθν ουςία τισ Γισ. 
Ο Μπαφομζ παριςτάνει όλα αυτά τα ςτοιχεία καί αυτιν τθν Πεμπτουςία, διότι είναι 
θ υλικοποίθςθ, το αντικατόπτριςμα τοφ Δθμιουργοφ. 
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Αν μελετιςει κανείσ προςεχτικά το ζργο τοφ Eliphas Levi, κα δει πωσ είναι ζνα 
ιερόγλυφο τισ εργαςίασ με το Αςτρικό Φωσ, ζνασ όροσ-κλειδί ςτθν φιλοςοφία τοφ 
Eliphas Levi. Το Αςτρικό Φωσ ► είναι το αφανζσ, λεπτοφυζσ ρευςτό που διαχζει τα 
πάντα, το μζςον δια του οποίου εντυπϊνονται οι ςκζψεισ και μζςου τοφ οποίου τα 
φαινόμενα μποροφν να επθρεαςτοφν. Για τον Eliphas Levi λοιπόν είναι θ βάςθ κάκε 
μαγικισ εργαςίασ και, για να μπορζςει κανείσ να χειριςτεί το Αςτρικό Φωσ, κα πρζ-
πει να ιςορροπεί ανάμεςα ςτισ δυνάμεισ και τισ πολικότθτεσ που τον περιβάλουν.  
Και αυτιν ακριβϊσ τθν ιςορροπία είναι που παριςτάνει θ εικόνα τοφ Μπαφομζτ ! 
Ο τράγοσ ο οποίοσ παρίςταται ςτθν εικόνα, φζρει επί τοφ μετϊπου το ςθμείον τοφ 
πενταγράμμου, με τθν μία ακτίνα προσ τα άνω, πράγμα το οποίο αρκεί δια να μασ 
κάνει να αντιλθφκοφμε ότι πρόκειται περί φωτεινοφ εμβλιματοσ. Ο τράγοσ ςυμβο-
λίηει τθν χονδροειδι, γειωμζνθ φφςθ – προςζξτε, όμωσ, τα αγγελικά του φτερά, που 
παραπζμπουν ςτθν ουράνια φφςθ. Ζχει γυναικεία ςτικθ, αλλά ανδρικό φαλλό. Τα 
τζςςερα ςτοιχεία δθλϊνονται με τισ οπλζσ που ακουμπάνε τθν υδρόγειο ( γθ ), τα 
λζπια ψαριοφ ςτθν κοιλιά ( νερό ), τα φτερά ( αζρασ ) και τον πυρςό ςτο κεφάλι ( 
φωτιά ). Το ςκοτάδι και το φωσ, επίςθσ, εμφανίηονται ςτθν εικόνα, μζςα από τθν 
μαφρθ και τθν λευκι ςελινθ, αλλά και τα δίχρωμα ερπετά που τυλίγονται ςτο 
φαλλό, ςχθματίηοντασ το ερμθτικό Κθρφκειο. Τι ςθμαίνουν, όμωσ, οι λζξεισ που 
διαβάηουμε ςτα μπράτςα του ;  Εδϊ βρίςκεται ουςιαςτικά το κλειδί για τθν χριςθ 
τοφ Αςτρικοφ Φωτόσ… Η ερμθτικι κατεφκυνςθ τϊν χεριϊν και το αλχθμικό Solve-
Coagula δείχνουν τον τρόπο χειριςμοφ τοφ αικερικοφ ρευςτοφ. 
Πρϊτα το Φωσ κα πρζπει να ακινθτοποιθκεί και να ςυμπυκνωκεί ( coagula ) και 
ςτθν ςυνζχεια, να προβλθκεί ωσ ζνα κφμα ενζργειασ ( solve ). Προςζξτε εδϊ όμωσ 
μια ακόμθ πολφ ςθμαντικι λεπτομζρεια – ςτον Μπαφομζτ τοφ Levi, ςτθν κζςθ τοφ 
τρίτου ματιοφ, υπάρχει ζνασ πεντάκτινοσ αςτζρασ που δθλϊνει τθν κυριαρχία τισ 
κελιςεωσ επάνω ςτο Αςτρικό Φωσ. Τι μπορεί να ςθμαίνουν όλα αυτά; Μα φυςικά 
το γεγονόσ πωσ για τον ζλεγχο του κοςμικοφ ρευςτοφ απαιτοφνται μζκοδοι 
κατευθυνόμενου οραματιςμοφ ►, όπωσ οι τεχνικζσ που διδάςκονται ςτθν Τάντρα 
και γενικά θ κατάλλθλθ χριςθ τθσ φανταςίασ.  
Τϊρα καταλαβαίνετε γιατί τόςοι πολλοί καλλιτζχνεσ αςχολοφνται με τον εςωτερι-
ςμό : ο πατζρασ τθσ χαοτικισ μαγείασ Austin O. Spare, ο ιδρυτισ του Thee Temple 
ov Psychick Youth, Genesis B. P- Orridge, ο διάςθμοσ ςυγγραφζασ κόμιξ Allan 
Moore, ο χαοςοφιςτισ Orryelle Defenestrate-Bascule και πάρα πολλοί άλλοι.  
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THE BAPHOMET ( Carl Karlosn-Weimann ) ► 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BAPHOMET MAGIE ( Walter Jantschik ) ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SATANISM – A SOCIAL HISTORY ► 
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