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I 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Στο Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα μελετώνται και 
συζητώνται διάφοροι στοχαστές το έργον των οποίων 
συναπαρτίζει την πολύπτυχο και πολυσύνθετο Εθνικιστική 
Κοσμοθεώρηση. Σε αυτήν την προσπάθεια  σπουδαιότατο 
αντικείμενο αποτελεί η υπέρπυκνη σκέψη του διδασκάλου 
Έβολα, ο οποίος επισημαίνει, καταγγέλει και αποδοκιμάζει 
τα σηπόμενα και φθίνοντα χαρακτηριστικά του συγχρόνου 
κόσμου, χρησιμοποιών ως «κανονιστική αρχή»  του  την 
Παράδοση.  

 
Ο Έβολα υπήρξεν ένας από τους μεγάλους 

«κατηραμένους» διασήμους του 20ου  αιώνος. Ένας Σικελός 
βαρώνος ο οποίος έζησε στην Ρώμη, εσπούδασε μηχανική 
αλλά ουδέποτε απεφοίτησε. Υπηρέτησε ως δόκιμος 
αξιωματικός πυροβολικού κατά τον Πρώτο Μεγάλο Πόλεμο. 
Στην συνέχεια κατέστη μια σημαντική προσωπικότης στον 
ντανταϊσμό και σε άλλα μεταπολεμικά ριζοσπαστικά 
καλλιτεχνικά κινήματα. Επειραματίσθη με την χρήση 
παραισθησιογόνων ουσιών. Όμως, ίσταται αείμνηστος ως 
μελετητής της ερμητικής Παραδόσεως, ως δρων 
αποκρυφιστής και ως απολογητής της Ελευθέρας, 
αντιαμερικανικής και αντισοβιετικής, Ευρώπης. Βεβαίως, 
ήταν επίσης ένας εξόχως σημαντικός θεωρητικός της 
Συντηρητικής Επαναστάσεως. 

 
Ο Έβολα συνεβούλευε αλλά και επέκρινε το 

καθεστώς του Μουσολίνι, από την αρχήν έως του τέλους 
του, ουδέποτε καταστάς μέλος του «Εθνικού Φασιστικού 
Κόμματος». Ο ίδιος ο  Μουσολίνι ομιλούσε πάντοτε για τον 
Έβολα με βαθύ σεβασμό και παρεδέχετο τις μαγικές του 
δυνάμεις. Στην εθνικοσοσιαλιστική  Γερμανία, ο Έβολα 
επισήμως ευρίσκετο σε ουδετέρα δυσμένεια, αλλ’ όμως 
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διέθετε ικανή επιρροή. Ένας ρωσικός βομβαρδισμός 
κατέστησε μονίμως παραπληγικό τον μεγάλο στοχαστή στο 
τέλος του πολέμου, ενώ διενεργούσε έρευνες γιά την 
ιστορία των μυστικών εταιρειών, προς χάρη των SS, στην 
Βιέννη. Μετά τον πόλεμο εθεωρήθη ως η κατ’ εξοχήν 
«παρασκηνιακή δύναμη» στο διεθνές εθνικιστικό δίκτυο, για 
το οποίον ανέπτυξε περαιτέρω την θεωρία του περί ενός 
αντισυμβατικού εθνικιστικού αναρχισμού της «αμέσου 
δράσεως», ως ένα είδος πνευματικής μυήσεως. Πράγματι, 
όποιος προτάσσει οιοδήποτε πνευματικό επιχείρημα για την 
καταστροφή του συγχρόνου, ψευδο-επιστημονικού και 
καπιταλιστικού κόσμου, επαναλαμβάνει (σε άλλοτε άλλον 
βαθμό) ενσυνειδήτως ή ασυνειδήτως, μερικά από τα 
θεμελιώδη επιχειρήματα του Έβολα. 

 
Η «Εξέγερση εναντίον του σύγχρονου κόσμου» 

αναφέρεται συνήθως ως η καλυτέρα γενική εισαγωγή στην 
εβολιανή σκέψη. Γενικώς, οι ιδέες του Έβολα αποτελούν 
μιαν αριστοκρατική προσαρμογή της φιλοσοφίας της 
Παραδόσεως του Ρενέ Γκενόν. Στο πλαίσιον αυτό, η εν 
λόγω Παράδοση δεν είναι απλώς η ιστορική κληρονομία της 
Δύσεως, ούτε μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, αλλά μάλλον η 
κληρονομία των αρχετύπων μορφών της κοινωνίας, του 
κράτους και της πνευματικότητος. Ο Έβολα χρησιμοποιεί 
συγκεκριμένες ιστορίες και συγκεκριμένους μύθους κυρίως 
για να απεικονίσει αυτές τις ιδανικές μορφές. Το 
αποτέλεσμα δεν είναι τόσον διαφορετικό από τα 
διαπολιτισμικά συγκροτήματα τα οποία παρήχθησαν  από 
τον Ελβετό Καρλ Γκούσταφ Γιούνγκ (1875-1961) και τον 
Ρουμάνο Μιρτσέα Ελιάντε (1907-1986). Αυτή η συγκριτική 
μέθοδος είναι ανοικτή στην κριτική, αλλά η χρήση της από 
τον Έβολα είναι τόσον προσιτή όσον και εκείνη του μεγάλου 
Αμερικανού θρησκειολόγου και μυθολόγου Τζόζεφ Τζων 
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Κάμπελ (1904-1987) περί των λειτουργιών και της εξελίξεως 
των μύθων.  

 
Σε γενικές γραμμές, η «Εξέγερση εναντίον του 

συγχρόνου κόσμου» είναι εν πολλοίς φειδωλή σε 
κειμενογραφικές και βιβλιογραφικές αναφορές. Ωστόσον, 
ορισμένες αυθεντίες που αναφέρει ο συγγραφεύς είναι 
αρκούντως οικείες. Επί παραδείγματι, αναφέρεται ο πολύς 
Ελβετός Γιόχαν Γιάκομπ Μπαχόφεν  (1815-1817) για την 
μητριαρχική φύση του προ-Αρίου κόσμου και ο εξαίρετος 
Γάλλος Νουμάς Φυστέλ ντε Κουλάνζ (1830-1889) για την 
τελετουργική νομιμότητα της αρχαίας ρωμαϊκής τάξεως των 
ευγενών. Οι αναφορές του Έβολα δεν είναι πάντοτε τόσον 
ορθολογικώς  έγκυρες όσον θα επιθυμούσε κανείς από 
πλευράς της συγχρόνου μας «λογιστικής» επιστήμης, αλλά 
εξ αρχής μας έχει δηλώσει εμφατικώς και σαφέστατα πως 
δεν ενδιαφέρεται για μιαν απλή φαινομενικότητα, για την 
οποιανδήποτε σωρεία λογικώς αποδεκτών επιχειρημάτων : 
Κατ’ αυτόν, οι θρύλοι συχνότατα εμπεριέχουν την πλέον 
σημαντικήν αλήθεια. 

 
Ο Έβολα ισχυρίζεται ότι το «αποκαλυπτικό» 

στοιχείον ελαχίστη έχει χρησιμότητα, το θεωρεί δε ως 
παράδειγμα πνευματικού εκφυλισμού, τόσον οχλοκρατικού 
όσον και δαιμονικού χαρακτήρος. Επίσης έχει ελαχίστη 
χρησιμότητα η αρχή της ιστορικής αιτιοκρατίας, ούσα 
γέννημα του ορθολογικού προσδιορισμού. Γιά αυτόν, ότι 
συμβαίνει στην ιστορία είναι (τουλάχιστον κατά προσέγγιση) 
το αποτέλεσμα της θελήσεως κάποιου. Παρόλα αυτά, δεν 
ημπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι, αυτό το βιβλίον 
περιγράφει ένα «θέσμιο πρότυπο», ένα «μοντέλο» ιστορίας 
κατά το οποίον ο σύγχρονος κόσμος ευρίσκεται στο τέλος 
μιας σκοτεινής περιόδου, στο τέλος του «Kali Yuga». Ο 
συγγραφεύς μας προσφέρει την ελπίδα, όχι όμως και την  
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διαβεβαίωση, ότι οι εκλεκτοί ημπορούν να διέλθουν άτρωτοι 
δια μέσου της τελικής καθολικής καταρρεύσεως. Θα 
ημπορούσαν μάλιστα στην επομένη δημιουργία να 
επιτύχουν την θεοειδή φώτιση. 

 
Ένας τρόπος προσεγγίσεως της «Εξεγέρσεως 

εναντίον του συγχρόνου κόσμου» είναι η μελέτη της ως μιας 
ευαναγνώστου εκδοχής του «Μύθου του 20ου αιώνος» του 
Αλφρέδου Ρόζενμπεργκ (1893-1946). Οι συγγραφείς 
αμφοτέρων των βιβλίων ήσαν κοσμοθεωρητικοί αναλυτές 
και μυθογράφοι  ολοκληρωτικών κυβερνήσεων, ο μεν 
Ρόζενμπεργκ γιά τους Γερμανούς εθνικοσοσιαλιστές ο δε 
Έβολα για το μουσολινικό καθεστώς. Τόσον ο Ρόζενμπεργκ 
όσον και ο Έβολα είχαν αμφίσημες και διφορούμενες 
σχέσεις με τις κυβερνήσεις τους. Ο Ρόζενμπεργκ ηγνοήθη 
συχνά ως εκκεντρικός, αντιχριστιανός,  μισάνθρωπος και 
άκαμπτος φανατικός. Ο Έβολα μερικές φορές εξεδήλωσε 
ουσιαστική και φανερά αντίθεση προς το καθεστώς, 
ιδιαιτέρως στην έμμονο προσπάθειά του να ορίσει την 
«φυλή» πρωτίστως ως πνευματική ιδιότητα εκφραζομένη 
από τις ελίτ. Παρά το ότι  ο Ρόζενμπεργκ και ο Έβολα 
διαφέρουν σε πολλά σημεία της κοσμοαντιλήψεώς τους, τα 
μυθολογικά συστήματα τα οποία διατυπώνουν και 
αρθρώνουν συγκροτούν αμφότερα μιαν ιδιαιτέρα πτυχή της 
συγχρόνου «θεοσοφικής»* παραδόσεως. Σημειωτέα εδώ, 
για αμφοτέρους τους σπουδαίους στοχαστές, η μείζων 
σημασία της απωτάτης καταβολής των Αρίων - 
Ινδοευρωπαίων και η ενδεχομενική συσχέτισή της με την 
Ατλαντίδα. 

 
[*«Θεοσοφικής» παραδόσεως όχι υπό την στενήν 

έννοιαν, δηλαδή όχι ως παραδόσεως ανηκούσης στην 
αποκρυφιστική σύλληψη της Έλενας Πετρόβνας 
Μπλαβάτσκυ, (ιδρυτρίας της Θεοσοφικής Εταιρείας), αλλά  
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παριστώσης  την   πολυεπίπεδο και πολυσύνθετο  συλλογή 
μυστικιστικών και αποκρυφιστικών Αρίων προ-χριστιανικών 
φιλοσοφιών που αφορούν και  αναζητούν την άμεσο γνώση 
των μυστηρίων της ζωής και της φύσεως, ιδιαιτέρως δε της 
προελεύσεως και του σκοπού του σύμπαντος, καθώς και της 
φύσεως της θεότητος. Η (ευρέως νοουμένη) αυτή 
«ινδοευρωπαϊκή θεοσοφία» αποτελεί μέρος του Δυτικού 
εσωτερισμού, πιστεύει δε ότι η κρυμμένη γνώση και η 
λησμονηθείσα σοφία του αρχαίου παρελθόντος προσφέρουν 
μια πορεία «επ-αναστάσεως», μιαν οδό προς την φώτιση και 
την Αλήθεια. Το επίθετον «θεόσοφος» ήτοι «σοφός εντός 
των θείων πραγμάτων» απεδόθη αρχικώς από τον 
Ιάμβλιχον («Περί των Μυστηρίων» 7.1) στους Ινδούς 
«γυμνοσοφιστές», δηλαδή στους γιόγκις.] 
 

Το βιβλίον χωρίζεται σε δύο μέρη : «Ο Κόσμος της 
Παραδόσεως» και «Η Γένεση και το Πρόσωπο του 
Συγχρόνου Κόσμου». Το πρώτον αφορά κυρίως στην 
περιγραφή των αρχετύπων, τα οποία ως συστατικά του 
«Είναι» «πληροφορούν» αενάως το «Γίγνεσθαι», 
σχηματίζουν, μορφοποιούν και «ειδο»-ποιούν τον κόσμο και 
την ιστορία. Το δεύτερον μέρος περιγράφει τον τρόπο με 
τον οποίον οι μορφές αυτές εφθάρησαν με την πάροδο του 
χρόνου, αλλά και πλαίσιον εντός του οποίου επήλθαν ολίγες 
περιστασιακές αναβιώσεις της «παραδόσεως», που 
ενδιαφέρουν εντόνως τον συγγραφέα. Το πρώτον ήμισυ 
είναι περισσότερον ευλογοφανές, εύλογο αλλά  και 
ενδιαφέρον. Το «Πολικό» και το «Ατλάντειο» παρελθόν το 
οποίον περιγράφει στο δεύτερον μέρος είναι περισσότερον 
μυθογραφικό. Ο απολογισμός και η ανάλυσή του για τα 
πλέον ιστοριογραφικά και «ρεαλιστικά» μέρη της ιστορίας 
θα προκαλέσουν ενδεχομένως πολλούς αναγνώστες ως 
προκατειλημμένες και μεροληπτικές  τάσεις. Όμως τα 
πολυποίκιλα, βαθέα και εκτεταμένα στοιχεία του 
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συστήματος του Έβολα, αξίζει (τουλάχιστον) να εξετασθούν 
λεπτομερώς.   

 
Συνεπώς,  η παρούσα παρουσίαση του magnum 

opus του, «Εξέγερση εναντίον του συγχρόνου κόσμου»,  
απεφασίσθη να  γίνει τμηματικώς σε τέσσαρα τεύχη (δύο 
ανά έκαστο μέρος του βιβλίου) με την προσήκουσα 
συνοδεία καταλλήλων ερμηνευτικών και πληροφοριακών 
υποσημειώσεων του μεγάλου συγγραφέως, αλλά και 
ποικίλων μελετητών του έργου του. Γιά την μετάφραση 
εχρησιμοποιήθησαν οι ιταλικές εκδόσεις του «Rivolta contro 
il mondo moderno» (η αρχική των εκδόσεων Hoepli, 1934, 
Μιλάνο και η 4η διορθωθείσα έκδοση των εκδόσεων 
Mediterranee, 1998, Ρώμη). [Επεσκοπήθησαν επίσης –γιά 
υποστηρικτικούς λόγους  μελέτης ιδιαιτέρων αποδόσεων  
των εννοιών και εστιάσεως σε  διαφορετικές  υποσημιώσεις- 
οι γερμανικές  εκδόσεις («Erhebung wider die modern 
Welt», εκδόσεις Deutsche Verlags-Anstalt, 1935, Βερολίνο – 
Στουτγκάρδη και η αναθεωρηθείσα «Revolte gegen die 
moderne Welt», Arun-Verlag, 1997, Ενγκέρντα), η γαλλική 
«Révolte contre le monde moderne», εκδόσεις «L'Âge 
d'Homme», Παρίσι-Λωζάννη, 1992 και η αγγλική/ 
αμερικανική «Revolt against the Modern World : Politics, 
Religion, and Social Order in the Kali Yuga», εκδόσεις Inner 
Traditions International, 1995, Ρότσεστερ]. Το παρόν 
αποτελεί το πρώτο τεταρτημόριο του σπουδαίου 
πονήματος.  

 
Ο αναγνώστης ας εγκύψει, απολαμβάνων την  

εργώδη και  θαυμαστή του ανάπτυξη.                                                                   

Α. Κωνσταντίνου 
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ΑΔΡΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

«Πρέπει να ληφθεί υπόψη τούτος ο περιορισμός: Ότι 
πρόκειται να πώ, δεν αφορά στο συνηθισμένο 
άνθρωπο των ημερών μας! Αντίθετα έχω κατά νου τον 
άνθρωπο που ενώ έχει εμπλακεί με το σημερινό κόσμο, 
ακόμη και στα πιό προβληματικά και παροξυσμικά 
σημεία του, ενδόμυχα δεν ανήκει σ’ έναν τέτοιο κόσμο, 
ούτε θα ενδώσει σ’ αυτόν. Ουσιαστικά αισθάνεται τον 
εαυτό του ν’ ανήκει σε μια διαφορετική φυλή απ’ αυτήν 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των συγχρόνων του» -  

«Cavalcare la tigre» - 1961 
 
Ο πολυμαθής Βαρώνος Ιούλιος Καίσαρας Ανδρέας Έβολα 
(Baron Giulio Cesare Andrea Evola), γεννήθηκε στη Ρώμη 
από μιά Σικελική οικογένεια ευγενών στις 19/5/1898 και 
πέθανε στην ίδια πόλη στις 11/6/1974. Όπως θα 
παραδεχθεί ο ίδιος μέσα από τα κείμενά του, οι πολιτικές, 
κοσμοθεωρητικές και φιλοσοφικές του θέσεις 
διαμορφώνονται κυρίως υπό την επίδραση τεσσάρων 
πνευματικών δημιουργών: του Φρειδερίκου Νίτσε, προφήτη 
του υπερανθρώπου και της νέας αριστοκρατίας, του Όττο 
Βάϊνινγκερ εμπνευστή της ιδέας της ανδρείας υπό το 
πρίσμα της μεταφυσικής, του θεμελιωτή της «φιλοσοφίας 
της ιστορίας» Τζιαμπατίστα Βίκο, αλλά και του Κάρλο 
Μικελστέτερ του τραγικού τελειοθήρα αυτόχειρα, αναζητητή 
του Απολύτου και κήρυκα της συνειδητής αφοβίας. 
 
Η αναζήτηση του Απολύτου τον οδηγεί στην ανάγκη να 
εξερευνήσει και ν’ ανακαλύψει μέσα στο Εγώ, την αληθή 
Φύση, την συνεκτική ύπατη Αρχή και τον καθολικό Νόμο. 
Την εποχή εκείνη δημοσιεύονται τα πρώιμα έργα του: 
«Δοκίμια περί του μαγικού ιδεαλισμού» και η «Θεωρία 
του απολύτου ατόμου». Τα κείμενά του αυτά έχουν ως 



VIII 

εμφανή κοινή τους αφετηρία, τα διαχρονικά διδάγματα του 
Γερμανικού Ιδεαλισμού. 
 
Ο Έβολα ξεκίνησε επίσης να μελετά συστηματικά 
μυστικισμό και μεταφυσική. Διαπίστωσε την ύπαρξη μιάς 
κοινής πραγματικότητας στις μυστικές παραδόσεις της 
Ανατολής και της Δύσης και στα 1927 ίδρυσε την δική του 
μαγική τάξη, την ομάδα της «Ρωμαϊκής Παγκοσμιότητας» 
[Grupo per la Universalita Romana – (Gr)UR].  
 
Μετά την κατάληψη της εξουσίας το 1922, με την πάροδο 
των ετών το φασιστικό καθεστώς καθίσταται παντοδύναμο. 
Ο Έβολα αρνείται διακριτικά αλλά και επίμονα την 
ταυτότητα του κόμματος, όμως συνεχίζει να τάσσεται 
ανεπιφύλαχτα υπέρ της αναγκαιότητας της «Εθνικής 
Επανάστασης» του Οκτωβρίου. Συνεργάζεται με τον 
Ρομπέρτο Φαρινάτσι στο περιοδικό «Φασιστικό Καθεστώς» 
(«Regime Fascista»), από το 1934 έως το 1943, 
αναπτύσσει πολύ στενές σχέσεις με τα μέλη του πρωσικού 
Herrenklub, δείχνει ενθουσιώδες ενδιαφέρον και 
παρακολουθεί από κοντά την ανάπτυξη των SS, που όπως 
έγινε γνωστό προορίζονται να δημιουργήσουν την 
πνευματική και βιολογική elite του Τρίτου Ράϊχ. 
 
Στα 1934 κυκλοφορεί το σπουδαιότερο από τα έργα του, με 
τίτλο «Εξέγερση ενάντια στον σύγχρονο κόσμο». Μέσα 
από τις σελίδες του έργου παρουσιάζεται προφητικά η 
αναπόφευκτη επερχόμενη σύγκρουση μεταξύ του 
«Παραδοσιακού» και του «Σύγχρονου» κόσμου. «Στο 
συμπαντικό χάος για μια φορά ακόμα αντιπαρατίθεται η 
κοσμική τάξη. Η κυριαρχία των μαζών και η ηγεμονία 
της οικονομίας συγκρούονται μ’ εκείνες τις φωτεινές και 
ηρωϊκές αξίες που είναι ακόμη σε θέση να εντοπίσουν, 
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να κατανοήσουν και να καθοδηγήσουν την σκοτεινή 
ουσία του όχλου». 
 
Το 1936 εκδίδεται το έργο του «Τρεις Απόψεις του 
Εβραϊκού Προβλήματος». Ακολουθεί το 1938 «Ο Μύθος 
του Αίματος», ενώ το 1941 εκδίδεται η «Σύνθεση του 
Δόγματος της Φυλής». 
 
Αν και γεννημένος καθολικός, o Έβολα βρέθηκε σε μόνιμη 
και βαθειά διαφωνία με το φασιστικό καθεστώς γιά την 
πολιτειακή συμφωνία με το Βατικανό, αλλά ακόμη και σ’ ό,τι 
διαπίστωσε στην μαζική, προλεταριακή φύση του φασισμού, 
τον οποίο θεώρησε ως πλήρως δημοκρατικό σύστημα. Ναι 
μεν δομημένο σε μιαν αρτιότερη πολιτειακή μορφή απ’ ότι 
το «γερασμένο μασσωνοδημοκρατικό καθεστώς», αλλά 
στην πραγματικότητα ανάλογου δημοκρατικού χαρακτήρα. 
Η άποψη ζωής του Έβολα υπήρξε πάντα αριστοκρατική, 
μόνον δε εκλεκτικά και περιστασιακά συγκλίνουσα με 
ορισμένες πτυχές του φασισμού. 
 
Επίσης ο μεγάλος διανοητής βρισκόταν σε ισχυρή διαφωνία 
με τον «συλλογικό φυλετισμό» της εθνικοσοσιαλιστικής 
Γερμανίας, καθώς θεωρούσε αυτόν τον ατελή φυλετισμό, 
νηπιακό, ελειμματικό και απλοϊκό. Παρά την σχετική του 
επιφύλαξη ο Έβολα έλπιζε να βρεί «κοινό τόπο» με τα πιό 
ακραία παγανιστικά στοιχεία του εθνικοσοσιαλιστικού 
κράτους και της εθνικοσοσιαλιστικής διανόησης και 
πραγματοποίησε μιαν ευρεία σειρά διαλέξεων στο 
γερμανικό Ράϊχ. Απώτερος στόχος του ήταν να καθιερώσει 
μια «διεθνή αδελφότητα ιπποτών, οι οποίοι θα 
αποκαθιστούσαν την Παράδοση και την Ιπποσύνη». Ο 
Έβολα απέκτησε μιαν αληθινή ελπίδα γιά το μέλλον, 
διαπιστώνοντας ότι τα SS μπορούσαν πράγματι ν’ 
αποτελέσουν μιά τέτοια νέα ευρωπαϊκή ιπποσύνη. 
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Εντούτοις, ο σύμβουλος του Ράϊχσφύρερ των SS Χίμμλερ 
γιά τα «Εσωτερικά και Πνευματικά θέματα», ο μυστικιστής 
Ταξίαρχος των SS Καρλ Μαρία Βίλιγκουτ, για κάποιον 
αδήλωτο λόγο, τερμάτισε τις διαλέξεις του Έβολα στις 
σχολές αξιωματικών των SS. Μια αναφορά του Βίλιγκουτ 
προς το προσωπικό επιτελείο του Χίμμλερ το 1938 
συνοψίζει περιληπτικά τις επιδιώξεις και τις ιδέες του Έβολα 
εκείνη την περίοδο : «Ο μοναδικός απώτατος και μυστικός 
σκοπός των θεωριών και προγραμμάτων του Έβολα είναι 
πιθανότατα μια εξέγερση της παλαιάς αριστοκρατίας ενάντια 
στο σύγχρονο κόσμο… Γενικά ο χαρακτήρας του 
σφραγίζεται από την παλαιά φεουδαρχική αριστοκρατία». 
 
Αμέσως μετά την πτώση του φασισμού και την ιταλική 
συνθηκολόγηση (8 Σεπτεμβρίου 1943), ο Έβολα καταφεύγει 
στην Γερμανία και συμμετέχει στις προσπάθειες για την 
δημιουργία μιας νέας φασιστικής κυβέρνησης στην 
ελεύθερη ακόμα Ιταλία του Βορρά. Το τέλος του πολέμου 
τον βρίσκει να εργάζεται ως ερευνητής της δομής της 
μασσωνίας στην Εταιρεία Μελετών των SS «Κληρονομιά 
των Προγόνων», στην Βιέννη, όπου συνηθίζει να διεξάγει 
περιπάτους κατά την διάρκεια των συμμαχικών 
βομβαρδισμών γιά να «σταθμίσει το πεπρωμένο του», 
όπως έλεγε χαμογελώντας στους έκπληκτους Γερμανούς 
που τον παρακαλούσαν να καλυφθεί στο καταφύγιο. Έτσι 
θα καταλήξει βαριά τραυματισμένος εξ αιτίας ενός 
σοβιετικού βομβαρδισμού, όταν ένα θραύσμα οβίδας του 
συντρίβει τον νωτιαίο μυελό, αφήνοντάς τον έκτοτε 
παραπληγικό μέχρι το τέλος του. 
 
Η επιστροφή του στην Ιταλία γίνεται δεκτή μέσα σε κλίμα 
απόλυτα εχθρικό. Η νεαρή μεταπολεμική ιταλική δημοκρατία 
των σπεκουλαδόρων και των μαφιόζων εύλογα φοβάται την 
δυναμική παρουσία του φιλοσόφου-δασκάλου. Στα 1951 το 
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μεταπολεμικό κράτος τον σύρει σε δίκη από τον Ιούνιο έως 
το Νοέμβριο, κατηγορώντας τον ότι τα βιβλία του «εξυμνούν 
τον φασισμό και προτρέπουν τους νέους να 
επαναστατήσουν εναντίον της νέας δημοκρατικής τάξης 
πραγμάτων, σχηματίζοντας μυστικές μάχιμες ομάδες», 
οπότε τον φυλακίζει τελικά γιά «έγκλημα γνώμης».  
 
Μετά την αποφυλάκισή του υπήρξε διαφωτιστής και 
οικοδεσπότης μιάς ολόκληρης γενιάς ακτιβιστών που τον 
προσφωνούσαν τιμητικά «Maestro» Ο Έβολα διακήρυξε την 
ανάγκη ενός «αναρχισμού της δεξιάς», γιά «να 
αποδιοργανωθεί, να διαρραγεί και να καταλυθεί η 
μεταπολεμική τάξη πραγμάτων» και ενέπνευσε την 
ηγεσία πολλών εθνικοεπαναστατικών ομάδων στην Ιταλία, 
καθώς και πολιτικών κομμάτων, όπως το Ιταλικό Κοινωνικό 
Κίνημα και η αμερικανική Εθνική Συμμαχία.  
 
Μελετήθηκε με λεπτομερή σπουδή από μιά νέα γενιά 
«εθνικοεπαναστατών» στην Ιταλία, οι οποίοι αναζητούσαν 
μιαν εναλλακτική λύση απέναντι στον φιλελεύθερο 
καπιταλισμό και στον κομμουνισμό, μιά λύση που θα 
υπερέβαινε αυτήν που οι ίδιοι θεώρησαν ξεπερασμένη, 
δηλ.. τον φασισμό των πατεράδων και των παππούδων 
τους. Ανάλογη ήταν η απήχησή του στους ομοϊδεάτες τους 
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτοί οι νεολαίοι των δεκαετιών 
’60 – ’80 επεδίωκαν να καταστούν η επαναστατική 
πρωτοπορεία, οι «πολιτικοί στρατιώτες» όπως έγραψε ο 
Έβολα, που θα αναδυόντουσαν από το ιστορικό γίγνεσθαι 
γιά να εξεγερθούν ενάντια στον σύγχρονο κόσμο, 
«δρώντας σ’ ένα εξυψωμένο πνευματικό επίπεδο».  
 
Σύμφωνα με την στερνή του επιθυμία οι στάχτες της σορού 
του αποτέθηκαν σε μιά λαξεμένη τεφροδόχο, στα σπλάχνα 
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του παγετώνα στο ορεινό συγκρότημα Μόντε Ρόζα των 
Ιταλικών Άλπεων. 
 
Εως και σήμερα οι θεωρητικοί της «Νέας Δεξιάς» από την 
Γαλλία έως την Ρωσία, τον μελετούν, τον εγκωμιάζουν και 
τον υμνούν. Τα γραπτά του μετά το αιφνίδιο ξέσπασμα του 
ενδιαφέροντος γιά την εναλλακτική πνευματικότητα 
παρακίνησαν πολλούς να τα διαβάσουν, οι οποίοι 
αλλοιώτικα δεν θα σκεφτόντουσαν ή δεν θα τολμούσαν να 
διαβάσουν έργα με ιδέες που ενέχουν τέτοιες πολιτικές 
συνεκδοχές.  
 
Ο αναλυτής των αντιδημοκρατικών – αντιμαρξιστικών ιδεών 
Φράνκο Φερραρέζι γράφει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του 
«Οι απειλές κατά της δημοκρατίας – Η μεταπολεμική 
ριζοσπαστική δεξιά στην Ιταλία»: «Η σκέψη του Έβολα 
μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα ριζoσπαστικότερα και 
συνεπέστερα αντιεξισωτικά, αντιφιλελεύθερα, 
αντιδημοκρατικά και αντιλαϊκιστικά συστήματα στον 20ο 
αιώνα»  
 
Γιά τον Έβολα τα θεμέλια της ζωής αποτελούν μιαν 
αντανάκλαση του μεταφυσικού, όπως ακριβώς εκφράζεται 
στο κρυπτικό ρητό του Ερμή του Τρισμέγιστου στην 
εισαγωγή του «Σμαράγδινου πίνακα»: «όπως επάνω, το 
ίδιο και κάτω».[1] 
 
Ενστερνιζόμενος την κυκλική ανέλιξη της ιστορίας του 
Όσβαλντ Σπένγκλερ (του οποίου υπήρξε ο πρώτος και 
κύριος μεταφραστής στα ιταλικά), ο Έβολα μελέτησε τους 
κυκλικούς νόμους της Ιστορίας, τους οποίους ακολούθησε η 
τροχιά όλων των παραδοσιακών πολιτισμών, από την 
βεδική Ινδία και την Σκανδιναβία της Έντα, μέχρι την 
κλασική Ελλάδα.  
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Το ιδεώδες του Έβολα γιά τον Ευρωπαϊκό – «Δυτικό» 
πολιτισμό, μπορεί να ειδωθεί ως μιά επάνοδος, μια 
επιστροφή στην γιβελλινική περίοδο της Αγίας Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Το αντισυλλογικό δόγμα του, (που 
απορρίπτει με σφοδρότητα κάθε ενδεχόμενη «αγελαία» 
πτυχή του ανθρώπου), εφαρμοσμένο στην φυλετική θεωρία 
του, προξένησε τριβές όχι μόνο με τους εθνικοσοσιαλιστές 
διανοούμενους, αλλά επίσης και με ορισμένα στοιχεία του 
φασιστικού κόμματος, παρά το ότι ο Μουσσολίνι 
προτιμούσε σαφώς το φυλετικό δόγμα του Έβολα σε σχέση 
με την αντίστοιχη εκδοχή γερμανικής επιρροής.  
 
Ο Έβολα συλλαμβάνει την έννοια της φυλής σε τρία 
επίπεδα: η σωματική φυλή, στο βιολογικό επίπεδο με τα 
ανατομικά και λειτουργικά του χαρακτηριστικά – η ψυχική 
φυλή, στο ψυχολογικό επίπεδο (χαρακτήρας) – η 
πνευματική φυλή, στο πνευματικό επίπεδο (θρησκευτική 
στάση: οι θρησκευτικές απόψεις και θέσεις, η ευρύτερη 
μεταφυσική αντιμετώπιση και θεώρηση των ανθρώπινων, 
πλανητικών και συμπαντικών δρωμένων και πραγμάτων, 
καθώς και η επαγόμενη από αυτές υφή των συνακόλουθων 
κανονιστικών ηθικών πλαισίων του συνολικού θρησκευτικού 
μορφώματος).  
 
Ο Έβολα επιδίωξε να ξεκαθαρίσει οριστικά και με σαφήνεια 
την στάση του απέναντι στο φυλετικό ζήτημα σ’ ένα άρθρο 
του στο περιοδικό «Ιταλική ζωή» (Vita Italiana) το 1942, με 
τίτλο «Η παρανόηση του επιστημονικού φυλετισμού»: 
«Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε πως γιά μάς πνεύμα δεν 
σημαίνει ούτε επιπόλαιη κι’ αστόχαστη φιλοσοφία ή 
θεοσοφία, ούτε μυστικιστική λατρευτική απόσυρση από 
τον κόσμο. Είναι αυτό το πνεύμα, το οποίο σε 
καλύτερες εποχές οι ευγενείς άνθρωποι απέδιδαν στην 
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φυλή και το οποίο συνίσταται από ευθύτητα, εσωτερική 
ενότητα, χαρακτήρα, αξιοπρέπεια, ανδροπρέπεια και 
άμεση ευαισθησία γιά όλες εκείνες τις αξίες που 
βρίσκονται στον πυρήνα του ανθρώπινου μεγαλείου 
και οι οποίες επειδή υπερβαίνουν κατά πολύ την 
συμπτωματική πραγματικότητα, κυριαρχούν πάνω της. 
Επομένως την τρέχουσα έννοια της φυλής, που 
διαφέρει από την προαναφερόμενη όντας ένα 
κατασκεύασμα της «επιστήμης» κι ένα έκθεμα από το 
ανθρωπολογικό μουσείο, την αφήνουμε στην 
ψευτοδιανοούμενη αστική τάξη, που συνεχίζει να 
δείχνει ανεκτικότητα και να ενδίδει στα είδωλα του 
θετικισμού του 19ου αιώνα» 
 

Η «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ» ΤΟΥ ΕΒΟΛΑ 
 
Γιά τον Έβολα, όλοι οι παραδοσιακοί πολιτισμοί βασίζονται 
σε πνευματικές ενατενίσεις που δημιουργούν και 
μορφοποιούν υλικές και έμπρακτες φιλοδοξίες, βλέψεις και 
προσδοκίες. ‘Ενα τέτοιο ιστορικό χαρακτηριστικό στο οποίο 
αναγνωρίζουμε ένα σαφές ίχνος, ένα υπόλειμμα αυτής της 
κοσμοαντίληψης, αφορά στο «ελέω θεού δικαίωμα των 
βασιλέων», που δέχεται ως κυρίαρχη την πνευματική 
διάσταση της ζωής. Ως εκ τούτου οι κάστες μιας 
παραδοσιακής κοινωνίας είναι βασισμένες σε μια κοσμική 
θεία τάξη. Κάθε υπονόμευση αυτής της κοσμικής 
πνευματικής τάξης εισάγει μια νέα εποχή χάους, την Κάλι 
Γιούγκα (Kali Yuga) [2] της ινδικής μυθολογίας, την σκοτεινή 
– δαιμονική περίοδο του γίγνεσθαι, την οποία γνώριζαν και 
κατέγραψαν όλοι οι παραδοσιακοί πολιτισμοί.  
 
Στήν ένθεη κοσμική τάξη, ο βασιλιάς ή ο αυτοκράτορας «ως 
εκδήλωση του Θεού», είναι όχι μόνον ο πολιτικός 
κυβερνήτης, αλλά ακόμη πιο σημαντικά, είναι ο ιερατικός 
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κυβερνήτης, ο οποίος έχει το ύψιστο ιερό καθήκον να 
ανταποκριθεί στις πνευματικές ανησυχίες των υπηκόων του, 
ώστε να μην επιστρέψουν «οι δυνάμεις του χάους». 
Επιπλέον, για την κάστα των πολεμιστών, το κύριο καθήκον 
ήταν όχι μόνο αυτό του στρατιώτη υπό την παρούσα έννοια, 
αλλά ενός πολεμιστή με κοσμική διάσταση, που είναι σε 
θέση να αποκαθιστά την κεντρική εστίαση στον κορμό ενός 
πολιτισμού και να τον περισώζει από της δυνάμεις της 
διάλυσης. Οι Ινδοί αναφέρονται χαρακτηριστικά στο στοιχείο 
αυτό ως κοσμικό καθήκον, ως «ντάρμα», καθήκον του 
κοσμικού νόμου γιά την κάστα των πολεμιστών (Ksatriyas), 
στο μνημειώδες «Τραγούδι του Ευλογημένου Κυρίου» 
(Bhagavad Gita), που αποτελεί μέρος του αθάνατου 
σανσκριτικού έπους Μαχαμπαράτα. Ανάλογο ιαπωνικό 
ιστορικό τους ισοδύναμο υπήρξαν οι σαμουράϊ, ακριβώς 
όπως αντίστοιχα ο ιαπωνικός πολιτισμός είχε ως άξονά του 
τον «θεϊκό αυτοκράτορα». Όλοι εκεινοι «οι πολιτισμοί που 
υπέκυψαν στις αντιπαραδοσιακές ή χαοτικές δυνάμεις 
αργά ή γρήγορα θα παρακμάσουν», όπως ο ιαπωνικός 
πολιτισμός, του οποίου ο αυτοκράτορας αποκήρυξε την θεία 
φύση του, την «θειότητά» του, κατ΄ εντολήν των Αμερικανών 
μετά την ήττα της Ιαπωνίας στον Β’ Μεγάλο Πόλεμο. 
 
Η κυκλική άποψη του Έβολα γιά το ιστορικό γίγνεσθαι, την 
οποία αποκαλεί «μεταφυσική της ιστορίας», απορρίπτει 
την ιστορική προοπτική «κατ’ ευθείαν» γραμμή, αυτή την 
«προοδευτική» σύλληψη της Ιστορίας που εννοεί την 
ιστορία ως συνεχή ανερχόμενη γραμμή, από το πρωτόγονο 
στο «σύγχρονο». Όπως ο Σπέγκλερ, έτσι και ο Έβολα 
διαπιστώνει πως οι πολιτισμοί διέρχονται από τους ίδιους 
κύκλους της γέννησης, της άνθησης και της αποσύνθεσης. 
Δεδομένου ότι θεωρεί τον πολιτισμό ως μια εκδήλωση του 
υπερφυσικού, εκφράζει ως θεμελιακή παραδοχή ότι κάθε 
πολιτισμός ιδρύθηκε στηριγμένος σε έναν γεννήτορα 
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κεντρικό μύθο. Όσο περισσότερο ένας πολιτισμός 
απομακρύνεται από τον ιδρυτικό – θεμελιώδη μύθο του, 
άσχετα με το πόσο πολύ έχει προοδεύσει υλικά, 
διολισθαίνει περαιτέρω στο χάος, όπως ο τρέχων κύκλος 
του Ευρωπαϊκού – «Δυτικού» πολιτισμού μας. 
 
Εντρυφώντας στην κυκλική αντίληψη της ιστορίας του 
Έβολα, είναι πολύ πιθανό ο μελετητής να θυμηθεί το 
ποίημα του μεγάλου Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέϊτς «Ο δεύτερος 
ερχομός». Μπορεί αβίαστα να ειπωθεί πως το ποίημα αυτό 
του αγγλόφωνου Ιρλανδού, εμπεριέχει την προσέγγιση του 
Έβολα γιά τους κύκλους της Ιστορίας: «Ματαγυρνώντας στη 
δίνη που διευρύνεται. Το γεράκι ν’ ακούσει δεν μπορεί τον 
γερακάρη, τα πράγματα διαλύονται, το κέντρο να βαστάξει 
δεν μπορεί. Σκέτη αναρχία είναι ξαμολυμένη πάνω στον 
κόσμο ...» 
 

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ 
 
Στην ιστορική μεταφυσική του Έβολα κάθε πολιτισμός έχει 
έναν άξονα, στον οποίο όλα εστιάζονται και γύρω από τον 
οποίο όλα περιστρέφονται, αυτός δε ο άξονας στους 
παραδοσιακούς πολιτισμούς είναι ο ιερέας-βασιλιάς, που 
ενσαρκώνει την θεϊκή τάξη, αποτελώντας την κορυφή στην 
πυραμιδωτή ιεραρχία της κάστας. Μπορούμε απλά να 
θεωρήσουμε τις παρούσες κοινωνικές «τάξεις» αυτού του 
ετοιμοθάνατου «Δυτικού» σύγχρονου πολιτισμικού κύκλου, 
ως τις πλέον εκφυλισμένες αντανακλάσεις των παλαιών 
καστών, βασισμένες εξ ολοκλήρου στα οικονομικά και 
στερημένες ολότελα από κάθε πνευματικό περιεχόμενο. 
Στην πυραμιδωτή ιεραρχία των παραδοσιακών πολιτισμών 
ο βασιλιάς χρησιμεύει ως μια «γέφυρα» ή όπως τον 
αποκαλούσαν οι Ρωμαίοι ως «Μέγας Γεφυροποιός» 
(Pontifex Maximus), μεταξύ των ανθρώπων και της αιώνιας 
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θείας τάξης. Όλα τα άλλα συστατικά και δρώμενα στον 
παραδοσιακό πολιτισμό προέρχονται από αυτήν την 
κοσμική αρχή: η κάστα, ο νόμος, ο πόλεμος, η θρησκεία και 
η πολιτειακή έκφανσή του, η αυτοκρατορία. 
 
«…Η αυτοκρατορία, που σ’ αυτό το πλαίσιο κατανοείται 
ως μία απεικόνιση του ουράνιου βασιλείου, 
παραχωρείται και προκαθορίζεται από τον θεό. Στην 
αυτοκρατορία ο γήινος ηγεμόνας (ο βασιλεύς- 
αυτοκράτωρ) (ελληνικά στο κείμενο) είναι ο ίδιος μία 
απεικόνιση του άρχοντα του σύμπαντος. Ως άρχοντας, 
ο ίδιος ο ηγεμόνας είναι μόνος και χωρίς δεύτερο. 
Εξασκεί τον έλεγχο και στην εγκόσμια και στην 
πνευματική επικράτεια και το επίσημο δικαίωμα του 
είναι παγκόσμιο. Αυτό το δικαίωμα επεκτείνεται ακόμα 
και σε λαούς που έχουν μιάν αυτόνομη κυβέρνηση και 
οι οποίοι δεν υπάγονται άμεσα στην πραγματική 
αυτοκρατορική εξουσία (κάθε τέτοια εξουσία θεωρείται 
«βαρβαρική» και «όχι σύμφωνη με το δίκαιο» εφόσον 
έχει απλά ένα φυσιοκρατικό υπόβαθρο). Οι υπήκοοι της 
αυτοκρατορίας είναι οι Ρωμαίοι (ελληνικά στο κείμενο), 
όχι πλέον με μιαν ηθική και νομική έννοια, αλλά με την 
έννοια ενός ανώτερου τίτλου και χρίσματος, εφόσον 
ζουν στην ειρήνη την οποία εγγυάται ένας νόμος που 
αποτελεί απεικόνιση του θεϊκού νόμου.»  
 
Γράφοντας την «Εξέγερση ενάντια στο σύγχρονο 
κόσμο», ο Έβολα εξηγεί: «Προκειμένου να γίνουν 
κατανοητά και το πνεύμα της παράδοσης, αλλά και η 
αντίθεσή του που είναι ο σύγχρονος πολιτισμός, είναι 
απαραίτητο να ξεκινήσουμε με το θεμελιώδες δόγμα 
των δύο φύσεων. Σύμφωνα μ’ αυτό το δόγμα υπάρχει 
μια φυσική τάξη των πραγμάτων και μια μεταφυσική: 
υπάρχει μια θνητή και μιά αθάνατη φύση, υπάρχει η 
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ανώτερη σφαίρα του “Είναι” και η κατώτερη σφαίρα 
του “Γίγνεσθαι”». Κατά γενικήν ομολογία, υπάρχει μια 
ορατή και απτή διάσταση, αλλά πριν και πέρα απ’ αυτήν, 
υπάρχει επιπλέον μια αόρατη και άϋλη διάσταση, η οποία 
είναι το στήριγμα, η πηγή και η αληθινή ζωή της 
προηγούμενης. «Οπουδήποτε στον κόσμο της 
Παράδοσης, και στην «Ανατολή» και στην «Δύση», με 
τη μιά ή με την άλλη μορφή, αυτή η γνώση (όχι μόνο 
μια απλή «θεωρία») είναι πάντα παρούσες, ως ένας 
ακλόνητος άξονας γύρω από τον οποίο 
περιστράφηκαν όλα». 
 
Αυτός ο άξονας, η κεντρική εστία γύρω από την οποία 
περιστρέφεται ένας παραδοσιακός πολιτισμός συμβολίζεται 
στον «τροχό». Ο «παγκόσμιος βασιλιάς» της ινδικής 
κοσμολογίας αποκαλείται «κύριος» ή «στροφέας» του 
«τροχού». Οι Έλληνες αποκαλούσαν αυτό το κεντρικό 
σύμβολο «τροχό της γένεσης» ή «τροχό της μοίρας», με το 
ακίνητο κέντρο του να συμβολίζει την πνευματική 
σταθερότητα. Ο Ινδός παγκόσμιος κύριος αποκαλείται 
επίσης «Κύριος του Νόμου» ή «Ο Κύριος του Τροχού του 
Νόμου». Στην ανατολή, το αξονικό σύμβολο 
αντιπροσωπεύεται από το εσωτεριστικό σύμβολο της 
«μάνταλα» (mandala) (σανσκριτικά: «περι-ουσία» ή «κτησι-
ουσία» κι επίσης «αποπεράτωση»), ενός κλιμακωτά 
μορφοποιούμενου συγκεντρικού διαγράμματος, με 
πνευματική και τελετουργική σημασία στον Ινδουϊσμό και 
τον Βουδισμό. Μπορούμε επίσης να το παρατηρήσουμε 
συχνά μεταξύ των δυτικών πολιτισμών, στις ποικίλης 
μορφολογίας σβάστικες (γαμμάδια – τετρασκέλια – 
αγκυλωτούς σταυρούς) και στους ηλιακούς τροχούς. 
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ΤΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΑΓΙΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ» 
 
Άλλα σύμβολα της πνευματικότητας του παραδοσιακού 
πολιτισμού περιλαμβάνουν το μύθο του «Άγιου 
Δισκοπότηρου» (Grail ή Graal) και το Όρος. 
 
Ο Έβολα υπήρξε ένας έμπειρος και καταξιωμένος 
ορειβάτης.Το βιβλίο του «Διαλογισμοί πάνω στις κορυφές – 
Η ορειβασία ως μεταφορά για την Πνευματική Αναζήτηση», 
είναι μια σειρά άρθρων που συγχωνεύθηκαν με την άδεια 
του το 1973, από ποικίλα σχετικά έργα του που γράφτηκαν 
μεταξύ 1930 και 1942. Η στάση του απέναντι στα βουνά 
μπορεί να συνοψιστεί στο απόσπασμα που χρησιμοποιεί 
από τον Νίτσε: «Πολλά μέτρα επάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας – αλλά πόσο περισσότερο επάνω από τους 
συνηθισμένους ανθρώπους». Ο Έβολα απέρριπτε την 
ρομαντική και λυρική τοποθέτηση της αστικής τάξης προς 
τα βουνά, τοποθετήσεις που υπερίσχυσαν στο 19ο αιώνα, 
καθώς επίσης και την μονοδιάστατη αντίληψη της 
ορειβασίας ως απλής αθλητικής δραστηριότητας, παράγμα 
το οποίο χαρακτήριζε «χαρακτηριστικά αμερικανικό». 
Θεωρούσε την ορειβασία ως μιάν αριστοκρατική αναζήτηση, 
κατάλληλη να οδηγήσει τον ορειβάτη – αναρριχητή πέρα 
από τις μάζες και την υλιστική κοινωνία, με μιά νιτσεϊκού 
τύπου αυτο – υπέρβαση.  
 
Μία αναζήτηση που απαιτεί αυτοπειθαρχία και θέληση, οι 
οποίες προσεγγίζουν μια ψυχοσωματική και πνευματική 
κατάσταση ανάλογη με την επιδιωκόμενη από τους 
ανατολικούς και δυτικούς μυστικιστές. Το ίδιο το όρος είναι 
φυσικό σύμβολο του άξονα μεταξύ γήινου και θείου. Ο 
‘Εβολα αναφέρει αυτήν την πνευματική άποψη περί του 
όρους, ως ενυπάρχουσα σε τόσο διαφορετικούς και 
απόμακρους πολιτισμούς όπως ο προκολομβιανός 



XX 

νοτιοαμερικανικός, ο γερμανικός, ο ρωμαϊκός, ο ινδικός, ο 
θιβετιανός, και αυτός της γοτθικής περιόδου με την 
παράδοση του Καρλομάγνου και του Φρειδερίκου 
Μπαρμπαρόσσα, που κοιμούνται μέσα στο όρος, έτοιμοι να 
εγερθούν και να αποκαταστήσουν την τάξη στα βασίλειά 
τους. Τα επιβλητικά βουνά υπήρξαν στους παραδοσιακούς 
πολιτισμούς το ενδιαίτημα των Θεών. Ο καθένας μας 
σκέφτεται αυτόματα τον Όλυμπο κι αμέσως αναδύεται ο 
όρος Ολύμπιος, που αποδίδεται στους Θεούς και στις 
ενέργειες των ηρώων που αγωνίζονται να ανέλθουν πάνω 
από τα γήινα όρια. 
 
Το μυστήριο του Άγιου Δισκοπότηρου υπήρξε αρχικά 
αντικείμενο ενός αυτοτελούς παραρτήματος της «Εξέγερσης 
ενάντια στον σύγχρονο κόσμο», στην έκδοση του 1934. Ο 
Έβολα αναζήτησε επίμονα τις προχριστιανικές – 
παγανιστικές καταβολές του θρύλου του Δισκοπότηρου, του 
οποίου την ταυτότητα αναγνώρισε και προσδιόρισε τελικά 
ως «βασιλικό αίμα» («Sang real»). Αυτός ο μύθος της 
Αναζήτησης του Δισκοπότηρου είναι επίσης 
αντιπροσωπευτικός του ηρωικού ανθρώπου, που με 
άκαμπτη κι ακάματη ορμή, αλλά και ακλόνητο θάρρος 
υπερβαίνει τα άχαρα, κοινότοπα και ανιαρά όρια, τις 
αντιξοότητες, τους περιορισμούς, τις δυσχέρειες και τα 
εμπόδια, γιατί μόνον ο άξιος ιππότης είναι σε θέσει να 
φθάσει στο Άγιο Δισκοπότηρο. Ο θρύλος αυτός 
επικεντρώνεται επίσης στο σύμβολο του νεκρού, τραυματία 
ή κοιμώμενου βασιλιά, του οποίου το βασίλειο κείτεται σε 
ερείπια εξ αιτίας της απώλειας της πίστης ή της 
απομάκρυνσης από την ιερή παράδοση. Ο ιππότης που 
επιτυγχάνει στην Αναζήτηση, υφιστάμενος προηγουμένως 
πολυάριθμες δοκιμασίες, αποκαθιστά την υγεία του βασιλιά 
(ή λαμβάνει ο ίδιος τον βασιλικό χιτώνα) και επανιδρύει το 
βασίλειο. Ο βρεττανικός θρύλος του βασιλιά Αρθούρου 
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αποτελεί διεθνώς την πιό γνωστή παραλλαγή αυτού του 
μύθου. Ο άρχοντας κοιμάται μα θα επιστρέψει σωτήρας 
όταν η Αλβιών βρεθεί μπροστά στον χαμό. Παρόμοια ο 
Γιβελλίνος αυτοκράτορας Φρειδερίκος Μπαρμπαρόσσα 
σύμφωνα με τον θρύλο κοιμάται στα βάθη της οροσειράς 
Χαρτς και θα ξυπνήσει γιά να ηγηθεί της Γερμανίας στην πιό 
σκοτεινή ώρα της, όπως ο στερνός αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» 
της λαϊκής παράδοσης θα ξαναζωντανέψει για να διώξει 
τους αλλόφυλους τυράννους.  
 
Ο Έβολα θεωρεί την μεσαιωνική γιβελλινική πνευματική 
καλλιέργεια και τα πολιτιστικά της θέσμια, ως την κορυφαία 
απόληξη, ως το «απόγειο», του «Δυτικού» πολιτισμού. Στην 
μεσαιωνική περίοδο η γερμανική αυτοκρατορική γενεά των 
Χοενστάουφεν αντιπροσώπευε τους Γιβελλίνους σε 
αντίθεση με τον παπισμό. Το αποτέλεσμα στην Ιταλία, όπου 
η παπική μερίδα αντιπροσωπεύθηκε από πλούσιους 
γαιοκτήμονες κι εμπόρους, ήταν ένας σφοδρός κι ανηλεής 
αγώνας μεταξύ των δύο διεκδικητών της εξουσίας. Μετά την 
εξαφάνιση της γιβελλινικής γραμμής διαδοχής το 1268, ο 
«γιβελλινισμός» ως πολιτική θεώρηση κατέληξε να 
συμβολίζει την νοσταλγία γιά την επάνοδο της Αγίας 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που είχε σχεδόν επιτύχει την 
ευρωπαϊκή ενότητα.  
 
Ο μύθος του «Άγιου Δισκοπότηρου» κατά τον Έβολα έχει 
απόλυτα ενσωματωθεί στον πυρήνα της γιβελλινικής 
παράδοσης. Συνεχίζεται ως μιά προσπάθεια 
αποκατάστασης του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι ιππότες 
του Γκράαλ σύμφωνα με τον Έβολα, συνέχισαν να 
υπάρχουν στο Τάγμα των Ναϊτών, το οποίο για τον λόγο 
αυτόν κατεστάλη με άφατη σκληρότητα από το Βατικανό. 
Επίσης και οι Ροδόσταυροι σκόπευαν στην αποκατάσταση 
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της Παράδοσης στην Ευρώπη κι από αυτήν τους την 
κινητήρια ιδέα απορρέουν οι αναφορές στις διακηρύξεις 
τους, τόσο στους «Ιππότες του Χρυσού Λίθου», όσο και 
στον αναστημένο βασιλιά που φορά το ναϊτικό σταυρό. Γιά 
τον Έβολα ο θρύλος του Άγιου Δισκοπότηρου παραμένει 
ένας κεντρικός μύθος γιά την ευρωπαϊκή αναγέννηση κι 
ενότητα, ένα σύμβολο του πολεμιστή-ιερέα τον οποίον ο 
στοχαστής προτρέπει να διατηρήσει την πνευματική του 
αγνότητα μέσα στην σύγχρονη Σκοτεινή Εποχή.  
 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ 
 
Στον παραδοσιακό πολιτισμό η κοινωνική τάξη είχε 
πολυδύναμη διάσταση: Η αριστοκρατία δεν ήταν μόνο 
πολιτική αλλά επίσης πνευματική και εστία της παράδοσης, 
με τον θεϊκό άρχοντα να δρά ως συνδετικός δεσμός των δύο 
οδών μεταφυσικής προσέγγισης, αφενός της ηρωικής 
δράσης, αφετέρου της στοχαστικής περισυλλογής και του 
διαλογισμού. Η περισυλλογή εκδηλωνόταν στις τελετουργίες 
και ιεροπραξίες του παραδοσιακού πολιτισμού, ενώ η 
κοινωνική τάξη στηριζόταν στον παραδοσιακό νόμο και την 
κάστα, με πολιτειακή έκφρασή της τάξης την αυτοκρατορία.  
 
Ο Έβολα λέει πως αυτά τα θεμέλια του παραδοσιακού 
πολιτισμού σαρώθηκαν από τον θρίαμβο του 
ανθρωποκεντρικού πολιτισμού του παρόντος. Η 
εκκοσμίκευση της αριστοκρατίας στο «Δυτικό» πολιτισμό 
είχε αρχίσει ήδη από τη μέση φεουδαρχική περίοδο και 
οδήγησε κλιμακωτά στην γενικευμένη αποσύνθεση της 
αριστοκρατίας μέχρι την ώρα της Γαλλικής Επανάστασης. 
Την αριστοκρατία αντικατέστησε η αστική τάξη με τις 
χρηματοοικονομικές της αξίες. Ο Έβολα αναφέρει πως η 
παρακμή και η πτώση της παραδοσιακής αριστοκρατίας 
οδήγησε στην ανάδυση μιας αριστοκρατίας «της 
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διανόησης αντί του πνεύματος». Συνεπώς, ο μέγιστος 
αρχικός σκοπός, η αντικειμενική επιδίωξη, η πρωταρχική 
χρησιμότητα των κυβερνητών να λειτουργούν πρώτιστα ως 
γέφυρα προς το θείο, είναι ήδη νεκρά στον «Δυτικό» 
πολιτισμό από αιώνες. 
 
Ο Έβολα είναι αμετανόητα πατριαρχικός, διαπιστώνοντας 
στην λατρεία της θεάς ορισμένων πολιτισμών όχι τις πιό 
αρχέγονες μορφές λατρείας (όπως είναι τώρα του συρμού 
να διατείνονται οι περισσότεροι σύγχρονοι ερευνητές), αλλά 
ως μιάν ύστερη και φθαρμένη πνευματική ανάπτυξη, που 
προέκυψε από τους υποβαθμισμένους κύκλους της 
Ιστορίας. Δηλώνει πως οι παραδοσιακοί πολιτισμοί στην 
αρχέγονη, πρωτογενή και αυθεντική τους κατάσταση ήσαν 
ηλιακοί και προσανατολισμένοι στον ουρανό, παρά 
στραμμένοι στην λατρεία της θεάς και με χθόνια 
κατεύθυνση. Η ηθική των παραδοσιακών πολιτισμών είναι 
επομένως αρσενικής φύσης και περιλαμβάνει «την 
ανδρεία, την τιμή και τον χαρακτήρα, όπως αυτά 
εκδηλώνονται πανίσχυρα στην αποκορύφωση ενός 
πολιτισμού στην αριστοκρατική κάστα του».  
 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ 
 
Ο Έβολα απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε έννοια ιστορικής 
γραμμικότητας. Ούτε ο άνθρωπος ούτε η φύση προχωρούν 
με γραμμικό τρόπο. Η Ιστορία δεν συνεχίζει σε μιάν ευθεία 
γραμμή προόδου από το πρωτόγονο στο σύγχρονο, με 
δήθεν κορυφαίο σημείο της την σύγχρονή μας τεχνολογική 
φάση του «Δυτικού» πολιτισμού. Μάλλον, με την 
αλληλοδιαδοχή των κοσμικών εποχών ο άνθρωπος εξέπεσε 
από μια «προτέρα υψηλή κατάσταση». Ο Έβολα 
επικαλείται πως αυτή η ανορθόδοξη ερμηνευτική παράδοση 
της Ιστορίας προέρχεται από πολυάριθμους πολιτισμούς, οι 
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οποίοι δηλώνουν πως η πρωταρχική κατάσταση του 
ανθρώπου απείχε πολύ από το να είναι ζωώδης ή 
πιθηκοειδής, τουναντίον ήταν «παραπάνω από 
ανθρώπινη». Η τωρινή κατάσταση του ανθρώπου είναι 
συνεπώς «μία θλιβερή υποβάθμιση και συνάμα ένας 
φρικτός εξευτελισμός». 
 
Αντίθετα προς τους συμβατικούς ιστορικούς, ο Έβολα 
θεωρεί πως η Αναγέννηση αποτελεί το σημείο έναρξης της 
παρακμής του «Δυτικού» πολιτισμού, το εναρκτήριο σημείο 
του θριάμβου του ορθολογισμού επί του πνεύματος, 
θριάμβου ο οποίος οδήγησε έως τις ημέρες μας στην 
κλιμακωτή άνοδο και κυριαρχία του υλισμού. Κατά την 
διάρκεια αυτής της μακράς περιόδου, η παραδοσιακή σοφία 
μεταφέρθηκε και στηρίχθηκε από μυστικές εταιρείες όπως οι 
Ροδόσταυροι. Σ’ αντίθεση μ’ αυτές τις εταιρείες ήσαν εκείνες 
οι δυνάμεις που υποστήριζαν τα λογοκρατούμενα και 
ορθολογιστικά δόγματα μέσω των Ιλλουμινάτων και των 
Μασσώνων, οι οποίοι στάθηκαν εξαιρετικά ισχυροί και 
σημαίνοντες παράγοντες στην υπόθαλψη της γαλλικής, της 
αμερικανικής και άλλων περιφερειακών επαναστάσεων. 
 
Με την άνοδο του υλισμού, αποϊεροποιήθηκε το οτιδήποτε, 
συμπεριλαμβανομένων και των καστών πάνω στις οποίες 
βασίσθηκε η παραδοσιακή κοινωνική τάξη. Υπήρξε μια 
«βαθμιαία μεταστροφή και μετατόπιση της ισχύος από 
τον πολεμιστή στον έμπορο και στις κεφαλαιοκρατικές 
ολιγαρχίες», που αντικατέστησαν τους θεϊκούς ιερείς-
βασιλείς. Το αποτέλεσμα ήταν μιά αυξανόμενη 
αποανθρωποποίηση. Ο Έβολα αναφέρεται στην εξύμνηση 
του σύγχρονου ανθρώπου όπως παρουσιάστηκε επ΄ 
ονόματι της επιστήμης μέσα από τις σύγχρονες ιδεολογίες 
περί προόδου και εξέλιξης.. Αυτό σήμανε την εγκατάλειψη 
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των «παραδοσιακών αληθειών» που εμφορούνταν από την 
πεποίθηση ότι ο άνθρωπος έχει «υπερβατική προέλευση».  
 
Έτσι : «... η Δύση δεν πιστεύει πλέον στην αριστοκρατία 
της καταγωγής, αλλά στο διανόημα πως ο πολιτισμός 
εκπηγάζει από την βαρβαρότητα, η θρησκεία από την 
δεισιδαιμονία, ο άνθρωπος από το ζώο, η σκέψη από 
την ύλη και κάθε πνευματική μορφή προέρχεται από 
την εξιδανίκευση, τον εξευγενισμό ή την αντιμετάθεση 
της ίδιας ουσίας η οποία δημιουργεί το ένστικτο, την 
λιβιδώ – ηδυπάθεια, τα συμπλέγματα...» 
 
Το αποτέλεσμα της διήθησης που προξένησε αυτή η 
εξελικτική γραμμικότητα σε κάθε διάσταση της διανοητικής 
αναζήτησης του ανθρώπου υπήρξε καταστροφικό, 
ανατρέποντας «κάθε αξία» και «αποϊεροποιώντας» την 
ανθρωπότητα. Ο Έβολα ανέπτυξε διεξοδικά μιαν 
αντιυλιστική μορφή φυλετισμού σ’ ένα φυλλάδιο με τίτλο «Η 
Φυλή ως Επαναστατική Ιδέα». Σ’ αυτό το έργο του 
αποκηρύσσει και αποκρούει την ιδέα πως ο άνθρωπος 
προήλθε από πιθηκόμορφα πλάσματα και εξελίχθηκε σε 
υψηλότερες μορφές, παράγοντας πολιτισμό. Σχετικά, 
δέχεται μάλλον ότι εφόσον πράγματι υπήρξαν τέτοια 
πιθηκοειδή πλάσματα, αυτά ανήκαν σε μιά κατώτερη ζωϊκή 
γραμμή που δεν συνεχίστηκε στον Homo sapiens.  
 
«Η αληθινή και ουσιαστική προέλευση του ανθρώπου 
πρόκειται να βρεθεί αλλού, στις ανώτερες φυλές, οι 
οποίες ήδη κατά τις προϊστορικές εποχές κατείχαν έναν 
πολιτισμό περιορισμένης μεν υλικής ανάπτυξης, αλλά 
ιδιαίτερα αξιοσημείωτου, εξαιρετικά ανυψωμένου 
πνευματικού περιεχομένου, τέτοιου ώστε να 
υποδειχθούν συμβολικά στις ενθυμήσεις όλων των 
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λαών τόσο πολύ έντονα, ως “θείες φυλές”, ως φυλές 
των “θεοειδών ανθρώπων”». 
 
Η μορφή του φυλετισμού που διακηρύσσει ο Έβολα 
τοποθετείται «ενάντια στον μύθο της απρόσωπης 
προλεταριακής μάζας δίχως πατρίδα». Ο Έβολα θεωρεί 
την «πρακτική εφαρμογή της αναβίωσης του 
φυλετισμού και του εθνικισμού» ως «μία από τις πλέον 
ουσιώδεις προπαρασκευαστικές προϋποθέσεις γιά την 
αναδιοργάνωση εκείνων των δυνάμεων, οι οποίες 
μέσω της κρίσης του σύγχρονου κόσμου βυθίζονται 
στο τέλμα μιάς μηχανικής, συλλογικής και διεθνιστικής 
ανάξιας αποδιαφοροποίησης και αδιαφορίας. Αυτό το 
καθήκον (της εφαρμοσμένης αναβίωσης) είναι ζήτημα 
ζωής και θανάτου γιά το μέλλον του Ευρωπαϊκού 
πολιτισμού»  
 
Αυτός ο φυλετισμός κατά τον Έβολα «...αρνείται να 
θεωρήσει τον κάθε ξεχωριστό άνθρωπο αποκομμένο 
ως ένα άτομο». Αντίθετα θεωρεί τον καθένα στον χώρο και 
στον χρόνο, ως μέλος μιας κοινότητας που εκφράζει την 
συνέχεια στο παρελθόν και στο μέλλον, «μιας καταγωγής, 
ενός αίματος, μιάς παράδοσης». 
 
Ωστόσο, γιά τον Έβολα ο φυλετισμός επ’ ουδενί λόγω δεν 
σταματά «σε βιολογικό μόνον επίπεδο, διαφορετικά θα 
ήταν αντάξιος της κατηγορίας του Εβραίου Τρότσκυ 
πως είναι “ζωολογικός υλισμός”.»  
 
Ο άνθρωπος διαφοροποιείται από το ζώο στην κατοχή όχι 
μόνον ενός εξελικτικά διαφοροποιημένου ιδιαίτερου 
σώματος αλλά και μιας ψυχής κι ενός πνεύματος. 
Επομένως, οι άνθρωποι είναι όχι μόνο διαφορετικοί στο 
σώμα, αλλά και στην ψυχή και στο πνεύμα. Ένα σημαντικό 
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παράδειγμα είναι αυτό των Εβραίων, οι οποίοι 
αποκαλούνται από τον Έβολα «μια ψυχική φυλή» και οι 
οποίοι συχνά είχαν μιαν έντονη επίδραση αποσύνθεσης 
επάνω στην κοινωνία των Εθνών. Αυτή η «ψυχική φυλή» 
μπορεί επίσης να υπάρξει μέσα σε ένα άτομο του οποίου η 
σωματική φυλή είναι διαφορετική. 
 

«ΑΠΟΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗΣΗ» - ΑΠΟΚΤΗΝΩΣΗ 
 
Γιά τον Έβολα οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν ακριβώς όπως και 
η ΕΣΣΔ τον υλιστικό θρίαμβο πάνω στο πνεύμα. Αυτή η 
αποκτήνωση έχει οδηγήσει σ’ έναν νέο ανθρώπινο τύπο. Οι 
οικονομικές τάξεις έχουν αντικαταστήσει τις κάστες, οι 
οποίες ήσαν αντανακλάσεις της θείας τάξης, της κοσμικής 
επιταγής. Ως εκ τούτου, στην δομή της ισχύος, ο έμπορος 
αντικατέστησε τον πολεμιστή, οι βασιλιάδες των χρημάτων 
αντικατέστησαν τους «βασιλιάδες του αίματος και του 
πνεύματος».  
 
Ο Έβολα περιγράφει αυτήν την κατάσταση στην «Εξέγερση 
ενάντια στον σύγχρονο κόσμο», δηλώνοντας: «Επιπλέον η 
σύγχρονη κοινωνία μοιάζει μ’ έναν οργανισμό που έχει 
μεταπέσει από έναν ανθρώπινο σε έναν υπανθρώπινο 
– κτηνώδη τύπο, στον οποίο κάθε δραστηριότητα και 
αντίδραση καθορίζονται από τις ανάγκες και τις 
επιταγές της καθαρά φυσικής ζωής.» 
 
Η αποπνευματοποίηση αντανακλά επίσης και στην 
αρχιτεκτονική: μέσω κύκλων υποστροφής το κυρίαρχο 
κτήριο μετατοπίστηκε από τον ναό – τέμενος (θείος 
κυβερνήτης) στο οχυρό και στο φρούριο (κάστα των 
πολεμιστών), στην περιτοιχισμένη πόλη-κράτος (εποχή των 
εμπόρων), στο εργοστάσιο και τελικά «στα βαρετά, 
ανιαρά, μονότονα και πληκτικά κτήρια που αποτελούν 
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τις κυψέλες του μαζανθρώπου». Παρόμοια και ανάλογα, η 
οικογένεια κατρακύλησε από μία εκδήλωση του ιερού σε μια 
νομικίστικη μονάδα, μια συμβατική κοινωνική ψηφίδα και θα 
αντικατασταθεί από το «κόμμα», την «κοινωνία των 
πολιτών», τους «ανθρώπους» και καταληκτικά από την 
«ανθρωπότητα» (διανοήματα δηλαδή που υπήρξαν το 
δηλωμένο ιδανικό των κομμουνιστών και είναι το αντίστοιχο 
ιδανικό των σύγχρονων απολίτικων είτε στρατευμένων 
οικουμενιστών της παγκοσμιοποίησης). 
 
Αντίστοιχα και η περί πολέμου αντίληψη πέρασε από 
«ανάλογες φάσεις»: από τον «ιερό πόλεμο» στον πόλεμο 
που εξαπολύεται γιά την τιμή του άρχοντα (η κάστα των 
πολεμιστών) κι ύστερα στους πολέμους μεταξύ των εθνών 
γιά οικονομικά συμφέροντα (η κάστα των εμπόρων). Η 
αραβική πολιτιστική κληρονομιά και το πνεύμα της, είναι το 
στερνό κατάλοιπο ενός πολιτισμού που συνεχίζει στα 
χρόνια μας να διατηρεί και να υπερθεματίζει την έννοια και 
την αντίληψη του ιερού πολέμου (Τζιχάντ). 
 
Στην αισθητική, η ιερή τέχνη έδωσε την θέση της στην επική 
τέχνη και στα ποιήματα της κάστας των πολεμιστών, αυτή 
εκτοπίσθηκε από την ψυχολογική τέχνη που παρήχθηκε για 
κατανάλωση της εμπορικής κάστας, και τελικά 
μετεξελίχθηκε στην κοινωνική τέχνη που παρήχθηκε για τις 
μάζες. Στην εποχή που η ΕΣΣΔ ήταν ένα θριαμβευτικό 
κυρίαρχο φάσμα πάνω σ’ ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, 
ο Έβολα είδε την τελική φάση της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, όταν μετά από την καπιταλιστική περίοδο (της 
εμπορικής κάστας), είχε έλθει η ώρα της κάστας του 
δουλοπάροικων, που αντιπροσωπεύθηκε στο ιστορικό 
δρώμενο από τον κομμουνισμό. 
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Ωστόσο ο Έβολα αναγνωρίζει πως ακόμη και για τους 
μπολσεβίκους, η κινητήρια δύναμη, η ζωογόνα ορμή, η 
τελική ώθηση προήλθε από την Αμερική, ως κέντρου του 
τεχνικού και μηχανικού κόσμου. Ο Έβολα παραθέτει 
αρκετές σοβιετικές πολιτικές οδηγίες («ντιρεκτίβες») στις 
πρώτες μέρες του μπολσεβίκικου καθεστώτος, που 
αναφέρονται και προσβλέπουν στην Αμερική, καθώς αυτή 
είχε αρχίσει μιαν ιστορική διαδικασία μηχανοποίησης. Ο 
Έβολα δηλώνει ότι η Αμερική δεν αντιπροσωπεύει ένα 
«νέο» ή νεανικό έθνος, αλλά το τελικό προϊόν ενός κύκλου 
ευρωπαϊκής αποσύνθεσης, «την πιό σχολαστική και 
ακριβέστερη αντίφαση της αρχαίας ευρωπαϊκής 
παράδοσης». Το αμερικανικό ιδεώδες είναι άψυχο και 
μηχανικό. Ένα υπερτροφικό και άχαρο κοσμοϊστορικό 
«ζόμπι». 
 
Γράφοντας γιά τον «αμερικανικό πολιτισμό» σ’ ένα 
δοκίμιο του 1945 με τον τίτλο αυτόν, ο Έβολα δηλώνει ότι 
αν και δημοφιλής στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η έννοια ότι είναι 
«νέο έθνος» με «τα ελαττώματα της νιότης», στην 
πραγματικότητα είναι μάλλον «η τελική φάση της 
σύγχρονης Ευρώπης». Ο αμερικανικός πολιτισμός είναι ο 
αντιπρόσωπος «των πιό γερασμένων πτυχών του 
Δυτικού πολιτισμού». 
 
Αναφερόμενος στις αρνητικές συνιστώσες του ιστορικού 
δρωμένου στις ΗΠΑ γράφει : «Ό,τι υπάρχει στην Ευρώπη 
σε αραιωμένες μορφές, ενισχύεται και συγκεντρώνεται 
στις ΗΠΑ, όπου αποκαλύπτεται ως συμπτώματα 
αποσύνθεσης καθώς και πολιτιστικών και ανθρώπινων 
οπισθοδρομήσεων και υποστροφών». Η μεταφυσική της 
ιστορίας του Έβολα συμπεραίνει ότι «...η τελική 
κατάρρευση των ΗΠΑ δεν θα έχει καν τον χαρακτήρα 
μιας τραγωδίας». 
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Ο Έβολα εξέπεμψε προσκλητήριο για μια «νέα ενωτική 
Ευρωπαϊκή συνείδηση». Θεωρούσε αναπόφευκτο ότι «το 
πεπρωμένο θα διαγράψει την τροχιά του, ο ποταμός 
της ιστορίας κυλά κατά μήκος της κοίτης που χάραξε 
γιά τον εαυτό του.» 
 

ΟΙ ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΖΩΗΣ ΠΥΡΑΣ 
 
«Οι δυνατότητες που είναι ακόμα διαθέσιμες στους 
έσχατους καιρούς, αφορούν μόνο σε μια μειονότητα…» 
Αυτή η μειονότητα υπάρχει σ’ ολόκληρο τον κόσμο κι’ 
εκείνοι που την συνιστούν είναι κατά ένα μεγάλο μέρος 
άγνωστοι ο ένας στον άλλο, αλλά ενώνονται από έναν 
πνευματικό δεσμό και «διαμορφώνουν μιαν άθραυστη 
αλυσίδα από παραδοσιακά πνεύματα». Αποφεύγουν το 
επίκεντρο της σύγχρονης δημοτικότητας και του πολιτισμού. 
«Ζουν στα πνευματικά ύψη και δεν ανήκουν σ’ αυτόν 
τον κόσμο».  
 
Αυτή η πνευματική μειονότητα δεν ενεργεί στον κόσμο, αλλά 
συμβολικά τείνει προς την «αιώνια φλόγα» της 
παράδοσης, η οποία εξασφαλίζει ότι η γη συνδέεται ακόμα 
με τον «υπερ-κόσμο». Ο Έβολα δηλώνει ξεκάθαρα ότι αυτό 
που μπορεί να πράξει αυτή η μειοψηφία είναι να στρατεύσει 
στο πλευρό της «εκείνους που είναι σαστισμένοι, 
αμήχανοι, παραζαλισμένοι από τον σύγχρονο κόσμο κι 
επιζητούν την απελευθέρωση, έστω κι αν δεν 
γνωρίζουν σε τίνος το όνομα». Είναι συνεπώς αναγκαίο 
να υπάρχουν οι «φύλακες των ιδεών» που θα παρίστανται 
ως απολογητές των αξιών της παράδοσης και θα 
ανθίστανται σθεναρά στις αντιπαραδοσιακες δυνάμεις, ώστε 
«να συνεχίζουν ν’ αντέχουν ανάμεσα σ΄ έναν κόσμο 
ερειπίων». 
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Μιά άλλη ατραπός που υποδεικνύει ο Έβολα, η οποία 
φέρνει στη μνήμη το διά στόματος Ζαρατούστρα νιτσεϊκό 
απόφθεγμα «Σπρώξτε ότι πέφτει» [3], είναι να επιταχυνθεί η 
διαδικασία καταστροφής, ώστε ανάλογα να επιταχυνθεί κι ο 
ερχομός μιάς νέας φυσικής και κοσμικά εναρμονισμένης 
τάξης, που θα εξαφανίσει την σύγχρονη μεταπολεμική 
παγκόσμια τάξη των δυνάμεων «της οικονομίας και της 
διάλυσης». Αυτή η επιλογή βέβαια θ’ απαιτούσε να έλθει 
κάποιος σε ρήξη με τις πιό καταστρεπτικές διαδικασίες της 
σύγχρονης εποχής, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προστατεύει 
την ψυχή και το πνεύμα του, ώστε να τα χρησιμοποιήσει γιά 
την απελευθέρωση.  
 
Ο Έβολα το εξήγησε απλά και ξεκάθαρα, δηλώνοντας 
«αυτό θα ήταν γιά κάποιον ωσάν να αυτοδηλητηριαστεί 
με το δηλητήριο ως αντίδοτο ή ωσάν να ιππεύσει μια 
τίγρη», μιά φράση δανεισμένη από την Ινδοάρια 
παράδοση. «... Παρά το ότι η Κάλι Γιούγκα είναι μια 
εποχή μεγάλων περισπασμών, παραφορών και 
αλλοφροσυνών, εκείνοι που ζούν κατά την διάρκειά της 
και κατορθώνουν να παραμένουν ορθοί, μπορούν να 
επιτύχουν αποτελέσματα που δεν κατορθώθηκαν 
εύκολα από ανθρώπους οι οποίοι έζησαν σ’ άλλες 
εποχές».  
 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
[1]. «Ότι είναι κατώτερο είναι όπως αυτό που είναι ανώτερο, 
κι αυτό που είναι ανώτερο είναι όπως αυτό που είναι 
κατώτερο, γιά να διαπράξει τα θαύματα του ενός 
πράγματος»(«Quod est inferius est sicut quod est superius, 
et quod est superius est sicut quod est inferius, ad 
perpetranda miracula rei unius). Αυτή η φράση προέρχεται 
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από την αρχή του «Σμαράγδινου Πίνακα» και αγκαλιάζει 
ολόκληρο το σύστημα παραδοσιακής και σύγχρονης 
μαγείας. Σύμφωνα με την Παράδοση χαράχθηκε επάνω 
στον Πίνακα μ΄αυτήν την κρυπτική κι’ αινιγματική 
διατύπωση από τον ίδιο τον Ερμή τον Τρισμέγιστο. 
Θεωρείται ότι η σημασία της κρατάει την κλείδα όλων των 
μυστηρίων. Επίσης εκτιμάται ότι όλα τα μαγικά συστήματα 
λειτουργούν μ’ αυτόν τον τύπο. «Αυτό που είναι είναι πάνω 
είναι το ίδιο μ΄ αυτό που είναι κάτω»… Ο μακρόκοσμος είναι 
ο ίδιος με τον μικρόκοσμο. Το σύμπαν είναι το ίδιο με τον 
Θεό, ο Θεός είναι ο ίδιος με τον άνθρωπο, ο άνθρωπος 
είναι το ίδιο με το κύτταρο, το κύτταρο είναι το ίδιο με το 
άτομο, το άτομο είναι το ίδιο όπως… και ούτω καθεξής, επ’ 
άπειρον. Αυτό το μήνυμα θεωρητικοποεί την αντίληψη ότι ο 
άνθρωπος είναι το αντίστοιχο του Θεού στη γη («...κατ’ 
εικόνα και ομοίωση»), δεδομένου ότι ο Θεός είναι το 
ανθρώπινο αντίστοιχο στον ουρανό. Επομένως, αποτελεί 
μια δήλωση μιας αρχαίας πεποίθησης ότι, οι ανθρώπινες 
ενέργειες στη γη παραλληλίζουν τις ενέργειες του Θεού στον 
ουρανό («...ως εν ουρανώ και επί της γής»). Αυτή η 
σύλληψη έχει ως άξονα την πεποίθηση πως «όλα τα 
πράγματα γεννώνται από το αυτό Ένα με διασκευή.» 
 
[2].Μια συνομιλία του σοφού μάντη – σαμάνου (rishi) 
Μαρκαντέγια στην Μαχαμπαράτα προσδιορίζει μερικές από 
τις ιδιότητες της Κάλι Γιούγκα : Σε σχέση με τους κυβερνήτες 
– οι κυβερνήτες θα γίνουν παράλογοι και θα επιβάλουν 
φόρους άδικα. Δεν θα βλέπουν πλέον ως καθήκον τους να 
προωθούν την πνευματικότητα, ή να προστατεύουν τους 
υπηκόους τους, θα καταστούν απειλή γιά τον κόσμο. Οι 
άνθρωποι θ΄ αρχίσουν να μεταναστεύουν, αναζητώντας 
χώρες όπου το στάρι και το κριθάρι αποτελούν τη βασική 
πηγή τροφής. Στις ανθρώπινες σχέσεις – η πλεονεξία, η 
φιλαργυρία, ο θυμός κι’ η οργή θάναι συνηθισμένα. Οι 
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άνθρωποι θα επιδείξουν ανοιχτά έχθρα ο ένας προς τον 
άλλον. Θα εμφανιστεί άγνοια του καθήκοντος του δικαίου 
(dharma). Οι άνθρωποι θάχουν σκέψεις αναίτιας 
δολοφονίας και δεν θα βλέπουν τίποτα σφαλερό σ΄αυτή 
τους τη νοοτροπία. Η ακολασία θ’ αντιμετωπισθεί ως 
κοινωνικά αποδεκτή κι’ η σεξουαλική επαφή θα θεωρείται 
ως η κεντρική απαίτηση της ζωής, μ’ αποτέλεσμα ακόμη και 
13-16 χρονών κορίτσια να εγκυμονούν. Η αμαρτία θ΄ 
αυξηθεί εκθετικά, ενώ η αρετή θα εξασθενίσει και θα πάψει 
ν’ ακμάζει. Οι άνθρωποι θα παίρνουν όρκους μονάχα για να 
τους σπάσουν κατόπιν πολύ σύντομα. Θα εθιστούν σε 
τοξικά ποτά και φάρμακα. Οι άνθρωποι θα βρίσκουν τις 
εργασίες τους αγχωτικές και θ’ αποτραβιώνται γιά να 
ξεφύγουν από την εργασία. Οι σκιαλύτες δάσκαλοι (Gurus) 
δεν θάναι πιά σεβαστοί κι’ οι μαθητές τους θα προσπαθούν 
να τους θίξουν. Οι διδασκαλίες τους θα υβρισθούν κι’ οι 
οπαδοί της σεξουαλικής επιθυμίας και ικανοποίησης θ’ 
αποσπάσουν τον έλεγχο του νου απ’ όλα τ’ ανθρώπινα 
όντα.Οι Βραχμάνοι δεν θάναι σοφοί και τιμημένοι, οι 
πολεμιστές (Kshatriyas) δεν θάναι γενναίοι, οι κτηνοτρόφοι 
κι’ έμποροι (Vaishyas) δεν θάναι ακριβοδίκαιοι στις 
συναλλαγές και οι εργατοτεχνίτες κι’ αγρότες (Shudras) δεν 
θάναι τίμιοι κι απαλλαγμένοι έπαρσης στα καθήκοντά τους, 
αλλά και προς τις άλλες κάστες. 
 
[3]. «Ω αδελφοί μου, είμαι λοιπόν σκληρός ; Αλλά λέω : αυτό 
που πέφτει, πρέπει κάποιος ακόμη πιότερο να σπρώχνει ! 
Το κάθε τι σήμερα πέφτει κι’ αποσυντίθεται . ποιος θάθελε 
να το σταματήσει ! Αλλά εγώ, εγώ θέλω ακόμη πιότερο να 
το σπρώξω. Ξέρετε την ηδονική απόλαυση που κυλά τις 
πέτρες στ’ απόκρημνα βάθη; Αυτοί οι άνθρωποι του σήμερα 
– κοιτάξτε λοιπόν πώς κυλούν στα βάθη μου ! Είμαι ένα 
προοίμιο καλύτερων οργανοπαικτών ω αδελφοί μου ! Ένα 
παράδειγμα ! Πράξτε σύμφωνα με το παράδειγμά μου ! 
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Κι΄αυτόν που δεν διδάσκετε να πετάξει, διδάξτε τον γιά 
μενα, να πέσει γρηγορότερα !» («Τάδε έφη Ζαρατούστρα»- 
LVI. 20) 
 
 
 

Tito Fanfulla 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 
Σε κάθε «σύγχρονο» άνθρωπο υπάρχει ένα ενεργειακό 
σημείο που ονομάζεται «κέντρο συναρμογής του κόσμου». 
Σε όλους τους σημερινούς ανθρώπους αυτό το κέντρο 
σταθεροποιείται σε μία θέση που για όλους είναι η ίδια. Εάν 
αυτή η θέση είναι χαμηλής ενέργειας, η αντίληψη 
περιορίζεται στο άμεσο «γίγνεσθαι», στην διεξοδική 
ανάλυση και στη γραμμική θεώρηση της ιστορίας. Το 
πνεύμα αδυνατίζει και συσκοτίζεται από τις έτοιμες 
πληροφορίες. Η κρίση (με την έννοια της κριτικής στάσης) 
καθοδηγείται από τις επιτρεπτές δοξασίες. Οι πολλαπλές 
επιλογές δεν απελευθερώνουν αλλά αλυσοδένουν τη σκέψη 
ενός ήδη αδύναμου ανθρώπου. Αυτός είναι ο σημερινός 
άνθρωπος της παρακμής. Αυτός που δεν έχει συναίσθηση 
της πραγματικής του κατάστασης και ταυτόχρονα νομίζει ότι 
είναι το πλέον εξελιγμένο και «προοδευτικό» ον. Αυτός που 
οδεύοντας προς τον απόλυτο όλεθρο θεωρεί ότι βαδίζει στις 
λεωφόρους της προόδου.  
 
Από αυτή τη ζοφερή αφετηρία, ο Μεγάλος Βαρόνος 
διαθέτοντας αστείρευτα πνευματικά ενεργειακά αποθέματα, 
προσφέρει ένα ανεκτίμητο δώρο σε όσους μπορούν να το 
δεχθούν και να το «σηκώσουν». Προσφέρει μία 
μεθοδευμένη αποκάλυψη ενός κόσμου ευρύτερου, 
ολοκληρωτικού, πολυποίκιλου και κυρίως αληθινού. 
Πρόκειται για έναν κόσμο που αποκαλύπτεται μόνο σε 
αυτούς που έχουν τη δύναμη να τον αντικρύσουν και 
πιθανόν σε αυτούς που θα έρθουν για να τον κυβερνήσουν. 
Σε αυτούς που έχουν υπερβεί τον «σύγχρονο» ανθρωπάκο 
και έχουν μετατοπίσει το «κέντρο συναρμογής» τους σε 
υψηλότερες ενέργειες. 
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Ο αναγνώστης του παρόντος εμπνευσμένου πονήματος 
οφείλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις έννοιες, οι οποίες 
επιτέλους παρουσιάζονται με το πραγματικό τους 
περιεχόμενο. Ο Παραδοσιακός άνθρωπος δεν είναι το όν 
του παρελθόντος, ο ξεπερασμένος τύπος ανθρώπου. 
Αντίθετα είναι αυτός που γνωρίζει και βιώνει τις μεγάλες 
αλήθειες χωρίς ενδοιασμούς και αμφιβολίες. Είναι αυτός 
που στέκεται πολύ πιο ψηλά από τον αδαή μεμψίμοιρο 
δοκησίσοφο «σύγχρονο» υπήκοο.  
 
Το μυητικό ταξίδι εκκινεί από την δυνατότητα διάκρισης του 
«είναι» και του «γίγνεσθαι». Αυτή είναι η μήτρα των 
διπόλων που χαρακτηρίζουν τον ακμάζοντα άνθρωπο που 
κάποτε υπήρξε και αναμένεται να επανέλθει. Το 
υπερφυσικό και το φυσικό, το πνευματικό και το υλιστικό, το 
άνωθεν και το υποχθόνιο, το θεϊκό και το ανθρώπινο. Όλα 
υπάρχουν, αλληλεπιδρούν και συναποτελούν τον νέο 
διευρυμένο ακμάζοντα κόσμο. Ο άνθρωπος πλέον επιδιώκει 
να ανυψωθεί και όχι να κατακρημνισθεί.  
 
Ο δρόμος της αρετής και η αναβάθμιση της συνείδησης, 
πέραν της ασκητικής, οφείλει να διέλθει από τη γέφυρα που 
συνδέει το φυσικό με το υπερφυσικό. Καθοδηγητές σε αυτό 
το μονοπάτι είναι άνθρωποι χαρισματικοί, που συνδυάζουν 
το ήθος, το μεγαλείο, την ηρεμία, τη γνώση και κυρίως τη 
μεταφυσική δύναμη να τελούν πράξεις θαυμαστές και να 
επιτυγχάνουν νίκες. Αυτοί κατέχουν την ιδιότητα της 
«βασιλικότητας», δηλαδή της δύναμης και συνάμα του 
δικαιώματος να ηγούνται βασισμένοι στις δικές τους 
δυνάμεις που απλόχερα προσφέρουν,  και όχι στις δυνάμεις 
των ακολούθων τους. Είναι οι γνήσιοι βασιλείς. Η 
βασιλικότητα είναι αυταπόδεικτη, υπάρχει ή δεν υπάρχει, 
και δεν υπακούει σε γνώμες και απόψεις των οιωνδήποτε. 
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Τα αποτελέσματα της παρουσίας της γίνονται αντιληπτά στη 
γη και στον ουρανό, στο χώρο και στο χρόνο. 
 
Ταυτόχρονα εκφράζει την κοσμική τάξη, την σταθερότητα 
στην προκαθορισμένη πορεία προς το ανώτερο επίπεδο 
καθώς και την επανάσταση. Επ-ανάσταση όχι με την 
λανθασμένη έννοια της ανατροπής, αλλά με την έννοια της 
διαρκούς ανέλιξης πέριξ ενός σταθερού κέντρου. Σε όλους 
τους ακμάσαντες πολιτισμούς οι γνήσιοι βασιλείς 
κυβέρνησαν ως γέφυρες ανάμεσα στο φυσικό κόσμο και 
στον κόσμο του υπερβατικού.  Και κυβέρνησαν όχι ειρηνικά 
αλλά με «Ειρήνη», δηλαδή με εσωτερική αταραξία, 
πραότητα και  δικαιοσύνη. Η έκφραση «γνήσιοι βασιλείς» 
υποδηλώνει τους σοφούς που κατέχουν την πραγματική 
γνώση, αυτούς που ως θεραπεία θα απαλλάξουν από τα 
δεινά που βασανίζουν το κράτος και το γένος των 
ανθρώπων. 
 
Εν συνεχεία, στον οξυδερκή αναγνώστη, αποκαλύπτονται 
με καταλυτικό και αδιαμφισβήτητο τρόπο οι αληθινές έννοιες 
του Νόμου, του Κράτους και της Αυτοκρατορίας. Νόμοι που 
συγκροτούνται από ανθρώπους για να καλύψουν 
εξειδικευμένα ζητήματα και περιστασιακές καταστάσεις 
όπως σήμερα, είναι κατασκευασμένοι ακριβώς για να 
υποβαθμίζονται  και να καταπατούνται. Λειτουργούν ως 
όργανα εκφοβισμού και δεν εμπνέουν τον παραμικρό 
σεβασμό στη συνείδηση του λαού.  
 
Ο Νόμος που εκούσια γίνεται αποδεκτός από το σύνολο 
πρέπει να εκφράζει μία αλήθεια, μία πραγματικότητα και μία 
σταθερότητα που υπερβαίνει το πλήθος των αναγκών μίας 
κοινωνίας. Πρέπει να εκφράζει το αλάνθαστο, το αλύγιστο 
και το αμετάβλητο που εκπορεύεται «άνωθεν», και αποκτά 
υπερβατικό χαρακτήρα. Τοιουτοτρόπως καθίσταται 
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αποδεκτός, σεβαστός και πραγματικά αναγκαίος για τον 
άνθρωπο, μη επιδεχόμενος οιαδήποτε κριτική.  
 
Η δε πραγματική έννοια του Κράτους, σε αντίθεση με τη 
σημερινή κοινοβουλευτική – δημοσιοϋπαλληλική και απεχθή 
καρικατούρα, αποκαλύπτεται ως το απόλυτο και αιώνια 
σταθερό κέντρο. Το «Είναι» σε αντίθεση με το ασταθές και 
χαοτικό «Γίγνεσθαι». Είναι το Κράτος που δεν βασίζεται στις 
ευμετάβλητες βουλήσεις του δήμου, αλλά αντίθετα, 
ολόκληρη η κοινωνική συγκρότηση βασίζεται και 
εκπορεύεται από αυτό. Το Κράτος προσφέρει την ασφάλεια, 
την αξιοπρέπεια και την ειρήνη. Οι δε άνθρωποι που 
υπηρετούν άμεσα το Κράτος διαθέτουν ήθος και πνευματικό 
επίπεδο τοιούτου ύψους (ηγεμονικόν), ώστε οι 
δραστηριότητές τους να λαμβάνουν χαρακτήρα 
τελετουργίας. Εδώ η τελετουργία νοείται με τον απόλυτο 
χαρακτήρα της, ως πράξη συνυφασμένη με το υπερκόσμιο 
και όχι με τη σημερινή έννοια της τελετής που έχει 
συμβολική, αισθητική ή συγκινησιακή αξία.  Ένα Κράτος 
αυτής της ποιότητος αναπόδραστα ενέχει μέσα του την 
ιδιότητα της εξέλιξης ή ορθότερα της ανέλιξης. Προεκτείνεται 
στο χώρο και στο χρόνο μεταλαμπαδεύοντας τις αξίες, τις 
ιδέες και την συνολική αντίληψη του κόσμου, και συνάμα 
καθαγιάζοντας τη γη. Το Κράτος σταδιακά διαμορφώνεται 
σε Αυτοκρατορία.  
 
Η έννοιες της τελετουργίας και της θυσίας στον 
Παραδοσιακό άνθρωπο πηγάζουν από την ανάγκη 
επικοινωνίας με το ανώτερο επίπεδο (θεϊκός κόσμος), 
καθιστάμενες ακατανόητες στο σύγχρονο άνθρωπο. Ο 
Μεγάλος Βαρόνος εξηγεί την αιτία: «Για τον σύγχρονο 
άνθρωπο αιτίες και αποτελέσματα ευρίσκονται αμφότερα 
στο φυσικό επίπεδο, στον χώρο και στον χρόνο. Για τον 
παραδοσιακό άνθρωπο αντιθέτως, το φυσικό επίπεδο 
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εμπεριέχει μόνον ορισμένα αποτελέσματα και τίποτε δεν 
παράγεται σε αυτόν τον κόσμο το οποίον δεν έχει ήδη 
παραχθεί στο υπερπέραν, στην αόρατο διάσταση». 
 
Εν συνεχεία αποκαλύπτεται η έννοια της ευγενούς 
καταγωγής. Η κάστα των ευγενών, πριν αυτή σε κάποιους 
πολιτισμούς εκπέσει, δεν βασιζόταν μόνο στην 
κληρονομικότητα, δηλαδή στην εξ’ αίματος καταγωγή. 
Παράλληλα με την κληρονομικότητα οι ευγενείς κατείχαν μία 
ιδιότητα, μία θεία δύναμη που τους επέτρεπε να 
επικοινωνούν με το «άνωθεν» με το υπερβατικό. Αυτή 
ακριβώς η δύναμη καθοδηγούσε τη ζωή των ευγενών και 
προέτρεπε αποκλειστικά σε πράξεις ηρωικού, ασκητικού και 
τελετουργικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα απαιτούσε άψογη 
διαχείριση και αποφυγή οιουδήποτε σφάλματος ή 
παράλειψης (ιεροσυλία).  
 
Αυτός ο δύσκολος, άψογος πνευματικός τρόπος ζωής 
διαχώριζε τους ευγενείς από τους υπολοίπους (πληβείους), 
και όχι η οικονομική επιφάνεια όπως λανθασμένα 
διατυπώνεται σήμερα. Αυτό το δίπολο είναι εμφανές σε 
όλους τους πολιτισμούς με μία θρησκευτική μορφή. Οι 
ευγενείς κάστες επικοινωνούν με ουράνιες δυνάμεις ενώ οι 
πληβείοι (πλούσιοι και φτωχοί) λατρεύουν χθόνιες και 
υποχθόνιες δυνάμεις. Οι ουράνιες δυνάμεις 
αντιπροσωπεύουν το αρσενικό στοιχείο, ενώ οι χθόνιες το 
θηλυκό. Επί πλέον οι ευγενείς σφράγιζαν τη θεία προέλευσή 
τους μέσω μυητικών τελετουργικών τα οποία όφειλαν να 
ολοκληρώσουν επιτυχώς. Τέλος δε όφειλαν να 
μεταλαμπαδεύσουν επιτυχώς τη θεία δύναμη και τον τρόπο 
ζωής τους στην επόμενη γενιά, ώστε να διατηρηθεί το 
πολιτιστικό ιδεώδες και η πνευματικότητα σε βάθος χρόνου. 
 



XL 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ψυχοσύνθεση των 
ανθρώπων που έζησαν (και θα ζήσουν) στην ακμή των 
πολιτισμών. Ένα καταλυτικό χαρακτηριστικό μελέτης είναι η 
λατρεία, ή ορθότερα η «θρησκευτικότητα» ως βασικό 
συστατικό σκέψης και αντίληψη. Μία θρησκευτικότητα που 
ουδεμία σχέση έχει με τη σημερινή θρησκεία της ψυχής και 
την ιεροσύνη. Οι θρησκεία δεν απευθύνεται σε 
προσωποποιημένους θεούς. Η προσευχή και η 
συναισθηματική φόρτιση ουδεμία αξία έχουν. Οι 
πραγματικές δυνάμεις (numina) είναι απρόσωπες, έχουν 
συγκεκριμένες ιδιότητες και όταν εξευμενιστούν με ορθό 
τρόπο, δηλαδή με την άριστη εκτέλεση του κατάλληλου 
τελετουργικού, αποφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. 
Δεν υπάρχει ψυχική επαφή ανθρώπων και θεοτήτων, αλλά 
τεχνικές επικοινωνίας μέσω τελετουργικού.  
 
Το τελετουργικό είναι υψίστης σημασίας και εκτελείται από 
«επίλεκτους» ή από κάστες, δηλαδή ανθρώπους που έχουν 
ανταπεξέλθει επιτυχώς τελετουργία μύησης, ταυτόχρονα δε 
φέρουν σχετική προγονική κληρονομία. Η αλληλεξάρτηση 
«ιερέων» και «δυνάμεων» είναι στενή και άμεση. Η ουσία 
της θρησκευτικότητας είναι η δράση και όχι ο φόβος και η 
παράκληση. Κατά συνέπεια οι άνθρωποι της πολιτισμικής 
ακμής είναι ελεύθεροι, χωρίς φοβίες και συνδιαλέγονται με 
τις θεότητες με τρόπο άμεσο και ειλικρινή. Η «ψυχοκρατία» 
και ο «ανιμισμός» σηματοδοτούν την έναρξη της παρακμής.  
 
Εξαιρετικά αποκαλυπτική είναι η αναφορά στις πεποιθήσεις 
του Παραδοσιακού ανθρώπου σε σχέση με το κομβικό 
γεγονός του θανάτου και κυρίως τη μεταθανάτιο κατάσταση. 
Η κληρονομία, το πνευματικό επίπεδο, η επαφή με τα 
numina και ο έντιμος τρόπος ζωής καθόριζαν την οδό μετά 
θάνατον. Ο καθ’ όλα ευγενής, ο ήρως θα κατακτήσει την 
αθανασία και θα κατοικήσει μαζί με τους θεούς στο ουράνιο 
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επίπεδο. Ο θάνατος είναι μία θριαμβική απελευθέρωση. Γι’ 
αυτούς που δεν έζησαν παρά μία ασήμαντη ζωή, απομένει 
η αυτοδιάλυση που γίνεται τροφή για τη δημιουργία ενός 
νέου ατόμου στον κύκλο της οικογένειας ή της φυλής. Η 
ποιοτική διαφορά στις δύο οδούς δεν εμφαίνεται τόσο στο 
χώρο που εξελίσσεται η μεταθανάτιος ύπαρξη, όσο στο 
γεγονός ότι ο ευγενής ήρωας διατηρεί την επίγνωση της 
ύπαρξής του, ενώ ο κοινός άνθρωπος όχι.  
 
Ο κόσμος της Παράδοσης είναι ο κόσμος της ακμής του 
πολιτισμού. Η ακμή του ατόμου συμβαδίζει με την ακμή του 
έθνους και της φυλής. Ο καθαγιασμένος και άψογος τρόπος 
ζωής της κοινότητας διασφαλίζει την επαφή και τη 
συνδιαλλαγή με τις δυνάμεις του φωτός. Η αδιαμφισβήτητη 
προσήλωση στις αρχές και τις αξίες της κοινότητας του 
αίματος δημιουργεί ασκητικούς χαρακτήρες που 
αναγνωρίζουν την ανάγκη της ιεραρχίας, η οποία 
επεκτείνεται πέραν του ορατού κόσμου. Η φυλή, το «αίμα», 
είναι το δοχείο μέσω του οποίου μεταφέρονται και 
αναγεννώνται οι ανώτερες πνευματικές αξίες που 
καθορίζουν τον πολιτισμό. Η δια μέσου των ετών επαφή και 
συνδιαλλαγή με το υπερβατικό, μη-ανθρώπινο είναι ο 
παράγων που καταδεικνύει την αντοχή του πολιτισμού. 
Όταν η κοινότητα χάσει τον ασκητικό-ιερό της δρόμο, 
απομένει η αρετή. Εκλιπούσης αυτής μένει το ήθος. Αν 
χαθεί το ήθος μένει ο νόμος. Όταν και ο νόμος παύει να 
είναι σεβαστός, έχει επέλθει η παρακμή και το χάος, η 
αναρχία και ο ατομικισμός.   
 
Ένα κεφαλαιώδες χαρακτηριστικό που καταδεικνύει την 
ακμή ενός πολιτισμού είναι το γεγονός ότι οι άνακτες 
όφειλαν να φέρουν καλώς και επάξια την βασιλική και την 
ιερατική ιδιότητα ταυτόχρονα. Σε περίπτωση που ο ηγέτης 
δεν κατείχε εγγενώς αυτές τις ιδιότητες, υποχρεούτο να τις 
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αποκτήσει (μεταλάβει) μέσω συγκεκριμένων πράξεων, 
δράσεων και τελετουργιών. Η βασιλική ιδιότητα προϋπέθετε 
πράξεις μύησης ενώ η ιερατική ιδιότητα πράξεις 
«ιεροποίησης».  Την εποχή κατά την οποία ο άναξ έπαυε να 
«μυείται» και να «ιεροποιείται», έπαυσε και η σύνδεσή του 
με την «δόξα» του υπερ-κόσμου και το «ουράνιο πυρ». Η 
εγκόσμια εξουσία και η θρησκεία ήσαν πλέον 
διαχωρισμένες. Η παρακμή είχε επέλθει.   
 
Σε όλους τους πολιτισμούς, την εποχή της ακμής τους, η 
βασιλική ιδιότητα (βασιλικότητα) υποκρύπτει το αρσενικό 
στοιχείο, τον πολεμιστή και την πνευματικότητα. Η ιερατική 
ιδιότητα (ιεροσύνη) αντιστοιχεί στο θηλυκό στοιχείο και τη 
γνώση. Σε κάθε περίπτωση ιεραρχικά η βασιλικότητα 
προηγείται της ιεροσύνης. Ο ιερωμένος λατρεύει τον άνακτα 
ως άμεση γέφυρα του φυσικού κόσμου με το υπερκόσμιο.  
 
Ο Μεγάλος Βαρόνος, στη συνέχεια, αποκαλύπτοντας την 
πραγματική έννοια της Αυτοκρατορίας ξεκαθαρίζει το τοπίο 
που έχει μολυνθεί από όψιμες σφαλερές αντιλήψεις. Η 
πραγματική ισχύς αλλά και η ουσία της Αυτοκρατορίας δεν 
βασίζεται στην πολιτική και στρατιωτική επιβολή. Δεν 
υποχρεώνει τα έθνη και τις μικρότερες επικράτειες να 
ακολουθήσουν ένα έτοιμο και επιβεβλημένο τρόπο ζωής. 
Αντίθετα, βασίζεται στην εθελούσια «ιερή αφοσίωση» των 
μελών της. Η κυριαρχία της είναι πνευματική και επιτρέπει 
στους υπηκόους της να διάγουν με τον τρόπο που έμαθαν 
από τους προγόνους τους. Η ενότητα των εθνών της 
Αυτοκρατορίας είναι ιδεολογική, πνευματική, ιερή. Όταν 
αυτή η ενοποιητική αρχή για οποιαδήποτε αιτία εκπέσει, 
εμφανίζονται τα κοινωνικοπολιτικά συστήματα της 
παρακμής με ποικίλες μορφές.  
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Η επικράτηση του ιερατικού στοιχείου επιφέρει τη θεοκρατία 
και το σκοταδισμό. Η επικράτηση της αποκομμένης από το 
πνεύμα μοναρχίας επιφέρει την τυραννία. Η επικράτηση του 
γήινου πολιτικοκοινωνικού στοιχείου επιφέρει το στυγνό, 
ανηλεές εκκοσμικευμένο Κράτος. Σε όλες τις περιπτώσεις η 
κατάληξη είναι κοινή. Προϊόντος του χρόνου ισχυροποιείται 
και έρχεται στην εξουσία το μη πνευματικό, χθόνιο λαϊκό 
στοιχείο. Οι άνθρωποι που εμφορούνται από τα κατώτερα 
ένστικτα (δαιμονικόν) καθώς και το άδικο και ανεφάρμοστο 
«φυσικό δίκαιο». Δηλαδή οι άνθρωποι που δημιούργησαν 
το σημερινό εφιαλτικό γκρίζο κόσμο του χάους και της 
αναρχίας.   
 
Τέλος αποδίδεται αδρά η πνευματική έννοια της Ιπποσύνης. 
Όχι μόνο του μεσαίωνα, αλλά η άχρονη παντοτινή 
Ιπποσύνη. Αφορά αυτούς που με τις πράξεις τους και τη 
ζωή τους απέδειξαν την τιμή, την αλήθεια, το θάρρος και την 
αφοσίωσή τους σε ένα ιδανικό που συνήθως αποδιδόταν 
ως «πνευματική Σοφία».  
 
Εύχομαι σε όλους τους αναγνώστες του παρόντος 
αποκαλυπτικού πονήματος καλό ταξίδι και καλήν αντάμωση 
σε έναν ευτυχή και φωτεινό κόσμο. 
 

 
Θεόδωρος Κουδούνας  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Επί αρκετόν καιρό τώρα, υπήρξε σχεδόν κοινότυπο το να 
συζητούμε σχετικώς με την «παρακμή της Δύσεως»1 και την 
κρίση του συγχρόνου πολιτισμού, γιά τους κινδύνους της, 
καθώς και γιά το χάος το οποίον επροξένησεν αυτή. 
Επίσης, σχηματοποιούνται νέες προφητείες που αφορούν 
στο μέλλον της Ευρώπης ή του κόσμου, ενώ από 
διαφόρους κύκλους εκπορεύονται ποικίλες κλήσεις για την 
«υπεράσπιση» της Δύσεως. 

Σε όλον αυτόν τον προβληματισμό, γενικώς πολύ ολίγα 
υπερβαίνουν τον ερασιτεχνισμόν των διανοουμένων. Θα 
ήταν ολοσχερώς πανεύκολο να καταδείξουμε πόσον συχνά 
αυτές οι απόψεις στερούνται αληθινών αρχών και πως αυτό 
το οποίον απορρίπτεται, συχνά διατηρείται κατόπιν, 
ασυνειδήτως, από εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να 
αντιδράσουν, καθώς και ότι η πλειονότης των ανθρώπων 
δεν γνωρίζει πράγματι τι θέλει, μιας και υπακούει σε άλογες 
παρορμήσεις. Αυτό είναι αληθές, ειδικότερον στο πρακτικό 
πεδίον, όπου ευρίσκουμε βίαιες και χαοτικές εκφράσεις, 
τυπικές μιας «διαμαρτυρίας» η οποία επιθυμεί να είναι 
παγκοσμία, αν και εμπνέεται μόνον από τις περασμένες 
καταληκτικές μορφές του τελευταίου πολιτισμού.  

Ως εκ τούτου, αν και θα ήταν πρώιμο να ιδούμε σε αυτά τα 
φαινόμενα διαμαρτυρίας κάτι θετικό, ωστόσον έχουν την 
αξία ενός συμπτώματος. Αυτά τα φαινόμενα αποτυπώνουν 
σαφώς ότι, πεποιθήσεις οι οποίες κάποτε ελαμβάνοντο ως 
δεδομένες  δεν είναι πλέον αντιληπτές έτσι, αλλά και ότι 
παρήλθεν ο καιρός των ειδυλλιακών προοπτικών του 
«εξελικτισμού». Εν τούτοις, ένας ασυνείδητος αμυντικός 
μηχανισμός αποτρέπει τους ανθρώπους από την υπέρβαση 
πέραν ενός συγκεκριμένου ορίου. Αυτός ο μηχανισμός είναι 
παρόμοιος προς το ένστικτον το οποίον  ευρίσκεται στους 
υπνοβάτες, οι οποίοι στερούνται την αντίληψη του ύψους 
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καθώς περιφέρονται. Κάποιες ψευδοδιανοούμενες και 
άλογες αντιδράσεις φαίνεται πως δεν έχουν άλλο 
αποτέλεσμα παρά το να παρασύρουν τους συγχρόνους 
ανθρώπους και να τους αποτρέπουν από το να καταστούν 
πλήρως εναργείς, σχετικώς με εκείνη την παγκόσμιο και 
φρικτή προοπτική, συμφώνως προς την οποίαν ο 
σύγχρονος κόσμος εμφανίζεται ως ένα άψυχο σώμα που 
κατακρημνίζεται σε έναν κατήφορο, σώμα το οποίον 
πιθανώς τίποτα δεν ημπορεί να το σταματήσει.  

Υπάρχουν νόσοι οι οποίες επωάζονται επί μακρόν χρόνο 
και καθίστανται έκδηλες μόνον όταν το κρυμμένο έργο τους 
έχει σχεδόν τελειώσει. Αυτή είναι η περίπτωση της πτώσεως 
του ανθρώπου με τους τρόπους εκείνους τους οποίους 
κάποτε εδόξαζε ως τον κατεξοχήν πολιτισμό. Αν και μόνον 
προσφάτως οι σύγχρονοι άνθρωποι2 έφθασαν να 
αντιληφθούν το ζοφερό μέλλον της Δύσεως, υπάρχουν 
αιτίες που έδρασαν επί αιώνες, οι οποίες συνέτειναν στον 
πνευματικό και υλικό εκφυλισμό. Αυτές οι αιτίες όχι μόνον 
αφήρεσαν από την πλειονότητα των ανθρώπων την 
πιθανότητα της εξεγέρσεως και της επανόδου στην 
φυσιολογικότητα και στην υγεία, αλλά κυρίως αφήρεσαν την 
ικανότητα να αντιληφθούμε τι σημαίνει πράγματι αληθινή  
φυσιολογικότης και υγεία.  

Έτσι, δεν έχει σημασία πόσον ειλικρινής ημπορεί να είναι η 
πρόθεση που εμψυχώνει εκείνους οι οποίοι σήμερον 
αποπειρώνται να εξεγερθούν και να σημάνουν τον 
συναγερμό και δεν πρέπει να καλλιεργούμε φρούδες 
ελπίδες σε ότι αφορά στην έκβαση. Δεν είναι εύκολο να 
αντιληφθούμε πόσον βαθέως πρέπει να σκάψουμε πριν 
φθάσουμε στην μοναδική ρίζα από την οποία εξεπήδησαν 
οι σύγχρονες αρνητικές μορφές ως φυσικές και αναγκαίες 
επιπτώσεις. Το ίδιο είναι αληθές και για εκείνες τις μορφές 
τις οποίες ακόμη και τα ευφυέστατα των πνευμάτων δεν 
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παύουν να προϋποθέτουν και να εφαρμόζουν στους 
τρόπους της σκέψεως, της συναισθήσεως και της δράσεώς 
τους. Κάποιοι άνθρωποι «αντιδρούν», κάποιοι 
«διαμαρτύρονται». Πώς αλλιώς θα ημπορούσε άλλωστε να 
είναι, λαμβανομένων υπ’ όψιν των απελπιστικών 
χαρακτηριστικών της συγχρόνου κοινωνίας, της ηθικής, της 
πολιτικής και της πολιτιστικής καλλιεργείας; Και μάλιστα 
αυτά είναι μόνον «αντιδράσεις» και όχι δράσεις ή θετικές 
κινήσεις οι οποίες προέρχονται από την εσωτερική 
διάσταση και μαρτυρούν την κατοχή ενός θεμελίου, μίας 
αρχής ή ενός κέντρου. Στην Δύση, έχουν λάβει χώρα πάρα 
πολλές προσαρμογές και «αντιδράσεις». Η εμπειρία έχει 
δείξει πως τίποτε το οποίον έχει αληθινή αξία δεν ημπορεί 
να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που πράγματι 
χρειάζεται δεν είναι να περιστρεφόμεθα οπίσω – εμπρός 
στην επιθανάτιο κλίνη, αλλά να αφυπνισθούμε και να 
ανεγερθούμε. 

Σήμερα τα πράγματα έχουν φθάσει σε ένα τόσον χαμηλό 
σημείο, ώστε αναρωτώμαι ποίος θα ήταν ικανός να 
αξιολογήσει τον σύγχρονο κόσμο ως όλον -παρά να 
αξιολογήσει μόνον κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του (όπως η «τεχνοκρατία» ή η «καταναλωτική κοινωνία»)- 
αλλά συνάμα και ικανός να κατανοήσει το ύστατο νόημά 
του. Αυτό θα ήταν το πραγματικό σημείον εκκινήσεως. 

Γιά να συμβεί αυτό, είναι αναγκαίο να εγκαταλείψουμε τον 
παραπλανητικό και μαγικό «κύκλο» και να είμεθα ικανοί να 
συλλάβουμε κάτι άλλο, ώστε να αποκτήσουμε νέους 
οφθαλμούς και ώτα, με σκοπό να αντιληφθούμε πράγματα 
τα οποία με το πέρασμα του χρόνου κατέστησαν αόρατα και 
βωβά. Μόνον με την επάνοδο στα νοήματα και στα οράματα 
που προϋπήρξαν της εγκαταστάσεως των αιτίων του 
παρόντος πολιτισμού είναι δυνατόν να επιτύχουμε ένα 
απόλυτο σημείο αναφοράς -την κλείδα για την αληθή 
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κατανόηση όλων των συγχρόνων παρεκτροπών- και 
συγχρόνως να ανεύρουμε μιαν ισχυρά άμυνα και μιαν 
άθραυστο γραμμή αντιστάσεως για εκείνους οι οποίοι θα 
συνεχίσουν να στέκουν ακόμη ορθοί, παρά το οτιδήποτε. Το 
μόνο πράγμα που αξίζει σήμερα είναι η δραστηριότης 
εκείνων που ημπορούν «να ιππεύουν τα κύματα» και να 
παραμένουν σταθεροί στις αρχές τους, αμετακίνητοι από 
οποιανδήποτε πειθώ και αδιάφοροι σε κάθε πυρετώδη 
παρόξυνση, στους σπασμούς, στις δεισιδαιμονίες και στις 
εκπορνεύσεις που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες γενεές. 

Το μόνο πράγμα που αξίζει είναι η σιωπηρά αντοχή 
κάποιων ολίγων, των οποίων η ανυπέρβλητη παρουσία ως 
«λιθίνων προσκεκλημένων παρουσιών»3 βοηθά να 
δημιουργούνται νέες σχέσεις, νέες αποστάσεις, νέες αξίες 
και επίσης βοηθά να συγκροτείται ένας πόλος, που αν και 
δεν θα αποτρέψει βεβαίως αυτόν τον κόσμο να είναι αυτό 
που είναι, (κατοικούμενος από τους διεστραμμένους και 
τους διατεταραγμένους), ημπορεί ακόμη να βοηθήσει στην 
μετάδοση προς κάποιον της αισθήσεως της αληθείας - μιας 
αισθήσεως που ημπορεί να καταστεί για αυτόν η αρχή μιας 
απελευθερωτικής κρίσεως. 

Μέσα στα όρια των δυνατοτήτων μου το παρόν βιβλίο 
ελπίζω να αποτελέσει μια συνεισφορά σε μια τέτοιαν 
αποστολή. Κυρίαρχη θέση του είναι η ιδέα της 
παρηκμασμένης φύσεως του συγχρόνου κόσμου. 
Σκοπός του είναι να παρουσιάσει τεκμήρια τα οποία 
υποστηρίζουν αυτήν την ιδέα, μέσω αναφοράς στο πνεύμα 
του παγκοσμίου πολιτισμού, στα ερείπια του οποίου έχει 
αναδυθεί καθετί το σύγχρονον. Αυτό θα χρησιμεύσει ως η 
βάση κάθε δυνατότητος και ως η κατηγορική νομιμοποίηση 
μιας εξεγέρσεως, διότι μόνον τότε θα καταστεί σαφές 
εναντίον ποίου πράγματος αντιδρά κανείς, αλλά επίσης (και 
κυρίως) επ’ ονόματι ποίου εκδηλώνεται η αντίδραση αυτή.  
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Εισαγωγικώς θα ισχυρισθώ πως καμία ιδέα δεν είναι τόσον 
αφηρημένη όσον η  ιδέα της «προόδου», η οποία μαζί με 
την κορυφαία παραδοχή περί της υπεροχής του συγχρόνου 
πολιτισμού, έχει δημιουργήσει τα ιδικά της «θετικά» άλλοθι, 
πλαστογραφούσα την ιστορία, εισάγουσα επιβλαβείς 
μύθους στους νόες των ανθρώπων και διακηρύσσουσα τον 
εαυτό της ως κυρίαρχο στις διασταυρώσεις της πληβειακής 
ιδεολογίας από την οποίαν προήλθε.  

Πόσον χαμηλά άραγε εξέπεσεν η ανθρωπότης όταν είναι 
έτοιμη και πρόθυμη να αποθεώσει μία πτωματική σοφία; 
Διότι έτσι πρέπει να θεωρούμε την προοπτική που αρνείται 
να ιδεί τον σύγχρονο «νέο» άνθρωπο ως απαξιωμένο, 
ηττημένο και λυκοφωτικό, αλλά μάλλον τον δοξάζει ως 
εκείνον που δήθεν κατόρθωσε την υπέρβαση και τον 
δικαιώνει ως το μόνο αληθώς ζωντανό ον. Οι σύγχρονοί 
μας ειλικρινώς πρέπει να έχουν τυφλωθεί, αν εσκέφθησαν 
πράγματι πως θα ημπορούσαν να μετρήσουν τα πάντα με 
τα δικά τους πρότυπα μέτρα και να θεωρούν τον πολιτισμό 
τους ως προνομιούχο, ως τον μόνο στον οποίον η ιστορία 
του κόσμου είχε προκαθορισθεί και εκτός του οποίου δεν 
υφίσταται τίποτα, παρά μόνον βαρβαρότης, σκότος και 
δεισιδαιμονία. 

Πρέπει να γίνει αντιληπτόν ότι, πριν από τους πρωίμους και 
βιαίους κλονισμούς μέσω των οποίων κατέστη πρόδηλη, 
ακόμη και με υλικόν τρόπο, η εσωτερική αποσύνθεση του 
Δυτικού κόσμου, η πληθωρικότης των πολιτισμών (και 
συνεπώς η σχετικότης του συγχρόνου πολιτισμού) δεν 
εμφανίζεται πλέον, όπως εσυνήθιζετο κάποτε, ως μία 
αιρετική ιδιορρυθμία. Και όμως αυτό δεν είναι αρκετόν. Είναι 
επίσης αναγκαίο να είμεθα ικανοί να αναγνωρίσουμε ότι, ο 
σύγχρονος πολιτισμός όχι μόνον είναι δυνατόν να 
εξαφανισθεί δίχως ένα ίχνος, όπως πολλοί άλλοι πριν από 
αυτόν, αλλά επιπλέον ότι ανήκει σε έναν τύπο πολιτισμού, η 
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εξαφάνιση όπως και η εφήμερη ζωή του οποίου έχει απλώς 
μιαν επουσιώδη αξία όταν συγκριθεί με την τάξη των 
«υπαρχόντων πραγμάτων» και κάθε πολιτισμού 
θεμελιωμένου επ’ αυτής της τάξεως. Πέραν από την απλή 
και εκκοσμικευμένη ιδέα της «σχετικότητος των 
πολιτισμών», είναι αναγκαίο να αναγνωρίσουμε έναν 
«δυϊσμό των πολιτισμών». 

Οι εκτιμήσεις οι οποίες ακολουθούν, θα περιστρέφονται 
διαρκώς πέριξ της αντιθέσεως μεταξύ του συγχρόνου και 
του παραδοσιακού κόσμου και μεταξύ του συγχρόνου και 
παραδοσιακού ανθρώπου. Μία τέτοια αντίθεση είναι 
ιδανική (δηλαδή, μορφολογική και μεταφυσική) και σαφώς 
πολύ πέραν μιας απλής ιστορικής αντιθέσεως.  

Όσον αφορά στο ιστορικό στοιχείον, είναι αναγκαίο να 
καταδείξουμε το εύρος των οριζόντων που 
αντιμετωπίζουμε. Με μιαν αντιπαραδοσιακή αίσθηση, οι 
πρώτες δυνάμεις της παρακμής εξεκίνησαν να είναι 
αισθητώς έκδηλες μεταξύ του ογδόου και του έκτου αιώνος 
π. Χ., όπως ημπορεί να τεκμαρθεί από τις σποραδικές και 
χαρακτηριστικές διαφοροποιήσεις στις μορφές της 
κοινωνικής και πνευματικής ζωής πολλών λαών, 
διαφοροποιήσεις οι οποίες ενεφανίσθησαν κατά την 
διάρκειαν αυτής της περιόδου. Έτσι το όριον αντιστοιχεί 
προς τις αποκαλούμενες ιστορικές περιόδους, καθώς 
συμφώνως προς πολλούς ανθρώπους, οτιδήποτε συνέβη 
προ αυτής της περιόδου δεν συνιστά πλέον το αντικείμενον 
της «ιστορίας». Η ιστορία αντεκατεστάθη από θρύλους και 
μύθους, συνεπώς δεν ημπορούν να συγκροτηθούν 
αδιαμφισβήτητα δεδομένα, παρά μόνον εικασίες.  

Ωστόσον γεγονός παραμένει ότι, συμφώνως με τις 
παραδοσιακές διδασκαλίες, η προαναφερθείσα περίοδος 
απλώς εκληρονόμησε τις επιδράσεις από ακόμη πιό 
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απόμακρες αιτίες. Κατά την διάρκειαν αυτής της περιόδου, 
αυτό το οποίον προειπώθη ήταν η κρίσιμος φάση ενός 
ακόμη μακροτέρου κύκλου, γνωστού στην Ανατολή ως η 
«Σκοτεινή Εποχή», στον κλασικό κόσμο ως η «Σιδηρά 
Εποχή» και στις σάγκες (έπη) του Βορρά ως η «Εποχή του 
Λύκου»2. Σε οποιοδήποτε συμβάν, κατά  την διάρκεια των 
ιστορικών περιόδων και στον Δυτικό κόσμο, μια δευτέρα και 
πλέον ορατή φάση αντιστοιχεί στην πτώση της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας και στην άνοδο του Χριστιανισμού. Μία τρίτη 
φάση εξεκίνησε με το λυκόφως του φεουδαρχικού και 
αυτοκρατορικού κόσμου του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνος, 
φθάνουσα στο αποφασιστικό σημείο με την ανάδυση του 
Ανθρωπισμού («Ουμανισμού») και της Μεταρρυθμίσεως.  

Από την περίοδον εκείνη και ένθεν, οι δυνάμεις που κάποτε 
ενεργούσαν με έναν μεμονωμένο και υπόγειο τρόπο, 
ανεδύθησαν και καθοδήγησαν σε μία καθοδική τροχιά κάθε 
ευρωπαϊκή τάση στην υλική και πνευματική ζωή, καθώς 
επίσης στην ατομική και στην συλλογική ζωή, εγκαθιστώσες 
έτσι την μία φάση μετά την άλλη εκείνου το οποίον 
αναφέρεται συνήθως ως ο «σύγχρονος κόσμος». Έκτοτε η 
διαδικασία κατέστη ολοέν και περισσότερον ταχεία, 
αποφασιστική και παγκόσμιος, σχηματίζουσα ένα φρικτό 
ρεύμα (από το οποίον κάθε υπολειμματικό στοιχείο 
διαφορετικού τύπου πολιτισμού πρόκειται εμφανώς να 
σαρωθεί), περαίνουσα έτσι έναν κύκλο και σφραγίζουσα το 
πεπρωμένον εκατομμυρίων.  

Αυτή είναι η περίπτωση σε ότι αφορά στο ιστορικό στοιχείο 
και όμως αυτό το στοιχείο είναι απολύτως σχετικό. Αν 
οτιδήποτε το οποίον είναι «ιστορικό» εμπεριέχεται σε αυτό 
που είναι «σύγχρονο», τότε το να προχωρήσουμε πέραν 
από τον σύγχρονο κόσμο (πράγμα το οποίον είναι ο μόνος 
τρόπος για να αποκαλύψουμε το νόημά του), είναι 
ουσιαστικώς μια διαδικασία ταξιδίου πέραν από τα όρια που 
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θέτει στην «ιστορία» η πλειονότης των ανθρώπων. Είναι 
αναγκαίο να αντιληφθούμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση, δεν 
ευρίσκουμε πλέον τίποτε το οποίον είναι επιρρεπές να 
καταστεί πάλιν «ιστορία». Το γεγονός ότι η θετική 
πρόσληψη δεν ήταν ικανή να καταστήσει ιστορία οτιδήποτε 
πέραν μιας συγκεκριμένης περιόδου, διόλου δεν είναι μία 
συγκυριακή περίσταση, ούτε οφείλεται απλώς σε μιαν 
αβεβαιότητα που αφορά στις πηγές και στις ημερομηνίες ή 
στην έλλειψη απτών ιχνών. 

Για να κατανοήσουμε το πνευματικό υπόβαθρο, τυπικό του 
κάθε μη συγχρόνου πολιτισμού, είναι αναγκαίο να 
αφομοιώσουμε την ιδέα ότι, η αντίθεση μεταξύ ιστορικών 
περιόδων και «προϊστορικών» ή «μυθολογικών» περιόδων 
δεν είναι η σχετική αντίθεση που προσιδιάζει σε δύο 
ομοιογενή μέρη του ιδίου χρονικού πλαισίου, αλλά μάλλον η 
ποιοτική και ουσιαστική αντίθεση μεταξύ χρονικών 
περιόδων (ή εμπειριών χρόνου) οι οποίες δεν είναι του 
αυτού είδους 4. 

Ο παραδοσιακός άνθρωπος δεν είχε την ιδίαν εμπειρία του 
χρόνου όπως ο σύγχρονος άνθρωπος. Είχε μιαν 
υπερχρονική αντίληψη του χρόνου και με αυτήν την 
αίσθηση εβίωνε κάθε μορφή του κόσμου του. Συνεπώς, οι 
σύγχρονοι ερευνητές της «ιστορίας» σε ένα δεδομένο 
σημείον αντιμετωπίζουν την διακοπή των αλληλοδιαδόχων 
σειρών και ένα ακατανόητον χάσμα, πέραν του οποίου δεν 
δύνανται να κατασκευάσουν την οποιανδήποτε «βεβαία» 
και πλήρη νοήματος ιστορική θεωρία. Ημπορούν μόνο να 
βασίζονται επάνω σε κατακερματισμένα, εξωτερικά και 
συχνώς αντιθετικά στοιχεία, εκτός εάν αλλάξουν ριζικώς την 
μέθοδο και την πνευματικότητά τους. 

Επάνω στην βάση αυτών των παραδοχών, η αντίθεση του 
παραδοσιακού κόσμου προς τον σύγχρονο κόσμο είναι 
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επίσης ιδανική (δηλαδή είναι μορφολογική και μεταφυσική). 
Ο χαρακτήρ της χρονικότητος και της «ιστορικότητος» είναι 
ουσιαστικώς εγγενής μόνον στον ένα από τους δύο όρους 
αυτής της αντιθέσεως, ενώ ο άλλος όρος, ο οποίος 
αναφέρεται στο συνολικόν σώμα των παραδοσιακών 
πολιτισμών, χαρακτηρίζεται από την αίσθηση αυτού που  
είναι πέραν του χρόνου, συγκεκριμένως από μιαν επαφή με 
την μεταφυσική πραγματικότητα, η οποία επιφέρει μία πολύ 
διαφορετική «μυθολογική» μορφή στην εμπειρία του 
χρόνου, βασισμένη στον ρυθμό και στον χώρο, παρά στον 
χρονολογικό χρόνο.5 

Ίχνη αυτής της ποιοτικώς διαφορετικής εμπειρίας  του 
χρόνου υπάρχουν ακόμη ωσάν εκφυλισμένα κατάλοιπα 
μεταξύ κάποιων πολιτισμών αποκαλουμένων 
πρωτογόνων6. Έχουμε απωλέσει εκείνη την επαφή, όντες 
καθηλωμένοι στην ψευδαίσθηση μιας καθαράς ροής, μιας 
καθαράς δραπετεύσεως, μιας παρορμήσεως- που εξωθεί το 
τέλος κάποιου ολοέν και μακρύτερον- και συνάμα όντες 
παγιδευμένοι σε μια διαδικασία, η οποία δεν ημπορεί και 
δεν προτίθεται να ικανοποιηθεί σε οποιοδήποτε επίτευγμα, 
καθώς αναλίσκεται σε όρους της «ιστορίας» και του 
«γίγνεσθαι». Αυτό είναι πράγματι ένα από τα θεμελιώδη 
χαρακτηριστικά του συγχρόνου κόσμου και το όριον που 
ξεχωρίζει δύο εποχές, όχι μόνον σε μιαν ιστορική αίσθηση 
αλλά περισσότερον από όλα σε μιαν ιδανική, μεταφυσική 
και μορφολογική αντίληψη. 

Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι οι πολιτισμοί του 
παραδοσιακού τύπου ευρίσκονται στο παρελθόν καθίσταται 
απλώς τυχαίον: ο σύγχρονος κόσμος και ο 
παραδοσιακός κόσμος ημπορούν να θεωρηθούν ως 
δύο παγκόσμιοι τύποι και ως δύο κατ’ αρχήν (a priori) 
κατηγορίες πολιτισμού. Ωστόσον αυτή η τυχαία 
περίσταση μας επιτρέπει ευλόγως να δηλώσουμε ότι, 
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οπουδήποτε εκδηλώνεται ένας πολιτισμός ο οποίος έχει στο 
κέντρον και στην ουσία του το χρονικό στοιχείο, εκεί θα 
ανεύρουμε μιαν επανεμφάνιση (σε μιαν ολίγο έως πολύ 
διαφορετική μορφή) των ιδίων στάσεων, αξιών και 
δυνάμεων οι οποίες έχουν καθορίσει την σύγχρονη εποχή 
με την ειδική αντίληψη του όρου. Και επίσης ότι, 
οπουδήποτε εκδηλωθεί ένας πολιτισμός που έχει ως 
κέντρον και ουσία του το υπερφυσικό στοιχείο, εκεί θα 
ανεύρουμε μιαν επανεμφάνιση ολίγον ή πολύ διαφορετικών 
μορφών, των ιδίων νοημάτων, αξιών και δυνάμεων οι 
οποίες καθόρισαν τους αρχαϊκούς τύπους πολιτισμού. Αυτό 
θα διασαφηνίσει το νόημα εκείνου το οποίον απεκάλεσα 
«δυϊσμός των πολιτισμών» σε σχέση με τους 
εφαρμοζομένους όρους («σύγχρονος» και 
«παραδοσιακός») και επίσης θα αποτρέψει τις οιεσδήποτε 
παρεξηγήσεις που αφορούν στην «παραδοσιοκρατία» 
(«τραντισιοναλισμό») την οποίαν εγώ κηρύττω. «Ταύτα δε 
εγένετο μεν ουδέποτε, έστι δε αεί» (αυτά ουδέποτε 
έγιναν, αλλά ήσαν παντοτινά). 7  

Ο λόγος οπίσω από τις αναφορές μου σε μη σύγχρονες 
μορφές, θεσμούς και γνώση, συνίσταται στο γεγονός ότι, 
αυτά είναι διακριτότερα σύμβολα, εγγύτερες προσεγγίσεις 
και καλύτερα παραδείγματα από εκείνο που προηγείται και 
υπερέχει προς τον χρόνο και προς την ιστορία, άρα και 
προς αμφότερα τα χθες και αύριον. Αυτά δύνανται μόνον να 
παράγουν μιαν αληθή ανανέωση και μία «νέα και 
ατελεύτητο ζωή» σε εκείνους οι οποίοι είναι ακόμη ικανοί να 
την δεχθούν. Μόνον εκείνοι που είναι  ικανοί για την 
αποδοχή αυτήν ημπορούν να είναι ολότελα άφοβοι και άξιοι 
να ιδούν στο πεπρωμένο του συγχρόνου κόσμου τίποτε 
διαφορετικό ή τραγικότερο από την ματαία ανάδυση και την 
συνακόλουθο διάλυση μιας πυκνής ομίχλης, η οποία με 
κανέναν τρόπο δεν δύναται να αλλάξει ή να επηρεάσει τον 
ελεύθερο ουρανό.  
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Αυτά όσον αφορά στην θεμελιώδη θέση μου. Σε αυτό το 
σημείον, θα ήθελα να εξηγήσω εν συντομία την «μέθοδο» 
την οποίαν εφήρμοσα.  

Οι προαναφερόμενες επισημάνσεις θα είναι επαρκείς για να 
καταδείξουν πόσον ολίγον αξιολογώ όλα αυτά τα οποία 
στους προσφάτους καιρούς έχουν θεωρηθεί επισήμως ως 
«ιστορική επιστήμη» σε ζητήματα θρησκείας, αρχαίων 
θεσμών και παραδόσεων, ούτε επίσης χρειάζομαι να 
αναφερθώ σε ότι θα ειπώ αργότερον που αφορά στην 
προέλευση, στο εύρος και στο νόημα της συγχρόνου 
«γνώσεως». Επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι καθόλου 
δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτήν την τάξη πραγμάτων, 
καθώς επίσης και με καμίαν άλλη τάξη πραγμάτων 
προερχομένη από την σύγχρονο πνευματικότητα. Και 
ακόμη περισσότερον ότι θεωρώ την φερ’ ειπείν 
επιστημονική και θετικιστική προοπτική, (με όλους τους 
άδειους της ισχυρισμούς περί ικανότητος και μονοπωλίου), 
στην καλλίστη των περιπτώσεων ως μιαν επίδειξη 
αγνοίας. Λέγω «στην καλλίστη των περιπτώσεων» και 
επιμένω σε αυτό.  

Βεβαίως δεν αρνούμαι ότι, από τις λεπτομερείς μελέτες των 
«λογίων» των διαφόρων γνωστικών πεδίων ημπορεί να 
προκύψει χρήσιμο (αν και αδιαμόρφωτο) υλικό, το οποίον 
είναι συχνώς αναγκαίο σε εκείνους που δεν διαθέτουν άλλες 
πηγές πληροφοριών ή που δεν έχουν τον χρόνο ή την 
πρόθεση να αφιερωθούν στην συγκέντρωση και εξέταση 
αυτού το οποίον χρειάζονται από άλλα επιστημονικά πεδία. 
Όμως, εμμένω συνάμα στην άποψη ότι : Οπουδήποτε 
εφαρμόζονται στους παραδοσιακούς πολιτισμούς οι 
«ιστορικές» και «επιστημονικές» μέθοδοι του συγχρόνου 
ανθρώπου, αλλού απ’ ότι στο αδρότερο στοιχείο των ιχνών 
και μαρτυριών, τα αποτελέσματα είναι σχεδόν πάντοτε 
διαστροφές, που καταστρέφουν το πνεύμα, περιορίζουν και 
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αλλάζουν την ύλη του υποκειμένου και εν τέλει οδηγούν στα 
τυφλά πεδία των άλλοθι, δημιουργημένα από τις 
προκαταλήψεις της συγχρόνου πνευματικότητος, καθώς 
αυτή ανθίσταται και επιβάλλεται σε κάθε πεδίο. Αυτή η 
καταστροφική και διαστρεβλωτική εργασία λίαν σπανίως 
είναι περιστασιακή. Σχεδόν πάντοτε συνεχίζει, έστω και αν 
αυτό γίνεται εμμέσως, από κρυμμένες επιρροές και από 
υποδείξεις τις οποίες τα «επιστημονικά» πνεύματα είναι τα 
τελευταία που θα αντιληφθούν, με δεδομένη την 
πνευματικότητά τους. 

Η τάξη των πραγμάτων με την οποίαν, εν γένει, θα 
ασχοληθώ κυρίως στο παρόν έργο, είναι εκείνη στην οποίαν 
όλα τα υλικά που έχουν μιαν «ιστορική» και «επιστημονική» 
αξία είναι αυτά τα οποία έχουν ελαχίστη αξία. Αντιθέτως, 
όλα τα μυθικά, θρυλικά και επικά στοιχεία, τα οποία 
αρνούνται την ιστορικήν αλήθεια και την φαινομενικήν αξία, 
προσλαμβάνουν εδώ μιαν ανωτέρα αξιότητα και καθίστανται 
η πηγή για μία πλέον πραγματική και βεβαία γνώση. Αυτό 
ακριβώς είναι το όριον που διαχωρίζει το παραδοσιακό 
δόγμα από τον βέβηλο πολιτισμό.  

Σε ότι αφορά στις αρχαίες εποχές, αυτό δεν εφαρμόζεται 
στις μορφές μιας «μυθολογικής» ή υπεριστορικής ζωής 
όπως η παραδοσιακή. Όμως, από την σκοπιά της 
«επιστήμης», αυτό που αξίζει σε έναν μύθο είναι τα 
οποιαδήποτε ιστορικά στοιχεία ημπορούν να εξαχθούν 
από αυτόν. Από την σκοπιά την οποίαν υιοθετώ, αυτό που 
αξίζει στην ιστορία είναι όλα τα μυθολογικά στοιχεία που 
αυτή έχει να προσφέρει ή όλοι οι μύθοι που εισέρχονται στο 
πλέγμα της, ως ολοκληρώματα του «νοήματος» της ιδίας 
της  ιστορίας. Όχι μόνον οι θρύλοι της Ρώμης ομιλούν 
καθαρότερον από ότι η ιστορική Ρώμη, αλλά ακόμη και τα 
έπη του Καρλομάγνου αποκαλύπτουν περισσότερα γύρω 
από το νόημα του βασιλέως των Φράγκων, από ότι τα 
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τεκμηριωμένα χρονικά και τα πειστήρια εκείνης της εποχής 
κ.ο.κ. 

Τα επιστημονικά «αναθέματα» σε σχέση με αυτήν την 
προσέγγιση είναι γνωστά : «Αυθαίρετο!» «Υποκειμενικό!» 
«Εξωφρενικό!» Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει 
αυθαιρεσία, υποκειμενικότης ή φαντασία, όπως και δεν 
υπάρχει αντικειμενικότης και επιστημονική αιτιότης, όπως 
τις καταλαβαίνουν οι σύγχρονοι άνθρωποι. Όλες αυτές οι 
έννοιες είναι εξωπραγματικές. Όλες αυτές οι έννοιες είναι 
εκτός της Παραδόσεως. Η Παράδοση εκκινεί εκεί όπου είναι 
δυνατόν να αρθούμε υπεράνω αυτών των εννοιών, 
επιτυγχάνοντες μιαν υπερ-ατομική και μη ανθρωπίνη 
προοπτική. Επομένως, θα ασχοληθώ ελάχιστα για την 
συζήτηση και την «επίδειξη». Οι αλήθειες που ημπορούν να 
αποκαλύψουν τον κόσμο της Παραδόσεως δεν είναι εκείνες 
που ημπορούν να «μαθευτούν» ή να «συζητηθούν». Ή είναι 
ή  δεν είναι. 8 

 
Είναι δυνατόν μόνο να τις ενθυμούμεθα  και αυτό συμβαίνει 
όταν κάποιος απελευθερωθεί από τα εμπόδια που 
αντιπροσωπεύουν οι διάφορες ανθρώπινες κατασκευές, 
πρώτα από τα οποία είναι όλα τα αποτελέσματα και οι 
μέθοδοι των εξειδικευμένων ερευνητών. Με άλλα λόγια, 
κάποιος απελευθερώνεται από αυτά τα βάρη όταν έχει 
επιτευχθεί η ικανότης του να βλέπει από εκείνη την μη 
ανθρωπίνη προοπτική, η οποία είναι ιδία με την 
παραδοσιακή προοπτική. Αυτή είναι μια από τις ουσιαστικές 
«διαμαρτυρίες» στις οποίες πρέπει να προβούν όσοι 
πράγματι αντιτίθενται στον σύγχρονο κόσμο. 
 
Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι, σε κάθε αρχαία 
πεποίθηση, οι παραδοσιακές αλήθειες εθεωρούντο πάντα 
ως μη ανθρώπινες. Οποιαδήποτε σκέψη από μια μη 
ανθρωπίνη προοπτική, (η οποία είναι «αντικειμενική» με 
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μιαν υπερβατική έννοια), είναι μια παραδοσιακή σκέψη που 
πρέπει να γίνεται ώστε να αντιστοιχεί στον παραδοσιακό 
κόσμο. Η καθολικότης είναι χαρακτηριστική αυτού του 
κόσμου. Το αξίωμα, «quod ubique, quod ab omnibus et 
quod semper» («ότι παντού, ότι εκάστω, ότι πάντα») την 
χαρακτηρίζει.9 Συνυφασμένη με την ιδέα του 
«παραδοσιακού πολιτισμού» είναι η ιδέα της ισοδυναμίας ή 
της ομολογίας των διαφόρων μορφών του, οι οποίες 
πραγματοποιούνται σε χώρο και χρόνο. Οι αντιστοιχίες 
ημπορεί να μην είναι εμφανείς εκ των έξω. Ημπορεί κανείς 
να μείνει έκπληκτος από την ποικιλομορφία αρκετών 
πιθανών αλλά ταυτοσήμων εκφράσεων. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι αντιστοιχίες καθίστανται σεβαστές στο 
πνεύμα, σε άλλες περιπτώσεις μόνον τυπικώς και 
ονομαστικώς. Σε ορισμένες περιπτώσεις ημπορεί να 
υπάρχουν πληρέστερες εφαρμογές αρχών, σε άλλες 
περιπτώσεις αποσπασματικότερες εφαρμογές. Σε μερικές 
υπάρχουν θρυλικές εκφράσεις, σε άλλες, ιστορικές 
εκφράσεις και όμως πάντοτε υπάρχει κάτι σταθερό και 
κεντρικό που χαρακτηρίζει τον ίδιο κόσμο και τον ίδιο 
άνθρωπο και καθορίζει μιαν ομοίαν αντίθεση έναντι όλων 
των συγχρόνων. 
 
Εκείνοι που εκκινούν από έναν συγκεκριμένο παραδοσιακό 
πολιτισμό και είναι σε θέση να τον ενσωματώσουν με την 
απελευθέρωσή του από τις ιστορικές και ενδεχόμενες 
πτυχές του (επαναφέροντες έτσι  τις γεννήτριες αρχές στο 
μεταφυσικό επίπεδο, όπου υπάρχουν σε μια φερ’ ειπείν 
καθαρά κατάσταση), δεν ημπορούν να βοηθήσουν, αλλά 
αναγνωρίζουν αυτές τις ίδιες αρχές πίσω από τις 
διαφορετικές εκφράσεις άλλων, εξίσου παραδοσιακών 
πολιτισμών. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται εσωτερικώς 
μια αίσθηση βεβαιότητος και υπερβατικής και καθολικής 
αντικειμενικότητος, την οποίαν τίποτα δεν θα ημπορούσε να 



15 

καταστρέψει ποτέ, αυτό δε με κανένα άλλο μέσον δεν θα 
ημπορούσε να επιτευχθεί. 
 
Στην ανάπτυξη  αυτού του βιβλίου θα αναφερθώ σε 
διάφορες Ανατολικές και Δυτικές παραδόσεις, επιλέγων 
εκείνες που εξηγούν με σαφεστέρα και πληρεστέρα 
έκφραση την ιδία πνευματική αρχή ή το ίδιο φαινόμενο. Η 
μέθοδος που χρησιμοποιώ έχει ελάχιστα κοινά στοιχεία με 
τον εκλεκτισμό ή την συγκριτική μεθοδολογία των 
συγχρόνων λογίων μελετητών όπως η μέθοδος των 
παραλλάξεων, η οποία χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της ακριβούς θέσεως ενός αστέρος με 
αναφορά στον τρόπον με τον οποίον φαίνεται από 
διαφορετικούς τόπους. Επίσης, αυτή η μέθοδος έχει 
ελάχιστα κοινά στοιχεία με τον εκλεκτικισμό – για να 
δανειστώ μιαν εικόνα του Γκενόν10– όπως η επιλογή από 
ένα πολύγλωσσο πρόσωπο εκείνης της γλώσσης η οποία 
του προσφέρει την καλλίστη δυνατή έκφραση σε μια 
δεδομένη σκέψη. 
 
Έτσι, αυτό που ονομάζω «παραδοσιακή μέθοδο» 
χαρακτηρίζεται συνήθως από μια διπλήν αρχή. 
Οντολογικώς και αντικειμενικώς από την αρχή της 
αντιστοιχίας, η οποία εξασφαλίζει μιαν ουσιαστική και 
λειτουργική συσχέτιση μεταξύ αναλόγων στοιχείων, 
παρουσιάζουσα αυτά ως απλές ομόλογες μορφές της 
εμφανίσεως μιας κεντρικής και ενιαίας σημασίας. Και 
επιστημολογικώς και υποκειμενικώς από την γενικευμένη 
χρήση της αρχής της επαγωγής, η οποία εδώ καθίσταται 
αντιληπτή ως μια εκτενής προσέγγιση μιας πνευματικής 
διαισθήσεως, στην οποίαν αυτό που πραγματοποιείται είναι 
η ολοκλήρωση και η ενοποίηση των διαφορετικών 
στοιχείων, συναντωμένων στην ιδία έννοια και στην ιδία 
αρχή. 
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Με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσω να απεικονίσω την 
αίσθηση του κόσμου της Παραδόσεως ως μιαν ενότητα και 
ως έναν καθολικό τύπο, ικανό να δημιουργεί σημεία 
αναφοράς και αξιολογήσεως διαφορετικά από εκείνα στα 
οποία έχει συνηθίσει στην Δύση η πλειονότης του λαού, 
παθητικώς και ημισυνειδητώς. Αυτή η αίσθηση ημπορεί 
επίσης να οδηγήσει στην δημιουργία των θεμελίων για μιαν 
ενδεχομένη εξέγερση (όχι μια πολεμική, αλλά μια 
πραγματική και θετική εξέγερση) του πνεύματος ενάντια 
στον σύγχρονο κόσμο. 
 
Από αυτήν την άποψη, ελπίζω ότι όσοι κατηγορούνται πως  
είναι αναχρονιστικοί ουτοπιστές οι οποίοι αγνοούν την 
«ιστορική πραγματικότητα», θα παραμείνουν αδιάφοροι με 
την αντίληψη ότι στους απολογητές του «συγκεκριμένου» 
δεν πρέπει να ειπωθεί: «Σταματήστε!» Ή «Γυρίστε από την 
άλλη!» ή «Ξυπνήστε!», Αλλά μάλλον: 
 
«Προχωρήστε ! Επιτύχετε όλους τους στόχους σας! Σπάστε 
όλα τα φράγματα! Γρηγορότερα! Είσαστε αδέσμευτοι. 
Πηγαίνετε λοπόν εμπρός και πετάξτε με δοκιμαστικές 
πτέρυγες, με όλο και μεγαλυτέρα υπερηφάνεια για τα 
επιτεύγματά σας, με τις κατακτήσεις σας, με τις 
αυτοκρατορίες σας, με τις δημοκρατίες σας! Ο λάκκος 
πρέπει να γεμίσει. Υπάρχει ανάγκη λιπάσματος για το νέο 
δένδρο που θα αναπτυχθεί από την κατάρρευση σας» 11. 
 

* * * 
Στο παρόν έργο θα περιοριστώ να προσφέρω 
κατευθυντήριες αρχές, η εφαρμογή και η κατάλληλη 
ανάπτυξη των οποίων θα απαιτούσε όσον περισσοτέρους 
τόμους υπάρχουν (τόσον πολλούς όσα κεφάλαια 
υπάρχουν). Επομένως, θα επισημάνω μόνον τα ουσιώδη 
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στοιχεία. Ο αναγνώστης ημπορεί να επιθυμεί να τα 
χρησιμοποιήσει ως βάση για την περαιτέρω τακτοποίηση 
και εμβάθυνση του αντικειμένου κάθε τομέως που 
αντιμετωπίζεται από την παραδοσιακή άποψη, δίδων μιαν 
επέκταση και εξέλιξη που η οικονομία του παρόντος έργου 
δεν επιτρέπει. Στο πρώτο μέρος θα περιγράψω αμέσως ένα 
είδος δόγματος των κατηγοριών του παραδοσιακού 
πνεύματος. Θα επισημάνω τις βασικές αρχές συμφώνως 
προς τις  οποίες εξεδηλώθη η ζωή του ανθρώπου της 
Παραδόσεως. Εδώ ο όρος «κατηγορία» χρησιμοποιείται με 
την έννοια μιας κανονιστικής και εκ των προτέρων (a priori) 
αρχής. Οι μορφές και οι έννοιες που υποδεικνύονται δεν 
πρέπει να θεωρούνται ως «πραγματικότητες» αυτές 
καθαυτές, στον βαθμό που είναι ή ήσαν «πραγματικότητες», 
αλλά ως ιδέες οι οποίες πρέπει να καθορίζουν και να 
διαμορφώνουν την πραγματικότητα και την ζωή, η δε 
αξία τους να είναι ανεξάρτητος από το μέτρο στο οποίον 
ημπορεί να επιβεβαιωθεί η πραγματοποίησή τους, αφού 
ποτέ δεν θα είναι τελεία. Αυτό θα εξαλείψει τις παρανοήσεις 
και τις αντιρρήσεις εκείνων που ισχυρίζονται ότι, η ιστορική 
πραγματικότης δεν δικαιολογεί τις μορφές και τις έννοιες 
(περισσότερα επ αυτών αργότερον). 
 
Ένας τέτοιος ισχυρισμός θα ημπορούσε τελικώς να 
επικυρωθεί χωρίς να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, από 
αυτήν την άποψη τα πάντα περιορίζονται σε προσποιητές 
ουτοπίες, ιδεαλισμούς ή αυταπάτες. Οι κύριες μορφές της 
παραδοσιακής ζωής ως κατηγορίες, απολαμβάνουν την ιδία 
επισημότητα  με τις ηθικές αρχές : Είναι πολύτιμες εντός 
τους και από μόνες τους, απαιτούν  δε απλώς την 
παραδοχή και την θέλησή μας, έτσι ώστε ο άνθρωπος να 
ημπορεί να κρατείται σταθερώς από αυτές και να μετρά με 
αυτές τον εαυτό του και την ζωή, όπως έκανε πάντα και 
παντού ο παραδοσιακός άνθρωπος. 
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Επομένως  η διάσταση της «ιστορίας»  και της 
«πραγματικότητος» εδώ έχει απλώς ένα απεικονιστικό και 
ενθυμητικό φάσμα για αξίες (οι οποίες ακόμη και υπ’ αυτήν 
την άποψη), ημπορούν σήμερον ή αύριον να είναι επίκαιρες 
όχι ολιγότερον απ’ όσον  ημπόρεσαν να ήσαν χθες.  

Το ιστορικό στοιχείο θα τονισθεί στο δεύτερο μέρος αυτού 
του έργου, το οποίον  θα αναλογισθεί την γένεση του 
συγχρόνου κόσμου και τις διαδικασίες οι οποίες οδήγησαν 
στην ανάπτυξή του. Αλλά εφόσον το σημείον αναφοράς θα 
είναι πάντοτε ο παραδοσιακός κόσμος στην ποιότητά του 
ως συμβολική, υπεριστορική και κανονιστική 
πραγματικότητα,  και ομοίως,  επειδή η εφαρμοζομένη 
μέθοδος θα είναι εκείνη που αποπειράται να κατανοήσει ότι 
έδρασε και ακόμη δρα οπίσω από τις δύο επιφανειακές 
διαστάσεις των ιστορικών φαινομένων (χώρος και χρόνος), 
το τελικόν αποτέλεσμα θα είναι το περίγραμμα μιας 
μεταφυσικής της ιστορίας.  

Και στα δυο μέρη θεωρώ ότι έχουν δοθεί αρκετά στοιχεία σε 
όποιους, σήμερον ή αύριον, ήδη είναι  ή θα είναι ικανοί  για 
μιαν αφύπνιση. 
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Η ΑΡΧΗ 

Για την κατανόηση τόσον του παραδοσιακού πνεύματος 
όσον και του συγχρόνου πολιτισμού ως άρνηση αυτού του 
πνεύματος, είναι ανάγκη να αρχίσουμε από ένα θεμελιώδες 
σημείο : Από το δόγμα των δύο φύσεων. 

Υπάρχει μία φυσική τάξη και μία μεταφυσική τάξη, υπάρχει 
η θνητή φύση και η φύση των αθανάτων. Υπάρχει η 
ανωτέρα περιοχή του «Είναι», καθώς και εκείνη η κατωτέρα 
περιοχή του «Γίγνεσθαι». Γενικότερον, υπάρχει ένας 
κόσμος ορατός και απτός και προ και πέραν αυτού υπάρχει 
ένας αόρατος και μη απτός κόσμος, ως υπερκόσμος, αρχή 
και αληθής ζωή.  

Παντού στον κόσμον της Παραδόσεως, σε Ανατολή και 
Δύση, με την μία ή με την άλλη μορφή, ήταν πάντα 
παρούσα αυτή η γνώση ωσάν ένας σταθερός άξων  γύρω 
από τον οποίον ήσαν οργανωμένα όλα τα υπόλοιπα. Λέμε 
γνώση και όχι «θεωρία». Παρά το ότι στους συγχρόνους 
είναι δύσκολο να κατανοηθεί, είναι ανάγκη να ξεκινήσουμε 
από την ιδέαν ότι, ο παραδοσιακός άνθρωπος εγνώριζε για 
την αλήθεια μίας τάξεως του «Είναι», πολύ ευρυτέρας από 
εκείνη στην οποία σήμερα αντιστοιχεί κατά το πλείστον η 
λέξη «πραγματικό». Σήμερα, ως πραγματικότης κατά βάθος 
εννοείται κάτι που να υπερβαίνει τον κόσμο των φυσικών 
σωμάτων στον χώρο και στον χρόνο και τίποτα 
περισσότερον.  

Βεβαίως υπάρχουν ακόμη αυτοί που παραδέχονται και κάτι 
πέραν από το αισθητόν, αλλά εφόσον αυτό το πέραν του 
αισθητού ευρίσκεται πάντα στον τίτλο μιας υποθέσεως ή 
ενός επιστημονικού νόμου, μιας υποθετικής ιδέας ή ενός 
θρησκευτικού δόγματος, δηλαδή αυτό που εκείνοι 
παραδέχονται στην πραγματικότητα δεν υπερβαίνει αυτόν 
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τον περιορισμό. Πρακτικώς δηλαδή ως άμεσος εμπειρία, 
όποια και αν είναι η διαφορά των «υλιστικών» ή 
«πνευματικών» του πεποιθήσεων, ο συνήθης σύγχρονος 
άνθρωπος σχηματίζει την εικόνα του περί της 
πραγματικότητος μόνον σε σύγκριση με τον κόσμο των 
φυσικών σωμάτων. 

Αυτός είναι ο πραγματικός υλισμός για τον οποίον πρέπει 
να αποδοκιμασθούν οι σύγχρονοι άνθρωποι. ‘Ολες οι άλλες 
εκδοχές του υλισμού, υπό την έννοιαν των επιστημονικών ή 
φιλοσοφικών απόψεων, είναι μόνον δευτερεύοντα 
φαινόμενα. Συνεπώς για τον πρώτο και χείριστο υλισμό, δεν 
υπάρχει  ζήτημα μιας απόψεως ή μιας «θεωρίας», αλλά 
υπάρχει  ζήτημα στην ιδία την κατάσταση ενός ανθρωπίνου 
τύπου, του οποίου η εμπειρία δεν δύναται να αντιληφθεί 
παρά ενσώματα πράγματα. Για αυτόν τον λόγο, μεγάλο 
μέρος από τις σύγχρονες διανοητικές επαναστάσεις 
εναντίον των «υλιστικών» απόψεων ανήκει στις μάταιες 
αντιδράσεις εναντίον τελικών και περιφερειακών 
αποτελεσμάτων, μακρινών και βαθέων αιτιών οι οποίες 
έχουν την θέση τους αλλού και όχι στις «θεωρίες». 

Η εμπειρία του παραδοσιακού ανθρώπου, υπερέβαινε κατά 
πολύ ένα τέτοιο όριον, όπως ακόμη και σήμερον 
ευρίσκουμε σε εκείνην την εμπειρία ορισμένων πληθυσμών, 
των καλουμένων «πρωτογόνων», μιαν αμυδρά ηχώ 
πνευματικών δυνάμεων από τους αρχαίους χρόνους. Στις 
παραδοσιακές κοινωνίες το «αόρατο» παρουσιάζετο ως ένα 
στοιχείον τόσον πραγματικό ή ακόμη και περισσότερον 
πραγματικό από τα δεδομένα των φυσικών 
αισθήσεων.Κάθε στοιχείον, είτε της ατομικής είτε της 
συλλογικής ζωής, των ανθρώπων  οι οποίοι ανήκαν σε 
αυτές τις κοινωνίες επηρεάζετο από αυτήν την εμπειρία. 
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Εάν λοιπόν αυτό που παραδοσιακώς ονομάζεται σήμερον 
πραγματικότης δεν ήταν παρά ένα είδος ανήκον σε ένα 
πολύ ευρύτερο γένος, ωστόσον αναμφιβόλως δεν 
εταυτίζετο το αόρατο με το «υπερφυσικό». Παραδοσιακώς 
στην έννοιαν της «φύσεως» δεν αντιστοιχούσε απλώς ο 
κόσμος της ύλης και των ορατών μορφών, στον οποίο 
συνεκεντρώθη η εκκοσμικευμένη επιστήμη των συγχρόνων, 
αλλά αντιθέτως και ουσιαστικώς ένα αόρατο μέρος της ιδίας 
πραγματικότητος. Ήταν ζωντανή η αίσθηση ενός «κάτω 
κόσμου», κατοικουμένου από σκοτεινές και απροσδιόριστες 
δυνάμεις κάθε γένους –η δαιμονική ψυχή της φύσεως, η 
οποία αποτελεί το ουσιαστικόν υπόστρωμα όλων των 
μορφών και ενεργειών αυτής- ενός κόσμου ο οποίος 
αντετίθετο στην υπερλογική και αστρική λαμπρότητα ενός 
ανωτέρου επιπέδου.  

Επιπλέον, μέρος της «φύσεως» ήσαν όλα αυτά που είναι 
απλώς και μόνον ανθρώπινα, καθώς δεν ημπορούν να 
εκφύγουν από το κοινό πεπρωμένο της γεννήσεως και του 
θανάτου, της παροδικότητος, της εξαρτήσεως και της 
μεταβολής, αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν ιδίως το κατώτερο 
επίπεδο. 

Εξ ορισμού η τάξη του «πράγματι όντος», «αυτού που 
είναι» δεν ημπορεί να έχει ουδεμία σχέση με καταστάσεις 
και συνθήκες ανθρώπινες ή χρονικές, όπως στο ρητό : 
«Άλλη είναι η φυλή των ανθρώπων και άλλη εκείνη των 
θεών», καθόσον γίνεται αντιληπτόν ότι, η αναφορά στην 
ανωτέρα απόκοσμο τάξη θα ημπορούσε να προσανατολίσει 
στο μη ανθρώπινο  εκείνη την ολοκλήρωση και κάθαρση 
του ανθρωπίνου, που όπως θα ιδούμε, αυτή και μόνον 
συνιστούσε την ουσία και το τέλος κάθε πολιτισμού αληθώς 
παραδοσιακού. 
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Κόσμος του Είναι και κόσμος του Γίγνεσθαι – των 
πραγμάτων, των δαιμόνων και των ανθρώπων. Εξάλλου, 
κάθε υποστασιακή παρουσίαση -αστρική, μυθολογική, 
θεολογική ή θρησκευτική- αυτών των δύο επιπέδων, 
υπενθύμιζε στον παραδοσιακό κόσμο τις δύο καταστάσεις. 
Επίσης αντιπροσώπευε ένα σύμβολο προς επίλυση σε μιαν 
εσωτερική εμπειρία ή στο προαίσθημα μιας εσωτερικής 
εμπειρίας. Έτσι, στην ινδική παράδοση και ειδικώς στον 
βουδισμό, η ιδέα της «samsara / σαμσάρα» - του 
«ρεύματος» που κυβερνά και μεταφέρει κάθε μορφή του 
κατωτέρου κόσμου- είναι στενώς συνδεδεμένη σε μια 
κατάσταση της ζωής ωσάν τυφλή σφοδρά επιθυμία και 
ωσάν ανορθολογική ενσυναίσθηση. Εξίσου, ο Ελληνισμός 
της «φύσεως» συχνώς επροσωποποίησεν την αιωνία 
«στέρηση» εκείνων των πραγματικοτήτων των εχουσών την 
ιδική τους αρχή και  αιτία «εκτός εαυτών», πραγματικοτήτων 
οι οποιες ρέουν και εκφεύγουν επ’ αόριστον («αεί ρέοντα»). 
Στο ιδικόν τους «Γίγνεσθαι» οι πραγματικότητες αυτές 
αποκαλύπτουν ακριβώς μια πρωτότυπο και ριζική έλλειψη 
κατευθύνσεως και σκοπού, καθώς και ένα αιώνιο οριακό 
ελάττωμα 1.  

«Ύλη» και Γίγνεσθαι σε τέτοιες παραδόσεις εκφράζουν αυτό 
το οποίον σε ένα ον είναι ανεξέλεγκτη απροσδιοριστία ή 
σκοτεινή ανάγκη, ανικανότης ολοκληρώσεως προς μία 
τελεία μορφή, ώστε να ενέχεται σε έναν νόμο : 
«Αναγκαίον» και «άπειρον» έλεγαν οι Έλληνες, «adharma 
/ αντάρμα» έλεγαν οι Ανατολικοί. Επίσης ούτε η Σχολαστική 
θεολογική διδασκαλία είχε πολύ διαφορετικές ιδέες, 
αναγνωρίζουσα την ρίζα κάθε «μη λυτρωθείσης» φύσεως 
ως «cupiditas» / «κουπίντιτας» (απληστία) και «appetitus 
innatus» / «απετίτους ινάτους» (εγγενή όρεξη). Με τον έναν 
ή με τον άλλον τρόπο λοιπόν, ο άνθρωπος της 
Παραδόσεως ανεκάλυψε στην εμπειρία της προθύμου  
ενσυναισθήσεως, (που σκοτίζει και διχάζει το ον), την 



23 

μυστικήν αιτία του υπαρξιακού του αδιεξόδου. Το 
ασταμάτητο Γίγνεσθαι και η αιωνία αστάθεια και συσχέτιση 
του κατωτέρου επιπέδου, ενεφανίσθησαν στον άνθρωπο 
της Παραδόσεως ως η κοσμική και η συμβολική υλοποίηση 
εκείνου του αδιεξόδου. 

Αντιθέτως, ο άνθρωπος της Παραδόσεως στην εμπειρία της 
ασκητικής αισθάνθηκε την οδό την άγουσα στο άλλο 
επίπεδο, ή στον κόσμον του «Είναι», σε αυτό που δεν είναι 
πλέον φυσικό αλλά μεταφυσικό. Ο ασκητισμός 
παραδοσιακώς συνίστατο από αξίες όπως η κυριαρχία του 
εαυτού, η αυτοπειθαρχία, η αυτονομία και η διαγωγή μιας 
ενοποιημένης ζωής. Με την φράση «ενοποιημένη ζωή» 
εννοώ μιαν ύπαρξη η οποία δεν χρειάζεται να αναλίσκεται 
εδώ και εκεί σε αναζήτηση άλλων πραγμάτων ή άλλων 
ανθρώπων ώστε να ολοκληρωθεί και να δικαιωθεί. Μια ζωή 
όχι πλέον κατακερματισμένη από την ανάγκη και την 
παράλογο προσπάθεια προς το εξωτερικό και το 
διαφορετικό. Οι παραδοσιακές απεικονίσεις αυτου του 
άλλου επιπέδου υπήρξαν ποικίλα ηλιακά σύμβολα,  
ουράνιες περιοχές, όντα φωτός ή πυρός, νήσοι και ορεινές 
κορυφές. 

Αυτές είναι οι «δύο φύσεις». Η Παράδοση συνέλαβε μια 
πιθανότητα γεννήσεως σε κάθε μία και επίσης την 
πιθανότητα της μεταβάσεως από την μία στην άλλη 
γέννηση, όπως ελέχθη: «ένας άνθρωπος είναι ένας θνητός 
θεός και ένας θεός είναι ένας άνθρωπος αθάνατος». 2 

Ο κόσμος της Παραδόσεως εγνώρισεν αυτούς τους δύο 
μεγάλους πόλους της υπάρξεως, όπως και τις οδούς που 
οδηγούν από τον ένα στον άλλον. Πέραν λοιπόν του 
κόσμου, στην ολότητα των μορφών του, ορατών και 
υποχθονίων, ανθρωπίνων, υπανθρωπίνων και δαιμονικών, 
εγνώρισεν έναν «κόσμο πέραν του κόσμου», την 
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«υπερκοσμία». Συμφώνως προς την Παράδοση  ο πρώτος 
αποτελεί «πτώση» του δευτέρου και ο άλλος 
αντιπροσωπεύει την «απελευθέρωση» από τον πρώτο. Ο 
κόσμος της παραδόσεως επίστευε την πνευματικότητα 
ωσάν αυτό το οποίον υπάρχει πέραν της ζωής και του 
θανάτου. Υπεστήριζεν ότι η εξωτερική ύπαρξη, το «ζειν», 
δεν είναι τίποτε, εάν δεν αποτελεί  μια προσέγγιση προς την 
υπερκοσμία, προς το «πλέον του ζειν», εάν ο υψηλότερός 
της σκοπός δεν είναι η συμμετοχή σε αυτήν την υπερκοσμία 
και μία ενεργητική απελευθέρωση από τον ανθρώπινο 
περιορισμό. Κατά την Παράδοση πάσα αρχή είναι ψευδής, 
κάθε νόμος άδικος και βίαιος, κάθε θεσμός ανώφελος και 
παροδικός, όταν δεν διατάσσονται συμφώνως  προς την 
ανωτέρα αρχή του «Είναι»  και όταν δεν προέρχονται και 
δεν κατευθύνονται  «άνωθεν». 

Ο παραδοσιακός κόσμος εγνώρισε την Θεία Βασιλικότητα. 
Εγνώρισε την πράξη της διεκπεραιώσεως, δηλαδή την 
Μύηση. Εγνώρισε τις δύο μεγάλες οδούς της προσεγγίσεως 
του υπερβατικού, δηλαδή την ηρωική Δράση και την 
περισυλλεκτική Ενατένιση. Εγνώρισε τον Διαλογισμό, 
δηλαδή την Τελετουργία και την Αφοσίωση. Εγνώρισε την 
μεγάλη κοινωνική θεμελίωση, δηλαδή τον παραδοσιακό 
Νόμο και την Κάστα. Αλλά εγνώρισε και το γήινο πολιτικό 
σύμβολο, δηλαδή την Αυτοκρατορία. 

Αυτά είναι τα θεμέλια της παραδοσιακής ιεραρχίας και του 
παραδοσιακού πολιτισμού, ολοσχερώς κατεστραμμένα από 
τον θριαμβεύοντα «ανθρώπινο» πολιτισμό των συγχρόνων 
μας.  
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ΒΑΣΙΛΙΚΟΤΗΣ  
 

Κάθε παραδοσιακή μορφή πολιτισμού χαρακτηρίζεται από 
την παρουσία οντοτήτων, οι οποίες μέσω μιας εγγενούς ή 
επικτήτου ανωτερότητος σε σύγκριση με την απλή 
ανθρωπίνη κατάσταση, ενσαρκώνουν την ζωντανή και 
αποτελεσματική παρουσία μιας «εκ των άνω» δυνάμεως 
εντός της χρονικής τάξεως. Τέτοιος είναι κατά την 
εσωτερικήν έννοια της ετυμολογίας και κατά την αρχικήν 
αξία της λειτουργίας του ο pontifex - ποντίφηξ, ο 
«γεφυροποιός» ή ο «οδοποιός»  (η λέξη pons / πονς – 
γέφυρα, αρχαϊκώς είχε και την έννοια της οδού) μεταξύ 
φυσικού και υπερφυσικού. Εξάλλου, παραδοσιακώς ο 
ποντίφηξ ήταν ταυτόσημος με τον βασιλέα. Ο Σέρβιος 
αναφέρει: «Υπήρξε συνήθεια των προγόνων μας ο βασιλεύς 
να είναι συνάμα ποντίφηξ και ιερεύς»1, ενώ ένα σύνθημα 
της Βορείου Παραδόσεως υπήρξε το: «Είθε ο αρχηγός μας 
να είναι και η γέφυρά μας»2. Έτσι οι πραγματικοί βασιλείς 
ενεσάρκωναν σταθερώς εκείνη την ζωή η οποία ευρίσκεται 
«πέραν της ζωής». Είτε με την απλή τους παρουσία ή  με 
την «ποντιφική» τους μεσιτεία, με την δύναμη των 
τελετουργιών που καθίσταντο ικανές από την ισχύ τους και 
από τους θεσμούς των οποίων αυτοί αποτελούσαν το 
κέντρον. 
 
Αυτές οι πνευματικές επιδράσεις ακτινοβολούσαν στον 
κόσμο των ανθρώπων, διεισέδυαν στις σκέψεις τους, στις 
προθέσεις τους και στις πράξεις τους, δρώσες ως φραγμός 
στις σκοτεινές δυνάμεις της κατωτέρας φύσεως, 
συγκροτούσες  την συνολική ζωή τόσον, ώστε να την 
καταστήσουν ικανή να χρησιμεύει ως λαμπρό θεμέλιο 
φωτεινών πνευματικών πραγματώσεων. Επίσης αυτές οι 
επιδράσεις καθιστούσαν ευμενείς τις γενικές συνθήκες 
ευμαρείας, «υγείας» και «αγαθής τύχης».  
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Στον κόσμο της Παραδόσεως το σημαντικότερο θεμέλιον 
της αυθεντίας και του δικαίου των βασιλέων και των 
αρχηγών, αυτό για το οποίον αυτοί υπηκούοντo, 
προξενούντες το δέος και την λατρεία, ήταν ουσιαστικώς 
αυτή η υπερβατική τους και όχι μόνον ανθρωπίνη ιδιότης, 
θεωρουμένη όχι ως ένας κενός τρόπος του λέγειν, αλλά ως 
μια ισχυρά πραγματικότης προξενούσα το δέος. Όσον 
περισσότερον ανεγνωρίζετο ο οντολογικός βαθμός αυτού 
που ήταν προηγούμενο και ανώτερο από την ορατή και 
χρονική διάσταση, τόσον περισσότερο ανεγνωρίζετο σε 
τέτοια όντα ένα φυσικό και απόλυτο κυριαρχικό δικαίωμα.  

Ελλείπει εvτελώς στους παραδοσιακούς πολιτισμούς και 
είναι παράγωγο μόνον  των νέων και παρηκμασμέvων 
καιρών, η απλώς πολιτική σύλληψη της ανωτάτης αρχής, 
δηλαδή η ιδέα ότι οι ρίζες της αυθεντίας ευρίσκονται στην 
απλή δύναμη και στην βία ή σε ιδιότητες φυσικές και 
κοσμικές, όπως η ευφυϊα, η σοφία, η ικανότης, το φυσικόν 
θάρρος και η λεπτομερής φροντίς για την φυσική ευμάρεια 
της κοινότητος. Αντιθέτως οι  ρίζες της αυθεντίας είχαν 
πάντοτε ενα μεταφυσικόν χαρακτήρα. Έτσι είναι παντελώς 
ξένη στην παράδοση η ιδέα ότι, η ισχύς της 
διακυβερνήσεως μεταφέρεται στον αρχηγό από αυτούς που 
εκείνος κυβερνά και ότι η αρχή του απορρέει από την 
κοινότητα και υπόκειται στον έλεγχό της.  

Είναι ο Ζευς που απονέμει τις «Θέμιστες» στους βασιλείς με 
θεϊκή προέλευση, όπου η «Θέμις», ως νόμος άνωθεν, είναι 
εντελώς διαφορετική  από αυτό που εν συνεχεία θα γίνει ο 
«νόμος» ή η πολιτική δικαιοσύνη του συνόλου (της 
κοιvότητος)3. Έτσι, στην ρίζα κάθε παροδικής ισχύος 
υπήρχε η πνευματική αρχή, σχεδόν ως «θεία φύση υπό 
ανθρωπίνη μορφή» 4 
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Υπήρξε, π.x. η Ινδο-Αρία αντίληψη ότι ο βασιλεύς δεν είναι 
«ένας απλός θνητός», αλλά «μια μεγάλη θεότης υπό 
ανθρωπίνη μορφή». Στον Αιγύπτιον βασιλέα ημπορούσε να 
ειδωθεί μια απεικόνιση του Ρα 5 ή του Ώρου6. Οι βασιλείς 
της Άλμπα και της Ρώμης προσωποιούσαν τον Δία. Εκείνοι 
των Ασσυρίων τον Βάαλ, οι Ιρανοί τον Θεό του φωτός. Από 
την ιδία καταγωγή με τον Τιούζ, τον Όντιν 7 και τους Άσεν 8 
ήσαν οι Βορειο-Γερμανοί πρίγκηπες. Οι Έλληνες βασιλείς 
του Δωρικο-Αχαϊκού κύκλου ονομάζοντο «διοτρεφέες», ή 
«διογεvέες», με αναφορά στην θεία καταγωγή τους. Πέραν 
της πολλαπλής ποικιλίας των μυθικών και ιερών 
μορφοποιήσεων, η επαναλαμβανομένη άποψη είναι εκείνη 
της βασιλικότητος ως μιας «εμφύτου υπερβάσεως», δηλαδή 
παρούσης και δρώσης στον κόσμο. Ο βασιλεύς -όχι 
άνθρωπος, αλλά ον ιερό- ήδη με την «ύπαρξή» του, με την 
παρουσία του, είναι το κέντρον, η κορυφή. Ταυτοχρόνως 
κατοικεί σε αυτόν η δύναμη που καθιστά αποτελεσματικές 
τις τελετουργικές πράξεις τις οποίες αυτός δύναται να 
πραγματοποιήσει, στις οποίες ανεγνωρίζετο το αντίθετον 
του αληθούς «κρατείν» και τα υπερφυσικά υποστηρίγματα 
της συνόλου ζωής εντός της Παραδόσεως. 9  

Ένεκα τούτου η βασιλικότης κυριαρχούσε και ανεγνωρίζετο 
και κατά φυσικόν τρόπο. Δεν είχεν ανάγκη την φυσική 
δύvαμη παρά μόνον συμπληρωματικώς. Μέσω του 
πνεύματος επικρατούσε ακαταμάχητος εφ’ όλων. Σε ένα 
αρχαίο Ινδο-Άριο10 κείμενο έχει γραφεί : «Λαμπρή είναι η 
αξιοπρέπεια ενός θεού επάνω στην γη, αλλά αδύνατον να 
την φθάσουν οι αδύναμοι. Αξίζει να γίνει βασιλεύς μόνον 
όποιος έχει την ψυχή τόσον ικανή». Ο βασιλεύς 
παρουσιάζεται ως οπαδός της «πειθαρχίας προς εκείνους 
που είναι οι θεοί μεταξύ των ανθρώπων» 11.  
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Στην Παράδοση η βασιλικότης συχνά συσχετίσθηκε  με το 
ηλιακό σύμβολο. Ανεγνωρίσθη στον βασιλέα  ιδία «δόξα» 
και «νίκη» με εκείνην του ηλίου και του φωτός, (σύμβολα της 
ανωτέρας φύσεως) που κάθε πρωί κατανικά το σκότος. 
«Κάθε ημέρα αvατέλλει ως Βασιλεύς στον θρόνο του Ώρου 
των ζωvτανών, ακριβώς όπως ο πατέρας του Ρα (ο ήλιος)» 
και  «'Εχω ορίσει να ανέρχεσαι αιωνίως ως Βασιλεύς του 
Νότου και του Βορρά στην θέση του Ώρου, όπως ο ήλιος» 
είναι ακριβώς εκφράσεις της αρχαίας αιγυπτιακής βασιλικής 
Παραδόσεως.12 

Εξ' άλλου, με αυτές συμπίπτουν ακριβώς εκείνες οι ιρανικές 
εκφράσεις, όπου ο Βασιλεύς θεωρείται «της ιδίας φυλής των 
θεών», «έχει τον ίδιον θρόνο με τον Μίθρα»13, «ανατέλλει με 
τον ήλιο» και ονομάσθηκε «particeps siderum» 
(«συμμέτοχος των άστρων»), «Κύριος της ειρήνης, υγεία 
των ανθρώπων, αιώνιος άνθρωπος, νικητής που ανατέλλει 
με τον ήλιο»14. Στην αρχαία Περσία ο τύπος της 
ιεροποιήσεως είναι: «Είσαι η ισχύς, είσαι η δύναμη της 
νίκης, είσαι αθάνατος ... Φτιαγμένος από χρυσό, στην 
αναλαμπή της αυγής ανατέλλετε και οι δυο, ο Ίντρα και ο 
ήλιος»15. Με αναφορά στον Ροχίτα, στην «κατακτητική 
δύναμη», προσωποποίηση μιας σημασίας του Ηλίου και του 
θείου πυρός (Άγκνι), έχει λεχθεί στην Ινδο-Αρία παράδοση: 
«Προχωρών εμπρός, αυτός (ο Άγκνι) εδημιούργησε σε 
αυτόν τον κόσμο την βασιλικότητα. Σ' εσένα Ροχίτα 
απένειμε την βασιλικότητα και διεσκόρπισε τους εχθρούς 
σου»16. Σε αρχαίες Ρωμαϊκές απεικονίσεις είναι ο θεός 
Ήλιος που αποδίδει στον Αυτοκράτορα μια σφαίρα, 
έμβλημα της παγκοσμίου κυριαρχίας. Στην ιδιότητα του 
ηλίου αναφέρονται οι εκφράσεις οι χρησιμοποιούμενες για 
την σταθερότητα και την κυριαρχία της Ρώμης : «sol 
cοnservator, sol dominus romani imperii» (ήλιος ο 
συντηρητής, ήλιος κύριος της ρωμαΊκής αυτοκρατορίας)17. 
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«Ηλιακή» υπήρξεν επίσης η τελευταία ρωμαϊκή έκφραση 
της πίστεως, καθ' όσον ο τελευταίος άρχων ο ανήκων στην 
αρχαία Ρωμαϊκή παράδοση, ο Αυτοκράτωρ Ιουλιανός (ο 
«αποστάτης») καθιέρωσε  ακριβώς την δυναστεία του, την 
γέννησή του και την βασιλική του ιδιότητα18 με την ιδιότητα 
του ηλίου ως δύναμη πνευματική, ακτινοβολούσα από την 
«υπερκοσμία». Μια αντανάκλαση του ηλιακού συμβόλου 
διετηρήθη έως τους αντιπαπικούς Αυτοκράτορες – είναι 
ακόμη δυνατόν να ομιλήσουμε και για μια «μοναδική 
θεότητα» (deitas solis) με αναφορά στον Φρειδερίκο 
Χοχενστάουφεν τον Β’.19 

Αυτή λοιπόν η «δόξα» ή ηλιακή «νίκη», όσον αφορά στην 
βασιλικότητα, δεν περιορίζετο εξ άλλου σ’ ένα απλό 
σύμβολο, αλλά ήταν μια μεταφυσική πραγματικότης. 
Εταυτίζετο με μια δρώσα μη ανθρωπίνη δύναμη, την οποίαν 
εθεωρείτο ότι δεν κατείχε αφ’ εαυτού ο βασιλεύς. Μια από 
τις πλέον χαρακτηριστικές συμβολικές παραδοσιακές 
εκφράσεις αυτής της ιδέας προέρχεται από την 
Ζωροαστρική παράδοση των Μαζδαίων, όπου το hνareno 
(οριζόμενο σε νεότερες εκφράσεις ως hvorra ή farr), η «δό-
ξα» που κατέχει ο βασιλεύς, είναι ένα υπερφυσικόν πυρ, 
ίδιον τωv ουρανίων όντων και δη των ηλιακών, το οποίον 
επιτρέπει στον βασιλέα να λαμβάνει μέρος στην αθανασία 
και καταμαρτυρεί την νίκη.20 Μια νίκη που πρέπει να 
εννοηθεί - όπως θα ιδούμε- έτσι ωστε οι δυο κατευθύνσεις - 
μυστικιστική η μια, στρατιωτική (υλική) η άλλη – δεν 
απαλείφονται αμοιβαίως, αντιθέτως ενώνονται μεταξύ 
τους.21 Στους μη-ιρανικούς λαούς, αυτό το hνareno, 
εσυγχύθη αργότερον με τηv τύχη. Με τον τρόπον αυτόν, 
επανεμφανίσθη στηv ρωμαϊκή παράδοση με την μορφήν 
εκείνης της «βασιλικής τύχης», την οποίαν οι Καίσαρες 
μετέδιδαν κανονικώς ο ένας στον άλλο και στην οποίαν 
πρέπει να αναγνωρισθεί μια ενεργός «θριαμβευτική» 
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πρόσληψη του ιδίου προσωποποιημένου «πεπρωμένου» 
της πόλεως –«τύχη πόλεως»- ήτοι ενός πεπρωμένου 
καθορισμένου από την κανονιστική τελετουργία της 
θεμελιώσεώς της. Ο βασιλικός ρωμαϊκός επιθετικός 
χαρακτηρισμός  «ευτυχής» - «felix» αναφέρεται στο ίδιο 
σκεπτικό, στην κατοχή μιας «αρετής υπερφυσικής» - «νirtus 
extra normalis». Στην βεδική παράδοση αναφαίνεται μια 
ισοδύναμος έννοια : Ο Agnivaishvanara (Άγκνι – 
Συμπαντικός Άνθρωπος), με την έννοιαν ενός πνευματικού 
πυρός, που οδηγεί στηv νίκη τους κατακτητές βασιλείς.  

Στην αρχαίαν Αίγυπτο ο βασιλεύς απεκλήθη όχι απλώς 
«Ώρος», αλλά  «μαχόμενος Ώρος» (Hor-aha), για να 
δηλωθεί ακριβώς αυτός ο χαρακτήρ της νίκης ή δόξης της 
ηλιακής αρχής, παρούσης στον βασιλέα. Αυτός στην 
Αίγυπτο, πέραν του ότι κατήγετο από τους θεούς,  
«ενεθρονίζετο» ως ένας εξ αυτών  και αργότερον στην 
διάρκεια του βίου του καθίστατο περιοδικώς εκ νέου 
αποδεκτός, μέσω τακτών τελετουργιών  που αvεπαρήγαγαν 
επακριβώς την νίκη του ηλιακού θεού Ώρου επί του Τυ-
φώνος- Σηθ, δαίμονος του Κάτω Κόσμου 22.  

Σε αυτές τις τελετουργίες απεδίδετο η ισχύς να καλέσουν 
μια «δύναμη» και μια «ζωή» που εναγκαλίζοvτο 
υπερφυσικώς το πρόσωπον του βασιλέως23. Αλλά και η 

«δύναμη» (uas) έχει ως ιδεόγραμμα  το σκήπτρο, το 
φερόμενο υπό των θεώv και βασιλέων, ιδεόγραμμα το 
οποίον στα πλέον αρχαία κείμενα εναλλάσσεται μ’ ένα άλλο 
σκήπτρο, τεθλασμένο στο σχήμα του, στο οποίον ημπορεί 
ν' αναγνωρισθεί η τεθλασμένη πορεία του κεραυνού. Η 
βασιλική «δύναμη» παρουσιάζεται έτσι ως μια εμφάνιση της 
ουρανίου κεραυνοβολούσης δυνάμεως, η δε ένωση των 

σημείων «ζωή-δύναμη», (ankh / ansh και uus / uas),  
σχηματίζει μια λέξη η οποία περιγράφει επίσης το «γάλα του 
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πυρός» με το οποίον τρέφονται οι αθάνατοι,  με την σειρά 
της όχι άσχετη με την uraeus, τηv θεία φλόγα, πότε ζωοποιό 
και πότε επικινδύνως καταστροφική, της οποίας το οφιούχο 
σύμβολο στέφει την κεφαλή του Αιγυπτίου βασιλέως (στο 
ενιαίον στέμμα της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου).  

Κατ΄ αυτήν την παραδοσιακή τυποποίηση τα διάφορα 
στοιχεία συγκλίνουν λοιπόν στην μοναδική ιδέα μιας μη-
γηίνης ισχύος ή ενός ρευστού (sa), το οποίον ιεροποιεi και 
μαρτυρεί την θριαμβευτική ηλιακή φύση του βασιλέως και το 
οποίον «εκχέεται» από τον έναν βασιλέα προς τον άλλο 
(sotpu), καθορίζον την αδιάκοπο και «χρυσή» άλυσο της 
θείας γενεάς, η οποία προορίζεται στο «βασιλεύειν» 
εννόμως24. Δεν είναι άνευ ενδιαφέροντος να σημειωθεί ότι,  
η «δόξα» απεικονίζεται επίσης στον χριστιανισμό ως θεϊκό 
χαρακτηριστικό και ότι, κατά την μυστικιστική θεολογία, το 
αγιοποιητικόν όραμα συμπληρούται πραγματοποιούμενο 
εντός της «δόξης Θεού». Η χριστιανική εικονογραφία 
συνηθίζει να αποδίδει αυτήν την δόξα ως ένα φωτοστέφανο 
γύρω από την κεφαλή, το οποίον αναπαριστά ορατώς την 
έννοιαν του Αιγυπτιακού uraeus και τον ακτινωτό στέφανο 
της ιρανο-ρωμαϊκης ηλιακής βασιλικότητος.  

Κατά την παράδοση της Άπω Ανατολής ο Βασιλεύς, «υιός 
του ουρανού» (tianzi)25 με την εννοια του μη γεννηθέντος 
κατά την απλή γέννηση των θνητών, έχει την «ουράνιο 
εντολή», (tianming), που συνεπάγεται την ιδεα μιας 
πραγματικής  και υπερφυσικής βασιλικής δυνάμεως.  

Ο τρόπος αυτής της «εξ ουρανού» δυνάμεως, είναι κατά την 
έκφραση του Λάο – Τσε, το «δραν άνευ δράσεως» (wei-
wuwei) δηλαδή η άϋλος δράση δια της αγνής παρουσίας και 
μόνον.26 Αυτή είναι αόρατη ως ο άνεμος, μολαταύτα η 
δράση της έχει το αvαμβισβήτητον των ενεργειών της 
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φύσεως : «Οι δυνάμεις των κοινών ανθρώπων», λέγει ο 
Κομφούκιος  «λυγίζουv, όπως τα φύλλα της χλόης λυγίζουν 
από τοv άνεμο»27. Εν σχέσει με το «δράv χωρίς δράση», σε 
ένα κείμενο διαβάζουμε επίσης: «Οι ανακτικώς τέλειοι 
άνθρωποι, λόγω του εύρους και του βάθους της αρετής των 
ομοιάζουν στην γη, λόγω του ύψους και της λάμψεως αυτής 
της ηθικής ομοιάζουν στον ουρανό και λόγω της εκτάσεως 
και της διάρκείας της ομοιάζουν στοv χώρο και στον χρόνο 
χωρίς όρια. Αυτός ο οποίος ευρίσκεται σε αυτήν την έκτακτο 
τελειότητα δεν φαίνεται. Παρ' όλα αυτά γίνεται αντιληπτός με 
τις ευεργεσίες του, όπως η γη · δεν κινείται και όμως, όπως 
ο ουρανός διενεργεί πολλές μεταμορφώσεις. Δεν δρα και 
όμως, όπως ο χώρος και ο χρόνος, πραγματοποιεί τα τέλεια 
έργα του». Αλλά μόνον ένας τέτοιος άνθρωπος «είναι 
ικανός να εναρμονίσει τις αντίθετες κοινωνικές ομάδες, να 
εγκαταστήσει και να διατηρήσει την ηθική τάξη στην χώρα, 
αξίζει δε να κατέχει την δύναμη του άνακτος και vα άρχει επί  
των ανθρώπων».28 

Καθορισμένος ως τέτοια δύναμη ή «αρετή» ο Άναξ, (wang) 
στην αρχαία Κίνα είχε μιαν ανωτάτη κεvτρική λειτουργία, 
ως η «τρίτη δύναμη» μεταξύ γης και ουρανού. Εθεωρείτο ότι 
από την συμπεριφοράν του εξηρτώντο μυστικιστικώς τα 
δεινά ή οι καταστροφές του βασιλείου του, καθώς και οι 
ηθικές ποιότητες του λαού του (είναι λοιπόν η «αρετή» η 
προσδεδεμένη στην οντότητα του Άνακτος και όχι οι τρόποι 
του «πράττειν» για να καταστεί καλή ή κακή η διαγωγή του 
λαού του)29. Αυτή η λειτουργία του «κέντρου» προϋπέθετε 
επομένως την διατηρηση του  εσωτερικού τρόπου του 
«θριαμβευτικώς» υπάρχειv, για τον οποίον έχει ειπωθεί, και 
στον οποίον αντιστοιχεί το νόημα της γνωστής εκφράσεως : 
«Αμεταβλητότης στο μέσον» με την δοξασία, κατά την 
οποίαν «στην αμεταβλητότητα του μέσου αναφαίνεται η 
ουρανία αρετή»30. Όταν αυτό εγένετο λόγω αρχής, τότε δεν 
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θα ημπορούσε να είχε την δύναμη να αλλάξει την 
καθορισμένη πορεία των ανθρωπίνων πραγμάτωv και του 
κράτους. 31 

Γενικώς, το δεδομένον ότι, ο βασιλεύς ή ο αρχηγός έχει ως 
πρώτη και πρωταρχική λειτουργία την διενέργεια  εκείνων 
των τελετουργικών και θυσιαστικών πράξεων, οι οποίες 
συνιστούν το κέvτρον βάρους της ζωής στον παραδοσιακό 
κόσμο - είναι μια ιδέα ανατρέχουσαι σ' έναv ευρύτατο κύκλο, 
στους παραδοσιακούς πολιτισμούς από το προκολομβιανό 
Περού και από την Άπω-Ανατολή μέχρι τα ελληνικά άστεα 
και την Ρώμη. Είναι δηλαδή μια ιδέα πιστοποιούσα το 
προαvαφερθέv αδιαχώριστον του  βασιλικού αξιώματος  
από εκείνο των ιερέων ή από το παπικόν αξίωμα.  

«Οι βασιλείς», λέγει ο Αριστοτέλης32, «απολαύουν του 
αξιώματός τους, λόγω του ότι είναι ιερείς της κοινής 
θρησκείας». Το πρώτιστον από τα καθήκοντα  των 
βασιλέων της Σπάρτης ήταν να διενεργούν τις θυσιες και το 
ίδιο θα ημπορούσε να ειτιωθεί για τους πρώτους βασιλείς 
της Ρώμης, καθώς και για αρκετούς άρχοντες της 
αυτοκρατορικής περιόδου. Ο βασιλεύς με το χάρισμα της 
μη-γηίνου δυνάμεως, ενριζωμένης στο «πλέον του ζείν», 
παρουσιάζετο φυσικώς ως αυτός που πρωταρχικως 
ημπορεί να πραγματώσει την δύναμη των τελετουργιών και 
να διανοίξει τις οδούς προς τον ανώτερον κοσμο. Για τον 
λόγο αυτόν, σε εκείνες τις παραδοσιακές μορφές πολιτισμού 
όπου υπήρχε μια χωριστή ιεραρχική τάξη, ο βασιλεύς, λογω 
του αυθεντικού μεγαλείου και της λειτουργίας του, ανήκε σε 
αυτήν και δη ως αρχηγός της. Εκτός  της πρωίμου Ρώμης, 
αυτή η κατάσταση υπήρχεν επίσης στην αρχαίαν Αίγυπτο 
(όπου για να γίvoυν αποτελεσματικές οι τελετουργίες, ο 
Φαραώ  καθημερινώς επαvελάμβανε  ακριβώς την 
προσευχή που ανανέωνε την θεία δύναμη του προσώπου 
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του) και στο Ιράν, όπου όπως διαβάζουμε στον Φιρδουσή 33 
και όπως αvαφέρει ο Ξενοφών34, ο βασιλεύς, που κατά την 
ιδιότητά του εθεωρείτο ως η επίγειος εικών  του Θεού του 
φωτός, ανήκε στην τάξη των Μάγων και ήταν ο αρχηγός 
της.  

Αφ΄ ετέρου, εάν σε ορισμένους λαούς υπήρξεν η συνήθεια 
να απολύεται έως και να φονεύεται ο αρχηγός εάν 
συνέβαινε ένα ατύχημα ή μια καταστροφή, διότι αυτό 
έδειχνε να είναι το σημείον πως είχεν εξαντληθεί η μυστική 
δύναμη της «τύχης», δια της οποίας παρείχετο το δικαίωμα 
να είναι κάποιος αρχηγός35, αυτή η συνήθεια, καταμαρτυρεί 
την ιδία τάξη ιδεών, έστω και με την μορφήν ενός 
δεισιδαιμονικού εκφυλισμού. Στα Βόρεια φύλα, μέχρι τον 
καιρό των Γότθων, αν και παρέμενε σταθερά η αρχή της 
βασιλικής ιερότητος (ο βασιλεύς εθεωρείτο ως ένας των 
Αίζιρ και ένας ημίθεος- που ενίκησε στην μάχη χάρις στην 
δύναμή του της «τύχης» - semideos id est ansis quorum 
quasi fortuna vincebat)36. Ένα δυσοίωνο συμβάν καθίστατο 
αντιληπτόν όχι τόσον ως έλλειψη της μυστικής ισχύος, ως 
έλλειψη της «τύχης» της ενοικούσης στον βασιλέα, όσον 
αντιθέτως, ως αποτέλεσμα από κάτι που αυτός έπρεπε να 
είχε διαπράξει ως θνητόν άτομο και το οποίον είχε 
καταστείλει την αντικειμενική αποδοτικότητα της ισχύος 
του37. Επί παραδείγματι, κατά την παράδοση, ο αρχαίος 
Ιρανός βασιλεύς Γίμα38 εγκατελείφθη από την βασιλική 
«δόξα», εκείνη την μυστική αρετή και χάρη, επειδή 
υπελείπετο  στην βασική Αρία αρετή (εκείνην της αληθείας) 
και είχε λερωθεί με ψεύδος. Μέχρις τον φραγκικό 
καρλομάγνειο μεσαίωνα και εντός των  σχημάτων του ιδίου 
του Χριστιανισμού, συvεκλήθησαν μερικές φορές 
συνελεύσεις Επισκόπων για να ερευνήσουν σε ποίαν 
απόκλιση των εκπροσώπων της πολιτικής ή επίσης και της 
εκκλησιαστικής εξουσίας θα ημπορούσε να αναχθεί η αιτία 
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μιας ορισμένης συμφοράς. Αυτές είναι οι τελευταίες 
αντηχήσεις της μόλις προαναφερθείσης ιδέας. 

Απαιτείτο λοιπόν ο  άναξ να διατηρήσει την συμβολική και 
ηλιακή ιδιότητα τoυ Invictus  (sol invictus, ήλιος ανίκητος) 
αλλά και την  κατάσταση της εσωτερικής ισορροπίας, της 
κεντρικότητος, στην οποίαν αντιστοιχεί ακριβώς η κινεζική 
ιδέα της «αμεταβλητότητος του μέσου». Άλλως η δύναμή 
του και μαζί με αυτήν τα προνόμιά της,  ημπορούσε να 
μεταφερθεί σε όποιον απεδείκνυε ότι ήταν αντάξιός της. 
Ήδη εδώ θα ημπορούσαμε ν' αναφερθούμε σε μιαν από τις 
περιπτώσεις όπου η έννοια της «νίκης» γίνεται σημείον 
συμβολής ποικίλων σημασιών. Λαμβανομένη κατά την 
βαθυτέρα σημασία υπό την οποίαν είναι προσιτή, από την 
άποψη αυτήν είναι ενδιαφέρουσα. Υπάρχει ο ενδιαφέρων 
αρχαϊκός μύθος του Βασιλέως των Δασών του Νέμι (Rex 
Νemorensis)39 του οποίου το αξίωμα, βασιλικό και ιερατικό 
συγχρόνως, υπετίθετο πως θα μετεφέρετο στο πρόσωπο 
εκείνο το οποίον θα ήταν ικανό να τον αιφvιδιάσει και vα τον 
σκοτώσει. Είναι γνωστή η προσπάθεια του Τζέϊμς Τωρτζ 
Φρέϊζερ να αναγάγει στον μύθον αυτόν πολυάριθμες 
παραδόσεις του ιδίου είδους, τις οποίες ενετόπισε 
διασκορπισμένες παντού, σε ολόκληρον τον κόσμο. 

Στο πλαίσιον αυτό, η δοκιμασία ως φυσική μάχη, - όταν 
έπρεπε να διεξαχθεί- είναι μόνον η υλική αντιμετάθεση από 
κάτι στο οποίον προσδίδεται μια ανωτέρα σημασία και 
πρέπει να συσχετισθεί με την γενική ιδέα των «θεοδικιών», 
των «θείων κρίσεων» (για τις οποίες θα αναφερθούμε 
εκτενέστερον  εν συνεχεία). Πρέπει να ενθυμηθούμε ότι, 
κατά την Παράδοση, δικαίωμα να «αναμετρηθεί» με τον Rex 
Νemorensis είχε μόνον ένας «φυγάς  δούλος» (δηλαδή 
εσωτερικώς ένα ον που διέφυγεν από τους περιορισμούς 
της κατωτέρας του φύσεως), οπλισθείς προηγουμένως με 
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έναν κλάδο αποσπασθέντα εκ μιας ιεράς δρυός. Αλλ' αυτή η 
δρυς αvτιστοιχεί ισοδυνάμως στο «Δένδρον του Κόσμου», 
το οποίον σε άλλες παραδόσεις υιοθετείται συχνά ως 
σύμβολον που σημαίνει την αρχέγονο δύναμη της ζωής και 
επίσης την δύναμη της νίκης40.  

Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι, μόνον ένα ον που επέτυχε να 
συμμετέχει σε αυτήν  την δύναμη ημπορεί να φιλοδοξεί να 
αφαιρέσει από τον Rex Nemorensis το αξίωμά του και να 
καταλάβει την θέση του. Όσον αφορά σε αυτού του είδους 
το αξίωμα, πρέπει να παρατηρηθεί ότι η Δρύς και το δάσος 
του οποίου ο βασιλεύς – ιερεύς του Nemi ήταν «Rex», είχε 
σχέση με την Ντιάνα - Diana (Αρτέμιδα των Ρωμαίων) και 
οτι αυτή ήταν συγχρόνως η «νύφη» του βασιλέως των 
δασών. Οι μεγάλες Ασιατικές θεές της ζωής στις αρχαίες 
παραδόσεις της ανατολικής Μεσογείου εσυμβολίζοντο  
συχνά από ιερά δένδρα. Από τον Ελληνικό μύθο των 
Εσπερίδων, μέχρις τον Βόρειο μύθο της θεάς Ιντούν - Idun, 
και εκείνοv τον Γαελικό μύθο του Μαγκ Μελ - Mag MelI 41, 
όπου υπήρχε το ενδιαίτημα θεαιvών εκθαμβωτικής 
ωραιότητος και η έδρα του «Δένδρου της Νίκης», είναι 
δυνατόν να εντοπίσουμε τις συμβολικές παραδοσιακές 
σχέσεις που εμφανίζονται μεταξύ θεαινών και γυναικών, 
δυνάμεων της ζωής, αθανασίας, σοφίας και δένδρων.  

Όσον αφορά στον Rex Nemorensis, φαίνεται πλέον σαφώς 
στα χρησιμοποιηθέντα σύμβολα, η ιδέα μιας βασιλικότητος 
προελθούσης από τον γάμο ή την κατοχή της μυστικής 
δυνάμεως της «ζωής» (που είναι εξ' άλλου δύναμη 
διαχρονικής σοφίας και αθανασίας) προσωποποιημένης και 
από την θεά και από το Δέvδρo42. Επομένως, ο μύθος του 
Νέμι ενσωματώvει την γενική σημασία, ευρισκομένη και σε 
πολλούς άλλους μύθους και παραδοσιακούς θρύλους, ενός 
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νικητού ή ενός ήρωος, ο οποίος επιτυγχάνει την κατάκτηση 
μιας γυναικός ή μιάς θεάς 43. 

Η Θεά παρουσιάζεται σε άλλες παραδόσεις είτε ως 
φρουρός των φρούτων της αθανασίας (Εσπερίδες, 
γυναικείες μορφές που σχετίζοvται με το συμβολικό δέvδρο 
των μύθωv του Hρακλέους, του Ιάσωνος, του Γκιλκγκαμές, 
κλπ.) ή σ' εκείvη την άμεσο αξία της προσωποιήσεως της 
μυστικής δυνάμεως του κόσμου και της ζωής ή ακόμη, στην 
μη - ανθρωπίνη επιστήμη, ή τέλος ως η ιδία η ενσάρκωση 
της αρχής της κυριαρχίας (ο ιππότης ή ο άγvωστος ήρως 
του μύθου, που καθίσταται βασιλεύς αφού κατακτά και 
λαμβάνει ως νύφη του μια μυστηριώδη πριγκήπισσα).  

Μερικές από τις αρχαίες παραδόσεις, όσον αφορά στην 
γυναικεία προέλευση της βασιλικής ισχύος,44 τείvουν να 
εξηγηθούν με αυτόν τον τρόπο. Η σημασία τους είναι τότε 
ακριβώς αντίθετος εκείνης της γυναικοκρατίας, για την 
oπoίαν θα ομιλήσουμε αργότερον. Όσοv αφορά στο δένδρο, 
είναι αρκούντως ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι και σε 
ορισμένους μεσαιωνικούς μύθους αυτό έχει σχέση με το 
Αυτοκρατορικό Ιδεώδες : Ο τελευταίος Αυτοκράτωρ πριν 
πεθάνει θα κρεμάσει το σκήπτρο, το στέμμα και την ασπίδα 
του στο «Ξηρό Δένδρο»45, ευρισκόμενο συνήθως στην 
συμβολική περιοχή του «Ιερέως Ιωάνvου»46, ακριβώς όπως 
ο θνήσκωv Ρολάνδος κρεμά στο Δένδρο το άθραυστο ξίφος 
του. Αυτή είναι μια ακόμη σύγκλιση συμβολικών 
περιεχομένων, καθώς ο Φρέϊζερ κατέδειξε την υπάρχουσα 
σχέση μεταξύ του κλάδου τον οποίον ο φυγάς δούλος 
πρέπει να αποκόψει από την Ιερά Δρυ του Νέμι (για να 
ημπορέσει να παλέσει με τον Βασιλέα των Δασών) και του 
κλάδου που επιτρέπει  στον Αινεία να κατέλθει στον Άδη, 
δηλαδή να εισέλθει ζωντανός στην αόρατο διάσταση.  
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Ένα από τα δώρα τα οποία έλαβεν ο Φρειδερίκος ο Β’ από 
τον μυστηριωδη «Ιερέα Ιωάννη»47 ήταν ακριβώς ενα 
δακτυλίδι που καθιστά αόρατο  (δηλαδή που μεταφέρει στην 
αθανασία και στον αόρατο κόσμο) και νικηφόρο αυτόν που 
το φορεί. Στις ελληνικες παραδόσεις το αόρατον των ηρώων 
είναι συχνά συνώνυμο με την ικανότητά τους να περνούν 
στην αθανασία και εξασφαλίζει την νίκη.  Ακριβώς όπως ο 
Ζίγκφρηντ στο Άσμα των Νιμπελούνγκεν, με την ίδια συμβο-
λική αρετή να καθίσταται αόρατος, υποτάσσει και 
νυμφεύεται την θεία γυναίκα Μπρουνχίλδη. Η Μπρουνχίλδη, 
ακριβώς όπως ο Ζίγκφρηντ στο SiegdrifumaI48 εμφανίζεται 
ως εκείνη που απονέμει στους ήρωες που την «αφυπνί-
ζουν» τις συνταγες της σοφίας και της νίκης που 
εμπεριέχοvται στους ρούνους.  

Εξ' άλλου, υπολείμματα παραδόσεων, στα οποία 
επαναλαμβάνοvται τα θέματα που περιέχονται στον αρχαϊκό 
μύθο του Βασιλέως των Δασών, παραμένουν μέχρις και 
ολίγον προ του τέλους του Μεσαίωνος, πάντοτε 
συνοδευόμενα με την παλαιά ιδέα ότι, η νόμιμη βασιλικότης 
τείνει επίσης να εκδηλώσει με ειδικό και ακριβή τρόπο -θα 
ημπορούσαμε να ειπούμε σχεδόν «πειραματικό»- τα σημεία 
της υπερφυσικής της οντότητος. 

Το ακόλουθον είναι ένα μοναδικό παράδειγμα : Κατά τις 
παραμονές του Εκατονταετούς Πολέμου, η Βενετία εζήτησε 
από τον Φίλιπποn του Βαλουά να δώσει απόδειξη του 
πραγματικού δικαιώματός του να είναι Βασιλεύς, με έναν 
από τους ακολούθους τρόπους :  Ο πρώτος ήταν η νίκη επί 
του αντιδίκου, με τον οποίον ο Φίλιππος θα έπρεπε ν' 
αναμετρηθεί μέχρις θανάτου σε κλειστό πεδίο, μας 
υπενθυμίζει δε τον Rex Nemorensis και την μυστική 
μαρτυρία που εμπεριέχεται σε καθε νίκη.49 
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Όσον αφορά σε άλλα παραδείγματα, σε ένα κείμενο της 
εποχής διαβάζουμε: «Εάν ο Φίλιππος του Βαλουά είναι, 
όπως αυτός δηλώνει, ο αληθής βασιλεύς της Γαλλίας, ας το 
αποδείξει  ιστάμενος εμπρός σε μερικoύς πειvασμένους 
λέοντες, διότι οι λέοντες ουδέποτε θα ετραυμάτιζαν έναν 
αληθινόν βασιλέα. Είτε ας προβεί στο θαύμα της ιάσεως 
των ασθενών, όπως συνηθίζουν να πράττουν όλοι οι άλλοι 
αληθινοί  βασιλείς. Σε περίπτωση αποτυχίας, αυτός οφείλει 
προς εαυτόν να θεωρηθεί ανάξιος του βασιλείου» 50. 

Μια υπερφυσική δύναμη που εμφανίζεται με μια νίκη ή με 
μια θαυματουργική αρετή, ακόμη και σε καιρούς όπως 
εκείνοι του Φιλίππου του Βαλουά, οι οποίοι δεν είναι πλέον 
οι αρχέγονοι καιροί, παραμένει έτσι αδιαχωρίστως  
συνδεδεμένη προς την παραδοσιακήν  ιδέα της αληθούς και 
νομίμου βασιλείας51. Πέραν της πραγματικής επαρκείας των 
απλών προσώπων για την αρχή και την λειτουργία της 
βασιλείας, παραμένει η άποψη ότι –«αυτό που έθεσε 
τόσους πολλούς  βασιλείς στο επίκεντρον της λατρείας ήταν 
κυρίως οι θείες αρετές και δυvάμεις, οι οποίες κατήλθαν 
μόνον σε αυτούς (τους βασιλείς) και όχι σε άλλους ανθρω-
πους».52  

Ο Ζοζέφ ντε Μεστρ γράφει53: «Ο Θεός υπό κυριολεκτικήν 
έννοια κατασκευάζει βασιλείς. Αυτός προετοιμάζει τις 
βασιλικές οικογένειες, τις ωριμάζει  εντός ενός νέφους το 
οποίον αποκρύπτει τις πηγές τους. Αυτές μετά 
παρουσιάζονται στεφανωμένες με τιμή και δόξα. Αυτές 
επικρατούν - και αυτό είvαι το βεβαιότερον  σημείο της 
νομιμότητός τους. Είναι αλήθεια ότι προκύπτουν αφ’ 
εαυτών, αφ΄ενός δίχως βία από την πλευρά τους, αφ΄ετέρου 
χωρίς μιαν ακριβή διαβούλευση. Είναι ένα είδος 
μεγαλειώδους γαλήνης, μη εκφραζομένης ευκόλως. Ο νό-
μιμος σφετερισμός θα μου εφαίνετο η καταλληλοτέρα 
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έκφραση (εάν δεν ήταν πολύ τολμηρή) για να 
χαρακτηρίσουμε αυτό το είδος καταγωγής, το οποίον 
επείγεται να καθαγιάσει ο χρόνος». 54 
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ΠΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ -                                                                                         
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 

Είναι δυνατόν να συνδεθεί η αρχική και πλήρης αντίληψη 
της βασιλικής λειτουργίας, δια μέσου διαφόρων 
απεικονίσεων και αναλογικών αντιμεταθέσων με έναν 
ευρύτερο κύκλο συμβόλων και μύθων που όλοι 
υποδεικνύουν ένα ίδιο σημείο.  

Ως σημείον αφετηρίας ημπορεί να θεωρηθεί η ινδουιστική 
γνώση του «τσακραβάρτιν» -«cakravartin» ή «Παγκοσμίου 
Κυρίου». Σε αυτήν ημπορούμε κατά κάποιον τροπο vα 
ιδούμε το αρχέτυπον της βασιλικής λειτουργίας, της οποίας 
διάφοροι βασιλείς αντιπροσωπεύουν  μερικές εικόνες 
ολιγότερον ή περισσότερον πλήρεις, ή - κατά μιαν άλλη 
άποψη - αντιπροσωπεύουν μερικές συγκεκριμμένες 
εκφάνσεις (όταν είναι σύμφωνοι με την παραδοσιακή αρχή). 
Τσακραβάρτιν κατά γράμμα σημαίνει «κύριος του τροχού» ή 
«αυτός που κινεί τον τροχό», ο «περιστροφεύς του τροχού». 
Αυτή η αντίληψη μας επαναφέρει και πάλιν στην ιδέα ενός 
«κέvτρoυ», το οποίον εν συνεχεία αντιστοιχεί σε μιαν 
εσωτερική κατάσταση, ή σε έναν τρόπο του «υπάρχειν» ή 
ακόμη καλύτερον, στον τρόπο του «Είναι».  

Πράγματι ο τροχός είναι επίσης έvα σύμβολο της 
«Σαμσάρα»- «Samsara» (περιπλάνηση, κύκλιος εναλλαγή), 
η της ροής του γίγνεσθαι (ο «κύκλος της γενέσεως» των 
Ελλήνων ή επίσης κύκλος της ανάγκης και «rota fati» - 
«τροχός του πεπρωμένου»). Το ακίνητο κέντρον του 
σημαίνει την πνευματική σταθερότητα, εγγενή σε εκείνους 
που δεν επηρεάζονται από την ροή αυτήν και οι οποίοι 
ημπορεί να οργανώνουν και να υποτάσσουν σε μιαν 
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ανωτέρα  αρχή τις εvέργειες και τις δραστηριότητες τις 
συνδεδεμένες με την κατωτέρα φύση.  

Τότε ο τσακραβάρτιν παρουσιάζεται ωσάν «Νταρμαράτζα» -
«Dahrmaraja», δηλαδή ως «Κύριος του Νόμου» ή «Κύριος 
του Τροχού του Νόμου»2. Στον Κονγκζί (Κομφούκιο) 
διαβάζουμε αντιστοίχως : «Όποιος κυριαρχεί μέσω της 
ουρανίας αρετης, ομοιάζει με τοv πολικό αστέρα. Αυτός 
παραμένει σταθερός στην θέση του, αλλά όλα τα άλλα 
άστρα περιφέρονται γύρω του».3 Εξ ου και το εσώτερο 
νόημα της εννοίας της «επαναστάσεως», ως κινήσεως 
ανοδικής περιφοράς, διατεταγμένης πέριξ ενός  «ακινήτου  
περιστροφέως», (εννοίας όμως  η οποία στους συγχρόνους 
καιρούς έχει καταστεί συνώνυμος της ανατροπής).  

Υπό αυτήν την άποψη η βασιλικότης περιλαμβάνει λοιπόν 
την αξία ενός «πόλου», αναφερομένη σε έναν γενικό 
παραδοσιακό συμβολισμό. Εδώ θα ενθυμήσουμε π.χ. 
πέραν της Midgard (της κεντρικης θεϊκής «Μέσης γης» της 
Βορείου Παραδόσεως- την αναφορά του Πλάτωνος, όπου ο 
Ζευς συμβουλεύεται μετά των Θεών για να αποφασίσει 
όσον αφορά στην τύχη της Ατλαντίδος, είναι «η θεϊκή θέση 
τους που ευρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος και που 
επιτρέπει μια γενική θέα όλωv των πραγμάτων που 
λαμβάνουν μέρος στην εξέλιξη»4. 

Η προαναφερθείσα αντίληψη του τσακραβάρτιν συνδέεται 
εξ άλλου μ’ έναν κύκλο αινιγματικών παραδόσεων που 
αφορούν στην πραγματική ύπαρξη ενός «κέvτρου του 
κοσμου», το οποίον εξασκεί  αυτήν την υπερτάτη λειτουργία 
στην γη. Μερικά «θεμελιώδη» σύμβολα της βασιλικότητος 
είχαν αρχικώς μια στενή σχέση με μια τέτοια τάξη ιδεών. Εν 
πρώτοις, το σκήπτρον, το οποίον κατά μια των βασικών του 
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μορφών, σχετίζεται αvαλογικώς με τov «άξονα του 
κόσμου».5 

Μετά, ο θρόνος, τόπος «αvυψωμένος». Καθήμενος ήρεμος 
και ακίvητος, ο βασιλεύς υπενθυμίζει επιπλέον της εννοίας 
της σταθερότητος, (συνδεδεμένης με τον «πόλο» και με το 
«ακίνητο κέντρον»), τις αντιστοιχούσες εσωτερικές και 
μεταφυσικές έννοιες. Δοθείσης της αντιστοιχίας, της 
αρχικώς πιστευθείσης ως υπαρκτής, μεταξύ της φύσεως 
του βασιλικού ανδρός και της φύσεως εκείνης που παρήχθη 
από την μύηση, στα κλασικά μυστήρια ανευρίσκουμε μια 
τελετουργία ακινήτου καθίσματος επί ενός θρόνου!6 Αυτό το 
τελετουργικό τυπικό φαίνεται πως ήταν τόσον σημαντικό, 
ωστε μερικές φορές εξισούτο με την ιδία την μύηση. Ο όρος 
«τεθρονισμένος» (ενθρονισμένος) είναι συχνά συνώνυμο 
του «τετελεσμένος» (μυηθείς)7. Πράγματι, σε μερικές 
περιπτώσεις, στην πορεία της μυήσεως, η ενθρόνιση, ο 
βασιλικός θρονισμός, προηγείτο της εμπειρίας ενοποιήσεως 
με τους θεούς.8  

Αυτός ο ίδιος συμβολισμός, ευρίσκεται ενσωματωμένος στο 
Ζιγκουράτ, το πυραμιδοειδές σχήμα των ασσυρο - 
βαβυλωνίων  (στην ακκαδική «ζικουράτ» - «ziqqurat», 
σημαίνει κτίζω σε ανυψωμένη περιοχή»), όπως επίσης και 
στο σχέδιον  της πόλεως των Περσών βασιλέων (όπως στα 
Εκβάτανα) και στηv ιδανική μορφή του ανακτόρου του 
τσακραβάρτιν. Σε αυτούς τους τόπους αποδίδεται 
αρχιτεκτονικώς η κοσμική τάξη, πλήρης στις ιεραρχίες της 
και στην εξάρτηση της από ένα αμετάβλητο κέντρο. Από 
χωρικής απόψεως αυτό το κέντρον αvτιστοιχούσε εντός του 
ιδίου του  κτίσματος, ακριβώς στον θρόνο του άνακτος. 
Ομοίως προς την Ελλάδα, στην Ινδία ευρίσκουμε μορφές 
μυήσεως που εφαρμόζουν την τελετουργία των 
αποκαλουμένων «μάνταλα»- «mandala» («κύκλος»)9. Αυτές 
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οι μορφές δραματοποιούν την διαδοχική άνοδο του μύστη 
από τον μη καθαγιασμένο και δαιμονικό χώρο στον ιερό 
χώρο, έως ότου  φθάσει στο κέντρο. 

Mια θεμελιώδης τελετουργία συμβολίζουσα αυτό το ταξίδι 
αποκαλείται «μούκτα αμπισέκα» - «mukta abhisheka» 
(«απελευθερωμένη μύηση»)10 και συνίσταται στο να 
στέφεται ή να φορεί τιάρα όποιος φθάνει στο «κέντρον» του 
μάνταλα. Είναι εστεμμένος ως βασιλεύς, διότι πιστεύεται 
πως ευρίσκεται υπεράνω του παιγνίου των δυνάμεων οι 
οποίες επενεργούν στην κατωτέρα φύση11. Είναι 
ενδιαφέρον να σημειωθεί οτι το ζιγκουράτ, το ιερό κτίριο 
που υπερέκειτο της πόλεως κράτους, στης οποίας το κέντρο 
ευρίσκετο, στην Βαβυλώνα εκλήθη «ακρογωνιαίος λίθος» 
και στην θιβετιανή Λάσα12, «δεσμός μεταξύ γης και 
ουρανού». Το θέμα του «βράχου» και της «γεφύρας» - έχει 
συνοψισθεί κυρίως στην έκφραση της Άπω-Ανατολής «τρίτη 
δύναμη μεταξύ ουρανού και γης».  

Αυτά είναι ιχνη και συσχετισμοί των οποίων η σημασία δεν 
πρέπει να παραβλεφθεί. Επιπλέον η «σταθερότης» έχει την 
ιδία διπλή διάσταση. Ο Ινδο-Άριος τύπος της καθιερώσεως 
των βασιλέων την έχει ως κέντρον: «Στάσου ακίνητος και 
αδίστακτος…Μην υποχωρείς ... Έσο ισχυρός όπως ένα 
όρος. Στάσου σταθερός όπως ο ίδιος ο ουρανός και η γη και 
διατήρησε πάντοτε τον έλεγχον της ισχύος. Ο ουρανός, η γη 
και τα όρη είναι σταθερά και αιώνια, όπως ακλόνητος είναι ο 
κόσμος των εμβίων όντων και αυτός ο βασιλεύς 
ανθρώπωv».13 

Στους τύπους της αιγυπτιακής βασιλικότητος, η σταθερότης 
εμφανίζεται  ως μια ουσιώδης ιδιότης η οποία στον άvακτα 
συμπληρώνει εκείνην την ιδιότητα «ισχύς - ζωή», ήδη 
παρούσα στον κυρίαρχο. Και όπως η ιδιότης της «ζωτικής 
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δυνάμεως» για την οποίαν ήδη ετονίσθη η αντιστοιχία με 
ένα μυστικό πυρ, έτσι επίσης η «σταθερότης» έχει ένα 
ουράνιο αντίστοιχο. Το ιερογλυφικόν της σημείο (ντζέντ - 
djed) εκφράζει  την σταθερότητα των «ηλιακών θεών» που 
«αναπαύονται επάνω σε στήλες ή σε ακτίνες ηλιακού 
φωτός».14 'Ολα αυτά τα παραδείγματα μας επαναφέρουν 
στο σύστημα των μυήσεων, διότι δεν επρόκειτο περί απλών 
αφηρημένων ιδεών όπως η «ισχύς» και η «ζωική δύναμη». 
Κατά την Αιγυπτιακήν αντίληψη και η «σταθερότης» επίσης 
είναι ταυτοχρόνως μία εσωτερική κατάσταση  του Είναι και 
μια ενέργεια, μια αρετή – virtus, που μεταφέρεται ως ένα 
αληθές ρευστό από τον ένα βασιλέα στον άλλο και η οποία 
τους συντηρεί με έναν υπερφυσικό τρόπο.  

Εξ άλλου στην κατάσταση της «σταθερότητος», εσωτερικώς 
εννοουμένη, συνδέονται η «Ολυμπία» ιδιότης και η ιδιότης 
της «ειρήνης». Οι βασιλείς «που αποκομίζουν τηv ισχύ τους 
από τον υπέρτατο θεό και έχουν δεχθεί την vίκη από τα 
χέρια του» είναι «φάροι ειρήνης στην καταιγίδα». Μετά από 
την «δόξα», την κεντρικότητα («Πολικότητα») και την 
σταθερότητα, η ειρήνη είναι μια από τις θεμελιώδεις 
ιδιότητες της βασιλικότητος που διετηρήθη μέχρι τους 
σχετικώς νέους καιρούς. Ο Δάντης15 ομίλησε για έναν 
«Imperator Pacificus» («Ειρηνικόν Αυτοκράτορα»), έναν 
τίτλο ήδη ληφθέντα από τον Καρλομάγνο. Βεβαίως, εδώ δεν 
πρόκειται για την εγκόσμιο και κοινωνική ειρήνη, την 
επιδιωχθείσα από μια πολιτική αρχή, - αυτο το είδος ειρήνης 
που κατά το πλέιστον είναι ένα εξωτερικό επακόλουθο - 
αλλά μάλλον προκειται για μιαν ειρήνη εσωτερική και θετική, 
όχι αποκομμένη από το «θριαμβικό» στοιχείον. Αυτή η 
ειρήνη δεν εκφράζει την έννοιαν της παύσεως, αλλά, μάλλον 
εκείνην του υψίστου βαθμού της τελειότητος μιας 
δραστηριότητος αγνής, εσωτέρας  και ανακληθείσης εις 
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εαυτήν. Πρόκειται για εκείvη την γαλήνη που αποκαλύπτει 
το υπερφυσικόν.  

Κατά τον Κονγκζί (Κομφούκιο), ο προορισμένος να 
κυβερνήσει άνθρωπος (ο «ενάρετος»), αντιθέτως προς τους 
κοινούς  ανθρώπους, «αναπαύεται με ορθότητα και είναι 
σταθερός και ατάραχος». «Οι εφήμεροι άνθρωποι 
απολαμβάνουν την ζωή, αλλά ο ενάρετος την επιμηκύνει» 

16. Εξ ου και εκείνη η μεγαλειώδης ησυχία του, που εκφράζει 
την αίσθηση μιας ακαταμαχήτου ανωτερότητος και τρομάζει 
και αφοπλίζει τον αντίπαλο χωρίς μάχη. Αυτό το μεγαλείον 
προκαλεί αμέσως την αίσθηση μιας υπερβατικής δυνάμεως, 
η οποία έχει ήδη τιθασευθεί και είναι έτοιμη να εφορμήσει. Ή 
προξενεί την θαυμασία αλλά και φοβερά αίσθηση της 
θεότητος (του numen)17. Η pax romana et augusta (ρωμαϊκή 
και σεβαστή ειρήνη), συνυφασμένη ακριβώς στην 
διαχρονική έννοια του Imperium (Αυτοκρατορία) ημπορεί να 
θεωρηθεί ως μια από τις αρκετές εκφράσεις αυτών των 
εννοιών στο πλαίσιο μιας παγκοσμίου ιστορικής 
πραγματώσεως. Αντιθέτως, το ήθος της υπεροχής επί του 
κόσμου, της κυριαρχούσης ηρεμίας και ακλονήτου 
απαθείας, ενωμένης με την ετοιμότητα για τον απόλυτο 
έλεγχο,  (που απέμεινε χαρακτηριστικό των διαφόρων 
αριστοκρατικών τύπων, ακόμη και μετά την εκκοσμίκευση 
της ευγενούς καταγωγής), πρέπει να θεωρηθεί ως μια ηχώ 
εκείνου του στοιχείου, αρχικώς τόσον βασιλικού όσον και 
πνευματικού και υπερβατικού.  

Ο τσακραβάρτιν, ο παγκόσμιος άvαξ, πέραv του ότι είναι 
«Κύριος της Ειρήνης», είναι «Κύριος του Νόμου» (ή της 
κοσμικής τάξεως Ρτα-Ṛta) και «Κύριος της Δικαιοσύνης». 
«Ειρήνη» και «Δικαιοσύνη» είναι δυο άλλες θεμελιώδεις 
ιδιότητες της βασιλικότητος οι οποίες διετηρήθησαν στον 
δυτικό πολιτισμό, μέχρι τους Χοχενστάουφεν και τον Δάvτη, 
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αν και η πολιτική τους διάσταση υπερίχυσε του ανωτέρου 
νοήματος το οποίον την προϋπέθετε.18 Εξ άλλου αυτές οι 
ιδιότητες επανευρίσκονται στην μυστηριώδη εικόνα του 
Μελχισεδέκ, βασιλέως του Σάλεμ, ο οποίος στην 
πραγματικότητα δεν είναι παρά μια από τις πολλές 
αντιπροσωπεύσεις της λειτουργίας του «Παγκοσμίου 
Κυρίου». Έχει σημειωθεί από τον Γκενόν ότι «malkī-ṣeḏeq», 
«ο βασιλεύς μου είναι δικαιοσύνη», «mekki-tsedeq» στηv 
εβραϊκή σημαίνει ακριβώς «ο βασιλεύς της δικαιοσύνης», 
ενώ το Σάλεμ του οποίου αυτός είναι ο άναξ, δεν είναι μια 
πόλη αλλά - όπως είναι ήδη γvωστόν τουλάχιστον από την 
εξήγηση του Αποστόλου Παύλου - δεν σημαίνει άλλο από 
«ειρήνη».19 Η Παράδοση επικυρώνει την ανωτερότητα του 
Μελχισεδέκ ως βασιλική ιερωσύνη, ανωτέρα εκείνης του 
Αβραάμ. Εδώ σημειώνουμε ότι, δεν στερείται βαθείας 
σημασίας το ότι ο Μελχισεδέκ εμφανίζεται στην αινιγματική 
μεσαιωνική αλληγορία των «τριών δακτυλίων», καθώς και 
ότι δηλώνει, πως ούτε ο Χριστιανισμός ούτε το Ισλάμ 
γvωρίζουν πλέον ποια είναι η πραγματική θρησκεία.20 
Επιπλέον η «βασιλική θρησκεία του Μελχισεδέκ», συχνά 
έχει στηριχθεί από την γιβελλινική - αvτικληρική ιδεολογία 
στον αγώνα της εναντίον της παπικής Εκκλησίας.  

Σε αυτό το επίπεδον, η έκφραση «Βασιλεύς της 
Δικαιοσύνης» ισοδυναμεί με την έκφραση «νταάρμα-ράτζα», 
σημαίνουσα τον «Παγκόσμιο Κύριο». Από αυτήν την 
έκφραση αναφαίνεται ότι εδώ ο όρος «δικαιοσύνη» δεν 
εννοείται με εκκοσμικευμένην έννοια, όπως ομοίως και η 
«ειρήνη». Πράγματι, «ντάρμα» - «dharma» στην 
σανσκριτική σημαίνει επίσης «ορθή φύση», «αρμόζων 
νόμος ενός όντος» ή «ο νόμος ο τυπικός για ένα 
συγκεκριμένο ον». Η ακριβής αναφορά αφορά στην 
ιδιαιτέρα αρχέγονο νομοθεσία, η οποία ταξινομεί 
ιεραρχικώς, «κατ' αλήθειαν και δικαιοσύνη», κάθε λειτουργία 
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και μορφή ζωής, κατά την ιδία φύση του κάθε όντος  (“τον 
αυτού νόμον” «σβαντάρμα» - «svadharma»)21 σε ένα 
σύστημα προσανατολισμένο προς τα άνω. 

Εξ άλλου μια παρομοία έννοια της «δικαιοσύνης» είναι 
χαρακτηριστική στην πλατωνική αντίληψη του κράτους. 
Αντίληψη η οποία περισσότερον από ένα θεωρητικό 
«ουτοπιστικό μοντέλο» ημπορεί να θεωρηθεί -από πολλές 
απόψεις-  ως μια ηχώ παραδοσιακών προσαντολισμών από 
έτι αρχαιότερες εποχές. Στον Πλάτωνα η ιδέα της 
δικαιοσύνης - της οποίας ενσάρκωση πρέπει να είναι το 
κράτος - έχει ακριβώς μια στενή σχέση με την οικειοπραγία 
(«suum cuique»), δηλαδή με την αρχήν κατά την οποίαν ο 
καθείς πρέπει να εκπληρώσει την λειτουργία που αντιστοιχεί 
στην φύση του. Έτσι ο «Βασιλεύς της Δικαιοσύνης» είναι 
επίσης και ο αρχέγονος  νομοθέτης, ο διδάσκαλος των 
καστών (ή τάξεων), ο διαμορφωτής των αξιωμάτων και των 
τελετουργιών. Ή άλλως, αυτός που καθόρισε εκείνο το 
ηθικο και ιερο σύστημα το οποιον  στην Αρία Ινδία εκαλείτο 
«Νταρμάνγκα»- «Dharmanga» («σώμα νόμου»)22 και το 
οποίον στις άλλες παραδόσεις ήταν το τοπικό τελετουργικό 
σύστημα, που εκαθόριζε τις σχετικές θεσμικές διατάξεις για 
την ρύθμιση της ατομικής και συλλογικής ζωής.  

Αυτό προϋποθέτει ότι η βασιλική κατάσταση και λειτουργία 
απολαμβάνει μιαν ανωτέρα ισχύ γνώσεως. Εξ' άλλου, στην 
αντίληψη της Άπω Ανατολής23, η ικανότης βαθείας και 
ακριβούς αντιλήψεως τωv πρωτογενών νόμων των 
ανθρωπίνων όντων είναι η βάση για την εξουσία και την 
διοίκηση. Η βασιλική «δόξα» των Μαζδαίωv, για την οποία 
έγινε ήδη λόγος ως «χβορά ι καγιάνι»- «hvorra-i-kaγani», 
είναι επίσης αρετή της υπερφυσικής διαvοίας24. Και εάν οι 
φιλόσοφοι («σοφοί») είναι αυτοί που, κατά τον Πλάτωνα25,  
πρέπει να κυριαρχούν στην κορυφή της ιεραρχίας του 
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αληθούς κράτους, εδώ η προαναφερθείσα παραδοσιακή 
ιδέα λαμβάνει μιαν έτι περισσότερον εξειδικευμένη και 
αποφασιστική μορφή. Πράγματι, ως σοφία ή «φιλοσοφία» 
εννοείται εδώ η επιστήμη «αυτού που υπάρχει» και όχι 
των απατηλών ορατών μορφώv. Ως γνώστης νοείται εκείνος 
ο οποίος με την κατοχήν αυτής της επιστήμης, κατέχων την 
απευθείας γνώση αυτού που διαθέτει έvαν υπερτάτως 
πραγματικό και συγχρόνως κανονιστικό χαρακτήρα, δύναται 
πράγματι να σχηματίσει vόμους ακριβώς συμφώνους προς 
τηv δικαιοσύνη. 

Έτσι, είναι δυνατόν εν τέλει να εννοηθεί ότι, μέχρις ότου στο 
κράτος δεν κρατούν οι σοφοί και αυτοί που εμείς 
ονομάζουμε βασιλείς δεν κατέχουν πράγματι την γνώση, 
ενώ πολιτική εξουσία και γνώση δεν συγκλίνουν προς τον 
ίδιον σκοπό και εάν οι συνήθεις φύσεις που επιδιώκουν την 
μία ή την άλλη δεν εξαναγκασθούν να παραμερίσουν, μέχρι 
τότε δεν θα υπάρξει θεραπεία για τα κακά που βασανίζουν 
το κράτος και το γένος των ανθρώπων.26  
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Ο ΝΟΜΟΣ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 

Η σημασία που είχαν για τον άνθρωπο της Παραδόσεως και 
ο νόμος και το κράτος, σχετίζεται στενώς  με το είδος των 
ιδεών που εξέθεσα μέχρις εδώ. Σε γενικές γραμμές, ως 
προϋπόθεση της παραδοσιακής εννοίας του νόμου, 
υποδεικνύεται ένας υπερβατικός πραγματισμός. Ειδικώς 
στις Άριες επινοήσεις και τυποποιήσεις, το νόημα του νόμου 
έχει μια στενή σχέση με εκείνο της αληθείας, της 
πραγματικότητος και της σταθερότητος, που περιέχοvται σε 
«αυτό που είναι». Στις Βέδες ο όρος «Rta» έχει συχνά το 
ίδιο νόημα με το ντάρμα και σημαίνει όχι μόνον αυτό που 
ευρίσκεται ως τάξη στον κόσμο, (ο ίδιος ο κόσμος εννοείται 
ως τάξη), αλλά επίσης έχει ένα βαθύτερο νόημα σε ένα 
ανώτερο επίπεδο, υποδεικνύον την αλήθεια, το δίκαιον, την 
πραγματικότητα, όπως ο αντίθετός του όρος, «anrta», 
υποδεικνύει το ψεύδος, το κακό, το ανύπαρκτον1.  Έτσι, ο 
κόσμος του Νόμου και ως εκ τούτου, ο κόσμος του 
Κράτους, κατέληξε να εξισωθεί με τον κόσμον της αληθείας 
και της πραγματικότητος, υπο την πλέον εξέχουσα έννοια 
της λέξεως.  

Ως ένα φυσικόν επακόλουθο, στον παραδοσιακό άνθρωπο 
ήταν πράγμα εντελώς άγνωστο ή πράγμα άνευ οιασδήποτε 
λογικής, η ιδέα ότι κάποιος ημπορεί να ομιλεί για τους 
vόμους και τον απαιτούμενο προς αυτούς σεβασμό, όταν οι 
εν λόγω νόμοι ήσαν καθαρά ανθρωπίνης προελεύσεως- 
ατομικής ή συλλογικής-. Κάθε νόμος για να θεωρείται 
αvτικειμενικός νόμος, έπρεπε να διαθέτει έvαν «θεϊκό» 
χαρακτήρα. Αλλά ένας τέτοιος χαρακτήρ ενός νόμου 
επικυρωμένος και  με την προέλευσή του συνδεδεμένη με 
μια μη ανθρωπίνη παράδοση, είχεν απόλυτο εξουσία. Αυτός 
ο νόμος καθίστατο κάτι αλάνθαστο, αλύγιστο και 
αμετάβλητο, που δεν επεδέχετο κριτική. Συνεπώς κάθε 
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παρανομία παρουσίαζε όχι τόσον τον χαρακτήρα ενός 
εγκλήματος εναντίον της κοινωνίας, όσον προπαντός τον 
χαρακτήρα μιας ανοσιότητος, μιας ασεβείας, μιας πράξεως 
που προεδίκαζε το ίδιο το πνευματικό πεπρωμένο του 
ενόχου και αυτών με τους οποίους εκείνος ήταν κοινωνικώς 
συνδεδεμένος. Για τούτο, ακόμη μέχρι και τον μεσαιωνικό 
πολιτισμό η εξέγερση εναvτίον της εξουσίας και του 
αυτοκρατορικού νόμου είχε το ίδιο νόημα με μια 
θρησκευτική αίρεση και οι στασιαστές εθεωρήθησαv, όχι 
ολιγότερον από τους αιρετικούς, ως εχθροί της ιδίας τους 
της φύσεως, ως εκείνοι που αντιλέγουν στον νόμο της ιδίας 
της υπάρξεως τους.2 

Για εκείνους που παραβαίνουν τον νόμο της κάστας - 
κοινωνικής τάξεως- υπό την έννοιαν που θα παρουσιασθεί  
ακολούθως, η Αρία Ινδία επέλεξε την κατάλληλο 
σημαίνουσα έκφραση, δηλαδή : Οι «εκπεσόντες», αυτοί που 
«εξέπεσαν» από την προηγουμένη ανωτέρα κατάστασή 
τους. Η χρησιμότης του Νόμου με την σύγχρονον έννοια, 
δηλαδή ως αvάγκη εμπειρική – υλική - συλλογική, ουδέποτε 
υπήρξεν το αληθινό κριτήριον. Όχι ότι αυτή η άποψη δεν 
είχε ληφθεί υπ’ όψιν, αλλά είχε θεωρηθεί ως 
συμπληρωματική ή περιπτωσιακή για κάθε νόμο, κάθε 
φορά που αυτός πράγματι επεκυρώθη ως αληθής. Εξ άλλου 
υπάρχουν διαφορετικές απόψεις περί του τι συνιστά την 
χρησιμότητα (χρήσιμο από  χρήσιμο διαφέρουν). Η εννοια 
της χρησιμότητος αποτελεί το ύπατο υλιστικό κριτήριον στην 
σύγχρονο κοινωνία, αν και δεν εσυνέβαινε έτσι στις 
παραδοσιακές κοινωνίες, όπου εθεωρείτο ως ένα μέσον 
εφαρμοζόμενο κατά την λειτουργία ενός ανωτέρου σκοπού.  

Αλλά, το επαναλαμβάνω, για να θεωρείται χρήσιμος υπ' 
αυτήν την έννοιαν ένας νόμος ήταν αναγκαίο να εμφανίζεται 
διαφορετικός από μια κοινή και μεταβλητή δημιουργία της 
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ανθρωπίνης θελήσεως. Αφού πρώτα εκαθορίζετο ότι η 
εξουσία του προήρχετο άνωθεν, η χρησιμότης και η 
αποτελεσματικότης του ήσαν βέβαιες. Βέβαιες, ακόμη και 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εμπειρία, στην πλέον 
χονδροειδή και άμεσο εκδοχή της, δεν επεβεβαίωνε ή και 
κάπως διέψευδε κάτι τέτοιο, διότι «το πλέγμα των οδών του 
ουρανου είναι περίπλοκο και ακατανόητο». Για τον λόγον 
αυτόν στον παραδοσιακό κόσμο το σύστημα των νόμων και 
των τελετουργιών ανεφέρετο πάvτοτε σε θείους νομοθετες ή 
σε μεσάζοντες του θείου. Αυτά τα όντα, με την σειρά τους, 
εθεωρούντο ως ποκίλες μορφές ή εμφανίσεις του «Κυρίου 
του Κέvτρου», με την ήδη αvαφερθείσα ιδιότητα του 
«Βασιλέως της Δικαιοσύνης», μορφές σχετικές με 
διαφόρους τόπους και λαούς. Επίσης δε, όταν σε πλέον 
προσφάτους καιρούς κατέστη αποδεκτό το εκλογικό 
σύστημα (η αρχή της ψηφοφορίας), η παράδοση διετήρησε 
μια μερική επίσημο ύπαρξη, όταν η απόφαση του λαού δεν 
εθεωρείτο επαρκής. Οπότε για να επικυρούνται τελικώς οι 
νεοι νόμοι, ήταν αναγκαίον να ημπορούν να τύχουν 
αποδοχής από τους ποντίφηκες, οι οποίοι έπρεπε να 
πεισθούν πως οι θεοί είναι σύμφωνοι!3 

Επιπλέον, νόμοι και θεσμοί, όπως προήρχοντο  «εκ των 
άνω» στην περίπτωση κάθε πολιτισμού πραγματικώς 
παραδοσιακού τύπου, έτσι και εκατευθύνοντο προς τα άνω. 
Μια πολιτική, οικονομική και κοινωνική διάταξη 
δημιουργηθείσα, δι’ όλα και καθ' όλα μόνον για την επίγειο 
ζωή, είναι κάτι που ανήκει μόνον στον σύγχρονο κόσμο, 
δηλαδή στον κόσμο της αντιπαραδόσεως. Αντιθέτως το 
κράτος, παραδοσιακώς είχεν ένα νόημα και έναν σκοπό 
κατά κάποιον τρόπο υπερβατικούς, οι οποίοι δεν ήσαν  
κατώτεροι εκείνων τους οποίους ηθέλησε να ιδιοποιηθεί 
στην Δύση η Καθολική Εκκλησία, ως μιαν εκδήλωση  του 
«υπερκόσμου» και μιαν οδό προς τον «υπερκόσμο».  
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Ο ίδιος ο όρος «Κράτος», status, «ίσταται», «ίστημι», 
εμπειρικως δύναται ίσως να προέρχεται από την μορφή πού 
έλαβε από το «κοινωνικώς ζειν» των νομαδικών φυλών, αφ’ 
ότου αυτές απέκτησαv μια μόνιμο σταθερά κατοικία. Παρ' 
όλα αυτά ημπορεί επίσης να υποδεικνύει  ένα ανώτερο 
νόημα, δηλαδή μια τάξη αφορώσα στην ιεραρχική 
συμμετοχή της πνευματικής «σταθεροτητος», αντιθέτως 
προς τον αποσπασματικό, ασταθή, ευμετάβλητο, χαοτικό 
και εξειδικευμένο χαρακτήρα μιας φυσικής υπάρξεως4. Αυτή 
λοιπόv η τάξη συνιστά μιαν ισχυρά αντανάκλαση του 
κόσμου του «Είναι» στον κόσμο του «Γίγνεσθαι», έτσι ώστε 
να επαληθευθούν οι λέξεις που ήδη υπενθυμίσαμε, οι λέξεις 
του βεδικού βασιλικού καθαγιασμού: «Σταθερός είναι όλος 
αυτός ο κόσμος των ζωντανών υπάρξεων και σταθερός 
είναι επίσης αυτός ο Βασιλεύς των ανθρώπων» (εδώ το 
σταθερόν νοείται υπό την έννοιαν του αμεταβλήτου). Με 
αυτόν τον τρόπο, συχνά απεδόθησαν σε Αυτοκρατορίες και 
παραδοσιακά κράτη, τα σύμβολα της «κεντρικοτητος» και 
της «πολικότητος», τα οποία είδαμε να σχετίζονται στενώς 
με τον  αρχέτυπο  της βασιλικότητος.  

Έτσι, ενώ η αρχαία κινεζική αυτοκρατορια έλαβε το όνομα 
της «Μέσης Αυτοκρατορίας» («Αυτοκρατορίας του Μέσου») 
και η έδρα του κόσμου στις παλαιότερες μνήμες των 
Βορείων θρύλων έχει το όνομα «Μέση γή» - «Midgard», με 
την ιδίαν έννοια, της «κεντρικής διαμονής» ή κέντρου του 
κόσμου, η πρωτεύουσα της ηλιακής Αυτοκρατορίας των 
'Ινκα στο όνομα της Κούζκο - Cuzco (ομφαλός) φαίνεται να 
εσήμαινε τον «Ομφαλόν» με την έννοια του «κέντρου» της 
γης. Ανευρίσκουμε πάλιν αυτήν την ίδια συμβολική 
απεικόνιση, εφηρμοσμένη στους Δελφούς, στο κέντρον του 
Δωρικού πολιτισμού. Ανάλογες αναφορές, που 
καταδεικνύουv την αρχαία έννοια των κρατών και των 
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παραδοσιακώv οργανώσεων, θα ημπορούσαν ευκόλως να 
ευρεθούν σε πολλές άλλες παραδόσεις.  

Γενικώς, ήδη στην προϊστορία, ο συμβολισμός των «ιερών 
λίθων» υποδεικνύει αυτήv την ιδία τάξη ιδεών, ενώ ο 
υποτιθέμενος φετιχισμός της θρησκείας των λίθων είναι εν 
μέρει απλή φαντασία  των συγχρόνων ερευνητών. Ο 
ομφαλός, ο ιερός λίθος, δεν είναι μια αφελής απεικόνιση της 
μορφής του κόσμου5. Η σημασία της λέξεως «ομφαλός» 
στα ελληνικά επαναφέρει γενικώς – όπως ελέχθη - την ιδέαν 
του κέντρου, του σημείου «σταθερότητος», εν σχέσει, 
επίσης, με αυτό που δύναται να αποκληθεί  ιερά γεωγραφία: 
ο «ιερός λίθος» συχνώς ευρίσκεται σε επιλέκτους 
τελετουργικούς τόπους -και όχι αναιτίως- που 
εχρησιμοποιήθησαν ως παραδοσιακά κέντρα, εν σχέσει με 
έναν ορισμένο ιστορικό κύκλο ή με έναν ορισμένο λαό 6.  

Το νόημα του «ιερού λίθου» ήταν συχνά εκείνο  ενός 
«άνωθεν ιδρύματος», όταν, όπως συνέβαινε συχνά, ο λίθος 
ήταν «εξ ουρανού», ήταν δηλαδή ένας αερόλιθος. 
Αναφορικώς με αυτό ας ενθυμηθούμε τον «lapis niger» 
(«μέλανα λίθο») της αρχαίας ρωμαϊκής Παραδόσεως και τον 
«Λίθο του Πεπρωμένου» («stone of destiny»)7, τον μοιραίο 
λίθο -ομοίως μέλανα- των Κελτικών και Βρετανικών 
παραδόσεων, αξιόλογο για την αρετή που του αποδίδεται 
να καταδεικνύει τους νομίμους βασιλείς8 . Είναι η ίδια τάξη 
ιδεών κατά τις οποίες στον Βόλφραμ φον Έσενμπαχ 
(Wolfram νοn Eschenbach) το ιερο δισκοπότηρο, ως 
«μυστήριος θεϊκός λίθος» έχει επίσης την ισχύ να 
αποκαλύπτει ποιος είναι άξιος να περιβληθεί το βασιλικόν 
αξίωμα9. Εξ ου, τέλος, και η γνωστή έννοια του 
συμβολισμού της δοκιμασίας της συνισταμένης στην 
εξαγωγή ενός  ξίφους από έναv λίθο (Θησεύς για την 
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Ελλάδα, Σοχράμπ για την Περσία, Βασιλεύς Αρθούρος για 
τηv αρχαία Βρετανία, και ούτω καθ' εξής).  

Η δοξασία των δυο φύσεων - θεμέλιον της παραδοσιακής 
απόψεως της ζωής - αvτανακλάται επίσης στις σχέσεις που 
υπάρχουν, κατά τις παραδόσεις, μεταξύ Κράτους και λαού-
δήμου. Η ιδέα ότι το Κράτος κατάγεται από τον Δήμο, και εις 
αυτόν έχει τηv αρχή της vομιμότητος και της υπάρξεώς του, 
είναι μια ιδεολογική και τυπική διαστροφή του συγχρόνου 
κόσμου, που αποδεικνύει στηv πραγματικότητα μια 
παλινδρόμηση. Δηλαδή, με αυτήν επανερχόμεθα στην 
εποχή που υπήρχαν φυσικές κοινωνικές μορφές, χωρίς το 
πνευματικό χρίσμα. Και όταν το ον πορευθεί μια φορά σε 
αυτήν την κατεύθυνση, θα ημπορούσαμε να κατέλθουμε 
ακόμη χαμηλότερον μέχρις τον κολλεκτιβιστικό κόσμο των 
μαζών και την ριζοσπαστική δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι 
που συνεχίζει από μόνο του, από μια φυσική ανάγκη, από 
τον ίδιο νόμο που κάνει τα σώματα να πέφτουν.  

Αντιθέτως, κατά την παραδοσιακήν έννοια, το κράτος 
σχετίζεται με τον λαό, όπως η Ολυμπία και η Ουρανία αρχή 
σχετίζονται με τον χθόνιο και «κολασμένο» κόσμο. Όπως 
«ιδέα», «μορφή» και «νους» σχετίζονται με την «ύλη» και 
την «φύση». Όπως στην ίδια την ύπαρξη μιας ανδρικής 
φωτεινής αρχής, μιας αρχής που διαφοροποιεί, εξατομικεύει 
και γονιμοποιεί, σε σχέση με μιαν ουσία θηλυκή και 
αδύναμη, μεικτή και σκοτεινή. Αυτοί είναι δυο πόλοι, μεταξύ 
των οποίων υπάρχει μια στενή τάση, η οποία στον 
παραδοσιακό κόσμο κατέληξε στην έννοια μιας αλλαγής 
μορφής και μιας άνωθεν εντολής. Έτσι η ίδια η έννοια του 
«φυσικού δικαίου» είναι μια καθαρά υποκρισία, μια απλή 
φαντασία, της οποίας η αντιπαραδοσιακή και στασιαστική – 
ανατρεπτική χρήση είναι καλώς γνωστή.  
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Δεν υπάρχει μια φύση από μόνη της «καλή», όπου έχουν 
προδιαμορφωθεί  και ριζώσει τα αμεταβίβαστα δικαιώματα 
ενός ατόμου, οι αρχές ενός δικαίου το οποίον έχει την ιδία 
ισχύ για κάθε ανθρώπινο ον. Επίσης, όταν η εθνική «ουσία» 
παρουσιάζεται, μέχρις ενός βαθμού, ως «καλως 
καθορισμένη φύση», δηλαδή με παρούσες μερικές 
στοιχειώδεις μορφές τάξεως, αυτές  (εκτός και αν είναι 
υπολείμματα και ίχνη προηγουμένων δημιουργικών 
επιδράσεων) δεν έχουν πνευματικήν αξία πριν από την 
στιγμή οπότε προσλαμβανόμενες από το κράτος ή από 
προερχομένη άνωθεν ανάλογο παραδοσιακή οργάνωση, 
επιδέχοvται μιας καθαγιάσεως, συμμετέχουσες πλέον σε 
μιαν ανωτέρα τάξη. Κατά βάθος, η ουσία του Δήμου είναι 
πάvτοτε δαιμονική (κατά  την αρχαία έννοια, όχι με την 
χριστιανική-ηθική έννοια του ορου). Πάντοτε έχει ανάγκη 
από μια κάθαρση, μιαν απελευθέρωση, πριν καταστεί ικανή 
να δρά ως δύναμη και ως υλικό ενός παραδοσιακού 
πολιτικού συστήματος, αλλά και πριν να ευνοήσει την 
ανάπτυξη, (μετά συνεχώς περισσοτέρας εμφάσεως), μιας 
διαφοροποιημένης και ιεραρχικής, αξιοπρεπούς τάξεως, 
υπεράνω και πέραν ενός φυσιοκρατικού υποστρώματος .  

Εν σχέσει προς αυτό, θα ιδούμε το πρώτο θεμέλιον του 
διαχωρισμού  και της ιεραρχίας των παραδοσιακών καστών. 
Δεν υπήρξεν πολιτικό ή οικονομικό, αλλά ακριβώς 
πνευματικό, τόσον ώστε γενικώς να παρουσιάσει ένα 
αληθές σύστημα συμμετοχών, καθώς και προοδευτικών 
σταδίων μιας κατακτήσεως και μιας vίκης του κόσμου επί 
του χάους. Η Ινδο-Αρία παράδοση, εκτός των τεσσάρων 
μεγάλων καστών εγνώριζε έναν διαχωρισμό  γενικότερο και 
λίαν σημαντικό, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς στην 
δυϊκότητα των φύσεων : είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των 
Αρίων - Arγa ή Ντβίτζα – Dvija («διπλογενήτων»)10 και των 
Σούντρα – Sudra («ταπεινοί χειρώνακτες») - και οι πρώτοι 
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είναι οι «ευγενείς» και «αvαγεvvημέvοι», που αποτελούν το 
«θείο» στοιχείο - «Daivγa», οι δε άλλοι είναι όντα που 
ανήκουν στην φύση και επομένως αντιπροσωπεύουν το 
μεικτό υπόστρωμα της ιεραρχίας, το οποίον εχει κλιμακηδόν 
υπερβληθεί από την μορφοποιητική επιρροή την 
εξασκηθείσα εκ μέρους  των ανωτέρων καστών, (από τους 
«οικογενειακους πατέρες» έως τους Βραχμάνες - 
Brahmana). Αυστηρώς τέτοιο είναι το αρχικό νόημα του 
κράτους και του νόμου στον κόσμο της Παραδόσεως. Είχε 
λοιπόν, ένα νόημα υπερφυσικής «δημιουργίας», ακόμη και 
εκεί όπου - για λόγους ατελών εφαρμογών της αρχής ή ως 
αποτέλεσμα μιας επωδύνου υλοποιήσεως και ενός 
εκφυλισμού - δεν επαρουσιάσθη απ' ευθείας με ορατά 
χαρακτηριστικά.  

Αυτές οι προϋποθέσεις είναι το θεμέλιον επί του οποίου 
εδράζεται μια δυνητική σχέση μεταξύ της αρχής του κάθε 
κράτους και της αρχής της καθολικότητος. Όπου ασκείται 
μια δράση προορισμένη να δημιουργήσει ζωή πέραv των 
ορίων της φύσεως και της εμπειρικής και τυχαίας υπάρξεως, 
είναι αναπόφευκτο να εμφανισθούν μερικές μορφές οι 
οποίες είvαι αρχικώς ασύνδετες με το μερικό. Η διάσταση 
της καθολικότητος στους διαφόρους πολιτισμούς και στις 
παραδοσιακές οργανώσεις ημπορεί να παρουσιασθεί με 
διάφορες όψεις και βαθμούς, ώστε σε μερικούς εξ αυτών η 
διάσταση αυτή είναι εμφανεστέρα συγκριτικώς με άλλες.  

Πράγματι η «μορφοποιητική διαδικασία» συναντά πάντα την 
αvτίσταση της ύλης, η οποία στους  οφειλομένους στον 
χώρο και στον χρόνο καθορισμούς της, δρα με έννοιαν 
διαφοροποιήσεως και λεπτομερείας, εν σχέσει προς την 
αποτελεσματική ιστορική εφαρμογή της μοναδικής εν εαυτή 
αρχής, ανωτέρας και προτέρας προς αυτές τις εκδηλώσεις. 
Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει μορφή παραδοσιακής 
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οργανώσεως η οποία, (παρά τα οποιαδήποτε τοπικά της 
χαρακτηριστικά, την οποιανδήποτε εμπειρική από-
κλειστικότητα, τον οιονδήποτε «αυτοχθονισμό» λατρειών και 
θεσμών που αυτή ζηλοφθόνως προασπίζεται), να μην 
αποκρύπτει μιαν υψηλοτέρα αρχή. Αυτή η αρχή 
πραγματώνεται όταν η παραδοσιακή οργάνωση εγγίζει τα 
ύψη της ιδέας της Αυτοκρατορίας.  

Έτσι υπάρχουν μυστικοί δεσμοί συμπαθείας και αναλογίας 
των απλών παραδοσιακών σχηματισμών με κάτι το 
μοναδικό, το αδιαίρετο και αιώνιο, του οποίου αυτοί οι 
δεσμοί παρουσιάζονται, τρόπος του λέγειν, ωσάν πολλές 
εικόνες και από καιρού σε καιρό αυτά τα κυκλώματα της 
συμπαθείας κλείνουν. Τότε, σε καθένα από αυτά λάμπει 
εκείνο το οποίον τα υπερβαίνει και αποκτά μια μυστηριώδη 
αποκαλυπτική δύναμη ενός δικαίου άνακτος, δύναμη η 
οποία παρασύρει ισχυρότατα κάθε λεπτομέρεια και κάθε 
όριον, αποθεώνεται δε σε μιαν ένωση ανωτέρου τύπου. 
Τέτοιες ακριβώς είναι οι αυτοκρατορικές αποθεώσεις του 
κόσμου της Παραδόσεως. Ιδανικώς, μια μοναδική γραμμή 
οδηγεί από την παραδοσιακή ιδέα του Νόμου και του 
Κράτους σε εκείνην της Αυτοκρατορίας. 

Έχει ειπωθεί ότι, η αντίθεση μεταξύ των ανωτέρων καστών 
(χαρακτηριζομένων  από την αναγέννηση) και της 
κατωτέρας κάστας των Σούντρα εθεωρείτο μεταξύ των Ινδο-
Αρίων μείζονος αξίας, όπως εκείνη της αντιθέσεως μεταξύ 
του «θείου» και του «δαιμονικού» στοιχείου. Στο Ιράν, στις 
ανώτερες κάστες αντιστοιχούσαν εξ άλλου τόσες πηγές 
ουρανίου πυρός που κατήλθε στην γη και ειδικότερον σε 
τρείς διαφορετικές «κορυφές». Η απέραντη «δόξα» 
(hvareno), η υπερτάτη μορφή η οποία επηρχετο στους 
Βασιλείς και στους Ιερείς, καθώς και άλλο τέτοιο  ανάλογο 
υπερφυσικό πυρ, που κατήρχετο  ιεραρχικώς σε δυο άλλες 
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ξεχωριστές μορφές και στις άλλες κάστες ή κλάσεις, των 
πολεμιστών και των πατριαρχικών αρχηγών του πλούτου 
(rathaestra και vastriγa ishuγant)11, μέχρις ότου προσήγγιζε  
και «εδόξαζε» τις γαίες που κατελήφθησαν κατά την Αρία 
επέλευση12 . 

Επ’ αυτής της βάσεως, στην περσική παράδοση φθάνουμε 
ακριβώς στο μεταφυσικό νόημα της Αυτοκρατορίας, ως μιας 
πραγματικότητος κατά βάθος μη συνδεδεμένης με τον χώρο 
και τον χρόνο. Εμφαvώς τίθενται δυο δυνατότητες : από την 
μια πλευρά ο «Ασαβάν» - «Ashavan» («ο κατέχων την 
αλήθειαν»)13, ο αγνός, ο πιστός στην γη και μακάριος στο 
υπερπέραν- αυτός που ανδρώνεται εδώ, στην κυριαρχία 
που του ανήκει, με την δύναμη της αρχής του Φωτός : 
Δηλαδή πρωτίστως οι κύριοι της τελετουργίας και του πυρός 
που εξασκούν μιαν αόρατη δύναμη στις απόκρυφες 
επιδράσεις, ύστερα οι πολεμιστές στον αγώνα εναντίον του 
βαρβάρου και του χαμερπούς, εν τέλει δε αυτοί οι οποίοι 
εργάζονται στην ξηρά και ακαλλιέργητο γη, των οποίων η 
εργασία είναι επίσης και αυτή παραστρατιωτική, καθώς η 
γονιμότης του εδάφους είναι σχεδόν μια νίκη, που αυξάνει 
την μυστική αρετή της Αρίας γης.  

Αvτιθέτως προς τον Ασαβάν, υπάρχουν οι «Ανασβάν» - 
«Anashvan» («αναληθείς»), οι μιαροί, οι άνομοι, αυτοί που 
αντιτίθενται στην φωτεινή Αρχή. Υπ’ αυτήν την έννοιαν η 
Αυτοκρατορία, ως παραδοσιακό σύστημα  κυβερνώμενο 
από τον «Βασιλέα των βασιλέων», εδώ αντιστοιχεί ακριβώς 
με αυτό πoυ η αρχή του φωτός αφήρεσε από την κυριαρχία 
της αρχής του ερέβους. Η Αυτοκρατορία, η οποία έχει ως 
όριον τον μύθο του ήρωος «Σαοσιάντ» - «Saoshyant» 
(«Σωτήρ»), του παγκοσμίου κυρίου ενός μελλοντικού, 
πλήρους και νικηφόρου βασιλείου της «ειρήνης».14 
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Εξ άλλου, παρομοία ιδέα ευρίσκεται στον μύθο κατά τον 
οποίον ο Αυτοκράτωρ Αλέξανδρος ο Μέγας απέκλεισε την 
επέλαση των λαών του Γωγ και Μαγώγ με σιδηρά τείχη. 
Αυτοί οι λαοί εδώ ημπορούν ν' αντιπροσωπεύουν το 
«δαιμονικό» στοιχείο που είχεν υποταχθεί στις 
παραδοσιακές ιεραρχίες. Αυτοί οι λαοί μιαν ημέρα θα 
πλυμμηρίσουν την γή επιδιώκοντες την κατάκτηση της, 
αλλά θα αvτιμετωπισθούν τελικώς από πρόσωπα, στα 
οποία κατά τις μεσαιωνικές επικές παραδόσεις θα 
ενσαρκώνεται το αρχέτυπο των αρχηγών της Αγίας 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας15. Στην Βορεία παράδοση, οι 
προμαχώνες που υπερασπίζονται την «έδρα του κέντρου» 
(την Μίντγκαρντ- Μέση γη), από τις στοιχειακές δυνάμεις και 
οι οποίοι θα παρασυρθούν από το «Λυκόφως των θεών» 
(«ragna-rökkr»), δεν εκφράζουν μια διαφορετικήν ιδέα.16  

Εξ άλλου έχουμε ήδη επισημάνει την σχέση την 
παρουσιασθείσα από την ρωμαϊκή παράδοση μεταξύ 
«αιωνιότητος» και «αυτοκρατορίας», απ' όπου προέρχεται 
ένας υπερβατικός χαρακτήρ όχι ανθρώπινος, στον οποίον 
ανυψούται εδώ η ιδεα του «βασιλεύειν». Ένεκα τούτου ο 
παγανιστικός κόσμος επίστωσε στους Θεούς το μεγαλείον 
της Ρώμης. Της πόλεως του αετού και του πελέκεως.   

Εξ ου το βαθύτερο σημείον, το οποίον επίσης ημπορεί να 
αναφανεί στην ιδέα κατά την οποίαν ο «κόσμος» δεν θα 
ετελείωνε εφ’ όσον θα διετηρείτο η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία : 
Μιαν ιδέα που συνδέεται με εκείνην της λειτουργίας της 
μυστικής σωτηρίας,  προσδοθείσης στην Αυτοκρατορία από 
την στιγμή που ο «κόσμος» δεν εννοείται φυσικώς ή 
πολιτικώς, αλλά υπό την έννοιαν του «σύμπαντος» και ενός 
φράγματος τάξεως και σταθερότητος, το οποίον αντιτίθεται 
στις διαρρηκτικές δυvάμεις του χάους και της διαλύσεως.17 
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Εν σχέσει μέ αυτό η βυζαvτινή συνέχεια της ρωμαϊκής ιδέας 
προσλαμβάνει ιδιαίτερο νόημα λόγω του εμφανέστατα 
θεολογικού και εσχατολογικού πνεύματος με το οποίον αυτή 
εμψυχώνεται. Η Αυτοκρατορία, εννοηθείσα επίσης εδώ ως 
εικών του ουρανίου Βασιλείου, είναι ηθελημένη και 
προορισμένη από τον Θεόν. Σε αυτήν ο επίγειος Άναξ-ο 
βασιλεύς αυτοκράτωρ- είναι  ο ίδιος μια απεικόνιση του 
Κυρίου του σύμπαvτος. Είναι αυτός και μόνος ο κυρίαρχος, 
δίχως έναν δεύτερο.  

Ηγείται επομένως τόσον στην κοσμική κυριαρχία, όσον και 
σε εκείνην  την πνευματική και το τυπικό του διακίωμα  είvαι 
παγκόσμιο : Εξαπλώνεται επίσης σε λαούς που πράγματι 
έχουν μιαν αυτοδιάθεση, που δεν υπόκεινται αμέσως στην 
πραγματική αυτοκρατορική εξουσία, (συνεπώς διαθέτουν 
αυτοδιάθεση που είναι «βάρβαρη» και όχι «κατά νόμον», 
ως έχουσα μια φυσιοκρατική μόvον βάση)18.   

Οι υπήκοοί του είναι οι Ρωμαίοι- όχι πλέον με την εθνικήν 
ούτε με την καθαρώς νομικήν έννοια, αλλά με μιαν 
αξιοπρέπεια και ένα χρίσμα ανώτερα, καθώς ζουν μέσα 
στην «ειρήνη» - Pax - την εξασφαλισμένη από έναν νόμο 
που είναι αvτανάκλαση του θεϊκού νόμου. Ένεκα τούτου η 
αυτοκρατορική οικουμένη συνενώνει εις εαυτήν την τάξη της 
«σωτηρίας», όπως επίσης και εκείνην του νόμου, με το 
ύψιστον αυτού νόημα19.  

Με αυτό το μετα-ιστορικο περιεχόμενο - ως υπερφυσική 
παγκόσμιος  αρχή, δημιουργημένη από τον θεό ως 
«remedium contra infinitatem pecati» («αντίδοτον εναvτίον 
απείρων αμαρτιών») για την διάσωση της εκπεσούσης 
ανθρωπίνης φύσεως και για την καθοδήγηση των 
ανθρώπων προς την αιωνία υγεία - η ιδέα της 
Αυτοκρατορίας επαληθεύεται ακόμη μια φορά στον 
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γιβελλινικό Μεσαίωνα 20 των αντιπαπικών, αν και πρακτικώς 
έχει παραλύσει, είτε από την Εκκλησία, είτε από  τις 
ιστορικές περιστάσεις των καιρών, που ήδη της 
απηγόρευσαν την κατανόησή της και ακόμη περισσότερον 
την αποτελεσματική  της πραγμάτωση, συμφώνως προς το 
υψηλότερον νόημά  της.  

'Ετσι, εάν ο Δάντης εκφράζει μιαν άποψη παραδοσιακώς 
σωστή, ώστε να διεκδίκησει προς χάριν της Αυτοκρατορίας 
την ίδια υπερφυσική γένεση και προορισμό της εκκλησίας 
και να ομιλήσει για τον Αυτοκράτορα,  ως εκείνον που «όλα 
τα κατέχει και δεν ημπορεί τίποτε άλλο vα επιθυμήσει», δεν 
έχει καμία φιλοκέρδεια, επομέvως δύναται να επιτύχει να 
βασιλεύσουν η ειρηνη και η δικαιοσύνη, να ενδυναμώσει την 
ενεργητική ζωή των αvθρώπων, η οποία, μετά το αμάρτημα, 
δεν ημπορεί ν' αvτισταθεί στους πειρασμούς της λαιμαργίας 
(cupiditas), όπου δεν υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη να την 
σταματά και να την οδηγεί και επίσης ότι αυτός (ο 
Αυτοκράτωρ) προωθεί πολύ ολίγον τέτοιες ιδέες πέραν από 
το φυσικό πολιτικό επίπεδο.  

Πράγματι, η «τελεία κατοχή» του Αυτοκράτορος δεν είναι 
μια εδαφική κατοχή, τυπική «εκείνων που υπάρχουν», αλλά 
είναι μάλλον μια εσωτερική κατοχή. Η λαιμαργία την οποίαν 
αποστρέφεται δεν είναι η ρίζα κάθε ζωής μη αναγεννημένης, 
προσδεδεμένης στον νόμο του γίγνεσθαι21 και 
πραγματωθείσης  εξ ολοκλήρου σε φυσική καυάσταση, 
αλλά είναι εκείνη η λαιμαργία των πριγκήπων, 
ανταγωνιζομένων για ισχύ και πλούτη.  

Τέλος, η «ειρήνη», συμφώνως προς τον Δάντη, είναι εκείνη 
του «κόσμου», η οποία συνιστά την καθαρά υπόσχεση και 
προσδοκία για μια διαφορετική τάξη, πέραν εκείνης της 
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Αυτοκρατορίας και για μια ζωή περισυλλογής, εδώ υπό 
ασκητική χριστιανικήν έννοια.  

Αλλά η παράδοση διατηρείται ακόμη, αν και μόνον ως μια 
ηχώ. Με τους Χοχενστάουφεν είχε τον τελευταίο της λαμπρό 
σπινθήρα. Μετά, οι αυτοκρατορίες θα αντικατασταθούν από 
τους «ιμπεριαλισμούς» και δεν θα κατανοηθεί πλέον τίποτε 
περί του κράτους, πλην ως  μιας παροδικής οργανώσεως, 
εθνικής, συγκεκριμένης, κοινωνικής και πληβείας.  
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Καθώς ο Βασιλεύς εκ του θείου δικαίου ήταν το κέντρον του 
παραδοσιακού κράτους, αυτό που συνέδεε τα απλά μέρη 
και τις δραστηριότητες του κράτους στο κέντρον αυτό, έτσι 
ώστε συγκεκριμένα τμήματα και δραστηριότητες να 
λαμβάvουν μέρος στην υπερβατική επιρροή την 
εκπεμπόμενη υπό του αρχηγού, ήταν ένα διπλό στοιχείον: η 
τελετουργία και η πίστη (fides).  

Η τελετουργία υπήρξεν η αρχική συγκολλητική ουσία των 
παραδοσιακών θεμικών οργανώσεων, μικρών και μεγάλων, 
θεωρουμένων κατά τις μη φυσικές τους διαστάσεις, τις 
οποίες υπέδειξα προηγουμένως. Αυτό ήταν πρωτίστως 
καθήκον του Βασιλέως, μετά ήταν αποκλειστικό καθήκον 
των αριστοκρατικών ή ιερατικών καστών και των δικαστών- 
για τους δικαστές, οι Ελληνες είχαν την έκφραση οι «εν 
τέλει», δηλαδή «αυτοί που πρέπει vα πραγματοποιήσουν τις 
θυσίες»1 - και, τελικώς, των patres – των οικογενειαρχών. Οι 
τελετουργίες και οι θυσίες ήσαν διαμορφωμένες από 
λεπτομερείς και αυστηρούς παροδοσιακούς κανόνες, οι 
οποίοι δεν επεδέχοvτο τίποτε το ανεύθυνο και υποκειμενικό. 
Αυτοί οι vόμοι ήσαν προστακτικοί («jus strictum» - 
«προστακτικόν δίκαιον») : Η τελετουργία ή η θυσία που 
απεφεύχθη, που διενηργήθη από ακατάλληλο πρόσωπο ή  
ετελέσθη με τρόπον ο οποίος οπωσδήποτε διέφερε των 
παραδοσιακών κανόνων, ήταν αρχή αρνητικής περιπετείας : 
Αυτό το συμβάν απελευθέρωνε εκ νέου φοβερές δυνάμεις 
τοσον στην ηθική, όσον και στην υλική τάξη, τόσον για τα 
άτομα, όσον και για την κοινότητα. Αντιθέτως, στον κλασικό 
κόσμο ήταν δυνατόν να ειπωθεί ότι, καθημερινώς ο ιερεύς 
του ιερού πυρός, «έσωζε»2 την πόλη με την τελετουργία 
του.  
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Το να καθιερωθούν οι τελετουργίες- κατά την παράδοση της 
Άπω Ανατολής- είναι το πρώτο μεταξύ των πραγμάτων που 
θεωρούνται μεγίστης σημασίας για την κυβέρνηση μιας 
αυτοκρατορίας3,  διότι οι τελετουργίες είvαι οι «δίαυλοι 
διαμέσου των οποίων ημπορούμε να φθάσουμε στις 
ουράνιες οδούς»4. Στην ιvδουιστική παράδοση οι «τόποι 
θυσίας» θεωρούνται ως οι ίδιες οι έδρες της «τάξεως», Rta,  
και είναι βαρυσήμαvτον ότι η λέξη Rta5 (στο Ιράν Artha) 
φαίνεται, σε επαφή με ανάλογες αντιλήψεις, ως ρίζα μέσα 
στην ιδια την λατινική ritus, δηλαδή στην «τελετουργική 
δράση». Δεν υπήρχε πράξη στην αρχαία παραδοσιακή ζωή, 
τηv ατομική και συλλογική, που να μην είχε επαφή με ένα 
δοκιμασμένο και εξακριβωμένο τελετουργικό στοιχείον, ως 
υποστήριξή της και ως στοιχείον «άνωθεν»6 καθοδηγητικό 
και μετουσιωτικό.  

Η παράδοση των τελετουργιών και των θυσιών, η οποία 
συνεχέετο συχνά με αυτήν των νόμων, (εξ ου και η έννοια 
της ιερότητος αυτής) ανεφέρετο, τόσον ιδιωτικώς όσον και 
δημοσίως, σε ένα ον μη αvθρώπινο ή σε ένα ον που είχε 
υπερβεί την ανθρωπίνη κατάσταση. Ολα αυτά είναι 
δυσχερώς κατανοητά από την σύγχρονο εκκκοσμικευμένη  
νοοτροπία, για την οποίαν κάθε τελετουργία, ακόμη και όταν 
δεν έχει την μορφή «απηρχαιωμένης» δεισιδαιμονίας, 
προσμετράται ως απλή τελετή7  αξιολογουμένη το πολύ 
προς χάριν της συμβολικής, αισθητικής ή συγκινησιακής 
αξίας της. Επιθυμώ εδώ να θεωρήσουμε κάποιες από τις 
απόψεις και τις έννοιες του παραδοσιακού πνεύματος αυτής 
της μορφής, οι οποίες εξάλλου θα μας επαναφέρουν στα 
ήδη διευκρινισθέντα βασικά σημεία.  

Σχετικώς με την «θυσία», σε ένα κείμενο του οποίου η 
παλαιότης είvαι αναμφίβολος, διαβάζουμε ότι ο Βράχμα, 
που «εν αρχή ήταν όλο το σύμπαν», «εδημιούργησε μια 
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μορφή ανωτέρα και τελειοτέρα αυτού του ιδίου» απ' όπου 
προήλθαν οι «θεοί των πολεμιστών» ο Ίντρα, ο Μίθρα κλπ. 
8 

Αυτή η δυνατότης αυθυπερβάσεως της αρχικής δυνάμεως 
του κόσμου, δοθείσα ως αρχή όντων θεωρουμένων ως 
ουράνια αρχέτυπα της θριαμβικής και θείας βασιλικότητος, 
είναι στενώς συνδεδεμένη με την ύπαρξη μιας ολοκλήρου  
τάξεως θυσιών. Όχι διαφορετικήν ιδέα ευρίσκουμε και σε 
έναν κύκλο άλλων μύθων, στους οποίους αποδίδεται μια 
βασική ταυτότης μεταξύ ηρώων και θεών, στις προσω-
ποποιήσεις των χαοτικών δυvάμεων9, εναvτίον τωv οποίων 
αυτοί αγωνίζονται νικηφόρως. Είναι η ιδία η εννόηση μιας 
αρχεγόνου δυνάμεως, η οποία αντιδρά εvαντίον του εαυτού 
της, που ελευθερώνεται και ανέρχεται σε ένα ανώτερο 
επίπεδο του Είναι, δυνάμεως η οποία πιστοποιεί ειδικώς 
την θεία μορφήν της - την κατά την Upanishad «ανωτέρα και 
τελειοτέρα μορφή αυτής της ιδίας»- η οποία συχνώς 
διαφαίνεται σε έναν νόμο ή σε μια ταξική αρχή. Εξ ου 
παγκοσμίως, επί παραδείγματι, ο Χαλδαίος ήρως 
Μαρντούκ, ο οποίος κατανικά την δαιμόνισσα του χάους 
Τιαμάτ, είναι ένας κοσμικός ταξιδότης και ταξιvομητής. Στην 
Ινδουιστική κοσμομογονία, η ζωτική δύναμη παράγει το 
«Ένα» της δημιουργίας, με την ασκητική της εξύψωση 
(tapas tapγiui).  

Στην βορεία παράδοση η ίδια ιδέα εκφράζεται από την 
θυσία του Όντιν, εσταυρωμένου επί του κοσμικού δένδρου 
«Υγκντράζιλ» - «Υggdrasil»11, θυσία δια της οποίας  αυτός 
αντλεί από την άβυσσον την υπερβατική σοφία την 
περιεχομένη στους ρούνους και ευδαιμονεί12. Επίσης σε 
μιαν ειδική έκδοση αυτού του μύθου, ο Όντιν, ειδωμένος ως 
βασιλεύς, παρουσιάζεται ως εκείνος ο οποίος με την θυσία 
του καταδεικνύει την οδόν την άγουσα στην Βαλχάλλα 
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(Walhalla)13, δηλαδή καταδεικνύει τον τύπον της δράσεως η 
οποία δύναται να καταστήσει κάποιους συμμετόχους της 
ηρωικής, αριστοκρατικής και ουρανίου αθανασίας14.  

Κατά το αρχικόν του νόημα, ο τύπος της θυσίας στην 
οποίαν αναφερόμεθα, αντιστοιχεί σε μια γενική δράση, 
γεννήτρια «θεού» ή «ήρωος», στην επανάληψη της ιδίας, 
συνδεδεμένης με την θυσιαστική παράδοση που αρχίζει σε 
εκείνον τον θεό ή ήρωα, ήτοι επανάληψη που ανανεώνει την 
δραστική δύναμη του θεού, ή την αναπαράγει και την 
αναπτύσσει στην τάξη μιας ορισμένης κοινότητος. Στην 
αιγυπτιακή παράδοση αυτές οι έννοιες έχουν μιαν έκφραση 
πρωταρχική. Σε αυτήν ο Όσιρις θεωρείται ως εκείνος ο 
οποίος πέραν από την ιερά και συμβολική τέχvη της 
κατασκευής τωv ναώv είχε διδάξει στους ανθρώπους και τις 
τελετουργίες. Αλλά αυτός είναι και θεός των τελετουργιών 
καθ' όσον ο ίδιος, πρώτος μεταξύ των θεών, διήλθεν  δια 
μέσου της θυσίας και εγνώρισε τον «θάνατον». Η θανάτωση 
και ο διαμελισμός του από τον Σηθ - Σετ σχετίζεται με την 
πράξη του «να εισέρχεται πρώτος στο άγνωστον της  άλλης 
γης» και με το ότι καθίσταται αυτός ο ίδιος, ένα ον που 
γνωρίζει το μέγα μυστικό 15. Ο Μύθος αναπτύσσεται 
περαιτέρω στο έπος του Ώρου, υιού του Οσίριδος, ο οποίος 
ανασταίνει τον πατέρα του. Αυτός ευρίσκει τις 
«ταξινομημένες τελετουργίες» (khu), οι οποίες 
αναδημιουργούv στον Όσιρι, (που επέρασε στον άλλο 
κόσμο - ή επακριβώς, στον υπερφυσικό κόσμο-) την μορφή 
που είχε προηγουμένως.  

 «Με τον θάνατο και με τις τελετουργίες, ο Όσιρις, ο πρώτος 
μεταξύ των όντων, εγνώρισε το μυστήριον και την νέα ζωή. 
Αυτή η επιστήμη και αυτή η ζωή υπήρξαν πλέον το 
πλεονέκτημα των όντων που θεωρούνται θεϊκά. Από αυτήν 
την άποψη σκεπτόμεθα πως  ο Όσιρις είχε μυήσει τους 
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θεούς και τους ανθρώπους στις ιερές τελετουργίες. Αυτός 
είχε δείξει στα όvτα του ουρανού και της γης πώς να γίνει 
κάποιος θεός.» 16 

Έκτοτε, η λατρεία που απεδίδετο σε κάθε ον, θείο ή 
θεοποιημένο, δεν ήταν άλλο τι παρά η επανάληψη του 
μυστηρίου του Οσίριδος. Αυτό αφορούσε πρωτίστως στον 
βασιλέα. Όχι μόvον η τελετουργία του ενθρονισμού και 
εκείνη η μεγίστη, η τριακονταετής, ιερά τελετουργία του 
«sed», αλλά επίσης και η καθημερινή η προορισμένη να 
ανανεώσει στον Αιγύπτιο Βασιλέα την μεταφυσική επίδραση 
την συνδεομένη με την βασιλική λειτουργία του, 
επαναλαμβάνουν το θυσιαστικο μυστήριο του Οσίριδος. Ο 
βασιλεύς ως Όσιρις τοποθετείται και «αvαπλάθων» τον 
Όσιρι τον λατρεύει, με την τελετουργικήν ανανέωση του 
θανάτου και της νίκης. Έτσι για τοv βασιλέα  θα ειπούμε : 
«Ο Ώρος, που δίδει μορφή στον αστερα (Όσιρι)» και επίσης: 
«Ο δότης της ζωής - του ankh - αυτός που με την 
τελετουργία κάνει να γεννηθεί  η θεία ζωή, βασιλικώς, όπως 
ο ήλιος».17 

Ο άναξ  γίνεται «Ωρος», ο εξαναστήσας τον Όσιρι ή 
καθίσταται ο ίδιος ο αvαστηθείς Όσιρις. Παρομοίως, στα 
Μυστήρια, οι μυημένοι συχνάκις ελάμβαναν το όνομα του 
θεού από τον οποίον είχαν θεμελιωθεί αυτά τα μυστήρια, 
καθώς η μύηση αναπαράγει την ιδία πράξη η οποία 
συνιστά την ουσία του Θεού, καθορίζουσα έτσι μιαν 
αvαλογική ομοιότητα  των φύσεων. Μερικές φορές αυτή η 
ομοιότης περιγράφεται αλληγορικώς ως «εvσάρκωση» ή 
«τεκvοποίηση γενεάς».  

Ότι ειπώθηκε ισχύει επίσης γενικώς για την τελετουργία, 
δηλαδή  για αυτήν την τελετουργία που αφιερώνεται στον 
«ήρωα» ή στον πατριάρχη, στον οποίον οι ευγενείς 
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οικογενειακές γραμμές απέδιδαν τις άϋλες καταβολές τους, 
όπως επίσης τις αρχές των ιεραρχικών βαθμών και των 
δικαιωμάτων τους. Επίσης εφηρμόζετο στην τελετουργία 
την αφιερωμένη στην λατρεία των θεμελιωτών μιας αρχής, 
μιας νομοθεσίας ή μιας πόλεως, οι οποίοι επιστεύοντο ως 
όvτα μη ανθρώπινα. Είναι γεγονός ότι και σε αυτές τις 
περιπτώσεις διεφαίνετο αρχικώς μια δράση ανάλογος της 
θυσίας, παραγωγός μιας υπερφυσικής ποιότητος, η οποία 
παραμένει ως  δυνητική πνευματική κληροvομία εντός της  
φυλής, ως «ψυχή» εκείνων των αρχών, των νόμων ή των 
θεσμών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τελετουργίες και 
διάφορες τελετές, συνέδραμαν ακριβώς για την 
ενεργοποίηση στο παρόν και την τροφοδοσία εκείνης της 
αρχικής επιδράσεως, που ως εκ της ιδίας της φύσεως 
επαρουσιάζετο ωσάν αρχή υγείας, τύχης και «επιτυχίας».  

Αυτή η εξακρίβωση της εννοίας μιας σημαvτικής τάξεως 
παραδοσιακών τελετουργιών, μας επιτρέπει να ορίσουμε 
ήδη  ένα σημαντικό σημείο : Στις παραδόσεις των 
πολιτισμών ή των καστών που διαθέτουν ένα ουράνιο 
χρίσμα, υπάρχουν δυο στοιχεία. Το πρώτο είναι υλικό και 
φυσιολογικό : Είναι η μετάδοση από κάτι που έχει σχέση με 
το αίμα και την φυλή, δηλαδή μια ζωτική  δύναμη η οποία 
γεννάται στον κάτω κόσμο, ομού με στοιχειακές, συλλογικές 
και προγονικές επιδράσεις. Το δεύτερο στοιχείον 
προέρχεται «άνωθεν» και εξαρτάται από τηv μετάδοση και 
από την αδιάκοπο τέλεση των τελετουργιών, οι οποίες 
περιέχουν το μυστικό  μιας  ακριβούς μεταμορφώσεως και 
μιας κυριαρχίας πραγματωθείσης εντός του 
προαναφερθέντος ζωτικού υποστρώματος. Το τελευταίο 
στοιχείον είναι η ανωτέρα κληρονομία, η οποία επικυρώνει 
και αναπτύσσει την ποιότητα, την οποίαν  είτε ο «θείος 
πρόγονος» έχει καθιερώσει εκ νέου, είτε την έχει 
προσελκύσει από έναν άλλο κόσμο. Αυτή η ποιότης 
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δημιουργεί την βασιλική φυλή, το κράτος, την πόλη ή τον 
ναό, και την κάστα, το γένος ή την αριστοκρατική οικογένεια, 
συμφώνως προς την υπερφυσική διάσταση, που δρα ως η 
σχηματοποιούσα  το χάος «μορφή». Αμφότερα αυτά τα 
στοιχεία ευρίσκοντο στους υψηλοτέρους τύπους των 
παραδοσιακών πολιτισμών. Ιδού γιατί οι τελετουργίες 
ημπορούσαν να εμφανισθούν, κατά το κινεζικόν απόφθεγμα 
ως «εκδηλώσεις του ουρανίου νόμου»18.  

Η έκπτυξη της τελετουργίας,  δράσεως εξόχως ουσιώδους 
στην πλέον ολοκληρωμένη της μορφή (ως παράδειγμα, 
ημπορούμε να αναφερθούμε στην βεδική θυσία), 
αποκαλύπτει τρεις διακριτές φάσεις : Πρωτίστως, υπήρχε 
μια τελετουργική και πνευματική κάθαρση του ιδίου του 
θύτου, προορισμένη να τον θέσει σε πραγματική επαφή με 
αόρατες δυνάμεις και να διευκολύνει την πιθανότητα της επ’ 
αυτών κυριαρχίας του.  

Ακολουθούσε μια επικλητική διαδικασία, η οποία παρήγαγε 
έναν κορεσμό των προαναφερθεισών ενεργειών, είτε στο 
πρόσωπο του ίδιου του θύτου ή του θύματος ή και των δυο, 
ή ακόμη εντός εvός τρίτου στοιχείου, διαφορετικού 
αναλόγως της δομής της τελετουργίας. Εν τέλει, υπήρχε μια 
δράση που επήγαγε μια κρίση (επί παραδείγματι την σφαγή 
του θύματος) και η οποία «επραγμάτωνε» την παρουσία του 
Θεού εκ της ουσίας των επικληθεισών επιδράσεων19. 

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η τελετουργία προορίζεται 
να δημιουργήσει μια νέαν οντότητα, (για vα την υπηρετήσει 
ως «ψυχή»  ή «πνεύμα» μιας νέας παραδόσεως) ή και σε 
μια νέα πόλη, σε ένα νέο ναό και ούτω καθ' εξής (εφόσοv 
παραδοσιακώς και η κατασκευή πόλεων και ναώv, είχε 
συχνώς ένα υπερφυσικό ισοδύναμο)20, εδώ υπάρχει και ένα 
στοιχείον όμοιο με εξαπόλυση και ανακατεύθυνση των 
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κεκρυμμένων δυνάμεων. Αυτό δηλαδή ήταν η επικλητική 
ανανέωση της επαφής με τις δυνάμεις του κάτω κόσμου, η 
οποία ενεργούσε ως υπόστρωμα σε μια πρωτογενή 
θεοποίηση, καθώς επίσης και με την βία η οποία τις 
απελευθέρωσε και τις ανεκαθιέρωσε σε μιαν ανωτέρα 
μορφή. Έτσι εξηγείται και ο κίνδυνος ο οποίος πιστεύεται ότι 
σχετίζεται με την επανάληψη μιας παραδοσιακής 
τελετουργίας, καθώς επίσης και ο λογος γιά τον οποίον ο 
τελετουργός θύτης θα ημπορούσε να αποκληθεί «άρρην 
ήρως»21. Η τελετουργία που αποτυγχάνει ή διακόπτεται ή 
εκφεύγει καθ’ οιονδήποτε τρόπον  από την αρχική της 
μορφή, πληγώνει και αποσυνθέτει έναν «θεό», είναι 
sacrilegium (ιεροσυλία).  

Εάν αλλάξει ένας νόμος, θραύεται η σφραγίς υπερφυσικής 
κυριαρχίας και  απελευθερώνονται σκοτεινές, αμφίσημες και 
τρομακτικές δυνάμεις. Αλλά και η παραμέληση μιας 
τελετουργίας έχει παρομοία επίδραση : Μειώνει την 
παρουσία του «θεού» στις σχέσεις με τους ενόχους της 
παραμελήσεως και εν συνεχεία ενδυναμώνει εκείvες τις 
ενέργειες οι οποίες ήσαν τιθασευμένες και μεταμορφωμένες 
στoν «θεό» τον ίδιο : Με άλλα λόγια ανοίγει τις πόρτες στο 
Χάος. Αντιθέτως, η επιμελής και ορθώς εκτελεσθείσα 
θυσιαστική δράση, υπελήπτετο ως αυτο με το οποίον οι θεοί 
και οι άνθρωποι υπεστηρίζοντο αμοιβαίως, για το μέγιστο  
καλόν αμφοτέρων22. Το πεπρωμένον αυτών που δεν έχουν 
πλέον τελετουργίες είναι η «κόλαση»23. Δηλαδή αυτοί από 
την υπερφυσική τάξη στην οποία είχαν συμμετάσχει 
εκπίπτουν σε καταστάσεις της κατωτέρας φύσεως. Έχει 
ειπωθεί πως η μόνη δράση που δεν δημιουργεί έναν 
«δεσμό» είvαι η θυσιαστικη24.  

Εγράφη από τον Ολυμπιόδωρο ότι, ολόκληρος ο κόσμος 
είναι έvα μεγάλο σύμβολον, διότι αντανακλά αόρατες 
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πραγματικότητες μέσω αισθητών μορφών. Και ο 
Πλούταρχος λέγει: «Μεταξύ των πραγμάτων μιας ανωτέρας 
τάξεως, υπάρχουν μυστικές συνδέσεις και αντιστοιχίες, 
όπως ακριβώς στην τάξη των φυσικών φαινομένων. Αυτές 
είναι αδύνατον να αναγνωρισθούν άλλως παρά με την 
πείρα, τις παραδόσεις και την καθολική αποδοχή όλωv των 
ανθρώπων».25 

Μία χαρακτηριστική έκφραση του Εβραϊκού εσωτερισμού 
είναι: «Από την κάτωθεν ώθηση με ένα γεγονός που 
παράγεται εδώ, ενα αντίστοιχο γεγονός πρέπει να συμβαίνει 
άνω. Και από την άνωθεν ώθηση συμβαίνει μια αναταραχή 
ακόμη υψηλότερον, αφού όλα εδώ κάτω είναι μια 
αντανάκλαση του ανωτέρου κοσμου. Ο ανώτερος κόσμος 
κινείται από την ορμή αυτού εδώ του κάτω κόσμου και 
αντιστρόφως. Έτσι από την ώθηση του καπνού (της 
θυσίας), ο οποίος ανέρχεται από εδώ κάτω, ανάβει η λυχνία 
επάνω και όταν ανάψει αυτή, ανάβονται όλες οι  λυχνίες 
κατά τρόπον ώστε όλα τα φώτα λάμπουν στον ουρανό και 
όλοι οι κόσμοι ευλογούνται από αυτό. Έτσι, η ώθηση της 
θυσίας είναι το στήριγμα του κόσμου και η ευλογία  όλων 
των  κόσμων».26 

Αυτό ημπορεί να θεωρηθεί ως η γενική «δήλωση πίστεως» 
των πολιτισμών παραδοσιακού τύπου. Για τον σύγχρονο 
άνθρωπο αιτίες και αποτελέσματα ευρίσκονται αμφότερα 
στο φυσικό επίπεδο, στον χώρο και στον χρόνο. Για τον 
παραδοσιακό άνθρωπο αντιθέτως, το φυσικόν επίπεδο 
εμπεριέχει μόνον ορισμένα αποτελέσματα και τίποτε δεν 
παράγεται σε αυτόν τον κόσμο το οποίον δεν έχει ήδη 
παραχθεί στο υπερπέραν, στην αόρατο διάσταση. Υπ΄ 
αυτήν την έννοιαν είναι  δυνατόν να ιδούμε ότι η τελετουργία 
λαμβάνει χώρα και επιδρά στην πλοκή όλων των πράξεων, 
όλων των πεπρωμένων και όλων των τρόπων της 
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παραδοσιακής ζωής. Δηλαδή με τηv τελετουργία ως κατ’ 
εξοχήν ουσιώδη δράση προετοιμάζουμε γεγονότα, σχέσεις, 
νίκες, μηχανισμούς αμύνης, δηλαδή γενικώς αιτίες στην 
αόρατο διάσταση. Κάθε υλική δράση μη συνδεδεμένη με 
αυτήν την υπάτη δράση, ήταν εκ των προτερων 
καταδικασμένη σε μια ριζική αποτυχία. Η ιδία η ψυχή του 
ατόμου ήταν ανεπαρκώς προστατευμένη από σκοτεινές και 
ασύλληπτες δυνάμεις, δρώσες μέσα στα ανθρώπινα πάθη, 
στις σκέψεις και στις τάσεις του ατόμου και του συλλογικού 
όντος, καθώς και στα παρασκήνια της Φύσεως και της 
Ιστορίας.  

Συνεκτιμώντες αυτές τις θεωρήσεις με τις προηγούμεvες, 
κάθε άλλο παρά παράδοξο μας φαίνεται το ότι, παραδοσια-
κώς η  άσκηση  της τελετουργίας εθεωρείτο ως μια από τις 
βασικές αρχές στην ιεραρχική διαφοροποίηση των 
ανθρώπων και ότι, γενικώς, ευρίσκετο σε στενή σχέση με 
κάθε αυθεντία, τόσον εντός της τάξεως του Κράτους, όσον 
και σε εκείνην της γενεάς και της ιδίας της οικογενείας. 
Ημπορούμε vα απορρίψουμε συνολικώς τον παραδοσιακό 
κόσμο. Αλλά, όταν κατανοηθεί καταλλήλως η θεμελίωσή 
του, δεν είναι δυνατόν να αρνηθούμε την εσωτέρα λογική 
διασύνδεση όλων των μερών του.  
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΦΥΣΕΩΣ                                                   
ΤΗΣ  ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Ο Ινδο-Άριος πολιτισμός παρουσιάζει μιαν από τις 
πληρέστερες εφαρμογές αυτών των αρχών. Σε αυτόν η 
βραχμανική κάστα ή Brahmana, δεν ευρίσκετο στην 
κορυφήν της ιεραρχίας λόγω της υλικής δυνάμεως ή του 
πλούτου της, ούτε ως οργάνωση εκκλησιαστικού τύπου. 
Μόνον η θυσιαστική τελετουργία, που ήταν προνόμιόν της, 
καθόριζε το υψηλότερον επίπεδό της ως προς τις άλλες 
κάστες. Η τελετουργία και η θυσία, καλύπτουσες όποιον τις 
χρησιμοποιοιεί με ένα είδος ψυχικής φορτίσεως η οποία 
προξενούσε το δέος και συγχρόνως ήταν ευεργετική, κάνει 
τους Βραχμάνες να συμμετέχουν στην ιδία την φύση των 
επικληθεισών δυνάμεων και αυτή η ιδιότης, όχι μόνον θα 
παραμείvει ες αεί στο άτομο, καθιστώσα αμέσως αυτό 
ανώτερο, λατρευμενο και προξενούσα δέος προς αυτό, 
αλλά θα μεταδοθεί και στους απογόνους του. Έχουσα 
εισέλθει στο αίμα αυτή η ιδιότης, ως κάποιον είδος 
υπερβατικής κληρονομίας, θα αποβεί ένα χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα μιας φυλής, το οποίον καθιστά εκ νέου ικανό και 
ενεργό στα άτομα η τελετουργία της μυήσεως.1  

Το αξίωμα και το μεγαλείον μιας κάστας εμετράτο τόσον 
από την δυσκολίαν, όσον και από την χρησιμότητα των 
λειτουργιών που αυτή η κάστα εξασκούσε. Μα, ακριβώς για 
τις προϋποθέσεις τις οποίες προαναφέραμε, στον κόσμο 
της Παραδόσεως τίποτε δεν εθεωρείτο περισσότερον 
χρήσιμον από τις πνευματικές επιδράσεις  που ημπορούσε 
να ενεργοποιήσει η τελετουργία με την αναγκαία της δράση, 
αλλά και τίποτε δεν επαρουσιάζετο δυσχερέστερον από το 
συνάπτειν μιαν ενεργό βασιλική σχέση με τις αόρατες 
δυνάμεις, έτοιμες να παρασύρουν τον απρόσεκτο που θα 
τις αντιμετώπιζε χωρίς γνώση και δίχως να κατέχει την 
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αναγκαία ποιότητα για να το πράξει.2 Μόνον για αυτό, η 
βραχμανική κάστα διεσπαρμένη όπως ήταν σε όλη την 
Ινδία, ως μοναδική άϋλος ένωση των μοναχικών ατόμων 
(όχι μόνον των ανθρωπίνων), ηδυνήθη να επιβάλλει στις 
μάζες, από τους αρχαιοτάτους χρόνους έναν σεβασμό και 
να απολαμβάνει ένα γόητρον, το οποίον ουδείς  Τύραννος 
απέκτησει ποτέ, όσον και αν το εστόχευε.3 

Παρομοίως, τόσον στην Κίνα, όσον και στην Ελλάδα και 
στην Ρώμη, η ευγενής καταγωγή εκαθορίζετο ουσιαστικώς 
από την κατοχή και την άσκηση εκείνων των τελετουργιών 
που ήσαν προσδεδεμένες στην θεία δύναμη, την 
εκπεμπομένη από τον  πατριάρχη μιας οικογενείας, ήτοι 
τελετουργιών που ο όχλος δεν κατείχε. Στην Κίνα, μόνον οι 
ευγενείς εξασκούσαν τις «τελετουργίες» (yi-li)4, ενώ οι 
πληβείοι είχαν απλώς «έθιμα» (su).  

Στο Κινεζικόν απόφθεγμα: «Οι τελετουργίες δεν κατερχοvται 
έως τον χυδαίο κόσμο» 5 αντιστοιχεί η γνωστή φράση του 
Κλαυδίου Αππίου: «Auspicia sunt patrum» («Οι οιωνοί είναι 
των πατέρων»). Μια έκφραση εχαρακτήριζεν τους 
πληβείους : Δεν έχουν τελετουργίες, δεν έχουν πρoγόvoυς -
gentem non habent. Προς τούτο, στην Ρώμη, ο τρόπος 
ζωής των πληβείων και του ερωτικού ζευγαρώματός τους 
δεν εθεωρείτο στους οφθαλμούς των πατρικίων πολύ 
διαφορετικός από εκείνον των ζώων – «more ferarum» 
(«όπως τα ζώα»). Το υπερφυσικό στοιχείον παρέμενε 
επομένως ως βάση της εννοίας της παραδοσιακής ευγενούς 
καταγωγής, ίδιο με εκείνο της νομίμου βασιλικότητος.  
 

Μια παράδοση ιερά, όχι απλώς μια παράδοση αίματος ή 
φυλετικής επιλογής, συνιστούσε τον αρχαίον αριστοκράτη. 
Στην πραγματικότητα δε, ένα ζώον ημπορεί επίσης να 
κατέχει μια καθαρότητα βιολογικο-ζωική και αυτό επίσης 
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ημπορεί vα παρουσιάσει μια ολοκληρωτική καθαρότητα του 
αίματος. Εξ άλλου στο καθεστώς των καστών, ο νόμος του 
αίματος, της κληρονομίας και του ενδογαμικού περιορισμού 
άξιζε όχι μόνον για τον Βραχμάνο, αλλά επίσης και για τις 
άλλες κάστες. Ο πληβείος δεν εκαθορίζετο λοιπόν υπ’ αυτήν 
την έννοια, δηλαδή από το ότι δεν είχε προγόνους : 
Αντιθέτως, η πραγματική αρχή της διαφοράς εδίδετο, από 
το ότι οι πρόγονοι του πληβείου και του δούλου δεν ήσαν 
«θεϊκοί πρόγονοι» (divi parentes), όπως εκείνοι των 
οικογενειών ευγενικής καταγωγής. 

Σε αυτούς δεν μετεδίδετο μέσω του αίματος καμία ιδιότης 
υπερβατικού χαρακτήρος και καμία «μορφή» διαπιστευμένη 
σε μιαν αυστηρά και μυστική τελετουργική παράδοση. Οι 
πληβείοι εστερούντο αυτής της δυνάμεως, για την οποίαν η 
αριστοκρατία ημπορούσε vα εορτάσει κατ’ ευθείαν την ιδική 
της ειδική πίστη, ώστε να είναι συγχρόνως και ιερατική τάξη 
(αρχαίος κλασικός κοσμος, αρχαίες Βορειες και Γερμανικες 
φυλές, Άπω-Ανατολή, κλπ.). Ελλείψει αυτής της δευτέρας 
γεννήσεως η οποία εχαρακτήριζε τον Arγa - τov ευγενή, για 
τον oποίον η «Manadharmashastra»-«Σύνοψη νόμων του 
Μανού»6  δεν διστάζει να επιβεβαιώσει ότι, εφόσον δεν 
διήλθε μέσω της αναγεννήσεως, ο ίδιος ο Arγa δεν είναι 
ανώτερος του Shudra. Οι πληβείοι δεν εκαθάρθησαν από 
κανένα εξ εκείνων των τριών ουρανίων πυρών τα οποία  
στο αρχαίον Ιράν δρούσαν  ωσάν «απόκρυφες ψυχές» των 
τριών ανωτέρων τάξεων της Αυτοκρατορίας. Οι πληβείοι 
εστερούντο επίσης  του «ηλιακού» στοιχείου, το  οποίον στο 
αρχαίο Περού διεχώριζε την κάστα των Ίνκας. Η πληβειακή 
ακολασία δεν είχε όρια. Οι πληβείοι δεν διέθεταν κανένα 
χαρακτηριστικό να τους διαχωρίζει, λόγω των μικτών γάμων 
τους. Δεν είχαν λοιπόν ουδεμίαν ιδική τους πραγματική 
λατρεία και υπό υφηλοτέραν έννοια, δεν είχαν έναν ιδρυτικό 
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πατέρα (ο πληβείος «patrem ciere non possum» - «δεν 
ηδύνατο να αναφέρει έναν πατέρα»).7 

Για αυτό η πληβειακή θρησκεία δεν ημπορούσε παρά να 
έχει συλλογικό και χθόνιο χαρακτήρα. Στην Ινδία, η 
θρησκεία τους εχαρακτηρίζετο από φρενιτιώδεις και 
εκστατικές μορφές, ολίγον έως πολύ συνδεδεμένες με το 
υπόστρωμα των προ-Αρίων φυλών. Στους Μεσογειακούς 
πολιτισμούς η θρησκεία των κατωτέρων τάξεων 
εχαρακτηρίζετο, όπως θα ιδούμε,  από την «λατρεία των 
Μητέρων» και των υπογείωv δυνάμεων, αντί των φωτεινών 
μορφών της ηρωικής και Ολυμπίας Παραδόσεως. 
Οvομασθέντες «υιοί της γης» στην αρχαία Ρώμη, οι 
πληβείοι είχαν κάποτε μιαν ακριβώς και πρωτίστως 
θρησκευτικήν σχέση με τις θηλυκές θεότητες της Γης. 
Επίσης, στην Απω Ανατολή, στην επίσημο αριστοκρατική 
θρησκεία αντετίθεντο οι πρακτικές εκείνωv που συχνά 
ονομάζοντο «κατειλημμένοι» (ling bao)8, καθώς και οι λαϊκές 
λατρείες ενός Μογγολικού και σαμανικού τύπου. 

Ομοίως, στις αρχαίες γερμανικές παραδόσεις αναφερεται η 
διαχρονική υπερφυσική έννοια της αριστοκρατίας, όχι μόνον 
για το γεγονός ότι κάθε αρχηγός ήταν συγχρόνως ο 
αρχιερεύς του λαού  του και της επικρατείας του, μα επίσης 
για το γεγovός ότι, έχων ως πρόγονο ένα θείον ον, 
διεχώριζε εαυτόν από τις υπόλοιπες οικογένειες, από τα 
μέλη των οποίων και μόνον επελέγοντο, αρχικώς, οι 
βασιλείς. Ένεκα τούτου ο βασιλεύς επαρουσιάζετο 
προικισμένος με μιαν αξιοπρέπεια διαφορετική από εκείνην 
του στρατιωτικού αρχηγού - dux, herzog - εκλεγέντος κάθε 
φορά για τις πολεμικές επιχειρήσεις με βάση τις 
αναγνωρισμένες ατομικές του ικανότητες. Φαίνεται πως και 
οι αρχαίοι Νορβηγοί βασιλείς, ήσαν εκείνοι οι οποίοι 
εόρταζαν μόνοι τους τις τελετουργίες χωρίς την βοήθεια μιας 
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ιερατικής κάστας.9 Ακόμη και μεταξύ των αποκαλουμένων 
πρωτόγονων πληθυσμώv, εκείνοι οι οποίοι δεν ήσαν 
μυημέvοι υπετιμώντο από τον λαό τους και ήσαν 
αποκλεισμέvοι από όλα τα πολιτικά και πολεμικά προνόμια 
της φατριάς τους.  

Πριν από την διενέργεια τελετουργιών οι οποίες ήσαν 
προορισμέvες να μεταβάλλουν εσωτερικώς την φύση 
κάποιου και συνεσχετίζοντο συχνώς με σκληρές  
δοκιμασίες,  καθώς και με μια περίοδον απομονώσεως, ένα 
πρόσωπο δεν εθεωρείτο ούτε καν ως πραγματικός άvδρας, 
αλλά εσχημάτιζε ένα σώμα με τις γυναίκες και τα παιδιά, αν 
όχι και με τα ζώα. Δια μέσου δε της νέας ζωής, η οποία 
αφυπνίζετο εντός του μέσω της μυήσεως, με ένα τελετουρ-
γικό και μαγικό πλήγμα «θανάτου» και «αvαγεννήσεως», το 
άτομον αποκτούσε μια νέα ζωή (στην οποίαν  
αντιστοιχούσαν ένα νέο όνομα, μια νέα διάλεκτος και νέες 
ιδιότητες) καθιστάμενο «σχεδόν αμνήμον της παρελθούσης 
ζωής» του. Κατόπιν ημπορούσε να συμμετέχει στην ομάδα 
των αληθινώv ανδρών, που θα διοικούσαν την κοινότητα, 
σχεδόν όπως θα ελάμβαναν μερος σε ένα «μυστήριο» ή θα 
αποτελούσαv μέλη μιας Τάξεως, μιας αδελφότητος.10 

Όχι αδίκως, συγγραφείς όπως ο Χάϊνριχ Σούρτς11 ηθέλησαν 
να διακρίνουν σε αυτό ειδικώς το στοιχείο, τον σπόρον κάθε 
αληθούς πολιτικής ενότητος. Αυτή η ιδέα επιβεβαιώνει  όσα 
ανέφερα  προηγουμένως περί του ειδικού σχεδίου κάθε 
παραδοσιακού Κράτους, σχεδίου διαφορετικού από εκείνο 
οποιασδήποτε μονάδος συγκροτηθείσης απλώς με φυσικές 
προϋποθέσεις. Τέτοιες «αρσενικές ομάδες» 
(Maennerbunde) - στις οπόιες κάποιος καθίσταται μέλος 
μετά μιαν αναγέννηση που απονέμει πράγματι 
αρρενωπότητα και διαφορίζει ένα πρόσωπο από όλα τα 
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άλλα μέλη της κοινότητος- απολαμβάνουν την ισχύ, (το 
Imperium) και ένα αδιαμφισβήτητον κύρος.12 

Μόνον στους προσφάτους καιρούς η έννοια της 
αριστοκρατίας, θα προσλάβει, όπως η βασιλικότης, έναν 
χαρακτήρα απλώς εκκοσμικευμένο και πολιτικό. Στην αρχή 
η αριστοκρατία και η βασιλεία εβασίζοντο σε ποιότητες του 
χαρακτήρος και της φυλής, στην έννοια της τιμής, της 
ανδρείας, της αφοσιώσεως, στην «noblesse d' epee» 
(ευγένεια του ξίφους) και στην «noblesse de coeur» 
(ευγένεια της καρδίας). Σε υστέρους καιρούς ανεδύθη μια 
πληβειακή άποψη της αριστοκρατίας, μια άποψη που 
ηρνήθη ακόμη και το ίδιο το δίκαιον, τα προνόμια  του 
αίματος και της Παραδόσεως.  

Σε αυτήν την έννοιαν επίσης εμπεριέχεται πρωτίστως η 
λεγομένη «αριστοκρατία της καλλιεργείας» (ή «αριστοκρατία 
των διανοουμένων»), γεννηθείσα  ως υποπροϊόν του 
αστικού πολιτισμού. Κατά την διάρκεια μιας απογραφής που 
διηνεργήθη κατά την βασιλεία του Φρειδερίκου του 
Μεγάλου, ο  αρχηγός μιας μεγάλης ευγενούς γερμανικής 
οικογένειας απήντησε αστειευόμενος : «Analphabet wegen 
des hohen Adels» - «Αναλφάβητος εξ αιτίας της υψηλής 
ευγενείας», αναφερόμενος  στην αρχαίαν αντίληψη των 
Άγγλωv Λόρδων, οι οποίοι εθεωρούντο «έμπειροι επί του 
νόμου και μορφωμένοι, έστω και εάν δεν γνωρίζουν 
ανάγνωση». Η αλήθεια είναι πως εντός του πλαισίου μιας 
κανονικής ιεραρχικής θεωρήσεως, η αρχή η καθορίζουσα 
επακριβώς τις οντολογικές και υπαρξιακές διαφορές μεταξύ 
των ανθρώπων, ευρισκομένη στην  βάση της 
αριστοκρατικής αντιλήψεως και των προνομίων της, 
ουδέποτε υπήρξεν η «διανοητικότης», αλλά μάλλον η 
«πνευματικότης».  
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Η παράδοση που προανεφέρθη, διετηρήθη, αν και σε 
περιορισμένη μορφή, μέχρις την εποχή της lπποτικής 
Ευγενούς Τάξεως, η οποία στα μεγάλα τάγματα του 
Μεσαίωνος, είχεν ενσωματωθεί με μια κάπως ιερά και 
ασκητική μορφή. Ήδη εδώ η ευγένεια ανεφέρετο κυρίως στο 
«ιερόν», όχι εν εαυτή, μα εκτός αυτής, σε μια τάξη χωριστήν 
από την ιδία την ευγένεια, στον κλήρο, αντιπρόσωπο, με 
την σειρά του, μιας πνευματικότητος λίαν διαφορετικής από 
εκείνην των αρχεγόνων «elites» – «προτίμων» (επιλέκτων 
και αξιολογηθεισών κοινωνικών τάξεων).  

Μετά ταύτα, μείζων προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός 
ότι, το τελετουργικό και ιερό στοιχείο εθεμελίωνεν όχι μόνον 
την αυθεντία  των ανωτέρων καστών, αλλά επίσης και 
εκείνην του πατρός στο εσωτερικόν της αρχαίας ευγενούς 
οικογενείας. Ειδικώς στις Δυτικές Άριες κοινωνίες, όπως η 
Ελλάς και η Ρώμη ο pater familiae, είχεν αρχικώς έναν 
χαρακτήρα όμοιον με εκείνον του ιερέως - βασιλέως. Ήδη ο 
όρος pater ήταν, λόγω της ρίζης του, συνώνυμος του 
βασιλέως, (εξ ου και οι λέξεις rex, άναξ, βασιλεύς). Εκείθεν 
μετεβιβάζετο όχι μόνον η ιδέα της φυσικής πατρότητος, 
αλλά επίσης η ιδέα μιας πνευματικής αρχής, καθώς και 
εκείνη της ισχύος και μεγαλειώδους αξιοπρεπείας.13 

Δεν θεωρώ αβάσιμες κάποιες απόψεις που βλέπουν στο 
κράτος μιαν εφαρμογή της αρχής της ιδίας με εκείνην η 
οποία αρχικώς εθεμελίωσε την οικογένεια ευγενούς 
καταγωγής, μεγαλυτέρας βεβαίως κλίμακος, τουναντίον 
συμφωνώ με αυτές απολύτως. Συνεπώς, ο pater, αν και 
ήταν ο στρατιωτικος αρχηγός και ο κύριος της δικαιοσύνης 
για τους συγγενείς και τους υπηρέτες του, «in primis et ante 
omnia» («εν αρχή και προ πάντων»), ήταν όμως αυτός στον 
οποίον ανήκε το δικαίωμα να εκτελεί τις παραδοσιακες 
τελετουργίες και θυσίες, τις οποίες κάθε ευγενής οικογένεια 



81 

όφειλε να διενεργεί, τελετουργίες και θυσίες οι οποίες 
αποτελούσαν την ήδη αναφερθείσα μη ανθρωπίνη 
κληρονομία της οικογενείας.  

Αυτή η κληροvομία, προερχομένη από τον γεννήτορα 
πατριάρχη, αντεπροσωπεύετο από το πυρ (επί 
παραδείγματι οι τριάντα πυρές των τριάντα φυλετικών 
οικογενειών πέριξ της κεντρικής πυράς της Εστίας στην 
αρχαία Ρώμη). Το πυρ τροφοδοτηθέν από ειδικές ουσίες και 
αναφθέν συμφώνως προς ειδικές τελετουργίες και 
μυστικούς κανόνες, έπρεπε να συντηρείται διαρκώς 
αναμμένο από κάθε οικογένεια, ως ο ζων και απτός μάρτυς 
της θείας κληρονομίας της. Ο πατήρ ήταν ακριβώς ο 
ισχυρός αρσενικός ιερεύς, επικεφαλής της φροντίδος του 
θείου οικογενειακού πυρός, αλλ΄ επίσης και αυτός που για 
τους υιούς του, τους συγγενείς του και τους υπηρέτες του, 
επρεπε να εμφανίζεται ως ένας «ήρως». Έπρεπε επίσης να 
παρουσιάζεται ως ο φυσικός μεσολαβητής κάθε 
αποτελεσματικής σχέσεως με το υπερφυσικόν, ως ο ύπατος 
ζωοδότης της μυστικής δυνάμεως της τελετουργίας, 
παρούσης στηv ουσία του πυρός. Ή επίσης ως η  
ενσάρκωση της «τάξεως» όπως o Άγκνι για τους Ινδο-
Αρίους, ως η αρχή που «οδηγεί τους θεούς προς εμάς», ως 
ο «πρωτότοκος της τάξεως», ο «υιός της δυνάμεως»14, 
«αυτός που μας οδηγεί μακράν του κόσμου τούτου, στις 
υψηλότερες διαστάσεις, στο κόσμο της δικαίας δράσεως» 
15.  

Στον pater, επεκεντρώνετο υπεράνω όλων, ως  εκδήλωση 
του «βασιλικού» συστατικού μέρους της οικογενείας του, η 
διαρκής υποχρέωσή του -ως «κυρίου του δόρατος και της 
θυσίας»- να μηv αφήσει να «σβεσθεί το πυρ», με την 
έννοιαν της αναπαραγωγής, της συνεχείας και της 
τροφοδοσίας της μυστικής νίκης των προγόνων16.  
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Δι' αυτής της οδού, αυτός αποτελούσε πράγματι το 
«κέντρον» της οικογενείας και όλη η αυστηρά δομή του πα-
ραδοσιακού πατριαρχικού δικαίου ηκολουθείτο ως ανηλεής 
φρικτή επίπτωση, συνυπάρχουσα επίσης και όταv η 
συναίσθηση της αρχικής θεμελιώσεως  είχε σχεδόν  σβήσει. 
Όποιος, όπως ο pater, κατέχει το «ius quiritium» - 
«κυριτικόν δίκαιον», (όπως οι Κυρίτες, οι εξ αίματος 
ελεύθεροι Ρωμαίοι, δικαιούμενοι να φέρουν όπλα και να 
θυσιάζουν), δηλαδή το δίκαιον του δόρατος και της θυσίας, 
στην πρωταρχική Ρώμη κατέχει και την γη και το δίκαιον, το 
δε δικαίωμα του είναι αδιάβλητον. Aυτός ομιλεί επ’ ονόματι 
των θεών και της δυνάμεως. Όπως οι θεοί, εκφράζεται με τα 
σημεία και με τα σύμβολα. Είναι άθικτος.  

Εναντίον του Ευγενούς, εκπροσώπου των θεοτήτων, 
αρχικώς δεν υπήρχε δικαίωμα και εξουσία διώξεώς του 
«nulla auctoritas» - («ουδεμία εξουσία»). Αυτός - όπως 
ακόμη και στους προσφάτους καιρούς ο βασιλεύς- δεν 
ημπορεί να διωχθεί νομικώς. Εάν πράξει κάποια κακή 
πράξη στο «mundus» («περιβάλλον») του, η Κουρία / 
επιτροπή δηλώνει μόνον ότι έπραξε κακώς (improbe 
factum). Το δικαίωμα του επί των συγγενών του είvαι 
απόλυτον: «ius vitae necisque» («δικαίωμα ζωής και 
θανάτου»). Ο υπεράνθρωπος χαρακτήρ του αφήνει να 
εννοηθεί ως κάτι το φυσικό, το ότι αυτός δύναται να 
πωλήσει ή και να θανατώσει ακόμη, κατά την κρίση του, τα 
τέκνα του17. Εντός αυτού του πνεύματος εμορφοποιήθησαν 
οι συναρθρώσεις αυτού που ο Τζιανμπατίστα Βίκο δικαίως 
ονόμασε «δίκαιο φυσικό και ηρωικό» ή «θεία δικαιώματα 
των ηρωικών ανθρώπων».  

Το ότι η τελετουργία, αντιστοιχούσα κατά το «ουράvιον» 
σκέλος της σε μιαν ευγενή παράδοση, είχε το πρωτείον εν 
σχέσει με τα άλλα στοιχεία της ιδίας της Παραδόσεως τα 
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συνδεδεμένα με την φύση, αναφαίνεται από πολλά σημεία 
της αρχαίας ελληνορωμαϊκής νομοθεσίας. Δικαίως ελέχθη 
ότι: «Αυτό που συνένωνε τα μέλη της αρχαίας οικογενείας 
είναι κάτι ισχυρότερον από την γέννηση, το συναίσθημα και 
την φυσική δύναμη : Είναι η θρησκεία της οικογενειακής 
εστίας και των προγόνων. Αυτή επιτρέπει στην οικογένεια 
να μορφοποιείται σε ένα ενιαίον σώμα, σε αυτήν την ζωή 
και στην άλλη. Η αρχαία oικογένεια ήταν περισσότερον μια 
θρησκευτική, παρά μια φυσική συνένωση»18.  

Η κοινή τελετουργία αποτελούσε τον πραγματικόν αρμό της 
οικογενειακής ενότητος και συχνώς ακόμη και τον 
πραγματικόν αρμό του άλλου κόσμου. Εάν ένας ξένος 
εγένετο αποδεκτός στην ιδία κοινή τελετουργία, εγένετο διά 
της υιοθεσίας του και εχαίρετο εκείνα τα προτερήματα-
πλεονεκτήματα, τα οποία αντιθέτως έχανε ο πραγματικός – 
φυσικός  υιός, ο οποίος απεκήρυττε τηv τελετουργία της 
οικογενείας του, ή στον οποίον είχεν απαγορευθεί να 
λαμβάνει μέρος σε αυτήν. Προφανώς κατά την 
παραδοσιακή ιδέα, η τελετουργία συνένωνε και η 
τελετουργία διεχώριζε, περισσοτερον και από τον δεσμόν 
του αίματος.19                        

Πριν ενωθεί με τον σύζυγό της μια γυναίκα, στην Ινδία, στην 
Ελλάδα και στην Ρώμη, έπρεπε να ενωθεί μυστικιστικώς με 
την οικογένεια ή την γενεά του ανδρός, μέσω της 
τελετουργίας. Η νύφη πρίv καταστεί νύφη του ανδρός της, 
έπρεπε να γίvει η νύφη του Άγκνι, του μυστικού πυρός20. Οι 
πολίτες οι αποδεκτοί στην ειδική λατρεία μιας οικογενείας 
ευγενούς καταγωγής, ελάμβαναν μέρος σε μια μυστικιστική 
τελετή εξευγενισμού, η οποία, παρουσία όλων, προσέδιδε 
σε αυτούς μερικά προνόμια εκείνης της οικογενείας, αλλά  
συγχρόνως, τους περιόριζε κληρονομικώς σε αυτήν21. Κατ’ 
επέκταση, ημπορούμε να αντιληφθούμε την ιερά άποψη της 
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φεουδαρχικής αρχής, όπως αυτή ήδη παρουσιάζετο σαφώς 
στην αρχαίαν Αίγυπτο, καθ' όσον σε αυτήν δια της οδού του 
μυστικιστικού «δώρου» της ζωής που εδίδετο από τον 
βασιλέα, εδημιουργείτο γύρω του μια τάξη πιστών, 
ανυψωμένων στην ιεραρχική αξιοπρέπεια22. Ανάλογες ιδέες 
ημπορεί να ανευρεθούν στην κάστα των Ίνκα, των «Υιώv 
του Ηλίου» στο αρχαίο Περού και επίσης, ως έναν ορισμένο 
βαθμό, στην ιαπωνική αυτοκρατορία, στους Ιάπωνες 
φεουδαρχικούς ευγενείς.  

Στην Ινδία παρουσιάζεται η ιδέα, σχετιζομένη γενικώς με την 
«θυσιαστική δοξασία», (και με ότι θα ειπωθεί εν συνεχεία, 
αυτό θα αποσαφηνισθεί ακόμη περισσότερον) μιας 
οικογενειακής σειράς αρρένων απογόνων (πρωτοτοκία) η 
οποία σχετίζεται ισχυρώς με το πρόβλημα της αθανασίας. Ο 
πρωτότοκος – που μόνον αυτός έχει το δικαίωμα να καλέσει 
τον Ίντρα, τον ουράνιο πολεμιστή θεό - εννοείται ως αυτός, 
με την γέννηση του οποίου ο πατήρ λύνει το χρέος με τους 
προγόνους. Έτσι ο πρωτότοκος «ελευθερώvει» ή 
«διασώζει» (traγate) τους προγόνους του στον άλλο κόσμο. 
Από την θέση του, ιστάμενος στο «πεδίον μάχης» που είναι 
η γηίνη ύπαρξη, επιβεβαιώνει και συνεχίζει την γραμμή 
αυτής της επιρροής, η οποία αποτελεί την ουσία των 
προγόνων και η οποία συνεχίζεται στο ρεύμα του αίματος, 
ως ένα πυρ καθάρσεως. Είναι λοιπόν σημαvτικόν ότι ο 
πρωτότοκος γενvάται για την εκπλήρωση ενός 
«καθήκοντος»,  δηλαδή για την τελετουργική υποχρέωση 
αυτήν, η οποία  δεν εξαρτάται από συναισθήματα και γήιvα 
δεσμά, ενώ τα παραδοσιακά κείμενα θεωρούν ότι,  «οι άλλοι 
υιοί  εγεννήθησαν μόvον από την αγάπη»23.  

Ωστόσον, δεν αποκλείεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις 
μια οικογένεια προήρχετο εκ προσαρμογής από έναν 
ανώτερο και καθαρώς πνευματικό τύπο ενότητος 



85 

ευρικομένης σε παλαιοτέρους καιρούς. Επί παραδείγματι, 
στον Λάο-Τσε24  υπάρχει η ένδειξη ότι η οικογένεια αvεφάvη 
την στιγμή που εχάνετο μια σχέση αμέσου συμμετοχής με 
την πρωταρχική πνευματική αρχή μέσω του αίματος. 
Παρομοία ιδέα αντηχεί, εξ’ άλλου, στην προτεραιότητα, (την 
αναγνωρισθείσα από περισσότερες της μιας Παραδόσεις), 
της πνευματικής πατρότητος εν σχέσει με την φυσική 
πατρότητα, της «δευτέρας γεννήσεως» εν σχέσει με την 
θνητή γέvvηση. Στους ρωμαϊκούς χρόνους θα 
ημπορούσαμε επίσης ν' αναφερθούμε στην εσωτερική 
άποψη της αξιοπρεπείας που απονέμεται κατά την 
υιοθέτηση, εννοουμένη ως άϋλο και υπερφυσική 
τεκνοποίηση, η οποία επιστεύετο πως ελάμβανε χώραν υπό 
την αιγίδα θεοτήτων κατ' εξοχήν Ολυμπίων. Η υιοθεσία, από 
μια περίοδο και μετά, επελέγη επίσης ως βάση για την 
συνέχιση της αυτοκρατορικής λειτουργίας 25.  

Για να περιορισθούμε στο προ ολίγου αναφερθέν κείμενο, 
έχει ειπωθεί: «Οταν ένας πατήρ και μια μητέρα, εvωμένοι 
από αμοιβαία επιθυμία, δίδουν ζωή σε έναν υιό, αυτή η 
γέννηση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως κάτι περισσότερον από 
ένα ανθρώπινο γεγονός, διότι ένα τέκνο σχηματίζεται στην 
μήτρα. Αλλά η ζωή που του μεταδίδει ο πνευματικός 
διδάσκαλος είναι η πραγματική ζωή, αυτή που δεν υπόκειται 
ούτε στο γήρας ούτε στον θάνατο» 26.  

Δι’ αυτής της οδού, οι φυσικές σχέσεις όχι μόνον τίθενται σε 
δευτερεύον επίπεδο, αλλά ημπορούν και να αντιστραφούν: 
Αναγνωρίζουμε πράγματι ότι ο Βραχμάνος, ποιητής 
πνευματικής γεννήσεως «είναι, κατά τον νόμον, ακόμα και 
όταν είναι παιδί, ο πνευματικός πατήρ του ενηλίκου 
ανδρός»27 και ότι ο μεμυημένος δύναται να θεωρήσει τους 
συγγεvείς του ως παιδιά του, διοτι η γνώση, του δίδει την 
εξουσία εvός πατρός επ' αυτών. Εκεί όπου ο νόμος της 
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patria potestas (πατρικής εξουσίας) ήταν απόλυτος, (επί 
κοινωνικής και νομικής βάσεως) και σχεδόν 
υπεράνθρωπος, πρέπει να σκεφθούμε  ότι είχε χαρακτήρα 
τέτοιου είδους, ώστε vα κατέχει (ή επειδή αρχικώς κατείχε), 
ακριβώς μια δικαίωση στην τάξη της πνευματικής 
πατρότητος, συνδεδεμένη συγχρόνως με σχέσεις αίματος, 
σχεδόν με δεσμούς «ψυχής και σώματος», με το σύνολον 
του οικογενειακού κλάδου.  

Εδώ δεν πρέπει να σταματήσουμε, αλλά αξίζει να 
σημειώσουμε επιπλέον ότι, ένα σύνολον από αρχαίες 
πεποιθήσεις αξιώνει ομοίως την ιδέα μιας ενότητητος η 
οποία δεν είναι απλώς βιολογική (ήτοι μια σχέση αίματος), 
αλλά επίσης είναι και ψυχο-πνευματική. Συνεπώς, υπήρχε 
ένα είδος ψυχικής μολύνσεως, για την οποίαν η ενοχή  ενός 
μέλους της οικογενείας επηρέαζε το σύνολον της ιδίας 
οικογενείας. Επίσης συμφώνως προς την ιδέαν αυτήν, ένα 
μέλος μιας οικογενείας ημπορεί να απολυτρώσει ένα άλλο 
μέλος της ή να φέρει  εις πέρας μια πράξη ανταποδοτικής 
εκδικήσεως για ένα άλλο, και ούτω καθ' εξής. 

Σε όλες αυτές τις απόψεις, ανευρίσκει κανείς 
επανειλημμένες επιβεβαιώσεις της απόψεως εκείνης 
συμφώνως προς την οποίαν οι παραδοσιακοί θεσμοί  
ορίζοντο «άνωθεν», όχι βασιζόμενοι στην φύση αλλά σε 
ιερές κληρονομίες και σε πvευματικές πράξεις, οι οποίες 
δεσμεύουν, ελευθερώνουν και «σχηματίζουν» την φύση. 
Στην  θεία διάσταση αυτό που βαρύνει  είναι το αίμα («θεοί 
σύναιμοι») και η οικογένεια («θεοί εγγενείς»). Το κράτος, η 
κοινότης, η οικογένεια, τα αστικά συναισθήματα, τα 
καθήκοντα υπό την σύγχρονον έννοια (δηλαδή στην 
απολύτως εκκοσμικευμένη, ανθρωπίνη και κοινωνική 
έννοια), είναι όλα «ανθρώπινες κατασκευές», πράγματα εξ 
ολοκλήρου κατασκευασμένα και υπάρχοντα εκτός  της 
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σφαίρας της παραδοσιακής πραγματικότητος, στον κόσμο 
των σκιών. Το φως της Παραδόσεως δεν εγνώριζε κανένα  
από αυτά.  
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΟΣ 

Μέχρις εδώ συνεζήτησα περί των ρόλων του Ιερού, των 
θεών, της ιερατικής κάστας και της λατρείας. Είναι αναγκαίο 
να υπογραμμίσουμε ότι τέτοιες εκφράσεις, αναφερόμενες 
στις αρχές, έχουν σχετικώς μικράν αvτιστοιχία προς τις 
κατηγορίες τους στον κόσμο της θρησκείας, υπό την έννοιαν 
την οποίαν  αυτός ο όρος έχει προσλάβει ήδη από καιρού. 
Στην τρέχουσα αντίληψη, η θρησκεία στηρίζεται στην ιδέα 
θεοτήτων εννοουμένων ως υπάρξεων αυθυπάρκτων, «καθ’ 
εαυτές», εάν όχι επίσης σε εκείνην ενός Θεού ως 
προσωπικού οντος, το οποίον διά της προνοίας κυβερνά το 
σύμπαν. Επιπλέον, η λατρεία, είναι ουσιαστικώς 
καθορισμένη ως μια συγκινησιακή διάθεση, από την σχέση 
συναισθήματος και αφοσιώσεως του «πιστού» προς αυτό 
το Υπέρτατον Ον ή προς τις Θεότητες. Σε αυτό το είδος 
σχέσεως ο ηθικός vόμος παίζει έναν θεμελιώδη ρόλο.  

Στις πρωταρχικές μορφές του κόσμου της Παραδόσεως θα 
αναζητούσαμε χωρίς αποτέλεσμα κάτι παρόμοιο. 
Γνωρίζουμε για πολιτισμούς που δεν είχαν για τους θεούς 
τους ούτε ονόματα, ούτε εικόνες - αυτά τουλάχιστον 
αναφέρονται για τους αρχαίους Πελασγούς. Οι Ρωμαίοι, 
επίσης, σχεδόν επί δυο αιώνες, δεν απεικόνιζαν τις θεοτητες 
τους, τις εκπροσωπούσαv, το πολύ με ένα συμβολικό 
αντικείμενο. Η «ψυχοκρατία» (ο «ανιμισμός»), δηλαδή η 
ιδέα της «ψυχής», τοποθετημένης ως θεμέλιον μιας γενικής 
αντιπροσωπεύσεως του θείου και των δυνάμεωv του 
σύμπαvτος, δεν αvτιστοιχεί στις αρχέγονες εποχές. 
Αντιθέτως, αvτιστοιχεί σε αυτές η ιδεα ή η σύλληψη 
καθαρών δυνάμεων1, εξ ου και η ρωμαϊκή σύλληψη του 
«numen» είvαι εκ νέου, μια από τις πλέον άρτιες εκφράσεις 
της καθαράς δυνάμεως. Η numen, διαφορετικώς από τον 
deus - θεό (του οποίου η έννοια συνελλήφθη εν συνεχεία), 
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δεν είvαι ένα ον ή ένα πρόσωπο, αλλά μια εντελής δύναμη, 
η οποία ορίζεται από την ικανότητά της να παράγει 
αποτέλεσμα, να δρα, να εμφανίζεται και η έννοια της 
πραγματικής υπάρξεως τέτοιων δυνάμεων, τέτοιων numina, 
ως κάτι το μεταφυσικό και φυσιολογικό μαζί, κάτι το 
θαυμάσιο και φοβερό συγχρόνως, αποτελεί τηv ουσία της 
αρχικής εμπειρίας του «ιερού»2. Ένα γνωστό ρητό του 
Σερβίου υπογραμμίζει ότι, στις αρχές, η «θρησκεία» δεν 
ήταν άλλο τι από την εμπειρία3.  

Αν και μερικές, περισσότερον αντανακλαστικώς 
εξαρτημένες απόψεις, δεν απεκλείοντο στον εξωτερισμό, 
(δηλαδή στις παραδοσιακές μορφές τις απευθυνόμενες 
στον λαό), στις «εσωτερικές δοξασίες» υπήρξεν ακριβώς η 
διδασκαλία οτι, οι προσωπικές μορφές θεοτήτωv ολίγον έως 
πολύ αντικειμενοποιημένων, είναι σύμβολα τρόπων του 
υπάρχειν, τρόπων υπερανθρωπίνων και υπερλογικώv. 
Όπως ελέχθη, το κέvτρον απετελείτο από τηv πραγματική 
και ζωντανή κανονικότητα αυτών των ειδικών καταστάσεων 
εντός μιας elite (επιλεγμένη κοινωνική ομάς «προτίμων») ή 
στο ιδανικόν της πραγματώσεώς τους δια μέσου εκείνου το 
οποίον στο Θιβέτ ονομάζεται συνοπτικώς «άμεση ατραπός» 
4 και αντιστοιχεί γενικώς στην μύηση, ως οντολογική αλλαγή 
της φύσεως. Ως σύνθημα της παραδοσιακής «εσωτερικής 
δοξασίας» ημπορεί θαυμασίως vα έχει ισχύ το ρητόν των 
Ουπανισάδων : «Όποιος λατρεύει μιαν θεότητα διαφορετική 
από το πνευματικό Εγώ (atma) και λέγει : “Αυτός είναι ένας, 
εγώ είμαι ένας άλλος”, αυτός δεν είναι σοφός, αλλά είναι 
χρήσιμος στους θεούς όπως ένα θυσιατήριο ζώο»5.   

Εξωτερικότερον, υπήρχεν ακριβώς και μόνον η τελετουργία. 
Αλλά στην τελετουργία δεν υπήρχε κάτι το «θρησκευτικό» 
και, σε εκείνους που την εφήρμοζαν  υπήρχε ολίγον ή 
καθόλου  ολόψυχον πάθος. Επρόκειτο μάλλον για μια «θεία 
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τεχνική», δηλαδή για μια δράση εξαναγκαστική, επιδρώσα 
σε αόρατες δυνάμεις και εσωτερικές καταστάσεις, ομοία στο 
πνεύμα της τελετουργίας με εκείνην που σήμερα  κυριαρχεί 
μέσω των φυσικων δυνάμεων και των καταστάσεων της 
ύλης. Ο Ιερεύς απλώς ήταν αυτός ο οποίος, χάρις στην 
αρετή της πιστοποιήσεώς του και στην εγγενή αρετή (virtus) 
της τελετουργίας  ήταν ικανός να παράγει αποτελέσματα  με 
αυτήν την τεχνική. Η «Θρησκεία» ήταν το ισοδύναμο των 
«indigitamenta» («ενδεικνυομένων»)6 της αρχαίας ρωμαϊκής 
εποχής, δηλαδή με το σύνολον των εκάστοτε «μαγικών 
τύπων» όσον αφορά στις διάφορες θεότητες - numina. Έτσι 
δύναται να εννοηθεί ότι προσευχές, φόβοι, ελπίδες και αλλά 
συναισθήματα έμπροσθεν αυτού που έχει τον χαρακτήρα 
του Νumen, δηλαδή της θεότητος, είχαν τόσον ολίγη 
σημασία, όσην ημπορεί να έχει για έναν σύγχρονο 
άνθρωπο η παραγωγή εvός μηχανικού φαινομενου. 
Αντιθέτως, αυτό που διεκυβεύετο  ήταν η ικανότης να 
κατανοούμε τέτοιες σχέσεις έτσι ώστε, εάν μια φορά 
επετυγχάνετο ένας σκοπός δια μέσου μιας ορθώς τελεσθεί-
σης τελετουργίας, θα ακολουθούσε έvα αποτέλεσμα  
αναγκαίο και σταθερό στην τάξη των «δυνάμεων» και 
γενικώς, των διαφόρων αοράτων δυνάμεων και των 
διαφόρων καταστάσεων του υπάρχειν. Επομένως ο νόμος 
της δράσεως έχει  το πρωτείον. Αλλά ο νόμος της δράσεως 
είναι επίσης και  νόμος  της ελευθερίας : Ουδέν όριον 
επιβάλλεται πνευματικώς στις υπάρξεις οι οποίες δεν 
ελπίζουν και δεν φοβούνται τίποτε, αλλά μόνον δρουν.  

Έτσι, στην αρχαιοτέρα Ινδο-Αρία άποψη του κόσμου, επί 
του θρόνου ευρίσκεται ακριβώς και μόνον η βραχμαvική 
κάστα, αποτελουμένη από ανώτερες φύσεις, κυριαρχούσα 
οιασδήποτε άλλης, διότι εκυβερνούσε μέσω της δυνάμεως 
της τελετουργίας ή μέσω του Βράχμα, εννοούμενου εδώ, ως 
αρχεγόνου ζωτικής αρχής. Οι ίδιοι οι «θεοί», όταν δεν είναι 
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προσωποποιήσεις της τελετουργικής πράξεως, δηλαδή 
υπάρξεις πραγματοποιημένες ή ανανεωμένες από αυτήν 
την δράση, είναι δυνάμεις πνευματικές που υποκλίνονται 
εμπρός σε αυτήν την κάστα7. Το πρόσωπο που, κατά την 
παράδοση της Άπω Ανατολής, έχει αυθεντία, έχει την 
μεγαλοπρέπεια μιας «τρίτης δυνάμεως μεταξύ Ουρανού και 
Γης». «Οι ιδιότητες του είναι μεγάλες και ανεπτυγμέvες 
όπως ο ουρανός, η μυστική πηγή απ' όπου προέρχονται 
αυτές είναι βαθεία όπως η άβυσσος». «Οι ικανότητές του, οι 
ισχυρές του αρετές τον εξισώνουν με τοv ουρανό»8. Στην 
Αρχαίαν Αίγυπτο ακόμα και οι «μεγάλοι θεοί» ημπορούσαν 
να απειληθούν με καταστροφή από τους ιερείς οι οποίοι 
κατείχαν τις ιερές επωδούς9.  

Κemotef, δηλαδή «ταύρος της μητρός του», ήταν ένας 
τίτλος του Αιγυπτίου βασιλέως επισημαίνων ότι ως άρρην, ο 
βασιλεύς κατέχει την αρχέγονο ουσία, επιδρά δε στο θείον 
περισσότερον απ’ ότι εκείνο επ’ αυτού. Επί παραδείγματι, 
ως τύπον ευχής απαγγελομένης από τους Αιγυπτίους 
βασιλείς προ της διενεργείας των τελετουργιών διαβάζουμε: 
«Ω Θεοί, εσείς είστε ασφαλέις εάν είμαι ασφαλής εγώ. Οι 
αντιπρόσωποί σας σώζονται εάν ο αντιπρόσωπός μου εiναι 
επικεφαλής όλων των ζώντων αντιπροσώπων. Όλοι ζουν  
εάν εγώ ζω»10. Οι ευχές δόξης, δυνάμεως και καθολικής 
ταυτοποιήσεως εκφέρονται από την ψυχή «καθιστάσα ως ο 
Όσιρις» κατά την πορεία των δοκιμασιών της. Αυτές οι 
δοκιμασίες εξ άλλου ημπορούν να ενσωματωθούν  στους 
ποικίλους βαθμούς της ηλιακής μυήσεως. Παρόμοιες 
παραδόσεις διαιωνίζονται εκεί όπου στην Αλεξανδρινή 
λογοτεχνία γίνεται αναφορά σε μιαν «αγία φυλή ανθρώπων 
χωρίς βασιλείς», μία φυλή «αυτόνομο και άϋλο», η οποία 
«δρα δίχως να υφίσταται την δράση»11. «Αυτή η φυλή  
πιστεύεται πως είναι προικισμένη με  μιαν ιερά επιστήμη 
αιώνων», η οποία αρμόζει στους «κύριους του πνεύματος 
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και του ναού» και μεταδίδεται μόνον στους βασιλείς, στους 
πρίγκηπες και στους ιερείς. Αυτή η  επιστήμη σχετίζεται με 
τις τελετουργίες της φαραωνικής βασιλικότητος και 
αργότερον στην Δύση κατέληξεν ακολούθως να λάβει το 
όνομα «Αrs  Regia» - «Βασιλική Τέχνη»12.  

Στις υψηλότερες μορφές της φωτεινής Αρίας 
πνευματικότητος, είτε στην Ελλάδα, είτε στην αρχαία Ρώμη, 
είτε επίσης στην Άπω Ανατολή, ο ρόλος του δόγματος ήταν 
ελάχιστος ή σχεδόν μηδενικός : μόνον οι τελετουργίες ήσαν 
υποχρεωτικές και απολύτως αναγκαίες. Η ορθοδοξία 
καθορίζετο με τελετουργίες και πρακτικές και όχι με δόγματα 
: περισσότερον με τελετές, παρά με ιδέες. Ιεροσυλία 
(sacrilegiun) και ασέβεια δεν συνίσταντο στο «μη 
πιστεύειν», αλλά στο «παραμελείν» τις τελετουργίες. Όλα 
αυτά δεν ισοδυναμούν προς έναν «φορμαλισμό» (μιαν 
εξωτερική «μορφοτυποκρατία») -όπως θα ήθελαν να 
πιστεύσουμε οι σύγχρονοι ιστορικοί,  που ολίγον έως πολύ 
έχουν δεχθεί την επίδραση της προτεσταντικής νοοτροπίας- 
αλλά αντιθέτως ισοδυναμούν προς τον αγνό νόμο της 
πνευματικής δράσεως.  

Στο Δωρικό - Αχαϊκο τυπικό, η σχέση προς το θείον δεν 
εβασίζετο σε συναισθήματα, αλλά σε μία στάση 
χαρακτηριζομένη από ένα αντιμεταθετικό συμβόλαιο τύπου 
«δίδω ώστε να δώσεις»  - do ut des13 (ανταλάσουμε τα 
πράγματα με έναν σαφώς προκαθορισμένο τρόπο). Ούτε οι 
θεοί της λατρείας των νεκρών δεν υφίσταντο «θρησκευτική» 
μεταχείριση. Δεν αγαπούσαv τους ανθρώπους, οπότε σε 
αναταπόδοση δεν ήσαν αγαπητοί από τους ανθρώπους. Η 
αιτία της λατρείας τους ήταν μόνον να τους εξευμενίσουν και 
να τους αποτρέψουν από την εκδήλωση δυσμενών 
ενεργειών.  
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Η ίδια η κάθαρση (expiatio) είχεν αρχικώς τον χαρακτήρα 
μιας αντικειμενικής πράξεως, όπως θα ημπορούσε να είναι 
η ιατρική πρακτική διαδικασία εναvτίοv μιας μολύνσεως, 
δίχως να ομοιάζει σε τίποτε  είτε με μια τιμωρία ή με μια 
πράξη μετανοίας εκ μέρους της ψυχής14. Οι τύποι ευχής 
που εχρησιμοποιούντο από κάθε οικογένεια ευγενούς 
καταγωγής και κάθε αρχαία πόλη στις σχέσεις τους με τις 
δυνάμεις που ήλεγχαν τα πεπρωμένα τους, ήσαν εκείνοι οι 
τύποι τους οποίους προηγουμένως εφήρμοσαν αντίστοιχοι 
θεϊκοί πρόγονοί τους ώστε να καταβάλλουν πνευματικές 
δυνάμεις, (numina – θεότητες). Ήσαν λοιπόν αυτές οι ευχές 
απλώς η κληρονομία μιας μυστικής δικαιοδοσίας. Δεν ήσαν 
μια εκροή συναισθημάτων, αλλά ένα υπερφυσικώς 
αποτελεσματικό όπλο, υπό την προϋπόθεση ότι, ούτε μια 
τεχνική δεν ήλλαξε στην πορεία της τελετουργίας15.  

Οπουδήποτε η παραδοσιακή αρχή είχε εφαρμογή στην 
ολότητά της, είναι πιθανόν να ανευρεθεί, στις ιεραρχικές της 
διαφοροποιήσεις, μια υπερβατική αρρενωπότης η οποία 
ευρίσκει την καλλίστη συμβολική της έκφραση ακριβώς στην 
σύνθεση των δυο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της 
ρωμαϊκής ευγενούς τάξεως, συηκεκριμμένως  στην λόγχη 
και στην τελετουργία. Εκεί επίσης ευρίσκει κάποιος όvτα, τα 
οποία είναι «reges sacrorum» («άνακτες ιερών») 
εσωτερικώς ελεύθερα και τέλεια εν εαυτά, συχνά 
καθαγιασμένα από την Ολύμπιο αθανασία. Εν σχέσει με τις 
αόρατες και θείες δυνάμεις, αυτά τα όντα εξασκούν την ιδία 
λειτουργία κεντρικότητος και έχουν ρόλον ίδιον με εκείνον 
τωv αρχηγών των ανθρώπων. Από αυτήν την «ακμή» 
εκτυλίσσεται μία λίαν μακρά κατάπτωση εκφυλισμού προς 
ότι θεωρείται «θρησκεια» και «ιεροσύνη» με την τρέχουσα 
κοινή έννοια.  
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Εν σχέσει προς τον κόσμο, εννοηθέvτα υπό τα διάφορα είδη 
«δυvάμεων» και θεοτήτων (numina), ο κόσμος της 
«ψυχοκρατίας» -του «ανιμισμού»- αντιπροσωπεύει μια 
πτώση, μιαν υποχώρηση  και μιαν ολιγωρία. Αυτή η 
εξασθένιση και ο εκφυλισμός επέπρωντο να μεγαλώσουν με 
την μετάπτωση από τον κόσμο όπου οι  «ψυχές» των 
πραγμάτων και των στοιχείων ήσαν εγγενείς, σε εκείνον τον 
κόσμο των θεών αντιληπτών ως πρόσωπα, μάλλον με μιαν 
αντικειμενική σημασία, παρά ως αλληγορικές αναφορές σε 
μη-ανθρώπινες καταστάσεις, δυνάμεις και δυνατότητες.  

Πράγματι, όταν εξηφανίσθη η αποδοτικότης της 
τελετουργίας, ο άνθρωπος παρεκινήθη να αποδώσει μια 
μυθολογική ατομικότητα σε εκείνες τις δυνάμεις με τις 
οποίες προηγουμένως συναλλάσετο συμφώνως με απλές 
σχέσεις τεχνικής ή τις οποίες, κατά το πλείστον, είχεν 
εννοήσει ως σύμβολα. Αργότερον, εννόησε αυτές τις 
δυνάμεις κατ' εικόνα ιδική του, περιορίζων έτσι τις 
ανθρώπινες δυνατότητες. Είδε σε αυτές τις δυνάμεις όντα 
προσωπικά, που ήσαν ισχυρότερα από αυτόν, στα οποία 
έπρεπε να απευθύνεται με ταπεινότητα, πίστη, ελπίδα και 
φόβο, όχι μόνον για να λάβει προστασία και επιτυχία, αλλά 
επίσης απελευθέρωση και salus – ασφάλεια (υπό την διπλή 
της έννοια, της υγείας και της σωτηρίας). 

Ο υπερ-πραγματικός κόσμος ο οποίος ετεκμηριώθη με αγνή 
και καθαρά δράση, αντεκατεστάθη με έναν υπο-πραγματικό 
και συγκεχυμένο  κόσμο, συνιστάμενο από συναισθήματα, 
φαντασία, ελπίδες και φόβους. Αυτός ο κόσμος κατέστη  
ολοέν και περισσότερον «ανθρώπινος» και ανίσχυρος, 
καθώς ηκολούθησε τα ποικίλα στάδια του γενικού 
εκφυλισμού και της τροποποιήσεως της πρωταρχικής 
Παραδόσεως.  
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Μόνον εν σχέσει προς αυτήν την παρακμή είναι δυνατόν να 
διαχωρίσουμε την βασιλική και την ιερατική λειτουργία. 
Ακόμη και όταν εκυβέρνησε  μια ιερατική κάστα δίχως να 
απομακρυνθεί από το αγνό παραδοσιακό πνεύμα, όπως 
στηv περίπτωση της αρχαίας Ινδίας, είχε έναν χαρακτήρα 
πολύ περισσότερον «μαγικό» και βασιλικό, παρά 
θρησκευτικό, με την συνήθη έννοια της λέξεως 
«θρησκευτικός».  

Όταν λέγω «μαγικός» χαρακτήρ, δεν εννοώ  αυτό το οποίον 
σκέπτονται οι περισσότεροι σήμερον όταν ακούουν  τον όρο 
«μαγεία», ο οποίος σχεδόν πάντοτε έχει δυσφημισθεί από 
προκαταλήψεις και απομιμήσεις. Ούτε αναφέρομαι στην 
σημασία που προσλαμβάνει ο όρος όταν αναφερόμεθα 
στην ιδιότυπο -sui generis- πειραματική επιστήμη, τυπική 
της αρχαιότητος, η οποία ήταν μάλλον περιορισμένη σε 
αντικείμενο και αποτελέσματα.  Αντιθέτως εδώ η μαγεία 
σημαίνει μιαν ειδική στάση απέvαvτι στην ιδία την 
πvευματική πραγματικότητα, μια στάση κεντρικότητος η 
οποία σχετίζεται στενώς με την βασιλική παράδοση και την 
μύηση.  

Κατά δεύτερον λόγο, δεν έχει νόημα να τονίσουμε την 
σχέση μεταξύ της μαγικής ιδιότητος, της αγνής 
τελετουργίας, της απροσώπου, αμέσου και «θεϊκής» 
προσλήψεως του θείου ως θεότητος - numen, καθώς και 
του τρόπου ζωής των αγρίων φυλών, οι οποίες συμφώνως 
προς την ιουδαιοχριστιανική νοοτροπία ακόμη αγνοούν την 
«αληθή θρησκευτικοτητα». Στις περισσότερες των 
περιπώσεων οι άγριες φυλές δεν πρέπει να θεωρούvται ως  
προ-πολιτισμένα στάδια της ανθρωπότητος, αλλά ως 
άκρως εκφυλισμένες μορφές υπολοίπων αρχαιοτάτων 
φυλών και πολιτισμών.  
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Ένεκα τούτου, το γεγονός ότι ορισμένες προαναφερθείσες 
αντιλήψεις και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ευρίσκονται μεταξύ 
των αγρίων φυλών και εκφράζονται σε υλιστικές, σκοτεινές 
και σαμανικές μορφές, δεν πρέπει να μας εμποδίζει στην 
αναγνώριση της σημασίας και της σπουδαιότητος που 
προσλαμβάνουν αυτές οι μορφές μόλις επαναφερθούν στις 
πραγματικές τους προελεύσεις. Παρομοίως η «μαγεία» δεν 
πρέπει να εννοείται με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά των 
εξαθλιωμένων και εκφυλισθέντων υπολοίπων, αλλά με 
βάση τις μορφές στις οποίες αυτή διετηρήθη με τρόπον 
ενεργό, φωτεινό και συνειδητό. Αυτές οι μορφές συμπίπτουν 
με εκείνο που απεκάλεσα «πνευματική αρρενωπότητα» του 
κόσμου της Παραδόσεως. Επίσης, η πλήρης έλλειψη 
οιασδήποτε ιδέας επ' αυτού, είναι χαρακτηριστικόν των 
πλέον διασήμων συγχρόνων «ιστορικών της θρησκείας», οι 
οποίοι ακολουθούν μια σφαλερά οδό. Οι συγχύσεις και οι 
προκαταλήψεις που ευρίσκονται στα ιδιαιτέρως  
τεκμηριωμένα έργα τους είναι εξόχως ατυχείς.  
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ΟΙ ΔΥΟ  ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΟΔΟΙ 

Σε αυτό το σημείον είναι αναγκαίο να συζητήσουμε την 
σύνδεση μεταξύ της τάξεως των ιδεών που περιέγραψα 
μέχρις εδώ και του προβλήματος του πεπρωμένου στο 
επέκεινα. Επίσης σε αυτό το πλαίσιον είναι πρέπον να 
αvαφερθούμε σε διδασκαλίες οι οποίες  έχουν σχεδόν 
εντελώς απωλεσθεί  στους προσφάτους  καιρούς.  

Η πεποίθηση ότι η ψυχή κάθε ανθρωπου είναι αθάνατη 
είναι μάλλον παράξενη. Πολύ ολίγα τεκμήρια περί αυτής  
ημπορούν να ευρεθούν στον κόσμο της Παραδόσεως. Πα-
ραδοσιακώς εγένετο διάκριση μεταξύ πραγματικής αθανασί-
ας (η οποία αντιστοιχούσε στην συμμετοχή στην Ολύμπιο 
φύση ενός θεού) και απλής επιβιώσεως. Επίσης 
ενεφανίσθησαν ποικίλες μορφές δυνητικής επιβιώσεως και 
ανελύθη το πρόβλημα της μεταθανατίου (post-mortem)  
καταστάσεως εκάστου ατόμου,  λαμβανομένων πάντοτε υπ΄ 
όψη των διαφόρων στοιχείων των περιεχομένων στον 
άνθρωπο ως σύνολον, διότι ο άνθρωπος απείχε πολύ από 
το να αναχθεί  στο απλούν διώνυμο «ψυχή-σώμα».  

Πράγματι, στις αρχαίες παραδόσεις αναδύεται υπό 
διάφορες μορφές η διδασκαλία ότι στον άνθρωπο, έκτος του 
φυσικού σώματος, υπάρχουν ουσιαστικώς τρεις οντότητες ή 
αρχές,  η κάθε μια προικισμένη με τον ιδικό της χαρακτήρα 
και το ιδικό της πεπρωμένο. Η πρώτη αρχή αντιστοιχεί στο 
συνειδητόν «Εγώ», το οποίον προέκυψε με το σώμα και 
εσχηματίσθη παραλλήλως με την βιολογική ανάπτυξη 
αυτού. Είναι η κοινή προσωπικότης. Η δευτέρα οντότης ή 
αρχή, απεκλήθη «δαίμωv» ή «manes» ή «Iar» ή επίσης και 
«διπλό» - doppio (Είδωλον - «Σωσίας»)1. Η τρίτη και 
τελευταία αρχή αντιστοιχεί σε αυτό που συνεχίζει μετά 
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θάνατον από την πρώτη οντότητα. Για τους περισσοτέρους 
ανθρώπους είναι η «σκιά».  

Εφόσον ένα πρόσωπο ανήκει στην «φύση», η υστάτη ρίζα 
ενός ανθρωπίνου όντος είναι ο «δαίμων», όρος ο οποίος 
εδώ δεν έχει τον συνειρμόν της κακής υπάρξεως που του 
απενεμήθη από τον χριστιανισμό. Εν σχέσει με τον 
άνθρωπο φυσιολογικώς θεωρούμενο, ο δαίμων θα 
ημπορούσε να προσδιορισθεί ως η βαθεία δύναμη η οποία 
αρχικώς παρήγαγε την συνείδηση στην πεπερασμένη  
μορφή του σώματος, στο οποίον αυτή ευρίσκεται κατά την 
διαμονή της  στον ορατό κόσμο. 

Αυτή η δύναμη τελικώς παραμένει «όπισθεν» του ατόμου- 
εάν ημπορεί να ειπωθεί έτσι -στο προσυνείδητο και στο 
υποσυνείδητο, ως θεμέλιον οργανικών διεργασιών και 
επίσης λεπτοφυών σχέσεων με το περιβάλλον, με άλλα 
όvτα και με το πεπρωμένο του παρελθόντος και του 
μέλλοvrος, σχέσεις, οι οποίες διαφεύγουν από κάθε άμεσο 
αντίληψη. Υπ’ αυτήν την θεώρηση, σε πολλές παραδόσεις 
συχνά αντιστοιχεί στον «δαίμονα» το επονομαζόμενο 
«doppio» (διπλότυπον του ιδίου), το οποίον παριστά 
σχεδόν  μιαν αναφορά στην ψυχή της ψυχής ή του ιδίου του 
σώματος. Αυτό το «διπλό» συνεσχετίσθη επίσης στενώς με 
τον πρωταρχικό πρόγονο ή με το Τοτέμ (ιεροπνευματικό 
σύμβολο συλλογικότητος), το εννοηθέν ως ψυχή και αρχική 
ζωή, γενέτειρα ενός φυλετικού κλάδου, μιας οικογενείας, 
ενός ανθρώπου ή μιας φυλής, επομένως με ένα νόημα 
σαφώς γενικότερον από εκείνο που του είχαν προσδώσει 
κάποιες σχολές συγχρόνου εθνολογίας. Τα χωριστά άτομα 
της ομάδας παρουσιάζονται τότε ως πολλές ενσαρκώσεις ή 
προβολές αυτού του δαίμονος ή του Τοτέμ, «πνεύματος» 
παλλομένου στο αίμα τους. Τα άτομα αυτά ζουν μέσα σε 
αυτό και αυτό ζει μέσα τους, αν και τους υπερβαίνει, όπως η 
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μήτρα υπερβαίνει κάθε μια από τις ειδικές μορφές τις οποίες 
παράγει και πλάθει από την ουσία της.  

Στην Ιvδική παράδοση ημπορεί ν' αντιστοιχηθεί με τον 
δαίμονα εκείνη η  αρχή της εσωτερικής υπάρξεως του 
ανθρώπου που αποκαλέιται «linga  sharira» - «εικών 
σώματος» (φερόμενο ως «αστρικό» ή «αιθερικό» σώμα, το 
λεπτοφυές «αθάνατον σώμα» του ερμητισμού). Το linga 
περιέχει ακριβώς την ιδέα μιας δημιουργού – γεννητρίας 
δυνάμεως. Εξ ου και η πιθανή προέλευση του genius από 
το genere (το «δαιμόνιον» εκ του «γεννάν»), εννοούντες το 
δραν ως γεννάν και τις πεποιθήσεις,  την ρωμαϊκή και την 
ελληνική ότι, ο genius ή lar (δαίμων ή λάρης) είναι η ιδία 
δημιουργική δύναμη δίχως την οποίαν θα εξέλιπε μια 
οικογένεια 2. Το γεγονός έπειτα, ότι τα Τοτέμ υπήρξαν 
συχνα συνυφασμένα με τις «ψυχές» ορισμένων ειδών ζωής 
και ειδικότερον ότι ο όφις, (ουσιαστικώς ζώο xθόvιo), από 
τον κλασικό κόσμο προσεδέθη στην ιδέα του δαίμονος ή 
genius.Aυτό τo γεγονός, ευρίσκεται μεταξύ εκείνων οι 
οποίοι μας λέγουν ότι, αυτή η ουσιαστικώς υποπροσωπική 
δύναμη, στην αμεσότητά της είναι μια δύναμη που ανήκει 
στην φύση, στοv κάτω κόσμο. Έτσι κατά τον συμβολισμό 
της ρωμαϊκής Παραδόσεως, η έδρα των «λαρήτων»-
«lares»-δαιμόνων είναι υπόγειος. Αυτοί ευρίσκονται υπό τηv 
φρούρηση της θηλυκής αρχής Mania3 η οποία είναι η 
μητέρα των λαρήτων («mater larum»). 

Κατά τις εσωτερικές διδασκαλίες, ο κοινός άνθρωπος με τον 
θάνατον του σώματος χάνει συνήθως την προσωπικότητά 
του, η οποία εξ άλλου ήταν μια παραίσθηση ακόμη και κατά 
την διάρκειαν της ζωής του. Κατόπιν, το πρόσωπο 
υποβιβάζεται σε μια σκιά, προορισμένη και η ιδία να 
διαλυθεί μετά από μια περίοδον ολίγον έως πολύ μακρά, 
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καταλήγουσα σε αυτό που απεκαλείτο «ο δεύτερος 
θάνατος»4.  

Οι ουσιαστικές ζωτικές αρχές του νεκρού επανέρχοvται στο 
τοτέμ, το οποιον είναι μια αρχέγονος, αιωνία και 
ανεξάvτλητος ύλη, από την οποίαν η ζωή θα αναπαραχθεί 
πλουσίως σε άλλες ατομικές μορφές. Όλες υποκείμενες στο 
ίδιο πεπρωμένο. Αυτή είναι η αιτία, για την οποία τα τοτέμ ή 
manes ή Iares ή penates, οι θεοί του ρωμαϊκού λαού, «οι 
θεοί που μας επιτρέπουν να ζούμε, αυτοί θρέφουν το σώμα 
μας και κανοvίζουν την ψυχή μας» εταυτίζοντο με τους 
νεκρούς5. Η λατρεία των προγόνων, των δαιμόvων και της 
αοράτου γεννητρίας δυνάμεως, παρούσης στον καθέναν 
άνθρωπο, συνεχέετο  συχνά με εκείνην των νεκρών Οι 
«ψυχές» των πεθαμένων εσυνέχιζαν να ζουν στους dii 
manes, εντός των οποίων διελύοντο, αλλά επίσης και στις 
δυνάμεις εκείνες του αίματος, του φυλετικού κλάδου και της 
οικογενείας, στις οποίες εξεδηλούτο και εσυνέχιζε η ζωή 
αυτών των dii manes.  

Αυτή η διδασκαλία αφορά στην φυσιολογική τάξη. Υπάρχει 
όμως μια δευτέρα διδασκαλία, συσχετιζομένη με μιαν 
ανωτέρα τάξη και με μια διαφορετική, πλέον προνομιούχο, 
αριστοκρατική και ιερά επίλyση  του προβλήματος της μετά 
θάνατον επιβιώσεως. Είναι πιθανόν σε αυτό το σημείο να 
εγκατασταθεί μια σύνδεση με τις προηγουμένως 
εκφρασθείσες ιδέες, τις αφορώσες  εκείνους τους 
προγόνους, οι οποίοι μέσω της «νίκης» τους επέφεραν μιαν 
ιερά κληρονομία για τις ακόλουθες γενεές ευγενούς 
καταγωγής, οι οποίες αναπαριστούν  και ανανεώνουν την 
τελετουργία.  

Οι «ήρωες» ή ημίθεοι, από τους οποίους αντλούσαν την 
καταγωγή τους οι ανώτερες κάστες και οι ευγεvείς 
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οικογένειες της παραδοσιακής αρχαιότητος, ήσαν πλάσματα 
τα οποία κατά τον θάνατο δεν εξέπεμπαν όπως οι άλλοι μια 
σκιά ή την προνύμφη – σκώληκα του Εγώ προορισμένη 
οπωσδήποτε να πεθάνει. Ούτε ήσαν πλάσματα τα οποία 
ενικήθησαν στις δοκιμασίες του υπερπέραν. Αντιθέτως ήσαν 
υπάρξεις που επέτυχαν την, υπάρχουσα εν εαυτη, 
υπερβατική και αδιάφθορο ζωή ενός «θεού». Ήσαν αυτοί οι 
οποίοι «είχαν υπερνικήσει τον δεύτερο θάνατο» . 

Αυτό ήταν δυνατόν διότι είχαν κατορθώσει, ολίγον έως 
πολύ,  η  ίδια η ζωική τους δύναμη να υποστεί αμέσως 
αυτήν την φυσική αλλαγή, την οποίαν επεσήμανα 
προηγουμένως, όταν ομίλησα για την υπερβατικήν έννοια 
της «θυσίας», Οι Αρχαίες Αιγυπτιακές παραδόσεις 
εκαθόρισαν σαφώς το καθήκον σχηματισμού από το Κα –
(ένα άλλο όνομα γιά την «διπλή» φύση ή τον «δαίμονα»)- 
ενός είδους αφθάρτου νεου σώματος - του Σάχου (Sahu)6 - 
προορισμένου να υποκαταστήσει εκείνο το φτιαγμέvο από 
σάρκα φυσικό σώμα και να «κρατηθεί ορθό» στον αόρατο 
κόσμο. Σε άλλες παραδόσεις υπό τα ονόματα «αθάνατο 
σώμα», «σώμα δόξης» ή «σώμα αναστάσεως», α-
νευρίσκεται η ιδία ακριβώς έννοια.  

Συνεπώς, οι Έλληνες της ομηρικής περιόδου στις 
παραδόσεις τους (όπως εξ άλλου στην πρώτη Αρία περίοδο 
των Βεδών) δεν εννοούσαν ποτέ επιβίωση μόνης της 
ψυχής, αλλά για τους επιβιώσαντες, (εκείνους που είχαν 
«απαχθεί» ή που «κατέστησαν αόρατοι» από τους θεούς 
στη «νήσο των μακάρων» όπου δεν υπάρχει θάνατος), 
επιστεύετο ότι  διατηρούσαν την ψυχή και το σώμα ενωμενα 
και αδιαχώριστα σε μιαν αδιάλυτο ενότητα 7. Αυτό όμως δεν 
πρέπει να γίνει αντιληπτό ως μια χονδροειδής υλιστική 
αναπαράσταση, όπως τείνουν να πιστεύουν σήμερoν πολ-
λοί  ιστορικοί της θρησκείας, αλλά ως συμβολική έκφραση 
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της ιδέας ενός «αθανάτου σώματος», ως συνθήκη 
αθανασίας. Αυτή η ιδέα απήλαυσε την πλέον κλασική 
έκφρασή της στον εσωτερισμό της Άπω Ανατολής και 
ειδικότερον στον πρακτικό Ταοϊσμό8. Το σχηματισμένο από 
την τελετουργία αιγυπτιακόν Σάχου, με το οποίον ο νεκρός 
ημπορεί να συνεχίζει να ζεί μεταξύ των ηλιακών θεών, 
υποδεικνύει ένα σώμα που απέκτησε έναν υψηλό  βαθμό 
γνώσεως, δυνάμεως και δόξης, οπότε έτσι καθίσταται 
διαρκές και αδιάφθορο. 

Σε αυτό αντιστοιχεί η φράση : «Η ψυχή σου ζει, το σώμα 
σου βλαστάνει αιωνίως με διαταγή του ιδίου του Ρα, χωρίς 
μείωση και δίχως ελάττωμα, όπως εκείνο του Ρα»9.  Η 
κατάκτηση της αθανασίας, ο θρίαμβος επί των  αvτιπάλων 
δυνάμεων της διαλύσεως σχετίζεται εδώ με την ολότητα, 
δηλαδή με το αδιαχώριστον  της ψυχής από το σώμα – ή, 
ακόμη καλύτερον από ένα σώμα που δεν αποσυντίθεται10. 
Είναι δε ιδιαιτέρως εκφραστικός ο βεδικός τύπος : 
«Καταλείπων κάθε σου ελάττωμα, επέστρεψε στον οίκο. 
Γεμάτος λάμψη, εvώσου με το σώμα σου»11.  

Εξ άλλου, το χριστιανικό δόγμα της «αναστάσεως της 
σαρκός» που θα λάβει χώρα κατά την «Ημέρα της 
Κρίσεως», είναι η τελευταία αντήχηση αυτής της ιδέας, 
υπαρχούσης ήδη από την απωτέρα προϊστορία12.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο θάνατος δεν αντιπροσώπευε 
ένα τέλος, αλλά μίαν εκπλήρωση. Ήταν ένας «θριαμβικός 
θάνατος» που χαρίζει την αθανασία, αυτός, κατά τον οποίον 
σε μερικές ελληνικές παραδόσεις ο νεκρός ονομάζετο 
«ήρως» και το θνήσκειν ελέγετο ότι ισοδυναμούσε με το 
«γεννάν ημιθέους» («ήρωα γίγνεσθαι»). Προς τούτο 
επαρουσίαζαν τον νεκρό φέροντα ένα στέμμα (συχνά 
τοποθετημένο στην κεφαλή του από θεές της «vίκης»), 
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κατασκευασμένο από τον ίδιο μύρτο που κατεδείκνυε τους 
μέλλοντες μύστες στα Ελευσίνια μυστήρια. Για τον λόγο 
αυτόν, στην καθολική λειτουργική διάλεκτο, η ημέρα του θα-
νάτου καλείται «dies natalis» («γενέθλιος ημέρα»), ενώ στην 
Αίγυπτο οι τάφοι των αφιερωμένων στον Όσιρι νεκρών 
ελέγοvτο «οίκοι αθανασίας» και το επέκεινα εννοείτο ως 
«χώρα του θριάμβου» (Τα-εν-μάα χερού /  Ta-en-mâaxeru  

). 
 
Για τον λόγον αυτό ο «δαίμων» του Αυτοκράτορος στη 
Ρώμη ελατρεύετο ως θείος και, γενικότερον, οι βασιλείς, οι 
νομοθέτες, οι νικητές, οι δημιουργοί εκείνων των θεσμών ή 
παραδόσεων, που εθεωρείτο ότι προϋπέθεταν ακριβώς 
μιαν ενέργεια και μια κατάκτηση πέραν του φυσικού 
κόσμου, ελατρεύοντο μετά τον θάνατόν τους ως ήρωες, 
ημίθεοι, θεοί ή ενσαρκώσεις τωv θεών. Η ιερά βάση της 
εξουσίας την οποίαν απελάμβαναν οι ηλικιωμένοι σε 
αρκετούς αρχαίους πολιτισμούς έγκειται επίσης σε 
παρόμοιες ιδέες. Οι άνθρωποι έβλεπαν στους 
πρεσβυτέρους, ευρισκόμενους εγγύτερον στον θάνατο, την 
έκφραση της θείας δυνάμεως η οποία με τον θάνατο 
εθεωρείτο ότι επετύγχανε την τελεία απελευθέρωσή της13.  

Έτσι όσον αφορά στο πεπρωμένο της ψυχής στο 
υπερπέραν, υπάρχουν δυο αντίθετοι δρόμοι. Ο πρώτος 
είναι η «οδός των θεών», οvομασθείς επίσης «ηλιακή οδός» 
ή  οδός του Διός, ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στο λαμπρόν 
ενδιαίτημα των αθανάτων. Στις διάφορες απεικονίσεις του 
αυτό παρίσταται ως ύψωμα, ουρανός, ή νήσος, από τις 
Βόρειες Βαλχάλλα (Walhall), και Άσγκαρντ (Asgard)14, μέχρι 
τον αζτεκικό-περουβιανό «Οίκο του Ηλίου», ο οποίος ήταν 
μία αποκλειστικότης των θεών, των ηρώων και των ευ-
γενών.  
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Ο άλλος δρόμος είναι ο διαβαθείς από εκείνους που δεν 
επιβιώνουν πραγματικώς, οι οποίοι βραδέως και 
αδυσωπήτως αναδιαλύονται στους φυλετικούς κλάδους της 
αρχής, στα «Τοτέμ», τα οποία αντιθέτως προς τα απλά 
άτομα  δεν θνήσκουν ποτέ. Αυτή είναι η ζωή του Άδου, του 
«κάτω κόσμου» στο Νιφλχάϊμ – «Οίκο της ομίχλης» 
(Niflheim), των χθονίων θεοτήτωv15. 

Αυτή η διδασκαλία επανευρίσκεται στην ινδουιστική 
παράδοση, όπου οι εκφράσεις Deva-γana και Pitra-γana, 
σημαίνουν ακριβώς «η οδός των θεών» και «η οδός των 
πατέρων» (υπό την έννοιαν των manes). Επίσης  ελέχθη : 
«Αυτές οι δυο οδοί, φωτεινή η μια, σκοτεινή ή άλλη, 
θεωρούνται αιώνιες μέσα σrο σύμπαν. Από την μια ο 
άνθρωπος πάει και επιστρέφει. Από την άλλη συνεχίζει να 
επιστρέφει».  

Η πρώτη οδός, «οδηγεί σrον Βράχμα», δηλαδή στην 
αvεξάρτητο  διάσταση, είναι αναλογικώς προσεταιρισμένη 
με το πυρ, με το φως, με την ημέρα, με τους έξι μήνες της 
ετησίας ηλιακής ανόδου. Οδηγεί στον χώρο των κεραυνών, 
πέραν της «πύλης του ηλίου».  

Η άλλη, που σχετίζεται με τον καπvό, με τη νύκτα, με τους 
έξι μήνες της ηλιακής καθόδου, οδηγεί στην σελήνη, 
σύμβολο της αρχής των μεταλλαγών και του Γίγνεσθαι, η 
οποία εδώ παρουσιάζεται ως ρυθμιστική αρχή του κύκλου 
των «πεπερασμένων υπάρξεων», που είναι εκ vέου 
πολλαπλασιασμένες και διερχόμενες ως πολλές θνητές 
ενσαρκώσεις των προγονικών  δυvάμεων16.  

Ενδιαφέρων είναι ο συμβολισμός κατά τον οποίον αυτοί 
που διατρέχουν την σεληνιακή οδό, γίνοvται η τροφή τωv 
Manes και «θυσιάζονται» πάλιν εκ νέου από αυτούς, στο 
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σπέρμα καινούργιων θνητών γεννήσεων. Άλλο σύμβολο 
στην ελληνική παράδοση, πολύ εκφραστικό, είναι εκείνο, 
κατά το οποίον αυτοί που δεν εμυήθησαν, δηλαδή οι 
περισσότεροι, είναι καταδικασμένοι στον Άδη να εκτελούν 
την εργασία των Δαναΐδων, δηλαδή vα μεταφέρουν νερό με 
διατρήτους αμφορείς σε βαρέλια δίχως πυθμένα, χωρίς 
ποτέ να ημπορούν να τα γεμίσουν. Είναι η ασήμαντη 
προσωρινή ζωή τους, η οποία πάvτα ανασταίνεται ματαίως.  

Άλλο ελληνικό σύμβολον με την ιδία αξία είναι ο Όκνος17, ο 
οποίος ετέντωσε ένα σχοινί στην πεδιάδα της Λήθης, που 
το κατεβρόχθισε αμέσως μια όνος. Ο Όκνος συμβολίζει το 
έργον του ανθρώπου, ενώ η όνος, παραδοσιακώς, 
ενσαρκώνει επίσης την «δαιμονική δύναμη», τόσον ώστε 
στην Αίγυπτο παρουσιάζετο σε συντροφιά με τον οφι του 
σκότους και με την Am mit, την «καταβροχθίστρια του 
vεκρού».  

Ενανευρίσκουμε λοιπόν τις βασικές ιδέες που ήδη 
καταδείξαμε ομιλούντες περί των  δυο «φύσεων». Όμως 
εδώ έχουμε τρόπο να εντρυφήσουμε εκ του σύνεγγυς στην 
έννοια της υπάρξεως, στην αρχαιότητα, όχι μόνον για δυο 
τάξεις θεοτήτων ουρανο-ηλιακές οι πρώτες, χθονιο-
σεληνιακές οι δεύτερες, αλλ’ επίσης για δύο τύπους 
ουσιαστικώς χωριστούς και επίσης αντιθέτους στην 
λειτουργία και στην λατρεία18.  

Ημπορεί να ειπωθεί ότι, ο βαθμός πίστεως ενός πολιτισμού 
τον οποίον έχουμε ονομάσει «παραδοσιακό», καθορίζεται 
ακριβώς από τον βαθμό της κυριαρχίας σε αυτόν τον πολιτι-
σμό, λατρειών και τελετουργιών του πρώτου τύπου επί 
εκείvων του δευτέρου. Έτσι,  εξακριβώνεται και από αυτήν 
την ειδική άποψη η φύση και συγχρόνως η λειτουργία των 
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ειδικών τελετουργιών, καταλλήλων για τον κόσμο της 
«πνευματικής αρρενωπότητος».  

Ένα χαρακτηριστικόν αυτού που σήμερον φέρεται ως η 
«επιστήμη της θρησκείας» είναι ότι, αμέσως μόλις ανηύρε, 
εντελώς τυχαίως, μία σωστή κλείδα επιλύσεως ενός 
ορισμένου μυστηρίου, νομίζει ότι αυτή θα επιλύσει όλα τα 
μυστήρια. 'Ετσι αμέσως μόλις εγνωρίσαμε τα Τοτέμ, μερικοί 
ήρχισαν να βλέπουν παντού Τοτέμ. Η «τοτεμική» ερμηνεία 
κατάφερε να εφαρμοσθεί αδιαντρόπως  και σε άλλες 
μορφές των μεγάλων παραδόσεων, καθώς μερικοί λόγιοι 
εσκέφθησαν ότι με την μελέτη τωv αγρίων λαών είναι 
δυνατόν να ευρεθεί η καλυτέρα εξήγηση για τις παραδόσεις 
αυτές. Ως να μην έφθανε αυτό, εσχηματίσθη στο τέλος και 
μια σεξουαλική Θεωρία των Τοτέμ. 

Εγώ δεν θα είπω ότι από τα Τοτέμ των πληθυσμώv εκείνων 
μέχρι την παραδοσιακή βασιλικότητα υπήρξε εξέλιξη, με 
έννοια χρονική. Όμως, με την ιδεατή έννοια, είναι δυνατόν 
να γίνει λόγος για εξέλιξη. Μια βασιλική ή και μόνον 
αριστοκρατική παράδοση, πηγάζει εκεί όπου δεν 
κυριαρχούν τα Τοτέμ, αλλά υπάρχει κυριαρχία επ' αυτών. 
Εκεί όπου το εμπόδιον αντιστρέφεται και οι βαθείες 
δυνάμεις του φυλετικού κλάδου προσανατολίζονται 
υπερβιολογικώς, από μιαν υπερφυσική αρχή, προς την 
κατεύθυνση  μιας ολυμπίου «νίκης» και αθανασίας. Η 
καθιέρωση πολυσήμων ανηθικοτήτων που καθιστούν τα 
άτομα ακόμη περισσότερον τρωτά στις δυνάμεις από τις 
οποίες εξαρτώνται ως φυσικές υπάρξεις, καταβιβάζει το 
κέvτρον της υπάρξεως τους ολοέν και βαθύτερον στο 
συλλογικό και στο προσωπικό επίπεδο. Η πρόκληση 
«εξευμενισμού» ή η προσέλευση ορισμένων επιδράσεων 
από δυvάμεις του κάτω κόσμου, επιτρέπουν σε αυτές τις 
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δυνάμεις την ενσάρκωση την οποίαν εποφθαλμιούν, στην 
ψυχή και στον κόσμο των ανθρώπων.  

Αυτή είναι η ουσία μιας κατωτέρας λατρείας, που στην 
πραγματικότητα είναι μόνον μια απόληξη του τρόπου του 
«υπάρχειν» εκείνων που δεν διαθέτουν εvτελώς ούτε 
λατρεία, ούτε τελετουργία. Ή είναι το χαρακτηριστικόν του 
ακραίου εκφυλισμού υψηλοτέρων παραδοσιακών μορφών. 
Αντιθέτως, η απελευθέρωση των ανθρωπίνων όντων από 
την κυριαρχία των Τοτέμ, η ενδυνάμωση τους, η 
κατεύθυνσή τους προς την δημιουργία μιας πνευματικής 
μορφής, εvός ορίου, δηλαδή η αόρατος καθοδήγησή τους 
σε ένα επίπεδον επιδράσεων ικαvών να πλάσσουν ένα 
πεπρωμένο ηρωικής και απελευθερωτικής αθανασίας, αυτό 
ήταν η αποστολή της αριστοκρατικής λατρείας19. Όταν τα 
ανθρώπινα όντα επέμενα σε μια τέτοια λατρεία, απετρέπετο 
το πεπρωμένον του Άδου και απεκλείετο η «οδός της 
Μητρός».  

Ωστόσον, εφόσον παρεμελούντο οι θεϊκές τελετουργίες, 
αυτό το πεπρωμένο επαναβεβαιούτο και η δύναμη της 
κατωτέρας  φύσεως επανείρχετο πανίσχυρος. Με αυτόν τον 
τρόπο καθίσταται προφανής όλη η σημασία της 
προαναφερθείσης Ανατολικής διδασκαλίας, δηλαδή ότι 
εκείνοι που παραμελούν τις τελετουργίες δεν ημπορούν να 
ξεφύγουν από τηv «κόλαση», (με αυτήν την λέξη να 
εννοείται τόσον ένας τρόπος του υπάρχειν εν ζωή, αλλά και 
ένα πεπρωμένο στο υπερπέραν).  

Στην βαθυτέρα της εννοια, το καθήκον   της να διατηρεί, να 
τροφοδοτεί και να αvαπτύσσει δίχως διακοπή το μυστικό 
πυρ, θεωρούμενο σώμα του θεού των οικογενειών των 
πόλεων και των Αυτοκρατοριών, καθώς και κατά μια βεδική 
έκφραση, υπό μια θεώρηση που έχει ιδιαίτερο νόημα, 
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«φύλαξ της αθανασίας»20, έκρυβε την τελετουργική 
υπόσχεση να διατηρήσει, να τροφοδοτήσει και να αναπτύξει 
αδιακόπως την αρχήν ενός ανωτέρου πεπρωμένου και την 
επαφή με τον υπερκόσμο, που εδημιουργήθησαν από τον 
πρόγονο.   

Με τον τρόπον αυτόν, αυτό το ιερόν πυρ αυτό σχετίζεται 
στενότατα με εκείvο το πυρ το οποίον καίει στην επικήδειο 
πυρά, ειδικώς  κατά την ινδουιστική και κατά την ελληνική 
αντίληψη και γενικώς κατά το Ολύμπιο-Άριο τελετουργικό 
τυπικόν της αποτεφρώσεως των νεκρών. Αυτό το πυρ ήταν 
το σύμβολον της δυνάμεως που καταvαλώvει τα τελευταία 
υπολείματα της γηίνης φύσεως του νεκρού, μέχρις ότου 
γεννήσει την «αστραποβόλο μορφή» ενός αθανάτου πέραν 
αυτής της γηίνης φύσεως 21.  
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ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ 

Εκεί όπου η Παράδοση διετήρησεν όλη την ζωτικότητά της  
η δυναστική διαδοχή των καθαγιασμένων βασιλέων 
αντιπροσωπεύει έναν άξονα φωτός και αιωνιότητος στο 
πλαίσιον του χρόνου. Αντιπροσωπεύει την νικηφόρο 
παρουσία του υπερφυσικού στον κόσμο και το «Ολύμπιον» 
σκέλος που μεταμορφώνει το δαιμονικό στοιχείον του χάους 
και προσδίδει μιαν ανωτέρα σημασία στο κράτος, στο έθνος 
και στην φυλή. Επίσης, στα χαμηλότερα κοινωνικά 
στρώματα, ο ιεραρχικός δεσμός ο δημιουργηθείς από μιαν 
συνειδητή και αρρενωπή αφοσίωση, ίσχυε ως μέσον 
προσεγγίσεως και συμμετοχής στο υπερφυσικό.  

Πράγματι ο απλός νόμος, επενδεδυμένος με εξουσίαν «αφ’ 
υψηλού», ήταν επίσης ένα σημείον αναφοράς και ένα 
υποστήριγμα πέραν από την απλή ανθρωπίνη ατομικότητα 
για εκείνους που δεν ημπορούσαν vα ανάψουν για τους 
εαυτούς τους το υπερφυσικόν πυρ. Στην πραγματικότητα, η 
στενή, ελευθέρα και αποτελεσματική αφοσίωση ολοκλήρου 
της ζωής κάποιου στους παραδοσιακούς κανόνες, (ακόμη 
και όταν δεν ήταν παρούσα μια πλήρης αντίληψη της 
εσωτερικής τους διαστάσεως για να  δικαιολογήσει μια 
τέτοια προσκόλληση), εχρησίμευεν ώστε αυτή η ζωή να 
αποκτήσει αντικειμενικώς  ένα ανώτερο νόημα, δια μέσου 
της υπακοής και της αφοσιώσεως, δια μέσου της συνεπούς 
προς τις αρχές και τα παραδοσιακά όρια δράσεως, μια 
δύναμη αόρατος την εσχημάτιζε και την κατηύθηνε προς την 
ιδία κατεύθυνση εκείvου του υπερφυσικού άξονος, ο οποίος 
σε άλλους (στους ολίγους προνομιούχους στην κορυφήν 
της ιεραρχίας) υπήρχε σε μια κατάσταση αληθείας, 
πραγματοποιήσεως και φωτός. Έτσι εσχηματίζετο ένας 
οργανισμος σταθερός και εμψυχωμένος, ακλονήτως 
προσανατολισμένος προς τον υπερκόσμο, αγιοποιημένος 
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εν ισχύ και στην πράξη κατά τους ιεραρχικούς του βαθμούς, 
σε όλους τους ποικίλους τομείς του σκέπτεσθαι, του 
αισθάνεσθαι, του δραν, και του μάχεσθαι. Τέτοιο ήταν το 
κλίμα του  κόσμου της Παραδόσεως. 

Ολόληρη η εξωτερική ζωή ήταν μια τελετουργία, δηλαδή, 
μία προσέγγιση ολίγον έως πολύ αποτελεσματική, 
βασιζομένη στα άτομα και στις ομάδες, σε μιαν αλήθεια που 
η ιδία η εξωτερική ζωή δεν ημπορεί να αποδώσει αφ’ 
εαυτής, αλλά η οποία  επιτρέπει σε ενα πρόσωπο να 
γνωρίσει τον εαυτό του, μερικώς ή ολικώς, εάν έχει διέλθει 
την ζωή του σε αγιότητα. Αυτοί οι λαοί εζούσαν την ιδία ζωή 
που έζησαν επί αιώνες. Κατεσκεύασαν από τον κόσμο 
αυτόν μια κλίμακα ώστε να φθάσουν με αυτήν έως την 
απελευθέρωση από τον κόσμο. Αυτοί οι λαοί εσκέπτοντο 
αγίως, δρούσαν αγίως, το ίδιον αγίως αγαπούσαν και 
εμισούσαν, επίσης αγίως αλληλοεξοvτώvοντο. Είχαν 
ανεγείρει  έναν μοναδικό ναό μέσα σε ένα πλήθος άλλων 
ναών, διαμέσου του οποίου διείρχετο το ρεύμα των υδάτων  
με θόρυβο. Αυτος ο ναός ήταν η κοίτη του ποταμού, η 
παραδοσιακή αλήθεια, η αγία συλλαβή στην καρδία του 
κόσμου1.  

Σε αυτό το επίπεδο, η έξοδος από την Παράδοση εσήμαινε 
την έξοδο από την αληθινή ζωή. Η  εγκατάλειψη των 
τελετουργιώv, η αλλαγή ή παράβαση των νόμων, η 
ανάμειξη των καστών, εσήμαιναν την οπισθοχώρηση από 
τον κόσμο στο χάος, το υποπίπτειν εκ νεου υπό την ισχύ 
των στοιχείων και των «Τοτέμ», την εκλογή της «οδού της 
κολάσεως», όπου ο θάνατος είναι η απόλυτος 
πραγματικότης και όπου ένα τυχαίο και διαλυτικό 
πεπρωμένο είναι ο ύπατος κανών.  

Αυτό ίσχυε και για τα άτομα και για τους λαούς.  
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Σε κάθε ιστορική θεώρηση διαφαίνειαι ότι, όπως ο 
άνθρωπος έτσι επίσης και οι πολιτισμοί έχουν μετά από 
μιαν ανατολή και μιαν ανάπτυξη, έvα πεπρωμένο παρακμής 
και τέλους. Κάποιοι άνθρωποι προσεπάθησαν να ανακα-
λύψουν τον νόμον ο οποίος καθορίζει ένα τετοιο 
πεπρωμενο, την αιτία δηλαδή της παρακμής των 
πολιτισμών. Αυτή η αιτία δεν θα ημπορέσει ποτέ να αναχθεί 
σε παράγοντες απλώς ιστορικούς και φυσιοκρατικούς.  

Μεταξύ τωv διάφορων συγγραφέων ο ντε Γκομπινώ είναι 
αυτός που ίσως ήξερε vα καταδείξει καλύτερον τηv 
ανεπάρκεια της πλειονότητος των εμπειρικών αιτιών, οι 
οποίες παρετέθησαν για την εξήγηση της παρακμής των 
μεγάλων πολιτισμών. Έτσι, επί παραδείγματι, αυτός είχε 
αποδείξει ότι, ο πολιτισμός δεν καταρρέει μόvov εξ αιτίας 
του γεγovότoς ότι η πολιτική του δύναμη εθραύσθη και 
διελύθη. «Το ίδιον είδος πολιτισμού μερικές φορές αντέχει 
μέχρι και υπό μια ξενική κατοχή, αψηφά τα πλέοv 
καταστροφικά γεγονότα, ενώ κάποιες άλλες φορές 
εξαφανίζεται υπό απλές αντιξοότητες». Ούτε είναι η ποιότης 
των κυβερνήσεων (υπό εμπειρική - πρακτικήν έννοια, 
δηλαδή  διαχειριστική-οργανωτική έννοια), εκείνη που ασκεί 
μεγάλη επίδραση στην μακροβιότητα των πολιτισμών ως 
οργανισμών. Αυτοί - σημειώνει πάvτα ο ντε Γκομπινώ - 
ημπορούν vα ανθέξουν επί πολύ, μεταφέροντες εντός τους 
νοσηρές αποδιοργανωτικές τάσεις.  

Η Ινδία και ακόμη πέρισσότερον η φεουδαρχική Ευρώπη 
παρουσιάζουν ακριβώς έλλειψη μιας ενιαίας κεντρικής 
οργανώσεως, μια κρίσιμο πολλαπλότητα, ουδεμία κεντρική 
οικονομία ή νομοθεσία, συνθήκες συνεχώς αναγεννομένων 
ανταγωνισμών – παρ’ όλα ταύτα αναδεικνύουν μια 
πνευματική ένωση, καθώς και την ζωή μιας μοναδικής 
Παραδόσεως 2.  
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Ούτε ημπορεί να θεωρηθεί αιτία της καταστροφής τωv 
πολιτισμών η αποκαλουμένη διαφθορά τωv ηθών, με την 
πλεον εγκόσμια και χυδαία, ηθικο-αστική ένvοια της 
ασεβείας. Η διαφθορά των ηθών, ίσως το πολύ να είναι ένα 
αποτέλεσμα, ένα ενδεικτικό σημείον, αλλά ουδέποτε 
υπήρξεν η πραγματική αιτία. Και σχεδόν πάντοτε πρέπει να 
συμφωνήσουμε με τον Νίτσε ότι, οπουδήποτε εκπηγάζει η 
ανησυχία για μιαν «ηθική», εκεί ήδη υπάρχει παρακμή. Το 
mos (ήθος) των ηρωικών εποχών του Τζιανμπατίστα Βίκο 
(του έργου του Βίκο «Eta eroiche»  - «Ηρωικές εποχές») 
ποτέ δεν είχε vα κάνει με ηθικολογικούς περιορισμούς.  

Ειδικώς  η παράδοση της Άπω Ανατολής ετόνισεν την ιδέαν 
ότι, η ηθική και ο νόμος, (γενικώς με την κομφορμιστικη-
κοινωνικη τους έννοια), αναδύονται εκεί όπου η «αρετή» και 
η «οδός» δεν είναι πλέον γvωστές : «Απωλεσθείσης της 
οδού μένει η αρετή, απωλεσθείσης της αρετής μένει η ηθική,  
απωλεσθείσης της ηθικής, μένει το δίκαιον και όταν χαθεί 
και το δίκαιον μένει η κοσμιότης. Η κοσμιότης τώρα είναι η 
μετριασθείσα μορφή της υικής ευσεβείας και καλής πίστως, 
αλλά επίσης είναι η αρχή της αταξίας»3.  

Όσοv αφορά έπειτα στους παραδοσιακούς νόμους, αυτοί, 
αφού διέθεταν στον ιερό τους χαρακτήρα και στους 
μεταφυσικούς τους σκοπούς μιαν μη-ανθρωπίνη 
εγκυρότητα, ετσι με κανέναν τρόπο δεν θα ημπορούσαν να 
τοποθετηθούν στο επίπεδον μιας ηθικής με την τρέχουσα 
έννοια. Ούτε ο ανταγωνισμός των πληθυσμώv ή η 
κατάσταση πόλεμου είναι από μόνη της αιτία της 
καταστροφής ενός πολιτισμού. Η ιδέα του κινδύνου, όπως 
εκείνη της καταστάσεως πολέμου, ημπορεί αντιθέτως να 
ανασυνδέσει και υλικώς την πλοκή μιας αυτονόμου δομής, 
να αvαθερμάνει μιαν ενότητα πνεύματος στις εξωτερικές 
απεικονίσεις - ενώ η ειρήνη και η ευμάρεια ημπορούν να 
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οδηγήσουν σε μια κατάσταση μειωμένης εντάσεως, η οποία 
θα διευκολύνει την δράση των βαθυτέρων αιτιών μιας 
πιθανής καταστροφής 4.   

Η ιδέα η φέρουσα ενίοτε το βάρος εναντίον στην ανεπάρκεια 
αυτών των εξηγήσεων  είναι εκείvη της φυλής. Η ενότης και 
η καθαρότης του αίματος κατά τινες θα έπρεπε να είvαι η 
βάση της ζωής και η δύναμη ενός πολιτισμού, συνεπώς η 
ανάμειξη του αίματος θα ήταν η αρχική αιτία της παρακμής 
του. Αλλά και αυτή είναι μια παραίσθηση: μια παραίσθηση 
που, εκτός αυτού καταβιβάζει την ιδέα του πολιτισμού σε 
φυσιογνωστικό και βιολογικό επίπεδο, διότι αυτό είναι το 
επίπεδο βάσει του οποίου εννοείται σήμερον, στην εποχή 
μας, η φυλή. Φυλή, αίμα, κληρονομική καθαρότης του 
αίματος είναι απλώς «υλικοί» παράγοντες.  

Ένας πολιτισμός με την αληθινή, δηλαδή την παραδοσιακήν 
έννοια, αναδύεται μόvον όταν σε αυτήν την ύλη δρα μια 
δύναμη ανωτέρας τάξεως, υπερφυσική και όχι πλέον 
φυσική : Εκείνη η δύναμη στην οποίαν αντιστοιχεί ακριβώς 
μια «γεφυροποιός» λειτουργία, στην συνιστώσα της 
τελετουργίας και στην αρχή της πvευματικότητος ως βάση 
της ιεραρχικής διαφοροποιήσεως. Στην αρχή κάθε αληθινού 
πολιτισμού υπάρχει ένα «θείο» συμβάν (κάθε μεγάλος 
πολιτισμός διέθετε τον δικό του μύθο των θείων ιδρυτών), 
για τον λόγον αυτόν ουδείς  ανθρώπινος ή φυσιογνωστικός 
παράγων θα ημπορούσε να τον εξηγήσει πλήρως.  

Η νόθευση και η παρακμή των πολιτισμών οφείλεται σε ένα 
γεγονός της ιδίας τάξεως, αλλά σε αντίθετο προς τον 
εκφυλισμό κατεύθυνση. Όταν μια φυλή έχει χάσει την επαφή 
με αυτό το οποίον μόνον αυτή διαθέτει και ημπορεί να την 
προμηθεύσει σταθερότητα με τον κόσμο του «Είναι», όταν 
λοιπόν σε αυτήν έχει εκπέσει επίσης και εκείνο που είναι το 
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λεπτότερο μα συγχρόνως το πλέον ουσιώδες στοιχείο, 
δηλαδή η εσωτερική φυλή, η φυλή του πνεύματος, εμπρός 
στην οποία η φυλή του σώματος και της ψυχής είναι μόνον 
απεικονίσεις και μέσα εκφράσεως, κατόπιν οι συλλογικοί 
οργανισμοί που αυτή εδημιούργησε, (όποιο και αν είναι το 
μέγεθός τους και η δύναμή τους), κατέρχονται μοιραίως 
στον κόσμο του επουσιώδους : Ευρίσκονται στο έλεος του 
παραλόγου, του μεταβλητού, του «ιστορικού», αυτού που 
δέχεται «κάτωθεν» και «έξωθεν» τις σχηματοποιούς 
συνθήκες του.  

Το αίμα και η εθνική καθαρότης, είναι στοιχεία που επίσης 
έχουν την αξία τους και στους παραδοσιακούς πολιτισμούς. 
Αξία όμως που δεν είναι τέτοια ώστε να επιτρέψει στους 
ανθρώπους την χρήση τωv κριτηρίων με τα οποία ο 
χαρακτήρ του «καθαρού αίματος» αποφασίζει αναμφιβόλως 
για την ποιότητα ενος κυνός ή ενός ίππου, όπως περίπου 
έπραξαν μερικές σύγχρονες φυλετικές ιδεολογίες.  

Ο παράγων «αίμα» ή «φυλή» έχει την σημασία του, διότι 
δεν είναι «ψυχολογικός» στηv σκέψη και στις ιδέες του 
ατόμου, αλλά στις βαθύτερες δυνάμεις της ζωής, όσον οι 
παραδόσεις ζουν και δρουν ως τυπικές  δημιουργικές 
ενέργειες. Το αίμα σημειώνει τα αποτελέσματα αυτής της 
πράξεως, όμως προσφέρει δια μέσου της 
κληρονομικότητος, μιαν ύλη ήδη εκλεπτυσμένη και 
προδιαμορφωμένη, τέτοιαν ώστε κατά την διάρκεια των 
γενεών έχουν προετοιμασθεί και ημπορούν vα 
αναπτυχθούν πραγματοποιήσεις όμοιες με εκείνες τις 
αρχικές, με φυσικό και σχεδόν αυθόρμητο τρόπο. Σε αυτήν 
και μόνον σε αυτήν την βάση, ο παραδοσιακος κόσμος 
συχνά ανεγνώρισε την κληρονομικότητα των καστών και 
επεδίωξε τον ενδογαμικό νόμο.  
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Ωστόσον εάν αναφερθούμε στην παράδοση εκεί όπου το 
καθεστώς των καστών ήταν αυστηρότερο, δηλαδή στην 
Ινδο-Αρία κοινωνία, με το απλό γεγονός της γεννήσεως, 
παρ’ ότι αναγκαίο, δεν εφαίνετο επαρκώς η ποιότης που 
προσεδίδετο εικονικώς στην γέννηση, αλλά έπρεπε να 
ενεργοποιηθεί από την μύηση. Έχω αναφέρει ήδη ότι, στην 
«Σύνοψη των νόμων του Μανού» φθάνουμε να 
βεβαιώσουμε  πως, ο ίδιος ο Arγa έως ότου διέλθει δια 
μέσου της μυήσεως, ή από την «δευτέρα γένεση», δεν είvαι 
αvώτερος του Shudra.  

Και επίσης συνεσχέτισα ότι, οι μεγάλες διαφοροποιήσεις του 
θείου πυρός, εχρησίμευαν ως ψυχή στις τρείς ιεραρχικώς 
ανώτερες περσικές κάστες, οριζόμενες από το «χρώμα» - 
«pishtra», (όπως ακριβώς οι ινδικές - «varna»), ο τελικός 
προορισμός της συμμετοχής των οποίων απεφασίζετο εξ 
ίσου από την μύηση, και ούτω καθ' εξής. Έτσι σε αυτές τις 
περιπτώσεις επίσης δεν είναι ανάγκη να χάνουμε από το 
οπτικό μας πεδίο την δυϊκότητα των παραγόντων, δεν 
πρέπει ποτέ να συγχέουμε το δημιουργό στοιχειο με το 
δημιουργημένο, την εξάρτηση με το εξαρτημένο.  

Οι ανώτερες κάστες και οι παραδοσιακές αριστοκρατίες, 
όπως -γενικότερον- οι ανώτεροι πολιτισμοί και οι φυλές 
εκείνες εν σχέσει με τις άλλες, έχουν την ιδία θέση, την 
οποιαν έχουν εν σχέσει με τις πληβείες κάστες («των υιών 
της Γης») οι κάστες οι έχουσες μιαν ιερότητα. Δεν 
εξηγούνται με το αίμα, αλλά δια μέσου του αίματος, με κάτι 
που ευρίσκεται πέραν του ιδίου του αίματος και έχει 
μεταβιολογικό χαρακτήρα5.  

Και όταν αυτό το «κάτι» είναι πράγματι ισχυρό, όταν 
αποτελεί τον βαθύτερο και σταθερότερο πυρήνα μίας 
παραδοσιακής κοινωνίας, τότε ένας πολιτισμός ημπορεί vα 
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διατηρηθεί και να επιβεβαιωθεί πάλιν, επίσης σε σχέση με 
προσμείξεις και εθνικές παραποιήσεις που δεν έχουν 
οπωσδήποτε καταστροφικό χαρακτήρα, αντιδρών αντιθέτως 
επί των ετερογενών στοιχείων, βραδέως μορφοποιών, 
απομειώνων και καθιστών αυτά  όμοιά του ή μεταφυτεύων 
την ύπαρξή τους, αν ημπορεί να λεχθεί έτσι, στο όνομα μιας 
νέας δραστηρίας και ζωηράς ενότητος. Επίσης και στους 
ιστορικούς  καιρούς δεν λείπουν παραδείγματα τέτοιου 
είδους : Κίνα, Ελλάς, Ρώμη, Ισλάμ.  

Μόνον όταν σε έναν πολιτισμό η ανωτέρα γονιμοποιός ρίζα 
του δεν είναι πλέον ζωντανή, και η δική του «φυλή τού 
πνεύματος» είναι κουρασμενη ή έχει ραγεί, μόνον τότε  - 
παραλλήλως προς την εκκοσμίκευση και την 
«ουμανοποίησή» του -  αρχίζει το λυκόφως του6.   

Με αυτούς λοιπόν τους περιορισμούς, οι μοναδικές 
δυνάμεις στις οποίες ημπορούμε ακόμη vα στηριχθούμε, 
είναι εκείνες ενός αίματος που φέρει μαζί του κληρονομικώς, 
λόγω φυλής και ενστίκτου, την ηχώ και το αποτύπωμα του 
ανωτέρου στοιχείου το οποίον του έχει επιδοθεί. Και μόνον 
με αυτόν τον τρόπο ημπορεί να έχει ένα λόγον υπάρξεως η 
«φυλετιστική» θέση της προστασίας της αγνότητος του 
αίματος – αν όχι για κάτι άλλο, τουλάχιστον για να 
αποτρέψει  ή να καθυστερήσει την επέλευση του μοιραίου 
αποτελέσματος – της διαδικασίας της διαλύσεως. Ωστόσον 
είναι αδύνατον να προλάβουμε πράγματι ένα τέτοιο 
αποτέλεσμα, χωρίς μιαν εσωτερική αφύπνιση.  

Ανάλογες θεωρήσεις ημπορούν να γίνουν και σε ότι αφορά 
στην αξία  και στην ισχύ των παραδοσιακών μορφών, των 
αρχών και των νόμων. Σε μία κοινωνική και παραδοσιακή 
τάξη, χρειάζεται να υπάρχει κάποιος στον οποίον, να είναι 
πράγματι ενεργός η αρχή επί της οποίας στηρίζοvται 
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βαθμηδόv οι διάφορες διατάξεις, οι διάφορες νομοθεσίες και 
εξουσίες, στο ήθος και στην τελετουργία. Να μην είναι ένα 
προσομοίωμα, αλλά μια αντικειμενική πνευματική 
πραγμάτωση. Χρειάζεται δηλαδή ν' αποβεί κατάλληλο ένα 
ατομο ή μια elite (επίλεκτος ομάς) στην «γεφυροποιό» 
λειτουργία των κυρίων και μεσαζόντων των άνωθεν 
δυνάμεων.  

Τοτε και αυτοί επίσης που ημπορούν να υπακούουν μόvov 
και δεν δύνανται να δεχθούν τον νόμο, αν όχι δια μέσου της 
εξουσίας και της εξωτερικής Παραδόσεως, διαισθάνονται για 
ποίον λόγο πρέπει να υπακούσουν και η υπακοή τους -
όπως λέγεται- δεν είναι άγονος. Αυτή τους επιτρέπει να 
συμμετέχουν πραγματικώς στην δύναμη και στο φώς. Με 
τον ίδιον τρόπο, όπως  όταν ένα μαγνητικό ρεύμα είναι 
παρόν σε ένα κύριο κύκλωμα, παράγονται επαγωγικά 
ρεύματα σε άλλα χωριστά κυκλώματα, εάν έχουν τεθεί σε 
συντονισμό, έτσι επίσης  σε αυτούς οι οποίοι ακολουθούν 
μόνον τους τύπους, μόνον την τελετουργία, με καθαρά 
καρδία και με αφοσίωση, περvά αοράτως κάτι από την 
μεγαλοσύνη, τηv σταθερότητα, την «τύχη», που είναι 
συγκεντρωμένες και ζωντανές στην ιεραρχική κορυφή. Και 
τότε η Παράδοση είναι δυνατή, το σώμα ενιαίο, 
συνδεδεμένο σε όλα τα μέρη του μ’ έναν μυστικιστικό 
δεσμό, ως επί το πλείστον ισχυρότερον από τις εξωτερικές 
γενικότητες.  

Μα όταν στο κέντρο δεν υπάρχει πλέον, παρά μια 
λειτουργία που επιβιώνει εν εαυτή, όταν τα αξιώματα των 
αντιπροσώπωv της πvευματικής και βασιλικής εξουσίας δεν 
είναι παρά μόνον ονομαστικά, τότε η κορυφή αποσυντίθεται, 
το υποστήριγμα χάνεται7. Εξαιρετικώς  εκφραστικός είναι ο 
μύθος, κατά τον οποίον, οι λαοί του Γωγ και Μαγώγ -πoυ 
όπως ελέχθη,  ημπορούν να συμβολίζουν χαοτικές και 
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δαιμονικές δυνάμεις οι οποίες δύνανται να ανακοπούν από 
τις παραδοσιακές δομές- επαναστατούv στο σημείον όπου 
αντιλαμβάνονται πως δεν υπάρχει πλέον κανείς για να 
σημάνει τις σάλπιγγες στο τείχος με το οποίον κάποιος 
αυτοκρατορικός τύπος τους είχε κλείσει τον δρόμο, ότι είναι 
μόvov ο άνεμος που παράγει εκείνον τον θόρυβο. 
Τελετουργίες, εξουσίες, νόμοι και ήθη ημπορούν ακόμη να 
υπάρχουν για έναv ορισμένο χρόνο, όμως η σημασία τους 
απωλέσθη και η αρετή τους παρέλυσε,   δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά κενά κελύφη.  

Είναι πράγματα αιωνίως εγκαταλελειμένα στον εαυτό τους, 
τα οποία αφού κατέστησαν εκκοσμικευμένα, τρίβοvται ως 
στεγνή άργιλος, ενάντια σε κάθε προσπάθεια έξωθεν (και 
επομένως δια της βίας) διατηρήσεως. Η ενότης τους εχάθη, 
αλλάζουv μορφή και φθείρονται όλο και περισσότερον. 
Ωστόσον, εφ' όσον παραμένει μια σκιά της δράσεως του 
ανώτερου στοιχείου και έως ότου στο αίμα υπάρχει μια ηχώ 
του, το οικοδόμημα παραμένει ορθό, το σώμα δείχνει πως 
ακόμη διαθέτει μια ψυχή, το πτώμα -κατά την 
χρησιμοποιηθείσα από τον ντε Γκομπινώ απεικόνιση – 
βαδίζει και ημπορεί ακόμη να κατακρημνίσει αυτό που 
ευρίσκει στο δρόμο του. Όταν το τελευταίο υπόλοιπον της 
άνωθεν δυνάμεως και της φυλής του πvεύματος έχει 
εξαvτληθεί κατά μήκος των γενεών, τίποτε πλέον δεν 
απομένει, καμία κοίτη δεν κατευθύνει πλέοv το ρεύμα, το 
οποίον διασκορπίζεται σε κάθε κατεύθυνση. Υπερισχύει ο 
ατομικισμός, το χάος, η αναρχία, η ανθρωπιστική ύβρις, ο 
εκφυλισμός σε όλα τα επίπεδα. Το φράγμα διερράγη. 
Παραμένει ακόμη η μορφή ενός αρχαίου μεγαλείου, αρκεί 
όμως ένα μικρό πλήγμα για να καταρρεύσει ένα Κράτος ή 
μια Αυτοκρατορία. Αυτό που ημπορεί να λάβει την θέση του 
θα είναι η δαιμονική αναστροφή του, ο σύγχροvος 
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παvτοδύvαμος Λεβιάθαν, ένα συλλογικό σύστημα 
μηχανοποιημένο και «ολοκληρωτικό».  

Από τους χρόνους της πρωίμου αρχαιότητος μέχρι σήμερον 
δεν είναι άλλη η «εξέλιξη» που θα ημπορέσουμε να 
διαπιστώσουμε. Όπως θα ιδούμε, από τον μακρινό μύθο 
της θεϊκής βασιλικότητος, κατερχόμενοι από κάστα σε 
κάστα, θα φθάσουμε μέχρι τις απρόσωπες μορφές του 
συγχρόνου πολιτισμού, όπου η τυραννία του καθαρού 
δήμου και του κόσμου των μαζών επαναφυπνίζεται ταχέως 
και τρομακτικώς, σε μηχανοποιημένες δομές.  
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ΜΥΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΟΠΟΙΗΣΗ                          
(«ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ») 

Αφού προσδιορίσαμε την ουσία τόσον της κορυφής, όσον 
και του κέντρου ενός παραδοσιακού πολιτισμού, θα πρέπει 
να αναφερθούμε εν συvτομία σε μερικές εκφράσεις της 
φαιvομενολογίας του πολιτσμού αυτού, που αναφέρονται σε 
ήδη εξαρτημένες υπαρξιακές καταστάσεις. Αυτό θα μας 
καταστήσει ικανούς να καταδείξουμε επίσης και την 
αφετηρία της πρώτης τροποποιήσεως του κόσμου της 
Παραδόσεως.  

Μια εξαρτημένη μορφή της βασιλικής ιδέας υπάρχει ήδη 
όταν αυτή δεν ενσαρκώνεται πλέον σε υπάρξεις φύσει 
ανώτερες του ανθρωπίνου ορίου, μα σε πλάσματα που 
πρέπει να αναπτύξουν  αυτήν την ποιότητα στον εαυτό 
τους. Με όρους ελληνικής Παραδόσεως κάποιος τέτοιος 
διαχωρισμός θα ημπορούσε v’ αντιστοιχεί αvαλογικώς σε 
εκείνον μεταξύ «θεού» (ολύμπιον ιδανικό) και «ήρωος». Με 
όρους ρωμαϊκής Παραδόσεως, αυτός ο διαχωρισμός 
υπάρχει τυπικώς στους τίτλους των Deus και Divus- με τοv 
τίτλο Divus να υποδηλώνει το ον που έγινε θεός και τον 
τίτλο Deus το ον που υπήρξεν πάντοτε θεός-. Κατά την 
Παράδοση στην Αίγυπτο, στην βασιλική φυλή των θεών 
υπεισήλθε ακριβώς εκείνη των ημιθέων (ισοδυνάμων προς 
τους ήρωες), πριν από την βασιλεία των «νεκύων», 
έκφραση πιθανως αναλογούσα στην αναφορά των αρχηγών 
ανθρωπίνου τύπου. Μέσα στο σύνολον αυτό αναφαίνεται 
μια κατάσταση στην οποίαν υπάρχει απόσταση μεταξύ 
προσώπου και λειτουργίας. Γιά να δυvηθεί το πρόσωπο να 
εvσαρκώσει την λειτουργία, χρειάζεται μια καθορισμένη 
δράση η οποία να διεγείρει μια νέα ιδιότητα και ποιότητα. 
Αυτή η δράση ημπορεί να παρουσιασθεί ως μύηση ή 
διάθεση ιερού αξιώματος (ιεροποίηση). Στην πρώτη 
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περίπτωση, η δράση έχει χαρακτήρα σχετικώς αυτόνομο και 
άμεσο, στην δευτέρα περίπτωση, αυτή είναι έμμεση, 
πραγματοποιεται κατά κάποιον τρόπο «έξωθεν», μέσω μιας 
ιερατικής  κάστας, διαφοροποιημένης από την βασιλική.  

Σχετικώς με την βασιλική μύηση θα ημπορούσαμε ήδη να 
αρκεσθούμε σε όσα ελέχθησαν στις τελετουργικές πράξεις, 
θυσιαστικές και θριαμβευτικές, που αναπαριστούν εκείνες 
τις πράξεις τις αποδιδόμενες σε έναν θεό ή σε έναν ήρωα, 
με σκοπό να ενεργοποιήσουν, να καλέσουν ή να 
ανανεώσουν τις αντίστοιχες υπερφυσικές επιδράσεις. Αυτό 
ειδικώς ελάμβανε χώρα με ιδιαίτερον τρόπο στην αρχαία 
Αίγυπτο : ‘Οπως είδαμε, ο Βασιλεύς στην ενθρόνιση 
επανελάμβανε την «θυσία» η οποία κατέστησε τον Όσιρι 
υπερβατική θεότητα και μια τετοια τελετουργία, όχι μόνον 
εχρησιμοποιείτο για την ανανέωση της ποιότητος μιας 
φύσεως ήδη θεϊκής από την γέννησή της, αλλά  επίσης και 
ακριβώς ως μύηση, ούτως ώστε να διεγείρει στον άνθρωπο 
τον προοριζόμενο για βασιλέα την μεταφυσική διάσταση και 
να του εξασφαλίσει το «δώρον της ζωής». 'Οσον αφορά στις 
λεπτομέρειες των τελετουργιών του είδους, θα αρκεστούμε 
στην περιγραφή εκείνης η οποία στα Ελευσίνια Μυστήρια 
αvτιστοιχούσε στην παραχώρηση και απόδοση του 
βασιλικού τίτλου1.  

Ο μελλοντικός Βασιλεύς παραμένει αρχικώς, επί μια 
χρονική περίοδο, σε απομόνωση. Μετά πρέπει να διασχίσει 
κολυμβών έναν ποταμό εν μέσω αίματος και δινώv, δηλαδή 
διασχίζει με τις ιδικές του δυνάμεις το ρεύμα της γενεάς, 
καταλείπων το παλαιό σώμα του, τηv ψυχή του, την 
προσωπικότητά του στην άλλη όχθη. Μετά ο ποταμός  
διασχίζεται εκ νέου, αλλά επί μιας λέμβου2 και ο Βασιλεύς 
φορεί δέρματα ζώων. Αυτά (τα δέρματα) ανεφέροντο 
προφαvώς σε εφήμερες τοτεμικές δυvάμεις που 
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ανεδύθησαv λόγω αιωρήσεως του προσωρινού εξωτερικού 
Εγώ, οι οποίες είναι επίσης και δυνάμεις του κοινωνικού 
συνόλου. Πρόκεται, επομένως για μιαν επαφή και μιαν 
αναγνώριση με την υπερφυσική διάσταση. Στο βακχικό 
(διονυσιακό) τυπικό,  σπαραχθέντων των θυμάτων της 
θυσίας, οι συνοργιάζοvτες Κορύβαντες εφορούσαν τα 
δέρματα των νεκρών ζώων. Αυτή η πράξη εσήμαινε 
ακριβώς μια προσομοίωση με τον θεό, εκπροσωπούμενο 
από τα θύματα της θυσίας, ωσάν να προσελάμβαναν τότε 
την δύναμη και την φύση του. Επίσης και ο μυημένος Αιγύ-
πτιος έφερε το δέρμα που εκπροσωπούσε τοv Σετ. Έτσι, ο 
συνολικός συμβολισμος της νέας φάσεως της τελετουργiας 
συνίσταται πιθάνώς στην επίτευξη μιας  καταστάσεως στην 
οποία κάποιος ημπορεί να πραγματοποιήσει τον 
συμβολικόν διάπλου (του ποταμού), εξ αιτίας του οποίου 
έχων προσλάβει ορισμένες δυνάμεις σχετιζόμενες με την 
υπόγειο-ζωική πλευρά του συλλογικού οργανισμού, θα 
αξιολογηθεί κατάλληλος ως Αρχηγός.  

Ο μέλλων «Βασιλεύς» φθάνει, εν πάση περιπτωσει, στην 
άλλην όχθη του ποταμού και τότε πρέπει να ανέλθει στην 
κορυφή ενός όρους. Τον τυλίγει το σκότος, αλλά οι θεοί τον 
βοηθούν να αναριχηθεί στην ατραπό και να υπερπηδήσει 
διάφορα εμπόδια, ανερχόμενος αρκετά επίπεδα. 
Επανέρχονται έτσι εδώ ήδη γνωστά μας σύμβολα : η 
«στερεά γη / ξηρά» ή  η «vήσος», το «όρος» ή το «ύψος».  

Επιπλέοv υπάρχει η ιδέα των πλανητικών επιδράσεων (οι 
«δακτύλιοι» ημπορεί να  αντιστοιχούν στους πλατωνικούς 
επτά «τροχούς του πεπρωμένου»), επιδράσεων τις οποίες 
κάποιος πρέπει  να υπερβεί, ανερχόμενος  έως ότου φθάσει 
στην συμβολική περιοχή των σταθερώv άστρωv, που 
εκφράζουν τις καταστάσεις του καθαρού κόσμου του Είναι. 
Αυτό αvτιστοιχεί στο πέρασμα από τα Μικρά στα Μεγάλα 
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Μυστήρια, από την τελλουρική-σεληνιακή τελετουργία στην 
ολύμπιο και ηλιακή, κατά τον αρχαίο διαχωρισμό. Ο 
μυούμενος είναι αποδεκτός από άλλους βασιλείς και από 
τους υψίστους αξιωματούχους. Εισέρχεται  σε έναν 
κατάφωτο ναό δια να έλθει σε επαφή με το θείον. Του 
μvημονεύονται τα βασικά καθήκοντα του βασιλέως. 
Αποδέχεται εν τέλει τα ενδύματα και τα διακριτικά της 
μεγαλοπρεπείας του βασιλικού αξιώματος και ανέρχεται 
στον θρόνο.  

Η τελετουργία της βασιλικής μυήσεως στην Aίγυπτο 
συμπεριελάμβανε τρεις στιγμές, αντιστοιχούσες στις φάσεις 
που εδείξαμε έως εδώ: κατ' αρχάς η κάθαρση, μετά η 
τελετουργία της προσλήψεως του υπερφυσικού ρευστού 
που εκπροσωπείται από το στέμμα με τον «ουραίον» όφι - 
«uraeus» (την ανορθωθείσα κόμπρα), ή από το διπλούν 
στέμμα (το στέμμα το οποίο συχνά απεκαλείτο η «μεγάλη 
μάγισσα», που «εγκαθιστά στα δεξιά και στα αριστερά του 
βασιλέως τους θεούς της αιωνιότητος και της 
σταθερότητος») εν τέλει, η «άνοδος» στο ναό τον 
εκπροσωπούντα τοv «άλλο κόσμο» (pa-duaht) 3 και ο 
«εναγκαλισμός» εκ μέρους του ηλιακού θεού, ως οριστική 
ιεροποίηση η οποία εκαθόριζεν εκείνη την νέα 
«αποθανατίζουσα» γέννηση και εκείνη την φυσική 
ταυτότητα, κατά την οποίαν ο Αιγύπτιος Βασιλεύς 
παρουσιάζετο ως ο «υιός» του ίδιου του θεού.  

Η Ελευσίνειος τελετουργία είναι μια από τις πλέον πλήρεις 
τελετουργίες της «βασιλικής» μυήσεως. Πρέπει vα 
υποθεσουμε ότι σε καθένα από τα σύμβολα αντιστοιχούσε 
μια καλώς καθορισμένη εσωτερική εμπειρία. Δεν είναι όμως 
τώρα καιρός για συζήτηση, ούτε περί των μέσων με τα 
οποία επροκαλούντο τέτοιες εμπειρίες, ούτε περί της ειδικής 
φύσεως αυτών. Θα δώσουμε προσοχή στο οτι, στον κόσμο 



124 

της Παραδόσεως, η μύηση στις πλέον υψηλές της μορφές 
εννοήθη ως μια επιχείρηση εντόνως πραγματική4, ικανή να 
αλλάξει την οντολογική κατάσταση του ατόμου και να 
εμφυτεύσει σε αυτό δυνάμεις του κόσμου του υπάρχειν, ή 
του υπερ-κόσμου. Ο τίτλος του Reχ-Βασιλέως, στην 
Ελευσίνα εσήμαινε την αποκτηθείσα υπερφυσική διάσταση, 
η οποία δυνητικώς επεκύρωνε την λειτουργία του αρχηγού. 
Το ότι στην εποχή των Ελευσινείων Μυστηρίων αυτός ο 
τίτλος δεν εταυτίζετο οπωσδήποτε προς την πρακτική 
πολιτική εξουσία, οφείλεται στην παρακμή της αρχαίας 
Ελλάδος. Με αυτήν την αιτία, η αρχαία βασιλική 
αξιοπρέπεια ημπόρεσε να διατηρηθεί μόνοv σε ένα 
επίπεδο, διαφορεικό από εκείνο της βασιλικής δυνάμεως, 
που είχε ήδη περιέλθει ως επί το πλείστοv σε ιερόσυλα 
χέρια 5.  

Αυτό ωστόσον το πράγμα δεν εμπόδισε τους κατά καιρούς 
βασιλείς να φιλοδοξούν να αποκτήσουν το αξίωμα του 
μεμυημένου βασιλέως, που ήταν πολύ διαφορετικό από το 
ιδικό τους. Έτσι, επί παραδείγματι, ο Αδριανός και ο 
Αντωνίνος, ήδη Ρωμαίοι αυτοκράτορες, μόνον μετά την 
μύησή τους στα Ελευσίνια απέκτησαν τον τίτλον του 
βασιλέως υπ’ αυτήν την έννοιαν. Όσον αφορά στην 
βασιλική ιδιότητα την προσδοθείσα από την μύηση, αυτή- 
κατά σύμφωνες μαρτυρίες -είναι διαφορετική και 
ανεξάρτητος από κάθε ανθρωπίνη δυνατότητα. Όλες οι 
ανθρώπινες αρετές θα απέβαιναν ανίκανες να την 
παραγάγουv, με τον ίδιο τρόπο που, σε κάποιαν έκταση, 
καμία ανθρωπίνη  «αμαρτία» δεν θα ημπορούσε να την 
μειώσει6, και από το οποίον τρόπο, διετηρήθη μια ηχώ στην 
ιδία την Καθολική άποψη, κατά την οποίαν η ιερατική 
ποιότης η προσδοθείσα με τέλεση μυστηρίων, δεν 
καταστρέφεται από καμία ηθική εvοχή του ατόμου, αλλά 
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παραμένει ως ένας «indoles indelebilis» («ανεξίτηλος 
χαρακτήρ»).  

Εξ άλλου, ήδη το έχουμε ιδεί, ομιλούντες για την μαζδαία 
δόξα, και την «αρετή» της Απω Ανατολής- η ιερατική 
αξιοπρέπεια αντιστοιχούσε σε μιαν αντικειμενική εξουσία. 
Στην αρχαία Κίνα υπήρχεν ο διαχωρισμός ακριβώς, μεταξύ 
εκείνων που ήδη φύσει ευλογούν τηv «επιστήμη» και την 
«αρετή», ικανοί vα «συντελέσουν χωρίς ξένη βοήθεια, με 
γαλήνη και ηρεμία, τον Νόμο του ουρανού», ευρισκόμενοι 
στο ζενίθ, οι «τελειωμένοι», οι «υπερβατικοί» - διαχρονικοί 
άνθρωποι και αυτών πού έχουν κατακτήσει αυτές τις αρετές 
«πειθαρχούντες τους εαυτούς τους και επιστρέφοντες στις 
τελετουργίες»7. Αλλά η πειθαρχία (sieu-ki)  η οποία 
χαρακτηρίζει αυτούς τους τελευταίους και ισοδυναμεί με την 
μύηση, εθεωρείτο μόνον ως ένα μέσον για τον αντικειμενικό 
σχηματισμό εκείνου του «αvωτέρου ανθρώπου» (kiun-tze), 
ο οποίος, ακριβώς, λόγω της μυστηριακής και βασιλικής 
δυνάμεως που του επεδίδοντο, θα ημπορούσε νομίμως να 
επιφορτισθεί με την ειδική λειτουργία της ανωτέρας 
ιεραρχικής αρχής.  

Ο χωριστός χαρακτήρ του στοιχείου που κάνει πράγματι τον 
βασιλέα να είvαι τέτοιος, εμφανίζεται πλέον πολύ 
ευδιάκριτος όταν, αντί της μυήσεως έχουμε την ιεροποίηση : 
Εivαι, παραδείγματος χάριν, το ειδικό αξίωμα του ήδη 
εστεμμένου Τεύτονος πρίγκηπος, καθισταμένου Rex 
romanorum (Βασιλέως Ρωμαίων), το ίδιο αξίωμα που 
προσφέρει σε αυτόν την εξουσία και την δύναμη του 
αρχηγού της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αφ΄ετέρου 
διαβάζουμε στον Πλάτωνα: «Στην Αίγυπτο δεν επιτρέπεται 
ο Βασιλεύς να βασιλεύει χωρίς να διαθέτει έναν ξεχωριστόν 
ιερατικό χαρακτήρα και, εάν τύχει ένας Βασιλεύς μιας άλλης 
φυλής vα καταλάβει βιαίως την εξουσία, είναι αναγκαίον εν 
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συνεχεία να μυηθεί και αυτός σε αυτήν την τάξη (την 
ιερατική)»8. 

Ο Πλούταρχος αναφέρει παρομοίως ότι, το να χρισθεί 
βασιλεύς ένα άτομο μη ιερατικής, αλλά πολεμικής κάστας 
στην Αίγυπτο προϋπέθετε την μύησή του στην ιερατική 
κάστα, όμως και την συμμετοχή σε εκείνην την μεταφυσική 
γνώση «που ως επί το πλείστον είναι κρυμένη σε μύθους 
και αφηγήσεις οι οποίες  εκφράζουν σκοτεινώς την αλήθεια, 
δια μεσου εικόνων και υπονοουμένων» 9.  

Το ίδιο πρέπει να λεχθεί για τους Πάρσους (Parsis)10. 
Ακριβώς διότι οι Μεγάλοι Πέρσες βασιλείς παρουσιάζοντο 
συγχρόνως και ως «μάγοι», ενώνοντες έτσι τις δυο 
εξουσίες, το Ιράν στην καλυτέρα περίοδο της Παραδόσεως 
δεv εγvώρισεν αvταγωνισμούς ή πολέμους μεταξύ βασι-
λικότητος και ιερατείου. Πρέπει συγχρόνως να σημειωθεί ότι 
και παραδοσιακώς, ενώ ήσαν βασιλείς εκείνοι οι οποίοι 
είχαν λάβει την μύηση, αντιθέτως, συχνά η μύηση και η ιδία 
η ιερατική λειτουργία εθεωρήθησαν ως προνόμιον των 
βασιλέων και των αριστοκρατικών καστών. Για παράδειγμα, 
κατά τον Ομηρικό Ύμνο στην Δήμητρα η θεά θα είχε περιο-
ρίσει στους τέσσερις πρίγκηπες της Ελευσίνας και στην 
καταγωγή τους τον  εορτασμό της λατρείας και την γνώση 
των Ιερών, χάριν των οποίων «δεν υπάρχει μετά θάνατον το 
ίδιο πεπρωμένο με τους άλλους». Και η Ρώμη επάλεσε επί 
μακρόν εναντίον της προσπαθείας της πληβείας 
επικρατήσεως, όπου οι ιερείς των υψηλοτέρων βαθμών και 
πρωτίστως οι Ύπατοι - οι οποίοι στην αρχή είχαν έναν 
ιερατικό χαρακτήρα- επελέγοντο μόνον μεταξύ των 
οικογενειών ευγεvούς καταγωγής. Εδώ, επεβεβαιώθη εξ 
ίσου η απαίτηση μιας μοναδικής εξουσίας, μαζί με την 
ενστικτώδη αναγνώριση ότι αυτή η εξουσία έχει το πλέον 
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σταθερό θεμέλιον στο οποίον συναντώνται η «φυλή του 
αίματος» και η «φυλή του πνεύματος».  

Ας έλθουμε τώρα στην περίπτωση βασιλέων, που δεν είχαν 
ανυψωθεί στο υπερ - ατομικόν τους αξίωμα, όχι μέσω της 
μυήσεως, αλλά δια μέσου μιας καταξιώσεως ή 
ιεροποιήσεως που ετελείτο από μιαν ιερατική κάστα. 
Πρόκειται για μια μορφή των νεοτέρων χρόνων, εν μέρει 
ήδη ιστορικών. Οι αρχικές θεοκρατίες δεν ήντλησαν 
πράγματι την εξουσία τους από καμίαν Εκκλήσία ή ιερατική 
κάστα. Οι Βόρειοι άνακτες ήσαν άρχοντες αμέσως, δηλαδή 
λόγω της θείας καταγωγής τους, ήσαν δε -όπως οι βασιλείς 
της δωρικο-αχαϊκής περιόδου- οι μοναδικοί τελετουργοί των 
θυσιαστικών πρακτικών. Ο βασιλεύς στην Κίνα είχε την 
εντολή του κατ’ ευθείαv από τον «ουρανό». Στην Ιαπωνία, 
υπάρχει σε μιαν ατομική πνευματική εμπειρία του 
Αυτοκράτορος που έρχεται σε επαφή με τις επιδράσεις της 
Βασιλικής Παραδόσεως, ενώ είναι εντελώς απών ένας 
ικανός κλήρος, ο οποίος ετελούσε μέχρι τελευταία την τελε-
τουργία της ενθρονίσεως. Επίσης, στην Ελλάδα και στην 
Ρώμη τα ιερατεία δεν «εδημιουργούσαν» τους βασιλείς με 
τις τελετουργίες τους, αλλά περιορίζοντο να χρησιμοποιούν 
την θεοποιητική επιστήμη δια να εξακριβώσουν εάν ο 
επιλεγείς βασιλεύς «ήταν αποδεκτός από τους θεούς» - 
επρόκειτο, δηλαδή για αναγνώριση και όχι για ανάθεση, 
όπως στην αρχαία σκωτική παράδοση περί της «πέτρας 
του πεπρωμένου». Αvτιθέτως, στις απαρχές της 
ρωμαϊκότητος, το ιερατείον ενεφανίσθη ως ένα είδος 
συνεχίσεως της πρωτογόνου βασιλικότητος και ήταν ο 
Βασιλεύς αυτός ο οποίος εκαθόριζεν τους vόμοuς της 
λατρείας. Μετά τον Ρωμύλο, ο Νουμάς Πόπλιος, μυημένος 
και αυτός στην ευχετική επιστήμη, ετέλεσε τις τελετουργίες 
τις ειδικότερον ιερατικές στο ιερατείον των Flamines, το 
οποίον ίδρυσεν ο ίδιος11 και, διαρκούσης της 
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Αυτοκρατορίας, τα ιερατεία ετεθησαν εκ νέου υπό τηv 
καισαρική εξουσία, όπως ο ίδιος ο κλήρος ετέθη υπό την 
εξουσία του Βυζαντινού Αυτοκράτορος.  

Στην Αίγυιπο, έως και κατά την ΚΑ’ δυναστεία, ο βασιλεύς 
μόνον ευκαιριακώς εδιόριζεν έναv ιερέα, ονομασθέντα «ιε-
ρεα του βασιλέως», (nutir hon), δια να εκτελεί τις 
τελετουργίες, ενώ η ιερατική εξουσία αντιπροσώπευε 
πάντοτε μιαν αντανάκλαση της βασιλικής εξουσίας. Στον 
παλαιο-αιγυπτιακό nutir hon συναντάται, σε περισσότερες 
από μια απόψεις, η λειτουργία που είχε συχνάκις ο purohita 
12 brahmana στην Ινδία, ο θύτης του πυρός υπό την 
βασιλική εξάρτηση. Οι γερμανικές φυλές μέχρι την φραγκο-
καρλομαγνική εποχή ηγνόησαν την ιεροποίηση, ημπορούμε 
μάλιστα να ενθυμηθούμε ότι ο ίδιος ο Κάρολος ο Μέγας, 
εστέφθη μόνος του και ετσι έπραξαν οι Λουδοβίκος και Πίος 
(αυτός ο τελευταίος στέφων μετά, τον υιό του Λοθάριο), 
χωρίς καμίαν ανάμειξη του Πάπα. Το ίδιον ημπορεί να 
ειπωθεί και για τις πλέον πρωταρχικές μορφες κάθε 
παραδοσιακού πολιτισμού, μη εξαιρουμένων των περιόδων 
της προκολομβιανής Αμερικής, εδώ δε ειδικότερον για την 
περουβιανή δυvαστεία των «ηλιακών κυριάρχων», ή Ινκα.  

Όταν αντιθέτως, μια ιερατική κάστα ή μια Εκκλησία που 
παρουσιάζονται ως αποκλειστικοί κάτοχοι εκείνης της ιεράς 
δυνάμεως, από την οποίαν μόνον ο Βασιλεύς ημπορεί να 
καθιερωθεί στα καθήκοντά του, ευρισκόμεθα στην αρχή μιας 
καθοδικής καμπύλης. Υπάρχει ήδη μια πνευματικότης που 
εν εαυτή δεν είναι βασιλική και μια βασιλικότης που ήδη δεν 
είναι εν εαυτή πνευματική. Η πνευματικότης και η 
βασιλικότης αυτή  είχαν χωριστές υπάρξεις  : Από την μια 
πλευρά μια «θηλυκή» πνευματικότης. Από την άλλη πλευρά 
μια αρσενική υλική δύναμη. Από την μια πλευρά μια 
«ιερότης» σεληνιακή, από την άλλη μια υλική «ηλιακότης». 
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Η σύνδεση, η αντιστοιχούσα στην βασιλική πρωταρχική 
ιδιότητα της «δόξης», ή του ουρανίου «πυρός» των 
«κατακτητών», έπαυσε να υπάρχει. Το πεδίον της 
απολύτου κεντρικότητος είχε απωλεσθεί. Θα ιδούμε οτι ένα 
τέτοιο σχίσμα επισημαίνει την αρχή της καταπτώσεως των 
πολιτισμών, στην κατεύθυνση η οποία οδήγησε στην γένεση 
του συγχρόνου κόσμου.  

Επισυμβάσης της ρήξεως, η ιερατική κάστα, παρουσιάζεται 
ως εκείνη που έχει την λειτουργία κατοχής και μεταδόσεως 
πνευματικών επιδράσεων, στις οποίες όμως αυτή δεν είναι 
ικανή να παριστά το κυρίαρχο κέντρο στην χρονική τάξη. 
Αυτό το κυρίαρχο κέντρο, αντιθέτως, είναι εικονικώς παρόν 
στην ιδιότητα και ποιότητας του πολεμιστή ή του 
αριστοκράτη, ο οποίος κατέστη βασιλεύς, στον οποίον η 
τελετουργία της ιεροποιήσεως επικοινωνεί αυτές τις 
επιδράσεις (το «Άγιον Πνεύμα» στην καθολική παράδοση), 
τις οποίες αυτός αποδέχεται και πραγματοποιεί με μιαν 
ικανή μορφή. Έτσι σε μια περίοδο πλέον πρόσφατο, μόνον 
δια μέσου αυτής της ιερατικής μεσολαβήσεως 
ανασυγκροτείται και η «virtus deificans» («αρετή 
θεοποιητική») μιας τελετουργίας ως σύνθεση της βασιλικής 
και της ιερατικήςδιαστάσεως, ώστε να αποτελέσει την 
ανωτάτη ιεραρχική μορφή μιας παραδοσιακής τάξεως. 
Μόνον δι' αυτού του τρόπου ο Βασιλεύς ημπορεί να είναι 
κάτι περισσοτερον από έναν κοινός θνητός.  

Έτσι, στο καθολικό τυπικό, το ένδυμα που έπρεπε να 
ενδύεται ο βασιλεύς πριv από την τελετουργία της 
καταξιώσεως, ήταν ένα έvδυμα μόνον «στρατιωτικό», και 
μόvον μετά από αυτό φορούσε ένα «βασιλικό ένδυμα» και 
επήγαινε να καθήσει σε εναν «ανυψωμένο χώρο» 
προετοιμασμένον από την Εκκλησία. Μέχρι σχεδόν τους 
συγχρόνους καιρούς διετηρήθη το αυστηρώς συμβολικό 
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νόημα των διαφόρων μερών της τελετής -και είναι 
σημαντική η επανερχομένη χρήση της εκφράσεως 
«βασιλική θρησκεία»- για την οποία έκφραση εκλήθη συχνά 
η αιvιγματική εικών του Μελχισεδέκ : Ήδη στην εποχή των 
Μεροβιγκίων έχουμε για έναν βασιλέα τον τύπο: 
«Melchizedek noster, merito rex atque» («ο ιδικός μας 
Μελχισεδέκ, επαξίως Βασιλεύς και ιερεύς»). Στον βασιλέα, ο 
οποίος κατά την τελετουργία αφήνει το φορεμένο από πριν 
ένδυμα, βλέπουμε αυτόν που αφήνει την εγκόσμιο 
κατάσταση ώστε να προσλάβει εκείνην της «βασιλικής 
θρησκείας». 

Έτσι στα 769 μ.Χ. ο Πάπας Στέφανος ο Γ’ γράψει οτι οι 
Καρολίνιοι είvαι μια ιερά φυλή και ένα βασιλικόν ιερατείο: 
«Vos gens sancta estis, atque regales estis sacerdoti um» 
(«εσείς είστε μιά φυλή ιερά και είστε ένα βασιλικό ιερατείο»). 
Η βασιλική ιεροποίηση,τελετουργία η οποία διέφερε τότε 
μόνον σε μερικές ήσσονες λεπτομέρειες από εκείνηv της 
χειροτονίας των επισκόπων, έτσι ώστε ο βασιλεύς 
καθίστατο ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ιερός όσον ένας 
ιερεύς δια του χρίσματος του αγίου μύρου.  

Aυτό το «χρίσμα», η διά του μύρου επάλειψη, η οποία 
ανήκε στην εβραϊκή παράδοση και τελικώς προσελήφθη 
από τoν καθολικισμό, υπήρξεν η συνήθης τελετουργία η 
εφαρμοζομένη για την μεταφορά μιας υπάρξεως από τον 
βέβηλο στον ιερό κόσμο13. Συμφώνως προς  τηv γιβελίνειο - 
αvτικληρική ιδέα το ιεροποιημένο πρόσωπο λόγω της 
αρετής του καθίστατο «deus-homo, in spiritu et virtute 
Christus domini, in una eminentia divinificationis — summus 
et instructor sanctae ecclesiae» «θεάνθρωπος, εν πνεύματι 
και εξουσία Χριστού του Κυρίου, σε μιαν εξοχότητα 
θεοποιήσεως-  ύπατος και ταξιvομητής της Αγίας Εκ-
κλησίας»). Συνεπώς ελέγετο ότι: «ο βασιλεύς πρέπει να 
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ξεχωρίζει από τηv μάζα των λαϊκών, διότι συμμετέχει στην 
ιερατική λειτουργία καθώς έχει επαλειφθεί από το άγιο 
μύρο.»  

Ο Ανώνυμος συγγραφεύς της Υόρκης: «Ο βασιλεύς μας, 
Χριστός (χρισθείς δια του μύρου) του Κυρίου, δεν ημπορεί 
να θεωρείται πως είναι λαϊκός»  Και στην σποραδική 
ανάδειξη  της ιδέας ότι η τελετουργία της βασιλικής 
ιεροποιήσεως έχει την δύναμη να αποσβέσει κάθε 
διαπραχθείσα αμαρτία, (περιλαμβανομένων και εκείνων 
που ενέχουν την έκχυση αίματος), ανευρίσκουμε την ηχώ 
του προαναφερθέντος μυητικού δόγματος όσον αφορά στην 
υπερβατικότητα της υπερφυσικής ποιότητος, εν σχέσει με 
οποιανδήποτε ανθρωπίνη αρετή ή  αμαρτία.  

Σε αυτό το κεφάλαιον συνεζήτησα την μύηση εν σχέσει 
προς την θετική λειτουργία της βασιλικότητος, ακόμη και 
θεωρουμένη με υλικούς όρους. Επίσης επεσήμανα τις 
περιπτώσεις όπου η αξιοπρέπια της μυήσεως διεχώρισε 
εαυτήν από εκείνην την λειτουργία, ή ημπορούμε να ειπούμε 
καλύτερον, τις περιπτώσεις στις οποίες εκείνη η λειτουργία 
διεχώρισε εαυτήν από την μυητική αξιοπρέπεια, 
καθισταμένη εκκοσμικευμένη και προσλαμβάνουσα έτσι 
χαρακτήρα απλώς πολεμικό ή πολιτικό. Ωστόσον η μύηση 
πρέπει να θεωρηθεί επίσης ως μια ανεξάρτητος κατηγορία 
του κόσμου της Παραδόσεως, δίχως μιαν αναγκαία σχέση 
προς την άσκηση μιας ορατής λειτουργίας στο κέντρο μιας 
κοινωνίας. 

Αυτή η μύηση (μύηση υψηλού επιπέδου, που δεν πρέπει να 
συγχέεται προς εκείνην την συνδεδεμένη με το καθεστώς 
των καστών ή προς  τα παραδοσιακά επαγγέλματα και τις 
ποικίλες συντεχνίες των τεχνιτών) έχει ορίσει «εν εαυτή και 
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εξ αυτής», την λειτουργία η οποία καθορίζει μιαν ovτoλoγική 
μεταμόρφωση του ανθρώπου.  

Η μύηση υψηλού επιπέδου εγέννησε μυητικές αλύσους που 
ήσαν συχνώς αόρατες και υπόγειες και οι οποίες 
ελειτούργησαν ως φύλακες μιας ταυτοσήμου πνευματικής 
επιδράσεως και ενός «εσωτερικού δόγματος», ανωτέρου 
των εξωτερικών και θρησκευτικών μορφών μιας ιστορικής 
Παραδόσεως14. Υπάρχουν επιπλέον περιπτώσεις κατα τις 
οποίες ο μυημένος  απήλαυσε αυτόν τον διακριτό 
χαρακτήρα σε έναν κανονικό πολιτισμό και όχι μόνον κατά 
την διάρκεια της ακολούθου περιόδου εκφυλισμού και 
εσωτερικής ρήξεως της παραδοσιακής ενότητος.  

Αλλά αυτός ο χαρακτήρ κατέστη αναγκαίος και διάχυτος, 
ειδικώς στην Ευρώπη σε αυτούς του κατοπινούς καιρούς, 
είτε λόγω τωv εκφυλιστικών διαδικασιώv οι οποίες 
οδήγησαν τόσον στην οργάvωση του συγχρόνου κόσμου, 
όσον και στην άνοδο του χριστιανισμού (εξ ου  ο απλώς 
μυητικός χαρακτήρ του Rex hermeticus - ερμητικού 
Βασιλέως, του Imperatοr rosicrusianis - του Αυτοκράτορος 
Ροδόσταυρου κ.ο.κ.).  
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ                                                  
ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ 

Εάν στον πρόσωπον του ιεροποιημένου βασιλέως αφ’ ενός 
επανασυντάσσεται, τρόπoν τινά, η αρχική  σύνθεση των 
δυο εξουσιών, αφ’ ετέρου η φύση των ιεραρχικών σχέσεων, 
που υφίστανται σε κάθε κανονική τάξη μεταξύ της βασιλείας 
και της ιερατικής κάστας (ή Εκκλησίας), η φύση αυτή ως 
απλή μεσάζουσα των υπερφυσικών επιδράσεων 
καθορίζεται σαφώς : Η βασιλικότης απολαμβάνει το 
πρωτείον εv σχέσει με τηv ιεροσύνη, ακριβώς όπως, στην 
συμβολική γλώσσα, ο ήλιος έχει το πρωτείον εv σχέσει 
προς την σελήνη και ο άνδρας εν σχέσει προς την γυναίκα. 
Κατά μιαν ορισμένη άποψη, είναι το ίδιο πρωτείον επί της 
ιερωσύνης του Αβραάμ, το αποδοθέν παραδοσιακώς στην 
ιερατική βασιλικότητα του Μελχισεδέκ, θύτη επ’ ονόματι του 
Παντοδυνάμου, του Θεού της νίκης («ο ύψιστος σου παρέ-
δωσε τους εχθρούς σου στα χέρια σου», Γένεσις, XVI, 20). 
Όπως προείπα, οι μεσαιωνικοί απολογητές του γιβελλινικού 
- αvτικληρικού ιδεώδους περιστασιακώς ανεφέρθησαν στο 
σύμβολον του Μελχισεδέκ διεκδικούντες έvαvτι της 
Εκκλησίας, τα προνόμια και το υπερφυσικό αξίωμα της 
βασιλικότητος1.  

Όταν αναφερόμεθα σε εvτελώς παραδοσιακούς πολιτισμούς 
είναι χρήσιμο να μεταχειριζόμεθα Άρια ή Ινδο-Άρια κείμενα, 
ώστε να τονίσουμε ότι : Aκόμη και σε έναν πολιτισμό ο 
οποίος εμφανίζεται να χαρακτηρίζεται κυρίως από την 
ιερατική κάστα, κατά μεγάλη έκταση διετηρήθη το στοιχείοn 
της ορθής σχέσεως μεταξύ των δυο αξιωμάτων, του 
βασιλικού και του ιερατικού. Σε αυτά τα κείμενα που ήδη 
προανέφερα, ελέχθη ότι ο κλάδος των πολεμικών θεοτήτων 
αvεδύθη από τοv Βράχμα, από μια μορφή υψηλοτέρα και 
τελειοτέρα ακόμη και από αυτόν τόν ίδιο. Στην συνέχεια 
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διαβάζουμε: «Γι' αυτό, δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο από την 
πολεμική ευγένεια («Κσάτραμ» - «Kshαtrαm») και οι ίδιοι οι 
ιερείς (Βραχμάνοι) λατρεύουv τον πολεμιστή όταν λαμβάνει 
χώρα η ιεροποίηση των βασιλέων»2.  

Στο ίδιο κείμενο η ιερατική κάστα, αφομειωθείσα προς 
εκείνον τον Βράχμα (εδώ εvνοούμενο απροσώπως, με 
αίσθηση ανάλογον αυτής που σημαίvουν στον χριστιανισμό 
η ισχύς ή οι επιδράσεις του Αγίου Πνεύματος), ο οποίος  
είναι ο φύλαξ της, αντεπροσωπεύετο ως μια μητέρα ή ως 
μια «μητρική μήτρα» (yoni) εν σχέσει προς την πολεμική ή 
βασιλική κάστα. Αυτό είναι ιδιαιτέρως   σημαντικόν.  

Ο βασιλικός τύπος παρουσιάζεται εδώ συμφώνως προς την 
αξίαν του ως ανδρική αρχή, η οποία υπερβαίνει, διακρίνει, 
κυριαρχεί και κυβερνά «θριαμβευτικώς» επί της 
πνευματικής δυνάμεως, εννοηθείσης ως μητρός και ως 
θήλεος. Έγινε ήδη αναφορα στις αρχαίες παραδόσεις οι 
οποίες αφορούσαν σε έναν τύπο βασιλικότητος 
αποκτωμένης με τη νύμφευση μιας θείας γυναικός, η οποία 
συχνά παρουσιάζεται και ως μητέρα (αυτό συμβολίζει την 
αιμομιξία, εξ ου για τον Αιγύπτιο βασιλέα, υπό ευρυτέραν 
έννοια, εδίδετο  ο ήδη αναφερθείς τίτλος του «ταύρου της 
μητρός του»).  

Οδηγούμεθα λοιπόν πάλιν στο ιδιο σημείο. Συνεπώς, όταν η 
τελετουργία της ανακηρύξεως επίσης θεωρείται αναγκαία, 
δεν σημαίνει ότι με αυτήν καθορίζεται ή αναγνωρίζεται η 
υποταγη του βασιλέως στην ιερατική κάστα. Βεβαίως, όταν 
εξέλειπεν η φυλή των όντων, που λόγω της φύσεως τους 
δεν είναι απλώς ανθρώπινα, ο βασιλεύς ήταν πριv από την 
ιεροποίησή του απλώς έvας «πολεμιστής», δεδομένου ότι 
αυτός ανυψώθηκε ατομικώς σε κάτι υψηλότερον, δι’ άλλων 
μέσων3.  
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Αλλά στηv τελετουργία της ιεροποιήσεως ο βασιλεύς, αντί 
να δέχεται, μάλλον αναλαμβάνει μιαν ισχύ, την οποίαν δεν 
κατέχει η ιερατική κάστα, αλλά μάλλον την κηδεμονεύει. 
Αυτή η ισχύς  περνά τότε σε μια «υψηλοτέρα μορφή», την 
οποίαν δεν κατείχε προηγουμένως. Στην ιεροποίηση, η 
αρσενική και πολεμική ποιότης του υπό μύηση προσώπου 
ελευθερώνεται και ανέρχεται σε ένα ανώτερο επίπεδο4. 
Κατόπιν ενεργεί ως άξων ή πόλος της  ιεράς δυνάμεως. 
Εννοείται όμως ότι, ο ίδιος ο ιεροποιός ιερεύς πρέπει να 
«λατρεύει» τον βασιλέα, τον ιεροποιημένο από αυτόν τον 
ίδιο, παρ' όσον αυτός -λέγει το κείμενο- οφείλει στον 
βραχμάνο τον σεβασμόν που οφείλει  κάποιος σε μια 
μητέρα.  

Στο ίδιο το κείμενο «Σύνοψη των Νόμων του Μανού»  
(Manavadharmashastra) αν και διατηρείται το πρωτείον του 
Βραχμάνου, αυτός συγκρίνεται επίσης με το ύδωρ και τον 
λίθο, ενώ αντιθέτως ο Κσατρίγια με το πύρ και τον σίδηρο 
Το κείμενο συνεχίζει λέγον ότι, εάν «οι Κσατρίγιας δεν 
ημπορούν vα ευημερήσουν χωρίς τους Βραχμάνες,  οι 
Βραχμάνες δεν ημπορούν να ευδοκιμήσουν χωρίς τους 
Κσατρίγιας» και ότι «οι Βραχμάνες είναι η βάση του 
συστήματος των νόμων και οι Κσατρίγιας είναι η κορυφή 
του»5. 

Όσο περίεργον και αν φαίνεται, αυτές οι ιδέες αρχικώς δεν 
υπήρξαν εvτελώς ξένες στην ίδια την χριστιανοσύνη. Κατά 
την μαρτυρία του Eϋνάρδου, αφού ο Καρλομάγνος  
ιεροποιήθη και εχαιρετίσθη προσφωνούμενος κατά τον 
τύπο: «Μακροζωία και νίκη στον Κάρολο τον Μεγάλο, 
εστεμμένο από τον Θεόν, μεγάλο και ειρηνικόν 
Αυτοκράτορα τωv Ρωμαίων !», ο Πάπας εγονάτισε 
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(adoravit) εμπρός από τον Κάρολο, κατά την τελετουργία 
την καθορισμένη τον καιρό των αρχαίων Αυτοκρατόρωv6.  

Σε αυτό ας προστεθεί ότι, στον καιρό του ιδίου του 
Καρλομάγνου και του Λουδοβίκου του Πίου, όπως επίσης 
στον καιρό των χριστιανών Ρωμαιων και Βυζαντινών 
Αυτοκρατόρων, οι  εκκλησιαστικές σύνοδοι συνεκαλούντο, 
διευθύνοντο και προεδρεύοντο από τον πρίγκηπα στον 
οποίο παρετίθεντο από τους επικόπους τα επιτυχθέντα 
αποτελέσματα, όχι μόνον σε θέματα πειθαρχίας, αλλά 
επίσης και σε ζητήματα πίστεως και δόγματος, με τον τύπο: 
«Κύριε και Αυτοκράτωρ! Είθε η σοφία σας να ολοκληρώσει  
ότι ευρέθη ελλείπον και να διορθώσει ότι είναι παράλογον»7.  

Το γεγονός αυτό, όπως σε μιαν ηχώ, καταμαρτυρεί λοιπόν 
ότι ακόμη και σε ζητήματα σοφίας ανεγνωρίζοντο στον 
άνακτα το αρχαίο πρωτείον και μιαν αδιαμφισβήτητος  
εξουσία επί της ιερωσύνης. Συντηρείται ακόμη η λειτουργία 
της ισχύος, τυπική στην πρωταρχική παράδοση. Δεν ήταν 
ένας παγανιστής, αλλά ένας Καθολικός επίσκοπος- ο 
Μποσσυέ (1627-1704)8– ο οποίος διεκήρυξε  σε ήδη 
συγxρόvoυς καιρούς ότι, ο άναξ «είναι η εικών του Θεού» 
επί γης και ο οποίος ανεφώνησε: «Είστε θεϊκοί παρ’ ότι 
υπόκεισται στον θάνατο, και η εξουσία σας δεν πεθαίνει !»9.  

Ωστόσον, όταν η ιερατική κάστα απαιτεί λόγω της 
διεξαγομένης από αυτήv ιεροποιήσεως, ότι η βασιλική 
εξουσία πρέπει να αναγvωρίσει την ιεραρχική ανωτερότητα 
της ιερωσύνης 10 (o ευλογών είναι ανώτερος από τον 
ευλογούμενο) και συνεπώς να της οφείλει υπακοή - τέτοια 
ήταv στην Ευρώπη η απαίτηση της Εκκλησίας κατά τον 
αγώνα για τις χειροτονίες – αυτό είναι εvτελώς αιρετικό, 
καθολικώς υπονομευτικό των παραδοσιακών αληθειών.  
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Στην πραγματικότητα, ήδη μεταξύ των αρχών της 
προϊστορίας έχουμε τα πρώτα επεισόδια της συγκρούσεως 
μεταξύ της βασιλικής και της ιερατικής εξουσίας Καθ’  όσον 
αμφότερες διεκδικούσαν, η κάθε μια για τον εαυτόν της, το 
πρωτείον που ανήκει σε ότι είναι προηγούμενο και ανώτερο 
σε κάθε μια τους. Ανιθέτως προς το γενικώς πιστευτό, στις 
αρχές αυτή η αντίθεση δεν είχε καθόλου ως κίνητρον την 
πολιτικήν υπεροχή. Η αιτία αυτής της ρήξεως είχε βαθείες 
ρίζες σε δυο αντίθετες πνευματικές στάσεις. Συμφώνως 
προς την κυρίαρχο, την οποίαν επέπρωτο να προσλάβει 
μετά τον διαχωρισμό των χειροτονιών, ο ιερεύς είναι 
πράγματι εξ ορισμού, πάντοτε ένας διερμηνεύς και μεσάζων 
του θείου: Όσον ισχυρός και αν είναι, θα έχει πάντα την 
συνείδηση να απευθύνεται  στον Θεόν, ως  Κυριόν του.  

Αντιθέτως, ο Ιερός Βασιλεύς αισθάνεται ότι ανήκει στο ίδιον 
είδος  με τους θεούς. Αγνοεί το συναίσθημα της 
θρησκευτικής υποταγής και δεν ημπορεί να είναι ανεκτικός 
απέναντι σε οποιανδήποτε απαίτηση υπεροχής 
προωθουμένη από το ιερατείον. Καθώς προχωρούν οι 
καιροί, περνάμε σε μορφές αντιπαραδοσιακής αναρχίας, 
μιας αναρχίας που φέρει μια διπλή όψη : Εκείνην μιας 
βασιλικότητος που είναι μια καθαρώς προσωρινή εξουσία, 
ευρισκομένη σε εξέγερση εναντίον της πνευματικής 
εξουσίας ή εκείνην μιας πνευματικότητος «σεληνιακού» 
τύπου, ευρισκομένη σε εξέγερση εναvτίον μιας πνευματικό-
τητος ενσαρκουμένης από βασιλείς μνήμονες ακόμη της 
αρχαίας τους λειτουργίας. Και στις δύο περιπτώσεις η 
ετεροδοξία επρόκειτο να εμφανισθεί από τα ερείπια του 
παραδοσιακού κόσμου.  

Η πρώτη οδός είναι εκείνη που οδηγεί κατ’ αρχάς στην 
πολιτική επικράτηση και στην διαιώνιση της ιδέας του 
Κράτους, στην καταστροφή κάθε αληθινής ιεραρχίας και, 
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τέλος, στις σύγχρονες μορφές μιας απατηλής και υλιστικής 
αρρενωπότητος και εξουσίας, οι οποίες είναι προορισμένες 
να σαρωθούν από την δύναμη του κόσμου των μαζών στις 
κολλεκτιβιστικές μορφές του. Η δευτέρα οδός θα καταλήξει 
παραλλήλως προς την πρώτη. Αρχικώς θα εκδηλωθεί με 
τον ερχομό του «Μητρικού πολιτισμού» και μέσω της  
πανθεϊστικής του πνευματικότητος, κατόπιν δε με τις 
ποικίλες μορφές αυτού που συνιστά την αφοσιωτική 
θρησκεία.  

Θα ιδούμε ότι στον Μεσαίωνα έλαβε χώρα το τελευταίο 
μεγάλο επεισόδιον της συγκρούσεως που προανεφέρθη, 
στην πάλη μεταξύ του θρησκευτικού οικουμενισμού 
αvτιπροσωπευομένου από την Εκκλησία και του βασιλικού 
ιδεώδους, ενσαρκωμένου, (αν και όχι άνευ κάποιων 
συμβιβασμών), από την Aγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Κατά 
το βασιλικόν ιδεώδες, ο Αυτοκράτωρ είναι πράγματι «caput 
ecclesiae» (κεφαλή της Εκκλησίας), όχι υπό την έννοιαν ότι 
αυτός υποκαθιστά τον αρχηγό της ιερατικής ιεραρχίας (τον 
Πάπα), αλλά με την έννοιαν ότι μόνον η αυτοκρατορική 
λεπουργία είναι εκείνη στην οποίαν η ιδία η δύναμη η 
αντιπροσωπευομένη από την Εκκλησία και εμψυχώτρια της 
χριστιανοσύνης επιβάλλει αποτελεσματικώς την κυριαρχία 
της. Εδώ, ο κόσμος παρουσιαζόμενος ως ένα ενιαίον όλον, 
αvτιπροσωπευμένο από την Εκκλησία, ήταν αντιληπτός ως 
ένα σώμα, στο οποίον τα μέλη συντονίζονται από την 
ανωτάτη διεύθυνση του Αυτοκράτορος, που έτσι είναι 
ταυτοχρόνως, ο αρχηγός του βασιλείου και της Εκκλησίας11. 

Ο Αυτοκράτωρ παρ’ ότι κατέστη τέτοιος από τηv 
τελετουργία της χειροτονίας - ενθρονίσεως, την γενομένη 
στην Ρώμη μετά τις άλλες χειροτονίες που σχετίζονται με 
την κοσμική όψη του ως Τεύτονος πρίγκηπος, επεβεβαίωνε 
ότι εδέχθη κατ’ ευθείαν από τον Θεόν το δικαιωμά του και 
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τηv εξουσία του και οτι αναγνωρίζει υπεράνω αυτού μόνον 
τοv Θεό. Συνεπώς ο ρόλος του αρχηγού της ιερατικής 
ιεραρχίας, ο οποίος τον είχε ιεροποιήσει, δεν ημπορούσε 
λογικώς να είναι, παρά εκείνος ενός απλού μεσάζοντος , 
ανικάνου κατά την γιβελλινική - αντικληρική ιδέα να του 
αφαιρέσει μέσω αφορισμού, την υπερφυσική δύναμη με την 
οποίαν είχε πλέον προικισθεί ο Αυτοκράτωρ. 

Πριν η γρηγοριανή ερμηνεία ανατρέψει την ίδια την ουσία 
των συμβόλων, η αρχαία παράδοση διετηρήθη, λόγω του 
οτι η Αυτοκρατορία πάντα και παvτού συνεκρίνετο με τον 
ήλιον και η Εκκλησία με την σελήνη. Εξ άλλου, ακόμη και 
στις στιγμές του μεγαλυτέρου κύρους της, η Εκκλησία 
απεδέχθη έναν συμβολισμό ουσιαστικώς θηλυκό, (εκείνον 
της μητέρας) εν σχέσει με τον βασιλέα που είναι ο «υιός» 
της. Εδώ επανέρχεται ακριβώς στον συμβολισμό ο 
χαρακτηρισμός των Ουπανισάδων (ο Βραχμάνος ως 
μητέρα του Κσάτραμ), αλλά αυτήν την φορά σε σύμπτωση 
με τις ορέξεις κυριαρχικής υπεροχής ενός πολιτισμού 
γυναικοκρατικού τύπου, σημαδεμένου από την αντιηρωική 
υποταγή  του υιού στην μητέρα και από την έμφαση των 
προνομίων της μητρός. Εξ άλλου, η ιδία η αποδοχή  του 
τίτλου pontifex maximus («μέγιστος γεφυροποιός»), εκ 
μέρους του αρχηγού της χριστιανικής θρησκείας, δηλαδή 
του Πάπα, κατέληξε ολίγον έως πολύ ισοδύναμη με έναν 
σφετερισμό, όπως προκύπτει από εκείνο που έχω ήδη 
συζητήσει, καθώς η λειτουργία του «μεγίστου γεφυροποιού» 
ανήκε αρχικώς στον βασιλέα και στον Ρωμαίο Αύγουστο. 

Παρομοίως, τα χαρακτηριστικά σύμβολα του παπισμού, 
όπως οι διπλές κλείδες και το πλοίον, ήσαν δανεικά από την 
αρχαία ρωμαϊκή λατρεία του θεού Ιανού. Η ίδια η παπική 
τιάρα (το τριπλούν παπικό στέμμα) προέρχεται από ένα 
αξίωμα όχι θρησκειο-ιερατικό, αλλά ουσιαστικώς μυητικό, το 
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αξίωμα του «Κυρίου του Κέντρου», του «άvακτος των τριών 
κόσμων». Σε όλο αυτό είναι λoιπόν ευδιάκριτος μια 
διαστρέβλωση, καθώς και μια καταχρηστική μετακίνηση του 
επιπέδου, οι οποίες ενώ έχουν πραγματοποιηθεί κρυφίως, 
είναι παρά ταύτα πραγματικές και μαρτυρούν μια σημαντική 
παρέκκλιση από την αγνή παραδοσιακήν ιδέα.  
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ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΣ 

Το ιδανικόν της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι εκείνο 
που καταδεικνύει καλύτερον την παρακμή την οποίαν υφί-
σταται η αρχή του «βασιλεύειν» όταν απωλέσει  την 
πνευματική βάση της. Εδώ θα προαναφέρω ιδέες στις 
οποίες πρέπει να επανέλθω και προτίθεμαι να αναπτύξω 
στο ιστορικόν μέρος του παρόντος βιβλίου. Στο γιβελινικό 
αντικληρικό ιδανικό της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
προέκυψε με τον πλέον σαφή τρόπο η έννοια ότι, το 
βασίλειον έχει μιαν υπερφυσική καταγωγή και μια φύση 
μεταπολιτική και παγκόσμιο, καθώς επίσης και η έννοια ότι, 
ο Αυτοκράτωρ, ως «lex animate in terris» («νόμος 
εμψυχωμένος στην γη») και κορυφη του «ordinatio ad 
unum» («ενός θεσμού»), είναι κατά τον Δάντη «ποσότης 
μιας αρχής και όχι μέρος αυτής» («aliquod unum quod non 
est pars»), αντιπροσωπεύει δε μιαν εξουσία υπερβαίνουσα 
την κοινότητα της οποίας αυτός έχει την διεύθυνση. Με τον 
ίδιο τρόπο, η αυτοκρατορία δεν πρέπει να εκληφθεί ως 
κάποιο από τα βασίλεια και τα έθνη που εμπεριέχει, διότι 
είναι κατ’ αρχήν κάτι το ποιοτικώς διαφορετικό, πρότερο και 
ανώτερο του καθενός εξ αυτών1.  

Δεν ήταν λοιπόν μια αναντιστοιχία - όπως θεωρούν μερικοί 
ιστορικοί - η μεσαιωνική αντίθεση μεταξύ του απολύτου 
δικαιώματος το οποίον ανεγνώριζε προς εαυτόν ο 
Αυτοκράτωρ (υπεράνω παντός τόπου, φυλής ή έθνους, καθ' 
όσον ήταν κανονικώς αφιερωμένος και ιεροποιημένος, 
καθιστάμενος έτσι «οικουμενικός»), και των πρακτικών 
ορίων της υλικής του εξουσίας εν σχέσει με τους 
Ευρωπαίους άvακτες οι οποίοι του όφειλαν υποταγή. Η 
φύση του πεδίου κάθε παγκοσμίου λειτουργίας εξασκούσης 
μιαν ενωτική επίδραση εφ’ όλων, δεν είναι υλική. Όσον μια 
τέτοια λειτουργία δεν αξιώνει εαυτήν απλώς και μόνον ως 
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μιαν υλική ενότητα και ισχύ (δηλαδή πολιτική και 
στρατιωτική), είναι αξία των σκοπών της και ημπορεί να 
είναι χρήσιμος. Δεν ήταν λοιπόν μια φυσική υποχρέωση, 
πολιτικώς και στρατιωτικώς εδραιωθείσα, ο λόγος για τον 
οποίον τα διάφορα βασίλεια, κατά μιαν αρχή έπρεπε να 
ενωθούν στην Αυτοκρατορία, αλλά, μια ιδανική και 
πνευματική υποχρέωση, εκφραζομένη από τον 
χαρακτηριστικον όρο «fides» («αφοσίωση»), ο οποίος στην 
μεσαιωνική λατινική γλώσσα είχε συγχρόvως ένα νόημα 
θρησκευτικό της «πίστεως», αλλά και το πολιτικό και ηθικό 
νόημα της «αφοσιώσεως» ή «εμπιστσύνης».  

Η fides  εξυψωμένη στην αξιοπρέπεια ενός ιερού 
μυστηρίου: «sacramentum fidelitatis» («μυστήριον 
αφοσιωσεως») και αρχή κάθε τιμής, ήταν η συλλογική ουσία 
που ενοποιούσε τις διάφορες φεουδαρχικές κοινότητες. Η 
«αφοσίωση» προσέδενε τον φεουδάρχη στον πρίγκιπά του, 
ή στον φεουδάρχη μεγαλύτερου βαθμού. Επιπλέον, σε μια 
μορφήν ανωτέρα, εξαγνισμένη και άϋλο, ήταν αυτή η 
«αφοσίωση» που έπρεπε να επαναφέρει τέτοιες «μερικές 
ενώσεις» - singulae communitates (μοναχικές κοινότητες) 
στο κέντρον βάρους της Αυτοκρατορίας, ανωτέρας από 
όλες αυτές, καθώς απελάμβανε τέτοιαν υπερβατική ισχύ και 
εξουσία, οπότε, υπό κανονικές συνθηκες δεν εχρειάζετο να 
καταφύγει στα όπλα ώστε να αποκτήσει την πρέπουσα 
αναγνώριση.  

Αυτός είvαι επίσης και ο λόγος για τον οποίον στον 
φεουδαρχικό και αυτοκρατορικό Μεσαίωvα, όπως σε κάθε 
άλλον πολιτισμό ενός παραδοσιακού τύπου, εvότης και ι-
εραρχία ήσαν ικανές να συνυπάρξουν με έναν υψηλόν 
βαθμό ανεξαρτησιας, ελευθερίας και αυτοεκφράσεως.  
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Γενικώς ειπείν και ειδικότερον στους Αρίους πολιτισμούς, 
ημπορούμε να διακρίνουμε μια μακρά περίοδο, κατά την 
οποίαν στο εσωτερικόν κάθε κράτους ή πόλεως, υπήρξεν 
ένας αξιοσημείωτος βαθμός πλουραλισμού. Οι οικογένειες, 
οι κλάδοι, οι γεvεές συνιστούσαν αφ’ εαυτών πολλά κράτη 
σε μικρογραφία και δυνάμεις οι οποίες απελάμβαναν σε 
μεγάλο βαθμό αυτονομία. Υπήχθησαν σε μιαν ιδεώδη και 
οργανικήν ενότητα, αν και κατείχαν ότι εχρειάζοντο για την 
υλική και πνευματική τους ζωή : Μια λατρεία, έναν νόμο, μια 
γή, μια φρουρά.  

Η Παράδοση, η κοινή καταγωγή και η κοινή φυλή (φυλή όχι 
απλώς του σώματος, αλλά επίσης και του πνεύματος) ήσαv 
τα θεμέλια της ανωτέρας οργανώσεως, η οποία ήταν ικανή 
να αναπτυχθεί στην μορφή της Αυτοκρατορίας, ειδικώς όταν 
η αρχική ομάς δυνάμεων διεσπάρη πλέον σε έναν ευρύτερο 
χώρο οπότε εχρειάζετο οργάνωση και ενοποίηση. Ένα 
τυπικό παράδειγμα είναι η πρώιμος ιστορία των Φράγκων. 
Το να είναι κανείς «Φράγκος» υπήρξεν συνώνυμο του να εί-
ναι ελέυθερος, φορεύς, λόγω  φυλής, μιας αξιοπρεπείας η 
οποία, στους τότε οφθαλμούς τους, τους ανύψωνε εν σχέσει 
με κάθε άλλον πληθυσμό:  «Francus liber dicitur, quia super 
omnes gentes alias decus et dominatio ili debetur». («Οι 
Φράγκοι ελέγovτo ελεύθεροι, διότι ήσαν έως δεκαπλάσιοι 
από τους άλλους ανθρώπους και κυρίαρχοι στο μέρος 
εκείvο»). (Ιωάννης Τουρπίνος - Turpinus ή Tilpinus της  
Ρενς / Ρεμς) 

Έως τον 9ον  αιώνα η συμμετοχή στον κοινό πολιτισμό των 
Φράγκων και το ανήκειν στον φυλετικό κλάδο τους, ήσαν τα 
θεμέλια του Κράτους, αν και δεν υφίστατο μια οργανωμένη 
και συγκεντρωτική πολιτική ενότης, εκτεινομένη συγχρόνως 
σε μίαν εθνική επικράτεια, όπως στην σύγχρονο ιδέα ενός 
κράτους. Αργότερον, κατά την Καρολίνειο ανάπτυξη (της 
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περιόδου του Καρλομάγνου) η οποία οδήγησεν στην ίδρυση 
της Αυτοκρατορίας, η φραγκική αριστοκρατία ήταν 
διεσπαρμένη παντού. Αυτές οι χωριστές και εvτελώς αυ-
τόνομες μονάδες, οι οποίες ακόμη διατηρούσαν μιαν άϋλο 
σύνδεση με το κέντρον, απετέλεσαν - όπως τα κύτταρα του 
νευρικού συστήματος για το υπόλοιπον του οργανισμού- το 
ζωτικό και ενωτικό στοιχείον.  

Ειδικότερον  η παράδοση της Άπω Αvατολής έχει τονίσει 
πολύ την ιδέα ότι, εγκαταλείποντες  την περιφερειακή 
αρμοδιότητα, μη εμπλεκόμενοι αμέσως και διατηρούμενοι 
στην ουσιώδη πνευματικότητα του κέντρου (όπως ο άξων 
ενός τροχού, που επιδρά στην κίνησή του), ημπορούμε να 
επιτύχουμε την «Αρετή», η οποία καθορίζει το πραγματικό 
«κρατείν», την αληθή αυτοκρατορία, καθώς τα άτομα 
διατηρούν την αίσθηση της ελευθερίας και όλα βαίνουν «εν 
τάξει». Αυτό είναι εφικτόν, διότι λόγω της αμοιβαίας 
αντισταθμίσεως, απορρεούσης  από υπακοή στην  αόρατο 
καθοδήγηση, οι μερικές αταξίες  ή οι ατομικές θελήσεις θα 
συμβάλλουν τελικώς στην συνολική τάξη2.  

Αυτή  είναι η βασική ιδέα όπισθεν πάσης αληθούς ενότητος 
και κάθε αυθεντικής εξουσiας. Αντιθέτως όταν στην ιστορία 
παριστάμεθα μάρτυρες του θριάμβου μιας κυριαρχίας  και 
μιας ενότητος,  αρχούσης επί της πολλαπλότητος με έναν 
τρόπο απλώς υλικό, άμεσο και πολιτικό, μιας ενότητος 
παρεμβαινούσης παντού με δράση καταργούσα κάθε 
αυτονομία των απλών ομάδων, ισοπεδώνουσα απολύτως 
κάθε δίκαιον ή προνόμιο, τροποποιούσα και επιβάλλουσα 
μια κοινή θέληση  στις διάφορες εθνικές ομάδες -τότε δεν 
ημπορεί πλέον να υπάρξει καμία αυθεντική αυτοκρατορική 
ισχύς, καθώς δεν αντιμετωπίζουμε πλέον  έναν 
οργανισμό, αλλά έναν μηχανισμό. Αυτός ο τύπος 
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εκπροσωπείται από τα σύγχρονα εθνικά συγκεντρωτικά 
κράτη.  

Όπου ένας μονάρχης κατήλθε σε ένα  τέτοιο κατώτερο 
επίπεδο, δηλαδή όπου απώλεσε την πvευματική του 
λειτουργία, προώθησε μιαν απολυταρχία και έναν υλικό και 
πολιτικό συγκεντρωτισμό, χειραφετούμενος από κάθε 
οφειλόμενο δεσμό προς την ιερά εξουσία, επιφέρων 
ταπείνωση στην φεουδαρχική αριστοκρατία  και 
καταλαμβάνων εκείνες τις εξουσίες, που πριν ήσαν 
κατανεμημένες  μεταξύ της αριστοκρατίας – ένας τέτοιος 
μονάρχης  έσκαψε μόνος του τον τάφο του, ελκύων 
επ΄αυτού δυσοίωνες επιπτώσεις. Η απολυταρχία είναι ένας 
βραχύβιος αvτικατοπτρισμός. Η επιβληθείσα ισοπέδωση 
προετοιμάζει τον δρόμο γιά την δημαγωγία, την ανάρρηση 
του λαού, του «δήμου», στοv βεβηλωμένο θρόνο3. Αυτή 
είναι η περίπτωση της τυραννίδος η οποία σε αρκετές 
ελληνικές πόλεις αντεκατέστησε το προηγούμενο ιερό 
καθεστώς. Αυτή είναι επίσης η περίπτωση με την Αρχαία 
Ρώμη και το Βυζάντιο στις  ισοπεδωτικές μορφές της 
αυτοκρατορικής παρακμής. Και τελικώς αυτό είναι το νόημα 
της Ευρωπαϊκής πολιτικής μετά την κατάρρευση του 
πνευματικού ιδεώδους της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
και την επακόλουθο έλευση των εθνικών μοναρχιών, έως 
την εποχή του «ολοκληρωτισμού» ως τελικού φαινομένου.  

Ελάχιστον αξίζει να ομιλήσουμε για εκείνες τις μεγάλες 
δυνάμεις, οι οποίες ανεδύθησαν  από την υπερτροφία του 
εθνικισμού, η οποία ενεπνεύσθη από μια βαρβαρική θέληση 
για δύναμη, στρατοκρατικού ή οικονομικού τύπου, δυνάμεις 
στις οποίες εξακολουθεί vα αποδίδεται το όνομα των 
«αυτοκρατοριών». Ας μου επιτραπεί να επαναλάβω ότι, μια 
αυτοκρατορία είναι τέτοια, μόνον χάριν των αvώτερων αξιών 
οι οποίες επετεύχθησαν από μιαν ορισμένη φυλή, η οποία 
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πρωτίστως  έπρεπε να υπερβεί τον εαυτόν της και τις 
φυσιοκρατικές του ιδιαιτερότητες. Μόνον τότε η φυλή θα 
καταστεί φορεύς μιας αρχής παρούσης επίσης και σε 
άλλους λαούς,  προικισμένους με μια παραδοσιακή 
οργάνωση, αν και η αρχή αυτή είναι εδώ παρούσα σε 
δυνητική μορφή. Η υλική κατακτητική δράση σε αυτήv τηv 
περίπωση παρουσιάζεται ως δράση θραύουσα τα 
διαφράγματα του εμπειρικού  διαχωρισμού, και 
ανυψώνουσα τις διάφορες δυvατότητες στην μία και μόνη 
πραγματικότητα, παράγουσα έτσι μιαν αληθή ενοποίηση. 
Συνεπώς η αρχή «πέθαvε και γίνε», η οποία ομοιάζει με το 
πλήγμα  του «κεραυνού του Απόλλωνος» (Cristoph 
Steding4), είναι η στοιχειώδης προϋπόθεση για κάθε 
φυλετικό κλάδο που πασχίζει να επιτύχει μιαν 
αυτοκρατορική αποστολή και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι 
ακριβώς το αντίθετο της ηθικής του επονομαζομένου ιερού 
εγωισμού, ήδη επιδειχθέντος από διάφορα έθνη.  

Αλλά το να παραμένουμε περιορισμένοι από τους εθνικούς 
χαρακτήρες ώστε, με  βάση αυτούς να κυριαρχήσουμε σε 
άλλους λαούς, ή έστω μόνον σε άλλα εδάφη, δεν είναι 
δυvατόν, ει μη μόνον μέσω παροδικής βίας. Μια χείρ ως 
χειρ, δεν ημπορεί να προσποιείται  ότι κυριαρχεί στα άλλα 
όργανα του σώματος. Ωστόσον, ημπορεί να το πράξει, όταν 
παύσει vα είναι χειρ, καθισταμένη ψυχή, όταv δηλαδή 
ανέλθει σε υψηλή άϋλο λειτουργία, ικανή να ενώσει και να 
διευθύνει το πλήθος των ιδιαιτέρων σωματικών λειτουργιών, 
ούσα ανωτέρα από κάθε μια εξ αυτών, είτε εν εαυτές, είτε 
εξωτερικώς.  

Εάν οι «αυτοκρατορικές» περιπέτειες στους συγχρόνους 
καιρούς απέτυχαν οικτρώς, παρασύρουσες συχνά σε 
ερείπια τους λαούς οι οποίοι τις προώθησαν, ή όταν 
μετεμορφώθησαν σε συμφορές διαφορετικών ειδών, η αιτία 
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είναι ακριβώς η απουσία οιουδήποτε αυθεντικώς 
πνευματικού στοιχείου, συνεπώς μετα-πολιτικού και μετα-
εθνικιστικού, στοιχείου το οποίον αντιθέτως αντικατεστάθη 
από την βία μιας ισχυροτέρας δυνάμεως, όχι όμως και λόγω 
μεγέθους διαφορετικής φύσεως από εκείνες τις μικρότερες 
που αποπειράται να υποτάξει. Εάν μια Αυτοκρατορία δεν 
είναι ιερά, αυτή δεν είναι καθόλου Αυτοκρατορία, αλλά 
μάλον προσομοιάζει σε έναν καρκίνο εντός ενός 
συστήματος συνισταμένου από τις διακριτές λειτουργίες  
ενός ζώντος οργανισμού.  

Αυτά όσον αφορά στον εκφυλισμό της ιδέας του βασιλεύειν, 
αφ΄ότου κατέστη εκκοσμικευμένη και διεχωρίσθη από την 
παραδοσιακή πνευματική της βάση, καθισταμένη μόvοv μία 
χρονική και συγκεντρωτική ιδέα. Ωστόσον όταν 
αναλογιζόμεθα μιαν άλλη όψη αυτής της παρεκκλίσεως, 
επισημαίνει κανείς ότι η άρνηση αναγνωρίσεως της 
αυτοκρατορικής λειτουργίας είναι χαρακτηριστικόν όλων των 
ιερατικών καστών (όπως υπήρξεν η περίπτωση της 
Εκκλησίας της Ρώμης στην περίοδον του αγώνος περί των 
χειροτονιών και ανακηρύξεων) – όπως και το ότι 
αποσκοπούν  στην αποϊεροποίηση της εννοίας και του 
κράτους και της βασιλικότητος. Έτσι, συχνά δίχως να έχει 
τηv συναίσθηση, η ιερατική κάστα συνέβαλε στον 
σχηματισμό εκείνης της λαϊκής και «ρεαλιστικής» 
νοοτροπίας, η οποία αναποφεύκτως ήτο προορισμένη να 
στασιάσει και εναντίον της ιδίας της ιερατικής εξουσίας και 
να καταργήσει οποιανδήποτε από τις αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις της στο σώμα του κράτους.  

Μετά τον φανατισμό των αρχικών Χριστιανικών κοινοτήτων, 
οι οποίες αρχικώς εταύτιζαν την αυτοκρατορία του 
κυβερνώντος  καίσαρος με το βασίλειον του Σατανά, την 
μεγαλοσύνη  της aeternitas Romae (ρωμαϊκής αιωνιότητος) 
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με την χλιδή της πόρνης της Βαβυλώνος, τις ρωμαϊκές 
κατακτήσεις με το magnum latrocinium (την «μεγάλη 
ληστεία»), μετά τον δυϊσμό του Αυγουστίνου, που συνέκρινε 
τους κρατικούς θεσμούς με την Civitas Dei (Πόλη του Θεού) 
και τους θεωρούσε ως αμαρτωλούς  -cοrpus diabοli (σώμα 
διαβόλου) – και αφύσικες επινοήσεις, η γρηγοριανή θέση θα 
υποστηρίξει τελικώς το δόγμα του εποvομαζομένου 
«φυσικού δικαίου», εvτός του πλαισίου του οποίου η 
βασιλική εξουσία απογυμνώνεται από κάθε υπερβατικό  και 
θείο χαρακτήρα και περιορίζεται σε μιαν απλή παροδική 
ισχύ, μεταφερθείσα στον βασιλέα από τον λαό. Συμφώνως 
προς αυτήν την θέση ο Βασιλεύς παραμένει πάvτοτε 
υπόλογος γιά την εξουσία του προς τον λαό, καθώς κάθε 
θετικός κρατικός νόμος ανακηρύσσεται  ως ενδεχομένως 
ασήμαντος άνευ σημασίας και ανακλητός εν σχέσει με 
εκείνο το «φυσικό δίκαιο»5. Πράγματι, ήδη στον δέκατο τρίτο  
αιώνα, όταν είχε αποσαφηνισθεί το καθολικό δόγμα των 
μυστηρίων, η χρήση του αγίου μύρου από τους βασιλείς 
διεκόπη και έπαυσε να θεωρείται, όπως πριν, σχεδόν του 
αυτού επιπέδου όσον μια ιερατική χειροτονία.  

Εν συνεχεία, η «Εταιρεία του Ιησού» είχε τονίσει συχνώς 
την λαϊκή αντιπαραδοσιακή έννοια της βασιλικότητος (αυτήν 
η οποία αφ΄ ενός υπεστήριζε τον απολυταρχισμό των 
αφοσιωμένων στηv Εκκλησία μοναρχιών, ενώ αφ΄ετέρου σε 
μερικές περιπτώσεις οι Ιησουίτες έφθασαν μέχρι την 
νομιμοποίηση της βασιλοκτονίας6), με σκοπό να καταστήσει 
εμφανές ότι μόνον η Εκκλησία έχει ιερόν χαρακτήρα και 
επομένως σε αυτήν ανήκει κάθε πρωτείον. Αλλά - όπως 
εσημείωσα ήδη – συνέβη ακριβώς το αντίθετον. Το 
επικληθέν  πνεύμα παρέσυρε τους επικλητές του.  

Αφού τα ευρωπαϊκά κράτη κατέστησαν εκφράσεις της 
λαϊκής κυριαρχίας και ευρέθησαν κυβερνώμενα απλώς από 
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οικονομικές αρχές και ακέφαλες οργανώσεις (όπως ήσαν οι 
ιταλικές δημοκρατικές πόλεις) τις οποίες υπεστήριξεν η 
Εκκλησία στον  αγώνα τους εναντίον της αυτοκρατορικής 
εξουσίας, κατέστησαν αυτοσυντηρούμενες οντότητες. Αυτές 
τελικώς κατέστησαν ολοέν και περισσότερον 
εκκοσμικευμένες και υπεβάθμισαν σε μια δικαιοδοσία ολοέν 
και περισσότερον αφηρημένη, ιδιωτική και δευτερεύουσα, 
οτιδήποτε εσχετίζετο με την «θρησκεία» ή ακόμη 
εχρησιμοποίησαν την «θρησκείαν»  ώστε να επιδιώξουν 
τους σκοπούς τους.    

Η γουελφική - παπική θεώρηση (Γρηγοριανή-Θωμιστική) 
επιστρέφει ως έκφραση  μιας αποαρρενοποιηθείσης 
πνευματικότητος, στην οποίαν προστίθεται εξωτερικώς μια 
πολιτική εξουσία, με τοv σκοπό vα την ισχυροποιήσει  και 
να την καταστήσει ικανή μεταξύ των ανθρώπων. Αυτή  η 
άποψη αντικατέστησε την σύνθεση μεταξύ πνευματικότητος 
και ισχύος, μεταξύ βασιλικής υπερφυσικότητος και 
κεντρικότητος, τυπική της αγνής παραδοσιακής ιδεας.  

Εν εαυτή η θωμιστική κοσμοθεώρηση απεπειράθη να 
επανορθώσει μια τέτοια παράλογο αντίληψη δια της 
συλλήψεως μιας κάποιας συνεχείας μεταξύ Κράτους και 
Εκκλησίας, ενvοούσα δηλαδή στο Κράτος μιαν εκδήλωση 
της «θείας πρόνοιας». Συμφώνως προς την άποψη αυτήν 
το κράτος δεν ημπορεί να δράσει πέραν ενός δεδομένου 
ορίου. Πέραν αυτού του ορίου αναλαμβάνει η Εκκλησία ως 
πρωταρχικώς και αμέσως υπερφυσική αρχή, τελειοποιούσα 
την συνολική κοινωνικοπολιτική τάξη και  πραγματοποιούσα 
το τέλος το οποίον «excedit proportionem naturalis facultatis 
humane» - «υπερβαίνει αναλογικώς την φυσική ανθρώπινη 
ικανότητα».  
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Ενώ αυτή η  αντίληψη δεν απέχει κατά πολύ από την 
παραδοσιακή αλήθεια, ατυχώς, στην τάξη των ιδεων στις 
οποίες ανήκει, αντιμετωπίζει αξεπέραστη δυσκολία, 
εκπροσωπουμένη από την ουσιαστική  διαφορά της στα 
είδη των σχέσεων με το θείο, τα οποία αντιστοιχούν  στην 
βασιλικότητα και στην ιερατικότητα. Για να ημπορεί vα 
υπάρχει  πραγματική συνέχεια και όχι διακοπή μεταξύ των 
δυο διαδοχικών βαθμών μιας μοναδικής οργανώσεως (ο 
Σχολαστικισμός εταύτισε τους δυο διαδοχικούς βαθμούς με 
το Κράτος και την Εκκλησία), θα ήταν αναγκαίον η Εκκλησία 
να ενσαρκώνει στην υπερφυσική τάξη το ίδιο πνεύμα το 
οποίον ενσαρκώνει η Αυτοκρατορία -υπό στενήν έvνοια- 
στο υλικόν επίπεδο. Να ενσαρκώνει δηλαδή το ιδανικό για 
το οποίον ήδη ομιλήσαμε, το ιδανικό της «πνευματικής 
αρρενωπότητος». Ωστόσον η τυπική «θρησκευτική» 
αντίληψη του Χριστιανισμού, δεν επέτρεπε πλέον κάτι 
τέτοιο.  

Αντιθέτως, από τον καιρό του Πάπα Γελασίου του Α’, η 
Εκκλησία διεκήρυττε ότι μετά τον ερχομό του Χριστού 
ουδείς πλέον δύναται  να είναι συγχρόνως Βασιλεύς και 
Ιερεύς7. Παρά τους ιεροκρατικούς της ισχυρισμούς, η 
Εκκλησία, δεν ενσαρκώνει τον άρρενα (ηλιακό) πόλο, αλλά 
τον θηλυκόν (σεληνιακό) πόλο του πνεύματος.  

Στην Εκκλησία ημπορεί να αντιστοιχηθεί η κλείς, όχι το 
σκήπτρον. Λόγω της λειτουργίας της ως μεσαζούσης του 
θείου (νοουμένου θεϊστικώς) και με την αντίληψη της για την 
πνευματικότητα ως μια «ζωήν περισυλλογής», διακριτήν 
ουσιαστικώς  από την «ζωήν της δράσεως» (ούτε ο Δάντης 
υπερέβη αυτήν την αντίθεση), η Εκκλησία δεν ημπορεί να 
αντιπροσωπεύει την καλλίστη ολοκλήρωση όλων των επί 
μέρους  οργανώσεων, δηλαδή δεν ημπορεί να 
αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα μιας μεγάλης, 
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ομοιογενούς «ordinatio ad unum» («διατάξεως σε εν»), 
ικανής να συμπεριλάβει τόσον την κορυφή όσον και την 
ουσία της προοιονιζόμενης «προνοιακής» σχεδιάσεως σε 
ενιαίες οργανικές και ιεραρχικές πολιτικές μονάδες, 
συμφώνως προς την προαναφερθείσα  αντίληψη.  

Εάν ένα σώμα είναι ελεύθερον μόνον όταν αυτό υπακούει 
στην ψυχή του και όχι σε μιαν ετερογενή ψυχή, τότε δίδεται 
ένα βαθύ νόημα αληθείας στον ισχυρισμό του Φρειδερίκου 
του Β’, κατά τον οποίον τα Κράτη τα οποία αναγνωριζουν 
την εξουσία της Αυτοκρατορίας είναι ελεύθερα, ενώ 
σκλαβωμένα είναι εκείνα τα οποία υποτάσσοvται στην 
Εκκλησία – η οποία ανήκει σε μιαν άλλη πνευματικότητα.  
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Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΙΠΠΟΣΥΝΗΣ 

Όπως ήδη κατέδειξα, στην αρχή όχι μόνοv η βασιλικότης, 
αλλά και η παραδοσιακή αριστοκρατία ορίσθηκε από ένα 
πνευματικό στοιχείο. Όπως για την βασιλικότητα ημπορεί να 
θεωρηθεί η περίπτωση στην οποίαν αυτό το στοιχείο 
διακατέχεται εκ φύσεως από την αριστοκρατία, αλλά 
αντιθέτως ημπορεί ν' αποκτηθεί. Παρουσιάζεται έτσι ένα 
χάσμα ανάλογο προς εκείνο που υπάρχει μεταξύ μυήσεως 
και ανακηρύξεως. Στην ανακήρυξη αντιστοιχεί αυτό που 
στην Δύση υπήρξε η ιπποτική τάξη, και, αλλού, η 
τελετουργική μύηση στην ιδέα της πολεμικής κάστας, στην 
μύηση - εμπραγμάτωση μιας φύσεως περισσότερον 
εσωτερικης, αμέσου και ατομικής αvτιστοιχεί η ηρωική 
πράξη με τηv παραδοσιακή έννοια, δηλαδή ως ιερά πράξη, 
συνδεδεμένη με δοξασίες, όπως εκείνη του ιερού πολέμου 
και του «θριαμβικού θανάτου».  

Για τηv δευτέρα αυτήν πιθανότητα θα συζητήσω 
κεχωρισμένως. Εδώ θα ασχοληθώ μόνον με το πνεύμα και 
το μυστήριον της Μεσαιωνικής Ιπποσύνης, ως παράδειγμα 
της πρώτης πιθαvότητος.  

Επισημαίνουμε πρωίστως την διαφοράν που υπήρξε στοv 
Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα μεταξύ της φεουδαρχικής 
αριστοκρατίας και της ιπποτικής αριστοκρατίας. Η πρώτη 
ήταν συνδεδεμένη με την κατοχή γης και με την αφοσίωση 
(fides) σε έναν ορισμένο πρίγκηπα. Η Ιπποσύνη, αντιθέτως, 
παρουσιάζεται ως μια κοινότης υπερεδαφική και 
υπερεθνικη, τα μέλη της οποίας, ιεροποιημένα στο 
στρατιωτικό ιερατείο, δεν είχαν πλέον πατρίδα και όφειλαν 
αφοσίωση όχι σε πρόσωπα, αλλά, αφ΄ενός σε μιαν ηθική 
έχουσα ως θεμελιώδεις αξίες την τιμή, την αλήθεια, το 
θάρρος και την αφοσίωση1,  αφ΄ετέρου δε, σε μια 
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παγκοσμία πνευματική εξουσία, η οποία  ήταν ουσιαστικώς 
εκείνη της Αυτοκρατορίας.  

Η ιπποσύνη και οι μεγάλες ιπποτικές τάξεις της χριστιανικής 
οικουμένης αποτελούσαν ένα ουσιώδες μέρος της 
Αυτοκρατορίας, αντιπροσωπεύουσες τηv αντίθεση αυτού 
που αντεπροσώπευαν στηv Τάξη της Εκκλησίας ο κλήρος 
και ο μοναχισμός. Η Ιπποσύνη δεν είχε χαρακτήρα 
αναγκαστικώς κληρονομικό, επομένως κάποιος ημπορούσε 
vα γίvει ιππότης, εφ όσον ως υποψήφιος επιτελούσε 
τέτοια κατορθώματα, ώστε ν' αποδείξει τόσον την ηρωική 
περιφρόvηση για την ζωή, όσον και τηv - προηγουμένως 
εξηγηθείσα – αφοσίωσή και πίστη του. Στις αρχαιότερες 
μορφές της ιπποτικής χειροτονίας ο ιππότης έχριζε τον 
ιππότη, χωρίς την ανάμειξη ιερέων, σχεδόν ωσάν να 
ενυπήρχε στον πολεμιστή μια δύναμη  -όπως έχει ειπωθεί 
«ομοία προς ένα ρευστόν», - ικαvή να δημιουργήσει νέους 
ιππότες με άμεσο μεταφορά : από όλο αυτό το δρώμενο 
υπάρχουν επίσης ίχνn στην Ινδο-Αρία παράδοση : 
«πολεμιστές που ιεροποιούν πολεμιστές» . Στην συνέχεια, 
υπήρξε μια θρησκευτική τελετουργία ειδική για την ιπποτική 
χειροτονία.  

Μα αυτό δεν είvαι όλον. Υπάρχει μια βαθυτέρα όψη της 
ευρωπαϊκής ιπποσύνης αξία να αναφερθεί. Ημπορεί να μας 
εvτρυφήσει ήδη σε αυτήν το γεγονός ότι οι ιππότες 
αφιέρωναν ακόμη και σε μια γυναίκα τα ηρωικά τους 
κατορθώματα και ότι η λατρεία της γυναικός, γενικώς στην 
ευρωπαϊκή ιπποσύνη, έφθασε κατά καιρούς σε τέτοιες 
μορφές ώστε να φανεί  παράλογη και ατιμωτικώς 
εσφαλμένη, εάν έπρεπε να εφαρμοσθεί κατά γράμμα. Το 
ιεροποιείν την άνευ όρων αφοσίωση σε μια γυναίκα 
υπήρξεn έvα από τα πλέον επαναλαμβανόμενα θέματα στις 
ιπποτικές αυλές και κατά την «θεολογία των φρουρίων», δεν 
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υπήρχεν αμφιβολία ότι ο ιππότης που απέθανε για την 
«γυναίκα» ελάμβανε μέρος στο ίδιο πεπρωμένο μακαρίας 
αθανασίας, η οποία ήταν εξασφαλισμένη και στον 
Σταυροφόρο ο οποίος έθνησκε για την πίστη του Ναού.  

Εδώ, πράγματι η  αφοσίωση στον θεό και η αφοσίωση στην 
γυναίκα συχνώς διαφαίνονται ισοδύναμες. Ημπορούμε 
επίσης να τονίσουμε, ότι κατά ορισμένες τελετές, η 
«γυναίκα» του νεοφύτου ιππότη έπρεπε να τον εκδύσει και 
να τον οδηγήσει στο λουτρό, ώστε να εξαγνισθεί πριν λάβει 
το χρίσμα της Τάξεως. Από τηv άλλη πλευρά, οι ήρωες 
περιπετειών μερικές φορές ιδιορρύθμων όπου εικονίζεται η 
γυναίκα, όπως ο Τριστάνος και ο Λανσελόττος, είναι 
ταυτοχρόνως εικόνες των ιπποτών του βασιλέως 
Αρθούρου, αφιερωμένων στην αναζήτηση του Ιερού 
Κύλικος Γκράαλ - Graal,  στελεχών της ιδίας Τάξεως των 
«Oυρανίων Iπποτών» στην οποίαν ανήκει και ο 
υπερβόρειος «Iππότης του Κύκνου».  

Η αλήθεια είναι ότι όπισθεν όλου αυτού απεκρύπτοντο 
νοήματα τα οποία δεν απεκαλύπτοντο ούτε στους δικαστές 
της Ιεράς Εξετάσεως, ούτε στους απλοϊκούς ανθρώπους. 
Έτσι αυτά τα νοήματα μετεφέροντο μεταμφιεσμένα υπό το 
ένδυμα περιέργων εθίμων και ερωτικών αφηγήσεων. Σε 
ορισμένες των περιπτώσεων, ότι ελέγετο για την «γυναίκα» 
του ιππότη  ίσχυε επίσης και για την «γυναίκα» των 
αντικληρικών Γιβελλίνων των επονομαζόμενων «Πιστών της 
Αγάπης» - «Ορκισμένων Υποτακτικών του Έρωτος»2  
στοιχείον πού υποδεικνύει έναν παραδοσιακό συμβολισμό, 
ενιαίο και ακριβή. Η γυναίκα, προς την οποίαν ο ιππότης 
ορκίζεται αφοσίωση άνευ όρων και στην οποίαν 
αφιερώνεται ακόμη και ο Σταυροφόρος, η γυναίκα που 
οδηγεί στην κάθαρση, αυτήν την οποίαν  ο ιππότης θεωρεί 
ως το βραβείον του,  που θα τον καταστήσει αθάνατο εάν 
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κάποτε αποθάνει για αυτήν, ουσιαστικώς είναι - όπως 
ακριβώς σήμερα έχει ήδη τεκμηριωθεί στην περίπτωση των 
«Πιστών της Αγάπης»- μια απεικόνιση  της «Αγίας Σοφίας», 
ή μια ενσάρκωση αντιληπτή, σε ποικίλους βαθμούς, της 
«υπερβατικής» ή «θείας» γυναικός, η οποία 
αντιπροσωπεύει την ισχύ μιας μεταφορφωτικής 
πνευματικότητος και μιας ζωής ανεπηρεάστου από τον 
θάνατο2α. Εξ άλλου το επαναλαμβανόμενο αυτό θέμα, 
υπεισέρχεται σε ένα παραδοσιακό σύνολο καλώς 
εξακριβωμένο, είναι μέρος ενός πλήρους παραδοσιακού 
συστήματος.  Πράγματι υπάρχει ένας ευρύς κύκλος επών 
και μύθων στους οποίους η «γυναίκα» απεικονίζεται 
συμφώνως προς  αυτήν την αξία.  

Το ίδιο θέμα απορρέει στις ιστορίες της Ήβης, μιας  
διαχροvικής νεότητος, που γίνεται η σύζυγος του ήρωος 
Ηρακλέους στην ολύμπιο κατοικία, στις ιστορίες της Idun - 
Ιντούν (που σημαίνει ανανέωση, επάνοδος στην νεότητα), 
της Gunnlöd - Γκούνλεντ3, κατόχου του μαγικού ποτού 
Odrerir – Οντρερίρ4, καθώς και της Freγja - Φρέγια, θεάς 
του φωτός, που αποτελεί την σταθερά επιθυμία των 
«στοιχειακών υπάρξεων», οι οποίες ματαίως προσπαθούv 
να την αποκτήσουν. Στην Sigrdrife Brunhilde – Ζιγκρντρίφε 
Μπρουνχίλντε, την οποία ο Wotan - Βόταν προορίζει ως 
γηίνη νύμφη ενός ήρωος που θα υπερβεί το  πύρινο 
φράγμα που την περικυκλώνει. Στην γυναίκα της «Γης των 
ζωvτανώv» και του «Νικηφόρου» (Boagard - Μπόαγκαρντ) 
που έλκει τον κελτικό ήρωα Conall Ceamch – Κόναλ 
Κέαμχ5, στίς αιγύπτιες γυναίκες που προσφέρουν την 
«κλείδα της ζωής» και τον λωτό της αναστάσεως. Στην 
αζτέκα Teoγamiquί - Τεογιαμίκουι6, που οδηγεί τους 
πεσόντες πολεμιστές κατά την πορεία προς τον «Οίκο του 
Ηλίου». Στην «δυνατή, εύμορφη και υψηλόκορμη 
παιδίσκη»7 που καθοδηγεί «την ψυχή των ενδόξων επάνω 
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στην ουράvια γέφυρα Κinvad (Κινβάντ) ή Τσινβάντ 8 και την 
τοποθετεί εμπρός στους ιδίους τους ουρανίους θεούς». 
Στην Aredvi Sura Anahita – Αρήντβι Σούρα Αναχίτα 9,  
«ισχυρά και αγία, που εκκινεί από τον θεό του φωτός», από 
τον οποίο ζητείται «η δόξα η ανήκουσα στην Αρία φυλή και 
στον άγιο Ζαρατούστρα, αλλά και η σοφία και η νίκη», 
καθώς και στηv νύμφη  του Gesar - Γκεζάρ 10, του 
Θιβετανού ήρωος, προερχομένη από την «Dölma (Ντέλμα) 
την κατακτήτρια»11, όχι άσχετη με το σημαντικό διπλό 
νόημα του σανσκριτικού ορου Shakti – Σάκτι που σημαίνει 
είτε «νύμφη», είτε «ισχύς». Στις Fravashi - Φραβάσι 12, στις 
θείες γυναίκες που είναι συγχρόνως (όπως οι Βαλκυρίες13) 
υπερβατικά μέρη της ανθρωπίνης ψυχής και οντότητες που 
«χορηγούν την vίκη σε όποιον τις επικαλέιται, χάρες σε 
όποιον τις αγαπά και υγεία στους ασθενείς», και ούτω 
καθ' εξής. Σε όλες αυτές τις διηγήσεις  υπάρχει ένα όμοιο, 
επαναλαμβανόμενο μοτίβο που ημπορεί να μας βοηθήσει 
να διεισδύσουμε στην εσωτερική διάσταση ενός μέρους της 
ιπποτικής λογοτεχνίας, όσον αφορά στην γυναίκα και στην 
λατρεiα της. Στην Ινδο-Αρία παράδοση λέγεται ότι : 
«Πράγματι η ιδιότης του πολεμιστή είναι αγαπητή, όχι για 
την αγάπη της ιδίας [με την υλική έννοια], αλλά για την 
αγάπη του atma (άτμα), της αρχής του Εγώ που είναι “φως 
και αθανασία” ! Η κατάσταση του πολεμιστή είναι αγνή... 
όποιος πιστεύει ότι η αξιοπρέπεια του πολεμιστή 
προέρχεται από κάτι διαφορετικό του atma, θα 
εγκαταλειφθεί από την κάστα των πολεμιστών». Αυτή η ιδέα 
ημπορεί να χρησιμεύσει ως υπόβαθρον της ειδικής 
απόψεως της ιπποσύνης που εξέθεσα εδώ.  

Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 
ο συμβολισμός της «γυναικός», ημπορεί να προσλάβει έναν 
αρνητικό «γυναικοκρατικό» χαρακτήρα, επί του οποίου θα 
γίνει λόγος στην συνέχεια, διαφορετικόν από εκείνον ο 
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οποίος σχετίζεται με τον πυρήνα  της ιπποσύνης που οδηγεί 
στο ιδεώδες της «πνευματικής αρρενωπότητος», το οποίον 
ανεφέρθη σε προηγούμενο κεφάλαιο κατά την εξέταση των  
σχέσεων μεταξύ ιερέως και βασιλέως. Η επίμονος 
επανειλημμένη  χρήση γυναικείων χαρακτήρων, η οποία 
είναι τυπική σε κύκλους ηρωικού τύπου, στην 
πραγματικότητα, δεν σημαίνει κάτι άλλο εκτός από αυτό : 
Ακόμη και απέναντι στην δύναμη που ημπορεί να τον 
φωτίσει και να τον οδηγήσει σε κάτι περισσότερον από 
ανθρώπινο, το μόνο ιδανικό του ήρωος και του ιππότη, είναι 
εκείνη η ενεργός και καταφατική συμπεριφορά η οποία 
ορίζει τον αληθινό άvδρα εν αντιθέσει προς την γυvαίκα σε 
κάθε κανόνικό πολιτισμό. Αυτό είναι το «μυστήριον» το 
οποίον σε συγκεκαλυμμένη (ολίγον έως πολύ) μορφή  
εσχηματοποίησεν ένα μέρος της μεσαιωνικής ιπποτικής 
λογοτεχνίας και ήταν οικείο στις επονομαζόμενες «Αυλές 
του Έρωτος», καθώς ημπορούσε να προσδώσει ένα 
βαθύτερο νόημα στο συχνώς συζητούμενο ζήτημα εάν η 
«γυναίκα» όφειλε να προτιμήσει  έναν «κληρικό» ή έναν 
«ιππότη»14.  

Ακόμη και οι αλλόκοτες διακηρύξεις ορισμένων ιπποτικών 
κωδίκων, [συμφώνως προς τις οποίες ο ιππότης, για τον 
οποίον πιστεύεται πως κατέχει ένα αξίωμα σχεδόν ιερατικό 
ή πως είναι ένας «ουράνιος ιππότης» (chevalier céleste), 
έχει το δικαιωμα να ιδιοποιηθεί γυναίκες άλλων, 
συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών του άνακτός του, 
όσον διάστημα αποδεικνύει πως είναι ο κράτιστος, αλλά και 
ότι η κατοχή μιας «γυναικός» απορρέει  αυτομάτως από την 
νίκη του 14α πρέπει να σχετίζονται προς τα εσωτερικά 
νοήματα τα οποία εξέθεσα κατά την ανάπτυξη του μύθου 
του Βασιλέως των Δασών του Νέμι.  
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Εδώ εισερχόμεθα σε μια τάξη αληθών βιωθεισών 
εμπειριών, για τον λόγον αυτόv πρέπει να απομακρύνουμε 
την ιδέα ότι όλα αυτά, είναι μόνον φανταστικά και μη 
λειτουργούvτα σύμβολα. Ειδικώς, εδώ, πρέπει να παραπέμ-
ψουμε σε ένα άλλο έργο μας, στην «Μεταφυσική του 
φύλου», όσον αφορά τηv περίπτωση στην οποίαν η 
«μυήτρια γυναίκα» ή η «μυστική γυναίκα» θα ημπορούσε vα 
αναζητηθεί επίσης σε μια πραγματική γυναίκα. Στο βιβλίον 
αυτό εξήγησα επίσης ότι ο Έρως, η αγάπη και η ερωτική 
συνεύρεση, το φύλο, ήσαν γνωστά και εχρησιμοποιήθησαν 
αναλόγως προς τις πραγματικές τους υπερβατικές δυ-
νατότητες.  

Τέτοιες δυνατότητες  κατεδείχθησαν από πολλές 
παραδοσιακές διδασκαλίες, τόσον όσον χρειάζεται για να 
ορίσουν μιαν ειδική οδό, άγουσα στην δραστική πρακτική 
αφαίρεση των περιορισμών του εμπειρικού εαυτού (του 
Εγώ), αλλά και για την συμμετοχή σε ανώτερες μορφές του 
Είναι. Υπαρξιακώς, η φύση του πολεμιστή ήταν τέτοια ώστε 
τελικώς vα παρουσιάζει μια πιστοποίηση  και για την οδό 
αυτήν. Όμως εδώ δεν ημπορώ να επεκταθώ  περισσότερον 
επ΄ αυτού.  

Υλοποιηθέντα και διασκορπισμένα θραύσματα, ενός 
αρχαίου συμβολισμού έχουν διαπιστωθεί και σε άλλες 
περιπτώσεις. Περιπτώσεις όπου ο τίτλος του «ιππότη» 
δύναται να προσδώσει ένα ειδικό κύρος ή και περιπτώσεις 
όπου ο ιππότης παρουσιάζεται μερικές φορές τόσον εγγύς 
με τον ίππο του, σε τέτοιον βαθμό, που αυτός μοιράζεται με 
εκείνον κινδύνους και δόξα και καθαιρείται τελετουργικώς 
από τον βαθμόν του όταν αφήνεται να πέσει έφιππος. Αυτό 
ημπορεί να οδηγεί πέραv της  υλικής μόνον απόψεως και να 
σχετίζεται με υπολείματα του αρχαίου συμβολισμού του 
ίππου 14β.  
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Πράγματι, ως πτερωτή φύση που ανέρχεται στους 
ουρανούς, η ίππευση της οποίας αποτελεί δοκιμασία για 
θείους ήρωες, ο ίππος εμφανίζεται στους γνωστούς μύθους 
του Περσέως και του Bελερεφόντη. Ο συμβολισμός 
καθίσταται πλέον πρόδηλος στον πλατωνικό μύθο, οπου το 
αποτέλεσμα της επιλογής  μεταξύ του λευκού και του 
μαύρου ίππου, με την ψυχή ως ηνίοχον15, αποφασίζει το 
μεταφυσικό πεπρωμένο αυτής της ψυχής. Όπως επίσης και 
στον μύθο του Φαέθοντος, ο οποίος ερρίφθη στον Ηριδανό 
ποταμό, παρασυρθείς  από την ορμή των ίππων του, 
καθώς οδηγούσε το άρμα του Ηλίου στον ουρανό.  

Στην παραδοσιακή του συσχέτιση με τον Ποσειδώνα, τον 
θεό του υγρού στοιχείου, ο ίππος έπαιζε τον ρόλο της 
στοιχειακής ζωτικής δυνάμεως. Επίσης στην σχέση του με 
τον Άρη – ένα άλλον ιππέα θεό της κλασικής αρχαιότητος -  
ο ίππος υπήρξεν η έκφραση της ιδίας δυνάμεως, εκλη-
φθείσης στην αρχαία Ρώμη  υπό την πολεμική αρχή. Η 
εννοια των δυο απεικονίσεων, που σε αυτόν τον τρόπον 
σκέψεως έχουν μια ειδική σημασία, θα καταστεί τώρα 
σαφής : Πρώτον, σε μερικές κλασικές απεικονίσεις, η 
εξεικονισθείσα «ηρωοποιημένη» ψυχή, παρουσιάζεται ως 
ιππότης ή συνοδευομένη από έναν ίππο16. Η Δευτέρα 
απεικόνιση είναι η φερομένη ως Ενσάρκωση του Κάλκι 
(Κalki-avatara) : Στην μορφή εvός λευκού ίππου θα 
ενσαρκωθεί, κατά την Ινδο-Αρία παράδοση η δύναμη που 
θα θέσει τέλος στην «σκοτεινή εποχή», καταστρέφουσα 
τους κακούς και ειδικώς τους Mlecchas – Μλέτσας17, οι 
οποίοι δεν είναι  άλλο τι παρά καθηρημένοι πολεμιστές, 
αποκομμένοι από το ιερό18. Εναντίον αυτών, ο ερχομός του 
Κάλκι (Κalki-avatara) οδηγεί στην επανόρθωση της 
πρωταρχικής πνευματικότητος. Θα ημπορούσαν ίσως να 
ακολουθηθούν οι μύθοι αυτών των συμβολικών μοτίβων 
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στην ρωμαϊκότητα και μετά, βήμα-βήμα, ακριβώς μέχρις τον 
Ιπποτικό Μεσαίωνα.  

Σε ένα πλεόν συγκριτικό και ιστορικό επίπεδο, το στοιχείον 
της ευρωπαϊκής ιπποτικής αριστοκρατίας απέκτησε μιαν 
επίσημο καθιέρωση μέσω της τελετουργίας της χειροτονίας, 
όπως αυτή εκαθορίσθη κατά τον Μεσαίωνα, περί τον 
δωδέκατον αιώνα. Μετά από μια διπλή επταετή περίοδο 
υπηρεσίας πλησίον ενός πρίγηπος, (περίοδο η οποία 
διαρκούσε από τα επτά έως τα δεκατέσσερα έτη του 
δοκίμου και κατόπιν από τα δεκατέσσερα έως τα είκοσι ένα 
έτη του), κατά την διάρκεια της οποίας έπρεπε vα δοθούν 
αποδείξεις της αφοσιώσεως, της πίστεως και της ανδρείας 
του, ελάμβανε χώρα αυτή η τελετουργία, σε μιαν ημε-
ρομηνία η οποία συνέπιπτε  συνήθως με το Πάσχα 19 ή την 
Πεντηκοστή, υπεδείκνυουσα έτσι την ιδέα μιας αναστάσεως 
ή μιας επελεύσεως του Πνεύματος. 

Πρωτίστως υπήρχε μια περίοδος νηστείας και μετανοίας, 
μετά ένας συμβολικός εξαγνισμός μέσω ενός λουτρού, 
ώστε, όπως λεγει ο Redi-Ρέντι20 «αυτοί οι ιππότες 
ημπορούν να διαβιούν μια νέα ζωή και να ακολουθούν νέα 
ήθη». Ακολουθούσε (ή κάποια φορά επροηγείτο) η 
«αγρυπνία των όπλων»: Ο μυούμενος περνούσε την νύκτα 
στον ναό, ορθός ή γονατιστός, με απαγόρευση να καθήσει 
έστω και για μια στιγμή, προσευχόμενος, έτσι ώστε ο Θεός 
ημπορεί να τον βοηθούσε να επιτύχει ότι έλειπε στην 
προπαρασκευή του. Κατά το παράδειγμα των νεοφύτων 
τωv αρχαίων Μυστηρίων, μετά το λουτρό, ο ιππότης 
εδέχετο ένα λευκό φόρεμα, σύμβολον της ανανεωθείσης και 
εξαγνισθείσης φύσεώς του. Ενίοτε επίσης έφερε ένα μέλαν 
κολόβιον, το οποίον του υπενθύμιζε την διάλυση της θνητής 
φύσεώς του και ένα άλλο ερυθρό ρούχο, το οποίον 
ανεφέρετο σε υποχρεώσεις του για τις οποίες εάv ήταν 
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αναγκαίο, αυτός έπρεπε να είναι έτοιμος να  χύσει το αίμα 
του21. Εντέλει, ακολουθούσε ο ιερατικός καθαγιασμός των 
όπλων που ήσαν τοποθετημένα στον βωμό και αυτό 
επεράτωνε την τελετουργία, διά της επαγωγής μιας ειδικής 
πνευματικής επιρροής η οποία υποτίθεται πως ήταν ικανή 
να υποστηρίξει την «νέα ζωή» του πολεμιστή, ο οποίος ήταν 
τώρα εξυψωμένος στην ιπποτική αξιοπρέπεια και είχε 
πλέον καταστεί μέλος της παγκοσμίου Τάξεως την οποίαν 
αvτιπροσωπεύει η ιπποσύvη22. Εξ άλλου, κατά τov 
Μεσαίωνα διαπιστώνουμε την άνθιση ολοκλήρων 
πραγματειών στις οποίες κάθε όπλο του ιππότη είχε 
αποδοθεί ως σύμβολον πνευματικών ή ηθικών αρετών. 
Αυτά τα σύμβολα σχεδόν αποσκοπούσαν να υπενθυμίζουν 
στον ιππότη αυτές τις αρετές με ορατόν τρόπο, αλλά και να 
συνδέουν οποιανδήποτε ιπποτική πράξη με  μιαν εσωτερική 
δράση.  

Θα ήταν εύκολο να καταδείξουμε το αντίστοιχον αυτού, στον 
«μυστικισμό των όπλων» άλλων παραδοσιακών 
πολιτισμών. Θα αρκεσθώ να υπενθυμίσω το παράδειγμα 
της ιαπωνικής πολεμικής αριστοκρατίας, η οποία θεωρούσε 
το ξίφος της (κατάνα) ως ιερό αντικείμενο23. Στην Ιαπωνία η 
κατασκευή του ακολουθούσε ακριβείς, απαραβιάστους 
κανόνες. 'Οταν ησχολείτο με την κατασκευή ενός ξίφους ο 
οπλουργός έπρεπε να φορά  τελετουργικά άμφια και να 
εξαγνίσει τον άκμονα. Η τεχvική η εξασφαλίζουσα την 
οξύτητα της λεπίδος ήταν απολύτως μυστική και μετεδίδετο 
μόvον από τον διδάσκαλο στον μαθητή. Η λεπίς του ξίφους 
είχε την αξία συμβόλου της ψυχής του σαμουράϊ  και η 
χρήση του όπλου υπέκειτο σε ακριβείς κανόνες. Ομοίως και 
η εξάσκηση στην χρήση του, όπως και σε άλλα όπλα (όπως 
το τόξον) λόγω της σχέσεώς τους με το Ζεν ημπορούσε vα 
έχει μια μυητική διάσταση.  
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Στον δοθέντα παρά του Redi κατάλογο των ιπποτικών 
αρετών, πρωτεύει η σοφία και έπονται η αφοσίωση, η 
γενναιοδωρία και η δύναμη. Συμφώνως προς έναν θρύλο, ο 
Ρολάνδος παρουσιάζεται  ως αυθεντία της θεολογικής 
επιστήμης. Παρίσταται  προ της μάχης να απασχολεί τον 
αvτίπαλό του Ferragus – Φεραγκύς24 σε μια θεολογική 
συζήτηση. Ο Γοδεφρίδος του Μπουιγιόν εκλήθη από 
ορισμένους συγχρόνους του «Lux monarchorum» («Φως 
των μοναρχών»), και ο Ούγος της Τιβεριάδος στο έργο του 
«Ordene de chevalerie» («Διάταξη της ιπποσύνης»), 
απεικονίζει τον ιππότη ως έναν «ένοπλον  ιερέα», ο οποίος 
λόγω αυτής της διπλής του ιδιότητος έχει το δικαίωμα να 
εισέλθει στην εκκλησία και να διατηρήσει την τάξη με το ιερό 
ξίφος του25. Στηv Ινδο-Αρία παράδοση βλέπουμε τύπους 
της πολεμικής αριστοκρατίας να συναγωνίζονται vικηφόροι 
με τους Βραχμάνους, (δηλαδή με τους εκπροσώπους της 
ιερατικής κάστας), όπως επί  παραδείγματι  ο Ajatashatru26 

με τον Gargγa Balaki27, ο Praνahana Jaiνali28 με τον 
Aruni29, ο Sanatkumara30 με τον Narada31, κλπ), να γίνοvται 
οι ίδιοι Βραχμάνοι, ή όπως οι άλλοι Βραχμάνοι να είναι 
«εκείνοι που φρουρούν την ιερά φλόγα». Αυτό επιβεβαιώνει 
τον εσωτερικόν χαρακτήρα της ιπποσύνης και υπό 
ευρυτέραν έννοια της πολεμικής κάστας στον κόσμον της 
Παραδόσεως.  

Αφού έδυσεν η ιπποσύνη, επίσης και η ευρωπαϊκή 
αριστοκρατία απώλεσεν τελικώς το πνευματικό της 
στοιχείον ως σημείον αναφοράς της υψίστης 
«αφοσιώσεώς» της και έτσι κατέστη μέρος των απλών 
πολιτικών οργανισμών, όπως ακριβώς συνέβη στην 
περίπτωση των αριστοκρατιών των εθνικών κρατών που 
ανεδύθησαν μετά την κατάρρευση του πολιτισμού του 
Μεσαίωνος. Οι αρχές της τιμής και της αφοσιώσεως 
εξηκολούθησαν να υπάρχουν ακόμη  και όταν ο ευγενής δεν 
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ήταν τίποτε περισσότερον από ένας «αξιωματικός του 
βασιλέως». Αλλά η αφοσίωση είναι τυφλή, όταν πλέον δεν 
αναφέρεται  -έστω και ενδιαμέσως- σε κάτι πέραν της 
ανθρωπίνης διαστάσεως.  

Εξ ου και οι ποιότητες που διετηρήθησαν στους 
Ευρωπαίους ευγενείς εξ' αιτίας της κληρονομικότητος, 
υπέστησαν εν τέλει έναν μοιραίο εκφυλισμό, όταν δεν 
ανανεώθησαν πλέον στο αυθεντικόν πνεύμα τους. Την 
παρακμή της βασιλικής πvευματικότητος ηκολούθησεν 
αναποφεύκτως και η παρακμή της ιδίας της αριστοκρατίας, 
καθώς και η έλευση δυνάμεων ευρισκομένων σέ ένα 
χαμηλότερο επίπεδο.  

Εσημείωσα ότι η ιπποσύvη, τόσον στο πνεύμα όσον και στο 
ήθος της, είναι οργανικόν μέρος  της Αυτοκρατορίας και όχι 
της Εκκλησίας. Είναι αληθές ότι ο ιππότης στους όρκους 
του συμπεριελάμβανε σχεδόν πάντα την υπεράσπιση της 
πίστεως. Παρ' όλα αυτά, αυτό πρέπει να εννοηθεί 
περισσότερον ως γενική ένδειξη μιας στρατευμένης 
αφοσιώσεως σε κάτι το υπερατομικό, παρά ως μια 
συνειδητή δήλωση  πίστεως, με την ειδική και θεολογική 
έννοια. Μόλις αποξεσθεί κατ’ ολίγον η επιφάνεια καθίσταται 
εμφανές ότι οι ισχυρότεροι  «κορμοί» της ιπποτικής 
βλαστήσεως ήντλησαν τον «χυμόν»  τους από τάξεις και 
κινήματα που για την εκκλησίαν είχαν οσμήν αιρέσως, έως 
σημείου  να διωχθούν από αυτήν. Ακόμη και από παρα-
δοσιακής πλευράς οι δοξασίες των Αλβιγηνών32  δεν θα 
ημπορούσαν να θεωρηθούν εντελώς «εν τάξει». Ωστόσον, 
δεν ημπορούμε vα αμφισβητήσουμε, αναφερόμενοι ειδικώς 
στον Φρειδερίκο τον Β΄ και στους Αραγωνέζους, μια βεβαία 
σύνδεση μεταξύ των Αλβιγηνών και ενός ρεύματος της 
ιπποσύνης που υπερήσπισε την αυτοκρατορική ιδέα 
εναντίον των απαιτήσεων της Κουρίας της Ρώμης (δηλαδή 
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της «Συνάξεως της Αγίας Έδρας»), ρεύματος εξικνουμένου 
(όχι αναιτίως) κατά τις Σταυροφορίες μέχρις της 
Ιερουσαλήμ, την οποίαν εθεώρησε σχεδόν ως κέvτρoν μιας 
πνευματικότητος υψηλοτέρας από εκείνην η οποία ήταν 
ενσαρκωμένη στην παπική Ρώμη.  

Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη των Ναϊτών 
Ιπποτών, αυτών των ασκητικών πολεμιστών που 
απαρνήθηκαν τις εγκόσμιες ηδονές επιδιώκοντες  μια 
πειθαρχία που δεν εξησκείτο στις μονές αλλά στα πεδία των 
μαχών και τους ενεψύχωνε μια πίστη καθαγιασμένη 
περισσότερον με το αίμα και την νίκη, παρά με τις 
προσευχές. Οι Ναΐτες κατείχαν την ιδική τους μυστική 
μύηση, οι λεπτομέρειες της οποίας απεικονίσθηκαν από 
τους κατηγόρους τους με αχνές βλάσφημες χροιές, είναι 
πολύ σημαντικές.  

Μεταξύ άλλων, οι υποψήψιοι της υψίστης ναϊτικής μυήσεως 
έπρεπε σε ένα προκαταρκτικό μέρος της τελετουργίας να 
απορρίψουν το σύμβολο του σταυρού και να αναγνωρίσουν 
ότι το δόγμα του Χριστού δεν οδηγεί σε σωτηρία. Επιπλέον, 
οι Ναΐτες  εκατηγορήθησαν ότι ενεπλάκησαν σε μυστικές 
συμφωνίες με τους «απίστους» και ότι εόρταζαν καταραμέ-
vες τελετουργίες. Όπως διεκηρύχθη επαννειλημμένως, αλλά 
ματαίως, στηv δίκη των Ναϊτώv, δεν επρόκειτο παρά μόνον 
για σύμβολα. Πιθανότατα δεν επρόκειτο για κάποιαν 
ιερόσυλο ασέβεια, αλλά για την αναγνώριση του κατωτέρου 
χαρακτηρος της εξωτερικής Παραδόσεως του 
αφιερωματικού Χριστιανισμού, μιαν αναγνώριση αναγκαία 
ώστε να ημπορέσει κάποιος vα εξυψωθεί σε υψηλότερες 
μορφές πνευματικότητος.  

Σε γεvικές γραμμές, όπως κάποιος ορθώς επεσήμανε, ήδη 
το ίδιο το όνομα «Ναΐτες» υποδηλώνει μιαν 
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υπερβατικότητα33. Ο «Ναός» είναι όρος πλέον σεβαστός, 
ευρύτερος και περιεκτικότερος απ’ ότι εκείνος της 
«Εκκλησίας». Ο Ναός είναι κύριος της εκκλησίας. Οι 
εκκλησίες καταστρέφονται, αλλά ο Ναός παραμένει, ως ένα 
σύμβολον της συγγενείας των θρησκειων και του αενάου 
πνεύματος  το οποίον τους δίδει υπόσταση.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείον αναφοράς της 
ιπποσύνης34 υπήρξε το «Άγιο Δισκοπότηρο», ο ιερός κύλιξ 
Γκράαλ - Graal ! Το έπος  του Graal αντανακλά σε βάθος 
την μυστική φιλοδοξία της γιβελινικής - αντικληρικής 
ιπποσύνης. Αλλά και αυτό το έπος οδηγεί σε κρυμμένα 
επαναλαμβανόμενα συμβολικά μέρη, μη αναφερόμενα ούτε 
στην Εκκλησία, ούτε γενικώς στον Χριστιανισμό. Όχι μόνον 
η επίσημος καθολική παράδοση καθ’ εαυτήν δεν 
αναγνωρίζει το Graal, αλλά και τα ουσιαστικά στοιχεία του 
έπους σχετίζονται με προχριστιανικές μέχρι και Βόρειο-
Υπερβόρειες παραδόσεις.  

Αντιθέτως, το ίδιον το Graal, στις σημαντικότερες εκδοχές 
του μύθου, παρουσιάζεται ως έvα μυστικιστικός κύλιξ, ως 
«λίθος του Φώτος» και «λίθος του Εωσφόρου»35, ενώ οι 
περιπέτειες που αναφέρονται σε αυτό, έχουν, σχεδόν 
ανεξαιρέτως, έναν χαρακτήρα περισσότερον ηρωικό και 
μυητικό και όχι χριστιανικό και ευχαριστιακό. Ο Wolfram von 
Eschenbach αναφέρεται στους ιππότες του Graal 
χρησιμοποιών τοv όρο «Templeisen»36, το ναϊτικό σύμβολο 
(κόκκινος σταυρός σε λευκό πεδίο)  ευρίσκεται  σε μερικούς 
ιππότες του Graal και στο ιστίο του πλοίου με το οποίον ο 
Perlesvaux (Parsifal)37 φεύγει για να μην επιστρέψει πλέον 
και ούτω καθ' εξής (ας σταματήσει εδώ η αναφορά όλων 
αυτώv των σημείων). Άξιον προσοχής είναι ότι, μέχρις και 
στις πλέον εκχριστιανισμένες μορφές του μύθου 
διατηρούvται εξωκληρικές αναφορές.  
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Εννοούμε ότι το Graal, ως φωτεινός κύλιξ, (η παρουσία του 
οποίου διεγείρει μια μαγική εμψύχωση, ένα προμήνυμα και 
μια προσδοκία της μη ανθρωπίνης ζωής), μετά τον Μυστικό 
Δείπvο και τον θάνατο του Ιησού έχει μεταφερθεί από τους 
αγγέλους στον ουρανό, απ' όπου δεν θα επιστρέψει, έως 
την επίγειο εμφάνιση μιας γενεάς ηρώων ικαvών vα το 
φρουρήσοuv. Ο ηγέτης αυτής της γενεάς εθεμελίωσε με 
αυτόν τον τρόπο μια Τάξη, εννοηθείσα ως Τάξη των 
«Τελείων Ιπποτών» ή «Ουρανίων Ιπποτών». Ο «μύθος» και 
το ύψιστον ιδανικό της Μεσαιωνικής Iπποσύvης ήταν να 
φθάσει στο Graal, στην νέα γηίνη του έδρα και να 
συμμετάσχει σε αυτήν την Τάξη, η οποία συχνάκις 
εταυτίσθη με τους ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης του 
βασιλέως Αρθούρου.  

Με την καθολική εκκλησία να κατάγεται απευθείας και χωρίς 
διακοπή από την αρχέγονο χριστιανοσύνη και με το γεγονός 
ότι το «εκχριστιανισμένο» Graal εχάθη μέχρι τηv ίδρυση 
μιας Τάξεως όχι ιερατικής αλλά ιπποτικής, παρουσιάζεται 
εμφανώς η οργάνωση μιας Παραδόσεως διαφορετικής από 
εκείνην την καθολική και αποσrολική. Και ακόμη 
περισσότερον, σχεδόν σε όλα τα κείμεvα τα οποία 
αναφέρονται στο Graal, το σύμβολον του «Ναού», (που 
επιπλέον είναι κατά βάθος λίαν ιερατικό), υποκαθίσταται 
από το αναμφισβήτητο σύμβολο μιας βασιλικής αυλής ή 
ενός βασιλικού φρουρίου ως μυστηριώδης, δυσπρόσιτος και 
καλως προστατευμένος τόπος, όπου φρουρείται το Graal. 
Και στο μυστήριον του Graal, εκτός από την δοκιμασία της 
ανασυγκολλήσεως ενός σπασμένου ξίφους, το κεντρικόν 
θέμα συνίσταται σε μια Βασιλική παλινόρθωση. Υπάρχει η 
προσμονή ενός ιππότη που θα κάνει ένα ξεπεσμένο 
Βασίλειο να ανθίσει και πάλιν, αλλά και θα εκδικηθεί ή θα 
θεραπεύσει έvαν βασιλέα πληγωμένο, ή παράλυτο, ή κατ' 
όψη μόνον ζωντανό.  
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Οριζόvτιες διασυνδέσεις συνδέουν  αυτά τα θέματα, τόσον 
στον αυτοκρατορικό μύθο γενικώς, όσον και στην ιδία την 
ιδέα του υπερτάτου, αοράτου και «πολικού» κεντρου του 
κόσμου. Είναι σαφές ότι σε όλο αυτόν τον κύκλο, ο οποίος  
στον Μεσαιωνικό ιπποτικό κόσμο ήταν σημαντικός όσον 
ποτέ άλλοτε, εδρασε μια παράδοση ολίγον σχετιζομένη με 
εκείνην την κυριαρχούσα παράδοση της θρησκείας, αν και 
για να εκφρασθεί,  (ίσως δε επίσης και για να κρυφθεί) 
υιοθέτησε διασπάρτως στοιχεία χριστιανισμού. Το Graal, 
στην πραγματικότητα, είναι έvας μύθος της «Βασιλικής 
θρησκείας», ο οποίος πιστοποιεί όσα ελέχθησαν σχετικώς 
με την μυστική ψυχή της ιπποσύνης.  

Εάν θέλουμε επισης να ρίψουμε το βλέμμα και στον πλέον 
εξωτερικό τομέα, δηλαδή σε εκείνον της γενικής όψεως της 
ζωής και της ηθικής, πρέπει να αναγνωρίσουμε όλη την 
ικανότητα της μορφοποιητικής και διορθωτικής δυνάμεως τν 
οποίαν υπέστη ο χριστιανισμός με το έργο του ιπποτικού 
κόσμου. Ο Χριστιανισμός δεν ημπόρεσε να συμφιλιωθεί με 
το ιπποτικόν ήθος και να τυποποιήσει την ιδέα του «ιερού 
πόλεμου», παρά μόνον υπολειπόμενος στις αρχές  τις 
υπαγορευόμενες από εκείνην την δυιστική - αλλά και 
αποδραστική -  σύλληψη της πνευματικότητος, η οποία τον 
εχαρακτήρισε εμπρός στον κλασικό παραδοσιακό κόσμο. Ο 
Χριστιανισμός υπεχρεώθη να λησμονήσει τα λόγια του 
Αυγουστίνου38: «Όποιος ημπορεί να σκεφθεί τον πόλεμο και 
να τον υποφέρει χωρίς μεγάλο πόνο, αληθώς έχει απωλέσει 
την έννοια της ανθρωπότητος»  και τις ακόμη ριζικότερες 
εκφράσεις και την προειδοποίησή  του Tερτυλιανού39 : «Ο 
Κύριος, διατάσσων  τον Πέτρο να ξαναβάλει το ξίφος στην 
θήκη, αφόπλισε τους στρατιώτες».  
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Το μαρτύριον του Αγίου Μαξιμιλιανού και του Αγίου 
Θεογόνου, που προετίμησαν τον θάνατο40 από το να 
παραμείνουν στην φρουρά (ως παγανιστές), με τον ίδιον 
τρόπο που ο Άγιος Μαρτίνος κατά την παραμονή μιας 
μάχης είπε: «Είμαι στρατιώτης του Χριστού - δεν μου 
επιτρέπεται vα εξάγω το ξίφος»,  έπρεπε vα δώσει στην 
ιπποτική αρχή της τιμής μιαν αναγνώριση εντελώς δια-
φορετική από εκείνην που ήταν δυνατή με βάση τηv 
χριστιανική αρχή της αγάπης και, μολαταύτα, να 
προσομοιάσει στον τύπο μιας μάλλον ηρωικο-παγανιστικής 
παρά ευαγγελικής ηθικής, ικανής να μην αισθανθεί τίποτε  
το αιρετικό σε εκφράσεις, όπως εκείνες του Ιωάννου του 
Σαλίσμπουρυ41 : «Η χρήση των όπλων, τόσον αποδεκτή 
όσον και αναγκαία, εδημιουργήθη από τοv ίδιο τον  Θεό», 
έως και να ιδεί στον πόλεμο έναν πιθανό δρόμο ασκητικής  
και πραγματώσεως της αθανασίας.  

Εξ άλλου, κατά τον Μεσαίωνα, ειδικώς  λόγω αυτής της 
παρεκκλίσεως της εκκλησίας από τα θέματα τα 
κυριαρχούντα στον Χριστιανισμό των απαρχών, η Ευρώπη 
εγνώρισεν, (από περισσότερες της μιας απόψεις), την 
τελευταία εικόνα ενός  κόσμου παραδοσιακού τύπου.   
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Ακολουθούν ο επεξηγητικές ανά κεφάλαιον σημειώσεις και 
κατευθυντήριες βιβλιογραφικές αναφορές, πολυάριθμες αλλά συνάμα 
απαραίτητες, ώστε να διαφωτίσουν κατά τι τον αναγνώστη στην 
προσέγγιση του πολυεπιπέδου και πολυσυνθέτου λόγου του 
πολυμαθεστάτου διδασκάλου Έβολα   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. Σαφής αναφορά στο σπουδαίο ομότιτλο βιβλίο του Όσβαλντ 
Σπένγκλερ (Oswald Spengler, 1880-1936), το οποίον πρώτος 
μετέφρασε στην ιταλική ο βαρώνος Έβολα. Ο Σπένγκλερ ήταν 
ένας διάσημος Γερμανός ιστορικός και φιλόσοφος, ο οποίος 
εσπούδασε φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, ιστορία, φιλολογία 
και φιλοσοφία στα πανεπιστήμια του Μονάχου, του Βερολίνου και 
της Χάλλε. Μετά την αναγόρευση του σε διδάκτορα της 
φιλοσοφίας, το 1904, ύστερα από την εκπόνηση σχετικής 
διατριβής με θέμα την διδασκαλία του Ηρακλείτου, ηκολούθησε 
την σταδιοδρομία του καθηγητή μέσης εκπαίδευσης, την οποίαν, 
όμως εγκατέλειψε το 1911, αναλαμβάνων πλέον να διδάσκει 
ιδιωτικώς μαθήματα στο Μόναχο. Τότε ήρχισε να συγγράφει το 
περιβόητον βιβλίον του «Η Παρακμή της Δύσεως. Περιγράμματα 
μιας Μορφολογίας της Ιστορίας» («Der Untergang des 
Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte»), 
το οποίον εξέδωσε το 1918, όταν η Γερμανία, εξήρχετο ηττημένη 
από τον Α΄ Μεγάλο Πόλεμο. Το ιδιότυπο και βαθυστόχαστο αυτό 
έργο, με την «χρησμοειδή – σιβυλλική»  γραφή, χάρη στο οποίο 
κατέστη παγκοσμίως γνωστός ο Σπένγκλερ, αποπνέει μιαν 
έντονη απαισιοδοξία, καθώς ο συγγραφεύς του 
επιχειρηματολογών με δεινότητα αποφαίνεται ότι κανείς από τους 
πολιτισμούς της ιστορίας -τους οποίους απαριθμεί σε οκτώ- δεν 
είναι αιώνιος, αλλά ο κάθείις τους έχει ζωή σχετικής διαρκείας 
περίπου χιλίων ετών, προδικάζει δε με παγερά βεβαιότητα τον 
αφανισμόν του «Δυτικού πολιτισμού», επισημαίνων ως σημεία 
καταρρεύσεώς του την κλιμακηδόν επικρατούσα δύναμη του 
χρήματος, την κυριαρχία των μέσων μαζικής ενημερώσεως και 
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την έλλειψη πρωτότυπων διανοουμένων και δημιουργών σε 
όλους τους τομείς του πολιτισμού και της παιδείας. 

2. Αναφέρουμε την φράση «σύγχρονοι άνθρωποι», καθώς η ιδέα 
της «πτώσεως», ήτοι μιας καταρρεύσεως και σταδιακής 
εγκαταλείψεως ενός υψηλοτέρου τύπου υπάρξεως, αλλά και η 
επίγνωση δυσκολοτέρων επερχομένων εποχών  για τις 
ανθρώπινες φυλές στο α6ριστο μέλλον, ήσαν καλώς γνωστές 
στην παραδοσιακή  αρχαιότητα. 
 
3.  «Convitato di pietra» -  «πέτρινος προσκεκλημμένος» - 
τρομερ6 πέτρινο άγαλμα. Πέτρινη, βουβή, ενοχλητική και 
απειλητική παρουσία. Έκφραση ληφθείσα από τον θρύλο του 
Ντον Τζιοβάνι, ο οποίος υποτιμήσας τις υλικές καταστρεπτικές 
ικανότητες κατέληξε στην κόλαση, χωρίς να έχει τον χρόνο να 
μετανοήσει. Υποδεικνύει ένα απόν πρόςωπο, η παρουσία του 
οποίου βαρύνει τους παρόντες. Ένα πρόςωπο το οποίον ο καθείς 
σκέπτεται, αλλά ουδείς τολμά να κατονομάσει αμέσως. 
 

4. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, «Εισαγωγή στην 
φιλοσοφία της μυθολογίας» («Einleitung in die Philosophie der 
Mγthologie»), 1846, μέρος Β’, τόμος Α’, σελίδες 233-235.   

Ο Φρήντριχ Βίλχελμ Γιόζεφ Σέλινγκ (1775 –1854), ήταν Γερμανός 
φιλόςοφος. Θεωρείται ως ο διανοητής που εξήσκησε σημαντική 
επίδραση στην ανάπτυξη του γερμανικού ιδεαλισμού, μαζί με τον 
Γιιόχαν Γκότλιμπ Φίχτε, διδάσκαλο των πρώτων χρόνων της 
ενασχόλησεώς του με την φιλοσοφία και τον Γκέοργκ Βίλχελμ 
Φρήντριχ Χέγκελ, φίλο, συμμαθητή και αργ6τερον μείζονα 
ανταγωνιστή του. 

Η σκέψη του Σέλινγκ είναι σχετικώς παραμελημένη στον μη 
γερμανόφωνο κόσμο, καθώς ένα μεγάλο μέρος του έργου του 
παραμένει αμετάφραστο. Σημαντικός παράγων γι' αυτό ήταν η 
στάση του Χέγκελ, ο οποίος στα ώριμα έργα του περιγράφει τον 
Σέλινγκ ως απλήν «υποσημείωση» στην ανάπτυξη του 
ιδεαλισμού. Επίσης, η «φυσική φιλοσοφία» του Σέλινγκ κατέστη 
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αντικείμενο επιθέσεως από τους επιστήμονες εξ αιτίας της 
ελλέιψεως εμπειρικού προσανατολισμού της. Ωστόσον, ορισμένοι 
φιλόςοφοι του 20ου  αιώνος όπως ο πολύς Μάρτιν Χάϊντεγκερ 
έδειξαν ιδιαίτερον ενδιαφέρον για την επανεξέταση του έργου του 
Σέλινγκ 

5. Julius Evola,  «Το τόξο και το ρόπαλο» («L' arco e la clava») 
(εκδόσεις Vanni Scheiwiller, Μιλάνο, 1968),  κεφάλαιον  1, 
«Πολιτισμοί του χώρου και πολιτισμοί του χρόνου» («Civilta dello 
spazio e civilta dell tempo») 
 
6. Henri Hubert & Marcel Mauss, «Συνδυασμοί της ιστορίας των 
θρησκειών : Μερικά αποτελέσματα θρησκευτικής κοινωνιολογίας, 
η θυσία, η καταγωγή των μαγικών δυνάμεων, η αναπαράσταση 
του χρόνου» («Mélanges d' histoire des religions: de quelques 
résultats de la sociologie religieuse, le sacrifice, l'origine des 
pouvoirs magiques, la représentation du temps») στην συλλογή 
«Βιβλιοθήκη της σύγχρονης φιλοσοφίας» («Bibliothèque de 
philosophie contemporaine») του  Félix Alcan (1909) και 
αυτοφυώς πάλι ως «Συνδυασμοί της ιστορίας των θρησκειών» 
(«Mélanges d' Histoire des Religions»), Παρίσι, 1929, σελίς 189. 

Ο Ανρί Ουμπέρ (Henri Hubert), (1872-1927), ήταν Γάλλος 
αρχαιολόγος και κοινωνιολόγος εξειδικευμένος στην συγκριτική 
θρησκειολογία. Εγινε διάσημος γιά το έργο του περί των Κελτών 
και γιά την μακρά και καρποφόρο συνεργασία του με τον Μαρσέλ 
Μος και τους άλλους συνεργάτες τους στην «Κοινωνιολογική 
Χρονιά» («Année sociologique»). 

Ο  Μαρσέλ Μος (Marcel Mauss), (1872 - 1950) ήταν 
Γαλλοεβραίος ανθρωπολόγος και κοινωνιολόγος. Ήταν ανιψιός 
του Εμίλ Ντιρκάϊμ, που ήταν και ο πρώτος του διδάσκαλος. 
Εσπούδασε Φιλοσοφία στο Μπορντώ και Ιστορία των Θρησκειών 
στην «École Pratique des Hautes Études» («Πρακτική Σχολή 
Ανωτάτων Σπουδών»). Εκεί εξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως 
καθηγητής της Πρωτογόνου Θρησκείας. Εδίδαξε επίσης στο 
Γαλλικό Κολλέγιο και ήταν συνιδρυτής του «Εθνολογικού 
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Ινστιτούτου» στο Πανεπιστήμιον των Παρισίων. Εργάσθηκε με τον 
θείο του για την έκδοση του «L' année Sociologique» 
(«Κοινωνιολογική Επετηρίς») μια περιοδική έκδοση προωθούσα 
τις ιδέες και τις κοινωνιολογικές μεθ6δους του Ντιρκάϊμ, θανόντος 
στην φάση παραγωγής, οπ6τε  ο Μος εγτένετο εκδ6της του 
περιοδικού. 

7. Σαλλούστιος «Περί Θεών και Κόσμου» - Γ’ : «αἱ τῶν Θεῶν 
οὐσίαι οὐδὲ ἐγένοντο, τὰ γὰρ ἀεὶ ὄντα οὐδέποτε γίνονται, ἀεὶ δὲ 
εἰσίν» 
 
8. Όπως γράφει ο Λάο Τσε στο «Ταό Τε Τσινγκ», 81 : «Αυτός 
που κατέχει την Αρετή δεν ομιλεί. Αυτός που ομιλεί δεν κατέχει 
την Αρετή»   
 
Όρα επίσης τις παραδοσιακές εκφράσεις του Αρίου κόσμου 
σχετικώς με τα κείμενα τα οποία «είναι αδύνατον να βελτιωθούν 
και να μετρηθούν» ….. « δεν ημπορούν να   [...]  εξαπατηθούν 
από τους θνητούς και είναι ανυπέρβλητα ώστε δεν ημπορούν να 
καταμετρηθούν από την ανθρωπίνη λογική» 
(«Μανουνταρμασάστρα» - «Σύνοψη των Νομών του Μανού», 
12.94.) 
  
Περαιτέρω, διαβάζουμε «Όλες οι διδασκαλίες που διαφέρουν από 
εκείνες των Βεδών, φυτρώνουν και πεθαίνουν δίχως να φέρουν 
καρπούς και είναι ψευδείς,καθώς προέρχονται από μια τεχνητή 
πηγή» («Μανουνταρμασάστρα» - «Σύνοψη των Νομών του 
Μανού», 12.96.) 
 
Μανού : Είναι μία θρυλική μορφή του Αρχετυπικού ή 
Πρωτοτυπικού Ανθρώπου, που έσωσε τους Αρίους από τον 
αφανισμό στον Παγκόσμιο Κατακλυσμό και θεωρείται γενάρχης 
της σημερινής Αρίας ανθρωπότητας. «Μανού» είναι ένας τίτλος 
που αναγνωρίζεται στον πρόγονο - γενάρχη. Η τρέχουσα κοσμική 
περίοδος επιβλέπεται από τον έβδομο Μανού, που ονομάζεται 
Βαϊβασβάτα Μανού και είναι υιός του Βιβασβάν και της συζύγου 
του Σαμτζινά  (Vivasvân και Samjnâ). Το πραγματικό όνομα του 
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Βαϊβασβάτα Μανού, ήταν Σατυαβράτα / Satyavrata («Αυτός με τον 
αληθή όρκο»), πιστεύεται δε ότι είναι απολύτως ειλικρινής και 
θεωρείται ο πρώτος βασιλεύς ο οποίος εκυβέρνησε την γη, αφού 
έσωσε την ανθρωπότητα από την μεγάλη πλημμύρα – 
προειδοποιημένος από μιαν ενσάρκωση του πολεμιστή θεού 
Βισνού, ο οποίος τον συνεβούλευσε επίσης να κατασκευάσει ένα 
γιγαντιαίο σωτήριο πλοίο. Αυτή η ιστορία του Μανού αναφέρεται 
στις αρχαίες ινδικές γραφές και έχει συγκριθεί με τις λαϊκές 
παραδόσεις του «Μεγάλου Κατακλυσμού» από άλλους 
πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο. Είναι δηλαδή αντίστοιχος του 
Έλληνος Δευκαλίωνος ή του Πέρση Γιάμα.  
 
Οι Φυσικοί Νόμοι που διέπουν τον άνθρωπο, συνελέχθησαν στις 
Ινδικές «συνθήκες», στις «συλλογές» των Νταρμασάστρα, η 
πλέον γνωστή και αρχαιοτέρα των οποίων είναι η λεγομένη 
Μάναβα-Νταρμασάστρα (Mānava-Dharmaśāstra) ή Μανουσμρίτι 
(Manusmriti), δηλαδή τα «Βιβλία των Νόμων του Μανού» ή «Η 
Σύνοψη των Νόμων του Μανού», η έμμετρη συλλογή των 
γνωμικών και αποφθεγμάτων του. Το κείμενο παρουσιάζεται ως 
μια διάλεξη που δίδει ο Μανού σε μιαν ομάδα εκστατικών 
προφητών («Ρίσι»), που τον παρακαλούν να τους πει τον «νόμο 
του συνόλου των κοινωνικών τάξεων».  
 
Το κείμενο του Μανού κατέστη το πρότυπο σημείνο αναφοράς για 
όλες τις μελλοντικές «Νταρμασάστρα» - «Συνόψεις Νόμων» που 
ηκολούθησαν. Συμφώνως προς την ινδουιστική παράδοση, η 
Μανουσμρίτι καταγράφει τα λόγια του ιδίου του Βράχμα. Με την 
απόδοση των λέξεων σε υπερφυσικές δυνάμεις, το κείμενο 
προσλαμβάνει έναν τόνο αυθεντίας ως μια δήλωση σχετικώς 
προς τον κοσμικό νόμο Ντάρμα, σε αντίθεση με προηγούμενα 
ανάλογα κείμενα, τα οποία ήσαν λόγιες αποδόσεις των νόμων.  
 
Στην Μαχαμπαράτα γράφεται : «Και o Μανού ήταν προικισμένος 
με μεγάλη σοφία και αφιερωμένος στην αρετή. Και έγινε ο 
πρόγονος μιας γραμμής ανθρώπων. Και στην φυλή του Μανού 
έχουν γεννηθεί όλα τα ανθρώπινα όντα, που ως εκ τούτου έχουν 
κληθεί Μάναβας. Και από τον Μανού προέρχονται όλοι οι 
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άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων των Βραχμάνας (ιερέων) 
Κσατρίγιας (πολεμιστών) και άλλων, ως εκ τούτου ονομάζονται 
όλοι Μάναβας. Στην συνέχεια, ω μονάρχη, οι Βραχμάνας 
ηνώθησαν με τους Κσατρίγιας.» 
 
9. Ο «Βικεντιανός Κανών» διατυπωθείς από τον μοναχό όσιο 
Βικέντιο των Λερίνων νήσων («ότι επιστεύθη παντού, πάντοτε και 
εξ όλων») «quod ubique, quod semper, quod ab omnibus 
creditum est» 
 
10. René-Jean-Marie-Joseph Guénon, «Ο συμβολισμός του 
σταυρού» («Le Sγmbolisme de Ia croix») (1931, Παρίσι), σελίς 
10. 
 
Ο Ρενέ Γκενόν (1886 –1951), γνωστός και ως Σεΐχης Αμπντούλ-
Ουάχιντ Γιάχια (το όνομα που χρησιμοποιούσε αφ’ ότου ησπάσθη 
το Ισλάμ), ήταν Γάλλος εσωτεριστής συγγραφεύς, ανατολιστής 
λόγιος, φιλόσοφος και και στοχαστής - μελετητής του Ερμητισμού, 
του Γνωστικισμού και των παραδοσιακών και ανατολικών 
θρησκειών. Η σκέψη του επηρεάσθηκε πολύ από το Ισλάμ και 
κατέληξε ένας από τους σημαντικότερους συγχρόνους λογίους 
του Σουφισμού. 

Σε ηλικία 18 ετών, το 1904 μετέβη στο Παρίσι για να σπουδάσει 
μαθηματικά. Μετά δύο έτη τα εγκατέλειψε, απογοητευμένος από 
την έλλειψη πνευματικότητος στα ιδρύματα συμβατικών σπουδών 
και εστράφη ολοκληρωτικώς σε πνευματικές αναζητήσεις.  

Έκτοτε εξεκίνησε η πορεία του στον χώρο του εσωτερισμού. Το 
1906 ενετάχθη στην «Ανωτέρα Ελευθέρα Σχολή Ερμητικών 
Επιστημών». Το 1908 ενετάχθη στην «Μεγάλη Τεκτονική Στοά της 
Γαλλίας». Επίσης ενετάχθη και στην εκκλησία των Γνωστικών, 
όπου το 1909, ορίσθηκε επίσκοπος της Γνωστικής Αλεξανδρινής 
Εκκλησίας. Επεμελήθη και εξέδωσε αρκετά δοκίμια και 
επισκοπήσεις σχετικά με την πνευματικότητα και τον εσωτερισμό. 
Εν τέλει ήσκησε αυστηρά κριτική στην Εκκλησία των Γνωστικών 
και γενικότερον στις σύγχρονες πνευματικές αιρέσεις. Ειδικώς δε  
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στον πνευματισμό, στην Θεοσοφία και στις ψευδο-μυητικές 
ομάδες. Προσεπάθησε να συγκεντρώσει τα πλέον αξιόλογα 
στοιχεία από τις οργανώσεις που διήλθε, σ’ ένα νέο Τάγμα το 
«Ordre du Temple renove», ώστε να εργασθεί για το τιτάνιον  
έργο της παλιγγενεσίας της Δυτικής πνευματικότητος. Δεν έτυχεν 
ανταποκρίσεως.  

Το 1927, εξέδωσε τα βιβλία του «La crise du monde moderne» 
(«Η Κρίση του Συγχρόνου Κόσμου») και «Le règne de la quantité 
et les signes des temps» («Η Βασιλεία της Ποσότητος και τα 
Σημεία των Καιρών»). Σήμερον αποτελούν σημεία αναφοράς για 
την ιδεολογική ταυτότητα της Ευρώπης εναντίον του συγχρόνου 
προτύπου αναπτύξεώς της. Το 1930 μετέβη στην Αίγυπτο όπου 
και εγνώρισε τον Σουφισμό. Το 1934 ενυμφεύφθη την κόρη του 
Σεΐχη Μωχάμεντ Ιμπραήμ, με την οποίαν απέκτησε τέσσερα 
τέκνα.Επεδίωξε να εξαπλώσει την φιλοσοφία των Σούφι σε 
ολόκληρη την Αίγυπτο και προσεπάθησε για αυτό εντατικώς.  

11. Guido Lupo Maria De Giorgio,(«Zero») : «Κρημνίζονται οι 
πύργοι» («Crollano Ie torri») - περιοδικόν «Ο  πύργος» («La 
Torre»),  τεύχος υπ΄αριθμόν 1 (1930), από την σελίδα  5 και 
ένθεν.  

Ο Γκουίντο Λούπο Μαρία Ντε Τζιόρτζιο,  με  αποκρυφιστικό 
ψευδώνυμο «Havismat» (σανσκριτικά :  «αφιερωμένος») και 
φιλολογικό ψευδώνυμο «Μηδέν» (1890-1957), ήταν Ιταλός 
εσωτεριστής και συγγραφεύς. Μετά την αποφοίτησή του από την  
φιλοσοφική σχολή, μετεκόμισε στην Τυνησία όπου εργάσθηκε ως 
διδάσκαλος της ιταλικής. Εδώ ήλθε σε επαφή με τον ισλαμικό 
εσωτερισμό μέσω μιας τοπικής αδελφότητας. Αφού μετεκόμισε 
στο Παρίσι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνήντησε εκεί 
τον René Guénon και έγινε φίλος του. Εσυνεργάσθη με αυτόν 
γράφων ποικίλα άρθρα για τα δύο μεγάλα γαλλικά εσωτεριστικά 
περιοδικά της εποχής «Το πέπλον της Ίσιδος» («Le Voile d' Isis») 
και «Η μύηση» («L' initiation»). Επιστρέψας στην Ιταλία στην 
δεκαετία του είκοσι κατέστη μέλος της οργσανώσεως «Ur» 
γράφων για το ομώνυμο περιοδικό με το αποκρυφιστικό 
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ψευδώνυμό του Havismat. Στην συνέχεια το 1930 
συνεργαζόμενος με τον Έβολα έγινε αρχισυντάκτης του 
περιοδικού «La Torre», όπου ανέλαβε να θεωρητικοποιήσει ένα 
είδος «Ιερού Φασισμού», ή μάλλον προσεπάθησε με 
εσωτεριστικούς τρόπους να παγκοσμιοποιήσει ένα ιδιότυπο 
φασιστικό κίνημα στην πνευματική σφαίρα. 

Στην «Ρωμαϊκή Παράδοση» (ένα έργον του που ολοκληρώθηκε 
ολίγον μετά τα μέσα της δεκαετίας του '30), ο Ντε Τζιόρτζιο 
κατηγορεί τη σύγχρονη Ευρώπη ότι έχει γίνει «επιστημόπληκτη» 
και στραγγαλίζει με τον στενόκαρδο ορθολογισμό της την 
πνευματική αναζήτηση του ανθρώπου. Η λύση συμφώνως  προς 
τον Ντε Τζιόρτζιο είναι να επιστρέψει η  Ευρώπη στην αρχαία 
αυθεντική αντίληψη της πνευματικής ιεραρχικής εξουσίας – 
ηγεσίας όσον και της φευγαλέας παροδικής εξουσίας. Αυτό το 
έργον, του οποίου ο αρχικός τίτλος είναι «Το νεκρό έμβλημα της 
εξουσίας. Εισαγωγή στο δόγμα του Ρωμαϊκού Αγίου Φασισμού», 
προσεφέρθη σε δακτυλογραφημένη μορφή στον Μουσολίνι τα 
Χριστούγεννα του 1939. Στο πόνημά του «Ο Θεός και ο ποιητής» 
ο Ντε Τζιόρτζιο εκχέει την μυστικιστική εμπειρία του που 
προέρχεται από την ασκητική πρακτική του. Ενώ ήταν ζωντανός 
δεν εδημοσιεύθη κανένα από τα έργα του, ενώ πλείστα εξ αυτών 
εξακολουθούν να παραμένουν αδημοσίευτα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Attilio Mordini, «Il mito primordiale del cristianesimo quale fonte 

perenne di metafisica», εκδόσεις Scheiwiller, Μιλάνο, 1976.                                 

-Attilio Mordini, «Il tempio del cristianesimo», εκδόσεις 

Settecolori, Vibo Valentia, 1979.                                                                 

-Frithjof Schuon, «L 'uomo e la certezza», εκδόσεις Borla, Τορίνο, 

1967.                                                                                                

-Frithjof Schuon, «Fornia e sostanza delle religioni», εκδόσεις 

Mediterranee, Ρώμη, 1984.                                                               

-Frithjof Schuon, «Sulle tracce della religione perenne», εκδόσεις 

Mediterranee, Ρώμη, 1988.                                                                                  
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-Frithjof Schuon, «Unita trascendente delle religioni», εκδόσεις 

Mediterranee, Ρώμη, 1998.                                                                                         

-Nicolla Spiro Dalla Porta Ξυδιάς, «Cristianesimo e mondi 

tradizionali», εκδόσεις Piovan, Abano Terme, 1991. 

Η ΑΡΧΗ 

1. Πλωτίνος «Εννεάδες», Α’,8,4-7 – Β’ 21.5-8 – Στ’.6 18,1 

Πλούταρχος «Περί Ίσιδος και Οσίριδος» 56. 

2. Ηράκλειτος, απόσπασμα 62 συλλογής Diels και «Corpus 
Hermeticum» 12.1. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Agnes Arber «Il molteplice e l' uno», εκδόσεις Astrolabio, Ρώμη 

1969                                                                                                                  

-Guido De Giorgio, «La Tradizione romana», εκδόσεις 

Mediterranee, Ρώμη, 1989                                                                                                   

-Mircea Eliade, «Images and Symbols», εκδόσεις Sheed & Ward, 

Λονδίνο, 1961                                                                                             

-Mircea Eliade, «Πραγματεία πάνω στην Ιστορία των 

Θρησκειών», Εκδόσεις  Χατζηνικολή, Αθήνα, 1981                                                  

-Jean Servier, «L' uomo e l' invisibile», εκδόσεις Rusconi, Μιλάνο, 

1973                                                                                                              

-Elemire Zolla, «Le potenze dell 'anima», εκδόσεις Bompiani, 

Μιλάνο, 1986. 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΤΗΣ 
 

* Η βασιλικότης νοουμένη  ως η ιδιότης του βασιλεύειν  και όχι ως 
η λειτουργία του (βασιλεία). 
 
1. Maurus Servius Honoratus – «Σχόλια στην Αινειάδα του 
Βιργιλίου » («In Vergilii Aeneidem commentarii), Γ’, 268 
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Ο Μαύρος Σέρβιος Ονοράτος (Maurus Servius Honoratus) ήταν 
Ρωμαίος φιλόλογος που έζησε στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 
5ου  αιώνος, ο οποίος είχε την φήμη του πλέον μορφωμένου 
ανθρώπου της γενεάς του στην Ιταλία. Το γνωστότερον έργο του 
είναι τα «Σχόλια στον Βιργίλιο», το οποίον, ως «In tria Virgilii 
Opera Expositio», ήταν το πρώτο αρχέτυπον (inculabulum) που 
εξετυπώθη στην Φλωρεντία, από τον Μπερνάρντο Τσενίνι το 
1471. Στα «Saturnalia» του Μακροβίου Θεοδοσίου, ο Σέρβιος 
εμφανίζεται ως ένας από τους συνομιλητές. Αναφορές σε αυτό το 
έργο, καθώς και μια επιστολή από τον Σύμμαχο προς τον ίδιον, 
δείχνουν πως ο Σέρβιος δεν ήταν χριστιανός. 

2. Ως «Mabinogion» - «Μαμπινόγκιον», είναι γνωστές οι πρώτες 
πεζές ιστορίες της βρετανικής λογοτεχνίας. Οι ιστορίες 
κατεγράφησαν στην «μέση ουαλική» γλώσσα στον 12ο -13ο  
αιώνα και αποτελούν αποτύπωση από προγενέστερες 
προφορικές παραδόσεις. Τα  δύο κύρια «πηγαία» χειρόγραφα 
εδημιουργήθησαν την περίοδον 1350-1410 μ. Χ.. 

3. « Εγχειρίδιον της επιστήμης της κλασικής αρχαιογνωσίας» 
(«Handbuch der klassiscen Altertumswissenschaft»), Βερολίνο,  
1887, τόμος Δ’ «Griechische Staatskunde, Heerwesen und 
Kriegführung der Griechen und Römer» - Georg Busolt και άλλοι: 
«Die griechischen Staats-, Kriegs- und Privataltertümer» , σελίδες 
5-25 

4. «Σύνοψη των Νόμων του Μανού», 7.8, 7.4 -5 
 
5. Ο Ρα ήταν για τους Αιγυπτίους ο θεός – ήλιος,  με κεφαλήν 
ιέρακος. Συνεχωνεύθη με τον Άμμωνα και απετέλεσε την μεγάλη 
δυναστική θεότητα της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι υπεστήριζαν ότι 
αυτός κατεσκεύαζε τους ανθρώπους και αυτοαπεκαλούντο «τα 
ζωντανά του Ρα». Στην κεφαλή του έφερε έναν ηλιακό δίσκο, ενώ 
παρουσιάζεται και με κεφαλήν ιερακος  ομοία προς εκείνην του 
Ώρου και του Σόκαρ. Με την Ε’ (2494-2345 π.Χ.) είχε καταστεί  
ένας σημαντικός μείζων θεός στην αρχαία Αιγυπτιακή θρησκεία, ο 
οποίος προσεδιορίζετο κατά κύριον λόγο με τον μεσημβρινό ήλιο. 
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Η έννοια του ονόματός του είναι αβεβαία, αλλά πιστεύεται ότι, αν 
δεν είναι μια λέξη ορίζουσα τον «Ήλιον», ημπορεί να είναι μια 
παραλλαγή του, αλλά συνδέεται και με λέξεις που σημαίνουν 
«δημιουργική δύναμη» και «δημιουργός». 
 
6. Ο Ώρος (όπως μετεγράφη από τους Έλληνες το Hor) ήταν 
ηλιακός θεός της αιγυπτιακής μυθολογίας. Εταυτίζετο με τον 
Απόλλωνα και απεικονίζετο ως ιέραξ ή άνθρωπος με κεφαλήν 
ιέρακος. Συμφώνως προς τον Ηρόδοτον η επέτειος της 
γεννήσεώς του εορτάζετο κατά την τελευταίαν ημέρα του μηνός 
Επηφί, όταν τα ουράνια σώματα του Ηλίου και της Σελήνης 
ευρίσκοντο σε «συζυγία». Κατά μίαν άλλη εκδοχή, εξ αιτίας του 
γεγονότος ότι ο ιέραξ είναι ικανός για μακρές πτήσεις ή διαθέτει 
μακρινή όραση, το όνομά του αποδίδεται ως ο 
«Μεμακρυσμένος». 

Οι Αιγύπτιοι ονόμαζαν τον ιέρακα με την λέξη χορ, ομόηχο μιας 
άλλης, που σημαίνει «ουρανός». Επειδή ο ιέραξ πετά σε μεγάλα 
ύψη, εφαντάζοντο τον ουρανό ως θεϊκόν ιέρακα, τον δε Ήλιο και 
την Σελήνη ως τους οφθαλμούς του. Το γεγονός ότι ο ιέραξ 
απεικονίζεται σε μνημεία εξαιρετικής αρχαιότητος στην 
αρχαιοτάτη Αίγυπτο, οδηγεί στην υπόθεση μιας λατρείας με 
πολλούς και ιδιαιτέρως κραταιούς πιστούς οι οποίοι ελάτρευαν 
τον ιέρακα, ο οποίος απεικονίζετο ακόμη και σε προϊστορικά 
μνημεία. Από τα πολύ αρχαία χρόνια εθεωρείτο ως το κατ' εξοχήν 
θεϊκό πτηνό, ενώ το ιερογλυφικόν το οποίον αντιστοιχεί στην 
έννοια «θεός», είναι ένα ιέραξ καθήμενος επί ξύλου. 

Σε όλες τις περιοχές στις οποίες εγκατεστάθησαν μονίμως οι 
πιστοί του ιέρακος, ελατρεύθη ο Ώρος. Όμως, με την πάροδο του 
χρόνου, ο ρόλος αυτού του θεού και τα σύμβολά του 
διεφοροποιήθησαν στα κατά τόπους ιερά, σε τέτοιο βαθμόν, ώστε 
στο αιγυπτιακόν πάνθεον υπάρχουν περί τους δεκαπέντε 
διακριτοί «Ώροι», από τους οποίους κυριότεροι ήσαν οι Χαρβέρ[, 
Χαρβέρις (ή Αρούηρις στην ελληνική μεταγραφή του) και οι 
υπόλοιποι, ηλιακού χαρακτήρος ιέρακες, όπως ο Ώρος της 
Μπεχεντέτ και ο Ώρος ο υιος της Ίσιδος, ο οποίος συμφώνως 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8F%CF%81%CE%BF%CF%82#cite_note-5
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προς τον μύθον του Οσίριδος, εξεδικήθη τον φόνο του πατρός 
του. 

Τα κείμενα των Πυραμίδων τον παρουσιάζουν ως υιόν του Ρα και 
αδελφόν του Σετ. Η αιωνία αντίθεση μεταξύ ερέβους και φωτός 
συμβολίζεται με τις αιώνιες συγκρούσεις, κατά τις οποίες ο μεν 
Σετ εξώρυξε τον ένα οφθαλμόν του Ώρου, ενώ ο δεύτερος 
ευνούχισε τον αμείλικτον εχθρό του. Το δικαστήριον των θεών 
έλυσε την διαφορά υπέρ του θεού ιέρακος, ο οποίος, από το 
τέλος της Β’ δυναστείας εμφανίζεται μόνος και αποκλειστικός 
θεϊκός πρόγονος των Φαραώ, στο πρωτόκολλον των οποίων 
αναφέρεται με την επωνυμία «Χορ Νουμπτί» - «Ώρος, ο νικητής 
του Σετ». 

7. Όντιν ή Βόταν ή Βόντεν ή Οντίν ο ανώτατος θεός στην 
γερμανική Θρησκεία και μυθολογία. Είναι υιός της γιγάντισσας 
Μπέστλα (Bestla) και του Θεού Μπορ (Borr), ο ύπατος των Θεών 
Αίζιρ ή Άσεν, πατήρ αρκετών εξ αυτών και δημιουργός του 
πρώτου ζεύγους της τωρινής γενεάς ανθρώπων (του Ασκ και της 
Έμπλα), διαμορφωτής των Εννέα Κόσμων της γερμανικής 
παραδόσεως από τα λείψανα του γίγαντος Υμίρ (Ymir). Ο ρόλος 
του, όπως και πολλών άλλων θεών της Βορείου Παραδόσεως, 
είναι πολύσημος : είναι θεός της Ποιήσεως, της Γνώσεως, της 
Σοφίας, της Μαντικής, της Εμπνεύσεως, αλλά και του Πολέμου. 
Επίσης θεωρείται και θεός της Νικηφορίας. 

Τον επεκαλούντο οι ασθενείς για την θεραπείαν τους από 
διάφορες παθήσεις, αλλά και οι πολεμιστές πριν την μάχη και 
κατά την διάρκειάν της. Εθυσίασε τον έναν οφθαλμόν του για να 
αποκτήσει το χάρισμα της προφητείας και -συμφώνως με το έπος 
Χάβαμαλ (Havamal): «Τα λόγια του Υψίστου»- εκρεμάσθη από  
το «Δένδρον της Ζωής» Υγκντράσιλ και εκέντησε το πλευρό του 
με μια λόγχη, ώστε να κερδίσει σε αντάλλαγμα -προς χάρη των 
Θεών και των ανθρώπων- την γνώση των μαγικών γραμμάτων / 
ρούνων και την προφητική δύναμη. 
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Το όνομά του επίσης ποικίλει: Óðinn στα ισλανδικά, Oden στα 
σουηδικά, Wõden στα αγγλοσαξωνικά, Wuodan στα αλλαμανικά, 
Wotan ή Wothan στα γερμανικά. 

Οι Ρωμαίοι τον εταύτιζαν με τον Ερμή / Mercurius ίσως επειδή η 
Wõdensday-Wednesday (Τετάρτη) ήταν ημέρα αφιερωμένη στον 
Βόταν, όπως η αντίστοιχη ρωμαϊκή ημέρα στον Mercurius : «dies 
Mercurii» - Βλέπε σχετικά Τόμας Καρλάϋλ (Thomas Carlyle): 

«Περί ηρώων, ηρωολατρείας και του ηρωικού στην ιστορία», ένα 
βιβλίον που εξεδόθη από τον συγγραφέα το 1841 και αποτελεί 
μια συλλογή υπερόχων διαλέξεων τις οποίες έδωσε τον Μάϊον 
εκείνου του έτους. Η πρώτη (στις 5 Μαΐου) είχε τον τίτλο «Ο ήρως 
ως θεότης: Όντιν – Παγανισμός : Σκανδιναβική Μυθολογία»    

8. Άσεν ή Αίζιρ ή Αίσιρ (æsir - ενικός áss   / θηλυκό ásynjur - 
ενικός ásynja), ονομάζονται οι θεοί του σπουδαιοτέρου 
γερμανικού θεϊκού γένους. Είναι θεοί του πολέμου και της 
δυνάμεως, ενώ οι άλλη ομάς θεών, οι Βάνιρ - που ενικήθησαν 
στον μεταξύ τους πόλεμο και αφομοιώθησαν από τους Αίσιρ -  
είναι θεοί της γονιμότητος και της διασκεδάσεως. Έχουν το 
δώρον της αιωνίου νεότητος, την οποία αποκτούν τρώγοντες τα 
μήλα της Ιντούν, θεάς της νεότητος. Ωστόσον, αν και δεν 
εγερνούσαν, ημπορούσαν να αποθάνουν. Συμφώνως προς την 
παράδοση, οι περισσότεροι Αίσιρ θα αποθάνουν κατά το 
Ράγκναροκ – Λυκόφως των Θεών.    

9. Στην Ελλάδα και στην Ρώμη, εάν ο βασιλεύς εκρίνετο ανάξιος 
της ιερατικής του αρμοδιότητος , δεν  ημπορούσε πλέον να είναι 
βασιλεύς. Nouma Fustel De Coulanges, «Το αρχαίον άστυ» («La 
Cité antique»), Παρίσι, 1900, σελίς 204  

10. «Nitisara», 4.4 

Το κείμενο «Νιτισάρα» («Τα στοιχεία του Πολιτεύματος») είναι ένα 
βιβλίο για την πολιτική σκέψη και την ζωή κατά την αρχαία 
περίοδο της Ινδίας. Εγράφη από τον Καμαντάκα («Καμαντακίγια 
Νιτισάρα») κατά την  διάρκεια της περιόδου Γκούπτα.  
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11.  Όπως ανωτέρω, 1. 63 

12. Alexandre Moret, «Η τελετουργία της καθημερινής θείας 
λατρείας στην Αίγυπτο συμφώνως προς τους παπύρους του 
Βερολίνου και τα κείμενα του ναού του Σέτι, κείμενα στην Άβυδο» 
(«Le rituel du culte divine journalier en Egγpte d' après les 
papγrus de Berlin et les textes du temple de Séti Ier à Abγdos») 
Παρίσι, 1902. σελίδες 26-27 και «Περί του θρησκευτικού 
χαρακτήρος του φαραωνικού βασιλείου» («Du caractère religieux 
de la Roγauté pharaonique»), Παρίσι, 1902, σελίς 11.  

13. Franz Cumont, «Κείμενα και εικόνες μου σχετικά προς τα 
Μυστήρια του Μίθρα» («Textes et Mon Figurés relatifs aux 
Mγsteres de Mithras»), τόμος Β’, σελίς 27 και σελίς 123, όπου 
σημειώνεται ο τρόπος με τον οποίο περνά αυτός ο συμβολισμός, 
στην ίδια την αυτοκρατορική ρωμαϊκότητα. Επίσης στη Χαλδαία 
για τον βασιλέα εχρησιμοποιήθη ο τίτλος του «ηλίου όλου των 
ανδρών» (ιδέ Gaston Maspero, «Αρχαία ιστορία των λαών της 
κλασικής Ανατολής» («Histoire ancienne des peuple de l' Orient 
classique») Παρίσι , 1895, τόμος Β’, σελίς 622). 

Μίθρας : Ο κεντρικός θεός του μιθραϊσμού, μιας συγκριτικής 
ελληνιστικής και ρωμαϊκής, εν μέρει μυστηριακής λατρείας, η 
οποία ανεπτύχθη στην ανατολική Μεσόγειο κατά τον 2ο και 1ο 
αιώνα π.Χ. Ο μιθραϊσμός ησκείτο στην Ρωμαϊκήν Αυτοκρατορία 
από τον 1ον αιώνα π.Χ. έως και τον 5ον αιώνα μ.Χ. και αποτελούσε 
εκσεσημασμένη τροποποίηση της αρχικής εκδοχής της θρησκείας 
του Μίθρα, όπως αυτή εμορφοποιήθη  κυρίως από τις ρωμαϊκές 
λεγεώνες, καθώς αποτελούσε την προσφιλεστέρα θρησκεία των 
λεγεωναρίων. 

Ο αρχικός Μίθρας ήταν περσικός θεός του φωτός και της σοφίας, 
η δε προέλευσή του ανάγεται σε μιαν αρχαιοτέρα ινδοϊρανική 
βεδική θεότητα, τον Μίτρα / Mitra. Στην Αβέστα (τα ιερά 
ζωροαστρικά συγγράμματα, το ιρανικό αντίστοιχο των Βεδών), ο 
Μίθρας παρουσιάζεται ως «ο αξιολάτρευτος αγαθοεργός» 
(«γιαζάτα»), «ο Σωτήρ», το πνεύμα του καλού, ο υπερασπιστής 
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και φύλαξ της Άσα/Asha -της «κοσμικής αληθείας και τάξεως»- και 
ως ο ακοίμητος άρχων του κόσμου, ο ροπαλοφόρος και 
μαχαιροφόρος αρματοδρόμος πολεμιστής, στον οποίον ο ύπατος 
θεός Αχούρα Μάζδα («Ωρομάσδης») ανέθεσε την «εποπτεία του 
κόσμου». Συνοδός του στην μάχη ήταν ο Βερεθράγνα / 
Verəθraγna,  ο θεός της νίκης και σφαγεύς των δαιμόνων. 

Εθεωρείτο ότι είχε σφάξει τον θεϊκό ή «κοσμικό ταύρο», το αίμα 
του οποίου συντηρούσε όλα τα πλάσματα και παρείχε την 
σωτηρία στους ανθρώπους. Επίσης, εθεωρείτο «μεσίτης» μεταξύ 
του ουρανού και των ανθρώπων στην γη, καθώς και εγγυητής των 
συμβολαίων. Μάλιστα ο μεγάλος ελληνιστής, ινδοευρωπαϊστής και 
ανατολιστής Γάλλος γλωσσολόγος Antoine Meillet κατέδειξε στα 
1907 ότι, ο θεός είναι η θεοποιημένη προσωποποίηση του όρου 
«συμβόλαιον». 

Μετά την περσική κατάληψη της Ασσυρίας τον 7ον  αιώνα π.Χ. και 
της Βαβυλωνίας τον  6ον    αιώνα π.Χ. ο Μίθρας εταυτίσθη με τον 
θεό του Ηλίου και η λατρεία του Ηλίου απεδίδετο πλέον σε 
εκείνον. Οι Έλληνες της Μικρασίας συνέβαλαν επίσης στην 
διάδοση της λατρείας του Μίθρα, καθώς τον εταύτιζαν με τον 
αρχαϊκό ελληνικό θεό Ήλιο. Στη Ρώμη έφθασε περί το 68 π.Χ. 
από Κιλικίους πειρατές τους οποίους μετέφερεν ως αιχμαλώτους 
ο Πομπήιος ο Μέγας. Κατά την πρώιμο περίοδο της Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας, ο μιθραϊσμός επεξετάθη ταχύτατα σε όλη την 
Ιταλία και στις Ρωμαϊκές επαρχίες, ενώ εταυτίσθη με τον 
αυτοκρατορικό θεό «Αήττητο Ήλιο» (Sol Invictus). 

14. Friedrich Spiegel, «Ιρανική Αρχαιογνωσία» («Eranische 
Alterumskunde»), Λειψία, 1871, τόμος Γ’ , σελίδες 608-609.  

15. Albrecht Friedrich  Weber, «Rȃγasûrγa», σελίς 49 

16. Αθάρβα Βέδα, Η’,1,4-5.  

17. Charles Victor Daremberg & and Edmond Saglio, δεκάτομο 
«Λεξικόν των ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων» 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%87%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1_%CE%9C%CE%AC%CE%B6%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
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(«Dictionnaire des antiqultés grecques et romaines»), τόμος Δ΄, 
σελίδες 1384-1385. 

18.  Αυτοκράτορος Ιουλιανού «Εις βασιλέαν Ήλιον» 131b. 

19. Ernst Hartwig Kantorowicz «Kaiser Friedrich der Zweite», 
Βερολίνο, 1927, σελίς 629.  

20. Friedrich Spiegel, «Ιρανική Αρχαιογνωσία» («Eranische 
Alterumskunde»), Λειψία, 1871, τόμος Β’ σελίδες 42-44, τόμος Γ’ 
σελίς 654. Franz Valery Marie Cumont «Τα μυστήρια του Μίθρα» 
(«Les Mγstères de Mithra»), Βρυξέλλες, 1913, σελίς 96 και ένθεν. 

21. Αναφορικώς με το «χβαρενό», την θεία «έμπυρο δόξα», όρα 
και τον Γιάστ (Ύμνο) 19.9: «Θύουμε στην φοβερά βασιλική Δόξα 
σημιουργηθείσα από τον Μάζδα, αυτήν που  κατακτά, που 
επιδρά ιδιαιτέρως, που κατέχει την υγεία την σοφία και την 
ευτυχία, ενώ είναι ισχυροτέρα από όλα τα άλλα πλάσματα για να 
καταστρέψει». 

22. Alexandre Moret, «Περί του θρησκευτικού χαρακτήρος της 
φαραωνικής βασιλείας» («Du caractère religieux de la roγauté 
pharaonique»), σελίδες 21, 98, 232. Μια φάση αυτών των 
τελετουργιών ήταν η «κυκλική βάδιση» που αντιπροσωπεύει την 
κυκλική διαδρομή του ήλιου. Κατά μήκος της διαδρομής του 
βασιλέως εθυσιάζετο  ένα ζώον αγαπητό στον Τυφώνα 
εθυσιάζετο ως μια μαγική, τελετουργική επίκληση της νίκης του 
Ώρου επί του Τυφώνος – Σετ. 
 
23. Πάλιν από το βιβλίον του Alexandre Moret, σελίς 255, η 
απόδοση των ιερογλυφικών : «Έχω αγκαλιάσει την σάρκα σου με 
ζωή και με δύναμη, το υγρό είναι οπίσω σου, για την ζωή σου. για 
την υγεία σου, για τη δύναμή σου», που εκφέρεται από τον θεό 
στον βαιλέα κατά την ιεροποίησή του. Και στις  σελίδες 108-109: 
«Ελθέ στον ναό του πατέρα σου Άμμωνος Ρα ο οποίος σου 
χαρίζει την αιωνιότητα ως βασιλέα των δύο περιοχών και σε 
εσένα αγκαλιάζει την σάρκα με την ζωή και την δύναμη». 
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24. Ως ανωτέρω, σελίδες 42-43, 45, 48, 293. 300. 

25. Gaston Camille Charles Maspéro, «Η αρχαία Κίνα» («La 
Chine antique»), Παρίσι, 1925, σελίδες 141-145. 

26. Ταό τε Τσινγκ, 37, όπου αποδίδονται τα χαρακτηριστικά της 
«νίκης δίχως αγώνα, της υπακοής χωρίς εντολή, της 
προσπαθείας δίχως κληση, της δράσεως χωρίς πράξη». 

27. «Ανάλεκτα» του Κομφουκίου («Λουν Γιού», κυριολεκτικώς 
«Εκτυπωθείσες Συνομιλίες»), 22. 18-19  
 
Στο «Τσουνγκ Γιούνγκ» (33.6) γράφεται ότι οι μυστικές ενέργειες 
του ουρανού είναι εξαιρετικώς άϋλες: Είναι «χωρίς ήχο ή άρωμα» 
και τόσον λεπτές όσον το «ελαφρύτερο φτερό». Η μετάφραση του 
σπουδαίου κινεζικού συγγράμματος ανήκει στον μεγάλο Έζρα 
Πάουντ : «Τσουνγκ Γιούνγκ : Ο αταλάνετευτος άξων» (Νέα 
Υόρκη, 1969).  
 
Το Τσουνγκ Γιούνγκ ή Ζονγκγιόνγκ  -«Δόγμα του Μέσου», είναι 
ένα δόγμα του Κομφουκιανισμού  και επίσης ο τίτλος ενός από τα 
«Τέσσαρα Βιβλία» της κομφουκιανής φιλοσοφίας. Το κείμενό του 
αποδίδεται στον Ζισί ή Κονγκ Τζι, τον μοναδικό εγγονό του 
Κομφουκίου.Αρχικώς εδημοσιεύθη ως ένα κεφάλαιον του «Λιτζί» 
(«Κλασικό των Τελετών»).    

28. «Ανάλεκτα», 16.5-6. 

29. Περί των τελείων ή υπερφυσικών ανθρώπων γράφεται στο 
Τσουνγκ Γιούνγκ (22,1-23,1) ότι αυτοί ημπορούν να βοηθήσουν 
τον ουρανό και τη γη στους αναγκαίους μετασχηματισμούς για 
την διατήρηση των όντων, γιά να επιτύχουν την πλήρη εξέλιξή 
τους, έτσι ώστε να σχηματίσουν μιαν τρίτη δύναμη, ομού  με τον 
ουρανό και με την γη. 
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30. «Ανάλεκτα» του Κομφουκίου («Λουν Γιού») 6.27: «Το άρτιο 
μέσον είναι αρετή. Αυτό είναι το ύψιστο επίτευγμα. Επί μακρόν 
χρόνο το έφθασαν ολίγοι άνθρωποι.»                           
  
31. Albert Réville, «La religion chinoise», Παρίσι, 1889, σελίδες 
58-60, 137: «Οι Κινέζοι διέκριναν μεταξύ της αυτοκρατορικής 
λειτουργίας και του προσώπου του αυτοκράτορος. Η 
αυτοκρατορική λειτουργία πιστεύεται ότι είναι θεϊκή και ικανή να 
μεταμορφώσει το άτομο που περιβάλλει. Όταν ο αυτοκράτωρ 
είναι ενθρονισμένος, παραιτείται από το προσωπικό του όνομα 
και υιοθετεί ένα αυτοκρατορικό όνομα. Δεν είναι τόσον ένα 
πρόσωπον όσον ένα ουδέτερο στοιχείο, μία από τις δυνάμεις της 
φύσεως ή κάτι όπως ο ήλιος ή ένας πολικός αστήρ.». Μια φυσική 
καταστροφή ή μια λαϊκή εξέγερση υποδηλώνει ότι «το άτομο έχει 
προδώσει την αρχή, η οποία όμως παραμένει παρ' όλα αυτά». 
Αυτά τα γεγονότα είναι ένα «ουράνιο» σημείον της παρακμής του 
αυτοκράτορος. όχι της αυτοκρατορικής λειτουργίας, αλλά του 
ιδίου του ατόμου. 

32. Αριστοτέλους «Πολιτικά», 6.5 - 2 -3.9 

33. Φιρδουσή  και Φιρντούσι ή Φιρντόσι, δηλαδή 
Παραδείσιος(932 –1026). Ποιητικό ψευδώνυμο του Αμπού’λ-
Κάσιμ, επικού Πέρση ποιητή. Απετέλεσε μέλος της πλειάδας των 
ποιητών που διέπρεψαν στην αυλή του μεγάλου ηγεμόνος 
τουρκικής καταγωγής Μαχμούτ της Γκάζνας, ενός μαικήνα των 
περσικών γραμμάτων. Το πλέον αξιόλογον έργο του Φιρδουσή 
είναι το «Βιβλίον των βασιλέων» («Σαχ Ναμέ»), τεράστιον επικό 
ποίημα, που αφηγείται τις ιστορικομυθικές παραδόσεις της 
αρχαίας Περσίας από τις αρχές της έως την αραβική κατάκτηση. 
Το «Βιβλίον των βασιλέων» είναι το μοναδικό επικόν έργο όλων 
των ισλαμικών φιλολογιών και παραλληλίζεται συχνά με την 
Ιλιάδα και την Οδύσσεια.  

34. Ξενοφώντος «Κύρου Παιδεία»  8.26 – 6.17. 
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35. Sir James George Frazer «Ο Χρυσούς Κλώνος» («The 
Golden Bough»), 1925, τόμος Β’ σελίς 11  

Στο «La Mentalite primitive» (Parιs 1925), σελίδες 318-337 και 
351 ο Levγ-Bruhl ανέφερε ότι οι «πρωτόγονοι λαοί» επίστευαν ότι 
«μία καταστροφή αχρήστευε τον αρχηγό» και συμφώνως με 
αυτήν την αντίληψη επίστευαν ότι λόγω της θεϊκής κρίσεως «κάθε 
ατυχία αποκλείει μυστικώς τον δέκτη της», άποψη σχετιζομένη εξ 
αντιθέτου με την άλλην ιδέα, ότι η επιτυχία δεν οφείλεται μόνον σε 
φυσικές αιτίες. Μία ανωτέρα εκδοχή της ιδίας αντιλήψεως 
αναφέρεται στην παρουσία ή έλλειψη του «χβαρενό», της 
ουρανίας πυρίνης μαζδαϊκής δόξης, [όρα Friedrich Spiegel, 
«Ιρανική Αρχαιογνωσία» («Eranische Alterumskunde») Γ’, 
σελίδες 598, 654.]  

36. Όπως αναφέρει ο Ιορδάννης ο Αλανός στην «Ιστορία των 
Γότθων» και καταγράφεται στο βιβλίον του  Wolfgang  Golther, 
«Handbuch der germanischen Mγthologie», Λειψία, 1895, σελίς 
194. 

37. Μαρκ Μπλοχ (Marc Bloch) - «Οι Θαυματουργοί Βασιλείς» 
(«Les Rois thaumaturges»), Στρασβούργο, 1924, σελίδες 55-58. 

38. Γιάστ (Ύμνος) Ζαμ (Γη), 19.34-35.Το χβαρενό αποσύρεται 
τρις, ακολουθούν την τριπλήν θεότητα του Γίμα ως ιερέως, 
πολεμιστού και αγροκτηνοτρόφου.   

39. Ο rex Nemorensis (Λατινιστί, «Βσιλεύς του Nemi» ή 
«Βασιλεύς του Άλσους») ήταν ιερεύς της θεάς Diana (της 
ρωμαϊκής Αρτέμιδος) στην Αρικία της Ιταλίας , στις όχθες της 
λίμνης Νέμι όπου ήταν γνωστή Diana Nemorensis. Η εκεί 
ιερωσύνη έχει κομβικό ρόλο στην μυθογραφία του Τζέημς Τζωρτζ 
Φρέϊζερ  στο περιβόητο βιβλίο του «Ο χρυσούς κλώνος». Η 
ερμηνεία του στο εν λόγω πόνημα περί του rex Nemorensis 
συνεχίζει να είναι σεβαστή.   
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40. Η ιερά συκία της ινδικής παραδόσεως, το δένδρον  άσβατα- ή  
άσατα έχει τις ρίζες του στον ουρανό ή στην αόρατο διάσταση 
(«Κάτα Ουπανισάδ» 6.1.2 και  «Μπαγκαβάντ Γκίτα», 15. 1-2). 
Στο πρώτο εκ των κειμένων το δένδρο συνδέεται με την ζωτική 
δύναμη, την «πράνα» και με τον κεραυνό. Καθώς το δένδρο 
συσχετίζεται με την ισχύ της νίκης, («Αθάρβα Βέδα» Γ’, 6,1-3.4) 
θεωρείται σύμμαχος του προστάτη των Αρίων, θεού του πολέμου 
Ίνδρα ο οποίος κατέσφαξε τον ανθρωποκτόνο δράκοντα Βρίτρα, 
η δε επίκλησή του αναφέρει «... εσύ που βαίνεις, νικητής όπως 
ένας ακαταμάχητος ταύρος, μαζί σου ασβάτα θα θριαμβεύσουμε 
επί των αντιπάλων»  

Oι Ουπανισάδες είναι Ινδουιστικά ιερά κείμενα, επεξηγηματικά 
παραρτήματα των Βεδών. Συμπεριλαμβάνονται στην «Ιερά 
Αποκάλυψη» - σρούτι. Είναι ένα είδος υπομνημάτων με 
πορίσματα φιλοσοφικού και μυστικιστικού περιεχομένου. Επίσης 
ονομάζονται και Βεδάντα δηλαδή «Τέλος των Βεδών». Κατά λέξη 
«ουπανισάντ» σημαίνει «κάθημαι πλησίον τινός» 

41. Στην ιρλανδική μυθολογία, η Μαγκ Μελ (που σημαίνει 
«πεδιάς της χαράς») ήταν ένα μυθικό βασίλειο προσιτό μέσω του 
θανάτου ή και της δόξης. Σε αντίθεση με τον κάτω κόσμο σε 
μερικές μυθολογίες, η Μαγκ Μελ ήταν ένας ευχάριστος 
παράδεισος, ο οποίος ανεγνωρίσθη είτε ως μία νήσος δυτικώς 
της Ιρλανδίας ή ως υποθαλάσσιο βασίλειο κάτω από τον ωκεανό. 
Η Μαγκ Μελ ήταν παρομοία με τα Ηλύσια πεδία της ελληνικής 
μυθολογίας και όπως αυτά, ήταν προσβάσιμος σε ολίγους 
εκλεκτούς. Επιπλέον, η Μαγκ Μελ, όπως και οι πολυάριθμες 
άλλες μυστικές νήσοι των ακτών της Ιρλανδίας, δεν είχε ποτέ 
αναφερθεί ρητώς σε κάποια μυθολογική αναφορά ως 
αποκλειστικώς μεταθανάτιος προορισμός. Αντιθέτως, θεωρείται 
ότι είναι μια παραδεισία  τοποθεσία κατοικουμένη από θεότητες, 
την οποίαν επεσκέφθησαν περιστασιακώς μερικοί τολμηροί και 
περιπετειώδεις τυχοδιώκτες θνητοί. 

42. Στην αιγυπτιακή παράδοση το «όνομα» του φαραώ 
ενεγράφετο από τους θεούς επί του ιερού δένδρου (συκομορέα) 
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Ισέντ ή Ασέντ, καθιστάμενο έτσι «αιωνίως επισφραγισμένο» 
(Moret Alexandre, «Du caractère religieux de la roγauté 
Pharaonique», σελίς 103)  

Στην περσική παράδοση υπάρχει μια ισχυρά σχέση μεταξύ του 
Ζαρατούστρα (ο οποίος μεταξύ των Παρσών εθεωρείτο το 
πρότυπον του θεϊκού βασιλέως) και ενός ουρανίου δένδρου 
φυομένου στην κορυφήν ενός όρους. [Friedrich Spiegel, «Ιρανική 
Αρχαιογνωσία» («Eranische Alterumskunde») Α’, σελίς 688]  

Εκτενή συσχέτιση της γνώσεως και της αθανασίας με το 
«δένδρον» εν γένει,  επαρουσίασεν ο  Βέλγος Καθηγητής της 
Ιστορίας των Θρησκειών, Eugène Félicien Albert, Κόμης Γκομπλέ 
ντ΄Αβιελά (Goblet d'Alviella), στο διάσημο βιβλίον του «Η 
μετανάστευση των συμβόλων» («La Migration des Sγmboles», 
Παρίσι, 1891), σελίδες 151-206.  

Ειδικότερον στην «Αρχέγονο Δημιουργία», (Μπουνταχίσν ή 
Μπουντεχές) - XIX, 19; XLII, 14; LIX, 5, αναφέρεται το ιρανικό 
δένδρο Γκαοκενά, το οποίον παρέχει την αθανασία, μέσω της 
παραγωγής του θεογόνου και θεοτρόφου «Χαόμα», της 
αντιστοίχου Αμβροσίας.  

Τέλος, ενθυμούθμεθα την αναφορά στο μαγικό ευεργετικό φυτό 
και στον επικό κύκλο του Σουμερίου ήρωος Γκιλγκαμές, όπου 
γράφεται : «Ιδού το φυτό που σβήνει την ανεξάντλητο επιθυμία. 
Το όνομά του είναι “αιωνία νεότης”».  

43. Sir James George Frazer «Ο Χρυσούς Κλώνος» («The 
Golden Bough»),Α’, σελίδες 257-263. 

44. Στην αρχαία Ινδία η ουσία της  βασιλείας συνεπυκνούτο σε 
μια θεϊκή ή ημιθεϊκή γυναίκα (Σρι. Λαξμί, Πάντμα) η οποία 
επέλεγε και «ενηγκαλίζετο» τον βασιλέα, καθισταμένη η νύμφη 
του δίχως να ανθίσταται στις ανθρώπινες συζύγους του 
βασιλέως. [Εκτενής παρουσίαση στο εξαίρετον οκτάτομο έργο 
του Χαρίντας Μπατατσαρύα (Haridas Bhattacharyya) «Η 
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πολιτιστική παράδοση της Ινδίας» («The cultural heritage of 
India»), Καλκούτα,  τόμος Γ’ «Οι φιλοσοφίες», σελίς 252 και 
ένθεν.]  

45. Το «Ξηρό δένδρο» (ή «Μονήρες δένδρο») είναι ένα 
τελετουργικό δένδρο. Η πρώτη καταγραφή για αυτό έγινε από τον 
Μάρκο Πόλο, κάπου στην άγονο ερημία της βορείου Περσίας. 
Συμφώνως με τον Πόλο, ήταν το μόνο δένδρο σε εκατοντάδες 
χιλιόμετρα ερήμου. Ο θρύλος ανέφερε ότι το «Ξηρό δένδρο» 
εσημείωνε το ακριβές σημείον της μεγάλης μάχης μεταξύ του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Δαρείου. Δεν είναι σαφές εάν αυτή 
η «μεγάλη μάχη» αναφέρεται στην μάχη της Ισσού ή των 
Γαυγαμήλωνή και στις δύο. Η υποτιθεμένη τοποθεσία - κάπου 
στο Χορασάν, κοντά στα σύνορα με το σημερινό Τουρκμενιστάν - 
είναι επίσης αδύνατον να εξακριβωθεί, επειδή ο Δαρείος είχε 
δολοφονηθεί όταν ο Αλέξανδρος έφθασε σε αυτές τις περιοχές. Ο 
Πόλο περιγράφει το «Ξηρό δένδρο» ως μέγα, με πράσινα φύλλα 
στην μία πλευρά και λευκά φύλλα στην άλλη. Για τον λόγον αυτόν 
εκτιμάται ότι πρέπει να ήταν πλάτανος. Ένα μονήρες ξηρό 
δένδρο είναι επίσης ορατό στο περίφημο μωσαϊκόν της Ισσού 
στην Πομπηία, που καταδεικνύει την ακριβή θέση όπου ο 
Αλέξανδρος και ο Δαρείος ήλθαν αντιμέτωποι. Το «Ξηρό δένδρο» 
έχει αναφερθεί και αργότερον από τον Βαυαρό τυχοδιώκτη 
Γιοχάνες Σιλτμπέργκερ, ο οποίος τον συνέκρινε με την Δρυ της 
Μεμρί στην Χαναάν. Είπν ότι οι μουσουλμάνοι ονόμαζαν αυτό το 
δέντρο «Σιρπέ». Αυτή η λέξη είναι συγγενική προς την τουρκο-
περσική λέξη που σημαίνει «κύπειρος». Ο Ισπανός πρεσβευτής 
στον Ταμερλάνο Ρουί Γκονζάλεθ ντε Κλαβίχο ανέφερεν ότι, το 
δένδρον ευρίσκετο στην Ταυρίδα (Ταμπρίζ). 

46. Ο Ιωάννης ο Πρεσβύτερος (λατινιστί: Presbyter Johannes) 
είναι ένας μυθικός χριστιανός πατριάρχης και βασιλεύς, εξόχως 
δημοφιλής στα ευρωπαϊκά χρονικά και στις παραδόσεις του 
Μεσαίωνος και της Αναγεννήσεως, ο οποίος από τα μέσα του 
12ου  αιώνος έως και τις αρχές του 17ου  αιώνος εθεωρείτο πως 
υπήρχνε αληθώςα και η τοποθεσία του βασιλείου του απετέλεσε 
αντικείμενον αναζητήσεως. Εθρυλείτο πως ήταν ο ηγεμών ενός 
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Νεστοριανού βασιλείου ανάμεσα στις χώρες των Μουσουλμάνων 
και στους παγανιστές της Ανατολής, καθώς και ότι στην περιοχή 
αυτήν εκατοικούσαν οι χριστιανοί του αποστόλου Θωμά.  

Αρχικώς, το βασίλειον του Ιωάννη πιστεύονταν πως ευρίσκετο 
στην Ινδία, με τις ιστορίες των εκεί Νεστοριανών χριστιανών και 
τα ταξίδια του Θωμά του Αποστόλου να είναι καταγεγραμμένα σε 
χρονικά όπως οι «Πράξεις του Θωμά», τα οποία και πιθανώς 
έσπειραν τους πρώτους σπόρους για το μύθο. Με τον ερχομό 
των Μογγόλων στον δυτικό κόσμο, οι δοξασίες τοποθετούσαν τον 
Ιωάννη στην κεντρική Ασία, και κατόπιν οι Πορτογάλλοι 
εξερευνητές της Αναγέννησης ήσαν πεπεισμένοι πως ευρίσκετο 
στην Αιθιοπία, η οποία ήταν Χριστιανική ήδη από τον 4ον  αιώνα.  

Το βασίλειον του Ιωάννη του Πρεσβύτερου ήταν το αντικείμενο 
μιας αποστολής, πυροδοτούν τις φαντασίες γενεών τυχοδιωκτών 
και εξερευνητών, άλλα παραμένον απρόσιτο παρά τις 
προσπάθειες τους. Αποτελούσε επίσης ένα σύμβολον της 
παγκοσμιότητος της Εκκλησίας για τους Ευρωπαίους 
Χριστιανούς, υπερβαίνον τις πολιτισμικές και γεωγραφικές 
διαφορές ώστε να συμπεριλάβει όλη την ανθρωπότητα, σε μιαν 
εποχή όπου οι εθνικές και ενδοθρησκευτικές συγκρούσεις έκαναν 
ένα τέτοιο όραμα να δείχνει μακρυνό, καθώς και ένα πιθανό 
σύμμαχο στην Ανατολή έναντι των Περσών και Αράβων.  

Η όλη φιλολογία και αναζήτηση του μυθικού βασιλία συνέχισε έως 
και τις αρχές του 17ου  αιώνα, όταν πλέον έγινε φανερό πως το 
συγκεκριμένο βασίλειο δεν αποτελούσε παρά έναν μύθο. Το 
εύρος των δοξασιών με τον οποίο συνεδέθη ο μύθος, 
αποτυπώνεται από το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές του στην 
λαϊκή φαντασία οι οποίες συνδέουν τον Ιωάννη τον Πρεσβύτερο 
με τους Τρείς Μάγους, την μυθολογία σχετικώς με τον Μέγα 
Αλέξανδρο, τον βασιλέα Αρθούρο και την αναζήτηση του Ιερού 
Δισκοπότηρου, καθώς και άλλες δοξασίες και λαϊκές παραδόσεις, 
όπως και ότι το βασίλειόν του ήταν γεμάτο με αμύθητα πλούτη, 
θαύματα και παράξενα πλάσματα.  
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Θεωρείται πιθανόν πως ο μύθος του βασιλείου του Ιωάννη του 
Πρεσβυτέρου βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα, όπως οι επιδρομές 
των Μογγόλων εναντίον των Περσών, καθώς και στους 
χριστιανικούς πληθυσμούς της Ινδίας και της Κίνας οι οποίοι 
ήσαν Νεστοριανοί 

Χρονικά και επιστολές - Η πρώτη αναφορά σχετικώς με τον μύθο 
ενεφανίσθη το 1145, στα «Χρονικά του Όθωνος», όπου ο Όθων 
ήταν απεσταλμένος του σταυροφορικού Πριγκιπάτου της 
Αντιοχείας προς τον Πάπα Ευγένιο Β´, και προέβη σε εκτενείς 
αναφορές για ένα χριστιανό βασιλέα της ανατολής με την 
ονομασία «Ιωάννης ο Πρεσβύτερος», ο οποίος είχε επιτεθεί και 
νικήσει τους Πέρσες. Ηκολούθησε η αποστολή μιας επιστολής (το 
1165) προς τον Βυζαντινόν αυτοκράτορα Μανουήλ Α´ Κομνηνό, 
όπου ο αποστολεύς ανέφερε πως ήταν ο ίδιος ο Ιωάννης και 
επιθυμούσε την σύναψη συμμαχίας με τους Βυζαντινούς, ενώ ο 
Πάπας Αλέξανδρος Γ´ φέρεται να έγραψε μιαν επιστολή προς τον 
Ιωάννη το 1177, επιζητώνμε την σειρά του την σύναψη μιας ιεράς 
συμμαχίας με το βασίλειο του. 

47. Arturo Graf, «Η Ρώμη στις αναμνήσεις και στις φαντασίες του 
Μεσαίωνος – με ένα παράρτημα περί του Θρύλου των Γωγ και 
Μαγώγ» («Roma nelle memorie e nelle imaginazioni del 
Medioevo - con un'appendice sulla leggenda di Gog e Magog»), 
Τορίνο, 1883, τόμος Ε’ σελίς 467 και 488.  

Julius Evola, «II mistero del Graal», Μιλάνο, 1952. 

48. Το «Ζιγκρντρίφουμαλ» (Sigrdrífumál), επίσης γνωστόν ως 
Μπρυνχίλνταρλγιοθ (Brynhildarljóð), είναι ο συμβατικός τίτλος 
που αποδίδεται σε ένα τμήμα του κειμένου της ποιητικής Έντας 
στον «Βασιλικό Κώδικα» («Codex Regius»). 

Ακολουθεί το Φάφνισμαλ (Fáfnismál) χωρίς διακοπή και 
συσχετίζει την συνάντηση του πολεμιστή Ζιγκούρδρ (Sigurðr) με 
την βαλκυρία Μπρυνχίλντρ (Brynhildr), που αναγνωρίζεται εδώ 
ως Ζιγκρντρίφα (Sigrdrífa - «οδηγός προς την νίκη»). Το 
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περιεχόμενό του αποτελείται κυρίως από στίχους που 
ασχολούνται με ρουνική μαγία και γενικούς σοφούς λόγους,  
παρουσιαζομένους ως συμβουλή της βαλκυρίας στον πολεμιστή. 

Το τέλος ευρίσκεται στο απωλεσθέν μέρος του χειρογράφου αλλά 
έχει αντικατασταθεί από νεότερα χειρόγραφα. Η περίφημος 
«Βελσούνγκα σάγκα» («το έπος της φατρίας των Βέλσουυνγκ») 
περιγράφει την σκηνή της συναντήσεως και περιέχει μερικά από 
τα ποιήματα. 

Το σύμπλοκο sigr-drífa σημαίνει «οδηγός προς την νίκη» (ή 
«ενθαρρυντής της νίκης», «υποκινητής της νίκης»). Εμφανίζεται 
μόνον στο Φάφνισμαλ (44η  στροφή) και στην 4η στροφή του 
Ζιγκνρτίφουμαλ. Στο Φάφνισμαλ, θα ημπορούσε να είναι ένα 
συνηθισμένο ουσιαστικόν, ένα συνώνυμο της «βαλκυρίας», ενώ 
στο Ζιγκνρτίφουμαλ χρησιμοποιείται ρητώς ως όνομα της 
βαλκυρίας η οποία στην Πεζή Έντα καλείται Χιλντρ ή 
Μπρυνχίλντρ. Ο πολύς Henry Adams Bellows στην «Ποιητική 
Έντα», (1936) τονίζει ότι το ζιγκρντρίφα είναι ένα επίθετον της 
Μπρυνχίλντρ (και όχι μία «δευτέρα βαλκυρία»). 

49. Αργότερον, θα εξηγήσω την ιδέαν η οποία σε αυτό το 
πλαίσιον εμφανίζεται σε μιαν υλιστική μορφή Κατά την Παράδοση 
επιστεύετο ότι ο νικητής ενεσάρκωνε μια μη ανθρωπίνη ενέργεια. 
Σε αυτόν ενυπήρχαν δύο φάσεις της ιδιίας πράξεως : Ήταν το 
σημείον συγκλίσεως μιας «καθόδου» και μιας «ανόδου». 

50. Μαρκ Μπλοχ (Marc Bloch) - «Οι Θαυματουργοί Βασιλείς» 
(«Les Rois thaumaturges»), i-ii.  

51. Η παράδοση αποδίδει επίσης την θαυματουργικήν αρετή 
στους Ρωμαίους αυτοκράτορες Αδριανό και Βεσπασιανό (Τάκιτος 
«Ιστορίαι», 4.81 Σουετόνιος «Βεσπασιανός» VII). Είναι επίσης  
δυνατό να ευρεθεί ένα υπόλειμμα της ιδέας μεταξύ των 
Καρολινείων βασιλέων, ότι η υπερφυσική δύναμη διεισέδυε και 
στα βασιλικά ενδύματα . Αρχής γενομένης από τον Ρόβερτο Β’ 
της Γαλλίας ή Ροβέρτο τον Ευλαβή και τον Ομολογητή Εδουάρδο 
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ή Άγιο Εδουάρδο της Αγγλίας  μέχρι την εποχή των 
επαναστάσεων, η θαυματουργική εξουσία μετεδίδετο από την μια 
βασιλική γενεά στην άλλη. Η δύναμη στην αρχή ημπορούσε να 
θεραπεύσει όλες τις ασθένειες, αλλά με την πάροδον του χρόνου 
ημπορούσε να θεραπεύσει ολιγότερες. Ο Κορνήλιος Αγρίππας 
στο έργον του «Περί της αποκρύφου φιλοσοφίας» («De occulta 
philosophia»)   έγραψεν (3.35): «Οι δίκαιοι βασιλείς και 
ποντίφηκες αντιπροσωπεύουν τον Θεόν επί γης και συμμετέχουν 
στην δύναμή του. Εάν εγγίσουν τους αρρώστους, τους 
θεραπεύουν από τις ασθένειες τους ». 

Μαρκ Μπλοχ (Marc Bloch) - «Οι Θαυματουργοί Βασιλείς» («Les 
Rois thaumaturges»), σελίς 16.  

Η θαυματουργική δύναμη μεταδίδεται δυναμικώς. Αρχικώς 
μεταφράζεται με την θεραπείαν όλων των ασθενειών, 
περιορίζεται όμως σε ολίγους εκλεκτούς και εκδηλώνεται σε 
χιλιάδες περιπτώσεις. Εμαφανίζεται, όπως λέγει ο Pierre 
Mathieu, ως «το μοναδικόν διαρκές θαύμα στην θρησκεία των 
Χριστιανών », (όρα  Μαρκ Μπλοχ (Marc Bloch) - «Οι 
Θαυματουργοί Βασιλείς» («Les Rois thaumaturges»), σελίδες 33, 
40, 410).  

52. Claude d' Albon: «De la Majesté roγale - Institution Et 
Preeminence, Et Des Faveurs Divines Particulieres Envers 
Icelle», Λυών, 1575, σελίς 29. 
 
53. Joseph de Maistre, «Εγχειρίδιον περί της γεννητρίας αρχής 
των πολιτικών συνταγμάτων» («Essais sur le principe générateur 
des constitutions politiques», Λυών, 1843), σελίδες 12-13. 
 
54.  Στο εδάφιον αυτό του ντε Μαιστρ ανευρίσκουμε και πάλιν την 
μυστική άποψη περί νίκης, καθώς «η κατάληψη της θέσεώς 
τους» θεωρείται ως «το βεβαιότατον σημείον της νομιμότητός 
τους»  
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Συμφώνως  με την ιρανική παράδοση, η φύση ενός ανθρώπου 
αργά ή γρήγορα  κρίνεται και επιβεβαιώνεται αναποφεύκτως (όρα 
Friedrich Spiegel, «Ιρανική Αρχαιογνωσία» («Eranische 
Alterumskunde») Γ’, σελίς 599) 
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-Συλλογικό διαφόρων, «La regalita sacra», εκδόσεις Brill, 
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-Christophe Levalois, «Principi immemorabili della regalità», 
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-Roberto Paribeni, «Imperia», εκδόσεις Paideia, Αρόνα, 1949.   

-Jean-Pierre Vernant, «Tra mito e politica», εκδόσεις Raffaello 

Cortina, Μιλάνο, 1998. 

ΠΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ-                                                                                         
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 
1. Ο René-Jean-Marie-Joseph Guénon στον «Βασιλέα του 
Κόσμου» του («Le Roi du monde», Παρίσι, 1927), όπου 
συνεκέντρωσε και ανέλυσε αρκετές ανάλογες παραδόσεις.  

2. Συμφώνως προς αυτήν την παράδοση, ο «τροχός» έχει επίσης 
ένα «θριαμβευτικό» νόημα : Η εμφάνισή του ως τροχού του 
ουρανίου τόξου είναι το ορατό σημείο του πεπρωμένου των 
κατακτητών και των κυβερνητών. Όπως ένας τροχός, ο εκλεκτός 
θα προχωρήσει εφ’ όλων, κυρίαρχος του στην πορεία του, (όρα 
τον θρύλο του «Μεγάλου Υπερόχου» στην «Ντίγκα Νικάγια» - την 
βουδιστική «Συλλογή των Μακρών Λόγων»),  



196 

17. Όσον αφορά στην οργανωτική λειτουργία, ημπορούμε να 
ανακαλέσουμε την Βεδική εικόνα του «λαμπρού και τρομερού 
άρματος της κοσμικής τάξεως Ρτα, το οποίον ανατρέπει τους 
εχθρούς»  Rιγκ Βέδα, 2.23.3.  

3. «Ανάλεκτα» («Λουν Γιού»), μετάφραση Raymond Stanley 
Dawson (Οξφόρδη, 1993), 2.1 

4. Πλάτωνος «Κρίτων», 121 a-b. 

5. René-Jean-Marie-Joseph Guénon, «Autorite spirituelle et 
pouvoir temporeI» (Παρίσι, 1929), I 37. 

6. Πλάτωνος «Ευθύφρων», 277 d. 

7. Victor Magnien, «Τα μυστήρια της Ελευσίνος» («Les mγstères 
d' Éleusis», Παρίσι, 1929), σελίς 196 και Vittorio Macchioro, 
«Ζαγρεύς – μελέτες περί τον Ορφισμό» («Zagreus - studi intorno 
all' orfismo», Φλωρεντία, 1931), σελίδες 41-42 

8. Macchioro, ως ανωτέρω, σελίς 40 και Otto Stoll, «Υποβολή και 
υπνωτισμός στην λαοψυχολογία» («Suggestion und Hγpnotismus 
in der Völkerpsγchologie», Λειψία, 1904), σελίς 104. 

9. Mandala – Μάνταλα : Η λέξη (σημαίνουσα στην σανσκριτική 
«κύκλος») συναντάται στα αγγλικά λεξικά και στις εγκυκλοπαίδειες 
ως περίτεχνα και εντυπωσιακά γεωμετρικά σχέδια που 
συμβολίζουν το  Σύμπαν, η δε χρήση του όρου αναφέρεται τόσον 
από τους Βουδιστές, όσον και από τους Ινδουιστές. Η ιδέα της 
μάνταλα όμως, εξεκίνησε στην ρίζα της προϊστορίας. Στην πρώιμο 
Ινδική θρησκεία, στην Ριγκ Βέδα και στην σχετική με αυτήν 
φιλολογία, η μάνταλα είναι ένας όρος για το «κεφάλαιο», για μια 
«συλλογή» από μάντρας ή στίχους από ύμνους των Βεδικών 
τελετουργικών. «Κύκλος», πιθανώς από την αίσθηση της 
κυκλικότητος, όπως συμβαίνει στα τραγούδια. Το σύμπαν 
επιστεύετο ως προερχόμενο από αυτούς τους ύμνους, των 
οποίων οι ιεροί ήχοι εμπεριείχαν τους γεννετικούς στθεροτύπους 
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των πλασμάτων και των πραγμάτων τόσον, ώστε είναι σαφής η 
αίσθηση της μάνταλα ως κοσμικού προτύπου. 

Η λέξη μάνταλα, προέρχεται από τη ρίζα manda-, που σημαίνει 
«ουσία», στην οποία προσετέθη η κατάληξη la, που σημαίνει 
«εμπεριέχον». Ως εικών, μια μάνταλα ημπορεί να συμβολίζει 
τόσον το νου όσον και το σώμα του Βούδα.Η πηγή της μάνταλα 
είναι το κέντρον της, μία τελεία. Είναι ένα σύμβολο εντελώς 
ελεύθερο από διαστάσεις. Σημαίνει τον σπόρο, το σπέρμα, την 
σταγόνα, το περίοπτον αρχικό σημείο. Είναι το κέντρο στο οποίον 
συμπίπτουν οι εξωτερικές ενέργειες. Ο σκοπός του κέντρου είναι 
να εξουδετερώσει τον διαχωρισμό αντικειμένου-υποκειμένου. Στην 
συνέχεια, η μάνταλα αφιερώνεται σε μια θεότητα. 
 

Ο κύκλος συμβολίζει την δυναμική συνειδητότητα του σχεδίου. Ο 
εξωτερικός κύκλος συμβολίζει το φυσικό όριον του κόσμου στις 
τέσσαρες διαστάσεις, που αντιπροσωπεύονται απο τις τέσσαρες 
πύλες - και η ημικεντρική ή κεντρική περιοχή είναι η κατοικία της 
θεότητος. Το κέντρον σχηματοποιείται λοιπόν ως ουσία και η 
περιφέρεια ως κατανόηση, αφού ως ολοκληρωμένη εικών η 
μάνταλα σημαίνει «κατανοείν την ουσία». 
 

Ο μοναχός προτού εκκινήσει να εργάζεται στην κατασκευή μιας 
μάνταλα, πρέπει να περάσει μια μακρά περίοδο τεχνικής - 
καλλιτεχνικής εκπαιδεύσεως και απομνημονεύσεως, μανθάνων 
πως να ζωγραφίζει όλα τα είδη συμβόλων και μελετών τις 
σχετικές φιλοσοφικές έννοιες. Στην μονή Ναμγκγιάλ (την μονή 
του Δαλάϊ Λάμα), η περίοδος εκπαιδεύσεως είναι τρία έτη. 
Στα πρώιμα στάδια της ζωγραφικής, οι μοναχοί κάθονται στο 
εξωτερικό μέρος της κενής ακόμη βάσεως της μάνταλα 
«σκοπούντες» το κέντρον.  
 

Παραδοσιακώς, η μάνταλα χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτημόρια και 
ο κάθε μοναχός κάθεται εμπρός από το καθένα. Στο σημείον όπου 
στέκονται οι μοναχοί για να απλώσουν τα χρώματα, ένας 
επιβλέπων στέκεται δίπλα στον καθένα  τους. Οι μοναχοί 
απομνημονεύουν κάθε λεπτομέρεια της μάνταλα ως μέρος του 
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μοναστηριακού εκπαιδευτικού προγράμματος. Είναι 
αξιοσημείωτον ότι η μάνταλα βασίζεται επακριβώς στα ιερά 
κείμενα. Στο τέλος κάθε εργασιακής ενότητος, οι μοναχοί 
αφιερώνουν κάθε καλλιτεχνική ή πνευματική αξία που 
συσσωρεύεται από αυτήν την δραστηριότητα, για το όφελος των 
άλλων. Αυτή η πράξη κυριαρχεί σε όλες τις τελετουργικές τους 
τέχνες. 
 
Η προετοιμασία της μάνταλα είναι μια καλλιτεχνική προσπάθεια, 
αλλά ταυτοχρόνως είναι και μια πράξη λατρείας. Σε αυτήν την 
μορφή λατρείας, οι ιδέες και η μορφή που δημιουργούνται, είναι οι 
κρυσταλλοποιηθείσες βαθύτατες διαισθήσεις που εκφράζονται ως 
πνευματική τέχνη. Το σχέδιον, επί του οποίου εκδηλούται ο 
διαλογισμός, είναι μια ακολουθία από συμπαντικές εμπειρίες, «η 
ουσία των οποίων προηγείται της υπάρξεώς» του, πράγμα που 
σημαίνει ότι η ιδέα προηγείται της μορφής. 
 

Ως διακοσμητική προσθήκη ή ως αφιέρωμα στους ναούς και 
στους οίκους, στη Θιβετανική καθημερινότητα, η μάνταλα 
παραδοσιακώς προσφέρεται στον λάμα ή στον γκουρού, όταν μια 
αίτηση για διδασκαλία ή οποιανδήποτε άλλη μύηση έχει γίνει 
αποδεκτή. Μια ολόκληρη προσφορά του σύμπαντος (το οποίον 
αναπαριστά η μάνταλα) συμβολίζει την πλέον πρέπουσα 
πληρωμή για την ανεκτίμητο πολυτιμότητα των διδασκαλιών.  
 
Ο οραματισμός και η συγκεκριμενοποίηση της ιδέας της μάνταλα 
παριστούν μιαν απο τις σημαντικότερες συμβολές του Βουδισμού 
στην θρησκευτική ψυχολογία. Οι μάνταλας λαμβάνονται ως ιερά 
μέρη, τα οποία δια της παρουσίας τους στον κόσμο, υπενθυμίζουν 
στον θεατή την ενυπάρχουσα αγιότητα του σύμπαντος και εν 
δυνάμει εντός αυτού. Συνολικώς, στην  βουδιστική ατραπό 
σκοπός της μάνταλα είναι να δώσει τέλος στον ανθρώπινο πόνο, 
να επιτύχει τη φώτιση, να επιτύχει μιαν ορθή άποψη για την 
Πραγματικότητα. Είναι ένα μέσον ώστε ο αναζητητής να 
ανακαλύψει τη θεϊκότητα μέσω της συνειδητοποιήσεως  ότι αυτή 
ενυπάρχει στον καθένα. 
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10. «Αμπισέκα» (ή αμπισέκαμ) είναι ένας σανσκριτικός όρος που 
δηλώνει: μιαν αφοσιωτική και αφιερωματική δραστηριότητα, μια 
θεσπισθείσα προσευχή, μια σπουδαία θρησκευτική τελετή, 
χειροτονίας, ιεροποιήσεως ή ενηβώσεως. Η αμπισέκα είναι μια 
μαγικοθρησκευτική δραστηριότης σε όλες τις θρησκείες του 
«ντάρμα» - «κοσμικού νόμου», όπως ο Ινδουϊσμός, ο Βουδισμός 
και ο Τζαϊνισμός.    

«Μουκάτα» είναι ένα κωνικό κτένισμα των θεών και των 
βασιλέων, χρησιμοποιούμενο σε τελετές ιδιαζούσης σημασίας και 
βαρύτητος.  

11. Στο έργο του σπουδαίου ανατολιστή και ειδικού θιβετανιστή 
εθνολόγου και θρησκειολόγου Τζουζέπε Τούτσι (Giuseppe Tucci, 
1894–1984) «Θεωρία και πρακτική των μάνταλα» («Teoria e 
pratica dei mandala»(Ρώμη, 1949), 30-32: 50-51. 

12. «The Age of the Gods - A Studγ In The Origins Of Culture In 
Prehistoric Europe And The Ancient East Worlds» Christopher 
Dawson (Νέα Υόρκη, 1933), Λονδίνο, 1943, 6.2.  
 
13. Ριγκ Βέδα, 10. 173.  

14. Moret Alexandre, «Du caractère religieux de la roγauté 
Pharaonique», σελίδες 42-43. 

15. Ο Φλωρεντινός ποιητής και μεταφραστής Δάντης Αλιγκιέρι 
(Dante Alighieri ή ακριβέστερα Durante degli Alighieri) / (1265-
1321), υπήρξεν ένας από τους σημαντικοτέρους Ιταλούς ποιητές. 
Θεωρείται ο πρώτος σημαντικός δημιουργός στην ιταλική ποίηση, 
ενώ το περίφημον έργο του, η «Θεία Κωμωδία», εκτιμάται έως 
σήμερα ως έν από τα σημαντικότερα έργα της παγκοσμίου 
λογοτεχνίας. Υπήρξεν (κατ’ ουσίαν) ο ιδρυτής της ιταλικής ως 
εθνικής γλώσσης. Με την πολιτική του ωρίμανση κατέστη θερμός 
υποστηρικτής του «Αυτοκρατορικού Κόμματος», ενώ ανεγνώριζε 
την Ιταλία, ως «Ιταλία της Αυτοκρατορίας» και την γερμανική 
δυναστεία των Χοχενστάουφεν (Hohenstaufen) ως νομίμους και 
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θεοπνεύστους άρχοντες της, σε απόλυτον αντίθεση με την 
προσπάθεια των φιλοπαπικών ιταλικών πόλεων - κρατών για 
αυτονομία. Ταυτισμένος με τους «Αυτοκρατορικούς» Γιβελίνους 
εναπέθεσε τις ελπίδες του στον ερχομό του Ερρίκου Ζ΄ 
Χοχενστάουφεν, ο οποίος εισέβαλε στην Ιταλία. Ο Ερρίκος Ζ΄ 
επετέθη και στην Φλωρεντία, όπου κατάφερε να νικήσει τους 
φανατικούς εχθρούς του Δάντη «Μαύρους Γουέλφους». Ο 
πρώιμος θάνατος του όμως, το 1313, εστέρησεν από τον Δάντη 
την δυνατότητα να επιστρέψει στην αγαπημένη του πατρίδα. Το 
1315 εδόθη αμνηστία στους εξορίστους, υπό τον όρον ότι θα 
επαρουσιάζοντο δημοσίως ομολογούντες πως έσφαλαν. Ο 
υπερήφανος Δάντης ηρνήθη να δεχθεί κάτι τέτοιο και έγραψε 
χαρακτηριστικώς : «Δεν είναι αυτός ο δρόμος για να επιστρέψω 
στην Πατρίδα, εάν  ημπορέσετε να έυρετε άλλον τρόπο, πλέον 
σύμφωνο με την τιμή και την δόξα του Δάντη, θα έλθω με γοργά 
βήματα». 

16. Κομφούκιος «Ανάλεκτα», 6.21 

17. Στους αρχαίους χρόνους η κεραυνοβόλος δύναμη, 
συμβολιζομένη από το τεθλασμένο σκήπτρο και από τον 
φαραωνικό «ουραίον» όφι, δεν ήταν απλώς ένα σύμβολο. 
Ομοίως πολλές πράξεις που ανυρίσκονται στις αυλικές τελετές 
δεν ήσαν απλές εκφράσεις ενός φορμαλισμού και μιας δουλικής 
λατρείας του Φαραώ, αλλά μάλλον επήγοντο από αυθόρμητα 
αισθήματα που αφυπνίζοντο στους υπηκόους από την βασιλική 
αρετή. Κάποιος επεσκέφθη έναν Αιγύπτιο βασιλέα της 
Δωδεκάτης Δυναστείας και αργότερον ενεθυμήθη : «Όταν ήλθα 
εγγύς της Υψηλότητός Του, εξάπλωσα πρηνηδόν και έχασα την 
συνείδηση ενώπιόν Του. Ο θεός μου απευθύνθηκε με φιλικούς 
λόγους, αλλά αισθανόμουν ωσάν να είχα τυφλωθεί αιφνιδίως. Δεν 
ημπορούσα να σκεφθώ ευθέως, το σώμα μου παρέλυσε. Η 
καρδία μου κατέρρευσε και εγνώρισε την διαφορά μεταξύ ζωής 
και θανάτου». [Gaston Maspero, «Τα λαϊκά παραμύθια της 
αρχαίας Αιγύπτου» («Les Contes populaires de I' Egγpte 
ancienne») Παρίσι, 1889, σελίς 123].  
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Ιδέ επίσης «Σύνοψη των Νόμων του Μανού» (7.6): «Όπως ο 
ήλιος καίει οφθαλμούς και καρδίες και ουδείς επί γης και ουδείς 
επί γης είναι ικανός έστω και να τον κοιτάξει»  
 
18. Ο Φρειδερίκος ο Β’ ανεγνώρισε ότι η «δικαιοσύνη» και η 
«ειρήνη» είναι τα θεμέλια επί  των οποίων οικοδομούνται  όλα τα 
βασίλεια. Η «δικαιοσύνη» κατά τον Μεσαίωνα συχνά συνεχέετο 
με την «αλήθεια» και εδείκνυε την οντολογική μεγαλοπρέπεια της 
αυτοκρατορικής αρχής. 
 
Όρα Antonino De Stefano, «Η αυτοκρατορική ιδέα του 
Φρειδερίκου Β’»  («L' idea imperiale di Federico II», Φλωρεντία, 
1927), σελίς 14. : «Μεταξύ των Γότθων, η αλήθεια και η 
δικαιοσύνη συχνώς απεικονίζοντο ως κατ' εξοχήν βασιλικές 
αρετές. Αυτά είναι όλα ίχνη του “δόγματος των αρχών”» 

19. «Προς Εβραίους» 7:1-3. 

20. Ένας ενδιαφέρων μύθος ευρίσκεται σε μίαν από τις 
δημοσιευθείσες διαλέξεις του εγκρίτου ιστορικού John Bagnell 
Bury 1861-1927), ενός Ιρλανδού ιστορικού, κλασικού μελετητή, 
φιλολόγου  και ιστορικού της Ρώμης και του Μεσαίωνος. Κάποιες 
έρευνες για τη γενεαλογία του καταδεικνύουν ότι είναι πολύ 
παλαιός και έχει εμφανισθεί σε διάφορες λογοτεχνικές πηγές. Μία  
ήταν το «Δεκαήμερον» του Βοκκακίου, μια άλλη ήταν το 
μεσαιωνικό χρονικόν «Gesta Romanorum»  και μία Τρίτη ήταν το 
δράμα του Λέσσινγκ «Νάθαν ο Σοφός». Στα περισσότερα 
ουσιώδη στοιχεία τους  οι ιστορίες συμφωνούν μεταξύ τους. 

“Ο Μουσουλμάνος ηγέτης Σαλαντίν ηθέλησε να αποσπάσει 
εκβιαστικώς  ένα χρηματικό ποσόν από έναν πλούσιο Εβραίο 
ονομαζόμενο Μελχισεδέκ, ο οποίος είχε επίσης την φήμη ότι ήταν 
πολύ σοφός. Ο Σαλαντίν διεξήγαγε πολέμους εδώ και πολλά έτη 
και ήταν λίαν πρόθυμος να ανεύρει νέες πηγές δανείων. Ο 
Σαλαντίν ήταν πανούργος και επενόησε ένα στρατήγημα για να 
παγιδεύσει τον Μελχισεδέκ. Του είπε τα εξής: «Είναι  γνωστόν ότι 
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ότι είσαστε υπομονετικός και αξιότιμος άνθρωπος. Επιτρέψατέ 
μου να σας ερωτήσω την ακόλουθη ερώτηση. » 

Ο Μελχισεδέκ κατέστη αμέσως ανήσυχος, επειδή η προσπάθεια 
να προσφέρει κανείς συμβουλές σε απολύτους ηγέτες όπως ο 
Σαλαντίν ήταν πάντα μια επικίνδυνη πρόταση. Αλλά ήκουσε τον 
σουλτάνο προσεκτικώς. 

«Από τις τρεις μεγάλες θρησκείες - Χριστιανισμό, Ιουδαϊσμό και 
Ισλάμ - ποιός πιστεύετε ότι είναι η πλέον αληθινή;» Τρομαγμένος 
από αυτήν την παγίδα που ήταν αδύνατον να απαντηθεί, ο σοφός 
εσκέφθη επ’ ολίγον. Στην συνέχεια παρείχε αυτήν την απάντηση: 

«Εξοχότατε, η ερώτησή σας μου θυμίζει μια κατάσταση για την 
οποίαν ήκουσα κάποτε σε αυτές τις περιοχές. Υπήρχε ένας 
πλούσιος γέρος που είχε στην κατοχή του ένα χρυσό δακτύλιο 
εξαιρετικής αξίας. Συμφώνως με την θέλησή του, ο γέρος 
εδήλωσε ότι, οποιοσδήποτε από τους γιους του διέθετε αυτό τον  
δακτύλιο κατά τον θάνατο του γέρου θα ημπορούσε να 
κληρονομήσει την τεραστία περιουσία του. Έδωσε τον δακτύλιο σε 
έναν από τους υιοίς του. Και με αυτόν τον τρόπο ο  δακτύλιος ι 
επέρασε από την μία γενιά στην άλλη. Αλλά ο δακτύλιος κατέληξε 
τελικώς να ανήκει σε έναν άνθρωπο που είχε τρεις υιούς, τον 
καθέναν των οποίων αγαπούσε εξίσου. Δεν ημπορούσε να 
αποφασίσει σε ποιον υιό του  να δώσει τον δακτύλιο. Έτσι, είπε 
ιδιωτικώς σε κάθε έναν από αυτούς ότι θα του έδιδε τον δακτύλιο. 
Στην συνέχεια μετέβη σε έναν χρυσοχόο και κατεσκεύασε δύο 
ακριβή αντίγραφα του δακτυλίου. Τα αντίγραφα ήσαν ακριβώς 
όμοια με το πρωτότυπον. Έτσι  οι δακτύλιοι τελικώς 
προσεφέρθησαν ανά ένας σε κάθε υιό. 

Όταν απέθανεν ο γέρος, καθένας από τους υιούς εζήτησε τον 
τίτλον της πατρικής περιουσίας και καθένας από αυτούς είχε έναν 
χρυσό δακτύλιο για να αποδείξει τον τίτλο του. Αλλά ουδείς 
ημπορούσε να ειπεί ποιος δακτύλιος ήταν γνήσιος και ποιος όχι. 
Και οι τρεις από αυτούς κατέστησαν εναγόμενοι μεταξύ τους, και 
το υπόθεση εκκρεμεί έως και τώρα. Έτσι είναι και με τις τρεις 
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θρησκείες, Εξοχότατε. Κανείς δεν ημπορεί να ειπεί με βεβαιότητα 
ποιος έχει το μονοπώλιον στην αλήθεια. Ο Θεός μας δίδει την 
γνώση και αυτή η ιδία γνώση αποκαλύπτεται με διαφόρους 
τρόπους σε διαφορετικούς ανθρώπους». 

Ο Σαλαντίν έμεινε πολύ ευχαριστημένος από αυτήν την 
ευφυεστάτη και εκλεπτυσμένη απάντηση, έγινε δε στενός 
προσωπικός φίλος με τον Μελχισεδέκ. Έλαβε το δάνειόν του, το 
οποίον επέστρεψε πλήρως και συντόμως.” 

21. Σβαντάρμα : Είναι ένας σανσκριτικός όρος (εκ του sva: 
«ιδικός» και του dharma: «νόμος», «καθήκον») που υποδηλώνει 
στον Ινδουισμό τα καθήκοντα ενός ατόμου, συμφώνως προς την 
κοινωνική του τάξη, την κάστα του ή την φυσική προδιάθεση στην 
οποίαν ευρίσκεται και πρέπει να ακολουθήσει 

22.  «Νταρμάνγκα» - Τυπικόν δείγμα αποτελεί «Αυτός που σώμα 
του είναι ο Νόμος» («Ντάρμα»), δηλαδή ο Άρχων Βισνού, ο θεός 
προστάτης των Κσατρίγιας. 

23. Τσουνγκ – Γιουνγκ, 31. 1. 

24.Friedrich Spiegel, «Ιρανική Αρχαιογνωσία» («Eranische 
Alterumskunde») Β’, 44. 

25. Πλάτωνος - «Πολιτεία», 5.18, 6.1, 6.15 

26. Πλάτωνος – «Πολιτεία» Ε’ βιβλίο 473c-e 

«εάν μη, ην δ᾽ εγώ, ή οι φιλόςοφοι βασιλεύσωσιν εν ταίς πόλεσιν 
ή οι βασιλείς τε νυν λεγόμενοι και δυνάσται φιλοσοφήσωσι 
γνησίως τε και ικανώς, και τούτο εις ταυτόν συμπέση, δύναμίς τε 
πολιτική και φιλοσοφία, των δε νυν πορευομένων χωρίς εφ᾽ 
εκάτερον αι πολλαί φύσεις εξ ανάγκης αποκλεισθώσιν, ουκ έστι 
κακών παύλα, ω φίλε Γλαύκων, ταίς πόλεσι, δοκώ δ᾽ ουδέ τω 
ανθρωπίνω γένει» 
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«Αν οι φιλόσοφοι δεν γίνουν βασιλείς στις πόλεις, ή αυτοί που 
ονομάζονται σήμερα βασιλείς και δυνάστες, δεν φιλοσοφήσουν 
γνήσια κι όσο χρειάζεται, σε τρόπο που να συμπέσει στο ίδιο 
πρόςωπο και δύναμη και φιλοσοφία, ... είναι αδύνατο, φίλε μου 
Γλαύκων, να σταματήσει το κακό στις πόλεις και σ' όλο, νομίζω, 
το ανθρώπινο γένος» 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Ποικίλων-συλλογικό, «II regno perduto», εκδόσεις II Cavallo 

Alato, Πάντοβα, 1989.                                                                                          

-Rene Daumal, «Mount Analogue: a novel of symbolically 

authentic non-Euclidean adventures in mountain climbing», 

εκδόσεις City Lights Books, Λονδίνο, 1959.                                                       

-Mircea Eliade, «Miti, sogni, misteri», εκδόσεις Rusconi, Μιλάνο, 

1990.                                                                                                                      

-Rene Guenon, «Simboli della Scienza sacra», εκδόσεις Adelphi, 

Μιλάνο, 1994.                                                                                                       

-Rene Guenon, «La Grande Triade», εκδόσεις Adelphi, Μιλάνο, 

1994.                                                                                                                      

-Rene Guenon, «Il simbolismo della Croce», εκδόσεις Luni, 

Μιλάνο, 1998.                                                                                                  

-Reinhold Messner, «II limite della vita», εκδόσεις Zanichelli, 

Μπολόνια, 1985.                                                                                              

-Frederic Portal, «Sui colori simbolici», εκδόσεις Luni, Μιλάνο, 

1997.                                                                                                                     

-Domenico Rudatis, «Liberazione», εκδόσεις Nuovi Sentieri, 

Μπολόνια, 1985. 

Ο ΝΟΜΟΣ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ,   Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 

1.  Friedrich Spiegel, «Die arische Periode und ihre Zustände», 
Λειψία, 1887, σελίδες 139 και ένθεν. Η κοσμική τάξη Ρτα των 
Αρίων της Ινδίας αντιστοιχεί στην αρχαία αιγυπτιακή Μαάτ, η 
οποία ενέχει τις διακριτές σημασίες που αναφέραμε.   
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2. De Stefano. «L' idea imperiale di Federico ΙΙ», 75-79 και 
Kantorowicz,  σελίδες 240 και 580. Ανάλογες ιδέες υφίστανται στο 
Ισλάμ, όρα  Κοράνιον IV, Γ’.   
 
3. «Οι πόλεις δεν ερωτούσαν εάν τα θεσμικά όργανα που είχαν 
υιοθετήσει ήσαν χρήσιμα ή όχι: Οι θεσμοί αυτοί είχαν καθιερωθεί 
επειδή η θρησκεία ήταν τόσον ευχαριστημένη με αυτό. Αρχικώς, 
ο υψηλότερος κανών στον οποίον εβασίσθη η κοινωνική τάξη δεν 
ήταν η ιδιοτέλεια». (Fustel de Coulanges «La cite antique», 
Παρίσι, 1901, σελίδες 365, 273-277, 221, 376)  
 
«Μέχρις τον Φρειδερίκο τον Β’ ευρίσκουμε ακόμη την ιδέα ότι οι 
νόμοι στους οποίους υπόκειται ο ίδιος ο αυτοκράτωρ δεν 
προέρχονται αμέσως από τους ανθρώπους, αλλά από τον ίδιο 
τον Θεό». (De Stefano, «L ' idea imperiale di Federico ΙΙ» 57.)  
 
4. Ο Heinrich Berl, στο εργον του «Η ανάδυση του πέμπτου 
επιπέδου – Επί  της κοινωνιολογίας του εγκληματος» («Die 
Heraufkunft des fünften Standes - zur Soziologie des 
Verbrechertums »), Καρλσρούη. 1931, σελίς 38, παραθέτει την 
αναλογίαν μεταξύ τον γερμανικών λέξεων Stadt =Πολιτεία  και 
Stand = επίπεδο, κλαση ή κάστα. Πράγματι εκεί ημπορεί να 
υπάρχει κάτι ακριβώς  
 
5. Wilhelm Heinrich Roscher, «Omphalos», Λειψία, 1913. 
 
6.René –Jean – Marie -Joseph Guénon, «Roi du monde» 
κεφάλαιον 9.  

7. Ο Λίθος του Σκουν (στην γαελική σκωτική γλώσσα : Stane o 
Scuin) - επίσης γνωστός ως Λίθος του Πεπρωμένου, o οποίος 
αναφέρεται συχνώς στην Αγγλία ως «Λίθος Στέψεως» 
(Coronation Stone) - είναι ένας επιμήκης βράχος ερυθρού 
ψαμμίτη, που εχρησιμοποιείτο επί αιώνες στην στέψη των 
μοναρχών της Σκωτίας , και αργότερν γιά τους μονάρχες της 
Αγγλίας και του Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας. Ιστορικώς, 
διετηρείτο στο νυν ερειπωμένο Αββαείον του Σκουν, εγγύς του 
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Περθ της Σκωτίας. Είναι επίσης γνωστός ως «Πέτρινο 
προσκέφαλο του Ιακώβ». Το μέγεθός του είναι περίπου 
66Χ42Χ27 εκατοστά  και το βάρος του περί τα 152 κιλά. Σε μια 
επιφάνεια υπάρχει χαραγμένος σταυρός. Ο Λίθος του Σκουν 
εχρησιμοποιήθη γιά τελευταία φορά το 1953 στην στέψη της 
Ελισάβετ Β’. 

8. Jessie Laidlaγ Weston, «The Quest of the Holγ Grail» 
(Λονδίνο, 1913), σελίδες 12-13. 

9. J. Evola, «Il mistero del Graal e I' idea imperiale ghibellina» 
(Ρώμη, 1972)  

10. «Ντβίτζα» (Dvija) (στην σανσκριτική σημαίνει «Δις γεννηθείς» 
-«Διπλογέννητος») Η ιδέα βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένα 
πρόσωπο αρχιώς είναι γεννημένο φυσικώς, ως βιολογικόν ον και 
αργότερον γεννάται για δευτέρα φορά πνευματικώς, όταν 
ακολουθεί την «ιεροτελεστίαν διαβάσεως», της εισόδου της 
μυήσεως σε ένα σχολείον για τις Βεδικές σπουδές. Ο όρος 
αναφέρεται επίσης στα μέλη των τριών «βάρνας» (κυριολεκτικώς 
«χρωμάτων» και νοηματικώς – μεταφορικώς «καστών») στο 
παραδοσιακό ινδικό κοινωνικό σύστημα ή στις κοινωνικές τάξεις - 
τους Βραχμάνες (ιερείς και διδασκάλους), τους Κσατρίγιας  
(πολεμιστές) και τους Βαΐσγυας (εμπόρους) - των οποίων η 
«Σανσκάρα» («Προπαρασκευή»-«Κάθαρση») εκκίνηση της 
«Ουπαναγιάνα» («Οδός της εκπαιδεύσεως») θεωρείται η δευτέρα 
ή πνευματική γέννηση. 

Όρα την «Βραχμάνα των πέντε εισδύσεων» - «Πανκαβίσνα 
Βραχμάνα» (Pancavinçabrâhmana), V, 5.17 καθώς επίσης και το 
βιβλίον του Emile Senart, «Οι κάστες στην Ινδία: Τα γεγονότα και 
το σύστημα» («Les castes dans l' Inde: les faits et le sγstème», 
Παρίσι, 1896), σελίς 67.  

Συχνά η κάστα των Σούντρας ή των δούλων - υπηρετών 
εθεωρήθη ως «δαιμονική» («asurγa») σε αντίθεση με την κάστα 
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των Βραχμάνων, που εθεωρήθη «θεϊκή» («daivγa») και στην 
κορυφή της ιεραρχίας των  « δις γενηθέντων». 
 
Οι «Βραχμάνας» (οι «Συλλογές των Ιερέων») είναι βιβλία 
τελετουργίας και αντικατοπτρίζουν την αρχαία βεδική θυσία. 
Ορισμένα από αυτά κατηρτίσθησαν στις αυλές  μεγάλων βεδικών 
βασιλέων. Η Αϊταρέγια Βραχμάνα (Aitareya Brahmana) παρέχει 
πολλές πληροφορίες για αυτούς τους άρχοντες της αρχαίας 
Ινδίας. Περιγράφει το «Μέγα Χρίσμα» όπου οι μεγάλοι βασιλείς 
και οι αυτοκράτορες εξουσιοδοτούντο από τους ιερείς τους. Όλοι 
οι παραδοσιακοί πολιτισμοί ενείχαν αυτήν την μεταβίβαση 
εξουσίας ή αρετής από τους ιερείς ή τους θρησκευτικούς ηγέτες 
στους βασιλείς και στους προασπιστές – «πρωταθλητές» τους. 
 

Οι «Βραχμάνας» καθορίζουν έναν μεγάλο βασιλέα ή αυτοκράτορα 
ως παγκόσμιον κυβερνήτη, που κατακτά τον κόσμο - την γη των 
Αρίων, στην βόρειο Ινδία μεταξύ των Ιμαλαΐων και της 
κορυφογραμμής Βιντία (στην κεντροδυτικήν Ινδία), ανάμεσα στον 
ανατολικόν και δυτικόν ωκεανούς. Ο αρχιερεύς δίδει στον βασιλέα 
το «Μεγάλο χρίσμα του Ινδρα» και ο βασιλεύς προσφέρει έναν 
ίππο ως θυσία για να επισφραγίσει τη μεγάλη νίκη του. Πολλοί 
τέτοιοι Βεδικοί βασιλείς έχουν καταγραφεί ότι έχουν εκτελέσει αυτό 
το πολύπλοκο τελετουργικό, συμπεριλαμβανομένου και ενός 
ονόματι Σούντας. Αυτό ημπορεί να υποδηλώνει την έκταση της 
νίκης του Σούντας στην Ριγκ Βέδα, αν και αυτός δεν εμφανίζεται 
ούτε ως ο πρώτος ούτε ο τελευταίος ο οποίος το επέτυχεν. 
 

Η Αϊταρέγια Βραχμάνα (Aitareya Brahmana) περιγράφει τις 
διάφορες περιοχές της Ινδίας, τους θεούς τους και την κυριαρχία 
που τους αποδίδεται. Αυτό είναι μέρος του μεγάλου χρίσματος του 
κατ’ εξοχήν Αρίου κατακτητή θεού, του πορθητή Ίντρα, χρίσματος 
το οποίον αργότερον μεταφέρεται μέσω του ιερέως στον βασιλέα, 
ώστε να αποκτήσει την κυριαρχία όλων αυτών των εδαφών. 
 
Στο νότιον τεταρτημόριον της χώρας, οι Ρούντρας ή Μαρούτ, οι 
ένδεκα Θεοί υιοί του Ίντρα, τον έχριαν  για έξι ημέρες με την 
εκτενή ιεροτελεστία «Πανκαβίσνα», (αναγραφομένη λεπτομερώς 
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στην «Πανκαβίσνα Βραχμάνα») με αυτό το άσμα, αυτήν την 
θυσιαστική ακολουθίαν της και αυτά τα επιφωνήματα, ως 
πρωταρχικόν κανόνα. Επομένως, σε αυτό το τεταρτημόριον, 
όποιοι και αν ήσαν οι βασιλείς, ήσαν «χριστοί» με τον πρωταρχικό 
κανόνα. Απεκάλουν τους βασιλείς τους «Ω πρωταχικέ άρχοντα !» 
όταν χρισθούν έτσι, εν συμφωνία με την δράση των Θεών. 

11. Ράθα «άρμα» και Ράθα – έστρα «ιστάμενος επί άρματος», 
«αρματηλάτης στρατιώτης»  

12. Στον Γιάστ - Ύμνο (19.9) λέγεται ότι  η«δόξα» ανήκει «στους 
Αρίους ανθρώπους που έχουν ήδη γεννηθεί και πρόκειται να 
γεννηθούν, και στον άγιο Ζαρατούστρα». Αυτό μας υπενθυμίζει 
την έννοια των «ανδρών της αρχεγόνου παραδόσεως» («paoirγô-
thaêsha»), η οποία εθεωρείτο ως η αληθινή θρησκεία των Αρίων 
σε κάθε περίοδο, προ και μετά του Ζαρατούστρα. (ορα και Γιάστ, 
10.111) 
 
Όρα  και Spiegel, «Eranische Alterthum», τόμος Γ’, σελίς 575 και  
τόμος Β’, σελίδες 42-43-46.  

13. Η αβεστική περσική λέξη «ασαβάν» (ašavan) είναι ένας 
Ζωροαστρικός θεολογικός όρος. Σημαίνει κυριολεκτικώς αυτός 
που «κατέχει αša», δηλαδή «κατέχει αλήθεια» ή «κατέχει 
δικαιοσύνη», αλλά έχει και περαιτέρω εφαρμογές: 

• Είναι ένα επίθετον του υπάτου αγαθού και δημιουργού 
θεού Αχούρα Μάζδα (Γιάστ 1.12). Ο όρος ημπορεί στην 
συνέχεια να εφαρμοσθεί σε οτιδήποτε εμπίπτει στην σφαίρα 
επιρροής του Αχούρα Μάζδα ή και της Aša (δηλ. σε 
Ολόκληρο την Δημιουργία), και δεν εφαρμόζεται μόνον σε 
αυτόν που είναι «ντρέγκβαντ» (drəgvant) «κάτοχος του 
ψεύδους». 

• Όσον αφορά στους θνητούς και σε ένα εσχατολογικό και 
σωτηρολογικό πλαίσιο, το ašavan είναι επίσης μια ποιότης 
που ημπορεί να αποκτηθεί στην ζωή. Στη συνέχεια, κάποιος 
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κατέχων τις ιδιότητες ενός ασαβάν, καθίσταται ο ίδιος 
ašavan (μέσω της «ευλογημένης ενώσεως με την aša») 
μετά θάνατον. Αυτή η σωτηρολογική σημασία του ασαβάν 
είναι επίσης εμφανής στην επιγραφή «daiva» («βασιλική 
αχαιμενιδική» επιγραφή) του Ξέρξου, στην Περσέπολη, ένα 
κείμενο της παλαιάς περσικής (αρχές 5ου  αιώνος π.Χ.). 

• Το ašavan ημπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να 
υποδηλώσει οποιονδήποτε οπαδό της «καλής θρησκείας». 
Αυτή είναι η συνηθεστέρα χρήση του ašavan, που ισχύει για 
όσους βαδίζουν στην «οδόν της αληθείας» (Γιάσνα 68.12 
και 68.13). Σε αυτό το πλαίσιον, ο όρος ašavan συχνά 
νοείται και μεταφράζεται ως «δίκαιος άνθρωπος» ή 
«ευλογημένος άνθρωπος». 

• Το ότι οι ψυχές των νεκρών κατοικούν στα ακτινοβόλα 
τμήματα της Αληθείας (Γιάσνα 16.7) έχει έναν Βεδικό  
παράλληλο ανάλογό του, κατά το οποίον η έδρα της 
αληθείας ευρίσκεται στον άλλον κόσμο. 

14. Μπουνταχίσν, 30.10 και ένθεν και  Γιάστ 29, 89-90. 

15. Αυτή η πράξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου περιγράφεται στο 
Κοράνιον (18,95), στο οποίον αυτός ονομάζεται Ντ(ζ)ούλ-
Καρνάϊν. Οι Γωγ και Μαγώγ ευρίσκονται επίσης στην ινδουιστική 
παράδοση με τα παρόμοια ονόματα των δαιμόνων Κόκα και 
Βικόκα, οι οποίοι θα καταστραφούν στο τέλος της σημερινής 
εποχής από την υστάτη σωτηριακή και νικητήριο ενσάρκωση του 
Σωτήρος των Αρίων Βισνού τον «Κάλκι τον Λυτρωτή», ακόμη ένα 
μεσσιανικό αυτοκρατορικό πρόσωπο. Όρα «Il mistero del Graal e 
I'idea imperiale ghibellina». 
 
16. Gγlfaginning,8.42 και Völuspâ, 82.  
 
Η άμυνα απέναντι στις σκοτεινές δυνάμεις, υπό την έννοιαν την 
προστασίας από την κακοποιό τους επίδραση περιέχεται επίσης 
στην συμβολική σημασία του «Μεγάλου Τείχους» (σινικό τείχος) 
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με το οποίον η Κινεζική Αυτοκρατορία ή «Αυτοκρατορία του 
Μέσου»  περιέκλεισε εαυτήν.  

Γκυλφαγκίνινγκ (Gligfaginning) (είτε «Εξαπάτηση του Γκύλφι» είτε 
«Ενδυνάμωση του Γκύλφι»), είναι το πρώτο μετά τον πρόλογο 
μέρος της Πεζής Έντα του Σνόρι Στούρλουσον, μέρος περίπου 
20.000 λέξεων. Το Γκυλφαγκίνινγκ ασχολείται με την δημιουργία 
και την καταστροφή του κόσμου των Βορείων θεών και με πολλές  
άλλες πτυχές της Βορείας μυθολογίας. [Το δεύτερον μέρος της 
Πεζής Έντα ονομάζεται «Σκαλντσκαπαρμάλ» (Skáldskaparmál) 
«Γλώσσα της ποιήσεως» και το τρίτο «Χάταταλ» (Háttatal) 
«Κατάλογος των στίχων»)]. 

Το Γκυλφαγκίνινγκ λέγει την ιστορία του Γκύλφι, βασιλέως της 
«γης που τώρα ονομάζουν Σουηδία», ο οποίος, αφού εξηπατήθη 
από μιαν από τις θεές των Αιζίρ, αναρωτιέται εάν όλα οι Αιζίρ 
χρησιμοποιούν μαγεία και τεχνάσματα για να επιβάλλουν την 
θέλησή τους. Ο ήρως περιπλανάται, δοκιμάζεται από του θεούς, 
παρατηρεί θαυμάσια δρώμενα και ακούει πολλές αφηγήσεις .  

Ο Γκύλφι επιστρέφει στο έθνος του και αναπαράγει τις ιστορίες 
που του ειπώθησαν. Ημπορεί να υποστηριχθεί ότι, ο Σνόρι 
εχρησιμοποίησεν αυτήν την αφηγηματική κατασκευή ως μέσον 
ώστε να ημπορεί να τεκμηριώσει μιαν εξαφανιζομένη, σπουδαία 
και ευρεία προφορική παράδος,η μέσα σε ένα χριστιανικό 
πλαίσιο. 

Βελούσπα (Völuspá) («Η προφητεία της Βέλβα») -Το πρώτο και 
γνωστότερον ποίημα της Ποιητικής Έντας. Εξιστορεί την 
δημιουργίαν του κόσμου και του μελλοντικού τέλους του μέσω της 
αφηγήσεως μιάς «βέλβα» -«προφήτιδος» (völva) που 
απευθύνεται στον Όντιν. Αποτελεί μίαν από τις σημαντικότερες 
πηγές για την έρευνα της Βορείου μυθολογίας και αποτελείται από 
60 παρηχητικές στροφές. 

Το ποίημα εκκινεί με την βέλβα να ζητεί από τους «Υιούς του 
Χάϊμνταλ» (άνθρωποι) να σιωπήσουν και από τον Όντιν να 
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ομιλήσει για τα αρχαία χρόνια, οπότε ενθυμείται τους «Γιότουν» 
(γίγαντες) που την ανέθρεψαν. 

Έπειτα συνεχίζει αφηγούμενη έναν μύθο της δημιουργίας και 
αναφέρουσα τον θεϊκόν Υμίρ: Ο κόσμος ήταν κενός μέχρις ότου οι 
υιοί του Μπουρ εσήκωσαν την γη έξω από τη θάλασσα. Έπειτα οι 
Αίζιρ εγκατέστησαν την τάξη στο σύμπαν, ανευρίσκοντες  την 
κατάλληλο θέση για τον ήλιον, την σελήνη και τα άστρα, 
δημιουργώντες έτσι τον ημερονύκτιον  κύκλο. Ακολουθεί μια 
χρυσή εποχή, όπου οι Αίζιρ  διέθεταν άφθονο χρυσό και 
κατεσκεύασαν ναούς και εργαλεία. Αλλά τότε τρεις πανίσχυρες 
γιγάντισσες έφθασαν από το Γιοτουνχάϊμρ («Ενδιαίτημα των 
Γιγάντων») και η χρυσή εποχή τελείωσε. Οι Αίζιρ τότε 
εδημιούργησαν τους νάνους, από τους οποίους ισχυρότεροι ήσαν 
ο Μότσογκνιρ και ο Ντούριν.  

Σε αυτό το σημείον τελειώνουν οι δέκα πρώτες στροφές και 
ακολουθούν έξι που περιέχουν τα ονόματα των νάνων. Αυτό το 
τμήμα που είναι γνωστό ως «Ντβέργκαταλ» - «Κατάλογος των 
Νάνων» θεωρείται εμβόλιμον και συνήθως παραλείπεται από τους 
εκδότες και τους μεταφραστές. 

Μετά το «Ντβέργκαταλ», ακολουθεί η δημιουργία του πρώτου 
ανδρός και της πρώτης γυναικός και περιγράφεται το Υγκντράζιλ, 
το δένδρον του κόσμου. Η προφήτισσα αναθυμείται τα γεγονότα 
που οδήγησαν στον πρώτον πόλεμο μεταξύ των δύο θεϊκών 
φυλών, των Αίζιρ και των Βάνιρ. 

Η προφήτισσα έπειτα αποκαλύπτει στον Όντιν ότι γνωρίζει κάποια 
από τα μυστικά του και από την εθελοντική θυσία του για την 
απόκτηση της γνώσεως. Του λέγει πως γνωρίζει που ευρίσκεται 
κρυμμένος ο οφθαλμός του και πως τον έχασε, σε ανταλλαγή του 
για την σοφία. Συνεχίζει περιγράφουσα τον θάνατο του 
Μπάλντουρ, του ωραιοτέρου και αγαθοτέρου των θεών, μαγάλου 
εχθρού του πονηρού απατηλού θεού Λόκι. Έπειτα προφητεύει την 
καταστροφή των θεών, όπου πυρ και παλίρροια θα κατακλύσουν 
πνίξουν τον ουρανό και την γη, καθώς οι θεοί μάχονται στην 
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τελευταία τους μάχη με τους εχθρούς τους. Αυτό είναι το 
«πεπρωμένο των θεών» - το τρομακτικό «Λυκόφως των Θεών», 
το Ράγκναροκ. Κατόπιν περιγράφεται αναλυτικώς η υστάτη μάχη 
και ο θάνατος πολλών θεών, ακόμη και του ιδίου του Όντιν. 

Εν τέλει, ένας νέος αναγεννημένος κόσμος αναδύεται από τις 
στάχτες του θανάτου και της καταστροφής, όπου ο Μπάλντουρ θα 
ξαναζήσει και η γη θα είναι πλουσία σε καρπούς. Μία τελευταία 
στροφή περιγράφει την αιφνιδία εμφάνιση του δράκοντος Νίντχοκ, 
που φέρει πτώματα στα φτερά, πριν η προφήτισσα αφυπνισθεί 
ξυπνά από την έκστασή της. 

17. Η δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο αντίθετων αρχών 
ανεπαρίστατο στην Αρία Ινδία κατά την χρονοβόρο βεδική 
τελετουργία  «Gavâm Aγana» («Δρόμος των αγελαδων»), 
(τελουμένη κατά τα διαλαμβανόμενα στην Aitareya Brahmana) 
κατά την διάρκειαν της οποίας – μεταξύ άλλων ιεροπραξιών- ένας 
μαύρος Σούντρα επάλευε εναντίον ενός λευκού Αρίου για την 
κατοχήν ενός ηλιακού συμβόλου (ορα Albrecht Weber, «Indische 
Studien», Λειψία, 1868, τόμος Α, σελίς 5). Ένας από τους 
Βορείους μύθους λέγει για έναν ιππότη με λευκόν θώρακα  που 
μονομαχεί με έναν ιππότη με μαύρο θώρακα. Ο ιππότης με τον 
μαύρο θώρακα κερδίζει τον διαγωνισμό, αλλά θα κατατροπωθεί 
άπαξ και διά παντός από τον πολεμιστή βασιλέα. 
 
(Όρα και Jakob Grimm, «Deutsche Mγthologie», Βερολίνο, 1876, 
τόμος Β’, σελίς 802).  

18. Otto Treitinger, «Ο ανατολικορωμαίος («Βυζαντινός») 
Αυτοκράτωρ και η αυτοκρατορική ιδέα κατά την παρουσίασή τους 
στην αυλική τελετουργία - Από την ανατολικορωμαϊκή κρατική και 
αυτοκρατορική σκέψη» («Die ost-römische Kaiser und 
Reichsidee, nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell - 
Vom oströmischen Staats - und Reichsgedanken.») Ιένα, 1938. 
Το βιβλίον του μεγάλλου φιλέλληνος Γερμανού επιστήμονος 
βασίζεται κυρίως στο πόνημα του Αυτοκράτορος  Κωνσταντίνου 
Πορφυρογεννήτου «Περί της βασιλείου τάξεως». 
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19.Σε μιαν ανάλογο βάση ευρίσκουμε στο Ισλάμ την γεωγραφική 
διάκριση μεταξύ του «Νταρ αλ-Ισλάμ» ή της «γης του Ισλάμ» 
(κυβερνωμένη από θεϊκούς νόμους) και του «Νταρ αλ-Χαρμπ» ή 
της «χώρας του πολέμου», οι κάτοικοι της οποίας πρέπει να 
μεταχθούν στο Ντάρ Αλ-Ισλάμ μέσω του τζιχάντ, του ιερού 
πολέμου. 
 
20. Franz Kampers, «Η γερμανική αυτοκρατορική ιδέα στην 
προφητεία και στον θρύλο» («Die deutsche Kaiseridee in 
Prophetie und Sage»), Βερολίνο, 1896, και επίσης «Κάρολος ο 
Μέγας (Καρλομάγνος)» («Karl der Grosse»), Μάϊντς, 1910. 
 
21. Dante, «Convivio» («Συμπόσιον») IV, V, 4; «De Monarchie» 
(«Περί Μοναρχίας») 1, II, 11-14 και  Arrigo Solmi, «Il pensiero 
politico di Dante - studi storici», Φλωρεντία, 1922, σελίς 15.  
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

1. Νουμάς Φυστέλ ντε Κουλάνζ «Το αρχαίον άστυ» (Nouma 
Fustel De Coulanges, «La Cité antique»),  σελίς 211. 
 
2. Πινδάρου « Νεμεόνικοι», 1 1.1-5.  
 
3. «Τσουνγκ Γιούνγκ», XXIX, I. 
 
4.  «Βιβλίον των Τελετών» (Li-Chi ή Liji ή Li-ki), 7.4.6: «Για τον 
λόγον αυτόν, οι σοφοί εγνώριζαν ότι δεν ημπορούσαν να 
απαλλαγούν από τους κανόνες της τελετής, ενώ η ερείπωση των 
κρατών, η καταστροφή των οικογενειών και η εξαφάνιση των 
ανθρώπων ακολουθούν την από μέρους τους  εγκατάλειψη των 
κανόνων της καταλληλότητος».  
 
Συμφώνως προς  την Ινδο-Αρία παράδοση, όχι μόνον η αλήθεια, 
η τάξη και ο ασκητισμός, αλλά επίσης και οι τελετουργικές 
τυποποιήσεις και οι θυσίες αποτελούν θεμέλια όλων των 
ανθρωπίνων οργανώσεων (όρα Αθάρβα Βέδα, XII, I, 1).  
 
5. Ριγκ Βέδα, 10.124.3.  
 
6. Περί της ισχύος της παραδόσεως των τελετουργιών στην  
αρχαία ρωμαϊκότητα  όρα  Vittorio Macchioro, «Roma Capta - 
Saggio intorno alla religione romana», Mεσήνη, 1928, σελίς 15. 
 
7. Στην ελληνική το νόημα της λέξεως «τελετή» εκπηγάζει από το 
ρήμα τελέω / «τελ»ώ με την ινδοευρωπαϊκή ρίζα / καταβολή 
«*kʷel-» (κινώ, γυρίζω). Η λέξη μας έχει σημασιολογική ταυτότητα 
με την γαλλική «ceremonie» και τις παράγωγες αυτής  αγγλική  
«ceremonγ» και γερμανική «zeremonie», των οποίων το 
καταγωγικό αρχικό νόημα δεν έχει ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα. Η 
λέξη προέρχεται από την ρίζα/ καταβολή creo-, ταυτόσημο με την 
σανκριτική ρίζα  kr - At, «πράττειν», «δραν» «δημιουργείν». Δεν 
εκφράζει μια συμβατική, εξωτερικού χαρακτήρος εορτή, αλλά μιαν 
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αυθεντική δημιουργική δράσ. (Όρα Ludwig Preller, «Römische 
Mγthologie», Βερολίνο, 1958, σελίς 70). 
 
Κατά τον Μεσαίωνα ο όρος «τελετές» - «ceremoniae» ήταν 
ειδικός γιά την επισήμανση των μαγικών επιχειρήσεων. 
 
8. «Brihadâranγaka Upanisad» - («Ουπανισάδ της Μεγάλης 
Ερημίας του Δάσους») 1.4.11. «Satapatha Brahmana» - 
(«Βραχμάνα των εκατό τμημάτων»), XIV, iv, 23-24 
 
9. Στην Brihadâranγaka Upanisad, (1.2.7-8), η αρχέγονος αρχή 
λέγει: «Αφήστε το σώμα μου να γίνει κατάλληλο για θυσία. Χάρη 
σε αυτήν θα αποκτήσω Ύπαρξη». Αυτή η θυσία, η «ασβαμέντα» 
(asvamedha) σχετίζεται με τον ήλιο. 
 
10. Ο όρος  «Τάπας» (Tapas), προερχόμενος από την 
σανσκριτική ρίζα tap-, η οποία σημαίνει «αναλώνομαι ή 
καταστρέφομαι  από την θερμότητα» είναι μια σημαντική έννοια 
στον ινδικό ασκητισμό. Τάπας σημαίνει βαθύς διαλογισμός, 
αιτιολογημένη αυτοπειθαρχία και προσπάθεια για την επίτευξη 
αυτοπραγματώσεως, ενέχουσα ενίοτε μοναξιά, ερμητισμό ή 
ασκητισμό. 

11. μελίη = μελία # φράξος< fraxinus (λατινιστί), # φλαμουριά # 
μέλεγος # ash tree (αγγλιστί)  

Υπήρξε στους «αρχεγόνους καιρούς» ένα δένδρο, ένα μονήρες 
δένδρο που εστήριζε όλο τον κόσμο. Και ήταν τεράστιο με τις 
ρίζες του να ευρίσκονται στον «Κάτω Κόσμο» και την κορυφή του 
να εγγίζει τους Oυρανούς. Ήταν το «κοσμικό δένδρο», το 
«δένδρο του κόσμου», (Arbor Mundi).  

Άλλοι το ονόμασαν και «Δένδρο της Ζωής»,  «Δένδρο της 
Γνώσεως», «Δένδρο των Κόσμων», «Δένδρο του Πεπρωμένου», 
«Δένδρο της αιωνίου νεότητος». Οι ‘Ελληνες,  το είπαν Μελία, και  
ύστερα, φράξο. Ο Ηρακλής, από αυτό κατεσκεύσε το ρόπαλό του 
για να κατορθώσει τους άθλους του. Ο θεόσταλτος βάρδος 
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Όμηρος το ετραγούδησεν, ο κένταυρος Χείρων  κατεσκεύασεν 
από μελία του Πηλίου, το δόρυ του θεογεννήτου  Αχιλλέως 
(«Ιλιάς»  –  Ραψωδία  Π΄στίχος 143»): 

«εἵλετο δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε, τά οἱ παλάμηφιν ἀρήρει. ἔγχος δ᾽ οὐχ 
ἕλετ᾽οἶον ἀμύμονος Αἰακίδαο  βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ 
δύνατ᾽ ἄλλος Ἀχαιῶν   πάλλειν, ἀλλά μιν οἶος ἐπίστατο πῆλαι 
Ἀχιλλεὺς  Πηλιάδα μελίην , τὴν πατρὶ φίλῳ πόρε Χείρων  Πηλίου 
ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν»  

«Κι επήρε καλοφούκτωτα δυο δυνατά κοντάρια  και όχι το μέγα, το 
βαρύ κοντάρι του Αχιλλέως οπού κανείς των Αχαιών να σείσει δεν 
ημπορούσε και το ’σειε μόνος ο Αχιλλευς από το Πήλειον όρος 
κομμένο φράξο πόδωκεν ο Χείρων του πατρός του φόνον να 
φέρει αφεύγατον εις τους ανδρειωμένους« [Μετάφραση : Ιακώβου 
Πολυλά] 

Επίσης τα δένδρα μελίες ήσαν η κατοικία των Μελιών Νυμφών 
που είχαν γεννηθεί από την Γη  με  το αίμα του Ουρανού, όταν 
τον είχε  ευνουχίσει ο  Κρόνος. («Θεογονία» Ησιόδου [176] - Και 
φέρνοντας τη νύχτα, ήλθε ο μέγας Ουρανός κι ολόγυρα απλώθηκε 
και σκέπασε τη Γαία με πόθο ερωτικό. Κι απ’ την κρυψώνα του 
άπλωσε ο γυιός του τ’ αριστερό του χέρι και με το δεξί έπιασε το 
πελώριο δρεπάνι με τα μακρυά κοφτερά δόντια κι αμέσως έκοψε 
τα αιδοία του πατέρα του και τα πέταξε πίσω του. Όμως δεν 
έφυγαν απ’ τα χέρια του μάταια, γιατί όσες στάλες απ’ το αίμα του 
έπεσαν, τις μάζεψε η Γαία και με το πέρασμα του χρόνου 
γεννήθηκαν οι κρατερές Ερινύες, οι μεγάλοι Γίγαντες οι 
λαμπροαρματωμένοι, που κρατούν στα χέρια τους μακρυά 
κοντάρια, κι οι Νύμφες που τις αποκαλούν Μελίες, στην απέραντη 
Γη.) 

Όταν αργότερον  ήλλαξεν   η κοσμική εποχή και ο Ζευς 
αντικατέστησε τον Κρόνο ως Παντοκράτωρ, οι Μελίες Νύμφες 
εμφανίζονται να τρέφουν τον Δια στο Όρος Δίκτη της Κρήτης, 
όπως αναφέρει ο Καλλίμαχος στον «Ύμνο προς τον Δια» .  
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Οι μελίες ήσαν επίσης οι μητέρες του «Τρίτου ανθρωπίνου 
γένους», του Χάλκινου. («Έργα και Ημέρες» Ησιόδου [150] –  
«Ζευς δε πατήρ τρίτον άλλο γένος μερόπων ανθρώπων  χαλκείον 
ποίησ’, ουκ αργυρέω ουδέν ομοίον,  εκ μελίαν, δεινόν τε και 
όβριμον. Οίον Άρηος  έργ’ έμελεν στονόεντα και  ύβριες. Ουδέ τι 
σίτον  ήσθιον, αλλ’ αδάμαντος έχον κρατερόφρονα θυμόν,  
άπλαστοι. Μεγάλη δε βίη και χείρες άαπτοι  εξ ώμων επέφυσκον 
επί στιβαροίσι μέλεσσι.  Των δ’ ήν χάλκεα μεν τεύχεα, χάλκεοι δε 
τε οίκοι,  χαλκώ δ’ ειργάζοντο. Μέλας δ’ ουκ έσκε σίδηρος.  Και 
τοι μεν χείρεσσιν υπό σφετέρησι δαμέντες  βήσαν ες ευρύεντα 
δόμον κρυερού Άιδου  νώνυμοι. Θάνατος δε και εκπάγλος περ 
εόντας  είλε μέλας, λαμπρόν δ’ έλιπον φάος ηελίου.»  

«Και ο Δίας πατέρας έπειτα τρίτο θνητών ανθρώπων γένος 
έπλασε,  το χάλκινο. Σε τίποτα δεν έμοιαζε με το ασημένιο τούτο,  
μα ήταν πλασμένο από το κονταρόξυλο πολεμικό και φοβερό 
περίσσια. Άλλο από τις πολυστέναχτες του Άρη  δουλειές και τις 
καταστροφές αυτοί δεν φρόντιζαν. Ψωμί ποτέ  δεν έτρωγαν μα 
σιδερένια μες στα στήθη τους ψυχή γιγαντοδύναμη είχανε  και την 
τρομάρα σπέρνανε. Μεγάλη είχαν την δύναμη και ανίκητα τα χέρια 
τους  που από τα ρωμαλέα ξεφύτρωναν κορμιά τους.  Χάλκινα 
ήταν τα όπλα τους και χάλκινα τα σπίτια τους  και κάθε τι από 
χάλκωμα το φτιάχναν. Γιατί το μαύρο σίδερο δεν τόξεραν ακόμα.  
Μα τέλος από τα ίδια τους και αυτοί τα χέρια αφανισμένοι,  στου 
Άδη του κρύου κατέβηκαν τον μουχλιασμένο τόπο,  χωρίς να 
αφήσουν όνομα στον κόσμο εδώ πάνω. Ήρθε ο μαύρος θάνατος, 
και ας ήταν έξω από τα όρια φοβεροί,  τους πήρε ωστόσο, και 
άφησαν το λαμπρό φέγγος του Ήλιου.» 

Επίσης στην «Θεογονία» του Ησιόδου [564], βρίσκουμε πως ο 
Ζευς επειδή εξαπατήθηκε από τον Προμηθέα, δεν δίνει πλέον το 
«ακάματον πυρ» στο θνητό γένος των ανθρώπων μέσω των 
Μελιών («ουκ εδίδου μελίησι πυρός ένος ακαμάτοιο  θνητοίς 
ανθρώποις, οί επί χθονί ναιετάουσιν».) 

Τέλος, ο γραμματικός του 5ου  μ.Χ. αιώνα Ησύχιος ο 
Αλεξανδρεύς στο λεξικό του γράφει : Μελίας καρπός = το 
ανθρώπινον γένος. 
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Το «Κοσμικό Δένδρο», Υγκντράζιλ -Ygdrasil ή Yggdrasill στην 
γερμανική μυθολογία, συμφώνως  με την Έντα, το Υγκντράζιλ, 
[αποκαλούμενο επίσης Μιμαμάϊντρ (Mimameiðr) «δένδρο του 
Μιμίρ» ή Λέραντρ (Leraðr) «διορθωτής της προδοσίας»], ήταν 
ένα γιγαντιαίο και ρωμαλέο φυτό μελίας (μελία – μελίη – μέλεγος 
– φράξος), το οποίον συμφώνως  με την γερμανική κοσμολογία 
θεωρείται πως συνδέει τους εννέα κόσμους και υποστηρίζει το 
σύμπαν. Στα κλαδιά του Υγκντράζιλ ευρίσκοντο η Άσγκαρντ (γή 
των Αιζίρ), το Αλφχάϊμ (γή των ξωτικών) και το Βαναχάϊμ (γη των 
θεών Βάνιρ). Ο κορμός του αποτελούσε τον παγκόσμιον άξονα 
[διερχόμενος μέσα από το κέντρο της Μίντγκαρντ («Μέση γή» – 
γή των ανθρώπων)], γύρω από τον οποίον ευρίσκετο το 
Γιοτουνχάϊμ (γη των γιγάντων) και υπό τον οποίον ήταν το 
Νινταβέλλιρ (η γη των νάνων) ή  Σβαρταλφχάϊμ (γη των μαύρων 
ξωτικών).  

Οι τρεις τεράστιες ρίζες του διευθύνονται πρός τρεις κατευθύνσεις 
: προς την περιοχήν των ανθρώπων, προς εκείνην των γιγάντων 
και προς την κατοικία των νεκρών. Οι άκρες τους έφθαναν έως το 
Χελχάϊμ το Νιφλχάϊμ και το Μουσπελχάϊμ. Από τις τρεις ρίζες, μία 
διέσχιζε την θεϊκήν Άσγκαρντ, μία το Γιοτουνχάϊμ και μία το 
Χελχάϊμ. Υπό την ρίζα του Άσγκαρντ ευρίσκετο η ιερά πηγή 
Ουρντ και εκεί εκατοικούσαν οι τρεις Νόρνες (το γερμανικόν 
αντίστοιχο των ελληνικών Μοιρών), επί των οποίων οι θεοί δεν 
είχαν καμία εξουσία και οι οποίες καθημερινώς επότιζαν το 
δένδρο από την πρωταρχική πηγή. Υπό την ρίζα του Γιοτουνχάϊμ 
ευρίσκετο η πηγή ή φρέαρ του Μίμιρ και υπ’ αυτήν του Χελχάϊμ το 
φρέαρ  Χβεργκελμίρ (ο «Βρυχώμενος Βραστήρ»). 

Στην κορυφή του δένδρου εκάθητο συχνότατα ένας γιγάντιος 
χρυσός πετεινός με το όνομα Βιντοφνίρ (Vidofnir) ή ένας 
ανώνυμος αετός, στο μέτωπον του οποίου εκάθητο ένας ιέραξ, ο 
Βεντρφολνίρ (Veðrfolnír - Veðrfölnir). Οι ρίζες στο Νιφλχάϊμ 
κατετρώγοντο από έναν δρακόμορφο σκώληκα, τον Νιντχέγκρ 
(Níðhöggr). Ένας σκίουρος, ο Ρατατόσκρ, έτρεχε επάνω και  
κάτω στο κοσμικό δένδρο, μεταφέρων προσβολές μεταξύ του 
Νιντχέγκρ και του αετού. Τέσσαρες έλαφοι (Dáinn, Dvalinn, 
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Duneyrr και Duraþrór) -που συμβολίζουν τα 4 συστατικά στοιχεία 
του σύμπαντος ή και τις 4 εποχές- ετρέφοντο από τον φλοιόν του 
Υγκντράζιλ.  

Συμφώνως  με τον μύθο που προανεφέρθη, ο Όντιν εκρεμάσθη 
αυτοβούλως επί εννέα νύκτες στο Υγκντράζιλ, προκειμένου να 
συλλάβει και να κατανοήσει απολύτους τις ρούνες. Ίσως αυτός ο 
μύθος να συσχετίζεται και με το γερμανικό μαγικοθρησκευτικό 
έθιμο να θυσιάζουν ανθρώπους κρεμώντες τους από δένδρα. Το 
Υγκντράζιλ έχει επίσης κεντρικό ρόλο και στον μύθο του 
Ράγκναροκ, στο «Τέλος του κόσμου». Οι μόνοι άνθρωποι που 
επεβίωσαν του Ράγκναροκ, οι Λιφ και Λιφτθράσιρ, κατάφεραν να 
διαφύγουν ανευρίσκοντες καταφύγιον στα κλαδιά του Υγκντράζιλ, 
όπου εθρέφοντο από την δρόσο και επροστατεύοντο από το 
δένδρο. 

Η γενικώς αποδεκτή έννοια της παλαιοσκανδιναβικής λέξης 
Yggdrasill είναι «ίππος του Όντιν», που σημαίνει «αγχόνη». Η 
ερμηνεία αυτή φαίνεται να ταιριάζει επειδή drasill σημαίνει 
«ίππος» και Ygg(r) είναι ένα από τα πολλά ονόματα του Όντιν. Το 
επικόν ποίημα Χάβαμαλ της ποιητικής Έντα περιγράφει πώς 
ακριβώς εθυσιάσθη ο Όντιν, καθώς  εκρεμάσθηκε από ένα 
δένδρο, καθιστών αυτό το δένδρο αγχόνη του. Αυτό το δένδρο 
ημπορεί να ήταν το Υγκντράζιλ. Η αγχόνη ημπορεί να ονομάζεται 
«ίππος του κρεμασμένου» και ως εκ τούτου η αγχόνη του Όντιν 
ημπορεί να μετεξελίχθη στην έκφραση «ίππος του Όντιν», η 
οποία στην συνέχεια έγινε το «ουσιαστικοποιημένο» όνομα του 
δένδρου. Παρ' όλα αυτά οι επιστημονικές απόψεις σχετικώς με 
την ακριβή έννοια του ονόματος Υγκντράζιλ ποικίλλουν.  

Υφίσταται  ζήτημα του κατά πόσον Υγκντράζιλ είναι το όνομα του 
ιδίου του δένδρου ή εάν μόνον ο πλήρης όρος «ασκρ 
Υγκντράζιλ» - «askr Yggdrasil» (στα παλαιοσκανδιναβικά askr 
σημαίνει «μελία») αναφέρεται ειδικώς στο δένδρο. Συμφώνως  με 
την ερμηνεία αυτήν, askr Yggdrasils θα εσήμαινε το κοσμικό 
δέντρο στο οποίον «είναι δεμένο το άλογο του υπάτου θεού 
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[Όντιν]». Βεβαίως και οι δύο αυτές ετυμολογίες βασίζονται σ’ ένα 
υποτιθέμενο αλλά ανεπιβεβαίωτο Υγκντράζιλ. 

12. «Χάβαμαλ», 139. 

13. Βαλχάλλα : κυριολεκτικώς «μεγάλη αίθουσα» ή «αίθουσα των 
σφαγέντων» ή ναός των πεσόντων στην μάχη). Είναι το 
ανάκτορον του θεού Όντιν που  αποτελεί την κατοικίαν των 
ηρώων οι οποίοι έπεσαν στο πεδίον της μάχης. Ευρίσκετο στην 
Άσγκαρντ (Asgard), στην υπεργηίνη κατοικία των Άσεν ή Αίσιρ 
(Asen ή Aesir), των κυριάρχων επουράνιων θεών του γερμανικού 
πανθέου.  

Η μεγάλη αίθουσα είχε 640 θύρες και από κάθε μια ημπορούσαν 
να εισέλθουν ταυτοχρόνως οκτακόσιοι Αϊνχέργιερ ή Αϊνχέργιαρ 
(Einherjer ή Einherjar) –κυριολεκτικώς «μονήρεις πολεμιστές» ή 
«κάποτε πολεμιστές» - δηλαδή ήρωες πεσόντες κατά την 
διάρκεια της μάχης. Εμπρός στην αίθουσα ή παρά τον θεϊκό 
θρόνο υπήρχαν τα δύο πολεμικά σύμβολα-τοτέμ του Όντιν - 
Βόταν, ο λύκος κι ο αετός.  

Κάθε πρωί, με την πρώτη κραυγή του πετεινού, οι Αϊνχέργιερ 
άρχιζαν να πολεμούν μεταξύ τους, υφιστάμενοι τρομακτικά 
τραύματα, το οποία όμως είχαν θεραπευθεί μέχρι την μεσημβρία. 
Τότε παρεκάθηντο  στο τραπέζι τού Θεού, έτρωγαν τα κρέατα της 
αθανάτου και αναπαργομένης ελάφου Σεχρίμνιρ (Sæhrímnir) και 
έπιναν μπύρα και υδρομέλι από τούς μαστούς της αιγός 
Χαϊντρούν (Heiðrún).  

14.  «Ynglingasaga» (το έπος του «Οίκου των Ύνγκινγκ»), 10.  
 
Κάποιος επισημαίνει ότι το όνομα της ιεράς μελίας Υγκντράζιλ 
«… οι ρίζες της οποίας δεν ημπορούν να ευρεθούν από 
οποιοδήποτε θνητό ον» (Χάβαμαλ 139-140), φάινεται ότι δηλώνει 
το μέσον που εφηρμόσθη για την αυτό-θυσίαν του Υγκρ, του 
«Τρομερού» που είναι ένα από τα ονόματα του Όντιν.   

15. A. Morel, «Roγautte pharaonique», 148. 
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16. A. Morel, «Roγautte pharaonique», 149. 

17. A. Morel, «Roγautte pharaonique», 149: 153-61; 182-83.  
 
Όρα επίσης την έκφραση του Ραμσή του Β’ : «Είμαι ένας υιός 
που σχηματίζει την κεφαλήν  του πατρός  του και δίδει ζωή σε 
εκείνον που τον εδημιούργησε ». Η είσοδος του βασιλέως στην 
αίθουσα του θρόνου (paduat) αντιστοιχούσε στην είσοδο του 
άλλου κόσμου (duat), δηλαδή, του θυσιαστικού θανάτου και της 
υπερβατικότητος. 
 
18. «Τσουνγκ Γιούνγκ», 27.6.  
 
19. Όρα  «Συνδυασμοί της ιστορίας των θρησκειών» («Mélanges 
d' Histoire des Religions») Hubert-Mauss,., σελίς 9 έως 130 και 
Έβολα «Εισαγωγή στην Μαγεία» («Introduzione alla Magia»), 
Ρώμη, 1951, τόμος Γ’ σελίς 281 και ένθεν. 

20. Λίαν σημαντικός σε μια νέα πολιτεία, είναι ο σχηματισμός 
εκείνης της «τύχης πόλεως» η οποία στους πολιτισμούς ενός 
ανωτέρου τύπου εταυτίσθη με την «τύχη βασιλέως». Το να 
θεωρούνται τέτοιες οντότητες απλώς ως «προσωποποιημένες 
αφαιρέσεις», προϋποθέτει την υιοθέτηση της προοπτικής μιας 
βλασφήμου γνώσεως. Στην αρχαίαν Αιγύπτιο, ο θεϊκός βασιλιάς 
προήδρευε στις τελετές που αφορούσαν στην κατασκευή νέων 
ναών. Μάλιστα εκτελούσε με συμβολικό και τελετουργικό τρόπο 
τα πρώτα βήματα στην διαδικασία κατασκευής. Προσέθετε 
επίσης τον χρυσό και τον άργυρο που εσυμβόλιζαν το θεϊκό 
στοιχείο το οποίον, χάρη στην παρουσία του και στην 
ιεροτελεστία του, μετέδιδε ως ψυχή του επί της ορατής 
κατασκευής. Υπ΄αυτήν την άποψη ενεργούσε με το πνεύμα μιας 
«αιωνίας πράξεως» και σε μερικές επιγραφές γράφεται: «Ο 
βασιλεύς διεπότισεν το έδαφος το οποιον θα καταστεί ενδιαίτημα 
των θεών». 

21. Ριγκ Βέδα, 1, 40, 3. 
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22. Bhagavad Gita, 3.11.  
 
Σε άνα άλλο κείμενο λέγεται ότι η θυσία είανι η τροφή των θεών 
και «η αρχή της ζωής» τους («Satapatha Brahmana» - 
«Βραχμάνα των εκατό τμημάτων» 8.1. 2.10. Επίσης υπάρχει 
σχεδόν ταυτόσημη αναφορά στο «Μπαγκαβάντ – Γκίτα», όπου η 
θυσία παρουσιάζεται ως «η τροφή των θεών» και «η αρχή της 
ζωής» 14.3. 2.1). 
 
Μπαγκαβάντ – Γκίτα : Bhagavad - Gita  Το «Άσμα του 
Υπεραγίου» ή «Θείον Άσμα» : ένα αυτοτελές τμήμα, από τα πολλά 
αυτόνομα, συστατικά τμήματα του ινδικού έπους Μαχαμπαράτα 
(Mahabharata - «Η Ιστορία της Μεγάλης Δυναστείας των 
Μπαράτα») και συνάμα ένα από τα αριστουργήματα της 
παγκοσμίου λογοτεχνίας και φιλοσοφίας. Πιθανώς το 
Μπαγκαβάντ–Γκίτα προέκυψε στο διάστημα από το 100 π.Χ. έως 
το 100 μ.Χ., ωστόσον οι αρχές που ορίζονται σε αυτό το  
«έμμετρο φιλοσοφικό δόγμα» είναι πιθανότατα πολύ παλαιότερες 
και βυθίζονται στις απαρχές του Αρίου κόσμου. 

 Περιέχει φιλοσοφικές, μεταφυσικές και μερικές μυστικιστικές 
διδασκαλίες, οι οποίες μεταφέρονται στον  πολεμιστή - άρχοντα 
Αρτζούνα από τον θεό Κρίσνα με ανθρωπίνη μορφή, ως 
αρματηλάτη του πολεμικού άρματος του Αρτζούνα. Ο Αρτζούνα 
(«Λαμπρός») είναι ο ήρως του πολέμου ανάμεσα στις δύο 
οικογένειες των Καουράβας (Kauravas) και των Παντάβας 
(Pandavas), ο οποίος  εκμυστηρεύεται στον ηνίοχο του τον 
Κρίσνα τις αμφιβολίες και τους προβληματισμούς του. Ο Κρίσνα 
όχι μόνον καλεί τον προστατευόμενό του σε αποφασιστικόν 
αγώνα, αλλά του επισημαίνει την ιδιαιτέρα ύπαρξή του ως 
πολεμιστή και ανθρώπου μέσα στην θεία τάξη και αναφέρεται 
στην άφθαρτο και αθάνατο ψυχή, που ούτε ημπορεί «να 
κατακοπεί από λεπίδες, ούτε να διαπερασθεί από λόγχες». Οι 
συμβουλές του Κρίσνα αναφέρουν μεταξύ άλλων, τα αναγκαία και 
θεϊκά θεσμοθετημένα επακόλουθα της τηρήσεως των καθηκόντων 
της κάστας του, καθώς και την δυνατότητα να αφήσει τον αιώνιο 
κύκλο των μετενσαρκώσεων οπότε έτσι να προσεγγίσει ένα 
υψηλότερον επίπεδο υπάρξεως. Αργότερον, στην κορύφωση της 
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αιματηρής μάχης, ο Κρίσνα θα αναγνωρισθεί από τους 
μαχομένους πολεμιστές ως η «προσωποποίηση του Απολύτου».  

Το Μπαγκαβαντγκίτα αποτελεί μέρος του ιερού επικού ποιήματος 
Μαχαμπαράτα, όμως συχνάκις αποδίδεται ως ανεξάρτητον έργο, 
συμπεριλαμβανόμενο στις Ουπανισάδες -που αποτελούν το 
τελευταίο τμήμα των Βέντας (Βεδών)-. Φέρεται δε πιθανότερον να 
εγράφη περί τον 5ο  αιώνα π.Χ. στην σανσκριτική γλώσσα από 
τον Βυάσα, τον αποκαλούμενο «Ινδό Όμηρο». Είναι γραμμένο με 
ποιητικό μέτρον, αποτελούμενο από 700 στίχους που συγκροτούν 
18 κεφάλαια, (ή κατά τους Ινδουιστές 18 «Λόγους»). Το 
Μπαγκαβαντγκίτα περιέχει τον διάλογον του επικού πρίγκηπος - 
ήρωος Αρτζούνα με τον φίλο και αμαξηλάτη του Κρίσνα, ολίγο 
πριν αρχίσει η μοιραία μάχη του Κουρουξέτρα (Kurukshetra) 
όπου οι Παντάβας πρόκειται ν’ αντιμετωπίσουν σε μιαν υστάτη  
αποφασιστική και αφανιστική σύγκρουση τους Καουράβας. 

«Στο μαχόμενον γένος» - Έτσι  ήρχιζεν αφιερωματικώς την 
εισαγωγήν του στην ερμηνεία του «Γκίτα» ο αείμνηστος ινδολόγος 
και σπουδαίος θρησκειολόγος Γιάκομπ Βίλχελμ Χάουερ (Jakob 
Wilhelm Hauer / 1881-1962). Η πρωτοποριακή ερμηνεία του 
Χάουερ κατατάσσει σαφέστατα την «Γκίτα» στο πλαίσιον της 
ινδοευρωπαϊκής και ηρωικής παραδόσεως, ενώ παρέχει  στον 
αναγνώστη της συγχρόνου εποχής σαφέστατα  κατανοητό το 
κεντρικόν μήνυμα της : Την παγάα παραδοχή των Αρίων να 
αντιμετωπίζουν αποφασισμένοι, ακλόνητοι και συνάμα γαλήνιοι 
την τραγωδίαν της ζωής, αντιληπτής ως μέσον και σύμβολον 
δημιουργίας. 

Ο Χάουερ γράφει στην εισαγωγή: «Η ανάγκη για περισυλλογή και 
απόσυρση από τον κόσμο είναι μόνον η μία πλευρά της Ινδο-
Αρίας φύσεως. Σε αυτήν, είναι διατεταγμένη σε πολική τάση μια 
τεράστια ενέργεια, η οποία δια μέσου των χιλιετιών,  στους 
ανθρωποβόρους πολέμους, πάντα  επιδρά εκ νέου στην 
οικοδόμηση μεγάλων αυτοκρατοριών και πολιτισμών. Όποιος έχει 
σταθεί άπαξ εμπρός στον βραχώδη ναό του τριπροσώπου Σίβα 
στην νήσο Ελεφαντίνη, στην θάλασσα της Βομβάης, αυτός έχει 
αισθανθεί κάτι από την εξωφρενικήν ενέργεια της ινδικής ψυχής. 
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Η ισχυρά κληρονομιά του Βορείου  αίματος των Αρίων που 
μετανάστευσαν στην Ινδία, περίπου την 3η χιλιετία π. Χ.  δεν έχει 
παραμείνει κρυμμένη. Επ’ αρκετόν εταλαντεύθη ο αγών για το 
ζήτημα του κατά πόσον επάλλετο βόρειον αίμα στον σφυγμόν των 
Ινδο-Αρίων. Σταδιακώς το ζήτημα έχει σαφώς αποφασισθεί 

ξεκάθαρα(...).  

Η έρευνα της συγκριτικής θρησκειολογίας έχει καταδείξει ότι οι 
παλαιότερες παραδόσεις της αρχαίας Ινδίας ανάγονται στα 
πρωτοϊνδογερμανικά χρόνια. Σήμερα, είναι επίσης σαφές ότι τα 
φυλετικά γνωρίσματα των Ινδο-Αρίων είναι ιστορικώς 

συνδεδεμένα με την εν λόγω φυλή, η οποία είχεν αποφασιστικήν 
επιρροή στον Ινδο-γερμανικό κόσμο ...» Βλέπε Jakob Wilhelm 

Hauer: «Μια Ινδο-Άρια μεταφυσική του αγώνος και της δράσεως. 
Το Θείον Άσμα υπό νέα Οπτική» («Eine indo-arische Metaphysik 
des Kampfes und der Tat. Die Bhagavadgita in neuer Sicht.») 
Στουτγάρδη, 1934. Εδώ επισημαίνεται ότι, ο όρος 
«Ινδογερμανικός» είναι το αντίστοιχο του όρου Ινδοευρωπαίος 
δλδ. Άριος στον γερμανόφωνο κόσμο και εδημιουργήθη από τον 
Γαλλοδανό γεωγράφο Conrad Malte-Brun. 

23. Ibid., 1, 44. 

24. Ibid., 3, 9. 
 
25. Από τα «Moralia» («Ηθικά») του Πλουτάρχου το «De sera 
numinis vindicta», («Περί των καθυστερήσεων της θεϊκής 
εκδικήσεως»), 28.  
 
26. «Zohar» (εβραϊστί «Λάμψη»), στην αγγλική μετάφραση των 
Harry Sperling, Maurice Simon και Paul Levertoff (Λονδίνο, 1933), 
Zohar, I, 208 a; II, 244 a. 
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΦΥΣΕΩΣ                                                                          
ΤΗΣ  ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

1. Ο Βραχμάνος, συγκρινόμενος  με τον ήλιον, εθεωρήθη συχνώς 
ότι εξεδηλούτο με μιαν ακτινοβολουμένη ενέργεια ή λαμπρότητα 
(tejas) που ανέσυρε από την ζωτική του δύναμη μέσω της 
«πνευματικής γνώσεώς» του («Satapatha Brahmana» - 
«Βραχμάνα των εκατό τμημάτων», 13.2.6, 10. Όρα επίσης  και  
«Pârikohita», 11. 4. 

2.Εις ότι αφορά την θεμελίωση της εξουσίας των Βραχμάνων, 
όρα  «Σύνοψη των Νόμων  του Μανού» 93. 13-17.  

3. Για τις εν χρήσει σχετικές εκφράσεις, παραβάλλετε Célestin 
Bouglé «Essai sur le regime de castes», («Εγχειρίδιον περί του 
καθεστώτος των καστών»),  Παρίσι, 1908, σελίδες 48-50, 80-81, 
173, 191.  

4. Η λέξη Yili ή Jili είανι ένα σύμπλοκο δύο λέξεων με πολλά 
συσχετιζόμενα μηνύματα, το οποία οδηγούν σε μια σωρείαν 
αγγλικων και κατ΄επέκταση ευρωπαϊκών μεταφράσεων 
συμπεριάμβανομένης και της λίαν προσφάτου «Book of Etiquette 
and Ceremonials» (Theobald Ulrich, εκδόσεις “China 
Knowledge”, 2010). Η λέξη Yi δύναται να σημαίνει «ορθός», 
«κατάλληλος», «τελετή», «διαγωγή», «εμφάνιση»,  «εθιμοτυπία», 
«πρωτόκολλο», «δώρο» , «χάρισμα» ή «συσκευή». Εν τω μεταξύ 
η λέξη Li, δύναται να σημαίνει «ιδιοκτησία», «τελετή», 
«τελετουργία», «τρόποι», «ήθη» ή   «αβρότης». (Όρα το κομβικό 
χρηστικό –μεταφραστικό σύγγραμμα «Old Chinese. A New 
Reconstruction» των William Baxter και Laurent Sagart, 2011, 
σελίδες 80 και 110). 

Το «Βιβλίον εθιμοτυπίας και τελετουργίας» είναι ένα κινεζικό 
κλασικό κείμενο σχετικόν με την κοινωνική συμπεριφορά κατά την 
δυναστεία Ζου και τελετουργικό τυπικό όπως αυτό εφηαρμόσθτη 
και κατενοήθη κατά την διάρκειαν της περιόδου «Ανοίξεως και 
φθινιπώρου». Το «Βιβλίον εθιμοτυπίας και τελετουργίας», μαζί με 
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τα «Τελετουργίες των Ζου» και το «Βιβλίον των Τρλετουργιών», 
απετέλεσαν τις «Τρεις Τελετουργίες» που καθοδηγούσαν τις 
παραδοσιακές αντιλήψεις του Κομφουκίου περί κοινωνική και 
θρησκευτικής καταλληλότητος και συμπεριφοράς. 
 
5. «Βιβλίον των Τελετών» (Li-Chi ή Liji ή Li-ki), Α’, σελίς 53 και  
Gaston Camille Charles Maspéro, «Η αρχαία Κίνα» («La Chine 
antique»), σελίς 108: «Η θρησκεία στην Κίνα ανήκε στους 
ευγενείς , ήταν κάτι περισσότερον από το ίδιον συμφέρον και 
αγαθόν τους. Μόνον αυτοί είχαν το δικαίωμα να λατρεύουν και 
μάλιστα στα  ιερά λόγω των δεδομένων αρετών των προγόνων 
τους, ενώ οι ομάδες χωρίς προγόνους δεν είχαν δικαίωμα εκεί: 
Μόνον αυτοί είχαν προσωπική σχέση με τους θεούς» 
 
6. «Σύνοψη των Νόμων  του Μανού». 2.39, 10.1: 157-58. 172.  
 
7. Στην μυθική περιγραφή της εγκαθιδρύσεως των καστών, όπως 
αυτή αποδίδεται στην βραχμανική παράδοση, ενώ σε κάθε μία 
από τις τρεις υψηλότερες κάστες αντιστοιχεί μια ομάς θεοτήτων, 
αυτό δεν συμβαίνει με τους Σούντρας, που δεν έχουν κάποιον  
ιδικόν τους θεό, στον οποίον προσεύχονται και προσφέρουν 
θυσίες. 
 
(Albrecht Weber, «Indische Studien», Λειψία, 1868, τόμος Ι’, 
σελίδες 8 και 21). 
 
8. Lingbao ή και Ling-pao («Θεϊκός Θησαυρός»). Κινεζικό 
θρησκευτικό κίνημα που παρήγαγε γραπτές και λειτουργικές 
καινοτομίες οι οποίες επηρέασαν σημαντικώς την επακόλουθη 
πρακτική του ταοϊσμού. 
 
Το όνομα lingbao ήταν αρχικώς μια περιγραφή ενός μέσου ή 
ιερού αντικειμένου (bao, «θησαυρός») στο οποίο κατήλθεν ένα 
πνεύμα (ling). Κατά τα φαινόμενα η πρώτη γραφή που 
εχρησιμοποίησε το όνομα, υποδεικνύουσα έτσι την ιδιότητά του 
ως πνευματικού θησαυρού, ήταν η «Lingbao wufu jing» («Γραφή 
των Πέντε Φυλακτών του θεϊκού Θησαυρού»). Όπως και άλλες 
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ταοϊστικές σχολές, η Λινγκ Πάο κατετρίβετο κυρίως περί την 
ανάβαση της ψυχής στον ουρανό. Ωστόσον, αυτό ετροποποιήθη 
με τη συμπερίληψη της βουδιστικής αντιλήψεως περί σωτηρίας 
για όλα τα πλάσματα και περί επιγείου μετενσαρκώσεως. Η 
σωτηρία επιτυγχάνεται με την υπέρβαση αυτής της διαδικασίας 
αναγεννήσεως και την επίτευξη του Ταό. 
 
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Σχολής Λίνγκ Πάο ήταν η 
έμφαση που έδωσε στην αποκαλυπτική σημειολογία και 
έκφραση. Προκειμένου να διασφαλισθεί η προσωπική σωτηρία, 
εχρησιμοποιήθησαν προσευχές, φυλακτά και ψαλμωδίες ιερών 
κειμένων. Οφείλετο υπακοή στον ιερέα που εκτελούσε τις 
απαραίτητες τελετουργίες στους θεούς. Μεταξύ των σημαντικών 
θεοτήτων είναι ο Yuanshi  - tianzun (ο «Ουράνιος Σεβάσμιος της 
Αυθεντικής Αρχής»), ο Laojun (ο θεοποιηθείς Λάο Τσε), οι Πέντε 
Αυτοκράτορες, οι δαίμονες βασιλείς και οι βασιλείς δράκοντες. 
 
9.   Wolfgang Golther, «Εγχειρίδιον της Γερμανικής μυθολογίας» 
(«Handbuch der Germanischen Mythologie») 1908 , σελίδες 610 
και 619 
 
10. Hutton Webster, Πρωτόγονες μυστικές εταιρείες» («Primitive 
Secret Societies»),(1921) , σελίδες 22-24 

11. Ο Χάϊνριχ Σουρτς (1863 - 1903) ήταν Γερμανός εθνολόγος και 
ιστορικός. Το σημαντικότερον έργο του  λέγεται «Ηλικιακές τάξεις 
και ανδρικοί σύνδεσμοι : Μία παρουσίαση των θεμελιωδών 
μορφών της κοινωνίας» («Altersklassen und Männerbünde : Eine 
Darstellung der Grundformen der Gesellschaft», εκδόσεις 
Reimer, Βερολίνο, 1902), όπου υπεγράμμισε τον κομβικόν ρόλο 
που έχουν τα φύλα και τα γενεαλογικά ζητήματα σταους 
κοινωνικούς θεσμούς και υπεστήριξεν ότι η στήριξη της κοινωνίας 
στην οικογένεια ήταν ένα βήμα προς τα οπίσω. Η αντίληψή του 
περί των «Ανδρικών Συνδέσμων» - «Männerbünde» έθετε τους 
ανδρικούς συνδέσμους, (όπως οι ομηρικές «συντροφίες» και οι 
σπαρτιατικές «βοιές»), -όπου θεωρούσε ως πλέον «απεριόριστο» 
την αρρενωπότητα- σε αντίθεση με την οικογένεια την οποίαν είδε 
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ότι κυριαρχείται από τις γυναίκες. Οι έννοια των Männerbünde, αν 
και όχι μόνον παράγωγον του Σουρτς, επηρέασε την συγκρότηση 
των SS στην εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία.  

12. Όσον αφορά στην αρρενωπότητα σε μιαν περίοπτο και όχι 
απλώς φυσιοκρατικήν έννοια, θα αναφέρουμε τον λατινικόν όρον 
«Vir» ως  αντίθετον προς τον όρον «Homo». Ο Ιωάννης 
Βαπτιστής Βίκο (Gian Battista Vico) στο έργον του  «Οι αρχές της 
νέας επιστήμης» («Principi di una scienza nuova», έκδοση 1725, 
3.41)  παρετήρησεν ότι ο όρος αυτός συνεπάγετο μιαν ιδιαιτέραν 
αξιοπρέπεια, δεδομένου ότι δεν όριζε μόνον έναν άνδρα ικανόν  
να νυμφευφθεί με μιαν ευγενή γυναίκα, αλλά και τους ευγενείς, 
τους δικαστικούς (duumviri, decemviri), τους ιερείς (quindicemviri, 
vigintiviri), τους δικαστές (centemviri), επειδή «με αυτήν την 
κλήση, Vir, εδηλούτο η σοφία, η ιεροσύνη και η βασιλεία, που έχει 
αποδειχθεί ότι ήταν το ίδιο πράγμα όπως στο πρόσωπο των 
πρώτων πατέρων στην κατάσταση των οικογενειών» 

Ο Ολλανδός ανθρωπολόγος Arnold van Gennep (1873-1957), 
στο βιβλίον του «Les rites de passage», Παρίσι, 1909.  

13. Frantz Funck-Brentano, «La famille fait l'état», Παρίσι, 
εκδόσεις Librairie Bloud & Cie, 1906, σελίδες 4-5. 
 
14. Ριγκ Βέδα, 1.1.7-8, 1.13.1, 10.5.7, 8.3.8.  
 
15. Αθάρβα Βέδα 6.120.1. Η έκφραση αντιστοιχεί στο gârhapatγa 
– agni, το οποίον είναι ακριβώς εκείνο του πατρός ή επικεφαλής 
του οίκου.  
 
16. «Ο πατήρ είναι το πυρ του οίκου». «Σύνοψη των Νόμων  του 
Μανού», 2.231 . Η διατήρηση της τροφοδοσίας του ιερού πυρός 
είναι καθήκον των  dvija, των «διπλογενήτων», που αποτελούν 
τις τρεις υψηλότερες κάστες (2.108). Δεν είναι τώρα δυνατόν να 
επεξεργασθούμε περαιτέρω αυτήν την σύντομο αναφορά για την 
παραδοσιακή λατρεία του πυρός. Αργότερον θα συζητήσω τον 
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ρόλο που έπαιζαν οι άνδρες και οι γυναίκες κατά την 
πυρολατρεία, στην οικογένεια και στην κοινωνική ζωή. 
 
17. Όσον αφορά στις προαναφερθείσες εκφράσεις, όρα Jules 
Michelet, «Histoire de Ia republique romaine» (Παρίσι, 1843), 
1.138, 144-146. Παρόμοια στοιχεία ευρίσκονται ακόμη και σε 
πλέον πρόσφατες παραδόσεις. Οι Βρετανοί άρχοντες – λόρδοι, 
αρχικώς  εθεωρήθησαν ως ημίθεοι και στην ιδία βασή με τον 
βασιλέα. Συμφώνως με νόμο που διεκηρύχθη από τον Εδουάρδο 
τον Α’, απελάμβαναν το προνόμιον της απλής ανθρωποκτονίας. 

18. Νουμάς Φυστέλ ντε Κουλάνζ «Το αρχαίον άστυ» (Nouma 
Fustel De Coulanges, «La Cité antique»), 105. 

19. Στην Ρώμη υπήρχαν δύο τύποι γάμου, ένας που σχετίζεται με 
την χθόνιο και ο άλλος σχετιζόμενος με την ουρανία συνιστώσα 
του ρωμαϊκού πολιτισμού. Ο πρώτος γάμος ήταν ένας κοσμικός 
και «πρακτικός» γάμος, στον οποίον η γυναίκα εθεωρείτο απλώς 
ιδιοκτησία μεταφερομένη  στην «ανδρική χείρα» (manum viri). Ο 
δεύτερος τύπος ήταν ένας τελετουργικός και ιερός γάμος, ένα 
confarreatio («συναρτοδοσία»), ένα μυστήριον ή μια ιερά ένωση 
(ιερογαμία). 

– Ιδέ στο μείζον έργο του Διονυσίου του Αλικαρνασσέως, 
«Ρωμαϊκή Αρχαιολογία», II, 25, 4-5 [Ο Διονύσιος ο 
Αλικαρνασσεύς (60 – 7 π.Χ.) ήταν Έλλην ιστορικός και 
διδάσκαλος της ρητορικής, ο οποίος ήλθε σε ικανήν ακμή κατά τη 
διάρκεια της βασιλείας του Καίσαρος Αυγούστου] 

Περί του εν λόγω αντικειμένου όρα και André  Piganiol, «Essai 
sur les origines de Rome», Παρίσι, 1917, σελίς 164 

Το ελληνιστικόν ισοδύναμον του «Confarreatio» ήταν το 
«εγγενείς». 

 (Όρα Ισαίου του Χαλκιδέως «Περί του Πύρρου κλήρου», 76 και 
79). Το ιερόν στοιχείον που ενυπήρχεν στην «αγάπη», εθεωρείτο 
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τόσον πολύ σημαντικόν ώστε άνευ αυτού ημπορούσε να 
αμφισβητηθεί η αξία του γάμου.   

20.  Ριγκ Βέδα, X, 85, 40. 
  
21.  Νουμάς Φυστέλ ντε Κουλάνζ «Το αρχαίον άστυ» (Nouma 
Fustel De Coulanges, «La Cité antique») , σελίς 41. 

22. Moret Alexandre, «Du caractère religieux de la roγauté 
Pharaonique», σελίς 206. 
 
23.  Σύνοψη των Νόμων  του Μανού,  9, 126, 138-9. 
 
24.  Ταό τε Τσινγκ, 18. 

25.  Jakob Bachofen, «Die Sagen von Tanaquil», Basel, 1870. 

26.  Σύνοψη των Νόμων  του Μανού, 2.147-148  

27.  Σύνοψη των Νόμων  του Μανού, 2.150-153). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Giandomenico Casalino, «Aeternitas Romae. La via eroica al 

sacro dell 'Occidente», εκδόσεις II Basilisco, Γένοβα, 1982.                          

-George Dumezil, «Idées romaines», εκδόσεις Gallimard, Παρίσι 

1969                                                                                                              

-Gaston Georgel, «Le quatro eta dell 'umanita», εκδόσεις II 

Cerchio, Ρίμινι, 1981.                                                                                     

-Alexandre Grandazzi, «La fondazione di Roma», εκδόσεις 

Laterza, Μπάρι, 1983.                                                                                      

-Michel Meslin, « L'Homme romain », 1978.                                                                   

-Fritjof Schuon, «Castes and Races», εκδόσεις Perennial Books, 

Λονδίνο, 1959. 
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΟΣ 

1. George Foot Moore «Origin and Growth of Religion», Λονδίνο, 
1921.  

2.  Vittorio Macchioro, «Roma capta», σελίς 20 και ένθεν.  
     
Karl Joachim Marquardt, «Le culte chez les Romains», Παρίσι, 
1889, τόμος Α’, σελίδες 9-11: γαλική μετάφραση, τόμος ΧΙΙ του 
«Handbuch der römischen Alterthümer».  
 
Ludwig Preller «Römische Mythologie», Βερολίνο, 1858, σελίδες 
8, 51-52.  
 
Όπως ο Rudolf Otto στο βιβλίον του «Το Ιερόν – Επί του 
ανορθολογικού στην ιδέαν του θείου και της σχέσεώς του προς το 
ορθολογικόν» («Das Heilige - Über das Irrationale in der Idee des 
Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen» Μπρέσλαόυ , 
1917), εχρησιμοποίησεν τον όρον «numinous» (εκ του λατινικού 
numen – θεότης» ώστε να σημάνει το περιεχόμενον της εμπειρίας 
του ιερού. Την περιγράφει «….ως μη λογικήν, μη αισθητηριακήν 
εμπειρία ή αίσθημα του οποίου το πρωταρχικόν και άμεσον 
αντικείμενον κείται εκτός του εαυτού», δηλαδή ως το «ένθεον 
θαυμασίως αισθητόν» και «ένθεον αλόγως νοούμενον».  

3. «Maiores enim expugnando religionem totum in experientia 
collocabunt. » - Maurus Servius Honoratus, «Σχόλια επί των 
Γεωργικών του Βιργιλίου» («Ad georgicas»), 3.456. «Δότι οι 
παλαιοί μας έτοποθέτησαν ολόκληρο την θρησκεία όχι στην 
πίστη,  αλλά στην εμπειρία».  

4.  Alexandra David-Néel, «Mystiques et magiciens du Thibet», 
Παρίσι, 1929, σελίς  245 και ένθεν. 
 
5.   Brihad-Aranγaka Upanisad 1.4.10. 
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6.Στην αρχαία ρωμαϊκή θρησκεία, τα indigitamenta 
(«επικληθησόμενα»)  ήσαν κατάλογοι θεοτήτων τηρούμενοι από 
το «Κολλέγιον των Ποντιφήκων», ώστε να εξασφαλίζεται  ότι 
επεκαλούντο τα σωστά θεία ονόματα στις δημόσιες προσευχές. 
Αυτοί οι κατάλογοι ή τα βιβλία πιθανόν περιγράφουν την φύση 
των διαφόρων θεοτήτων οι οποίες ημπορεί να καλούνται σε 
συγκεκριμένες περιστάσεις, με λεπτομέρειες για την ακολουθία 
της επικλήσεως. Τα πρωιμότερα indigitamenta, όπως και άλλες 
πτυχές της ρωμαϊκής θρησκείας, απεδόθησαν στον Numa 
Pompilius, τον δεύτερον βασιλέα της Ρώμης. 

7. Hermann Oldenburg, «Προεπιστημονική επιστήμη –Η 
κοσμοθεώρηση των Βραχμάνων» («Vorwissenschaftliche 
Wissenschaft – Die Weltanschauung der Brähmana», Λειψία, 
1918) και Célestin Charles Alfred Bouglé : «Εγχειρίδιον περί του 
καθεστώτος των καστών» («Essais sur le régime des castes») 
εκδόσεις Alcan, Παρίσι, 1908, σελίδες 251 -276,  

Σημειώνεται ότι στην ινδουιστική παράδοση «η θρησκευτική 
πράξη φαίνεται να έχει σχεδιασθεί κατ' εξοχήν με τον τύπον μίας 
μαγικής διαδικασίας, είναι ένα είδος ημι-μηχανικής λειτουργίας η 
οποία, χωρίς την παραμικρή ηθική παρέμβαση, αποθέτει τα 
αγαθά ή τα δεινά της αποτελέσματα στα χέρια του εμπλεκομένου 
χειριστή», έτσι δεν είναι εμμέσως εκπρόσωπος άλλου, αλλά της 
ιδίας της  προσωπικότητος που ενέχει ο Βραχμάνος. Συνεπώς η 
ηθική δεν παίζει κανέναν ρόλο. 
 
8. «Τσουνγκ Γιούνγκ», 24.1; 23.1:31.1,3,4.  

9. Ο Πορφύριος ο Τύριος αντέταξε αυτό το είδος στάσεως προς 
το θείον με την στάση της περιδεούς θρησκευτικής λατρείας η 
οποία ανεδύθη σε ορισμένα χαρακτηριστικά της ελληνορωμαϊκής 
λατρείας  («Επιστολή προς Ανέβωνα» -«Epistula ad Anebonem», 
29). 

Και ομοίως ο Ιάμβλιχος  στο «Περί των Μυστηρίων των 
Αιγυπτίων» -  «De Mysteriis Aegyptiorum» VI, 7. 
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10. Αυτό εξηγεί γιατί η πρώτη γενεά Αιγυπτιολόγων, οδηγηθείσα 
από αφοσιωτική θρησκευτικήν διάθεση, ανεγνώρισεν στα 
χαρακτηριστικά της φαραωνικής βασιλικότητος εκείνα του 
Αντιχρίστου ή του «άρχοντος του κόσμου τούτου» («princeps 
huius mundi»), όπως καταγράφει ο Ιππότης Ιβάν Αλεξάντροβιτς 
Γκουλιάνωφ στο έργον του «Αιγυπτιακή αρχαιολογία ή έρευνες 
επί της εκφράσεως των ιερογλυφικών σημείων» («Archéologie 
égyptienne ou recherches sur l'expression des signes 
hieroglyphes», Λειψία, 1839), τόμος Β’, σελίς 452 και ένθεν.  

Όρα και Moret Alexandre, «Du caractère religieux de la roγauté 
Pharaonique», σελίδες 232-233).  

11. Αυτό προφανώς αντιστοιχεί με την αρχή του «δράν άνευ 
δράσεως», η οποία συνφώνως προς την ταοϊστική παράδοση 
είναι η «Οδός του Ουρανού». Αναλόγως «Εκείνοι δίχως βασιλείς» 
αντιστοιχούν προς αυτούς τους οποίους Ο Λάο Τσε απεκάλει 
«επιδεξίους διδασκάλους» του Ταό  (Ταό τε Τσινγκ, 15) και στους 
Ιρανούς «άνδρες του αρχεφόνου νόμου».   

Όρα Marcellin Berthelot «Collection des Anciens Alchimistes 
Grecs», Παρίσι, 1887, τόμος Β’, σελίς 218.  

12. Παρόλον που ο βασιλεύς ημπορεί να ονομάζεται «υιός του 
Ηλίου» ή «υιός του Ουρανού», αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με 
τις προαναφερθείσες απόψεις, καθώς τέτοιες έννοιες δεν 
προκαλούν κρεασιονιστικές και δυϊστικές αντιλήψεις. Αντίθετα, 
αυτές οι απόψεις εκφράζουν την ιδέα μιας καταβάσεως, μιας 
καθόδου που αποτελεί «συνέχιση» της ιδίας επιρροής, του ιδίου 
πνεύματος ή της ιδίας εκβολής. Ο Ερρίκος Κορνήλιος Αγρίππας 
του Νεττεσχάϊμ, παρετήρησεν ότι είναι όπως «η μονοσήμαντος 
γενεά, στην οποίαν ο υιός είναι όμοιος με τον πατέρα από όλες 
τις απόψεις και έχει αν και εγεννήθη συμφώνως προς το 
ανθρώπινον είδος, είναι ο ίδιος με αυτόν που τον 
εγέννησεν».(«Περί της αποκρύφου φιλοσοφίας» - «De occulta 
philosophia», 3.36). 
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13. Jane Ellen Harrison, «Prolegomena to the Studγ of the Greek 
Religion» (Cambridge, 1903), 162.  
 
14. Όπως καταγράφει ο Βέλγος φιλόλογος, αρχαιολόγος και 
επιγραφολόγος Franz-Valéry-Marie Cumont, στο βιβλίον του «Οι 
ανατολικές θρησκείες εντός του ρωμαϊκού παγανισμού» («Les 
religions orientales, dans le paganisme romain», 1906), σελίς 42. 

15. Μάρκος Τούλιος Κικέρων, «Περί της αποκρίσως του 
οιονωσκόπου»  - «De Haruspicum Responsis» 11.23   

Arnobius, «Κατά Εθνών» - «Adversus nationes», IV.31. 

Ο Αρνόβιος ή Αρνόβιος της Σίκκας ήταν βορειοαφρικανός 
χριστιανός απολογητής ο οποίος έζησε στα τέλη του 3ου  με αρχές 
του 4ου  αιώνος μ.Χ. Ήταν διδάσκαλος της ρητορικής. Δεν 
γνωρίζουμε με ακρίβεια το έτος γέννησής του. Σε μεγάλη ηλικία, 
περίπου εξήντα ετών, μεταξύ των ετών 304 και 310 έγινε 
χριστιανός. Η μεταστροφή του αυτή δεν έγινε ανεπιφύλακτα δεκτή 
από τον τοπικό επίσκοπο, επειδή γνώριζε το αντιχριστιανικό 
παρελθόν του Αρνόβιου. Αρνόβιος θα συντάξει ένα έργο με τον 
τίτλο «Adversus nationes» («Κατά Εθνών»). Αφορμή θα είναι η εκ 
μέρους του τοπικού επισκόπου της Sicca αμφισβήτηση της 
ειλικρίνειας της μεταστροφής του στο χριστιανισμό.  

Αποτελείται από επτά βιβλία και το ύφος του είναι «υπερβολικά 
χρωματισμένο» Απορρίπτει εξ ολοκλήρου την θύραθεν σκέψη και 
αρχαία θρησκεία και με τρόπο απόλυτο. Δίδει χρήσιμες 
πληροφορίες για τον αρχαίο κόσμο, από τον οποίον έχει 
επηρεασθεί, αλλά σε αρκετά σημεία έχει επιφανειακή περί αυτού  
γνώση. Επί παραδείγματι, τους πενήντα έναν Έλληνες και 
Λατίνους συγγραφείς που παραθέτει τους αξιολογεί άνευ 
επιχειρημάτων, και από αυτούς γνωρίζει τους σαράντα εννέα από 
ανθολογίες της εποχής του. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-George Dumezil «Aspects de la fonction guerrière chez les Indo-

Européens», 1956                                                                                             

-George Dumezil «Heur et Malheur du guerrier, aspects de la 

fonction guerrière chez les Indo-Européens», εκδόσεις Presses 

Universitaires de France, 1969                                                                       

-Hans Guenther, «Humanitas» εκδόσεις, Edizioni di Ar, 

Πάντοβα, 1994. 

ΟΙ ΔΥΟ  ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΑΤΡΑΠΟΙ 
 

1. «Σωσίας» - «Doppelgänger» -  «Διπλόν» - «Είδωλον»  : Η λέξη 
Doppelgänger - κυριολεκτικώς «διπλοβάτης»,  είναι γερμανική και 
αναφέρεται σε οποιονδήποτε σωσία, απείκασμα, είδωλο, ακριβές 
«διπλόν» ή παρομοία μορφή κάποιου προσώπου  Ο γερμανός 
διηγηματογράφος Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter) 
εχρησιμοποίησεν πρώτος τον όρο Doppelgänger στην νουβέλα 
του «Siebenkäs» (1796). Ο Doppelgänger – σωσίας,   όπως 
παρουσιάζεται στην τέχνη και στην λογοτεχνία είναι το αισθητώς 
αντιληπτό, δηλαδή το «πραγματικό» διπλό ενός ζωντανού 
ατόμου, ουσιαστικώς δε κατά την προσέγγιση αυτήν η παρουσία 
του αντιπροσωπεύει το κακό. Η λέξη χρησιμοποιείται επίσης για 
να περιγραφεί η αίσθηση της παρουσίας του ιδίου, «διπλοτύπου» 
ατόμου σε περιφερειακή όραση, σε σημείον δηλαδή όπου δεν θα 
ημπορούσε να υφίσταται μια κάποια τέτοια αντανάκλαση. Τα 
«είδωλα» θεωρούνται γενικότερον ως οιωνοί κακής τύχης και 
σπανίως έχουν ευοίωνο ή ουδετέρα σημειολογία. 

Σε μερικές παραδόσεις, ένα είδωλο που ημπορεί να θεαθεί από 
κάποιον οικείο, φίλο ή γνωστό ημπορεί να προμηνύει ασθένεια ή 
κίνδυνο, ενώ σε άλλες παραδόσεις η θέαση ενός «διπλοβάτου» 
ημπορεί να σημαίνει ακόμη και τον ίδιον τον θάνατο. Στην 
νορβηγική μυθολογία, το vardøger (καθοριζόμενο στην νορβηγική 
ως «ένας προεξαγγελτικός ήχος ή όραμα ενός προσώπου πριν 
αφιχθεί») είναι ένα «πνευματικόν είδωλον», ένα «πνευματικό 
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διπλό», το οποίον συνήθως προηγείται κάποιου ζώντος ατόμου 
και χρησιμοποιεί τις πράξεις του πριν από το ίδιο ή σπανιότερον 
έπεται και βαδίζει στα ίχνη του ατόμου.  

Στην αρχαίαν αιγυπτιακή μυθολογία, το «Kα» ήταν το υπαρκτό 
πνευματικό διπλό, το οποιον είχε τις ίδιες μνήμες και αισθήσεις με 
το ζωντανό πρόσωπο. Τον όρο «διπλό» εχρησιμοποίησεν ο 
Γάλλος Αιγυπτιολόγος Gaston Camille Charles Maspero γιά να 
επισημάνει την άϋλο οντότητα  Κα των αρχαίων Αιγυπτίων, η 
οποία φέρεται ότι συνοδεύει τον άνθρωπο από την στιγμή της 
γεννήσεως ως αυθεντική «σκιά» του σώματος. Ακόμη και όταν ό 
άνθρωπος αποθάνει, το Κα επιστρέφει κάθε τόσο προς το 
λείψανο ή προς τα σχετικά αγάλματα γιά να παραλάβει τις 
νεκρικές τιμές. Ο Maspero έγραφε («Ιστορία της Αιγύπτου, 
Χαλδαίας, Συρίας, Βαβυλωνίας και Ασσυρίας» - «Histoire de 
l'Egypte, de la Chaldée, la Syrie, la Babylonie et l’ Assyrie», 
Τόμος Α’ - Μέρος  B’) : «Θα ημπορούσε να είναι ένα είδος 
φωτοσκιάσεως, όπως μια αντανάκλαση από την επιφάνεια του 
ηρέμου ύδατος ή από έναν στιλβωμένο καθρέπτη, μια ζωντανή 
και χρωματιστή προβολή της ανθρωπίνης μορφής, ένα διπλό-Κα, 
αναπαράγον στην παραμικρά λεπτομέρεια την πλήρη εικόνα του 
αντικειμένου ή του προσώπου στο οποίον ανήκε». Η γνώμη του 
Maspero για το διπλό εδημοσιεύθη το 1878 και σχεδόν 
ταυτοχρόνως, ηκολούθησε με μιαν ανάλογο ανακοίνωση ο 
Βρετανός Sir Peter le Page Renouf («Διαλέξεις για την 
προέλευση και την ανάπτυξη της Θρησκείας όπως απεικονίζονται 
από την Θρησκεία της Αρχαίας Αιγύπτου» - «Lectures on the 
Origin and Growth of Religion as Illustrated by the Religion of 
Ancient Egypt»-1879). Μάλλον όμως η φύση του διπλού είχεν απ’ 
αρχής παρερμηνευθεί από τους αιγυπτιολόγους, οι οποίοι είχαν 
μετατρέψει απλουστευτικώς το όνομά του σε ένα είδος 
«αντωνυμικής» μορφής.  

Στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία το «είδωλον» διαθέτει μια 
πολυσημαντικότητα σε ένα παρεμφερές εννοιολογικό πεδίον, 
δηλαδή είναι : απεικόνιση, αντίτυπο, διπλό, στοιχείωμα, φάσμα, 
φάντασμα. Είναι ένα πνεύμα - εικών ενός προσώπου ζώντος ή 
νεκρού. Μια σκιά ή ένα φάντασμα που μοιάζει της ανθρώπινης 



238 

μορφής. Η έννοια του ειδώλου της Ελένης στην Τροία είχε 
διερευνηθεί τόσον από τον Όμηρο όσον και από τον Ευριπίδη. 
Ωστόσον, ο Όμηρος χρησιμοποιεί την έννοια αποδίδων στην 
Ελένη ζωή μετά θάνατον, ενώ ο Ευριπίδης την εμπλέκει με την 
ιδέα του κλέους. Ο Ευριπίδης και ο Στησίχορος, στα σχετικά με 
τον Τρωικό πόλεμο έργα τους, ισχυρίζονται πως η  Ελένη δεν 
ήταν ποτέ φυσικώς παρούσα στην πόλη του Ιλίου. Η έννοια των 
ειδώλων των νεκρών έχει διερευνηθεί στην σχετική με την 
Πηνελόπη εργογραφία, η οποία στα μεταγενέστερα έργα έδρα 
συνεχώς κατά των ειδώλων της Κλυταιμνήστρας και αργότερον 
της ιδίας της Ελένης. Η ομηρική χρησιμοποίηση των ειδώλων 
επεκτείνεται και στην Οδύσσεια, όπου μετά τον θάνατο των 
μνηστήρων ο Θεοκλύμενος λέγει πως βλέπει τον δρόμο της 
αυλόπορτας γεμάτον απ’ αυτούς.  

Επίσης  το «περίπνευμα» των πνευματιστών και το αστρικόν 
σώμα των θεοσοφιστών μετά τον θάνατο, πριν από την οριστική  
διάλυσή του, το αναφερόμενο ως καμαρούπα/ kamarupa 
(«μορφοποιημένη επιθυμία»)  ταυτίζονται με το «είδωλο». 

Βεβαίως υπάρχει και η επιστημονική, ορθολογική πλευρά του 
ζητήματος που αποδίδει τον «διπλοβάτη» - Doppelgänger στο 
σύνδρομον του «Υποκειμενικού Διπλού», στο οποίον το άτομο 
έχει την ψευδαίσθηση ότι κάπου τριγύρω υφίσταται το είδωλόν 
του, το  διπλό του, με την ιδία μεν εμφάνιση, αλλά  με 
διαφορετικόν χαρακτήρα και χωριστή ιδική του ζωή. Μάλιστα 
υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν 
ότι έχουν περισσότερα από ένα διπλά. Το εν λόγω σύνδρομον 
είναι αποτέλεσμα μιας νευροψυχικής διαταραχής ή μια μορφή 
σοβαράς εγκεφαλικής βλάβης. Επίσης κάποιες φορές αυτή η 
ψευδαίσθηση οδηγεί το πάσχον άτομο να πιστεύει ότι ολόκληρος 
η προσωπικότης του ή ένα μέρος της έχει μεταφερθεί και 
«μετεμφυτευθεί»  σε ένα άλλο άτομο. 

Πέραν του σωσία / «διπλοβάτου» - Doppelgänger, ο οποίος 
υποτίθεται πως είναι κυριολεκτικώς το διπλό μας, το τέλειον 
είδωλό μας, υπάρχει επίσης το «αιθερικό μας διπλό», που είναι 
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μια συνέχεια του ιδίου μας του εαυτού. Συμφώνως  με την 
εσωτερική παράδοση είναι το αιθερικό μας «όχημα», ο ενεργός 
σύνδεσμός μας με το «αστρικό πεδίο» του εσωτερισμού  και τις 
ανώτερες σφαίρες υπάρξεως. Ένα αόρατο μέρος ή 
διαφοροποιημένο σώμα, μια ιδιότυπος επέκταση του κανονικού 
φυσικού μας σώματος. Ο όρος «αιθερικό» χρησιμοποιείται επειδή 
το σώμα αυτό συμφώνως  με την αποκρυφιστική διδασκαλία 
σχηματίζεται από τον «αιθέρα» εκείνη την λεπτήν ύλη των 
ενεργειακών δονήσεων, την «πέμπτη κατάσταση της ύλης» που 
δεν ημπορούν να διακρίνουν τα ανθρώπινα αισθητήρια. Μετά τον 
θάνατο του φυσικού σώματος το «αιθερικό διπλό» αποσπάται, 
δίχως ωστόσο να απομακρύνεται από την θέση στην οποία 
ευρίσκεται το φυσικό σώμα. 

2. Karl Joachim Marquardt, «Η λατρεία μεταξύ των Ρωμαίων» 
(«Le culte chez les Romains» - γαλλική μετάφραση, Παρίσι, 
1889), τόμος Α’, σελίδες 148-149, από το «Handbuch der 
römischen Alterthümer» τόμος ΧΙΙ 

3. Ή μητέρα ή μάμμη των Μανήτων – Manes κατά τους : 

α.Marcus Terentius Varro, «De lingua latina»IX, 61.  

Μάρκος Τερέντιος Βάρρων Ρωμαίος πολιτικός και 
συγγραφεύς, ο οποίος ως πραίτωρ κατά τον ρωμαϊκό 
εμφύλιο υπεστήριξε τον Πομπήιο. Ο Καίσαρ τον 
συνεχώρησε και τον διόρισε διευθυντή της δημοσίας 
βιβλιοθήκης της Ρώμης. Μετά τον θάνατο του Καίσαρος ο 
Βάρρων αφοσιώθη στην συγγραφή. Έγραψε ένα τεράστιον 
αριθμό βιβλίων επί παντός επιστητού (78 έργα σε 620 
τόμους). Γνωρίζουμε τους τίτλους πενήντα πέντε έργων του, 
ενώ και πλήρες το «Rerum rusticarum libri tres» («Περί 
αγροτικών πραγμάτων βιβλία τρία»). Σώζονται επίσης πέντε 
βιβλία από το έργον του «De lingua latina libri viginti 
quinque» (Περί της λατινικής γλώσσης βιβλία 25). 

β. Macrobius  «Saturnalia»   I, 7.34 
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Ο Μακρόβιος, (Μακρόβιος Αμβρόσιος Θεοδόσιος), γνωστός 
και ως Θεοδόσιος, ήταν ένας επαρχιώτης Ρωμαίος που 
έζησε κατά τον πρώιμο 5ο  αιώνα, κατά την μετάπτωση της 
Ρωμαϊκής προς την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και όταν η 
λατινική ήταν διαδεδομένη όσον και η ελληνική μεταξύ της 
ελίτ. Είναι πρωτίστως γνωστός για τα γραπτά του, τα οποία 
περιλαμβάνουν τα ευρέως αντιγραφόμενα και 
αναγνωσθέντα «Σχόλια στο όνειρον του Σκιπίωνος»  
(«Commentarii in Somnium Scipionis»), τα οποία κατά τον 
Μεσαίωνα ήσαν μία από τις σημαντικότερες πηγές για τον 
Πλατωνισμό στην Λατινική Δύση. Επίσης έγραψε τα 
«Σατουρνάλια» - «Επτά βιβλία των Σατουρναλίων» 
(«Saturnaliorum Libri Septem»), μια συλλογή από αρχαία 
ρωμαϊκή θρησκευτική και αρχαϊκή λογοτεχνία και το 
απωλεσθέν πλέον «Σχετικώς με τις διαφορές και ομοιότητες 
του ελληνικού και λατινικού ρήματος» («De differentiis et 
societatibus graeci latinique verbi»). 

γ. Arnobius «Adversos Nationes» ΙΙΙ, 41 

4. Η παράδοση της Αιγύπτου αναφέρεται σε όσους 
καταδικάζονται κατά την μεταθανάτιο κρίση ως «δις νεκρούς». 
Καθίστανται θύματα του κολαστηρίου τέρατος Αμάμ 
(«Καταβροχθιστής») ή Αμμίτ επίσης αποκαλούμενον και Αμμούτ 
ή Αχεμαήτ («Πτωματοφάγος»). Η Αιγυπτιακή Βίβλος των Νεκρών 
περιέχει σκευάσματα που έχουν σχεδιασθεί για να βοηθήσουν 
ένα άτομο «να διαφύγει από τον δεύτερον θάνατο στον επόμενο 
κόσμο» (όρα  Sir Ernest Alfred Thompson Wallis Budge, «Book 
of the Dead - Papyrus of Ani», Λονδίνο, 1895 - σελίδες 130, 257). 
Η «κρίση» είναι απλώς μία αλληγορία. Πρόκειται μάλλον για μιαν 
απρόσωπο και αντικειμενική διαδικασία, όπως δεικνύει ο 
συμβολισμός της κλίμακος που ζυγίζει τις «καρδίες» των 
θανόντων, δηλαδή ότι τίποτα δεν θα ημπορούσε να εμποδίσει την 
ζύγιση μιας κλίμακος με μεγαλύτερο βάρος. Όσον αφορά στην 
«καταδίκη», αυτή προϋποθέτει επίσης την αδυναμία να 
υλοποιηθούν κάποιες δυνατότητες αθανασίας που δίδεται 
μεταθανατίως. Αυτές οι δυνατότητες μνημονεύονται σε μερικές 
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παραδοσιακές διδασκαλίες, από την Αίγυπτο έως το Θιβέτ και 
περιγράφονται στις αντίστοιχες «Βίβλους των νεκρών». Επίσης, 
ιδείτε τις παραδόσεις των Αζτέκων σχετικώς με τις «δοκιμές» στις 
οποίες υπεβάλετο  ο θανών  και τους μαγικούς τύπους που 
εχρησιμοποιούντο. 

5. Ambrosius Aurelius Theodosius Macrobius- «Saturnalia», 3.4 

6. Με τον  όρον «Σαχού» ,  , έχει περιγραφεί ποικιλοτρόπως 
το πνευματικό σώμα, το «αυτοκαθοριζόμενο ψυχικό όριον της 
αποθήκης της ψυχής» (κατά Wallis Budge). Ήταν κατά τα 
φαινόμενα αθάνατο και ομοίαζεπρος το φυσικό σώμα από το 
οποίον προήρχετο.  
 
Στην Αιγυπτιακή «Βίβλο τωνΝεκρών» γράφεται : «Κινείσαι γύρω 
από τον ουρανό, εκπλέεις με την παρουσία του Ρα, κοιτάς όλα τα 
όντα που έχουν γνώση. Χαίρε, Ρα, εσύ που περιστρέφεσαι γύρω 
από τον ουρανό, λέγω αληθώς , ω Όσιρι, ότι είμαι το Σαχού του 
θεού και σας παρακαλώ να μην με αφήσετε να απομακρυνθώ, 
ούτε να ριφθώ επάνω στο τείχος του κατακαίοντος πυρός»  

7. Erwin Rohde, «Psyche», τόμοςΑ’, σελίς 97. 

8. Ο Λάο Τσε σε μετάφραση του Έβολα ως «Ητο βιβλίον της 
Αρχής και της Δράσελως της» («Il Libro del Principio e della sua 
Azione»), Μιλάνο, 1960. 

9. Sir Ernest Alfred Thompson Wallis Budge, ως ανωτέρω 
σελίδες 59-60. 

10. Sir Ernest Alfred Thompson Wallis Budge, σελίς 59 και 
κείμενα 26/ 6-9, 27/5, 89/12. «Ημπορεί να διατηρηθεί το σώμα 
του, ημπορεί να είναι μια δοξασμένη μορφή, να μην χαθεί ποτέ 
και να μην γνωρίσει την φθορά». 

11. Ριγκ Βέδα, 10. 14.8. 
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12. Ο Thomas-Lucien Mainage (1878-1931), στο έργον του «Οι 
θρησκείες της προϊστορίας. Η παλαιολιθική εποχή» («Les 
religions de la préhistoire. L'âge paléolithique»,Παρίσι, 1921), 
έγραψε: «Στους παλαιολιθικούς χρόνους η ψυχή και το σώμα 
εθεωρούντο ως αδιάσπαστα. Ενωμένα σε αυτόν τον κόσμο, 
παρέμεναν επίσης ενωμένα και στον επόμενο κόσμο. Όσον 
περίεργο και αν φαίνεται, οι σπηλαιάνθρωποι εγνώριζαν μιαν 
«ανάσταση της σαρκός» που ένα Σωκράτης και ένα Πλάτων, με 
την αθανασία της ψυχής τους, φαίνεται πως είχαν λησμονήσει». 
 
Όρα επίσης και Ντμίτρι Σεργκέγιεβιτς Μερεζκόφσκι (1865-1941) : 
«Δάντης» (Dmitrγ Sergeγevich Merezhkovskγ, «Dante»), 
Μπολόνια, 1939) 
 
13. Μια σαφής αποδοχή και διακίωση της εξουσίας των  
γερόντων ηγετών διατηρείται ακόμη μετξύ κάποιων πρωτογόνων 
πληθυσμών. [Όρα  Lucien Lévy-Bruhl, «L'âme primitive» («Η 
πρωτόγονος ψυχή»),1927, σελίδες 269-271.] 
 
14. Άσγκαρντ : είναι ο αντίστοιχος «γερμανικός Όλυμπος», η 
κατοικία των θεών, των Άσεν ή Αιζίρ ή Αίζιρ, στην γερμανική 
μυθολογία. Η αρχική της ονομασία ήταν «Γκοντχάϊμ»  - «Οίκος 
του Θεού» 
 
15 Μεταξύ του Ασσυροβαβυλωνιακού λαού ευρίσκουμε 
αντιλήψεις μιας καταστάσεως «προνύμφης» η οποία περιμένει 
την πλειοψηφία των ανθρώπων μετά θάνατον, παρομοία με τον 
Ελληνικόν Άδη. Επίσης, ιδείτε την εβραϊκήν αντίληψη της 
σκοτεινής και κρύας «σεόλ», όπου ο νεκρός, 
συμπεριλαμβανομένων των κυριάρχων και προεξαρχουσών 
μορφών όπως ο Αβραάμ και ο Δαβίδ, διάγει  μιαν ασυνείδητο και 
απρόσωπο ύπαρξη. 
 
 Η έννοια των βασανιστηρίων, των τρόμων και των τιμωριών στην 
μετά θάνατον ζωή (όπως η χριστιανική έννοια της «κολάσεως») 
είναι πρόσφατη και ξένη προς τις αγνές και αυθεντικές, 
πρωτότυπες μορφές της Παραδόσεως. Σε αυτές τις μορφές 
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ευρίσκουμε μόνον την διαφορά μεταξύ της αριστοκρατικής, 
ηρωικής, ηλιακής και Ολυμπιακής επιβιώσεως για κάποιους και 
της διαλύσεως, της απωλείας της προσωπικής συνειδήσεως, της 
προνυμφικής ζωής ή της επιστροφής στον κύκλο της γενεάς για 
τους άλλους. Σε διάφορες παραδόσεις (π.χ. στην Αίγυπτο και στο 
αρχαίο Μεξικό) η μεταθανάτιος μοίρα εκείνων που υπεβάλοντο 
στον τελευταίον αυτόν προορισμό δεν εξετάζετο καν. 
 
Όρα και Tadeusz Zieliński «La Sibylle», Παρίσι, 1924, σελίς 44 

16. Στην  Μαϊτραγιανίγια (Μαΐτρι) Ουπανισάδ (6.30), η «οδός των 
προγόνων» καλείται επίσης και «οδός της Μητρός». Όρα επίσης 
και στο Μπαγκαβάντ Γκίτα, 8. 24-26. 

17. Στην ελληνική και στην ρωμαϊκή μυθολογία με το όνομα 
Όκνος είναι γνωστή μία θεότης ή θνητός (αντιστοίχως) η οποία 
επροσωποποιούσε την νωθρότητα, την βραδύτητα και την 
ματαιοπονία (παράβαλε τα επίθετα οκνός, οκνηρός). Ο Όκνος 
μυθολογείται ως υιός της Μαντούς και του Τιβερίνου, ή ως υιός ή 
αδελφός του Αυλητού, ενώ συχνάκις αναφέρεται εν σχέσει με τον 
Άδη. Κατά την παράδοση ίδρυσε την πόλη Μάντοβα ή την 
Φελσίνα (την σημερινή Μπολόνια - Βιργιλίου «Αινειάς» Χ -198). 

Ο ζωγράφος Πολύγνωτος είχεν απεικονίσει τον Όκνο στην 
«Λέσχη των Κνιδίων» στους Δελφούς. Σε ανάγλυφο που 
ευρίσκεται στο Βατικανό, ο θεός παριστάνεται ως μεσήλιξ άνδρας 
που πλέκει ακαυαπαύστως ένα σκοινί, το οποίο κατατρώγει 
συνεχώς ένας όνος που ευρίσκεται δίπλα του. Η απασχόλησή 
του θυμίζει την ματαία γόμωση του «Πίθου των Δαναΐδων», μαζί 
με τις οποίες απεικονίζεται πολλές φορές ο `Οκνος. 

18. Όλα τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής θρησκείας 
σχετίζονται με την αντίθεση μεταξύ των χθονίων και των 
Ολυμπίων θεοτήτων. Η αντίθεση δεν ήταν απλώς μεταξύ του 
Άδου, της Περσεφόνης, της Δήμητρας, του Διονύσου και του 
Διός, της Ήρας, της Αθηνάς, του Απόλλωνος. Δεν ήταν απλώς 
ένα θέμα της διαφοράς μεταξύ δύο τάξεων θεών. Αλλά και της 
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αντιθέσεως ανάμεσα σε ριζικώς διαφορετικές λατρείες. Οι 
συνέπειες αυτής της αντιθέσεως επηρέασαν ακόμη και τις 
μικρότερες λεπτομέρειες της καθημερινής λατρείας. Στο δεύτερον 
μέρος αυτής της εργασίας θα δείξω μια ανάλογον αντίθεση, 
συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξεώς της, σε άλλους 
πολιτισμούς. 
 
19. Σε ορισμένες παραδόσεις υπάρχει η πίστη σε δύο δαίμονες. 
ένας θεϊκός και φίλιος δαίμων (ο «αγαθός δαίμων») και ένας 
γήινος δαίμων, υποτεταγμένος στο σώμα και στα πάθη. Ο 
πρώτος ημπορεί να αντιπροσωπεύειν μεταμορφωμένες επιρροές 
ή την «θριαμβική» κληρονομικότητα, την οποίαν το άτομο 
ημπορεί να επιβεβαιώσει και να ανανεώσει ή να προδώσει όποτε 
ενδίδει στην κατωτέρα φύση του, που εκφράζεται από τον άλλον 
δαίμονα. 
 
20. Όσον αφορά στην σχέση μεταξύ του φροντιζομένου υπό 
τωνευγενών οικογενριών πυρός και της θεϊκής επιβιώσεως, όρα 
«Σύνοψη των Νομών του Μανού», 2.232. 
 
21. Αυτή η μορφή είναι η ιδία υπερατομική μορφή του θεϊκού 
προγόνου ή του θεού στον οποίον μεταμορφώνεται η 
περιορισμένη συνείδηση του ατόμου. Ένεκα τούτου στην Ελλάδα 
το όνομα του θανόντος μερικές φορές αντεκαθίστατο με το όνομα 
του ιδρυτού - γενάρχου του είδους του. Ημπορούμε επίσης  να 
αναφέρουμε επίσης το «κουάν» - «πρόβλημα» του Ζεν: «Δείξε 
μου το πρόσωπο που είχες πριν γεννηθείς». 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-«Η Αιγυπτιακή Βίβλος των Νεκρών-Ανάδυση στο φως της 
ημέρας» απόδοση Ανδρέας Τσάκαλης, εκδόσεις Πύρινος Κόσμος, 
Αθήνα 
-«Η Θιβετιανή Βίβλος των Νεκρών», εκδόσεις Έσοπτρον, Αθήνα, 
1992 
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ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ 

1. Guido De Giorgio, «Δράση και διαλογισμός» («Azione e 
contemplazione»),  περιοδικόν «La Torre», τεύχος υπ΄αριθμόν 2 
(1930). 

2. Arthur de Gobineau «Εγχειρίδιον επί της ανισότητος των 
ανθρωπίνων φυλών» («Essai sur l'inégalité des races 
humaines»). 

3. Ταό Τε Τσινγκ - 38, στην έκδοση του Raymond van Over, 
«Chinese Mγstics» (Νέα Υόρκη, 1973), σελίς  22.  
 
4. Για μια κριτική πρί αυτών των υποτιθεμένων αιτιών της 
παρακμής των πολιτισμών, βλέπε πάλιν Arthur de Gobineau 
«Essai sur l'jingalité des races humaines». 
 
5. Για μια λεπτομερεστέρα περιγραφή της φυλής και της σχέσεως 
μεταξύ της σωματικής φυλής, της φυλής της ψυχής και της 
πνευματικής φυλής, όρα «Σύνθεση του δόγματος της φυλής» 
(«Sintesi di dottrina della raza», Μιλάνο, 1941). 
 
6. Ημπορούμε να συνεκτιμήσουμε εδώ την θέση του Arnold 
Joseph Toynbee στο διάσημο βιβλίον του «Μία σπουδη της 
ιστορίας» («A Study of History» Λονδίνο, 1934), συμφώνως προς 
την οποίαν, εκτός από oλίγες εξαιρέσεις, δεν υπήρξαν ποτέ 
πολιτισμοί που έχουν σκοτωθεί, αλλά μόνον αυτοί που έχουν 
αυτοκτονήσει. Όπου υπάρχει η εσωτερική δύναμη και δεν 
παραιτείται, τότε οι δυσκολίες, οι κίνδυνοι, το δυσμενές 
περιβάλλον, οι επιθέσεις από το εξωτερικό και ακόμη και οι 
εισβολές θα γίνουν ένα ερέθισμα ή μια πρόκληση που προκαλεί 
αυτή την εσωτερική δύναμη να αντιδράσει με έναν δημιουργικό 
τρόπο. Ο Toynbee είδε σε αυτά τα εξωτερικά στοιχεία τις 
προϋποθέσεις για την επέλευση και την ανάπτυξη των 
πολιτισμών. 
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7. Συμφώνως προς την ινδουιστική παράδοση, οι τέσσερις 
μεγάλες εποχές του κόσμου, ή «γιούγκας», εξαρτώνται από την 
κατάσταση του βασιλέως: Η σκοτεινή εποχή (Kali Yuga) 
αντιστοιχεί στην κατάσταση στην οποίαν η βασιλική λειτουργία 
είναι «εν ύπνω». Η χρυσή εποχή αντιστοιχεί στην κατάσταση 
στην οποίαν ο βασιλεύς αναπαράγει τις συμβολικές πράξεις των 
Αρίων θεών. 

 
ΜΥΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

(«ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ») 

1. Πρωταρχικής σημασίας πηγή του συγγραφέως είναι η 
ανάπλαση των Ελευσίνων Μυστηρίων όπως προετάθη από τον 
Victor Magnien στο βιβλίον του  «Τα Μυστήρια της Ελευσίνος. Οι 
καταβολές τους, η τελετουργία των μυήσεών τους» («Les 
Mγsteres d ' Éleusis. Leurs origines, le rituel de leurs initiations», 
εκδόσεις Payot, σειρά « Bibliothèque scientifique », 1929)  

2. Λόγω του παραδοσιακού χαρακτήρος τους, κάθε μία από 
αυτές τις φάσεις ημπορούσε να δημιουργήσει αναρίθμητες 
συγκρίσεις. Η διέλευση των υδάτων, μαζί με τον συμβολισμόν της 
πλοηγήσεως, είναι ένα από τα πλέον επαναλαμβανόμενα θέματα. 
Το πλοίον είναι ένα από τα σύμβολα που αποδίδονται στον θεόν 
Ιανό, το οποίον αργότερον ενεσωματώθη στον παπικό 
συμβολισμό. Ο Σουμερο-Χαλδαίος ήρως Γκιλγκαμές που 
προχωρεί στην  «ατραπό του ηλίου» και στην «ορεινή ατραπό» 
πρέπει να διασχίσει τον ωκεανό ώστε να φθάσει σε έναν θεϊκό 
κήπο όπου θα εύρει το δώρον της αθανασίας. Η διάβαση ενός 
μεγάλου ποταμού και ένας ικανός αριθμός ποικίλων δοκιμασιών 
που συνίστανται σε συναντήσεις με ζώα (τοτέμ), καταιγίδες και 
άλλα παρόμοια εμπόδια, ευρίσκονται επίσης και στο αρχαίο 
Μεξικανικό και στο Άριο – Σκανδιναβικό μεταθανάτιο ταξείδι 
(απαιτείται διάβαση του ποταμού Θούντ προκειμένου ο ήρως να 
φθάσει στην Βαλχάλλα). Η διάσχιση των υδάτων ευρίσκεται στο 
Βόρειον έπος του ήρωος Ζίγκφρηντ, ο οποίος λέγει: «Ηπορώ να 
σε οδηγήσω εκεί [στην  “νήσο” της θείας γυναικός Μπρούνχιλντ, 
μια χώρα που “είναι γνωστή μόνον στον Ζίγκφρηντ”] ιππεύων τα 
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κύματα. Έχω επιτύχει στους αληθείς τρόπους της θαλάσσης» 
(«Άσμα των Νιμπελούνγκεν» (Nibelungenlied), 6. Ευρίσκεται 
επίσης στις Βέδες, όπου ο βασιλεύς Γιάμα, ο οποίος θεωρείται 
ως «υιος του Ηλίου» και ως το πρώτο από τα όντα που 
ανεκάλυψαν την οδόν τους προς τον άλλο κόσμο, ονομάζεται 
«αυτός ο οποίος έχει πάει μακρυά στην θάλασσα» (Ριγκ Βέδα, 
10.14,1-2, 10.10.1). Ο συμβολισμός της διασχίσεως των υδάτων 
είναι συχνός στον Βουδισμό, ενώκαι στον Τζαϊνισμό ευρίσκουμε 
την έκφραση «τιρθανκάρα» («κατασκευαστής ποταμίου πόρου»). 
 
3. Το Duat (προφέρεται «ντο-αχτ»), επίσης καλούμενο Τούατ, 
Τουάουτ, Ακέρτ, Αμενθές, Αμέντι και Νετέρ –χερθέτ, ήταν το 
βασίλειον των νεκρών στην αρχαία αιγυπτιακή μυθολογία. Η 
θεότης Όσιρις πιστεύεται ότι ήταν ο άρχων του κάτω κόσμου, 
καθώς επροσωποποίησε την αναγέννηση και την μετά θάνατον 
ζωή, αποτελών την πρώτη μούμια, όπως αναφέρεται στον μύθον 
αυτού του Οσίριδος. Ο κάτω κοσμος ήταν επίσης η κατοικία 
διαφόρων άλλων θεών μαζί με τον Όσιρι.  
 
Το Duat ήταν η περιοχή δια μέσου της οποίας εταξίδευε από 
δυσμάς προς ανατολάς κάθε νύκτα ο θεός του ηλίου Ρε ή Ρα, 
μαχόμενος τον Απέπ, ο οποίος ενεσάρκωνε το αρχέγονον χάος 
το οποίον έπρεπε να νικήσει ο ήλιος για να ανατείλει κάθε πρωί 
και να επαναφέρει την τάξη στην  γη. Ήταν επίσης ο τόπος όπου 
οι μετέβαιναν οι ψυχές των ανθρώπων μετά θάνατον για την 
κρίση, αν και αυτό δεναπετέλι την η πλήρη έκπτυξη της μετά 
θάνατον ζωής. Οι ταφικοί θάλαμοι εσχημάτιζαν σημεία επαφής 
μεταξύ του επιγείου κόσμου και του Duat, και η akh, η 
αποτελεσματικότης των νεκρών, ημπορούσε να χρησιμοποιήσει 
τους τάφους για να πηγαινοέρχεται  μέσω του Duat. 
 
4. Όρα Julius Evola στην ανθολογία της Gruppo di Ur, «Εισαγωγή 
στην μαγεία ως επιστήμη του “Εγώ”» («Introduzione alla magia 
come scienza dell' Io»), εκδόσεις Bocca,Τορίνο,  1955,  καθώς 
και το άλλον έργο του «La tradizione ermetica» (εκδόσεις  
Laterza, Μπάρι, 1931) 
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Επισημαίνεται ότι η απαίτηση γιά το βασιλικό αξίωμα συνίσταται 
στον έλεγχο  του «manas» ήτοι του νοός (ο οποίος αποτελεί  την 
εσωτέρα και υπερβατική ρίζα των πέντε αισθήσεων). Αυτός ο 
έλεγχος είναι επίσης προαπαιτούμενο γιά την επιτυχή εξάσκηση 
του γιόγκα και της ασκητικής πρακτικής. (Όρα «Σύνοψη των 
Νόμων  του Μανού», 7.44.)  
 
6. Εις ότι αφορά στην Ρώμη δυνάμεθα να επισημάνουμε την 
μετάπτωση από την απαρτιωμένη και ολοκληρωτικήν έννοια του 
«Βασιλέως των ιερών» (rex sacrarum), στον περιορισμόν της 
ικανότητός του στην ιερά διάσταση.  Αυτός ο περιορισμός 
εδικαιολογείτο στον βαθμόν κατά τον οποίον ο βασιλεύς όφειλε 
να εμπλακεί σε στρατιωτικά ζητήματα.  
 
7. Κομφουκίου «Ανάλεκτα» Analects, 12.1; 14.45.  

8. Πλάτωνος «Πολιτικός» 290 d-e. 

9. Πλούταρχος «Περί Ίσιδος και Οσίριδος». 9. 

10. Οι Πάρσοι, ή Παρσοί ή Παρσήδες ή Γουέβροι ονομάζονται 
Πέρσες κυρίως πυρολάτρες που πρεσβεύουν την θρησκεία του 
Ζωροάστρη (καλουμένη και «Παρσισμός»). Αποτελούν κλειστές 
θρηκευτικές κοινότητες που ευρίσκονται κατά το περισσότερο 
ποσοστόν εγκατεστημένες σε Ινδία, Ιράν, ανατολικό Ιράκ και 
ολιγότερον σε άλλες χώρες της Νοτίου Ασίας και της Άπω 
Ανατολής όπως και στην Ιαπωνία. Οι Παρσί κατάγονται από τους 
αρχαίους Πέρσες Ζωροάστρες, οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει 
προς την Ινδική χερσόνησο πριν από 2.000 και πλέον έτη, ήτοι 
πολύ πριν από την επικράτηση του Ισλάμ.  

11.  Κικέρων, «Περί της φύσεως των Θεών», 3.2,  
       Τίτος Λίβιος, «Η Ιστορία της Ρώμης», 1.20.  

12. «Πουροχίτα» - Οι απαιτήσεις του πλήρως ανεπτυγμένου 
τελετουργικού ήσαν αρκούντως αυστηρές ώστε μόνον οι 
επαγγελματίες ιερείς θα ημπορούσαν να τις εκπληρώσουν 
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επαρκώς. Έτσι, ενώ στις πρώτες, αρχέγονες  περιόδους, ο 
πραγματικός θύτης ή ο επιδιώκων ωφέλεια από την ιεροτελεστία 
ήταν άμεσος συμμετέχων, στην Βεδική εποχή ήταν μόνον 
χορηγός, (ο «γιατζαμάνα»), με τον επικλητή («χοτρ») ή τον 
Βραχμάνο να καταλαμβάνει την θέση του στο τελετουργικό. Σε 
αυτή την αποστολή ευρίσκεται η προέλευση της αυξανομένης 
σπουδαιότητος του πουροχίτα (κυριολεκτικώς, «αυτός που 
τοποθετείται εμπρός»), όρος που αρχικώς εχρησιμοποιήθη γιά  
έναν εγχώριον ιερέα, ειδικώς ενός πρίγκηπος.  

Δεν ήταν διόλου ασυνήθιστο για έναν πουροχίτα να είναι ο 
επικλητής ή ο Βραχμάνος σε μια θυσία για τον κύριό του, εκτός 
από την διεξαγωγή και άλλων τοπικοτέρων τελετουργιών 
(«γκρύα») επίσης γιά τον άρχοντα. Σε κατοπινές ημέρες, με την 
εξαφάνιση της βεδικής τελετουργικής πρακτικής, ο όρος 
«πουροχίτα» έχει γίνει γενικός όρος για τον «ιερέα». 

13. Ο Δαβίδ εχρίσθη από τον Σαμουήλ, «και το πνεύμα του 
Κυρίου ήλθε επάνω στον Δαβίδ από την ημέρα εκείν και ένθεν» 
(«Σαμουήλ Α» »16:13).  
 
Σε μερικά μεσαιωνικά κείμενα το έλαιον της βασιλικής 
καθιερώσεως εξομοιώνεται με το έλαιον που χρησιμοποιείται για 
να καθιερώσει τους προφήτες, τους ιερείς και τους μάρτυρες. 
Κατά την καρολίνειο περίοδο, ο επίσκοπος κατά την στιγμήν της 
καθιερώσεως  προέφερε τα εξής λόγια: «Είθε ο Θεός, με το έλεός 
του, να σου χορηγήσει το στέμμα της δόξης. Είθε να σου επιθέσει  
το έλαιον της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, το οποίον επέθεσε 
στους ιερείς Του, βασιλείς, προφήτες και μάρτυρες». 

14. Για τον ορισμόν της ιδιαιτέρας φύσεως της μυητικής 
πραγματώσεως, όρα κεφάλαιον 14 στο βιβλίον του συγγραφέως 
«L’ arco e Ia clava» 
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ                                                        
ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ 

 
1. Στον Μεσαίωνα, η μυστηριώδης ύπαρξη βασιλικού 
Πρεσβυτέρου Ιωάννη αντιπροσώπευε κάπως την εικόνα του 
Μελχιδεζέκ, ενώ ταυτοχρόνως εσχετίζετο με την ιδέαν ενός 
ανωτάτου κέντρου του κόσμου. Υπάρχει ένας μύθος συμφώνως 
προς τον οποίον ο Πρεσβύτερος Ιωάννης απέστειλε το δέρμα 
μιας σαλαμάνδρας, φρέσκο νερό και έναν δακτύλιο που εχάριζαν 
την νίκη στον «Φρειδρίκο» και τον καθιστούσαν αόρατο. Αυτός ο 
θρύλος εκφράζει την συγκεχυμένη πίστη περί της σχέσεως 
μεταξύ της μεσαιωνικής αυτοκρατορικής εξουσίας και κάποιου 
είδους μεταδόσεως της αρχής που ευρίσκετο στο ανώτατο αυτό 
κοσμικό κέντρο. 
 
2.  Brihad-Aranγaka Upanisad, 1.4.11.  
 
3. Στην ινδική παράδοση υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις 
βασιλεων που κατέχουν ή ημπορούν τελικώς να αποκτήσουν 
πνευματική γνώση μεγαλυτέρα από εκείνην που διέθεταν οι 
Βραχμάνοι. Αυτή είναι επί παραδείγματι η περίπτωση του 
βασιλέως Τζαϊβάλα, στον οποίον η γνώση δεν μετεδόθη από 
κάποιον ιερέα, αλλά προορίζετο αποκλειστικώς για την κάστα των 
πολεμιστών Κσατρίγιας (την «κσάτραμ»). Επίσης, στην Brihad-
Aranyaka Upanisad (43.1), ο βασιλεύς Τζανάκα διδάσκει στον 
Βραχμάνο Γιαζναβαλκύα το δόγμα του υπερβατικού Εαυτού. 

4. Σε ένα κείμενο ονομαζόμενο «Παντσαβιμσάτι Βραχμάνα» 
«Pancavimsati Brahmana» (18.10.8) διαβάζουμε ότι αν και στην 
βασιλική χειροτονία οι χρησιμοποιούμενες επικλήσεις είναι ίδιες 
με εκείνες τις σύμφυτες με την ιερή κάστα των Βραχμάνων, οι 
τελευταίοι πρέπει να υποτάσσονται στην κσάτραμ, την  βασιλική 
– πολεμική κάστα. Οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τον 
αριστοκράτη και τον πολεμιστή (εν σχέσει προς τον ιερέα) και οι 
οποίες, μόλις ενσωματωθεί στο ιερό, αναπαράγουν την «ηλιακή» 
κορυφή της πνευματικότητος, είναι το θεμέλιον του γνωστού 
γεγονότος ότι, στις υψηλότερες παραδόσεις οι ιερείς, υπό την 
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υψηλοτέραν έννοια της λέξεως, επελέγοντο μεταξύ των ευγενών 
οικογενειών. Η μύηση και η μετάδοση της υπερβατικής γνώσεως 
εφυλάσσοντο και απεδίδοντο μόνον σε αυτές τις οικογένειες. 

5. «Σύνοψη των Νόμων  του Μανού», 11.321-22, 11.83-84.  
 
6. Νουμάς Φυστέλ ντε Κουλάνζ «Οι μεταμορφώσεις της βασιλείας 
κατά την Καρολίνειο περίοδο», (Nouma Fustel De Coulanges,  
«Les Transformations de la Roγauté pendant l' Époque 
Carolingienne»),Παρίσι, 1892,  σελίδες 3, 5- 16.  
 
Επίσης στο «Liber pontificalis» γράφεται: «Μετά από έπαινον, 
έλαβε τον αποστολικόν όρκο συμφώνως με το έθιμον των 
αρχαίων ηγεμόνων» («Posi laudes ad Apostolico more 
antiquorum principum adoratus est.») [Με τον τίτλον «Liber 
Pontificalis» («Βίβλος των Ποντιφήκων») εννοείται κείμενο στην 
λατινική γλώσσα που αφηγείται την ιστορία των παπών, από τον 
απόστολο Πέτρο έως τον 14ον  αιώνα υπό μορφήν βιογραφιών]. 
 
7. Εδώ ημπορούμε να ενθυμηθούμε ότι ο Αυτοκράτωρ 
Σιγισμούνδος ήταν αυτός που συνεκάλεσε την Σύνοδον της 
Κωνσταντίας (σωτήριον έτος 1413) την παραμονή της 
Αναθεωρήσεως ώστε να αποκαθάρει τον κλήρον από σχίσματα 
και την αναρχία.   

8. Ο Ζακ Μπενίν Μποσσυέ (Jacques-Bénigne Bossuet, 
παλαιοτέρα ελληνική ονομασία Βοσσουέτος, 1627–1704) ήταν 
Γάλλος ιερωμένος, θεολόγος και ιεροκήρυξ, θεωρούμενος ως 
ένας από τους σπουδαιοτέρους ρήτορες όλων των εποχών. Οι 
λόγοι του Μποσσυέ - και ιδιαιτέρως οι επικήδειοι - εθαυμάζοντο 
για το ύφος τους, που εποίκιλλε από απλούν έως μεγαλοπρεπές, 
τον κατέταξαν δε δίπλα στον Δημοσθένη και στον Κικέρωνα. 

Ο Μποσσυέ με τα έργα του ανεδείχθη στον επί θεολογικού 
επιπέδου θεωρητικό της απόλυτης μοναρχίας : Η βασιλική 
εξουσία προέρχεται από τον Θεό και μόνον έναντι του Θεού είναι 
υπεύθυνος ο βασιλεύς για την τήρηση των Νόμων Του (πολιτική 
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θεώρηση εξαγομένη εκ της Αγίας Γραφής). Διαφωνών δε με τον 
Καρτέσιο -που υπεστήριξεν ότι ο Θεός μόνο μιαν αρχική ώθηση 
έδωσε στον κόσμο και έκτοτε ο κόσμος κινείται μηχανικώς- 
επρέσβευε ότι ολόκληρος η εξέλιξη της Ιστορίας είναι αποτέλεσμα 
θεϊκού σχεδίου («Λόγος περί της παγκοσμίου Ιστορίας»). 

Παρ’ όλον τον δογματισμό του και την προσήλωσή του στις 
μοναρχικές και καθολικές ιδέες, επέκρινε τις ερωτικές 
παρεκτροπές του Λουδοβίκου ΙΔ΄, ήλθε σε αντίθεση με τους 
Ιησουίτες και αντεστάθη σθεναρώς στην παπική κυριαρχία επί της 
γαλλικής Εκκλησίας. 

Το άκαμπτον του δόγματός του περιορίζετο επί του θεωρητικού 
πεδίου. Ενώ εχαιρέτισε την ανάκληση του «Εδίκτου της Νάντης» 
και ενώ είχαν αρχίσει οι διωγμοί των Διαμαρτυρομένων (γνωστοί 
και ως «Dragonnades»), ο βασιλικός τοποτηρητής ανέφερε ότι 
στην επισκοπή του Μω ελάχιστοι Ουγενότοι προσηλυτίσθησαν 
«λόγω της ανικανότητος [ανεκτικότητος;] του επισκόπου» 

9.  Του ανωτέρω «Oeuvres oratoires», 4.362  
 
10. Αυτή η έκφραση του Παύλου ημπορεί να αντιπαραβληθεί με 
τον συμβολισμό του Ιακώβ που αγωνίζεται ενάντια στον άγγελο 
του Κυρίου και τον εξαναγκάζει να τον ευλογήσει. («Γένεσις» 
32:27). 
 
11. Arrigo Solmi, «Κράτος και Εκκλησία κατ΄ακολουθίαν των 
πολιτικών γραπτών από του Καρλομάγνου έως το κΟνκορδάτον 
της Βορμς» («Stato e Chiesa secondo gli scritti politici da 
Carlomagno fino al Concordato di Worms», Μοδένα, 1901), σελ. 
156. Καθ’ όλην την διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην 
Ανατολή, η Εκκλησία ήταν πάντοτε ένα κρατικό θεσμικόν όργανο, 
εξαρτώμενο από τον αυτοκράτορα, ο οποίος εξήσκει μια καθολική 
διακυβέρνηση. Η αρχή του ιερατικού σφετερισμού ημπορεί να 
ανιχνευθεί στις δηλώσεις του Πάπα Γελασίου του Α’ (περί το 
480). 
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ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΣ 
 

1. «Ο Αυτοκράτωρ είχε δικαίωμα στην υπακοή της 
Χριστιανοσύνης, όχι ως κληρονομικός αρχηγός μιας νικηφόρας 
φυλής ή φεουδάρχης ενός τμήματος της γηίνης επιφανείας, αλλά 
ως επισήμως επενδεδυμένος με το αξίωμά του. Όχι μόνον 
υπερείχε σε αξιοπρέπεια των βασιλέων της γης, αλλά η εξουσία 
του ήταν διαφορετική στην φύση της. Και έτσι, μακράν από την 
οποιανδήποτε αντικατάσταση ή την αντιπαράθεση της ιδικής τους 
τους, έκειτο υπεράνω αυτών, ώστε να είναι η πηγή και η 
απαραίτητος προϋπόθεση της εξουσίας τους στα διάφορα αρκετά 
εδάφη τους, να είναι ο δεσμός που τους ενέτασσε σε ένα 
αρμονικόν σώμα» (James Brγce, «Η Αγία Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία»,Λονδίνο, 1889 - σελίς 114). 
 
2. Ταό τε Τσινγκ, 10.66.  

3. René-Jean-Marie-Joseph Guénon, «Autorite spirituell et 
pouvoir temporal», σελίς 112. 

4. Christoph Steding «Η Αυτοκρατορία και η ασθένεια του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού» («Das Reich und die Krankheit der 
europaischen Kultur»), Αμβούργο 1938, σελίδες 217-233,292-
293,587  

5. Σχόλιον του Έβολα: «Έχω συζητήσει την πραγματική σημασία 
της υπεροχής του αρχεγόνου «φυσικού νόμου» επί των 
πολιτικών νόμων (σημασία που χρησιμοποιείται ως ιδεολογικόν 
όπλο από όλα τα είδη των ανατρεπτικών κινήσεων) στην έκδοση 
επιλεγμένων χωρίων του Jakob Bachofen» 
 
[Όρα «Το μητρικό δίκαιον : Μία έρευνα περί της γυναικοκρατίας 
του αρχαίου κόσμου κατά την θρησκευτικήν και δικαιακήν της 
φύση» («Das Mutterrecht : eine Untersuchung über die 
Gγnaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen 
Natur», Στουτγκάρδη, εκδόσεις von Krais und Hoffmann, 1861, 
καθώς και Evola «L 'arco e la clava», κεφάλαιον 8.]  
 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAz_vI45nUAhWQK1AKHU64BBgQFggyMAM&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FChristoph_Steding&usg=AFQjCNGj1_1GiLWftUoG9kTK-WjSwiT0LQ
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6. René Fülöp-Miller «Segreto della potenza dei Gesuiti» 
 («Το μυστικόν της δυνάμεως των Ιησουιτών» - Μιλάνο, 1931), 
σελίδες 326-33.  

7. Το «Famuli vestrae pietatis» (Υπηρέτης της ευσεβείας σας), 
επίσης γνωστό με τον λατινικό μνημονικό κανόνα «duo sunt» -
«είανι δύο», παριστά μιαν επιστολή που εγράφη το 494 από τον 
Πάπα Γελάσιο τον Α’ στον Βυζαντινό αυτοκράτορα Αναστάσιο τον 
Α’ τον Δίκορο, επιστολή η οποία εξέφρασε το δόγμα του 
Γελασίου. Συμφώνως με το σχόλιον στο «Enchiridion 
symbolorum», η επιστολή είναι «διασημότερον έγγραφο της 
αρχαίας Εκκλησίας σχετικώς με τις δύο επίγειες δυνάμεις». Το 
γελασιανό δόγμα διατυπώνει μια χριστιανική θεολογία για τον 
καταμερισμό της αυθεντίας και της εξουσίας. Όλες οι μεσαιωνικές 
θεωρίες σχετικώς με τον καταμερισμό της εξουσίας μεταξύ της 
πνευματικής εξουσίας των ιερέων και της κοσμικής  εξουσίας 
ήσαν εκδοχές του δόγματος τούτου του Γελασίου. Συμφώνως 
προς το γελασιανό δόγμα, η φευγαλέα κοσμική εξουσία είναι 
κατωτέρα της ιερατικής πνευματικής εξουσίας, αφού μια ιερατική 
πνευματική αρχή είναι υπεύθυνη για την αιωνία κατάσταση τόσον 
της κοσμικής εξουσίας όσο και των υπηκόων αυτής της κοσμικής 
εξουσίας, αλλ’ όμως -κατά το σχόλιον- «υπαινίσσεται ότι η 
ιερατική εξουσία υπόκειται της κοσμικής εξουσίας στον κοσμικό 
τομέα ». 

Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΙΠΠΟΣΥΝΗΣ 
 
1. Όσον αφορά στην λατρεία της αληθείας, ο όρκος των ιπποτών 
ήταν «Στο όνομα του Θεού, που δεν ψεύδεται!», αντιστοιχούσε δε 
στην Αρία λατρεία της αληθείας. Συμφώνως προς αυτήν την 
λατρεία, ο Μίθρας ήταν ο θεός όλων των όρκων και η ιρανική 
μυστική έμπυρος «δόξα» πιστεύεται ότι είχε απομακρυνθεί από 
τον βασιλέα Γίμα, την πρώτη φορά που εψεύσθη. Στην Σύνοψη 
των Νομών του Μανού (4.237), διαβάζουμε: «Όταν λέγεται ένα 
ψέμα, μια θυσία χάνεται.» 
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Στο βιβλίον του Leon Gautier, «La Chevalerie», Παρίσι, 1884, 
σελίδες  29 και 250-255 γίνεται αναφορά στα ακόλουθα :  
 

Ο Νορμανδός μοναχός και τροβαδούρος Huon ή Hugues de 
Méry, «Le Tournoiement de l'antechrist». VΓ’, 179 γράφει: 
«Όποιος φοβάται τον θάνατο περισσότερο από την αισχύνη 
δεν δικαιούται κυριότητος» («Qui plus craint mort que honte 
n'a droit en seigneurie»)  
 
Καταγράφεται στο συντεθέν περί το 1200 μ. Χ. «άσμα 
ηρωικών πράξεων» - έπος («chanson de geste») ανωνύμου 
ποιητού, με τίτλον «Aye d' Avignon»  που υμνεί τις 
περιπέτειες της ανηψιάς του Καρλομάγνου Aye : 
«Καλύτερον να αποθάνω αύριον παρά να αισχύνομαι να 
είμαι ζωντανός»  («Mieux vauroie morir qu'à honte etre en 
vie»)  

 
2. Όρα Julius Evola, «Lo Yoga della potenza» («Το γιόγκα της 
δυνάμεως»), εκδόσεις  Bocca, Τορίνο  1949, σελίδες 205-9 και 
«Metafisica del sesso» («Μεταφυσική του φύλου»), εκδόσεις, 

Atanòr, Ρώμη 1958, σελίδες 195-202.  
 
2α.  Eugène Aroux «Τα μυστήρια της ιπποσύνης και ο 
πλατωνικός έρως στον Μεσαίωνα» («Les Mystères De La 
Chevalerie Et De L' Amour Platonique Au Moyen Âge», Παρίσι 
1858                                                                    
           Luigi Valli «Το μυστικό γλωσσάριο του Δάντη και των 
Πιστών του Έρωτος» («Il Linguaggio Segreto Di Dante E Dei 
Fedeli D'amore»), Ρώμη, 1928. 
         Alfonso Ricolfi «Μελέτες περί των “Πιστών του Έρωτος”» 

(«Studi sui “Fedeli d'Amore”»), Μιλάνο, 1933  

3. Η Γκούνλεντ (Gunnlöd) (στην παλαιοσκανδιναβική 
«πρόσκληση σε μάχη») είναι μία γιγάντισσα. Είναι κόρη του 
γίγαντος Σούτουνγκρ ο οποίος την ετοποθέτησε ως φρουρό του 
μέθυος (mead – το μέθυ, το υδρόμελι) στο όρος Χνίτμπγιοργκ. 
Πραγματώνει μια λειτουργία ανάλογον εκείνης των  Εσπερίδων 
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που φυλάττουν τα «χρυσά μήλα» της ολυμπίου αθανασίας (έως 
ότου τα αρπάξει ο ημίθεος ήρως Ηρακλής) . Η Γκούνλεντ 
απεπλανήθη από τον Όντιν, ο οποίος (κατά την «Πεζή Έντα») 
την παρεπλάνησε υποσχόμενος τρεις ολονύκτιες ερωτικές 
συνευρέσεις με αντάλλαγμα τρείς γουλιές υδρομέλιτος και το 
έκλεψε όλο.  

4. Όντρεριρ (Odhraerir, Óðrerir, Óðrørir και Óðrœrir) σημαίνει ένα 
από τα δοχεία που περιείχαν το υδρόμελι / μέθυ ή το ίδιο το ποτό.  
 
5. Η σύζυγος του Κόναλλ Λενταμπέρ (Lendabair -  
«Αγαπημένη»), κόρη του πολεμάρχου Εοχάν  (Eoghan –
Ευγένιος) 
 
Το επέκεινα στην ιρλανδική μυθολογία καλείται και Τιρ να μέο – 
(«Tír na mBeo»-«Γή των ζώντων») 
 
6. Η Τεογιαμίκουι ή Τεογιαμίνκουι ή Χουαχουαντλί, αναφέρεται 
ως η θεά των πεσόντων πολεμιστών. Ένα τεράστιο άγαλμά της 
απεκαλύφθη με ανασκαφή στο Μεξικό το 1790 και παρίστανε 
από την μία πλευρά αυτήν και από την άλλη των θεό του 
πολέμου Χουιτσιλοποχτλί, τον σύζυγόν της. (όρα «Το Μεξικό, 
όπως ήταν και είναι»,1847, του Γερμανού περιηγητού Brantz 
Maγer, «Επιστολή 17»). Ήταν η θεά που κατηύθηνε τις ψυχές 
των πολεμιστών που έπεσαν υπέρ των βωμών τους, στα 
«Ηλύσια Πεδία»  του Μεξικού –τον Οίκο του Ηλίου. 

7. Η Νταένα είναι μια Ζωροαστρική έννοια που αντιπροσωπεύει 
τη διορατικότητα και την αποκάλυψη, εξ ου και η «συνείδηση» ή η 
«θρησκεία». Η Νταένα θεωρείται ότι είναι μία θήλεια θεότης, που 
προσμετράται στις γιαζάτας. Η «Νταένα» είναι ένα θηλυκό 
ουσιαστικό που μεταφράζεται σε «αυτή που οράται ή 
παρατηρείται». Στο έργο του  «Ζωροαστρισμός: Εισαγωγή στην 
Αρχαία Πίστη», ο Πήτερ Κλάρκ προτείνει ότι ο όρος ημπορεί 
επίσης να συνδεθεί με την Αβεστική ρίζα «deh» ή «di». Ο 
τρισύλλαβος παλαιός Αβεστικός  όρος daēnā ή στην νεοτέρα 
γλώσσα dēnā,  συνεχίζεται στην Μέση Περσική  ως dēn, 
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διατηρών τις Αβεστικές σημασίες του. Συγκριτικώς αναφέρεται το 
σανσκριτικό ομόρριζο «ντένα» που σημαίνει την σκέψη, αλλά στις 
ανώτερες και πνευματικές της πτυχές. 

8. Η γέφυρα Τσινβάτ (στην Αβεστική περσική γλώσσα Cinvatô 
Peretûm, «γέφυρα κρίσεως» ή «γέφυρα σχήματος ακτίνας»), ή 
«Γέφυρα του Ανταποδότου» στον Ζωροαστρισμό είναι η γέφυρα 
που διαχωρίζει τον κόσμο των ζωντανών από τον κόσμο των 
νεκρών. Όλες οι ψυχές πρέπει να διασχίσουν την γέφυρα κατά το 
θάνατο. Η γέφυρα φυλάσσεται από δύο ακοιμήτους κύνες με 
τέσσαρες οφθαλμούς. Ένας σχετικός μύθος είναι αυτός  του 
Γιάμα, του ο Ινδού κυβερνήτη της κολάσεως που περιφρουρεί τις 
πύλες της κολάσεως με δύο κύνες, έχοντες τέσσαρες οφθαλμούς 
έκαστος. 

Η εμφάνιση της Γεφύρας ποικίλλει ανάλογα με την «άσα», την 
αρετή του παρατηρητή. Όπως αναφέρεται στο κείμενο που είναι 
γνωστό ως Μπουνταχίσν, αν ένα άτομο είναι κακό, η γέφυρα θα 
εμφανιστεί στενή και ο δαίμων Βιζαρές θα εμφανισθεί και θα 
σύρει την ψυχή του στον «Οίκο των Ψευδών» («ντρούζ 
ντεμάνα»), έναν χώρο αιωνίου τιμωρίας και βασάνων, παρόμοιον 
με την έννοια της κολάσεως. Εάν οι καλές σκέψεις, οι λόγοι και οι 
πράξεις του ανθρώπου είναι περισσότερες στην ζωή του, η 
γέφυρα θα είναι αρκετά μεγάλη για να διασχίσει και η Νταένα, ένα 
θήλυ πνεύμα, μια ουρανία έφηβη που αντιπροσωπεύει την 
αποκάλυψη, θα εμφανισθεί και θα οδηγήσει την ψυχή στον «Οίκο 
του Άσματος». Αυτές οι ψυχές που διασχίζουν την γέφυρα 
ενώνονται με τον Αχούρα Μάσδα. Συχνά, η γέφυρα Τσινβάτ 
ταυτίζεται με το ουράνιο τόξο ή με τον γαλαξία. Τρεις θεότητες 
πιστεύεται ότι είναιοι φύλακες της γεφύρας Τσινβάτ : Ο Σραόσα 
(υπακοή), ο Μίθρα  (συμβόλαιον) και ο Ρασνού (δικαιοσύνη). Η 
έννοια της γεφύρας Τσινβάτ είναι παρομοία με εκείνην της Ας 
Σιράτ στο Ισλάμ. 

9. Αρέντβι Σούρα Αναχίτα (Arədvī Sūrā Anāhitā), το όνομα στην 
Αβεστική περσική γλώσσα μιας ινδο-ιρανικής κοσμολογικής 
μορφής  που τιμάται ως η θεότης των «υδάτων» (Aban) και ως εκ 
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τούτου συνδέεται με την γονιμότητα, την θεραπεία και την σοφία. 
Μια λατρεία της εικόνος της «επί βωμού» εισήχθη τον 4ον  αιώνα 
π.Χ. και διήρκεσε μέχρι ότου κατεστάλη κατά την εικονομαχική 
κίνηση υπό τους Σασσανίδες». Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι 
ιστορικοί της κλασικής αρχαιότητος αναφέρονται σε αυτήν είτε ως 
«Αναΐτις» είτε την ταυτίζουν με μιαν από τις θεότητες του 
πανθέου τους. 

10. Όταν ο Γκεζάρ γίνεται 12 ετών, διεξάγεται ένα ιππικός αγών 
για να καθορίσει ποίος θα γίνει ο βασιλεύς του Λινγκ και ποίος θα 
νυμφευφθεί την πανέμορφη Μπρούγκμο, κόρη ενός γειτονικού 
οπλαρχηγού. Επιστρέφων στο Λινγκ, ο Γκεζάρ κερδίζει τον 
αγώνα, νυμφεύεται την Μπρούγκμο και ανέρχεται  στον χρυσό 
θρόνο. Έκτοτε έλαβε τον τίτλο «Γκεζάρ». 

11. Η Ντέλμα ή Πράσινη Τάρα, είναι ο θηλυκός Βούδας που 
απελευθερώνει τον άνθρωπο από την ανάγκη.  Η Πράσινη Τάρα 
συνδέεται με την προστασία από τον φόβο και τις ακόλουθες 
οκτώ συγχύσεις: λέοντες (=υπερηφάνεια), αγρίους ελέφαντες 
(=πλάνη/άγνοια), πυρκαγιές (= μίσος και οργή), τα φίδια (= 
ζήλεια), οι ληστές και κλέφτες (= λάθος απόψεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των φανατικών απόψεων), δουλεία (= 
αλαζονεία και αθλιότης), οι πλημμύρες (=επιθυμία και εμμονές) 
και τα κακά πνεύματα και δαίμονες (=σφαλερές αμφιβολίες). 

Η Τάρα ή Άρυα Τάρα, γνωστή και ως Τζέτσουν Ντέλμα είναι 
γνωστή ως η «μητέρα της απελευθερώσεως» και 
αντιπροσωπεύει τις αρετές της επιτυχίας στην εργασία και στα 
επιτεύγματα. Είναι επίσης γνωστή ως Τάρα Μποζάτσου στην 
Ιαπωνία.   

12. Φραβάσι: φωτεινά πνεύματα, ακόλουθοι του θεού Μίθρα. Μια 
Φραβάσι  (Αβεστική απόδοση  fravaši / fravashi ή πιθανόν 
παλαιότερα Φραβάρτι / fravarti - Μέση περσική fravard, fravahr, 
fravash, fravaksh) είναι το πνεύμα - φύλαξ ενός ατόμου όπως 
αναφέρεται στην Αβέστα, το οποίον στέλλει την urvan (ουρβάν) 
(«ψυχή»), στον υλικό κόσμο για να δώσει την μάχη του καλού 



259 

ενάντια στο κακό. Από το πρωί της τετάρτης ημέρας μετά τον 
θάνατο, η ουρβάν επιστρέφει στην Φραβάσι της, όπου καταθέτει 
τις εμπειρίες της στον υλικό κόσμο. Σε γενικές γραμμές, 
πιστεύεται ότι το όνομα Φραβάσι έχει την ρίζα var-« επιλέγω». Θα 
μπορούσε επίσης να ερμηνευθεί ως «αυτή που έχει επιλεγεί (για 
την δ6ξα)». Επίσης, από την ρίζα var-« επιλέγω», απορρέει και η 
ερμηνεία, «για να επιλέγω / πρεσβεύω μια πίστη», όπως 
πιστοποιείται αντανακλώμενη και στην λέξη «φραβαράνε» / 
«fravarane», δηλαδή στο όνομα του ζωροαστρικού «συμβόλου 
πίστης». Άλλες ερμηνείες λαμβάνουν υπ’ όψη άλλες σημασίες της 
ρίζας var-: Είτε ως «καλύπτω», είτε ως fra-«επιτηρώ , 
κηδεμονεύω» που αποδίδει την Φραβάσι ως «προστατευτική 
ανδρεία». Στον 13ο Γιάστ / Γιάστ (λατρευτικό ύμνο) για την 
λατρεία των Φραβάσι  (Fravardin Γιάστ), αναφέρεται πως αυτές 
«εφορμούν από τον ουρανό ως αετός». Μάλιστα και σήμερα 
ακόμη οι πιστοί της ζωροαστρικής θρησκείας τους αποδίδουν 
φτερά. 

13. Βαλκυρίες: θεότητες της γερμανικής μυθολογίας που 
ευρίσκονται στην υπηρεσία του Βόταν -  Όντιν, εντεταλμένες να 
καθοδηγούν τους πολεμιστές στις μάχες, να τους εξασφαλίζουν 
την νίκη ή και να ορίζουν ποιός απ' αυτούς θα πεθάνει. Οι 
Βαλκυρίες οδηγούν έφιππες τούς νεκρούς πολεμιστές στην 
Βαλχάλλα και τους  προσφέρουν υδρομέλι και ζύθο. Διασχίζουν 
τάχιστα τον αέρα έφιππες. Ο αριθμός τους  ποικίλλει, κυμαίνεται 
δε μεταξύ τριών και δεκατριών «κυρίων» Βαλκυριών. Διάφορες 
Βαλκυρίες εμφανίζονται ως μείζονες χαρακτήρες σε σωζόμενους 
μύθους όπως οι : Βρουνχίλδη-Μπρύνχιλντρ (Brynhildr), 
Σιγκρντρίφα (Sigrdrífa), Θρουντρ (Þrúðr), Σιγκρούν (Sigrún), 
Σβάφα (Sváva) και Χιλντρ (Hildr). Από άλλες πηγές 
καταδεικνύεται ότι και κάποιες άλλες, ολιγότερον διάσημες 
Βαλκυρίες, ήσαν σημαντικοί χαρακτήρες της Σκανδιναβικής 
μυθολογίας, όπως η Σκέγκουλ (Skögul) και η Γκουννρ (Gunnr). 
Τέλος έχουν σωθεί τα ονόματα και άλλων Βαλκυριών. 

Η Βρουνχίλδη, είναι η «πρωτοτυπική» Βαλκυρία του θρύλου των 
Νιμπελούγκεν, η οποία φέρει αποτυπωμένα επ΄αυτής τα 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fravashi
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καταφανή στην γερμανική μυθολογία γνωρίσματα του Ύπατου 
θεού Βόταν, ως θυγατέρα του. Ο Βάγκνερ ενεσωμάτωσε ποικίλες 
σκανδιναβικές ιστορίες που περιελάμβαναν την Βρουνχίλδη, την 
τιμωρία – καταδίκη από τον πατέρα της και τον επακόλουθο 
έρωτά της για τον ατρόμητο πολεμιστή Ζίγκφρηντ στις όπερές του 
«Η Βαλκυρία» (Die Walküre) και «Λυκόφως των Θεών» 
(Götterdämmerung). Στην βαγκνερική τους εκδοχή οι Βαλκυρίες  
είναι εννέα, φέρονται όλες ως κόρες του Βόταν  και της θεάς 
Έρντα (Erda/ «Γαίας») και έχουν διαφοροποιημένα ονόματα εν 
σχέσει με τα μυθολογικά τους ονόματα.  

14.  O Alfonso Ricolfi στο έργον του «Μελέτες επί των πιστών του 
έρωτος» («Studi sui fedeli d’ amore» - Μιλάνο, 1933) 
παρετήρησεν ότι “…στον δέκατο τρίτον αιώνα, η θεϊκή διάνοια 
απεικονίζεται με θηλυκούς και όχι αρσενικούς όρους»: 
Ονομάζεται Σοφία, γνώση ή «Η Κυρία μας η Νόηση»”. Σε μερικές 
μορφές, το σύμβολο του ενεργού στοιχείου απεδίδετο στον 
άνθρωπο. Αυτό εκφράζει ένα ιδανικό που αντιστοιχεί μάλλον 
στην οδό ενός «πολεμιστή» που πρέπει να αφιππεύσει και όχι 
ενός «κληρικού». Αυτά τα γεγονότα ημπορούν να μας οδηγήσουν 
πέραν μιας απλής υλικής διαστάσεως και ημπορούν να 
συσυσχετισθούν με άλλες διασυνδέσεις του αρχαίου συμβόλου 
του ίππου. Ο ίππος εμφανίζεται στον διάσημο μύθο του Περσέως 
και του ίππου του Βελλεροφώντου, ως ενός πτερωτού  
πλάσματος ικανού να κινείται στον ουρανό, η ιππασία επί του 
οποίου αποτελεί μια δοκιμασία των θεϊκών ηρώων. 
 
14α. Étienne Jean Delécluze, «Ρολάνδοε ή περί ιπποσύνης» 
(«Roland ou de la chevalerie»), Παρίσι, 1845, τόμος Α’, σελίδες 
132-133.  
 
14β. Victor-Emile Michelet, «Το μυστικόν της ιπποσύνης» («Le 
sécret de la chevalerie»), Παρίσι, 1930, σελίδες. 8-12. 
 
15. Πλάτωνος «Φαίδρος», 264b.  
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16. Αυτό είναι βέβαιον όσον αφορά στην άνεση των αναγλύφων 
της Τανάγρας και της Θυρέας. [Όρα Adolf Furtwängler: «Die 
Sammlung Sabouroff: Kunstdenkmäler aus Griechenland» 
Βερολίνο, 1883-1887, πίναξ 34, αριθμός  1, I, σελίς  28 και  
Charles Victor Daremberg & and Edmond Saglio, δεκάτομο 
«Λεξικόν των ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων» 
(«Dictionnaire des antiqultés grecques et romaines»), τόμος Ε΄, 
σελίδες 153-154.] Στο δεύτερο βιβλίον υπάρχει μία παράσταση 
της ψυχής, που δεν έφερε κανένα άλλο ένδυμα παρά μία 
βασιλική χλαμύδα, κρατεί τον ίππο από τον χαλινό. Πλησίον 
υπάρχει το λίαν σημαντικό σύμβολον του δένδρου με ένα ερπετό. 

17. «Μλέτσα» (σανσκριτικώς «ο μη βεδικός») είναι ένας αρχαίος 
ινδικός όρος για τους αλλοδαπούς, που εχρησιμοποιείτο όπως ο 
όρος «βάρβαρος| από τους αρχαίους Έλληνες : Κατ’ αρχήν 
εδείκνυε τον ακατανόητο λόγο των αλλοφύλων και αλλοδαπών, 
επεξετάθη στην ανοίκειο και απρεπή συμπεριφορά τους και 
κατέστη προσβλητικός υπό την έννοιαν των «ακαθάρτων ή 
κατωτέρων» ανθρώπων. 
 
18. Vishnu Purana 4.3.24.  
 
19. Κατά την ημέρα της Αναστάσεως, που δεν είχεν επιλεγεί 
τυχαίως από τους Χριστιανούς, πολύ ενωρίτερον από την εποχή 
του Ιησού, πολλοί λαϊκοί πληθυσμοί εσυνήθιζαν να εορτάζουν με 
την τελετή της «αναφλέξεως του πυρός». Αυτό ήταν ένα στοιχείον 
το οποίον σχετίζεται με πολλές παραδόσεις ενός «ηλιακού» 
τύπου. Όσον αφορά στις δύο περιόδους των επτά ετών που 
απαιτούνται στον εκπαιδευόμενο ιππότη, πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι στην αρχαία Ελλάδα ηκολουθείτο παρόμοιος 
ρυθμός μυήσεως και εκπαιδεύσεως (Πλάτωνος, «Αλκιβιάδης», Ι. 
121ε) και όχι αδίκως: συμφώνως προς μια παραδοσιακή 
διδασκαλία, ο αριθμός επτά εκυριάρχει επί των ρυθμών 
αναπτύξεως των δυνάμεων που ενεργούν μέσα στον άνθρωπο 
και στην φύση. 
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20. «Ο Βάκχος στην Τοσκάνη» («Bacco in Toscana»): ένα 
διθυραμβικό ποίημα του Φραντσέσκο Ρέντι (Francesco Redi).  

21. Αυτά τα τρία χρώματα, που μερικές φορές απαντώνται στον 
συμβολισμό τριών χιτώνων, είναι κεντρικά στην Ερμητική 
«Βασιλική Τέχνη»  (Hermetica Ars Regia), καθώς  
αντιπροσωπεύουν τις τρεις στιγμές της μυητικής παλιγγενεσίας. 
Το «ερυθρόν» αντιστοιχεί στον «Χρυσό» και στον «Ήλιο». 

22. Αν ο όρος adoubler που χρησιμοποιείται στην ιεροτελεστία 
προέρχεται από το αγγλοσαξονικό dubbun «πλήττειν» 
(αναφορικώς προς το βίαιον πλήγμα  του καθιερώνοντος -
ιεροποιούντος προσώπου προς τον ιππότη), αυτό πιθανώς 
συμβολίζει την τελετουργική «θανάτωση» στην οποίαν έπρεπε να 
υποβληθεί η ανθρωπίνη φύση του ιππότη πριν να καταστεί 
κοινωνός της ανωτέρας φύσεως. Στη μυστική γλώσσα των                        
«Υπηκόοων του Έρωτος» ευρίσκουμε μνεία περί 
«τραυματισθέντος» ή «πληγέντος από τον θάνατον» ή τον Έρωτα 
ή εκ του οράματος της «Γυναικός». 

23. Inazo Nitobe, «Μπουσίντο – Ο κώδιξ του Πολεμιστού» 
(«Bushido: The Warrior's Code», Μπέρμπανκ, 1975), σελίδες 82-
87 

24. Φεραγκύς ή Φερρακούτος στο Χρονικόν του «Ψευδο-
Τουρπίνου» - Ο χαρακτήρς εμφανίζεται σε ένα από τα κύρια 
επεισόδια του αποκαλουμένου Χρονικού του «Ψευδο-
Τουρπίνου» («Ιστορία του Καρόλου ρου Μεγάλου», Βιβλίον Δ’ 
του «Καλιστινού Κώδικος»), ένα λατινιστί χρονικό από τα μέσα 
του 12ου  αιώνος για τα κατορθώματα του Καρλομάγνου και του 
αυλικού του ιππότη Ρολάνδου. 

Σε μιαν αφήγηση προσομοιάζουσα με την μάχη Δαβίδ – Γολιάθ, ο 
Ρολάνδος μάχεται τον Σαρακηνό γίγαντα Φερρακούτο 
(Φεραγκύς), ο οποίος κρατεί την περιοχήν της πόλεως Nάχερα 
(Ισπανία). Είναι ένας απόγονος του Γολιάθ, ο οποίος είχε σταλεί 
από τον Εμίρη της Βαβυλώνος στη Nάχερα από την Συρία για να 
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πολεμήσει τον χριστιανικό στρατό του Καρλομάγνου. Ο γιγάντιος 
Φερρακούτος δεν εφοβείτο ούτε βέλος, ούτε δόρυ και είχε την 
δύναμη τεσσαράκοντα ισχυρών ανδρών, ήταν πολύ υψηλός, 
περίπου δώδεκα πήχεις, με πρόσωπο μακρόστενο, μακρόρινος, 
μέλη μακρά σχεδον τέσσαρες πήχεις και δάκτυλα μήκους όσο 
τρεις ανδρικές χείρες. 

Ο Καρλομάγνος έστειλε αρκετούς από τους άνδρες του για να 
πολεμήσουν τον γίγαντα: τον Δάκα Οζιέ, τον Ρεϋνάλδο του 
Μονταλμπάν, τον Κωνσταντίνο βασιλέα της Ρώμης, τον Κόμητα 
Χελ και άλλους είκοσι μαχητές, οι οποίοι ενικήθησαν δίχως κόπο 
από τον γίγαντα και εφυλακίσθησαν. Μόλις ο Ρολάνδος έλαβε 
άδεια εμπλοκής του από τον Καρλομάγνο, επλησίασε τον γίγαντα 
μόνος του και επολέμησαν επί διήμερον (αναπαυομενοι με 
ανακωχή κατά την νύκτα) χρησιμοποιήσανες ξίφη, ξύλινα ρόπαλα, 
λίθους και γυμνά χέρια. Τυχαίως κατά την σφοδρά σύγκρουση 
εφόνευσαν τους ίππους τους, αλλά ο Ρολάνδος δεν ημπορούσε 
να επιφέρει τραυματισμό στον γίγαντα. Κατά την διάρκεια της 
δευτέρας νυκτός, ο ευγενικός Ρολάνδος ετοποθέτησεν έναν λίθο 
ως προσκέφαλο υπό την κεφαλήν του γίγαντος. Όταν αυτός 
αφυπνίσθηκε απεκάλυψε στον Ρολάνδο ότι ήταν ευάλωτος σε ένα 
σημείο: στον ομφαλό του. 

Οι αντίπαλοι είχαν επίσης μια συζήτηση για την θρησκεία όπου  
συνεζήτησαν θέματα όπως η Αγία Τριάς, η Γένεση, η Άμωμος 
Σύλληψη και η Ανάσταση του Ιησού. Μετά από αυτήν την 
συζήτηση έλαβε χώρα μία ακόμη μάχη στην οποίαν ο Ρολάνδος  
εχρησιμοποίησε τις πληροφορίες που του έδωσε ο αντίπαλος και 
τον εφόνευσε πλήττων με το  δόρυ τον ομφαλό του. 

Το Χρονικόν του ψευδο – Τουρπίνου είχε  τεραστία επιτυχία σε 
όλη την Ευρώπη και ετροποποιήθη συχνά αναπροσαρμοζόμενο 
με ποικίλα δάνεια έως την εποχνή της Αναγεννήσεως. 

25. Μεταξύ των δώδεκα παλατιανών υπήρχεν ένας ένοπλος 
ιερεύς, ο επίσκοπος Τουρπίνος. Εφεύρε την πολεμική κραυγή: 
«Δόξα στην ευγένειά μας, Montjoie!» Θυμηθείτε επίσης και το 
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θρυλικό ταξείδιον του βασιλέως Αρθούρου μέσω του Montjoie, 
προτού αυτός στεφθεί επισήμως στην Ρώμη. Επιπλέον είναι 
πολύ σημαντικόν ότι το πραγματικό ετυμολογικό στοιχείο της 
λέξεως Montjoie ήταν το Mons Jovis, το «Όρος του Διός» ήτοι ο 
Όλυμπος (ετυμολογία την οποίαν προέτεινε στον Έβολα ο 
Γκενόν). 
 
26. Ατζατασάτρου ή  Ατζατασάτου ή Κουνίκα (πρίμος 4ος  αιών 
π.Χ.) ήταν βασιλεύς της Μαγκάδα  στην Βόρειο Ινδία (δυναστεία 
Χαρυάνκα). Ήταν υιός του βασιλέως Μπιμπισάρα και σύγχρονος 
των Μαχαβίρα και Σιντάρτα Γκαουτάμα - Βούδα. Δια της βίας 
αφήρπασε το βασίλειον από τον πατέρα του και τον εφυλάκισε. 
Επολέμησε Πάλεψε έναν πόλεμο εναντίον του βασιλείου Βρίτζι 
και κατέκτησε την πρωτεύουσά του Βαϊσάλι. Ο Ατζατασάτρου ως 
άρχων ηκολούθησε πολιτικές κατακτήσεως και επεκτάσεως. 

27. Γκαργκύα Μπαλάκι - Υπήρξεν ένα πρόσωπο που ανήκε στην 
«γκότρα» - γενεαλογική γραμμή, στο φύλο των Γκαργκύα που 
ονομάζετο Μπαλάκι. Είχε σπουδάσει μόνον έναν κλάδο των 
Βεδών (ετυμολογία και γραμματική) και δεν είχε μελετήσει 
βαθέως το όλον θέμα. Ωστόσον, ανεζήτησε τον κσατρίγια βασιλέα 
Ατζατασάτρου και προσεπάθησε να τον διδάξει. Ο Ατζατασάτρου 
τον καλωσόρισε και είπε: «Χαίρομαι που το θεωρήσατε 
κατάλληλο να με διδάξετε. Οποιοσδήποτε  προσφέρει μια τέτοια 
διδασκαλία στον βασιλιά Τζανάκα, πιστεύων ότι είναι ο μόνος 
άνθρωπος που ημπορεί να διδαχθεί και επίσης επειδή είναι 
γενναιόδωρος με τα δώρα. Και εγώ είμαι γενναιόδωρος. Θα σου 
δώσω 10000 αγελάδες.» Ο Μπαλάκι ήρχισε να ομιλεί για το πώς 
διελογίσθη στον Βράχμα. Όταν ο Μπαλάκι ομίλησε για τον Ήλιο, 
ο Ατζατασάτρου είπεν ότι διελογίσθη στον Ήλιον ως 
μεγαλοπρεπή λαμπρότητα. Στην συνέχεια, όπως ο Μπαλάκι 
ανέφερε τα αντικείμενα των διαλογισμών του, ο Ατζατασάτρου 
εξήγησεν πως διελογίσθη ο ίδιος επ' αυτών. Ο Ατζατασάτρου 
ανέφερε τα οφέλη τα οποία είχεν αποκτήσει μέσω του 
διαλογισμού : «Ο διαλογισμός στον Βράχμα ως αιθέρα δίδει 
απογόνους, ως αέρα προσδίδει το ακατανίκητον, ως Άγκνι το 
ακαταμάχητον, ως ύδωρ προσδίδει ανέσεις, ως αντανάκλαση 
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στον καθρέφτη δίδει λαμπρότητα, ως ηχώ του βαδίσματος 
αποδίδει μακροβιότητα, ως σκιά αποδίδει το όφελος της επιλογής 
να αποθάνει κάποιος όταν, ως ενσώματο Βράχμα προσφέρει ένα 
ένδοξο σώμα και εξαίρετα αισθητήρια όργανα». Έτσι λοιπόν ότι ο 
εγνώριζε ο Μπαλάκι ήταν ήδη γνωστόν στον Ατζατασάτρου. 

Στο τέλος της αφηγήσεως του Μπαλάκι και των παρατηρήσεων 
του Ατζατασάτρου, ο βασιλεύς ερώτησε τον Μπαλάκι: «Αυτά είναι 
όλα;». Ο Μπαλάκι επήντησε πως ήσαν όλα όσα εγνώριζε. Ο 
Ατζατασάτρου είπεν ότι η γνώση δεν σημαίνει ότι κάποιος 
εγνώριζε τον Βράχμα. Τότε ο Μπαλάκι εζήτησεν από τον 
Ατζατασάτρου να τον δεχθεί ως μαθητή του και να τον διδάξει για 
τον Βράχμα. Ο Ατζατασάτρου ήταν ταπεινός, παρά το γεγονός ότι 
ήταν βασιλεύς και ιδιαιτέρως μορφωμένος συνεφώνησε να δεχθεί 
τον υπερήφανο Μπαλάκι ως μαθητή του. 

28. Ο Πραβαχάνα Τζαϊβάλι είναι ο φιλόσοφος βασιλεύς του 
βασιλείου Παντσάλα (στην άνω κοιλάδα του Γάγγη στην Βόρειο 
Ινδία) ο οποίος εμφανίζεται στην «Μπριχανταρανυάκα 
Ουπανισάδ» (Vi.ii.9-13) και στην «Τσαντόγκυα Ουπανισάδ» (V.4-
8). Όπως ο βασιλεύς Ατζατασάτρου της Μαγκάδα είναι ένας 
μείζων Ινδουϊστής φιλόσοφος.  

29. Ο Aρούνι (8ος αιών π.Χ.), που επίσης αναφέρεται και ως 
Ουνταλάκα ή Ουνταλάκα Aρούνι, είναι ένας σεβαστός σοφός του 
ινδουισμού. Αναφέρεται σε πολλά σανσκριτικά κείμενα της 
Βεδικής εποχής και οι φιλοσοφικές του διδασκαλίες ευρίσκονται 
στο επίκεντρον των «Μπριχανταρανυάκα Ουπανισάδ» και 
«Τσαντόγκυα Ουπανισάδ», δύο από τις παλαιότερες 
Ουπανισάδες. Ο Αρούνι υπήρξεν ένας φημισμένος Βεδικός 
διδάσκαλος, που έζησε μερικούς αιώνες πριν από τον Βούδα, 
προσελκύων μαθητές από μακρινές περιοχές της ινδικής 
υποηπείρου, μερικοί από τους οποίους όπως ο Γιαζναβαλκύα 
είναι επίσης πολύ αγαπητοί για τις ιδέες τους στις παραδόσεις 
των ινδουιστών. Τόσον ο Aρούνι όσον και ο Γιαζναβαλκύα 
συγκαταλέγονται μεταξύ των συχνότερον αναφερθέντων 
ουπανισαδικών διδασκάλων στον Ινδουισμό. Ο Αρούνι είναι ένας 
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από τους πρώτους φιλοσόφους στην καταγεγραμμένη ιστορία. 
Ανεζήτησε μεταφυσικά ερωτήματα, την φύση της 
πραγματικότητος και της αληθείας, παρετήρησε την συνεχή 
κοσμική αλλαγή και διερωτήθη εάν υπάρχει κάτι αιώνιο και 
αμετάβλητο. Από αυτές τις ερωτήσεις, ενσωματωμένες σε έναν 
διάλογο με τον υιό του, παρουσιάζει την έννοια του «Άτμαν» 
(ψυχή, Εαυτός) και του συμπαντικού Εαυτού. 

30. Ο Σανάτ-Κουμάρα ήταν ένας από τους τέσσαρες Κουμάρας, 
δηλαδή  από τους τέσσαρες «Μανασπούτρας» («Πνευματικούς 
Υιούς») του Υψίστου Βράχμα, (οι άλλοι ήσαν οι Σανάκα, 
Σανατάνα και Σαναντάνα). Σανάτ-Κουμάρα στην σανσκριτική 
σημαίνει «αιωνία νεότης». Ο σοφός Σανάτ-Κουμάρα, γνωστός 
επίσης ως Μουρουγκάν, Σκάντα, Κουμάρα και Βισάκα ή 
Σουμπραμανίγιαμ, με την θέωσή του καθίσταται ο ινδικός θεός 
του πολέμου. Νοείται ως υιός της Παρβάτι και του Σίβα, αδελφός 
του ελεφαντομόρφου Γκανέσα, ενώ η ζωή του έχει πολλές 
εκδοχές στις μυθολογίες του Ινδουισμού. Είναι μία σημαντική 
θεότης, ευρισκομένη σε όλη την ινδική υποήπειρο στην ιστορία 
της, ένας αρχαίος θεός ανιχνεύσιμος κατά την Βεδική εποχή. 
Υφίστανται αρχαιολογικά τεκμήρια από τον 1ον  αιώνα π.Χ. και 
ενωρίτερον, όπου ο Σανάτ-Κουμάρα ευρίσκεται με τον θεό Άγκνο 
(Πυρ), τα οποία υποδηλώνουν ότι ήταν μία σημαντική οντότης 
στον αρχαίον Ινδουισμό 
 
31. Ο Ναράντα  είναι ένας βεδικός σοφός, διάσημος στις ινδικές 
παραδόσεις ως ταξιδευτής μουσικός και αφηγητής, που 
μεταφέρει ειδήσεις και διαφωτιστική σοφία. Εμφανίζεται σε πολλά 
ινδικά κείμενα, ιδίως στην Μαχαμπαράτα και την Ραμαγιάνα, αλλά 
και στις μυθολογίες των Πουράνας. Παρουσιάζεται ως σοφός με 
βαθυτάτη αφοσίωση στον Κύριο Βισνού, τον θεό των πολεμιστών 
– Κσατρίγιας και προστάτη της κοσμικής τάξεως. 
 
32. «Αλβιγινοί» ή «Καθαροί» ήταν το όνομα που εδόθη σε μια 
θρησκευτική αίρεση με χριστιανικές ρίζες, η οποία εβασίζετο σε 
στοιχεία που προήρχοντο από τον γνωστικισμό. Ενεφανίσθησαν 
αρχικώς σε μία περιοχή της νοτιοανατολικής Γαλλίας κοντά στην 
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Τουλούζ (στην κώμη Albi εξ ού και το όνομα Αλβιγινοί) και 
εικάζεται ότι ήταν φυσική συνέχεια της αιρέσεως των Βυζαντινών 
Παυλικιανών της Αρμενίας και των Βογομίλων της Βουλγαρίας, 
όπως επίσης φαίνεται σαφώς ότι επηρεάσθηκαν και από τον 
περσικό Μανιχαϊσμό. Αυταπεκαλούντο «Καλοί Άνθρωποι» 
(«Bons Hommes») ή «Καλοί Χριστιανοί». 

Οι «Καθαροί» δεν απετέλουν αιρετική θρησκεία, αλλά ήσαν 
θρηκευόμενο φιλοσοφικό κίνημα, που (κυρίως) επρέσβευε και 
διέδιδε, πως ο θεός των Εβραίων δεν είναι ο καλός Θεός που 
έστειλε τον Ιησού Χριστό στον κόσμο μας, αλλά αντιθέτως είναι ο 
Σατανάς. Μάλιστα έλεγαν, πως ο Σατανάς υπηρετεί κάποια 
δύναμη που αντιμάχεται τον «Δημιουργό των Πάντων», ο οποίος 
έστειλε τον Χριστό να μας αφυπνίσει. Δεν εδέχοντο όπως η 
Ορθόδοξη και η Καθολική εκκλησία ως ιερά τα εβραϊκά κείμενα, 
τα οποία μάλιστα εθεωρούσαν στην πλειοψηφία τους ως μιαρά, 
αφού μιλούν για τον Γιαχβέ - Σατανά. Ονόμαζαν τον θεό των 
εβραϊκών κειμένων, τον Γιαχβέ, «δημιουργό κάθε κακού, 
αιμοδιψή για πόλεμο, δολοφόνο, φθονερό, αντιφατικό, 
αλλοπρόσαλλο, ανώμαλο με την στάση και τα λόγια του», ενώ 
επιστευαν πως είναι υπαίτιος για την παγίδευσή μας στον υλικό 
αυτό κόσμο, ο οποίος αποτελεί δική του δημιουργία. 
Αποστρέφοντο τα υλικά πράγματα, διότι επίστευαν, όπως είπεν ο 
ίδιος ο Χριστός, (Α’ Ιωάννου. 2,15 μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ 
τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ 
πατρὸς ἐν αὐτῷ.) πως αυτά αποτελούν δημιουργήματα του 
Σατανά Γιαχβέ, την δημιουργίαν του οποίου, όπως έλεγαν, 
περιγράφει πράγματι η εβραϊκή Γένεσις. 

Έδιδαν μεγάλο βάρος στον ασκητισμό, καθώς έτσι επεδείκνυαν 
την αποστροφή τους στον ρυπαρό υλικό κόσμο του Γιαχβέ ενώ η 
μοναδική προσευχή τους ήταν η Κυριακή Προσευχή. Οι 
περισσότεροι εξ αυτών εζούσαν μια φυσιολογική «κατά κόσμον» 
ζωή, με την διαφορά ότι επάσχιζαν  ενώ ήσαν στον κόσμο, να 
μην είναι «εκ του κόσμου», ήτοι να μην συνδέονται με τον υλικό 
αυτό κόσμο του Σατανά. Επίστευαν σε μια λιτή ζωή, με μετάνοια 
και Γνώση, ώστε όταν πεθάνει το σώμα τους στον κόσμον αυτό, 
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να επανέλθουν στον κόσμο του Χριστού. Μερικοί Καθαροί 
ελάμβαναν την ιδιότητα του κληρικού και χειροτονούμενοι διήγαν 
ζωή ασκητική, φέροντες τον τίτλο Perfecti (τέλειοι). Οι επίσκοποί 
τους δεν είχαν καμία ιδιοκτησία. 

Η Εκκλησία ανησύχησε, καθώς οι Καθαροί εκέρδιζαν όλο και 
περισσοτέρους ανθρώπους. Από το 1119 μ.Χ. ο πάπας 
Κάλλιστος Β΄ τους είχε αποκηρύξει. Το 1179, ο πάπας 
Αλέξανδρος ο Γ’ τους αναθεμάτισε και όρισε ότι  όποιος εσκότωνε 
έναν Καθαρό, εκέρδιζε απαλλαγή ποινής επί διετία και ετίθετο 
υπό την προστασία της Εκκλησίας, ωσαν σταυροφόρος που είχε 
πολεμήσει στους «Αγίους Τόπους». 

Με αφορμή μια  δολοφονία ενός παπικού απεσταλμένου από 
έναν Καθαρό, ο πάπας εκήρυξε σταυροφορία εναντίον τους. Η 
πρώτη επιχείρηση της σταυροφορίας υπήρξεν η διαβόητος 
πολιορκία της Μπεζιέ (Ιούλιος 1209 μ.Χ), με επικεφαλής τον αββά 
του Σιτώ, Αρνώ-Αμωρί. Αυτός ερωτηθείς από τους στρατιώτες 
του, πως θα εξεχώριζαν τους καθολικούς από τους αιρετικούς 
εντός της πόλεως ώστε να τους φονεύσουν, απεκρίθη: 
«Σκοτώστε τους όλους και ο Θεός θα αναγνωρίσει τους ιδικούς 
του». Η πόλη ισοπεδώθηκε, οι σταυροφόροι εισέβαλαν στην 
εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής και εξετέλεσαν τους πάντες. 
Όλοι οι κάτοικοι της πόλης ετυφλώθησαν, ηκρωτηριάσθησαν και 
εσφαγιάσθησαν. Εκεί εφονεύθησαν περίπου είκοσι χιλιάδες 
άνθρωποι.  

Ηκολούθησαν και άλλες σφαγές «αιρετικών» Καθαρών σε άλλες 
πόλεις, ώσπου το 1229 έληξε η σταυροφορία με τη συνθήκη των 
Παρισίων. Παρ΄ όλα αυτά, η εκκλησία εσυνέχισε να διώκει τους 
εναπομείναντες, μέσω της Ιεράς Εξετάσεως.Το 1243 μ.Χ 
επολιορκήθη το Μονσεγκύρ, το οποίο ήταν το έσχατο οχυρό των 
Καθαρών. Οι αρχηγοί τους παρεδόθησαν άνευ μάχης και 
εκάησαν στην πυρά. Το 1321 μ.Χ., κατά τους ιστορικούς της 
εποχής, εξοντώθη ο τελευταίος των Καθαρών. Συνολικώς 
εφονεύθησαν για τα πιστεύω τους περί τα 12 εκατομμύρια 
Καθαροί. 
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33. Σχετικώς με το ήθος των Ναϊτών Ιπποτών, ο Άγιος 
Βερνάρδος, Επίσκοπος του Κλαιρβώ, έγραψε στο« Βιβλίον για 
τους Ιππότες του Ναού, στην δόξα της Νέας Ιπποσύνης» 
(κεφάλαιον 4) «Ζουν ανύμφευτοι σε ευχάριστο αδελφότητα, χωρίς 
να τεκνογονούν ή να κατέχουν κάποιο δικό τους πράγμα, 
συμπεριλαμβανομένης και της θελήσεώς τους. Συνήθως δεν 
φορούν φανταχτερά ρούχα. Είναι καλυμμένοι με σκόνη, τα 
πρόσωπά τους είναι καμένα από τον ήλιο, με υπερήφανη και 
σοβαρά εμφάνιση στους οφθαλμούς τους. Όταν προετοιμάζονται 
για μάχη, αυτοί εξοπλίζονται εσωτερικώς με πίστη στο εσωτερικό 
και εξωτερικώς με σίδηρο, χωρίς να φορούν διακεκοσμημένα 
διακριτικά ή να θέτουν όμορφα εφίππια στους ίππους τους. Οι 
μόνες διακοσμήσεις τους είναι τα όπλα τους, τα οποία 
χρησιμοποιούν με γενναιότητα στους μεγίστους κινδύνους, χωρίς 
να φοβούνται τον αριθμό ή τη δύναμη του εχθρού. Εναπέθεσαν 
όλη τους την εμπιστοσύνη στον Κύριο των Στρατιών και, όπως 
είναι πρόθυμοι να καταπονούνται για  Αυτόν, αναζητούν είτε μία 
βεβαία νίκη είτε έναν ιερό και τετιμημένο θάνατο στο πεδίον της 
μάχης » 
 
34. Διεξοδική ανάλυση επ΄αυτού στο βιβλίον του συγγραφέως 
«To μυστήριον του Γκράαλ και η αυτοκρατορική γιβελλινική ιδέα», 
(«Il mistero del Graal - e I' idea imperiale ghibellina» α’ έκδοση 
εκδόσεις Laterza, Μπάρι, 1937).  

35. Το Δισκοπότηρον ως Λίθος: Ο Βόλφραμ αναγνωρίζει σαφώς 
το Δισκοπότηρο ως λίθο: «Ένας λίθος του αγνοτέρου είδους. . . 
που ονομάζεται lapsit exillas. . . Ποτέ δεν υπήρξεν άνθρωπος 
τόσον βαρέως άρρωστος ώστε όταν ιδεί τον λίθο, δεν ημπορεί 
πλέον να αποθάνει . . και εάν θα βλέπει τον λίθο επί  διακόσια 
έτην [η εμφάνισή του] δεν θα αλλάξει ποτέ, εκτός ίσως από το ότι 
η κόμη του θα καταστεί φαιά» (όρα και John Matthews, «The 
Elements of the Grail Tradition» - 1990, σελίδες 52-3). Ο όρος 
exillas lapsit ημπορεί να μεταφρασθεί ως «λίθος εξ ουρανού» ή 
«λίθος από την εξορία» - κάτι το οποίον κάποιοι μελετητές 
πιστεύουν ότι ημπορεί να σημαίνει έναν μετεωρίτη. Αργότερον 
στην ιστορία ο Βόλφραμ λέγει ότι ο λίθος του Γκράαλ είναι 
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ένασμάραγδος που έπεσεν από το στέμμα του Εωσφόρου κατά 
την διάρκεια του κοσμικού πολέμου στον ουρανό. Οι άγγελοι που 
δεν έλαβαν μέρος σε αυτόν τον πόλεμο το μετέφεραν στνη γη, 
όπου παραμένει. Ο ερημίτης Τρεβριτσέντ (Trevrizent) λέγει στον 
Πάρτσιφαλ ότι οι φύλακες του Γκράαλ, οι Templeisen, οι οποίοι 
ζουν στο κάστρο του Γκράαλ, υπάρχουν μόνον χάριν αυτού του 
λίθου. 

36. Τα θέματα του Δισκοπότηρου και των Ναϊτών συγχέονται 
επίσης κατά πολύ με τον Πάρτσιφαλ του Ο Βόλφραμ φον 
Έσενμπαχ  είναι ο μόνος συγγραφεύς μιας  ειδυλλιακής 
αφηγήσεως γιά το Γκράαλ που υπαινίσσεται ότι οι φρουροί του 
Γκράαλ ήσαν Ναΐτες Ιππότες Ιππικοί ιππότες. Η μεσαιωνική 
γερμανική λέξη για τους Ναΐτες ήταν «Tempelherren» - «Κύριοι 
του Ναού», αλλά οι μελετητές γενικώς αναγνωρίζουν ότι ο 
Βόλφραμ ηθέλησε να θεωρηθούν ως Ναΐτες οι   Templeisen του. 
Η μοναδική εστίαση του Πάρτσιφαλ στους Ναΐτες ημπορεί να 
οφείλεται στο ότι τόσον ο Βόλφραμ όσον και ο προστάτης του, ο 
Χέρμαν ο Α’ της Θουριγγίας, είχαν στραφεί  στην Ανατολή. Σε ένα 
προηγούμενο έργο του, το «Willeham», ο Βόλφραμ επιδεικνύει το 
συμπαθητικό ενδιαφέρον για τον μουσουλμανικό πολιτισμό. Ο 
Χέρμαν ο Α’, πιστός υποστηρικτής του ιπποτικού ιδεώδους, 
συμμετείχε και ο ίδιος στην γερμανική σταυροφορία του 1197-98. 
Ήταν επίσης γοητευμένος με την αστρολογία, η οποία εκέρδισε 
μείζονα δημοτικότητα στις  ευρωπαϊκές αυλές του δωδεκάτου 
αιώνος μετά την εισροή από την Ισπανία αραβικών κειμένων σε 
λατινική μετάφραση (όρα και «Love, War and the Grail: Templars, 
Hospitallers and Teutonic Knights in Medieval Epic and 
Romance» της Helen  Nicholson,  σελίς 108). Οι μελετητές 
πιστεύουν ότι το «Όρος της Σωτηρίας» του Βόλφραμ - στο 
οποίον ίσταται το κάστρο του Γκράαλ, όπου ζουν οι Templeisen - 
είναι μια συγκεκαλυμμένη αναφορά στο Όρος Σιών στην 
Ιερουσαλήμ, καθώς οι αρχικοί εννέα Ναΐτες έζησαν εκεί,  στο 
Όρος του Ναού. Ωστόσον, σε αντίθεση με τους Ναΐτες, οι ασπίδες 
των Templeisen φέρουν μία τρυγώνα, ένα σύμβολον ειρήνης και 
όχι ιερού πολέμου. 
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37. Ο Βόλφραμ απεικονίζει τον Πάρτσιφαλ ως σχετιζόμενο με την 
αρθουριανή γραμμή μέσω του πατρός του και με την 
«οικογένεια» του Γκράαλ μέσω της μητρός του. Ο οικογένεια του 
Γκράαλ του Βόλφραμ δεν είναι η αυλική κοινωνία του 
αρθουριανού μύθου, αλλά ένα επιλεγμένο από τον Θεό «όχημα» 
της θείας βουλήσεως για τις παγκόσμιες υποθέσεις, που 
περιλαμβάνει τους Templeisen και άλλους του οποίου σιωπηρώς 
το Γκράαλ επέλεξε να μεταφέρουν την παράδοσή του. Οι 
γυναίκες περιλαμβάνονται επίσης στην οικογέναια του Γκράαλ. 
Παρ’ όλον που ο Βόλφραμ αναφέρει μιαν ιεραρχική αλληλουχία 
διαδοχής του Γκράαλ, θεωρεί επίσης ότι η γραμμή του Αγίου 
Δικσοπότηρου είναι ένα μυστικό που γνωρίζουν μόνον οι άγγελοι. 
Ορισμένοι άνθρωποι έχουν ορισθεί από τον Θεό μέσω του 
Δισκοπότηρου, για να διαφυλάξουν το Δισκοπότηρο γιά τις 
επόμενες γενεές, ώστε να επανασυνδέσουν τον άνθρωπο με τον 
Θεό, δηλαδή «να συνεφέρουν την ερημία». 

Το γαλλικό αρθουριανό ειδύλλιο «Περλεσβώ» (Perlesvaus), του 
πρωίμου δεκάτου τρίτου αιώνος,  γνωστό και ως «Η υψηλή 
ιστορία του Γκράαλ», («Li Hauz Livres du Graal») εξεδόθη από 
έναν κληρικό έχοντα διασυνδέσεις με του Βενεδικτίνους (Bryant). 
Υποτίθεται  ότι είναι η συνέχεια της ημιτελούς αφηγήσεως του 
Χρετιέν ντε Τρουά (Chrétien de Troγes) «Πέρσεβαλ, η Ιστορία του 
Γκράαλ», αλλά έχει αποκληθεί ως η ολιγότερο κανονική 
αρθουριανή ιστορία, λόγω των εντυπωσιακών διαφορών της από 
άλλες εκδόσεις. Επιβιώνει σε τρία χειρόγραφα, δύο θραύσματα 
και σε δύο εκτυπώσεις του 16ου  αιώνος. 

Σε αυτήν την ιστορία, το κάστρο του Γκράαλ ευρίσκεται τόσον στα 
γήινα όσον και στα ουράνια Ιεροσόλυμα - μια ιδέα με προφανείς 
Ναϊτικές συσχετίσεις-. Ο Perlesvaus (Perceval), είναι ένας 
ιππότης του Χριστού, αν και δεν είναι σαφως Ναΐτης. Ταξιδεύει 
στο εξωτερικό σε μία νήσο, όπου επισκέπτεται το «Κάστρο των 
Τεσσάρων Κεράτων». Εδώ συναντά τριάντα τρεις άνδρες με 
λευκούς χιτώνες φέροντες ερυθρούς σταυρούς στα στήθη τους, 
όπως το φόρεμα των μεσαιωνικών Ναϊτών. Η ιδική του ασπίς 
καλυπτεται από έναν ερυθρό σταυρό με χρυσό περίγυρο, 
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παρομοία αλλά όχι πανομοιότυπος με την ιστορικήν ασπίδα των 
Ναϊτών. Ο Perlesvaus υπογραμμίζει όλη την ιδέα του πολέμου 
ενάντια στους απίστους αντικατοπτρίζων την κρατούσα 
πεποίθηση  στις Σταυροφορίες, κατά τις οποίες οι Ναΐτες είχαν 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αναφέρει τον Αρθούρο και τις 
προσπάθειες των ιπποτών του να επιβάλλουν τον Νέο Νόμο του 
Χριστιανισμού αντί του Παλαιού Νόμου. Οι ιππότες του 
Αρθούρου προβάλλονται συλλογικώς ως ένα βασίλειον, όχι ως 
άτομα με τις ιδικές τους αναζητήσεις. Αυτό ομοιάζει με το ήθος το 
υποκείμενο στο Τάγμα των Ναϊτών, όπου η πρόθεση της ομάδος 
υπήρξεν σημαντικοτέρα της προσωπικής αναζητήσεως ενός 
ατόμου. 

38. (Αγίου) Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος, «De civitate Dei », 
(«Περί της Πολιτείας του Θεού») 19.7  
 
39. Τερτυλλιανού, «De Corona Militis» («Περί του στρατιωτικού 

στεφάνου»), 11.  
 
Ο Κόϊντος Σεπτίμιος Φλώρης Τερτυλλιανός (Quintus Septimius 
Florens Tertullianus / 155 - 240 μ.X.) ήταν Χριστιανός 
πρεσβύτερος και πολυγραφότατος συγγραφεύς. Ονομάζεται 
επίσης «Πατήρ της λατινικής (λατινοφώνου) Εκκλησίας». Υπήρξεν 
σφοδρότατος πολέμιος των χριστιανικών αιρέσεων, και ιδιαιτέρως 
του γνωστικισμού. Αργότερον όμως κατέστη υποστηρικτής του 
Μοντανού, ενός Φρυγίου εκστατικού προφήτη και έθεσεν εαυτόν 
εκτός του επισήμου εκκλησιαστικού δόγματος. 

40.  Ο Άγιος Μαξιμιλιανός εκλήθη να στρατευθεί στον Ρωμαϊκό 
στρατό, στην ηλικία των 21 ετών. Εξεδήλωσε τις αντιρρήσεις του 
και τον οδήγησαν στον ανθύπατο της Καρχηδόνος Δίωνα Κάσσιο 
για να τον δικάσει. Ακολούθησε ο διάσημος μεταξύ τους 
διάλογος:  

Μαξιμιλιανός: «Δεν ημπορώ να υπηρετήσω. Δεν ημπορώ 
να κάνω κακό. Δεν θα είμαι ένας στρατιώτης αυτού του 
κόσμου. Είμαι ένας στρατιώτης του Χριστού».  
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Δίων: «Η ασέβειά σου σε οδηγεί να αρνείσαι τον στρατό 
και πρέπει να τιμωρηθείς, ως προειδοποίηση για τους 
άλλους». 

Αμέσως μετά ο Άγιος Μαξιμιλιανός  οδηγήθηκε στην εκτέλεση. Η 
μνήμη του εορτάζεται στις 12 Μαρτίου. 

41.Ο Ιωάννης του Σαλίσμπουρυ (1120-1180), ο οποίος 
περιγράφει τον εαυτόν του ως Johannes Parvus («Ιωάννης ο 
Μικρός»), ήταν συγγραφεύς, εκπαιδευτικός, διπλωμάτης και 
επίσκοπος της Σαρτρ που εγεννήθη στο Σαλίσμπουρυ. Τα έργα 
του υπήρξαν εξαίρετα γιά την κατάδειξη της λογίου και της 
επιστημονικής παιδείας του 12ου  αιώνος στην Δυτικήν Ευρώπη. 
Παρόλον που ήταν πολύ έμπειρος στην χρήση της νέας λογικής 
και της διαλεκτικής ρητορικής του πανεπιστημίου, οι απόψεις του 
αποκαλύπτουν επίσης μιαν όντως καλλιεργημένη νοημοσύνη με 
επάρκεια και στις πρακτικές υποθέσεις, αντιτιθεμένη στα άκρα 
τόσο του νομιναλισμού όσον και του ρεαλισμού της εποχής με 
μιαν εξόχως  πρακτική κοινή λογική. Το δόγμα του είναι ένα είδος 
χρησιμοκρατίας, με ισχυρά κλίση προς την ωφελιμιστική πλευρά 
του τροποποιημένου «λογίου σκεπτικισμού» του Κικέρωνος, για 
τον οποίον έθρεφε απεριόριστον θαυμασμό και του οποίου το 
ύφος εμιμήθη. Η άποψή του ότι ο σκοπός της εκπαιδεύσεως ήταν 
μάλλον ηθικός και όχι απλώς διανοητικός, κατέστη ένα από τα 
βασικά εκπαιδευτικά δόγματα του δυτικού πολιτισμού, όμως η 
επιρροή του ευρίσκεται όχι στους αμέσως συγχρόνους του, αλλά 
στην ιδία την συγκρότηση της κοσμοθεωρήσεως του 
Αναγεννησιακού ανθρωπισμού. 

Από τους Έλληνες συγγραφείς φαίνεται ότι δεν εγνώριζε τίποτα 
από άμεσο ανάγνωσή τους και ελάχιστα εγνώριζε από τις 
μεταφράσεις τους. Όμως ήταν ένας από τους καλυτέρους 
λατινιστές της εποχής του. Ο «Τίμαιος» του Πλάτωνος (στην 
λατινική εκδοχή του Χαλκιδίου) του ήταν πλήρως γνωστός, όπως 
στους συγχρόνους του και στους προκατόχους του, πιθανότατα 
δε είχεν επίσης πρόσβαση στις μεταφράσεις του «Φαίδωνος» και 
του «Μένωνος». Από τα έργα του Αριστοτέλους κατείχε ολόκληρο 
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το Όργανον λατινιστί. Συνεπώς ημπορεί να θεωρηθεί ως ένας 
από τους αξιοσημειώτους μεσαιωνικούς συγγραφείς στους 
οποίους ήταν εν πολλοίς γνωστόν το σύνολον της αρχαίας 
γνώσεως.  
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