ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΙΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΘΟΛΟΣ

Τό χρυσό δακτυλίδι µέ παράσταση ἐγγεγλυµένης σφραγίδας ἦταν, ἤ εἶναι, γνωστό µέ τήν
ἐπωνυµία «τοῦ Βερολίνου», ἐπειδή ἀποτελοῦσε ἔκθεµα τοῦ ἐκεῖ µουσείου.
Οἱ συνθῆκες ἐξαγωγῆς στό ἐξωτερικό παραµένουν ἄγνωστες…
[λέγεται ὅτι εὑρέθει εἰς τᾶς Μυκήνας, ἀλλά ὁ ἀκριβής τόπος εὑρέσεώς του παραµένει
ἀβέβαιος, ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Γ. Μυλωνά, σέλ. 33].
Ἀργότερα ἔγινε ἀποδεκτό ὅτι βρέθηκε στόν λακκοειδή τάφο τῶν Μυκηνῶν, ἀριθ. 91
Σήµερα ἐκτίθεται στήν αἴθουσα Μυκηναϊκών θησαυρῶν τοῦ Ἐθνικοῦ µας Μουσείου.
Ἡ µελέτη ὠδήγησε στήν πρόταση πώς στό ἔκτυπο εἰκονίζεται σκηνή Βακχείας.
Ἐπίσης στό προκείµενο ἐντοπίσθηκαν ἀπαραγνώριστα στοιχεῖα πού ὑποδηλώνουν τήν
καταγωγή τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Ναοῦ.
Στό ἀριστερά σύµπλεγµα, πού εἶναι καί τό σπουδαιότερο, εἰκονίζεται ἕνας γονυκλινής
Θυρσοτινάκτης.
Τό φυτό ἑρµηνεύτηκε καί ἐδῶ ὡς Κισσός. Ἕνας σέ ὑπερµεγένθυνση παριστάµενος
πεντακόρυµβος Κισσός.
Σαφέστερα µιά ταξιανθία πέντε κορύµβων Κισσοῦ. Ἡ προσεκτική παρατήρηση δείχνει ὅτι τό
φυτό ἑδράζεται σέ ἕνα εἶδος βάσης ἔντεχνα ἀποδιδόµενης ὡς στρογγυλῆς.
Εὐκρινέστερα ἀναγνωρίζεται σέ µία ὅµοια «κατασκευή», πού εἶναι φιλοτεχνηµένη στό
Μινωικόo δακτυλίδι τοῦ Μίνωα. Ἡ ἐν λόγῳ στρογγυλή βάση ἀποτελεῖται ἀπό δυό ἐπάλληλα
ἐπίπεδα ἤ ἔστω ἕνα διπλό, δίχειλο ἐπίπεδο, πού θά µποροῦσε νά ὀνοµασθεῖ Ἄβαξ.
Πραγµατικά µοιάζει µέ ἕνα διπλό ἄβακα ἤ διπλό χεῖλος, πού µάλιστα διαχωρίζεται στό µέσον
ἀπό ἐµφανῆ σκοτία.

Τό χρυσό δακτυλίδι ἀπό τόν τάφο 91 τῶν Μυκηνῶν, ὅπου εἰκονίζονται δυό γυναῖκες σέ ὑπαίθριο ἱερό μέ
κτιστό βωμό, ἐνῶ στήν κορυφή φαίνεται ἡ ὑποτιθέμενη ἀναβλύζουσα κρήνη κατά τήν ἑρμηνεία Ἔβανς.

Εἶναι ἀρκετά σοβαρό, ὥστε νά περάση ἀπαρατήρητο ὅτι ἕνα διπλό χεῖλος σχηµάτιζε καί τό
στόµιο τοῦ ἀγγείου στό πρῶτο δακτυλίδι ἀλλά καί στό προηγούµενο µέ παράσταση
Εὐθάλειας καί Αὔξησης Νέου Κισσοῦ.

Τό παράδοξο παράλληλο, πού ἄλλωστε εἶναι κοινό γνώρισµα ὅλων τῶν παραστάσεων, δέν
εἶναι ὅσο τυχαῖο φαίνεται.
Ὁ ἄβακας θά ἦταν δυνατό νά ὀνοµασθῆ κυριολεκτικά ἐπιστύλιον, µέ τήν προυπόθεση ὅτι τά
κάθετα στηρίγµατα πάνω στά ὁποῖα ἐρείδεται γίνουν δεκτά ὡς στύλοι, κίονες.
Ἡ ὅλη κατασκευή ἑδράζεται πάνω σέ µιά εὐθυντηρία, ἀπό ἀπροσδιόριστο ὑλικό.
Ὁ χῶρος ἀνάµεσα στούς στύλους εἰκονίζεται ἀµαυρότερος.
∆ιαπίστωση πού ὁδηγεῖ στήν ἐκτίµηση πού οὐσιαστικά πρόκειται περί τετραγώνου
ἀρχιτεκτονικοῦ κυβικοῦ ὄγκου.
Τό προτεινόµενο πιστοποιεῖται ἀπό τήν ὑποθετική γεωµετρική ἀναπαραγωγή τοῦ ὅλου
σχήµατος, τό ὁποῖο ὁπωσδήποτε ἔχει ὄγκο, διαφορετικά ἡ ὕπαρξη ἐκεῖ τοῦ φυτοῦ θά ἦταν
ἀδύνατη.
Θά ἔµοιαζε σάν νά στηρίζεται σέ κόγχη ἤ σέ ὄρθιο ἐπίπεδο.
Πρέπει λοιπόν, νά γίνει δεκτό, ὅτι ἡ κατασκευή ἔχει βάθος ἀνάλογο µέ ἐκεῖνο τῆς πρόσοψης.
Ἔτσι τό παραγόµενο σχῆµα σέ προοπτική παρουσιάζεται ὡς οἰκοδόµηµα, τό ὁποῖο στήν
ναοδοµία εἶναι γνωστό ὡς Ναός πρόστυλος ἤ ἀµφιπρόστυλος.
Ἡ ὅλη ὑπόθεση ἐπιβεβαιώνεται σέ µεγάλο βαθµό, ἀπό τήν συνέχεια τῶν παρεµφερῶν
στοιχείων, καί ὄχι µόνον ἀπό τήν «ἐπήρεια τοῦ προσδοκώµενου»
Ὁ ἐν λόγο ἀµαυρότερος χῶρος εἶναι ἕνας βέβαιος σῆκος, ἀφοῦ ἐκεῖ ἐµφανῶς ἀναγνωρίζεται
ἕνα πρότυπο πρόσωπο τοῦ ἀνεικονικοῦ ἀκόµη ἀνθρωπόµορφου Θεοῦ.
Ἕνας εὐµεγέθης φυτικός καυλός, ὑπόσταση καί ἐκδοχή τοῦ Θεοῦ ∆ιόνυσου, πού ἀργότερα
ἦταν γνωστός ὡς ∆ιόνυσος Καυλός, ἤ Ὀρθάνης.
Ὅτι πρόκειται γιά τό ἀρχικό φυτολογικό πρόσωπο τοῦ ∆ιονύσου ἐπιβεβαιώνεται
ἀσφαλέστατα. Ἡ βάση στήν ὁποία στηρίζεται ὁ καυλός ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα σχῆµα φύλλων
σέ ἐξακτίνωση.
Στό σηµεῖο, λοιπόν αὐτό, εἶναι ἀρκετό νά παρατηρηθεῖ µία ζωγραφιά πάνω σέ ἕνα
«Ληναικό Ἀγγεῖο», πού εἰκονίζει τόν ∆ιόνυσο Στύλο τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς.
Γιά ἄλλη µιά φορᾶ τά κωµικά δρώµενα, τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀριστοφάνη, πηγαίνουν χίλια χρόνια
πίσω.
Τά ἁλυσιδωτά συµπεράσµατα ὁδηγοῦν στήν γενεσιουργό αἰτία ἀλλά καί τό ὠφελιµίστικο
ἀποτέλεσµα τοῦ ἔθους, τῆς συνήθειας, τῆς καθιέρωσης νά τοποθετῆται µέσα στόν σῆκο τό
εἰδωλικό ἄγαλµα, ὡς ὑπόσταση καί παρουσία τῆς ὅποιας Θεότητας.
Μιά ἀντίληψη καί πρακτική πού ἐπεκράτησε διαχρονικά σέ ὅλες τίς θρησκεῖες, ἀνεξάρτητα
ἀπό ἐποχή. Ἀπό τίς Ἰσχυρότερες ἑρµηνεῖες τοῦ σηκοῦ εἶναι καί ἡ Φάτνη.
Σέ ἕναν τέτοιο τόπο, ἀκολουθώντας τά δεδοµένα τῆς λατρείας τοῦ ἀρχικοῦ Ἑλληνικοῦ
θνήσκοντος Θεοῦ, τελεῖται καί ἡ σύγχρονη ὅµοια λατρεία µέ ἀρχαιὀτατη θρησκευτική
παράδοση.
Ἄν τό τοπίο ἐξακολουθεῖ νά παραµένει ὀµιχλῶδες, ἡ αἰτία ἀσφαλῶς δέν βαρύνει τά δεδοµένα
καί τά δικαιολογητικά ἀντικείµενα…
Ἡ σηµερινή Ἁγία τράπεζα δέν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπό ἕνα κοῖλο δοχεῖο, ὅπου
µέσα ὑπάρχουν ὀστά. Ἐκεῖ µέσα βρίσκεται φυτεµένος καί ἀπό ἐκεῖ ὀρθώνεται ὁ πολλά
σηµαίνων Σταυρός. Τό συµβολικό πιά ξύλο τῆς Ζωῆς, ὑπόσταση τοῦ διαχρονικοῦ,
ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Ἱεροῦ ∆ένδρου…. Μία σύγχρονη σείσις ἕνα τίναγµα ἐπισυµβαίνει
ἐκεῖ κατά τήν τέλεση τοῦ ἀντίστοιχου Τυπικοῦ.
Στό σηµεῖο αὐτό θά πρέπει νά ὑπογραµµισθεῖ ἰδιαίτερα ὅτι «ἡ στρογγυλή Μυκηναϊκή
κατασκευή», πού µεταφέρει τό σφράγισµα, εἶναι τό ἀρχέτυπο τοῦ ἀργότερα διαιωιζόµενου
στά µεγαλύτερα ἀρχαιοελληνικά θρησκευτικά Ἱερά, ἄγνωστου καί αἰνιγµατικοῦ κατά τήν
χρήση Θόλου.
Πολύ γνωστές Θόλοι εἶναι αὐτή τῆς Ἐπιδαύρου καί ἡ πασίγνωστη «Ροτόντα» τῶν ∆ελφῶν».

Ὅτι πρόκεινται τά ἴδια οἰκοδοµήµατα σέ νέα Ἔκδοση πιστοποιεῖται ἀπό τήν «ἀφήγηση τοῦ
Τυπικοῦ» πάνω στό ψυχρό µάρµαρο. Ὁ Θόλος ἤ ἡ Θόλος, λοιπόν, εἶναι ἕνα µυστηριῶδες γιά
τούς σηµερινούς ἐρευνητές οἰκοδόµηµα, τό ὁποῖο κατά τήν ἀρχαιότητα ἦταν ὁ εἰδικός Τόπος,
ὅπου λάµβαιναν χώρα οἱ µυστηριακές Στέψεις τῶν Ἱερέων καί τῶν Βασιλέων.
Ζωηρό ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ µαρµάρινες σταγόνες τοῦ Ἐπιστυλίου.
Τά µικρά σφαιρικά ἐγγεγλυµµένα τεκτονήµατα δέν ἦταν τίποτα περισσότερο ἤ λιγώτερο ἀπό
τήν «ἀνάµνηση» τῆς Μυκηναϊκής καταρροῆς τῶν προιόντων τοῦ φυσικοῦ ἄνθους, κατά τήν
τελετή τῆς Θυρσοτίναξης. Οἱ σταγόνες, φιλοτεχνηµένες πάνω στό ἀρχιτεκτονικό µέλος τῆς
Θόλου ἀλλά καί τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ Ναοῦ, πού εὔστοχα ἔχει ὀνοµασθεῖ πρόµοχθος, εἶναι
κυριολεκτικά σταγόνες τοῦ πρώτου µόχθου κατά τήν διαδικασία τῆς Μύησης.
(ἡ ἀναζήτηση καί γνωριµία τοῦ ὄρου πρόµοχθος σέ ἕνα ἐπεξηγηµατικό λεξικό, τό
ἐπιβεβαιώνει κατά τόν ἀψευδέστερο τρόπο).
Μετά τήν κατά κάποιον τρόπο ἐπανεξακρίβωση τῶν πρότυπων στοιχείων πού «µελλοντικά»
θά ἐπιδράσουν στίς θρησκευτικές συντεταγµένες καί τίς µεταφορές στήν ἀρχιτεκτονική
ἰδιορρυθµία τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ Ναοῦ, στό προσκήνιο ἔρχεται ἕνας γνήσιος Μυκηναϊκός
Βακχευτής.

Ἡ λατρεία περιστρεφόταν γύρω ἀπό τίς ὠφελιµιστικές ἰδιότητες τῆς Ἐµπειρίας τοῦ Τοπίου, τοῦ
τόπου µέ τήν θρησκευτική χρήση, ὁ ὁποῖος ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς µορφῆς καί ἐξαιρετικῆς θέση του,
ὠνοµαζόταν Ἱερός Τόπος.
Ἦταν ἀποκλειστικά ἡ ἰδιοµορφία τοῦ ἰδιαίτερου χώρου, πού ἐκµαίευε τό ὅποιο δρώµενο, τήν ὅποια
Θρησκευτική Ἀκολουθία.
Ἡ ἐντυπωσιακή πληθώρα τῶν Ἑλληνικῶν Ἱερῶν δέν ἀφήνει καµία ἀµφιβολία. Στό κάθε ἐπώνυµο
Ἱερό, διαδραµατιζόταν καί µία διαφορετική τελετή. Αὐτό ἀκριβῶς τό φαινόµενο ἦταν ἡ ἀρχαία
Ἑλληνική Θρησκεία.
Ἀπό τίς µαρτυρηµένες ἐπισκέψεις ἐπιφανῶν ὅπως ὁ Ἀπολλώνιος ὁ Τυανεύς, σέ µιά σειρά
διαφορετικῶν κατά τόπους Ἱερῶν καταδείχνεται ἡ συνεχῶς προστιθέµενη µύηση, ἡ ὁποία δέν
βελτίωνε ἁπλῶς τοῦ µυούµενο, ἀλλά κατά κοινή ὁµολογία τόν καθιστοῦσε ὄλβιο, ἐκεῖνες οἱ µυήσεις
ἤσαν ἐπιδίωξη τελείωσης, ἐνῶ σήµερα ἀποτελοῦν ἀπαγόρευση.
Ἀπό τήν ἐκτενέστερη ἔρευνα τοῦ ἄγνωστου δρώµενου τῆς Θυρσοτίναξης, ἔτσι ὅπως αὐτό
εἰκονίζεται σέ ἀρκετές σφραγιστικές παραστάσεις, πάνω στήν σφενδόνη δαχτυλιδιῶν τά ὁποία
προέρχονταν ἀπό τόν µινω – µυκηναϊκό Κόσµο, τρία δαχτυλίδια µέ παραστάσεις Θυρσοτίναξης
εἶχαν ἀποτελέσει ἀντικείµενο ἔρευνας.

Ο ΘΥΡΣΟΤΙΝΑΚΤΗΣ

Ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο ἔχει φιλοτεχνηθῆ εἰκαστικά δέν φθάνει βέβαια τήν καλλιτεχνική
δεινότητα τοῦ «Λάκωνα», ἀλλά ὡστόσο ἐκεῖ πού πρέπει νά ὑπογραµµισθῆ τό σηµαινόµενο
ἀποδίδεται εὔστοχα καί µέ εὐκρίνεια περισσή. ∆υστυχῶς ἀπό τούς ἐντεταλµένους καί τούς
ἐπαγγελµατίες τοῦ εἴδους δέν ἀναγνωρίσθηκε ποτέ. Φθάνει, λοιπόν, µία προσεκτική µατιά
στό πρόσωπο αὐτοῦ τοῦ «µέ ἀφύσικη στάση κεφαλιοῦ» γιά νά διακριθῆ ἀπόλυτα τό
ἀποτέλεσµα τῆς κατάστασης κώµατος, τῆς περίφηµης Κωµωδίας πού εἶναι ἁπλά ἤ φυσική
συνέπεια τῆς σείσης τοῦ ἀνθισµένου κισσοῦ.

Ὁ θυρσοτινάκτης βρίσκεται ἤδη σέ κῶµα, κωµάζει. Ὑπάρχει µία ἔντεχνη λεπτοµέρεια πού
τό ὑπογραµµίζει. Εἶναι τό µισόκλειστο,σχεδόν κλειστό µάτι του. Ἡ ἐπιβεβαίωση ἔρχεται µέ
τήν παρατήρηση τοῦ µατιοῦ τοῦ ὀφθαλµοῦ τῆς κεντρικῆς γυναικείας µορφῆς. Τό µάτι τῆς
εἶναι ὀρθάνοιχτο ἀφοῦ ἀσφαλῶς δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τόν κωµατοφόρο κισσό.
Περισσότερο ἐπιβαρυντικό στήν ἀπόδειξη εἶναι τό ὅµοιο βλέµµα τῆς δεξιά εἰκονιζόµενης
γυναικείας µορφῆς, πού εἶναι ὁ ἄλλος πόλος τοῦ ζεύγους τῶν κωµαζόντων ὀρχηστῶν.
Ὁ γάµβρος καί ἡ νύµφη, ὡς συλλειτουργικά πρόσωπα στό δρώµενο τῆς κωµωδίας τῆς
ἀπαραίτητα συνδεδεµένης µέ τόν Ἱερό Γάµο, εἰκονίζονται σαφέστατα σέ κατάσταση
κώµατος.
Εἰκονίζονται σέ κατάσταση χαύνωσης. Μιά χαύνωση πού πάντοτε εἶναι ἀποτέλεσµα τῆς εὖὠδίας κάποιου ἀνθισµένου φυτοῦ.
Ἡ Σαπφώ γίνεται πολύ διδακτική:
«ἀµφί δ’ ὕδωρ
ψυχρόν κελάδει δι’ ὕσδων
µαλίνων, αἰθύσσοµενων δέ φύλλων
κῶµα κατάρρει».
[κι ὁλόγυρα νερό ψηλάθε
κρούσταλλο κελαηδεῖ µεσ’ ἀπ’ τούς κλώνους
τῆς µηλιᾶς, καί τά φύλλα ὡς σιγοσείουνται
µιά χαύνωση κυλάει].
Ἀπόδ. Π.Λεκατσά
Πόσο περισσότερο παραστατικά θά ἦταν δυνατό νά σηµειώση ὁ σφραγιδογλύπτης τήν
περιβόητη σκηνή τῆς Κωµωδίας;
Τό ἀνάστροφο κεφάλι τοῦ θυρσοτινάκτη ἐκτελεῖ ὑπαγορευµένη κίνηση ἀσφαλῶς
προστατευτική, ἀφοῦ ἔτσι ἀποφεύγεται ἡ «ἐνατένιση τῆς λάµψης».
Ἡ ἐνατένιση τοῦ Θάµβους πού προκαλεῖται ἀπό τό διάθερµο φυτολογικό πρόσωπο τοῦ
Θεοῦ. Στά σωζόµενα ἀποσπάσµατα ἀπό τό διθύραµβο τοῦ Πίνδαρου ἀλλά καί τοῦ
Πρατίνα ἡ συνολική στάση τοῦ Θυρσοτινάκτη, τόσο τοῦ αὐχένα ὅσο καί τοῦ ποδιοῦ
περιγράφεται µέ λεπτοµέρεια. Ἄλλωστε ἡ κάµψη τοῦ αὐχένος διαιωνίζεται καί στό
σύγχρονο θρησκευτικό δρώµενο.
«Κύπτοντες τούς ἑαυτῶν αὐχένας …τᾶς κεφαλάς ἠµῶν τῷ Κυρίῳ (κορύµβω) κλίνοµεν».
Λειτουργία Μέγ. Βασιλείου.
Πολύ διδακτικό καί ἕνα ἀπόσπασµα ἀπό τίς Βάκχες, 184:
«Ποί δεῖ χορεύειν;
Ποί καθιστάναι πόδα καί κρατᾶ σεῖσαι πολιόν;»
[Ποῦ θά πᾶµε τώρα χορούς νά στήσουµε; Καί ποῦ τά βήµατά µας θά σύρουµε;
Καί τήν ἀσπρόµαλλή µας κόµη ποῦ θ’ ἀνεµίσουµε;]
Μέ ἐπίσης ἰδιαίτερη σηµασία θά πρέπει νά σηµειωθεῖ καί τό περιλαίµιον τοῦ Βακχευτή.
Μέ τήν ἁπλούστερη καί δεδοµένη ἄλλωστε ἐρωτική διάθεση τοῦ περιδέραιου (Ἀριστοτέλους
Ἠθικά Νικοµάχεια, 1099, ἅ.16), πού εὔστοχα ὠνόµαζαν περίαπτον ἀλλά καί ἐπίπλαστρον.
Στήν περίπτωση µάλιστα πού εἶναι ἀπό ἤλεκτρον, τά συµπεράσµατα φτάνουν σέ ὅρια
φαντασίας.
Τό γιατί θά ἐννοηθῆ στήν συνέχεια…
∆έν θά πρέπει νά διαφεύγει ὅτι ἀπό τόν αὐχένα κατεβαίνει ἡ ἐρεθισµένη κεντρική
χηµειοηλεκτροµαγνητική δέσµη, ἡ ὁποία συντελεῖ στήν ἐσφύδωση τοῦ Φαλλοῦ.
Βεβαίως µέ αὐτήν τήν τελευταία ἐπισήµανση θά ἔπρεπε νά ἀναγνωρισθεῖ στόν ὀρχηστή καί ἡ
ἀπαραίτητη ὕπαρξη Φαλλοῦ. Ἡ ἔλλειψη αὐτοῦ ἀκριβῶς τοῦ µέλους ἐγείρει εὔλογα
ἐρωτηµατικά, ἀφοῦ στά ἄλλα δυό δακτυλίδια, δηλαδή τοῦ Βαφείου πού ἤδη ἐξετάσθηκε, καί

τῶν Ἀχαρνῶν, ἡ ἑρµηνεία τοῦ ὁποίου ἕπεται, οἱ Θυρσοτινάκτες διακρίνονται µέ ἔκδηλα τά
γεννητικά τους ὄργανα.
Φαινόµενο πού προφανῶς πείθει ὅτι ἕνα εἶδος ἐρωτικοῦ ἀποτελέσµατος, σαφέστερα µιά
ἐκσπερµάτωση, εἶναι πολύ πιθανό νά συµβεῖ.
Στόν Θυρσοτινάκτη πού τώρα ἐξετάζεται, ἡ ἀπεικόνιση Φαλλοῦ καί ὄρχεων ἐλλείπει.
Ἀντί τῶν ὀργάνων, ἔχουν σηµειωθεῖ ἐκεῖ τρεῖς ὁριζόντιες χαραγµατιές.
Μέ δεδοµένο ὅτι ἡ τελετουργική Θυρσοτίναξη προυπέθετε τήν σύγχρονη σύµπραξη τοῦ
Φαλλοῦ, δείχνει λογικό µέ τίς τρεῖς χαραγµατιές νά ἀποδόθηκε τό πασίγνωστο γιά τήν
Μυκηναϊκή θρησκευτική κοινωνία ἔργο καί ἀποτέλεσµα.
Μιά ἐκσπερµάτωση γονιµικού ὑγροῦ. Ἕνας ἀληθινός Θρίαµβος.
Ἡ πρόταση αὐτή θά ἰσχυροποιηθῆ κατά τήν ἐξέταση τῆς πράξης πού φέρεται ὅτι
πραγµατοποιεῖ ἡ Νύµφη. Τό διδακτικώτερο ὅµως ἀπό ὅλα ὅσα µεταφέρει ἡ ἐκπληκτική αὐτή
σφραγιστική παράσταση εἶναι ἡ φανερή µαρτυρία Βακχείας.
Ἡ σφραγίδα εἶναι µία εἰκόνα Βακχείας.

Καί νά πώς:
Τό φυτό παρατηρεῖται ὅτι ἐξέρχεται ἀπό ἕναν ἄβακα. Ἐπίσης διακρίνεται ὅτι σείεται ἤ
τινάζεται. Μιά καταρροή ἀνθῶν, ἕνα κυριολεκτικό χεύµα ἀπό τόν ἄβακα, δέν εἶναι ἄλλο,
ἀναµφίβολα, ἀπό µία πράξη πού φανερώνεται ἀπό τούς ὀνοµατολογικούς ὅρους.
Τό τίναγµα τοῦ κισσοῦ ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα ἕνα βάκ – χεύµα.
Οἱ ὄροι καί ἡ σηµασία τούς γίνονται ἀφοπλιστικά ἁπλοί καί κατανοητοί.
Ὅλο τό νόηµα, πού συγχρόνως εἶναι τό κλειδί τῆς ὑπόθεσης, συγκεντρώνεται στήν
γραµµατική, φθογγική, καί ἰδεογραφική ἤ σχηµαταγραφική ἀνάλυση τῆς πράξης.
Ἄλλωστε ὁ ἄβαξ, ὁ ἄβακας ὡς ἀρχιτεκτονικό µέλος ἐξυπηρετεῖ ὅλα τά θρησκευτικά Τυπικά,
ἀπό τόν Μυκηναϊκό ναῖσκο πού τώρα ἐξετάζεται, ἑώς τήν σηµερινή Ἁγία Τράπεζα, ἤ λίθινη
πλάξ τῆς ὁποίας εἶναι ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνικός ἄβαξ.
Ἤδη, λοιπόν, ἀγγίζεται µέ τήν δυνατότερη ἀσφάλεια µία πρότυπη Τελετουργία Βακχείας,
Βακχεύµατος.
Ἐξειδικευµένα διαφορετικῆς ἀπό τόν διθύραµβο, πού φανέρωσε τό δακτυλίδι τοῦ Βαφείου.
Ἄν ἡ ὑπόθεση µετέχει ὀρθότητας, ἡ σηµειολογία τῶν παραστάσεων στά δυό αὐτά δακτυλίδια
πρέπει νά θεωρῆται ἀπό τίς σπουδαιότερες θρησκευτικές µαρτυρίες, ὄχι µόνον τῆς
Μυκηναϊκής Θρησκείας, ἀλλά µιᾶς Θρησκείας τοῦ Ἑλληνικοῦ Χώρου ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Η ΝΥΜΦΗ

Στό δεξί τµῆµα ἔχει σκαλιστεῖ µία ἐξ’ ἴσου διδακτική σκηνή.
Στό προσκήνιο ἔρχεται τό δεύτερο πρόσωπο τοῦ ζεύγους τῶν µελλόνυµφων, ἡ νύµφη, ἡ
ὁποία εἶναι σκυµµένη πάνω ἀπό µία τριποδική κατασκευή. Καί αὐτή µέ διπλό χεῖλος.
Ἔγινε ἡ πρόταση πώς εἰκονίζεται ἕνα γνωστό Μυκηναϊκό εἶδος τραπέζης, πού ὠνοµαζόταν
µάγις. Ἀκριβῶς πρόκειται µία τριποδική ὠττόεσα τράπεζα. Πάνω τῆς βρίσκεται σκυµµένη ἡ
νήµφη, πού ἄν κριθῆ ἀπό τήν στάση τοῦ σώµατός της, καί ἀπό τό ἀνέµισµα τῶν µαλλιῶν, σέ

κάτι ἰδιαίτερο δείχνει νά καταγίνεται. Μιά ἀλληλουχία ὅρων, πού προκύπτουν ἀπό τήν
γενική φαινοµενολογία, ἀπέδωσε τό ἑξῆς.
Ἡ νύµφη θυηλεῖται.
Τό θυήληµα εἶναι µία πρώτη προσφορά.
Θυήληµα, καί Θυωρός τράπεζα, καί Θυήλη προσφορά ἐπ’ αὐτῆς.
Τό δέ θυήληµα, ἡ πρώτη προσφορά.
Τό θυήληµα παραδίδεται ὡς ὅρος καί ἐνέργεια ἀνερµήνευτη. ∆έν εἶναι γνωστό τί ἤ πώς
γινόταν.
Ἡ αἰτία εἶναι προφανής.
Ἡ ἄγνοια εἶναι ἀποτέλεσµα θρησκευτικοῦ µυστικισµοῦ. Σαφῶς πρόκειται κάποιο
ἐξεζητηµένο Ἱερό Ἄρρητο. Ὁ ὅρος παραµένει ἀκόµη ἀνεξήγητος. Ἔγινε, λοιπόν, ἡ ὑπόθεση
ὅτι ἡ γυµνόστηθη νύµφη σπένδει γάλα. Κυριολεκτικά καί ὁ Ὀρφικός Ὕµνος Ἀµφιετούς
(∆ιονύσου).
Καταγίνεται ἔτσι σέ ἕνα ὅµοιο ἔργο, σέ µιά σύµµετρη ἐνέργεια, ἴδια µέ αὐτήν τοῦ
Θυρσοτινάκτη. Ἄλλωστε µία ἀκτιβῶς ἴδια πράξη, ἕνα θυήληµα εἰκονίζεται καί στό πρῶτο
δακτυλίδι µέ παράσταση Εὐθάλειας – Αὔξησης Νέου Κισσοῦ.

Διόνυσος σύλος. Τελετή μετάγγισης οἴνου πού διαδραματιζόταν κατά τήν διάρκεια τῶν «λήναιων» στήν
κλασσική ἐποχή. Οἱ εἰκονιζόμενες γυναῖκες ἐπικαλοῦνται ἐν χορῷ τόν Διόνυσο. Διακρίνονται τά λευκά ἄνθη
στήν τράπεζα πού κατά μία ἑρμηνεία ἐτίθεντο ἐπί τοῦ οἴνου μέσα στό δοχεῖα (Ἀγγεῖο τοῦ 5ου π.Χ αἰώνα,
μουσεῖο Νεαπόλεως, Ἰταλία.

Κάτω ἀπό τήν τριποδική τράπεζα, εἶναι δυνατόν νά διακριθοῦν δυό ἀντικείµενα µέ
καθοριστική παρουσία, καί µαρτυρία συνήγορη στό κλίµα πού ἀπορρέει ἀπό τήν περιγραφή.
Στό κλίµα πού ὑποβάλλει ἡ λειτουργία τῶν γεννητικῶν ὀργάνων.
Ἕνα ὁµοίωµα φαλλοῦ γίνεται εὐδιάκριτο, κάτω ἀπό τήν τράπεζα, πρός τό ἐσωτερικό τµῆµα
τῆς σύνθεσης, ἐνῶ ἀριστερά ἕνα πολλά σηµαίνον ἔχει ἀτυχῶς ἐκληφθῆ ἀπό ἄλλους
µελετητές, ὅτι εἰκονίζει ὀκτώσχηµη ἀσπίδα.

Στό σχῆµα αὐτό, µέ τήν φορά τῆς ἀλληλουχίας, εἶναι δυνατόν νά πιστοποιηθῆ, ἕνα τέλεια
ἀποδιδόµενο θηλυκό αἰδοῖο. ∆ηλαδή µία νύµφη. Τά εἰκονιζόµενα, ἴσως δέν εἶναι κατ’
ἀνάγκη ἀνθρώπινα µιµήµατα. Εἶναι πολύ πιθανό νά ἔχουν φυτική καί προέλευση καί
ὑποδήλωση. Ἄν ὁ ∆ιόνυσος στή Μυκηναϊκή ἐποχή κατακρατῆ ἀκόµη φυτολογικά πρότυπα
στοιχεῖα παρουσίας, ἡ ἐκδοχή τῆς φυτικῆς προέλευσης γίνεται πιθανώτερη.
Ἀκόµη ἐπιβαρυντικό εἶναι τό γεγονός πώς στήν θρησκευτική ἀντίληψη τῆς κλασικῆς
περιόδου, ὁ ∆ιόνυσος εἰκονιζόταν ἀρενοθήλυς καί γύνις.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, µπορεῖ νά ἰσχύει ἡ ἑξῆς ὑπόθεση:
Τά στοιχεῖα φαλλός – νύµφη, νά µήν εἶναι σύµβολα πού ἀναπαράγουν ἀνθρώπινα πρότυπα,
ἀλλά εἶναι πολύ πιθανόν, µέ ὅλες τίς ἐνδείξεις συνήγορες, νά πρόκειται ἀληθινά φυτικά
πρότυπα.
Στόν φυτικό κόσµο ὑπάρχουν καί σχήµατα καί ὀνόµατα πού παραλληλίζονται µέ τά
ἀνθρώπινα ὄργανα. Ἀκόµη ἐκπληκτικώτερο εἶναι ὅτι ἔχουν ἐξακριβωθεῖ καί Ὅµοιες
Λειτουργίες. Ἡ ραδινή φοῖνιξ, πού ἀγκάλιασε ἡ Λητώ στήν ∆ῆλο, ἔχεις ὅµοιες λειτουργίες,
µέ ἐκεῖνες τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισµοῦ.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Πῆχυν ἐπικλίνων
Ἡ ἑρµηνεία τῆς γυναίκας στό κέντρο εἶναι ἀρκετά δύσκολη. Ἐκεῖνο ὅµως πού ἀπό τήν ἀρχή
ἔπρεπε νά ἀποκλεισθεῖ, εἶναι ἡ ταυτισή της µέ κάποια Θεά, ὅπως προτείνουν ἀκόµη κάποιοι
µελετητές. Σύµφωνα µέ τήν γραµµή τῆς ἑνιαίας ἑρµηνείας, τό πιθανώτερο εἶναι νά
εἰκονίζεται ἐδῶ µιά σύµβακχος ἤ νυµφαγωγός.
Στίς Τρωάδες τοῦ Εὐριπίδη ὑπάρχει ὁ στίχος «ὤ σύµβακχε Κασσάνδρα θεοίς», ἐνῶ ἀπό τόν
ἴδιο ἡ Κλυταιµνήστρα ὀνοµάζεται νυµφαγωγός. «Ἐπ’ ἐσθλοίσι γάµοις πάρειµι νυµφαγωγός».
Μέ κάποια λογική καί οἱ δυό προσδιορισµοί δείχνουν οἰκεῖοι στήν ὅλη θεµατογραφία.
Ἄν ὡστόσο ἡ δυσκολία ἑρµηνείας τῆς σχέσης µέ τό ζεῦγος, παρουσιάζει ὑπόλοιπο, δέν
συµβαίνει τό ἴδιο µέ τήν κατανόηση τῆς πράξης, τήν ὁποία πολύ ἐµφαντικά δηλώνει µέ τήν
χαρακτηριστική κίνηση τῶν χεριῶν της. Παρατηρεῖται ὅτι τά χέρια τῆς εἶναι λυγισµένα πρός
τά κάτω, µέ τά µπράτσα σέ ὁριζόντια, καί τούς πήχεις καί κάθετη θέση.
Εἶναι περισσότερο φανερό, παρά ἁπλός ὑποπτεύσιµο, ὅτι µέ τήν κίνηση αὐτή, κάτι σχετικό
δηλώνει. Προφανῶς κάτι µέ κατιούσα κατεύθυνση. Ἡ ὑπόθεση ἰσχυροποιεῖται ἀπό τήν
παρατήρηση, ὅτι στήν παράσταση παρατηρεῖται ἕνα γενικευµένο ὅσο καί ἔντονο χέυµα.
Κάτι πού καταρρέει. Καί ἀνθρώπινο, καί φυτικό. Μάλιστα, ὄχι µόνο πλησιέστερο καί
συνυφασµένο ἀλλά καί ταυτόσηµο. Ἔτσι ἡ ἀλλιῶς ἕνας ὀπός ρέει στήν παράσταση καί ἀπό
τούς δυό παράγοντες.
Ἐπιβεβαίωση καί ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς ἐκτίµησης παρέχει ξανά ἡ σηµειολογία τοῦ πρώτου
δακτυλιδιοῦ µέ παράσταση Εὐθάλειας καί Αὔξησης Νέου Κισσοῦ.
Ἐκεῖ δυό γυναῖκες εἰκονίζονται µέ τούς πήχεις τῶν χεριῶν ὀρθούς καί τον δείκτη τῶν
δακτύλων προτεταµένο. Ἡ φανερή ἀντίθεση σηµειώνει καί τό διαφορετικό ∆ρώµενο, πού

ὡστόσο συγκαταλέγεται στήν ἴδια µεγάλη Ἑνότητα. Μιά ἑνότητα ὅπου τό φυσικό δυώνυµο
ἄνθρωπος καί φυτό, σηµατοδοτοῦν τήν τελείωση ἐνός Ἱεροῦ Γάµου, µέσα σέ µία ἔντονη
ἀτµόσφαιρα Μυκηναϊκής κωµωδίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΘΕΩΡΗΣΗ

Μέ τήν προϋπόθεση πώς ἡ «ἀνάγνωση» τῆς σηµειολογίας τῶν παραστάσεων εἶναι
ἐπιτυχηµένη, καί τουλάχιστον σωστή, ἀναµφιβόλος ἀπολήγει ὁ ἰσχυρισµός ὅτι στό
προκείµενο εἰκονίζεται ἡ τέλεση ἐνός Ἱεροῦ Γάµου.
Οἱ Μινωµυκηναϊκές σφραγίδες ἀποτυπώνουν τήν διαδικασία ἐνός Ἱεροῦ Γάµου, µέσα σέ µία
εὐδιάκριτη ἀτµόσφαιρα καί ἕναν εὐανάγνωστο κόσµο Κωµωδίας.
Ἔχει ἤδη παρατηρηθεῖ πώς στό τέλος κάθε ἀρχαιοελληνικοῦ θεατρικοῦ ἔργου, πού κατά –
τάσσεται στήν Κωµωδία, ἐπισυµβαίνει καί ἕνας Γάµος. Πολύ πιό ἁπλά. Κάθε κωµωδία
τελειώνει µέ ἕναν Γάµο. Ἔτσι γίνεται εὐδιάκριτος ὁ Μεγάλος Μυητικός Κύκλος, ὁ
πολυµερής καί ἀπό πολλά στάδια συντιθέµενος κορµός µία Ἑνιαίας Περιπέτειας, σύµφυτοι
κλάδοι τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ Τραγωδία καί ἡ Κωµωδία.
Καί ὅπου κατά τήν ἀναπαράσταση, τήν µίµηση τῆς Τραγωδίας, ἐξιστοροῦνται τά Πάθη καί
τά ἡρωικά κατορθώµατα τοῦ Ἥρωα, ἐνῶ στή ἁβρότερη καί χαριέσσα Κωµωδία, τό αἴσιο, τό
εὐτυχές τέλος τῆς Μεγάλης Περιπέτειας πάντοτε κορυφώνεται µέ ἕναν Γάµο.
Ὑποµνηµατίσθηκε ἤδη ὅτι ὁ πολύ σηµαντικός χρόνος τέλεσης αὐτοῦ τοῦ ἐξαιρετικοῦ
φαινοµένου ἐξακριβώνεται µέ σχετική ἀσφάλεια, κυρίως ἀπό τήν χρονική στιγµή σύµπραξης
τοῦ Ἱεροῦ ∆ένδρου. Τό δένδρο στίς παραστάσεις βρίσκεται σέ κατάσταση ἀνθοφορίας.
Ὁ Κισσός, ἀναµφίβολα, ἀλλά καί πολλά εἴδη ∆άφνης ἀνθίζουν στό τέλος τοῦ Θέρους καί τίς
ἀρχές τοῦ φθινοπώρου. Ἡ χρονική φθινοπωρινή συγκυρία σηµαίνει πώς, µετά τήν ἐρωτική
πράξη, στήν ὁποία δέν ἐπιδίδονται χάριν φιληδονίας, ἕνας καρπός [κάρ-ὀπός] θά ἀρχίσει νά
κυοφορεῖται στήν νύδη, στήν κοιλιά τῆς νύµφης.
Ὁ καρπός αὐτός θά τευχθῆ, πρός τό τέλος τῆς Ἄνοιξης καί τίς ἀρχές τοῦ καλοκαιριοῦ.
Ἔτσι αὐτή ἡ γέννα, αὐτή ἡ ἐµφάνιση τοῦ νέου καρποῦ πάνω στήν Γῆ, πού προέρχεται ἀπό
ἀποκαθαρµένο εὔγονο σπέρµα ἐκδηλώνεται καί σύµ – φωνεῖ, ἀπό κάθε ἄποψη, µέ τήν
συντριπτική πλειοψηφία, τοῦ ὄµαιµου Κόσµου. Καί τοῦ ζωικοῦ καί τοῦ φυτικοῦ.
Τήν ἄνοιξη ὅλα ἀνέρχονται, ὅλα «ἀνεβαίνουν» ἤρ, ἔαρ, ὅλα γεννιῶνται.
Εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν ἐποχή τῆς ἀναγέννησης. Ἡ ἐπιθυµητή µ’ αὐτήν τήν συνέπεια παιδοποιία
παίδ – οὐργία, ἔχει ἤδη ἐξασφαλίσει ὅλα τά δυνατά ἐχέγγυα µιᾶς ἐπιτυχηµένης γέννας, καί
ἐνός εὔρωστου καρποῦ. Ἡ ὅλη διαδικασία µοιάζει, ἄν δέν εἶναι κιόλας, τελειότερη τῆς
σηµερινῆς. Σήµερα µιά συνεχής ἰατροφαρµακευτική ἀγωγή ἀκολουθεῖται καθ’ ὅλη τήν
διάρκεια τῆς κυοφορίας. Ὥστε ὁ ἄνθρωπος καί ἡ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς τῶν δαχτυλιδιῶν
δείχνουν ὅτι ἐξασφαλίζουν τήν καταλληλότερη λήψη φυσικῶν φυτό – λογικῶν φαρµάκων,
ἀκριβέστερα βοτάνων, γιά τήν ἐπιτυχία ἐνός ἀπρόσκωπτου ἀποτελέσµατος.
Ἡ διαπιστούµενη προσδοκία καί ἐπιδίωξη ἐπιβεβαιώνεται µέ τήν ἐξακρίβωση τῆς δράσης
πού παρατηρεῖται, πού προκύπτει ἀπό τίς βασικές ὀργανικές λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπινου
σώµατος. Σέ ὅλα τά Στάδια τοῦ Ἱεροῦ Γάµου.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θυρσοτίναξης, κατά τήν ἀκόλουθη ἐρωτική πράξη, τήν ἐπακόλουθη
κυοφορία ἀλλά καί τήν συνεχόµενη ἐπιλόχεια περίοδο.
Μιά ποιητική εἰκόνα περιγράφει τήν ἴδιας Ἀρχῆς φυτική Ἀκολουθία:
«ἤδη καλλιπέτηλον ἐπ’ εὐκάρποισι λοχείας
λήιον ἐκ ροδέων ἀνθοφορεῖ καλύκω»
Ἀλλά καί οἱ Ἰπποκρατικοί γιατροί, οἱ συγγραφεῖς τοῦ Περί φύσιος παιδιοῦ, προσπαθοῦν νά
δείξουν τήν συνάφεια µεταξύ τοῦ σχηµατισµοῦ τοῦ φυτοῦ καί τῆς ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ
µέσα στήν µήτρα. Ἐξηγοῦν τήν διαδικασία αὐτῆς τῆς ἀνάπτυξης ὡς ἀποτέλεσµα τοῦ
συνδυασµοῦ τῶν ὑγρῶν [ἰκµάδος] καί τοῦ χυµοῦ τῶν φυτῶν, πού τόν ἀποκαλοῦν δύναµιν.
Ἄρρηκτη ἀποδίδεται ἔτσι ἡ συνλειτουργία τῆς σπερµοφυίας τῶν ζωικῶν ἀπό τήν µία, καί ἡ
εὐχυµία τῶν καρπῶν ἀπό τήν ἄλλη.
Παρατηρήθηκε προηγουµένως ὅτι ὁ φαλλός καί οἱ ὄρχεις, ἄρρενες καί θήλεις συγκινοῦνται
καί ἐπηρεάζονται ἄµεσα ἀπό τίς ἰδιότητες τοῦ ἐξαιρετικοῦ φυτοῦ.
Βρίσκονται σέ ἰθυφαλλική στάση – στύση. Τό ἐπερχόµενο κῶµα, ἡ κατάσταση κωµωδίας
δραµατοποιεῖται µέσω τῆς σχέσης καί τῆς σύνδεσης µέ τό κυριότερο ἐρωτικό καί διεγερτικό
Κέντρο τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισµοῦ, πού ἀσφαλῶς δέν εἶναι ὁ φαλλός. Οἱ πολλοί νοµίζουν
ὅτι τό αἰδοῖο εἶναι ἡ ἰσχυρότερη περιοχή τοῦ ἐρωτισµοῦ, ἀλλά αὐτό εἶναι ἐπισφαλές. Ἕνας
φαλλός θά ἦταν τελείως ἀνίσχυρος, ἀναποτελεσµατικός καί ὁπωσδήποτε µέ ἐλαττωµατική
καί ἄρρωστη λειτουργία, ἄν δέν βρισκόταν σέ ἁρµονική σύνοδο παραγωγικῆς δράσης µέ τόν
µεγάλο ἀνθρώπινο φαλλό, δηλαδή τόν Ἐγκέφαλο. Ἐν καί φαλλός.
Ἐκεῖ πού κατά τήν θεολογία τοῦ Ἀριστοτέλη ἑδρεύουν τό Ἔν καί τό Ὄν. ἐκεῖ πού
καθορίζονται τό Γένος, ἡ Οὐσία, καί τό Εἶδος. (κατά τό σύγχρονο θρησκευτικό Τυπικό µία
ἀνύµφευτη νύµφη, µέ τήν µεσολάβηση ἐνός ἐξαιρετικοῦ ἄνθους, τίκτει ἕναν Ὑπέρ – οὔσιο
Θεάνθρωπο)

Ὁ μακάριος πού κατέχει τῶν Θεῶν τίς τελετές καί τήν ζωή τήν ἁγνή τήν ἔχει κι ὅποιος στά βουνά ξετρέχει καί
εἶναι μέ τούς βακχευτές ἤ ψυχῆ τοῦ ὅλη δοσμένη καθαρή καί ἐξαγνισμένη. Κι ὅποιος τήν μεγάλη μάνα τήν
Κυβέλη προσκυνᾶ στά μυστήρια τῆς ταμένος καί κισσοστεφανωμένος Βακχικό ραβδί ἀνεμίζει καί τόν
Διόνυσο τιμᾶ [ΒΑΚΧΕΣ]

Ἡ δοµική σύσταση ἀλλά καί ἡ λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου δέν δείχνει νά εἶναι ἄγνωστη στίς
πρωτόγονες κοινωνίες τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου. Σέ αὐτόν τόν χῶρο διαδραµατίζεται ἡ πολλά
σηµαίνουσα καί ἐπάγουσα τελετουργία τῆς Θυρσοτίναξης.
Σέ αὐτόν τόν χῶρο θά πρέπει νά ἀναζητηθεῖ καί ἡ καταγωγή της, ἀφοῦ ἤδη ἀπό τίς ἀρχές τῆς
δεύτερης χιλιετίας, ὅπως µαρτυροῦν οἱ παραστάσεις τῶν δαχτυλιδιῶν, πραγµατοποιεῖται µέ
συµβολικά ὑποκατάστατα, δηλαδή τήν οὐρά καί τόν ὄλισβο.
Ὁ ἐγκέφαλος λοιπόν, ἀποτελεῖται ἀπό 200 δισεκατοµµύρια ἐγκεφαλικά κύτταρα, σέ σχῆµα
ἐµφανῶς ἀνεπτυγµένων δίπολων µαγνητῶν, δηλαδή σέ σχῆµα C.
Ὁ πόλος ἐνός ἑκάστου βρίσκεται µέσα στό ἀµέσως πλαϊνό κύτταρο, χωρίς νά τό ἀγγίζει.
Ἀλλά τό ἀληθινά θαυµαστό εἶναι πώς σέ κάθε ἄκρη τοῦ παρατηροῦνται ἀνεπτυγµένα µερικά
τρισεκατοµµύρια µικροσκοπικά ριζίδια, πού ὀνοµάζονται ∆ενδρίτες. Ὅλο αὐτό τό θαυµαστό
κατασκεύασµα, δηλαδή ὁ Ἕν καί Φαλλός τό Ἔν καί τό Ὄν, τελευταίως ἐξακριβώθηκε ὅτι
λειτουργεῖ σύµφωνα µέ τίς ἀρχές τοῦ Χάους (ἤ Φάους).
Μέ αὐτήν τήν προϋπόθεση, γίνεται ἀπολύτως κατανοητό τό πώς καί γιατί ἐπηρεάζεται ἀπό τό
ἐξωτερικό ἐρέθισµα τῆς Θυρσοτίναξης. Ὁ Ἐγκέφαλος λοιπόν, ὡς ἕνα µικρό Σύµπαν
ἐναρµονίζει ὠρισµένως τήν κάθε νέα Γέννηση, µέ τήν σύµπραξη τῶν δυό κύριων προϊόντων
του ἔµβιου Κόσµου. Τοῦ ἀρχαιότερου Φυτοῦ καί τοῦ παράγωγου Ἄνθρωπος. Ὁ ἔνθεος
κισσοφόρος Ἐγκέφαλος χηµεῖο – ἠλεκτροµαγνητικά δραστηριοποιεῖ τήν ἀπαράµιλλη
Κεντρική Ἀρτηρία τοῦ ἀνθρῶ – πίνου σώµατος. Τήν δέσµη πού ἑνώνει τόν Ἐγκέφαλο, τόν
Μεσόφαλο καί τόν Φαλλό. Ἔτσι προκύπτει ἡ ἁρµονικότερη διαιώνιση τοῦ ἀνθρώπινου
Εἴδους. Ἡ ἀνώτερη ἔννοια τῆς γνωστικῆς ∆ηµιουργίας. Ἡ Ζωή.
Μια τέτοιας σπουδαιότητας «τεχνική της παιδουργίας», τεχνική της υγιούς γέννησης,
ασφαλώς δεν γινόταν παρά από την καταβολή της να ήταν Ιερή.
Μάλιστα ήταν τόσο αποτελεσµατική, που οι απαρχές της διαπιστώνονται σε λειτουργική
σύνοδο ακόµη και στον σηµερινό διάδοχο θρησκευτικό σχήµα της αρχαίας Ελληνικής
θρησκείας. Στο σύγχρονο τυπικό, η κάµψη του αυχένα, το χαρακτηριστικό βήµα, η
Καταρροή από τον αυχενικό Καρπό του Θεού, ο οποίος τελικά ενανθρωπίζεται.
Γεννιέται ώς παιδίον νέον και πολύ ορθά αποκαλείται ο προ αιώνων θεός.
Ένας Θεός πάνω από κατασκευασµένα θρησκευτικά Συστήµατα.
Πανανθρώπινος, χωρίς µισαλλοδοξίες, ∆ηµιουργός όλου του Κόσµου.
Πράγµατι υπήρχε εποχή που ο θρησκευτικός δόλος ήταν ακόµη άγνωστος..

