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ΣΤΕΡΕC>ΤΥΠΑ 

Εlνε 6χληρον να διαβάζη κανεtς τον αίώνιον πρό
λογον, κατα τ1)ν εμφάνισιν ένος εντύπου. Είναι δμως, 
νομίζομεν ά;ιαραίτητον, να εf;ιωμεν διατι -&α καταναλώ
σωμεν και ήμείς και αλλην μελάνην και αλλον χάρτην. 
Πι-&ανον να μη φωτίσωμεν τον αναγνώστην, -&α άνα
κουφισfJ·ωμεν δμως ήμείς, δίδοντες τας άπαραι τήτους ε
ξηγήσεις και ύποσχέσεις και αιτούμενοι, κατα το σύνη
{J-ες, την ύποστr'1ριξιν του κοινού. 

Ό 'Έων, πρωτίστως, δεν είνε επιχείρησις. Δεν άνα
μέvομεν · εκ των κερδών του να ζήσωμεν. Βιοπαλαίομεν, 
δπως δλοι, κα.t -&α ευχαριστη-&ωμεν πολυ νrι. φθ-άσυ είς 
το σημείον, να καλύψu τα εξοδά του. 

Είς τας τόσας θεωρίας, τcι. τόσα δόγματα, τα όποία 
άνεφάνησαν κατrι. τr1ν πολεμικην περίοδον κ1,t μετ' αύτήν1 
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εις τα τόσα περιοδικα (και αλλοίμονον ποίου είδους πε
ριοδικά !) σκοποίίντα να συνδυάσουν τ11ν έγκυκλοπαι·
δείαν καί ψυχαγωγίαν των αναγνωστών των, ουδεμίαν 
προσπάθειαν, προσπάθ-ειαν σοβαράν, εϊδομεν να γίνυ 
επι των θ·εμάτων, {ίτιVfL επί αιώνας τώρα θίγει, εξετάζει, 
ύ.ναλύει, ή μεταφυσικη επιστήμη. 

Άπ' εναντίαc, μεrrι, {}λ(ψεως εύρέ{}ημεν πολλάκις, 
προ κτηνώδους αγνοίας, προ άσυγχωρήτου και συχαμε
ρης είρωνείας, δια τα προβλήματα της ζωης, έκ μέρους 
άνGρώπων, εις τους όποίους ουδέ 11 <1λλη μόρφωσις ελει
πε, ουδε 11 κοι νωνικ-rι θέσις. 

Το να αδιαφορfι κανείς δι' δ,τι γνωρίζει δτι εlνε 
ούτοπία, εϊνε φυσικόν, '\,'(}., ειρωνεύεται ομως ϋ, τι αγνοεί, 
είνε ίδιον άλόγου οντος. 

Το V(J., άρνηται κανείς ΤΙ}V Ζωr�ν, το V(J., (tδιαφορυ 
περl του Θείου, εlνε σημείον τελείως όπισ{}οδρομημένης 
συνειδήσεως, ύπο τας περιστάσεις ιδίως . του τρέχοντος 
αίώνος. 

Δεν διστάζομεν V(J. εξομολογηθωμεν πικρον συμπέ
ρασμα της παρατηρήσεcδς μας, οτι εις TY)V 'tλλύ.δα, τα 
άτομα δεν εχουν tδεολογίαν, άπο την όποίαν δύνανται 
ν' αντλήσουν διδάγματα καί συμπεράσμ·ηα τοιαύτα, 
ωστε νrι. καη>νίσουν τ11ν ζωήν των, να προσδιορίσουν 
τας πράξεις των συμμετρικάς, αν έπι τρέπεται ή λέξις καί 
να συντονίσουν, κατ(\ το μάλλον καl ηττον, δλα τr1. ερω
τηματικα τα όποία άνr,ι Π('iV λεπτόν, μας ύποβάλλει ό 
νους. Πρόκειται, δηλαδ11 περl πλείστων αν'8·ρώπων, προς 
τους όποίους κυρίως απευθύνεται ό 'Έων, των όποίων ό 
βίος θεωρείται παρ' αυτών των ίδίων ώς τυχ.ιίος, ασκ,·
πος, (iτερμάτιστος, περl τ&ν δ.νθ-ρώπων εκείνων, ο'ίτινες, 
ενψ αντιπαρέρχονται τr,ι πάντα δεν εχουν έξ αλλου την 
ίκανότητα ν' αντιμετωπίσυυν το πρώτον εμπόδιον, μ11 
διαθέτοντες τα προς τουτο ψυχικα r) πνευματικα μέσα. 

Δεν εϊμε{}α ύ:περάνθρωποι, οϋτε καl καλουμεν τους 
όμοίους μας εtς ύπερανΗρωπισμόν. 

Συνέβη να εχωμεν ορεξι ν νr1. σκεπτώμεθα καί προσ-
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καλουμεv και αλλους να σκεψ&ωσιν μαζύ μας, ίδρύοντες 
σήμερον τον 'Έωνα. 

Ό "Εων, άπευ&ύνεται γενικώτερον προςπάντας, α

διακρίτως 11λικίας και φύλου. Ή συνεργασία των, εϊτε 
ώς άνάγνωσις του πεσιοδικου τούτου, είτε ώς ϋλη άπο
στελλομένη, θα μας είνϊέξ:1.ιρετικω; εύχάριστος και 11 ι
στεύομεν δτι αναμφιβόλως θα εχα αποτέλεσμα ώφέλιμον. 

Ό 'Έων, θα ασχολείται επί παντος συγχρόνου φι
λοσοφικού και μεταφυσικού προβλήματος και θα φρον
τίση να ανεύρη και να μεταδώση, την αλλην τροφήν, τrιν 
όποίαν ύπονοεί 11 εύ.1γγελικη ρησις, δταν λέγτι, δτι ό 
ι1ν{}ρωπος δεν θα ζήση μόνον δι' αρτου. 

Ε'ίμεΗα εκ των προτέρων πεπεισμένοι δτι οχι μόνον 
οί λόγοι μας, άλλrι. καl ή προσπύ.θεια μας · {}α καταγελα
σ{}ft παρα πολλων. Έαν συμβίj τουτο, σημαίνει δτι ό 
τόπος μας εχει ανάγκην παρομοίας προσπα{}είας και {}α 
έντείνωμεν τας δυνάμεις μας. 'Εάν, δπως ευχόμεftα, δεν 
θα μας είρωνευθουν, 11 εύχαρίστησις μας θα είνε μεγάλη, 
διότι θα εϋρωμεν πολυτίμου,; βοηθούς, 'ίνα προχωρήσω
μεν είς τ-ην ερευναν καl την Γνωσιν, τόν μόνον ιικοπον 
του άν{}ρώπου. 

Η ΔΙΕΎΘΥΝΣΙΣ 

ΜΥΗΤΙΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ 

Τ<' ΤΑΓΜΑ Τ<'Ύ ΚΡΙΝΟΎ ΚΑΙ ΤΟΎ ΑΕΤΟΥ 

Ε!νε γνωστόν δτι, είς τήν Εύρώπην καl 'Αμερικ:i1ν, διάψοι::,α 
φιλοJοψικα η θεολογι;tα δ6γμ.ατα, διδάσκονται και μεταδίδονται 
δια τ-ι1ς μυr1σεω;, παρα διαφόρων ό.,γανώσεων εlς Στοάς, Σχο• 
λά:ς, Τά.γματα κλπ. Εlς τr1ν Γαλλ[αν ίδιως, γίνεται iξαιρετική . 
κ(νησι; πέpιξ των όpγανώσεων τούτων καl τα πρωτετα τής χινή
σεως ταύτης, τα διαμφισοητc,ϋν ήδη, ή 'Αμερική καl ή 'Αγyλιιι. 

Αί Σχολαl αυται, εξετάζουν πά.ντα τα θέματα. τα· άναγόμενα 
εlς τrιν φιλοσΟ(f [?.ν, τήν θρησκε[α·1 'η τr.ν μεταφυσι κ·ήν και εκα
στος δύναται γ' α.νεύ?'Ώ tν αύταίς, τήν Σχολήν εlς τ-r1ν δπι:ι[α·ι 
περισσότερον προσσ.pμόζε ται ή lδιοσυyκρασ[σ., αι πεποιΟήσεις και 
ή π[στις του. Πλήν δμω; των ώ1ελημά.-cων ατινα έκά.στη Σχολή 
πpο'Jπορίζει εlς τα μέλη της, εχει και αλλην, πεpισ'Jότερον ώ1έ
λιμον δpα.σιν, είς τήν χοινωνίαν καθόσον, πα.σιχι σχεδόν, στηριζ6. 
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μεναι iπι των αρχων της αλληλεγγύης χσ.ι φιλσ.λληλ(ας, θέτουν 
εν εφσ.ρμογ'!) τσ.ύτσ.ς είς τr1ν Κοινων!αν, ανσ.κοuφtζοuσσ.ι πλείστα;; 
πασχούσας δπάρξει,;. 

Σύντομον ίστορ(αν περι της δpά.σεως τούτων, θέλομεν εκθέσει 
ε!ς σειραν άρθρων. 

Σήμερον θα έκθέσωμεν εν ολίγοις tiΊν δρασιν χαι τους σκο · 
πους του Τάγματος του Κρ!νοu και 'Αετου. 

Τό Τάγμα τουτο, ίδpυθέν την 7ην Ίανοuοιp(ου l 9 l4, έχει 
ιbς σχοπούς, να χατευθύν11 τα μέλ·ΙJ του πρός την ψυχικήν καί 
πνευματtκr1ν αυτών ανύψωσιν, να εξuπνrισ·Q τας είς τό ανθρώπινον 
ον λ ηθαργούσας δυνάμεις, ί'να μορφώσ"Q του το !σχυράν την !δ!σ.ν 
του προσωπικότητα καινά πραγματοποιήσ"Q τ·ήν πνευματικήν και 
σuνολικην ψιλσ.νθρωπ!αν, δφ' δλας αυτης τας μορφάς. 

Μολονότι τό Τάγμα τουτο δεν εtνε παλαι6ν, σπώς άλλσ., tν 
τούτοις, εσημε(ωσεν iξαιρετικην πρ6οδον iν Γαλλlqι., παpά τας 
α,τιξόους περιστάσεις ύφ' &ς εδpέθΎ1σαν χαί οί ίδpυται του, και δ
λ6κληρος ή Γαλλία, κατά τό διάστ·r1μα τουτο. Μή έχον πε?tορι
σμους και καθορ!σαν σκοrιους τe,ιούτοuς, ωστε Π!Χς ανθpωπος ευ
κόλως να δύναται να iπιδιώξ"Ώ, αρκεί μ6νον να. δπάρχ"Ώ καλ·η θέ
λησις, tδρυσε iν Ηαpισ!οι,; μc,νοv τέσσαpα κολλέγια, είς τά δποία 
α.νελ).ιπως διδάσκονται τα μέλη, πλ-i1ν τ"lις iν Παpισ(e,ις έπ(σης 
έδρευού,ης Μεγάλης Ταξιαρχίας του ΒορpΙΧ, καί των άλλων τα
ξιαρχιι!Jν αί'τινες έδpεύουσιν είς διαφόρους πόλεις της Γαυrας. 

Ί'ό "fπα.τον Συμβούλιον, έδpευον καί τουτο iν Πα:pισίοις, 
ί'δρυσεν εσχάτως τψ Μεγάλην Ταξιαρχίαν τού Νότου, τ'71ς Δύ
σεως και της Ά νατολ·ης, χα 1. δλαι α� ένδεfξεις συμπίστοuν, είς 
τό νά προολέψ"Q τις δτι τό μέλλον τ·7)ς 'Αδελψότητος ταύτης, fιά 
ε!νε tκ των καλλιτέ-;ων. 

Είς τα Κοι.λέyια δίδονται ήδη πλr1ν των μαθ·φάτων επι της 
θεοσοφίας, 'Αστροσοφίας, Δημιουργίας και δΊ1μόσιαι διαλέξεις. 

Πρός τους ένδιαφε�ομένους δίδομεν τάς κάτωθι διευθJνσει;, 
προκειμένου νά ζητr1σωσι πλείονας πληροφορίας. 

D. Seιnelas, 34 Rue de la I:<'ontain<� au Roi, Parίs.
R. Weill, ΙΟ Rue Cres1)in, Paris
Ν. C ondaros, Le Caire Egγpte.

ΕΖς τr1ν Αίγuπτον, επίσης, απεστάλη κσ.ι ά.ντι1tρ6σωπο.; του 
Τάγματος τούτου, δ κ. Eιιgeue Dnpre,. Le Caire Egypte, 
πpός τ6ν όποιον επ(σ·ης δύνι.χ.ται ν' αποτανθt) πας ενδιαψε?όμενος. 

.. . -.... - ... 

Α. Χ . 
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ΚΑΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΙΑΝ 

ΔΙC>ΝΥΣΦΣ 

Άνεβαίναμε, μέσα άπο τους ελιγμούς τοϋ δρόμου και τα πευ
κυ, τον άνήφοροv προς τον Διόνυσον. Τά αλογα της άμάξης, 
επαιρναν βα-&ειές αναπνοές, ώς να η{}ελαν κι' αύτα να εϊσπνεύσουν 
περισσότερον άπο το κα{}αρο άεράκι, που μας ζωογοννοϋσε. Ποϋ 
καί ποϋ, ενα άηδόνι η ενας σπίνος, μας χαιρετοϋσε, ενφ εμείς, 
ξεχασμένοι μέσα στη βιωτικη τύρβη, λησμονημένοι μέσα στη 
ζωη των πόλεων, κυτούσαμε την γύρω μας φύσι πον μας γελοσ
σε ολόκληρη, που μας δεχότανε μ. δλη της την ωμμορφια καί με 
τά πειο καλά της ρουχα, την κυτούσαμε σαν μια ξένη, σάν -μικρά 
παιδιά συνεσταλμένα έμπρος -σε αγνωστο πρόσωπο. 

Έφ{}άσαμε. Πεϋκα παντου καί ζωογόνο άεράκι.Βουνά παν
τοϋ καί χρώμα ποϋ χαϊδεύει την ψυχη και μαλακώνει το νοϋ. 

�Ωραία .είνε ή Φύσις 1 
Ναί, ώραία είνε ή φύσις άλλα μα t"ην άλή{}εια, την ώραιότη

τα αύτη πόσο την ε'ίχαμε ξεχάσει ! Με μιας, μας εφυγε ή συνει
{}ισμένη τάχα σοβαρότης μας, ή μελαγχολία μας πηρε κι' αυτη τά 
βουνά, μια ορεξις για άσtεία μας κατέλαβε καί το γέλοιο μας, 
πηρε κι' αυτο κάποιο ηχο διαυγή, σαν το νερο ποϋ ετρεχε δί
πλα μας. 

Είνε άλή{}εια λοιπον_ πως ο Διόνυσος είνε μέσ' τά πόδια μας; 
Ίδέαν δεν ε'ίχομεν. Έγνωρ'ζαμεν δτι ύπάρχει 'Ελβετία, δτι ύ
πr.ίρχουν οί κηποι της Νεαπόλεως, έγνωρίζαμεν το Μπίαριτζ, 
άλλά, μα τον Δία, lδέαν δεν ε'ίχαμεν περί Διονύσου. 

Σε λ(γο γίvαμεν ελαφροί σαν παιδια καί ο συνοδός μου, τρα
βώντας μπροστά, μ' εκαμε ν' άvαρριχη{}ώ έντος ολίγου, δλο το

λόφο επάνω εις τον οποίον τα λατομεία της Άγγλικη; Έταιρ(ας 
Μαρμάρων. 

Ε'ίμε&α εlς την κορυφήν. "

- 'Αδελφέ, τοϋ φωνάζω, σε παρακαλώ να μοϋ έξηγήσης,
διατί δταν ανεβαίνω τίς δέκα πέντε σκάλες του σπητιου μου κό
βονται τα πόδια μου καί έδω δεν κατώρ{}ωσα να λαχανιάσω. 

Δεν ελαβα καμμίαν απάντησιν. Ό συνοδός μου, εlχεν άποτό
μως μεταβλη{}ίi εlς αίλουρον, και εις ποιητηv άκόμη καί εκαμε 
τάς εξομολογ11σεις του προς τr1ν Φύσιν, ά"'ακατεύων καί δλες της 
τσούπες από τά Γιάvεvα, της οποίες εξυμνοϋσε. 

Άπο το ϋψος εκείνο, αριστερά, ενας 'ίσιος δρόμος σαν χαλί 
στρωμένο άπο την πεδιάδα εως το βουνό, τα Κιοϋρκα, το Μπο• 
γιάτι καί αλλοι συνοικισμοί, άπο ασπρα πετράδια κρυμμένα μέσα 
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στα δένδρα. Δεξιά, ό Μαραl:}ώv καί ό κολπίσκος του, με τη γα
λήνη του. 

Μονολογώ καί εγώ τώρα. Έμπρός μου θέαμά μεγαλοπρεπiς, 
δια το όποίον δέν επλήρωσα μίαν πεντάραν. Τί παράξενον Ι 

Έπ6.νω εlς τΎ\V κορυφην του λόφου και εις κάποιn χαλασμένο 
ο'ίκημα, ό συνοδός μοt1_-μεταβληθείς πciλιν εις γλύπτην, αποθα
νατίζει το ονομα τnυ. Παρεκεί, ογκοι θεόρατοι λευκοϋ μαρμcίρου, 
ριγμένοι εδω καΊ εκεί, στέκουν σαν μαραμένοι, διότι τους απέ
σπασαν καί τους εγκατέλειψαν ϋστερα. 

Χάσκω μαζiι με τον σύνοδόν μου. 'Α νυπολόγιστnς εργασία 
εχει γίνει εκεί επιχνω. Τα μάρμαρα μας είνε ύποβλητικα και θυ
μουμαι χωρίς νά θέλω «τα Μάρμαρα» του Πορφύρα. Ό συνοδός
μου μου λέγει: - . 

. . 

- Μόνο με τέτοια μάρμαρα, μποροϋσαν να φτιάσουν τον
Παρ&ενωνα. 

Έγω μετρ& με το μάτι, πόσην εργασίαν εκαμε εκεϊ επάνω 
η <Εταιρεία επί δέκα πF-ντε όλόκληρα χρόνια. 

Ό λόφος ποϋ στεκόμι,&α, ό διπλανός, αλλος πάρα πέρα, δλοι 
εχουν το 'ίδιο μάρμαρο, ενας θεόρατος 5γκος, απο τοv οποίον ύ 
ανl:}ρωπος, με δλα τα μέσα που διαθέτει καί τα μηχαν1�ματα καί 
με δεκαπενταετη εργασίαν, δεν κατώρ&ωσε να αποσ:rtάσυ, παρϊι.
ενα μικρό, τόσο δα κοματάκι. 

Ί'ί είρωνεία ! Θαρροϋμε πως εϊμαστε κάτι, πως ε'ίμαστε το

μεγα{}ήριον της γης, τα βάζομε με τα στοιχεία, με την φύσι., 
αλλα στην πραγματικότητα δεν εϊμαστε, παρά του τίποτα 1i κου
λουρα, δπως εlπε και κάποιος ποιητής. 

Γιώργος Φράντζας 

ΨΥΧΙΚΑΙ ΜΕι\.ΕΤ ΑΙ 

Ο ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 

Ύπό Teder έκλ,πό-ντος .ιΙ,δασκάλοv του Τάγματος τοϋ Μαρ·v,-ν�σιιοϋ 

'ό Φρειδερίκος - 'Αντώνιος Μέσμεp, ητο Έλβεtογεpμανός, 
γενηθεις τφ 1734, δστις, καθώς λέγει είς των βιογpά.φων του, εκ 
παιδιχης 'ijλιχίας εξεδήλωσε μεγάλον ζ·rιλον εις τήν μι.λέ ·.ην τi;ς 
Φύσεως. 'Όcαν ήτο παιδ(ον άχόμη, ή μεγαλειτέ;;α του ευ;zα.?ι
στησις 'YjtO να πηγιχ.(V'Ώ εις άπόχενtpα. μέpη χαl νσ. εύ;zα.pL()'ti'jτ-J L 
να θαυμάζr,1 τγίν έργασ(αν των έντόμων, τ"f1ν πτησιν των πτηνων 
και να συγκρ(ν11 τα διά.φορα σχήματα. των φυτων και των χόρ
των. Εμενε συχνά εις τους άγρους πολυ άpγά και ή σελ-i1νη και 
τα άστρα τόν εδptσκον έκεί σκεπτικον και τόν έπλήpουν βα.θείας 
συγκινήσεως. 

«'Ήμην τότε, ��π9 χάπqτε, δπό τήν μαγνητι�r1ν έπήpειαν της 
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Φύσεως. Όλόκληpον τό pεΟμα της Φύ'Jεως με επλημμύpιζε. 'l'ό 
πνευμα μου ·ητο ελεύθερον, άλλά δεν εγνώpιζα τι μου συνέ
βαινε.» 

Ώς σπουδαστής τr,ς ιατpικης, εδειξε μεγάλην άνεξαpτησίαν 
σκέψεως. Τά βιβλία πι:ιυ πpοεtίμα η1αν τά άσ-rρολογικα και τα 
μυυτηpιώδη, 

'Όtαν άνεκηpύχθη �ιδάκτωp τό 17G6, εδr
1
μοσίευσε τήν πρώ

τr,ν του μελέτrιι < De planrtorιιnι influxa» η τις τον κατέστησε 
μεταξυ των συναδέλφων του ώς δpαματιστήν. Ή θεωρία του συνί
στατο, εΖς τό δτι τό μαγνητικόν pευστόν, εισδυον εις δλον τό 
Σύμπαν καθως και είς δλα τα σώματα., επsνήpγει έπι του συστή
ματος δλων των ζώων, δπω; τό ψως επι τοσ οψθαλμοσ. 

Έγκατεστάθη εΖς Βιέννψ, προσεπάθησε νά θέσΎ,j εις έφαpμο
γ·�ν τήν θεωpίαν του, ώς θεpαπευτικόν μέσον και τέλος κα.τα την 
λή; ιν τc,Cί 1773, άνε1'άλυψε τόν τεχνητόν μαγνητισμόν. 

Συνεργάτης του τότε είς τα πειράματά του, ήτο δ Ζησουt
τ·�ς Μαξιμιλιανός Χέλλ, καθηγητής της άστρονομία.ς εν ΒιέννΎ,J. 

'Αpγότεpον ουτος ηθέλησε να λά.β11 τα πρωτεία. τής άνακαλύ
ψεως και τοΟτο πpοεκάλεσε ποιά.ν τινα δυσαpέσκει-χν μεταξύ των. 
Ό Μέσμεp δεν άπεγοητεύθ·� καί t:Jίοθέτησεν, εκτοτε την άποκλει
στt κΎJV μελέτην τοΟ τότε ονομαζομένου ζωϊκοΟ μα.γνητισμοΟ. 

Κάποτε, ένφ εκαμνε πειράματα δια τοσ μαγνήτου, εδpέθη ενώ
πιον τοΟ φαινομένου της δπνοοασίας και έθεώpησε τό γεγονός 
τοίίτο ώς τήν πpαγματοποίησίν των θείων άρετων, τας δποίας οί 
άρχα!οι άπέδιδον εις τάς μαγνητικάς lδιότητας τοΟ μαγνήτου. 

Όπωσ13ήποτε δ Μέσμεp είς τα 1776, έγχατέλειψε τήν Βιέν
νην. Έταξείδευσεν εις τ·rιν Βαυα.pίαν και Έλ6ετίαν, οπου έκαμε 
σημαντικά.ς τινας θεραπείας, ειτε εlς lδιωτικους κύκλους ανθρώ
πων, είτε είς τα νοσοκομεία, Κατά τάς άpχας τοΟ 1778, ήλθεν 
εlς Παpισίους. Έκετ έγένοντο θερμότατοι αυτοΟ οπαδοί Ο Ber
gasse καί δ ιατρός d'Έslon. 'Εκεί επίσης ό Μέσμεp, μή στερού
μενος αλλως τε και τής ανθpωπίνηςΊχδυναμίας, κατέστη μάγος 
και άπληστος εις χpημα. 

Παρακινούμενος άπό τό περιβάλλον του, έ13ημοσ!ευ1ε τό πpω
τόν του σύγγpαμμα

1 
είς τό δποίον εξέθεσε τήν κάτωθι θεωρίαν. 

«Τό παν, έν τη ψύσει, ε!ναι μηνήτης χα.τα τό μαλλον και 
ήτον τέλειος, τό παν κινείται και τροποποιείται άπό τήν άμπω
τιν και παλλίpοιαν των κατε[)χομένων και &.νεpχομένων ρευμά
των παγκοσμίων και ι13ιαιτέpων. 

«'l'πά.pχει άμοιβαία επήρεια μεταξυ των ουρανίων σωμάτων, 
της γης και των έμψύχων σωμάτων. 

«Τό μέσο,; τ·ης επηpείας ταύτης ε!ναι εν ρευστόν, παγκοσμίως 
δια.δεδομένον, είς τρόπον ωστε να μή QπάpχΎ,Ι κενόν, ουτινος ή ευ
στάθεια δ�ν επιτρέπει τήν σύγκρισιν και τό δποίον, εν τ� ψύσεt 
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του, εtνε ίκανόν να λά611 , να διαδώσ'Υ,Ι καl να επικοινωνίσr,ι δλας 
τάς εντυπώσεις της κινήσεως. 

«'Η άμοι6αία αυτη ενέργεια, δπόκειται είς μηχανικοuς νό
μους αγνώστους μέχρι σήμερον.· 

« 'Εξάγεται εκ τ·7ις ενεργείας ταύτης δτι δπά.pχ ουν α.ποτελέ
σμα,;α θε ·ικιf, δυνάμενα νά χαpακτηpισΟώσι ώς μαγνητική α.μπω
τις και παλΗροια. 

«Ή άμπωτις και ή παλλίpοια είνε σy_εδόν γενικ·ή, σχ3δc,ν 
μεpικrι, σχεδόν σύνθετος,ά.ναλ6γως της φύσεως των ο..ίτίων &τινα 
τας προσδιepίζουν. 

<, Δια της πpά.ξεως ταύτης, τ'ljς πλέον παγ 1-οσμίου. εξ δσων 
μας προσφέρει ή υλη, αί σχέσεις της δράσεως ε"α.σκοΟνtα.ι μετα
ξυ των ουρανίων σωμάτων, της γης και των ά.ποτελούνtων α.ύτ·ην 
μερών, 

«Αί 1διότητες της υλης και των οργανικών :σωμάτων, εξαρ
τώνται εκ τ'lις ενεργείας ταύτης. 

[Συνέχεια εlς τό :προσεχές] 

ΜΙΑ ΚΡΥΦΗ ΛΑΤΡΕΙΑ 

, , , .. .,, , "' ' . Πεr;ι:.εργος αnο�σ.,-.υψι:.ς α.στr,t.�οv αποτuπωμ.σ.τος 
3ο00 ετη π. χ. 

'Αρχόμενοι τής δημοσιεύσεως σειράς &στpικών αποτυπωμά
των (clicl1es astraux) εξαιpετικ·ης μυητικ·ης σημασ:ας, κpίνομεν 
ώφέλψον να πpοτά.ξωμεν τούτων και τήν επιστολήν με τήν δποfαν 
τά συνώδευσεν δ ά.γαπητός φίλος και συνεpγά.της μας, ητις εχει 
ώς έξης : 

Κύρ_ιε Διευθυντά, 

uΟταν δ Ευρωπαϊκό� δpίζων, είς τα 1914, εθολοΟτο επικιν
δύνως και δταν ολίγας ήμέpας βpαδύτεpον επηλθεν fι παγκόσμιος 
αναστά.τωσ�ς, μία δμας άνθpώπων είς τό Κά.ϊpον, εξηκολούθει δια
τηpοοσα τήν ψυχικήν καl πνευματικ·r,ν γα.λήvην της, χάρις είς 
τας παρ& τοσ &ορά.του κόσμου ε',εpγουμένας εκδηλώσεις καl αϊ
τινες τους επέτpεπc.ν να 'διατηpώσιν ά.νεπηpέαστον τr�ν υπαpξ(ν 
των, α.πό τrιν &νθpωπίνην λύσσα.ν. 

Αί εκ'δηλώ'Jεις αίJtαι, εντονοι,όποολΥιτικαί, μυητικαί, παpου
σιά.ζουσαι γεγονότα άγνωστα i.ντελώς ε1ς τ·ήν μεταφυσικ·ην έπιστ·ή. 
μην και ίστορίαν, εγράφησαν έ (άστη χωριστά., παρά του δεχθέντος 
τσGύτας, 

Μ.ή γνωρίζων ποίαν ηλr1ν ΚCΙ\λλιτέpαν συνεργασίαν θα επpο-
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μ1ιθευα: είς τόν 'Έωνα:, εζ·�τησ'α: τήν α�εια:ν τr.;i) συyγpά.ψα:ντος και 
σας στέλλω πpός δημοσίευσιν. 

Μετά. πολλων χα:ιpεη:;μων 
ΙΌ Φ. 

'Οδηγούμενος ιtα:pά του ανωτέρου πνεύματος, εφε,,α: τά β-!1μα:
τά. μου πpός τ-;-1ν πυpα:μlί3α το) Π?lyκηπος Νούιιπ:χ, κειμένψ νο
τιοα:νατολικως τrις πυpcχμ(δος του βα:σιλέω; Μυκεplνου (Μεν
κάουpα). 

Μόλις είσέδυσα είς τ,)ύς σχοτειν.)ύς τούτους τόπους, ενα pίγος 
διέτρεξε τό σώμα μ-:ιυ ΚΙΧl μοσ εyένν-φε την εντύπω:ην ψύχους 
είσδύοντος μέχρι μ,υελοσ ό:;τέων. Ένθα.,,pυνόμενος π&ντοτε από 
τόν αόρατον ό5ηy6ν μου, κατ-ηλθον σκοντάπτων είς τά ύπόγεια 
της πυpαμίδος ταύη1ς. Ή οψις των ύπ,;ιγε rων τούτων μ-:ισ rιτο συ
νήθης, διότι πολ) άκις, πλήρης κόπων έκ της τρικυμιώδους ζω11;; 
,t"IJς κοινωνίας, απεσυpόμrιν έκετ διά νά επανεύ.:;ω τrιν ψυχικήν 
και πνευμα:τι κ-;-1ν yα:λ-fινην τ iJς ύπά?ξεώς μ-:ιυ είς pέμ6ην yλυκυτά
την, τήν c.ποίαν ή σιωιtή αυτη, τό σκότος τοστο και 'Υ/ απομόνω
σις, μ�υ επρομήθευον, Φ:1άσας εκεί, εκάθησ:χ επl ένός λίθ:ιυ τμiι
μα από τόν στολισμόν του αpχαί-:ιυ ναοσ. Ιlεpι,:;υ'Ιέλεξα τό ειναί 
μου είς βαθεrαν συyχένψωσιν, ά.ναμένων τό αποτέλεσμα τ·ης ά.νελ
πlστcυ ταύτ·�ς προσκλήσεως. 

Συγκεχυμένοι θόpυοοι και κρότοι εφθασαν είς τά ωτά μου, 
α:ισθ&νομαι τόν έα:υτόν μου ώθούμενον, τό πρωτον κά.θισμά. μου 
εξα:φανιζόμενον καl ενας ά.όριστος φόβος τόν όποΙον μετ' όλ(yον 
κατέ6αλ:χ, με κυριcχpχει. Δεν ελα6α τόν καφόν νά άναζητ-!ισω άλ
λ ην ί1έσιν νά τοποθετηθώ, cηαν τό ύπόyειον φ(,1τ[ζεται διά. 
εκτυφλωτικου φωτός· κα:l ένφ ανοιyοκΧ'είνω τούς οφθαλμούς, εν 
θέα.μα θαυμά.σιον μου παpουσιά.ζε ται. 'fά εpεί πια: του παρόντος 
έξψρανίσθησαν εις τό διάστημα του παρελθόντος, άφίνοντα: θέσιν 
εις ενα μικρόν Αιyυπτια:κόν ναόν, αρχιτεκτονικής ώpα:ιότητος. 
Τίποτε δέν ελειπεν εις τό ίερόν τουτο κα:ταφύγιον. Εις τό βάθος 
του ναου, δύο αγάλματα: τrις "Ισιδος και του Όσ[pιδος ύψοσντο, 
.;ίς των ό:τοίων τα βά.θpα τέσσα;;ες Σφrγyες &pμονικου μεγέθους 
κα:'ιι.με τέλεια: χα:pα:κτηpιστικά, έg:,ύλα:ττον, ώς πιστοι ύπηpέται 
τού δύο κυρίους τ·ης φύσεως. Χαμηλότερον ύψοΟτο τό άγαλμα 
τ·ής Άλ-ι1θεfα:ς, κρατούσης είς τr1ν χείρα: τό σημείον tiJς ζωrις, 
κεκΌσμημένης διά. πτεpοΟ στpο·Jθοκα:μήλου. 

Άπέναντι τοΟ αyάιματο; τούτου ιiψθοϋτο τό αγαλμα του Αι
γυπτίου Ήpακλέους, εντελώς κοσμημένου διά πτερων κα:[ φέρον 
πέριξ τc.Ο σώματός του δέρμα τίγρεως. Ί'έσσα�α χpυσα. άνά.6αθpα:, 
εό?tσ;(όμενα. εμπpοσ�εv έκά.στου άycΗματος, επλήpουν τον αέρα 
δια yλυχου και λεπτοσ &pώμα.το,, ενψ πολλα.πλαί επιypαφαί καί 
ίεροyλυφικcι σύμ6ολα, εκό::ψουν τα τείχη ,ου vαοσ. 
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Μόλις ελα.οον κα:ι?ον να εζετάσω το πεpι6άλλον μου, δτα.ν είς 
το βiθος του σκοτεινου δια:??όμου, ηκ?ϊι-Jθη ρυθμική και μονότο
νο; μ�λψδ(α και δύο ίεpοφχντα:ι συν:,δευ6μενοι ύ;cο τε'J'σipων βοη
θων, εφάνησα.ν είς τ·ην ει-Jοδον του να.ου. Ή παρουσία ζώνtων 
είς του; άπομεμονωμένους τούτους κόπους, εrtανεστάτησε τήν συ
νείδησ[ν μου κα.ι εκ νέου εδειλίασα. Μία σκι-χ αίφνιδίω; όpθου
τα.ι πλησίον μου και στρέφων κα.τατpc;μΙJ.yμένος τ·ην κεφαλήν, 
άναγνωpίζω τό ανώτεpον πνευμα το δπο"ίον μz δ'5·�yεί εί; του; 
τόπους τούτους και τό δποrον μου λέγει : 

- Δω,:ε, δός μοι, τήν χεtpά σου και θίξε το μέτωπόν μου,
διότι ή επαψη α.υτη θα δώσ-�1 είς τό α.ν-�συχον πνεσμά. σου τήν έν
νοιαν των λόγων, τύπων, χειpονομιων και γεγονότων των &;ίων 
τούτων όπηpετων του α.pχαίου νόμου. 

'Εσήκωσα τον βpαχίονά μου και εψα.υ1α τό μέτωπόν του με 
τpέμουσαν χεrpα. Ή επαφή α.ϋτη, &,νάλοyος προς τήν επσ.φ-ην δύο 
α.ντιθέτ:,uν rιλεκτρικων πόλων, μου πpουξέν-ιμεν ενα χλονισμ-:.ν και 
μετ' δλ(yον μία ευδιαθεσία &ντεκα.τέστ·φε τήν δειλίαν του πνεύ
μΙJ.τός μου και τόν τpόμον του σώματός μου. Ε1ς διάστημα. χρόνου 
&�ε(ρως μικρου, διέσχιCJα. πάλιν τό διάσηιμα του παρελθόντος. 

"Εζων εις τήν εποχήν καθ' �ν ή αφέλεια: της ψυχ·ης, παpα
θέτ?υ'Jα δλας τάς πpωτοyενεrς α.ύτi

1
ς ώpα.ιότητας και (διότητας 

ε;ώpκιζε το κυpια:pχουν πνευμα. του ανθρώπου, νά όποταχ θ"Ώ είς 
τήν όπεpτά την λα.τpείαν του θεου. 

Είδον και -�ννόησα, δτι ή θεότης του Όσf pιδος ε:;υμ66λιζε 
τ.ήν Θεfαν Σοφίαν, ενφ YJ 'Ίσις, ή άyνή σύζυγος του Όσ!pι15ο:;, ε' 
συμοόλιζε τrιν θεία.ν αyάπψ διά της δποία:ς έχει πεpικο:ιμ-tιθει ή 
δημιουpyr1θεrσα φύσις. 

'Έχων συνε(δησιν τω'/ α.pχων τούτων, παpηκολούθουν τήν ώ
pαίαν ταύτr1ν συνοδε(αν με τrιν θέpμην χpιστιανου μα.θητου μεμυ
r1μένου είς τά μυστήρια τών ά.;,χα[ων Αlyυπτ(ων. 

οι ίεpοφάνται ουτοι ε1σελθόντες είς τόν ναόν,διηυθύνθησα.ν,εlς 
μίαν ypαμμήν, α.κολουθούμενοι, και όπό τii>ν τεσσάρων 6ον;θων, 
πpός τά. άyά),ματα των δύο κυpιωτέpων θεοτήτω'Ι. 'Ύψω-Jα.ν τήν 
χεrpα με τήν παλάμην πpός τάεξω, εκλιναν τόεν yόνυκσ.ι μεχαμη
λωμένην κεφαλ-i1ν πpοσεκ{ινησαv με iχ?μονικάς καί κανονικάς κινή
σεις, όπό τους ηχου; της έθνικης και μονοτόνου μελωδία; των 
βογ1θι,,ν. Κατόπιν ηyέpθησαν, διέταξαν τους β,,ηθους ν' αποσυp
θιϊΊσιν εξω του νΜυ, εκάθησαν επι έδ.Jii>ν εκ μελανοΟ κατεpγα
σμέν(;υ ξύλου, 6 εί; απέναντι του άλλου και ενώπιον των 3ύ-:ι Θε
οτήτων, ·i'ιpχισαν τόν έπόμενον διάλοyον tν ε'ίδει άρθρου π('Jτεως. 

Ό καθ)1μενος έκ δεξιών, πpός τc. μέρος του rkyάλματος τοό; 
Όσίpιδος, αποτ-,ινόμενος πpός τον ετερον, του είπε : 

- 'Αδελφi εν πνεύματι, ποtος κιiμνει ν-χ κυκλοφοpωσιν οι
άνεμοι ιπι της επιφανείας της yrις ; ποιος χαμοyελα διά των 
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χαρωπών αχτίνων έκ φωτός, αίς τους α.νθ,:;ώποuς; Γlοίος α.πω�εr 
και α.να.τ,;έπει είς τάς σκοτεινας α.6ύ?οuς κοι διά τή; κ;;α.τάια.ς 
χειpός του έπα.ναψέ?ει, άσtε,,ισμούς, οιτινες λάμπουν ε1ς τόν ου
ρανόν; Ποίος δπολογίζει τό μ·ηκος τοϋ χpόνοu; 11,:;ίος μετρα. τό 
άπειρον των έκτάσεων; Ποίος δίδει τ·i1ν νόησιν είς τ-ί,ν γεννr1μένψ 
ζωήν ; Ποίος δίδει τόν λόγον κα.1. τ·ι-1ν σκέψιν εις τους άνθρώ
ποuς; Ποίος α.λ).ος παρά ·ή ύπεpτιiτη Σ-:φία., ό μεγα.λοπρεπr1ς 
�οσιρις, ό ισχupός� ό κραταιός και ό όπέρτατος ; 

Ό gτεpος ίεροφάντης τσD α.παντα.. 
- 'Αδελφέ έν πνεύματι, Ποίος δίδει τήν δρόσον είς τους

ανέμvuς ; Ποίος δίδει τi1ν ώραιότητα του χρώματος, τiιν ά.pμο
ν.(αν των γpαμμων καί τ-i1ν εύθuγpαμμίσ.ν τών σχημάτων είς τήν 
θέαν τ�υ φωτός; Πο!ο; καταπαύει τάς τρικuμ(α.ς; llοϊος δίδει 
τήν ύπέρλαμπρον ώ,,αιότητα τοϋ ού?α.νου ; Ποίος κάμνει τά 
πτηνα. να κελαϊδουν; Ποίος έμφuσα. είς τούς ά.νθpώποuς τα ευγεν-η 
αίσθi1ματα ; Ποίος ά.λλος παρά ή α1ωνία. 'Αγάπη, ή πηγάζοuσα 
έκ του \Jείοu πνεύματος: καί ζωογονοΟσα δια της α.ίωνfοu θεpμ6-
τητός της, πα.ν δη ζη χα.1. α.να.πνέει; 

(&:κοι.οuθετ) 

('Εκ τQiί Μψ,vτοeος τijς Χe�στια.,,,κijς 'Επιστήfιης) 

Κατά μετάφρασιν κ. Δ. ΔΗΜΑ 

Έ�ν έλεγε κανεlς είς ενα α.νίδεον των διδασκαλιών τrις Χpι
στια.νικ·ης Έπιστήμ·ι1ς οτι τίποτε έξ δσων έμπνέοuν τόν φόβον δεν 
όπά.pχει και .δτι έπομένως δεν εlναι α.νά.γκη νi φο6α.τα.ι τίποτε, 
εtναι σχεδόν βέ6σ.ιον C:τι ή α.πά.ντrισις ποϋ θά. έλάμ6ανε θα. ήτο 
είτε εχδ-iιλωσις έκπ),ήξεως, εΙτε έμφατική α.ρνησις τοϋ α.ξιώματος 
τούτc.u. Τοοτο δεν πρέπει να. μα.; φαv'Ό παρά.δc.ξον, α.φοϋ μέγα 
μέρος τής α.νθρωπίνης δπάpξεως καταναλίσκεται άπό τά α.νθ;;ώ
πινα. δντα είς τό νά. προστατεύουν έαuτά. αμέσως η εμμέσως α.πό_ 
πιθανας ένοχλήσεις η άπpόοπτα.. Σuσωρεύει δ,χόσμσς π)ούτη ώς 
έγγύησιν iναντίον μελλούσ-,Jς τυχόν α.πω).είας. :Μ:εριμνουν περί 
του τι πρέπει να φορέσουν κοιί τί να. φιiyσuν διά ν'i 15ιατηpήσουν 
τήν σωματικήν των δγε(αν . 

Τά. δΕ εθνη δια. τωy πο)ιτικων των ιiνδpών περιφpοu,,ουνται 
έξ ένδεχ.ομένων απροόπτων δπό σJνθηκών κα.ί διατηpc.Ον τα νομι
ζόμενοι δικαιώματά των δι' ίσο6α,?ών συμ6ά.σεων. 

�Ως λόγος οιύτής της προ6λεπτικr1ς δια.δικcισ(α.ς πpο66.λλεται 
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αυτό rcoυ δ &.νθρώπtνος νους όνομά.ζει &.νάγκη-πεrρα. Ό &.νθ?ώ
πινος; νους παραδέχεται δτι ή ϋλη, ή όλική ϋπαρξις και αf &.·,� 
θρώπtνοt i3χέσεις &.ποτελουν &.κέpαtα μέpη της; πpαγμciτtκης; ύ
πά.pξεως, και πιστεύει δτ_t ό ύλικός; νόμος ε!ναι δtαpκως; έν ένερ
γε(�, τείνων να παpά.γ'Ώ κά.θε εtδους; ά.νrισυχητικάς καταστά.σεtς. 
Ώς ά.ποτέλεσμα δε τούτου, τα &.νθρώπι να δντα πολεμουν τα λε
γόμενα ύλιχα &.ποτελέσματα με δλtκα. μέσα, έκλοψβάνοντα του
το &.ναγκαίον ώς; δpμώμενα έκ τiις δποθέσεως δτι ή ϋλη ε!ναι 
π�αγματική και δτι κατα τοΟ δλικοσ νόμου πρέπει κατ' &.νάγχην 
να &.ντιδράσ'Ώ ή δλtκή δύναμις. 

Μια ά.πλr. ανάγνωσις τrις·Βl6λου φανερώνει τό γεγονός δτιεlς 
:i1ν ίστορ(αν του χόσμου δπηρξαν πολλοt που έστq:θησαν ίκανοι 
να έφαρμόσουν τόν νόμον, τόν πνευματιχόν νόμον, δ όπο!ος; επι
κρατεί των δλικων δοξασιών των &.νθρώπων, Ό δψηλότεpος αυ
τός νόμος; του Πνεύματος; δεν εχει σαφως διακpιθij και .συνεπως 
δεν έφr,ρμόσθη &.κόμη εις τήν έκτασιν ποΟ θα μποροσσε να 
ειχεν έφαρμοσθη. Και δμως ή ϋπαρξις άύτοσ ήτο γνωστή πpό 
πολλοϋ και ε1ς πολλούς;. Όσάχις; οί άνθr;ωποι έγνώpισαν αυτόν 
τον νόμον, έδειξαν και τήν ίκανότητα να στη:,ίξουν τας; ελπίδας 
των επι τrιν ένέργειαν και tiιν δύναμ1.ν του, κατά συνέπειαν.δε 
και έπpοστατεύθησαν δπ' αύτι:.ϋ. 'Ενίοτε δ πνευματικός νόμος 
άνεγνωp(ζετο δια ποιητικών έκφ.,άσεων δπως δταν δ Πpοφητά.ναξ 
έψαλλε: «δτι εκpυψέ με έν τ·� σχ,ψ'Υ,j αυτοσ έν ήμέp� κακών (μου) 
έσκέπα-:,έ με εν α.n:οκpύφφ .ijς σκηνijς αύτοσ, έν πέτp� 5ψωσε με:. 
(ψαλμ. 26:5) i) «Εtρr1νη πολλή τοίς α.γαπωσι τόν νόμον σου, και 
ουκ' έστιν αυτοίς σκάνδαλον.» (Ταλμ. 118:Lβf>) ή. μεταφυσικό
τεpον &.κόμη, δπως δταν ό Πασλος άπηυθύ ετο πρός τόν Τιμόθεον. 
διά των έξής; : «Ου γαρ εδωκεν 1,μίν ό Θεός πνεΟμα δειλίας;, &.λ
λα δυνάμεως και &.γάπης και σωφpονισμοσ. » (2 Τιμ. 1: 7) Εlς έ
κάστr1ν των άνω περιπτώσεων δ χαρμόσυνος τόνος &.κούεται &.ναγ
γέλων δτι πpοστασ(α εδ?ίσχεται μόνον �εν &.ποκρύφφ τ·ης σκηνης 
αύτου», η εlς «τόν νόμον σου», η εις τό «πνευμα .•.. δυνάμεως και 
ά.γά.πης και σωψ?ΟV ισμου. » 

Τώρα τό «&.πόκpυφον της σκr1νijς του» έχει &.ποκαλυφθr,j από 
τ·ης Χριστιανικής ΈπιστrΊμης. Δεν ε!ναι πλέον ά.πόκρυφον. Ή 
&.λ·ήθεια, τουτ' έστιν δεν είναι πλέον κρυμμένη &.πό τήν ανθρωπό
τητα. Ό θεός εχ.εt &.ποκαλυφθr,j έπtστημονικως;, οϋτως ώστε πας; 
δ έπtθυμων δύναται να μά.θ'Ώ δti τό·, εαυτόν του πο!α εΙναt ή φύ
σις του θεου, πώς δ Θεός κυ6ερνα τήν δημιουργίαν του, και ποία. 
ειναι ή μεταξυ Θεου και άνθρώπου δφισταμένη, αληθής; συγγέ
νεια. Ή Χpιστιανικη 'Επιστήμη διδάσκει δτι ό Θεός ε!ναι 
ΠνεΟμα. η Νοϋς χαl δτt δ θεόι; ε!να.t άπειρον καλeιν.'Αφοσ δ Θεός; 
ε!ναι Πνεσμα., ή δημιουργία. Του πρέπει να ε!ναι πνευματική και 
πρέπει να ε!ναt καλή. ΥΕτσι. δ άνθρωποι;, ή εικων και όμοίωσις 
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τοσ θεοσ, άναγνωρίζεται δtι ε!να.ι πνευματιχός και δτι ε!ναι 
δπως δ δημιου,γός τοσ ά.νf1ρώ;:ου, καλός. Ή διδαχή αυτή κατ' 
άνά.γχην ά.ρνείτq:ι τήν υ;.:α�Ειν ,ής ϋ).ης ώ; πpα.γματιχότητο;, κα.ι 
τοσ κα.κοϋ ιί)ζ Π?α.γμα.τι;ι.iίς τινο; 6νrότητος η δuν:1:μεω;· δι-Sτι 
προφανώς δέν μποpεί νά όrτάpχτι τlπ.οτε πpαyμα.τιχr,ν έ.,_τ6ς τοϋ 
ά.πε r r,ου 11 νεύμα. cc.ς ·r) τr,ϋ &. πείρου zα.λι:,ϋ. 'Η ϋλη τοιοuτοτ;6πω; 
χαί τό κα.κcν ε!ναι ψευδεί; δ(ϊξα.,ί-χι τe,ϋ ανθpωπiνου νου. Ί)μοι
ά.�ουν πpσς τi1ν πλάνην δτι Μο -ρο;.,ές δύο κά.νουν πέ•ιτε. Ό δο 
ξα.σ[α. δμως οτι ε!ναι π::αγμ:ι.ϊ.ι·.ια.l Υ.α,-χ,τά.σεις τΊς συ-.ειδ·ήσεως 
είναι αίτ:ία. δλο:J τοΟ φό6οu, τi1ς χp::ώ1:εια.; και τlις &μαρτία.ς που 
μα.ι;τίζουν τό 6..νθρώπινο, γένος. 

θi ήtο μα.τα.ιο,τcνία τό νά μή κά.ντι κανεις τίποτε πεpισσότε• 
pον iπό τό νά διακηpύσ.:ηι θεωρητι :ιιω; μόνον τi1ν όλ6τητα το Ο 
Πνεύμα τος Ύj χαλου. 

Σκοπις τijς νοήσεω; αυτ.7ς θα επι,επε νά. είναι να &.παλλάξ\Ι 
τr1ν &νθ;:,ωπίνην συνείδησιν των ψευδών τΎ1ς ύλικων δοξασιών. 

Κατιχ τ-ί1ν ε:ιιτασιν δε &.κpιβως που κατανοεί τις τr1ν δλόη1τα 
του κα.λου προστατεύεται και ά.να.λόγως ένα.ντίον τi6 λεγομένης 
όλικης δυνάμεως, έναντίον του κακοσ, έναντίον τ·ης άppώστειας. 
Ή Κα Έδ-5υ, ·ή ±vακαλύπtpια χα.! ίδρύτρια της Χpιστιανικης 
Έπωτ·ήμ ης, είς ·τiJν σελίδα 210 του εpγου της « 'Ή πρώτη 'Εκ
κλ rισ(α του Χpιστου Έπιστήμονος, και 'Ανάμικτα,» έκθέτει τr1ν 
κατά.στα.σην με μεγά.λγ1ν διαύγειαν. 

<< Δέν ύπά.pχει θύρα, διχ τ·Τjς δπ:οία; νά μπο;:,r,ί τό κακόν ν.i είσ
έλθ1ι », γράφει « καί ου τε χ ωpος διά. νά καταληφθr,ί όπό του κα
κοϋ είς ε,α νοΟν πλ·ήpη κα),ωαύν1,ς. Αί καλαι dχέψεις ε!ναι &.δια.• 
πέpα.στος πανοπλία: πεpι6ε6λ·ι1μένοι αυ cου τοσ εΈδους τr1ν πανο
πλf α.ν. ε!σθε έντελως προφυλαγμένοι &πό τ&ς προσ6ολας της κάθε 
ε!δοuς πλάνης.» 

Είναι φανεpόν τό δτι πpαχτικι'ί:ις δέν ύπcίpχ.ουν δpια διi τr1ν 
προστατεuτικήν δύναμιν τ11ς 'Αληθε:α.ς· και ή Άλ·ήθειο: είναι 
πόντο.ε εlς τ-i1ν διiθοίν μα;, διότι δ θεός είναι πά.ντοτε παρών. 
Λάβετε, π-χ,pαδείγμι;;τος χάριν, τό γεγονός Βτι ε1ς περιπτώaεις α

σθενείας πιθανόν να ζητηθ-� ή pο·ήθεια ένός πpακτικιστοσ της 
Χριστιανικη� '.l!;πιστήμης. Ποίος ε!ναι δ σχοπός αι)της της βοη
θείας ; Αυτός που&.) ωνια. ί>πό τήν ψευδή αίσθησιν δυνά.μεώ.; τινος 
λεγομένης δλικός νόμος πλήσιάζliι ενα άλλον, δ δποΙ,;ς εχ.ει κά
πως όψωθη δπέp τr1ν ψευδη ταύ tην α.ίι;θησιν του νόμου μέ το να 
πραγματικεύσ\Ι τr1ν αλi1θειαν δτι δ πνευματικός νόμος ε!να.ι .δ μό
νος πραγματικός νόμος που κυβεpνq, απολύτως τeιν πνευματικον ή 
πpαγματικc,ν άνθpωπον. Ή νόησις αυτή τ·ης 'Αληθείας και τ·ης 
δια του πνευματικοl) νόμου ένεpγείας της ε!ναι δ,τι θεραπεύει. 

Ή Χριστιανική 'Επιστήμη διδάσκει τού; ανθρώπου;; σήμεpον 
δτι μποpουν νi εδpουν Οεpαπείαν και πpοστασίαν διi της αύτης 
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αχpι6ώς μόθ6δου τ·ην δποίαν εδίδα-;χεν 6 Χριστός 'lησοος πpό 
είκι;;σι πεplπ•u α1ώνων. 

'Η 'Α λ·ήθεια ουδέποτε ά.λλάζει. Ό πνευματιχός ν6μος ουδέ
ποτε μετο..βiλλεται, ού13έποτε Ηλc,ιοϋtαι εν τψ τ?όπφ τ·ης ενε?
γείας του. Ή Θεία, Αρχή (}Jtl)'Jtηpίζει τον ανθ?ψΤCΟ'Ι. τήν πνευ
ματιχr,ν Του δημ οupγίαν. Δεν δπηpξε ποτέ κανέν ρ·ijγμα ε1ς τήν 
σuνοχ·r1ν τ·ης πνευμα tικης δημιουργίας, ετcειi311 ε!ναι τε) εία. Ό 
Χpι'Jτό; Ίησούς τό iγν<;.ψιζε καl δι' αύτό μποροΟσε νά. άναιp"Ώ 
τάς όλιχάς δοξασίας των άνθpώπων θε?απε6ων οϋτω του; ασθενείς. 

Όπως εγpαψε'Ι � κ. 'Έ13δu : «Ό Ίησοσς ε6).επεν έν τ'Ώ 'Επι
σtf,μ11 τtν τέλειον ανθpωπον ό όποίος ένε:ραvίζετο ε1:; αύtόν εκεί 
f:πou δ άμαpτωλός άνθρωπος: εμφανίζεται ε1ς τι:;ύ; θνητούς. Ε1ς 
τόν τέ) ειον αυτόν αvθpωπον 6 Σωτήρ εόλεπε τiιν 1δία.ν τοσ θεοο 
6μοίωσιν. η ορθή δε αυτή α.ποψις τοσ &ν'-1puJΠOU έθεpά:1,εuε τον α.
ασθενή. » (ΈπισηΊμη κα 'Υγεία, σελιδες 47ϋ-477.) Όμοίως, 

. ,,ή οpθ·ή α.ύ�ή άποψις τοσ ανθρώπου» ε!να.ι εκείνη ποσ πpο�;τα.
τεύιι ε1ς δποιανδήποτε ανθpωπlνην κα.tά.'Jτασιν και άν ε�p(σκεται 
κανεί;. �Οταν δλο; δ κόσμος θα εχ11 φθά.σ11 ε1ς το -,ημείον νά. tν
ν,:;fισ-ι;ι κα.l αναγνωpίσ11 τήν δλδτητιχ τοο θεοο, τότε θά εχοuν εκ
πληpωθr,) οί λ6γοι τοσ πpοφητοu Ήσαtα.: «Κα.l κατοικrισει δ 
λαύ; α.ύτου έν πόλει ε1,:, ·ίjνης καl ένοι κήσει πεποιθώς, καl ανα
παύσονται μετά. πλούτού. (Ήσα.·tας ;:\�:18). 

ΜετΑΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝ()ΜΕΝΑ 

Ύπ6 τ6'1 τίτλο'/ τοίiτο·Ι i;ημοσιsύομs'Ι πι:i·Ιτχ τ&. φαι•Ιόμs·Ιχ τ&. "iχοντχ 
σχiσι·ι ,ψ',; τ·iι-Ι μsτχφυσιχή•Ι. Δ:χ�μsΟχ s�χχp(στω; πiσχ·Ι σχετιχ·iι·� ά·ιχ
χrΑ·ιωσιν Ξκ μ±;Jου; τu .. )'I rι..·ιχγ·ιωστϊi•·Ι μχς, ί)πsύθυ·ιο·ι χ.α:ί Β·ιυπl.JγpχφvΥ. 

Ή Μεταφυσικη Έπι-&εάψησις, αναφέρει δτι 11 {}εία τ�ς, κ. 
Κu'>ξ, της είπε πρω·Cαv τινα, δτι i'iτo λίαν αν�'1συχος, εξ αιτιας 
ένος ονείρου. Είχεν 'ίδει, δτι ευρίσκετο εlς περίπατον, εντος ά
μάξης καί i'ισttάνtτο συνεχώς αν11συχίαν αόριστον. Α'ίφνης ύ ϊπ
πος i'ινωρ8-ό)t}η και &ιτοτόμωc, καί μετά μεγάλου θορί>βου, εν ϋ
ψηλον δένδρον κατέπεσε καl. ..... εξύπνησε. 

Μετά τινας εβδομάδας, ή θεία, f\ ανεψιά καί ό σύζυγός τη;, 
μετέβησαν εις dπόστασιν τινα, νl κάμωσιν επισκέψεις. 'Ηκολού-



{}συν όδόν αγνωστον εις τr1ν {}είαν τη; κ. Κώξ, f1τις ομως δεν 
1'Jργησεν να αναγνωρίσn ηΊν ό�ον του ονείρου της. Νέα ανησυ
χία επηκολούθ11σε καί ματαίως παρεκάλει τον σύζ,,γόν της, νά επι
στρέψωσι ν. Έπέμει νεν επί τέλους τόσον πολύ, ωστε εστρc..ίφη r1 
αμαξα πρι'ις τά δπίσω. Μ 6λις επροχώρησαν και εν δένδρον επεσεν 
με {}όρ1•βον πολύν, ακριβcυς εις το σημείον, οπου εστράφη 11 
αμαξα. 

Πr,θ-:�.ίσθ-tσι;ς η προει;i';()ποίησι;ς. 

Ή κ. Γρουέλ, εκ Ρουέν, εγραψε τά έξr1ς πρnς τό περιοδικον 
«Φως και Άλή{}εια». 

«Μηνας τινας μετά τον {}άνατον του άγαπητοϋ τέκνου μου, 
μίαν πρω'ίαν, ·r1θέλησα νά εγερθώ. Ένόμισα οτι το τέκνον μου 
μου ελεγε. Μαμά, άναπαύσού ακόμη εν τέταρτον». �Επεσα πάλιν 
καί πρίν παρέλθουν πέντε λεπτά, εν τμημα τr1ς στέγης, περί τά 
20 κοιλά, κατέπεσε επί τοϋ μέρους εις το όποίον κάθημαι συνη
{}ως μετα τi1ν εγεροι ν. Θά με έσκ9τωνε, εάν δεν είχον ειδοποιη&η�. 

ΤΔ � Φως καί Άλ1�θεια� δημοσιεύσει το έξης γεγονος της σι•
νεδρίας τr1ς 4 Φεβρουαρίου. 

'Η μεσάζουσα κ. Β"ρμέϊγ, διά της μολυβδίδος καί της μηχα
νικης γcαφης, εδωκε τi,ν έξης &νακοίνωσιν, προς τον συνεργάτην 
τοϋ rlνω περιοδι.κοϋ κ. Ευτύχιον Ρέμο, οστις πρn δ,,καετίας είχε 
χάσει η']ν 01\ζυγόν του, ιταλικr1ς καταγωy·ης. 

Ren10, Ί.'utto e passagg-iero sobre 1a tena. Nn1Ja~c1ιιra, 
so1a1nente Dio. Ιο s0110 sta:t:i felice con te. Ιο s0110 stata 
la regiιιa di tιιa vita. S1)eiaΓe otι-a vita n1egliore con ηιc. 
Speι·are, sρerare, sperare. 

Δηλαδ1': Ρέ.μο, το παν είνε έφήμερον εις την γην. Τίποτε δεν 
δι:χρ�εί παρα ό Θεός. �Υ πηρξα εϋτυχr1ς μαζύ σου. Ύ πηρξα 1

°1 
βασίλισσα-της ζωης σου. Νά ελπίζης εις αλλην ζωην καλλιτέραν 
μαζύ μου. Νά ελπί.ζης, 'Υα ελπίζΊJς, νά ελπίζης. » 

Σημειωτέον οτι 1'1 κ. Βερμέϊγ αγνοεί τελείως την 'Ι ταλικ1'jν. 
Κατα την γραφην της ανακοινώσεως ταύτης διεκόπτετο &πο 
καιροϋ εις και.ρ<ί.-, cτριβε του; δφt\αλμους και ελεγε : Ηονώ •.... 
πονώ ..... 

.. , ..,,_........,...,,_ -·
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Ή Διsύθυvσις άγγέλλeι eύχαpίστως δτι εθεσs τ6V 'Έωvχ z,ι sπχφ'!J μsτ<i 
Gδ Ν δλφ Γαλλικϋ,'Ι, Άγγλικίί'>ν, Γeρμχvικι;\'Ι, Έλ6"tικ,;,γ κχί Άμz�ι
χ z'/ικ ,Μ περιο�ιχiίΊ'Ι άσχολουμs•Ιω·Ι s!ς τά ζ-ι,c .7μ,:τ i �:τι 'Ι :ι άπ-χσχολουv τ&ν 
"Εω'Ι r,. ΊΙ sπχψiι α;Cτη θi το� έπιτpέφ11 'Ιά παpαχολουθήσ11 δλ·ι(Ι τrι·ι οιsθ-ι-7j 
χ•>Jησι·ι χ,χι θ&. Ο·ημοσι�1J·Ω τi 'Χpθρα τ.ί}·Ι 6ποίω·Ι τΎ,-1 :.ι� τ iφp,..ι;σι·ι Οα Sπιτ(έ
Φc.ιυ·ι ο[ συγ .. rpι.ιφsις iJ ό� Sκ��τrχι. Είς τ6 προσsz.Ξς ίl'Χ δ·ι1μσσι.:υθϊ} λία�ι Ξv�ιχ
φέpο'Ι ipθpc;,'/ του γ·Ιωστου &στ.,ολόγου Κcφίλλc;,υ Φλ'Υ:μχp1ό·1 Ίiπί τϊiJ'I έχθη
λι,Jσsω·Ι του θα'Ιiτου. 

Ή Διsύθυ·Ισις επίσ·ης έπιθυμουσχ δπως Β·ημιουpγγ1θf/ 8σο•1 τό ουv:ιτό'Ι μs
γαλsιτέpα; κivφις, θέτει sίς τ·i/'Ι οιά.θεσι'/ τίί','/ ά.·ΙαΎ'Ιωστι;\'Ι τάς στ·ήλα;ς τυυ 
πεpιοοικου χα;ί θά δ·ημοσιsύσ11 π&σα·Ι μsλέτr1ν 'iι <ipθpo'/ η ά·1ακοί·1ωσι·1 ήτις 
Οά τ'!J ά.ποσταλfi υπευθύνως και svυπογpcί.φως. 

Το κόμμα. της καeδίσ.ς. Πολλης πpοσοχη,;; κί'Ι'r,σις, θ·ημιουργείται πχρά. 
τ·7jς γυναικός, S'/ Γcιλλί�. Ή «'Ώρα; της Γυναικός» &γγέλλει δτι είς τό οί
κ·ημα της οπου εΙνε χχι -iι εορα; της « 0Ε'/dJσsως της Γυνχικsίcις Σχsφsως» 
ί�pύθη τ·i1ν 17η'Ι 'Απριλίου τ6 κόμμα; τr)ς καρδίας. Τούς σκοπούς τούτους 
φέpομs'Ι e!ς γνG,σιv πρός πcί.'Ιτα;ς τούς άvαγvώcτχς μας ίοιχιτέρως ομως 
πp6ς τχς γυvαίκας, α;ϊτι'Ιsς έcημείωσα;•Ι έσχcί.τως σημcιvτικi1·Ι κίνησιν κχt 
έ·ιταυUα. 

Τό κόμμα. τr)ς καpοίας εχει ώς cκοπούς : 
1) Νά. άγωνισθfι κατά. του έγωϊσμου.
2) Nci. δdJσ11 είς τό α;'ίσθημά τ-ίι•Ι άφοσίωσι·ι, τ•;ιν q;ιλίαν, τ-11·1 ήθικrιν α1-

σθr1τικότητα, τiι·Ι θέσι•Ι 'rj'I όφείλου·Ι •ιά. sχου·ι είς τiι 'Ι Βία.γωγ-iι·Ι τ,:,ίi ά•ιθpώ
που σπως α;ί α;ίτ:α.ι κα;ί α;ί κατευθύ•Ιceις τ:ϊ>'Ι πpcί.ξεω·Ι τούτου. 

3) Νά. κα'/οvίσ11 τούς Νόμους της πειθαρχίας κα;t της μορφώσεως της
κα.pc;ία;ς. 

4) Νά. ώθήσ'!J τούς άvθρd>πους '/' άvυφdJσουν τ-11 •1 καρδία'/ των οιά. νά.
έπχ·Ιιδpύσουν τ-i;·Ι ·iιθικ-11·1 ζωήν sίς τi,'Ι τρέχουσα·/ ζω·ήν. 

5) Νά. sργcισθ'!J ·ιά. πpοσ�ιοpίσ'!ι και sξcιπλ6Jσ11 τ-ij'Ι sπιστ·ήμην ,:ης
'Αyά.π�ης. 

Έλci.6ομε'Ι sίς κομψ6·Ι τείίχο·ς τό &λsξα;vοpι•Ιό•ι πeριο�ικ6•1 «Σκέφη> μέ 
ϋλ·ην �μλολογικij'Ι πpωτ�τυπο·Ι. -Τό οsύτεpο'Ι τευχος περιέχει κχ'. !Ν . μο'Ιό
πρακτο·ι θpαμα; ύπ6 τ6·1 sπιτ�χr) τίτλο•/ «Οί Ναυαγοί> του κ. Γιάγκου Πιspίθη • 

..... 

Αι\ι:\ Ηι:\ () ΓΡ Α Φ ΙΑ 

Α. Γe. Εύχα:::,ιστουμε'/ πολύ κα.t &·ιαμέvομεν. Α Ταμβ. Πάτeας, 
Έλci.6ομε•Ι καί θά. φρον1::σωμsν. Ν . .Σκσ.μ. Πύeyο,ι, Νοsρά.ς έpωτήσsις δέ'Ι 
Βεχόμsθα.. Νεοφώηστο,ι 'l'eίκκαλσ., Σας πχpα;κα;λοuμε'Ι vά μά.ς γ-Ιωρίσsτε 
τ6 όνομα;,:sπώ'Ιυμόν σα;ς. Νικολ. Νικολ. Οί λόγοι σας μας τιμουν. Πsριμέ
'Ιομe·ι. Π. Ρ. llH. Ήμεις κcί.μνωμsν sξα.ίpeσιν και θά. σας έπιστpέψωμε·Ι τά. 
χειρόγραφα; σας iJ.•1 οέ'Ι οημοσιευθου'Ι, Μεyαλς Κάϊeο" Άναμέvομεν συ'/ερ
γcισία.ν σχς • . Καλι,μ,. Άλεξά,ιδe εισ.ν, Δέν θά. άσχοληθωμeν μέ ,:·i1v φιλολογί
α.'/. Γεωey. Άλεξάνδeεισ.ν, Διχτ( δχι ; Στείλατε. Πλεμ. Βόλο-ν, Π&σα; ύ
ποστ·ήpιξις πρός τ6 περιο/;ικό·ι sίνε καί έvίσχυσις πpός τ-i1ν spευ'/α;'/ τ·η,;; 
'Αληθείας. 
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