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Άριθ. 1. 'Ιανουάριος 1891 

ΝΕΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 
�� 
ιι ΚατtΑ: τ'ην τWν μελιττών είκόνα τWv λόγων 
οέοv μετέχιιν, καl της ροοωνιας, του 5νθοvς 
δρεψάμsνος' ταζ άκάνθας έκκλ(νειν». 

(Μέγας Βασlλειος) 

ΑΓΓΕΛΙΑ 

Προτιθέv.ενος τήν εχ3οσιν περιο3ικ.οϋ ύπό τον τίτλον ό « Νέο,; 
Πuθα.γόρα,; >> προbάλλω είς τήν έκτίv.ησιν του ψιλοπροό3οv &νιχ
γνώστοv, άντί πάσης &λλ·flς ρεκλάμαg, αύτο το 'ί3ιον έ'ργον οϋτινος 
το πρώτον ψvλλά3ιον έκ.τvποϋτιχι περί τα: τέλη του έπομένοv μηνός. 

Ό « Νέο,; .Πuθαγ()pα.,; » θα: περιέχ11 Υ.vρίως κ.αί έκλεκ.τικως 
3ιαψόροvς fl,ελέτας σποv3αίων σοψων ( σvγγριχψi.ων, 3ηv.οσιογpάψων 
κ.λπ.) έπί ψιλοσοψικ.ων, έπιστημ,:,:ιι;ι.ων, κ.οινωνιολογικων, κλπ. ζητη
μάτων, ί3ίως 8έ περί ψvy_ολογίας, περί πνεψατολογίας, περί πνεv
ματισμοϋ, περί του ιχοράτοv κόσv,ου, περί της έπιχοινωνίας αύτοϋ 
μετοc των ζώντων, περί των άποκρύψων έπιστ·flfl•ων (Κάbbαλας, Έρ
μητικ ης κ.λπ.) περί Μασονίας, περί της άpχ_ αίας Γνώσεως, περί της 
άρχοιίας Μαγείας, περί Μαγν-()τισμοϋ, περί 'Υπνωτισv.οu, περί των 
νέων θεραπεvτικ.ων μεθό3 ων ( όv,οιοπαθητικη;, v,εταλλοθερα:πείιχς, 
[1,αγνητοθεραπείας, ζωοθεραπείιχς, ·ί�λεχτροθεριχπείας) κιχί περί άλλων 
χοινωψελων κ.αί περιέργων πραγι.1.άτων. Θά περιέχ 11 προς 3έ κ.αί μυ

θιοτορίαg έτι. Άλλα: τί υ.vθιστορίας ! ; Πνεvματολογικ.άς ! Μvθιστο
ρία:ς π. χ. ύπαγορεvθείσιχς παρά του ά:ορiτοv κόσμοv είς νιάνιJας 
άπαι3εύτοvς κ.αί γραψούΙJας άσυνιχισθήτως· μvθιστορίας ά:πο3εικ.νvο
μένας είτα παροc των είς τήν έξέλεγξιν αύτων έγκvψάντων ϋτι 8έν 
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είναι ι,ι.υθιστορίαι, κατά -;ήν χοιν-r,ν έννοιαν, άλλ' [στορίαι, έν αίς 
άποcντi ο άναγνώστ'Υ)ς άλ·Ι)θεις, ζωντανοίς, ·Αθιχοπλαστιχ.οίς, έποιχ.ο
δομ'Υ)τιχάς περιπετείας, πολλ<';'> μ&λλον συγχ.ινούσας :Α πολλαί &λλαι 
έκ. των συνήθων φα:νταστιχων !J,Uθιστοριων, ας ομως ή χαχ.όζ 'Υ)λος 
περιεργία του Κοινου λc,.ιμοcργως χ.αί άτόπως χ.αταbιbpώσχ.ει. 

Τό πνευιι.α: λ Χ· του έπί Μωϋσέως, Φα:ραώ Μέρνεφταχ, μετενσαρ
χωθέν χ.ατά διαφόρους έποχοίς, έσχιχτως δ' έν τ<';'> προσώπω του John 
Wilmot χ.όι,ι.'Υ)τος de Rochester (1647-1680), 8ιασήμου ναυάρ
χου τΎi1, 'Αγγλίας έπί Καρόλου ΙΙ, χ.ιχl λαbον την έντολΎΙν (καθ' α 
τούλάχ ιστον λέγει) νά 8ιαχ.οινώσ'{) πρός τ•ήν άνθρωπότ·Ι)τα προς ήθι
χ.οποί·ΙJσιν τά χ.ατά τούς 8ιαφόρους βίους αύτοϋ τε και των της έπο
χ Ύiς του, των είς &λλους βίους. (χ.ατά τ·ην α:ύτήν έποχ:ην) · συναντ·ΙJ
θiντων κ.c;ι.ί v.λλ Ί1λεπι8 ρασοίντων ε'ίτε χ.αλως εϊτε χ.αχ.ως ( χ.ατά τούς 
αίωνίους νόι,ι.ους της Προό8ου), έξελi.ξατο χαί 8ιψόρφωσεν ώς ιι,εσοc
ζουσαν νεά.νι8cί:. τινα ρωσσί8α έχ. ι,ι.εγιχλ-�ς οίχ.ογενείας- χ.αταγψέν'Υ)ν, 
γρά.φουσα.ν fΙ·'ΥΙΧ ανιχως, άσυνα:ισflήτως, ιι-ετά ιι-εγίστ'Υ)ς ( σπασμω8ι
χ. Ύiς) ταχύτ'Υ)τος της χειρός . . . Είς αύτ·ην λοιπόν τήν μεσάζουσαν 
ύπα:γορεύει όψέσως τε χ.αί έμμέσως τάς μονογραφίας τοϋ Μωϋσέως, 
τοϋ Τιbερίου χ.λπ. καθώς Υ.ιχί τάς έν λόγι:-� ίστορίας, τάς λαιι.πράς 
και ύπό φιλολογιχ.ήν έ'ποψιν. 

Τό Περιο8ιχ.όν ι,ι.ας έ'νεχα των σπουδαίων, έπωφελων, περιέργων 
και τερπνών &ρθρων, θά έχ '{) ( τοιαύτ'Υ) τούλαχ ιστον ή πρόθεσις) τήν 
άξίαν βιbλίου κατέχοντος τψ·ΙJτι>'.·r,ν πcί:.ντοτε θέσιν iν πάσ'{) βιbλιο
θ·hχ.'{) και προχ.αλοϋντος τήν έπανα'\fJπτιχ.·ην άνοcγ�ωσιν, ουχί δ' έφ·ΙJ
fl•ερίδος πλ'Υ)ρούσ'Υ)ς στιγμιαίαν ι,ι.όνον περιέργειαν "r, συyχ.ίν'Υ)σιν. 

Ό « Νέο; Πuθαγόρα; » θά περιi.χ'{) χαί &ρθρα &ντιφα:τιχ.οc, 
ίδέας ά:ντιθέτους, δι' ας εύθύνονται ή έχουσι τ·ην τψ:rιν οί έχ.φέροντες 
αύτcί:.ς. Τουτο δέ. χcί:.ριν της λογαΎiς διερεύν'Υ)ς, της &νευ προ;ι.αταλή
ψεως έξελέγξεως, της διά της συζ·nτ·ήσεως έμπεδώσεως των σπουδών 
έχ.οcστου, τ'ί\ς διά της λογιχ.ης άροτριάσεως τοϋ νi.οΙJ πεδίου. 

Όταν δi., σύν Θε<';'>, έδραιωθ� δι' ίχ.ανοϋ ποσοϋ συνο'ρομ·nτων, τότε 
θα έπεχ.τείνωιι,εν τόν χ.ύΥ.λον του προγράμι,ι.ατος κατά τε ποιόν χ.αί 
ποσόν, προς μείζονα ώφi.λειαν χ.αί τέρψιν παντός εϊδους άναγνώστου. 

►-
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ΣϊΝΔΡΟΜΗ ΕΤΉΣΙΑ 

ΕΝ TQ ΕΣΩΤΕΡΙΚQ Δpαχ. Ι 2 

ΕΝ TQ ΕΞΩΤΕΥΙΚQ Φpα.γ. Ι 2 

Πλn�ωτέα καθ' έξαμnνίαν. 

'Ev .:ιΗ}ήvαιg τ'fj 15 Δεκεμβρίου 1890 

Θ. ΔΟΜΙΝΟΣ 

Περιεχόμενα. -cou Α' )tα,l D' φuλλα.εεοu. 

'Αγγελία. Πρ6λογοg, 

. Προψητειαι. - Πως θεωρει αύτάς ο Πνευματι1η.ι.ός. - Πρόρρησις 
τ'r,ς έν έχστάσει �ιατελQuσης · 8'εκατριέτι8ος Μαργαρίτας Στόψψελ 
'Περί των έπί 60 έτη πολιτικών συμbάντων ( άπο τοϋ 1848 ιι-εχρι 
τέλους του 19ου αίωνος) καθ' ολην την Εύρώπ·ην (;,.αί τ·ήν Έλλά8α, 
i_ννοειται), ών πολλά έπηλήθευσαν Μη. (ύπό Ε. Audeoud).

Μελέτη. 1) περλ χειρομ,αvτείαg. - Ποία ή βάσις αυτης, - Πως 
κocl πότε έπ,τυγχ άνουσιν οί ιι,άντεις και χ ειρομrχντεις κλπ. 

2). Περλ vπάρξεωg τηg ψυχηg. - Άπόι>'ειξις περί της ύπά:ρξεως 
κλπ. ουχί μεταψυσικως, ο?J8έ θεολογικως, άλλά ψυσιολογιr.ως, έ'!";ι
στημονικi�ς και έπί τοϋ &χ.ροv -cόv 8-οcκτύλου. 

3 ). Περλ τηg Μαγvητικ'ηg και Μαγυ17τι6τικηg -Ιtεραπείαg τώv 
t<6-ltεvώv. 

Σολομοvίκή, - Τί πραγιι.οc εΙνε αυτό τό βιbλίον το λεγόμενον 
-6ολομ,ουική. (Έκ τι νος συγγράιι.ματος του Ε li pl1as Levy).

Μελέtη έπλ τωv &vείρωv, της άμνηιι.οσύνης αυτών, των έν αυτο-;;ς 
όπτασιων κοcί σuιι,bεbηκότων, &τινα πραγιι.ατοποιοϋνται ιι,ετά τινας 
"ΥΙμέρας, κλπ. (ύπό Eriksen du Morgendaennringer). 

Έρμηvεία τηg Π Γραφϊjg κατά τούς Καbbαλιστάς, τούς Τχλμου
Jιστάς κλπ. 

Πνευματολογία Πειραματική. Μαρτυρία των γεγονότων. 'Ιστορία 
της Πνευv.ατικης κινήσεως· (ύπό Rene Caillie). 
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Το 'Ελιξήριοv της Ζωής· (ύπό Jules Lermina). 
Ή 'Επιστήμη και ή Πνευματολογία. (Έκ του Voltair 6 Ίουν. 

1890, καl του Φιγαρω 16 7bρίου 1890). 
Δελτίον Μασωvικόv· (ύπό Oswald Wirth: .) 
Πως ό Λομβρό�ος παρεμόρφωσέ τινα άφορωντα είι; τον ύπνω

τισμόν, και άνασκευή ύπό του καθ·flγ. του Πανεπιστ. και μέλους της 
Άκα�'r]μίας του Βελγίου Delbmuf. 

Παραβολη των λί.ftωv· (ύπό του Dr. · Paul Gibier). 
Τό έσχ άτως ( 1883) εiιρε.ftεv χειρόγραφον έν τ?J χ ειρl τ·7)ς ιι-ομ

μίας της Μουνα-Σεχεrη, θυγατρός -rου Φαραώ Παμαt (πρό 3000

περίπου έτων). Έξ αύτου του χειρογράφου μανθοcνομέν τινα περl τΊiς 
άποκρύφου ιι,υήσεως των Αi.γυπτίων· (ύπό 1. Marcus de Vez). 

Μία σύγχρονος &vακ1λvψις. - Ή μεταλλοθεραπεία ύπό του Dr. 
Burq. Ό χαλκός ώς προφυλακηκόν της χολέρας κλπ. - Διαbε
bαίωσις του Dr. Moricourt οτι ο χαλκός κατασ-rρίφει τα μικpόbια 
της φθίσεως κλπ. (ύπό Achille Poincelot). 

Ό Πίκμαvv είς Ίταλίαv. - Ή του Λψbρόζου γνώμ"tl περί της 
νοογνωμοσύνης το.ϋ Πίκμανν και ή άναίρεσις της γνώμ·flς ταύτ·(}ς ύπ� 
του Commandant Dufilhol. 

'Ο πραγματικός και απόκρυφος λόγος, �ι' ον ο Ποcπας ·Αναγκάσθη 
οχι μόνον να στέψ'{Ι -rόν Ναπολέοντα Α'. άλλα και να ιι,εταb?J προς 
τουτο έν καιριj> χεψωνος είς Παρισίους κλπ. 

ΚΛΠ. 

Ί 
1 1 

! 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Όπως ο ανθρωπος, fνα μεταb'{! έκ της παι8ικης εi.ς τήν έψηbι
χήν ήλιχ.ίαν, 8ιέρχεται i.ιtιάζοuσάν τιvα φάσιν ύπάpζεως, σuναισθα
vόμενος τότε τά: ά:ποτελέσι,ι,ατα νέας τινος ά:ναμορφώσεως, εi.ς ύψη
λοτέραν κατά:στασιv τοϋ οντος αύτοϋ ά:γούσης, οϋτω καί το σύνολον 
τωv ά:νθρώπwν η ή κοινωνία όφείλει vά: δ'ι(λθ� ά:vrf.λογόv τινα έξέλι
ξιν, έπιστιχσης της έποχ ης παρομοίας τινος ά:ναμορφώ-;εως. 

Άφοϋ 8' ο νέος :ή ή νεανις δ'ιάχ.εινται, κατ' αύτήν τήv έποχήν της 
ζωης, · έν ταραχ?J αi.σθήσ.ων, έκ8ηλοuμέν� οτέ ι,ι.έν δ'ιά: ματαιοσχο
λlας "Α ά:ποχαuνώσεως, οτέ 8έ 8ι' &ορlστων, ά:στάτωv πόύωv, μετα
πιπτόντων λεληθότως ένlοτε εi.ς ά:τάκτοuς οrμιχς, ούκ' εστιv αλλως 
γενέσθαι καί 8ιά: τ·η, άνθρωπότr,τα τήν είς ομοlαν &ναλογικως -i\λι
χίαν περιερχψένην, έν τij> μαχ.ρij> αύτ'Ϊ)ς στα8ί(ι), 

Παρατηροϋμεν τωόντι, πολλοuς των ά:νθρώπων της έποχ·rις μας 
παρα8ι8οι,ι.ένοuς, ύπο τ·ην έπlδ'ρασιν αύτης της έφηbιχ.ης ήλικιας των 
κc. •ωνιων, είς πασαν έξαγρlωσιν, εiς πασαν ήδ'uποίθειαν, όcναζ·(]τοϋv
τrχς καθ' ύπερbολήν τάς ά:πολαύσεις καί ζωντας έπί ι,ι.όv(ι) τij> σχ.οπij> 

• τωv ύλικών ήδ'ονων. Ή όχ.vηρία:, ή άποστροφ·η προς τ·ην έργασία:v
αλλοuς ι,ι.έν αγοuσι πρός τ·ην χ.λοπήν, &λλοuς 8έ προς το έ'γχ.λημα:,
οτα:ν στερωντα:ι των άνα:γκ.α:ίων τοϋ βίου, ένij> πολλοί των έν περιοu
σίqι: προνοι,ι.ιούχων, έν τij> έγωϊσμίj) έyκα:θιδ'ρuόμενοι, 8ια:ι,ι.ένοuσι κωφοί .
προς τά: παράπονα: χ.αί τά:ς άδ'Ύψ,ονlας των δ'uστuχων.

Τό παν φαίνεται άνεστρα:μμένοv κατ' αύτήν τ-η,ν θλιbερά:ν ήλι
χ.lαν της άνθρωπότητος, πρό πάντων δ'έ κ.ατά τον τελευταίον παρ�
ξuσιι,όν των άποπλανήσεων, ώς τοϋτο παρατηροϋμεν χ.ατά: τήν έπο
χήν μας ταύτην, καθ' ηv το --Αθιχ.όν α'ίσθηι,ι.α:, τεθορubηι,ι.ένον χ.αταρ-

. ρίπτεται &περισκέπτω; προς πii.σαν παρiχ.τροπήν. 
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Οί συγγραφείς, ών &ποστολή είνε ν' άνuψωσι τάς ψυχ.άς προς το 
ί8εωδες ·του ώρΙΧίοu, του δικΙΧίου, του &ληθοuς- οπερ εΙνε -ii Πρόο
δος - ΠΙΧpΙΧσύρουσt συχ.νά;,.ις τούς &νχγνώστΙΧς αύτων είς τον βόpbο
ρον και τά ΙΧ'ίσχ.η της-διανοίας, προκαλοuντες τά κτ·ηνωδέστερα των 
ΠΙΧθων, τά Υ.ΙΧθtστωντα τον &νθρωπον ύποδεέστερον των ζώων, 

Άλλ' έπέστ·η -ί�. 6)ρα, καθ' Ύ\ν τά οργια του σώ11.ατος και της 
ψυχ.ης δέον νοc λάbωσt πέρας· καθ' ην τό �λέμμα έσκοτισv,ένον παροc 
του συνειδότος της άλγούσ't)ς σuναισθ·ί�σεως, δέον ν' άποστραφ?J των 
τόπων της διαφθορ&ς καi. ν' άνυψωθ?J ύψ·11λά, �νχ έτ{ραν οδόν άνα

ζ'flτήσ�. 
Καίτοι όλίγα αύτοc τά: άποπλαν-1111,ένα πνεύ11,ατα παρέχ, ουσιν ούχ. 

Ύ)'t''t'OV 'κίνδυνον μέγαν, έπαπειλοuντα γάγγραιναν καθ' ολην τ·ην, 
ά\θρωπότητα. Άλλ' εύτυχως εϋρηται το άντίρροπον έν ταίς μεγά
λαις και εύγενέσι διανοίαις, τοίς άψωσιωμένοις σκαπανεuσι του μέλ
λοντος, τοiς κεκτ-ημένοις ψuχ, 'Y)V διαψλεγομέν-11ν προς το άγαθόν και 
άναλαbοuσι τήν ίεράν έντολήν του Θεραπεuσα.ι τά:ς θλbεpοcς κ:ινu.
νικάς πλ1Jγάς ... 

Όπως άπεργασθ?J ή 11,εyάλη αϋτη άνόρθωσις των πνευμάτων δέν 
ά�κϊϊ πλέον τ·rιν σήμερον το 8Όγ11.ατίζειν δι' &γόνων τύπων. Δεν 
άρκεiται πλέον το λογικόν είς τάς των άλλων &μψιbόλους διαbε
bαιώσεις, άλλ' &παιτει νά 'ίδ� αύτό τοu-:ο, άπαιτεί νοc κατανοήσ� 
ο,τι τ<ϊ> διδάσκεται. Μή διασκεπτόμενον πλέον παιδιχ.ως, άπαιτεϊ 
άποδείξεις �να 8υνηθ� νά παραδεχ.θ� τό άληθές, &παιτει τ·ην αύστ't)
ραν άπόδειξιν της πραγματικης έπιστήμης, ητις θά τιϊ> γνωρίσ� τήν 
άρχ.ήν χ.αί το μέλλον των οντων Υ.αί των Πfαγμάτων. Τότε δέ μό
νον ο άνθρωπος, κα-:ανοων τό διατί τ'ί',ς ζωης, κατανο<�ν τήν αίτίαν 
της κατα τούς ώρισ11.ένους νό11.ους ίδίας αύτοu ·ύπάρξεως, δεν θά οδεύ� 
τυφλώττων, άλλά θα έφίεται νά φωτισθ?� διά του φωτός, του παρά 
11,όνης τ'ίiι; έπιστή11.ηι; του &λ·11θοuς παραγο11:ένου. 

Μέχ.ρι τ'ίiς σr,μεριν'ίiς έποχ.'ίiς ή έπιστή/1.η αϋτ·η, ή παγκόσμιος, 
άγόνως έδιδάχ.θη, διότι ή άνθρωπότ·11ς, πολύ νέα είσέτι, δέν ήδύνατο 
να την έννοήσ�.•Τό συλλήbδην άνθρώπινον παι�ίον, μ·rι διασχ.επτό
μενον πλειον του άτομικοu πα.ιδίου, παρεδέχ,θ·11 κλειστοιζ ομμασι τάς 
&ς τφ έπέbαλον διαπιστώσεις μέχ.ρι της πρώτης έξεγέρσεως της 
σκέψεως, οτε τέλος, τ·ην έλευθέραν έξέτασιν άνακ't)ρύττων, διετύπωσε 
τήν πρώτην αύτοu διανοητικ'Υ)ν άνεξαρτ't)σίαν- θραuσαν δέ τοc σποί:ρ-



γανα τοu παιδος έζ·ίιτrισε ν' &πιλεuθερωθ� τ'ίiς ·nθιχ.ης χ.αταπιέσεως 

γ των δεσποτών αύτοϋ. 

_)( 

\ 

'Αλλά το σuλλ·ήbδrιν παιδίον, καίτοι είσερχόι.ι,ενον ·ί\8·η είς τ'Ι)ν 
πρώτrιν περίοδον τ'ίiς έφrιbιχ.ης ήλιχ.ίας, δεν τuγχιi.νει ίκα:νως ωριμον, 
ωστε νά δΎψ,ιοuργ·ίισ·() διά: ι.ι,ιας καί όλοσχ ερως τήν έπιστ·hι.ι-·ην. Μό
νον κατόπιν ι.ι,ακρων έν σχ.ότει ψrιλαφήσεων, κατόπιν μακρών έν τ?J 
παρατrιρ·nσει των ψαιvοι.ι.iνων της ψύσεως, ένδοιαστικων πειραι.ι.ατ•
σμων, &ρχ ονται έδραιούι.ι.εναι αί πρωται πειραματιχ.αί έπι11τ'ίiμαι, 
έπερει(�ούι.ι.εναι έπl των v..αθrιι.ι.ατικων έπιστrιίJ.ων, των χρ·ησψεuοuσων 
ώς ελεγχ ος καί στερρον στ·ήριγμα. 

Ai έπιστ'rψ.αι τοϋ όρατοϋ καί τοϋ ψηλαψrιτου εiναι το στάδιον 
της έπιστηι.ι.ονικης παιδικης ήλικίας, της μη παρα8εχοι.ι.έν-ης ετι κ.αί 
σήμερον "rι ο,τι ύπόκειται ύπο τά:ς αίσθήσεις χ.αί ο•�δεν πλέον. κα
θότι ή ορα:σις τοϋ πνεύι.ι.ατος, ορασις ούσα τοϋ ι:icοράτοu, δεν τuγχά•
νει κτ·7ψ,α "rι ολίγων τινων μόνον. 'Ιδού διατί ή έπιστήι.ι. η της έπο
χ ης μας, ι:icπωθοϋσα παν ο,τι (�f.'I δύναται νά ψrιλαψήσ� 'Υ) νά: κατα
μετρ·nσ�, άπορρίπτει' ι:icνηλεως τά:ς μεγάλας ά:γνώι;τοuς έπιστήι.ι,ας, 
αrτινες οι.ι.ως r�ύναντα.ι νά: διδάξωσι τά: παγκόσι.ι.ια στοιzεϊα καί τά:; 
αίωνίοuς αίτίας τοϋ παντός. 

Ήτε· νεω-;έρα φιλοσοφία ώς και ·η ι:icρχαιοτέρα - καίτοι σοφω
τέρα της ήfΙ,ετέρας- απετuχον έν ταΊς διερεύναις αύτων, διότι ήμέ
λ·ησαν τήν ι:icναζήτησιν της ι:icληθείας έν τcί> ι.ι,•εγάλ½J σuνόλ<ι> των 
πραγμάτων, έκεΊ έ'νθα κεΊται ή όλοσχ ερ·ής ϋπαρξις, το ύπέρτατον 
'Πρότυπον πάσης ύπιi.ρξεως, τόσον τ'ίiς έλαχίστ·ης οσον και τ'ίiς ι.ι,ε-• 
γίστrις. 

Πολλοί των φιλοσόφων, &8uνατοϋντες νά: r�t(δωσι το θεΊον, ι:icδυ
νατοϋντες νά: κατανοήσωσι τ•ήν οc·Jθρωπίν-ην ψυχήν, ι:icr�uν\Χτοϋντες νά: 
έπ,ιbεbαιώσωσι τό ι:icθάνατον μέλλον των οντων, ·nρν-nθrισαν πάντα 
τοiϋτα, πα.ρασύροντες είς τήν ί�ίαν τυφλότητα ;,.α.ί &παντας τούς 
έγκα.ταλείποντας έαu-.ούς νά: καλuφθωσι μέ -.ο· α.ύτο έπικάλuμμα. 

'Αλλά: παρ' αύτά:ς -rάς διανοίας, τά:ς fl, 0

() 
βλεπούσας "rι διά: των όιι.μά

των του σώματος, παρατuγχ άνοuσιν έ'τεραι, μiiλ λον προωδεuμέναι 
καί κεκτrιμέναι το χάρισμα τ·rις έ'νδον δράσεως-, αrτινες κατενόrι11αν 
τήν ϋπαρξιν τοϋ_ πνεύματος, καίτοι &ψηλαφ·ήτου φαινοι.ι.ένοu, οπως 
κα.ί τήν της ϋλ·ης. 

Ή ϋλrι, οταν ,, .. ήν σπουδάζ� τις έν τ�) βάθει των μυι;τηρίων της, 
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δ'ύναται νά άγάγ� πρός τό πνεϋμα· μόνον δ'έ το πνεϋμα δ'ύναται νιχ 
έξηγήσ"{Ι την ϋλην, Καίτοι δ'έ ή δ'ιάνοιά f.Ι,ας τυγχάνει δ'εσμεψένη ) 
έν χ ονδ'ροειδ'εϊ ύλιχ.<j> περιχ.αλύf.Ι,ματι, παρεμποδ'ίζοντι τήν ορασιν του 

ά:οράτοu - ώς χ.αί την τών ιχτόv.ων της ϋλης - καίτοι ι.ι,ιχ.ρά αϋτη, 
χ.έχ.τηται οv.ως εν μέγα έργαλείον, τό τοϋ λογικού οπερ παρέχει αύτ� 

\ 't , , , ' λ ' θ' Τ ' ρ , ' , την οι,,ννοιαν, την κρισιν·, την ογικην με ων αποοαινει αρχ.οuντωι; 
ίσχυρά ωστε νά προέλθ"{Ι πρόc την ;,.ατάχ.τ't)σιν μεγάλων &ποχ.αλύ
ψεων του έν πρχγv.ατώσει ίδ'εώδ'οuς. 

Άλλ' ομως το άνθρώ-πινον λογικόν άποbαίνιι άνlσχ.uρον &ν δ'έν 
σ-ποuδ'άσ"{Ι τούς νόv.οuς της ψύσεως, ούι; δ'έον ν' άποχ.αλύψ"{Ι έν πρώ
τοις �νχ f.Ι,εταχ ειρισθ-� Είτα αύτούς ώι; όJηγούς αύτοϋ· δ'ιότι ανεu της 
�δ'ηγίας αύτών ιχποbαίνει το λογικόν &γονον, χ.αθό στεροvμενον τών 
δ'εδ'οv.ένων τοϋ θείου παγχ.οσv.i.οu σχεδ'ίου. Τούτου�, ιχγνοουμένου τό 
λογικόν ούδ'έν δ'ύναται νά θεμεΆιώσ'Q, σύμφωνον πρός την άλήθειαν. 

Αύτό τό σχέδ'ιον, τό θαυμαστόν έν τ� ένότητι, έπεχ.τείνεται έφ' 
οcπαντα τά ε'ίδ'·fl της ζωr,ς, χ.οcίτοι είς ά:πείρους μεταbολάι; ύποχ.ιί

f.Ι·ενα, ών την ϋπαρξιν άποδ'ειχ.νύει ή παγκόσμιος έπιστήf.Ι,η, δ'ιαφω
τίζοuσα δ'ιά τοϋ ζωηροϋ φωτός την ά:ρχην ολων των μορφώσεων, ολων 
των λειτο•;ργίων, ολων των έξελίξεων των οντων. 

(Άπόσπασv.α έχ. τοϋ πρό δ'ύο f.Ι,ηνών έν Παρισίοις έχ.δ'οθέντος πρώ
του τόμου τοϋ συγγράμματος τοϋ Artl1ur d' Anglemont ύπό τόν 
τίτλον {(Fractionnement de l' Infini, Synthese de l' Etre. )) 

« Πολύ Sύσχ.ολον τό πιστεύειν ο,τι βλέπει τις, &ν οωτο οπερ βλέ
πει Sεν συνά.Sει πρός τας γενιχ.ας ίSέας, τας χ.οινάς, αϊτινες άποτελοϋσι 
τας βάσεις των γνώσεών μαι;. Τό ά-ποχ.αλούμενον όρ{)-ός λ6γος άντίχ.ει
ται πρός αύτό. Καί Of.1,Wς αύτός ό όρθός λόγος, ον τόσφ έχ.θειάζουσι,
3εν εΙνε ή ρουτίνα τις της νοημοσύνης. Ό όρθός λόγος της σήμερον 
Sεν είνε ό όρθός λόγος της πρό Sιαχ.οσίων έτων έ-ποχ.ης' ούSε της πρό 
Sύο χιλιά.Sων. JJ ( Char les Richet χ.ατά τόν Yung· «Hypnotisme et
Spiritisme» ). 

<< Ή άλήθεια Sεν ερχεται άφ 'έαυτηι; ν 'ά.νέλθ� έπί τοά τραχήλου ήμων. 
Δέον να ζητωμεν, να σχ.επτώ11.εθα, να ι.ι,ελετωμεν.>) (Schopenhauer).

j 
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ΜΕΛΕΤΗ 

Περι χεφομα.ν-:&ία.ς. - Περι -:ης unά.ρξεως -:ης ψU• 

χης. - Περι της μαγνητιχης χαι μαγvητιστιχης θιt• 
pαnείας τώv ά.σθεvειώv. 

,Διερεvν�ν χα1 έπεεηγείν την Φύσιν οι& τον 'Λνθρώποv, 
ούχ1 τον "Ανθpωπον οι& της Φiισεως» 

(Louis Claude de st Maι·tin) 

Tr1 προς τό «Γνώθι σαυτον)) (1) vπό ψιλοσοψικ·ην έ'ποψιν παρψ.
φερεί γνωματεύσει ταύτ·{) του 'Αγνώστου έπιλεγψ.ένου Φιλοσόφου 
έπόv.ενοι, καί προbοιίνοντες ούχ ί, κοιτά ·το σύνηθες, έκ του γνωστοu 
πρόι; το &γνωστr,ν, <Χλλ' έκ τοϋ �ροιτοu ( της έκ.δηλώaιωι; ταύτ-ι1ς του 
άοράτου, κ.ατα τούς άρχ αίους) πρός τό άόρατον ( το διέπον &παντα 
τά δ·ιψιουργ-iψ.ατα), θά πειραθι';ψεν νά σπουδάσωμέν τινοι · των του 
άνθρώπου, του ":ελειοτέρου των δημιουργηv,οί:των κ.οιί κοιτ' αύτούς 
έ'η τοvς Δαρbινιστάς. 

Θά ίψ.ιλ·hσωμεν δέ. πρός το ποιρόν. 
Ποϋ δ·ηλ. οιυτη βοισίζε":αι, κ.λπ. 2ον) 

1ον) Περί Χειρψοιντείοις. -
Περί τ'iiς 'ϊπάρξεωι; της ψu-

χ'iiς καί τινων οcλλων σχεταων ζ·r,τη11.άτων, έπιφέροντες έπιχειρή11.ατα 
ούχί μεταφυσικά "Α θεολογικά, άλλά φυσιολογικά καί έπιστ·ημονικά, 
καί 3ον) Περί τ'ίiς Μαγνητιχ'iiς καί Μαγνητιστιχ'iiς θεραπείας των 
άσθενειων. 

'ϊπ' οψει δ' έ'χο'Ιτει; το του Montesquieu : "Οταν δηλ πραγμοι

τεύητοιί τις ζήτ1ψ.ά τι νά !1·ΊJ έξοcντλ� οιύτό, άλλά ν' άρκείτοιι νά 
πρ,κοιλ� τ·r,ν έπ' οcύτοϋ σκέψιν του χκροοιτοu η τοϋ άνοιγνώστου, 
δέν θά εi.σέλθωv.εν εi.ι; λεπτο11.ερείας -ί\δη, ούδ' εi.� λεπτομερείι; άπο--

( t) Ή μα.λλον ώψέλιμος έπιστήμη έμπερικλείεται έν τψ γνωμικψ τούτψ,
διότι ό ανθρωπος εΊνε είκων του Κόσμου. Δια της γνώσεως δε του έvος γι
vώcrκομεν τον ετερον. 
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δ'είζεις, καί τοι βασιζομέvας έπί τε της νεωτέρας iπιστ·ίψ.·ης κ:χι της 
ΙΧρΧ,<Χtχς Μαγείας (της σοψίιΧς δ'ηλ.), rνα 1-'·'YJ ΠΙΧpΙΧbΙΧρύνωv,εv τόν Ύ 

άναγνώστην δ'ιιi 11,ακροσκε λοϋς οcναγνώσv.α't'ος. 
Έπισί'.Ο'Π'"ιΊσ<ιψεv λοιπόν δ'ιά βραχέων 

Παρατ·ηροuμεν έν πρώτοις είς χ:;τό δ'ύω πρωτίσηχς δ'ιαιρεσεις: 
1) ''Εν κεντρικόν μέρος περιλαμbάνον &π�ντα 't'ά σποuδ'α'ία ορ

γανα, ·i\'t'oι τόν Κορμόν. 
2) Τά δ'ευτερεύοντ<Χ μέρη, ·i\τοι τά Μέλη, &τινα δ'ύναταί τις' να

τάιι.·�' &νευ της χατΙΧσ't'ροχ ης 't"?U οντος και &τινα χρησιμεύουσι τοϊς 
έν 't'ιj> χορμιj> περιεχομένοις όργάνοις ώς μέσα ένεργείας. 

Διαιρείται δ'έ χ.αι ο Κορμός είς τρία μεγάλα ψ-ίψατα : τήv κεφα

ληv, το στιjθοg, τήv κοιλίαv.

Τα. Μέ'λη. 

"Εκαστον δ'έ. μέλος δ'ιαιρεϊται είς τρία έ'τερα ιι-έρ·η : τόν βραχίονχ, 
't'ό οcντιbpάχιον, τ·ην χεϊρα δ'ιά τά &νω μέλ·η, 't'Ον μηρόν, 't'·ην κν-h-
1-'·ΎΙν, τον πόδ'α: r)ιά τιi κάτω. 

Σηιι,ειωτέα αύΓη ή περίεργος έπανάλ ηψις τ'iiς τριπλ ης δ'ιαιρέσεως . 
. 'Ο κορ11,ός δ'ι�ρέθη είς τρία μέρη· τό αύτό έγένετο και είς τα μέλ·η· 
οcλλ' ώς γι�ώσχ.ετε, τό αύτό συιι,bαίνει κ:χι είς τά &χ.ρα των v,ελων, 
την χεϊρα δ'·ηλ. και τόν πόδ'α, δ'ιαιρούιι,ενα και αύτά είς χ.ιχρπόν, 
μετακοcρπιον, r�αχτύλους, και τΙΧρσόν, μετατάρσιον, δ'ΙΧχτύλοuς. 
'Αλλά. και αύτοι έ'τι οί δ'άχτuλοι δ'ιαιροuντιχι είς τρία: μέρη : τ·nν 
φάλαγγα, τό 11,έσον ψαλάγγιον_ ;,.αί τό ψΙΧλάγγι,ον. Καl ΙΧύτά δ'έ τά 
μέλ·η τau σώματος είς τρία ζεύy·η : τά των χειρών, τά των ποr�ων 
χαl -:-ιi ... των σιαγώνων. 

Ή Μαγία:, δ'·ηλ. ή οcρχαία σοψίΙΧ, δ'ιαbεbαιοϊ οτι πάντα τά μέρη

ταύτα εχουυι προς; αλληλα στεvήv σχέσιv, μεγάλην &vτίστοιχοv &vα-

Ι 
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λογίαv. Ή8ύνάμεθα ν' οcναπτύξωμεν ολόκληρον άνατομικήν v,ϊλε.την_ 
έπί τοϋ άντιχ.;;ιμένου τούτου, αν- 71το τώρα οcνιiγκ·Ι) σπου8αία, στ.ου-
8ης. Περιοριζόμε.θα νά παραπέv.ψωv.εν τούς περιέργους είι; τά σχετικά 

έ'ργα τοϋ Φόλτς σηv.'ε101,ντες τά έξης v.όνον. 
ΆΟ βραχίων άνταποχ.ρίνε.ται προς τόν μηρόν καί τό κάθε.τον v-έρος 

' της σιοcγωνος. 
Ό ·πηχυς της χειρός πρός τήν κΨ'ΙV·ην κocl το bριζόντιον μέρος τ'r)ς 

σιαγωνος .. 
Ή χείρ προς τον πό8οc καί τά ο6λοc. 
"Εκοcσ-rον ζεϋγος τί;Jν μελών άνταποκρlνεται Πfός ε� των τριών . \ 

μεγάλων κέντρων 't'ΟΪ> κορμοϋ. Αί κνημα λ. χ. πρός -;ό κοcτώτερον 
•rμηv.α, Ύ\τοι τ.;.ν κοιλίαv· οί βροcχlονες προς . το ιι-εσαϊον, Ύ\τοι τό
στη{tοg, και 'Ύi σίαγών πρός τήν κεφαλήν.

Ό Jean Malfatti de Montereggio (1837) πχρέχει περι·.ργους 
άναπτύξεις έπl τοϋ άντικειμένου τούτου, άπο8εικνύων οτι εκαστοv 
τμημα τοiί κορμού εχει σχέσι1, πρόg �v ζεύγος μελών, προσκεκολλή� 
μένων α-ότφ και δεικvvόντωv 3,τι έv α-ότψ διε�εργεtται. 

Το τμημα τοϋ κορμcϋ, έξ ού έξοcρτωνται 't'D; μέλη, έντυποί τούτοις 
ί8ιάζοντ/τινοc χαeακτηροc, ποcρέχοντοc εtς τόν Μάγον σπουθοcϊα γνωρί
σματα, &τινα &ιαψευγουσιν ολως Τ'Υ)ν έξερεύνησιν τοϋ τ.υχ ΙΧ�Ου ίοcτροϋ. 
· 'Η έπιστήμη λοιπόν τοϋ fJ,ΙΧντεύειν, 8ιά της παρατηρ�σεως των
χαρακτηριστικών καί των γραμμών, βοcσlζεται έπί -τ.ών σ-χ.έσεων τ_ων
συν�εουσων πρός &λλ·ΙJλα &ποcντα τά Τf1-Ύ1V·ατα τοϋ σώv.ατος. Ού τοϋ 
παρόντος βΗ;αιοc ν' άναλά�ωv.ε.ν 't''Υ)ν ,έπιστημονtΚ'Υ)ν ύπεράσπισ\ν ,τη_ς 
Μετωσκοπlας γJ της Χειροιι.αντείας. Ποcρατηροϋι1.εν ομως είι; τούς θε.ω
ροϋντας ταϋτα. ώς γελοίαv δεισιδαιμοvίαv, οτι άγνοοϋσιν bλο�ελως 
το�ς λόγους ιtι· ους άποτολv.ωσι νά έχ.φέρωσι τον τοιοϋτον ΙΧΙJ't'ων 
χ. οcροcκτ ιψσμόν, και περιοριζόμεθα εtς βροcχ. εϊαν έχ.τύλιξιν των σχ. έ
ό'εων, των προς &λληλα συν8εο•Jσων τά τρία τοϋ κορμοv τμήματα, 
προσθέτο'ντες λεπτομερεlα ς τινάς άναφορικως τοv προσώπου κοcί των 

. σχέσεων των_ έν α.ύτφ όργάνων πrός τον έπίλοιπ�ν όργανισμόν.:. 
Εϊπομεν οτι έκάστη . πρωτεύουσα ιtιαlρεσις των μελών άντα

ποκpίνεται πρός εν ψη(l.α τοϋ Ι'ορμοv. Προσθε-τ:έον ·ί\8η Qτt χ.αl αί 
8ιαιpέσε,ς ένός μέρους (κάστου μέλους άνταποχ.ρlνοντοcι πρός τήν άνά-
1λογον 8ιαlρεσιν των bλοσχ.ε,ρων μaρων. · Αί ,�ιαιρέσεις λ. χ.. -τοϋ Jοc
χ.τί.iλου, ητοι 
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Ή Φάλι,cγξ, το Μέσον Φαλάγγιον χ.αί το Φα'λάγγιον 
άνταποχ.ρίνονηχι άκριbως προς τας διαιρέσεις της χειρός, γ\τοι : 

τον Καρπι5ν, τό Μεταχ.άρπιον, τον Δάκτυλον. 
Οϋτω δέ πως σuι.ι.�αίνει τό · τοιοϋτον, i:}στε ή άνατομιχ.ή σύστασις 

ίνός φαλαγγίοu ν' άναπαράy·� αναλογικώς 't''Y)V σύστασιν ολοκλήρου 
του 8'αχτύλοu, 

Είς τό πεδίον τουτο της άνατομιχ.ης φιλοσοφίας δέν είσέδuσεν είσέτι 
ή έπίσ·ιψ.ο, έπιστ-ίψ.η. 

'Ωσαύτως αί διχιρέσιις της χ ει ός οcνταποχρίνονται κατα πάντα 
πpός τιχς του βριχχ ίονος. -�τοι : 

Τόν Βριχχίονα, τό Άντι�ράχιον, τήν Χειρα. 
Και IΧU't'IΧt δέ πάλιν πρός τας διαφέ,;εις του κορμοu, ητοι : 
Τήν Κοιλίχν, τό Στ-ϊiθος, τήν Κεφαλήν, 
Κατ' ιχύτόν δέ τόν τρόπον ο Βριχχίων, ο Καρπός, ή Φάλαγξ του 

, 8'αχ.τύλοu χ.αταδεικνύοuσι τάς τε ορατιχς χ.αί τας άποχ.ρύφοuς σχέσεις 
αύτων πρός τήν Κοιλίαν. 'Επίσης πρός διάγνωσιν των έν τ� χ.εφαλ� 
δ'ιενεργοuι.ι.ένων προστρέχ 011,εν είς τγ,ν έξερεύνησιν της ολ ης χειρός γι 
ένός αύτης δαχτύλου η καί fΙ,όνοu του ψαλαγ·, lοu, εi.διχ.ως άντιπρο
σωπε ύοντος τήν Κεψιχ λ ήν. 

Έχ. των .τοιούτων σχέσεων και άνιχλοyιων χ.οιθοδηγοϋνται οί χει
ρομάντεις. 

Ή έπψέν-η είχ.ων δειχ."ΙΙύει σαφέστερα τιχς σχέσεις ταύτας: 

�:'!'--.. ........ 

............. .... ....... 

.............................. 

·- -- - - - --- - - - -�-------· 

J 
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Το Πρόσωποv. 

'Όπως οτε κοριι.ός χ.αί τά μέλη του σώιι.ατος 8ιαιροϋνται είς τρίοc
μέρη, οϋτω και τό πρόσωπον 8ιαιρεϊ
ται είς τρείς μεγάλας έπικρατείας :
Τ·ί�ν των 'Οφ.frαλμωv, τήν της 'Pιvi:ιr; 

και την τού Στόματος. 
Οί 'Οφ .frαλμοι τuγχιχνοuσιν άνατο

μιχ.ώς είς &ιι.εσον σχέσιν πρός τόν έγκέ
ψαλον. Εlναι οuτοι τά παράθυρα τού
έγκεφάλοv. 'Εν αύτοίς 8ιακρίνομεν τό:ς
8ιαταρασσούσας τό άνθρώπινον ον συγ
κινήσεις. 

Αί �ιανοητικαί άσθένειαι έπενερ
γοϋσι σχε8όν πάντοτε χ.αί λίαν χα

ρακτηριστικως έπί των όψθαλιι.&°Jν καί ί8ίως έπί τ-ϊiς κόρης αύτων.
Πιχσχει τις έγκεψαλικήν άσθένειαν, ιι,η
νιγγίτι�α λ. χ. ; Είς τούς όψθαλιι.ούς
τοϋτο φαίνεται. (wΕπρεπε 8' &παντες
οί περί τά πνεuματολογιχ.ά άσχολού
ιι·ε�οι νά εχωσι τούς όψθαλιι.ούς 8ιε
σταλμένοuς, καθό &παντες 8-ϊiθεν τρελ
λοί, κατά τούς vλιστάς ίατρούς, α.ν οί

' ' Τ Ηλ ' 'λ 'θ ) ιατροι οuτοι ε εγον την α η ειαν .

Οί όψθαλμοί λοιπόν άνταποκρίνονται
πρός τήν Κεφαλήν. 

1 ' 1 

1 1 '1 

11 
1 ' 
1 1 ι 

1 '
. ,� ... '·

1 1 . , ' 

�1 1 
1 1 
1 1 
1 Ι 

11 
1 1 
1 1 

Ή 'Ρις συσχετίζεται άμέσως πρός
τόν όχετόν τόν �ιεuθύνοντα τόν άέρα
πρός τούς πνείψ.ονας, 8·flλ τήν τραχείαν
άρτηρίαν. Ή ρίς είναι τό πρώτιστον ορ
γανον της Ά ναπνο::;,,ς· είνε τό παράθυ
ρον τού Στήθους, ώς οί όψθαλμοί τ·Ϊ)ς
κεψαλης. Τούτου ενεκα καλλύνεται ή
ρίς, περί τό 14°ν ετος της ήλικίας 
Οπότε και τό στηθος άναπτύσσεται. � 

Τήν τοιαύτην σχ έσιν της ρινός πρός τό στηθος ιι-αρτuροϋσι προς
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τοις &λλοις Υ.α:ί οί εί8ικοί έχε'ίνοι χρωματιrψ.οί των [1,ήλων των πα:
ρειων, (1) χατα τοcς άσθενείας τοu πνεiψ.ονος· πρός 8έ τα χαραχ.τ·η
ριστι,..α έχ.είvα: χ.οιλ&ψ.ατα των π.ερυγίων της ρινός (facies cardia
que) χατα τ:χ:ς χ.χρ8ια:Υ.1Χζ &σθενεία:ς. Έπιbεb:χιοuνται [.Ι,έν ταuτα 
παρσ: των συγχρόνων σοφών ίατρων, άλλσ: r�ι' α[1.ούς τούς ία.ρούς 
είν:χι .αuτα πχν,� άνεc)Jγ·ητα ... 

Τό Στ6μα συσχετίζεται ά[.Ι.έσως πρός τόν όχετόν των τροφών, πρός 
τόν οίσοφiγον 8·ηλ. χαί διά τούτου πρός τ·ην Γα.στέ(,Jα' &ρα είνε το 
Πα(.Jά&υ(.JΟV τrjς Γαστ(,J6ς. 

"Αν τας ί8έας ταύτας θεωρωσί τινες των ίχτρων ποcραλόγους, 
παραχ.αλοuv.εν αίηούς νσ: μας ε'ίπωσι 8ιατί πα:ρατ·ηροϋσι τ·nν γλώσ
σαν των άσθενων χ.ατα τάς 8ιαγν&)σεις των χα:ί 8ιατί ·ί� περιτονιτις 
έπενεργει τόσ<ι> εί8ιχώς έπί των χειλέωv, έπί της ρινοχει'λ ι8ιχ.ης αv
λα:χ.ος ; Ή Μα:γεία μόνον ύπσ8ει;ι.νύει τόν έπιξ·ηγ-ητιχ.όv λόγον των 
τοιούτων άποτελεσμοcτων. 

'Εν περιλήψει λοιπόν λέγψεν οτι ή Κεφαλή, το Στήθος, ή Γα
στη(.J κέκτηvται τα πα(,Jά&v(.lά των έπ� του Π(.Jοσώπου· ταϋτα 8έ εΙνε 
οί Όψθαλμοί, ή 'Ρίς, τό Στόμα. Ί8ού 8ιατί ο [.Ι,έγας έχ.εϊνος [.Ι,ύστ·η;, 
ο .Παρcχχελσος 8ιεγίνωσr.ε τσ:ς χσθενείας έΥ. μόνης της πα:ρατ·ηρήσεως 
των χ αροcχτηριστιΥ.ων. Του-�:' οcύτό έ'προcττον χα:ί οί όπα8οί της Μοc
γείοcς Van Helmont χ.λπ. 

Τας γενιχ.άς τα:ύτιχς 8ιαιρέσεις 8υνcχι1.εθα πcί.λιν νά ύπο8ιιχιρέ
σωv.εν. 

ΟCτω 8έ ή έπιχ.ροcτειιχ των όψΟαλv.ων πεpιλαμbοcνει τρίιχ [.Ι,έρ·η : 
το [.Ι,έτωπον, δπεp είvε ή κεφαΜι της κεφαλής, τόv όψθαλιι.όν οστις 
εΙvε ή χ.εφιχλ·n του στ-ήθους, 8ηλ. τό [.Ι,έρος έ'vθιχ άποτυποuντα:ι τά 
σφο8ρότερα των παθών (έ'ρως -v.ίσος- θυι.ι.ός - χ.λπ.), τό χ.οc-τω 
βλέφαρον οπερ είνε ·ί� κεφαλη τrjς γαστ(.J6ς, τό μέρος εvθα είχ.ονίζον
ται τσ: 'ίχν-η τώv ,ήδοvωv 'n των άλγηδ6vωv των έχ της γιχστρός προ
ερχομένων. (Γνωστόν πόθεν προέρχ ετα:ι ο ύπό τούς όψθαλμούς έχ.εί-

• 

( f) Μετα. την ύπο του Κλ. Βερνάρδου οιασάψησιν των θαuμασίων ίοιοτήτων
του μεγάλου συμπα&ητιΜυ ,εύροu - περί οδ ηά, ό11.ιλήσωμεν είς την ά.κ6λοuθον 
μελέτην - ηpξαντο κ&πως οί ίατρο:pιλόσοψοι νχ ύπονοωσι τον λόγον του τοιούτου 
χρ.ωματισμQυ των μ·ήλων των παρειων, ώς καί τιvωv αλλων προσομοίων ζητη
μάτων. 

_). 
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νο; μέλιχς χ.ύχλος χαί δτι πολλιχί άσθένειαι - fΙ,ητρίτις, .πpοστα
τίτις χ.λπ. - ένδειχ.νύοuσι τοc 'ίχv-rι των έπί τοϋ 11.έροuς τούτου.) 

Ή έπιχ.ροcτεια -τr,ζ ρινός περιλαfΙ,bΙΧνει έπίσης τρία 11-έρη : τήν 
?ίζαν της ρινός ·r,τοι το στf;itος της κεφαλiίς, τά: fΙ·'ΪJλα των παρειων 
·ητοι το στiji}og του στήitους χ.αί τά: πτερ•;για μετά: των δύω αύτων
γpαf1·1-1·ων ·ητοι το στη&ος της γαστρός Αί δέ δύο α.ύτα.ι γρα.μ11.αί
εiνε ·r, άνα.παραγωγή, έν τ� έπιχ.ρατείΙf τα.ύη1, των ύποφθα.λμίων 
γpα.ι-ι,μων της προηγουμένης έπιχ.ροcτεί:r.ς. 

Ή έπιχ.ροcτεια τοϋ στό11.α.τος περιλ1χv.bοcνει τό δίνω χείλος ητοι 
τήv, γαστέρα της κεφαλης, τό χ.οcτω χ.ε'ιλος ητοι τήυ γαστέρα του 
στή&ους χ.οcί τόν πώγωνα. ·ητοι τ•ήν γαστέρα της γαστρός. 

Ση11.ειοϋμεν αύτοcς τιχ:; διαιρέσεις &νεu πλείονος έπεξηγ·ίισεως. Αί 
8ιαιρέσεις α.ύται χ.ρ·fJσψ.εύοuι;ιν ώς βiσεις πολλων 11,α.ντιχ.ων σuστ·f)ιι,ά
των, ιι,ελετωνται 8έ ύπό των ό(σχολουμένων περί τάς Άποχρύψοuς 
Έπιστήμας. 

'ΕΥ. των όλίγων τούτων νομίζω δτι ο φίλος Ά νοcγνώστης δύνα.τα.ι 
VΙΧ χοcτα.νοήσ'{) τ·f)ν -�ν βiσιν κα.ί τον ον λόγον έ'χ.οuσιν οί περί τήν 
ιι,αντιχ·ην χα.ί ίδίως οί περί τ•ήν χ. ειρομαντείαν άσχ. ολούιι,ενοι χ.α.ί VΙΧ 
χ.ρlη1 συνεπώς αν εύλόγως 1Α παρα.λόγως άσχολοϋνται οί τοιοϋτοι 
περί τοc τοιοιϋτα. ΙJολλοί των νεωτέρων τούλάχιστον σοφών έν οίς 
καί οί Dumas άνιχγνωρίζοuσι χ.α.ί πιχρα:8έχ ονται τό ε•Jλογον τη:; 
τοιαύτης ιι,αντιχ.'Ϊ)ς βάσεως. 

«Ή χείρ, γροcψει κα:l ο :h:liphas Levi (La cle des Grands MΛs
teres 1861 ), είνε το οργανον της δροcσεως ; ϊίνε ώ:;. το πρόσωπον, 
είδος νεuριχ.ης σuνθέσεω;, δέον δέ νά: έ'χ'{) ώσα:ύτως τά: χ.ιχριχχ.τηριστικοc 
χ.α.ϊ την φuσιογνωιι.ία.ν τη:;. ·ο χα.ρα:χτr;ρ ένός έχ.οcστοu είναι έγχ.εχα
ρα:γιι-ένος έν α.ύτ� διά σηv.είων άνα.ιι,φιλέχ.των. Οϋτω λοιπόν ιι,ετα:ξύ 
των χ.ειρων, έ'νιαι τuγχiνοuσιν έργατααί, όίλλαι δέ ράθυμοι· όίλλαι 
βοcρείαι, τετράγωνοι, &λλαι έλαψροcί, έπιτ·ίι8εια:ι, σ:ρεσκεuτιχ.αί. Αί
σΥ.ληραί χ.α:ί ξ·f)ραί χειρες έγένοντο διοc την ποcλ·f)ν, τήν έργα:σίαν, α:ί 
8έ. άπαλαί καί ύγραί ρέπeιuσι πρός την ήδuποcθε�αν. Οί πρψήκεις δά
χ.τuλοι είνε έταστιχ.οί, mystiques, οί τετρα.γωνιy.οί ϊίνε ιι,αθ·f)ιι,οcτι-,
χοί, οί έν ε'ίδει σπαθίδος (spatules) είνε ίσχuρογνώιι.ονες χ.αί ψιλό-
δοξοι. 

αΌ 
νετοcι 

r 

&:ντίχειρ, ,ο δοcκτυλος τοϋ σθένους χ.αί της ισχύος άνταποχ.ρί
έν τ<ϊ> χ.αbbα:λιστιχ.<ϊ> συμbολιψ<ϊ> προς τό πρώτον γρrχιι-fl-ΙΧ τοϋ 
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'Ιεχοbάχ. Ούτος λοιπόν ο δάχ.τuλος είνε, οπως ·ί� σύνθεσις της χειρός 
αν εινε tσχ uρός, ο &νθρωπος εΙνε tσχuρός τό Μος αν 8έ. άδύνοcτος, ο
&νθρωπος εΙνε όλιγοcδρανής, άνίχοcνος προς ένέpγειαν. 'Έχει τρεϊς ψά- ·· 
λοcγγας, ών ή πρώτ·rι έγχρύπτεται έν τ� ποcλάμ� της χειρός, ώς ο 
ψοcνταστικός &ξων του κόσμου διέρχετοcι του πάχους της γης. Αύτή 
·ί� πρώτΎJ ψάλαγξ άνταποχ.ρίνετα� πρός την ψuσιχ.·ήν ζω·hν, ·ί� δεuτέροc
πρός τήν διοcνοητtΧ.ΎJV κοcι ή τελεuτοcία πρός τήν βούλ ησι�. Αί ποc
χ ϊίαι χοcί πuκναι ποcλάμαι της χειρός έμψαίνοuσι τό ψιλήδονον καί
μεγάλην δύνα11,ιν της ψυσικης ζωης. Άντίχειρ έπιμ·ήχ.ης, πρό πάντων
χ.ατά τ·Ι)ν τελεuταίαν ψάλοcγγοc, ύπεμψαίνει ίσχuράν βούλησιν διή
χ.οuσοcν 11,έχρι του δεσποτισμοu (1)· οί βροcχεϊς, άπενοcντίας άντίχειρες
είνε χοcροcκτ'r\ρες -ϊψ,εροι εύχερω; δεσποζομενοι.

<CΑί σuν-hθεις πτuχοcί της χειρός προξενουσι γραμ11,άς. Αύτοcl δ' αί 
γρ1ψ11,οcί εινε τά 'ίχ Ψf} των έ'ξεω'Ι" ο ύπψονητικο� παρατηρητΎ}ς δύ
νατοcι νά τάς άναγνωρίσ"{) καί νά τάς διαχ.ρίηι. Ό &νθρωπος οϋτινος 
ή χ ειρ δuσχ.όλως κλείεται είνε άνεπιτήδειος, άνεπιτuχής. Ή χ εlρ έ'χ ει 
τρία πρώτιστα έ'ργα : λαμ�οίνειν, κρατείν και ψηλοcψεϊν. Αί 11,αλλον 
εύλύγιστοι χεϊρες λαμbάνοuσι καί ψηλαψουσι κάλλιον-, αί δέ σκληραί 
χ.αί ίσχuρ:χι διακατέχοuσιν έπl πλείονα χρόνον. Και αί έλαψρότεραι 
άκόμη ρυτίδες μαρτuροuσι τάς σuν-hθεις παθήσεις αύτου του όργάνοu. 
Έκαστος δάκτυλος έ'χει, &λλως τε εν είδιχ.όν έ'ργον, έξ ού ψέρει κα.ί 
τό ονομα. 

«Ώμιλ·ίJσαv.εν 2Αδη περί του άντίχειρος· ο δείκ·:--f}ς ο δεικνύων δά
χ.τuλος εΙνε ο -.ου λόγου καί της προψ·f}τείας· ό μέσος ο δεσπόζων 

ιiπάσης τ'r\ς χειρός είνε ο 't"'YJς εtv,αρv,ένης· ο δακτuλιώτης (παράμεσος)
είνε ο των ένώσεων (συνοικεσίων) και των τψων : οί χ ειρομάντεις 
τόν άψιέρωσαν εi.ς τuν Ήλιοv- ο ώτίτ·f}ς εινε έ·παγωγός καl φλύα.ρος 
τούλάχ ιστόν κατά τό λέγειν των bonnes gens χ.αι τι7:,ν τιτθων, ών 
ο μιχρός 8'άκτuλος διηγεϊται τόσα προίγ11,α-rα. Ή χειρ έχει έπτά 
άποψύσεις, &ς οί καbbαλισταί, κατά τάς φuσικάς άναλογίας, άπέ
δωχ.αν είς τούς έπτά πλανήτας: ':"Ύ}ν του άντίχειρος, εi.ς τ·ην Άψρο-

( t) "Αν πιστεύσωμεν τά.ς έψημερίδας, τας χαpαχτηριζούσας τον χ. Χ. Τρι
χούπην ώς iχοντα ίσχuρον το ηθος χαί χεχτημενον lσχvρά�· βού.:ιησιγ διήχοv
σαν μέχρ, του δεσποτισμου, πρέπει να �ΧΊ1 τον αντίχειρα στερρόν, έπιμήχη 
χλπ. 

.JΆ 
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t\,, ' .... � ,  , , Δ' , - , , , Κ , ο ιτην· τ-r1ν του ο ειχτοu, εις τον ια· την του μεσαιοu εις τον ρονον-
την του παραμέσοu είς τόν "Ήλιον- την του μιχρου, είς τcν Έp(.1-ην, 
τας 8ύο έτέρας είς τόν 'Άρην χαί την Σελήνην. Έχ του σχήv.ατος 
χ.αl της έπικρατήσεως αύτών 8ιέχ.ρινον τας Jεξιότητας χαl τας χά
ρtτας του πνεύv.ατος, χαί χ.ατα συνέπειαν τό πιθανόν στά8ιον του 
σuμbοuλεuομένοu άνθρώποu. 

«Δέν ύπάρχει χαχ.ία (.Ι,ή έπαψίνοuσοc rχνος τι, ώς ού8έ άρετή μ·rι 
ένέχοuσα τό σi\μά η1ς. Οϋτω λοιπόν δια τού; έξησχ.ημένοuς όψθαλ
μούς του παρατηρητου 8έν χωρεί ύπόχ.ρισις. 'Εννοεί τις δτι τοιαύτη 
έπιστήμη εΙνε ηδη ίσχύς άληθώς ίερατιr.η χ.αί βασιλική (1).

«Ή πρόρρησις ,;ών πρωτίστων σuμbάντων του βΙοu εΙνε ·ί\δ'η δυ

νατή έ;,. τών πολλών άναλογικών πιθανοτήτων της τοιαύτης παρα
τηρήσεως· αλλ' ύπάρχει χαί έτέρα δύναμις άποκ.αλοψ.ένη αίσ-Ιtητικη 
-'ή προαισ,Ιtητική. Τά ένδεχόv.ενα γενέσθαι ένuπάρχοuσι σuν-ήθως έν τ<"t) 
αίτlιι> αύτων πρίν ή κοcτασταθώσιν ένεργ·hv.ατα. Οί προαισ,&ητικοι 
προβλέποvσι λοιπόν τα &ποτελέσματα έv τοίς αίτίοις. Τούτου έ'νεχα 
πρό των μεγάλων συμbεbηκότων τuγχάνοuσιν έκπληχτιχ.αί προρρή
σεις. Ήκούσαμεν έπί Λου·η Φιλίππου, ύπνοbάηχς χαί έκστατικούς 

.J: προειπόντας τήν έπάνοδον της αύτοκρατορίας ;,.αί την άκριbη μάλι
στα έποχήν του σuμbεbηχότος. Ή δημοκρατία του 1848 προερρέθη 
σαψως έν τ� προψητείqι d' Orval, τ� χρονολογοψέν"{Ι τ<ϊ> 1830 χ.αί 
άποδι8οv.έη1· είς την 8εσποινί8α Lenormand.JJ

Ό 'Έλιψας Λεύϊ &ποψαίνεται λοιπόν δη δεν άρκεί πάντοτε ή 
παροcτήρησις του τε σχήματος χ.οcί της έπικρατήσεως των διαφόρων 
v-ερων της χειρός �να: ο ιι,άντις �ιοcκρίν"{Ι τάς 8εξιότητοcς, τα προτε
ρήματα: του πνεύv.οcτος χ.αί τό χοcτα συνέπειαν πιθανόν στάδιον του
άνθρώποu, άλλά προσαπαιτείται καί έτέρα δύνοcv,ις, ή προαισθητικη
του ίερατιχου Μάγου, rνoc ο (.Ι,άντις προiδ"{Ι καί τα άποτιλέσv.ατοc
έν τοις αίτίοις. 'Επειδή ομως οcψ' έτέροu, χ.οcτοc τήν άρχοcίαν Μοc
γεlαν, 8έν ύπάρχει πεπρωμένον άμετάχ.λητον, άναπόδραστον, ΎΙ, έν
&λλοις λόγοις, έπειδη τό πεπρωμένον τυγχάνει συνέπεια τ;;ς τε βου
λήσεως του άνθρώποu χαί των ψuσικών χ.αί ήθιχ.ών νόμων, χαί έπει8η
ο ι1νθρωπος έπροικlσθη μετα του αύτεξοuσίοu αύτου, ή δέ βούλησίς

( i) Σ. Μ. Οiί'Ι'ως rιπεχάλοuν ο! &ρχ.αίοt 'l''l}V Μαγε!α.ν.

2 j 
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του δύναται πολλάκις να μετατρέψ�, να παρεκκλίν� το πεπρωμένον, 
το έκ των περιστάσεων δηλ. και τοu χαρακ.τ'ίiρος ιι,οιραιον η τήν 
έπενέργειαν των φυσικων 1ή ·nθικων νόμων, Jι' έτέρας άντεπενεργείας, 
ύποκειμένης και ταύτης ύπό φυσικούς 1ή ήθικούς ώσαύτως νόμους, 8ια 
ταϋτα συμbαίνει ένίοτε, οσάκις δηλ. έπενεργει διαφόρως ή βούλησ� 
των ένr�ιαψερομένων, συμbαίνέι ν' ιχπατώνται οί δεξιότεροι μάντεις 
καl νά διαψεύδωνται πολλαl προφ·ΙJτείαι · τοuτο δέ πάλιν ένίοτε κατα 
το φαιv6μεvοv. 'Ιδού προς ύποστ-ίJριξιν τ'ίiς γνώμης ταύτης tιύο, έκ 
χιλίων, παρα8είγιι,ατα, το εν ιχφορών είς παρελθοuσαν ·ί\δη περί,;τα
σιν, το δ' ετερον είς μέλλουσαν τοιαύτην. 

Ή «ΙΩειώ,)) έν τ4'> φύλλ της 1 'Ιουνίου 1890 γράφει τά έξης: 
((Ό εύπαίδευτος 'Ενετός Φορσέττης, οστις Ύ\κμασε κατά τόν πα

ρελθόντα αίωνα και συνέγραψε σπουδαία νωμικα έργα ητο είς &κpον 
δεισιδαίιι,ων. 'Ημέραν τινά εύρισκόμενος μετα δύο φίλων του έζήτησε 
να μάθ·{] παρά τινος Άθιγγάνου τ11ν τύχην καl το μέλλον των. Ό 
μάντις ιχφοu έξ-�τασε τάς γραμιι,οc, των χειρών των είπεν είς τόν Φαρ
σέττ-ι1ν, οτι έκ των φίλων του ο είς θα πνιγ�, ο ιt• ετερος θ' άποθάν� 
αίψνηδίως, είς αύτόν δέ τον Φαρσέττrιν εδωκε τήv συμβουλήv νιi 
φυλάσσ·ΙJται τήν πέμπτ·ΙJν ΎJ[Ι,έραν έκάστης έbδψά8ος. Αί r�ύο πρω
ται προφητεία:ι του Άθιγγάνοu έτυχε κατά παράδοξον σύιι,πτωσιν 
να πραγματοποι·ΙJθώσι. Άλλ' άπό τοίΊδε ·rιρχισεν ο δυστυχής Φαρ
σέττης νά ζ� iν διηνε;ι.εί φόb<ι> καί άγωνίqι. 'Οσάκις έπλησίαζεν ή 
πέμπτη, ο δuστοχ·ης ένοιι,ιζεν οτι έφθασεν ή τελευταία του ωρα. 
Έκλεlετο εlς το δωμάτιόν του και έ'ιι,ενεν ολην τ·11ν ήμέραν νηστις καί 
είς ούδένα έπέτρεπε την ε'ίσοδον. Μεθ' ολην την διηνεκη άγωνίαν, 
έν -� Jιηγε τον βίον, άφίκετο είς βαθύ γ'Ϊiρας, χωρίς ποτε ή Πέμπτη 
να τ4'> φέρ� το δυστύχημα, οπερ έφοbείτο, άλλ' ή άπαισία έκείνη 
προφητεία τοu Άθιγγάνου κα:τέστησεν α:ύτόν άληθως δuστυχ'Ϊi, διότι 
καθ' ολον του τον ιι,α:χρόν βίον ο!Jδψίαν στιγμήν έχάρη. Άπέθανε δέ 
κατά τινα Δευτέραν.)) 

Ένταϋθα λοιπόν ο άρθρογράφος ύπαινlττεται οτι μολονότι α{ δύο 
πρώται προφητείαι ετυχε κατα παράδοξον ( ώς αύτος λέγει) <1ύμπτω
σιv vα πραγματοποιη{tωσι δέν συνέbη το αύτό καl ώς προς την 
τρί":η'Ι. 'Αλλά: νομίζομεν οτι χ.αί είς την τρίτην προφητεία:ν έπέτυχεν 
ο μάντις, άφοϋ εlς α.vτοv τόv Φα.ρσέττηv εδωκε τήv συμβουλήv υά 
φυλάσσεται τiίv πέμπτηv �μέρα.υ έκάστης έβδομάδος, κα:ί άφοu ό 
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Φα:ρσέττ·ης, τήν σuμbοuλήν τα:ύτην άκ.ολοuθήσα:ς, &φίκετο είg βα{τiι 
γrjραg. 

'Ιδού κ.α:ί το ετερον πα:ράδειγv.α: προφητείοcς τινος περί f',ελλούσης 
περιστάσεως, μήπω πρα:γμοcτοποιηθείσης. 'Εν τ� πρό πεντήχ.οντοc δηλ. 
iτων προφ·ητείq: της 8ε.:.οcτριέτιδος νεάνιδος Μα:ργ. Στόφφελ, της 
&:πα:ι8εύτοu ολως, &:λλ' έν έχσ,;άσει τότε διατελούσης είς Alstcεtten

(Τuρόλοu) &:νοcγινώσχει τις, μεταξύ του &:φορωντος μέρους είς τά πο
λιτικά σψbάντα: της Εύρώπης &:πό rou 1848 μέχρι τέλους του λή
γοντος αίωνος, τά έξης περί της φίλης πα:τρί8ος. 

«•Η 'Ελλα.� έ'στα:ι χοcί πάλιν .. . )) 
Άλλ' οχι 1 <ιούχ οσιόν μοι η&η λέγειν)) τα:ϋτοc. Είς ετερον 'ίσως 

προώριστα:ι το χάρισμα: χοcί το εργον του Ίωνα· οχι είς έμέ. 'Εκ.τος 
δέ τούτου θά ώσι βεbαίως μετοcξύ των &:ναγνωστων πολλοί παtδεg 
- έν τ� σ·ημασίq: του σοφοu αίγ JΠτlou ίεrέως - ο�τινες θά ποr.ρεξη
γήσωσι τά λεγόv.ενά μου, μή έμbα:θύνοντες είς αύτά. Τοuτο fΙ,όνον
όφείλω νά εϊπω, οτι δηλ. οτε έγένετο ή πpοφ·ητεία α:ϋτη (περί τά
τέλη του πρώτου ήf'.ίσεως του ποcρόντος αίωνος), θιi ητο τότε ή
τοια:ύτ·η έ'χbο-:σις-χ.rι.τά τ'Υ)ν &:ρχα:ία:ν Μαγείαν - έν σχεδί<:J 'n έν τ�
ίδέq: του κοιτά Πυθαγόρα: νοερού κόιψ,ου χ.αί θιi διεπέμπετο ϊσως
ή τοια•;τη είσήγησις ύπο των ;ιατά Πuθοcγόρα πάλιν δαιμόνων.

Άλλ' ·h τοιαύτ·η ή τοιαύ-:-·η έ'χbασις των πραγv.άτων δέν έξαρταται 
μόνον έχ. της τότε φαινομέν-ης ροης τών πολιτικών πραγμάτων η έχ 
των τοιού-:-ων δηθεν πόθων, δια:bουλίων η προόψεων τϊ;)ν &:οράτων, 
&:λλά μαλλον έχ του α:ύτεξοuσίοu, της βουλήσεως -rων ένδιαφερομέ
νων λαων. αΣύν Άθην� χαί χείροc Δνει)) σuνεbούλεuον οί πρόγονοί 
μrι.ς. Θά δuν-ηθωσιν &ρά γε το διαφωτισθέν α:ύτεξούσιον, ή ·Αθιχή βού
λησις χοr.ί άνάπτuξις ήμων, άφ' ένος f',έν νά f',ετα:τρέψωσι, ν' &:ποσο
bήσωσιν 'n τούλάχιστον νά f',ει&)σωσι τά έν τα:ίς &:ρχαίς της f'-εγάλης 
ταύτης πολιτικης χρίσεως προοιωνιζόv.ενα: δ'εινά, νά έπιδιώ1;ωσι δ' &:φ' 

έτέροu εύστόχως το παρά της αύτης προψ·ήτιδος έπίσης προοιωνιζόv.ε
νον μακάριον &:ποτέλεσμα:- τήν πραγv.άτωσιν της Μεγάλ·ης Ίδέας
έντος μάλιστα του ύπολειπομένοu χρονιχοϋ δια:στήμοr.τσς, έν<j> το έ'θνος 
φαίνεται χα:τοcτρuχόf'.ενον ύπο στοcσίμων ήθιχων πcιθων, ενεχα: της 
καταχρήσεως τ�ϋ &:τομιχ.οu α:ύτε1;οuσίοu, της χαχώς έννοοuv.εν-ης έλεu
θερίας, της παραγνωρίσεως των νόμων της Δικοcιοσύνης ! ... 

Έπίκειντα:ι, ώς φcιίνετα:ι, α:ί μέγιστα:ι τών &:να:στατώσεων γ.αί &:νrι.-
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μορφώσεων, ύλιχων τε και ήθιχων, καθ' &.πασαν την Εύρώπην, Μα
κάριοι οί έγpηγοροuντες έπl τ� προσεγγιζούσ·Q ταύτ·Q θυέλλ� 1 Οί δέ 
ραθυμοuντες θά ύποστωσι τά των άφρόνων παρθένων του ίεροu Εύαγ-
γελiου. 

Ή Κασσάνδρα ελεγιν εi.ς ηύς Τρώας χαλά και ώραϊα πράγματα· 
άλλ' ού8εlς .;\θελε νά πιστεύσ�. Δέν έ'πταιεν ή κόρη του Πριάμου,. 
άλλ' οί μη θέλοντες νά πιστεύσωσιν. ΝΗρχισαν νά πιστεύωσιν ούτοι, 
άλλ' ά:ργά πλέον, οτε ή Τροία έπυρπολεϊ":'Ο χαί εbλεπον την έπαλ+ι
θευσιν των λόγων τ11ς ... 

Δίδομεν πέpας εi.ς την πραγματείαν ταύτην έπισημειουντις χαί 
τοuτο μόνον : Ό i.ατρος χ. Πύρλας γράφει εi.ς τά «Φυσιοyνωμ.ονικά » 
-rου οτι μεγάλη ρlς λ. χ. άνωμάλως εύθεϊα, άποτελοuσα τό τρίτον του 
προσώπου καθ' uψος, χαρακτηρίζει έξόχους, ώς έπl το πολύ, &νδ'ρας. 
Τοuτο δέν σημαίνει οτι τό τοιοuτον μέγεθος η σχ'ίiμα --:ης ρινός η &λ
λου μέρους του σώματος έπιτελουσι τον τοιουτον -'ή τοιοuτον χ αρα
χτ'ίiρα του άνθρι�που, άλλ' άπεναντίας ο τοιοuτος η τοιουτος χαρα
χτηρ 8ιαπλάττει το τοιοuτον η τοιουτον σχ 'ίiμ.α της ρινός, του με
τώπου, της χειρός κλπ. «Τό κρανίον, κατά τόν Edgard Quinet, δέν 
γενν� τάς ίδέας, ά:λλ' οι.ί i.δέαι διοι.πλάττουσι και μ.εταμορψοuσι το 
κpανiον.JJ Οί ύλισταί i.ατροί καί έπl του ζ·ητ·ί)μοι.τος -rούτου εύρίσκον
ται ένώπιον άνυπεpbλήτου προσκόμ.μ.ατος ένω οί πνευματολόyοι δια
χ.ρατοuσι χαί ώς πρός τό ζήτημα τοϋτο τό ν'ίiμα της Άριάδν-ης, ώς 
θα τό ϊδωμεν εi.ς την άκόλουθον μελέτην μ.ας. 

Ό &ρτι άποθανών κοι.θ·ηγητ-ης Λ. Παπαί'ωάννόυ παpοι.θέτει έν τ�. 
«Άνατομ.ιχ� του ΆνθρώπουJ) (1888) τέσσαρας εi.κόνας παριστωσας. 
ομοιάζοντα κατ' άpχάς τά έ'μ3�ρυα χελώνης, ορνιθος, κυνός και &.ν
θρώπου. Πρός έξήγησιν 8έ της θεωρίας περί της κατόπιν διαπλάσεως 
των διαφόρων όρyανισμ.ων καl τ'iiς ά'λ'λοιώσεως των σχ ηματισμων αύ
των έπιφέρει ο συγγραφεύς και ταuτα : ((Των αίτίων δέ του έχ.τός 
κόσμου μη έπιδρώντων έπl την διάπλασιν του έμbpυαχου όργανισμου, 
ο αίτιώδης λόγος του εi.ρημένου νόμου της διαπλάσεως ένυπάρχει έν 
αύτ<ϊ> τ<ϊ> διαπλοι.σσομ.έν<t> όρyανισμ.(j)JJ, έν <j'J ((έπιτελοuνται ένέργειαι 
ένθεν μεν αύξήσ-εως καί πλη.fτυσμού ένθεν δέ μεταπλάσεως,), κλπ. 

Άλλοc τίς δ αlτιώδης ούτος λ6γος, δ έv αύτφ τφ διαπλασσομι/vιp 
ό(!γαvισμφ ένυπάρχων; Πόθεν δε αί έπιτελούμεvαι αύται έυέ(!γειαι,. 
τ11ς αύξήσ-εως, τού πλη.fτυσ-μού κuι της μεταπλάι1εως; 

). 
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Την 'λύσιν του ζ r,τ'Υlfl•ατος τού't'Ου θοc ύπο8ε1ξ '{) - ώς άνωτέρω ει
πομεν - ή έπομένη ψυχο'λογιχ.η με'λέτΎJ, μεταγενέστεροcι 8' �'λ'λαι 
•με'λέτοcι θα έξαχ.ρι�ώσωσι την έπί'λυσιν αύτου.

Προbι7ψεν Ύ\811 είς το 8εύτερον 1-1,έρος της με'λέτ11ς ήμων, ·ί\τοι: εlr; 
την άπόδειξιv οτι δ αv.ftρωπος, έκτος τού δρατού σώματος, σύγκει-

' 'f: ,. , ' , , ται και ε� ετερων αορατων υτοιχειων. 

'0 "Λνθpωπος;. 

Κατα τοcς σχολάς·, τοcς έχ. των θρ11σχ.ευτιχ.ων 8ι8ομένων rχρυομένας. 
τ·ην 8ι8ασχ.αλίαν αύτων, σύγκειται έχ. 8ύο άντιθέτων στοιχείων : του 
σώματος χ.αί της ψυχ ης, Το μέν σώμα ύπόχ.ειταt είς ολους τοvς πει
ρα:σιι.οvς χ.αί προξενεί άπάσας τά:ς χ.αταπτώσει,, ή 8έ ψυχη είνε &:θά
νατος, χγν·'ΥΙ, πηγη τ:;jς συνει8'Υ)σεως χαί των ψυχικών 8υνά1-1.εων. Αί 
·θεωρίαι αύτοcι ένέχουσι το ύστέρΎψ.ΙΧ νά μη 8ύνοcνται να: έπεξηγ'Υ)σωσιν
άποτελέσματά τινα χ.αί πολλοc πράγματα του άνθρωπίνου οντο,, έξ
ών προάγεταί τις είς κάπως βεbιασμένα σψπόpάσμιχ,;-α ώς προ,ς την
λύσιν των άλύτων 8ιά: την ίατριχ.ην ζ·flτ-ιψ.άτων της προ8ιαθέσεως,
της χ.λΎJρονοιι,ιχ.ότητος, χ.'λπ.

Όπως είς τ' ιΗ'λα ζητ'Υψ.ιχτα τ� ύλιστιχ.� σχολ� όφείλομεν τιi
βασιμότεριχ των έργων, οϋτω χ.αί ώς προς την του άνθρώπου σύστα
σιν. Νιχί μέν ή σχολ·η ιχϋτ11 8έν παρα8έχεται :ή εν χ.ιχί μόνον στοι
χείον: το σώμα· άλλά: τούλάχιστον ιι,ε'λετ� σπου8ιχίως χιχί προ πάν
των πειριχματιχ.ως τά: προτεινόμενα &ι861-1,ενά τΎ)ς. 'Εν τψ ,';περbά'λ
λοντι 01-1,ως πάλιν ζ "ΥΙλ<ι> της ύπερασπίσεως της τοιιχύ,;-ης θεωρίας πε
ριπίπτει ο ύλισμός είς το μέγα λάθος : του άρνείσθαι έκ τού προτέ
.ρου (a priori) ολα τά: φαινόμενα της προαισ%σεως, της τηλοράσεως,
της dedoublement (1) του άνθρωπίνου οντος, φαινόμενα πολλάκις .
έπιbεbαιωθέντιχ, χαί έν συν3'Υ)καις άποΥ.λειούσαις πάντα 8όλον, πα.σαν
έξιχπάτΎ)σtν.

"Αν οιι.ως μελετήσ'{) τις τοcς συγγραφοcς των είς τα: άρχαία .μυστ"ΥΙ
ρια ιι-ψυΎJμένων κ.ιχί τά:ς πιχριχ�όσεις ολων των λαών, θοc ί8'{) οτι εκ.-

( t) Ή λέξις dedonblement σημαίνει ίνταϋθα την ι1.πο του αώμα.τος προσιιι•
ρινήν ι1.ποδέσμ�uσιν χα! �ξοδον της ψuχης • 

• 
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παλαι 8ι8άσκουσιν οτι ο &νθρωπος σύγκειται οχι έξ ένός, ού8' έΥ. 
8ύο, άλλ' έκ τριών στοιχε{ων, έντελως μελετ'Υ)θέντων. 

'Εκ τούτου προαγόμενος ο Πλάτων ένοικεί τας τρεις ψυχ άς του 
έν ταίς τρισί μεγάλοις τμήμασι του όργανισμου: τ?J κεφαλ?J, τ<';'> 
στήθει καί τ?J κ.οιλίqc:, π'Υ)γαίς τ<:>όντι αύτων των τριών στοιχείων. 

κ ,  , Χ , ,, ι\ \\, , , , , ι, t Θ, " "\  αι ο ριστιανισμος ετι, οιοασκων αφ ενος οτι ο � εος επΛασσε
τόν &νθρωπον κατ' είκόνα αύτου, καί άφ' έτέρου οτι ο Θεός εΙνε εfς 
έ ν τρισιν -δποστάσεσι, πιστοποιεί καί 8ια. τούτου άκόμ 'Υ) την του 
άνθρώπου σύστασιν, ην τοιαύτ·Ι)ν έπιστοποί'Υ)σε καί ο 'Απ. Παυλος 
8ι8άξας τήν ϋπαρξιν του ψυχ ιχ.ου σώιι

.ατος. 

Αύτα τα στοιχεία καλουνται 8ιαφοροτρόπως παρα των 8ιαφόρων 
σχ ολων των πνευματολόγων και των σχ ολων των Άποκρύψων έπι
στ'Υ)μων, 

1. Σωμα.
2. Περίπνεψα, η αστρωον σωιι.α, ΎJ ζω·ί�, "Α πλαστικόν ιι,εσά:ζcν,

ΎJ Λίγκα Σαρίρα (κατα τούς Ίν8ούς) 1Α Φερουέ (κατά τούς Πέρσας), 
Ύ) Νεφές (κατα τούς Ίουιtαlους),. Ύ) WΟχηιι.α (κατα τον Πλάτωνα), 
Ύ) σωμα ψυχικόν (κατα τον άπ. Παυλον), χ.λπ. 

3. Ψυχή.
Οί νεώτεροι σοψοί άποτείνουσιν είς τούς θεολόγους τήν έξης έρώ

't"'Υ)σιν : Μας ομιλείτε περί κολάσεως, μας ομιλείτε περί καθαρτ"ΥΙ
ρlου· καλά ! ί8ού τ'Υ)λεσκόπια, ίδ'ού οργανα όπτικης, 8εlξατέ ιι,ας 
που ταυτα ! Οί 8έ ύλισταί άποτείνουσιν είς τούς πνευματολόγους 
άνάλογον &λ λ ην έρώτ'Υ)σιν : Ί8ού εν άνθρώπινον σώμα· ιι.iiς, ομι
λείτε περί στοιχείων- 8είξατέ f.Ι,ας αύτα καί ποϋ ταϋτα ένοικοϋσι. 

Περί του ζ ητήιι.ατος λοιπόν τούτου θέλομεν οιι.ιλ·ί�σει · θά πραγιι.α
τευθωμεν 8' αύτό ύπό φυσιολογιχ.ήν έ'ποψιν, οπως άπαιτεί ή νϋν ίπι
στήμ'ΥΙ, ή θετιχ.η έπιστ·ί�μ'ΥJ. 

'Τπά:ρχοϋσι τρία στοιχεία, λέγει καί ή νεωτέρα Πνευματολογία, 
ύπάρχουσι τρία σνοιχεία έν τ<';'> άνθρώπ<:> καλώς 8ιαχ.εκρψένα. Θα 
πειραθωμεν λοιπόν ν' άπο8είξωμεν την έν τ<';'> άνθρώπ<:> ϋπαρξιν τριων 
στοιχείων iπιδ'ρώντων κεχωριι;μένως, δ'υναμένου 8' έχ.ατέρου αύτων 
να μη συναισθάνήται την έ'λλειψιν του έτέρου. 

\ \. 

J.



23 

Ή τε άρχαία έπιστ·ήι.ι.η και ή νεωτέρα πνευματολογία κεκτηνται 
ύπέροχόν τι πλεονέκτημα· τοϋτο εlνε το λύειν παν ζήτηι.ι.α έξ &vα

λογία�. 
Δυνάμεθα 8ηλ. και έπί τ<Ί> ύπό v-ε"λέτην θέματι να λάbωμεν gν 

οίον8ήτι τεμάχιον τοϋ άνθωπίνου σώματος, 8πως έξ αύτοϋ και μόνου 
γνωρίσωμεν το 8λον τοϋ άνθρωπίνου οντος. Το τοιοϋτον ι.ι,έσον βασί
ζεται έπι άπο8,ίξεων, ας 8έν εύκαιροϋι.ι,εν Μη ν' &ναψέρωv.εν ού8έ 
να έκτυλίξωμεν. Δι' αuτ'ΪJς λοιπόν της μεθό8ου θα μελετήσωv.εν τι>: 
τρίοc στοιχεία τοϋ άνθρώπου, άπαλλαττόμεθα 8' οϋτω και τοϋ κόπου 
ν' άναπτύξωμεν ·i\8η οcποcσαν a;ην ψυσιολογlαν και νά περιγράψωμεν 
άνατομικως τον άνθρωπον. 

Ή8υνά:μεθα να λάbωμεν προς μελέτην το οcίι.ι.ατοσψαιρl8ιον- άλλα 
τότε πάλιν θα ε'ίχ ομεν άνάγκην έτέρας άναπτύξεως τοϋ μικροσκοπίου 
κοcί των ι.ι,ικροσκοπικών περιyραψων, όχλ�ρων βεbαίως κοcι τούτων. 
Δυνάv.εθα να έπιστηρίξωι.ι.εν τας παρατηρήσεις v-ας εi.ς fτερον !-'-έρος 
οίον8ήποτε τοϋ σώv.α:τος: την χείρα λ. χ., τον 8ά:κτυλον, το άκρον 
τοϋ 8ακτύλου. Είς το άκρον λοιπόν τοϋ 8ακτύλου ας ποcρα:τηρήσωμεν 
αν ύποcρχωσι τα τρία ταϋτα στοιχεία καλως ώρισμένοc καί άπ' άλ-

, λήλων 8ιακεκριμένα. "Απαξ 8' άναχαλυψθέντων έπιστημονικως των 
τριών τούτων στοιχείων έν τ<Ί> άκρ<ι> τοϋ 8οcκτύλου, θά 8uνηθωμεν 
τότε νά ί8ωμεν εύχερως και σuνεπως πόθεν οcύτά προέρχονται και 
ποϋ τοϋ σώματος ένοικοϋσι .. 

Μελετ·ήσωι.ι.εν λοιπόν ψυσιολογικώς 1:ψ.ιλοϋντες αύτό το άκρον τοϋ 
8οcκτύλcυ. Ή ψυσιολογlοc μοcς, ώς θά 'ί8ητε, έ'στα;ι κατοcληπτη κοcί 
παρ' αυτων των παι8ίων. 

Γινώσκετε 8τι αυτός ο 8άκτυλος κινεΊτοcι, 8τι ζ�. Αύτός ο 8άκτυ
λος σύγκειται έ)'. 8ιαψόρων ύλων, )'.ΙΧι ζ�. ώς ε'ίπομεν. Πώς άπο8ει
κνύεται 8τι τό άκρον τοϋ 8ιχκτύλου εlνε ζων ; Δυνάι.ι.εθοc νά τό άπο-
8εlξωμεν ποcρεμπο8ίζοντες τήν εi.ς οcύτό εi.σροήν της ζω'Ϊ)ς. 'Εάν πα
ρεμπο8ισθ� τό αίμα: ν' άψιχθ� εi.ς τό άκρον τοϋ 8α:κτύλου, γινώσκετε 
8τι αύτό τό άκρον θ' άποθάν�, θ' άπονεκρωθ�, κατά την έπιστημονι
κην έ'κψροcσιν. 'Οσάκις τό αίμα: ποcρεμπο8ίζεται ν' άψιχθ� εi.ς οργανόν 

, , , ,,, , ... Τ' .... J' , ί,\ , ' τι, αυτο το οργανον απονεκpουται. ο τοιουτο οcρα: οcποοεικνυει την 
ϋπαρξιν οcύτοϋ τοϋ στοιχείου - 8περ άπέχομεν 178·() νά ορlσωμεν 
πλειότερον - την ϋποcρξιν τ'Ϊ)ς ζωης, 8τι ή ζωη ρέει κοcι ο8εύει ι.ι,ετά 

... α ιr , 't ,ι , , , \ ~ α ι ι του οcιμοcτος, οτι το αιμα οcγει και ψερει οcυτην πανταχ ου, οτι οσα-
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χ.ιι; παρψ.πο8ίζεται ή pο·η του αfματος, ή ζωη έχ.λείπει του οργάνου, 
είς ο 8έν ρέει πλέον τό αίμα. Ή παθολογία άπο8ειχ.νύει τουτο· νο
μίζομεν 8έ περιττόν νά σας άπασχολωμεν πλειότερον, οπως τό άπο-
8είξwμεν χ.αί ήμϊϊς. Έπει8η λοιπόν οσάκις το αίιι,α ,Ην ρέει εις τι 
οργανον, το οργανον τουτο θνήσκει, &ρα ή ζωη έ'γκ.ει - οcι έν τti) α!
ματι. Μεταbωμεν .;\8·/J είς έ'τερον ζήηιμα. 

Γινώσχ.ετε τί έστι παραλυσία. Γινώσκετε οcπαντες οτι οταν τις 
καταστ� παροi:λυτος, ό 8άχ.τυλός του έξοcχ.ολουθεί μέν νά ζ�, ό 8ά
χ.τυλόι; του ζη έντελως, ή χείρ ώσοcύτως, άλλ' αυτός ό παράλυτος 
8έν ,%,ιοcται πλέον νά κ�ν-ί)σ� οcuτά. Είς ι-ι,άτην έπιτείνει την βούλη
σίν του οπως χιν-ί)σ� την χείρα· ά8υνατεϊ πρό, τοϋτο· �έν 8ύναται. 

Ή ζωη )tαt ή βοuλησι; )tαλως; ά.π� ά.λλήλωv 
βtα)tε)tptμέvαt. 

'Ι8ού λοιπόν τρία στ-οιχεϊοc : τό σώμα, τό σχ:11ματίζον τόν 8άκτυ
λοv, ή ζωή, ή ζωογονουσα αυτόν, χαί τέλος ή βούλη<1ις, ή κινοϋσα 
αυτόν. Αύτά τά τρία στοιχεϊα είνε καλως ώρισι-ι,ένα, καλώς 8ιαχ.ε
κριμένα· τό σωμα έχει ί8ίαν, 8ιακεκριμένην θέσιν, ή ζωη έπίσης ί8ίαν 
θέσιν και ή βούλησις ώσαύτως. 'Έκαστον αύτων των στοιχείων έχει 
εί8ικά οργανα. Τό σωι-ι.α ι-ι,ετέχει Ιiπάντων.· παρέχει 8ηλ. την ϋλην, 
παρέχει τό στήριγμα ολων των φυσικών στοιχείων. Ή ζωη κυκλο
φορεί 8ιά -τ-ων γνωστων σωλ·ί)νων, των παρά των ίατρi;°Jν καλουι-ι,ένων 
άρτηριων καί ψλεbων. Οί σωληνες ούτοι εlνε εί8ικοί όχετοί συν8ε8ε
μένοι πρός τό κέντρον, τό έν τ<°;') στ·ί�θει κείιι.ενον καί οπερ, ώς γινώ
σκετε, είνε -� καρ8ία. Ή βούλησις ή κινουσα. αύτόv τόν 8άχ.τυλοv 
έπι8ρ� 8ιά τινος νεύρου, 8ιά τινος ε�8ικου άγωγου. Άχ.ολουθουντες 
αύτό τό νευρον εiσερχόμεθα άνατομιχ.ω; εiς τό·; &νθρωποv, εiς τόν 
μυελόv αύτου, είς τόν έγχ.έφοcλόν του . .'Η βούλησις έκρέει έκ του έγ
κεψάλου. Έχ του έγχ.εψάλου άπορρέιι το ώσrιχ.όν - impulseur -

στοιχείον αύτου του 8αχτύλου. ΊJΌύ λοιπόν, ϊνα μ·η έξέλθωι-ι,εν των 
γενικοτήτων, τά τρία στοιχεία : τό σωμ.α τό συνιστων τ·ην βάσιν, τό 
στήριγι-ι,σ.:· ή ζωη ή έκ του στ·ί�θους προερχομένη χαί ή βούλησις, -r1 έκ 
της κεψαλ ης άπορρέουσα. 

) 
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Γνωσθέντων τών τριών στοιχείων, ύπολείπεται νά 'ίδωιι,εν ποιοι:ι αί 
ά:μοιbαίαι αύτων σχέσεις χαί ποία ·η πραγ,ματιχη αύτών πηγη έν τ'f) 
έπόψει της δράσεώς των. 

Τό σωμα, ώς γινώσχετε, άναπλάσσεται �ιηνεχως �ιά της χω
νεύσεως. Γινώσκεη οτι οταν δέν τρώγ'{) τις δι' οίανδήποτε αίτίαν ή 
άσθένειαν, τό σωμα ίσχνάίνεται, τό σώμα ψθίνει. Γινώσκετε οτι τό 
σωμα διά της χωνεύσεως άνανεουτα:ι ύπό ύλιχην έ'ποψιν. Ή χώνευ
σις δέ που διενεργείτα:ι; 'Εν τ� κοιλίqc:. Ή δέ ζωή; έν τ<ϊ> στήθει. 
Ή ψvσ:ολογία μας διδάσχ.ει οτι ο περικεχvμένος άήρ, έπενεργων έπί 
του αίματοσφαιριδίοv, χορηγει είς αύτό τό αίματοσψαιρί�ιον άπο
χρωσαν δύναιι,ιν, οπως κ.αί αύτό άντιχ.ορηγήσ'{) την ζωην είς ολα τά 
οργανα, τά μη ένέχοντα πλέον τοια•;την· μετά δέ την πρiχξιν ταύ
-την, έπανέρχεται 'iνα και πάλιν έμποτισθ� την ζωήν. Τουτο είνε ·η

καλοvμένη χvκλοψορία του α'iματος, ή το κέντρον έχοuσα έν τ<ϊ> 
�τήθει. 

'Ίδωμεν ηδη το τρίτον μας κέντρον. Ή βούλησις παράγε-:-αι κατά 
Jιαψόροvς έπιδράσεις. Ό ύλισιι,ος δοξοίζει οτι παράγεται έκ μηχανι
κ.ου ηνος τρόπου των έγκεψαλικών χ.vττάρων. Ή πνευματολογία 
παρα�έχεται οcλλο πραγιι.α, οπερ θά 'ίδ"ωιι.εν κατωτέρω. �Α, παρα
δε;zθώμεν έπί του παρόντος οτι ή βούλησις προέρχεται έχ τοϋ έγκε
ψάλοv, θεωροψένοv ώς όργάνοv. Ίδ'ού λοιπόν χ.αί ή άρχ·r,, ή π·ηγη 
αύτών των τριών ιι-εγάλων στοιχείων. Διοιτί αύτός ο άριθμός τρία ; 
Διατί αύταί πάντοτε αί διαιρέσεις, ώσεί δογματικαί ψαινόμεναι, οιύ
τοιί αί διαιρέσει� ένος άριθιι,ου, αύταί αί έπι�εbαιώσεις διά του τρία, 
δια του τέσσαρα, διά του έπτά, έψ' ών στηρίζεται ή άπόχρvφος έπι
στήιι.η καί έφ' ών βασίζονται αί μελέται αύται; .•. Δέ·ι πταίομεν 
ήμϊίς έάν έν τ<ϊ> άνθρώπ<t> εϋρ·ηνται τρία μόνον στοιχεια καί τ?ία 
χ.έντρα χ.αλως διακεκριμένα· ή γαστηρ δηλ. τό στηθος καί ή κ.εψοιλή Ι 

Μελετήσω:ι.εν -ί\δ·η όλίγον τ·ην ζω·r,ν. Αύτό τό στοιχείον έ, τ'f) 
νέqc: πνεuιι.ατ_ολογιχ.'f) γλώσσ'{) καλείται περίπνεvμα. Αύ�ό τό περί
πνεvμα χέχ.τηται, χ.ατά τούς πνεvι.ι,ατολόγοuς, δύο �vνάμιις, δύο ίδιό
τητοις: &ναπλάσσει το σώμα χ.αί συνενοι αύτό προς την ψυχήν. 

Ειποιι.εν οτ: τό περίπνεvι.ι.α άναπλάσσει τό σωμα. Τί δέ τό σώμα 
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ύπό έπιστημονικην έ'ποψιν ; Τό σωμα; σύγκειτα:ι έκ. χυ-rτάρων &εί ι.ι.ετα;
bαλλψένων, ώς ή παθολογία καί τιχ πειράματα του Flourens, του 
Maldan, κλπ. ά:πο8εικνύουσι. 

Ό Claude Bernard &πέ8ε1ξεν οτι οσάκις ι.ι-ας έπέρχετα:ι ι.ι.ία ί8έα:, 
θνήσχει νευρικόν τι κύ-rτα:ρον. Ό Flourens &πέ8ειξεν οτι έ ν-rός 8ύο 
μηνων καί τιχ όστά &χόμ·ΙJ μετα:bάλλοντα:ι χα:θολοχληρίαν. Μολονότι 
8έ το σωμοc 8ιηνεκως ι.ι,ετα;bάλ λετα;ι, 8ιατηρει ομως άείπcrτε -rό οcύτό 
σχημα;, την α;ύτην οψιν. Τί λοιπόν το συντελουν ωστε τό σωμα; VIΧ 
έ'χ-r;ι τό αύτό σχ ημα;; τί 8έ τό συντελουν ωστε νιχ 8ια;τηρ� αύτό -rό 
σχ ημα; Τουτο πρόκειται ν' άπο8είξωι.ι.εν. Δέν θ' άνα:τρέξωμεν ού8έ 
νυν είς γενικιχς φυσιολογικιχς θεωρlα:ς, ιχλλιχ θιχ βα:σισθωμεν κα:ί πά) ιν 
έπί της μελέτης μόνου του &κρου του 8ακτύλου, κοcί θιχ 'ί8ωμεν 8ι' 
αύτης τl τό συντε'λουν ε'ις τήν άνανέωσιν του σώματος, τl 8έ είς τ·ην 
8ια:τ·ήρησιν του σχήμα τος. 

Συνέbη ίσως νιχ παρετηρ·ίισατε οτι έιχν πληγή τις οία8ήποτε ιχφ�
ρεσε τεμάχιόν τι του 8οcχτύλου, ό 8άχτυλος άνασχηι.ι.α:τlζετα:ι έν τij'> 
προτέρ<ι> αύτου σχήμα;τι ( τουτο εiνε μυστήριον 8ια την έπlσημον έπι
στήμην), ένij'> κατά τινας &λλα;ς περιπτώσεις 8έν ιχνασχηματlζεται 
έν τij'> προτέρ<ι> σχήματι. Tl τό σχηματίζον λοιπόν αύτόν τον 8ά
κτυ}ον; Ή βούλησί ι.ι,ας ; "Οχι. Τό α:Ίμα; Τό α'ίμα, ναί, ώς φυσι
κ.όν στοιχειον. Άλλα κ&-.ι τι άλλο πάλιν σχηιι.ατίζει αύτό τό α'ίμα. 
Τό αίι.ι.α, οπερ 8ιαχέει την ζωήν έν τij'> όργα:νισιι.Q 8i.ν χινειτα:ι ε;.χ�, 
αύθόρμητον. Τιχ άγγεια: χινουντοcι ύπ6 τινος πράγιι.οcτος· αύτό 8έ 't ό 
πράγμα εiνε εν νευρον, οϋτινος τιχς θαψασία;ς ί8ιότητα:ς 8ιεσα;φήνι
σεν ό Κλαύ8ιος Βιρνάρ8: τουτο εiνε τό μέγα συι,ι.παθητιχόν νευρον, 
οπερ 8ια του vaso-moteur καί του vaso-constructeur, των ιχγ
γειοκινητιχων 8·ΙJλ. κα:ί των ιχγγειοσυσταλτικ.ων χλά8ων ιχναχινει τό 
α:Ίμα έν ταις άρτηρίαις. Διαχέε't'ΙΧt 8έ είς ολον 't'OV όργανισμον;,.αί ιχνα
πλάττει παν τό έν τij'> όcνθρωπίν<ι> σώματι. Παν-rου οπου εiνε ιχνσcγκ.·ΙJ 
ν' άναπλασθ� τι, το νευρον τουτο -rό άναπλά-.;τει, ιχνεξαρ-.ήτως της 
βουλ·r,σεως ·hμων. Δέν αίσθανόμεθα οταν τό ηπα:ρ έκχρίνει. ώσαύτως 
οταν ό 8άχτυλός μας ιχνασχ ηι-ι,ατίζεται. 'Επληγώθημεν τόν 8άκ.τυ
λον; Ό 8άχτυλος έπαναπλάσσεται λεληθότως, ιχσυνει8·ίι-rως ήμων, 
ύπό την έπί8ρασιν, έπιστηιι.ονικως οιι.ιλουντες, του v-εγάλου σuιι.πα
θητιχου, 8ηλ. του νεύρου της όργανικης ζωης. Αύτό 8έ πάλιν τό 
μέγα σψπαθητιχόν ένέχει χ&τι τι ... τί έ_νέχει; Ποία; ,�ύναμις τό 
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κινεί; Δοθέντος οτι παν έν τψ όργανισμψ f.Ι,εταbάλλεται και οτι συν
επώς καl τά κύτταρα του μεγάλου συv.παθητικου fl,εταbάλλονται ώς. 
τά &λλα, άπαιτειται 3ύναι.ι.ίς τις πρός χlνησιν αύτου του νεύρ�υ. 
Αύτην την 3ύναμ:ν τ·ήν γινώσκει ή ίατpική· ε3ωχε f.Ι,άλιστα αύτ?J 
και εν ονομα (πρόο3ος οπωσ3ήποτε χαί τουτο), τΎ)ν άπεκάλεσε νευ
ρικήν δύν<Χμιν του v-εγάλου συv.παθητικου, - ιiπλούστατον τουτο -
Λοιπόν ! ή νευρική 3ύναv.ις του μεγάλου σψπαθητιχου, ή ένοικουσοc 
σχεδόν παντοcχου, ένοιχε'ι έπίσης χοcί έν <Χvτψ τψ 3αχτυλφ καί έν τοις 
f.Ι,ικροίς γαγγλlοις, τοις περί τάς άρτηρlας χαl το περιόστεον χειμένοις. 
Αύτά τά γάγγλια έ νέχ ουσι τ·ήν άνοcγκ<Χlαν δύναv.ιν πρός άνα.σχ ημάτισιν 
του &κρου α.ύτου του δακτύλου (κατωτέρω θ' άπο3είξω τουτο 3ιrί:. 
τινος πειράv,ατος)· οχι 3έ μόνον ένέχουσι τά γάγγλια. τα.υτα. 't'"/)V 

άνα.γχα.ία.ν 3ύνα.v.ιν πρός άνα.σχημάτισιν του &χρου αύτου του δα
κτύλου, άλλά, πρα.γv.α: σπου3α:ιότα.τον, ένέχουσι και την μνήμην 
έτι του σχ-iψατος α.ύτου του δακτύλου, άφου ο δάκτυλος άνασχη
μα.τlζεται πάντοτε κατά το α.ύτο σχ Ύψ.ΙΧ οπερ είχ. ε πριν "r, πλ "tlyωθ'ί\. 
Τουτο 3έ τελειται ούχι ενεχα. τ'ί\ς βουλήσεως η του έγκεφάλου, άλλ' 
άσυνειιΝ1τως, 3ιά του νεύρου τούτου, του άνα.πλα.στικου τούτου 
νεύρου απαντος του όρyανισμου, 3ιά της δυνικv,εως τα.ύτης, ·ί\ν άπο
κα.λουμεν ζωήν, κα.l 4ιν οί πνευμα.τολόγοι ά:ποχ.α.λουσι περlπνευμα. 

Είπον άνωτέρω οτι θά δώσω f.Ι,lα.ν έπιστ-rψ.ονιχην άπό3ειξιν του 
οτι τά έκει κεlv.ενα. γάγγλια χα.τέχουσι το σχ.'ί\μα. α.ύ-rου του 3cι.χτύ
λου. Ή άπόδειξις τυγχάνει ΙΧπλουστικτη : "Αν πληγή τις έγγlσi, τά 
έν τψ 3αχτύλφ εύρισχόμενα. γάγγλια του v-εγάλου σψπαθητιχου, α.-ι
π. χ. πρίφν τις έπιφέρ11 βαθείάν τινα πληyην καl προσbάλr� το περιό
στεον των όστων, τότε ο δάκτυλος δέν άν<Χσχηt1,α.τlζεται πλέον είς 
το αύτο πρότερον σχ. ΎΙfl·α, άλλ' έπισψbα.lνει ούλ·ή. Κατά την περί
πτωσιν της ούλης τό σχ'ίif.1-ΙΧ 3έν ά:να.πα.ράγετα:ι. Δεν ά:ναπα.ράγετα:t 
τό σχ'ί\v,α οτα.ν ΠfΟσbληθωrrι τά γάγγλια., τά δοχεία της ζω'ί\ς.

Σημειωτέον λοιπόν οτι έν τφ v-εγά.λφ σuι.ι.πα.θητιχ.φ ένuπά.ρχει είaιχή 
τις aύναι.ι.ις, ά.να.πλ11.στιχ.ή του σώι.ι.ατος χαί κεκτημένη τήν μνήμην 
των σχημάτων ιχύτού τού σώματος. Προ,; aε οτι οταν το σι;'ψα ύπο
στ� μίαν οίανaήτινα πληγήν' είι; α.ί:ιτό το σuv,παθητιχόν έπιbέbληται 
ή ύπερά.σπισις. υΟταν αχα.νθά. τις είσέλθ-r είς τήν χ. είρα. χα.ί παρα.yά.γ"Q 
ΨiΎ
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ζωή, α.υτο τό αιι-ι.α. πειραται πάσ� 3υνάμει ν' άπο3ιώξ� του όργα.νισμοϋ 
τό πα.ρεισψρύσα.ν ξένον πραγ11.α. "Ο, τι 3ε συμbα.ίνει έν τΊ\ περιστάσει
ταύτ�, τοϋτο γίνεται ύπό την έπί3ρα.σιν του μεγάλου συμπα.θητικοϋ. 
Αύτό τό περίψημον νεϋρον, τό κα.λούμενον νείίfΟV της όργα.νικης ζωης, 
έπιaρqc πάντοτε· α.ύτό παρέχ. ει την 3ύνα11.ιν οχ.ι μόνον πρός τό ά.νασχ_η
/1-ατiζειν τόν όργα.νισμόν, άλλα καί πρός τό ά.μύνεσθα.ι περί α.ύτοϋ. 
Τοϋτο 3' ά.ληθεύει κα.ί κατά. τόις σπου3α.ίας ά.σθενεία.ς, οία. ή πνευμο
νία ά.κουσίως, ά.συνει3ήτως ή 11.ων κα.ί λεληθότως ό όργανισμος ά.μύνε -
τα.ι κατά. του πρ'οσbάλλοντος. 

Εϊ3ομεν οτι ή ζωη εγκειται έν τφ αίμα.τι. Θά. ϊ3ωμεν ·η3η 3ια.τί ή 
έν τφ αίμα.τι ένεχ.ομένη ζωη κανονίζεται κα.ί 3ιευθύνετα.ι παρά. του με
γάλου συμπαθητικου κα.ί 3ι' αύτου 3ια.χ.έετα.ι πα.ντα.χ.ου. 

Εί'πψεν οτι ή ζωή, ή έν τφ μεγάλιp συμπα.θητικφ συγκεντρω11.ένη 
καί 3ι' α.ύτου κα.νονιζομένη, εργον εχ ει νά. ά.να.πλά,;σ� τό σωμα. (εχουσα. 
fΙ,άλιστα. κα.ί την f'-V'YJ/J·ην των σχη11.άτων α.ύτοϋ) κα.ί να ύπερα.μύνητα.ι 
α.ύτοϋ, προσbα.λλο11.ένου. Πρός ά.πό3ειξιν των ποριι;;μάτων τούτων, 3έον 
να έξηγήσω11.εν πως ή ζωη εγκειται έν τφ μεγάλιp συμπαθητικφ κα.ί 
ποί-χ ή μεταξύ της ζωης κα.ί του μεγάλου συμπαθητικοϋ σχέσις. Πρός 
τοϋτο θά ι-ι,ετα.χειρισθωμεν μίαν πεζην σύγκρισιν. 

Πρός 3ιανοι-ι,ην του ϋ3α.τος έν τα.ίς πόλεσιν ύπάρχ.ουσιν όχετοί· οί 
όχετοί ούτοι κυκλοψοροϋσι μεν έν ά.πάσ� τΊΙ πόλει, 3εν σχετίζον
ται Of1-Wζ ά.11.έσως πρός την πηyήν. Τό ϋ3ωρ 3εν ερχετα.ι είς τα.ς ί3ιω
τικα.ς κρήνα.ς κατ' εύθείαν άπό την π·rιyήν. Πρίν η ρεύσ� είς αύτά.ς
3ιέρχετα.ι 3ιά. των δεξαμενών. Σκοπός των δεξα11.ενων τούτων είνε ή 
3ιακα.νονισις, ή 3ιευθέτησις του ϋ3ατος. 

Λοιπόν έν τφ όργανισ11,ίϊ> συr�.bαίνει ο, τι καί είς τά.ς 3εξαι-ι,ενάς. Ή
ζωή, ά.ντληθείσα. παρά. του αίr�.α.τοσφαιρι3ίου, 3εν περιορίζεται είς τό 
κυκ:'λοψορείν μόνον έν τφ όργανισι-ι.φ, ά.λλά. καί ένοικε'ίν εν τισι μέρεσι · 
ένοικεί 3' έν αύτοίς τοίς fΙ,έρεσιν έτοί,υ.η νά. 3ρά11-� έν τφ πρώτφ συν
θή11.ατι κιν3ύνου τινός καί ά.σθενείας η έν περιπτώσει μαγνητιστικων 
πειραμάτων, πνευ11.α.τιστικων κλπ. Λοιπόν αύτη ·ή 3εξαv.ενη της ζωης
είνε α.ύτό ά.κριbως τό νευρον τό συνιστάμενον έκ γαγγλίων 3ιακεχυμέ
νων πανταχοϋ του σώμα.τος, είνε τό fl-έγα. συ11.παθητικόν, οπερ μέγα 
σ•ψ.παθητικόν είνε εν σύστηr�,α 3εξα11.ενων .;\ γαγγλίων ένεχόντων την 

ην έν τφ α.ϊ11.οcτι λαι-ι.bάνουσι ζω·ήv- ά.ντί 3' αύτό να. 11-ετα.σχημΪί,ΙJ�
τή, ζω;,,, ώ; ο,μ�αι,,. τό τοωΟτο ,i, τα Οργα,α (ό Μόμαχο
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bά.νων την ζωήν έν τij> αϊματι μετασχηματίζει αύτην είς γαστρικόν 
χvμον προς χ�νευσιν των τροψων, τό ήπαρ την f-1,εταbά.λλει είς χολήν 
η χυμον ήπατικόν, έκά.στου των όργά.νων μεταbά.λλοντος την ζωήν 
ύπερ έαυτου), μόνον το f-',έγα συf-',Πα.θητικόν την 3ια.τηρεί έν έπιψυλά.ξΗ 
3ια τας άνά.γκας του όργανισf-1,ΟU" ί3ού το εργον του περιπνεύματος. 

Θα μα.ς έρωτήσωσιν ϊσως : 'Έχετε τρία στοιχεία· που ταυτα. ένοι
κοuσι; 'Απα.ντωμεν. Τό σωμα γινώσκετε που εΙνε. Τό περίπνευμα. 
ένοικεί έν τij> μεγά.λφ σψπαθητικφ· τα 3ε μεταφυσικά 3ηθεν ψαινό
μενα των πνευf-',ατολόγων ι=.Ινε έκείνα. &περ οί σοψοl άποκαλουσιν ένέρ
γειαν της όργοινικης ζωης. Είς ταυτα προσθέτψεν ο τι ή ζωή 3ύναται 
να έξέλθ� του οντος ( τουτο παρά των πνευματολόγων καλείται εξοδος 
τού περιπvεύματος), ή ζωή 3ύνατα.ι να έξέλθ� του άνθρώπου : τοuτο 
3ε ε!νε το f-',αγνητικόν ρευστόν, το άστρij>ον σωμα. της 'Αποκρύψου έπι
στήμης, οπερ έξερχόμενον του άνθρώπου 3ύναται να κινήσ� έξωτερικiχ. 
άντικείμενα -ί\ να σuν3υοισθ� μετά ψυχικων έπηρειων, κινοvσων αύτόι 
τα ύλικα άντικείμενα. Ί�ού λοιπόν ή τοποθέτησις αuτης της ζωης κοιl 
εχομεν οϋτω λελυf-1,ένον το πρωτον σημείον του ζητήματος. 

'Αλλ', ώς το είπον, τα οργανα ε!νε μέσα πρόσκαιρα, μεταbα.λλό
μενα άπό στιγμης είς στιγμήν- τα νευρα. Sε του f-1,εγά.λοv συf-',παθη
τικου, ώς τα λοιπά., μεταbά.λλονται άνα πα.σαν στιγf-',ήν. Δέον α.ρα νόι 
ύψίστα.ται είSική τις, όριστική, καί της ϋλης κεχωριψένη 3ύναμις προς 
το άναπλά.ττειν τό σωμα. Άύτή ή Sύναμις, ή έν τij> μεγά.λφ συμπα
θητικφ έ3ρεύουσα, ή έπί των γαγγλίων του f-',εγά.λου συμπαθητικου στη
ριζομένη, ή Sύναμις αϋτη εχει ύπόστασιν πραγμα.τα·ήν, ύπόστοισιν 
εί3ικήν, ύπόστασιν ώρισf-1,ένην. ΕΙνε 3ε έκείνη Ύ\τις Sεν μεταbά.λλετα.ι, 
ένij> το σωf-',α f-',Εταbά.λλεται. Ένόσφ το σωμα μεταbά.λλεται, 3έον νόι 
� κα.τι τι μή μεταbαλλόμενον. Αύτή λοιπόν ή Sύναμις είνε τό περί
πνευf-',α ή ή όργανιχ.η ζωή, ή έπί του μεγά.λου σvμπαθητιχ.ου έπιστη
ριζομένη Ή άσυνεί3ητος α.ρα ζωή εχ ει ϋποιρξιν πραπατιχ.ήν. Ί3ου 
τό πρωτον ζήτημα. 

Τό 3ε.ύτερον ζ·ήτημα τυγχάνει έκ των σπου3αιοτέρων : Πρόκειται 
περί της σχέσεως ην ή ζωή άσχ.ει μεταξύ του σώματος καί της ψυ
χ'i\ς. Εϊ3ομεν δτι ή ζωή (ή τό περίπνεvμα) άναπλά.ττει τό σωf-',α· ''Ας 
εϊ3ωμεν η3η την σχέσιν αuτ'i\ς μεταξύ του σώματος χ.αt της ψυχ'i\ς . 

. Ένταυθα οι ύλισταί θα f-1,α.ς εϊπωσιν ϊσως : Τί πρά.γματα. εΙνε αύτόι 
όπου μα.ι; λέγετε ; Τίνα 3ύναμιν άποχ.αλείται ζωήν, τίνα. ψυχή•ι; Πρlν 
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·� ϊ3ωι,ι.εν λοιπόν τήν ην σχέσιν ή ζωή 3ύναται να εχ� ι,ι.εταξύ του σώ-
11-ατος χ.αt της ψυχης, 3έον να γινώσχ.ωμεν τί έννοauμεν 3ια της
Λεξεως ψυχης.

Ένταuθα πρόχ.ειται περί ζητήι,ι.ατος λέξεων. Οι ύλισταί άναγκά.
ζονται να παραόεχθωσι τήν ψυχήν' άλλα όεν τ·ην άποχ.αλοuσιν ώς ol 
�νευι,ι.ατολόγοι. 'Άς ϊ3ωμεν πως τήν άποχ.αλοuσιν. 

Εrπψεν οτι ένυπά.ρχ ει έν ήι,ι.ίν στοιχ ειον χ.ινοuν, ζωογονοuν τα οργα
νά. ι,ι.ας άσυνειόήτως. Αύτό τό στοιχέίον τό έσπουόά.σαι,ι.εν ηόη' εΙνε ή 
ζω·ή. Έχ.τός τούτου ύψίσταται ετερόν τι, οπερ. 3ιενερyεί έν ήμίν τό 
βούλεσθαι, τό αίσθά.νεσθαι. 'Όταν πρα.γι,ι.ά. τι παρίσταται ένώπιον ήμων 
άντιλc,ψbανόιι,εθα αύτοu, το αίσθανόιι.εθα · όηλ. τό 3ιανοούμεθα · αλλου 
.aέ τινος πά.λιν πράγματος άναιι.ψνησχ.όι,ι.εθα. Διά.νοια λοιπόν, ιι,ν-ήιι,η, 
βούλησις ίόου το περίψηιι,ον τρίγωνον της Πανεπιστημιαχ.ης ψυχολογίας. 
Τοuτο όε το πρα.γιι,α όεν ύπόχ.ειται 'JΠΟ τήν όικαιοόοσίαν της άσυνει
ό·ήτου ζωης. Τοuτο όεν άναπλά.ττει το σωι,ι.α. Τό άναπλά.ττον τό σωμα 
στερείται, ώς εϊόψεν, βουλήσεως, όιανοίας, έν τ·� σηι,ι.ασίq;, ην έννοοu-
1-'·εν. Αύτό λοιπόν τό πρα.γι,ι.α, το εχον όιά.νοιαν, το εχον βούλησιν, τό 
όνοι,ι.ά.ζομeν ·ί�μείς ψυχήν· ol όε ύλισταί πως άποχ.�λοuσιν αύτό ; Α ! 
ά.πλούστατον πρα.γι,ι.α. Ή ένεστωσα ύλιστιχ.ή έπ\στ·ήμη λέγει ταuτα : 
Πα.ν ο:η λέyψεν, εΙνε με-.ασχηιι,ατισιι,ός αίσθημά.των · πα.ν οτι πρά.τ
τοι,ι.εν, εΙνε αίσθήματα ι,ι.ετεσχηιι,ατισι,ι.ένα · ούόεν άπολύτως έν ή11.ίν έιι,
πέψυχ.ε. ,,Ο, τι παρά.yομεν, 11,α.ς ερχ εται εξωθεν, ήιι,είς όε τό ιι,eτασχη-
1-'-ατίζομεν όιχ τινος χ.υττά.ρου νευριχ.οu χ.αί τό ψέρομεν έντός ήf',ων. 
Άχ.ούομεν χ.ώόωνα χ.αί λέγομεν χ.ινοuντες τήν γλώσσαν- ί3ού ε!ς χ.ώόων ! 

Άλλ' αύτό τό άχ.ουστιχ.όν ψαινόι,ι.ενον, f',Εταbαλλόι,ι.ενον είς ψαινό
μενον προψοριχ.όν, ένέχ ει ύπερτά.την τήν σπουόαιότητα, χ.αθότι πρέπει 
·να παρατηρ·ήσωιι,εν τοuτο· πρέπει να παρατηρ·ήσωμεν οτι, ϊνα ό ηχ_ος
του χ.ώόωνος f',εταbλ·Ι)θ� είς +ιχον προψοριχ.όν, 3έον να ύψίσταται εν
κέντρον, εν fΙ,έρος ενθα να προσέρχωνται &πα.ντα τα αίσΟ·ίψ.ατα οπως
έκεί συγχ.εντρωνται, συγχ.εψαλαιωνται, ι,ι.εταbά.λλωνται τα f',εν είς τα
�έ, χ.αί έχ.είθι.ν εΙτα να έπαναπέρχωνται. Λοιπόν αύτό τό κέντρον,· αύτό
το χ.εντριχ.όν ιι,έρος άνά.γχ.η πα.σα να το παρα3έχωνται ol ύλισταί, 3ιότι
αλλως ού3εν ού3όλως όύνανται να έξηyήσωσι. Πως 3e. χ.ατ' άκολουθίαν
σ.χ.έπτονται ; 'Ιόού πως : Ναί, αύτό τό χ.έντρον ύψίσταται· όεν άνεχ.α
λύψθη είσέτι, άλλα θα άναχ.α.λυψθ� προσεχώς 'I3ou όe. τρία τέσσαρα
-ηόη ετ·Ι) παργjλθον, άψ' ής έπιχ.ρατεί αύτή ·ίr τελευταία ίόέα του ύλι-
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σv,ου. υΟταν θ. άναχ.αλύψωσιν αύτό το έν λόγφ κέντρον, τότε θα ϊδω
σιν οτι αύτa εΙνε έκεινο, οπερ οί πνεuv,ατολόγοι άποκαλοiJσι ψυχήν. 
Αϋτη ή ψuχή ε!νε έχ.ε'ϊνο το όποιον άποκαλοiJσιν έκεί κάτω κέντρον 
συvιχρμολογικόv των ιχίυ,&ημάτωv. Προς αύτό λοιπόν το κέντρον οφεί
λει ή ζωή να διακρατ� τό σί;'ψα είς σχ έσιν. 

Περί της ίδιότητος α•Jτου του κέντρου θα aιαλά.bωμεν κατωτέρω. 
'Ήδη ας ;.ναπτύξωιι,εν τον τρόπον 3ι' ου ol ύλισταί σποuδά.ζοuσιν αύ
τας τας άορά.τους δriθεν δuνά.v.εις, αύτας τας δuνά.v,εις ας δεν βλέποuσι 
καί αιτινες οv,ως κινοiJσι χ.αί ζωογονοiJσι τον όpγανισμόν. 

Έόιν άναθέσωμεν είς εν σοφόν μέλος της ένεστώσης έπισήv,οu 
έπιστήf-1,ης τήν fρεuναν καί έξήγησιν, του fl,ηχ α.νισμοiJ ώρολογίοu 
ηνός π. χ., πως θά. έπιληφθ� το σοφόν α.ύτό μέλος της έρεύνης κα.ί 
όποίαν fκθεσιν θόι ύποbά.λ"Q είς την Άχ.αδήμειαν ; 'Ιδού πως καί ποίαν. 

C< 'Αγαπητοί Κύριοι σuνά.δελφοι · έπελήφθην της έρεύνης του f.Ι,ηχανι
σμου του ώρολογίοu, οπερ 11,οί ένεπιστεύθητε. Άποσυνθέσα.ς αύτό έν 
πρώτοις παρετήρησα τόι των τροχων καt έbεbαιώθην οτι ύπάρχοuσι 
τόσοι τροχ.οί καί τόσαι έγκοπαί διόι την χρησιν αύτοiJ. Παρετήρησα 
ώσαύτως οτι ένuπά.ρχει f.Ι,ικρόν τι έργαλεϊον, έλατήριον χ.αλούμενον καί 
εχον τόσον μrικος, προς δε οτι ή σχέσις ιι,εταξύ του ποσου των άκίδων 
καί του μήκους του έλατηρίοu άνέρχεται είς αύτον τον μαθηματικόν 
άριθv,όν. 'Ιδού τί παρετήρησα καt ίδού το ά.ποτέλ;σμα της έπt του 
ώρολογίοu 11,ελέτης μοu. » 

Θά. fl,Oι εϊπητε ίσως οτι χ.αχ.ως έξελεξά.μην το τοιοiJτον παρά.δειγμα 
καθότι &παντες γινώσκψεν οτι το κινουν το ώρολόγιον εΙνε το έλατή
ριον · είς αύτό δε τό πρα.γv.α ούδψία δύναv.ις μεταφυσική είσχωρει. 

Είς f-1,ά.την λέγετε οτι το έλατήριον εΙνε ,jλικόν ! διότι καί είς αύτό 
ετι τό παρά.δειγv.α του ώρολογίοu εύρίσκψεν μίαν δύνοψιν μετα.ψuσι- , 
κήν, ά.όρατον : αϋτη δε καλείται έλιχυτικότης;. Τό κι νουν το έλατήριον 
δεν εΙνε διότι σύγκειται έκ χά.λubος - καί 11,ία σιδηρα. pά.bδος σύγκειται 
έκ χοcλυbος,- ά.λλόι το κινουν ε!νέ ίδιότης τις καλοuμένη έλιχυτικότης;. 
'Επιbεbαιω δ' οτι καί έδω ά.ναιι.ιγνύεται ή v.εταφuσική, διότι δεν δύ
ναται τις νόι μα.ς i.ξηyήσ'Q έπιυτημοvικώς; τί πρα.γμα εΙνε αύτή ή έλα
στικότης. Ναί, μα.ς λέγοuσιν οτι τουτο εΙνε. ή ίδιότης ην fχοuσι τα σώ
ιι-ατα του νόι ώσιν έλαστικά., ώς παρά.δειγ11.α δε μας δεικνύοuσι εν 
έλατήριον. Άλλα τοιαύτη ά.πά.ντησις εΙνε ό άδιέξοδος λεγό11,ενος κύχ.λος, 
το προτείνειν δηλ. ώς ά.πόδειζιν αύτήν ταύ,ην την ά.ποδεικτέαν πρότα-



/ 

32 

σιν. Ή έλαστικότης εΙνε ή ψυχή του ώρολογίου μας· αύτη 3ε 3εν 3ισ.
φεύγει των τύπων τηι; ψυχηι; · εΙνε μεταφυσική, καθό ύλικως άναπό-
3εικτοι;. 

Έπανέλθωμεν ή3η είι; τό ζήτηf-'.ά f-',αι;. ''Ινα ϊ�ωμεν ται; ύφισταf-'.ένας 
σχέσεις μεταξύ τηι; ψυχηι; κ.αl των σωμάτων 3εν θα. προσφύγωμεν είς 
3υσνόητα πράγματα· 3εν θα. όμιλήσωμεν μεταφυσικά. Θα. στηρ(ξωμεν 
την παρατήρησ(ν f-'.αι; έφ' ένός μικ.ρου, έλαχίστου έγκ.εφαλικ.οu τεμαχίου· 
έπ' αύτοu 3ε του μέρους θα. σπουόάσωμεν τοuτο: δτι 3ηλ ένυπάρχει 
αύτίj) κα.τι τι μή μεταbαλλόμενον, ένίj) τα. οργανα f-'-Εταbάλλονται 3ιη
νεκ.ωι;. Παρετηρήσαμεν ή3η δτι κ.αί ετερον πρα.γf,'-ΟC 3εν μεταbάλλεται 
έν τίj) όργανισμίj), ένίj) ολα. τα. οργανα μεταbiλλονται 3ιηνεκ.ως, κα\ 
τό άπεκ.αλέσαμεν ζωήν. Άλλα. καί έν τφ έγκ.εφάλφ ένυπάρχει κα.τι τι 
α.λλο μη [.Ι,Εταbαλλόμενον κ.αl 3ιατηροuν τήν μνήμην, ένφ τα. κ.ύτταρα 
τα ένέχοντα τήν μνήμην άπέρχονται 3ιηνεκ.ως. Αύτό τό κ.α.τι τι εϊπο
μεν οτι εΙνε ή ψυχή· ή 3ε είaιχ.ή ί3ιότηι; α.ύτης τηι; ψυχης εΙνε τό άv.ε
τάbλητον, ένφ τά. κύτταρα, έφ 'ών αύτη έπιστηρίζεται, μετα\5άλλονται. 

Τό φαινόμενον τηι; σχέσεως του περιπνεύf-'.ατος προς τήν ψυχήν οcνά
γεται ύπό εποψιν άνατομικ.ήν' ύπό εποψιν φυσιλογικ.·ην είς τό φαινόμε
νον της σχ έσεωι; ένός αίματοσφαιρι3(οu πρός εν νεuρικόν κύτταρον. Ε[νε 
έπάναγκ.ες τό περίπνευμα είι; τήν ψυχήν πρόι; οίαν3ήτινα έκ.3ήλωσιν ; 
Έν ά.πλοuν πείραμα άπο3εικ.νύει τό τοιουτο. υ Αμα ώς ή ζωή παύσ'fl 
ρέουσα είς τόν έγκ.έφαλον, ό έγκ.έφαλος κ.α.θίστατα.ι οργανον προσόμοιον 
τοίς α.λλοις ύπό ύλικ.ήν εποψιν· 3εν λειτουργεί πλέον· Sηλ. ιχύτό τό 
πρα.γμα, δπερ άπεκ.αλέσαμεν ψυχήν, 3εν 3ύναται πλέον να έκ.3ηλωθ� 
ήμίν. υΑμα ώι; ό έγκ.έφαλος 3εν λειτουργεί, ή σχέσις της ψυχης κ.αί 
του σώματος 3ιακ.όπτ:εται έν 3ε3ομένφ τινί χρονικ.φ 3ιαστήf-',ατι. Τό 
τοιουτο σuv,bαίνει κ.ατόι τόν μα.γνητικόν ύπνον, δτε ή άσυνεί3·Ι)τος 3ύ

ναμιι; 3εσπόζει της έν συνει3ήσει aυνάf-'.εως. Τό τοιοuτο συf-'.bα(νει 
κ.ατόι τόν ύπνωτισf-'.όν, κατόι τον φυσικόν ύπνον κ.αί όσάκ.ιι; ή άσυνε(-
3ητος ξωη ύπερτερεί κα.ί 3εσπόζει. 

Τήν νύκτα τό περ(πνευμα των πνευματολόγων, τό άστραίον σωμα 
τηι; άρχαίας έπιστήμηι;, ·ή όργανικ.ή ζωή της νεωτέρας έπιστήf-'.ης άνα
πλάττει τόν έγκ.έφαλον. Τήν ή μέραν, βλέπετε, 3εν εύκ.αιρεί· βα.(νει 
λίαν ταχέωι;· 3εν προφθάνει να έπανορθώσ'fl, να σuμπληρώο'fl τό 'έλλι-

,_ πές. Ή επανόρθωσις τελείται έν κ.αιρφ νυκτός. Τούτου ενεκα ή βού
λησις τότε άποκοιμοcται · 3ηλα3ή ή καλουμένη ψυχή άποσποcται προ-

1 
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σωρινως, συν3ε3ψένη ομως 3ιατελοϋσα άείποτε και όπωσ3·ήποτε πρό, 
τό άστρωον σωι,ι.α, ό 3' Ι.γκέφαλος τότε Ι.πανορθοϋται. 'Όταν συμb·� 
να. μη κοψηθ� τ'ις και θελήσ� να προσκτήσητα\ δραστικότ·ητά. τινα, 
λαμbοcνει, ώς γινώσκετε, Ι.ρεθιστικά., εν οίον3ή τι πνευι,ι.ατω3ες ποτόν, 
κονιάκ κλπ. Αί Ι.ργά.τριαι, αί 3ιερχόμεναι νύκτα. ολην Ι.ν Ι.ργασί(f, κα
τωρθουσι τό τοιουτον λαfΙ,bά.νουσαι καφέ, κονιά.κ, 3ηλ. στοιχεϊα Ι.παφί
νοντα ποσότητά. τινα (ωης επί του έγκεφοcλου και Ι.πάνορθουσι κοcπως 
Ι.ν χ.αιρίj'> Ι.γρηγόρσεως τόν Ι.γκέφαλον, i.νij'> ούτο, ε3ει να. Ι.πανορθωθ� 
τ·ην νύκτα. 

Λοιπόν! ή fl,Εταξυ της ψυχης και της (ωης σχέσις ή ·ή μεταξυ του 
περιπνεύματος και της ψυχης, άνά.γετοι.ι άπλούστατα εί, την σχέσιν 
της (ωης πρός τό νευρικόν κύτταρον, τό θεωρού μεν ον ώς ύποστ·ήριγμα 
αύτου του μη3έποτε μεταbα.λλομένου προcγι-ι.α.τος, οπερ άπεκαλέσcψεν 
ψυχήν καί οπερ τυγχάνει πεπροικισι-ι.ένον 3ιά. 3ιανοίας, μΨίψ:ης και 
βουλ·ήσεως. 

(Έπεται συνέχεια) 

ΠΕΡΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΠΙΚΗΣ θΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Ή ίατρικ·η Ι.πιστήfl,'ΥJ, κατά. πολλους των κορυφαίων ίατρων, ευρι
σκεται ετι Ι.ν νηπιώ3ει καταστά.σει,· υ:η 3υ·ιηθεϊσα είσέτι να. είσ3ύση είς 

\ . 

τό οc3υτον καί άληθες πε3ίον της ίατρικης, fl,'YJ3ε να. κατανοήσ·r τόν 
λόγον της παθογενείας ή της φαρμα.κευτι;ι.ης θεραπείας (1). Τούτου
ενεκα. αί άντιφατικαί 3ιαγνώσεις, αί άλλ·ηλο3ια3εχόι-ι.εναι �ιά.φοροι θε
ραπευτικαί Ι.ν3είξεις των άσθενειων, κλπ. 

Ί3ου 3ε πως γνωματεύεται έτέροc τις σχολή, ·ή των Μοcγνητιστων, 
καί πως ocϋτ-rJ Ι.πιλΙΧfΙ,bχνεται της θεραπείας των άσθενειων. 

cc 'Άπασαι αί λειτουργίαι του όργανισμου, λέγουσιν οί όπα3οί αύτης, 
έξοcρτωνται Ι.κ 3ύο 3υνοcι-ι.εων Ι.πενεργουσων κατ' άντίθετον λόγον : άφ' 
ένός μεν υφίσταται 3ύναι-ι.ίς τις θετική, άναπλαστική, συναρμολογη
τική, συντηρητική της (ωης· άφ' έτέρου 3ε έτέρα 3ύναι,ι.ις iρνητική, 

(i) ''18. τοc «Μαγνητ. και Πνευματ. Φαινόμενα» σελ. 96-102.

3 
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άνα"Ι"ρεπτιχ.ή, καταστρεπτική. υΟταν αl aυνάv.εις αύται έπενεργουσιν 
• ί σοψαρως έψ' ά.πάν"Ι"ων των μερων του όργανισμου μας, τότε τό ίσοζύ-

γιον aιαη�ρε'ιται έντελως, ήfl,Ε'ις a' εχ.ομεν χ.αλως την ύγεία.ν. Άλλ. 
&ν ή συντηρητική aύvα.v.ις α.ύΕ;ήσΊ1 η ή χ.οcτα.στρεπτιχ.ή fl,ειωθ·�, τότε α.l 
όργανιχ.αί λειτουργίαι τελουνται fl,ετα πολλης της aραστιχ.ότητος. ''Αν 
άπ' έναντ(ας ή χ.ατα.στρεπ,τιχ.η aύvαfl,tζ αύΕ;ήσΊ) η ή έτέρα fl,ειωθ'{i εϊτε 
μένΊ) στάσιμος, ή έπενέργεtα. τότε έλαττουτα.ι, συνεπως aε χ.αί χ.ατά 
τοις aύο α.ύτόις περιστάσεις ή ίσορροπία. aιοcσπ�ται, ή όιάσπασις aε αϋτη 
της ίσορροπία.ς είνε ή νόσος. 

υΟταν λοιπόν νοσήσΊ) οργανόν τι, τουτο σΎ)μαίνει οτι το οργανον αυτο 
ένέχ.ει πλείονοc την ένεργητιχ.ότ·ητα, πλείονα. την ζωτικότητα, πλείονα. 
την aιέγερσιν, οτι τελε'ι τό εργον του fl,ετα πλείονος aρα.στιχ.ότητος η 
οτι κατέστη έλλιπές, άνε παρκ.ες την ένέργειαν, την ζωτιχ.ότητιχ, την 
aιέγερσιν. 

Δηλον οϋτω γίνεται οτι fl,εταζυ α.ύτων των aύο περιπτώσεων fl-έσος 
ορος aεv ύπάρχει· συνεπως aε α.ί άσθένειαι &πασαt aύναντα.ι να ύπαχ.θω
σιν είς aύο κατηγορίας : 

1 ον Είι;; φλογώσcιι;;, χ.αρα.χ.τΎJρtζψένας έχ. λίαν μεγάλης aρα.στιχ.ό
τητος, έζ ύπερ��λης των όργανιχ.ων λειτοuργιων. 

2ον Εlι;; πα,&ήσειι;; &τοvικαι;; η παραλvτικάι;;, χ.αρα.κ.τΎJριζψένας έζ 
έλα.ττώσεως η άνατροπης των όργανιχων λειτουργιων. 

υΟταν λ. Χ.. τό οργανον του στψάχ.ου ύπερερεθισθ'{i, α.ί συστολαί 
καθίστανται ταχ.ύτεραι, ό γαστρικός χ.ur1,ός χ.α.ί ή στομα.χ.ικ·η βλέννα 
άψθονώτεροι παρά τό σύνηθες, ή ό' άψθονία αϋτη aίaει α.ίτία.ν είς &vα
γωγάι;; βλεvvωδωv εiδωv χ.α.ί εμέτοvι;;. 'Επέρχ.ονται τότε κακοστομα
χίαι, ι1πασμοί, σπασμωδικοι νυγμοί, αiφvίδιοι;; πειvα, γαστραλγία, 
γαστριτιι;;, έλκωσιι;;. υΟταν ά.πεναντίας ή ένέργεια fl,ειωθ� λίαν, τότε ό 
γαστρικός χ.υμός a,v περιέχει πλέον &πα.ντα τα χρειώaη προς την χ.ώ
νευσιν στοιχ.ε'ια · συνεπως α.ί συστολαί χ αλαρουνται, αl τροψα.ί χ.ρονίζου
σιν έν τψ στομάχφ, aια.λύοντα.ι έν α.ύτψ, πα.ρά.γουσιν &έρια προζενουντα 
πvιγμοvήv; ερυγάι;;, vαυτίαv, ερευγμούι;;. Ό πά.σχων αίσθάνεται στε
vοχωρίαv, βάροι;;, &vορεξίαv· έπέρχονται όε τυμπαvιτιι;;, δυσπεψία, 
γαστρικαι εμφράξειι;;. 

'Εκ. -ι<ούτων aηλον γίνεται οτι έοcν χ.ατά την πρώτην περίπτωσιν 
έπιψέρωμεν τη'Ι κα.ταπρά.ϋνσιν, πρός fl,είωσιν cι.ύτης της έχ.ρύθ11.ου aρα.
στικότητος' χ.ατά aε την όευτέραν' τ·ην aιέγερσιν, προς έπαύξησιν της 

11 
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�ραστικ.ότ't}τος. τό-:-ε έπαναψέροι-ι.εν την ίσορροπίαν, ·ί\τις ά.ποκ.αθίστ't}σι 
την ύγείαν. 

Πολλάκ.ις οι ιατροί παρα-ι-Υ}ρουσιν οτι όργανόν τι λειτουργεί Sιά τινος 
iκ.ρύθfΙ.ΟU Sραστικ.ότ't}τος, ένω αί λειτουργίαι άλλου τινός πλ't}σίον κ.ει
f'·ένου, Ε"λαττοuνται ή έκ.μ't}Sενίζονται · οcλλοτε πάλιν οταν -iψισbεσθ� ή 
χαταστραψ� έν μέρει οργανόν τι (κ.ατόι τοις Sιαστροψόις των όρyάνων, 
τας σκ.λ'tlρύνσεις, την ψθίσιν, χ.ατά τινας αΧλας νευρικ.ας παθ·ί�σεις ά.νε
ξ'tlyήτους, οfαι: ή έπιλ't}ψία, ό ύστερισμός, ή χορεία), παρατ'Υ}ρουσι, 
λέγω, Sιαστροψήν τινα λειτουργικ.r;ν, οτι S't}λ. ή αύτή λειτουργία ότε 
fΙ,Ε.ν παρουσιάζει α!Jζ't}σιν' χ.ατά. τινα χ.ρονικ.α Sιαλεί�,ψατα, ότε Sε fl,είω
σιν της τακ.τικ.ης Sραστικ.ότ't}τος. 

Κατά τοις τοιαύτας περιστάσεις ή θεραπευτικ.ή μέθοSος του κ.λασι
κ.ου ίατροϋ περιέρχεται είς βάσανον, είς όοκ.ψασίαν, ένω ό ιι-αγν't}τιστης 
γινώσκ.ει που vα πατήυrι. 

Ό μεταλλικ.ός fΙ,αyν't}τισιι.ός είναι ύπερ πα.ν άλλο ό κ.ανών, ό γνώ
μων των λειτοuργιων. Είναι Sύναμις ίσορροπίζοuσα, ά.νάλογος προς τό 
στc.ιχ είον, το Sιατ't}ρουν έν ήfΙ,ίν την ζωήν κ.αί την ύγείαν, fl•Ύi συνεπι
ψέρουσα Sε τούς ους κ.ινSύνους ·ή ψαρv.ακ.ευτικ.ή ίατρικ.ή. Πιθανόν εξ 
άγνοίας να έπενεχθ� Sιόι του μεταλλικ.ου μαγν't}τισμου καταπραυνσις 
λ χ. οτε ητο ά.νά.γκ.η Sιεγέρσεως, να συιι.b·� Sέ καί τό ά.ντίστροψον. 
Άλλα κ.αί τότε ό οcσθενης Sεν ύποψέρει ή πρόσκ.αιρον στενοχωρίαν, 
παρερχψέν't}ν κ.αl αύτην ταχέως όια της έπενεργείας της ά.ντιστρόψου 
fΙ,εθόSου. Έκτος τούτου ό πόνος παρέρχεται έπίσ'Υ}ς κ.ατά τ, την Sιέ
γερσιν καl τήν καταπράϋνσιν, ενεκ.α της ά.να ισθ't}σίας γ\τις SιαSέχ εται 
την ύπεραισθ't}σίαν. 

« Ώς έπί τό πλείστον, γρά.ψει ή παρισινή « Έψ·ιψ.ερίς του Μαγν't}
τισμου )) του 'Ιουλίου 1890, αί νευρικ,χl ά.σθένειαι, αί όργανικαί όια
ταράξεις, α.ί κακ.οSιιχθεσία.ι πάσ't}ς φύσεως, θεραπεύονται τοι.χέως Sιόι 
τη, μεταλλαης μαγν't}τικης ίατρικης. Άλλα προκ.ειμένου περί σοbα
ροτέρων ά.σθενειων οfαι : καρκίνος, οίSήματα, ά.νευρισμοί, σκλ'tlρύνσεις 
των οίS'tlfΙ•ά.των,· λειτουργικαί Sιαστροφα.ί, ά.γχ.υλώσει;, Ύ1fΙ,ιΠλ't}γία.ι, κι
ν't}τικ.η αταξία, μαλοcκυνσις του έyκεψά.λου ή του νωτιαίου fl,Uελou, Sεν 
πρέπει τις να έλπίζ� τελείαν θερα.πείαν Sια του μεταλλικου fl-ΙΧΥV'Υ}τι
σιι.ου, κ.αίτοι Sι' αύτοu έπιτυγχάνε-;α.ι πάντο"ε βελτίωσις του πάθους 
καί ά.νακούψισις χατόι τό fl,α.λλον χαί ήττον των ά.λγ'tlSόνων. 

α Τόις τοιαύτας ά.σθενείας, τόις παρά της χλα.σι;ι.ης ία.τρικ.ης θεωρου-
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μένας άνιάτ0υς, Sύναται να θεραπεύσ� έντε'λως ό ζωϊκός η fΙ,οίλ'λον ό 
άνθρώπινος μαγνητισμός, καθα τυγχάνων πολ'λψ ζωογονώτερος, πο'λ
'λψ Sραστικότερος του ιι-εταλ'λικου f1,αγνητισ11,ου. 

ccΓενικως πιστεύεται οτι ό μαγνητισιι.ός έπενεργεϊ μόνον έπί' των 
νευρικων ά.σθενειων. Πλάνη τουτο. Κατ' άντίθεσιν του ύπνωτισμου καί 
ά.νεξαρτήτως πάσης ύποgο'λικης ένεργείας (suggestion), ό 11-αγνητισμός 
είναι στοιχεϊον ζωϊκόν, συντε'λουν είς τοις θεραπευτικοις ψυσικας Suνά
μεις, θεραπευτικόν- ή Sε Sραστικότης αύτου ά.ναψαίνεται μοίλ'λον είς 
τοις όργανικοις άσθενείας γ\ τοις νευροπαθείας. )) 

'Υπάρχει έν Παρισίοις ή ccSociete Magnetique de FranCΘ)) (1) 
Sιατηρουσα τc. cclnstitut MagnetiqueJJ 23 Rue Saint-Merri, έν φ
SιSάσκεται Sωρεοιν ή Μαγνητική καί Μαγνητιστική θεραπεία. 'Εκτός 
τούτου ή 'Εταιρία αuτη ιSρυσε καί νοσοκψεϊον έν ιί> θεραπεύονται, 
Sωρεοιν ώσαύτως, παντός εϊSους νόσοι, καί αύταί αί ύπό της κ'λασικης 
ίατρικης θεωρούμεναι ά.νίατοι, α.νευ ψαρμάκων. 

Κατοι τήν πeρυσινήν εκθ_εσιν -:ου 'Ινστιτούτου τούτου, άναψέρεται έν 
τ� 'λογοSοσίqc κατ' ονομα καί 'λεπτψερως οτι έν τ� κ'λινικ� του έθε
ραπεύθησαν καί 1 7 ετι νόσοι θεωρούμεναι άνίατοι Sια των συνήθων 
μέσων της κ'λασικης ίατρικης. 

Τό αύτό σuιι:gαίνει καί είς ετερα 'Ινστιτουτα χαί νοσοκομεία έν 
Γαλ'λίqc καί ά.'λ'λαχου, έν ο!ς θεραπεύονται οί ά.σθενεϊς Sιοι της ά.π'λου
στάτης fl,αγνητιστικης fΙ,εθόSου, άνευ των έν χρήσει της κ'λασικης θερα
πευτικης ψαριι,άκων, &τινα, καl θεραπεύοντα τήν άσθένειαν, έπαψίνουσιν 
ούχ ήττον έπl του όργανιψου Sυσάρεστα άποτελέ,ψ.ατα. 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ 

Πο'λ'λαί παρισιναί Στοαί (Loges) προτίθεν":αι νά συγχ ωνευθωσι 
καί ί�ρύσωσιν εν εί�ικeιν συ�εργείον ύπό τον �ιακριτικον τί-τ'λον : 
« Le Reveil initiatique » (Ή Μυσταγωγική έξέγερσις). 

Θά �οθ� οuτω νέα ωθ·nσις είς τ·rιν, προ �ιετίας έγΥ.αινισθείσαν κί-

(t) Άριθμοίίσιχ ηοη 171 μέλη, έξ ών τα 30 έκτων κλιχσικων ίιχτρων.

1· 

' 

ι , 

λ 



37 

νΎJσιν παρα του Μαυ. ·. Σ:.ιλλόγου των f.Ι,υσταγωγιχ.ων σπου8"ων χ.αι 
L.·. Travail et Vrais Amis Fideles.

Ή χ.ίΨησις ιχυτ'Υ) τοιαύ,ΎJ; σπου8Ό,ιότ·ητος τυγχάνει, ωστε 8"υνατόν
να καταστ� άφετΎJρία τελείας fΙ,ετχbολ ης έν τ� μετχγενεστiρqc: Μα
σωνίqc:. 

'Υπό αύτήν την έ'π�ψιν πχρισ-rάιι.εθχ θετικ.ω; είς άλΎJθΥΙ μ,vυτα• 
γωγικηv έξέγερυιv. 

Οί Τέκτονες έξέρχοντχι της νοcρχ.'Υ)ς της routiniere άγνοίας ΚΙΧ ί 
8'ιανοίγουσιν έν τέλει τού; όφθχλμούς είς το φω; της κατα παρά8'ο
σιν έπιστήι-ι.·rις, ής έπί πολύν χρόνον έτύγχανον θψατοφύλακες άσυν
αισθ�τως. Του λοιπου πειρωνται να έπιλΎJφθωσι σπου8"αίως τr,ς τε• 
χτονικης μυσταγωγίας, είς τρόπον ωστε να μορψώσωσι πράγματ ι 
μ,ύυτας καθ' ολΎJν την σΎJμασίαν της λέξεως. 

Δέν πρόκειται τωόντι να 8'ι8"άσκ.ωσι f.Ι,όνον την ,3-εωρίαv της μυ
σταγωγίας. Τό πρακτικόν προ πάντων έν8"ιαφέρει τούς Τέκτονας. Δέν 
είνε πλέον αύτοί ανθρωποι θέλοντες να χ άνωνται έκουσίως είς τα νέφη 
της μεταψυσικης θεωρίας. Είvε έργάται, χ.τίσται έ νεργΎJτικι,ί-, έχον
τες άείποτε ύπ' οψιν την άλ'Υ)θη πρχγματοποί'Υ)σtν του ίJεώ8"ου'ς αύτών. 

Τούτο., ενε;ια; μέγιστον ένδ'ιαψέρον ένέχει ή άπόπειρα της f.Ι,υστα
γωγιχ.ης άναγενν-�σεως, -�τις είνε ·;\8'η ο σκοπός της Μ. ·. Α. ·. 

"Αν ή άπόπειρα αυτ-η τελεσφορήσ\Ι, θά ώσιν αί συνέπειαι πολυά
ριθμοι. 

'Αλλά 8'έν 8'υνάι-ι.εθα να παράσχωμεν έπί τοϋ άντιχ.ειμένου τούτου 
ύποσχέσεις, ιχς αί περιστάσεις μόνον 8'ύναντχι να έπιτελέσωσι. Δέν 
άνήκει ήμιν νά προ8'ικοcσωμεν τό μέλλον. Οί Τέκτονες 8'ιατηρουσι 
σι γην έπί τών κρυψίων ·αύ-rων όνείρων, 8'ιότι γινώσκουσι καλώς οτι, 
α.ύτων 8'ιατε λούν";ων πιστών είς τό γνωμικόν των ; 'Εργάζεσ-ftιχι και 

σιγlfv, τιχ πράγf.1-ΙΧ't'ΙΧ άνοι:8"έχονται να ομιλήσ(;_σιν άντ' αύτων και νά 
Jιακ·ηρύξωσι, πολλ<ί> κάλλιον παρ' οπως αύτοί θά ή8'ύναντο να τό 
πράξωσι, τά έπιτευχθέντιχ άποτελέσv.ατα τΎ',ς έν�ελεχους χ.αί άχα
f.Ι·άτου έ νεργΎJηχότ'Υ)τος αύτων. 

Κιχτα Σεπτέμ,βριοv τού 1890. 

OSWALD WIRTH.·. 

Μέλος του Μασ.·. Συλλόγου των Μυσταγωγικών Σπουοων. 

r 
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ΠΕΡΙ ΣΟΛΟΜΟΝΙΚΗΣ 

'Εκ. των έΕ;·i\ς άποσπασμιχτων 8'ύνατοcί 1 ις νά σχ. ημοcτίσ'{) ί8έοcν 
των 11,α:γιχ.ών βιbλίων, νων λεγομένων σολομονικ.ων (grimoire).

Ί8ού έν πρC:,τοις -.ί σuνέb·n είς τον Eliphas Levi (1) Χ.ΙΧί πως 
ούτος 8ιηγεϊται το τοιουτο έv τ<ϊ> σuγγράμ11,ατί τοu La Clef des
Grands Mysteres (ΎΙ κ.λεlς των Μεγάλων Μuστηρίων). 

· Ή 11,έρα,1 τινά έποcροuσιάσθ11 είς τόν 'Έλιψας ΛέbΊJ έργάτ11ς τις
ύψ11λου άναστ1ψ.ατος, πεντηκ.οντούτ11ς τήv ·hλιχ.ίαν, προσbλέπων 
χ.ατά πρόσωπον JΙ.αl /ψιλών πολύ λογιχ.ά. 'Ερωτηθείς περί τ'ί';ς αί
τίας τ'ί',ς έπισκ.έψεώς τοu άπ'Υ)ντησε : αΘά την είξεύρετε βέbοcια· έ'ρ
χομαι νά σας παραχ.α:λέσω νά 11-0L 8ώσ'Υ}τε ο,τι {χασα.)) 

«Όψεlλομεν νά ε'ίπωμεν, οπως ώμεν είλικ.ρινεις, οτι (έν τ� περι
στάσει ταύτ'{)) ο Έλιψας ού8έν έγίνωσκ.εν ά:νοcψοριχ.ώς του έπισκ.έπτου 
τούτοu, ούδέ περί του ά:πολεσθέντος πράγ11.ατος. Άπεχ.ρίθη λοιπόν: 
Μέ νομίζετε πολύ περισσότεpον μάγον, παρ' οσον είμαι· άγνοω τίς 
εΙσθε χ.αl τί ζ·nτεϊτε · αν λοιπόν νομίζ ητε οτι δύναμαι νά σας ψαvω 
ώψέλψ.ος χ.ατά τι, πρέπει νά έχ.ψριχσθ'ί'1τε κ.οιl ορίσητε τ-r,ν έρώτησίν 
σας. 

Καλά λοιπόν! άψο υ προσποιείι;θε οτι δέv έvνοειτε, θά άνα
γνωρίσητε ομως τούλάχιστον τοί.ιτο, ϊίπε τότε ο άγνωστος άποσύρων 
του κ.ολπου 11,ικ.ρόv βι6λίον, 11,i.λα� χιχί 11,ετιχχ ειρισμένον. 

αΉτο ή σολο11,ονικ.η του πιχπα Ώνορίου. 
«Μίαν λέξιν περί αύτου τc;υ διιχψ'ΥΙ/J-LG/J,έ νου βι6λίοu. 
«Αύτό τό μαγικ.όv βιbλίον σuνίστα-:-αι έκ. μιας άποκρύψου σuνθέσεως 

του 'Ωνορίc;υ ΙΙ προς έπίκ.λησιν κ.αί διεύθuvσιν των πνεuv,ιχτων, προς 
8έ εκ -nvωv 8εισιδαιμονικων σuvταγωv ... Ήτο τό έγχειρίδιοv των 
μοχθ11ρών ίερέων, των διενεργούvτων την μαύρηv μαγείαv κατά τάς 
θ'λι bερωτέρας περιοδους του μεσαίωνος. Έvυπάpχουσιν έv αύτ<ϊ> τ<ϊ> 
βιbλί<J, τελέσματα αίv.ατ'Υ}ρά, συναρμολογηιι,ένα διά της βεb11λώσεω; 
της ίερας λειτοuργίας κ.αl των ά:ψιερω11,ιχτων, τύποι διά την γο·n
τείαν καί την βασχανίαν, είτα μέθοδοί τινες, ιχς μόνον ή μωρία δύ-

(1) Ψευδώνυμον του α66α Κωνατάν.
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να:ται νά πα:ρα:ι>'εχθ� χα:ι ·η ι>'ολερότ·ης νχ συμbουλεύσ�. Τέλος εiνε 
βιbλίον πληρες είι; τό εlι>'ός του, τούτου ι>'' έ'νεχοc έγένετο σπάνιον έν τοις 
βιbλιοπωλείοις, άγοροcζόv.ενον παρά των έροcστων αύτου πολύ &χpιbά:. 

- Άγα:πητέ κύριε, εΙπεν ό έργά:της στενά:ζων, άπό ι>'έκχ έτων
της ήλαlα:ς f.1,OU ι>'έν έπαυσ χ κα:τα:γινόι.ι.ενος μέ α:ύτό χcι.ί συμv.ορψού
f.Ι·ενος πρός ολα:ς τάς οι>'ηγ•.α:ς του. Δια:τl λοιπόν οί πρότερον έπισκε
πτόμενοι μ' έγκα:τέλιπον ·Μη; 'Ελί, 'Ελί, Λα:μ[.Ι.ά ... 

- Στάσου! έψώνησεν ο 'Έλιψα:ς · f.Ι··η πα:ρ<JJι>'ει τάς τρψερωτέρα:ς
λέξεις f.Ι,ιας &γωνία:ς ας ποτε ·i\χουσεν ο χόσv.ος ! Ποία. Ο'Ι't'ΙΧ σ' έπεσχέ
πτοντο δυνάv.ει του ψρικώι>'ους τούτου βιbλίου ; Τά γνωρίζεις ; Τοις 
•

'Θ , 
·r , ψ , , ' , , υπεσχε ·ης τιποτε ; πεγρα: ες χα:μ[.Ι-LΙΧν σvvτροφιαv f.Ι·ε α:υτα:;

- 'Όzι, άπεχρίθη Ο χά:τοχος της σολΟf-1.ΟνιχΎ\ς· δέν τά γνωρίζω,
ούι>'' άνέλα:bΙΧ χα:μμία:ν ύποχρέωσιν. Είξεύρω μόνον οτι μετα:ξύ α:ύτων 
οί άρχηγοί εiνε χ:χλοί, έχ των δευτερευόντων &λλοι κα:λοι και &λλοι 
ΚΙΧχοί, οί ι>'έ χα:τ&)τεροι είνε ΧΙΧΧοl, άλλ' οχι τυψλως χαi οδτοι χα:ί 
χωρίς νά δύνανται νά πρά:ξωσι τό χχλλίτερον. Έχείνο οπερ έπεκα:λού
μην χα:ί δπερ πολλάκις f.1-OL ένεψα:νίσθη, άν't)χει είς τ·ην ύψηλοτέραν 
ίεραρχlαν, ι>'ιότι ητο ώραίου -ί\θουι;, κα:λως ένι>'ει>'υμένον χα:ί μοι ει>'ι
ι>'εν άείποτε εύνοϊχάς ΙΧΠΧ'/Τ't)σεtζ. Άλλ' εχασα εν ψύλλον του f.1-ΟC:γι
κου βιbλlου f-'·ου, τό πρώτον, τό σπουι>'α:ιότερον, τό ψέρον τήν αύτό
γραψον ύπογραψ·ην του πνεύf-'.ΙΧτος, χαί εχτsτε δέν έμψα:νίζετ:χι πλiον 
οσάχις τό έπικα"λεσθω. Είμα:ι άπολωλr,ς. Είv.αι ώς ο Ίώb, f-'-·n εχων 
πλέον οϋτε ι>'ύναf-'.ιν 0•1τε θάρρος. #Ω ! ι>'ι8ά:σχα:λε, σας έξορχίζω, σεις 
aστις ι>'ιά f-',ιiiς f-',όνης λέξεως, 8ι' ένός σηf-'.είου 8ϊJVα:σθε νά βιάσητε τά 
πνεύμα:τΙΧ είς ύπα:ΧΟ't)ν, λάbετε οιχ-:-ον δι' έf-',έ )'.ΙΧί όcπο8ώσατέ μοι οη 
εχ α:σα ! 

- Δός f-',Ot τό βιbλίον σου, είπεν ο 'Έλιψα;.
Πως άπεχάλεις τό πνευf-',ΙΧ τό όποιον σοi έ νεφανίζετο ;
- Τό άπεχάλουν Άι>'ονα:ί.
- Κα:ί είς ποία:ν γλωσσα:ν ;ητο ή ύπογρα:ψ'tJ του ;
- 'Γό άγνοω, ά'λλ' ύποθέτω νά ητο είς τήν Έbρα:ϊχ·ί�ν.
- 'Ιδού, εΙπεν ο καθηγητής της ύψηλης μα:γείας, άψου έγραψε

ι>'ύο λέξεις έbραϊχάς είς την &ρχήν χαl είς τό τέλος του βιbλίου. 'Ιδού 
ι>'ύο ύπογρα:ψα:ί οcς τά πνεϊψ.χτα -.ου σκότους ούδέποτε θά παραbιά
σουν. "ϊ'παγε είς είρ·ί�νη'Ι' κοιμου χαλά χαi μή έπιχα:λου πλέον τά 
ψαντάσf-1,ΙΧτα. 
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Ό έργοcτης άπηλθε. 
Μετά όκτώ ήι,ι.έρας έπανηλθε πρός τc,ν έz-ιστήι,ι.ονα. 
- Μοί άπέδωκας τήν έλπίδα χαί τήν ζωήν, τιϊ> είπε· ·i, ίσχύς μοί

έπαν'i;λθεν έν ι,ι.έρει· δύναι,ι.αι ·ί\8η διά των δοθεισων ι,ι.οι ύπογρα�ων 
ν' άνακουψίζω τούς ποcσχ οντας, ν' άπαλλάττω τούς κατεχομ,έvοvς· 
• λλ. , δ ' \\ ' ' ' "� ' • , �' ' " \\ θ 'α. εκειvοv, εν ουναιι,αι να τον ιοω, και ενοσω οεν τον ιοω, α.
θλίbωιι.αι fΙ·έχρι θανάτου. 'Άλλοτε :nτο άείποτε πλησίον μου· μέ ΎJγ
γιζεν ένίοτε, μ' έξvπνα τ'Υ)ν νvχ.τα �να fl-Ot ε'ίπ�, ο,τι ητο άνάγχ.η νά 
μάθω. Διδάσκαλε σδiς παρακοcλω ένεργ·rισατε οπως τον 'ίδω ... 

- Μά ποιον:
- Τόν άδονοcί.
- 'Ξεvρεις ποιος εινε ο Άδονα"ί ;
- 'Όχι, άλλ' ΎJθελον να τόν έποcνΗ!λεπον.
- Ό Άδο�οcί Είνε άόρατος.
- Τόν ειδον.

Είνε &μορφος.
Τον έψη λοcφησοc.
Είνε &πειρος.
Είνε έπά.νω κάτω του άνοcστήματός μου.

- Οί προψητοcι λέγοuσιν οτι ή &κ.ρα του ένδvμοcτός του άπ' 'Α
νατολών μέχρι Δuσιι.ων σαρώνει τά &στρα της πρωίοcς. 

- Είχ.εν έπενδvτην πολύ καθαρόν χαί ένδύματα. πολύ λευκά.
- Ή Γραφή λέγει έτι οτι δέν δύναταί τις νά τόν ιδ� χωρίς ν'

άποθά.ν�. 
- Είχε ψαιδρόν το πρόσωπον.
- 'Αλλά τί έ'τ.ραττες, προς έπιτuχία:ν αU't'(i)ν των έμφαν!σεων;
- Μά έπραττον ο,τι εiνε σηιι.ειωιι.ένον έν τίj) ιι-ε yχλ� ι,ι.οcγικ<j>

βιbλίιι>. 
- Μά τί λοιπόν ; Κα:ί την αίμα.τηράν θυσίαν ;
- Βέbοcια.
- 'Άθλιε ! άλ'λά ποιον ητο τό θϋι,ι.α ;
Είς αύτ·IJν τ't1ν έ ρώτ11σιν, Ο έργΟCτης άνεσ_κ.ίρτ11σεν, ώχρLασε, τΟ

βλέμιι.οc του διεταράχθη. 
- Ξεύρεις, διδάσχοcλε, κάλλιον έιι.οϋ τί τρέχει, είπε ταπεινως

κοcί χ αι,ι.ηλοφι�νω;. "Ω ! μ' έκ6στισε πολv· πρ; ποcντων . την πρώη1ν 
φοράν, νά κόψω δ ά της μαγικης μαχαίρας καί δι' ένός και μόνου 

j __ 
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χτυπήμοcτος τον λοcψ.όν οcύ-rοϋ τ:)υ ιzθώου πλάσv.ατος ! Μl?ι:ν νύχ.-rα 
&:φοϋ &:πετελεlωσοc τά έναγίσv,ατα. έκάθησοc έν τ4> χ.ύκ.λψ έπί -rοϋ 
έσωτερικ.οϋ ούδοϋ της θύρας μου κ.οιι τό θίψ.α. είχεν -ί\δη κοιτοικαη έπl 
v-εγάλης τινός πυροcς έκ ξύλω•, κυπαρίσσου και aulne ... Αϊφνης
πλησίον μου ... το έπανεϊδον ή μiiλλον τό -�σθcf.νθην διοιbοιϊνον ...
,;Ηκουσα μίαν σποcρα;ι.τιχήν οίμωγήν, .. ·ήδύνατό τις νά ε'ίπ� δη

,, λ , ,, . ζ 
ο , , ,, εκ αιε, και εχτοτε ενοv.ι ον οτι ποιντοτε το Ί1κοuον. 

Ό 'Έλιφοις, έγερθείς βιοιlω;, •ήτένιζεν ιχ,;κοcρδαμυκτί τόν διαλεγό
μενον. Μήτοι είχ.εν ένώπιόν του έπικlνδυνόν τινοι τρελλόν, ίκοινόν νά 
έπανοιλάb� τάς φρικαλεότητας τοϋ seigneur de Retz; Κοιί δμως 
τό πρόσωπον αύτοv τοϋ ιχνθρώπου έφαίνετο γλυκύ, χρηστόν .. wΟχι· 
δέν ητο δυνατόν τοιοϋτό τι. 

- 'Αλλά τέλος. πάντων οιύτό 't"', θϋμα .•. είπέ χ.οcθ:χρά τl ητο•
'Υποθέτεις οτι τό είξεύρω Μη, καί 'ίσως νά τό εi.ξεvρω, άλλ' εχω 
τούς λόγους [1-0U διά νά θέλω νά [1,Οι το εϊπ �ς. 

- Ή το, κοιτά τό v-αγιχόν τυπιχό•ι, �ν έρίφιον ένός έτους, Π<Χf
θέ. νον κ:χί &νευ έλαττώv.οιτος. 

- ''Εν &:λ Ί)θές έρίφιον ;
- Βέbαια. Πιστεύσοcτε δη δέν ητο ο•;τε &θυρυ.cf. η παιδικ.όν, οϋτε

ζωον τοιριχ.ευμένον. 
cc Ό ''Ελιφοις ιχνέπνευσε. Δόξα σοι ο Θεός, ϊίπεν έν διανοlqι; · οιύτός 

ό &νθρωπος δέν είνε γόης δια καvσψον. Άγνοεϊ δτι οί &ποτρόποιιοι 
συντcf.χ.τοιι των σολομονιχ.ων, δτε ώμίλουν περί έριφίου παρθένου, 
ύπεννόουν μικρόν παιδίον ( 1 ).

- Καλά, είπε τότε είς τον έργιχτην, δός μοι λεπτψερείας των
όπτασιων σου· ο,-rι μοι δι'f)γεϊσοιι μ' ένδιαφέρει πολv. 

cc Ό γό·ης, διότι πρέπει να τον &:ποχαλέσωμεν δια του οvοv.οιτός 
του, ο γόης τ4> δι·()yήθη τότε σειραν bλ ην έχτάκτωv συμbάντων -
ών [1-ΙΧρτυρες ησαν (�VO οi.κογένειοcι - )Ι.<Χί όι-ι,οιιχ.ζόντων προς τά φαι
νόμενοι τοϋ Χώμ : χεϊρες έξερχόι-ι.εναι των τοίχων, [1,ετοιτοπίσεις έπl
πλων, όπτασίαι φωσφορικαί ... Μίαν ή[l,έραν ο τολμητίας δόκιμος 
μiγος είχεν cί:ποτολμήσει νά έπιχ.αλεσθ� τον Άστοιρώθ κοιί είδε τήν 

( �) 'Τπο�άλλομεν ταϋτα ύπο την μελέτην της έv Πειραιεί κυρίας Μαρίαις 
Μηχαvίοου της οημοσιευσ5ιιτης το δρα.μα ή «'Ανθρωποκτονία παιρα τοίς Ίου
δαίοις». 



έμφοcνισιν ενος γιγαντιαίου "έρατος, έχ_ οντος σώμοc χ οίpου καί κεφοc
λ ην κολοσσαίου βοός. Άλλ' ολιχ ":'α.ϋτιχ τά: δη)γειτο [.Ι-Ετ7. τοιούτου 
τόνου άλ11θειοcς, με�α τοιαύτΥJς βεbαιότ"t)τος Οτι τα ϊί8ε, ωr;τε ν' άπο
χ.λείωσι παν είδος ά:μφιbολίας περί τ'r,ς χ.αλ ')iς πίστεως κοcί της πε
r.οιθήσεως τοϋ 8ι·Ι)γουv.ένου. 

(( Ό 'Έλιφας, οστις τυγχάνει έρα.rητέχνης έν [.1-ΙΧγlq:, έv.εινεν έ'κπλη
κτος έπί τιj) τοιούτ<ι> εύρήv.ατι. Κατοc τον 19ον ιχίώνιχ, είς ά:λ·rιθ·nς 
γόης τοϋ v-εσαιώνος, είς γόης αύτοφυ·ής, ά:νεπιτ·ή8ευτος, πεποιθώς ! 
Εtς γό·Ι)ς ίδώ'Ι τον Σιχτανα ύπό το ΟVΟ[.1-ΙΧ τοϋ Ά8οναί', τόν Σατοcνα 
έν ά:στυκ� περιbολ�, τον Άσταρώθ ύπο το διαbολικόν σχ'ιiv.α ! 
όποιον άντικεlμενον τέχνης I ο-;τοιος ά:ρχ αιολογιχός θησαυρός 1 

- Φίλε f.1-0U, εΙπεν είς τον νέον ιι.αθητήν, θά: σέ βοηθήσω νά: έπι:ι.
νεiψ{)ζ ο τι, ώς λέγεις, έχασες. Λάbε αύτο το βιbλίον, τ·ήρησον τά:ς 
"υπιχ.άς ό8ηγίας χ.αι έπάνελθε μετά όχτώ -rψ.έρας. 

(( Μετά: όχτώ -rψέρας, νέΙΧ συνεδρία, κιχ�· ·'Αν ο έργοcτης λέγει οτι 
έφεϋρε v-·flχα.νήν τινοc σωστιχ·ην μεγάλης χρησ:μότητος έν τιj) ναυ
τιχιj). - « Ί-Ι f.Ι·ηχαν-n εiνε έντελώς χα.τ·flρτιψένη· εν μόνον πριzγμα 
έλλείπει ... ύπχρχει ά8ιόρατόν τι έλάττωμα έν τ� ΧtΨ()σει, έ'νεχιχ 
τοϋ οποίου 8έν έργοcζεται. Ποιον &ρά. γε αύτο το έλάττι,ψα; Τό 
ΠΟV'Ι)ρον μόνον πνεϋμα 8ύναται νά τό ειπ·{). Πρέπει λοιπόν άφεύΥ.τως 
νά τό έπιχα:λεσθώμεν >> ! . .. 

- Πρόσεξον χ.αλως, είπέν ο 'Έλιφας· λέγε μαλλον έν 8ιαστή-
, , < - ' 1 1 ΡΡ λ 1 ' , λ ( ' • '8 μοcτι εννεοc ημερων οcυτην τ·Ι)ν ΚΙΧΌΌα ιστtΚΊJν επικ 'Ι)σιν χοcι επε ω-

χ.εν οcύτιj> εν φύλλον χειρόγραφον). 'Άρχισε αύτ·ην τ-ην έσπέροcν καί 
ελοc οcϋριον νιi μοι ε'ίη1ς τί εΙ8ες, 8ιότι αύτην 'Γην ιύκτοc �ά έχ·{)ς 
8ήλωσίν τ:να. 

« Την έπαύριον 8έν έ'λλειψεν ο &νθρωπός μας fl.ΠO την έπίσχεψιν. 
- Ήγέρθην οc'ίφνης, είπε, περι τ·nν μίαν ωραν της πρωίας. ΕΙ8ον

έ'μπροσθεν της κλίνης μου μέγοc φως κοcι έν οcύτιj> βραχίονα σκοτει
vόv διερχόμενον και έποcνερχόιι.ενον έμπροσθέν μου, iνoc οίονεί μέ 
[.1-ΙΧγνητίσ"{), Έπανακοιμήθην και v-ετά τινας στιγμάς έΕυπΨ()σας πά
λιν, εi8ον τό 'ίδιον φως, ά:Άλ' είς &λλο μέρος· είχε, περάσει έξ άρισ-:-ε
ρων είς τά δεξιά και είς το λοcμπρον βάθος 8ιέκρινα τ·nν σκιοcγροc
φίιχν ένος άνθρώπου, έσταυρωμένας έχοντος τάς χειροcς χ.α.ί πρ,;,σbλέ
ποντός με. 

π- Τ ' ' ' ., θ - ως η"ο αυτος ο αν ρωπος;
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- Του άναστήv.ατός σας περίπου κσιί τ'ίiς ε:Jτρχφίας σας.
- Καλα· π·fιγαινε καί iξακολούθει νά πράτ·η1ς ο,η σοι ειπον.
cc Με-rά έννέα ήμέρας νέα έπίσκεψις του 11,αθητευομένου· άλλ' αύτήν

τ•ήν φοράν ητο ολος χ α:ρά καί σπεύ3ων. Μακρόθεν άκ.όμ11 έφών-ΙJ<;ε 
πρόζ τόν "Ελιφας. 

- Ευχαριστώ, 3ιr�άσκχλε· ή μηχανή έργάζεται· &νθρωποι, cuς
3έν έγνώριζον, προσηλθον καί εθεσαν είς τήν Jιάθεσίν fl,Oυ τά άνσιγ
καιουντα κεφάλαια πρός άποπεράτωσιν τ'ίiς έπιχ ειρίσεώς v,ου· άνε ϋρον 
τ•ήν ήσυχίαν τοϋ ϋπνου· κοι.:l ολα ταϋτα χάρις είς -.·ήν ίσχύν σου. 

- Είπέ μiiλλον χάρις είς τήν πίστιν καί τήν ευπείθειάν σου. καί
τώρα adieu, πρέπει νά έργασθω ... Μά τί ! Διατί αυτό τό παρα-
κλητιχόν πάλιν ϋφος, τί με θέλεις ; , 

- "Ω ! έάν ·i\θελες 1 .••
- Τί; Jέν έπέτυχες ο,τι έπεθύv.εις καί πλέον τουτου f1,άλιστοι.:,

άφου Jέν μοι είχες Ιψιλήσει περί χρημάτων; 
- Να:ί, βεbα:ια, είπεν ο &λλος στενάζων, άλλ' ·ίΊθελον νά τόν

έπανίδω ! 
- Ά3ιόρθωτος ! είπεν ο νκ,. ιφας.

1 c< Μετά τινας eb3ομιχ3ας ο κοcθηγ-ητής τ·7;ς ύψ·ηλης μαγεlοι.:ς άφυ-
πνίσθ·ΙJ περί τάς 3ύο της πρωίας ύπό τινος σφοr�ροϋ πόνου της κεφα
λης. Έφοbήθη έπί τινας στιγμάς έγκεφαλικήν σψφόρ·ΙJσιν Έσ·Ι)κώθ·ΙJ, 
ηναφε τό φως, ·i\νοιξε τό παράθυρον, έκαμε περίπατον έν τ<ϊ> σπου-
3αστ·ΙJrί<ιJ , είτα καθησυχάσας έχ. της άναπνοης του 3ροσερου άέρος 
της Πfωίας, κ.ατεκλίθη πciλιν καί έκοιμήθη βαθiως. Τ<ΪJ έπηλθε τότε 
έφιιχλτ·ΙJς· εΙ3εν, έν φαινψενικ� τρψερ� πραγματικότητι, τον γί
γαντα μετχ βοώ3ους άσάρκου χεψαλης, περί ού τ<ϊ> εiχεν ομιλ·rισει ο 
fl·'ΥJΧ.ανικός έργάτ11ς. Αυτό τό τfρας τόν κατε3ίωκ.ε κιιl έπάλαιε μετ' 
αυτοϋ. "Οτε άφυπνίσθη ητο Μ 11 ήμέρα καl έ'κρουε κ&ποιος τήν θύ
ρα'/' ο '

1Ελιφας έγείρεται κ.αί άνοίγει τή•, θύραν- ητο ο έργάτης. 
- Δι3άσκοc.λε, εϊπεν είσερχόμενος μ�τά σπουJης κ.αί ·i\θους περι

ψόbου, πως είσθε ; 
- Πολύ χ.αλά άπεχρlθη ο κΕλιφας.
- Άλλ' αύτήν τ·(}ν νύκτα είς τάς 3ύο της πρωίας 3έν 3ιετρέξατε

κανένα κίν3υνον ; 
« Ό Έλιφας 3έν ήννόησε· 3έν ένεθψείτο πλέον τ�ν ά3ιοcθεσίαν 

της νuχ:tός. 
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- Κίνδ'uνον; εiπεν- οχι, τούλάχιστον �έν γνωρίζω τοιοϋτόν τινα.
- Δέν προσεbλ·ήθ•ητε παρά τινος θ·ηριώδΌuς φχντάσ[l,α.τος προσπα.-

θήσαντος νrχ σας πνίζ� ; Δεν ύπεφέρατε ; 
« Ό 'Έλιφας ένεθuμήθη τότε. 
- Ναί, είπεν, rχληθως εσχον ά.ρχ.ήν τινα άποπλ·ηξίας καί τρομε

ρόν τι ένύr.νιον. Ά 'λλrχ πως είξ�ύρεις τοϋτο ; 
- Κατ· έκείν-ην τήν C:,ραν οcόρατος χείρ [1.' έκτύπ·ησε τραχέως επι

του Wf1,0U καί με οcφύπνισεν. 'Ωνειρεuόμην δε τόη οτι σέ έ'bλεπον 
πιασμένον κα:ί πα.λαίοντα [1,ετrχ του Άστα.ρώθ. Ά νεκάθησα. κοcί [1,ία. 
φωνή μοί είπεν είς τό οδ; : Σήκω· σπεϋσον είς βο·ήθεια.ν του διδα.
σχ.άλου σου· διατρέχ.ει ;ι.ίνδυνον. 'Ηγέρθην έν σπουδ'f� Άλλ' έν πρώ
τοις που νrχ τρέξω ; Ποίος κίνδυνος νrχ σας έπαπείλε, ; 'Εν τ� οίκίq: 

?ή αλλοθι ; Ή φωνή ,�έν είπε τίποτε περί α.ύτων. 'Απεφάσισα. ν' οcνα
μείνω τ·ην πρωία.ν κα.ί ίδού εσπεuσα τώρα.. 

- Εύχαριστω, φίλε [1,ou, είπεν ο διδάσκαλος της Μαγείας, τείνων
α.ύτ<]) τήν χειρα.· ο Άστιχρώθ είνε φορτικός βωμολόχος καί είχον τήν 
νύκτα -:-α.ύτην όλίγ·ην συρροήν α.1[1,α.τος είς τήν κεφχ"λήν. Τώρα. έ'χ ω 
κάλλιστα.. Ήσύχει λοιπόν κα.ί έπάνελθε είς τ·ην έργα.σίαν σου, . 

("Επεται συνέχεια) 

.-!!!ΙΙIΟΟ-. 

Ο ΠΙΚΜΑΝΝ ΕΙΣ ΙΤ ΑΛΙΑΝ ( �) 

Η -co� Λομ�pόζοu γνώμη πεpι -cης Νοογνωμοσuνης 

το� Πί)ιμανν. 

Ό διάσημος νοογνώμων (liseur de pensees) Piclαnann έπε
σκέφθ·η έσχάτως cχπά,;ας τrχς πρωτίστα:ς πόλεις της 'Ιταλίας ίδίως δέ 
τό Μιλάνον καί τήν 'Ρώμ·ην, παρέχων τήν εύκαιρία.ν του πειραματί-

(t) 'Εκ του «Journal d' Etudes Psychologiques του Ίouvίou 1890.
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ζεσθαι δΎψ.οσίq: και κατ' ίδίαν είς τους i.ατρούς, τους σοψούς, τούς 
δηv.οσιογράφους κλπ. 

Άi;ιψνημόνευτος σύν άλλαις είνε και μία τοιαύτη συνεδρία γενο
f.Ι·ένη τ� 2 'Απριλίου έ. έ. έν τοις γραψείοις 't"/Ις έψημερίδος 11 Secolo 
έν Μιλάν<�>, ένώπιον της εύγενους κοινωνίας, ·ί\τις άνεγνώρισε και διε
κ.ήρuξεν οτι C<δέν ύπ·71pχεν ούδέ σκιά άγυpτικ.ου τεχνάσματος» χ.χι -
πρσσθέτει ·η έφημερίς Il secolo - οί πειραματιψοί έπέτυχον εi.ς 
τοιουτον τρόπον ωι;τε έκ.ίνησαν βαθέως τ·ην περιεργίαν και τό ένδια
ψέρον, προξενήσαντες ι1.εγάλην την έντύπωσιν και παρ' αύτοίς έ'τι 
τοίς σχεπτιχοϊς.JJ 

'Εν τ� Tribnna της 'Ρώι1.·11ς τr,ς 9 'Απριλίου ό χρονογράφος Fa
bricins προbά:λλει αύτ·ή-, τ1}ν έρώτ·ησιν : Πως νά. έi;η·ί�σωμεν έπι
στημονικ.ως έκεινο οπερ είνε άπολύτως ά-πι,δεδειγv.έ νον : οτι δ·11λ. 
δ Πίκμαvv ά11αγιvώυκει τήv σκέψιv κα,&' &ιρισμέvας συv,&ήκας και

κατάτι χροvικόv διάστημα προσδιωριυμέvοv ; 
Ό ,�ιά:σΎψος δε Λψb�όζος έσπούδασεν - ύπό τον τίτλον ύπνω

τισv.ός - τον Πίκ.v.ανν, διακ.ΎJρύf;ας αύτόν έν τέλει ύποκ.είμενον εi.ς 
C<νευροπάθειαν κ.αί ύστερισμόν. JJ 

/ Ό Φαbpίκ.ιος άναψέρεται είς τ·nν γνώι1,·11ν αύτοϋ του σοψου, τοϋ 
παρατ"Ιψήσαντος άλλως τε μίαν άναλογίαν f.Ι,εταξύ .τ .. iiς Υ.αταστά:σεως 
του νευρικου έρεθισv,οϋ (οστις χοcρακ.τ·ηρίζει τάς περιόδους τΥ!ς διοcυ
γείας του ύποκ.εψ,ένοu) και μεταξύ της προκ.αλουμέν-ης ύπνοbασίας. 

Μαντεύει τάς σκέψεις χ.ατά δύο τρόπους, λέγει ο Φαbpίκιος : &νευ 
ούδεμιας συγκοινωνίας μετά του πειροψατιζψένοu, :Α προσψαύων αύ
τόν κατά τό i.νίον. Αί δύο αύται f.Ι,έθοδοι, προσθέτει, έ'χοuσι τ·ην έξή
γησίν των. Ή δευτέρα, ·ης χρ'iiσιν ποιουσι πολλοί r�ιάσ·11v,οι νοογνώ
μονες, έν οίς και ο Κούv,περλανδ, έξηγειται διά του λόγου οτι δέν 
είνε δυνατόν νά ύπά:ρξ·(Ι σκέψις άνευ κ.ιν-ί)σεως και οτι αί έλάχισται 
ψυσικ.αί κινήσεις του λά:ρuγγος χαί της σιαγόνος ( έ'νθα δυνάv,εθα ν' ΙΧ
ναγνωρίσωv,εν έναρξίν τινα του λόγου) διακρίνονται παρά του ύπο
κ.εψ,ένου, διατελουντος τότε εi.ς ύπέρv,ετρον καί έκ.ρυθv,c,ν νευριχή,1 
διέγερσιν. (1) 

( f) Σ. Μ. Δια της τοιαύτης διεγέρσεως πέρuσιν ένόμισε χα! ό ί ατpος χ. Σ.
Άποστολίοης οτι θα ήούνατο να έξηγήση τα παρα τγj ύπηρετpί� τοίί χ. Πέρpοu 
έχοηλωθέντα ύπνωτιστιχά. ψαινόμενα. Ή ,,χώρα» ομως αντέκροuσεν εύστοχώ
τcιτα ιιαί πειστιχώτατcι την α6ά.σιμον ταύτην γνώμην. 
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Άλλ' οτα.ν 3έν ύποcρχει έπα.ψ·η τότε το φα:ινόμενον χα:τα.ντq: έτι 
ι,ι.αλλον 3υ-;επίλυτον. 

'Εν τοις έγί,εψα:λιχοι; χυττοcρcις, λέγει ο 3έ Λομbρόζος, έ'νθχ &ρ
χεται ή σκέψις, πα.ροt· ετα:ι χα:τιχ συνέχεια:ν μία: ψυχική κίυηυις, 
ά.νοcλογος πρσς την έν τα:ϊς έπα:Υ.ρίοις ϊνα:ις τί;)ν α:ίσθητιχων νεύρων 
πα.ρχγομένην. Αύτα.ί δ'' αί χ,.νήσεις 3ιά των όστί;>ν της χεψα:λης 
ι,ι.ετα.3ίδ'οvτα.ι πpός τχ έ'ξω 3ιά τοϋ ά.έpος. οπως &πχσα:ι α.ί &λλα.ι 
3οv-ί�σεις. 'Ο Πίκμαυυ ιχυτιλαμβάυεται αυτώv τώv δοvήυεωv κατ' έ
ξαίρεσιv τον κοιvου τώv ιχv-&ρώπωv, διότι οiίτος τυγχάνει ύυτερικός. 

Ό Φοcbρίχιος aμολογει δη α.ί έξηγήι;εις α:ύτα.ι είνε 3ι' οcύτόν ά.νε
παρχείς χα:ί ποcρα.πέμπει τον άνα:γνώστην είς τους χ. χ. Richet, 
Janet, d' Hericourt, κλπ. 

'Αλλά 3ια:τl ό Φαbρlκιος νά ποcρ<1.πέι,ι.π·� τον ά.ναγν&>στην είς τούς 
άνωτέρω; Διότι καί ,�ιά τον Φχbpίχων ι,ι.ίοc χα.ί ι,ι.όν-η έπιστrψ·η 
ύποcρχει, ή έπίσ·ηι,ι,ος, ·ί� άχοc3η1-1.α:ϊχή· δ,τι 3' α.ϋτη άποχλείει τοϋ χύ
χλου της, θεωρητέον ώ, πρόληψις. Λοιπόν ό ΠΆχμα.νν είνε ύστεριχός· 
άλλά τί έ'σην ύστεριψός; Εlνε λέγει το λεξιχον τ·ιiς ίοcτρικ.ης (Nys
ten, revu par Littre et Robin), vόσημα, αοπερ ύποτί&εται εχοv 
τήv εδραv του έv τϊ) ύστέρ[!. >J 

Κατ' ί3ία:ν χα:ί οίχεία.ν συνε3ρία:ν, θά γελωσι βεbαίως κα.ί αύτοί 
οί Κ. Κ. έ πίση1-1.οι ;ι.α.ί χ.λασιχοί ία:τροί έπί τiϊJ τοιούτ<.:J ορισ1-1-iϊ>-

"Α ν δ'έ ό Λομbpόζος - ώς χα.ί οί αλλοι σοψοί - ά.ντί νά έfΙ·f'·ένη 
έν τiί> προχα:τα:ληπτιχiί> α:ύτοϋ συστήμα:τι, έλοcμbα:νε τον χόπον ν-χ 
έ,ωτήσ"{Ι τόν fΗχι,ι.α:νν (πραγμα είς ο, τ?J άληθεί!f, ο κοινός &νθρωπος 
θά προσέτρεzε χα:τά πρώτον), ό ύποχεί1-1.ενος ούτος θά άπ·ί�ντα: χ.α:ί 
α:ύτcϊ> τά. α:ύτά, &περ χοcί είς &λλους πολλούς ποcρεστωτας είς τrιν 
συνε8ρίαν της 2 'Απριλίου, την παρά της έψ. Il secole άνα:ψεροι,ι.έ
ν-ην, <c'Υψίστα:μα:ι οίονεί έντύπωσίν τινα. δ'υνοc1-1.εώς τινος ώθούσης με 
οπισθεν- ΔΕΝ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ ΤΟΤΕ ΠΛΕΟΝ aύδ'' ένθψοϋ1-1.α.ι ά.πο
λύτως τίποτε ι,ι.ετά το τέλος τοϋ πειρα:ι,ι.α:τισ1-1.οϋ· ένεργω ώς α:ύτό
ι,ι.α.τον. 

�,,. ' �, ' ' ' i- 'λ λ ' ' 1ηετα: οε ,;·ην τοια:υτην σαψεστα:την ,1η ωσιν, 'Ί} ια:κις επανοc-
),·ηψθεϊσα.ν, τί γίνεται ·ί� έπιυτημοvική ύπόθεσις τ·ιiς άντιλήψεως τ'r,ς 
ί3έας 3ιά των Υ.ιν-ί�σεων τοϋ λοcρuγγος, των σιαγόνων, των ά.ερικων 
,�ον-ήσεων ; ... 

'Όχι δ'έ μόνον δ'έν εiνε ο Πίψα:ν ιχvαγvώυτης τώv σκέψεωv, οπως 
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έσψαλv.ένως τον χ :χροcκτηρίζοΙJσι, άλλά. και αύτου του ίδίου ή σκέψις 
καί το σΙJνειδ'ός έκι1.ηδενίζονται κ<Χθ' δλον "ό δ'ιάστηv.α της κρίσεως, 
δτε χαθίστατ()'ι τό παθητικον ορyανον έτέρας βοuλ11σεως, δεσποζού
σ·Ι]ς της ίδίας αύτου (·ουλ11σεως. 

Άλλ' ένίj) ο Φαbpίκ·ος παραπέv,πει 't'ούς άναyνώστα:ς του εi.ς τά.ς 
θεωρίας 't'ων yάλλων σοψων, ήμεις - αν μας το έπι't'ρέψ"{Ι - παρα
πέμπψεν αύτόν τον 'ίδιον είς το σύyyραμv.α Alcuni saggi di me

dianira ipnotica (1) των σψπατριωτων του σοψων Rossi Pagnoni

καί του διδάχτορος Moroni, ενθα ούτοι διά της αύστηροτέρα:ς πει
ραv.α τιχ ης ;,.αί έ πιστ·ΙJv-ονιχωτάτης v.εθόδ ou, άν ασκεuάζοuσι τά έ πι
χ ειρ11ι1.ατα του σΙJv.πατριώτοu τ:u δόκτορος Λο�.πρόζοu, κα:ί το οποίον 
σUγγρα��ι,ια παρέχει τ --/)ν δέουσαν καl σαφ·rι απάντησιν είς τΎϊν Ύ)ν 
έαuτ<ϊ> εθετο έρώτ·Ι]σιν, και ην δεν ήδuν-ί�θ·ΙJ νά έπιλύσ"{Ι, ώς ο 'ίδ'ιος 
Φαbρίκιος το ά:νεγνώρισε. 

Commandant DUFILHOL. 

ΟΙ 200 ΙΕΡΕΙΣ 

Άνέyνωv.εν έν τ� cc Άχροπόλει )) ύπο τον &νω τίτλον τά. έξης: 

Κύριε Σvυτάκτιχ τfίς α 'Ακροπόλεως JJ 

Δικαίως έχτιμiiτε τήν σποuδαιότ·Ι]τα του εύρ·ί�v.ατος των σαρκοψοc
γων των 200 ίερέων του v-εγάλοu της Θ·ΙJbαίδος θεου • Αμμωνος-'Ρii. 

Τ�Jόντι οί έπιψανεις Αίγύπτιοι έψρόντιζον νά έγχ αράττωσι τήν 
ίδίαν αύτων ίστορίαν έ ντος τοϋ τάψοu. 

'Ιδού εν παράδειγμα. 
Ό ά:ρχαιολόyος Μάρκος Δεbεζ γράψει, δτι κατά τ·ην είς Αϊγuπτον 

-:-ελεuταίαν τοu περι:Jδεί<Χ, ( 1883) έ πέτuχ ε ν' &ποχ.τ·ήσ·� σποuδ αιό-
-:-ατον πάπuρον εύρεθέντα εί.ς τ·nν χ ειρα της μοuv·V·ίας ."-ης Μοu-;α -
Σεχ ερη, θuγατρος του Φ<Χραώ Π ψ.αί, έξιστορούσης τά: τοϋ βίου της 

( t) Essais de mediumnite hypnotique vol. paι· Μ• Vigne, Iibrairie

des sciences psychologiques, Paris, rue de Chabanais t. 
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μέχρι του 14ου έ'τους της ήλικlας, δτε 3οu,;α έξετάσεις είσήχθη εtς 
τά &νώτερα Μυστ·hρια τοϋ ναοϋ της θεας ΒΑΣΤ ('Εστίας). 

Τό ολον του χειρογράφου τούτου θ' &ναyράψωμεν έν τcϊ> περιο3ικcϊ> 
ο «Νέος ΠυθαyόραςJJ' ά:λλ' η3η μεταφέρομεν ένταϋθα ι.ι.ικ.ρόν τι ά:πό
σπασμα, περιερyείας χάριν, �να 'ί8ωσιν οί &ναyνωσται τόν βαθι.ι.όν 
της προό8Όυ των τότε ι.ι,υουμένων. 

Ή 3εκατριέτις Μουνα - Σιχερη, &ι·ηyουμέΨΙ) οτι &ί&ουσα έξετά
σεις. έ3έησε νά πραyματευθ� και περί τοϋ .; ρχ ικου αtθέρος "Α τοϋ
Παyκ.οσμίου ρευστοϋ, οπερ φωτίζει τούς κόσι.ι.ους - 3ιότι οί ·ίiλιοι εiνε 
τούτου &πόρροια - και ΟΠεf έν τ� ίατρικ� εΙνε το φάρμακον, ·η παγ
κόσμιος πανοcκεια, καταλ ήyει είς τό έξ 'ιiς συμπέραcψ.α : 

« Παρά ταϊς κατωτέραις ψυλα'ϊς, παρά τ<';> οχλt.+J , ά:παιτε'ϊται πρός 
θεραπεlαν των &εινων ":Ου σώματος, έξ ών πάσχ ουσιν, ·η χρ'nσις 
ά.πλων πραγμάτων, &ιαψόρων χόρτων, όρυκ.των, κλπ. Ά λλ' δλα αύτά 
τά ψάρι.ι.ακ.α 3έον συνά11,α νά συνο8εύωνται και μετά χυ&αίων γοη-
τειων και έπφ&ω'Ι' &νευ τούτων, νομίζει ο οχλος οτι &i.ν περιθάλπε
ται σπου&αίως. 

C( Παρά ταίς ά:νωτέραις δμως τάξεσιν, ώς τό ά:πέ(�ειξα, ι.ι.όνη ή

έπίθεσις των χειρών έ�ός Μάγου (1) ά:ρκεί πλ·ηρέστατα νά θεραπεύσχ1 
�ασαν νόσον, &ιότι &πασιχι αί νόσοι προέρχονται έκ ι.ι.ιας κ.αί fΙ,όν-ης 
αίτίας: έκ. της yενν-hσεως J·η'λ. του ζωϋψίου, του σπέρι.ι.άτος τούτου 
των ύπο8εεστέρων ρευστ&)ν, οcπάντων νοσω&ων τυγχανόντων. Μόνη 
·η έκσφεν(�όνισις του παγκοσμίου ρευστοϋ, τeιϋ αίθέρος, &ρκεί νά τά
έκμη8ενlσ"{Ι έν οίφ&ήτινι σώι.ι.ατι κ&ν εύρεθωσι, καί, κατά συνέπειχν,
νά θεραπεύσ·() ολας τάς ά:σθενείας J).

'Εκ τούτων φαίνεται, Κύριε Συντοcκτα, οτι οι αρχαιοι εγινωσκ.ον 
την 3ιά τοϋ μαγν-11τισι.ι.οu θεραπείαν των νόσων, καθώς κ.αί τήν θε
ραπείαν των ι.ι,ικ.ρο\5ίων 3ι' &λλ·ης :ή της νεωτέρας ι.ι,εθό3ου. 

'Α,&ήvη6ι 28 'Ιανουαρίου 1891. 

( 1) Σ. Μ. Ή Μαγεία έ6εωρεϊτο το π!ι.λα.ι ώς θεία έπιστήμη καί τέχνη α.8ια
χώριστος της θρησκείας, καίτοι α.νεμίχθησαν ε\ς αύτην ασκήσεις καί μηχανή
ματα της γο·ητείας. 

1 
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Κύριε Σvrτάκτα τηc: « Άκροπό.ιlεωc: » 

'Α νέγνων έν τψ σημερινψ ψύλλψ τα έξης : 
Τί λέ . ' Δ6 ς- ' ' ' "Α ' ' ' ' « τε, κuριε μινε, οι αuτα: ν ο uπνωτισμος κατωρ-

θωνε, γράψει κάποιος, οσα του άποοίοοuν, ολος δ ήθικος κ6σμος 
θ' άνετρέπετο, δ χαρακτηρ των άνθρώπων θ' άπέ6αινεν ερμαιον 
των μερμεριστων- δ βλακωοέστεpος των άνθρώπων θα συνέγραψε 
το μέγαλοψuέστερον των ποιημάτων. Ό Τσάρος θα ύπέκuπτεν 
εις την ύπο6ολην χανενος μηεενιστοu και θα έγίνετο μηδενι
στης αύτος δ ίδιος ». 

Λέγω λοιπόν, έν ολίγοις και κατα την άρχαίαν άναλογικην 
μέθοόον των άρχαίων σοψων τα έξης: 

Αι έξοχότητες της έποχης μας ήρνήθησαν κατ' άρχας την 
άλήθειαν του ψαινομένοu της τεσσαρακονθημέροu νηστείας του 
όόκτορος Τάννερ, του Σούτση, του �ερλάττη, του Σάττη, κλπ. 
το γεγονος ομως lπηλήθεuσε παρα την άρνησιν των έπιστημό
νων. Άλλ' άναγνωρίσασα έπί τέλους ή επιστήμη την άλήθειαν 
του γεγονότος, μήπως ήοuνήθη να έξηγήσΎJ τον λόγον του ψαι
νομένοu, να έπωψεληθ� αύτοu ή να ψιλοσοψήσΎJ επ' αύτοu; 'Όχι! 
'Εσχάτως μόνον !ατρός τις ένόμισεν οτι εδρε τον λόγον άποόοuς 
ε!ς τα πεπτιχα οργανα του Σούτση την ούναμιν του έναποθη
κεύειν προ του πειραματισμου λιπος κλπ. ώς τοιουτό τι σuμ-
6α(νει ε!ς τας άρκτους καί τινα άλλα ζωα. 

"Ας μας είπΎJ λοιπον τώρα και δ κάποιος οιατί άψοu ο! νη
στεuταl οδτοι κατώρθωσαν νά νηστεύουν έπl τεσσαράκοντα καl 
πλέον ήμέρας να μη έπέλθ� άνατροπή τις ώς προς το τρώγειν, 
τουλάχιστον ε!ς τας ένδεεστέpας τάξεις του λαου; 

'Όπως τό τε ύλικον σώμα και ή διάνοια παρά τισι των άν
θρώπων κτώνται δυνάμεων τινών ή χαρισμάτων, οίίτω πως, 
κύριε Σuντάκτα, και το ψuχικον σωμα - του Άπ. Παύλου και 
των άρχαίων σοψων - κτ�ται, κατά τινας σύνθήκάς, δυνάμεων 

4 
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τινών, δι' ών διενεργουνται τα απερ υπονοείτε uπνωτιστικα 
φαινόμενα. Άλλ' έπειδη δεν είνε δuνατον να δώσ'{) τις άψ' ο,τι 
δεν εχει, νά δώσ'{) ο,τι στερείται, δια τουτο και ό uπνωτίζων 
ουόέτ.οτε θα κατωρθώσ"{) ώστε ό β1cικωδέστεροc τώr άrθρώ
πωr ra σvrrrά'!frr:ι το ι,ιεra1οφvέστεροr τωr ποιημάτωr. 
'Ά ν έκέκτητο ό ύπνωτίζων το ι.,άρισμα της ποιήσεως θα προu
τ(μα βε6α(ως νά zρησιμοποιήσ"{) αύτο ύπερ έαuτου μαλλον. 

Άλλ' έκτος τούτοu μήπως είνε όuνατον πάλιν να κατατρ!6"{) 

τον καιρόν τοu ό ευφυέστερος των ποιητων, ϊνα ύπο6άλ'{) ε!ς 
βλάκα τινα μεγαλοφυές τι πο(ημα, η ό άριστος των μοuσικοόι
όασκάλων να παιανίσ"{) όιά τινος παραχόpόοu δργάνοu ; 

'Έκαστος των άνθρώπων, κύριε Σuντάκτα, έπροικ!σθη όια του 
αύτεξοuσ(οu και τοu λογικοu οπως όιαπλάττ� τον έαuτοu χαρα
κτήρα και fνα μη καθ(σταται ερμαιον παντος εί'όοuς μερμερι
στων. Και Σετς οί όημοσιογράφοι και ο! όημαγωγοί πολιτεuται 
τί άλλο είσθε η είόος μερμεριστών, πειρώμενοι όια τοu λόγοu, 
όιά τοu γράφειν να ύπrωrίζ ητε τον λαόν, να τον ύπο6άλλητε 
δηλ ε!ς την παpαόοχην των καλ&ν η κακων γνωμων σας; Ε!ς 
τον ύπνωτιζόμενον έναπ6κειται, ε!ς τον λαον έναπόκειται να 
ύπνωτισθ� η οχι, ν' άπο6� η να μη άπο6� ερμαιον των Ι;.λλων. 

Όρ&ως λέγει ό κάποιος οτι αr ό ύπrωτισf-1,ΟC κατώρθωrεr 
όσα του ίιποδίδοvr, δ1οc ό ήθικδς κόσμος θ' άrετr,έπε'CΟ· 
οχι ομως κατα την εποψιν αύτοD άλλα κατ' άλλην, ολως άντ{
θετον, ύψηλοτάτην. 

'Όταν ό άνθρωπος κατανοήσ� « ν ασκ� ώς έργον» τον κατ« 
Πuθαγόρα λόγον τοu μη δρκίζεσθαι, οταν δηλ. όιαπλάσ'{) τον 
χ.αρακτηρα ήθικόν, εύσταθη κλπ., τότε οϋτε οί κακοι σύμ6οuλοι 
θα δύνανται να τον παρασύρωσιν ε!ς πράξεις μωρας η έπι6λα-
6εϊς, οϋτε έν τοις ένuπν{οις ( άλλο είόος και τοuτο ύπνωτισμοu) 
θά ύπόκειται ε!ς τοιαύτας, ουτε τις των ύπνωτιστων, δρα τος 
η μή, θα όύναται να τον ύπαγάγ"{) ε!ς παρεκτροπην τοu καθή
κοντος. 

Άλλα μήπως έκτος των τοιούτων γνωστών ύπο6ο1ωr 

ι l
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(suggestions) όεν ύι:ρ{στανται και άrθvπο6ο1α'ι ήθικώτεpαι, 
όpαστικώτεpαι, έκμηόενίζοuσαι τας πpώτας; ... 

.;4,ftήvηι,ι 18 'Ιανουαρίου 1891 

---------

ΠΩΣ ΟΙ ΚΑΒΒΑΛΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΛΜΟΙΔΙΣΤΑΙ 

EPMHNErorΣI ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ ΓΡΑΦΗΝ 

,, Εϋηθες π&νv το οt'εσ6ιχι �e ήμέροιις, 
η χιχθόλοv χρόνιp χόσμον yεyονένιχι. • 

(Φ!λων) 

(( Ή έπτάς είνε ό μέγας βιbλοι.ός άrιθμός· είνε ή χλείς της 8Υ1μιοup-
/ -γlας τοϋ Μωϋσέως, τό σύμbολον άπιiσΥ)ς τiiς θpΥΙσχείας. 

C<Ό Μωi.ίσης άψiiκ.ε πέντε βιbλία, ο 8έ νόμος σuγχ.εφα-λαιοϋται εtς 
Jύο 8ιαθήχ.ας. 

Ή Βίbλος 8έν εΙνε ίστορία, άλλά συλλογή ποιΥΙμάτων, βιbλίον 
.άλλΥΙγοpιων χ.αί εtχόνων. 

«'Ο Ά8άμ καί ή ΕΙ.Jα 8έν είνε η άρχέγονοι τ•;ποι τii; άνθρωπό
τΥ)τος. Ό πειραστής οψις είνε ό 8ο;tιμαστής χρόνος· τό 8έν8pον -riiς 
γνώσεως εΙνε ή 8ύναι-ι,ις του έξασκειν τό 8ικαίωμα 8ιά τiiς έpγασlας· 
έξιλασμός είνε τό χ.αθiiκ.ον. 

C<Ό Κιiϊν κ.αί ό .,Αbελ παριστϊ;�σι τή•ι σάpχ.α κ.αί τό -πνεϋμα, την 
tσχύν καί τ11ν �οΥΙμοσύνΥ)ν, τήν βίαν χ.αί τήν άpμονίαν. 

«Οί γίγαντες είνε οί άpχαίοι &pπαγες τiiς γ'Υlς· κατακλυσμός 8' 
-�το μία ύπέρμετρος χναστάτωσις χ.αί άνατpοπή.

C<Ή χιbωτός εΙνε ή εν τινι οtχ.ογενείqc 8ιατ-ι1ρΥ1θεiσα παρι�c8οσις· ή 
·θρΥ)σχ.εία, χ.ατ' έχ.είνΥ)ν την έποχήν, χ.αθίσταται ι-ι,uστήριον καί χ.upιό-

1 ( t) Έχ τοu συγγρσιμμα.τος τοίί .,Ελιψα.,; ΛέGη «La Clef des Grands Mys-
l .J_ t.eres.a 
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της μιας φυλ'l)ς. Ό Χόψ. περιπίπτει είς άράν 8ιόη άπεκάλυψεν αύτό 
τ� μυστήριον. 

«Νεμρώδ' και Βαbελ εiνε 8ύο άρχέτυποι &λληγορίαι τοϋ 8εσπο
τισμοϋ και της 1-1,ετά ταϋτα όνειροπολ ηθείσης παγχ.οσμίου έπικρατείοcς 
·ην &λλ·rιλοδ'ιαδ'όχως &πεπειράθησαν οί Άσσύριοι, οί Μ'l)8οι, οί Πέρ
σαι, ο Άλέξαν8ρος, "ΥΙ 'Ρώμη, ο Ναπολέων, οί διά8οχοι τοϋ Μ. Πέ
τρου, άλλ' έπί μα't'αί<ι>, λόγ<ι> 't'ης δ'ιασποpας των συμφερόντων, εί
κονισθείσης διά της συγχύσεως των γλωσσών.

Ή παγχ.όσμιος έπικράτησις δ'έν είνε δ'υνατόν νά έπι't'ευχθ� δ'ιά της 
βίας, άλλά 8ιά τοϋ νοός καί της άγάπης. Οϋτ<!> λοιπόν προς τον 
Νεμρώδ, τον &νθρωπον τοϋ &γρίου δικαίου, "ΥΙ βίbλος άνητάσσει τόν 
'Αbpαάμ, 't'Ον &νθρωπον τοϋ καθήκοντος, 't'όν έξοριζόι�,ενον, rνα ζη
τήσ"{Ι 't'Ύ}ν έλευθερίαν και τόν· άγωνα, έπι ξένης γ'l)ς, ής 8εσπόζει διιi 
της 8ιανοίας. 

«'Έχ.ει σύζυγον στείραν, αϋτη είνε "ΥΙ 8ιάνοιά του· και έτέραν 8ού
λην γόνψον, αϋτη είνε "ΥΙ i.σχύς του. Άλλ' άψοϋ "ΥΙ ίσχύς παρήγαγε 
τόν καρπόν της, τότε "ΥΙ 8ιάνοια έγένετο γόνιμος, το 8έ τέκνον της 
διανοίας έξοσηαχ.ίζει το τέχ.vοv της ίσχύος. Ό της 8ιανοίας &νθρω
πος ύποbάλλεται είς έπιμόχθους δοχιμασίας· όψείλει νά έμπεδώσ"{Ι τ&ς 
κατακτήσεις του διά της θυσίας. Ό Θεός λοιπόν θέλει ωσ,ο;ε ο Ά
bpααι�, να θυσιάσ"{Ι τον υίόν του· "ΥΙ άμψιbολία δ'ηλ. δέον νά δοκιμάσ"{Ι 
τό 8όγμα, ο 8ιανοητιχ.ός &νθρωπος δέον vά ;� έ'τοιμος προς πασαν 
θυσίαν ένώπιον τοϋ ύπερτάτου λόγου. Ό Θεός παpεμbαίνει τότε : ο 
παγχ.όσμιος λόγος ύποχωρεϊ είς τούς άγωνας-της έργασίας, έι�,ψαvίζε
ται είς την έπιστήμην, και το ύλιχ.όν μόνον 1-1,έρος τοϋ δ'όγι�,ατος θυ
σιάζεται. Τοϋτο παρίστ·rισιν ο χ.ριός, ο έν τοίς θάμνοις 8ιά των χ.ερά
των προσ8ε8εμένος. 

«'Η ίστορία λοιπόν τοϋ 'Abpαάf', είνε σύf',bολον, άρχ. αί<ι> τφ τρόπ<ι>, 
περιχ.λείον ύψηλην &ποκιχλυψιν τοϋ μοιραίου της :χ.νθρωπίνης ψυχης. 
Κατά γράμμα έκλαμbανομένη είνε βεbαίως δ'ιήγημα παpάλογον και 
άφόρ·rιτον. Μήτοι και ο &.γ. Αύγουστίνος δέv έξέλαbε κατά yριχμμα: 
τον χρυσοϋν ονον τοϋ Άπουλ·rιίου ! Οί δ'είλαιοι (pauvres) 1-1,εγάλοι 
&ν8ρες ! 

«Ή ίστορία τοϋ 'Ισαάκ τυγχιχνει έ',ο;ερον συναξάριον. Ή Ρεbέχκοc είνε 
ο τύπος της άσιανης γυναικός : έργατιχή, φιλόξενος, μεροληπτιχη έν 
ταiς σ-rοργαίς αύτ'l)ς, πανοϋργος έν τοίς στρατηγήμασι. Ό Ίακώb_και ι 



ό Ήσαυ εΙνε π1Ηιν οι αναπαριστάμενοι δύο τύποι του Κοcϊν καί 'Ά
bελ' άλλ' ένταυθα 1, 'Άbελ έκδικεϊται : ·η χειραψετηθεϊσα διάνοια 
θ?ιαμbεύει διοc του δόλου. Όλον τό ίσραηλιτικόν πνευμα έ'γκειτα ι 
έ ν τ<Ί> χ αρακτηρι του Ίακώb, τοϋ ύποιι.ονητικοϋ καί έργαηκου ύπο -
σκελιστοϋ, του είς τον θuμόν του Ήσαυ ύπενδίδοντος, του γινομένου 
πλουσίου και έζαγοροcζοντος την σuγχώρησιν του άδελφου. 

Θέλοντες οί άρχαϊοι νά ψιλοσοψωσι, διηγουντο. Μ·η έπιλανθανώ...: 
ιι.εθα τούτου ιι.ηδέποτε. 

Ή ίστορία η τό συναξοcριον του Ίωσηψ περιίχει, iν σπέρματι, τό 
πνευιι.α του Εύαγγελίοu· ο Χριστός, ο παρά του λαου παραγνωρισθεί;, 
θ, � .., .., .., , • , ' ' , , θ' ,, � :χ εκΛαuσε ΠΟΛΛακις επαναγινωσκων την σκηΨ()ν εκ.εινην, κα ην υ

δ'ιοικητης της Α
°

ίγύπτοv ρίπτεται· είς τον τροcχηλον του Βενιαμίν 
άναψωνων : «Είμαι ο 'Ιωσήφ ! » 

<ιΌ Ίσραηλ καθίσταται ο λαός του Θεου δηλ ο διατηρ·tJτης της 
ίδέας καί ο θεματοψύλαζ του λόγου. Ή ίδέΙΧ ΙΧϋτη εΙνε ή διά της 
έργασίΙΧς άνεζαρτ·()σία της άνθρωπότητος κΙΧί της βασιλείας, άλ'λά 
την περικαλύπτοuσι ιι.ετά ψροντίδος ώς πολύτψ.ον σπέρμα. Σηιι.ειον 
όδuνηρόν καί άνεζοcλειπτον έντuπουται τοϊς μύσταις· πασα είκών τ'ί\ς 
άλ·tJθείας άπαγορεύεται, τά δε. τέκνα του Ία;ι.ωb έπαγρuπνουσι μετοc 

I σποίθης άνά χειρας περί τήν σκηνήν._ Ό Χψωρ καί ο Σuχέιι., άπο
πειραθέντες νά εtσέλθωσι διά της βίας έν τ� ίερ� οίκογενείc:c , κατα
στρέφονται μετά; του λαου των, συνεπεία προσποιητης μu·Ασεως. Προς 
δεσποτείαν των λαω� δέον ·ί\δ·tJ �νχ τό ίερόν περικ.uκλουται δια: τρό
μου καί θυσιών. 

<C'H δουλεία των τέκνων του�Ίακωb προετοψ.άζει τήν άπελεuθέ
ρωσιν: διότι έχουν μίαν ίδέαν, ή δέ ίδέα δέν κ.αταδΙΧμάζεται· έχου ν 
μίαν θρησχ.είαν, ή δέ. θρησκεία, δέ.ν έκbιοcζεται· τuγχοίνουσι τέλος οντες 
είς λαός, ο δε. άληθης λαός δέ.ν ύποδουλοϋται. Ή καταδρομη άνε
γείpει έκδικητάς· ή ίδέα ένσαρχ.ουται έν ένί άνθρώπ<ι>· ο Μωϋσης 
έγείρεται, ο Φαραώ πίπτει, ·η δ' έχ. ψλογός καί νεψων προηγουμένη 
στήλη του άπελευθερωθέντος λαου προbαίνει μεγαλοπρεπώς έν τ� 
έρήμ<ι>.)) 

'Εν τ� σελ. 350 άναψέpει ο Έλιφας Λέbη τον έρμηνεuτικόν τρό
πον 't"W'I Ταλιι.οv8ιστών. 'Ιδού εν άπόσπασμα : 

«Ό συγγραφεύς του άλληγοριχ.ου βιbλίου του 'Ιωb παρίστησι την 
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χ.-τΥινώ8"ΙJ 8Uναμιν ύπΟ τό έ'μbλ .. ημα �ύο θ�ρiων, τοϋ ένΟc; χερσαtοu χ.αί 
τοϋ έτερου θαλασσίου· άπεκάλεσε 8' αύτά: Βεεμωθ και Λευϊάθαν. 

«Καbbαλιστικ?J 8ε βιbαίως σχοπιμότητι zρησιν ποιείται τοϋ άριθ
μοϋ 8ύο ή της 8υά8ος, 8ιότι ·h κτηνώ8ης 8ύναμις συνανταγωνίζετα� 
rχείποτε πρός έαυτήν, κατα τοvς f',Οιpαίους ?ή προνοιακοvς νόμους της 
tσορροπίας· οπως 8' έν τ� γενικ?J γενέσει των πραγμάτων ή ιiρι-ι.ονία: 
προΙΧγεται έκ τ'r).; ricναλογίας των ricντιθέσεων, οϋτω καί έν ταίς τιτα
νικαίς ύπερbολαίς τ'r)ς ίσχύος, ή άρμονία 8ιατηρείται "fl άποκαθί
σταται 8ιά: τοϋ ιχνταγωνισμοϋ των 'ί�ων. Ί8ού τί ήθέλησε να σημάν� 
ο συγγραφεύς τοϋ βιbλίου τοϋ 'lώb· ί8ού 8έ πως έναργέστερον έκφρά
ζονται οί Ταλμου8ισταί περί της είκονικότητος -τ-αύτης. 

«Ό Έλωιμ έπέτρεψε κύριον ορατόν τ� θαλάσσϊ), τ?J 8ε ξηρq:, 
βασιλέα.» 

- Τοϋτο μας ένθψίζει τόν f',ϋθον των βατράχων καί τοϋ γεροcνοϋ.
«Ή θά.λασσοc έγέννηιη τόν Λευϊοcθοcν, ή 8ε γη ricπέ8ωκεν έκ τω..,.

άνοcτοcροcχθέντων έγκοcτων οcύτης των Βεεμώθ. 
«Ό Λευϊάθαν ητο ο μέγας οψις της fJοcλοcσσης. 
«Ό Βεεμωθ ητο ο Χερούβ μεθ' ύπερμεγέθων κεράτων.)> 
- 'Εκ τούτου ο 8ιΙΧbολος ήμων .
«Άλλα μετ' ού πολU Ο Λεuϊάθαν οϋτω πως 1�περεπ'λ'f)pωσε τ��ν

θάλοcσσαν, ί:>στε 'Τά ϋ8ατα άγνοοϋντοc ποϋ νά: καταφύγωσιν, έπεκα
λέσθησαν τόν Έλωι'f'·· 

((Ή γη άφ' έτέροu έ8εινοπΙΧθει σφό8ροc, σuντετρψf'·ένη ύπό τούς 
πό8οcς τοϋ Βεεμωθ καί ιχπεστεp'ΥΙf',ένη, έ'νεκα αύτcϋ, πάσης χλό-r,ς. 

((Ό Έλωίf', εύσπλαγχνισθείς άφ�ρεσε τόν Λευϊάθοcν ά.πό της θοc
λάσσης και τόν Βεεμώθ άπό της ξ-r.ρiiς. 

((Και ηλισεν οcύτούς rνoc 81ατ'"flρ'Υlθωσι μέχρι του συμποσίου της 
τελευταίας ήμέρας. 

«Τότε οί έκλεκτοί θα φοcγωσι τ·�ν σάρκα τοϋ Λευϊάθαν και τcϋ 
Βεψώθ, ην θά εϋρωσιν ή8ίστ-ι1ν, 8ιότι ο Κύριος 8ιετήργ;σε καί προ'"tl
-τοίμασεν αύτήν. >> 

- Ποϋ ·rι8η ο Βολταίρ, �να γελάσ� 8ι' αύτην τ-rιν ό:λλόΥ.οτον
-rαρίχευσιν, 8ι' αύτόν τον μάγειρον Θιόν, 8ι' αύτην τγ,ν έκ τρομερών 
μομιων έστίασιν ! Σuμφωνοϋι-ι.εν, κοcτ' ricρχήν, μετ' αύτοϋ, οτι αί ραb
bινικαί άλλ ηγορίαι κακώς ένίοτε ήχ οϋσιν είς την γαλλικην καλαι
σθησία:ν καί είς το λεπτοφυές άνθος της φιλολογικης. λεπτότ'"f)τος, 



&τινα τότε δεν ήδύναντο ο•;τε 'IX γνωpίσωσι 0 11τε να προίδωσι. Ά .. λλα 
,, τί θα εϊπωσιν οί γϊλωντες, αν έν τιϊ> f',ύθ<ι> τοu Λευϊάθαν και Βεψώθ 

ύποδεικνύωσι κάί όιποδεικνύ;uσι τήν λύσιν τoij αίνίγι.ι.ατος του κακοϋ ; 
Τί θοc iπήντων, &.ν τοίς ελεγον π. χ. : Ό διάbολος τοϋ χριστιανι
σv.οϋ παρίστ-ι1σι τας τυφλά.ς ύπεpbολιχς ,rης κτηνώδους ίσχύος, άλλ' 
ή φύσις διατηρεϊ και συνέχε� τ·ην tσορροπίαν· και αύτα τα τερατώδη 
πράγv-ατα εχοuσι τόν λόγον του είναι, χρησψεύοντα ·κατα το μαλλον 
1n ·ηττον πpός διατήρησιν της π:χγκοσμlου άpfΙ-Ονlας. Μή ψοbησθε 
λοιπόν τά ψαντάσμα--:-α, παν δ,τι τυγχάνει υπερθεν του άνθρ&)ΠΟυ 
δέον 'ΙΙΧ -� ώραϊον, ύπέρτερον αύτου· κάτωθεν αύτοϋ vποί:ρχει τό ζιj>ον· 
τό δε ζωον, ΟG(ι> ύπερμέγεθες καν τυγχάηι, δέον να -� τό βοήθ·ιψα 
?ή ή τροφή του ιzνθρώπου Ι Παιδlα ψο<pοδε'rι, f'•'fl <pοbεϊσθε λοιπόν 
πλέον μ·r,πως ο διάbολος σα'ς καταbpοχθ·r,σ·{) ! Έστέ &νδρες καί τό-rε 
σεις θα ψάγητε, θοc καταστpεψ·()τε τr;ν δ'ιrχbολον, διότι ο διάbολος, 
δηλ. τό πνεϋv.α τοϋ παραλογισμοϋ και της άψροσύνης, δεν δύναται 
ν' άνέλθ� ,;ψηλότερα του ζ&)Ου. 'Ιδού τί πρέπει να έννο-ήσωμεν διά 
τ-Ϊ)ς τελευταίας κ.αgbαλιι;τικ.η� του Λευϊάθαν κ.αί Βεψώθ έστιcr.σεως.» 

/ 

(Έπεται σuνέχειοc) 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ Η ΠΝΕΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Ύ'-πό τον α.νω τ(τλον εγραψεν ό «Βολταίρ» τ� 6 'Ιουνίου 1890 το 
έ-πόμενον α.ρθρον, ύ-πό -πολλων οcλλων έψιψ.εpίSων άναyραφέν. 

Ή ά.νακάλυψις του κ. Butschli HeidelJ)erg-ής ή ά.ντήχ.ησις Sιε
τέλεσεν ύπέρμετpος -πρό τινων μηνων-i.λησv.ονήθη σήμερον καθολοκλη
ρίαν. ΟύSείς έν Γαλλίqc-ενθα ό ίατρός L. Lucas ά.νεκ.άλυψεν ώσαύ-

. τως την ζωσαν ύλην-έ-πανέλαbεν αύτόν τόν πeριπαθ·ιi πειραv.ατισμόν 
της δημιουργίας της ζωfίς. Ή πνεψατολοyία, ώς καί τότε έyράψα
f'·εν, &φαίνετο θανασίμως τρωθείσα Sιά. ροπάλου. Καί 0 11.ως ούSe:ν τοι
ουνον συνέbη · φαίνεται 11.ά.λιι;τα οτι αϋτη ύπ,έρποτe άκ.ι.ι.ά.ζει σ+ιι.ι.eρον : 
βιbλία τινά έπιστημονικ.ά γeνναίως κ.αί ά.ντιSραστικ.ως έπέSρασαν κατά 
του ύλισv.ου. 

Ό χ. Ναbίλλ, f-',έλος του 'Ινστιτούτου f-'-ΙΧς, συνέyραψeν -�aη, ύπό 
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τον τίτλον <cΉ Νεωτέρα Φuσιχ:ή)), βι�λίον, 3ι' ου κατα3εικνύει οτι οί 
μεγάλοι οcρχ.α'ϊοι μαθ·,ψ.ατικοί ώς καί οί μεγάλοι φυσικοί ησαν πνεuμα
τολόγοι πεπεισμένοι 3ιά του όρθοu λόγου, και οτι παρε3έχ_οντο το οcνε
ξάρτητον της ϋλης καί του πνεύι.ι.ατος, της ούσίας και της 3υνάμεως ... 
χωρεί 3ε πολύ προσωτέρω ετι, πειρώμενος 3ιiχ. πολλων παρα3ειγμάτων 
να 3ικαιολοyήσ"!Ι οτι ή είς το υπέρτατον "Ον πίστις προήγαγε τiχ.ς οcνα-
καλύψεις των σοφων Κεπλέρου, Νεύτωνος, Γαλιλαίου .. ..... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ή σειρά. ομως κυρίως των φuσικων έπιστημων i.πι�ε�αιοί την όρμήν 

του πνεύματος προς το τοιά3ε η τοιά3ε σύστηι.ι.α. Ό φυσιολόγος παρατηρεί 
ι.ι.εταμορφώσεις, οcνωμαλίας, τερατω3ίας: παρατηρεί οτι οί ι.ι.αθηι.ι.ατικοί 
και οcναπό3ραστοι νόι.ι.οι 3έν εφαρμόζονται έπί του παρ' αύτοG ι.ι-ελετω
μένου κόσμου. Αί οcταξίαι αύται τον i.κπλήττουσι· λέγει 3έ καθ' έοcυ
τόν : ϊσως ό κόσι.ι.ος να fl·'Y1 -� κανονισμένος ο-πως τον υποθέτουν. Ό ία
τρος γινώσχ.ει οτι, έν 3υσίν ώρισv.έναις και όμοίαις περιστάσεσι, φάρι.ι.α
κόν τι auνατον να έπενεργήσ"Q κατά. την ι.ι,έν' ί'σω; a' οχ_ι κατόι την 
3έ. 'Εκ τούτου ή ίaέα του ι.ι,οιραίου, του οc3υσωπήτου πεπρωv.ένου, 
3εσπόζοντος πάντων 3ιiχ. τούς μέν, ή ί3έα της υπερ�ολαης οcρv-ί)σεως 
3ιiχ. τούς 3έ. Περίεργος 3έ τυγχάνει ή χ_αρακτηριστικη στατιστιχ.η των 
νεωτέρων φυσιολόγων, των πνευι.ι.οcτολόγων καί των υλισ:των. Φαίνεται 
μεν οτι 3εσπόζουσιν οί τελευταίοι, οcλλ' οv.ως 3υνάμεθα ν' ά.νοcγράψω
ι.ι-εν αύτόις τας λέξεις του 11,εγάλου ι.ι,ας Παστέρ: Εvρηκα τόv Θεόυ- 8V 
τφ ακρφ τού μικροσκοπίου μου. >> Οί μεταπλαστικοί (;) (transfor
mistes) 3ια των έπι3εξίων καί γονίι.ι.ων υποθέσεών των παρέσυραν τους 
φυσαούς, καί έπει3ή 3ί3ουσιν-ά.μελητί-την i.ξήγησιν άπάντων, προή
yαγον τον ύλισv.όν. 'Ύ'πά.ρχουσιν όμως lτεροι εξοχ_οι ά.ντι3ραστικοί, ο!οι 
ό Η. Lacaze, ό Duthiers, ό de Zuatrefages, ό Η. Fabre .... . 

'Εκ.τος τούτου υφίσταται ή3η ι.ι-εγάλη τις σχολή, ύπάρχουσι πλεί
στοι νέοι λόγιοι οcφωσιωv.ένοι είς την σπου3ην τ.ων ψυχ_ολογικων φαινο
ι.ι-ένων καί των οcποκρύψων έπιστηι.ι.ων. 'Έχομεν την « Έταιρίαν των 
ψuχολογικων έρευνων » 11-ετiχ. των Ch. Richet, Taine, Ribot, de 
Rochas, κλπ. έν Γαλλίq; , των Κρούξ, Βά.λφοuρ, Stewart, κ.λπ. έν 
Άγγλί({- . Αϋτη οcναζητεί το ψυσικύν έν τφ ύπερψυσικφ, την ύλοποίη-
6ιv τώv πvεvμάτωv ! ... 

Άλλα 3έν θεωροuσι χαί τούτ:οις ώς διατεταραγμέvονς τόv vovv ! 
Τοσάκις εγραψαν καί έπανέγραψαν οτι αί φάλαγγες των πνευι.ι.ατιστων 

ι 
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ίSίως συνίστανται έκ πλάνων καl πλανωμένων, ωστε κατήντησαν να τό 
,., " πιστεύουν ! Ό11.ολογι7> εί'λικρινως οτι τοιαυται ά.π'λοϊκαl άποφάνσεις 

ούSeμίαν αϊσθησιν προξενουσιν είς έμέ. Γεγονότα θέλω, πράγματα άπαι
τω να με πείσωσι. Ένταuθα Sε άνεγείρεται το βάvαυυοv γεγονός: των 
τριάκοvτα πεvτε έκατομ,μ,υρίωv πνεurι.ατιστων πάυηg τάξεως έν τφ 
κόσμ<�>. Τουτο τρέλλα εiνε ; . . . . άλλα τότε ·ίι τρέλλα αυτη θα � 
'λίαν κολλητική, οχι . .. συνήθης ! Αύτη i5μως ή τρέλλα κέκτηται αύτό 
το ίSιάζον, οτι Sη'λ. ο{ εlλικριvώg σπουδάζοvτεg α'iιτήv, οπωgτηv έκ
μηδεvίυωυι, καταλήγουυιv έv τέλει vά τήv υυμ,μ,ερίζωvται, ώς ό 
Κρούξ, κλπ. Γινώσκω καλως οτι Sιαbεbαιουται έν τ� ίατριχ.� οτι πρό
σωπόν τι, Sιασκεπτόμενον κανονικως έπl παντός ό['λ'λοu πράγματος, aύ
ναται να άνοηταίν� είς εν ώριψ.ένον πρα.γ11-α, την χίμαιράν του (ma
rotte ). Άλλ' ή αύτη χίμαιρα aια. τοσαυτα πρόσωπα! Πρέπει να 
όμο'λογήσωv.εν οτι τουτο πλέον καθίσταται τού'λά.χιστον γελοιον ! ... )) 

Μεταξύ των περί ψυχολογίας γραφόντων συντακτων του ((Φιγαρω)) 
Ι κ. κ. Em. Goudeau, Μ. Barres, G. Guiches, Em. Gautier κλπ. 

σuγκαταριθμείται ηSη καl ό Jules Case οστις έν κuρί<J> ό[ρθρ<�> την 16 
Σεπτeμbpίοu 1890 εγραψε προς τοίς ΙΧλλοις περί Πνεuματ-ισμου, καl 
τα έξης : 

« 'Εντός τεσσαρακονταετίας ένεστερνίσθησαν τον Πνευματισμόν εϊκο
σιν έκατομμύρια aιανοιων. Καθεκάστην aιαγκωνίζομεν ό[νaρας νοuνεχε
στάτοuς, ψι'λοσοφουντας έν τ� πράξει, βιοιι.ηχάνοuς, aιοικητάς, σο
ψούς. Είναι πνεuι.ι.ατισταί ! Συνοrι.ι'λουσι ι.ι,ετα των πνευμάτων Sια της 
μο'λubSίSος ά.να χ.ειρας. Το συμbεbηκος τουτο, έπιρρωνύ11.ενον ύπό το
σούτοu ά.ριθv.ου, προκαλεί τήν προσοχήν· τοσουτο π'ληθος, εχ.ον μίαν 
καί την αύτήν aοξασίαν, lνα καl τον αύτόν πόθον, προκαλεί έπιbά.'λ'λοu
σαν έντύπωσιν . ... 'Εν Παρισίοις, έν αύτοίς τοίς άπίστοις Παρισίοις, τ� 
πατρίSι του Βο'λταίp, του Gavroche, άριθμουνται έκατον χ.ι'λιάSες 
όπαSων έκ της πεφωτισμένης κλάσεως .. , )) 
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ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ θΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Ή 'Επιστήμη και ή Θρ�σκείοι τυγχάνουσιν οι 3ύο 11-οχλοί τη; οιν
θρωπίνγ,ς 3ιανοίας : ή μεν άνακαλύπτει τους νόμους του ύλικου κόσι-ι.ου, 
ή 3' έτέροι τους νό11.ους του ήθικ.ου κόσ11.ου. Άη' έ-πει3η και ο{ μ,εv 
και α{ δ'ε εκ της αύτης αρχi'jς-ητις εl1ιε δ Θεός-προέρχουται, 3εν 
εΙνε 3υνοιτόν ν' άντίκειντοιι, ν' άντιψάσκωσι · &ν 3ε τυχ ον -παροιτηρε'i
ται α.ρνησί.ς τις της μεν -πρός την 3έ, τότε ή μία θα λοιvθάvεται τό 3' 
όρθόν θά. εϋρηται έν τij έτέρqc, 3ιότι ό Θεός 3εν είναι 3υνατόν νά. θέλ� 
την καταστροφηv του ί3ίου αύτου εργου. Τό άσυμbίbαστον, οπερ νο
fl·ίζουσιν οτι -παρατηρουσι μεταξυ αύτων των τάξεων των ί3εων, -προ
έρχεται έκ της έλαττω11.ατικης -παρατηρήσεως καί έκ της υπεράγαν 
έκατέρωθεν ά-ποκλείσεως και ά-ποκλειστικότητος. 'Εκ τούτου ή σύγκρου
σις, έξ ης έγεννήθησαν ή ά-πιστία καί ό ψανατισ11.ός. 

Άη' έ-πέστη ή ωρα, καθ"ην τά. �ι3άγματα του 1. Χριστου 3έον 
νά. συμ-πληρωθωσιν έρρωμενέσηρον, καθ 'ην τό σκοπίμως έ-πιρριψθέ.ν έ-πι
κάλυ11.μα έ-πί τινων 11-ερων αύτου του 3ι3άγ11-ατος 3έον νά. άρθij, καθ' ·�ν 
ή έπιστήμη, /J·ΎJ τυγχάνουσα ά-ποκλειστικως ύλιστική, 3έον νά. λά:b� ύπ' 
aψει και τό ήθικόν στοιχ ε'ϊον' καθ. ην ή Θρ�σκεία θα -παύσ� -παρα
γνωρίζουσα τους όργανικους καί άv.εταbλήτους νόμους της ϋλης· οvτω 
3έ πως αί 3ύο αύται 3υνά:11.εις άλληλεπιστηριζόμεναι καί ό f-'.ονοουσαι θά. 
συνυποστηρίζωνται. Ή Θρ�σκεία τότε, fl·η 3ιαψευ3οv.ένη ύπό της έ�ι-. 
στήμης, θ' ά-ποχ.τήσ� ά3ιάσειστον ίσχύν, 3ιότι θά. συμψωνij προς τό λο
γικόν καί 3εν θά. τij άντιτείνωσι την άνανταγώνιστον λογικ·ην των πραγ
μάτων. 

Ή Έπιστήv.η καί ή Θρ�σκεία 3εν ή3υνήθησαν να συνεννοηθωσι μέχρι 
του3ε, 3ιότι, έκά:στης αύτων έπεΕ:ηγούσης τα πράγματα κατά. την 
ί3ίαν αύτης οcποκλειστικην εποψιν, έπήρχετο οcμοιbαία 3ια11.άχη. 'Έ3ει 
κα.τι α.λλο νά. πληρώσ� τό 3ιαχωρίζον αύτας κενόν, ε3ει 3ιά:μεσόν τι 
να τας -προσεγγίσ� · αύτό τό 3ιάμεσον εΙvε ή γνωσις των νό11.ων των 
3ιεπόντων τόν ήθικόv κόσμον, ώς και ή γνωσις των σχέσεων α,';των 

προς τον ένσώματον κόσ11.ον, νόμων έπίσης οcμεταbλήτων ώς οί 3ιέπο·ι
τε; την κίνησιν -.ων οcστέρων χαί την ϋπαρξιν των aντων, Των σχέ
σεων αύτων βεbαιωθεισων 3ια της έμπειρίας, έγένε-.ο ψως νέον : ή πί_ 
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στις ά.πετάθη προς· το λογικόν, το λογικόν 3εν εύρέ τι το παράλογον έν 
τ� πίστει, χα! οϋτω ό ύλισμός ήττήθη. 

Άη' ύπάρχ.ουσιν, έν τούτοις, ώς καί είς παν αλλο πραγμα, άνθρω
ποι ύστερουντες, μέχ.ρις 06 παρασυρθωσιν ύπό της γενικης κινήσεως, 
της κατασυντριbούσης τοuς ά.νθισταμένους. 'Ηθική τις άναιι.όρφωσις 
τελείται ·η3η καλλιεργουσα τά. πνεύματα ... Εύχ.ερες νά. προί3"!) τις 
τά.; συνεπείας της ά.ναιι.ορφώσεως ταύτης, ητις θά. έπιφέρ"!) είς τας κοι• 
νωνικας σχ.έ.σεις ά.ναποφεύκτους ιι,εταbολας είς &ς ού3είς θα Sυνηθ� ν' 
ά.ντιστ�, 3ιότι τυγχ.άνουσιν αύται έν ταίς βουλαϊς του 'Υψίστου, 
καθά. ά.πορρέουσαι έκ του νόμου της προό3ου, ·ί\τις καί αϋτη τυγχ.άνει 
νόμος του Θεου. 

(Allan Kardec - ψευ3ώνυμον του έν Γαλλίqc t3ρυτου 
της 3ι3ασκαλίας του Πνευματισμου). 

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Ι «Μία των σπου�αιοτάτων χ.αί ιι,υσ-τηριω�εστάτων άναχ.αλύψεων 

• 

τ'ί)ς έποχ. ης 11,ας τυγχ. άνει άναv.ψιbό'λως ή μεταλλο{tεραπεία, ·ί\τοι ή 
θεραπεία έ νίων άσθενειων �ιά τ-ϊ,ς έπιθέσεως μετάλλου τινος έπί τοϋ 
σ�ψατος των άσθενων χ.αί �ιά τ--Ϊ)ς άπορροφ-iJσεως μά'λιστα ιι.ορίων 
μεταλλιχ.ων. 

Ή άνακαλυψις αϋτη aψείλεται εi.ς τό έξόχ.ως φιλσσοφι;ι.όν πνευμα 
του �ι�άκτορος Burq.

Παρατηρήσας ό �r,χ.τωρ ι;υτος οτι γυν-ί) τις 11,αγν-nτιζοιι.i. νη παρ' 
αύτου �σθάνετο πόνο, εi.ς τ·r,ν χ.ειρα οτε έχ.ράτει -ί� έ'στρεψε τόν χ.άλ
χ.ινον στροφέα (το κομβίου) του κλείθρου θύρας τινός -�ν έ�ει ν' άνοι
γοκλείσ�, συνεπέρανεν οτι ό χαλκός έπι�ρ� έτ.ί του όργανισμου 
προσώπων τινων. 

Μαγνητίσας την γυναιχ.α ό �όχ.τωρ Burq την 11ρώτησε �ιατί οη 
έ'στρεφε -:-όν στροφέα τ·Ϊ)ς θύρας έκράτει α.ύτόν �ιΙΧ του χ.ρα.σπέ�ου 
του έν�ύματός της. 

- Διότι ή έπαψη του χαλκου 11,έ προξενει πόνον, ά-πεκρίθη αϋτη,
τό �έ ϋφασμα του φορέματος /l·d προφυλάττει άπ' αύτόν . 
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- Και ομως, έπανέλαbεν ο J18άκτωρ, φέρεις είς τον λαιμον άρ
γυροϋν κοσμ'1)μα· αύτο 8έν σέ ένοχλεί. 

- Διαφέρει το πραγμα, άνταπήντ'1)σεν ή μαγν'1)τισθείσα· ο αργυ
ρος άντι νά με βλάπτ"{), άπεναντίας v,έ ώψελεί είς τήν ύγείαν. 

Ό Jι8άκ.τωρ έμελέτησεν έμbριθως αύτούς τούς λόγους κ.αι έσκέψθ'11 
μήτοι τα μέταλλα ένέχωσι θεραπευτικ.ην έπενέργειαν. Τόν συ'λλο:... 

, \\ λ \ ' \ λ ' ' Ρ Ρ , γισμον του, rι ΊΊ • τ·ην επιστημοvικηv φι οοοφια,v του επεΌεΌαιωσαν 
πλείσθ' οσα μετα ταϋτα φοcινόv,ενα καί οϋτω προέbr, είς τήν άνακά
λυψιν και έ8ραίωσιν της μεταλλοθεραπευηκ'i\; μεθό8ου, :;,ν κατ' έπο
πτείοcν έμάν-.ευσεν, ώς ο Κέπλερ τούς νόμους του πριν η έξελέγξ"{) 

τ·ην άλ ήθειαν αύτων. 
Έπί ε'ίκοσι καί πέντε ετ'1) ήρνήθη ή έπίσ'11/Ι·ος έπιστήμr, την έπί 

των άσθενειων έπενέργεια:ν_ των v,ετάλλων μετιχ τινος είρωνικοϋ σκε
πτικισv.οϋ. 'Επί τέλους τά. έπιτευχθέντα άποτε'λέσματα: είς τόσιι� 
μέγαν άριθι.ι,bν &νηλθον &φ' ένός, ,�ια τοιαύτ'1)ς 8' άποτελεσματικό
τ'1)τος κα\ &πο8εικτικ. ης ίσχvος περιεb'λ·ήθ·φαν άφ' έτέροu, ώστε ή 
έπίσ'1)μος έπιστήμ'11 ·Ανα:γκ.άσθ·η ν' άναγνωρίσ"{) τό λάθος τr,ς, παρα
Jεχθεϊσα την ίατρικην των 11,ετάλλων κ.αί βρα:bεvσα:σα τόν 8όκ.τωρα 
Burq, οστις ·ΑJυνήθ'1) οϋτω τέλος πάντων ν' &πολαύ·() έπί τινα έτ'1) 
τήν ύπόλ'1)ψιν και την εϋκλειαν έπί τι� θριάp.b<ιJ του. 

'Επί των νευρικών 8έ πρό πάντων άσθενειων καί τοϋ Jιαbήτου 
έπιτυγχάνει τις Jιιi της ι.ι,εταλλοθεραπείας έκ.πλ·ηκτικιi κ.αί βέbαια 
&ποτελέσμα:τα. 

Ό p.αθ·ητής του 8ιJάκ.τωρ Μορικούρτ προήγαγε τ·ην v,εταλλοθε
ρα:πείαν είς άνώτερον καί εύρvτερον ετι κύκλον. Διαbεbα:ιοϊ οτι ο 
χ α'λκος κ.αταστρέφει τό μικρόβιοv της φ{}ίυεως καί οτι τυγχάνει 
οϋτω προψυλακτικόν κα:ί θεραπευτικ.όν α:ύτ'i\ς της τρομερας άσθενείας. 
Πρίν τοvτου ο Burq εΙχεν άποJείξει οτι α:ύτο τό ι.ι,έτα'λλον είναι 
προφυλακτικόv &πό της χολέρας κοι.ί οτι οί κα:τεργαζόv.ενοι τόν χαλ
κόν 8έν ύπ6κειντοι.ι είς αύτ·ην την κ.εραυνοbόλον άσθένειοcν ..... 

Καί μή πρός βάρος των ύστερούντων έκ. της έπισ·ί�μου έπι
στ·ίJμης, της έπισήμως routiniere.

AcI-IILLE PoINCELOT 

(Έχ της «Religion Univeι·selle» τοϊί Ίουλ. i890). 
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ΤΟ ΕΛΙΞΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

(χπο ;J"ULES J.iERMINA) 

Τ ρεϊς μ ηνες ηδη παρηλθ?ν άψ' ης, ύπο6αλων την θέσιν μου, 
περιε6λ ήθην τέλος πάντων τον βαθμον του όιόάκτορος, οπερ ητο 

το ψ.ιλόόοςον μέλημα της νεότητός μQu. Μεθ' ό-r:οίας χαρας είχον 
&ναγγείλει τοϋτο είς τον καλόν μου πατέρα, μεθ' όποίας συγκι
νήσεως είχον άποσψραγίσει την έπιστολήν του, την περικλείοu
σαν, συν τe,ϊc; θερμοϊς αύτοϋ σuγχαρητηρ(οις, έπιταγήν εκ πεν't'α
κοσίων ψραγκων, όι' ών Οα ήοuvάμ ηv νά. έγκχταστω είς Παρι
σίοuς 1 

Ίατρος έν Παρισίοις I χαί είκοσιεπτά. έτων ! Πρέπει τις νά 
όιέλθ� αύτων των όνειροπολ ημά't'ων, ί'να κατανοήσ� την τοιαύ
't'ην μου τότε εύχαρίστησιν. Έτιμώμ ην ύπο των κα,�ηγητων, 
είχον ύποστη έξετάσέις είς ύπέρμετρον βαθμον έπιτuχεϊς, είχον 
άποχτήσει ψίλοuς τιvας είλtχρινεϊς το μέλλον &ρα δεν επρεπε νά 
μοι ψαίνεται &κτινο66λον ; 

Ναί μεν τά εσοοά μου ήσαν πράγματι ελάχιστα· εγίνωσκοv 
δτι ό πατήρ μου, γεωργος είς Σάρτην, είχεν ύπο6ληθη ε(ς με
γάλην θuσίαν δια. της &ποστολης της &νω μικρας χρηματικης 
ποσότητος καί οτι ώψειλον 't'οϋ λοιποϋ να έλπ(ζω είς εμαuτον 
μόνον- άλλ' είχον έμπιστοσύνην είς έμαuτόν, είς την άγάπην μου 
προς την εργασίαν, είc; την έπιστήμ,ηr, ητις καθίστα't'αι επιει
κής προς τον άγαπωντα αύτην εtλικρινως. 

'Α πεψάσισα λοιπόν νά είσέλΟω είς το πρακτιχον στάδιον της 
ίατριχης μέχρις οό όιορισθϊv καθηγητής του Πανεπισ't'ημ(οu, οπερ 
ητο ό πόθος μου. Ήμ-ην εuρωστος, ημην σώψρων· έν σuνόλψ 
8ιετέλουν ύπο οροuς έξαιρέτους, ηοη δε άναγvωρίζω τουτο ετι 
μαλλον, προ6ας νυν ε-τι προΙΙ"ωτέρω της τότε προθέσεώς μου. 

Θα προεκάλοuν μομψην επί όιαθρύψει αν άνέγραψον την σκλ η
ραγωγίαν των πρώτων έτωv, &τινα ποθω ϊσως ενίοτε, αύτων των
έτων της νεότητος, οτε ό ά:πλοϋς &ρτος, μεθ' ϋ8ατος μόνον, ψα(-
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νεται τόσψ γλυκύς. Τ έλeις 1:άvτωv έπέτuχοv κατ' άρχάς κατοι-
, f Ι , , ' ' ' θ χιαv προσψοροv, χαρις εις αuτοuς τους περιποιητικοuς προμη ευ-

τάς - - ους άποκαλοuσί τιvες, οξuχόλως, πιστωτάς - οίτιvες 
έψάvησαν, τ� άληθείq., οί έvοικιασταί των κεψαλαίωv (διότι είς 
-rov μη εχοντα κεψάλαια είvε άνάγκη θαvάσιμος vά τψ παρασχε
·θωσι τeιιαuτα), χάρις ε1.ς αύτούς, λέγω, έπρομηθεύθηv καθαρά
, , ,, λ ) '1' 'θ , ι 

( ,, , , " αρκοuvτως επιπ α, c.νεοu·ηv ανετως, χα , αν χατεψεuγον εις χα-
ποιαν οίχ.eινομίαν έπί της τροψης, τοuτό ούδείς το παρετήρει, κα
θότι είχον καλ'ον το έξωτερικον χ.αί ύγεια την ψuσιογvωμίαν. 

Δεν θέλω νά εί'πω οτι εΊχον άψθον(αν πελατών : ύπήκοuον 
ομως θρησκεuτικως είς τάς έκοuσίως μου ειδοποιήσεις, ας εlχον 
αναγράψει εν τε τ·� σuνειδήσει μου καί συνάμα έπί -της χαλχ.ης 
-.τλακος της άνηρτημέvης &vωθεv -της αύλείοu θύρας : « Διδάκτωρ 
-ία-τρός- επισκέψεις άπο -τάς 2-5 ιι. -Το χαλον μέτρον, βλέπετε.

Ούδόλως διεταρασσόμ ην είς τας εργασlας μου χαί ΎΊόuvάμ ψ,
Ι,} 

-αν ·ηθελοv, vά παραt)αίvω ενίοτε "':ΎJV επί της πλακάς άvαγεγραμ-
,μέvην είδοποίησίv μου, άλλ' έσεt)όμ ην τόv δοθέντα λόγον 1-1.ou·
.έκτος τούτου - γιά ίδέτε ! - άν ηρχετο πελάτης τις χ.ατά την
απουσίαv μου! Έδuσκολεuόμην μάλιστα vά έξ::λθω Κ(.(t πρό ":ων
.εξ άκόμη, ίtαί τότε δε πάλιν, μετά τι ταχυ χαί λιτοv γεuμα,
.εσπεuοον να επανέλθω οϊχοι, εκ ψό6ου πάντοτε μήπως &ψιvον νά

"' � Ι I Ι μου οιαψuγ"!) περιστασις τις.
Περι.ττeιν νά εϊπω οτι δλοuς τους έν τ� οίκίq. έπεσκεπτόμην ώς 

·ψίλος. 
'Εσπέραν τινά του Σεπτεμ6ρίοu είχον άνάψει ένωpίΙt"ερα το 

ψως και είργαζ6μηv σuντόvως, οvειροπολων την ήμέραν καθ' '�ν 
<θά ήδυνάμ ην ν' άναπτύξω τάς ιδέας καί -τάς θεωρίας μου άπο 
του ίίψοuς της καθέδρας, οτε αϊψνης άπεσπάσθην της ψuχικης 
γαλήνης μου ύπο του σψοδροu ·ηχοu ":Ου κώδωνος. 

Ά νατιναχθείς έκ της εδρας εσπεug-α καί ·ηνοιξα την θύραν 
κρατών ύψηλά τον λαμπτηρα διά νά παρατηρήσω το πρόσωπον 
-του επισκέπτου.

�Ητο κuρ{α μελανείμων, ης τeι έξωτεριχ.ον δεν παρίσ-τα χαρα-



63 

κτηρα: ρομαντικόν, ώς ήδύνα:τό τις νά ύποθέσ"!)' χαρακτηριστικά 
κοινά, ηλικία τεσσαράκοντα έτων, είιτραψία. �Εκλαιε· εσπεuσα 
νά την είσαγάγω είς το σποvδαστ'ήριόr μοv καί μετά τινος άόο
λεσχίαςJ νά τεθώ δλως ύπο τάς διαταγάς της. 

'Αλλά παρετήρψα άμέσως δτι το πτωχον πλάσμα ητο είς 
τοιαύτην κατάστασιν σuγκινήσεως καί, έκτος τούτοu, μετα το
σαύτης σποuδης ε!χεν άνα6η τά πατώματα, ωστε τ� Υ)'':Ο άδύ
νατον νά αρθρώσΊJ λέςιν. 

Δεν ημην άκόμη άρκετά. άρχαϊος πρακτικός ώστε νά. μη σu
νεπάθοuν προς τάς άνθρωπίνοuς άδuναμίας ένόμισα καθηκόν μοu 
νά τt1 προσψέρω εν ποτήριον υόατος - μετά. ζαχάρεως, παρακαλώ
- τότε δε αϋτη έψιθύρισε :

- Κύριε, σας παρακαλώ, έλιχτε, έλατε γλήγωρα . .. Το
τέκνον μοu ... 

Λυγμος της εκοψε την ψωνήν. 'Αλλσ. μήπως ητο άνάγκη νά 
εί'πΊJ περισσότερα ; Εtχε την άνάγκην τοD ύπουργήματός μου ... 
καί δι' εν παιόίον ! ..  

Πάντοτε έλάτρευσα αίιτά. τ� μικρά. παιόία· μία όε των άλ
γεινοτέρων θλίψεών μου ητο όσάχ.ις παρά τινι λίκνψ "Qσθανόμην 
έμαυτον άνίσχυρον, άμαθη ! 'Ώ I ή μηνιγγίτις ! όποίος έχθρός! ... 

- Είς τάς διαταγάς σας, έψώνησα. Κατοικείτε μακράν ;
•οχι, οχι ! Είς την γειτονιχην οίκίαν ... Συγχωρήσατέ μοι

όιότι ·ηλθον έδω· άλλ' ίσα ίσα τόσψ πλησίον ήτο ... 
Δεν μου έπέρασεν άπο την ίόέαν νά. �εωρήσω ώς προσ6ολην 

αίιτην τ�ν ... άνωψελη αί'τησιν της σuγγνώμης έ6ε6αίωσα έκ 
νέου δτι ημην ετοιμος νά την άκολουθήσω χ.αί έξήλθομεν. 

Καθ' όόον την ήρώτησα περί τοD παιόίου. 'Εκ ποίας άσθενείας 
π.ροσε6λ ήθη ; Πρeι πόσου χρόνου ; 

- Άποθνήσκει, Κύριε! Είνε κόρη, η�ις προ εξ μηνών ήτο
τόσω δροσερά, τό�ΊJ ύγειής, τόσψ ώραία ! .. 

- Ποίας ήλικίας ;
- Δέκα έτών. Είμαι χήρα ... ζω μόνη μετά της θυγατρός

μου. Με κανένα δεν εχομεν σχέσε�ς είμη μετά τοD κ. Βενσάν ... 
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- Κυρίου Βενσάν;
Ή δυστυχής γυνή ένόμισεν οτι άνεκά.λuψεν έν τφ τόνψ μοu

άόίχως βέ6α.ι:-πρόθεσιν ύποψια.στικήν- όιότι προσέθηκε ζωηρώς: 
- 'Ώ ! είς γέρων, Κύριε, έξήχοντα. ... 'ίσως έtιδομήκοντ':(

έτων . . . άλλα. τόσψ άγα.θος κα.ί τόσψ άγα.π� την Πα.uλίνα.ν 
μου! ... 

Έψθάσα.μεν είς την οίκία.ν. 'Α νέtιΊJμεν είς το δεύτερον πάτωμα. 
κα.ί είσήλθομεν. Ή κατοικία. ητο κα.θα.ρά, κα.λως όιηuθετημένη. 
Έπεκράτει έν α.ύτ� μεγάλη τάξις. Έκ του έστια.τοpίοu, οπερ 
έχpησίι-1-εuε συνάμα. κα.ί ώς εί'σοδος, είσήλθομεν είς τον θάλα.μον, 
κα.ί. έκεί πα.pετήpησα. έκ πρώτης οψεως εξηπλωμένην έπί μικράς 
κλίνης, πλ ψίον της κλίνης της μ ητpός, έχείνην ·ην ϊιχεν άπο
κ:χλέσε: Πα.uλίνα.ν. 

Πεpίεργον πpαγμα.· ή άσθένεια. κα.ί ό θάνατος θεωρούμενοι είς 
το νοσοκομείον κα.τά την περίοδον της ψοιτητtκης σποuδης δεν 
μας προξενοuσι ούδε το έκα.τοστόν της έπενεpγεία.ς ην σuνα.ισθα.
νόμεθα. παρά το πpοσκεψάλαιον των πρώτων μα.ς άσθενων. 

Ή καρδία μου α.ί'ψνης συνεστάλ η, 'Qlj'θάνθην δ' έμαυτον ώχρ�ά
σαντα.. 

Ή δυστυχής κόρη ητο λευκή· τόσψ δε λευκή, ώστε ένόμιζέ 
τις οτι δεν εχει ούόε στα.γό�α. α.ϊμα.τος έν ταίς ψλεψίν: ύπό τά 
βλέψα.ρα, ό βολtος του όψθα.λμου έψαίνετο άμα.υpός, ύπόψαιος, α.ί 
δε χιίρες εξετείνοντο ίσχναί κα.ί μακpα.ί έπί των έπι6λημάτων 
της κλίνης, &τινα άνεδείκνυον έπιψανέστεpα την ώχρότητα 
αύτων. 

- 'Ένα. κηρίον ! έζήτησα. άμέσως.
Καί προσέκλινον έπί της κλίνης, εξετάζων μετά βαθείας προ

σοχης α.ύτο το δυστυχες πλάσμα, είς ο ό θάνατος επέθηκε τον 
δάκτυλον, ώς σημείον άμετα.χ"λήτοu προσκλήσεως. 'Αναιμία είς 

.. την τελεuταίαν περίοδον. 
'Αλλά ποία. όργα.νικη άλλοίωσις νά παρήγαγεν α.ύτ·ην την 

κατάστασιν ;_ 
'Η μήτηρ, ερωτηθείσα, έπανέλα6ε μετά πλειόνων λεπτομε-

\ ff 
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ρειων, δτι ή θυγάτηρ της είχε �άλλιστα π�οε!; μηνων, lχαιρε πλήρη 
ύγείαν, δλος δ' ό κόσμος έθαύμαζεν αύτο το ζωηρον καί uγιες '&νθος ... 

- Καί νά εί'π1) τις δτι συ;Jέ6η καμμία μετα�ολη είς τον τρό
πον τοu βίου μας ; Ούοεν τοιοuτον. Τρία ετη κατοικοbμεν έδώ. 
Το οίκημα διατελεt καλως άεριζόμενον· βλέπει προς τους κήπους. 
Δεν στέλλω την Παυλίναν ε!ς το σχολείον- ό γείτων κ. 'Βενσάν 
τ� δίοει μαθήματα· εί•Jε δ '  αύτος πολυ ψρόνιμος χαί οέ:ν �ην 
παρα.6ιάζει εις την μελέτην. · 

Τ� άληθείq. έψο6ούμην σχεδον να έγyίσω αύτο το• εbθραστον 
πλάσμα, οδτινος ή τόσψ αtψνήόιος έ!;άντλησις μ' έ!;έπλητ-τε καί 
μοι έψαίνετο συναμα άνεξήγητος. ;Εν τούτοις δε� ήουνciμην ·να 
πεί,,.ω έμαυτον οτι, οεν ύπηρχε μέσον θεραπείας. . 

Βοηθούμενος ύπο της μητρός, έστηθοσκόπησα την νεάνιοά μετά 
πολλης προσοχης, καί έ6ε6αιώθήν - μετά μεγάλης έκπλή!;εως:____:: 
5τι ητο &ριστα οιαπεπλασμένη· η καρδία ητο άνέπαψος- όεν οιi� 
κρινα ούδόλως την χαρακτηριστικην πνοην της άναιμ(ας, ?ύο' 
είς τα ίiγγεϊα τοu τραχήλου. ;-

Οί πνεύμονες ησαν άνέπαψοι και καλως ανεπτυγμένοι· ύπ' 
αύτην την ψθισιιιην ισχνότητα, ή τοu σώματος ζωϊκη συνάρ
θρωσις ητο έξαίρετος. Ούδεν σύμπτωμα Αυμψατισμοu. 

Ή μήτηρ οέ:ν ηtο πτωχή· το ε1σόοημα της άνήρχετο είς Μο 
χιλιάοας ψράγκων. Έκτος τομτου, δ γέρων, περι οδ μοι ώμίλη
σεν, ό Κ: Βενσάν ητο ο1κότροψος χαί έπλήρωνε οαψιλως. 

Δυστυχως, ·ή νεανις οέ:ν εlχtν ύποστη ούοεμίαν τακτίκην θε
ραπείαν· ή μήτηρ δυσπιστοuσα · &τόπως προς i'οtις ιατρούς,'' περιο
ρ{ζετο εις ψάρμακα άνώουνα, σιοηροuχον ί.ίοωρ _:, καρψία έντος 
ψιάλης - τί ξεύρω ; 

Κάί ηοη ημην βιασμένος να όμολογήσω είς �μαυτον οτι Ό:λαι 
μου αί προσπάθείαι, οπ.ως ζωογονήσω αύο:ον τον �1ς · τοιοuτ'όν 
βαθμον έξησθενημένον . οργανισμόν; οέ:ν ηθελον· έπιψέpεί Ό6δε τη/ 
έπί τινας τούλάχιστον ήμέρας παράτασιν της ζωης. · ' · · · 

"flμη� κατά6ε6λημένος, ηττημένός, ά,ναμΘων μετ' άπο9αρ-
pύνσεως εp.πνωσίν τ_ινα, ·ητις δμως δέν μοι επήρχετο.

.. 
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Ή μήτηρ με παρετήρει, σιωπηλή, μαντεύουσα βε�αίως τάς 
άλγεινας Ι.δέας, a,ς έπpόόιόε το πρόσωπόν μου. Δεν έγνώριζον 
άκόμη ν' άποκρύπτω την άόυναμίαν μου ύπο κοινής τίνος και 
πάpηγόρου ψρασεολογίας. Δεν εχω αυτήν την άξίαν, ητις άπαι
τείται ομως εις τον ίατρον εια να έπενεργ� καί έπί του έγκεψάλου 
ώς έπενεργεί έπί των λοι1tων όργάνων. 

Κατ' έκείνην την στιγμήν ήκούσαμεν βήματα εξωθεν. 
- Είνε δ κ. Βενσάν, εlπεν ή μήτηρ.
Ή θύρα ήμιηνοίχθη ήσύχως άλλά, κατα την αυτήν στιγ

μήν, ειόον το σωμα της νεάνιδος ύπεγειρόμενον, την κεψαλήν 
στρεψομένην, τας χείρας τεινούσας 1tpoς το μέρος οπου παρήχθη 
αυτος ό - ά�ε1tαίσθητος σχεδον - θόρυ�ος. 

Ύ 1tεστήριξα το παιδίον- προς μεγάλην μου δ' εκπληξιν �σθάν 
θην ύ1tέpμετρόν τινα άγωνα εις αύτο το άούνατον σωμα, ώς εϊ 
ηθελε να έκψύγ"!) των βραχιόνων μου· ή θύρα έ1tανεκλείσθη ή δε 
νεάνις έ1tανέπεσε νεκρά! .. 

'Έρρηξα τότε ψωνην εκπληκτον &μα και α.1tέλ1tιόα. Αυτος ό 
θάνατος, ό τόσψ ταχύς, &νευ &γωνίας - αυτή ή αlψνιδία ά1tό
σ�εσίς της ζωίκης ψλογc;ς - με κατέπληττε· �σθανόμην εν εί
οος όργης κατα της άδεξίου &.μαθείας μου. Διότι τi'} άληθείt:1, δεν 
ήδυνάμ ην να έννοήσω τίποτε έξ οσων συνέ�ησαν 1tpo των όψθαλ
μων μου· ένόμιζον οτι · διετέλουν ύπο την έπίδρασιν έψιάλτου. 

Ή μήτηρ, άνακραυγάσασα ύπεραλγως, έρρίψθη έπl του δυ
στήνου όίπνου σώματος. Έγω δ' άπεμακρύνθην της κλίνης μη
χανικως, ώσεί τεταραγμένος δια το α.νωψελες της παρουσίας μου, 
ηνοιξα την θύραν και είσηλθον εις το διεστως δωμάτιον. 

Τότε κατα πρωτον είδον τον κ. Βενσάν. 
Ένόεδυμένοι; με άνοικτα χρώματα, εψερεν έπενδύτην 9αιόν, 

σχεδον λευκόν. ·Ήτο μεσαίου αναστήματος, άρκούντως ευτραψής• 
άλλ' ε�θύς έξ άρχης tξεπλάγην έπι τφ οτι ·ή ήλικ/α του έψαί
νετο όυσόιάκριτος. 

Ή κόμη ήτο λευκή, βραχεία, βοσ-τρυχισμένη καί σχηματί
ζουσα τρείς όίκρας έπι του μετώπου και των κροτάψων. · Αλλά 

,1,,,, 
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το πρόσωπον ,._όσφ όpοσερον έψαίνετο, τόσψ pοόόχpουν, οί eιψθαλ
μοί τόσφ ζωηpα όιέλαμπον, ώστε τ·Q άληθείΙf ήρώτων έμαυτον 
α:ν εϊχον ενώπιόν μου γέροντα η μαλλον νέον, δστις, ε νεκα πpo-

r διαθέσεώς τινος όεpματικης - ηττον σπανίας, η δπως γενικως 
πιστεύεται - εσχε την κόμην αχρουν άπο της έψη6ε(ας του. 

Καί δμως ενεθυμούμην καλως οτι ή μήτηρ της θανούσης με 
είχε παραστ:nσει τον κ. Βεν,-αν ώς έ6όομ ηκοντούτιόα. 

'Ίστατο ορθιος τcαρα το παράθυρον, λυπημένος άλλ' οχt, ώς 
μοι έψάνη, καl τόσφ. πολu λυπημένος, ώς ενόμιζον οτι θα τον 
ε6λεπον. 

Προσκλίνας εύγενώς με ήρ ώτησε όια του βλέμματος: 
- Άπέθανε, τψ είπον,

(Έπετα.ι συνέχεια.) 

ΤΙ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ Η ΚΕΦ ΑΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΟΜΟΥΜΕΝΟΥ 

'Υπό τον άνω τlτλον ά:ναγpάψει ΤΟ «Φιγαρω>) των 9 Φεbpovαρlov 
έ. έ. τον έπόμενον πειραv,ατιεψ.όν, ον ύ-ποbάλλομεν είς ΤΎ)V μιλέτ't)ν 
των περl τον ύπνωτισv.ον ά:σχ ο λοvμέ νων. 

«Είς πειραματισv.ος έλ'λειπεν έτι είς τ·ην δ'όξαν τοv vπνωτισμου· 
δ'έν iσκέψθ't)σαν fl·έχρι τουδ'ε νά ύποbάλωσιy (suggestioner) ε'ίς τινα 
ύποκεlμενον τήν ίδ'έαν οτι iκαρατομήθ'tl κα:ί νά δ'·ηλώσ·� -τάς έν 
καιρ<ίJ της καρα-τψήσεως iν-τvπώσεις -τοv. Δια.τl ή Σχολη -τοϋ Νανσύ 
νά μη δ'οκιμάσ� α:ύ-τόν τόν πειραμα:τισv.όν ; 'Εν τυύ-τοις ε-τερός τις 
προ'λα:bων ύπέσΤ'tj τον τοιοϋ-τον πειραμα:τισv.όν, ο δ'ιάσ't)μος δ''f)λ Βέλ
γος ζωγράψος Wiertz, ούτινος τ'Υ}ν fl,ν-ίψ.'t)ν κα:ί -τά έργα: δ'ιε-t't)p'tlσαν 
αί Βρ�ξέ'λλαι έν τ<ίJ Μοvσείφ Wiertz.>> 

· Μετά τό προοlv.ιον τουτο ηϋ αρθρογράφου του «Φιγαρω» Michel
Delises παραχωρουμεν τον λόγον είς ετερον άρθρογpάφον τόν της 
ήμετέρας «ΈφΎΙμερlδ'ος» της 4 Φεbρ., ώς προς τά της λεπτομεροϋς 
άψ'1Ιγ't)σεως του έν λόγφ πέιρα:μα:τισμοϋ. 1 

«'Ο Βιερτς ούτος δ'έν �τό τις fl,ύστις των καλουμένων όcποκρύψων 
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έπιστ'Υ!μων. Ούχί 11.αταlα περιέργεια, άλ'λ' α'ίσθ·ιψ.α συμπαθείας έξη
ψε·ν έν τ?ι καρtίqc· το� άσbεστον πόθον νά ύπεγείρ11 τον πέπλον του 
άγνώστου, τον μαγι�6ν, νοc εi.σδ'ύσ11 εi.ς τά άδ'υτα των άδ'ύτων τοϋ 
μuστ'Υ)ριου, νά 'λάg11 ί3έαν τινά περί τοϋ τl αi.σθχνεται ο καρατομού-

,·,, ' ' t , \ ' , μενος κατα τ'Υ)ν υστατ'Υ)ν στιγv.'Υ)ν εκειν-11ν. 
Άλ'Υ)θεύει οτι ή βιχσανος της έκτελέσεως στιγμήν μόνον δ'ιαρκεϊ ; 

Τί αίσθάνεται ο χατάδ'ιχος χαθ' -�ν ωραν καταπίπτει ή 11-άχαιpα της 
λαψ.'Υ)τόμου κατά -:-ot τραχήλου του ; 

Έρ.ωτήσειι;, τ-αράττουσαι τούς ϋπνους και κατέχe;υσαι το πνευ11.α 
του ζφγpάφου. 

Ό Βιέρτς συνεδ'έετο στενώς 11-ετά του i.ατρου των φυλακών των Βρυ
ξελλών, και άλλου τινος Άσκλ'Υ):,tιάδ'οu, καταγινομένου άπο .τριακον
ταετίας είς τ·�ν μελέτ'Υ)ν του ύπνωτισμου. Ό τ8λεuταιος ούτος συχνά 
πυκνα ύ,yν�ηζε ,τ�ν ζωγράφον, τον οποϊον και εϋρισκε καταλλ'Υ!λό
τατον δ'ι' ύπνωτικά πειράματα. 

Τ?ι συγκαταθέσει του i.ατρου των φυλακών, ο Βιέρτς κατώρθωσε 
νά κρuφθ?ι μετά τοϋ έτέρου ίατρου, του φίλου του, ύποκάτω τ'iΊς λαι
μ'Υlτόμου1 q:?Ι-,pιbψς ,πλ·11·�.,ίον εi.ς το καλάθι, έντος του οποίου θά:έ'πι
πτεν ή κεφ�λ� ·του χα�αδ'lκου. 

Διά να έχτελέσ11 οσον το δ'υνοcτον χποτελεσv.ατικι�τερον τον ρόλον 
τρυ .\ Βι�ετς, ήμέρας τινάς προ. της έκτε�έσεως έκοψ.ήθ'Υ) κατ' έπανά
'λ,Υ)ψιν. τ?ν Cπνον του ύπνω-:ισμου δ'ιά τη_ς θελ·ήσεως του άνω p'Υlθέντος 
Άσκλ·11πιάδ'ου, οστις οϋτω vπέβαλεv είς τον ύπνωτισμένον νά συν-. 
ταυτίσ11 Ύο έγι� του .. 11,ετά του έγώ άλλων άνθρώπων, νά είσδ'�σ11 
έν,τος των, ψυχ�ν τωy, να &:ναγ�ώσ11 11.έσα εi.ς τάς σκέψεις των, νά 
εiσχ(ι)pή�11 . εi.ς τάς'συνειδ'ήσεις τ�ν, χ:χί νά αίσθα νθ?ι τά αi.σθήμα-
τά των . 

. 'Ο _Βιέρτς συνέμορφώθ'Υ) έξαιρέτως προς τά &παιτούμενα, χαί έξε
τέλεσε το :μέρος του καθώς έ'πρεπε. 

_Κατά την ήμέραν τ'r,ς έκτελέσεως, δ'έκα λεπτά προ της άφίξεως 
το� �αταδ'l�ου, ο Βιέρτς, ο ίατρός, χχί δ'ύο άλλοι μάρτυρες, έ-.όπο
θε::r!)θησοcν π�ρά τον κάλιχθον της λαιμ'Υ)τόμου, είς "ρόπον ωστε το

π'�ρ_ισ't'άfl.ενον κοινόν νά 1-'·ή ύποπτεύ11 τήν παρουσlαν των. '.Ο ίατρος 
άπ�χοίμισε τον ζωγρiφο�, έ'πειτα 3έ μετεbίbασεν έντός αύτου το 
έγώ του χοιτ�8ίκου, έ�ι�ά�σων είς τόν ζωγράφον νά άκολουθήσ11 
ολας,τάς σκέ*εις ,τοϋ καρ�τομουμέ_νου, νά δ'οκιμάσ11 ολαι; τάς έντυ- Ί 
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πώσεις του, χ.αί vά έχ.φράσ� μεγαλοφώνως τούς στοχασμούς οι οποίοι 
&ά τον χ.ικτε'ίχ ον καθ' ην στιγμην ή μάχαιροc ηγγιζε τόv τράχ·rιλόν 
του. Καί τελευτα'ίον έπέταξεν αύτιj> οπως μετά την είς τόν χ.άλαθον 
πτωσιν. τ'ίi_; κεφαλ'ίiς, κάμ� των &8uvάτων τά ά8'ύνατοc 8ιά νά είσ
χωρήσ� μέσοc είς τό κεφάλι έκε'ίνο χ.αί άνικ;λύσ� τ�ς τελευταίας σχ.έ
ψεις του, καί συλλάb� τά; τελευταίας έχ.λάfΙ.ψεις τ'i'ις �gενν•ψ.έν-rις 
λυχνίας. 

Καί οϋτω έγ.ένετο. Ό. Βιέρτς. ύπήκpυσεν εύπ-ειθέστατα είς τ6ν 
ύπνωτιστ·�ν. 

Οί τέσσαρες φίλοι καταλαμbάνουv τ·ην θέσιν �ων. 'Εκ τοϋ θορύbου 
των ύπεράνω των κεφαλών των β·ψάτων έννοουv οτι έρχεται ο- 8'ή
f'·ιος &.γων τον κατά8ικον. Ό κατά8ικο; άναbαίνει έπι του ίκριώμα
τος· μικρόν &κόμη καί ή γυλλοτίνοc έκπληpοι το έργον τ·/iς. 

Ό I Βιέρτς, ύπνωτισμένpς γ\8η, έχ.δ'·rιλο'ί. βαθvτατον τρόμοv καί
ίκετεύει νά τον έξυπνίσουν· άπεpίγpαπτος άγωvία τόν κυpιεvει · άλλά 
πλέον είνε άpγά .. . ΆΗ μάχαιρα πίπτει ... ,· 

- Τί αίσθάvεσαι ; τί βλέπεις; έpωτ� ο ίικτp,ός.
Ό Βιέρτς συνταράσσεται κατειλημv.έvος έκ φρικτών σπασμών, και

άποκρίνεται στενάζωv: 
.......,.. 'Αστράφτει . . . vά ! πέφ·.ει τ' άστρο-πελέκι 1 �Ω φρίκη I συλ

λογίζεται . . . βλέπει ! 
- Ποιος συλλογίζε-rαι; ποιός βλέπει ;
_;_ Νά ! το κεφάλι!,, .. φρικτά, φρικτά ύποφέρει ! Αίσθάvεται,

σκέπτεται ... 8έv καταλαbαίνει τί έτρεξε ... ζ·/jτε'ί τό σωμοc του ... 
Τοϋ φαίνεται. πως '1ά τό ϊαvαντα11,ώσ� τό κορμί του . . . Καί ολο 
περιμένει τό τελευταιο κτvπημα .•. Κι' ολο π.εριμένει τό θάνατο .... 
κι' ο θάνατος 8έv έρχεται! 

Έvιj> δ'έ ό Βιέρτς έξέφερε τούς -rρομερούς αύτούς λόγους, οί μάρ
τυρες της έκτάχ.του ταvτης σκ·rιν'ίiς παρετήρησαν την κεφαληv πί
πτουσαν έντος του καλάθου. Καί ή χ.εφαλή μέ τά μαλλιά προς τά 
κάτω, με τόv λαψον αίμόφυρτοv πρός τά �νω, μέ άνοιχ.τόv τό στόμα 
χ.αί σφ\γμένα τά 8όνηα, τούς έ�λεπεν. Έπάλλοντο άχqμ'ΥJ αί άρτη
ρίαι έκε'ί qθεν είχε 8ιέλθΗ ή 11-άχαιρα, χαί α'ί11,ατος πϊδ'αξ άνέbλυζε 
χατακλύζωv τρίχας, όφθα"ι-μοvς, πρόσωπον. 

' Και ο Βι·έρτς έξηκολοvθει ΤΟ σπαραχ.τιχ.όν του παράπονον: 

. - ,,. Α ! ποιό εί'v' αύτό, τό χέρι ποϋ μέ στραγγουλίζει; [να χ,έρι 
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γιγάντειο, άλύπητο ! 'Ώ ! τί βάρος εiν' αύτό που 11-έ συντρίbει ! Δέν 
βλέπω μπροστά μου παριχ ενα σύννεφο καταχ.κόχ.ινο ... Κατοcραμένο 
χέρι! πως θιχ κάμω νιχ γλυτώσω άπό σένα! •Αψ·Ι)σέ 11-ε, τέrας ! Τοϋ 
κάκου σέ 8ράχνω μέ τιχ 8υό 11-ου χέρια ... Άλλιχ τ[ αίσθοcνομαι ; 
M2ιic πληγή πλατειά, χ.ατάbαθη ... Τρέχει τό αίμά μου . . . Εi

μοcι ... ενα κομμένο κεψάλι ! 
Οϋτω ή κεφαλή τοϋ χ.ατα8ίχ.ου, ϋστερον απο την μαχ.ριicν ταύτην 

άγωνίαν, ή οποία θιχ της έφάνη οη 8ιήρκεσεν αίω•ιας, τότε μόλις 
έννό·Ι)σε οτι ητο άποχωρισμένη τοϋ σώματος. 

Ό Βιέρτς περιέπεσεν έκ νέου είς νάρχ.ην, 'Ο ίατρός έπανέλαbε τάς 
έρωτήσεις του. 

- Tl βλέπεις ; Που είσαι ;
- Πετω είς τό 8ιάστημα, άπεχ.ρίθη ο ζωγράφος. Άλλ' εiμαι πε- •

θrχμμένος; ολα έτελείωσrχν; "Αν μέ χ.ολλοvσαν πάλι 'ς τό χ.ορv,l ! �Ω 
άνθρωποι σπλαγχνισθητέ με, 8όστε μου πάλι τό κορμί μου ! Δεν ηρ
θεν ή �ρα μου ... •Εχω νά ζ·Ασω άκόμη· σκέπτομαι άχ.ό11,η· rχίσθά
νομαι ιiχ.όμΎ). Όλα τά ένθυv.οvv,αι ιiαόv,·ΙJ. Να: οί 8ιχασταl μου μέ 
τά Υ.όχ.χ.ινrχ χ.ι' ολόμακρα φορέ11.ατα. ! 'Ακούω τήν χ.ατrχ8ίκ,�ν μου ! 
Δυστυχισμέν-ΙJ γυνrχ'ιχ.ά μου! φ-:-ωχό 11,0 11 παι8οcχ.:, μπψπέχ.α μου! 
�Οχι, 8έν 11.' άγαπατε πλέον- μ' άφlνετε. ''Αχ! κrχι &ν ·nθέλετε πάλι 
νά 11,έ ταιριάσετε μέ τό σωμά μου, θά 11.' ε'ίχατε παλ1 μαζη σας ... 
Άλλα: 8έν θέλε't'ε ... ομως έγώ σας ιkγαπώ χ.αί σας πονω, χ.αϋμένη 

11,ου ψαv.iλ2α ! Άφηστέ 11-ε νιχ σας σφιχ't'αγχαλ•.οcσω οcχ.όv,η 11,ιιχ φορά!
Μπεμπέχ.α μου, βγάζεις ξαφνισμέναις φωνούλαις ! Δύστυχο, τά χε
ράχ.ιά σου γέμισαν άπό τό αίμά μου! Ώί"μένrχ ! πότε θά 't'ελειώσουν 
τιχ βάσανά μου ; Τελειώνουν ; Ό χ.αχ.οϋργος λοιπόν 8έν είνε χ.ατα-
8ιχ.ασμένος νιχ τιμωρη't'αι παντο't'εινά ; 

Έν<ϊ> ο Βιέρτς έπρόφερε 't'OC τελευ't'αια 't'αvη, λόγια' έφάνη είς τούς 
παρεστωτας οτι οί όφθαλv,οί 't'OV καρατομΎ)θέντος 8ιηνοlγησαν με
γάλοι, έξοcχ.οντlζον't'ες βλέμματα άρρή't'ου ό8ύνης χ.αί 8ιαθέp/J,Ο'J 
ίχ.εσlας. 

Καί ό ζωγράφος έξαχ.ο λουθοvσε 't'ά παράπονά 't'OU : 
- �οχι I οχι ! Τα: βοcσανά 11,ου Jέν ήμπορε'ι να: 81αρκέσουν αίώ

νια ! ο Θεός εiνε πολυεύσπλαγχ νος ! ολα -τα: προcγμα't'α της γης είνε 
v, η8ενιχ.ά μπροστά -του σbύνοuν μπροσ't'ά του. Ξανοίγω βαθεια βαθεια: 
ενα μιχ.ρό λαμπρό άστέρ�, 'σαν 8ιαμαντοcχ.ι ... � Α ! τί καλά που 

f-
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-�/ είν' έ�ι.εi έπάνω ! Μια οvράνια γλυχά8α χύνεται μέσα μου! Τί καλόν 
,�πνο ποϋ θά τον πάρω ! Τί έ'κστασις ! 

·'

) 

\ 

Καl αύτοl Ύ)σαν οί τελευταιοι λόγοι τοϋ ζωγράφου. 
Άκόμ·11 έκοψ.iiτο, άλλα 8έν άπήντα πλέον εi.ς τας έpωτήσεις του 

i.ατροϋ. 
Τότε ο ιατρός έπλησίοcσεν εi.ς τ·nν κεφαλήν, καl της ηγγισε τό μέ

τωπον, τούς )'.ροτάφου;, τούς ό8όντας. Τα πάντα ευρε ψυχρά. Ή 
λ \ Τ , κεφα η ·11το νεκρα. 

Τό μονα8ικόν τοϋτο πείραμα, τοϋ οποίου -ί\ρως ύπηρξε-.; ό Βέλγος 
ζωγράφος, ά.ντήχησεν εi.ς τ·ην 8ημοσιότητα ι-ι-ετα πολλών παραλλα
γών. Ό βιογροcφος του Βιέρτς-8ιότι ό ζωγροcψος 8έν εύρίσκεται άπό 
πολλοϋ έν τοις ζωσι-τό άψηγήθη κατα τοϋτον τόν τρόπον, και 
κατ' έκεiνον τόν τρόπον τό έ8ημοσίευσεν ή ρωσσική έφ11ι.ι.ερίς (( Νο
bόστι». 

'Εγώ έπηρα καl άπό τούς 8ύο τα κυριώτερα και σημαντικώτερα 
καί έπλεξα την άφήγησίν ι1.ου. Τοcχα θα εύρεθ� κανείς άλλος, κανείς 
δ'ιλεττάvτες τοιούτων σπανίων συ, κινήσεων 8ια νά έπαναλοcbη τό 

. . 

άπίστευτον πείραμα τοίί Βιέpτς ; 
Τελειώνω, ύπομιμνήσχων εi.ς τούς μετ' έν8ιαφέροντος παρακολου-

θοίίντας τοιούτου εί8ους έρεύνας καί οcναλύσεις, οτι θαυμάσιον 8ιή
γ11μα έπί οcναλόγου θέματος συνέθηχεν ό πέρυσιν άποθανών Γοϊλλος 
άριστοτέχνης του λόγου, ό κόμης Βιλλιέρ Δελέλ Ά8άμ. Μετάψρασι; 
αύτοίί, αν 8έν άπατωμαι, έ8ημοσιεύθη πρό τινων έτων εi.ς τας στή
λας της (<'Εφημερί8ος». 

Καταλήγοι-ι.εν τό άρθρον 8ια τοϋ έπιλόγου ποcλιν του ((Φιγαρώ>>. 
«Άπίθανον φαίνεται να εύρεθ� μιμητής τοίί Wiertz μεταξύ των 

περι8ροι-ι,έων των ((dernieres», ώς εύφυως τοvς ό:ποκαλει συνά8ελ
φός τις. Πολύ 8υσχερέστερον βεbαίως είνε τό να ε:σέλθ� τις εi.ς τό 
8έρμα τοίί καρατομουμένου η να θεiiται ·i,σύχως τούς Κ. Παρισίους 
-.έμνοντας χομψως τήν άσπαίρουσαν σάpκα». (1) 

·( 1) Σ. Μ. Έγένοντο !Ιμως παρ' α.λλων τινων πειραματιστών όμοίας ψύσεως
πειραματισμοί χατά τινας ψuσιχοuς θανάτους, χαθ<i>ς χα! χατά τινας α.λλοuς 
βιαίοuς τοιούτους, ώς χα! δια τεθνεώτας χαρατετμημένοuς προ χρόνου πολλοϋ· 
έχ δε των τοιούτων πειραματισμών ύποδειχ,ύεται όποία κατάστασις ά.ναμένει 
ενα εχαστον ήμων είς τον ύπερτύμ6ιον κόσμον, ά.ναλόγως του έν � τψ παρόν τι 
χόσμψ χαλοϋ η χαχοϋ βίου μας. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΤ Β' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 

Λί. • Λπό)ιρuφοc. &. uvά.μer.;. -Πραγματεία του Oswa]d

Wirth, Μ ... , έξ ·ης καταφαίνεται () μέγας κ.αί ύψηλος ,,βοcθμος ιίς ον 
προήχθησαν οί άλ·ηθείς έ;,. των Μασώνων f',υσταt ώς προς τάς Άπο

κ.ρύφους έ πιστ+ιμοcς. 

Μe>.e.-τ:η έπί -τ:ώv iνuπvίωv. - Έκ. τ'f)ς μελέτης ταύτη� f',αν
θάνψεν τί είνε τά ονειρα, ποίαν σηι-ι.ασίαν έ'χουσιν αύτά, τον λόγον 
αύτων, διχτί &.λλα μέν νά έπαληθεuωσι, &.λλα δe οχι, τίς ο λόγος 
της &:μνημοσύνης αύτων κ.λπ. 

•Η Xelp -τ:η; Μομμfας. -Το έν παπύρ<ι> αύτό χειρόγραφον
της Μeιυνοc-Σεχψn (θυγατρος του Φαραώ Παμαί) άναγρcκφει τά του 
βίου της έν τ<';> να<';> της θεiς ΒΑΣΤ μέχρι της δεκοcτριετοijς ήλι
κ.ίας της, οτε δουσα έξετάσεις, ένώπιον των ίερέων, έκ.ρίθη άξίοc νά 
είσαχθ� είς τ�ν f',ύησιν των Μειζόνων Μυστηρίων. 'Εκ. δέ των έξε
τάσεων τούτων παροcτηρεί 't'tζ 't'O Πως •ί\ρχονfΟ της f',U'f)σεως, 't'iX 't'Ύ)ζ 
προκ.αταρκ.τικ.Ύ)ς έν τοίς ναοίς έκ.παιδεύσεως των παίδων, τά της 
προόδου αύτων έν τοίς γράμι-ι.ασι _ κ.λπ. 

Μαγeία. Kor.vωvr.σ,:e,)tη (Sociale). - Άπόσπα11μα έχ. τινος 
· σοσιαλιστικού &.ρθρου του Jules Lermina.

· Καί &λλα περίεργα χ.οcί ι;πουδαίοc άρθρα θά περιέχ·{) το �• φυλλά
διον του «Νέου ΠυθαγόρουJJ ώς θά 'ίδωσιν οί φίλοι συνδρομηταί κ.αί 
άναγνωσται. 

ι , 
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Παpα τφ Έ�δότ"!) ( όδ. Κwλέτ.τη 23 ) ·εύpίσχονται πpqς πώ-
λησιν τα έξης βι�λία: 

. 
. 

fov ,ι Τα Μαγνητc.στt�α �αι Πveuματtσ-ct�α ·Φαc.νόμε• 
να)).- Έκ τού �ι6λiου τούτου δύναται nfις τις να Ο'χn-ματίσ� 
ιδέαν τινα τΟ'vλάχιστον των φαινομένων τούτων,, ό δ' Ι:\ιορι
θnς και ζη,τnτ-hς d:νιιγνώστnς δύναται,νc'ι cίρ'Ι}, τό :παρςι:πέτιισμα. 
και νc'ι διέλθ� τα :πρόθυρα 'του άηεράντοu και cίοάτοu τέως 
(τ� νεωτέρςι έ:πιστrψ1�) πεδίου τού άοράτοu κόσμου. 

;2ov αΤο έν Παptσίοις Διεθνες .']:.uvέβpιov τωv ·ΙFuχο-. 
λόγων)). - 'Ei< τού @ιολίου τούτοv μα�θάνει ό άναγνώΟ'της 

. πράγματά τινα dπροσπέλcιστα τ� νυν έν Έλλάqι · ψιθ11.,σε1, 
έλλείΊ1_;ει των dναγ1ωίων 1<αι μετοχεuτι1<ων τC.)ν ξένων . γνώ_;_ 
σεων @ιολίων. 

3ov (ι '1-1 'Αρχαιότης της·'Επιστήμης))�- ·•Εν cι ίιτ� ηcι
ράτnρεί τις οτι οί dρχ,α1οi σοψοί έτύγχ,cινον ύπέρτεροι τ&1ν τi;ις 
έποχιις μας 1ωτά τε τας τέχνας_ και έ:πιστή,μας, χα\ οτι αί νυν 
{�ε ρέσεις είναι ι,ιαλλον dνακαλύι�εις τί:"Jν_ άρχ,αίων έψεvρέ� 
σc(,Jν. 

Μ1 &ια.τε ' Ζωή;-Μόνος ό τίτλος .δnλοϊ' τον {;ύzηλότcιτον 
σκοπόν τοv δεινού 1<cιι έμοριθούς συγγραψέως J_.eon Denίs. · 
Ό τίτλος υi'Ίτος δί::ν rιροσελχύει τον ,cίκινδύνως έi�α�άι,ιενον · 
τC.)ν l;ο6έργων τ-ίίς ncιχ,υλfις 1(αι @αρυόσι,ιοu ϋλης, τ6ν περ} 
αίιτc'ι παραηετC.1ντα, τον {�ιλvηόπτως :ττρός cιίιτc'ι ηέριστρεφό
μενον, τον .παι;�cικάι,ιπ:οντα τά[nθι1<α rtάθn, τον έν τ�) 1''ιθi1<cj) 
όρί(οντι εισ_ελθόντcι i\ J:�,,·σπελάζοντα, δί::ν :προΟ'ελ1<ίJέι, λέγc,:i, 

. τους τςηούτοuς dνcιγνώστιtς ,,ό, διεξέι,θ1� τό @ιβλιάριον του10, 
ϊ:να 1<ατα·νο1ίσ'Ι}, τον ίι�nλόν i•-ί.τοϋ rιροορισμόν έν τφ κόσψp 

'f 

Τι\ τέσσcιρcι ταύτα @ι�μcι τψω\",•ι ,\ιού δρcιχ,. 5. 50 
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Άριθ. 2. · Φεοροuάρ�ος 1891 

ΝΕΟΣ ΠΙΘΑΓΟΡΑΣ 
� 

·•Κατα τήv τωv μελι_ττωv είκόvα τωv λόγωv 
δέοv μετέχειv, και της ροοωvιας, τον αvθους
ορεψάμ3vος, τας άκάvθας έκκλlvειν».

(Μέγας Βασ!λειος) 
'-"'�'---"-� 

ΑΙ ΑΠΟΚΡ
Υ

'ΦΟΙ Δ ΥΝΑΜΕΙΣ 

&ιαχοίνωσιι; προς -tην π.·. L.·. Traνail et; Vrais 
An:ιis fideles!I έπ• όνόμα-tc. -tou μασωνιχοu σuλλό
γοu -tών 

1

Μuσ-tαγωγιχών σποuβων. 

Ή μελέτ'f! των τεχ.τονιχ.&)ν μυστ'flρίων. 11-ας 8ι8ά.σχ.ει οτι ή &ρχική 
μονάς, είς -�ν ΙΧ.�ά.γονται πά.ντα τά πριχγv.ατα, έχ.8'flλΟ ίιται ·ίψ.ι'Ι ύπό 
τριπλην έ'ποψιν. 

Παρατηροuμεν έν αύτ� εν υτοιχειοv ivεργητικόv, οπερ άποχ.αλοίι
μεν · δύναμιν· έ'τερον στοιχειοv πα.ftητικόv, 8·/Jλούμενον χ.οινως r�ιά 
της λέξεως vλη · τέλος τρίτον τινιχ ορον ούδέτεροv 1ή lσορροπίζοvτα,
δστις παρίστησι τήν διάvοιαυ (τον νουν). 

Δύναμις, vλη κ.αί διάνοια 11:νταποκ.ρίνονται προς τάς τρεις πλευ
ράς -:ο'ϋ τεκ.τονιχ.οίι τριγώνου. 

Δεν είνε ταuτα όντότητες 8υνά.11.εναι να υψιστανται α:ψ εαυτών, 
χ.αl άνιξαρτήτως των μεν έχ. των r�έ. Κεχωρισv.ένως έχ.ά.στ'fl αύτων 
8εν συνίστησι πλέον ή άψ�ρημ�νην αύτόχρημα έ'ννοιαν, οcv.οιρον πcr.
σ'fjς άντικεψενικης συστcr.σεως. 

Τοuτο σηv.αίνει οτι ή δύναμις 8εν 8ύναται νοc γίη� καταληπτή, 
αν 8έν έψαρμόζηται είς την ϋληv· ώσαύτως χ.αί QCUT"/) 8εν 8ύναται 

6 
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vά ύπάρξ"Q η άναλόγως των δυνάμεων, ιχς περ έκ.8·()λοί. Άψ' έτέρου 
δύvιψις χαί vλη 8έv 8ύvανται vά έvεργήσωσι χ.αί έπεvεργήσωσιv ή 
μεν έπί της 8έ :ή 8ιά της διανοίας: 8·()λ. χ.ατά τούς ώρισμένους νό
μους, ού8έποτε 8ε χ.ατά τήν ί8ιοτροπlαν τυψλου τινος :ή άτάκτου 
ι-ι,οιραlου. 

Δύναμις, vλη χ.αί vούς παριστ&)Gt λοιπόν τρεiς ορους ά8ιαχωρl
στως συνηνωι-ι,ένους. Είνε οί τρεις θψελιώ8εις χαί ά:χ.ι:ψιστοι παρά
γοντες πάσης υπάρξεως. έν όίλλα,ς λέξεσιν είνε τά τρία &ρ·χικιχ σ·τοι

χεια, τά είς παν ον άνευρισκ.όι-ι,ενα, κ.αί 6ίτινα οί έρμ·()τικοί φιλόσοφοι 
παρlστων έν τ<ϊ"> συμbολισμ<ϊ"> των 8ιά του 8-cίου, του αλατος κ.αί του 
υδραργύρου. 

e 

Παρατ·()ρεί τις έξ οσων έλέχθ·()σαν οτι δύναμις και vούς 8έν ιΙνε 
έπαχ.ριbως ί8ιότητες της vλης, καθ' 4,ν εvνοιαν έ),(.λαμbάνουσι τό 
τοιοuτο οί όπα8οί ύλισι-ι.οu τινος ατένοΥ.ύχ.λου. 

Ού8είς των ορων τούτων χ.έχ.τηται τό 8ιχ.αίωμα πραγμ�τιχ.-ϊiς προ
τεραιότ"Ι)τος έπί των έτέρων 8ύο : 8ιότι δύναμις, ϋλη καί vούς 8έον 
νά θεωρωνται ώς συνιστωντα, i.ν έπαχ.ριbεί tσο8υναμίe:ι: , τάς άρχικάς 
i.8ιότητας του μοναδικού πράγματος, οπερ 8ύ'Ιανται μέν ν' άποχ.α
λέσωσιν vληv, αν θέλωσι, άλλ' έπί τ<ϊ°> ορι:> του έπε�τείνειν λίαν σψό-
8ρα τήν συν'Υ)θ"Ι) έννοιαν αύτγ;ς της λέξεως, οπως άνυψωθωσι μέχρ'ι 
τηι; ύπερόχου χ.ατανο'Υ)σεως της &λη8-ούς πρώτης vλης τώv σοφών, 
έν άλλαις λέξεσι, του &καταλήπτου substractum πάσης υπάρξεως. 

Παραγνωρίσασαι καθολοκ.ληρίαν τάς έν μυσταγωγίlf στοιχειώ8ει� 
ταύτας άρχ. ας αί 8ιάψοροι ψιλοσοψιJt.αί αίρέσεις, ι-ι,αι; παρουσιάζουσι 
το ό8υν"Ι)ρόν θέαμα των άτελευτ·ήτων αύτων συζ"Ι)τ'Υ)σεων. Αί μέν ήθέ
λ ησαν νά έξαρτ'Υ)σωσι τό παν έJt. της δυvάμcως· όίλλαι άπεναντίας έκ. 
της vλης χ.αί όίλλαι πάλιν έχ. της διανοίας, ένφ πράγματι τό παν 
άπορρέει άπο της μο11άδος, ητιι; Ο 1;τε δύ;αμις εlνε, ουτε vλη, ού8έ 
διάνοια, άλλα έν -� συv8-ετίf;οvττι αύτοι οί τρείς οροι. 

Ή μονάς αϋτη,. ή άJt.α:τα:νό"Ι)τος Jt.αO' έαυτήν, εινε τό &πόλυτοv, 
έν <i> το παν συναναι.ι,ίγνυται. Είνε το lχπειροv, το lχφατοv, το OV μη 

1 
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_ _,/ ·OV των Καbbαλtστων, το παρα-(3ραχμ των 'Ιν8ων, ΕΙνε το fv έv
τρισιv ολων των Έσωτερισμωv. Είνε ή ανευ 8ιοcστάσεως μαθημ,α
τικη στιγμή, ή πα.ντου καί έν ού8ενί μέρει ένυπάρχουσα. Εlνε το παv
ταχοiί παρόν κέντρον, οθεν 8ιηνεκ.ώς άπορρέει, Ϊνα κ.αί αυθις έν αύτφ
έπανέλθ"{Ι, πασα δύναμις, πα�α ϋλη , πασα διάνοια.

Άλλ' &:φωμεν την έκ του τοιούτου ϋψους έπισκόπησιν αύτου του
έv6ς, &ιότι ένώπιον της τοιαύτης μελέη1ς το λογιχ.ον ήμων ίλιγγι�,
έχ.λείπει.

Άφω11.εν το απ6λυτοv, fvα κι�ιτέλθωμεν βαθμούς τινας καί 11,ελε- , 
τήσωμεν τήν μονάδα έν σχέσει προς εχαστον των ορων της τριά8ος · 
δυνάμεως, ϋλης, διαvοία;. 

Άφικyούμεθα τότε είς τό θεμελιω&ες postulatum της μυσταγω
γικης έπιστήμης, καθ' ο αί δυνάμεις Εχπασαι 8έν τυγχάνουσιν ουσαι 
η 8ιάφοροι έκ&ηλώσεις μιας χ.αί της αύτης δυνάμεως, καθώς, άφ' 
iτέρου, αί διάφοροι έπ6ψεις, ύφ' ας παρατηροiίμ,εv την ϋληv &έν εlνε 
'11 εί&ιχ.αί τροποποιήσεις μΌvαδικης τιvος ϋλης, καί οτι, ίπί πλέον ή 
διάνοια, 8ιαμοιρασθεϊσα, 8ιά τρόπου τόσ<J> άνίσου', μεταξύ των οντων 
ιiπάντων των βασιλείων της φύσεως, 8έν προέρχ_εται, -πράγ11.ατι, γ1 έκ. 
11,ιας 11,ονα8ικ.ης έστίας του έχ.λάμποντος διαvοητικοiί φωτ6ς. 

Τά πράγματα ταυτα 8έν είνε ύποθέσεις 3ιά: τούς μύστας. •Όσοι 
ένεbάθυνον είς τήν έννοιαν των μασ. ·. συμbόλων γινώσκ.ουσιν οτι τά: 
-προcγματα οϋτως έ'χουσι, 8'ιότι 8έν θό: ή,%ναντο νά έχωσιν &λλως.

,{ Ή πειρα11.ατικ.·� έπιστήμη, 8ι' ην καυχαται ή έποχή μας, τείνει έπι
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μίίλλον καί μαλλοv προς το 8-ιαπιστωσα:ι, J°ι' άποJ°είξεων έχ. της πα
ρατ"t)rήσεως των γεγονότων, την 8-ιαbεbαίωσιν, είς 4}ν οί σχ.επτικοt 
κατέλ "t)ζαν 8ιά σειρίίς όντολογικων 8ι' έπαγωγης σuv,περασμάτων,&περ 
περι ,τόv v' άναπτi.ιξωμεv ένταϋθα, έν τ� άκpιbεt αύτωv άλλ"t)λοuχίq:. 

Άρκεσθωv.εv, προς τό παρόν, είς την προσέλκuσιν της προσοχ ης 
των έμbpιθωv και v,ετά πόθου ζ "t)τ·ητων τ·nν 8ιαφώτισιν αύτωv τωv 
μuστ"t)ρίων, έπί τινωv σuv.περαιψοι:των άπορρεόντων φuσικως άπό των 
άρχων, ας έξηνέγκομεν. 

'Εάν α{ δυνάμεις απασαι 8έν τuγχάνοuσιν οtσαι, η 8-ιάφοροι έκ
J°"t)λώσεις μιας μοναδικής δυνάμεως, έ'πεται οτι αί λεγόμεναι φυσι
και δυνάμεις, οfαι : τό φως, ή θερμ6της, ο ήλεκτρισμ6ς, ο μαγvη
τισμ6ς, J°έν είναι, κατ' άρχήv, 8-ιαφόροu φi.ισεως ένίω 1 8-uνά.μεων λεγο
μένων ψυχικών, οfαι ή σκέψις, ή ζωή, ή θέλησις, ή φαντασία. 

Α{ φυσικαι δυνάμεις ιχνάγονται, τ<J]όντι, &πασαι είς v,ίαν άρχήν 
μοναJ°ικήν, ηης είνε ·ή κίνησις, Ύ\τις και α:ϋτ·η έπίσ"t)ς είvε τb ούσ:ω-
8ες στοιχειον άπα:σων των ψυχικών δυνάμεων. 

Αί 8-uvάμεις α:vτα:ι 8-έv ένέχ οuσιv έv τοi.ιτιp ού8έν το μuστrιριω&ες, 
τό άψ·{lρ"tl{J•EVOV, τό &ϋλον, είνε δυνάμεις πραγματικαι, ·η 8έ 8ρασις. 
α:ύτων έχ.8ηλοϋται χ.ατά νόv,οuς αύθεκάστους ( αύστηροi.ις), λίαν άνα
λόγους πρός τούς παράγοντας τάς φυσικάg δυνάμεις. 

Ή σκέψίg 8έ-, είνε &λλο τι, :ή 8όv-ησι; &ντα:νακλωv.έν"tl είς ο,τι ή 
όργανιχ.ή ϋλη παρέχει t1,ίχλλον λεπτότερον, μαλλον 8ιϋλιι:ψένον. Τ·nν
σuγκρίνοuσι\' έν τ� άποχ.ρύφ<ιJ έπιστήμ·{] προς το φως. 

Ή ζωή είνε δόνησις ε'ί8οuς ιχJροτέpου &να:χ.αλουσcι. τά άποτελέ
σv,α:τα: της θερμ6τητος. 

Ή θέλησις παρουσιάζει έχ.πλ·ηχ.τιχ.άς προσψοιότητας πρ�ς τόν 
1Jλεκτρισμ6v. 

Ή φαντασία, τέλος, 8ειχ.νύει &να:λογίας τινάς προς τον μεταλλι
κόν μαγvητισμ6v. 

'Αλλ' rχί πα:ρψοιώσεις αvτα:ι ού8έν το άπόλuτον ένέχοuσι χ.αί 8έν 
πρέπει νά -τ;εριπέσωμεν είς ύπεpbολιχ.·nν αύτων έκτίμησιν, v,εγαλο
ποιουντες α:ύτην έν &ποπλα:νήσει. 

Τό βέbαιον ,ίνε οτι αί φυσικαι δυνάμεις: φως, θερμ6ι:ης, ή,ιεκ
τρισμ6ς, μαpvητισμοg άλληλομεταbάλλονται. Τό α:ύτό 8έ σψbαίνει 
χ.αί ώς πρός τας ψυχικιχς δυνάμεις : τήν σκέψιv, την ζωήν, τ·nν θέ-
λησιv, την φαντασίαν. 

}'-
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Ή οcλλ'Υlλοι-ι.εταbολ'Υ) αϋτ·rι των ψυχικών δvvάμ,εωv 8έν προσείλ
κuσεν �ρχ.ούντως μέ'χρι σήι-ι,ερον τ'Υ)� προσοχ·rιν των σuγχ.ρόνων. Καl οί 
οπαJοί 8' έτι της Άποχ.ρύφου έπιστγψ,'Υlζ 8έν χ.οcτεννό'ΥlσΙΧν εtσέτι τ'Υ)ν 
σπου8αιότ'Υlτα αύτης ώς πρός τ'Υ)ν λογικηv βάυιv παvτόg μ,vυτηριώ
δοvg διεvεργήματοg. "Επρεπεν έν τούτοις νά έννοησωσιν οτι ή τέχνη 

τώv μ,vυτώv συγχ.εφαλαιουτοcι έ ν ταίς 8uσl τοcύταις λέξεσι : 

ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΣΚΕΠΤΕΣΘΑΙ 

Διότι ο γιvώυκωv πραγμ,ατικωg vα υκέπτηται γινώσχ.ει κοcι πως 
ν:i: χρ'Υlσψοποι·�σ'{Ι τ'tjν διάvυιάv του : χ.ατέχ ει τ'Υ)ν ίσχ. ύν του παρέ
χ ειν αύτ� lδιότηταg ζώσας, νά 't"YJV μεταμορφών'{Ι είς ζωήv. 

Δύναται προσέτι, συγχ.εντρων την διάvοιάv του νά έξάρ·{} · τ'Υ)ν .ιti
ληυίv του χ.αί νr,, έπ'Υlρ,εάσ'{Ι οcρχ.ούντως χ.αί τ'Υ)ν των αλλω'Ι. 

'Επί πλέο'Ι, οτΙΧ\Ι 8-υ'Ι'Υlθ� τις όρθως κρίνων \ΙΙΧ 8ιευθύν'{Ι τ'Υ)V διά
vοιάv του, θά: 8υν'Υlθ� νά: 8εσπόσ'{Ι χ.αί της φαντασίας του, είς τρόπον 
�στε νά: φαvτάζηται ορ.ιtώg χ.αl νά 8εσπόζ'{Ι ,, έν Jέοντι καιρ<ϊ>, τάς 
φανταστικάς τω'Ι αλλων 8υνά:μεις. 

Μένει ·Μ'ΥΙ νοc έξ'Υlγήσωι-ι,εν πως 8ύνχταί ,ις vα μά.ιtrι vα σκέπτηται. 
'Αλλά του ζ·ητήματος τούτου τυγχά'Ιοντος λίαν σuμπεπλεγμένοu, τό 
άναbάλλομεν είς αλλ 'YIV προσεχ η ι,ι.ελέτ r)\I. 

Μέχρι 8έ τότε ας άρχ.εσθωι-ι.εν είς τό γι'Ιώσχ.ειν οτι τό γιvώυκειv 
{Jκέπτεσ.ιtαι είνε συνώνuι-ι.ον προς το τvγχάvειv μ,ύιJτηg. 

OSWALD WIRTH, Μ.·. 

Μέλος του Gr:. Μ. ·. των Μuσταγωγιχων σπουοων. 

Η ΠΑΡ ΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ 

.•. Άναγνωσται τινες θά 8ιαλογισθωσιν 'ίσως τά έξ'7,ς: 'Αλλά, 
τέλος πιχντων, τί ώφελει νά πα).αίωμεν, νά ύποφέρωμεν έπί της γης 
ταύτ'Υlς, έντός αύτου του ύλικοίι περιχ.αλύμματος, α\Ι πρ�γι-ι.οcτt �νε 
\\ ' ' . , � \ " ' -
ο uνχτον να υπαρ-,ωμε\Ι ανεu αυτοu ; >> 

Λυποϊιμαι μ'ΥΙ Jυνιχμενος νά: εύχ.αριστήσω τον οcναγνώστ'Υlν έπ' αύ-
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":Οϋ -τοϋ ζη-τήματος, καθό-τι και έ8ί:) μέ «δεσμεύει>> ή έπιφυλακτικό
της, Θά τολμήσω έν -τούτοις νά προσ�ράμω είς την «παραβολήv». 
Έπει�ή 3έ πρόκειται περί ζητήμiτος, περί ο καταγίνοfl.αι έν έτέpφ 
εργ<J> ( �ημοσιευθησΟfΙ,έν<J> ισως ποτέ), θά. λάbω τό έλεύθερον ν' ά:ντι
γράψω έμέ αυτόν, άναγράφων ι.ι,ϋθόν τινα έ-ι. τοϋ είρημένου συγγράμ
ματός μου. 

'Ήτο ποτέ καιρός, ο-:-ε oi μα'λ'λον ευπαί�ευτοι τ-ϊiς έποχ-ϊiς των 
έπίστευον οτι ο &νθρωπος ι.ι,όνον, έκ των οντων, αίσθάνεται. Έγνώσθη 
μετέπειτα είς οποίαν πλάνην είχον περιπέσει, ά:'λλά και τοϋτο οχι 
χαθολοκληρίαν : Ή ϋλη, &πασα ή ϋλη τυγχάνει αίσθητική. Ή 
ύλοζω{α είνε θεωρία ά:κpιbής, άλ·rιθ-ίJς: ολα: τά σι.:ψ-ατα π. χ., &νευ 
έξαιρέσεως, αίσθάνονται το ψϋχ ος και την θερμότητα· τοϋτο �έ μας 
το μαρτυροϋσι ... 

Ό αίθήρ, Jηλ, ή ζωή· ύφίσταται πανταχοϋ. 
Λοιπόν, ήμέραν -.ινά (nτο έποχή καθ' -�ν ώμί'λουν οί λίθοι) λίθος 

τις ευτελής, άμορφος Jιηγε'iτ� τά βάσανά του προς άλλον έκ των 
ομοίων του, λέγων: �ον τι, τιτλοφορούμενον βασιλεύς τ-ϊiς Δημιουρ
γίας, ά:ντιποιείται τοϋ 8ι-ι.αι<:�ματος τοϋ νά μας θραύ� έfΙ,έ τε και τούς 
έμούς, νά ι.ι,ας θανατών"() ύπο τά χτυπήματα: έργαλείου τινος σχλ η
ροϋ χαί χο-πτεpοϋ. Μας συντpίbιι, ι.ι-ας άποστερεί τοϋ ούσιω�εστέρου 
ήμων πράγματος, καί, ώς φοbοϋμαι, 8εν θ' όcποστ?J τοϋ έ'ργου τούτου 
πρίν :Α μίiς έχμη8ενίσ� χαθ' όλοχληρίαν.» 

Ό άλλος άπήντ-r1σε : τά βάσανά σου 8έν έ'χουν σύγκρισιν προς τά 
ί8ιχά μου : αυτος ο βάpbαpος βασιλεύς, αυτος ι άσπλαγχ�ος θεός, ό 
&νθρωπος, �ιότι πρέπει νά το� όνψάσωμεν ι.ι-έ το β8ελuρόν 'tOU ονομα, 
μ«ς ά:ποσπ� άπό τοϋ κόλπου της γης, ένθα άναπαυόμεθα καλα και 
ησυχ� άπό τόσ<J> μακρυνοϋ χρόνου, �στε άπω'λέσαμεν την άνάι.ι.νησιν 
-της άpχης μας, f1,iiς άρπάζει 8ι' αυτοϋ τοϋ ί3ίου σι8ήpου, ύφ' ο στε
νάζεις, ά�ε'λφέ, το 8έ χ ειρότερόν μας ρίπτει είς καμίνους φ'λογεράς, 
έ'νθα το αίμά ι.ι,ας έξανθρακούv.ενον έκφεύγει έν ά:·ψψ, ένθα τά όστίi 
μας 8ιαπυρούμενα το πρώτον, άναλύονται έ'πειτα ύπό την κ�ταχθό
νιον α•Jτοu πνοήν ... » 

Οϋ-τω πως οί 8ύο ευτελε'iς καl άμορφοι λίθοι έξεχέοντο είς .παροc
πονα ο είς είς -τό στ'ίΊθος -τοϋ άλ'λr,υ. 

'Αλλά ι.ι,ετά τινα ·καιρόν έκτοτε συνηντήθησαν και ποcλιν αί �ύο 
λίθοι ήνωμέναι έπί -.ης κεφαλης τοϋ βασιλέως, ον κατ·rιρωντο, έπί τοϋ 

). 
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ι.ι,ετ<�που αύτοϋ τοϋ θεοϋ, ον έb'λοισφήμουν προηγοψένως. Συνηντή
θησα:ν ή μία vπό το σχ 'nμα χύχ'λου χρυσοϋ καί άκτινοbόλου, ή έτέρα 
vπό το �χ ημα: ά8άμαντος έξ ο� μυρίαι 'λάμψεις rχνέb'λυον. Και πας 
τις τας έθαύι.ι.αζε. 

•Ελεγον τότε πpός rχλλήλας ό'λίγον συγκεχυμέναι : «Όπόσον μω
ραί -i\μεθα, ά8ε'λφή, παραπονούμεναι 8ιά την τίη,.:rιν μας ! Ά ντί όγκο
λίθων, έξ ϋλ-r,ς άκατεργοcστου, όπου ή:1.εθα, 8ιή'λθομεν �ι• 8λων των 
βαθμών τ�1, τελειοποιήσεως, κοιί σήι.ι,ερον 'λάι.ι,ποι.ι,εν 8ιιi της ζωηρο
τέρα:1, λοcμψεως έπί τοϋ μετώπου τοϋ κυρίου μας, 8στις μας συνενο'ί 
προς έοιυτόν έν τ� 8όξ'{Ι του ! 

( 'Εχ της Physiologie Tι·anscendantale του D' Paul Gibier.) 

ΙΑΤΡΙΚΉ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ. ΥΠΝΟΒΑΣΙΑ. 

'Ομολογώ 8τι δεν εiι.ι,οιι πρ_οκα:τειληι.ι,ι.ι,ένος κα:τιi των ύπνοbα:τί8ων
άπ' ένα:ντίας συμπα:θ� λίαν προς οιύτοcς· άλλ' έπει8ή τι1νες των πυ
θωνισσών τούτων ύπεpbα:ίνουσι τιi ορια, καλόν νιi έπιστήσωι.ι.εν την 
πρ�σοχην τοϋ r�ηι.ι.οσίου κα:τιi τών ένεργειών χύτων. 

Φανερόν δτι rψ.ιλω περί των χ.α:ταχρ·ήσεων ι.ι,όνον των tια:προιττο
μένων παρά τινων έξ αύτων, &ς άπεχάλεσα: έν προηγουμέν� πρα:γ
ι.ι-α:τείq; ψωραλέα: :;.ρόβα:τοι. Αί τίι.ι,ιοιι κοιί είλικρινε'ίς ύπνοbiτ18ες θιi 
έπι8οχ.ιμοcσουν βέbα:ιχ τούς λόγους μου, δ'ιότι 8έν άφορώσιν είς αύτάς. 

Το σχέδιον της ,:,πνο6ιχτΗ�ος είνε έ πιχνω κάτω προσ8ιωρισμένον : 
α:ί όνοι.ι,οισίαι &λλως τε το 8ειχ.νύουν : Παρελftόv, έvεστώς, μέλλον. 
Δεν έξέρχετα:ι 'λοιπόν οιύτ'nς της -:-ριάtος. Αί πα:ρd της ύπνοbοcτι8ος 
8ι8όι.ι,ενα:ι συμ6ουλα:ί είνε δύο εί8ων i 'Τπο,ftέσεις καρδίας , vποftέσεις 

χρήματος . Ή μη έξερχοι.ι,ένη των tύο τούτων δρων 8έν έχει φόbον 
παρενοχλήσεων, 8ιότι ού,�ένα ι.ι,έλει &ν τις των συι.ι,bουλευοι.ι.ένων θε
λ-fισ'{Ι νιi έξο8εύσ� 2, 5, "n 10 φροcγκ"' 8ιά μίαν παρηγορίαν, άνα:
λόγως τοϋ καμπινέτου χ.αί τοϋ μέρους της παρηγορ'Υ)τρίας, Το βαρύ-
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τερον δ'ια τήν ύπνοbιχτιδ'οc, καί τό κινδ'uνωδ'έστερον δ'ιά τόν πελάτγ1ν 
είνε, δταν πρόκειται περί .ftεQαΠείαg v6σου. 

Ή ύπνοbάτις, ούδ'ψίΙΧν λέf;ιν ανατομίας 'ΙΙ φuσ1ολογίας γινώσχοuσα:, 
)'.(Χf',Ει τ·nν δ'ιιχγνωσιν αψε σβύσε, (J Jέ δ'uστuχ.rι; ασθενής, έμπιστεuό

fl·ενος είς τόν χ.ρησv.όν ·της ι;ίbυλλας, λα:[1,bάνει τά δ'ηθεν φάρι-ι.α:κα:, 
τά σuνιστάι-ι,ενα έf; άπλου ϋδ'ατος, 11-αγνητισι-ι.ένοu 'ίσως, χ.αί δ'ια τοuτο, 
αντί ψρ. 10 τ·nν λίτραν. 

Ή ϋπνοbχτις ύπερbοcίνει βεβαίως έντα:uθα τ·nν άρv.οδ'ιότητά της, 
έf;έρχ_εται :rou ρ6λου 't"'YJς δ'ιατάττοuσιr. ϋ,τι ,�ήποτε είς άσθενη τινα. 
κ θ- , ' . '"Ι "Ι , "\ 

\ , " " , 

α. ·ηγ,ον τΊ')ς εινε να στΕΛΛ'{Ι εις ΧΛινιχΊ1ν fl,αγν-nτιστιχην, -r, εις ια-
τρόν, τό π?όσωπον τό ζητουν Οεραπείαν, δχ.ι δ'έ νοc δ'ίδ''{Ι σuντ_p:γήν 
ην δ'έν έννοεί. Έάν ,�� περιωρίζετο πάλιν είς τό δ'ίδ'ειν φάρμακα άνώ
δ'u�α έf; ϋδ'α:τος μοcγνητισι-ι,ένοu, δ'έν θά προέκειτο τότε η περί ζ ητή
ι-ι-οcτος οcίσχ.ροκερδ'είας,έπί -;,;ωλ·ήσει [.Ι,ιας 'λίτρας ϋδ'ατος &ντί φράγκων 
10 '"\ "\ . δ'' , . ' , ,, \',, \\ · ΟCΛΛrχ εν προχειται περι τοιουτοu πραγι-ι,χτοζ' α:υτη οιοει σuν-
ταγήν, 

Είς γειτνιάζουσαν aδ'όν -.ης acl'ou Όρ'λεάν, είς Μοντρούζ, ύπάρχ.ει 
γραφεϊον, διοιτγ�ρούμενον &'λλοτε ύπό της κυρίας Η ... είς ο ,;υρρέει 
π'ληθος πε)..ατών έf; άνθρώπων των χγρων· οιί έπισχέψεις πληρόνονται 
ψρ. 2. 3, ή 5· άνώτεραι τούτων τψ.α:ί είνε. σr.άνιαι. Αύτό τό γρα
φϊϊον άν-ή;,.ει τώρrχ είς νεάνιδ'ά τινα, "λίοιν μελάγχροuν, ήλιχίας 20-

22 έτών, τιτλοφορουι.ι.ένην κυρlαν, χοιί εχ.ουσαν πρός τοu-:-ο τούς λό
γους τ·nς. Έπειδ'ή ή 8εσποσύνη αϋτη, λίαν γνωστ·η παρα τι"ί> fΙ,άγνη
τιστικ.ii> ;ι.όσ[.Ι,<J), τυγχάνει άμοιρος ποcντός α:ίσθ-(Jματα:ς εύαισθ·nσίοις 
χαί συνειδ'ήσεως, δ'ιοιταττει είς τούς πελάτοις καί πελάτιδ'άς της 
ψi.ρι-ι,α;,.α χοστίζοντα, έν πρώτοις, πολύ άκ.ριbά· q,ν τcίς ώσιν ώφέλιμα, 
τόσον τJJ καλλίτερον δ'ι' αύτούς, δ'ιότι ώς πρός αύτήν, τό θερα:πευσαι 
&σθεν-i\ τινα τυγχ.ιχνει_πρα.γι-ι-α δ'εuτερευον· τό πρ�)τιστον ζήτημα Είνε 
τό χ.ρΎΙ[.Ι,οι. 

Σuνεννο-r,μέ 11η [.Ι,ετά τινος γείτονος ψαρv,ακοποιου, μοιροcζεται fl,ετ 
αύτοu τό τίι-ι,·ημα των ψαρι-ι.οcχων, -i:ά οποϊσc έξοδ'εύc,uσι. 'Α νσ.λογεϊ είς 
ενσc εκαστον άνά ψροcγκοι 150-200 κατά 11-·ιiνοc. Προστιθψέ νων 100

έτέρων ψρ., έξ ϋδ'ατος f1,αγν-r1τισι-ι.ένού, χα:ί έτέρων 4-500 ψροcγκων, 
έf; ία:τρικί;')ν έπισχ.έψεων, άνέρχ.εται ολον τό ποσό•ι τ·r,ς ι-ι-·nνιαίας κα
θα9ας άπολα:bης είς ψρ. 800. Τόσα λο1πόν ώψελεϊται ή γό·nσσα αϋτη 
έζα:σχουσα παρανόμως ίατρικήν χιχι ψ<Χρ[.Ι,ΙΧΜΠΟιίαν. 

ι. 
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Στατιστικ.ή τις άναbιbάζει εtς φράyκ.α 5,800,000 το Υ.ατ' έ'τος 
συναζόμενον πeισον έχ. 570 τοιούτων γραφείων έν Παρισίοις. 

Ί8οi:ι 8έ π<ϊ">ς έπιλαμbάνεται του πράyματο� ·ί� νέα γόησσα. 

(Έπεται συνέχεια) 
GASTON CAZALIS, 

Revue des Sciences Psychologiques του Δεχ.εμ6ρίοu 1890. 

_____ ,_.. ____ _ 

ΜΟrΝΑ-ΣΕΧΕΡΗ Η ΘrΓΑΤΗΡ τοr ΦΑΡΑΩ 

ΠΑ ΜΑΙ 

Κατά τή;ι εtς Α'ίyυπτον τελευταίαν περιο8είαν f.Ι,ας (του 1883) 
έπετύχοv.ε'Ι εύτυχως ένος παπύρου σπου8αιοτάτου. πολυτψοτάτου, 
λίαν εύαναγνώστου, γεγραv.μένου 8ι' ώραlων ίερογλυφικων χ αρακ.τή
ρων της λεγψέΨ()ς ίερατικης γραφης, μήκους 28 μέτρων καί 82 έχ.α-
τοστων του f.Ι,έτρου. )

Το χειρόγραφόν μας εΙνε yεγραμμένον έπί 1 παπύρ,,υ και έκ 8εξιων 
προς τά άριστερά· 8ια.ιρειτα� είς σελί8ας ·ί\τοι στήλας χ.εχωρισμένας 
8ι' έρυθρω� και έντει,ως κ.αθέτων γραf.l·f.l·WV. Τά f.Ι,έν άρχ ιχ.ά γράμ
f.Ι·ατα τοv κεψένου είνε έρυθρα., τά 8έ λοιποc μελανά, γεγραv.μενα 
8ιά μελάν-()ς οίονεί σινικ.ης. 

Μετά τήν τεχ.νιχ.·ην χ.αί f.Ι,εθο8ικ.•ήν έπί τινας ·11r1-έρας έχ.τύλιξιν του 
χ.υλιν8ροει8ους παπ-ύρου ·nσχολήθημεν περι τήν άνrf..γνωσιν του περιε
χομένου. 'Ήv.εθα είς τουτο προ't)τοψασμένοι 8ιά πολυχρονίου σπου-
8·Ϊ)ς τη� _ίερογλυφικ.ης γραφτις των f.Ι,νηf.Ι.είων. Δυνάμεθα οθεν νά βε
bαιώσωv.εν οτι ·ί� μετάφρ�σι� έγένετο εύσυνει8ήτως χ.αί χ.ατά γροίf.Ι,f.Ι•ΙΧ. 
Άλλοc χ.αl r.J άνο,:γνώστης θά v-αρτυρήσ'(Ι βεbαίως f.Ι,ετά τ·ην έπισταμέ
μέ V"()V άνάγνωσιν, Οτι το εργον εύω8ίοcζει άρώf.Ι.ατο� άρχ αϊχ.ΟV Χ.ιΧι

πρωτοτύπου. 
Ό πάπυρος φέρει τον τίτλον: 

Η ΧΕΙΡ ΤΗΣ ΜΟΜΙΑΣ 
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τΗτο 't"(ι)όντι τετυλιγμένος έν τ?ι 8εξι� μιας μεγαλοπρεποϋς μψίοcς. 
Εlχ ε ":εθ?ι έχ.εί χ.αθ' οριστιχ.ήν 8ιαταγήν του προσώπου οπερ 8ι·f)γεί
ται έν αύτιϊ> τά του βίου του. 

Πριν "11 δ·flμοσιεύσωμεν τήν μετάφρασιν του παπύρο•, μας, ειπωv.εν 
όλίγα τινά περί �ης α\γυπτιαχ.ης χρονολογίας, �να δυν-f)θi;ψ.εν νά έν
νοήσωμεν τ·ην ά:ρχιχιότΥ)τα του 8ιΥΙγ1ψ.ατος της Φαραωνί8ος Μουνα
Σεχερης. 

Οί Δί.γύπτιοι ιzνέγραφον έν τοίς χρονιχ.οίς των τά συμbοcντα ούχί 
' λ ' 'J: ' ''θ ' λλ ' ' � ' κοcτα χρονο ογικ.·f)ν τα..,ιν, ως ει ισται, α α κ.ατα συναστειας, ση-

μειουντες 8Υιλ τά οσα συνέbησαν κ.αθ' ολον το ,�ιάστ-r1μα της τά�ε 
!ή τά8ε �υναστείας. Τούτου ενεκα 8ξν 8ύναται νά, ορίσ·� τις έπακ.ρ:
bως τήν έ ποχ ήν συv.bοcντος τι νός.

Ί8ού χ.ατά τον αί.γυπτιολόγον Chabas αί χρονολι;,γίαι και έποχ. αί, 
αί χρησψεύσασαι συνήθως ώς χρονικά σηv.ε'ία : 

Έποχ:n μυθική: προ του 40ου αί.ωνος π.Χ. 
Μ-7�νος, ά:ρχ.·n της άρχ αίας βασ:λείας . 40�ς • αί.ων >>
Κα_τασκ.ευ·; των fl-εγάλων πυρ1χιι.ί8ων ( 4η Δυναστεία) 33ος » » 
Παπί . . (6η » ) 28ος » » 
Δυνασ-:-εία 13η 24-22ov» J> 
Εί.σbολ·η των ΠΟ' f1,ένων . 
'Έξωσις αύτων, ά:ρχ ή της νεωτέρας 

βασιλείας . 
Θά:θv.-nς 3ος . • 
Σίτης Αος ;ι-χί Ραv.σ-7�ς 
Σισκό-.8ος 1 ος κιχτακτΥ)τής 

ρουσαλήμ . 
Σαίται 
Καv.bύσης κ.αί Πέρσαι 
τΩχος . 
Λαγί(�αι 

(18η 

. ( )) 

. ( i 9η 

της Ίε-
(22α 
(24η 
(27η 
(30η 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

) 18ος >>
) 17 ος »
) 15, 14ος >> 

) 10ος >>
)7ος,6ος>> 
) 5ος >> 
) 4ος >>
3, 2, 1ος ,> 

)) 

))

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Βεbαίως κ.ιχί προ των έποχων τούτων ύπ'ιiρχε λαός Δί.γύπτιος, 8ιόη 
και ή Αιγυπτος εσχ ε τούς προϊστορικούς της χρόνους, τήν μυθώ8η 
έποχ·ί-ιν Γf)ζ. Πόσον 8ιήρχεσαν οί χρόνοι ούτοι ; Ού8είς iivναται νά. το 
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γινώσκ'{Ι, c ϊλλ' ο,τι δuναμεθα νά βε�αιώσωι-ι,ε-r είνε οτι '() ίστορικη·, 
χρονολογία τ·ης '- Αίγύ-πτοu άρχεται προ 42 αίώ•ιων. 

'Ιδού δέ και ό κατά τόν 8ον αίωνα 11·· Χ. χρονογράφος Γεώργιο� 
Σύγγελος τί λέγει .έν τ<Ί> «ΠΙΧλαι� αίγu-πτιακ.<Ί> χρονικ.<Ί>)) του: 

'Ο "Ηφαιστος έbασίλεuσε τό -πρωτον, άλλ' άγνω,;τον έ-πί πόσα [τη.

Ό "Ηλιος uίός του 'Ηφαίστου έbασίλεuσεν είτα 30000 ,, 
ετη,

Ό Κρόνος fJ.E τά -:ων 12 άλλων θεω•ι έ�ασίλεuσε 3984 )) 

Οί όκ.τώ ·ίψ.ίθεοι έbασίλεuσαν . 217 »

Μετ' αύτούς 15 ' σΎψ.ειοϋνται κατά τόν Σοθια-γενεαι 
κ.όν κ.ύκλο'ν 443 )) 

Ή 16η δυναστεία των Τανιτών (8 γενεαί) έβασίλεuσε 190 )) 

Ή 17,18·η )) )) Μεμφιτων ( 18 )) ) )) 478 ))-

Ή t9,20η )) J )) 
Διοσ-πολιτων (13 )) ) )) 422 )) 

Ή 21,22α )) )) Τανιτών (9 )) ) )) 169 )) 

Ή 23η )) »' Διοσ-πολιτων (2 )) ) )) 19 )} 

Ή 24·η )) )) Σαϊτών (3 )) ) )) 44 ' )) 

Ή '25η )) )) Αiθιό-πων (3 )) ) )) 44 )) 

Ή 26η )) )) Μψ.φιτων (7 )) ) )) 177 ))· 

Ή 27η )) )) Περσών (5 )) Γ )) 124 )) 

Ή 28·η )) (χάσμα) )) 

Ή 26η )) 39 )) 

Ή 30·n )) )) Τανιτων 18 )) 

TiJ ολον κατά το
' 

κείμενον 36525 έτη 

Έ-πι-προστί�ησι 3έ ό σuγγραψεύς οτι ό άριθι-ι,ός 36525 διαιρού
fl·ενος �ιά τοϋ 1461 φέρει έ-παχpιbc";°Jς 25 Σαθιακας περιόδους. 

Έ-πcι..νΟ.θωμεν ·ί\δη είς τόν -πά-πuρόν fl-�ς. 'Ιδού ·η χατό: γpάμμι;c 
μετιχφρασις : 

«Όνοιι,άζομαι ΜΟΥΝΑ-ΣΕΧΕΡΗ. Είι.ι.ί θuγάτηρ τοϋ ΠΑΜΑΙ (1) 
τοϋ 3ια3εχθέντος τον SHESHANK JΙ.:χί βr,,:σι'λεύσcι..ντος 51 [τ·η, 'Από 

Ο) 'Επώνυμον ένος Φαραώ της 25 οuνσ.στείας, μεταξύ (χαθά. γενιχως πι
στεύεται) της έποχ.ης τ.οu Σεσσ.νη 3ou χαί Σ,σσ.νη 4ou 8ν δ Chabas αποκα
λεί Sescond. 
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της τρuψερας ήλικίας μου ο ποcτηρ V·έ προ<:ψισε 8ια τόν νοcον κοcί 
την λατρείοcν της ΒΑΣΤ ('Εστίας). 

Άνετροcφ·nν έν τ<ϊ> να<ϊ'> της θεας v.ετοc τινων &λλων νεανί&ων. Κατά 
το 13ον έτος τη, ·ηλικίας μου καθιερώθην Παλλάι;; της ήλιοcχης :ή της 
Βλαστήσεως των δύο τόπων ταύτης &εας. 

Κατά την ·ημέραν της καθιερώσεώς μου είς τήν θεάν ταύτην, την 
είς Βούbαστιν κυρίως λοcτρευομένην, είσηλθον μετά τ-lις v-εγοcλης ίε
ρείοcς ϊις το &8υτον τοϋ 'ΙΙΧΟU Έξεπ) οcγrιν έχει έπί 't''!) θέqι: του σχ:�

ι.ι-οcτος της εtκονιζοv.έy·Ι)ς (jεiχς. 'Ήτο αγαλμοc ύψrιλόν πέντε μεγοcλων 
πήχεων, (1) κεχαλuμ(l.ένου 8ι' έσθη,ος σuγκεκολλ·ΙJμένης· έκροcτει έν 
τ?J 8εξι� τό σεϊ:στροv, (2), έν τ?J άριστεf� μίαν αίγίδα, μετά ούσεχι;; 
{ στfεπτοϋ). 'Εκ του βραχ.ίονος ·i\ρτητο σκεϋος (3) 8ιά τό ήγιασμένον 
ϋ8ωρ. Ή Υ.εφοc).·11 έσκέπετο ύπό ψενοcχ·Ι)ς έκ βοστρύχων τετροcyωνικών. 
Τά ώτα εψερον άρτ+ιv.ατα χ.ρuσα. Πλ·ΙJσίον &έ της θεΙΧς εύρίσκοντο έπί 
... (έδω μία λέξις rtυσανοίγνωστος) άγαλμοcτια του ΝΗΒΡΗ-ΤΟΥΜ 
κάί τοϋ ΑΡ-ΠΑ-ΚΡ ΑΤ. 

Ό Θεός ΝΕΒΡΗ-ΤΟΥΜ νεώτερος uίός τοϋ ΠΤΑΧ καί της ΣΕ-
ΚΕΤ, ο μέγ:zς προστά:τrις της βλαστήσεως, ητο ορθιος έπί τινος λέ
οντος. 'Έψερεν έπί κεφαλlις &νθος λωτοϋ, iξ ο•3 έξήρχ.οντο 8ύο μα
κρά πτεροc· έπ' ωμοu έ'ψερε τό ούρ κεκα,ου (τ·11ν μαγαην ροιb�ο,;). 

Ό Θεός της αίωvίοv vεότητοι;; , τf/ι;; έσαει άvαγεvvωμέvηι;; ΑΡ-ΠΑ
ΚΡΑΤ έ'ψερε �όν &οcχτuλον έπί τοϋ στόv.ατος, συμbολ,κόν της ί&ιό
τrιτος τοϋ HORVS, παι&ίοu. 

Έθαύμαζον τό πολυτελές τοϋ (.Ι,έρους τούτου του ναοϋ, άπαστροc
πτοντος έκ χρuσοϋ· &έν ·h8uνήθην ν' άποσποcσω. τά βλέt1·V·°'τοc έκ των 
χοιλαναγλύψων ΚΙΧ! των έπί του τοίχου είκονοyραψιω'Ι" 8έν θχ έπί-

(t) Ό μέγας ή βασ,λιχος πηχυς=525 χιλιοστομέτρων, ό οέ μικρος=450.
Ίερογλυψικως έσημειουτο ούτωσί: -._ έχαλείτο δε Μα καί έσ·ήμαινε συμbο
λικως το ονοv.α της θε�., Άληθε!ας. 

(2) Το σείστρον {:1το μουσικον οργανον. 
( 3) Τά τοιαϊίτα σκεύη ·ησαν έν μεγάλει χρήσει παρά τοις Αίγυπτ!οις. Γενι

κώς κατεσκ.ευάζοντο Η, όρειχ&.λκου · έγκαλωπίζονται δε δια οιαψόρων γλυ:ρων 
κ-χ>ί τορνεuμcι.των. Πολλάκις έχαράσσοντο έπ' αύτων παραοόσεις, αλληγορίαι κλπ. 
Σuχν!ι.κις α πανταται δένδρον γεγλυμμένον, έκ τ1ς χορuψης του όποίοu ή θεά του 
ούρανου έπιχέει έπί της ψυχης του τεθνεω,ος άνναγεννητικόν τι ρεuστόν. 
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στευον οτ� θΙΧ έ'�λεπον έντός ένός ιχγιαστ·ΙJρίου τοιαύτας χ.αί τοσουτο 
έν3ιαψερούσας σχ.·Ι)νάς. Ό ένδον -:-οιχος του ναου κατείχετο έξ άνα
γλύφου, παριστώντος τήν θεά.ν Ρι,Ιtώ (1),σύζυγον του θεου Μαvδού (2)

τίχ.τουσαν τον θεόν ΑΡΦΡΕ. Ή τίχ.τουσα ύποστ·ΙJρίζεται χαί περ:
θάλπε.ται παρά &ιαψόρων θεαινών πρώτης τάξεως· ή θεία μαιεύτρια 
έ.'λχ.ει τό βρέφος έκ του μητρικοϋ κόλπου· ή θεία τροφός τείνει τας 
χειρας οπως παρcr.λάbΊJ αύτό, ·n 3έ λικv{σονσα αύτό, τό περιθάλπει 
ώσαύτως. Ό πατηρ των θεών ΔΜΜΩΝ-ΡΑ ώς χ.αί ή θεα ΣΟΒΕΝΗ 
(·n αίγυπτιακη Είλείθυιcr., ή προστάτρια τι�ν τοκ.ετών) παρίστανται
έπίσης.

Είς έτέρcr.ν πλευρΙΧν είχ.ονίζονται rt.ί &ι:)3εχ.α ώραι της ήμέρας και. 
αί 12 της νυχ.τός· είνε 3ηλcr.r�'fJ εύει3εις γuναιχ.ες ψέρουσαι έπί χ.ε
ψαλ'ί\ς τiη χουδ (3) (3ίσχ.ον πτερωτόν). 

Ό Μέγας-ίερεύς είσ'ί\λθε 3ιά τινος f.Ι,ιχ.ρσ.ς θύρας χ.ειμένης άριστερ�· 
ένε3ύετο στολ'f)ν λινήν (4), ά:παραμίλλου λεπτότητος, έλαφρότ·Ι)τος, 
λευχ.ότητος· ·n παρυψ·ΙJ τ'ί\ς στολ 'ί\ς ητο πεποικιλv,ένη 3ιά. χρυσου χ.αί 
πορφύρας· ή φυσιογνωv.ία του v,εγαλου-ίερέως ητο σοbαρά, τό 3έ βά
δ'ισv,cr. έπιbλ·ΙJτιχ.ον. "Οτε είσ'ίiλθεν είχ_ε τούς βραχίονας χ.αί 'trxς χ_ει
ρας ύπό τάς πτυzας της στολ'ΥΙς· ή χ.εφαλη ητο έντε"λώς κεκαρμένη· 
έ'ψερε περί τον τράχηλον περιιΗραιον έξ είκονισv.άτων παριστώντω'ν
Θεούς χ.αί Θεάς ..... (5) 

Μετά τ·ΙJν έν τ�) ναιj) εισο3ον της ίερατιχ.'ί\ς πψπης, έ'καστος τώ-.; 

( t) Έκαλείτο καί Pa-τovf; �ψερε δ' έπl κεψαλης δίσκον καί κερατοειδεί�
ακτίνας της Hathor (Άψρ'οδίτης). 

( 2) Έκαλείτο καί Μεντοο καί Μούτ. Θεος ήλιακός, �χων κεψαλήν ίέρακος
καί έπ' αύτης δίσκον καί δύο εύθέα καί έπιμ�κη πτερα. ''Ητο θεος πολεμιστής,. 
κρατών έν χειρί το Khopesh (ρcμψαίαν), αποκαλούμενον ο(\τω ένεκα της όμσιό• 
τητός του προς τον βόειον μηρον (αίγuπτιαστί Khopesh). Τοuτο δε ητο σύμ6ολον 
ανδρίας. 

( 3) Ό δίσκος -�τοι Ιι κύκλος μετά στιγμης έν τψ κέντρψ δηλοί σuμf;ολικως
τας ψωτειvάς ίδέας· δ δε πτερωτος δίσκος τον έν τψ ούρανψ δρόμον του ήλίοu. 

(4) Ή χρησις των μαλλίνων ητο απηγορεuμένη τοίς ίερεuσι καθότι το μαλ
λίον, ή θρίξ, ή ίππόθριξ προέρχονται iχ. πηγης ακαθάρτου, ένψ το λίνον γεvνα
ται έκ της αθαrάτοv rrίι:. ' 

( 5) Παραλείπομεν β. χ. τέσσαρας παραγράψοuς περιγραψούσας τα. των αμψιε
σεων κλπ. των έτέρων ίερέων. Θ· Δ. 
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--παρεστώτu1ν έ'ση1 πρό της έ'�ρας, ην Jφειλε νά χαθέξ"{Ι , Τότε 8έ ο 
Μέγας-ίερεύς άτενίσας προς τό ιι,έρος μου ( γ\μην χατιχντιχρu 1α 11του) 
.iπεχ.αλέσθη &ιά βραχείας προσευχης την θεάν, είτα τούς θεούς, �να 
8ιαχύσι,,σι τό φως έν τιϊ> πνεύιι,ατι οcπάσης -:-·ιiς ίψ.ηγύρεως. 

Μετά ταυτοc οcπετιχθ·η πρός με &ιά των iξ·rις λόγων: 
«Θύγατεp, ί8ού δτι πpο·hχ.θ·ης εtς ίχοcνόν τινα β:χθμόν έχπαι8εύ

σεως· ·r, ιι,εγά.λ·η ίέρειοc, έπί τ� εύνοϊχ.fι έχ.θέσει της ά8ε).φ'i\ς χοcθηγη
·τρίοcς, ένέχρινε νά είσέλθrις ·η8·rι είς τ·ην Μύησιv (εlι;; τά Μυστήρια}.

,n Α παντες οί ίΕρϊϊς\ ώς έπίσης χοcί έ γι,, ο άγοcπητός άρχ·ηγος αύτών,
cιύτυχ είς έπί τ� άγοcθ?J -τοcύτ"{Ι άνοcγγελίqc, έσπεύσοcμεν νά συγχοcτοc
τεθω:1,εν ε\ς τήν πρότοcσιν της Μεγάλης-ίερεlοcς χαί νά ορίσωμεν τή•,
:μύησίν σου κοcτά τ·r1ν προσεχεστέροcν ήμέραν- άπεψοcσίσοcμεν rνoc αί
.Jοχ.ιμοcσίαι σου &ρξοντοcι άπό σiψ,ερον, πρώτην τ'ίiς 8ευτέρας 8εχ.ά8ος
του ιι,ηνό� Tubι (1), σηιι.ειον του 'Ωρlωνος του 8εσπόζοντος χ.οcί έπη
:Ρεάζοντος τό άριστερόν ο�ς, - δπερ ψέρει ιι-αλλον πλησίον τον λόγον
τ'ίiς χ.αρ8ίοcς - 8ιότι &παντες έντοcυθοc ποθουμεν rνoc άρισ\εύσ"fις και
·πιστοποι·ηθ� δτι χοcτέχεις την άποcιτουιι,έν-η-. μάθησιν, δπως είσέλθ"{Ις
.είς την ιι,uησιν. Αί 8οκιμασίοcι, κοcίτοι 8uσχ ερϊϊς, θά •�περνιχ·ηθωσι παρά
�οϋ εύχερως. Δύνασοcι νά άρχίσ'{Ις όπόθεν θέλ-�ς, ά:ψοϋ πρω>ι-ον έπε
ξηγήσ"fις, χάριν τ<�V ιχχ.ροατων σπου8οcστων, τά των ώρων οcύτης της
.εύτυχους ήιι,έροcς ΚΙΧt τά της έπηρείοcς οcvτων. Θάρ.ρει. Είπον !

Οϋτως ένθαρρυνθεισοc εtπον &νευ ού8εμιας τοcροcχ'ίiς: 

·Την 1ην ωρα.ν δ αστερισμος του Σαχου

(δ 'Ωρίων) ίτcηρεάζει τον αριστερ,ον βραχίονα. 
'Την 2αν ωραν » 

ησ,δος (δ Σείριος) 
του αστίρος '-ης 

·Την 3ην ωραν ή αρχή των δύο αστlρωr
(ο! Δίδυμοι fσως) 

\ 

)) 

"Την -iην ωραν δ αστερισμος τω.- δύο αστlρωr » 

την χαρδίαν. 

την » 

το αριστερον οδς, 

( 1) Ό πρώτος μην της χειμερινης τετραμηνίας. Οί μηvες σuνίσταντο έχ 

-30 ·ήμερων. Κατά το τέλος οί: HU �τους ήpίθfΙ.ΟUV 5 ήμερα; iπαγομl1·ας, ας
ώνόμαζον ούFανίας η έορτασίμους, διότι την 1 ην έχάλουv rιμέpα�· της γεr.-,ί
σεως του Όσίριδος, τήv 2αν την τοίϊ Άροερ-η κλπ. Αί οε της έbοομάοος ήμε
;pαι �ψεροv τα όνόματα των έπτα πλανητών.

1 
,,-i 
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Τήν 5ην ωραν το Jστροv τοv ποταμοv_ 
Τήν 6ην » ή κεcpαλή του Λlοrτος 

έπηρεάζει τήν χαρ/Ηαν, 

Τήν 7ην » 
Τήν Sηv )) 
Την_ 9ην )J 

το βέl.ος 
' ' � τα μαιιρα αστρα

ο1 ύπηρέτ!Χ,ι των έμπροσθί°ων 
τοϋ Μεvτε (Λέοντος) » 

Την J.Ο·ην ωραν το τετράποuν Μεντέ [η Μενίτ, 
δ Λέων) 

Τήν Η ην. wραν ο1 ύπηρέται ,ου Με ντε » 
Την t2ην )) ό πους της vος » 

» 
τον οεςιον όcpθαλμόν. 
τήν χαρδίαν. 

τον όtριστερον βραχίονα. 

τον ctριστερον όcpθαλμόν. 
τον ctριστερον βραχίονα. 

.ίο. ( 1) 

Trx μέλ·η τω'Ι �ιοcχεχριμένων _άν�ρών τυγχάνουσιν ύπο τrχς έξης 
έπΎJρείας : 

Ή χόμΎΙ τω'Ι ΟCVΎJΚ.ει είς τον Ούράvιοv Νειλοv· ή χεψοcλΎJ είς 
,τον θεον Ρα (2) (Ήλιον). οί όψθοcλμοί ιίς τΎ)ν Νούτ (3) r, είς· την 
Hathor ( τ11ν Άψρο�ίτΎJν)· τά ώτα χαί -ii γενειάς είς τον θεόν Λπ
χηροϋ, τον ψ�λα;,.α τών τροπικών- ο άριστερός χρόταψος είς τό έν 
τ<ϊJ ήλίι�> ζων πνεvι,ι.α· ο �εξιός είς το πνεvι,ι.α τοv Λμμωvοg· ή ρiς 

( t) Ταϋτα �χουσιν ctναλογίαν τινα προς την σημείωσιν των έπηρειi;;ν, την
έπί του -�:rεριcpήμοu χρuσοu χύχλοu χεχαραγμέvην του οιασήμοu μνημείου, του 

... ,
1 

' t , , , r, ' ' \ καχως εις τον Οσωμαvδιαr αποοιοομενοu, ητις σημειωσις κατα τον Διόοωρον 
τον Σιχελιώτην, έοείκvuε τας ωρας των ctνατολων των όtστεpισμων χαί τοις 
έπηρε{ας έκάστοv αύrω-r. 

'Η άpχatιι aίyvπτιακrι άστpο�·ομtα ητο οθεν σuνοsδεμέvη χρος την ιίσ,ρο-
1,οyla.-- τοϋτο δε οιότι ή 8ρησχεία ητο ή βάσις τοϋ χοινωνικοϋ διοργα.νισμοu. 
-Κα.ί ετερος πάπυρος εύρεθείς είς την μομίαν του Πεταμήνοcp, u1ou ένος �ρ
χοντος των Θη6ων- έπl Τραϊανοϋ, έπιGεεαι:,i την ctνωτέρω ίοέαν τοϋ ύπο μελέ
την παπύρου μας, οτι δηλ. ύcpίστατο έν Αίγύπτψ μίγμα. τι έπιστήμης καί
θρησκευτικών ίδεων, δι' Jv ο! 1ερείς ύπέθετον τον ανθρωπον καί τα μέλη του
ύπο την έπήρειαν καί την προστα.σίαv των πλανητών καί των θεών .

. ( 2) 'Ρα σημαίνει ποιείν, προετοιμάζειν, διατάσσειν. Ό Ρα διωργάνωσε τον 
κόσμον με την ίίλην, ην τίρ έχορήγησεν ό Π,άχ , δ. όtρχικος· θεός. •Εκ τούτου. 
τον σuγχέοuσι πολλάχrς 11-ε την δημιουργίαν. Ώς Πταχ-Σοκαρ-ΥΟσιρις δηλοί 
σuμεολιχως την ctδρανη ούναμιν του Όσίριδος μιτα6αλλομένην είς ανα-;έλλοντα 
ηλιον. Τον Ρα. λιiγοuσι χαί Φρέ, είχοvίζοντες αύτον με κεcpαλην ίέρακος, πτηνοu 
ctcpιερωμέvοu τίρ "Ώρψ.-

( 3) Θια προσωποποιοϋσα το ούράνιον διάστημα η· τον διάστερον θόλον.
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χaι τά χ.είλη είς -:όv Άvεποϋ τόv υίόν τοϋ Nephtys οδηγοϋ τωv 
οδων· οί οδόντες χ.α:ί ο τράχ·ηλος είς ,·ηv θεάν Σελη ( 1ή 't''l)V ,;Ισιδα:)· 
οί βρα.χίονες εiς τόv Όr1{ριδα τά γόνα:τα; είς τ·ην Νε{{}" οί άγχω -
vες είι; -:όv μέ γα:ν θεόv Γκελ· τά γεvvητιχά ιι-όρια: είς τόν ΌσCριδα 
η είς τήν "θεάv Κ!!χτ, οί δάχτυλοι είς τάς άγα,Ιtιχg ,Ιtεάg · χλπ. 

Τούτων λεχθέvτων, θά περιγράψω τόv Houd (τον πτερωτόv δί
σ;ι.οv) οσης γεvιχως δηλοί σψ�ΟΑt)'.<-;')ς τόν Ρα (τόv η'λιοv), εϊ-.ε οτα;v 
ηνε 'Ωρος ( άvατέ'λλωv ), ε'ίτε οταv ηνε Τούμ, ( δύων )· είvε έπίσης ο 
θεός Shou (φως)· εlνε ο έv άρχ?, φα;νείς ·ίjλιος, ο διοιχων {.),τι παρά
γει, είς τρόποv ωστε ο Houd είνε ο δpόιι.ος τοϋ ήλίου έξ Άvα:τολωv 
προς Δυσιι,άς, δηλ. ιχπό τοϋ ένός &χ.ρου είς το άλλο &χ.ρον τοϋ χ.ό,ψου. 

Τπό άστρώαv οιι,ως χ.α:ί πλα:νη:τιχ·rιν sποψιν, ο δίσ;ι.ος είvε α:ύτή 
ή ψυχ·η τοv άνθpώπου·. ώ ! ποσάχις εlδον αύτήν έν έγρηγόρσει έν<j) 
αί σύντροφοί μου έχ.οψ.ωντο παρ' έι,ι.οί ! Τό χρωμά του ειvε ώς τό 
τοv ϋδα;τος τοϋ Hapi (Νείλου) (1), μεσαίου βαθιι.ου ( ώχροπρασί
vου )· κ.ατά την τοιοίδε η τοιάδε προσωπιχότητα, είς ην άvήχ.ει ή 
ψυχή αCτη, εϊτε είς σωμα: Oudja ( έ ν πλ ήρει ύγεtqι ) ε'ίτε εί, σωμα: 
άδύνα:τον, α;ί διαστάσεις της είvε διάφοροι· άλλ' ούδέποτε είvε στρογ
γύλη ώς σφαίρα, είνε (λέξις άνεξ·Αγητος, ·ης ·h έ'vvοια: θά εινε βεbα:ίως 
σχ.;ψ.α:τος φα:χοειδοϋς), α:ύξομειοϋται ιχπχύστως χαί άνα:λόγως τοϋ 
ι,ι.έρους χα:θ' ο χιvείτα:ι χα:ί fr.ταται · τυγχ ά.νει διαστάσεως χ ατά το 
μαλλον 1ή ήττον ιι-εγάλης, ιχναλόγως της καταστάσεως της ίσχύοι; 
κα:ί της ρώμης τοϋ γηίνου σώματος, οπερ έιι,Ψυχοϊ· άλλ' ή διάμετρος 
ούJέπο-;ε ύπερbα:ίνει ,όν ·ίiμισυν δάχ-τυλον τοϋ μιχροϋ πήχεως 
( =πεpί τά 8-9 έκα:τοστόμετpα ). Είνε φωτειν-η κοcί λάιι.πει ώς ο 
φωσφορισιι.ός της θαλάσσr,ς. 

Ότε. κατά πρώτον είδον [J,ίαν ψυχήν έξελθοϋσαv τοϋ γηίvου περι
κα:λύμι,ι.ατος c;ιύτ'Ϊ)ς, ητο πρώτη ήμέριχ της δευτέρα:ς δ εJ'.άδος της 

'Παωvίας· ή άδελφή [J,Ου Βίρα έκοψ.α.το πλ·η6•.ον μου, χεκοπια;χΙ.Jία: έκ 
τοϋ καύσωvος της ·hv.έρc;ις• ο δίσχος της (ή ψυχή της) προσ-r,λθε πρός 
με καί μοι εί,vε. 

( t) Το ίερον οvομα τοϋ Νείλου είναι Hapi, το οε δ·ημωδες aouι· atour δηλ.
ποται,ι.ός. Τον είχόνιζον έπί των μνημείων οια των τριων χρωμάτων: cp'Uθpov,· 
-χατα την μεγάλην πλημμόραν, d>χροπράσιrοr χατα την μετρίαν, καί κvarovr
χατα tην ήρεμίαν. Το ώχροπράσιvον χρωμα ητο ώς το τη� πέτρας βηρόλλοu
( aigue-marine ).

·1

). 
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-Κοcλ-1ψ,έροc άδ'ελφή, δ'ιοcτί "'ά μέη1ς οϋτ� έ'Ιτός τοϋ πλανητιχ.οϋ
�ζΟ'ΙΟς, έ'Ιω έγώ σέ ΙΧ'Ιαζ ητω ά'Ιά τό άστρ<ι>Ο'Ι δ'ιiση1μα; Έλθέ λοι 
ΠfJ'I 'Ιά ϊδ'�ς τά θαυιι,άσια τω'Ι 8ιαιrτημάτων, τάς φίλας σου "t'W'I 
άρχαίω'Ι προϋπάρξεών σου, τούς συγγενεις, ιχπα'Ιτοcς τέλος έχ.είνους, 

, οΎτt'ΙΕς σέ ·Αγάπησαν χ.αί οΎτινες, μη οίχ.οϋντες πέρα'/ τοϋ έb8όμου χ.ύ
χ.λου, 8ύνανται νά ζήσωσιν έντός τοϋ άστρώου χ.ύχ.λου τοϋ γηινου 
κόσμου μα.ς. 

Όμολογω οτι πολύ έξεπλάγrιν βλέπουσα οcύτο το εί8ος του ψωτει
νου δ'ίσχ.ου Ιψ,ιλου'Ι με άνευ φωv-7ις, χ.χί οιι,ως χ.ατενν6ουν ο,τι �-οί tλε
γε"' ή' Βίρα, 8ιότι ·n ρευστη ούσία της είσέ8υεν, οCτως είπεϊν, είς το 
σc;ψά μου χ.αί έιι,άντευε τούς 8ιαλογισιι,ο•Jς μου· ·ί-iκουον 8έ 't"/)V φωνήν 
της, χωρίς να γίνεται χ.αταληπτός ποcρα τοϋ ώτος Ο;J(Jείς κρότος. Το 
περίεργον 8i. Οτt ·ί-iχ.t.ιυον αύτ·nν "t''YjV φωv-r;ν οτέ μέν (�tα το.ϋ ιι,ετώπου, 
οτέ 8i. (�tά του χ.οιλ�ψ.ατος τοϋ στ·ήθους και &λλοτε δ'ιά του ώτός, 
άλλά τότε ή ψωνή έχ.είνη f.Ι,οϋ δ'ιετάρασσε τό'Ι έγχ.έφαλον. 

'Ήιι,ην είς το έ'παχ.ρ')ν έχ.πεπ"λ·11γμένη χαί ούδ'έ,ποτε θά λ·11σιι.ον-ί)σω 
τ71ν θαυμαστιχ.ήν έχπληξίν μου, ούδ' έάν έζων χ.αί -;;ολυάριθι.ι,α 
henti ( περιόδ' ους έ των). 

Ή Βίρα I μοί Ωεγε: θοcυμ.άζεις χ.ορά σι ον δ'ι' ο,τι σοί συμbοcί νει · τοϋτο
έ ννοείται διότι πρώτην ηδη φοράν μία φlλ η σου κ.οψωμέν-11 έ'ρχ. εται 
πρός σε. 'Αλλ' άξιοϋσαι οίuτ-,\ς τ'i\ς πνευματα'i\ς προαγωγ'nς ενεχα της 
πρός με άγάπ·11ς σου, καί ίδ'�v δ'ιατί ένω διατελείς έν έγρηγόρσει καl 
έμέ σχ.επτομένη f.Ι,έ προσείλχυσες παρά σοι. 'Επειδή δ'έ ·n μεγιχλη θεά 
το ήθέλησε, · f.Ι,ετά πλείστης της εύχ.αριστήσεως προσηλθον παρά τη 
νεαρ� μου φίλ�. Θά σοι προξενήσω ·r,8·11 f.Ι,ίαν έτέροcν έ'χπληξιν, πο"λλ<'ί> 
θαυμασιωτέραν, ώς πρός σέ έννοείται, ·ίiτις δεν έμυ·ήθ·11ς ε•.σέτι είς τάς 
γνώσεις της μ·11τρός μας 'Ίσιδ'ος, συζύγου καί χ8ελφης τοϋ Όσίριδος, 
μητρός δέ του Ώpου. 

Θά χ.ατϊλθω χαί θric ι.ι.είνω έντός τ'r;ς χειρός σου· θ' άπέλθω είτα 
χ.αί θά έπανέλθω· θοc μi. ϊδ'1!ς δ'ιερχο:J,ένην των τοίχων, νά είσέρχωμαι 
χαί έξέρχωιι,αι χ.ατά βούλησιν, διότι, έν τ� άστρώqι; κοcταστάσει, τά · 
υλικά στοιχ. εία ούδόλως μα, στενοχ ωρουσι · δ'ιερχ. όμεθα ένος 't'ΟΙΧ ου 
οπως το γήϊνον σώμα δ'ιέρχ.ετοcι της φλιας θύρας τινός. 

w Αμ.χ 'ώς είπε τοcϋτοc, ο φωτεινός δίσκος, ο στις �το άπέναντί μου 
όλίγον ιiνωτέρω της χεφοcλ'i\ς μου, χ.ατ'i\λθεν έπί της άριστερας χειρός, 
ή'J έκpάτοuν &νοικ.τ·()ν, ως μοι τΟ ένέπνεuσεν αϋτ"Ι), χ.αL άμέσως �σθάν-

7 
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θην ιίς τηv παλά(l."/JV ώ_σεί 8ίσκοv έστιλgωμέvοv έκ -προcσίνου μίλτου, 
φωτίζο,ιτοc τόν θάλοcιι.οv · μετ' ολίγον 8ιελύθη κοcί έξηφοcvίσθη χαθο
λοκλ ηρίΙΧ ν. Μετά τινας στιγμάς εί8ον τόν αυτόν 8ίσκον έξερχ όμεvο.v 

του τοίχου· έ-πρ�χ ώρησε πρός με, περιέγροcψε ,χοcμ-πύλας γραιι.μάς 
ϋπερθεν της κεφα:λ ης fl-Ou κα:ί εστ1] έπl του μετώπου μοu. 'Ι;Ισθάvθην 
τότε 8ιεισδύσα:v κα:θ' ολοv μου τό σί;ψ.α ρίγος ε1;χ οcριστ·ήσεως. 

Κα:ί ή Βίρα: μοι είπε: Βλέπεις, ψlλη, πόσον εύχάριστοv τό ζην έν 
τij} άστρώψ 8ιαστ+ιματι· έ8ω τό σαρχικόv περ1χάλ) ψοc ο•;8όλως στε
νοχωρεί τάς κιv+ισεις μα:ς· έκτός τούτου ή άπόστοcσις δεν ύφίστα:τα:ι. 
·Αιι.α: τ� σκέψει ;,.αταφθάνει τις είς τό ποθούμενοv μέρος· οποία δ'
&λλως τε εύτuχία: τό ν' &vαπvέ·{) τις τόv άρχιχ.όν οcίθέρα, τό άρχι
κόν στοιχ είοv πάvτωv των πρα:γμάτωv! Ό αtθ·nρ εϊνα:ι ·n ιι,όνη 8ύνα•
μις τοϋ πάντός.

Ά λ λά, είποv είς τ·nν Βίρα:ν, πως ποιουσα ε'ίσέρχ εσοcι είς τό γ+,ϊνον 
περιχάλuμμά σοu; 

Τουτο είvα:ι ιχπλούστατον, είπε· άρ;,.εί πρός τοϋτο ή βούλησίς μου. 
-Είπε· και εί8ον τόν ψωτεινον 8ίσχοv είσδύσαντα, κ.άτωθεν του στ+ι
θοuς, είς το σωιι.ά του. Τουτο έχιν+,θη έλα:ψρi;)ς, ώς άvα:τιvα:χθέv, χαί
ή Βίρχ έξεγερθείσα: ά ιι,έσως fl-Ot εί-πε. cc"AI άδελφ·ή μου, σ' έvόμιζα
πολύ μαχράv καί έξεπλάγηv ίδοϋσά σε έvταυθα:."Ημ·ΙJν είς τόπον άλ
λόκοτον χαί μεγαλοπρεπ·7J, ενθα παρετ·ήρησοc θαυμάσια πράγματα.
Εlδον μέγαρα πολυτελέστατα:, περιχuκλούιι.ενα παρά χ+,πων περικα:λ
λεστάτων, έν οtς ·n βλάστ·ΙJσις είχεν ολως ϊ8'ιον χαρακτηρα· τά &νθη
τών 8'εν8ρυλλίων προσείλχυον ί8'ιαζόντως τ·nν προσοχ·ήν fl-OU ενεκα
του κομψου σχ+ιιι.ατος, των ύπερμέτρωv άναλογιωv, τοϋ ή8'ύπνου και
ε ύώ8' οuς α ύτωv .

-Δέν ένθυμεϊσαι &λλο τι ί8ιάζον; τ� είποv. Δέν ηλθες είς άναζή,
τησlv fl,Ou;•Tί ,;οι είπον; 

-"Α, vαί! άπ·ήντ·Ι)σε. Μετά τ·rιν έν τij'} σώιι.ατί μοu εϊσο8ον Εlχον 
λησιι.ον+,σει, &λλά σύ μοι έπαναφέρεις είς τ·nν ιι-ν+ιιι.ην τοϋτο: Σέ 
προέτρεψα: να μέ σuνο8εύσΊ)ς ΙΧVΙΧ το άστρωον 8ιάστ·Ι)ιι,α· &λλοc σύ 8έν 
fΙ·έ ·ί\χοuσες καί μέ ήνάγκασες ι1.άλιστα (�να: είπω οι�τω) να έπα:νει
σέλθω είς το σωιι.ά μου. Δια:τί VΙΧ ιι-' έλκuσ'{)ζ έ8'ώ; ·ί\ιι.·/)ν τόσψ ευτυ
χής έχει κάτω! κχί τοc δάκρυα έ'ρρευσαν άπό τούς όψθα:λμούς της. 

Μοί είπε δέ μετά τοcϋτα: 'Αλλά σu δέ,ι ένθψεισαι να εκα:ιι.ες περιο
δείας τινας καθ' ϋπνον ; 

f 

__j 
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/ - �οχι εlπον, μόνον ενιοτε 11,ετά: τον πρωτον μου ϋπνον μοί φαί-
νεται οτι, χ.αταbαίνοuι;α την χ.λίμαχ.α τοϋ ν�οϋ, ο ποϋ� μου προ
σχ.ρούει δυνατά χ.α.τά: μιας βαθμί8ος χ.αί τότε έξεγείρομα.ι &:νατινα
ζομέν'ΥΙ, τc 8έ σωμά 11,ou φαίνεται ώ� τό τοϋ χ.ολοιοϋ. 

-Τότε· εινε ή στιγμή, είπεν ή Βίρα:, χ.αθ' ην ή ψυχ.ή σου έπανει
σέρχεται εi.ς τq σώμα, &:φοϋ περιώδευσε κατά τό μαλλον χ.αί ηττον 
&:νά: τό άστρωον διάστ-ιψ.α. Σ-rιμερον οποu τό ήξεύρεις θά: έν-10-rισ"{)ς 
χ.αλά: ο,τι σοι έγνώρισα. 

Καί τωόντι ·Αδυv-ί�θ·(Jν χ.ατά: ,άς έπομένας 'Υlμερας νά έξαχ.ριbώσω 
τό πραγμα, έ'χ.τοτε 8έ εlχον γνώσιν των μετά τ·i\, Βίρας κοινών ήμών 
-περιοδειών. 

Ήχ·tJσε τό σείστρον- ητο δεχ.άτ'Υ) ωρα· �νεbλ-rιθ'ΥΙ ή συνέχεια των 
εξετάσεών μου διά τ·ην έπομέν'Υ)ν εις τήν"-8ην ωραν. 

Πρίν η έξέλθωv.εν τοϋ ναοϋ, ο μέγας ίερεύς &:πέ-:-εινεν είς τήν θεάν 
:μίαν δέ·(Jσιν- νεανίι;χ.οι τότε διέχεον διά των θuμιατηρίων τό Κύφι(i) 
τοϋ Πούντ· ή άψ.όσφαιρα εύωδίαζε καθ' ον χρόνον -� ομ-rιγυρι� άπε
Χ ώρει τοϋ ίεροϋ τόπου, 

Τήν έπαύριον όλίγον πρό τr,ς 8ης ωρας, δύο ίέρειαι προσ'i\λθον 
χ.αί μέ ώδ-rιγ'Υlσαν είς τό άλ'Υ)θές ίερόν τοϋ ναοϋ· τ·ην προτεραίαν εl
χον ομιλήι;ει έν τι:;> μ,αμ,μ,ισίφ (παρεχ.i<.}'Υ)σt <�J). 

Ό χ.αθωρα.ϊσμός του ίεροϋ 'r)TO πολλίϊ> πολυτελέστερος τοϋ μ,αμ,
μ,ισίου· .οί παρεστώτες ησαν όλιγώτεροι των της προτεραίας· διότι 
iδω δεν έπετρέπετο ή εϊσοδΌς η είς τούς Μψuηv.ένοuς· άλλά τό σωμα 
των ίερέων ητο πλ·i\ρες. Παρίσταν-:-ο τφόντι ο Ποντίφ'Υlξ �ή Μέγας
Ίερεύς (2), οί Άρχιπροφητιχι (3), οί Προφ'i\ται, οί Στολισταί (4),

/ 

( t) Τσ Κύψι ητο οcρωμα. έκ 16 συστατικών σuγκείμενον- το εκαιον lμπρο
·σθεν των οcγαλμάτων των Θεών. Ή συν;αγή του �χρώματος τούτου είίρηται έν
τψ 80ψ Κεψ. του έγχειριδίοu της ι,�Ισιοος και Όσίριδος».

Πο�ντ ητο το μέρο� το περιλα.μ6άνον το αψρικανικον εοα::ιο, απο του πορ
·θμου του Βα6ελ-Μα.ντέ6 μέχρι του ακρωτηρίου Γαρδα.:pούϊ.

(2) Ο! Μεγάλοι-Ίερείς Ιχ..vεμιγνύοντο και είς τά της Πολιτείας. Διά.ψοροι -οε
βασιλείς περιε6άλλοντο τον τίτλον του Μεγάλου 'Ιερέως μιiiς θεότητας. 

(3) Οί Άρχιπροψηται, οί πατέρες !ερεί:; η προψ�ται ησαν ο[ συντηρηταί
χσ.ί έπιτηρ·ηταί των να.ων 

( 4) 01 Στολιστα.ί έψρόντιζον τά τι;;ν Θεών, των θυσιών, των μα.θημάτων.
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οί Γραμμα-rεις της Ίερiiς Κρυπτογραφίας (1), οί Ίερογράμιι.ατοι (2)► 

οί • Αγιοι-Πατέρες (3), οί Παστοψόροι (4), οί Ταριχ.εuταί (5), οί 
Νεωκόροι. 

Έχ.αστος άναλόγως τοϋ βι�ι:θμοϋ τοu εστη προ τ'i'1ς ίδίας έΊ�ρας. 
Ό Ποντίψηξ ητο έπί τοϋ θρόνου του· ϋψωσε τότε τούς βραχίονας. 
ύπεριχνω της ομηγύρεως χ.αί rJιεvθύνας τccς χείρας προς αvτ•ήν έπε
χ.αλέσθη την μεγά.λην θεοcν δι' αvτων των λόγων: 

ΤΩ σύ v-εγά.λη κ.αί άληθ·ής μητερ, ώ σύ, Προστά.τρια. δέχθητι εv
νοί'Χ.6)ς τάς έπικ.λήσεις μα,. 

(6) 

'Ανεξαρτήτως των άγαθων &τινα εv�οχείς νά. έπιδαψιλεύ·�ς Ύψ.ιν 

χ.αθεχ.ά.στην ·ίψ.έραν, χ.αθεχ.ά.στ·ην ωραν, χατά πίi,;αν στιγv--i�ν, δεόv.εθά' 
σου ίδιαζόντως χ.ατά τ•ήν ήμέραν ταύτ·ην, �να έ'λθ\Ις είς άρωγ11ν �ης 
εvγενοvς παρθένου, θvγα-.ρος τοϋ Παμοϊί χ.οcτά τ·ήν -τελεuταία:ν δοχ.ι
μασίαν της. 

Ή εvγενής παρθένος έπιθυμεί νά γίν\Ι Παλλάς. 

ΚαΟιερωθεισοc Ποcλλάς έ'σται θuγάτηρ σοu· θ' άπέχ.\Ι τότε πάσ·ης. 
' πρά.ξεως ι1-ή έ νεχ ούσης την δόξαν σοu ώς μόνον σκοπόν. 

Διεύθuνον, ώ 11-εγά.λη Προστά.τριοc, έπ' αvτης της- άσπίλοu χ.αί 

(1) Έχτος της μυστιχης η ίιρατιχης γραcpης (ώς ή τοίί παπύρου μας), 
ύπηρχε καί ή δημοτική γραcpή. 

( 2) Οί !ερογράμματοι η σοψοί κατεγίνοντο περί τήν ώροσχοπίαν,. τήν αστρο
λογίαν, την σύνταξιν των ήμιρολογίων- ησαν δε καί οίωνοσκόποι μάντεις κλπ. 

(3) Μιταξ1.ι των 'Αγίων Πατέρων συμπεριελαμΜνοντο ο! ψάλται καί οί
διατηpοίίντες τα. χρονικα. τ-ων Βασιλέων. · 

( 4) Παστοψόροι ησαν ο! Ιερείς ο! έπ' ιΖμων ψέροντες ναίσκους κατα. τάς
λιτανείας. 

( 5) Οί προiδρεύοντες κατά τάς ταριχεύσεις των Βασιλέων καί των μεγάλων
ανδρών. 

(6) Δί στιγμαί αδται είς τον π&πυρόν μας εΙναι ερυθραί. Ο! Δίγυπτιολόγοι
παραδέχονται οτι αί έν τοίς ίερα.τικοίς χιιρογράψοις έρuθpαί αδται στιγμαί ύπε
οιίκνυον τήν παίίσιν της cpωνης· ή δε παίίσις αiίτη πάλιν· της ψωνης [διδε και
ρόν είς τοuς παpεστωτας να διασχέπτωνται έπί των έχψρασθεισων ίοεών. 1 

} 
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άγ�ης παρθένου χχJ. (μία λέξις δυ�ανάγνωστος) ώς χαJ. έψ' άπάσ·ης 
της ομ·ηγύρεως τάς ψωτεινας άχτϊνας τας άναγχαιούσας πρός τας 
&:yαθάς χαί εύγενείς πράξεις. 

'Άνεu αύτων των άχτίνων ού8εμία εύθuδροv.ία. 

•Άνευ εύθοδρομίας, ούδεμlα εύτυχία.

Είπον ! 
Καταbιbάσαντος του Μεγ:χλου-Ίερέω� τόν &:ριστερόν bpαχ ίονοc, οί 

iερείς έχάθησαν, εΙτα δέ &.πασα ή ομήγυρις fl,ετα τ·nν χ.αταbίbοcσιν 
του δεξιοu bpαχίονος· άλλ' ο μέγας-ίερεvς μείνιχς ορθιος έχuσε σπον
δάς εi.ς τήν Θεάν χ.ιχί διέταξε νά δια χύσουν τό &ρωμα του Κύψι του 
Πούντ έπί των Amschirs. 

Μετά τιχuτα μοί άπiτεινε τόν λόγον ώς έξ'i'ις: 
'Υ ' λ - ' ' ' � ' �, · ' << πεστης χα ως, χ.ορη fl,Oυ, την πρωτην οοχ.ψ.ασιαν υ ιοc την χα-

θιέρωσίν σου· ή σύνοδος των ίερέων χιχί έγω ο άγιχπητος οcύτων άp;
χ ηγός εύηρεστήθηv,εν λίαν χιχί χπεφασίσαμεν fνα σήίJ.ερον ΎJfΙ.έροcν 8εu
τlραν της δεuτέρας δεκ.άδος του μηνος Τόbι ύποστ�ς τήν τελεuταίαν 
δΌκ.ιμασίαν, έξ ής θά έξέλθ\Ις, ε'ίμεθ� bέbαιοι, fl,ετά της αύτης έπι
-;-υχίας. Είπε τό δπιρ έξέλέξας έπιστημονιχόν θέμα. Θάρρει· δύνασαι 
ν' άρχίσ\Ις, 

ΕΙπον !JJ 

Έκ.άθησε τότε έπί του θρόνΌυ του· έγω δ' έλιχbον τον λόγον χαί 
.εΙπον : 

« Μεγάλοι, άγιχπητοί των Θεών, έντιμοι κ.αί σεbάσμιοι διδάσχ.α-
1οι, θά πραγv.ατεuθω ένώπιον, των uψηλων προσώπων ,jμών ζήτημά 
-τι, λίαν r%,.χολον χαί άχροσψαλές :

Περι "COU άρχ�χοu ιr.lθέρο�-

Αύτό τό πιχyκ.όσι-ι,ιον ρεuστόν είναι δλως &yνωστον παρά τ<ϊ, οχλ<:J 
και τοί; πολλοίς, όλίγιστιχ δέ γνωστόν χαl παρ' αύτοcίς ταίς άνωτά
ταις τάξεσι. Τόλμη δι' έ11,έ τό νά πραγματευθω περί τωούτου εύρέος 
ζγ;τ-hματος ένώπιον ύμων· εύελπίζομαι δμως δη θά μέ ύποστηρίξ\Ι 

εi.ς τοuτο ή Θεά· τό γινώσχω έχ σηv.είων άναμψιbόλων, &.περ έξε
r�ήλωσέ μοι· χαθότι τήν πρωtαν έν τ'!) έξεγέρσει μου έσχον εύοίωνα προ-
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fΙ,"t)VΙJματα -:-ό ΠΤ"t)νον Βεννού (1) 8ιηλθε 8εξιόθεν μου. είς νωχορος 
έλλ&)Πtσε 8ιά τοϋ tιξιοϋ όφθαλμοϋ· έχ.τός τούτων, κατά τήν πλανη
τιχήν έξέγερσίν μου, ·r,χ.ουσα τγ,ν φίλ·r,ν χ.αί σύντροφον Βίραν νά μοί 
λέγ"{Ι έχ της άστρώας σψαίρας τοϋ γ"tJίνου χ.ύκλοv ταϋτα : Έξορχίζω 
σε έν όνόματι τοϋ πατρός τοϋ έν Όσίριδι νά μ•ή δειλιάσ·{Ις νά διεζέλ
θ"{Ις αύτό τό εύρtι άντικείι,ι ενον, διότι άq:,οϋ άνέγνως κατά τό πλείστον 
τοtις πρωτί�τους ίερατιχ.ούς παπύρους της πρώτης Ύψ.ων �ι(:;λιοθ't)χ.ης, 
έκείν"t)ς ην 8ηλοϋμεν διά τοϋ τί-ιλου 'Ιατρική της ψυχης, θά 8ύνασαι 
συνεπώς και νά πραγματευθ�ς έν πεποιθήσει αύτό τό ζ·ή-τημα (2). 

Ί8ού τά α'ίτια ατινα v: ένθαρρύνουι;ι νά πραγματευθω σ·ήιι,ερον 
περί τοϋ άρχ ιχ.οϋ αίθέρος "r, του Παγχοψίου 'Ρευστοϋ. 

Ν Άρχομαι λοιπ.όν λέγουσα οτι έν τοίς χ.όσμοις 8έν ύπάρχει :ή ιι,ίιχ. 
χαί μόνη ίσχύς η 8ύναμις· αϋτη είναι ο Αlθήρ. Αύτός φωτίζει, αύ
τός έπι8ρα, αύτός μετάκινεί, αύτός γεννα, αύτός διενεργεί τήν βλά
στ"/Ισιν, αύτός συv.πυχ.νοi, συνθετlζει τά ιι-όρια, οίδα-ί)tινα ταϋτα, αύτό 
τό ρευστόν έν ένί λόγ<ιJ έ8ημιούργησεν ο,τι ύπάρχ.ει, 8"tJμιουργεί τό 
παν, iνευ αύτοϋ ού8έν θά ύπ'rιρχ.ε, v.ετ' ιχύτοϋ 8έ τό παν δύναται 
νά ύπάρξ�. 

ΆξιοΠαfατ+,ρητον 8έ τοϋτο : Αύτός ο ων τό 1tίί•1, ι, ων παντα
χοϋ, ό ων ό μέγας αυτουργός,·� 8ίσχ�ς (ή ψυχ·ή) τοϋ χόσμου εί�αι 
άόρα-:-ος είς τό πλειστον ι,ι.έρος τi:)ν ζώντων. Αύτό τό άστάθμητον 
ρευστόν είνε πεπροιχ.ισv.ένον διά 81.ινάμεως «νεχτιμ-ίJτου· αν οί &νθρω-

( t ). Το του Όσίpιδος πτηνον, το �μ6λημα της αναστάσεως. Ή Έλληνοαι
γuπτια:κή αρχαιότης μετέ6αλε τc Bennou είς ψοίνικα, οστις, ώς�γνωστόν, ανε
γεννατο έκ της τέψρας τοu. Το Βεν.νοu ήτο πpοσέτι �ν των όνομά.των του πλα
νήτου «'Αψροδίτη�· διότι αύτο το αστρον δια των αλληλοδιαδόχ�ν έμψανίσεών 
τοu παρέχει μίαν ίδέαν των περιόδων της αναγεννήσεως. Το δε π-rηνον τουτο 
aϊναι δ σχοί νικλος ( σχοινίων ), το ε�σαpχον καί παρά των Γάλλων καλούμενον 
vanneau. 

(2) Είς το ύπέρθuρον των αίγυπτιαχων βι6λιοθηχων ητο ή σημείωσις των
1ραμματέων. 'Ιδού οί τίτλοι βι6λίων τινων τεθειμένων έ�εi ύπο την προστασίαν 
της θεάς Σαβέχχ: Όοηγίαι προς αποτροπήν των όλεθρίων αποτελεσμάτων του 
κακοv μaτ.ιοv. 'Η τέχνη του θεραπεύε;ν δια της έπενεργείοις του παγχοσμίοu 
ρεuστου τοίί οιίθέρος. Προστασία του βασιλέως έν τψ οrχιρ τοu. Εύχαί προς εύ
λογίαν (η προστσ.σίαν) μνήματος, οίχίας, πόλεως, διαμερίσματος, κράτους. 
Όδηγίαι προς λατρεί:ιν τοίί Ώpou .• Απογpαψή των έν τφ νοιψ ·της μεγάλης 
θεας. σχεuων κλπ., Κλπ.· 
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ποι έγίνωσχ.ον νά το άποθ11χ.εύσουν, νχ το διεvθvνοvν, θά ήδύναντο ν' 
άλέθοvν τά γεννήματα, νά πλάσσοvν τό αλεvpον, νά ψ·hνοvν τον αρ
τον, νά, παρέχ.οvν τήν 1tλαν11τιχ.ήv ζωήν (έν όίπασι τοίς βαθμοίς ;). 

Αύτο ,ο ρεvστόν φωτίζει τούς χ.όσμους· διότι οί ·ί\λιοι ούδέν τι &λ
λο είσίν η άπόρροια αύτου. 'Εν τ� ίατριχ.� είναι το ψάριι,αχ.ον, ή παγ
ιιόσμιος πανάχ.εια. Περί του .μέρους τούτόυ του ζ 11τ·hιι.οcτος θιi πραγ
/.Ι·ατευθω σ1ψ.ερον. (Έπειδ·η ":Ο τεχ.νιχ.όν μέρος του θέιι,ατ4_ς f.1-0V δεν 
εινε r�υνατον νά ιι-ετα,�οθ� διά τ'ίiς γραφ'ίiς, δέν δύναιι.αι νά τό άνα
γράψω έδω, Γράψω μόνον το τελευταίον μέρος του λόγοv μοv, οπερ 
είναι χ.υρίως φιλοοοφικόv· 'Ιδού τί εΙπον :) 

Πα.pά τοcϊ'ς κ.ατωτέραι, ψυλαϊ'ς, παρά τιj) οχ.λψ άπαιτεϊ'ται προς 
θεροcπείαν των δεινων του σώιι.ατος, έξ ού πrf.σχ. οuσιν, ·h χρ'r11,ης ά",iλων 
προcγμrf.των, διαφόρων χόpτων, όρυχ.των, χ.λπ. Άλλ' ολα oc•;τoc τά 
ψάρμαχ.οc δέον συνάμα νά σuνοδεύωνται ιι,ετά z.υδαίων γο·ητειών χ.αί 
έπω8ων· ανεu τούτων vψίζει ο οχλος οτι δέν περιθrf.λπεται σποv8αίως. 

Παρά ταις άνωτέραις ομως τάξεσιν, ώς το άπέδειξα, μόνον ή έπi
θεσις τ&)V χειρών ένο� μάγου (1) άρχ.εί πλ:nρέστατα νά θεραπεύσ� 
πiiσαν νόσον, 8ιότι όίπασαι αί νόσοι προέρχονται έχ μ1iiς μόΨη; αί
τίας : έχ. της γενψήσεως ,�11λ. του ζωϋψίοv, τrιυ σπέρματος τούτοv των 
ύποδεεστέρων ρευστών, άπάντων νοσω,�ών τvγz.ανόντων. Μόνγ, ή έχ.
σφενδόνισις του -παγχ.οσμίοu ρεvστ,:;υ, του αίθέρος, άρχει VΙΧ τά έχμ·η-
8ενίσ� έν οίφ 8ήτινι σώματι, χα.ν εύρεθώσι, χα:ί κατά σvνέπειαν νά θε
ρα:πεύσ� ολα:ς τάς νόσοvς. 

Τοιουτον Ύ)τΟ το σuμπέρα:σι,ι.α: του έπιστ·ηιι,ονιχ.οϋ fΙ,Ου (λόγου). 
Μετά τιχς συνήθεις ιj)δάς, ό Μέγας-:Ίερεvς ι,ι.έ χ.οcθιέpωσε ΠαΗάδα, 

τελεσθεισων των σuνειθισι,ι.ένων ίεροτελεστιων, χαί κ.α:τεη1eχ.θ11ν &μέ
σως μεταξύ των άδελφων μοv· χ.ατετοcχ.θ·ην πλ11σίον τ'ίiς Βίρας. 

Ή ίστορίιχ του μετιχ ταυτα �ίου ιι-οu εύρίσχ.εται έν τοίς ποcπύροις, 
τοίς τuλιγι,ι.ένοις περί τούς πόδας μοv· έπιγρrf.φοντοcι δ' ούτωσί : 

,.-._ � 

J .. MARCUS DE VEZE. 

(1) Σ. Μ. Ή Μαγεία έθεωpείτο το πάλαι ώ; θείσ. έπιστήμη καί ά.διαχώpι
στος της θρησκείας, καίτοι ά.νεμίχθησαν εις αύτήν ά.σχήσει; χαί f.Ι,·ηχανή!Lατα 
της γοητείας • 
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ΣΥΜΠΕΡ ΑΣΜΑ Θ. ΔΟΜΙΝΟΥ 

Ή δ'εχ.ατριέτις λοιπόν Μοuνα-Σεχψ1� έγίνωσκ.ε πρό 3000 περίπου 
iτων: 

1ον ) Τά του Αlθέρος, ούτινος την ϋπαpξιν έbεbαίου ο Πυθαγόρας, 
ήρνοϋντο δ'έ οί νεώτεροι σοψοί μέχρι των άρχων του παρόντος αίωνος. 

2ον ) Την των νεωτέρων ι;οψων flπό.f}εσιv της 8ημιοuργίας του κό
σμου. 

3ον) Τά του ζωϊκού μ,ιχγυητισμ,ού ον αί 'Ακα8ημίαι κατεδ'ίωξαν 
άφ' ένός αίωνος, νυν 8έ παραδ'έχ ονται ύπο αλλο Of.1.Wζ έ'ν8υμα, τό του 
'rπνωτισv.οu (χάpιν ίκιχvοποιήσεως της τέως άγνοίας των). Ό 8έ 
Brouardel πpόε,�ρος τηζ [Ό:λλικης Άκαδ'1ψ.ίας, συζ·ΙJηϊ ·ί\δ'η, έν 
πλ·ί�ρει συνεδ'ριάσει, τάς μuστηp!&)δ'εις έκδ'ηλώσεις της ψuz.ι;ι,ης 8uνά.
μεως, τ·Ϊ)ς έν -:-� ούσίqc της μέν άγνοοuμένης έ'τι, άλλ' ίσz.uρας, άλλ' 
άνα11,φισb·ΙJτ"t)του πλέον κα ταστάσης, 

4ον), Τά των μικροβίων, ατιν,;ι; άνεκ<iλυψε 11,έν ο Haspail, γνωμα
τεύσας aτι aλαι αί άσθένειαι προέρz.ονται έκ σωματιδ'ί�ν (μορίων) 
ά:πείρως μι1/.ρων είσ8uόντων είς τον όργχνισμόν, άλλ' απαντες οί τότε 
σuνάδ'ελφοί του τον έ'σκωπτον '5ι' αύτά, νuν 8έ παραδέz.ονται την 
τε γνώμ·ΙJν του χ.αί τά άπείρως μικρά μόρια ταϋτα ύπό το ονομα μι
κρόbια, τοc σποu8:χζόμενα ·rιδ'η κα:ί κατατασσόμε να έ ν παντί χ ηv,ικ<ϊ> 
έpγ:χστηρί<ι>, πρός έπαλΎJθεuσιν κα:ί απαξ έ'τι του: 

α:Οί άγύpται της προτεραίας έγένοντο οί σοφοί της έπαύριον». 
5ον ) Τήν ψυχήν, άντιληφθε'ίσα αύτης καί διά των :.8ίων υλικών 

αίσθητηpίων, των προηγμένων έν ήθιχ.�, έν οcγνίqc, έv γνι�σει. 
6ον ) Τό έπωφελείσθαι έκ της έκστάσεως, είς ην περι·ί�ρχετο έν τε 

τ?, έγρηγόρσέι κο-:ί καθ' ϋπνον. 
Ταυτα δ'ε πάντα χ.αί αλλχ πολλά έγίvωσκεν -� 8εχ.ατριέτις Μουνα-

Σεχερη, πριν έ'τι μυηθ?J είς τά άν&Jτερα ΜuστΎJρια ! 

1 

) 
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ΜΑΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΣΤΙΚΗ 

(ύπο Jules Leπnίnaj 

.... Διατί; Διότι ή κοινωνία ί8'ρuθη συνεπείσ;ι άρχ.ικοϋ περιστα
·τιy.οu-5περ 8'έν συζ·nτοϋμεν, άλλ' άποκ.αλύπτοι-ι.εν-ί8'ρύθη, λέγο
μεν, άντιστρόψως. 'Ομοιάζει πρcς πυραμί&α βα.σιζομέν"'Ι)V έπί της
κορυφης τ"'Ι)ς ...

Έν<ίJ ο πρώτος δρος πρcι; 'f"/)V 8'ιανο·nτικ·nν έξέλιξιν έ'γκειται έν τ'(ι
κατα:στάσει του θψε'λιώδΌυς λίθου, έν τ� τελειοποιήσει της υλ"'Ι)ς ύπό
iποψιν της ύγείαι;, τ'rις ώραιότητος, του εi:ί είναι, οί έν8'ιαφερόμενοι
πρός τό καθεc;τώς, ούτινος έπωφελοϋντ-ο, 8'ιέ8'ωκαν άνά τ-όν κόσμον
τ·ην έγωϊστικ·ην άμα χαί ά:γρίαν θεωρίαν, της σκ.ληραγωγίας της σαρ
κός : χάτ' αύτ-ούς τούς ψευδοψιλοσόφους τό 8'εινοπαθΕίν η,ο ή καλ
λι":'έρα έγγύ·nσις της ι-ι,ελλούσ·nς εύτυχ.ίας· έν τούτοιι; αύτοί �έν ήκο
Αούθουν την θεωρίαν των, cί:λλά τ·ην &φινον έντελώς ύποθετικην,
-δραττόμενοι 8'ιά τόν προσωπικόν α ύτων λογαριασμόν τη; άμέσου
και ένεστ-ώσης εύ-.υχίιχς. Τί είναι τό σώμα; έψώνουν· μέρος άμελη
τέον I Ε•;τuχ είς, οί πεινών-rες 8'ιότι θά --:ύχ ωσιν άπείρων άντισταθμί
σεων. Αύτ·η ή σοφιστιχ.η Jιχ.οcιοi.όγ"'Ι)σις της ά:θλιότητος, ή χ.ρ·nσι-
1-'·εύσασιχ ώς bάσις δλων των τ_υραννιών, εσχε τό χείριστο,ν τω,, ά:πο
τελεσμά:των, τό έπιbρα8'ϋναι την ψυσικ.ην έξέλ ιζιν.

Πρέπει ·/ άναγνωρίσωμεν οτι -� έπιρροη της γυναικός εσωσε τ·ην
ά:νθρωπότ·nτα έκ τελείας κα":αστροcρ-7.ς, ύπό. εποψιν μορφωτιχ.ήν,
χαί, χ.ατά συνέπειαν, έκ. τΊ\ς ά:προσ8'ιορίστου έπιbρα8'ύνσεμ1ς ":''Ϊ)ς 8'ια
νο"'Ι)τικης προό8'ου. Χάρις είς τ·ην γυναίκα ούr%ποτε ή άνθρωπό-:-"'Ι)ς
άπώλεσε, παρ' δλας τάς έπιτιμ·hσεις, παρ' δλους τούς χατα8ιωγμούς,
τό αίσθημα της ι-ι-οpφ'ϊ)ς, της ώραιότητοι;, τοϋ εi:ί είναι. Ό έρως, 8'ιά
τοϋ 8'ιπλοϋ «ύτου χ αραχτηρος, του μορφωτ'iiρος συνάμα και του ίδε
ώ8'ους, ά:νεχαίτισε την άνθρωπότητα του νά παραι;υρθ� είς τόν χα
τ·hφορον πρός ον ":'ην ωθου,ν·. χάρις είς ":'όν ερωτα ο &νθpωπος προήσ-•
πισε την ρώμην χ.αί τ•ή,, ώροcιότητοc -:-ου κατά των εξασθενήσεων
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ψευδΌυς τινος μυστιχισ1-1.οu, έν ιj> χ_ρόν<ι> προποιρει:;χ.ειJσcζετο διά τοϋ 
έ'ρωτοι; ή χ.ανονιχ. η έξέλιξι; της νοητι;,.ότητος αύτου. 

Εύχ_ ερές βΗ;αια τό Χ!Χταχ.pίνειν τ·ην ϋλ ην δι' ολας τά, χ.αχάς πρσc
ξεις. Τά ποι;ροι;πτώι-1.ατα τύυ 7tVEUf.1.0Cτoς διοιτελουι:;ιν &:όpατα:, έφ' οσον 
δε.ν f.Ι,ετοcψρσcζοντοιι διά πρσcξεων, ών μόνη ή υλη τυγχ.άνει τό οργοc
νον. Άλλ' ο,τι qί νοητιχ.οί προεψυλά-τ-τοντο νά cψ.ολογήσωσιν εiνε του
το: οτι αύτά τά ποιραπτώιι.οιτοι;, δι' <Χ τόυ<ι> πολύ έποcτάγουν, προηρ
χ. οντο έξ οιύτης ταύτης τη; σψπιi.σεως, της &:νθιστοιι-1.ένηι; είς την 
έλευ&ερίοιν χοcί τα;,.τιχην &:νά.πτυξιν της uλ·ηι;. Ό εύχ οιριστημένος δεν 
πριf.ττει τό κοιχ.όν- τό θυμοι έποcνίι:;ταται χ.ατά του τυριf.ννου, τοϋ 8η
f.Ι·ίο•J του· χ.οιί, f.Ι·έχρις ένταυθοι, ο &δικος τύροιννος της uληζ έτύγχ.οc
νιν ·h ψευr�ης VΟ'/)f.Ι,Οσvνη,. ·h 'στρήψουσοι; τή,ι uλην έν τ� όρθοτι:οιιδιχ.� 
των ψευδών κ.οινωναων νόιι.ων, των ύπαγοpευθέντων χάριν της εύπpοι
γίαι; όλίγων τινων, έπί τ� του πλ·Μους βλάb�Ό 

"Αν .ή νο·ηιι.οι:;ύνη, κ.οcτά τάς πρώτοις οιύτ·7,ς έχ.δ·ηλώσεις, δεν έξε
τρελλοιίνετο έξ οcλαζονείοcς, θά ήκολούθει τόν ύπό της φύσεως ύποc
γορευόιι.ενον νόιι.ον: θά ένησχ.ολειτο, χ.ατά πρώτον, είς την προνόησιν 
της χοι;νονίι:;εως της ίδίοcς ιχναπτύξεω�, έξασψοιλίζουσα έαυτ�, r�ιά της 
ϋλ·ης, βάσιν τινά ιχr.ατάστρεπτον προόδου. Τό πνεuιι.α δεν έλχ.ύετοcι 
πρός τά όπίσω, εί μ·η διότι ,Ην έλάψρι,νε τό ύπ' α:ύτό χρψιf.ι.ι.ενον 
βάρο_ς, 

Ποία θά ·nτο ή λογιχ·η πορεία; Θά -rιτο σιuτη : Ό &νθρwπος ώψειλε, 
• είς τγ1ν ιχρχ.·ην των κοινωνιών, ώς ο χ_ελα (cl1ela) είς τόν ούδόν τοϋ
νocou, νά έξασψσιλίσ� έσιυτίϊJ έντελ·rι σω11.οcτιχ.·ην ύγείαν, νά χσιθιδρύσ�
δηλ. σύσ-:-ημά τι δισι·Jοf.Ι.Ευτιχ.όν, έξαι:;ψσιλίζον ποι;ντί ζων-:-ι τό έπά
νοcγχ.ες τούλάχ_ ιστον των τακ.τικ.ων ά.νrχγχ.ών. Αύτό τό σύστη11.α έδει
νά βαι:;ίζητοι;ι έπί τε του ένστίκτου κ.αί της ρώ11.ης· οστισδ'Υ)ποτε δi. θά
προσέ bοcλε ν α•;τό ώψειλε νά τψωρη τσιι διά των τpψερωτέρων των
ποινών. 'Ολίγον δi. κ.σιτ' όλίγον, σύν τ� �ιελεύσει των σιίώνων, της
ιχθλιότητος κ.αί της πείν-11ς ιχγνοοιψ.έ.νων, των γεννεσιουργών τούτων
των f.Ι,ΟCνιωδων πσιθων, θά έξοcv.bλίσκ.οντο τά πάl'Jη ταυτοι; εiς έξαιpε
τιχ.άς f.Ι,όνον έχδηλωσεις ροcδίως περιστελλο11.ένοcς.

Ή άνθρωπότ·11ς Ο' &:ψικνεϊτο, διοc ψυσικ'ί'}ς τινος έξελίξεως, είς τον 
δεύτερον σταθιι.όν, ·h δ' &νω"':έρα διανοητικ.η έξέλιξις θά ·ηρχιζε. 

Οί &νθρωποι,· έξ αύτου τοϋ έργου (ipsofacto) της ύπάρξεως, χοιτέ.
χ.οντες &:νεπσιλλοτριώτ4Jς τοc 11,έσοι του έξασκε'tν το πρός τόν βίον δι-

Ί 

1 
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χ.αlωμά τους, θά -προσελχ.ύοντο, διά τ'Ϊ)ς -προόδου μοϊλιστα, -πρός την 
έ-πιθuμίαν τοϋ -πψττοϋ, της εύχ_αριστήσεως της λαψαρyίας η της 
τέχ_νης, αύτης της θω-πείας τοϋ πνεύι.ι.ατος, της ο:;δένα λοyαριασμόν 

ι.ι,ετά της ταχ.τικ'Ϊ)ς χ.αί άναγχ.αlοcς τροφης έχούσης, -� δέ νοηι.ι,οσύνη 
θά έχρατο -πiίσαν τήv ένέρyειαν της -πρός αύτην τήv βελτίωσιν. Ή 
έπιστήμη, ή βιομηχανία, θά εΙχον ώρισι.ι.ένον τινά σ;,.οπόν: δέν θά 
έπηύξαvον τήv &:θλιότητα X.QCι τά βάσανα, ώ, τόσα ιχλλα άπελπισ
τιχ.ά -παραδείγματα. 

Ούδείς θ' άρνηθ1\ aτι ή άθλιότης τοϋ πλεί-1τοu μέρους -προέρχεταt 
εvεχ.α των της νοηι.ι.οσύvης άvωμαλιώv, έξ ών πι:f.σχ ει ή άvθρω-πότ't)ς. 
Δέν βλέ-πομεν έτι χ.αί σήμερον τούς δυστυχείς έρyάτας των έρyοστα
σlων έv 't''{) άδuναμlqι του ύcpαιρέσαι έχ. της χ.αταθλιπτικης έρyασίας 
όλίyας τινάς ωρας, άναyχ.αlας πρός τήν στοιχειοδεστάτην θεροcπεlαν 
τοϋ πvε�:ψ.ατος : Έ-πί πλέον, ή συνεχής προσοχ:�, ή έ-πιbαλλοι.ι.έν't) 
είr. τάς άπλοuστέρας των άπολαύσεων του εt είναι, τούς -παρα
σvρει εt�. την ζήτησιν των φαινομενικών ά-πολαvσιων, τών -πλησιέ.σ
τερα αύτοίς κειμένων, ή δέ εύχερης ι.ι,έθη, κραιπάλη, άκολασίΙΥ. άπο
τελειοvσι τό άρξάμενον έργον, το -παρά τών αλλοτε ψιuδοφρονίμων 
διαιωνισθέν. 

Λύτη λοιπόν ή ι.ι,εταξύ της σαρκός χ.αί τοϋ πνεvι.ι.ατος άρχιχ.ή ποi:λη 
εiνε τό μεyαλείτερον των διαπραχθέντων σψαλματων, έξ ών άπορ
ρέοuσιν &-παντα τά δεινά ήι.ι.ων. 

Τό εyχ.λημα έγΜιται εiς τό 8η άπεφvyοψεν έκόντες, -προ αί&)νων, 
την έπανόρθωσιν αύτοϋ του σψι:f.λματος: Οί άyχlνοες έτριψαν τάς χεί
ρας, νομlζοντες aτι πάσα πλέον διεχ.δlκησις άπέbαινεν άδvνατος. 
'Αλλά οεν διειδον οτι,. άχ.οuσίως αύτων τε καί των χ.αταδιωyμών 
αύτών, θά σuνεπληρουτο, μεθ' δλα ταυτα, ή παρά τ'r;ς ψvσεως 
iπιτεταyμένη έξέλιξις, καί -πρός βλά�ην ΙΥ.ύτών των ίδlων. 

Θεωρήσαντες το σώμα οίονεί ράχ.ος άνοi:ξιον τών φροντίδων αυτων, 
ώς εί fl·ΎΙ �το -παν τι σεbαστόν έν τt, προοδευτικ?, κινήσει, κατέλ't)ξαν 
είς διπλϊ\ν έξασθένησιν, ύλιχ.ήν τε καί ήθικfιν. 'Γό •1-περθερι.ι,ανθέν 
πνευμά των, άδuνατοϋν νά λύσ"{Ι τά -προbλήματά τοϋ βίου, καθά μή 
διελθόν του πρ<�τοu σταδίcu της τελοιοποιήσεως του σώι.ι,ατος, κατι
λ-ήφθη ύπό τινος ε'ίδοuς διαbρωτικοϋ πuρετου, ούτινος θλι\3ερον θέαι.ι.α 
παρέσχε πας έν παραχ.μ?, πολιτισμός. Ή Βαbuλ&)ν, αί Άθ'nναι, ή 
'Ρώι.ι,·η, τό Βυζάντιον, άπέδειξαν πόσον όλlyον βαρύνοuσιν έν 't''{) παy-
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κοσμίφ έξελίξει αύταί αί ύποτιθέμενα•. διανο'Υ)η11ι,αί χ.ατακτ-ί�σεις: ή 
vλ'Υ!, ή πεινωσα, ή ού8έπcτε ίκ.ανοποιουμέν'Υ!, άνταπέδ'ωκε τά ισα 
επι των έρειπlων των. Καί νέοι πολιτισμοί άνιδρύθησαν, έπί της αύ
της πάν-:-οτε ψευδ'ους άρχ.'ίiς, άλλά τ� διαψορ� ταύη οτι ή πείρα 
-Jέν άπω λέσθ·11 8ι' ιχπαντας. Ένω οί σοψοί του Μεσαίωνας, οί θαυμα
,;τοί, άλλ' έγωϊσταί ζ·11τ'Υ)ταί του μεγάλου μυστηρίου της φύσεως,
ένεκλείοντο έν τοίς χ·11μοι.οίς αύτων έργαστηρίοις, το πληθος των άπο
κλ-ί�ρων, των άπεστερημένων, ·i�σθάνετο όλlγον κατ' όλίγον την άξίαν
της φυσικ.ης έξελίξεως, ·ης τινος έτύγχανεν ή έ'κφρασις. Και ηλθεν ή
ή/.1.έρα, χαθ' ·ί\ν ή άληθ·ης ίσχ.ύς, ή ύγιης, άνέλαbε ηχ. δικαιώ
ματά της.

Τί συμbαίνει σ-ί�11.ερον ; Τοϋτο : 
Παν ε!λικ.ρινές ·Μη πνεϋιι,α r�υσπιστεϊ πρός τας αίσθηιι.ατικ.άς θεω

ρίας της άyάπης, ύποπτευόιι.ενον την f.Ι,η,�αμινότ·11τα αύτων. 'Ιδού οτι 
ή έπί του σεbαψοϋ των του άνθρώπου; δικαίων βασιζοιι,ένη άλλΎJ
'λεyγύη έπιb1χλλεται ιι,ικ.ρόv πρός σμικ.ρόν.'Ισχύς κατ' ίσχύός. Οί πτω
χοί &ναιι.ετρ·11θέντες ·rιννόησαν την ίσχύν του Kα.ft'iέvoς περι ού ώf.Ι,ίλει 
Ό La Boetie. Ε1νε -� ψυσι;ι.·ή έξέλιξις, ή διασπασθείσα, ή άπ' αίώνωv 

ι- e - · ' · · λ Ρ , ο· ψ δ 
· παρεμποσισ εισα, ·11 την πορειαν 't'ΊJς ανα οιμΌαvουσα. ι ευ ονο·11-

μονες- ιι,ειόνοψηφία τιτλοφορουιι.έv-11 το άριστον,- αίσθάνονται 't'() 
έ'δ'αψος σειόιι.ενον ύπο τούς πόδας αύτων' βεbαίως, -rρομεραί κρίσεις 

• I Τ' "λλ Ι ,, � θ' t -j, 'Ψ \ επιχ.εινται. ις α ος πτα:ιει, ΊJ ,οι πειρα εvτες ν .,;_ανακ.ο ωσι την φυί 
,;ικ.ην ποι°είαν της έξελίξεως, έν -r� λογιχ.� διαδοχ� των άνατρα
πέντων στα8lων της; 

Καθηκόν τι έπιbέbλ·11ται τ<jJ δ'ιερχοιι.ένφ ηδη κύκλφ. Ποίον τουτο; 
Δέν δ'υνά:μεθα/Α νά το ύποuέσωμεν- άλλά μας φαίνεται οτι οταν ή γ'r. 
αϋτη τελέσ·Q το στάδιόν ,ης, το ον, έλευθερωθέν των ύλικ.ων πόνων, 
Jέον νά � ωριμον προς την ε•'Ίλογον άνά:πη.ιξιν της διανοίας. 

Προς τί άλλο δέον νά τείνωσιv αi πpοσπάθειαι ιχπασαι ήιι,ων, των 
χατ' έποπτείαν κεκτ·11μένων την χ.ατάλ·11ψιν της προόδου, lή προς το 
άιι.bλύνα: τ·ην προ-rεγγίζουσαν σύyκ.ρουσιν, τ·ήν πιθανώς τρομεράν; 
Πως δέ δυνάμεθα τοϋ,ο; Άκ.ούσατε: Έ:χν οί άyχίνοες έχ.ρωντο, προς 
σπουδην της κοινωνιχ.'ίiς ιι,αyεlας, το χ ιλιοστον των δυνάμεων; άς 
έγωϊστικως κ.ατ-,,ναλωσαν, κ.ατεσπατοcλ η σαν προς εύχ αρίστησιν των 
Jευηρε1;ουσων άπολαύσεων, των στολιζοι-ι.ένων διά του όνόματος των 
καλλιτεχνιχων, τότε θά προλεια:νετο τό πεδίον της συνεννο-ί�σεως, 
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ή δέ σύγχροuσις, οσ(ι) α.ν ψαίνηται τρομερά: έγ τι"ϊ> έπαπειλητιχ.ι"ϊ> μυ
στηρί(ι) αύτη�, θά: άνεστέλλετο ·M-ri. Ένθuv,εισθε τήν ην ψρίχ.·ην έδεί
χ.νυον αύτοί οί άγχ ίνοες προ τριαχ.ονταετίας περίπου προς παν ο, τι
έστω χ.αί άμαυρότατον-εψερε τ·ην έτικέτταv τοϋ σοσ:λιασv,οϋ; 

Κσ-:ί ομως την σήμερον δεν εχει πλέον οϊίτω το πραγv,α ." Άπαντες 
v,έχρι ένος αύτοχ.ράτορος, αύτοχ.ρα.-τιχης ούσία.ς, γιν&)σχ.ουσιν οτί εχοuσι 
νά: λογαριασθωσι v,ετ' αύτου. Το χρέος του ά:ληθοϋς θεοσόψου είνε νόι 
συντελ_έσ� προς αύτην ΤΎ)V συνεννόησιν, έπί συv,bιbαι;τιχ.ου πε8ίου, 
άναγνωρίζοντος, εύθίις έξ άρχ ης, το δίκαιον αύ των των 8ιεχδιχ ήσεω·J· 
χ.αί ύποbοηθουντος· προς σύστασιν προσχαίρου τινός modus viventi. 
Διατί οχι; Μήτοι δέν εύρον τοιοϋτό τι προς χ.α:τάργησιν της δουλείας; 

Παύω. Λίαν σπουδαία τυγχάνουσι τόι ζ·ητήμσ-:τα τα.ϋτα· άλλόι 
πέπεισv,αι δτι_, άνοcχ.ινι-;.ιν αύτά, έξcι:σ χω το ύπέροχ ον γνωμιχ.6ν τω-; 
θεοσόιpων: 

-Ούδ ψία: θρησχ.εία τυγχάνει ύπερτέρα της άλ ηθ είοcς 1

'Εκ της Revue des Sciences Psychologiques 15 Δεκεμ!)ρ. 189() 

,_ -·-

ΤΟ ΤΡΙΣΥΝΘΕΤΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

(Συνέχ. σελ. 33 του α'. ψυλλ). 

/ 

'Εν περι'λείψει λοιπόν, καίτοι fl."i) είσελθόντες ώς προς το θέv,α. τουτο. 
είς τεχνιχ.όις λεπτψερείας, μ·η είσελθόντες 8·rιλ. εί-ς την χώραν της 
ύψηλης ψυχολογίας, άπεδείξοcv,εν α.ύτά τά τρία διδόμενα: οτι ή 
βούλησις, ή ζωή, το σi;.ψιχ εΙνοcι τρία στοιχϊϊα έντελώς v,εν άνεξάρ
τητα τό εν τοϋ &λ λου, δυνιχv,ενα οv,ως ν' &:λλ ηλενεργωσι · έπειδή. 
ή μεν βούλησις χ.έχ.τητοcι εί&ιχ.ά οργανοc έψ' &παντος του όργανιψοϋ, 
νεuρα ολως είδικ.ά άΨ�χ.οντα αύτ?J άπο τοϋ αχ.ρου τοϋ &αχ.τύλου v,έ
χρι τοϋ έγχ.εψάλου, {χει δηλ. μίαν tδίαν έπιχ.ράτειαν, ή 8έ ζω·η 
χ.έκ.τητοcι ώσοcύτως ιδια άγγεϊα : το v-έγα σuv.παθητιχ.όν, δπερ την-

r &ιεuθύνει, είναι ή ί&ία πάλιν σ-:ύτης έπικ.ράτεια · το σωv,α ώσαύτως . 
. ) 
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•Ιδού λοιπόν τά τρία εί8'αά, τα τρίοc ώρισv.ένα: στοιχεία, έφ' ών νο
μίζω οτι σuμφωνουμεν ·Μ-rι χ.οcί έφ' ών 8'uνά11.εθα νά έ8ραιώσωμεν φι
λοσοφίαν τινά, οσον8'ήποτε μεταφuσιχ.ην χ.αν θελ·ίJσΥJτε αύτ·ί�ν.

· Όταν λοιπόν ο ύλιστης σοφός έρωτ� τόν πνεuμα:τολόγον ποϋ τό
περίπνευv.ά σας, ποϋ ή ψυχή σας; ο πνεψατολόγος 8'ύναται νά. τ<';> 
&:παντήσ"{) : Τό περίπνεψά μας είναι έχ.εϊνο οπερ &:να:πλάσσει τό 
σi;ψα χωρίς νά 11-εταbάλληται, έν<';> τά: χ.ϊιτταρα τοϋ σι�v-ατος 11.ετιχ
b:χ.λλονται· ψuχ:ίJ μ:χς 8έ τό 8ιαχ.ατέχ.ον την διάνοιαν, την μνήμην, 
τ·ην βούλησιν κ.αί 8'ιαμένον άμετάbλητον, έν<';> τi χ.ύτταρα τοϋ έγ
χ.εφάλοu μεταb::Ηλονται. Κοcί οχ ι μόνον ταϋτα ν' &:παντήσ·{l οcπλως, 
.&:λλά. χ.αί νά. τ' &:ποδείξ"{) ,�ι• άπο8'εlξεων έπικuροuμένων χ.cr.ί παρ' αύ
των τι7ιν νϋν έπισ·ί�μων έπιστ-rιμων. 

Έπιχ.αλοϋv.αι -'ή8η τ·ην ύπομον-hν σcr.ς, φίλοι άναγνωσ-ται, έπί παρα
·bολιχης ηνος είχ.όνος, πρός κοινοτέραν JΙ.ατανόησιν του έ'ργοu των
-συστατικών στοιχείων τοϋ &:νθρώποu.

'Εάν εϊπητε πρός ίατρόν τινz οτι τό ψυχικόν σωv.α -'Α τό άσ-τρώον 
-σωv.α :ή τό περίπνεu11.α :ή τό πλοιστιχ.όν μεσάζον κ'λπ. ένεργεϊ τήν κί
ν-ησιν των σπλcr.γχvιχ.ων όργάνωv θά: σας θεωρήσ·{l ώς ενα: νόστψ.ον 11-ω
,ρόν· άλλ'αν άπενα:ντίας τ<';> ε'ίπ-rιτε οτι ή όργανιχ.ή ζω·η κινει αύτχ τά 
οργανα., τότε θά σας άπαντ-f,σ"Q άμέσως. : parbleu ! τό �εύρω 8'ά 
τοvτο. 'ϊπο&εί ξατε τι:ιι είτα οτι έχ.είνο οπερ αύτός άποχ.αλει �ωήv 
όργαvικήv ύμεις τό άποχ.α:λείτε άστρωον "n ψuχιχ.όν σωv.α, περίπνεuμα 
"n πλαστικ.όν μεσάζον χ.λπ. καί τότε εiνε 8'uνατόν νά γίν11 άρχ·η 
σuνε ννο·hσεως. 

Όταν θέλωμεν νά 11-cχς εννο·hσϊ1 άλλόγλωσσος τις, περιττόν βέbαια 
νά τ<';> 011.ιλω11.εν είς τ·ην γλωσσάv μχς, οσιι> μεγαλοφώνως χ.χν δυνά
μεθα. Αύτός ο στοιχειώ8ης κανών φαίνεται ,χπλούστατος ·καί 011.ως 
ποσάχ.ις παραγνωρίζεται παρά πλείστων οσων 1 

Ίνα έξηγήσωμεν τό έ'ργον των -:-ριων στοιχ. είων του άνθρώποu θά 
προσ8'ράμωμεν χ.αί πάλιν είς τ·ην άναλογίαν λα:11.bάνοντες ώς παρά
·8'ειγv.α εν χ.οινότατον �ραγv.οι.

Θέλετε νά ένοήσητε τ-ην σύστασιν τοv άνθρώποu; Παρατηρ·ήσατε
έχ. τοv παραθύρου σας εν οίον8'ήποτε οχ ημα 8'ιαbα'ινον της 08 ou. Θά
.iννοήσ·ητε τότε πολλψ χ.οc"λλιον "n αν άναγινώσχ.ετε ολας τάς σχε
-τιχ.άς σuγγραφά:ς τάς ποcραγεμισμένχς ,tιά σανσκριτικών ΎΙ έbραϊχ.ών
).έξεων.
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"L, '1 f? ι • -.ιc.ιν οχημα: είς χ.ίνησιν περιλcφ.οάνει τρια: πρωτιστα: στοιχεια 
1ον Τό οχημα. 
2°v Τόν �ππον τόν έζεuγμένον είς το οχ:(}μα χ.αί θέτο'ιτα α•1τό 

είς χ.ίνησιν. 
3ον Τον ' δ θ' ' ' " ·(}νιο χ ον τον ιευ υνοντα τον ιππον. 

Τό οχη11.α αύτό χ.αθειχυτό είναι ά:δρα:νές· χδύνατον νά )(.ιΨ(}θ� &νευ 
ίτέρου στοιχείου. ·ι�ού ό θψελιώδ·(}ς χαρα:χ.τήρ του υλικού σώματος.

'Ο iπί του καθίσ11.ατος ήνίοχος είς (1-ΙΧ":'"(}ν θά διεταράσσετο, θά έπα
τάγει τ� μά�τιγι, θά έφώνει, οσ<�> δυνατά χ.αν -�θελε, α.ν δέν εχ"ζl 
iζευγμένον '{ππον τινά, ούδέν θά έθετεν είς χ.ίν-(}σιν τό οχη(l,α. 

Ό 'Υ}Vίοχος εινε βέbαια τό διέυθύνον στοιχείον- �ύτός θά όδ·()yΤJσ·ι;ι 
ε1ς τό προτιθέμενον μέρος· ά:λλά δϊϊται προς τοϋτο ένός έτέρου άνα
ποψεύχ.του βοηθοu. Ό ·ί)νίοχ ος μiiς δειχ.νύει χ.αλως έ ξ άναλογίας τούς 
γενιχ.ούς χ α:ραχ.τ'iΊρα:ς τοϋ ύπερτέρού στοιχείου τοϋ ιχνθρώπου : τ.·]ις 

ι\ιυχrις. 

Το πεpίπνεuμα.. 

Ό rππος προσδεδεμένος ά:φ' ένός προς το cχηι1,α δ'ι::r. των υποχ.υ
ψωνίων, άφ' έτέρου δέ πρός τον ·ί)νίοχ. Ο'Ι διά τ/;;ν ήνίων παρίστ·(}σι τό 
γενικόν οιάμεσον στοιχειον. 

Ό fππος τυγχάνει φυσιχως ίσχ υρότερος του -ί)νιόχ ου, ά:λλ' 011χ.'ήττον 
δδrιγείται ίχών αχων παρά τούτου. Ε1ς τούς φιλοσόφους τούς έρωτί;jν
τας ·πρός τί το περίπνευμα δυνάμεθα ν' ά:παντΥJσω11.εν : πρός τό ένερ
γε'ίν έν τ<ί> άνθρώπ<�>, ώς ό �ππος ένεργει είς τό οχημα, δ·()λ. είς τό 
όδ·(}γειν αύτό _παντοu σχεδόν ύπό τήν διεύθυνσιν του ύπερτέρου στοι
Χ είου : του ·ί)νιόχ ου. 

Τα πάθη 

Ό �ππος παρίστ·(}�t τ·ΙJν ζω·ΙJν του &:,ιθρωπίνου οντος, κέντρον των 
παθωυ, ώς θά 'ίδωμεν προσώτέρω. Ό κοινός χ αραχ.τ·r,ρ των π�θων 
είναι τό χ.αταπνίγειν τού; άγωνας τοϋ λογικοu χαί παρασύρειν όλόχ.
λ·(}pον τό ον είς τ·()ν άπώλειαν, παρά τ·11ν ένέργειαν της ψυχ'r,ς, χ.α
τ rr.στάσης &νι,;χ ύρου. 

Ό θυι,ι.ός πρό πάντων είναι άξιοπαρατ·ί�ρ·(}τος i ν τ� τοιαύη� έ πόψει. 
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"Αι1.α τ?J ένάρ;ει αύτου, π.χρά τινι άδυνάτ<�> οντι, φαίνετχι οτι ή αί11.α
τώδης κυχ'λοψορίοc έ ντοπlζε τοcι ί'.οcθο 'λοκ'λΎJρίαν έ. ν τ·� κ.εφοc λ i. "Εξαψις 
θέρμΎJς άνέρχ_ετοcι έπί του προσώπου· συμψόρΎJσις α�v.ιχτος έπ έρχ_ετιχι 
εις τΙΧ ομματα. · ,ό λογικόν είς μά τΎ)ν πειραται νά δεσπόσ"'{Ι τ'Ϊ)ς όρ
γιχνιχ.ής ζω'Ϊ)ς, τ'Ϊ)ς χ.ατιχχτησοίσΎ)ς cnJ.lί τό έ'δοcφος· ο zνθρωτ:ος τότε 
βλέπει κόκκιυιχ· δευ γιvώ6κει τί πράττει, είνε iπιρρεπ·nς εί.ς όίπαντα 
κατ' έ.κείνΎ)ν τ·nν στιγ11,·ίJν. Τό περίπνεψα ένίχΎ)σε τ·nν ψuχ_·ίJν. 

Δέν Ιψ.οιοίζει τουτο έπακpιbω, προς δ-,τι σψbαίνει είς τό οχ_ ΎJ(l,α, 
οτε τό ,�ιά11,εσον στοιχειον, ο rππος, 11-·n ,:ιπεlκων πλέον ε'ις τούς προς 
κ.οcταστο λ·nν αύτου ιχγώνας του ήνιόχ ου, παραψέρε-τ αι ; 

Ή φuσικ.·n δϊ;ναμις κ.ατέχ.λuσεν &π·αντα έν τ?J περιστάσει ταύτ·{)• 
Ό ήνίοχος μαλλον άνίσχuρος, χαίτοι κάλλιον, ώπλισμένος, ήττήθη. 
Τό φέρον αυτόν οχ_ ·Ιί(l,ΙΧ κ.u),ίεται μετά κ.αταπλΎ)χτίχ'Ϊ)ς ταχύτΎ)τος, 
οποu τb ωέοει ο 'ίππος, χαταστάς . ·Μ·Ιί χύριος, 11.έ-ι ρι, ου ούτος, έν τη 

• � 1 · Γ • 

'ΧΠΟτuφλώσει χύτου, χοcτασuντpιb� κατά τινος άνuπερ\5λήτοu προσκ.όμ-
!1·ατος, χαταστρέφων σuνοί:11,α α1'ιτόν -:-ε, το ΟΧ.ΊJV·α κ.αί τόν ·ί)νl.οχ_ον.

Ή διά τ'Ϊ)ς άναλογιχ'Ϊ)ς μεθόδου τών όcpχ_αlων παρεχ ομέ'Ι"Ι) σαψή
•ιεια. έπί των ύπερφuσικών ζ Ύ)τημά τω•ι τοιαύτη τίς έ.σ-:-ι, ωστε αϋτη ή 
παροcbο'λή του όχήv,ατος, ·rι χατ' άρχ_άς τόσ<;> ΙΧΠλοίκ."ij φα ινομένΎ), 
δύναται νά μας είσαγάγ"'{Ι εί.ς τήν κ.ατανόησιν διδψένων τινων της 
ιχποκρύφοu έπιστγψ·Ιίς, σι. εηζψένων προς τάς 11,uστηριώδ'εις ίδιότη
τας, τάς είς τό περίπνεuv,α ιχποδιδψένας. 

Σημειωτέα έν παρόδ<�> ή ένέργεια �ου ·nνι�χ.οu, έπενεργουντος έπί 
του �πποu διιχ -τ·r,ς ι-ι,άστίγος· τουτο είναι είκών έναργης τ'iiς έπενερ
γείιχς τών έρεθιστικων (οίνοπνεύ11,ατος, κοί:φέ, κ.),π) έπί του περιπνεύ
[1,ατος. Γενναιος �ππος, t-'·αστιγούμενος ύπέρμε--;ροc, δυνατόν νά παρα
ψερθ?J· παρομοίως περίπνεuμά τι ,:ιπέρ το δέον ύποχινοίψ.ενον ύπό του 
οίνοπνεύματος δuνrχτόν νά φέρ"'{Ι τον όργανισt-1.όν είς όcπι�λειοcν (1). 

( 1) «Ή μέθη μικρά μανία έστι»· καί πρόσκαιρος ή οε μανία εμμοvος μέθη·
Και ή μεν χαί ή οε ΠFοέρzονται έχ ψωσψοριχης των έγχεψαλικων νεόpων έμ
ψpάξεω,, καταστρεψοόσης τήν ψωτεινήν ίσορροπίαν χαί αποστεροόσης της ψu• 
χης τ�υ όργάνοu της εύρuθμίας, της έξαχρι6ώσεως. 

Ή ψυχή ή ρευστή χαί προσωπική ( f'ludique ef personnelle) παρασύρεται 
τότε παρά. της ψuχης της ρευστής καί ύλικης του κόσμου ( ώς ό Μωϋσης .ίπ! 
των ύδάτων). 

Ή ψυχή του κόσμου είνε οόναμι� ρέποuσα αείποτε προς τήν ίσοpροπίαν, δέον 
ϊvα ή tίούλησις οεσπόση αύτης η αυτη να δεσπόσ-η της βουλήσεως. 

Eliphas Levi 
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θέλετε. νά μάθητε πως παρiγονται τά φαινόμενα τοu ι1-αγνητισι1.οu; 
Ξένος τις παρε ίσαχ.τος θέ ::εrι τόν ήνίοχ. ον ( τ'Υ)ν ψυχ:nν, (�'Ι') λ.' τ'Υ)'ν 

βούλ ·t1σιν) είς τ·nν άδυναι1.ίιχν του κ.ατα:λαg-είν τάς ήνίας ( τοvι; δεσv.οvς 
δηλ. τοί.ί iγχεψάλου πpός τό περίπνευιι.α). 

Αυτός ό (ιι.αγνητιστ·nς) χαταλαt1.bάνει τάς ·ί�νίας κ.αί- ο κιχϋμέvος 
ο ήνίοχ.ος παρίσταται έν παραζάλ'{Ι είς -.;:·nν διεύθυνσιν του όχ.ήματος 
ύ-πό τινος βουλήσεως άλλοτρίας, χ.α.θ' ηι; άδυνατεί ν' άντι-πα.λαίσ'{Ι, 

Τό ,,ερ(πνευμα (1, r-ππος) ύπαχ.ούει άείποτε ιίι; οντινα χ.ρατεϊ τάι; 
ήνίας, ειτε ούτος είναι ο πpαγι1.ατιχcς χ.vριος τοu όχ. ·ήμα.τος ε'ίτε άλ).οι; 

�,τις ζενος. 
Έν τούτοις χαlτοι τοu παραζαλισμένου (ligott�) ήνιόχ ου έ ν άδυ

ιι.ίq: διατελοuντος τοu ένεργ·ί)σαί τι άπο-.ελεσι1.ατικ.ως, ·ii ψωνή του, 
οuχ. ·ηττον, δυνατόν ν' άχ.ουσθ� χ.αί πάλιν παρά τοu �πποΙJ και ν' άνα
σταλ � ούτοι;, κ.αί τοι fl•'YJ συγχ.ρατούι1,ενος παρά. των ήνιων. 'Γοί.ίτο 
iξηγεί πως ένω ε'ίς τιναι; ύποχ.ειμένουι; (sujet,;) είσηγάγοντο χ.αχ.cuρ
γοι είσηγήσειι;, τό συν.§ιδός του ύποιι.ειμέ νου άντιπαλαίει χ.ατά. της 
1JΠΟbολης (suggestion) χ.αί. 0 ύποχ.είμενοι; λειποθυμεί τότε (δ fπποι; 
όpθοuται χ.αί πίπτει) μαλ λον η να έχ.τελέ σ·{Ι τ'Υ)ν δοθείσαν διοcταγήν. 

"Ετερον φαινόμενον, συν-ήθωι; άνοcψεpόv.ενον ποcρά τ'?J άποχ.ρύφ<ι> 
έπιστήμ'{Ι, έξηγείται δι' αuτης της άνα.λογlας. 

Πρόκειται περι της έχ. τοu · σώιι.α τος εξόδου του περιπvεύμιχτος. 
Πολλά σψbεbηχότα, κοcτ' έπιψιf.νεια.ν ύπερψυσικci:, έξηγοuντοcι δι' 

ocuτou τοv πράγι1.ατος. 'Υπό' τ'Υ)ν έπ·ήρειαν \,Jιαζούσης τινός διαίτης 
καί της λογικ'r;ς χ.ρήσεως ψυχικωv(1) τινων έρεθιστικων, τό άνθρώπιν�ν 

( f) Μεταξ1ι των Ιιποίων συγχ.α.ταλεχτέα χαί ή χατά τον μαγικον τρόπον. γι
νομένη πpοσεuχή ( α). 

( α) « ,'Η προσεuχ� δεν εivε κρότος χροόων το οδς, αλλά σιγή διερχομένη της
χαρ/Ηας». 

Eliphas Levi 

8 
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ον ε\ι;ερχεται είς μιχ.τήν τινα: χ.χτάrrτ:χσιν, μετiχο•Jσχν της χ.ατα?τά-
σεως τΥjς έγρηγόρσεως κ.αι της ύπνοbατι)Ι.ης χ.ατα:στά,;εως. 

Τό περίπνευv.α έγκ.α-:αλείπει πρός στιγμην τό ,;[;ψ,α, ώς ο 'ίππος 
ΙΧπο(ευχθείς ΙΧψίνμ το οχημα. Το σωμα, _ψυχρανθέν, 1-1,ένει άχίνrιτο�, 
·ί, ψυχη ομως άγpυ;τνε'ι. Αϋτ-ι) διευθύνει τ� περίπνεψα, προς ο μέρο,
θελήσ'"{) νci μεταb"?J, 8ιό-rι τότε χρόνος χ.αι έ'κ.τασις 81.ν ύψίστοcντα:ι
πλέον δι' αύτό.

Ό ήvίοχοις ούτινος δύνχνται νά έπψηχ.υνθωι;ι κατά βούλ-11σιν αί 
ήνία:ι α�τι�ες διευθύν()UV οϋτω τον ΙΧπεζευγ1-1,ένον ϊππον, παρέχει ί8έαν 
άρχ.ούντως πιστ_-ί�ν της έv υvvειδήυει έξόδοv του περιπνεύματος. 'Εν 
τ� περιστάσει rταύτ� το σωμα διά)-.εt't"ΙΧι έντελως ιχ;,.ίνητον, το δi. 
περlπνευμα -;;-pοσδε8'ψένον προς τ·nν ψυχ·ί�ν fΙ,όνον. 

Ε•.ς άλλην πεrlπτωσιν ο ήνίοχος (ή ψυχ·ή) άποχ.οιμα-�-αι. Ό 'ίππος 
ιχπεζευγ1-1.ένcς (το περίπνεψα έχτος του1 σι�ματος) περιπλαναται τυ
Χ. χίως. Δέν διακ.ρατείται πλέον προς την συσκ.ευ·ί�ν διά των r,νlων, 
άλλά διά των δεσμων, των συνδεόντων αύτον προς τό οχη1-1,α (των 
δ εσμων του περιτ.vεύ1-1.ατος προς το ψυσιχ.όν σω1-1.α ). 

Κατσ; την άπόχ.ρυψον έπιστ-ίψ.ην τουτο εlνε τό πνευ1-1.ατιστικ.όν ψαι
νό1-1.ενον ( ·ί-ι άσυνείδ"f)τος έ'ξοδος του περιπνεύματος) (1 ). Τό περίπνευμα 
τότε διατελε'ι uπό τ·ί�ν διάθεσιν διαψόρ6>ν έπηρειων, αϊτινες δυνrχτόν 
νά κ.αταλάbωσιν rr.ύτο ( 8-αψόνια, ύποbολαί suggestions κ.λπ) (2). 

( t) 'Εν τq, «Νο6όγιε Βρέι,.ια» εuρισκομεν τήν ακόλοuθον αψήγησιν.
Ό νεαρος ψοιτητής Ζηλιερ τήv νύκτα προτοϋ κοιμηθ7i έξηπλωμένος είς τήν

χλίνην του άνεγίνωσχ� και έπι τέλους εσ6uσε το ψώς. Μετά μίαν στιγμήν 
χατελήψθη ύπο ψό6οu ο,ότι ήκουσε τ·ήv φωνήν του πατρός του καλοuσαν αύτον 
είς βοήθειαν. 

- Άλίξανδρε, βοήθα με με "ψονεύοuν.
"Ηναψε το ψώς, αλλά. εδρε τα πάντα έν ·ήσuχί�· ο uπ·ιιρέτ·ιις του έκοιματο,

ό οε πατήρ του εύρί-rκετο μετά της οίκογενείας το� είς Μόσχαν, 'Ήτο f ωρα 
και 30' της νυχτός. Τ-r1ν έπομένην ήμέραν ηα6ε τηλεγράψημα έκ της οίκογε
νείας του, ι!ζ οδ τψ ά.νηγγέλετο, δτι δ πατήρ του έσψάγη έv τψ οωματίψ του 
παρ' αγνώστων ανθρώπων λγ1στεuθείς χατα την 2 μετά. το μεσονύκτιον. Τί 
μuστήοια της ψύσεως είνε ταϋτα ! 

('Εκ τη, «'Ακροπόλεως,, 5 96ρ. 1890). 
( 2) Ή ούσία του Πλαστικοϋ μεσά�οντος εΤναι ψω� τι έν μέρει αεριώοες καί

έv μέρει στερε�ν. 
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'fπάρχ.ει τέλος εν φαινόμενον ένδιαψέρον βεbαίως άπαντας κατα 
-τό ι.ι.αλλον κ.αί ηττον: το του θανάτου.

Τό ο:_:rψ.α ( τό ψu,;ι.χόν σωμα) ,;uντρίbεται καί μένει κείι.ι,ενον επι
της οr�οϋ· ή ψuχ:rι (Ι.ι ·ί)νίοχ,ος) ίππεύει, τό δέ περίπνεuμα (ο ϊππος) φχετ'
&ποπτάμ,ευοv (μετci: τοϋ ίππέω, έ'Ινοει--;αι) πρός τό πέραν ταξείδιον,
τό ύπε�τύv.bιον.

Ή διci: του παραδείγματος τούτου άναλογία τuγχ,άνει, ώς νομίζο
fl,εν, είς f1,έγαν β:χθμόν άκpιbής, δυνάμεθα δέ νά τήν έψαρμόσωι.ι,εν εi.ς 

δ ιάψορα ψιλ οσοψικά ζ ητ-i)ματα κrχθως χαί είς διαψόρους ψιλ οσοψικσίς

-γνώμας.
Ό 'Υλισμός π. z, έξαρ-:-� τόν �ππον έκ της οΊ:μάξης, τόν 8' ·ηνίο-

χον έκ του rπποu. 
tO �ε. 11χvθεϊσμ0ς, έv .. bΖλ λει τΟv ϊπποv 

\ , ' ,.,, ' , τ·rιν σuρ•:ψ.ενην παρα του ·rινιοχ.οu. 
fO l(αθολικισμός 8ε πiλιν, ώ; χ.αι η πνεuμα-:-ιχ"(J 

Πανεπιστ'Υ)μίοu, θέτει μόνον ήνίοχ.ον έπί της όψ.άξ'Υ)ς, 
1 . " " " 'Γ' 

. ' . . 1. ' \\ Γ }',ενο; τ'Υ)ν uπχρι.,ιν ιπποu. ο σi;ψ.α Υ.αι η ψυχ,·rι οεον 
εi.ς άπαντα. 

Q 

ψιλοσοψία τοϋ 
μη παραδεχ.ό
νά έ πα:ρκέσοuν 

Δυστuχ.ως, αυτό τό περίψημον στοιχ.ειον, ':'Ο δ:nθεν έπινοηθέν παρci: 

'Αεριώδες μέpος-μχγνητοιον ρευcrτόν. 
Στερεον μέρος-σώμα pευ�τοειδες η aι·omal 
Το Πλαcrτικον με;ά.ζον crυνίcrτχται έξ αστρώου ψωτο; η γη{•ιου. μετα6ι6ά

ζει δ' έξ αύτοίί είς το ανθρώπινον σώμα τον διπλοίίν 1,.αγνητισμόν. 
Ή ψυχή, έπενεργοίίcrα δια τοίί βουλητικοίί της ίπ' αύτοϋ του ψωτός, ούναται 

να το οιαλύση η να το crτερεοποιήcrη, να το έξακοντίσ?! η να το ελξ71. ΕΙνε τοϋτο 
·το κάτοπτρον· της ψχνταcrίας καί των όνείpων- έπενεργεϊ έπί τοίί νευρικοu crυ
crτ·ήματος καί παράγει οϋτω τοις κινήσεις του' crώ,,.ατος.

Το tώς τοuτο ούναται νά. οιχστέλλ·ηται έπ' άπειρον καί να μεταbιbάζη την
είχόvα του είς μακρα; αποcrτάcrε,ς. αύτο μαγν-ητίζει τα σώματα, τα ύπο την
έπίοpαcrιν του ανθρώπου οιατελοίίντ:χ, καί ούναται crυστελλόμεvοv να τ?ι. ελχ?!

ΠfΟς έαυτό. Δύναται να λa.μ61.ν?! ολχ τα σχήματα, τά. παρά της σκέψεως έπα
γόμενα, καί, έv ταί<; προcrωριναϊ,; crυμπυκνώσε;ι τοίί ακτινοbόλου αύτης μipου,;,
�ά. έμψχvίζηται είς το1.ις όψθαλμο1.ις καί v?ι. πχpου,ιάζΊl :1.&.λιστα �v εΤ;ος,αντο-
χης είς την αψήv. 

· 
Eliphas Levi

/ . 
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των όπα8ων των άποκρύφων έπιστημων προς ύποστή?ιξιν των γνω
ματεύσεών των, ό �ππος, ϊίναι τόσφ έπάναγκες πράγι-ι,α, ώστε ο,jJέν 
ανεv αuτου 8ύναται νά κινηται οϋτε έν τ� Σορ�όνν� οϋτε έν τ?J ΚΟΙ

νοτέρqc των 08 ων. 
Και ταυτα 11,έν χ.ατά τόv καθη·ητήν, άκα8ημαϊκόν όffίcier 

Papus Μ. S. L, S. ·. Ι. ·. κλπ., Διεvθυντ·ήν του περιοδικου «L Ini
tiation». Είς έτέρα:ς 8έ 11,ελέτας θ' άναγράψωμεν έτέρας άπο8είξεις 
σχεταάς, έτiρας γνώι,ι.ας έτέρων σχολών. 

/' 
ΜΕΛΕΤΗ (1) ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΥΠΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΑΥΤΩt'ι

•Ί8ού τl γνωματεύει ,περί των όνεlρων ό Μ. Κ. ERIKSEN du

Morgendaennninger έκ. Χριστιανίας ύπό τον τίτλον «Ζωη του 7fVεύ
ματο'ς έν ωρqc ϋπνοv καl Άμνηι,ι.οσύνη)), κ.ατά 11-ετάφρα,;ιν του Alίce
Bauvard (Journ, d' Etudes Psychologiques Αύγ 1890). 

«'Ο ούσιώ8ης λόγος 8ι' ον άfΙ,ψισ�ητ�υμεν δ,τι φαlνετοcι &ληθες 
κοcί λογικόν κοcτά την ωραν τοϋ 0υπνου μέν -τοϋ σώμοcτος, της ζωης 8έ 
του πνεύμοcτος, δέον ν' άπο8ο&?J είς τό οτι χατά τήν έξέργεσιν 8έν 
8ιοcτηρουι,ι.εν έξ αύτ'l,ς τ'l,ς �αταστάσε,ως :Α ί8έας συγκεχ.vμένοcς :ι.οcί 
όπτασlας 8vσ8ιοcκρίτους. 'Αλλά, καθ' Ύψ.ας, αύτός ο λόγος είνε άνε-

,. παρκής 8ιότι, κοcτά τ•ήν κοcτοcστασιν τοcύτη�, 11,ικρόν μόνον 11,έρος της 
ζ<ι)'Ϊ}ς τοϋ πνεύματος δ'ιατελεί συγκ.εχ.υμένον χα:i άναχριbές , έν� τΟ 
πλείστον ιχ•;της 11,έρος ύπόχ.ειται είς τήν λήθην, 

C<Συνέ�η είς πολλούς των rχνιχγνωστi';;•,, ιχίφνιδίως έί,εγερθέντοcς, νά 
συν�σθοcνθησαν ι,ι.έν. οτι ώνείρωσα;ν κάτι τι πιχράδοξον, άλλά νά 1-'-'fl 
δύνοcντοcι νά άν_ιχμνησθωσιν ιχύτοu. Θά εύρέθησοcν τότ, είς παράδοξον 

( t) Κα! ο! Νορ6ιργο! sχψράζονται, ώς αλλοι τινες λαο! δuσνοήτως. Διό παρα
χαλιίται ό σιναγνώστης να έπαναλά;τ� δ!ς χα! τρ!ς τήν σινάγνωσιν της παρ�ό
σης fελέτης ϊνα κατανοήστ� το πνεϋμα χα! τα λογικά έπιχειρήματα τοϋ σuγ-
γραψέως. 

· 

ί, 
!-
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δ'ιάθεσιν πνεύματος, άποτέλεσμα περιστατιJΙ.ων, ατινα θα ·εΙ8ον 'ίσως 
πράγματι η είς oc έπίστευον οτι παρέστησα.ν. 

<e'Ιδ'ού μία άπο8ειξις πειστιχ.ή, οτι όνειρεύεταί τις, άλλ' ού8εν έν
θυv.είται. 

<eΔύο πρόσωπα _χ.οιμωνται έν τ<ϊ> αύτ<ϊ> j)αλάμ<ι>· τό εν άγρυπνεί 
ένίοτο και άχούει τό ιiίλλο δμιλουν, ένω χ.οιματχι. 'Εάν 't''f]V έπαύριον 
τό πρώτον πρόσωπον έρωτήση τό 8εύτερον τί ώνείρωσε, τουτο βεbοιιοί 
οτι ού8έν ώνε,ιρεύθη :ή οτι ού&έν ένθψείτοιι. 

((Οί ύλισταί, άποδί8οντες είς την λειτουργίαν του έγχ.εφάλου τ'f]ν 
έν τ� όνειρώττειν ζωην ώς 'iι.αί πα.σαν 8ύναμιν του σχ.έπτεσθοιι χ.αi 
δραν, παρ:�ι8έχονται ιiπόνως, χαί άνευ πολλης της σκέψεως, οτι είνε 
8υνατόν νά όνειρώττ"{Ι τις, χ.α.ί, μετ' όλίγον, νά μή άνοιμιμνήσχηται 
πλέον του τοιούτου· ·η, έν άλλαις λέξεσιν, οτι ο έγκ.έφαλός μας, χ.ατά 
τήν έν τij> όνείρ<ι> έπίπλαστον ζωήν, παράγει ί8έας χ.αί όπτασίας, ά, 
Jέν δ'ύναται ν· άναπαραγάγ"{) έν χ.αιρ<Ϊ' έγρηγόρσεως. 

«'Αλλά σΎJμειωτέόν οτι τό λΎJσμονείν άμέσως εν ονειρον προέρχε
ται έχ. του οτι, χ.αθό c)ψυ&ρόν τουτο, έλάχ_ιστα έπαφηχ.εν 'ίχνη έπί του 
έγχ.εφάλου. 'Εάν λ. χ. ομιλείτε :ή περιπατείτε χ.οιμώ11.ενος, τουτο ση-
11-αίνει οτι όνειρεύεσ_θε πολύ ζωηρά, ένω συμbαίνει ένίοτε, ώς είπον
·η�η, νά 011.ιλt τις χ.αθ' {ίπνqν, άλλά νά μΎΙ ένθψείται πλέον δ,τι
ώνειρεύθη.

«Έ-χν χχτά τ·�ν περίπτωσιν των τοιούτων όνείρων ο έγχ.έφαλος 
·nθελε τεθη είς ένέργειαν, ού&ψ:ια τότε θά ύπηρχε χ.ατά τήν άφύπνη
σιν 8υσχ.οι.ία προς οcνάμν-ηι;ιψ ή οcμνη(J,Οσύνη άρα προέρχεται ενεχ.α
της ά&ρανείας τοϋ έγχ.εφάλου.

(('Αλλά τότε λοιπόν ποίον τό αϊτιον τηr, ένεργεlας, αν μ11 το ύπό 
των ύλιστών άρνούv.ενον πνευv,α ; 

«Τό πνεϋμα., έν κ.αιρ<ϊ> έγρηγόρσεως, χρησιν ποιείται τοϋ έγχ.Έφάλοu, 
του έν τ� 8ράσει του 8ηλ. έργαλείου. Οϋτω λοιπόν μιμν-ήσχεται· θέ
λον 8έ ν' ιiνο,cπαραγάγη αύτό τό έ'ργον, καθ' έ'να οίον&ήτινα τρόπον, 
8έν θά δ'tινηθ� νά τό πράζ"{Ι , η χρησιν ποιούμενον του έγχ.εφάλοu, του 
άποτυπουντος, του χ.εχτημένου την είχ.όνα των πράξεων, πρός έπιτέ
λεσιν τ,.oij οπερ έπιθυμεί ν' άναv,ν-ησθ� έ'ργου.Τ' άνάπαλιν 8έ,τό πνευμα, 
χ.αίτοι χ.εχτηv.ένον του έγχεφάλου, δυνατόν νά ιι-11 οcναμνησθ� έ'ργοu 

ηνός έπιτελεσθέντος έν χ:�ιιρ<ϊ> της έλευθέρας αύτου χ.αταστάσεως-έν 
i'.αιρiί> του ϋπνου, &ν μή χρ'i\σιν ποιήσηται του έγχ.εφάλου. 
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Τούτου 8οθέντος κα:ί παραδεχθέντος, ή έξήγ-ΙJσις της τελείας οcμν-11-
μ.οr;ύνης οcποbα:ίνει εύχ;,ρής, έν<:J 8ιά τόν ύλιστήν τό τοιοϋτc; θi μ.έν\Ι 
φα:rνόμενον άνεξήγητον, αν 8έν πα:ρα:8εχθ� ,«κατι τι» έν τ<:J οcνθρώπ<ι>, 
8uνάμενον, κα:ί �νεu της χρήσεως των σωv.α:τιχων όργάνων, νά σκ.έ
πτηται κα:ί νά έργάζητα!, 

«Αύτή ή ιχμν-11μοσύΨΙJ του έν κ.α.τασταί:σει έλεuθi ρe:c (�ιενεργ'ΙJθέν':'ος 
-:-:αρά: τοϋ πνεύματος i.'ργοu οcπαντ� έ'ν μ.είζονι βαθμ� παρά ,.� ύπο
κειμένιρ, τ<:J ύποbαλλc.v.έν<ι> είς κατάστασιν .'η,νωτιχ·ήν, •�πνοbατικ·ήν, 

'Α πνεuμα:τιστικήν_ Δυνατόν νοc fl-ΎJ οcναv.ψν-ΙJσκώμεθα: καί αύτων των 
ι,ι.άλα έν8ιοcψερόντων καί σποu8αίων ένuπνίων fl·ας· 8ι1τι, �να γνωρί
σωμεν αύτοc καλως, οcνάγκη πασα νά έ'χωμεν γνώσιν τ·rις καταστάσεως 
του πνεϊιμα:τcς έν τ� έλεuθέρqι αύτου κ.α:ταστάσει, �αθώς ώσαύτως καί 
't''7ις 'έν περιπλανήσει ζωης αύτοϋ, της μετά: θάνατον 8ηλ. τοϋ οπερ 
, \ ι ' εχ.ρησατο σωμ.ατος. 

«Ένθuμείταί τις 't'ά: ονειρα, δτε ο έγχέψαλος ύπηρξε κατά το 
μ.αλλον 1ι Ί]'t'τον ένεργων χατοc 't'"()'I πραξιν ταύτην· κ_αθίι;τανται 8έ 
τά ονειρα σuγχεχuμένα καί οcσuνε-πr,, οτε ο έγχέψα:λος -περισπίf τό 
πνεuμα .έν τ� ένεργηταf, τc,u χατα:στάσει· οτε 8·11λ. τό πνεϊ:ψ.α, μ.·η 
ά-ποσπασθέν έντελως του σ�ψατος, έντu-ποϋται 8ιά των νεύρω'Ι κιχί 
το.ϋ έγκ.εψάλοu τάς άσuνει8ήτοuς λειτουργίας του σώματος Υ.α.ί τά 
έξωτερικά σuμ.bάντα, τά έπί των αίσθήσεων έπενεργοϋντα Υ.ιχι το 
πνεϋv.α έπ·11ρεάζοντα. 

«Τό -πνεϋμ.α, 11-·r, άρκούντως οcπ·11λλα.γ11.ένον του σώμ.α.τος, του 8έ. 
έγκεψα:λοu έπενεργουντος σuνε-πώς είσέτι έπ' α.ύτοu, κ.έκ.τηται ρο-πήν 
τινα παρά8οξον πρός τό 8ιαδροψατίζειν ο"λας τάς έντuπώσεις του έγ-· 
χεφάλοu, ούτινος χ.ρ'r,σιν τ.οι�ίται, αύτάς δέ τάς έντuπώσεις τάς οcνα
λογίζεται, τάς ψαντάζεται, τάς οcναπολεί κατά τ·r,ν διάταξιν της έν 
τ<ϊ> έyχεψοi:λ<ι> είσόδου των, ώσεί νά παρίσ-r.αται ένώπιον των σuμbε-
bηχότων. 

«Πιχρά8ειyμ.α : Έχοιματό τις· ψίλοι έ'ρριψαν σταγόνας ϋδατος έπί 
τοϋ προσώπου τοu· έπει8ή δέ καθ· ύπνον ώv.ίλει συνήθως, άνεψώνησε: 

'«Νά μcϋ ψέρητε οχημα· βρέχ.,ει ραγ8αίως.» 

(( Κατ' αύτήν τήν περίσταfσιν ο έyκέψα:λος άντελαμ.bάνετο διάiτοί:ι' 
νεuρικοϋ πλέγματος iχριbοϋς τινος έν":'uπώσεω�· έπειδη 8έ τό πνεϋμα 
8έν ητο άχόμη καθ' ολοχληρ[αν άπειrπασμένον τοϋ σώμ.ατος ύψίστατο 
καί αύτό τ't1ν αύτ't1ν έχείνου έντύπωσιν. 

1 
!
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«Του 'λο.γικοϋ, τ'7ις ούσι&)δους τοcύτης ίδιότη-τος τοϋ πν1.υ11.οcτος; 
πειρωμένου άείποτε νά σχγψ.οcτί,;·{) f.Ι,ίοcν ά;ιpιbη είΥ.όνοc, το πνεϋμοc 
άχουσίως πως συνε8ύοcζεν οcyτάς τάς έντυπώσεις προς έχείνοcς, ας eΙ
χ εν ηd'η άντιληφθ� κ.οcτά τινοcς &'λ'λας �,μοίας περιπτώσεις. Έφαντά
ζετο d'η'λ. οτι έτύγχοcνεν έν τ� οδ'ψ ύπό την έπήρειαν ραγδαίας βpο
χης. 'ΕCΧν ηθε'λε νομίσει έαυτό έν τ� οίκίq:, θά έφαντάζετο 'ίσως τότε, 
οτι πρόσωπόν τι έρριχντιζεν α,';τόν iια ποτηρίου ϋδοcτος :ή χ'λυστηρος_ 
ή ποcρο11,οίου &'λλου πρiy11.ατος. 

ο:;τω λοιπόν δέχεται ο έyκέψοcλος άνά πασοcν στιγμήν έντυπώσεις, 
ας τc, πνεϋμοc 11,ετοcποιεί ΙΧf.Ι,έσως είς συfΙ,bΙΧντΙΧ, άν"!:"ιστοιχοϋντα προς 
τόν χοcρακτηρα οcύτών τ&Jν έντυπώσεων. C<Αύτήν τ·ην προς τό 8ια
δ'ραι1.ιΧτίζειν ροπην του πνεύμοcτοςJJ έπ,σα.γμοcτεύθη 'λεπτομερώς ο δι
δάκτωρ Carl de Prel έν τψ συγγpάfΙ,fΙ·ατί του Die Philosophie 
de.1 Mystilc. 

C<'Εκ τούτου προέρχετοcι, ώς έπί το πολύ, ή fl-εγάλ·() σύγχυσις χα.ί 
ή άπιθοcνότ·()ς των όνείρω'Ι, ών τ·ην fl,νήι,ι.ην τηροϋ11,εν· αν, έν όνείρ�ι 
ένθιψ.ώμεθi7. τψαχίων τινων των παρά του έν έλευθέρq: χοcτοcστiσει 
πνεύμα:τος ένεργηθεισ<;)ν πράξεων, α.ύτά τά τεμάχια. των πράξεων θά 
'λογισθώσι παρα.'λογοc παρά τοϋ πνεύι,ι.οcτος, άπ·()λ'λαγf,',ένου τe,ϋ σώμα
τος χαi παρά του πνεύι,ι.ατc,ς έν κ.αταστιi.σει έγρ·()γόρσεως, έκτος αν

αύτό άνήκ.ει είς πνευμ:zτιστ·ήν, 
«Το πνεϋμα ζ?J έν καταστάσει έλευθέρq:, ταις α:ύταίς ,;υνθήκαις, 

ώς εί ητο ένσαρκωι,ι.ένο'Ι" δύναται να :περιπλα.νατα.ι, νά διέρχ ητα:ι της 
ϋλ·()ς' &λλ' α.ν ο κοψώι,ι.ε,ιος άψυπνισθείς άναfΙ,Ψ()σθ� οτι ό'ιηλθε τοί
χου τι�ος ή οτι �πτατο άνά τον άέρα, θά νομίσ·{) έν γένει το τοιοϋ

,τον ώ; άληθη έψιάλττ,ν. 
«Ό κ.αθ·()γ·()τ-rις Leιhesinger άνα.ψέρει εν τc,ις C<Psychlog·iste 

Studien 1887>> ϋτι το ονειρον διατ·()ρϊί τ·ην :χχ.ριbr, έ'κ.φρα,;ιν τοv 
συνειδοτος τοv πνεύματc,ς δυναμένου νά δ'ιελθ-r, τ·ιiς ι;λ·()ς. Κατοιχων 
είς το τρίτον πάτι.ψ.α ι,ι.ια; ι,ίχίοcς ώνειρεύθ·() οτι οί άλλοι ένοιχιασταί 
έχόρευον ύπό τό δωι,ι.άτιόν του χ.οcί ϋτι ο κρότος_ τον άνησύχει· έπέτuχε 
τότε νά διαr.εράσ"{) τό 8.άπεδον 8ιά της χειρός, �να σuλλάb·{) ενα των 
χορευτών έχ της χόμης· έπειδ'·rι r�έ. έξυπν-Αι;ας ένεθψεί-:-ο αύτό το ένύ
πνιον, έξήγ-()σεν οc,;τό, ύποθέσας οτι f.Ι,έρη τινά τοϋ έγκεψά'λου του 
εiχον έ'πενεργ-Ασει άσ.uνειδ'ήτι.);. Δί' α:ύτόν τό πρiiγ11,α τοϋτο, τό νά έν
θuι,ι.ηθ� δ'·()'λ οτι πραγι,ι.ατιχ.ι':,ς δ'ιεπέρασε τ·rιν χείρά του δια του ?Jα:-



πέ�ου, ητο &ποτέ.λεσμα: τοϋ συνειδότος τοϋ πνεύματός του, οπερ έπί-
" 

7 
\\ ' ' δ" ' ' "λ στευεν οτι ητο ουνα:τον να ιαπερασ� τ·rιν υ ην. 

·« Καί ομως μεταξύ των όνείρων οcπερ .ένθυμούμεθα, ύπάρχει πλη
θύς πραγμάτων θεωρουμένων θαυι-ι.αστών, &λλοχότωv καi ών δεν δυ
νάμεθα νά δώσωv.εν έξήγ·rισιν ίχανοποιητιχ·ήν, έχτός α.ν &ποδώσωμεν 
αύτά εi.ς τά έλεύθερα πνεύι-ι.ατα, οτι δηλ. ταϋτα ·τά παράγουσιν έπ·11-
ρεάζον1α τόν έγκέφαλον τοϋ ΧΟψ.ωμiνου, κατά: τό διάστ·rιμα της 
ήι-ι.ιελευθέρα:ς χαταστάσεώς του. Α ί προφητείαι χατέχ ουσι δεσπόζου
σα.ν θέσιν κατά τά ονειpα ταϋτα, τά λεγόv.ενα τεράστια. 

« Ένεκα: πολλών λόγων καί, ίδίως, ενεχιχ. της άπαλλαγης των 
περιπνευι-ι.ατικων δεσι-ι.ών 1r, τοϋ άι;τ?�ου σι:ψατQς, είνε δυνατή είς 
τά έλεύθερα πνεύ11.1Χτα γνωσίς τις εύρεία τοϋ μέλλοντος. Όταν δ' έν 
αύτeιίς κείται ν' ιχπο3είξωσιν είς ενα τινά τήν ϋπαρξιν f',ιας 3υνά
μεως ύπερφυσι;,. 'i',ς λεγοι-ι,έ v-rις, τότε έμφυσοϋσιν είς τιν έγκέφα λον τοϋ 
κeιιμωμένου ίδέας κχί έντυπώσει,, &ς το ονειρευόι-ι.ενeιν πνεϋμα:, ενεκα 
της πρbς τό διαδρα:ι-ι.α:τίζειv χλίι;εώς του, ι-ι,ετασχ.ηp.χτίζει είς πραγ
ι-ι,ατικά συι-ι-�οcντα, εi.ς d πιστεύει οτι iληθ&°Jς παρίστατχι : δι' αύτήν 
την α;.τίαν και ,�ιότι είς τό 6νειρευόμεvον πνεϋι-ι.α τό [Ι,έλλον γίνε·· 
ται παρόν, νοι-ι.ίζι.ι οτι παρίσταται είς συμ�άντα, α.τινα, πράγματι, 
δεν θά παραχ.θωσιν 'n άργότερα. Κατιχ τ·ην τοιαύτην ,�έ πεFίπτωσιν 
τό πνεϋι-ι.α · δεν 3ια3pαι-ι.ατίζει ι-ι,όνον τάς τοϋ ίδlου του έγχεφάλου 
έντυπώσεις, άλίχ ;,.αί τάς παρά των &λλων πνευι-ι,ά:των είσηγο•ψένας. 

<< Τά πνείψ,ατά δέ. έπενεργοϋcrιν έπί τοϋ έν ήι-ι,ιεi-ευθέρqι: κατα
στάσει διατελοϋντος iγχ.εφοίλου μας, διότι φυσικά θέλουν νά δυνη
θωι-ι,εν νά έvθυι-ι,ηθωι-ι,εν χ.ατά 't"'Y)V έγρ·Αγορσιν· τούτου ενεκα ή συν

. δρομ·ή τοϋ έγχ.εψοίλου καθίσταται ορος ουσιώδης προς τ, ,�έχ.εσθαι 
τας έντυπώσεις, 

<< 'Ιδού -� · παρά:r�ε:γv.α έν�ς προψ·rιτι;,.eιϋ όνείρου &ναγεγρα11-ι-ι-ένου 
συν πολλο'ίς &λλοις εν τtiJ συγγράμματι ProcGedings of' Jociety 
for phyc11ical Recearch κ.αί &ναφι.ρομένόυ παρά του κ. John 
Willia.ms. 

cι Ώνειρεύθ·rιν τ?J 2 ΜαίΌυ 1�12 οτι εύρισχ.όι-ι.ηv εiς τb Κοινο�ού
λιον έν τη γνωστ·� (.Ι,Οι α:ίθοvσϊ1 τ?J Υ.ΙΧλοψέν"() 'Αδιεξόδ'φ

. Είς, [Ι,ιχ.ροv 
&ναστήv,χτος, ψέpωv έ'ν,�υμα: Υ..\Jχνοϋv χ.αί έπεν,�ύτ·rιν λευκόν, είσ'ιiλθε· 
κατόπιν δ' α1;τοϋ ετερος, ούτιvος -� θέα: μ''έί,έπλ·r,ξεν έχ. πρ�)της οψεως 
)'.αί οστις, έζαγαγώ'Ι χ.άτωθεν τοϋ ένδύιι.ατος περίστροψον, το Jιηύ-



θυνε χ.ατά του ·πρώτου είσελθόντος· το περίι;τροψον έξεπυρσοχ.ρότησεν, 
.,: ή 8έ σψοciριχ είσγjλθεν εί, τ•ήν όψστεράν πλευρσ..ν του στήθους. Εί-

8ον το ιχίμ.ιχ ρέον έχ. της πληγης χ.οcί τήν έ'κ.ψριχσιν του προσώπου 
μετα.bληθείσιχν- ο πληγωθείς έπεσε χ.ιχτά γ'iiς. Ήρώτησοι τίς -►,το ο 
ανθρωπος ούτο, ; Μοί άπήντησοιν οτι ητο ο ύπουργος των Οtχ.ονομι
χ.ών. Εί8ον προσέτι οτι πολλοί των ποιρεστώτων συνέλοιbσν τον 
φονέοι. 

Άφυπν-ήσοις 8ιηγ·ήθην το ονειρόν ['-OU είς 1t"Ι)ν σύζυγον, ητις, f1,η8ε
l'·ίοιν σπου8ιχιόη1τα άπο8Όυσιχ είς το πρα.γv-οι χ.οιί ώς άπλουν ονειρον 
IJ1.ωρήσοισα αύτο, μ' έποιροc;,.ίνησε νά έποινοιχ.οψηθω. Έποιναχ.οιμ·()θείς 
εiδον άποιpάλλοcκ.τα το 'ίδιον ον.ιpr,ν χ.αί τά οιύτά: περιστοcτιχ.ά· έξυ
πν-ήσας- έχ. δ'ευτέρου δι·()γ·ήθην ποιλιν τό ονειρο•ι είς τ·Ι)ν σύζυγον, ητις 
fl,Oί έσύστησε νά έ'λθω είς τον έαυτόν fJ,OU χ.α.ί ν' άποδιώξω τήν του 
όνεlρου είσ·()γηθείσοιν τοιύτην ίδέοιν. Κοψ.ηθείς έχ. τρίτου εiδον χ.αί 
πά),ιν το ΙΧ\Ιτό 5νειρον ανευ της έλαχίστ'Υ)ς άλλοιώσ.ως. ΉγέρθΎJν 
λίαν συγχ.εχ.ιν-ψ.ένος· τοιαύτr,ν 8' έντύπωι;ιν ένεποίησέ fl,Oι τό ονειρον 
τουτο, �στε οcπεψάσισοι νά μετοcbω είς Λονδίνον χ.αί άναφέρω τό 
πραγv,α είς τήν Α•�λ-ήν. Συνεbουλεύθην ιρίλους τινάς, άλλ' ούτοι μέ 
άπέτρεψαν λέγοντες οτι (tά: έξετιθέμ·()ν είς τον περίγελων χ.χί θά: έλλο
γιζόv,ην θεοιι,αν-ής τις. Έσιώπησα λοιπόν έχ.τοτε, άλλ' άνέμενον άνυ
ποιι.όνως τήν tφηιι,ερίδα άνά παν τοιχ.υδρομείον· ή των 13 Μαίοtι δεν 

� περιείχε νέον τι περί του θανάτου· του χ.. Περσιbάλ· μετά τ·ην άνά
γνωσιν 011,ως ό δευτερότοχ.ος υίός ιι,ου έπανερχόv.ενος έχ. Τροvρύ είσ·iiλ
tiιν ορv-·()τιχ.ώς i.ν τ<ϊ> θαλάl'·<ιJ άναψωνων : 

<c Πάτερ ! το ονειρόν σου έπηλήθευσεν, ό Περσιbάλ έδολοφονήθη 
πvρο�οληθείς έν τ� χδιεf;ό8<ιJ αίθούσ� του Κοινοbοvλίοu: ηλθε τηλε
γράψ·()fl,α είς Τρουρύ άποσταλεν [',ετά τήν έχ.δοσιν της «ΈφημερίδοςJ). 

ιι Το πραγματιχ.όν εiνε οτι ό ύποvργός των Οίχ.ονομιχ.ών έ8ολοφο
ν-ί-,θ·() τ)·,ν έσπέραν τ·iiς 11 Μαίοv. 

« Κατά τό είς Λονοίνον κατόπιν ταξεί8ιόν του ό χ.. Ού-ελλιοψ 
είδ'ε σχ. ε8ιαγράφηfl,α της ρ'Υlθείσης αίθούσ·()ς μετά των παριστιχτιχ.ών 
του φόνου του Περσιbάλ : λεΠΤΟf1,ψΥ1ζ έρευνα τ<ϊ> έbεbιχίωσεν οτι έχ.ά
σ":η λεπτοf1,έpεια του όνείροv ητο αύθεντιχ.ή, l'·έχρι του χ.vανου έν8ύ
fl,ατος χ.αί του λ ε υχ.ου έ πε νδύτου. 

<c Αύτό το έχ.πλ'Υ)χ.τιχ.όν ονειρον διετέιεσεν έπί πολύ το χ.ύριον θέt1.α 
πασών των συναναστροφών Λονδίνου Ή ((Έταιρίιχ των ψΙJχ.ιχ.ών 
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έρευνων>> έξετύπωσε :1,ετά ε'ίκ.οσι•; έτη τrιν παρά τοv κ.. Ούίλλιαψ. 
γραφεiσαν έ'κ.θεσιν ταύτ·()·;. 

<C hαρατηροίψ.εν έπ' αύτοϋ του πεpιστα:τικοϋ τά έξης : 
1 ον Αύτό 1 το ονειρον δ'έν ;ητο άποτέλεψα διαυγείας; ( claiΓνoyance) 

δ'ιότι, χ.ατά. τrιν δ'ιαύγεια:ν, b ύπνοbάτ--()ς βλέπει ταυτοχρόνως εν γε
γονός σψgαίνον &λλοθι, ένω b ;,., Ούί'λλια[-'. ώνειρεύετο τ·ην 2 Μα:ίου 
το γεγονός, α•JτΟ δ'' έξετελέσθη τ·rιν 11 Μαίου. 

2ον Ό Ούίλλια[-'. ένό[l.ιζεν iν τ<v ονείρ(ι) του οτι παρέστη είς το 
μετά τινας ήι.ι.έρας σψgά,1 συμgεg·()κός. Έδω λοιπόν έχψεν εν �αρά 
δ'ειγι.ι.α της ροπης του ΠΗύfl.ατος προς ΤΟ μετασχ.'fl[-'.ατίζειν είς πραγ
fl,ΙΧτικά. συμgεgηκ.ότιχ έκείνο οπερ ούδ'έν &.λλο ητο 1r, άνταύγασι.ι.ά τι 
των ίδ'εων, ιχς fτερον πνεϋμα, έλεύθερον των δ'ε,ψών της ϋλ·r,,, μετε
gίgασεν είς τον έγκ.έψαλόν του κατά τ·ην ήι.ι,ιελεuθΙ ρα:ν α:ύτοϋ κ.ατά
στοcσιν. 

<( Πολλά. τοιαϋτα ποcροcδ'είγμοcτα έπίσ·()ς έ;,.πληκτικά. σ,:ψ.gαίνουσι 
καθεκ.άστην ... 

« Τά τοιαϋτα περιστατικά δ'ύναντοcι νά ι.ι,ας γνωρίσωσι τά πέροcν 
της ζωης συμbαινόμενα, δ'ηλαδ'ΊJ τάς ψάσεις της ζω'ιiς του πνεύι.ι.α
τός fJ,IΧς. 

(( 'Εκ της ήι.ι.ιελευθέρας φάσεως μετΙΧbαίνει το πνεϋμα είς τ·nν 
έλευθέροcν φάσιν· έν τοcύη� ,Η ή προς το δ'ιαδ'ραμα:τίζειν ροπ·ή, ή 
φαν-:-οιστικ·n καί άπίθανος ζωή του παύουσιν ύφιιττάv.εναι: ζ?J τότε 
το πνείψ.α-τΊ)ν κ.ανονικΊ)ν ζωήν, διότι άποκ.αθίστοcτα:ι πχλιν ή λογικ.·n 
σχέσις μεταξύ αύτοϋ κ.αί του έξωτερι;ιου κόσ[l.DU, συνοcισθάνετα:ι δ't 
τάς έξ α,jτοϋ έντυπώσεις ώς ε;, ηr,αν πραγι.ι,ατικαί. 

<< Δι' α:ύτ--/)ν τ·/)ν αίτtαν πιχpατηροϋv.εν παρα το'ίς ύ1tνο�άταις τό 
πνεϋv,α ένεργοϋν, έν έλευθέρq: ΚΙΧτΙΧστάσει, έπακpιbως, ώσεί δ'·rιλ. έπέ
δ'ρα τ� συνεργείq: ένός σώv.ατος, καί οπως έπενεργοϋσι τά έλεύθερα 
πνευματιχ έπί του σώι-ι,ατος των ι.ι,εσαζόντων, 

(( Έπανέλθωμεν η,J·() είς τ·nν XfJ,'l"flfJ•OσϊJνην ,ης κυρίως πνευι.ι.ατι-
Υ.ης ζωης του άνθρώπου, 

(( Παρεδ'έχ θηfl,E'I 6)ζ κανόνα οτι το πνευv.α 
σεως δ'έν ·ί-ιδ'ύνατο, κ.αί δ'ιά.'της βοηΘείας έτι 

έν κ.οcταστάσει έγρηγόρ
τοϋ έγ;,.εψάλου, νά ένθυ-

fJ,"flθ'?) ο,τι έσΥ.έψθη :ή δ'ιενήργ·11σεν, οτε δ'έν ειχεν ύπ' οψει 
οργοινον. 

α 'Αλλά δ'ιοcτί δ'έν δ'ύνα:τοιι, θά έρωτ·ι1σ1 τις ϊσως; 

' ' ' αυτο το 
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cc 'Ίνα έξηγήι;ωι.ι.εν: πωg δ έγκέφαλοg σκέπτεται, 'n ιι,α.λλον διιχ 
νιi c'cποφύγωιι.εν αύτήν τ·ην ύλιστικ.·ην έ'χ.φp<Χσιν, α.ς εϊπωμεν: rνoc έξη
γήσωμεν ,πώg το πνεύμα σκέπτεται τfι συvδρομfι τού έγκεφάλου, 8εν 
δu�άιι.εθα. 1n ύποθέσεις νά έκ.φέρωιι.εν χωρίς νά λύ-:ωιι.εν ολοσ.χ.ερως το 
ζήτημα.· μο'λοντοuτο δ'ύνα:τα.l τις σοφως νά ποcραδ'εχθ?J δτι έ'κ.ιχστον
σuμbάν περιέρχεται είς γνωσίν ιι.ας δ':οί τινος σειρα.ς άντικειμε,·ικ.ων 
έντuπώσεων, σuναισθοcνοιι,ένων παρά τί;)ν αίσθήσεων κ.αί ιι,εταbιbαζο
μένων είς τον έγκέφαλον, δσ-:-ις ιχποδ'εχόιι:ενος αuτάς τχς ένχποθηχ.εύει
άψ.έσως έν καταστiσει εί8ώλων ( είκ.όνων ). 

« Το έ'ργον ,Η της άνα.μνήσεως τοu πνεύματος σuνίστr/.ται είς τήν 
οίονεί άνα.ζ·ήηJσιν αuτων των είκ.όνων, lνα ύποbάλ� αuτάς ένώπιο"f 
τ-riς ύποκεψ.ενικ.ης 1n έσωτερικ.ης αuτοu ένοράσεως. 

cc Άλλιi πως νά 8uνηθ� τό πνεuιι.α ν' άνχποcρα.γάπι έντuτ.ώσεις, 
οcς ο έγκέφαλος ού,�έποτε έδέχθη 'ΥΙ δτε δ'εν εύρίσκ.ει έv τιι� έγκεφάλ<:> , 

Τ . ;., ..., f , , Ι ,1 1 ' ' \ ' ι οuτινος χρ·()σιν ποιειτοcι, ετι.ροcς εvτuπωσεις "() ειΥ.ονας, εψη εκεινας 
μόνον &ς ένοcποθήκεuσεν έν κ.χτα:στάσει έγρηγόρσεως τ?J σuνδ'ροιι,� 
σuμbεb·()κ.ότων δραitέvτωv κ.α.ί ζησάυτωv ; Δεν Jύνα.τα.ι bεbοcίως χ.αί 
συνεπώς νιi iνεργήσ� 1;πο έπήρειαν άγνώστων είχ.όνων. 

cc Κοcταληπτόν dcποbοcίνει δη ιι-ία. ί8έα. λογική, σκεφθε'ϊσα ποcρά 
τοu πνεύιι.α.τος έν κα.τοcστάσει άπα.λλα.γης, καθ' ον χρόνο-v το σώμα. 
Υ.οιματα.ι, είνε ,�uνα.τον να άντα.νακλοcσθ?J είς είκόνα. άνεξίτ·()λον έπί 
τοu έγκ.εφάλοu κ.α.ί νοc έγκ.ολαφθ?J α.Uτ<J), δτε το πνεuf-'.α σuνδέετοcι 
προς το σώμα: δ'ιά τcu περιπνεύιι.ατος 'ΥΙ άστρ<JJΟU σώματός· νψίζο
μεν δ'ε τότε δτι διασ�επ-τόμεθα. τήν ίδέαν τοcύτην διrχ πρώτην φο
ράν, διότι f-',ας φαl•ιετοcι α.ϋτη ώς fΙ-ΎΙ �ποτελοuσοc σειράν των άνα
ιι-νiJσεών μας· τό άνα.ιι-ψνήσκ.εσθα.ι δε μίαν i.δ'έαν σημαίνει δ'ιασχ.έ
πτεσθα.ι αuτ·ήν, σύν τ?� πε ποιθ·ήcrει δη την έ'χ ψε ν ·{)δη σκ.εφθη κ.αί 
&λλοτε. 

cc Δύο λόγοι άποδεικ.νύοvσιν δτι νομlζψεν ι.ι,lαν ί,�εα.ν έπερχσιι.ένην 
Ύψίν διά πρώτην φοράν· ο πρω-:-οc; λόγο;, ο ύλιχός, είνε δη έν κ.ατα
στάσε: έγρηγόρσεως ι;κ.επτόμεθα. διrχ δ'ια.φορε-:-ικόu όργάνοu· δεύτερος 
δ'έ, ώς είπον άνwτέρω, είναι οτι δεν δ'vνάιι.εθοc ν' dcναμνησθωμεν πε
ριστατ�κ� της έλεuθέρας ζωης τοϋ πνεύιι.ατός μας κ.αί έπομένως οuδ'ε 
τάς περιστάσεις έν χίς το πνεvμα τόcς έι;κέιρθη δ'ιχ πρώτην φοράν. 

cc Άν το πνεvι.ι.α έν καιρ<:> uπνοu άντελήφθ·() πολλ&.>ν ευγενών χ.αί. 
ύψΥ)λωv ίδ'εων, θά τ<J) είναι εuχερέ, ν' άντιλΥ)φθ?J αυτών έπίσΥ)ς καί. 
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iν χα-rαστάσει έγρηγόρσεως, 8ιότι ή έv �P'f u-πvου έργασία -τοϋ -πνε .'J
ματος 8ύναται χ.αί 8έοv vά εχ.Ί) ώοαύτως χαί την έν τ� -πραγμαηχ.� 
ζω� σ·()μασίαν. 

« Τό μαλλοv έν8ιαφέρον 8ι' ήμας είvε οτι τό ύ-πό ι,ι.ελέτην φαινό
f.Ι·ενοv -παρέχ.ει ήμίν τό άληθές έ-πιχ.εlpημα -πρός άπόχ.ρουσιν 't"()ς μόνης 
σ-που8αlας παρατηρήσεως, ηv -προτεlνοuσι χ.ατά τοϋ vόι,ι.ου της ιι,ετεv
σαρJΙ.ώσεως. 

<c Μας sρωτώσι συνήθως άvαφοριχώς των προϋπάρξεων, 8ιατί vά 
y.η 8υvάμεθα v' άναμνησθώμεv αύτώv ού8όλως ;

« Άπαvτώμεν: Δέν είνε 8υνατόv i.v χ.αταστάσει έγρηγόρσεως ν'
άvαι,ι.νησθ� τις έχ.εϊvο οπερ έπραξεν οτε τό 'Πνεϋμά 't'O'J 'f)'t'O χ.αθο'λοχ.λη
ρίαv χ-πηλλαγμένοv -rοϋ σώματός του. Ό ύ-πνο�άτης,, ο μεσάζων ου
δέποτε έvθυμοϋvται ο,τι είποv, χ.αθώ, ού8i. τά, ύψηλάς i8έάς, rχς 8ιε
σχ.s cpθησαν η έξεcpροίσθη,,-αv έv τ� i8ιαζούσΊ) αύτώv ά-παλλαγ�. 'Αφοϋ 
λοιπόν το πvεϊ:ψ.α 8έν 8vvαται τΊ! συv8ρομ� τοϋ έγκ.εφάΑου v' άvα
μνησθ?J ο,τι όίν lπραξr:ν η 8ιεσχ.έφθη έv έλεuθέρq: χ.αταστάσει, έτι 
όλιγώτερον βε�αίως θά 8uνηθ?J, '-:--?i σuν8ρομ� -πάντοτε τοϋ έγχεφιχ
λοu, ν' άναμνησθ� έχ.εl'ΙΟ\J ο-περ έ'πραξεν η 8ιισχ.έφθη πριν !Α 8ιά της 
μετενσαρχ.ώσεω_,ς λάb1) έχ. νέου χ.ατοχ·�ν ένός έτέροu σώι,ι.ατος, 8ιά τοϋ 
έγχ.εφάλου τοϋ οποίου θά ένα-ποθηχ.εύσΊ) viας είχ.όνας η ί8έας. "Αν 
·Αθέλομεv άνχμιμνήσχ.εσθαι τ<:.iv -προτέρων μας ύπάρξεων, θά ·n-ro τό
τοιοϋτο χ.αθ' ήμα;, άχ.uρωτιχ.όv πρόσχ.ομμα τοϋ λογιχοϋ χαί μοιραίοϋ
νόμου της 8ιά τ·r,ς με τενσαρχώσεω, -προό8ου.

<c Ή άμvημοσύνη άντί vά f, έ-πιχείρημα χ.ατά της μετενσαρκώ
σεως είναι χπεvαντlας -� άφεuχ.το; συνέπεια αύτης. Άπο8ειχ.vύει, έπι
�ε�αιοί ενα νόμον μαθηιι.ατιχ.όv, θαuμάσιοv της άπολύτοu 8ικ.αιοσύνης 
της 8ιε-πούσης τήν παγχ.όσμιοv ζωήν, 

« Έχ.-πληττόι,ι.εθα έπί το οτι τά ούσιC:)8η ταϋτα ζητήματα παρα
μελοϋνται τ'Jσ(ι) πολύ παρά των σοφών ! >> 

1 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕlΣ 

ΕΚ ΤΟΥ ΑΟΡΆΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΖΟΝΤΟΣ 

Μ. BRISSE ΤΩι 1881. 

Έρ. Τί έστί πνευματισ11.ός ; 
'Απ. Πνευμχτισμός έστι το �ύνολον των άποκ.αλυφθεισων γνώ- , 

σεων προς τούς έvυωματους, η τα οντα τα εχ οντα ύλικ.όν σωμα κ.α; 
κ.ατοικ.οϋντα είς τον πλα.νήτ't)ν σας, παρ' αλλων οντων της αύτης μεν 

' 
'λλ' ' λ ' ' 'λ ' ί' ' ' 'ξ λ θ ' φυσεως, α εγκ.ατιχ ιποντων την υ ικ.'t)ν �ωην κ.αι ε αχ.ο ου ουντων,

χ.ατά τούς ώρισμένους παρά τοϋ Θεοϋ νόμους, να ζωσι πνευματικώς έ;, 
τ<ϊ> 8ιασ':'ήματι, κ.αί ατινα, προς 8ιάκ.ρισιν των ύπο την σωματικην 
ϋλ'fJν ύποκεψ.ένων, 8'1)λοijσι 8ια τοϋ ονόματος των πνευμάτων "11 de
sincarnes ( άνε νσάρ1:-ων). 

Τόν τρόπον 8έ της έπικοινωνίας των πνευμάτων (.Ι,ετά των ένσω
(.1,άτων θi σας ύπο8είξ'{Ι ·ί) συνέχεια των 08-rιγιων (.Ι,ας τούτων. 

Έρ. Οί ενσαρκ.οι λοιπόν της σφχίρας μας θά ώσι J,.1νείψ.ατα αμοc 
ώς έγκαταλίπωσι τό έπίγειον αύτών περικ.άλυ11,μα ; 

'Απ. Ναί, άγαπητόν τέκνον, 8ιότι 8έν ύπάρχει 8ιαψοpά τις άλλη 
(.Ι,εταξύ των η το ύλικ.ον αύτο σωμα, δπερ σας κ.ρχτεί έπί της γης. 

"Επε�οι:ι λοιπόν οτι έν τ<ϊ> 8ιαστ·ίψ.ατι "11 έν τ� πλαν't)τι;-.?J ζω?J 
(erraticite)-λέξει χ.ρωμέν'{Ι πρός φανέρωσιν της καταστάσεως των 
οντων μετά τόν θάνατον των σω11.οcτων -ύπάρχουσι Πνεύματα πά.σ't)ς 
φύσεως, ώς καί έπί της γης σας, 8'1)λcι.8ή άγαθα καί κακά, σοφά κ.αr. 
ΙΧ(.Ι,αθη. 

Έρ. Διατί 11-ετά τον θάνατον τοϋ σώ11,ατος νά μ·11 καθίστανται ,τά 
Πνεύματα ίσα έν άγαθό.,'t)τι καί έπιστή(.Ι,'{Ι ; 

'Απ. Διά τον λόγον οτι ολα τά παι3ία της αύτης σχολης 8εν είνε 

J 
ί,σο�άθμια έν τ'{Ι μαθήσει, άλλά τά μέν τυγχ.άνουσι (.Ι,αλλον προ'tJγ-

'· 
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11,ένα των r�Ξ, είτε διότι είργάσθησαν τά μiν .πλείον, τά δέ ελα-:τον, 
ε'ί-:ε r�ιότι τά μέν τuγχάνουσιν άρι.αιότεροc των δέ έν 't""() σχολ·ι:ι. 

Έρ. Εϊπετε οτι · ο πνεuματισ11,ός είνε τό σ•;στ'Ιψ.cz των άποκ.αλu
ψθεισων γνώσεων είς τούς ένσάρκ.ους παρά τι--:>ν Πνευf',άτων είνε λοιπόν 
-έπιστήμη ολως νέα; Καί πως γίνεται νά f'·'ΙJ r�ιαr�οθ� ένωρίτερα, άφοϋ
κέ;ι.λ·ητα.ι νά δι8α1;"{} καί βελτιώσ"{} τ·ην άνθρωπότ·ητχ;

Άπ. Θά άπαντήσω είς τ·ην διπλην σου έρώτ·ησιν 
Όχι· ο πνεuv.οcτιr;μος δέν είνε έπιστ·ήμ·η νέα· εϊνε τόσ� άρχαία, 

-οχι fΙ,όνον οσ� ο κόσμος, ον κατοιχ.είτε, χλλ' Qlj� καί α 1Jτη ή δ·ηf',L
οuργία. Τ�όντι, πασα έπιστήμη είνε 'n μαλλaν δsον νά f,νε (j1JVOAόν τι
άληθειων. Έπειδ·η δέ ·n άλήθεια χπορρέει, ώ; κα: παν &λλο άπό του
Θεοϋ, r�έr,ν νά. f,, χαί είνε, τρiγματι, αί,_;,νιο� και ιχπόλuτοι;, ώς Αύ
τός. Ό πνεuματισι,ι.ός λοιπόν, ώς άλ·ήθεια, ύπ·ιiρ�εν άπ' αίώνων.

Άι.λrχ. καθώς καί πασαν &λλη� άλήθει:χν, r�έν ·nδuν-ήθ·ηtJαν οί άν
θρωποι νά τον γνωρίtJωσι, πριν 'n ή διάνοια των κχταστ� ίκανη, οπως 
καρπωθ� την έξ αύτου. ώψέλειαν. Το ιχύτό σψbαίνει και ώς πρός 
ιχλλαι; άναρίθμους άληθείας, όίς ού8' ύποπτεύονται τ·ην σήf',εpον, καί 
όίς ομωι; οί &νθρωποι τοϋ ι,ι.έλλοντος θά άν:χκαλύψωσιν -'Α θά. μοcθωσι 
καθ' οσον &:ναπτύσl'!'Οντοι.ι αί διανοητικαί και ήθικαί αύτων δuνcιψ,εις. 

Έννοε'ίτε τώρα δια.τι ο πνευματισf',Ος ,�έν έπεξετάθη έγκαιρότερα 
εί; τά πλ·ήθη, καl.τοι, άπ' αίώνων. γεγονότα άναγόμενα είς αύτ·ην ο;·ην 
i πιστ·ήι,ι.·nν, παρ ή χ θ·nσαν χ.αί άνεγρχφησαν έ ν τοίς χρονιχ.οίς του χ.ό
�μου σας,χωρίς νά. έξηγηθωσι· το αύτό σuνέbη και ε1.ς ολας τά.ς έπι
�τήμας, την φ•;σικήν, τ·ην χημε:.αν, τήν οcστρονομίοcν. 

Κατ' άρχά.ς έbεb:χίωσαν τά. &:ποτελέσι,ι.οι.τα χωρίς νά. δuν-nθωqι νά 
ά:νεύρωσι τάς αίτ,ας· είτα διά της έπισωρεϊJσεως τ'ίiς έργασίας καί τω•ι 
:icγώνων έπiτuχον τ·11ν άνακά.λυψιν τινών των διεπόν.ων τά. πράγι,ι.οι.τα 
τχυτχ ν'όμων, συι;τήσχντες όλίγον κα.τ' όλίγον τά.ς βά.tJεις α1;�ων των 
έπιστημων, οtΎτι•ιες διατελοϋσιν έπεχ.τεινόv,εναι καί προσεγγίζοuσαι 
iπί μ&λλον καί fl,αλλον -.τρός ·τ·rιν άπόλuτον άλήθειαν, -'Ατις είς μόνον 
τον Θεον ά.νήκ.ει. καί γ\τις είνε :, άκτινοbολων ψχρος, ο ψωτίζων χ.αι 

οδ-nγων -:iς έρεύνας ήv,ων.
Έρ. Διατί ο πνεψχτισι,ι.ος έδιδΊχχθ·n εlς τούς άνθρώπουι; παρά των 

Ιlνευι,ι.άτων, ένω αi &λλαι επιστηι,ι.χι τuγχάνουtJι-rο κ.αρπόι; της έρ
γ;σlας των C::νθρώπων ; 

'Α 'Η,. 
' 1 ' ( ' ' , , π. ,απάντησις, χγiπ·nτον τεκ.•ιον, ει; αυτ·ην την εpωτησιν tJυνε•-

) 
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-πάγεται έκ.τενεϊς άναπτύi;εις, &ς δ'έν ίπιδέz.ετοcι ·iirJη τό ι,ι.έρος τοuτο 
τ'r1ς πρα:γι.ι.ατείας μας. Μόλα ταυτα θά. σας δώσω όλi.γαι; έξηγ'Υ)σεtς 

χά?tν της έπιθψίας ·i\ν εz.εις νά δ'ιδαχθ?,ς, κατοπιν δi. θά έπανέλf:Jω-
μεν εί.ς λεπτψερείς άναπτύζεις, 

'Εν πρ&Ηοις ή διαψορά ·'Αν διατυποϊ:ς εις τ·11ν ερωη1σίν. σου είνε 
φαινψενιf·ί� · δέχ. θητι προς τό παρόν τήν βεbαίωσίν 1-'-ου τrιύτην ώς 
άλ·11θ·1'ι, και κ.ατωτέρω θ' άποδείζω τό τοιοuτο. 

Αί έπιστημαι &ς άνέψερον, κ.α:ί,έν γένει, αί πpcζ τά ψυσικά _,ι\ ύλιχ.ά 
σχετιζόv,ενχι, δύνανται έν χpονtκίj) τινι διαστΎψατι, κοcτά τό 1-'-αλλον 
-'ι\ ήττον μαχ.pόν, νά προιΥ.χ θι;ισι κοcί έc,απλωθώσι διά τ-ί\ι; έργασίοcς κα:ί 
τ·r,ς ένεργείοcς των έν,;α:ρχ.ωγ οντων, διότι αύται είνε τ'r,ς δικαιοδοσίας 
τ'r,ς ϋλ ·11ς, κiχί, συνεπώς, ύπb τήν &ι.ι,εσc,ν δ ραοιν της άνθρωπίΨ11ς δια:νοίας. 

Ό δε. πνε υμοcτισι.ι.ός είνε έ πιστ'Υ)Ι-'. η ολως διαφορου τάζε ως, διότι 
άνάγετα:t πρωτίστως είς ήθικά πράγματα, δηλ. σχετικά πρός τό 
-ιtνευματωδες τοu οντος· Qvτω δέ ταuτα ώς έκ. της φύσεώς των, τυγ
Χ άνουσι ηττον προσιτά είς τάς έξερεvν-ί�σεις των ί νσωl-'.οί των. 

Πρέπει δέ νά γινώσχ.ητε οτι ή άνf:Jρωπότ·ΙJζ προι�ρ:σται είς δύο 
ϊίδ·11 διάψορα προόδc,υ, όφείλοντα ρ.έν νά βα:δίζωσιν έΥ. παραλλήλου, 
1-'-Ύi τυγz.άνοντα ομως πχντοτε έπί τ'ί'ις α•;της γραμι.ι.'i;ς, άλλ' ύπερ
bαtνόv,ενα έξ ύπαμοιb'Ϊ;ς, άναλόγως της ρυθμίσεως των άγώνων τ·ίiς 
άνθρωπότ·11τος πρός τόν ενα -'ι\ τόν &.λλον σκοπόν. 

Τούτου τεθέν-:-ος, και της διανοητικ·ί\ς προόδου προπορευοι.ι.έν-11ς και 
παρασυρούσ·11ς τ·nν άνθρωποτ·11τα είς την πορείαν της, έπισ•ψbαίνει, 
ώς έπί παντός σφοδροu άγωνος, στασιμότ·11ς τις είς αύτ·ί�ν, χαθ' ον 
χρόνον ή ·ι\Οι�.η πρόοr�ος, χαθυστερ·ί�σα:σα έπί σ,ιγ[J-'ΥJ'Ι, σπεύδει τήν 
πορείαν τ·11ς, tνα προφθάσ"Q τήν άδελψ'Υ)ν τ-r,ς r)ιανο·11τικην πρόοδον 
καί την ύπεpbΙΧΑ"Q 1-'-άλιστα ύπ'Υ)κουσα: είς τον διέποντα τ·r,ν δημιουρ
γίαν νόv.ον ,ης ιχρl-'-vνίοcς. 

Ή άνθρωπότης δέν δύνα-;-αι βεbαίως άψ' έαυτ·ί\ς νά. έκπληρώσ"Q 
1-'-όν-11 το γιγ:χντια.ιον αύτό εργον τ·rις προς την -:-ελειοποίr,σιν προό
δου, 7.λλ' ο Θεός, ούτινος ή &πειρος σοψία δέν σφάλ� εται, εθετο, ΠΙΧfά 
πάσ·� άνθρωπότ·11τι, &νώτερα πνεύματ:χ, οr�·11γοuντα αύτην κοcί διευ
f.Jύνοντα: τά β·rψ.α:τά της. Τινά έκ των πνευl-'.άτων τούτων έντέλλον
τοcι τ·nν τελειοποίησ,ν τα:ύτ·11ς η iκείνης της έπιστ'ΥJΙ-'.ης, τ·nν τοιαύ
την -',, τοια:ύτην άνακά'λυψιν, έπιψέρουσα;ν χνα:μόρφωσίν τινα των ορων 

{ 
της ύπα:ρ1;εως ·r, -:-ου ε� είνοcι των κατοίκων τ:;;ς οcνθpω1,ότητος. 
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Τό α•;το συμbαίνει χ.αι ως πpος 't'Ί)V ήθ_ιχ.'1)ν πρόοδον. Ε'ίδετε ί(.)Ο";IΧ 
διαψόρους α:ίωνας έπί της γης σας άνθρώπους, 01:τινες, ενεχ.α των ά:
ρετων αύτων, έψαίνοντο άν-iιχ.οντες είς &λλον κόσι-ι.ον, χ.αί ών τιχ δ�
δ'άγι-ι-ατοι: μετέbαλλον έξ ολοχ.λήρου τάς τ'ί;ς έποχης ίδέας, προς βελ
τίωσιν χ.αί προσέγγισιν πρός τήν ·Αθιχ.·ην ά:λήθειαν ... 

Παρατηρείς, οcγοcπ·Ι)τέ, οτι ·ίi τε διι�:νοητική χ.αί ήθικ·η πρόοδος, 
χ.αίτοι όcναπτυσσόμενα:ι διοc της όcτομικ·ης έργασίας, προκαλουντα:ι 
ομως, έν τ?J σuλλήbδ°ην οcνθρωπότητι, δ'ιά της λανθανούσης έπηρείας 
των πνευμάτων, των τ.ροωρ�σμένων ε:.ς αύτό το εργον ή μαλλο-1 ε:.ς 
αύτήν τήν οcποστολήν, χ.αί οτι έδιχ.αιούμ()'Ι είπών σοι, οτι Υ) διαφορά, 
ην ύπέθετες, ητο ψαινψενιχ.ή. 

,. ,. 

Έρ. Μας έδίδαξαν οτι ο &νθρωπος σύγκειται έκ δύο πραγι-ι:άτων 
του σι:ψ.ιχτος και της ψυχης' ι.ι.ας λέγετε δέ οτι έν τ<ϊ> όcνθρώπφ 
ύπάρχουσι τρία στοιχεία· θέλετε νά μόcς γνωρίσητε ταυτα ; 

Άπ. Εύχαρίστως, οcγαπητοv τέκνον, διότι &νευ αύτών των τριων 
στοιχείων πολλιχ πράγματα τuγχάνοuσιν όcνεξήγ·Ι)τα. 

Ό Θεός εγνω, έν τ?J δημιουργίqc των πραγι-ι.άτων; ούτω πως, ωό-τε 
ούδ'έv νιχ ύπόχ.ειται είς τ·ί�v τύχ_·Ι)ν. 

Οί ώρισι-ι.ένοι νόμοι, οί τόσφ θαυμαστοί, έν τ?J όcπλότητι, ένέχουσι 
τήι σφραγίδα τοσαύτη� άγαθότητος,. _ίl)στε θιχ 'ίδωμεv ότι ο ώρι
σμέvος σκοπός τ-ου Θεου τελεσψορει &νευ όcνάγκ·Ι)ς ούδ'ενός καταναγ
κα.σμου ή θείας προσωπικής δράσεως έφ' ούδενος των πνεψ.άτων, -των 
διοc -;ήν ιι-ακαριότητα: πεπλασμένωv. 

Τάς σχ.έψεις ταύτοcς, οcγαπητον τέχ.νον, θά τάς όcναπτvζωιι.εv ΙΧΚΟ

λούθως, �να, έννοών α•1τάς, καταvο·ί�σr.ς τήν πατρικήν όcγαθότητα 
του Θεου. 

Ναί, ο &νθρωπος σύγχ.ειται εκ τριών στοιχείων, καλώς δ'ιαΥ.εχ.ρι
μένων. 

1 ον Το ύλικον σωμα, οπερ� γνωρίζετε. 
2ον Το περlπνευμα· �ωμα ύλιχ.ον ώσα:ύτως, οcλλά τόσ<�-> ρευστοει

δές (fluid ique ), ωστε δ'ιαφεύγει συνήθως των αίσθήσεών σας. 
1 

/ 



./ 

129 

3ον Τό πνεϋμα, οπεp άποχ.σϊλεΊτιχι ψυχ:hν- ούσία πνευματώδ·ης του 
οντος, έν � έδρεύει ή διιf.νοια χ.αί ·ί) βούλ·ησις, χ.αί ·ί\τις sΙνε άθάνατος, 
8ιότι έπλάσθ-rι παρά του Θεοϋ, Υνα, ι;χ.ετικ&>ς άείποτε πρός τ·η,1 πρόο
δόν τ-rις, μ�τέχ.'{Ι έκ της ιι,αχ.αριότ-rιτος, ην ο Θεός εγνω πλάττων εύ-
8αίμον_ας. 

Έρ. 'Εκ των λεγψένων σας εi.κ.αστέον οτι τό πνεϋμα fΙ,όνον είνε 
&θάνατον. Εiνε λοιπόν &λλ·ης ούσίας παρcr. της των δύο σωv.άτων 
8ι' ών περιχ.αλύπτεται, χ.αί ών τό έργον (role) ,�έν έννοω; 

. 'Απ. Ναί, cί:γαπ-rιτόν -:έχ.νον, τό πνεϋμα εινε &λλ·ης 0 1;σίας πολύ 
διαψόρ�υ της των δύο σωμάτων, των ύπό τάς διαταγάς -;ου διατε
λούντων, ώς πιι;τοί θερcf.ποντες. 

Ν αl, τό πνεϋμα -είνε άνώτερον του ,;ώι-ι.ατος, εΙνε :-' οίλιστα, αν 
τολι-ι.ω νά τό εϊπω: εi.ς τ·(jν διάνοιιi.ν σας, τ·nν ίσται-ι.έν-ην έ'τι εi.ς τάς 
θύρας αύτ'r,ς της ύπερόχ.ου έπιστήιι.·11ς του μέλλοντος του πνεύματος, 
τό μόνον ύπάρχ. ον· ον, διότι αύτό fΙ,όνον διαννοεΊται, βούλεται, δρ�. 

Τό τε σ&ψ.α, οπερ γιν?>σχ.ετε, χ.αί τό έ'τερον ρευστοειδές σωι-ι.α:, κ.α9cr. 
έξ ϋλ-rις _συγκεlι-ι.ενα, δέν. δύνανται νιιc: εχ.ωσιν :ή i.διότ-rιτας της ϋλης. 

Ούδείς βεbαίως έξ ύμων ,%ναται νά ειΠ'{] οη ή ϋλη διανοεΊται, 
διασΚ:&πτεται, έκψέρει θi.λ·ησιν. 

Έρ. Άψοϋ τά δύο σώι-ι.ατα του πνεύματος, το περίπνευι-ι,α και τ9 
ύλιχ.όν ,;ι-;'ψ.α είνε ιχδρανη -χαί &νευ βουλήσεως, ποΊον τό εργον αύτων 
έν τιϊ> άνθρ&>Π<J> ; 

'Απ. Ίνα έννο·hσ-r;ις, άγαπητόν τέκνον, τό έ'ργον αύ·των των δύο 
σωμάτων τ&)ν έ ... ηJ υπηρεσίqc της ψυχ.ης "rι πνεύι-ι.ατος, δέον νά είσ-
8ύσωμεν εtς τ·rιν i.δέαν του Θεοu; καί, έξ έχείνου οπερ γι νώσκομεν, νά 
έξαγιχγωι-ι.εν τό εργον αύτων των δύο σωμιi.τωV: 

Ό Θεός εγνω, δ·ηι-ι.ιουργων --ι:οvς κόσμους, 'IOC οi.κ·ήσ·{] αύτοvς δι' '.
οντων ... (1) 

'Αλλ' ινα τά πλάσματα ταvτα δυν'Υ)θωσ; νά συναισθανθωσι τό ΠΟ• 

λύημον αύτό δώρον ( τ'rις άγοi:π·ης) καί νά_τό χν--;-αποδώσ,ωσιν, έδέ·ησε :
1 ον Νά ώσιν έλεύθερα· διότι ό χ.αταναγκασμός δε.ν γεννσ. 'rι ύπο•

χ.ρισίαν. 

( 1) Σ. Μ. Παραλείπομεν οέχ.cι παραγριicpοuς, χαθο ενέχοντας ύψηλήν cpιλo
σocp!αv.' 

9 
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Νιi )'.α:ταστωσιν ίχ.ανως νο·ίψ.ονα, rνα έχ.τιμ-i�σωσιν α:•';τό τό αφα
τον δ'ωρον, δ'ια της έπψ.ελεlας -:-οίί πεύι-ι.α:τός των ε\� την σποvδ'ήν τ'r,; 
φύι;εως, χ.αί ιtια της ΙΧναζ ητήσεως χ.α:ί iχ.τιμ-i�σεως ολων τών έ ν8εl
ξεων της πατριχ.ης &:γαθότητός τοv ( τοίί Θεοίί ). 

Έχ. τούτοv ή άνάγχ.η της έν αύτοίς όcναπτύξεως της νοηv.οσ,',νης 
ταύτ·ης, ανευ της οποlαζ ο σχ.οπός, ον ο Θεός προέθετο, δ'έν ·ί\θελεν 
έπιτεvχθ'?!. 

Ούδ'είς θ' ά11.φισ{;η,-·ήσ\1 οτι, Ίνα &:ναπτύξωσι τ·ην νοηv.οσύν-ην των, 
{δ'ει νιi δ'οθωσιν αύτοίς αί περιστάσεις οπως τ·ην έξασχ.ήι;ωσι. 

Τί έγνω λοιπόν πρός -.όν σχ.οπόν τοίίτον b Θεός ; 
Δίδει είς τον ανθρωπον gν σi;ψα πρόσχ.αιρον, σvνεπιφέρον μεθ' έαυ

τοίί όcνάγχ.ας· οϋτω δ'έ πως σvνιστάμενον, ωστε ο α:νθρωπος (θεωρού-. 
11-ενος έντα:ίίθα ώς Πνεuv.α) νιi νομlζ·� αύτό ώς -:-ό χ.υρι&,τερον τοίί
σντος τοv· νά νοv.lζ-� προς δ'έ οτι τό ι;ωv.α φαίνεται τ.αρέχ_ον αύτ<ϊ,
τ·ην ήδ'ονην η την όδ'ύν-rιν.

Σ·ημεlωσις.- Είπον φαίνεται έπί σχ.οπ<ϊ,, δ'ιότι θά ιδ'·rιτε χ.ατωτέρω 
την οcπό8ειξιν τ·ιiς πλάν-ης, είς ην ιtιατελεί ο &νθρωπος, νομίζων οτι 
τό ύλιχ.όν τοv σωv.α αίσθάνεται -:-·nν ήδ'ονην ·'Α τόν πόνον. 

Σvνεπεlqc: τοϋ 8ιπλοίί τούτοv σvνα:ίσθήματας, τό Πνεϋμα η ο α:ν
θρωπος ωφειlε νά τεlν"Q άφεύχ.τως πρός τήν όcναζήτ·ησιν της μiν χαί 
-.ην άποφυγ·ην τοϋ έτέροv. Προς τοϋτο, έιtει ν' άναζ ητ·?ι, νά δ'ιασχέ
πτηται, ν' όcσχ� την νο-ιψ.οσύν-ην τοv, έποv.ένως νά την άvαπτύξ\1 

χ.αί νά γενν-rισ·� έν αύτ'?!, ενεχ.α των ίδ'ίων αίτιων, τ·,1ν βούλησιν, τον 
ίσχυρόν τοϋτον μοχλόν, οστις θ' άπο{;-� τόσ<ι> ώψέλψος άργότερα. 

Άλλ' rνα ή θι.ία αϋτη ίδ'έα τελεσφορ-ί)σ\1, έδ'έ·rισε τσ Πνεϋv.α νά 
συνδ'εθ� ι-ι,ετά τοίί ύλιχοϋ σώματος διά τόσ(�) στενοϋ τρόποv, ωστε ο 
έ'νσαργ.ος νά διατελ� έν πλάν\1, άποδlδ'ων' είς τό σώμα δ,τι συν"{)σθά
νετο το Πνεϋv.α. 

'Ίνα, λοιπόν, ή τοσ<ι> στενή σύνδεσις οcCτη δυνηθ� νοc παραχθ'?! 

11,εταξύ τοϋ Πνεύv.ατος χ.αί τοϋ σώv.ατος, έδ'έ·rισε σύγχ.ρασίς τις έπι
τρέπουσοc οcύτην την προσέγγισιν, το σvνδ'έtϊα:ι πραγμοc &:ψηλάψητον, 
ιχνεπlδ'εχ.τον όcναλύσεως, μετά: v-ορίων ,:ιλιχ.ων, δ'ύο πράγι1.οcτοc έχ. των 
(.l,αλλον άντιθέτων. 

Οϋτω ο Θεός έγνω την πλάσιν ένός σώμα:τος, ι1.ετέzοντος χ.οcί τοϋ 
Πνεύμα.τος δ'ιά της άεροποιήσεως, χ.α:ί της ϋλης, δ'ιά της ίδ'ίας αύ
της φύσεως. ) 
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Τουτο τό άποκαλουι.ι.εν Περίπνιuι.ι:α· ϋλ'Υ) ρεuσ-:-οειι%ς, έπι&εκτικ-h 
ιχεριοποιήσεως έν ύπερτάτ<]) χαταληπτ<ϊ> βαθ:J.<ι>, �ι.ιχί σuιι.πuκνώσεως 
i.ν τοιούτ<]) βαθιι-<ϊ>, ωστε νά έμφορ'nταt τάς i.8'ιότ·ηται:; τ'nς ψΎJλαφ·ητ'Υiς
ϋλΎJς.

Ί3ού λοιπόν -:-ό: 3ύο βοηθ'Υ)τtΚ.tΧ. του Πνεύιι.ΙΧ'.Ος σώιι.ατα προσ3ιω
ριψi.να· ιι-ένει ·η31) νό: έξΎJγήσωι.ι.εν τό εργον 11.ύτών, 

Τό ύλι�ι.όν σi;ψ.α, ώς σας τό ειπομε'ν, ώφειλε νό: φαίν-ηται εις τόν 
έν'!&/fl·ατον ώ; νrχ. -�νε αύτός ο ι3ιος, κα.ί τουτο εi.ς τοιουτον τρόπον, 
-ωστε &πασα ·ί� προκατάλ'Υ)ψις αvτου vrx. τείν"{Ι πρός άποφuγήν μέν των
πόνων, πρός έπtζ'f)-r'Υ)σtν �έ του ευ είναι, τ'7)ς ή3ονης,

Ίνα 3έ ο &νθρωπο, άνα.γκ.ασθ� νό: &ιατ·ηρfι χύτό το σώμα έν τε
Αεlq: ΙΧ_Ρ/1-ονί�, ο Θεό, έγνω. τό: πράγματα εi.ς τρόπον ωςτε αί άναγ
καΊαι πρ:χξεις της σωιι.αταης ζωης νιχ φέρωσιν έν αύταίς στοιχείον 
ήδονης. 

'Ι,�ού λοιπόν ο &νθρωπος ύπόχρεως· ν' &:σκ� ,τ'ήν 3ιάνοιάν του, οπως 
'Προμηθεuθ� αύτοcς τrχ.ς άπολαύσεις, χα:. του το χωρίς vrx. γινώσκ"{Ι · τrχ.ς 
-'Π"ρ.οχuψομένοcς συνεπεία, αύ'τωv των &ιαφόρων προcξεωv. 

Μή λ·ησιι.ονωι.ι.εν έν τούτοις οτι τό σi;ψα εiνε &:&ρανές και &έν &ύ
vαται vά αi.σθανθ� κ.ανέν συναίσθημα εύ:χρεστον -"Α ό3υνηρόν. Το'ϋτο 
f:Jrx.• προσπαθήσωμεν ·η8'η νrχ. χαταστήσωι.ι.ε•ι κ.αταληπτόν. 

Πρός τουτο ας μελετήσωv.εν τόν σχ·ηι.ι.ατισι,ι.όν του άνθρωπίνοu OV7 

-rος κ.α.ί &.ς εi.σέλθωι.ι.εν &ψ.έσως εi.ς τό θέι.ι.α· κ.ατωτέρ<ι; θ' άπο8'είξωμεν 
ii,τι θό: σας ειπωμεν. 

Τό Πνευμα σχ.ψ.ατίζει τό περίπνεψά του, το πρώτιστον πψκά
λψ/1·°' του έκ των ρευστών (fJuides), τών παρά τής φύσεως τώv 
<iκέψεών του διαπεπλασμ,ένωv. 

Toc ιι-όpια α(•του του σώι.ι.ατος, του Υ.ατrχ. τό μαλλον ή ήττον αi.
(ιεριώ&ους, έλχύουν, 11ά τινος ψuσικ.ης i.&ιότ'Υ)τος, ύλικό: ι,ι.όρια συν
τελουντα προς σχηv.ατισ,ιι.όν τοu ύλικου σt:ψχτος. Εις τρόπον ωστε 
τά περιπνεuv.ατιχά ι,ι.όριχ, συνηνωι.ι.ένχ προ; τιχ ύλιχά ι.ι-όρια, άπο&έ
χ ονται τά συναισθ·1ψ.αηχ, &τινα νοι.ι.lζει οτι αi.σθQ:νε ται τό ύλικόν 
σώι.ι.α· συνεπείq: &έ πάλιν τ·ιiς συνενώσεώς των πρός τό πvεϊ:ψ.r. μετα
Jί&ουσιν cίς αύτό το τελευταίον α•Jτοc τά ι8'ια συναισθ·iψατα. 

Άλλ' έπει&·r, ο•�τε τό ύλικόν σ6:ψα οvτε τό περιπvευι,ι.ατικ ·όv σωιι.α 
δ'ύvοινται νό: σ�.ε9θώσ1, νό: γεvν-ήσωσι θέλ·ησίν τινα, �α.τοιλαμ�άνοιι.εν 
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οτι ο'λαι αί πράξείς τοu ύ'λικοϋ σώματος δ'έν εΙνε "Α άποτέ'λεσμα της 
βου'λ ήσεως τοϋ πνεύματος. 

Τό πνεϋμα άνακοινc;ί είς τό περίπνεψ.α την θέ'λ ησίν του, άσυναι-
σθήτως κατίχ τά πρώτα στάδ'ια τοu βίου, έκουσίως δ'έ άργότερα. 

Τό περίπνευμα, δ'ια -:-ης στενης συνδ'έσεώς του πρός τό πνεϋ11.α, 
παράγει την κlνησιν καl σύρει μεθ' έαυτοϋ τό ύ'λικόν σωμα, οπερ εινε 
στενώς συνδ'εδ'εμένον πρός αύτό .. 

'Ιδ'οu 'λοιπόν ή χρ·11σιμότης αύτων των δ'ύο σωμiτων. 
Τό ύ'λικόν σω11.α, �να έξαναγκάζ � τον οcνθρωπον εtς -:-·ην έξάσκησιν 

της δ'ιανοίας του, πρός άποψυγην της όδ'ύν-11ς η πρός ζήτησιν της 
εύπραγίας. 

Τό περιπνευv.ατικόν σώμα, οπερ δ'ρ� έπl _τοϋ ύ'λικ_οϋ σώματος προς 
έξακο'λούθησιν της άπατη'λ ης έμψάσεως, της πρός τό πνεϋμα τοσ<J) 
άναγκαίας κατά τήν άρχ.·ην της ύπιtρξεώς του, οπως έξαναγ;ι.άζηται 
ή δ'ιάνοιά του πρός τό ,�ρ�ν, 1:να άποψεύγ� "r, ζητ� ο,τι ψοbείται η 
ο,τι έπιθυv.ϊι. 

Έρ. Καίτοι παρα�εχόμενος ο,τι μοl ε'ίπετε, έπιτρέψατέ μοι μίαν 
παρατήρησι ν. 

Διατί τό πνεϋμα, τό προσκαίρως ·hνωμένον ώς λέγετε, προς τό 
σωμα νά μη έξαΥ.ο'λουθ� έπί τ·iις γ·ϊις τ·ην τε'λειοποίησίν του ; Τό πα.ν 
άπcδ'εικνύει οτι τό πλείστον των άνθρώπων θνήσκουσι, πρlν η άψι
χ.�ωσιν είς α.:ιτ·ην τήν άναγΥ.αίαν τε'λειοποίησιν της δ'1ανοίας των καl 
γίνωσι κατα'ληπταί αί 11-εγά'λαι ά'λ·ί)θειαι, &ς δ'ιδ'άσκει ·h δ'ιδ'ασΥ.α
'λία σας. 

'Απ. Χαίρω, άyαπητόv τέκνον, δ'ιό-:-ι ·h έρώτ·11σlς σου προκαλεί 
την άνάπτυξιν μιας των μεγJσ�ων άποδ'εί!;εων της μερίμν-11ς τοϋ Θεοϋ 
ύπέρ τοϋ π'λάψατός του. 

Θά παρετήρησες βεbαίως οτι, �να ης άποb� έγ;ι.ρατής -:-ων ορων 
των συνιστώντων πα.σαν έπιστήμην, δ'έον ν' άνακεψα'λαιι;)ν� έν δ'ια
σκέψε: ο'λα τχ στοιχεία οcύτης της έπιστήv.·()ς πολλάκιg, οπως δ'υ
νηθ� νά έκμάθ�· &παντα. 

Λοιπbν ο Θι_ός ο γνοuς οτι αύταί οcί .σκέψεις καl οc•�ταί αί συγκρί
σεις ησαν ώψέ'λιμοι είς τό πνεϋμα, οπως τοϋτο. στενώς κ.αί ά-σψα'λως 
ένστερνισθ� τάς άληθείας, &ς έ'δ'ει νά yνωρίσ·{Ι, ο Θεός, 'λέγω, έγ�ω 
νά. �ιατi11-� τόν άρκοϋντα χρόνον είς τάς ύ'λιχ.άς του πνεύμοcτος έν:... ' 
σαρκώσιις, δ'ιά., προσ:καίρων δ'ια\ειμμάτων, δ'υνα11.ένων να ώσι μα'λ-

) 



λον η ηττον μακρά, καθόσον ή νοημοσύνη του έπl μαλλον η ηττον 
άνεπτυγμένου πνεύι.ι.α:τος, έπιτρέπει αύτ<ϊ> νιχ έξαγάγ� τιχς συνεπείας 
των παρατηρήσεων, ας ήδ'uνήθη να έπιτελέσ�. 

Αύτα τα δ'ιαλε!μματα, οcτινχ άποκαλείτε θάνατον, καl ιχπερ έγω 
. 0: άποκαλέσω διακοπιχς (σχ.ολικιχς) του πνεύl-'-�τος, έπιτρέπουσιν αύτιj> 
ν' άναζητ� τάς εύτuχ.είς η δ'υστυχ.είς συνεπείας των πράξεων του 
έπιγείου βίου του. 

Ίνα δ'έ μηδ'εν δ'uνηθ� νά δ'ιαταράξ� τάς μελέτας του, έγνω να 
-τεθ� τό πνευv.α έν τοιαύτ� κατα:στάσει, ώστε νιχ μη έπηρειχζηταt 
έκ των ύλικών άναγχ.ων τ'i\ς σωματικ'i\ς ύπάρξεως. 

Οϋτω 8έ πως ώρ!σθησαν τά πράγματα, ώστε νά δ'υνηθ� πολλά
κις νά έννοήστι οτι, α.ν πάσχ.�, είς έαuτό μόνον πρέπει ν' άποδ'ώσ"!l 
την αίτίαν τi')ς όδ'ύνης του, δ'ιότι, καθό έλεύθερον, δ'ύναται νά δ'ράσ� 
κατά την έπιθυμίαν του. 

Περιττόν VIX ε'ίπω οτι τό πνευμα δ'έον θαττον η βράδ'ιον, καί άνελ
λtΠώς, ν' άναγνωρ!στι την συμφερωτέραν δδ'όν, καί οτι, άναγνωρίσαν 
τό τοιοϋtο, όφείλει νά προσπαθήσ·(Ι v' ιχκολουθ11σ'{) ταύτην την οδ'όν. 

(Έπεται συνέχεια). 

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΑΝΟΙΚΤΗ 

Ορό, 1:όν ια-τ:pόν �- .ιt.. 11:. 11:όνσο).α �α6ηγη1:ην 1:ou iν 

'Α6ηνα,, Πανιιr,σ1:ημ.ιοu. 

ΈΕ,οχώτατe, 

Τελειόψητός τις τ'i\ς ίατρικ'i\ς, έρωτ-r)θε1ς χ.θες περί τινος φυσιολο
γικοϋ ζητήv.ατο;, δ'έν ήδ'υνήθη / άπαντήστι εύκρινως και οριστικώς, 
προσθείς οτι ή &ναζήτησις τον τε ζητήματος τούτου κα-Β-ως και τών 
πλειοτέρων φυσιολογικών φαινομένων εlνε στειρα καί παραπίμψας 
με είς τό ύπό τόν τίτλον «Σχ.ημα έπi κεψαλην» κεφ. τ'i\ς «Πλή-



ρους Πραγματείας περί Μαιευτιχ.·7)ς» τοϋ Μ. Joulin, τ-7)ς παρ' ύι-ι,ων 
μεταφρασθείσ"ΥΙς χ.αί έχ.δοθείσ·()ς ;ι.ατά τό 1876. 

Άναγνούς τό χ.εφάλαιον τοϋτο Η:;εbαιώθ·()ν ετι οί φοιτηταί τίiς 
'Ιατροι.ης άντί νά διαφωτίζωvται ε'ίς τινα ζητ·ήματα, μαλλον έπισχ.ο
τίζονται με ,άς διαφόρους είχασίcι.ς, τόcς r�ιαφόρους θεωρίας, τάς δια
φόρους ,jποθέσεις, τόcς �ιαφόρους έξηγ-ήσεις, άvθuποθέσεις, έπεζ·()γήσεις 
των διαφόρων έπιστ·()μόνωv, χ.αί οτι ·h ία.τριχ·11 χ.αί ώς προς τό έv 
λόγ<:J ζ·hτ"ΥΙ(l-α βαίνει φ·()λcι.ψοϋσα είς τόc σχοτεινά, διότι δεν θέλει νά 
έξέλθ� της τετριμι-ι.ένης οr�οϋ, της σφαλερας οr�οϋ, είς ην άπό πολ
λοϋ -χάνεται. 

«'Ενός άτόπου δοθέντος ι-ι-υρία έ'πονται>> λέγει τό γνωμιχόν. 'Όταν 
λοιπόν χ:χί ή ία:τρικ·ή, έχ. σφα:λερας άρχr:ς άγομένη, άνάγει τά πάντα 
είς τήν υλ·()ν, βεbα:ίως θά είσέλθ"{) είς άδιέξοδον λαbύρινθον, ώς χ.αί 
είσi�'λ 9ε, μέ τάς σαθράς ύποθέσεις των ι-ι,έν χ.α:ί τάς έτι σα:θρωτ§ρας 
άvθuποθέσεις των δέ. 

Άλλ' εύτυχώς ·i\ρξαντο ηδ·() άναφαινόι-ι.ενα έ'τερα έν ,� ίατριχ.'{) 
πνεύματα, οί ψυχολόγοι ίατροί, οί χ.εχ.,Ύψένοι τόν μϊτον της Άριά-
δ " ' '' λλ Θ - � \\ - ' 'Ι 

' ' ' ' λ fJ -νης, οιτινες ως α: οι � "()σεις, υοηγουσι την ατριχ.·()ν _ εις την α "() "()
οaόν, �να χ.α.ί '11 τόσι:> κα:θυστεροϋσα χαί χαρχ.ινο�α:τοϋσα έπιστήι-ι.·() 
αυτη προαχθ�, έν τέλει, είς ην χ.α:ί α:ί &λλα; έπιστ'ίψα:ι γραι-ι,μ·11ν έν 
τ� προόδ<ιJ. 

'Αλλ' έπί τό προχείι-ι.ενον. 
•rπabα'λόντος τότε έι-ι,οϋ έτέραν θεωρίαν, έπεξ·()γοϋΓιαν χαί το εν

λόγ<:J φυσιολογιχόν ζήτημα, ο τελειόφοιτος ήσπάσθ·() C::ψέ·ιως την 
θ εωρίαν ι-ι,ου ταύτην, καθό έ πεζ·()γοϋσα:ν εύλογώτατα: οχ ι μόνον τό 
έν λόγφ ζ·ήτ·()μα, άλλά και πολλά &λλα προbλ·hματα, άνεπίλυτα 
ώσαύτως διατελοϋντα διά των θεωριi;>ν ;ι.α.ί ύποθέσεων της ίατριχης 
έπιστήμης, οία: τά τοϋ ύστερισμοϋ, τ'Ϊ)ς χλ·()ρονψικότητος, κλπ. 

Άποτεινόμενος ·ί\δη προς ύμάς, χ. Καθηγ·()τά, ύποbάλΧ'ω είς έτέ
ραν καί πάλιν άνάγνωσιν τό άνωτέρω μνησθέν κεφ:r.λαιον, πα:ραχα
λων ύμας συνάμα νά εύαρεστ·()θ'Ϊ)τε ν' zναγνώσrιτε καί τ·11ν των ψυ
χ ο λόγω., ίατρών θεωρίαν: τοϋ τρισυνθέτου τοϋ άνθρώπου, περί ·ης 
άκροθιγως, τό γε νϋν, πραγι-ι,ατεύονται τά δύο έχ.δοθέντα φυλλάδια 
-rοϋ περιοδιχοϋ μου ο <ιΝέος Πυθαγόρας». 

Μετά δέ τ·ην έπισταμένην άνάγνωσιν, παραχ.α:λω χ.αί πάλιν vά 
εύαρεστη_θ'r}τε νά μοι tιαχ.οινώcητε τά πορίσματα της ι-ι,ελέτ·()ς σα:ς, 

i 
/ 



fνα χαL &λλοι ;ιαΟηγ�ηταl παρορv�'tjθώσt ν'Χ έκ.φέρωσι τ--�ν γνώμ"Ι)ν των• 
Ταυτα δέ πάντα αν ούχί πρός ιχμεσον χνεύρεσιν της άληθείας, προς 
ίχν-ηλάτησιν οιι.ως το1;λάχ ιστον α,;τr,ς. 

'Ιδού το άπόσπαιη1.α του χ.εφ. ύπό τον τίτλον �Χημα. . επr.

�εςραλήν. 
« Ά νωτέρω ε'ίρηται πόσον στειρα: Είνε ·ή άναζ·ήτ·ησις των αίτlων 

των πλειοτέρωv φυσιολογικών φαινομένων, κ.αί ενεκ.α -:-ούτοu 8έν θά 
έπιμεlνωιι.εν πολύ έπί των προτα:&έντων πρός έξήγησιν της σuχνότη-. 
τος τοϋ έπί χ.εψα:λ·nν σχ:nι1.ατος. Οί άρχα.ιοι ·ένόμιζο" οτι χ.ατά τον 
εbr�ομον fl·'YJVCX: το έ'ιι,bpuον, ο•�τινος ή χ.εφοcλΥΙ διεuθύνετα:ι ιχρχ ιχ.ως 
πρός τον πυθμένα της ιι··ήτρα.ς, έχ.τελει ολιχ.·nν στροψην δι' ής ή χ.ε
ψιχλή χ.ατeρχετιχι πρός τα κάτω· ή δοξασία ομως αuτ·η πρό πολλοϋ 
άνεγνωρίσθη ώς έντελως ήμαρτημένη. Είτα ϊ,πέθεσα.ν οτι τό έ'fΙ.bpuoν 
έπιχ.ρέιι.ατιχι 8ιά του όιι.φαλ. λώρου έν τcί> έναμνί<ι> ύγρcί>, εχον τ<Χς 
άνωτέρα:ς τοϋ σώματος α:;του χώρας διe.uθuνοv.ένας προς το χ.α:τώτε
ρον fΙ,έρος της fΙ-ΎΙτριχς έ'νεχ.χ τοϋ βάρους τ-71ς χ.εφιχλης. Άλλ ! ο Dubois 
άπέδει_ξεν οτι ·Α άνάρτ·ησις δεν είνε πιχρα,�εχ.τ·n ίδίως εlς προχ.εχωp·η-

, • ' - , � � , \\ , , , e_ Ρ , �• , με_νην εποχ·rιν "t'"f)ς χ.u·η,;εως οια σε πειραψ.ατων εοεοοιιωσεν οτι το 
εv.bρuον έμbuθιζόμενον εί� λουτρόν πίπτει άδιαφόρως είς το βάθος του 

)' άγγείοu μέ τά &χ.ρα ιχ 1;τοu "Α πλαγίως, χ.ιχί οτι ούδόλως έπιδρ� το 
βάρος της χ.εψα}·ϊiς αύτοu. 'Αντί δέ της δοξασίιχς ταύτ·ης, βασιζο-. 
ιι,έν-ης εlς, ά.πλην ψuσιχ.·nν έξ·ί�γ11σιν, ο Dubois π�ραδέχετα.ι έτέραν 
ύπό τοϋ Pare, Mauriceau ;,.α.ί Cbamberlen προταθεισαν. «Νομί:_ 
ζομεν, 1έγει ο Dubois, οτι τά αϊτια τ�υτα. έδρεύοuσιν οt'ς τήν 

> \ • θ Ι c\ t , � , , \ ,, p αναγ;,.·ην χ.χ,ι τΊJν επι vιι.ια.·J ·rιν ΊJ cpuσις οvεφuσ·ησεν εις το ομορuον 
του �ά ψuλάττ'{) μέχρις έποχr,ς τινος της χ.u·ί)σεως τ·ην θέσιν είς ·ην 
χειται, χ.αί είς έ'νστιχ.τον ;Α χ.ιχτά βούλ-rισιν ,ένέργεια.ν αύτοu δι' ης 
έπα.νέρχετα.ι είς την ίδία·ι θέσιν, οταν τυχαίως χπομοιχ.ρuνθr,. 

«Έάν παρα.δεχθωμε� ενστιχ.τον βούλησιν είς το ·ειι.bρvον, δέν ,�vνά
fl·εθα V<Χ περιορίι;ωιι.εν αύτ·nν είς 11,ίαν fΙ,όνο•ι έχ. των πράξεων 't''Υ)ς έν
δ'ψητρίου ζω-rις, χ.αί μάλιστιχ ούδέ νά πα.ρα.δεχθi;ψεν οτι χ.αί �ιά τήν 
πραξιν ταύτ·ην το έ'νστικον εχει έλλείψεις ώς παρα:τηρειτα.t είς τα 
άνώιι.α.λα σχήματα. 

«'Άλλως δέ πω, �uνάιι,εΟα μετά την παραδοχ·ί�ν 't'OU ένστίχ.του να 
έξ·rιγi�σωιι.εν τά έπί χ.οριι.όν χ.α.ί έπί" πuέλον σχ ήμιχτα., τάς παραμε
νούσας όπιι;θίας ίνιχ.άς θέσεtζ, τούς ;,.όμbσuς κα.ί τοί.ις bpόχ ους του όv.-

•



φα:λ. λώρου, &ηνcι. χωλύουσι ιι,οcλλον !ή ητ":"ον σπουδ'οιίως τήν εύνοϊ
ΚΎ)ν έχτελεσιν .του τοχ.ετου; 

«Το ένστικτον εινε εν, έπψένωι; έάν Π!Ζροcδ'εχθωμεν τrιν ένέπειαν 
αύτου χαθιστί;.ψ.εν rχνεξ·ηγήτους τοcς άν(ιψοcλίαι;. Ή 8έ πρότοcσις του 
Dupois περί του ένστίχ.του των ζώων ιχτινοc ένεργeιυσιν ύπο άχ.ατιχ
σχ.ετον ποcρόριι,ησιν οίχ.ο8ομοuντοc τ-11ν έοcυτω•ι φωλεάν χ.οcί έ:ι.τελοuντα 
&λλας πράξεις &ς ού8όλως έιι.υήθ•11σαν δ'ιοc ποcραδειγμάτων, ύπόχειται 
f,ίς άντιρρήσεις, διότι αί προ:ξεις των έ;ι.τελουντοcι &νιυ έξα.ιρέσεωι;, 
διότι τά πτηνοc της οcύτΎ\ς οίχ.ογενείας οίχοδψοuσι τ·11ν έοcυτων φω
λεοcν -;,;cf.ν-:-οτε (ψ.οιοτρόπως κοcί ιχμοc αίσθ�νθωσι τ,ήν πρός τοϋτο χνάγ
χ.:11ν ενεχ.ΙΧ τ'i',ς ώοτοχ.ίας, έν<j> το έ'ιι,bρυον δεν λαμbάνει πάντοτε TY}V 

θέσιν -�τις εΙνε ή μαλ),οv εύvοϊχή δ'ι' αύτο. 'Έτι δέ οί νεώτεροι φυ
σιολόγοι r�έν ποcραδέχονται είς τό έμbρυοv έ'vστιχ.ον 'βούλ·ησιν, χλΊ.' 
ά:ποδ'ίδΌυσι τοcς παρ' α•;τοu έκτελουιι.ένας χ.ιν-Ασεις είς άνταναχ}αστι
κάς έvεργείοcς: 

«Ό Dubois στηρίζει -τ'Υ)v δ'οξασί:zv οcύτοu είς τό ο,ι τά χνώμοcλοc 
σχ·Αμοc'.ΙΧ είvε συχνότερα ΚΙΧτά τάς έl(.τρώ'σεις, δέv έ'λοcbεν οιι,ως •�π' 
οψιν τό σχηιι,α της μήτρας Κ.ΙΧΤΙΧ τ·11ν έ'ποχ-r,ν έκείνην καί τ·r,'Ι άφθο
νία:ν του έναμνίου ύγροϋ, πολύ ιι-εγαλειτέραν ο�ι;αν σχ&,tΥ.&)ς πρός τόν 
ογχ.ον του έιι.bρύου. 

«Ό δ'{ Liml1son, πα:ροcδεzόιι.εvος τάς άντανοιχ.λαστιχ.άς ένεργείας 
ώς αιτια τοu έπί χ.εφα;λήν σχ:Αματοι;, χνέπτυξε τrιv δοξασίαν αύτοu 
είς έχ.τετι�ψένον ύπόμ,,-11μα:· οί προτεινόιι.ενοι ομως έν α.ύτ<ϊ> }όγοι δέν 
άποδειr.νύοντα:ι, έπομένως ούδέ χαηχπείθουσί τινα. 

«Ό δέ Cazeux έξ-nγεϊ το φαινόί'_ενον οιά του τρόπου της χνα;πτύ
ξεως της μ ·Ατρα:ς, -�τις, χατά τούς εξ πρώτους μ 'i',νας διε�ρuνψένη 
ί8ίως χατοc τόν πυθμένα, είνε πολύ εύρυτέρα: χα-:-ά τ·11ν άνωτέρα:ν 
α:ύτ·7,ς μοιpα.ν ΊJ κατοc τον τρο:χηλον, ά:ψ' έτέρου δέ τό πuελικόν &χ.ρον 
τοv έ'μbρύου όγκωδέστερον ον, τοu Υ.εψα.λικοu &χ.ρου αi;τοu έψαρμόζε
-�αι είς τό εύρύτερον [J,έρος τΎ\ς ι1.·Αtράς, ;,.α:'t'ά 8έ τούς τρεις τελευταί-
6υς μηνας -:Ύ\ς κυήσεως ;,.οcί ·ί, κοcτωτέρα ι1.οίρα: τ·flς μ·Ατρα.ς διευρύνε
ται :ι.α;τ' ό λίγον οι;ον ;ι.α:ί ο πυθμ·Αν, τότε ομως ή ,,.ά:θετος τοu έ[J.bρύου 
δ'ιάμε-:�ος ειvε άρ;ι.ούντως ί'-εγάλ·η ωστε δi.ν έπιτρέπει αύτ<ϊ> τ·r,ν 11.ετα
�ολήν τ·f}ς θέσεως. Τ·11ν θεωρi.αν ταύτην νομίζο�.ε'Ι πιθανωτέρι;ι:ν των 
λοιπών. Έχτός 8έ των δ'ευ,.-ερευουι;ω,1 τούτων σκέψεων έτέρα ι;που
d°ΙΧιοτέρα έξηγεϊ τήν συχ.vότητα του έπί ί'.εψαλ·11v ι;χ.-r,ματος, δ'·11λ. 
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οτι ό τοκετός είνε εύχ.ολώτερος εi.ς το σχiψ.α τοϋτο, ή Jέ ψύσιι; έκλέ
γει είς τας λειτουργικ.άς αvτης έ νεργείας τήν άσψαλεστέραν ο8όν, ωστε 
ή μεν ψυσιολογική κατάστασις είνε ο κα�ών, ή 8ί παθολογική ή 
έξαίρεσις. 

«Ό 8έ Jeaucourt κα.τέγεινε να όρίσ11 τήν έπί8ρασιν του έπαγγέλ
ματι:,ς της f-1,ητρόι; έπ\ τηι; στάσεως τοϋ έμbpύοu κατά τό τέρμα της 
κυ11σεως· τας στατιστικά:ς α•;τοϋ έρεύνας πιρι) αι-ι.bανούσας 761 περι
πτώσεις 81�ρεσαν είς δύο σειρας, είς μέ ν τήν πρώτην των οποίων κατέ
ταξε τας γυνσϊίκας α\:τινες έ'ν&κα των έ νε ργητικων άσχ ολιων ύr.οχρε
οϋνται είι; καθημερινήν &σκησιν, είι; 8έ τήν 8εuτέραν έκείνα; ών το 
έπcχ:γγϊλι,ι.σc άπαιτεί καθεστ.ηκ.uίαν ζω11ν. Ί8ο� τό άποτέλεσμα » ... 

Σάι; άποστέλλω, κ. Καθηγητά, ταχυ8ρψικως, τα έκ8οθέντα Jύο 
φυλλ τοϋ «Νέου Πυθαγόρα», 8ιά: τον &νω είpημένον σχοπόν. 

'Αθήνησιν 20)2)9i · 

'Έppωσθε 
Θ. ΔοΜΙΝΟΣ 

Ύ'. Γ. "Αν τυχόν θεωρήσητε τον «Νέον Πυθαγόρα άχ.ατά:λληλον 
της μεΗτης ύμων-οπερ άπεύχ,ομαι-παραχ.αλώ. νοc μοι έπιστρέψητε 
τα δύω ψvλλά8ια, άλλως θοc λάbω τήν εύχαρίστησιν και τήν τιμήν 
να έγγράψω καί ύμαι; μεταξv των συν8ρομ·11των, έπί εν ετοι;, ώς 

. καί οσους αλλι;υς έκ των σuνα8έλφων σας θελήσωσι νά έγγpαφωσι 
τοιοϋτο!, 81ιχ των καλών ύμων συστάσεων ύπέρ τοϋ ταπεινοϋ τούτου 
έ'ργου μου. 

ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡ ΑΜΑΤΙΚΗ 

ΜΑΡΤΥΡΙΆ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

«Τuγχάνοuσι' πράγματά τινα, &τινα δ οίηΙJ.ατίας, μεθ' οία.νδήτινα οιαuγειαν 
πνεύματος πεπροιχισμένος, αουνατεί να χατανο·ήσγι». 

(Τα Μυστήρια του Έρμου). 



« Ό ιrκεπτικιιrμός, δ πεψuιr.ημένως ά.πaρρίπτων τα γεγα�ότα, χωρ!ς να 
ζητήιr71 την ίξεpεύνηιrιν αύτων, εί,ιε ένίοτε όλεθριώτερος της ίλαψpοτέpας 
εύπιιrτίας•. ( Ούμ�όλ8ος ). 

'Εκ του έπισυναπτοv.ένου, εν f.Ι,εταψράσει, ξένου εργου παρατηρει 
πας τις οτι τά ψαινόμενα της πνευματολογίας δi.ν περ:στρέ ψον�αι περί
τα τραπεζάκια f.Ι,όνον, ώς τοιουτό τι φαίνεται ύπονοουσα ·n « ΆκρόπrJ_ 
),ις» διά του ψύλλ, της 13 7bρίου 1890, άΗά καί περί cicλλα φαι
νόμενα, ποιύ έκπλ·()κ.ταώτερα, πολύ ύπέρτερα. 

'Εν τούτοις καλόν ν' rχπχντ·rισι,ψ.εν κ.αί ήμε,ς έν προοιμί<ι> χ.αί διά 
βροcχ_έων είς τά έξ·ης έρωτrψ.α-:οc της «'Ακροπόλεως»: 

«Είς ή!:'.ας πάντοτε δέν είξεύρόι-ι,εν διοcτί οcύτιi τά τρίποδα: τραπε
ζάιιια ησοcν ·n βάσις τη, δυσπιστίοcς μοcς πρός τόν πνεψατισι-ι,όν. Και 
πρώτον μi.ν διοcτί τραπε�&κια; Τί σχέσιν έχουι;ιν οcύτά f.1,i. τά πνεύ
/.Ι·ατα; Και δεύτερον (�tοcτί τρίποδα; Διά νά με:rαbάλλ()υν τούς περί 
αύτά είς τετραποδα ;» 

Εί, την έρώτ-ι;σιν λοιπόν: «Και πρώτον διοcτί τροcπεζάκtΙΧ)) άπα:·1-
-rίf έ.ν μέρει ο Leon Denis έν τ<ϊ> βιbλί<ι> του <<Διοcτί ή Ζω11; •ι ώς 
έξης: (1) 

«Κοc:ί κ.οcτ' άρχάς μi.ν οί πειροcμοcτισμοί της νεω-;-έρας πνευμοc-:-ολο� 
γίας έχλευάι;θησοcν ώς χ.αί οί περί οc•;τούς κ.ατχγι•,όμενοι, Ι)εωρηθέντες 
μωροί. 

«Τοιοϋτο έ'κποcλαι τό fΙ,Οιραϊον των νέων ίδεων, των νέων άνακ.αλύ
ψεων, Χuδαίαν έθεώρ·()σοcν την �ρΜιν των περιστpεψψένων τροcπεζων. 
Ά λλΌί fΙ,έγιστr ι νόv,c ι του σύι-ι,τ.οcντος, αί ίσχ. υρότεροcι δυνάμεις τ·ι;ς φυ
σεως δέν ά;;εκ.οcλύφθ·,1σαν διά τρό1τουμαλλονέπιbάλλοντος.Μ11τοι ο -Αλε
κ.τρισv.ός δi.ν άνεκ.αί-ίιφθ·ΙJ χάρις εi.ς τούς έπί βοcτρiχ ων πειραματίσμούς 
(χ.αί είς -:-ό 'Ποcίγνιον, προσθέτψεν ·ίη.ι.ϊί,, έπί της έλκ.τικ.ης ίδ:ότητος 
του -ήλέκ.τρο\J τ.οcρ' cicλλων πολλών, κυρίω� δi. παρά -rοϋ "Αγγλου ίοc
τρου Ζιλπέρ); Μ11τοι ή πτώσις f1,11λου τινος δi.ν άτ.έδειξε την παγ
γκόσμιον έ'λξιν, το δi. χ.όχλοcσι-ι,α τ·7), χίιτρας, τ·nν ένέργειαν του άτμοϋ; 

( i) Περί του ζητήματος τούτου έγρά.ψαμεν καί είς το ετερον πόνημά. μας
«Τα Μαγνητιιrτικά. χαί Πνεuματιιrτικά Φαινόμενα», έν ιrελ. 226 καί έψεξης, 
ιrχετιχά τινα. προς bμσίαν έρώτησιν του σεb δι εuθuντου της «Σιι1ν» της 23 
Άπριλ. 1886 -

' \ 



Μήτοι qί 8έ-Κάϋς, 8'-Άpbέϋ χαί
° 

τοσοι α"λλοι v-εγαλοψuείς ανδρες 
8έν έθεωρ·ήθ-ι1ι;αν μωροί; 

«Και δεύτερον διατί τρίποδοι; Διά vά μεταβάλλουν τούr; περι αύτα 
εlr; τετράποδα ; 

Ή &γvωστος χ.αί &τ:όχρυφος δύνοcμιc, ψίλη α'Αχ.ρόπολις)), έι.δ·ΙJ
λουται, ώς θχ 'ί,�ωv.εν, 8ιά πολλοcτ:λών [1,i.σων· χλλά τό στοιχειο-
8έι;τερον, τό εύχερέστερον, τό πειστιχ.ώτερον 8ιά τούς ύλι,;τάς, τούς 
&π.ιστουντας, τούς 8oχlv,ouς, τυγχά:νει τό τροcπεζά;ι.ι, χ.αί f.Ι.άλιστοc τό 
τρίπουν, καθό ε•;χολ6)τερ:χ, η ή τF.τράτ:ους βαρείΊχ τράπεζα, μεταχ.ι
νούμενον, &νακινούf.Ι,ενον (8ιά τ·ήν τυπτολογίαν), αlωρούv.ενσν 11πέρ τό 
έ'Jαψος;όσάκ;ς ή του μεσάζοντος δύναι1.ις τυγχάνει f.Ι,ετρία, άνίσχ υρο�. 

Καί οντως· ,�ιά τ'nς &:πλ'nς μεταχιν't}σεως -:ών τραπεζών πείθετ:χι 
ό μεσάζων οτι ι;φισταται έτέρα 8ύναv,ις, έκτ.ός τ·Ϊ)ς ίαυ,:συ, έπενερ-
γοϋσοc έπί τ·r,ς τροcπέζ·Ι)ς. 

Διά της ύπέρ τό έ,�αφος άνυψώσεως, α:ίωρ·ήσεως τ·l;ς τραπέζ·Ι)ς-οτι 
ή lσχ ύς του f.Ι,εσάζοντο; τυγχάνει ύπερτέρα-πείθότχι ό άπιστων οτι 
ύπάοχ ει ύπεοτέοα &,r•ιωι;τος 8ύ·ιχ.ιι.ις, 8ιενογουσα τό (()αινόμινσν άmύ-

\ "' Ι Ι Γ 1 · ι · Τ 

σικον τουτο 8ιενέργ-ιψα. 
"Οτε 8έ ή τροcπεζα ι1.εταbαίνει ένθεν κακείθεν, σύμψωνα'πρός τ·rιν 

iν διανοίqι Οέλησιν του παρεστώτος, το_υ πειpοψατιζομένοu, η οτε 8ιά 
τ'ίΊς τuπτολογίας ύπαγορεύει πράγι.ι.οcτα γνω,;τά είς έ'να μόνον τών 
παριστώτων :Α &ποcν-:-� έπιτυχώ; είς τήν ί.ν δια:νοίq; έρώτησιν :Α πραγ
ματεύεται περί ύψ·Ι)λών ζητημάτων, ένώ ο fΙ,εσάζων τυγχάνει ιχγράιι,
ματος, τί &.λλο ταijτα πάντα J·Ι)λουσιν ιίιι,·n οτι ή 8ύναμι; αϋτη, κέ

κτηται διάνοιαν ; 
Τά δε τρί-:το.rJα τραπεζάκια, ψίλ·Ι] «Άχ.ρόπολψ), d�ν ιι.εταbάλλοuσι 

τούς περί α:ύτά: εlς τετράποδα, κατά τ·nν ύπερπλεονάζουσα:ν &.ττιχοϋ 
αλα:τος έ'χψ�ασίν σας· τό τοισυτον έπιτελεί ο. Ύπνωτισιι.ός, ώς χαί 
ύfΙ,είς έγράψα:τε έν το'ϊ; φυλλ. 29, 30 8bρ. κλπ. 1887, 8ι' ού ύπνω
τιζόιι.ενός τι� έγένετο γάτα, ετερος γα.λ'r,, Δπ."0 Τρίποuς ιχπεναντίας 

Ρ 'λλ ' ' • ' ' ' , " ' ' \\, δ� μεταΌα ει τα: περι αυτον κ.:ι.ι τα τετραπο.nα. κ.αι τα: σιπο α, μετα.-• 
bάλλει λέγψεν, είς τρίπο8ιχ, ,�η'λ- τούς παι8α.ς είς γέροντας, ούχί 
καθ' ήλικ.ία.ν, <Χλλ' ώς ένόει τουτο .ο σοφός ίερεύς τ·Ϊ)ς Αίγύπτου, κατοc 
τόν Τίμοιιον τοv Πλάτι,/νος, "n είς Οl,�_ίποδ.χς, 8τ1λ λυτάς του ύπό 
μιλίτην α:l-1;.γιι.ατος τ·7,ς ιχποκρύφο'J Σφιγyός. 



Παροcχωροϋμεν ·Μ"ΥΙ λόγον si.ς τόν δηf',Οσιογράφον χ.αί συγγραφέα 
R. Caillie.

« Έχλεύασα καγω έπl πολύ, ώς δ κόσμος 9λος, τά. του μαγ�ητισμου. 'Αλλά.
το έξομολογουμαι ταπεινως-ο,τι έξελά.μbανοv ώς γέλωτα του Βολταίρ, οέν 
ητο η γέλως μωρου, συνηθέστερος του πρώτου. Περιστάσεις ίοιαίτεραι με 
προέτρεψαν να σπουοά.σω έκ του σύνεγγυς μίαν ψuσικήν ύπνο6άτιοα, έχ
στατιχήν, αύτομαγvητιζομένην (περιερχομέν-ι�ν είς tι·anse, ώς λέγουσιν ο! 
'Αμερικανοί), καl χτωσαν τότε ουvάμεις έκτάκτοuς. "Εγραψεv ασυvαισθή
τως, ακουσίως· έν οια-1τήματι πέντε η �ξ πρωϊων συνεγρ:ι.ψε �ν μυθιστό
ρημα, ώς έκείνα, &.τινα έοημοσίευσα ύπο το lfνομά. μου μεν, όιλλά κατ' iV· 
τολήν της: «Το Μυθιστόρημα του Μέλλοντος,, «'() Λοu)· Ού6έρτ•, «Oi 
'Απόκληροι», κλπ·» 

Eug. Bonnemere (ο ίστοριχός). 

«Δεν λέγω οτι ταυτα Είναι πιθ:ιvά.·. λέγω οτι ύ:pίστανται πραγμσιτιχως.•

c< 'Υπό τόν τίτλον ((Μοcρτυρίοcι των γεγονότωνιι άρχόfΙ,aθοc σειρας 
σπουδών, σχοπουσων τήν άπόδειξιv τ'r,ς προcγf'.οcτιχ.6τητος των έπι
κοινωνιων των ζώντων f',ετιχ των τεθνιώτων, κοcτά συvέπειet.'Ι δέ τήv 
-άνοcf',ψlρρ·Ι)στον άπόδειξιν της ύπάρξεως χοcί τ'iiς άθα.'Ιιιισίας τη, ψυ
χ 'ΪJς. ΠροτιθέfΙ.εθα νά ποcράσχωμεν χ.οcί ήμείς έξ οcύτων όλίγον ,;λι
χόν διό: τό μέγα εργον της κοινωνιχ.ης άνοcγενΨί)σεως, ής τόσοcι έφη
μερίδες έξυπηρετΌuσιv γ,δ·Ι) τάς προ&έιηις. 'Γό ψιλοσοψικόν χοcί θρησχευ
τιχόν σύστηf'.οc, οπερ, έv τοcίς ήμέραις ταύτοcις, τείνει μετ' άξιοσ'Υ)

fl·ειώτοu ζέσεως νά ένθρονισθ� έν τ� Έσπερί�, ε°ίνοcι άλ·Ι)θ·ης Μα.ftη-
6ιι;, δ'Υ)λ. γενναία καί εuθετος έ'νωσις της Έπιστ·ί� 11-ης καί της 
Θρησκείας. Δέν εlνε QIJ't"ε χριστιοcνιχcν οuτε καθολικόν, ΚOC't'IX τ·ην 
παραδεχθείσαν σημασίοcν των λέξεων, άλλ' είνε χριστιοcνικόν χοcί χιι
θολικ.όν κατά τήν «ρχιχ.ήν χ.αί άληθ'ii έ'ννοιαν αύτωv των λέξεων. 
Διεχδιχεί τό χλ·ηρονομιχόν, τό νόμιμο·� διχαίωμα του Χριστιανισμοu 
χ.ατό: των σψετερισθέντων αύτόν τόν τίτλον, δι' έσψοcλμέν'Υ)ς, ψευδοϋς, 
δεισιδοcίμονος, είδωλολάτριδος διεpf'-·ηνεύσεως τ·ης άρzιχης δι
δασχαλ'ιας. Αύτό τό σύστη11.α, -:ό χαθολιχσν ούχί δ' έθνικόν, 
κατά τήν χυριολεχτιχ. 'Υ)ν σηf',ασίαν της ).έξεως, παραδέχεται ότι ο 
Θεός έκ.φαίνετοcι δι·ηνεχ.ως, 'οτι ·rι Θρ"ΥΙσχεία είναι άψ.αίοc τις χ.ατά
στασις, ιχείποτε ποcροuσα χοcθ' ολας τάς έποχ_άς, ά:είποτε εύπρόσι-
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το,, ιι,ία καί ·ί) OC•Jτ·11 δι' &παντας, άλλΙΧ 8εν ,�ύναται έ'χ.αστος νά 
την κατανοήσ"{) έναργως, 8έν 8ύνατοιι νά. τ·rιν :iννΟΊ)Ι1"{) η ΚGC'tlΧ την 
ί8ίαν αύτοϋ ί8ιοσυγκρασίαν. 

Μόνη δέ ·ί) Μάθ·ησις έκέκτ·ητ� τ·11ν 8ύναμιν, την ίσχύν τοϋ ,:ιπερνιχ.�ν 
τά :iν τ� κοινωνίqc παρά της ιχθέοJ έπι,;τήμ·ης παρεισαχθέ�τα κατα
στρεπτικά στοιχεϊοc. Ό Θεός οίr�ε είς ποίας άbύσσους άγει ήμιiς ή 
έπιστήμ·η α,�τη, ·n πιχρα_σύρουσα ήιι.ας. προς τ·rιν κατωψέρειαν του κοc
κοϋ ! Ά;,.ούσατε τί γράψει ό έθνικός ·ίψων ποιητ·ής: 

Ecoutez, Je suis Jean. J'aivu des cl1oses sombres 
J'aivu l'ombι·e infίnie ου. se perdent les nornbres 
J'ai νu les νίsions que les reprouves font, 
Les engloutissernents de !' abime sans fond ; 
J'ai νu le ciel, le chaos, l' espace. 
Vivants ! puisqu' .i'en viens, jesais cequi s'y passe 
Je vous affiΓrne a tous, ecoutez bien rna voix, 
J'affirrne rnern� a ceux qui vi vent darιsles bois, 
Que le seigneur, le Dieu des esprits, des prophetes, 
Voit ce.que vous pensez et sait ceque vous faites. 
C' est bien, continuez. grands, petits, jeune�; vieux � 
Qιιe l'avare soit tout a lΌr, que l' envieux 
Rarnpe et rnorde en rarnpant, que le glouton devo1·e, 
Que celni qui faisait le mal le fasse encor·e 
Que celui qui fut lache et vil le soit toujours ! 
V oyant νοs passions, vos fureurs, vos amours, 
J'aidit a Dieu:. Seigneur, jugez ου. nous en sommes, 
Consid�rez laterre et regardez les hoωmes, 
Ils bΓisent tous les nceuds qui devaient les unir. 
Et Dieιι m' a repondu: CEH.TES, JE VAIS VENIR. 

κ , ,, ,ι;\, (, ,, 'Η ''\ ,,t\ θ , , αι οντως ι_οου οτι.ερχεται. (1,εγα!'η ·ηση ρ·ησκευτικ·η κινησις.
μαρτ.υρεϊ τοϋτο. ·iJ γ·ήϊνος. άνθρωπότης άψίχ.ιτο, έν τοϊς περιόδοιr,_ 
αύτ'l;ς, είς ιι.εγάλην μεταιι.όρφωσιν, κοcθ' ην θά προαχθ·?J iίς ύπέρμε
-cρον β-7ιμοc προς τ'f}ν πρόοδον. Κέκλ·ηται 8έ ο πνευμα-rισμός νά διοc-
8ραμιχτίσ·{) μέγοc πρόσωπον έν τ� ιι-ε"ίαλοπρε�εστάτ"{) έξελίξει τιχύτ"{). 

Ό πνιυμοcτισιι.ό.ς, το προς καταπολέιι.ησιν τοϋ πλrψ.μυρήσοcντος. 
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τγ,ν έποzήν ι-ι.ας ,jλισμοu οπλον τοv,ο, τυγzi.νει έξερευν-11τιχ.ή α.ι-ι.α 
έπιι:rτ-ίψ,η Υ.αί φιλοσοφία:. Tz πνείψ.7.τα, χ.οcτιχ τον Άλλιχν Καρ8i.Υ., 
ε(,ιαι αί ψuχοcί των έπί τη; γ:;,ς η είς f).λου; πλανήτας 8ιαbιωσiν
των. Δέν ειν:χι ον,α όψ.ψίβολα, άόριι:rτα, ο .'.ίτε ψλόγις, ώ; α:ί φωσ
ψόροι άτμίδις, ού8ε ψαντάσι-ι.ατα, ώς · τιχ των μύΟων· είναι οντα ο
μοια ·,ψ,ίν, εχοντα σω11.α, ώ; τό -rψ.i.τεpον, ριuστοειδiς ομως χα:ι άό
ρατον έν τ?1 χ.ανονιχ.� χ.οί:ταστi.ι:rει. 

«'Η ψuz.11, -προσεπιλi.γει 1; 'Αλλοcν l(αρδίχ., -�νωμένη ;,.ατα τήν 
ζω·r1ν προς τό σωμα, κ.έκ.--:·11ται δ'ιπλοu•; πιpιχ.άλλυι-ι,α:; τό εν �οcρύ, χον-. 
δ'ροειδ'iς, ψθαρ,όν, δ'ηλ -.ό Σώμα, το έ'-:ερον ρευi;τοειδ'i.ς, ,Ηίχρiς, 
αψθοcρ-:ον, το όνομαζόι-ι,ενον Περίπvfνμα. Τό περίπνευμα είνε b δ'εσι-ι,ό; 
i σuνδ'έων τήν ψύχήν πρό, τό σωv.σι· δ'ισ: το� 8εσμοu τούτου έ;;ιδ'ρq. 
r, φυz.·n έπί τοϋ σώι-ι,ατος, �ιά τούτου 8i. πiλιν άντιλαμbχνεται των 
συvα1σθ·11ι-ι,iτωνJJ. 

Οί χ.αbχλιι;ταί κ.χί δλοι οί Occultistes, ( 1) σu:1,φωνοuι;ιν ώ; προ; -.ήν 
vπαρξιν αύ-.=i)ς -r'r,ς -rριzδ'ι,ς της 1ΧνΟρωπίν-r1ς προσωπιχ.ότητο;, δ'ιοcψω
νοuσίv ομως ώ; προς τό &φθαρτον του τ.ψπνεύμοcτος, f'·'Ι'Ι παρα,�εχό
ι.ι-ενοι τό τοιοϋτο. Τό σωι-ι,α είνε το caput mortuurn, προωρισι.ι.ένον 
είς ψθορiν, b δ'έ Οιf.νατος 8έν ιίνε η ή κ.αταστροcp·η αύτο·ύ του χον
δροειδ'r�uς πιρικ.αλύ11,ιι,ατο;.Ή φvχ:rι έγχαταλείπει αύτό ΤΟ πιρίπνεψα, 
-:-ό βαρύ κ.αί ψορτικόν, ώ; &:ψίν�ι τις φόρψα μεταχειpισι-ι,i.νον "ΙJ ώ; ή 
πεη:λούδ'α άψίνει τ·ην χρuι:rαλλίδ'α τη;. Ό οcνθρωπος έξέρχε-:αι βε
bχίως το;j σώι-ι,ατός του ώς Πνεuμα, 8ηλ εί; χατάι:rτασιν ψuχ·ί)ς περι
Υ.εκ.α1uμμένης ύπό TOV περιπνεύιι,χτός του· ιχλλά Άέγο•;σιν οί Occul

tistes, αύτό τό περιχ.άλψμα δ'ιαλύετοcι όλίγον Υ.ατ' ολίγον, f',έχρις 
c,� ή ψυχ·rι Υ.αταστr, έλεuθέrα. 

Το ρεuστόν, τό σuνιστων τό ;;ερίπνεuι-ι.α, δ'ιi.ρχεται ολων των σω
J.Ι,άτων, ώς τό ψως δ'ισ: τ<j)ν �ιαφανων σωμάτων- aύδ'ψία uλ·11 δ'ύναται 
νz τό παρψποδ'ίσ�. Τούτου ενευ: "ά πνεύι-ι,ατα εiσέρzο\Ιται χ.αί είς 
τcr. μα η ον έρf'-ητικ.ώ, ,,_ εχ.λειψέ να: 11,έρ·11. 

Τ' 
' �· ' ' \\ λ ι.~ ' ' δ·, ' χ πνευv,ατα ο υναντα:ι να Ε)'.Ο η ω•Jωσι κ.α-ι·α f',uριο•;; ιαφοροu; 

τρόπου,: δ'ιοί της δ'ιανοlας, τ'Ϊ)ς οράσεως, τ·ϊ\; &:χ.οης, τής ιχψ'i';ς, των 

( i \ Σ. l\I. Occu\te ση!-'αίvει το διαψείίγον την δια των α'ισθ·ήσεων ανάλuην. 
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_,Α.' κρότων, τ'r,ς χιΨrισεως των σωμάτων, της γρα.φης, τ''ί\ς tχνογραφίιχς, 
της μουσιΥ.ης, κλπ. 

Έχ.δηλοϋνται δέ διά τοϋ διαι,ι.έσοu προσώπων ;,.εκτημένων εί8ικ.άς 
έπιδ'εχ.τικ.ότητας 8ι' ιχύτά τά ειδ-η των έχ.δηλώσεων, άποχ.ιχλο1ψένων 
Μεσα�όντων. Διαχ.ρίνοντιχι 8' οvτr,ι είς ι,ι.εσάζοντας λαλοϋντιχς, βλέ
ποντας, άχούοντας, ίχ νογράφοuς, γράφοντας, τuπτο λόγους, κλπ. Τά 
πνεύι,ι.rχτα χρ·rισψοποιοϋσι τό σωι,ι.α τοϋ μεσiζον-;-ος χπαράλλαJΙ.τα ώς 

ο μοuσιχός τά πληχ.τρα τοϋ χλειδοκ.uμbάλοu 'fJ τάς χορδάς τοϋ τε
τριχχόpδC'Ju, προς έ.'χ.φριχσιν της ίδέας τοu. 

Σ'Υψ.ειοϋμεν έν παρΜ<:> χαί τοϋτο: οτι δη'λ. πρόσωπόν τι ζων δύ
ναται se decloubler, νά έγκ.χτιχλείψ'{Ι δrιλ. (προσωρινi;°>ς) τό σωμά τοu 
χ.ιχί νά περ ιπλανατιχι ί. ν χ.ατοcσ-:άσει Π νεύι,ι.ατος. Οί Μιχχ ατμά έπι
δίδονται πολύ είς οc•;την την πρίiξιν. Οί Yogis των 'Ινδιών διά τινcς 
έπαγωγης, χ.αί ιχύτης έπιστ-ίψ.ης τuγχανούσ·Ι)ς, ;,.ιχτορθοϋ�ι ν' άνα
πτύξωσι παριχδόξοuς ψuχικάς δuνάμεις. 

'Ιδού παραδ'είγι,ι.ατά τινα : Ό κινέζος άγιος Tieh-Kwai-sieng
shen, έγχαταλείπων το σωι,ι.ά τοu χοιμώμενον εν τινι δωι,ι.ατί<ι> , άνήρ
χε-:-ο διά της δuάδος. της ψuχ'r;ς χ.αί τοϋ πνεύματος, είς τάς ούρα• 
νίΙΧ, σψαίρΙΧς, οπως λάb'{Ι τχς διδασκαλίας τοϋ πρό πολλοϋ έξαφανι
σθέντος της Γης διδασχ.άλοu τοu Λαο-τζέο•, (Κομψuκίοu). Κατά τάς 
τοιΙΧότας άναλήψεις ένεπιστεύετο την διαψύλαξιν τοϋ σώματός τοu 
εtς ενχ των ι,ι.αθητων -:οu."Ηι,ι.έραν τινά, ώς διηγοϋντ�ι, -:οϋ ψύλαχ.ος 
προσχ.λ·Ι)θέντος παρά τ� χ.λίν'{Ι της άποθνησχ.ούσης μητρός τοu, τό 
Πνεϋι,ι.α τοϋ σοψοϋ, έπιχνε'λθόν τ·ην έσπέραν της έbδόμrις ·ίψ,έρας χαί 
ι,ι.·η δuν-Ι)θέν νά είσέ'λθ'{Ι εί� ":'ην σωι,ι.ατικην διαμον-ήν τοu, καθό φθα
ρεισαν ύπό των σκωλ·ήκων, κατέφuγεν είς το χωλόν κιχί κuφόν σωι,ι.α 

. έπαίτοu ,τινός, &ρτι θανόντος, χαί ΎΙδuνήθη οϋτω, ύπο τ·11ν νέαν. ιι-ορ
ψ'Υlν, νά σuνεχίσ'{Ι την άποστολήν τοu ο 'fieh-Kwaϊ-sieng-shen, 
ύποστ·Ι)ρίζων διά της pάbδou το άδέξιον βάδισμά τοu. 

Πολλά τοιαί.ίτα παρόμοια έκπληχ.τιχ.ά πράγματα διηγοϋνται περί 
, αύτων των Υοgis.�Αλ'λος τις άπόστολος βοuδδιστής, ζήσας προ 600 

έ-:ων π. Χ. Wang-pa καλούμενος, ητο άλχηι,ι.ιστ·ής· πι�ιρ-ϊ\yε δέ 
χρuσόν άποκλειστικως διά τους πτωχούς. 

( Επεται συνέχεια) 
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Παοα τω 'Εχδότη (όδ. Κωλέττη 23 ) εύρίσχονται προς. πώ-
� ' . . 

λησιν τα έξης βιbλ{α: 
1ον cc Τα. Μαγνη-cισ-cιιιια. χαι Πνεuμα-cισ-cιχα. •Ι•αινόμε

'iα)J- 'Εκ τού βιυλίοu τούτου δύναται Πας τις να Ο'χnματίσ'r;ι 
ίδέcιν τινα τούλάχ,ισ'τον τί.")ν �αινομένων τούτων, ό δ' έμ6ρι
θrις και ζnτnτnς d.ναγνώσ'τnς δύναται να αρ1:1, το παραπέτασ'μα 
και νό, διέλθ�;ι τcΊ πρόθυρα του d.περάντου και d.υάτου τέως 
(τ"Q- νεωτέρςι έπισ'τrιμ1:1,) πcδίου του dοράτου κόσ'μου. 

2ον cιΤό tν Πα.pισιοιι; Διεθνέι; �uvέβpt0'i -cών -Ρuχο• 
ϊ-.όγωνJJ. _:_ 'Εκ. τού βιολίου τούτου μανθάνει ό d.ναγνώσ'τnς 
πράγψιτά τινα d.προσ'πέλασ'τα τ� νύν έν 'Ελλάδι μαθnσ'έι, 
έλλεί�ει τί."η1 dναγκαίων κα\ μετοχ,ευτικων των ξένων γνώ-

. Ο'εων βιβλίων. 
30,, α '1-1 'Αpχαιότηι; -cηι; 'Επιστήμηι:;·η - 'Εν αύτ�\ :πα

ρcιηιρεϊ τις <.ίτι οί cίρχ,αϊοι Ο'ο�ο\ έτύγχ,ανον ύπέρτεροι των τϊις 
έπσχ,ϊις ιιας κατά τε τας τέχ,νας 1ω\ έπισ'τnμας, και ϋτι αi νύν 
έφευρέσ'εις είναι μαλλον cινακα.λύ"ψεις τG)ν d.ρχ,α.ίων έ�ευρέ- · 
Ο'εων. 

4ον ΔιC'Ι.τι ή Ζωή;- Μόνος ό ·τίτλος δnλοϊ τον ύ-ψnλότατον 
Ο'κοπον τοϋ δεινού κcι\ έμοριθους Ο'υγγραφέως Leon l>enis .. 
'Ο τίτλος ο&τος δ�ν προσ'ελκύει τον dκινδύνως έ�α-ψάμενον 
τϊt\ν ίξοβέpγων τfις Jϊcιχ.υλης και βcιρυόσ'μου ϊιλης, τον περί 
ιιύτα παρα:rτετ&\ντα, τον φιλυποπτως προς cιύτcι περισ'τρεψό
μενον, τόν παρα:κάμπτοντα τα iι0ικα πά0n, τον έν τcj) 1ίθικ�) 

· 6ρίζοντι είσελθόντcι iΊ προσπελάζοντα., δtν προσ'�::λ1<ύει, λέγω,
τους τοιούτους άνα.γνι:)Ο'τας να διεξέλθr,ι το βιολιcίριον τούτο,
ϊνcι �ωτcινοnσ'Ι� τον ύ'\!nλον αύτού προορισμον έν τ�) 1<όσ'μψ
τούτφ;

Τι\ τέσ'Ο'cίρα ταύτα βιολία τιμώνται όμου δραχ, . 5.50 

.� ....... --._. ....... ,_,..,..,...,..,......,.,,_,.,.,.__,.,..,.,_...,.,._..,.......,.._,_,._,._.�
"F,.,, 'Λθή ... ,lι,; ίχ 'tΟυ° τιι'Ι'tη·:�αψtiοu 'ι\νiιrτη Ι\1ι1�σ't'1.ντιv�iόu 18ΩΙ•�2�1;: 
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Άριθ. 3. Μάρτιος 1891 

ΝΕΟΣ ΗΥθΑΓΟΡΑΣ 
.�--..._,r..,,_ ___ ,,,--.... ____ ,,.,,---...___/,��-� 

"Κατά τήv των μελιττωv ιίχόvα των λότωv 
8έοv μετίχιιv, χα'\ της ροδωv,ας, τον &vθοvς 
δpεφάμεvος, τάς άχάvθας έχχλ!vειv». 

(Μιίτας Βασ!}ι,ος) 
-�--.__,,,,.·-...._,,,�...._,,,.� '---./-..____,,..--_ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

'Λ vάyvωαr.; "t:η<; :S,)tέψεω; nαρα. -cοι; Κr.νέζοr.;.-'Ο-
11:"t:ασία "t:η� Mi@@ La'W'. - ::S.uζη"t:ήσεr.; ζών-cων )t�ι "t:ε-
6vεώ-cωv. Τετiρτη συνe�ρίασις· περί τΎ\ς ύποcρξεως ;,.αί ";1Jς ψϊ,σεως 
τiiς ψυχ. 'nς. - 'Λ vασ)tεuη "t:ώv ά.11:οφάνσεωv -cou βρος Λομ
βρόζοu, έπί gξ ύπνωτιστικών φαινομένων, ύπό -:οϋ Delbαιuf, κα
θ11γ"Υ)τοu τοϋ Πανεπι11τ"Υ)μίου κ.α.ί μέλο�ς της Β. Άκ.α�"Υ)μίας τοϋ 
Βελγίου. - Βίοι. μεγά.i.ωv ά.νβρώv 11:νεuμα-cοi.όγωv. -Ό 
'A.i.i.αv Καρβέw. - Ή Προφη"t:εία )tα"t:α -cόv Πvεuμα
-cισμόv. Προφητεία τ'Υ)ς �εσποινί�ος Μαργ. Στόψφελ, περί -:-ά ";έλη 
τοϋ πρώτου ήμίι:;eος τοϋ λήγοντe,ς αιώνος, περί των πολιτικών σψ.
�άντων τ·ί�ς Ευρώπης άπό τοϋ 1848 μέχρι ";ων άρχ. ων τοϋ 20οϋ
αίωνος. - Πvεuμα-cοi.οyια nειρ�μα-;ιwή. Μαρ"t:uρία "t:ών 
yεyοvό"t:ων. Ίσ"t:ορία "t:η<; nνεuμα"t:tσ"t:r.wη; )tινήσεώ;. -
&r.wαιοσuνη )tα,r, Π ρόοβο� ύπό Leon Denys. - Πώ; yί
vεσαι ni.ouσr.o; μ' εvα οvεφον.-Τα. όvεr.ρα.-Τό χαρ
"t:011:αίyvιοv.- Όνομα"t:ομαν"Cε!α.. 

1 Ω 
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ΝΕΑ Κ ΑΙ ΠΕΡΙΕΡ Γ Α 

Κύριε Συντάκτα της << .Μκ()ΟΠόλεwς )). 

](αλώς γράφετε είς τό σ't)μερινόν φύλλον οτι κατά 't'GV Ήρό�cτο·ι 
οί _Αίγύ�τιοι του καιρου του έ8όξαζον οη πάσαι αί άσθέvειαι προέρ
χονται έκ τ'r,ς τροψ'ί'ις, κλπ. 'Αλλά πρέπει νά εχ·rιτε ύπ' οψει χ.αί 
τουτο: οτι �ηλ. ο Ήρό8οτος �έv είχ_ε μv't)θ'Υ\ είς -τα μείζονα μvσ"°+ι
rια και θά ήγvόει ίσως δτι οί Αίγύπτιοι ίερείς ειχ_ ον καί �λλ 't)V γνώ
f-1-ΎΙV περί_ των άσθενειων, 't'Ύ)V γνώμην των μιχ.pοbίων, περί +,ς πραγ
ματεύεται ή βιογραφία της Μοvνα-Σιχ_ερα, -i\ν χ.αί ήμείς έγράψαμε" 

.. iν τi;Ι b' φύ) λψ του «Νέου Πuθαγόροu». 
-οχι ιtέ μόνον οί Αίγύ7tτιοι iερfίς ησαv είς μέγαν βαθμον προ·rιγ-·

μέvοι έv ταίς έπιστΥψ,αις, άλλά καί αύτοί οί Σίναι ίερείς, οΙ:τινες γι• 
νώσχ.οvσι καί νυν έ'τι νά φwνογραφωσι χ.ατά τον 'Έ8ισσοv οχ_ι τούς 
λόγους, άλλά αύτάς τάς ΣΚΕΨΕΙΣ ! Ναί, νά σκεπτογραφώσιν, αν 
μας ίπιτρέπ� τήν νέαν ταύτην λε/;ιν ο κ. Κόντος, νά έπιτuγχ άνωσι 
8't!λ. ·Hv ... ψωτογραψίαν τ'ί'ις σκέψεως /,ποιοu�ήποτε, ·Ϊ; μαλλον 
των 8ιασχ.ιπτοιι,έvων πραγιι-οcτων, ώς περί τούτι:ιv θά �ιαλάbωιι.εν 
έν τi;Ι γ' ψuλλαδίψ του ((Νέου Πvθαγόροu». 

_Μ,Ι}ήνησι τfι 27 Φε{jροvαρ{ου 1891 

ΑΝΑΓΝ ΩΣ!Σ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΚΙΝΕΖΟΙΣ 

Αί έψημερί8ες Deux Mondes, Religio Philosophical καί Re
vue d' Etudes Psychologiques τοϋ τρέχ_οvτος μ't!νός Μαρτίου άνα
γράψοuσιν ύπο τον αvω τίτλον τά iζ't\ς : 

« Κατά τι ταξεί8Ίόν fl-OU είς • Α γιον Φραγκίσκον χ.ατά το έ'αρ του 
1888 έσχετίσθην πρός τινα Σίνα Sing Fou, οστις �το ίερεύ� συ-

t 
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-νάμα χ.αι εμπορος. Έχ.τιμήσας τάς άρεστάς καί νοητικ.άς t8ιότητας
αύτοϋ τοϋ gentleman έκαλλιέργησα τάς σzέ-;εις του χ.αί χ.ατέστ·η
μεν άχ.ροι φί"λοι. Μοί 8ιηγήθη άλλοχ.ότους ίστορίας ώς προς τ� ·i\θη
καί έθψ.α των Κινέζωv- τό έκ.πληκτικώτερον 8έ. πάντων εtνέ ο .πει
ραματισιι.ό; της άναγvώσεως της σχ.έψεω,. • 

« Μέ ώι%γ'1Jσεν είς τήv παγό8αν- έχ.εί άφαιρέσαντες τόι ύπο8ή�
ματα, άντικατεστήσαμεν αύτόι 8ιά λευκών έχ. ιι,ετάξ·ης σαν8αλίω' Ι'
-ό 8ε φίλος πψεbλήθη προσέτι 8ιά λεuκης κι�cί ιι-ακρiiς έκ. μετ�ξ-�ς
.έι;θrιτος. Είσήλθψεν είς μέρος τι. στενόν χ.αί σκοτεινόν, οπισθεν_. τοϊ:ι
βωμοϋ. Τό φως Υ.οcτήρχ.ετο έξ έχ.ατόν χ.·ηρίων, κεχ.ρuμμένων έν �?!'
,όροφ�.

« Οί τοίχοι ησοcν κεκαλυμμένοι έντέχνως 8ιά παραπετασιι.άτων 
·μεταξωτών, τό 8έ έ8αφος 8ιά ψαθωv, α�τινες παρίσ-:-ων φανταστικάς
�ίχ.όvας. Τό ιι,όνον έ'πιπλον έν τ� οcίθούσ� ή-:ο τριχπεζά -:-ις ·έξ ίν8ο�
καλάιι.ου, έφ' ής έκειτο ε!ς λαμπτηρ χ.αί 8ύο άbαθ·n άγγεία σκεπα
σμένα.

Μετά τήv ε'ίσο8όν μας μέ παρεχ.ιχλεσεν ο ίερεύ; νά χ.αθήσω στα�,.. 
;ροπο8ητ: παρά τ� τραπέζ�- 8έσας 8έ 8ιόι τοcινίας τούς όφθχλμούς · 
yου ιι.' έσύστησε vά μή κιν'r)θω, οu8έ νά ΙψιλΎ)σω άνευ τ·ϊiς συναινέ
-σεώt, του. 

cc 'Ή;ι.οuσα τότε οτι άφ·�ρεσε τά σκ.επάσμοcτοc των άγγείωv- είτα 
iμούσκευσε τήν κορuφην τ·iiς χ.όιι.·ης μου, λει.χνας αύτΎ)ν. Μ' έφάν'r) 
i!τι την έκάλuψε 8ι' όθόν-ης, άπτόιι.ενος αύτ·nς έλαφρως έ8ω κ' έκεί 
8ιά. των 8ακ.τύλων του, ώς πράττοuσιν -;ί ίατροί κατιχ τ·nν θεραπείαν 
πληγης τινι)ς. 'Έθεσεν έ'πειτ-α τ� χείρα άνοικ:,ήν έπί της άκρας της 
-όθόν'r)ς, πιiσας τήν κ.εφαλήν μου. Σκέφθητε, είπε, μίαν έκ.χ.λ'r)σίαν
γνωσ--:Ύ)ν σας· πρέπει νά τήν άντιλ'r)φθητε οσ�) το 8uνατόν εύκρινέ
-στερα. Έπει8ή ή παγό8α ητο έκεϊ, προσ·ίιλωσα έπ' αύτης φυσικά
την σκέψιν ιι,οu. 'Εν 81αστΎ)ι,.ατι 8ύο λεπτών έπεκράτησεν &:κρα σιγή·
ο Σίγκ Φού άψ·�ρεσε τόν έπ:ίδεσμον, χ.αί, κατά τήν 8ιαταγήν του, 
,ήγέρθην_ Τά 8ύο άγγεία έ'κ.ειντο έπί της τραπέζ·ης· έν έvί αύτών 
;ησαv πολλά μικρά χ.αρτία λεuχ.ά καί λεπτά, τριών περίπου τετρα
γωνικών 8αχ.τύλων- έv τψ έτέρψ ητο εν μόνον φϊJλλον χ.οcρτοu του 
-αύτόϋ ιι,εγέθοuς, χρώματος καί σχ.ΎJfl·ατος, έμbεbαιι.μενον 8έ. είς έκείνο
οπερ ιι,οι έφάνη οίονεί ϋ8ωρ. Ό ίερεύς, λαbών αύτό τό φύλλον, τό
iχ.ράτ·ησεν ύπεράνω τοϋ λαιι.πτηρος· αιι.α 8' έστέγνωσεν άνεγνώρισα·
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έπ' αύτοϋ ίχ vογpά:φημά: τι λεπτόν της είκόνος της διασκεcρθείσης έκ
χλ ησίας. 

« Εlπον τότε είς τόν Σίγκ Φού, οτι βέbα:ια θά προ�σθάνετο οτι θά 
� , , , ' .Vt_ ' • ι ' ' , 'σιεσκεπτοι.ι,ην ,;-ο υπ οψιν μου χα:τ εχεινην την στιγι.ι-·11ν μερος· χα.τα 
συνέπειαν, θά είχε προετοιμάσει αύτην την είκόνΙΧ. ΆΆΆ' έκε'ϊνος, 
ύποι.ι.ειδ'ιάσας έ'λαbε ψΙΧκόν τιν06 έκ τοϋ σύρτου της τραπέζης χοcί μέ 
προσεκά:Άεσε νά παρατηρήσω άκριbέστεροc τ-r1ν είχόνοc. Παρετ·fιρησα 
τφόντι τότε οτι ητο μέν ή είχών τ'rις έκχΆησίας, οχι ομως ή φυσική 
είκών, &:υ: έχ.είν-11 ην έν διανοίι:c ειχον συΆΆά:bει· έν τ?J δευτέρι:c 
έρεύη, ήδυvή.θην ν' άναχ.α:Άuψω ποΆΆάς διαφοράς έν τ<Υις Άεπτοv,ε 
ρείαις. 

Ό ίερεύς μ' έπρότεινε τήν άναvέωσιν τοϋ πειροcι.ι,α:τισv.οϋ· ένιj) δέ 
προετοίμαζε τά χρειώδη διεσκέφθην α'ίφνης ποcρεχκ.Ά·fισιόν τι είς άπό
στασιν έξακοσίων Ά�υγών. WΗμ·11ν βέbαιος οτι ο ίερεύς ούδέποτε θόc 
εlχεν άκ.ούσει περί αύτοϋ, κοcί ομως, προς μεγίστην μου έ'κπΆηξι�, -rό 
φύΆΆον άφοϋ έστέγνωσε παρίστοc έποcκριbώς τό σχ.εφθέν πα:ρεκχ.Άήσιον. 
Μέ προσεκά:Άε�εν .ο ίερε�ς νά δια.νοηθώ γυναικοc τινιϊ η παιrΗον. 'Αφοϋ 
έπέδεσε τούς όφθαΆμούς μου, ώς πρίν, έπανέφερεν ·nρέι.ι,α την κόι.ι,ην 
μου οπισθεν της χεφα:Άης χοcί έ'θηκε ,τον χά:ρτην έπί τοϋ τρα:χήΆου. ι 
Κα:τά τ·r,ν σ·:-ιγμ-r,ν της πιέσεως της χειρός διενοήθην τ·r,ν Μ οι.ρία:ν 
'Άνδερσων. Τοϋ χάρτου άποξ·11ραθέντος, ήδυνήθην νά 'ίδω έπ' αύτοϋ, 
διά τοϋ φακοϋ, τό οι.ι,οlωι.ι.α: -:r-riς μεγάλης Porceniene, της διοc.τpι� 
bούσης τότε έν ΆγγΆiι:c. 

cc ΈποcνεΆά:bομεν ποΆΆάκις τούς πειpοcι.ι,ατισv.ούς χαί πάν-;,οτε άχ.ρι
bώς άνεπαράγοντο τά διασκεπ-.όι.ι,&να: πρό.σωπα η f.1-έρη. ΌcρείΆω vά 
σημειώσω οτι τό πρόσωπον των ζώντων f.Ι,όνον άναπα:ρίστα:τα:ι. 

Ό Σίγκ Φού άπέφυγε νά με μυήσ� είς την προπαρασχ.ευην του 
χάρτου 1Α νά με έξηγ·fισ� τ�ν Άόγον τοϋ τοιούτου φα:ιν.cψ.ένου. Τά 
έveργήματα -:-α:ϋτοc είσί γνωστά είς τούς ίερεις μ6νον : είνε τοϋτο 
ίερόv μυστήριον, κα:τά παράδοσιν, άπό τριών χιλιάδων έτών

1 •  

Άτυχώς,άγνοοϋσιν οί Κινέζοι τήν τέχνην τοϋ διοcτ·11ρειν αύτάς τάς 
θα,ψ.α:σίας φωτογραφίας· άποσbέννυνται α:υται βαθι.ι.ηδόν· έν διαστή
'!1·ατι ήμισείας ώρας έξαΆεlφοντα:ι . 

BURET 
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ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΗΣ MISS LAW 

Ή Ne W - York Star άναψέρει οτι ο Dr Μ. L. Holprook, 8ια
μένων έν Νέ� - Τόpχ.�, 46, 23ον Est, άνεκ.οίνωσεν είς την <<Έται
ρίαν τϊ�ν ψυχολογικ.ων σπου8ων» τά έπόιι.ενα, άναψcρικ.ως της &ε
σποινί8ος La W, Jιαιι,ενούσης είς Νέαν - 'Ύ'όρκ.ην άρ. 8, W. 65 St.
S ' θ t\," ' ' ' ' ' ' θ' ., απο ανοvσης ο αρτι "χ. πνευμονιχς, μετα τριημε�ον ασ ενειαν. 

« Τ11ν τρίτην ·iψ,έραν ητο προητοιμασμένη &ια τόν θάν·ατον, ον 
�σθάνε-το προσεγγίζοντα, �ιατηροϋσα ολiχς της τας δ'υνάμεις. Όμι
λοϊισα πρός τάς ψίλας της ταίς έλεγε : <ϊΕ8ω παρευρίσ;,.εται ενας άγ
γελιοψόρος, άναιι,ένων ιι,ε · ιι,ή-τοι νομίζ ητι 'ίσως οτι φαντάζομαι τό 
τοιcϋτο; οχι, Jέν έχει οϋτω τό πραγμα, χ.αθότι βλέπω έντελως χ.αλά 

αύτον τόν άγγελιοψόρον, ιι,ο'λονότι έννοω οτι �ιά σας �ια-τελεϊ άό
ρατος. Θέλει νά ιι-ε ό�ηγήσ� έκ.εί οποϊι εύρlσχ.ιτα1 ή θεία μου 'Ιωάν
να. Θά με f,ιεταφέρ� τώρα ε\ι; τό μέρος, έξ ού θά �ύνιχμοcι να τ�ν 
βλέπω. 

1 « Αύτη ή θεία εiχεν άποθάνει πρό �ύο ήμερων είς την πόλιν της 
Νέας - Ίερσέϋ, πραγιι-α οπεp εΙχον άποκ.ρύψει έπιμελως αί ψίλαι είς 

' ' ' ' θ' Μ. L αυτην 't'ην αγα -ι1ν , lSS a w.

« Ή άσθενης ώμίλησεν εί't'α άνευ &ισ't'αγμοϋ r.αί 11,ετά ένηλοϋς 
νοημοσύνης περί άλλων άντικ.εψ,ένων· άπέθανε �έ όλίγον ιι,ετά ταϋ.τα. 

«Ό Σεb. J. S. Dodd, οστις έγνώριζε τ·ην Miss Law άπό πολλών 
έτων, �ιαbεbαιοι οτι ή άποθανοuσα έ't'ύγχανεν ύπερόχου νοημοσύνης 
κ.αί στεppδίς �ουλήσεως, ού8όλως 8' όνειροπολοϋσοc "n mystique είς 
τάς ί�έας της. Έπει�·tι κ.αλως έγίνωσκε τόν χ.αρακ.τηρά της, ού8ό
λως Jύναται νά ύποθέσ,� οη ή θανοuσα είχε περιέλθει ε;.ς όνειροπο
'λήσεις, ά'λλά, χ.ατά τ11ν-γνώμην -.ου, ή Jεσποινίς Law ητο)ν-:rελως 
έν συν�ισθήσει, ?Τε �ιεbεbαίου ο,τι οcνεγράφη iνωτέρω». 

Ή «'Εταιρία των ψυχολογικ.ων σπου&ων)) σπου8άζει χ.ατά βάθος 
αύτό τό γεγονός, �να έξαγάγ� την λύσιν ένός πpοbλήματος, έπιστη
ιι-ονικ.ως τεθέν,ος, χ.ατά την έποχήν μας τΊr.ύτην. 

( ΈΊt της sν Πο:ρισίοις Revue d' etudes bsychologiques τοϋ Μο:ρτ. t 89 ι ) 
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ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΘΝΕΩΤΩΝ 

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

Ε. LEBAY 

Κύ(Jιοι, 

Συνήλθοv.εν προς έ'pευνοιν, προ!ί έμbpιθ-ϊi κοιί άνευ έπψ-όνου προ. 
κ.αταλήψεως των ζητ-ιψ,άτων ΎΙ προbλημάτων, ών ή έπίλυσι!ί τοιαύ
την ένέχει σ,;;ουtαιότ-ι1τα, ώστε αν έπετυγχάνομεν νά έπιλύσωv,εν 
αύτα καί να συνεννο·ηθωμεν έπ' αύτων, θά ήtυνάμεθα τότε ν' άπο
μαχρύνωμεν τοϋ πνεύv.ατός /l•°'!i. τ71ν ό8υνηροτοcτην των άbεbαιοτ+,
των, ύφ' ης άλλως τε έπαξίω:; κατέχεται_ 1tαί βα�ανίζεται όίπασα ή 
άνθρωπότης. 

Γινώσκ.ομεν απαντες, Κύριοι και άγοιπητοί �υνάtελφοι, οτι άνε
κ.ινήθ·ησαν ένίοτε έν τισι συνεtρίαις tιασκέψεων άντιρρήσεις tριμεiαι 
καί οcύστηραί, προκοcλέσασοcι άποcντ·hσει� πυρετώ8ει!ί χαί έv,ποcθείς. 

Άλλ' άλλαι πάλιν άπενοcντίοcς συνε8ρίοcι 8ιεξά.γοντοιι έν &bpοφρο
σύν� κ.οιί ήρεμί(f πνεύv,οcτος, τ.ροσελκύc;υσαι · συναισθήματα άμοιbαίας 
ό:νεκτικότητος καί συγκαταgάσεως. �jίς τάς ά3ελιpικάς ταύτας άντιρ
ρήσεις )ογίζεται πας ,τις εύτυχ71ς προσενεγκών τάς ίtίας του σκέψεις 
κοcί θεωρών τ71ν συζ ήτ'Υ)σιν ώς χοινον πε8ίον άμc;ιbαίων παρατηρή
σεων, προς ο εκ.αστος προσέρχεται Ύν' άνταλλάξ� 1ή τροποποιήσ� τάς 
προσωπικας οcύτοu ορμάς. 

Έλπίσωμιν, Κύριοι καί άγαπ'Υ)τοί συνά3ελφοι, οτι αύτο τοϋτο 
συμbαlνει καί μετάξu ήμων ά.πάντων ένταϋθ:�ι, συνηνωμένων προς το 
άποπειραθηναι τ71ν 3ιά της λογικης σκέψεως 3ιαφώτισιν των έν8ιοι
φερόντων ζ'Υ)τημάτων, των τόσιι, σπου8αίων, οσ<�,> κ.αί σκοτεινών τέως, 
των σχετιζομένων προς τήν iίπα(Jξιv τiίς ψvziίς μας, τ71•1 βεbοcιότ·ητα 
iτ{(Jας ύπεργηt·vοv �ωi'jς, την ά.ftαvιχσίαv μας, καί προ πάν:ων το_ϋ 
ζητήι,ι.ατος τοϋ σχετιζοι,ι.ένου πρός το ά(Jzικοv στοιχείον τού ,σύμ
παντος, τ71ν άρχικην αίτίαν, τ71ν πρωτίστην ιχπασί;ιν των ,�ευτερευου
σων, των προς �ιατήρyjσιν της ζωης, της τάξεως, της άρμονίας συν-

(ι 



,Ι 

8pοψ.ουσών, τόσ<ι> έπί -:-οϋ ιι,ιχ.pοϋ τούτου χ.όσμου, δν χ.ατοιχ.οϋμεν, οσ<ι> 
χ.αί έψ' ολων τών �αψιλώς 8ιεσπαριι,ένων άνά το άπειρον 8ιάστημα, 
το πανταχόθεν περιχ.υχ.λοϋν ιι,ας, dψχ.ήν, -�ν, έλλείψει χ.αταλληλοτέ
ρας λέξεως, ά:ποχ.αλοuμεν ΘΕΟΝ. 

'Αλλά νά το ομολογήσω; Θά εύρισκ.όμην εi.ς μεγά:λην πλάνην_ -
προς μ.γίστ-ιJν μου &λλως τε εύχ;αρίστησιν - αν οί συλλογισμοί κ.αί 
τά έπιχειρήιι.ατά σας χ.ατώρθουv νά ιι-έ πείσωσι περί αύτη� της ύπάp-. 
ξεως· διότι, σας το λέγω έλευθέρως, · τείνω μίiλλον πρός τήν αρ-

,, , , , - - , , r , , ,,, ι νησ\ν· η την χ.αταψασιν, αναψορικως τ·()ς υπαpζεω; ενος οντος uπεp-
τάτου 8ημιουpγοv τοu κ.όσμου. Δεν δύναμαι νά πιστε•;σω εi.ς τήv 
ϋπαρξιν ένος Θεοi;, έπιψυΑιχ'ττομ�ι δέ ·ιά σας έκ.θέσω τούς λόγους, 
τούς κατ' έιι,έ άναντιρρ·ίJτους, μετά της έπιθυμίας νά ϊ8ω ()ι\Jτούς δι«
λυομένους δι', έτέpοις έπιbεbαιC:1σεω�, σαφώς άποδεδειγμένης, περί της 
ύπάpξεως τοu Θεοϋ, οπερ άιι.φιbάλλω(1) .. 

ΤΕΤΆΡΤΗ ΣrΝΕΔΡΙΑ 

VILιEMAIN. 

Κύριοι, 

Μετά τό ζήτ-ιψ.α του Θεοϋ σ:ποπειραθCψεν νά διασαφηνίσωfl,εν -:-ό 
σχ ετιζόμενον προς την ϋπαρξιν τοu στοιχ είοu της οπχρξεώς μας, δ·(J
λαΗ της ψυχης ιι,ας. 

Τί 8i εiνε όίπαντα τά αΑλα έν τ� γ� ένδιαφέpοντα άπέναντι αύ
τοϋ τοu μεγάλου ένδιοιφέρο-ιτος, τοu πνεψαηκ.οϋ δηλ. οντος άνοιζη
τοϋντος έαυτό ; 

RAMON DE LA SAGRA. 

Τοuτο βεbαίως είνε -:-ό ο;;σtι°:)δες· ά'λλ' ·r, σ:πόδειξις της ύπάρξεως 
της ψυχ ης, -:-ης άθανοισίας καl τοv μέλλον�ός της 8έν ομοιάζει προς 

( 1) Σ. Μ. 'Ανα.6άλλομεν είς ετερον ψuλλάοιον την περί της ύπά"ρξεως του

Θεου συζήτησιν. 



τr,ν της έπιστημ'l}ς των μαθηματικών, καθ' ην, ένός θεωρήματος 
απαξ άποδειχθέν,ος, έπιτuγχάνει τις 't''Y)V βαθείαν, 't'Y)V άπόλuτον 
πεποίθησιν, είς τρόπον ωστε ν' άποbαίν� άνωφελές πλέον τό έπανελ
θείν 11ίς έτέραν άπόδ'ειξιν- οcπεναντίας πασα ψuχολογ1κ·11' έν γένει 
άλ1)θειοt, ίδίq-.: δέ ή θψ.ελι.ώ�·nς ψuσιολογικ-n άλήθωκ της πραγματι
κότητος τής ύπάρξεως τijς ψυχης 8έν είνε δυνατόν ν' άποδειχθf, άρ
χ.ούντως, νά έπικuρωθ'f, διά χ ιλlων, διαφόρων τρόπων, διότι, ώς φαί
νεται, !να καταλήξ'!! τις είς τr,ν πεποίθ'!!σιν, δέον απαντα τά γεγο
νότ�, ανεu ούδεμιας έξαιρέσεω;, νά σuντελέσωσιν είς την άπόδε�ξιν. 

Αύτός ο ορος, ο έν τf, ήθικ'f, τάξει άπαιτούv.ενος, φαίνεται έχων 
τ-nν αίτίοιν είς τά; σχ. έσεις του φu�ικοϋ πpος το ήθιχ.όν, αfτινες πάλιν 
φαίνονται άνοcδε:κνύοuσαι τοϋτο έξηρηψ.ένον έκ. του πρώτου. 

GUYSOT 

Βέbα,α, άγαπη,έ συνά8ελψε, ό'ιότ, οί δύο αύτοί άποδεικτικοί 
τρόποι, καίτοι οί αύ-rοί έν τ<j) στοιχεί<μ τ·7;ς άρχικης αίτίας, 8έν τυγ
χάνουσιν ομως Ι:ψ.οιάζοντες χαι έν τα:ίς κα,αστάσεσιν αύτών, καθότι 
ή άνθρωπίνΎJ ήθοι.·11 έπι-rελει,αι έν 't'!t) κόσμ<ι> τούτι:) διά πολλαπλών 
πριiξεων, αfτινες καθιστώσιν αύτ-nν έναργ·7;, ένi;'), διά τr,ν ίδέαν του 
ψuχ ικοu στοιχ είοu, των &μ,οιβώv βίων η της άθανασlας, ή συνείδη
σις τυγχάνει έδω κάτω το μόνον θέχτρον, ένθα τf, έπιτρέπεται νά 
έμψανισθf,. 

'Εκ το.:ιτοu έ'πεται, οτι ή ίδέα της άθανασίας η της πνευματικ'r,ς 
ζωης καίτοι ϊση έν βεbαιότ·nτι πρός τάς ήθικάς ίδέας, δέν άφικνειται 

0

011,ως είς τ·rιν σαψήνειαν των· άλλων άλ ηθειων, διαμένουσα δι·ηνεκως 
έν .σκστίι::c · άλλ' ή α_ύθεντία της εινε ή αύ-:·rι, καθό της αύτης ψύσεως 
τuγχάνουσα. 

Εlνε ή λάv,ψις ένος ηλίο•J f'•'n άνερχομένοu έν τi;') κόσμ<μ τούτ<μ 
ύπεράνω του ορίζοντο;, άλλ' δν έχ οuσι την βεbαιότητα οτι θά 'ίf�ω
σιν άναψαινόv.ενον. 

( Το πνεuμα) ΑΛΦΑ 

'Αλλά, ;ι.ύριοι, τίνα ίδέιχν δέον νά έχωf',εν περί της ψυχης; Τί 
έστί ψuχ.ii ; "Ας πρ�·rείν'!) έ'κχστος ήμων τον ορισι1,όν του και ας σu
ζητ·hσωμεν είτα έπί έκείνου, οστις αν ψανf, μαλλον παραδεκτός. 

1 

/ 
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Έ-ι πρώτοι:;, ί&ού ό έμος· κ.ατ' έμέ, σας τό λέγω είλικ.ρινώς : ψυχ:h ; 
Οπως τ�ν έ.v·νοοϋν συνΎ}θως ούδ6λως ύπά.ρχει. 

Εiνε �ν μηδεv σ·κεπτόι-ι.ενον, ' άγαπων, άναμψν-Ι)σχ.όι-ι.ενον. Εiνε, 
νc,ιι.lζω, σύνολον ,των έγκεψαλιχ.ών δ'υνάμεων, των έχουσών ώς ί8ιό
τΥ1τα την του σκ.έπτεσθαι. Και πώς λοιπόν να έ'χ·ι;ι &λλως ":Ο πρii-

' ..., , ... ' ' (f - ' ' , ; 

γμα, αφου αρκ.ει να παρατΥΙρΥΙσ"t;Ι τις οτι τραυι-ι,α τι εις τον εγκε�α-
λον άποψέρει την τρέλλαν, δ'ΥΙλ. τήν εκ.ι-ι:ΥJ8ένισιν ψυχ·ης τινος, χ.οιί 
οιύτης της fΙ,άλλον συγχεκριμέ νης, της νοηι-ι,ονεστέροις. 

Νοιί, ή ψυχή ού8εν &λλο έστί, .>ή ί8ιότης τις του έγχεφάλου, πα
ράγουσα την σχ.έφιν, ώς τό ήπαρ παράγει τ·ην χολήν, 

BUCHNER 

Αύτ'Υ) είνε και η έι-ι.η γνώι-ι.·rι. Ή ψυχή Είνε ±πλούστοιτα ί8ιότ·rις τις 
τοϋ έγ:<.εφάλου. Είνε άποτέλειψά τι, ούτινος αίτία τυγχάνει τό όρ
γανικόν σ6ψ.α. 

G. DELANNE

Τό πνεϋμα νΑλψα 8έν έννοεί τ'Υ)ν ψυχήν γ, ως συνεπειαν τών έγ
κεφα'λικ.ών 8ροίσεων. Ή γνώμη αϋτη &έν εΙvε νέα, 'Από πο'λλοϋ ή 
πέραν τοϋ 'Ρήνου. ύλιστικ.ή σχολη τ·ηv έδ'ίδ'αξεν, άΆ'λ' άvεπιτυχώς. 
Τό κ.αιvοφαvές τ·7Jι; τοιαύτης έ-παναλήψεως συνίστατοιι είς τό οτι την 
βλέποιι.εν έξερχ.ομένην τοϋ στόι-ι.α�ος ένος πνεύι-ι.α-:-ος. 'Ισχυρίζεται οτι 
εν τίποτε σχ.έπτεται, άγ.:χπ�, άvαv,ψ-νήσκεται. Άλλ' έπει8·11 σuζη
τοϋι-ι.εν 11-ετά τινος σO(f(OU του &λλου χ.όσv.οu, α.ς 1-'-IΧζ ε'ίπ"t;Ι, αν δ'ύναται 
vά μας aρίσi) χημικώς κ.αι μας έξη"γ-hσ·ι;ι το σχ_ημα της 8υνάμεως 
έκείν_ης, της σuν8υαζοtισης τά σώv,ατα έν ώρισμένοιις άναλογίαις,
καί τlς ή ούι;ίοι της 8uνάf1,Η•)ζ ταύτης; Διά . των Α, Β, Γ, των θε τι
κωv έπιστημων μανθάνομεν οτι ύ�άρχει ή δ'ύvα:1.ις καί ·n Cλη, κ.αί 
οτι ή ιι,ία: είνε ολως 8ιάφορος της έτέροις, οτι ή Cλη εiνε ά8ραν-hς, 
παθητικ.ή, ύπήκουσα έv -παντί κοιί παντοϋ είς την 8ύναv.ιν, ής ή 
γνωστη 8ρiiσις ε1νε άvεγνωρισv.έvη 8ιά της λέξεως τοϋ νόμου. Γι
νώσκομεv οτι είς 8ιοιφόρους συvθήκας τιθέμεvαι αί. 8ιά.φοραι ϋλαι συν-

. 8υάζοvται · άλλ' ού&έ-ποτε ηκοuσέ τις οτι τοϋτο γίνετοιι &ιά της οί
κ.εlας αύτων θελήσεως. Τοϋ κάκοv λοιπόν -πειρωνται, -πρός &ρνησιν 
τ'Υ)ς ψυχης, νά βσισισθοϋv iφ ο,τι αϋτη ού8εν χ.οινόv μετά της ϋλης 
έχει 



.. 

Άλλ' αν ή ψuχ·η δέν •�πiρχr,, είπΎ}τε μοι λοιπόν τοτε 8ιά τίνο'
,;τοιχ είοu 8ιατ't)ροίινται, συγ;ι.ρατοίι-ιται, ιι-οριολχ.οίινται χ. ωρίς νά έξα
τμΎΙσθωσι τά ρευστά ιι,όρια τοϋ περιπνεύματος :;., 'του σώιι,ατος τω-.;
άνενσάρχ.ων ( οπερ είvε τc, ί8ικόν σας) ; 

Ή ψuχ ή θεωρουμένη ώσεί κέντρον δυνάι1.εως, είνε τόσ<ι> χ.αλά πρα-
γματιχ.ότΎΙς, ωστε, έν χ.αιρ<ϊ> της ένσαρκ.ώσεως, τό σωμα διατΎΙρεί το 
σχ-r,μά του, έψ' οσον ή ψυχή τό χοcτοικει· άλ"λ' &μα ώς ο θάνατος: 
άψιχθ'fι τά μέν στοιχεiιχ του άποσυντίθενται, οcύτό 8έ κατασήπεται. 

Ό έγκ.έφαλος, ο έκδηλων τήν 8ιιχνοιαν, 8έv σύνοιδε ταύτηv, οπω'
κ.οcί ή uλ·n τοίι ώρολογίου 8έν σύνοι8ε. τας κινήσεις ας άποτελει η 
τας ωρας ας δεικνύει. Τό λέγειν οτι 1:, έγκέφαλος έκχρίνει τ·ην ίδέαν, 
ΟfΙ,Οt<Χζει προς τό λέγειν οτι τό ώρολόγιον έκχ.ρίνει την ωpοcν. 

BUCHNER 

Τόc έπιχειρ-nματα κα.ί οί συλλογισμοί σας ούδόλως με πείθοuσι· 
νομίζω ώς το ν Αλψα, οτι το σύνολον τοίι έγχ.εψάλου παράγει τ·ην 
ίδέαv- άλλιχ, σ1ψ.ειώσατέ το κ.αλώς, τό σύ1,ολον χ.αί οχι έ'χ.χ,;το-.;
!'·όριον. 

C FιAMMARION 

Ίμλά, βωι-ι,ολ.όχε, (farceur), τί &λλο ε1νε αύτό -το σύνολον τοϋ
έγχ.εψιχλου 'n ή έ'νω,;ις των συνιστώντων 'αύτόν μορίων; Ή ί,�έα, μία: 
καί άδια.ίρετος δέν .Ινε δυνατόν yά είνε τό σύνθε'τον άποτέλεσμσ: των. 
Ότε 8έ τόc ι.ι-όρια ταίιτα ήf

Ι
ελοv 8ιαψωνήσει, άνάγκ·n πΙΧσα τοτε νά

ψαντασθωμεv έ'νr/. άρχηγόν, κατ(Χ συνέπειαν άνωφελεiς Υ.α.θίστανται 
. .. 1 

/ 

οί 1J'Π'Ο�εέστεροι cι.ύτοϋ, κcι.ί ο χρχηγος ούτος έ'σται ά.πλούστατα τςι, 
άνθρ&>Πινον πνείιιι,α.. 

MICH, ΒΟΝΝΑΜΥ 

Τό κατ' έι-ι,έ νομίζω οτι ή ψuχ.ή άπορρέει άπό τινος ρευστοίι αίθε
ρώ8ους, άτψικ.ευψ.ένου διά της ένσαρκ.ώσεως, ι.αθοριζψένου έν τοις 
σώι-ι.αι;ι, οίονεί έv χοάνr:ι, κ.αί άψικνουμένου διά τιvος πpοο8ευτιχ·r,ς 
κ.ιv+.σεως καί ,�ιά της έντελεχεία.; της ι,•�σίας του fl-έχρι -τ·r.ς χορωνί-
8ος τοίι έ'ργοu της 8·nμιουργίας. 

/ 

1 

1 
' 

ι· 
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C. FLΛMMARION

Και βΗ)αια ή ψvχη δέον νά προέρχ·()ται εκ τινος μέροvς, χλλά τ� 
έννο·()τέον διά της έννοίας τοϋ αίθερώ8οvς ρεuστοu; Τlς ·η φύσις οcύτου
τοϋ ρευστοϋ ιι.αί πόθεν ιχπορρέει αύτό τόυτο ; Μήτοι δι' αύτοϋ του
ορισμοϋ προαγόμεθα προσωτερω; Δια.τί νά μ·n εϊπωι.ι.εν ιχπλού,;τατα 
οτι άγνοοϋι,r.1.ν την ούσίαν της ψuχ"Υiς; Οϋπω δέδΌται τ�) ό:νθρ&)Π� 
τΟ ckνελθεiν είς τCΧς στοιχειώ�εις γνι:.>σεις "'='ης Jγη.1 .. ιουργtας. 

( 'fό Πνεϋμα) �ΛΦΑ 

Ή ψuχή είνε οπωσδήποτε ούσία ύλιr.ή, ένέχοuσα τήν ίδιότητοc 
της σκέψεως, καθότι, παραλuομένης 'n διαρρηγνuοι.ι.ένη; αύτης τ'r,ι; 
ούσίας, παραλύει ωσαύτως η διαρρήγνuται χαl αύτή ή σκέψις, 

HOMPHRY DA VY 

Άλλ' οχι, δΕν eχει οϋτω, άγαπ·11τόν πνεuμα, ή ψuχ·n ε1νε άνεξοcρ
τητος τΎiς ϋλ·()ς. Ο�δέποτε θά δuνηθω νά πιστεύσω οτι διαίρεσίς τις, 
'n διυλιψά τι, ή έχλέπτuνσίς τις διά τοϋ πuρός, "n διεuθέτ·()σίς τις 
της ϋλ·()� θά δuνηθωσ•. νά παραγάγωσι τ·nν αϊσθησιν, ούδέ οτι ·η ,�ιά
νοια δυνατόν νά ;� τό άποτέλεσι.ι.α σuνδuασμων άτόμων άναισ%των 
και άκατεργάστων. Τότε θά έπίστεuον οτι χαl οί πλαv-Ϊ]ται περ,
στρέψονται διά της βουλήσεώς των "n οτι ·η σφαίρα τοϋ πuροbόλου 
δ·ασχέπτεται οτε περιγράφει τ•ήν παραbολικήν τ't)ς χαμπύλην. · 

BUCHNER. 

'Όχι, βέbοcια, ή φυχ·n ο•;δΕν ύλιχόν εχει· δεν έίνε Cλ·/J· ό:λλ' εινε 
σύνολόν τι συιι.πεπλεγμένον έξ έτερογενων δuνάι.ι.εων, dχ·/Jι.ι.ατιζοuσων 
μίαν μονάδα, εlvε τό &ποτiλεσμα δράσεώς τιvος iιuοβοη{}ουμivης 
iιπό πολλώv iιλικώv ο-όσιώv. 

C. FLAMMARION

Ε�γε, της σαφηνεlας Ι ·ο ορισμός ού-:-ος άξιοϋται νi παραχοίθηται 
προς την άπάντησιν τοϋ Σγαν�ρέλλ·/J αossabnndus, nequeis ne
cquer, porariuω quipse miluSJJ, iδο,:ι διατί •η θuγοίτηρ σοcς 
εΙνε χσθενής ! 

Οrα άστει λογία χαχώς θψέ ,η ! 
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G-. l,OVE 

Κατ' έμέ, -iJ ψυχ.·η εινε ήλεχ.τρισμός λεπτότατος· ,Ην εlνε 8υνατό'Ι 
·νά � &λλο τι η όντότ·()ς ύλιχ.η ά.νάλογος πρός τόν συνήθη ήλεχ.τρι
•σμόν, &λλ' έ'τι μαλλον 8ιϋλισμένη_ Ή ψυχ.η 8ρ� 8ιά της βουλήσε<:�ς
της έπί του συνήθους ήλεχ.τpισμου, οηις είνε Cλη ·ηττον αύτης λεπτή·
ο 8έ ΎJλεχ.τρισιι.ός χ.αθό ά8ρότερος, έπι8ρ� άμέσως έπί τών σωματιχ.ών

.ιι-ας όργάνων, είς τρόπον ίf)στε νά ύφίσταται 8ιά του 8ιοcμέσου τούτου
-8ρασις χ.αί άντίιtρασις της ψυχης έπί των όργάνων χ.οcί χ.ατ' &11.οι
'bαιότ·()τα, -rών όpγάνων έπί τ'r,ς ψυχ.ης f.Ι,ας.

G. DELLANNE

Δέv πρέπει '10'.. εχωιι.εv γvώι-ι,α.ς 8ιφc,ροψέvας· ή ψυχ.-Υι 8έv είvε 8.υ
-νοιτόv νά � ύλιχ.ή, χ.αθότι 8ιοιιι,ένει αϋτη ο•;σίοι άναλλοίωτος έν μέσ<ι> 
των 8ιηνεχ.ων μεταbολων της ύποστάσεως. Είvε 8ύναιι.ις διανοητική· 
χοιί, οπως άγνοουμεν τ·ην φύσιν της 8υνάμεως, οϋτω άγνοοϋμεν χ.αί 
-την της ψυχης· τό 8έ άρνείσθοι.:ι ο,τι 8έν έννοοίΊμεν, :ουτο πάλιν είνε
.&: λ λόχ.ο-:-ος συ λ λ ογ�σιι.ός .

Του περιπνεύματος οντος έξ ϋλης λεπτοτάτ·()ς, ρευστοε'ι&ους, έρω
-τωιι.εν, αν -� ψυχη ιtέν ύπάρχ:�, 8ιά τίνος τότε στοιχείου σuyχ.ρατουν
ται τά ,rεριπνευματΊχ.ά f.Ι,όρια; Άφου, ώς παρατηρουμεν, τά άέρια χ.οιί 
-οί άτμοί 3ιαφεύyουσι τών 8ιαχ.ρατούντων αύτούς :icγγείων αιι,α ώς
ποιρουσιασθ� σμιχ.ρά -:-ις 8ιέξο3ος, έ'8ει τότε ή 8ιαχυτιχ.η αϋτη 8ύ
ναιι.ις νά fι μεγαλειτέρα ώς πρός τάς χ.αταcrτοίσεις τ-'Ϊ)ς ϋλ '1]ς, τάς έ'τι
_μαλλον άραιάς· ψυχης λοιπόν f.Ι•Ύl ύπαρχούσ"Ι)ς, του 8έ σώματος έξα
�ανισθέντος, έ'8ει τό περίπνειψ.α νά 8ιαλuθ� είς τό. 8ιd:στ·rψ,α. Καί
011.ως 8έν συιι.bαίνει τοιουτό τι· τά. πνεύιι,ατα μίiς 8ιαbε�αιr,υσιν οτι
.lχουσι σώμα ρευστοει8ές, έντελως περιγεγραμμένον. 'iφίστοι.:ται &ρα
έν τι;> σώιι.ατι τούτ<ι> χ.έντρον τι 8υνάιι,εως, 8ιαχ.ρατουν την πεpιπνευ
ματιχ.ην ϋλ"Ι)ν έν συγχ.εχ.ρατ"ΙJf.Ι,έν� τινί χ.αταστάσει.

Ναί, άπαρ�ιτ·ήτως ή ψυχ.Ύ) 8έον νά. � :t"ψγεγpαιι.μένη, 8ιότι &νευ 
τούτου 8έν θά. ητο τίπe,τε. "Εγραψιχ ·η8·n οτι -ii ψυχη &νευ του πε
ριπνεύματ6ς εlνε· χ.αθαρά. άφ�ρ·nμένr, έ'ννοια. Ήμεις οί πνευματισταί 
Jιαφέροιι.εν των πνευμοιτολόγων. Οί φ:λόσοφοι οvτοι 8οξάζουσιν οτt 
-ri ψυχ Ύ) εί νε όντότης πνε υματιχ. ή, 11· ·η έ'χ ουσοι οl.ίτε σχ -7�μα οvτε ογ-
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_;) χον. Ήιι,εις 8έ οί πνευματιστα:ί θεωροϋμεν τ'Ι)ν ψυχ_-)-,ν ώς όντότ-t)ΤΟC" 
8ιαχατέχ. ουσαν προσωπαότητιχ έντελως περιγεγpοψ/.1-ένην, 8ια)'.εχρι
μένην χαί οροθετο·υι.ι.ένην παρά τοϋ περιπνεvμιχτος, ούτινος το σχ 'tiμoc 
χιχλως 8ιεbεbαιώθ't1. 

Της ·ϋλης τοϋ σώματος μεταbιχλλο11.ένης χαί άλλοιουμένης, ο νό
ι.ι,ος της άνιχλογίας άγει ήι.ι,ας είς το G)'.έ1tτεσθα1 οτι το αυτό θά σuμ
bαίν� και είς τό περίπνευμα, καίτοι διά τρόπου λεπτοτέρου. Άλλ' · 
α.ν αύτο το περίπνευιι.α μεταbάλλετιχι 8ιηνεκ.ως, έρωτωμεν το πνεϋμα.. 
"Άλψα εi.ς ποίον. έψ-hμερον μέρος 8ια11,ένει ή συνείδησις χιχί ή ιι-ν-hιι,η,. 

αl:τινες έν τούτοις δ'ιαμενουσιν άείποτε άμετάbλητοι (inηnanentes);

Θά ειπητε οτι ·η περιπνεψατιχ.;., ϋλη--6ίλλους νό11.ους χέχτηται ; 
Γινώσχετάι τοιοvτους τινάς ; Ε\ς ·ημα; έντού,οις τοιοϋτοι τt'ΙΕζ νόι.ι,οι 
8έν άπεδείχθ·ησαν έ'τι, 

(Άπόσπιχσμα έχ τοϋ πέρυσιν έ;,.8ο0έντος συγγράιψα-τος τοϋ Ρ. Ε. 
Gίnoux Pere ύπό 'tον τίτλον «ETUDE impaι·tiale et libre sur L' EXI
STENCE DE DlEU, L.EXISTENCE .DE L ΑΜΕ ΕΤ NOTRE IMMOR
TALITE sous forme de Controverse 9,ialoguee entre savants philosophes · 
et penseurs serieux, DEISTES, ATHEES, MATERIALISTES FT SPI- · 

/Γ RITUALISTES, extraite de leurs ecrit.s>>.) 

ι 

Η ΠΡΟΦ ΗΤΕΙΑ ΕΝ ΤΩ1 ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΩ1 ( 1) 

•u Upοφη'C�ία. 'Cής (';8ος Μα.pγ. �'Cόφφε). π�ρc. 'CώΨ

πολt'Ct)tών σuμ�άν'Cων 'Cής Εupώπη� άπο 'CO\i Ι 84�

Έπειδ-h, χατά τάς πνευιι.ατιστιχάς άναχ.οινώσεις, γίνεται λόγος. 
ένίοτε περί' προφητειών, χ.αί προχ.αλοvντχι 8έ. πολλαl τοιαϋται, κρί
νομεν χιχλον νά ίπιστ-hσωμεν τ;ν προσrη_-',1ν των άναγνωστων έπ'· 
αύτοϋ του σπου8αιοτάτοu ζητ-hματος. 

Δέον νά εϊμεθα λίαν έπιψυλα,κτιχοί ώς προς τά τοιαύτης ψ.:ισεως� 

( f) "18. Revue Spirite !_Οίί μηνος Μαϊου 1890.

' ' . 
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·iγγραφz· παpαδ'εχόι-ι.εθz βεbαίως οτι τά &νευ σαρχ.ός πλέον πνεvιι.ατα
τuγzάνουσιν είς χρε•.σσονας οροιις, οπως παρατ't)ρωσι πράγιι,ατά τινα,
χαί οτι έ'χ.ουσι δ'ιδ'όμενά τινα, ών ήμεϊς στερούμεθα χ.αί έξ ών δ'vναντ�ι ·
-vά λαιι-�ciνωσιν άφετηρίαν, tνα π,:;ρίζωνται τήν τοιαvτην '() τοιαύτην

.-έ'χ.bασιν των 11,ε'λ λόντων πραγμά-:-ων. χ.ατά τό μαλλον ΎJ ήττον έγ
γυτέρων, καί πιθανών μεν δι' α.ύτά τά πν1:ύιι.ατα, οχι δ'έ καί ιχπολύ
τως βεbοc:ίων, άλλ' 0 11.ως iπειδ'ή τά πνεύμα.τα δ'ια:τηρουσι τάς ίδέας
.χα:ί τά έπίγειοc: συνοcισθήματά των (έπί τινοc: τούλά:χιστον χρόνον),

,..., , ιι , "\ , , , . , ι, , θ -συ�.οοc:ινει ωστε \ια ΚΟΛαχ.εuωνται και οc:uτα, πιστευοντα ο,τι επι υ-
μουσι.

Ά ντιποcραbάλ λοντες λοιπόν α:ύτό το άτελές προγ.,ωστικόν των
πνεu11.άτων περί των μελλόντων πραγμάτων προς τό αύτεξούσιον των
ά:νθρώπων και των λα:ων, τό τροποποιοϋν κατά τό μαλλον "ΙJ ·�ττον
τΤjν δ'ιεvθυνσιν των συμbάντων, δυνάμεθα νά παραδ'εχθωιι.εν έκ του
-προτέρου οτι αί τοιαυτοcι προρρ·Ασεις δυνατόν νά δ'ιαψευσθωσι' και ιι-ά
Άιστα οταν αύται άξι&)σι νά δρίι;ωι;ι και τάς έπι;χ,άς .

Άνέγνι.ψ.εν 8ιαψόρους δ'ιαχ.οινώσεις σχετιχάς πρός τον «προσεχη 
πόλψον», ε'ίτε εύρωπαϊχ.όν ε'ίτε μεταξv μόνον της Γαλλί�ς κα:ί Γερ
μα:νίας· δ'ιετvπων αί δ'ιακοινι.:)σεις αύται λεπτομερείας" δριστικάς έπί 
τοϋ τελευταίου πεδίου τοϊ:ι πολέμου πλησίον τοϋ Στρασb?vργου, έ'νθα 
·n νίχ.η θά έ'11,ενεν άι1,ψιρρεπ·11ς μεταξv των έμπολέμων, ωριζον 8έ και 
-τ�ν χρόνον χατά τό 1888 :ή 1889. Και ομως ίδού οτι ·ί� διπλωμα
τία: έπέτυχϊ νά βραr�ύη1 και άναbάλ·\'Ι τ·11ν τρομ,εράν ι;ύγκρουι;ίy 

( μέχ,ρι πότε ; )
'Αλλά δεν ε[νε _άνάγχ.·11 ν' άνατρέχ� τις είς τοc πνεύιι.ατα προ, 

γνώσιν του 11,iλλc,ντος, άφοϋ tJ,οίλιστα καί τινα αύτων διαbεbαιοϋσιν 
οτι llέν έ-;,;ιτρέπεται α•�τοίς νοc τα ιχποχ.αλύψουν. Ή περίπτωσις τ·r1ς 
έξόδ'ου της ψυχ ης, ·ί� όνψαζοv.ένη ύπνοbασία lucide, έ'χ.ι;τασις κλπ. 

-δύναται ύπ6 τινας συν%Υ.ας νχ έπιτρέψ·\'Ι είς το ένσαρχωv,ένον πνεϋ.-
μα νά 'ίδ� τά ιι-·11 ε\σέτι ;:ιψιστάιι,ενιχ προcγιι.ατα. Π&)ς δέ τό τοιοϋτο

-δ'ύνΙΥ-:α.ι νοc γίνη, Οά τό λύσωσι προσεχώς v,ελέτα.ι σποuδα.ία.ι χ.αι
έιι.bpιθείς.

Μετά τάς έπιφυλά.ξεις τα.ύτας, ίδ'ού �ν περlεργον έ'γγρα.ψον, οϋ-.ι
·νος ά\'αγρ_άψψεν έΗα.ϋθα τοc σχ.ετιζόι,ι.ενα ιι,όνον προς τά πολιτικά
-σψbi.ντα της Εύρώπης μέχρι τέλους τοϋ 190•, αίώνος, Αί προρρ+ισει.
. .αύτα.ι έγένονa;ο προ τοϋ 1848 παρά τινος νεάνιιtος ήλιχίας δεχ.ιχτριων

• 1 

1 
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::;..,.ώ,1, όνομαζομi.ν-ι;ς Μαργαρίτας Στόφφε'λ, •έν έκστάσει Jιατελούσης 
είς Alstcetten ( Τυρόλου ) 'Εν ταύταις άπριντώνται έκφράσεις άπο
χρύφου θρησκευηχ.ότητος, &παύγασ-v.α των ί8εων της ύποχ.εψ.ένης·
άλλ' έν τr.1 παντελη άπαιδευσία αύτης, 8έν -ητο δυνατόν νά προείπ�') 

' ' ' 

χαί° όρίσ·ΙJ περιστατίκά έξ·f1κοντα: έτϊ;,ν χρονιχ.ου διαστ·ίψ.α:τος, πρα-
γμα είς ο χ.αί ο έπιτη8ειότερο� 8ιπλωμάτης θά έδίσταζε •ιά ριψοκιν
'Jυνεύσ"{Ι· 

Τό έ'γγραφ,,ν τοvτο, ώς ε'ίπψεν, &ρχεται &πό του 1848 περίπου· 
πολλά 8έ. σψbά.ντα:, οπερ άνα:φέρει, έπ--Ι]λήθευσα:ν ·Μ·/]. 

Ή Γαλλία θά γίν"{) δηv.οχρα-:-ία:, άλλ' ούχ ί στερρεά "Α άφου ,'ιπο
·στ?, αίvsατ-ΙJρούς πολέv.ους. Θά συνενωθ� (1,ετά του Βελγίου κσ:ί τότε
·θ' άρχ•.σή πόλεμος κατά του πλούτου και της εύγενείας. Θά έπικρα:
τ·hσ·ΙJ ·rι βασιλεία της· έργατιχ.ης τάξεως, άλλά χ.οcί αϋτη θ' άνατραπ�

ύπό του πολέv.ου έναντίων έξωτεριχ.ων δυνάv.εων. Θά κα:ταλά.b"{) ιίτα
τήν ίσχ.ύν μετριόφρον τι χ.όv·v·α, ύπό τήν διοίγ.ησ:ν δ' αύτου ή Γαλ
λία έ'σται ιύτυχής. Δέν θά ύπάρξουν πλέον βασιλε'ις ιίς οcύτόν τόν
τόπον· - πρίγχ·ΙJψ -:-ις θά πειραθ� νά κ.ατοcλάb"{Ι τ·ην βασιλείαν, άλλ' ή
;μωρά έπιχείρΎJσις θά τ<j) στοιχίσ"{) τήν ζωήν.

«Ή Ίσnαv!α κοcί ή Ποpτογαλλtα θά σπαραχθωσιν ύπό αί

V·α't .. ΙJpων άγώνων. Θά έχ.μη3ε,νισθ11 παν 'ίχνος νόμου και τάξεως ...
'Τότε ή εi.p·ήνη θά βασιλε�σ"{) έχ. νέου, χ.ά.ρις είς εν έ'ξοχ ον πνευv.οc. Τά
·,όν6ματα της 'Ισπανίχς καί ΠορτQγαλλίας θ' άντιχ.ατα:σταθωσι διά 
τr;ς Δ·Ι)μογ.ροcτίας των Πυρηναίων, ίσχυρας χ.ατά ξηράν χ.αί θάλασσαν.

αΕlς _τήν Μe.γάληv Dpe.τταv!αv ή άθλιότ·Ι)ς της έργατικ·r,ς
τάξεως έ'στοcι πάν<:οτε α,�ξουσα. Συνεπείqι τρομερων πολέv.ων έπί της
'Ηπείρου, το έμπόριον θά παύσ"{), ή δέ άγγλιχ.·r; βιψηχοcνίΙΧ θά r�ια
κοπ�. Τουτο θά φέρ"{Ι -είς άπελπισv.όν τόν λα.ον του τόπου τούτου.
Ή όργΊΙ τότε θά στραψ?ι ;ι.ατά -:ων v-εγά.λων έργοστασιαρχων, ών
τά κοιταστήv,ατα θά χ.αταχ.αύσουν. Όi 'Ιρλανδοι θνήσκοντες έκ πεί
ν-Ι)ς θά έποcυξ·ήσου·ι τήν ;,..α:τασροφ-i)ν. Τέλος, (1,ετά πολέv.οuς έξωτε
-ριχ.ούς χ.αί έπαναστ-ά.σεις έσωτεριχ.άς, ή 'Αγγλία θά έπανεισέλθ"{) έν 
-τ?ι ε'ιρ·rινfι. Καί έχει θά χ.αταρεύσ·{Ι ώσαύτως ή βασιλεία:, άλλ' άργό-
τεριχ άπb τά &λλα (1,έρΎJ.

«Έξ Ί-:αλtα� μετά 11.εγά.λιχς μά.χας θ' άπέλθουν πλέον οί Αύ
στριαχ.οί &νεπιστρεπτεί. Όλα τά διάφορα: Κροίτ·ΙJ α:ύτου του τόπου
<θιχ σχ'/J(l,ΙΧ't'ίσουν έν τελεt 8ηv.οκ.ρατίιχ•1 ίσχυρα:ν, ·ης ·rι Ρώμ·ΙJ έ'στ-αι ή -

� 
\ 
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πρω,:εύουσα. Ή i.σχύς τοu Πάπα τόσον έχ.ιϊ, ώς χ.αί παντοu αλλοθι, 
θά κ.αταστραφfι έσαεί, θά χραταιωθfι 8έ ιι,ία παγχ.όσμιος χριστιανιχ.η 
θρησχ.εία κ.αθ' ολην την Εuρώπην. 

(('Η Πολωνία θ' άναζήσ�· άλλ' ή βασιλιία της έσται τρομερά· 
τά ϋ8ατα τοu Βιστούλα θά ώσιν έπί πολύν χρόνον αίματο�αψη ίχ. 
τοu αfματος τών χ.ατα8uναστών τ·rις. 

«Ή Γερμανία ώσαύτως θά χ.αταστfι θέατρον τρομερών σuμ
bάντων. Εfς αύτης �ασιλεύς f:ιά έπιχ.αλεσθfι τ·rιν έπιχ.ουρlαν τών Ά
σ,α:νών (;)· τότε 8έ θ' άρχίσ·� τρομερά σφαγή, χ.αθ' ·�ν ο�τε άν8ρα, 
οuτε γυναiχ.ας, οuτε γέροντας, οuτε παι8ία θά φεισθώσι. 'Εν � 8έ 
χ.ρόν<ιJ θά συμbοιίνωσι ταuτα πρός Δύσιν χ.Gιιι Μεσημbρίοιν της Ευρώ
πης, λαοί ( έντοιuθα μία λέξις 8υσοινάγνωστος) θά νικ.ήσουν χ.αί εχ.
ιtιώξουν τούς �αρf:άροuς έχ. Γερμανίας, όλίγο: 8έ θά �ιαφύγουν τον 
θάνατον. Μία μεγάλη πόλις αuτοu τοu τότου, ομοία προς την άρ� 
χ αίαν Βαbυ) όνα ( ;) θά πυρπολ ηθ'fι, ού8 είς πλέον θνητός θά χατc,ι
χ.ήσ'{Ι έχ.εϊ. Τά στέμματα τών βασιλέων αuτοu τοu χ.ρατους θοc κα
ταρριφθι;'>σι, ή 8έ ίσχύς των θά έψη8ενισθ?ι. Θά έπέλθ� είτα καί 
&ιά τόν Γερμανιχ.όν λαόν ή ήμέρα, χ.αθ' ην. . θά ί8ρυθ'fι 8ημοχ.ρα
τία ίσχυρά χ.αί είρηνιχ.ή, .. 

Κατά τον χρόνον τοuτον της άναστατώσεως χ.οιί τών έπαναστά
σεων, α�τινε� θά f.Ι,εταbάλωσι έν Ε•�ρώπ� πασοιν την ένεστωσαν κα
τάστασιν, Ύ"i �οuηβίar. άφοu 8ιέλθ'{) προσωρινόν τινα χ.λονι�μόν, θά 
ένισχυθfι έπί μαλλον χ.αί θά χ.οιταr;�fι άσυλον των προσφύγων. Οί πρό
σφυγες &ά πλημμυρήσουν τάς πόλεις της, οί 8' έχθρpί της θά εϋριuσιν 
έχ.εϊ χ.αταψύγιον. Βασιλείς χ.αί πρίγχ.ηπες θά ζητήσόυν, παρά της 
&ρχαιοτέρας (των νεωτέρων χρόνων) Δημοχ.ρατlας, άσυλον χ.ατά της 
όργης έχ.είνων, οϋς πρότερον έχ.ά'λουν ύπηχ.όους των. 

Κα-rά τΊ\ς Ρωσσία� θοc όπλισθώσι τά εθνη της Ευρώπης. Ό 
Τσάρος θά συναθρ-,ίσ'{) άπαντας τούς λαούς του άσιατιχ.ούς χ.αi ευρω
παϊχ.ούς. Οί έμπόλεμοι θά συμπλαχ.ωσιν έν άπεράντφ πε8ιάr�� · έχ.εϊ 
r�έ έν 8ιοcστ·�ματι οκτώ ή11,ερων θά r;υναφθ'!Ι τρομερα μά.χη, χ.αθ' ην ... 

Ή 11-άχ η αϋτη, αuτη χ.αθ' έα uτην χ.αι ενεχ.οι τών συνεπειων της, 
έσται ή ιι-εγαλειτέριιι άπασων των μέχ.ρι τότε μαχών· άλλ' εσται 
ώσαύτως 1ι.αί ·ή τελευταία. 

Ή Έλλα� έσται κ.αί πχλιν . 
(Έπι"ιαι αuνέχειe1.) \ 

J 
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ΔΙΑΤΙ ΔΥΣΠΙΣΤΩ ΙΙΡΟΣ ΤΑΣ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥΣ 

ΑΠΟΦΑΝΣΕΙΣ ΤΑΣ ΜΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑΣ 

ΕΠΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 

'Αναγράψομε'Ι έχ. τοϋ συγγράμματος Magnetiseurs et Medecins 
τοϋ Delbceuf χ.οcθηγητοϋ τοϋ Πανεπιι;τηι-ι.ίου χ.αί [-'.έλους "ι''Υ!ς Β. 
Άχ.αr�η[J.ίας τοϋ Βε).γίου, τό ύπό τόν &νι.uτέρω τίτλον χ.εψχλαιον, 
δπως 'ίδωσιν vί &:νοcγνωσται όίπαΕ, έ'τι Π&Jς χ.οcί οί έπισ"ι'-rψονες οΙος ό 
Λομ{;ρόζος παροcμορψοϋι;ιν ένίοτε τ·r,ν άλ"tJθειαν των πρα:γμάτων . 

. . . . «Τ·ην επα,f)-α -.τολλάκις �ιότι έπίστευσα είς τάς ΙΧf'-ψι{;όλους 
άποψάνσεις. Δύνατοcί τις ν' &νάγνώσ� είς τιχς τ.ρός τόν χ.. «ΘεριΙΧp 
έπιστολοίς μου)) τ·ην έμ{;ριθ'η έ'ρεuνcι:ν έπί των είς βάρος τοϋ Δονάτου 
εξ ίστοριων τοϋ Δρος Λομgρόζοu, των προ;ι.αλεσασων τ--ην &παγόρεuσιν 
των έν Μιλάνω 1tαοαστάσεων τοϋ πρώτου. Άπέδειξο,:, δι' ά-.τοδει-

, ' 

κ.τιχ.ω'Ι έγγριχψω·ι &:νΙΧ χ εϊρας, οτι αί ίστορίαι cι:υται ησαν ψευδείς. 

γ Άνεγράψ-r1σοcν αvτοcι έν τij> βιbλίιμ του χ. Gilles de la Tourette, 
έκ. τούτου δέ πά'λιν είς τον λόγον τοϋ χ.. Θεριάρ, Κ.ΙΧι διεσκ.έ-δασαν 
δαψιλώς τούς ρ·ί�τορας τ'l), Άκ.αδ·φ.ίας τ'rις ίατρικ.'rις. 'Ιδού αί ίστο
ρίοcι α�ται : 

'l. «Σvνεπείq; ,;πνωτισμοϋ, έ'ν τινι πα:ραστάσει, &:ξιωματικ.ός τις 
τοϋ πvpοbολικ.οϋ &π�Jλεσε σχεr�ό.., ΤΙΧς ψρένα:ς· ύψίσταται &:ν� π�σοιν 
στιγι-ι,ήν προσbολάς α:Jτομάτου ύπνωτισι-ι.οϋ έπί τ� θέq; τοϋ έ'λαχ_ί
στοv στιλπνοϋ πριχγματος: ένός ψανοϋ Ιiμάς·Ι)ς π. χ., ον &:κ.ολοuθεί, 
ώσεί γο·Ι)τεvμένος. Θά κ.ατεσυνετρί{;ετο έσπέραν τινά ύψ' ΙΧfΙ.άξης, α.ν 
ό διοι;ι.·Ι)της τ'7}ς πυpοbc,'λαρχίας 'tOIJ δέν τον Ι)"ΙJ'Ιεzράτει. Σψοδρά 
ύστερικ.·η κρίσις_ έπ·φι.ο'λούθηι;ε την τε'λεuταίαν σκ.ην-ί�ν, χ.αί ό δυστυ
·χ)ς ·nναγχ.άσθ·ΙJ νά ι-ι.είη) χ.λιν-ί�ρ·nς.

2. c/Υ·στε?ιχ.ός τις χ.αί �πνοbάτης τις πάσχοντες χρονικώς έπανέ
πεσα:ν &:σθενείς ι-ι,ετά δύο ύπνωτιστικΙΧς συνεδρίας. 

3. «Δύο ψοιτηταί τ&J'Ι μαθ·ΙJματικ.ων ύπνωτίσθησα-1 παρατηροϋν
τες �ούς δια{;•ί)τας των. Δέν ·Αδύναντο �ΙΧ r.χ.νογραψήσωσι. 

4 cιΣιδηροδρομιχ.ός τις ,;πάλλ·Ι)λος ύπέστη σπασι-ι,ούς χ.αί σψοδράν

t 
μανίαν, έξ ής δεν έθεpαπεύθ·ΙJ είσέτι. / 

· 

11 
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5 «Δύο άξιωv,ατικοί, ύπνωτισθέντες, δεν ήδυν-fιθησαν ν' άντι
σ;τώσιν είς τας έπιταγας �οϋ να παρουσιασθωσιν είς το δ'Υ!μόσιον. 

6 «Νεανίας δεκαπενταέτΥJς, τίv.ιος fΙ,έχρι της έποχ'r�ς έκείν'Υ)ς, χα
τέσ-:-η έπισφαλοϋς ήθικης, προb:χς άπέναντι μάλιστα αύτοϋ τοϋ ίδ:ου 
ι-ι-αγνητιστοϋ είς παράφρονα έκbιασμόν. 'Επί τρεϊς -ί)μέρας έ'μΈινεν &ϋ .. 
πνος, χαταστιχς σχε8όν ή')..ίθιος.>> 

«'Ιδού διά τίνων γελοίων θρύλλων έπειράθησαν νά ιι.λονίσουν τά 
νομοθετιχά σώματα: των κρατών, των �α:σιλείων, τών 8ΥJμοκρατιών. 
'Ένθεν μέν άξιωv.ατικοί τρέχοντες κα-:-όπιν των φανών Ύ) έπιδει�ι.νυό
fl·ενοι είς το δημόσιον, έ'νθεν δέ σπουδασταί πα:ρατηροϋντες τούς δια
b-fιτοcς των. Άψ' ένος πάλιν άσθενεϊς πάσχον τες χρ,ονίως καί ( πραγμα 
άν+ιχ.ουσrον ! ) έπανασθενοϋντες, άφ' έ, έρου δέ ύπάλ).ηλος σιδηρο
δρόι-ι.c.υ ύποπίπτων είς σr.ασμούς καί, προς έπlι-ι,ετρον, νεανία:ς, τίμιος 
τό πρώτοι, περιπεσών -εtς έ'γιc.ληfΙ,α έχbιασμοϋ. Ταϋτα πάντα δέν 
παρέχουν άψορμήν άπείρου είρωνιχοϋ γέλωτος, αν μή λ{;π•ης, έπί τ<ϊJ 
οτι έπιστ+ιμονες ανθρωποι ένεστεpνίσθ'Υ)σαν σπουδαίως αύτούς τούς 
θρύλλους ; 

Άη' ίδού κα:ί τό έπίv.ετρον του άτοπ+ιι-ι.οcτος : αύται α[ [στσρίαι 
εlvε ψευδείς! 

Μετά τήν δημοσίευσιν της 4:Τpίτ'Υ}ς Έπιστολης» πρός τόν χ. Θε
ριάρ, ύπό ή(l,ερψ. 11 Φεbp. 1888, έ'σχον οίονεί τύψιν συνειδότος, 
συζητήσας έπ' αύτών ώσεί ησαν άλΥJθεϊς. Ήθέλησα λοι.τόν νά έξευ
ρευνήσω τό πραγι-ι,α, ΈπpομηθεύθΥJν τάς έψΥJfΙ,εpίδας της έποχης: τήν 
Italia τ�ν 26-27 Μαίου Υ.αί 2-3 'Ιουνίου 1886, τήν Corriere 

de la Sera των 5-6 'Ιουνίου, τήν Gsγette Piemontaise της 3 
'Ιουνίου, έ'γpαψα 8έ πρός τον Δονάτον, -rόν ·χ.. Μορσέλλην, χαθΥJγΥJ·· 
την έν Τουρίνψ καί συνιχδελψον τοϋ χ. ΛοfΙ,bpόζου, καί ·πρός ενα αύ
τόπτην (1,άρτυρα παρα,;τάντοc είς τας παραστιχσεις τοϋ Δονάτου είς 
Τουρϊνον καί Μιλιχνον- άνεζ+ιτησα τά ονόματα, τά fΙ,έρη, τάς έπο
χάς. Τί δέ άνεχάλυψα ; Διαψεύσεις έν ταϊς έψΥJμερίσι των ένδιαψερο
fΙ·ένων κατά τoji Λομbpόζου. Ό άξιωματικός των φανών (ο ύπολο
χαγός G . . . ) ούδέποτε ,jπνωτίσθη ύπό τοϋ Δονάτου· δέν ετρεχε 
κατόπιν των ψ&νων- δέν άπώλεσε σχεδόν ηχς ψρένας· ούδέποτε έ'σχε 
κρίσεις ύστερικάς Μόνον, ώς πc.λλοί ανθρωποι (έγώ π. χ.), ύπνωτί
ζετο ύπό των φώτων. 'Ιατρός του ισα ϊσα 'Y)'t'O αύτός ο κ. Μορσέλλ'Υ)ς, 
οστις μέ διεbεb:χίωσε περί �ης άληθείάς των διαψεuσεων.-Ή ίστο-

,, 
. . 
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./ ρία του σι8ηρο8ροι,ι.ικ.οϋ ύπα"λλήλσu (χ.. Έρχ.ολάνη) 8ιεψεύσθη παρα
-του ίδ'ίοu Έρκ.ολάνη έ ν τ?� έψημερί8ι Lornbartia του Μιλάνου τ?�
7-8 'Ιοuν. 1886, έ'νθα λέγει οτι έ'γραψεν ώσα:ύτως χ.αί είς την Ga
sette Piemontaif-e. 

Ή ίστορία: του νέου τιμίου εΙνα:ι ή έκ.πληχ.τικ.ωτέρα: έφεύρεσις τοϋ 
.Jρος Λομbρόζόu· τό 8ι·ήγ·11μα άνεγροcψη είς τόν Φιγαρω την 28 Mαtou. 
Ό έν Ίτα·λίqι; άνταποχ.ριτ-fις μοu έbεbαlωσε τήν άλήθειιχν -ιοϋ 8ιη
γ-fιιι,ιχτος τούτοu.-Πρόχ.ειτα:ι περί φ_οιτητοϋ ήλιχ.ίας 18 έτων Άχιλ. 
8έ-Τομοίζοu, οστις, !να έξοιχ.ονομ-fισ"{Ι τά έ'ξο8ιχ τοϋ γάμου, έπιιράθη 
να . έχ.bιάσ"{Ι τον Δονάτον οπως τ<ϊ> μετρ-fισ"Q χίλια ψράγχ.α, έχ.
ψοbίσας αύτον έπί τ?� άποκ.αλύψει 8Ύiθεν των άγvι_>τιώv του. Μετά 
τινας ήμέρα:ς ψuλαχίσεως, άπεψu'λαχ.lσθη, ώς ύποχ.ύψα:ς είς πειρασμον 
άχρισίας. (Ί8. έπιστολάς 7ην χαί 8ην προς Θψάρ των 25 Φεbpοuα
ρίοu καί 2 Μα:ρτί�u 1888 χ.α:ί τήν έπιστολήν τοϋ χ.. Μορσέλλη της 
14 Μιχρτίοu. 

Το χ.ατ' έιι,έ, ο ταν βλέπω εί.8ιχ.όv τινα: χ.. Λομbρόζον, παρα:μορ
ψοϋντα τόσ<�> ό 'λοψοίνεροc τήν άλ ήθει:χν, οτα:ν βλέπω &λ 'λοuς παρα8ε-

�� χομένοuς αύτας τόσ<J> έπιπολαlως, οταν βλέπω τόν χαθηγητ11ν χ., 
Μασσαν άνιχγράψον-:α τάς ιι.ετα εξ μ ηνας άπ, της ά•ια:σχ.εuης αύτων 
( 8ι' άπο8είξεων άναιι.φιρρΜτων, είς οcς f, χ.. Λψbρόζος 8έν άπήντησε ), 
δεν Jιχ.αιοϋμαι, μεθ' &παντα ταϋτα, νά μη πιστεύω ού8' εις τον 
λόγον τοϋ χ.. Λα8οίμ ; 

ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ 

ΜΑΡΤΥΡΙΆ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

( Συvέχ σελ. t43 ipυλλ. 6') 

"Ετερος, ό Wei-peh-yang 140 -ι.. Χ. 8ιάσημος άλχ·11μιστης χ.αί 
ούτος, συνέταξε σύγγρσψιι-α περίψημον περί τοϋ Έ'λιξηρίοu της Ζωης. 
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Έπότισε �1' α:ύτοϋ τον κvνα του, οστις κα:τέπεσεν ώσεί κερα:υνόπλη
κτος, εΙτα: - τον ά�ε'λφόν -rι,,. �στις κα:τέπεσε κα:ί α:ύτος θανών, μετά 
ιΗ τα:ϋτα: έπιε κα:ί α:ύτ(, ,, 'ί8ιcς έξ α•�τοϋ, παθων τά άύτά.'Δλλ' ένω 

/ .

ο νεώτερος άδ'ελψος ήτο•ιι :,ζι τά πρός ένταφια:σμόν των πτωι-ι,άτων, 
άνηγέρθησαν, ώς έχ. μιχγι;,ς, χ,:-αντες ούτοι ευ έχοντες χ.αί νεάζοντες. 

Ό 81άσημος i.ατρος 11 ίρ,η- yuan- tzen, ον τά θηρία συνώδ'ευον 
κατ.ά την άναζήτησιν τωv IJαuματοποιων χόρτων, έγίνετο ορατός είς 
δ'ιάψορα συγχρόνως μέρη. 'Επε18ή ποτε κυρία τις της αυλ·r1ς τόν 
έχλεύασε, την. ι-ι.ετεμόρψωσεν είς γραίαν, είς Ύ)ν πάλιν ζητήσασαν• 
συγγνώμην', απέ8ωχ.εν ο &γιος την ώραιότητα. 

Ζητώ συγγνώμην παρά των άναγνωστων μου 8ι' αύτην την σινι-
κην παρέκbr,cσιν.'Αλλά τά της Άσία:ς τόσ(ι) σήμερον 8ιατελοϋσιν είς 
την ήμερησίαν 8ιάταξιν, �στε 8έν Μυνήθην να μή θύσω χ.άγω ό'λίγον 
εί; την τοια:ύτην ψορά:ν των πραγμάτων. Άλλ' έπανέρχομαι είς τό 
ζήτηι-ι.α έπανα'λαμbάνων οτι ο ι-ι.ύστης κατορθοί εύχερως ν' &ποσπάσ� 
την ψυχήν του σώματός του, fνα μεταb� εiς ι-ι,εγάλα:ς rχποστάσεις 
καί ψα:νερωθ� είς τούς φίλους του. Ή πραξις ομως αϋτη ε1νε πάντοτε. 
έπικίν8υνος. 

Ί�ού τί γράψει rχναψοριχ.ως αύτου του 8ιενεργ·hματος ο πρώτηι_ 
τάξεως ι-ι,ύστης Jos Peladan, έν τ?, ι-ι,υθιστορία της μεγοcλ·Ι)ς 'Ηθο
ποιίας του «Ή Νίκη τοϋ συζύγου». 'Ομιλεί έντα:ϋθα: ο σοφός !-'-άγος 
Lexthental·: 

«Άγοιπητσί άδ'ελψοί, έν τ� άγίq: τετροικ.τ?J, θά έκτελέσι,; την ύπό-
σχεσίν μου, 8ιενεργων ·r,8η ένώπιόν σας την προέκτασιyι, την έκσψεν-
8όνησιν της ψυχ ης η τοϋ rχστραίου σ&)μοιτός ι-ι,ου. Θά κατακλιθω έπί 
τοϋ 8ιbανίου τούτου· θά: κλείσω τούς όψθαλι-ι,ούς. Θά ιδ'ητε τότε. 
άνερχόι-ι.ενα έκ τοϋ rχ8ρανοϋς μου σψαιρί8ιrχ ύπόλευκα, ατινα �ά: πολ
λrχπλασιασθωσι· τότε 8έ το σκιrχγράψ1ψrχ τοϋ σώι-ι.ατός !1-0U θά έπι
πλεύσΊJ ϋπερθεν τοϋ πτώματός μου. 

«'Η κrχρδ'ίrχ ι-ι,ου εστrχι οcνεπαίσθ·Ι)τος· ή θερμοχ.ρασία θΙΧ μετριασθ-f�. 
θ' rχνοίξητε τό παράθυρον, 8ιότι τά: της ύάλου μόρια δέν τυγχ.rf.νου
σιν άρκούντως διατετrχμένα, κοπιάζω 8έ 8ιrχσχίζων τόν λίθον."Οτrχν 
μέ 'ίδ'ητε έξερχ.όμενον του παραθύρου, ώ_σεί χ.ολψbητην πλέοντα έπί 
των νώτων, έπανέ'λθετε πλησίον τοϋ σώμrχτός μου, κrχί ι-ι-έ τό έγχει
ρί8ιον είς τήν χειρrχ, έπαγρυπνειτε, 1:νrχ μή έπέλθ·{) ε\ς rχύτ·ό χ.ανέν 
στοιχ_ειό (elemental). Τά: στοιχε!ά ψrχίνοντα:ι ώσεί μικρrχί φλόγες· 
εΙνε 8έ έκπεπηγμένα κrχτά τα αχρα» ..................... . 
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{ Αί προχ.αταρχ.τιχ.αί αύται σημειώσεις ησαν άναγχ.αίαι 8ιά τούς 
άγνοοiίντας τά περίεργα ψαινόι-ι,ενα, τά έπιbεbαlοϋντα πειριχματιχ.ώς 
τήν Cπαρξιν της ψuχ. ης, τήν iσχ ύν αύτης, χ.αί την βιbαιότητα των 
σχέσεων μεταξύ των τεθνεώτων χ.αί των ζώντων. 

Θ' άναγράψωμεν ·Μη �ιά βραχέων την πνεuματιστιχ.ην κ.ίνησιν 
άπό της άναγεννήσεώς τηι;. Οί άναγνωσται θά ώσιν οCτω ένήμεροι 
είς αύτό τό μέγα πpόbλημα των νεωτέρων χρόνων, 8°ηλ. την πειρα
ματιχ.ην άπό8ειξιν της ύπάρξεως της Ψuχ ης. 

'Αξία σημειώσεως ·ί� ;,.ατά την έποχήν μάς έ[Ι,ψάνισις Προψ-ητών 
κ.αϊ Τηλεοπτών, έξελθόντων έχ. των χ.ατωτέρων χ.οινωνιχ.ων τάξεων, 
(�σεί θεία 8'ιαμαρτορία χ.ιχτά της άλαθήτοu άξιώσεως της άθρήσχ.ου 
έπιστήι-ι.ης, της βασιζομένης μόνον έπί ύποθέσιων, άείποη ?fαρά των 
πραγμάτων οιαψεu8'ομένων. Οί μεταξύ τοϋ άοράτου χ.όσι-ι,ου χ.αί ήμων 
μεσάζοντες βρύουσι τάνϋν. Ή μόνη 8'uσχ.ολία, χ.αί αCτη, πρέπει νά τό 
όμολογ·Ασωμεν, τυγχάνει έχ. των μεγίστων χ.αί 8uσuπερbλήτων έν τ� 
έ�εστώσει χ.αταστΊiσει των γνώσεών μας, ή μόνη 8'uσχ.ολία είνε τό νά 
Jιαχ.ρίνωμεν τόν ον βαθμόν πίστεως .όψείλομεν νά οώσωμεν είς τάς 
Ά ναχ.οινώσεις τοϋ άοροcτου χ.αί άποχρύψοu τούτου κόσμου, τοϋ τόσ<ι> 
ίσχ. uροϋ άμα χ.αί ιχξιοθαuμοcστου. ' 

Νέιχ είναι τά προcγματοc ταϋτα; ΝΟχι. • Απαν τό ίν8'ιχ.όν θρ-ησχ.ευτι
;,.όν σύστηι-ι.α, άπαιrα ή ίστορί'α των έ{:;ραίων Προψητων, βάσίζονται έπί 
της πραγι-ι.ατιχ.ης υπάρξεως αύτοϋ τοϊ άοροcτοu κόσμου, τοϋ παρά των 
υλιστών χ.λεuαζομένου. Τό πεδίον τ'Ιϋτο προελειάνθη έσχοcτως παριχ 
τοϋ μεγίστου Σουη8Όϋ Τηλεόπτοu, ιι.αί σοφοϋ τοϋ 18ου αίώνος, τοϋ 
πνεuματοψόpου Έμμ. Σbέ8'εμbοpγ, τοϋ γνόντος χ.ατά βοcθος πιχσαν 
έπιστήμ·ην χ.αί του έναρετωτέροu μοcλιστα μεταξύ των σοψων. Αύτός 
μας Ύ\νοιξε τάς πύλας τοu Ούρανοu. Χοcρις είς αύτόν γινώσχ.ομεν τόν 
όύρανόν χ.αί τόν qcοην, καί οτι ο έγχ.αταλεlπων αύτόν τόν χ.όσμον εύ
ρίσχ.ει, έχ.εί �νω την ποινήν η την άνταπό8'οσιv των προcξεών του. 

'Αλλά χαί έν Γαλλίqι έχομέν μεσοcζοντιχς έξόχοuς,χ.ρησιμεύοντας 
-ώς οργανα είς τά άόρατα οντα, τά θέλοντα η τά έπιψορτισμέvα 'ίσως
νά μας 8ιαψωτίσωσι την 8'ιάνοιαv.'Επισχ.οπ1ισωμέν τινας αύτών, τούς
χ.uριωτέροuς.
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ΒΙ ΟΙ 

ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ 

ΔΛΛΔΝ ΚΔΡΔΕΚ (1) 

Ό Άλλάν Κοψiέχ., έ'ξοχος rιχλλος συγγραφεύς χ.αί θεμελιωτηι; 
τηι; φιλοσοψίας χ.αί έπιστήμης τοv Πνιυματισμου, 8στις προσέλαbε 
8ι' ί8ίους λόγους!τό · ψευ8ώνυμι:.ν τοvτο, ώνομιχζετο έκ γενετης Λέων
'Υπόλυτος-Δενιζάρ-Ριbιχλλ. Γεννηθείς την 3ην 'Οχ.τωbρίοv τoci 1804, 
έξ άρχαίας οίχ.ογενείας, 8ιαχ.ριθείση; πάντοτε έν τ'!J 8ιχ.αστιχ.'!J έξου
σίqc, 8έν ήχ.ολούθησε το στά8ιον τοvτο, έπει8η έχ. νεαρας του ήλι -
χ.ίαι; �σθάνετο άχ.ατάσχετον χ.λίσιν είς τήν σπου8ήν των έπιστημων 
χ.αl τ'r,ς φιλοσcφίάι;. Άνατραφείς 8έ είι; τήν σχολην τοv Πεσταλόζα, 
είς "rbερσον της Έλbιτίας, άποχ.ατέστη είς των έξοχωτέρων χ.αθη
γητων χ.αί των μ«λλον ζηλωτών προσηλυτιστών τaϋ περί άνατροφης 
χ.άί έχ.παι8εύσsως συστήματος αύτοϋ, 8περ έξήσχ.ησε μεγίστην έπιρ
ροην έπί της μεταρρυθμίσεως των σπου8ων χ.αθ' ιχπασαν -rην Γερμα
νίαν χ.αί τήν Γαλλίαν. 

Πεπροιχ.ισμένος ύπο 8ιανοίας έξόχου, χ.αl έλχ.υόιι.ινος είς τό 8ι-
8άσχ.ειν ύπο τοϋ χαραχ.τηρος χ.αcί των εί8ιχ.ών αύτοv προσόντων, ε•;θύς 
άπό τηι; 8εχ.ατετραετοϋι; -hλιχ.ίαι; του, έ8ί8ασχ.εν είι; τοvς συμμαθη
τάς του, 8σοι εΙχον όλιγωτέρας αύτοϋ γνι:>σειι;, 8,τι αύτοι; περιπλέον 
έγίνωσχ.εν. Είι; τήν σχολ·�ν τα.ύτ·ην άνεπτύχθησαν ε'ις αύτοv αί ί8έαι 
έχ.είναι, α�τινες έμελλον βρα8ύτερον ν:χ τον άνυψώσωσιν είς τήν τιχ
ξιν των φιλοπροό8ων χ.αί έλευθεροφρόνων. 

Γεννηθείς είς τ'Υ)ν χ.αθολιχ.ήν θρησχ.είαν, άλλ' άνατραφείς είι; χώ-

( ί) •Έδsι βι6αίως να. προ-rάξωμεν τον βίον του Πuθαγόροu, αλλ' ίξανάγχη ς 
ανα6άλλομιν αύτον ιίς έτερον προcrεχ.ες ψuλλ., χαθο μή εχοντες προχ.ιίροuς 
τα.� πηγας έξ ώv θ& έρανιcrθωμεν τα �ου β!οu αύτου του μεγίστου Mόcrτou 
της αρχαιότητος. Θ. Δ. 
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ραν προηστανηκην έ'νεκα των έκ f.Ι,ιdαλλοδοξίας πpοσbολων ι;cς εΙχεν 
ύποστη διά τό θρησχ.εu-:-ιχ.ό_ν τουτο ζ·ήτημα, σuνέΑαbε πρωίf.Ι.Wζ την 
ίδέαν θρ·ιισχ.εuτικ·ης τινος f.Ι,εταρρuθμίσεως διά την οποίαν είρyιiσθ·ιι 
σιωπ1)λως έπί πολλά {τη, πρός τόν σκοπόν του νά κατορθώσ� την 
ένοποί1)σιν των θρησκειών, ιχλλ' έστερείτο τότε του ιχπαραιτ·ήτοu στοι
χείου πρός λύσιν του f.Ι,εγά.λοu τούτου πpοbλήf.Ι,ατος. 

Ό Πνευματισμός ηλθε χ.α":όπιν tνα τ<j> προσφέρ� καί τ<j> έναπο
τuπώσ� εiδιχ.ην διεύθuνσιν εiς τά έργα και είς τούς σκοπούς του. 

Τ λ , ' δ, . Τλθ • Γ λλ' ' • δ' ε ειωσας τας �που ας του, η εν μς α ιαν· και επει η 
έyνώριζε κατά βάθος τ·ην yερf.Ι.ανιχ.ήν, μετέψρασεν εiς αύτήν, χ άpιν 
των Γερμανών, διάφορα έ'ρyα περί ιχνατροφης χαί ήθικ'Ϊ)ς, κχί ίδίως, 
δπερ ε1ναι χαραχ.τΎ1ριστtχό,,, τα τοϋ Φε.νε'λ�νος, &περ μαλλον τόν 
έ'θελyον. 

ΤΗτο μέλος πολλών σοφων έταιριων, μεταξύ δ' αλλων, χ.αί της 
έv Άρp� Άκαδ·ηυ.ίας, ·ί\τις, είς τό διαγώνισμα αύτης του 1831 έστε
φάνωσεν α•�τόν δ · �ν άξιψV1Jf.Ι·όνεuτον ύπόμν-ημα περί του ζη1;ήματος 
αΠοίον είναι τ_ό ιrύσηψ.α τό μαλλον σuμtιbαζόf.Ι.ενον πρός -:άς χνάγ
;,.ας της έ ποχ η, ; J) 

'Από του 1835 μέχρι του 1840 έσύστησεν έv τίj., ίδ(<�> αύτοϋ 
οίχ.ήματι, αbδός de Sevres» είδός τι σχολης δποu iδίδασκε δωρεάν 
τήv Χ"llf.1-είαν, τ·ην φuσικήν, τήν σuγκριταην ιχνατομίαν, τ·ί�ν ιχγρονο
f.Ι·ίαν κλπ. -'Η έπιχείρ·ιισις αϋτη ειvαι οcζία έπαίνων, καθ' όίπαντας 
μεν τούς χρόνους, πρό πάντων ομως είς έποχήv, καθ' Ύ)V εύάριθμοι 
διάνοια� ιχπετόλμων νά. είι;έλθωσιν είς τ·η•ι οδόν ταύτ·ιιν. 

Σταθερώς ένασχολούιι.ενος δπως καταστήσ� έπαγωγά καί έvδια
ψέροντα τά περί ιχν�τροφ'r,ς σuστ·ήματα, έφεϋρε ταύτοχρόνως f.1-εγα
λοφuα τιvα f.Ι,έθοδοv, πρi-,ς το f.Ι,ανθάvειν τ·ηv λc,γιστικην, καί μν-ιιf.Ι.ο• 
νικόν πίνακα της ίι;τορίας της Γαλλία,, Π?σς τόv σκο;όν του νά 
έντuπ&1ν� έν τ� f.Ι,νrψ� τά� χρονολογία; των ιχξιομνηf.Ι.ονεύτων γε
γονότων καί :χναχ.αλύψεων, αtτινες έλά11.πρuναν έκάστ1)ν βασιλείαν. 

Μεταξύ δέ των περί ιχνατροψης χ.αί έ;,.πχιδεύσεως πολuα:ρίθμων 
αύτοϋ έργων, άναφέpοf.Ι.εν τΙΥ. ,έε-iiς: «Σχέδιον προτιχθέv πρός βελτίω
σιν της δ1Jf.Ι.ώδου:; διδ'ασκα.λίιχςί) (1828): <ιΜαθήf.Ι,ατα πρακτιχ.'Ϊ)ς καί 
θει,,ρ-ιιτικ'Ϊ}i; ιχριθf.Ι.ητιχ·iϊς,> κατά τr,•1 μiθοJον του Πεστ,,ι;λόζη, πρός 
zρ'r,σίv των παιδα:γωγων χ.αί των μητέρωv.(1819).«'Εγχειρί,�ιον ίξε
-:άσεωv 8ιά τά περί ίκανότ·ιιτος 8ιπλώιι.ατα ,>. «Λύσεις λογικαί τω-.ι_ 
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άριθμ η τι χ.ων χ.αί γεωv.ετρι;,.ων ζη-; ημάτων ,,.αί 7tpobλ ηfΙ.άτων ))( 1846 ). 
«Κατηχητιχ.ή γpα.μ11.α.τιχ.·n της γαλλιχ.rις γλώσσ·rις» ( 1848). «Πρό
γρα.μ11.α των χ_ρησί11.ων 11.αθημάτων χ �ι.ι-ε.lας, ψυσιχ.'ιiι; άσ,ρονοιι,ίtΧς χ.αί 
ψυσιολογlαςj) απερ έ8ίδασχ.εν έν τ<ϊ> πολυμαθητιχ.<j) .λυχ.είι:-�. Γυμνά
σματα τακ.τιχ.ά των έξε,τάσεων τοϋ Hόte1-de-Ville χ.αί τ'r,ς Sor
bonne» σuνοδε.υόμε.να ύπό εί8ι)Ι.ων γuμνασ11.άτων έπί --:ων όρθογραφι
)1.ών δυσ)Ι.ο'λιων (1849),έ'ργον τά ιι.άλα έχ.τψ.ώμενον χ.ατά την έποχ_ήν 
της έμφανίσεώι; του, )Ι.αί -:-οϋ οποίου έσχάτώς νέαν έ'χ.�οσιν έ"ήργησεν. 

Πρίν ιΗ ο Πνευματι.σ11.ό, χ.αταστ·ί�σ� 8ηι1.ω8ες τό ψευ8ώνυμον 
<c Άλλάν Καρδ'έ)Ι.,>) είχεν ηό'η, ώς βλέπει τιι;, δοξασθη 8ιά τi:Jν παν
τοειδών αύτοϋ έργων, σχ.οπόν πρcτιθέμενος τό νi διαψωτίσ� τά πλήθ11, 
καt να προσΥ .. ολλ+ισr1 αύτ'Χ έτt μciλλον είς τΎ)ν οi.χ.ογένειαν χαl τΎ}ν 
πατρί8α των. 

Περί δέ τό 1855 &11.α έγένετο λόγος περί --:ων έ)Ι.�ηλώσεων των 
πνευμάτων, ο 'Αλ).άν Καρ8έχ. παρε8όθ·rι ά11.έσως είς έπιμόνους παρα
τηρήσεις έπί τοϋ φαινομένου τού-:-ου )Ι.α.i άψωσιώθη χ.υρίως είς τό νά 
πορισθ� έ)Ι. τούτου φιλοσοφι)Ι.ΙΧ σψπεράσ11.ατα. Εύθύς δ'" έξ άρχης 
tιείδεν έν αύτοϊι; τ·r;ν άρχ-rιν των νέων ψuσι)Ι.ων νό11.ων, των δ':επόν
των τάς σχέσεις -;οϋ bρα-:-οϋ χ.αί τοϋ άοράτοu χ.όσ11.ου, χνεγνώρισεν 
έν τ� ένεργείCf τοϋ τελευταίου -:-ούτου μίσ:ν τι�ν δυνά11.εων της φύ
σεως, της οποίας ή γνωσ•ς έ'μελλε νά έί�ιχύσΊJ τό φως έπi π).ηθύο, 
προbλΎJμάτων, άλύ-:-ων τέως νομιζο11.ένων, )Ι.α.ί ένό'Υ)σε την δύνοψ.ιν αύ
της ύπό θρησ)(,εuτικ ήν έ'ποψιν. 

Τά. περί της ύποθέσεως -:-αύ,ης κ.υρι&Jτερα αύτοϋ συγγράμματα: 
εtσί τά. έξης, «Τό βιbλίον των ;,:νεuιι.ά,ωνι) διά. τό φι"λοσοφιχ.όν μέ-
ρος τοϋ οποίου πρώτη έχ.δοσις έψάνη -.ην 18ην Ά πριλίου t 857. «Τό 
bιbλίον των μεσαζόντων» διά. τό πειραματι)Ι.όν )Ι.αί έπιστημονι)Ι.όν
μέρος ( χ.ατά. Ίανουάριον τοϋ 1861 ). <ιΤό Ε:;αγγέλιον )'.ατά. τόν Π νεu
fl·ατισμόν>> διά. τό ήθι)Ι.όν μέρος ()Ι.ατ' Άπρίλιον του 1864).<c'O Ού
ρανός χ.αί δ Άό'ης», οπου δείχ.νυται ή 8ιχ.αιοσύνη χ.αi ψιλανθρωπία 
-:-ou Θεοϋ χ.ατά τόν πνεuματισμόν. (χ.ατ' Αi;γουστον τοϋ 1865). «'Η 
γέννεσις» πραγ11.ατευομένr. περί των θαυμάτων χ.αi των πdοφητειών, 
(χ.iλτά. 'Ιανουάριον τοϋ t 868). ι, 'Επιθεώρησις πνευματιστιχ.ή, » περιο 
δ'ι;ι.όν ψuχολογιχ.ών σποu8ων' άρξάμενον την 1 ΎJν 'Ιανουαρίου 1858. 
'fήν δ'έ 1 'YJV Ά πρι).ίου 1858 έ'θηχ.ε τάς βάσεις της πρώτ·rις -rαχ.τιχ.ώ; 
σίιστηθείσης πνεuματιστιχ.·Ϊ)ς έ ταιρίας, ύπό τό • ονομα «'Εταιρία πα-
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ρι11ιν-η των πνευμχτι11τικων ιrπουδών)), τ"Υ1ζ οποίας 11κοπός είναι ή• 
μελέτ't) καί σπουδή παντός δυνσιι,ι.ένου νά συντελέσ'{) είς T'1JV πρόοδον 
τ'r,ι; νέαι; -:αύτΎΙς ,'Επιστ-ίψ.'t)ς. 'Q Άλλάν Καρδέκ διαμ:χρτύρεται οτι 
ούδέν έ'γραψεν ύπό ":Ύ}ν έπήρειαν ίδεων προχατει),11ιι.μένων η συστ't)
ματιχών, άλλ' έ'χ_ων χ_αρακτηpα ψυχ_ρόν καί γαλήνειον παρετ-nρ'tlι;ε 
τά γεγqνότα, και έκ των παρατΎΙρ·ί�σεών του έξήγαγε τούς διέπονταζ 
αύτά 'νόμους. Πρώτοι; παρέδ'ωκε την θεωρί:χ.ν αύτων και έσχ:ημάτισε 
σύστημα v,εΟοδ�κόν χαί κανονικόν περί αύτων. 

Άποδείξας δ'έ ο-:ι τά γεγονότα, ψευδώς 7αρακτ't)ρισθέντα ώς ύπερ
φυσικά, υπάγονται είς· νόμους, είσήγαγεν αύτά είι; τ·nν τάξιν των φυ
σικών φχινομέ�ων καί χατέστρεψεν ο•�τω τό τελευταίc,ν καταφύγιον 
τoij θαυμασlοv, τό εν των στοιχείων τ·ης 8εισιδαψ,ονίας. 

Κατά: τά πρ<7>τα έ'τ'Ί'}, οτε έγένετο λόγος περί πνευματιστικών 
φαιvομένων, αί έχδηλ&)σεις αύται ύπηρξαν άντικείμενα περιεργείας 
μαλλον ή σπουδαίας ι-ι.ελέτ'flς, τό δέ «Βιbλίον των Πνευμάτων)) πα
ρουσίασε τό πραγμα vπό ολως άλλοίαν έποψιν. Τότε άψγjχαν τάι; 
στρεφομέναι; τραπέζας, αί'τινες ησαν το προανάκρουι;μα, οϋτωι; είπειν, 
καί άψωσι&)θησαν είς σύσ-:-·11ι-ι,α διδασκαλlάς, περιλαι-ι,bανον πάντα 
τά: τήν άνθρωπό-:Ύ}τα ένδιαφέροντα ·προbλήμα-:α. 

'Από ΤΎ}ζ έμψ�νίσεως τοϋ βιbλlου των πνευμάτων χρονολογειται 
η άληθής θψελίωσις τοϋ πνευv,ατισμοϋ, οστιι; έ'ως τότε, κατειχε στοι
χϊϊα μόνον διεσπαρμένα &.νευ συναρμολογήσεως, χαί των οποίων ή 
άξία δi.ν ήδύνατο ύπό πάν-:ων νά iννοηθ�.'Από της στιγ[l-ΎJζ δ' έκεί
ν-11ι;,. ή δι_δασκαλlα έφελκύσασα ,ην προσοχην των σπουδαίων άν
δρων, έλαbε ταχείαν άνάπτυξιν. 'Εντός 8' όλίγων έτων αί ίδέαι 
αύ�ιχι εύρον πο λυαρίθ[J,Ο!Jζ eιασώτας είς ολας τάς' τάξεις τ·ης κοι νω-
νίας χαί είς ολχς τάς χώρας.'Η i.πιτυχία αϋτη, ανευ τινός προηγου
μένο.υ, όφείλεται μi.ν άναμιpιbόλως είς τάς σψπαθείας τάς οποίας 
αί ίδέαι αύται εύρον, ούχ' ηττο� ομως καί είς την σαψήνειαν, ,ητις 
Ήειναι εν των διακρινόντων τά σvγγράμι-ι,ατα τοϋ Άλλαν Καρδi.κ. χα
ρακτηρ ιστικων. 

'Απέχων των ιχψ�ρηv,ένων τύπων τ·η� μεταψιισικγ\ς κατώρθου ώστε 
οί άναγινώσκοντες τά σvγγράιι-ματιi του νά έννοωσιν αύτά άκόπως, 
-ϋπεp είναι ούσιώδης ορος δ'ιά τ·ί�ν διάδοι;ιν μιας ίδ'έας.

Έφ' ολων των άμφισbητοuμένων σΎψ,εlων ή κρίσις του πλήρης. 
,βα{τε{ας λογικής όλιγίστην λχbήν παρέχει πρός άνασκεu·ί)ν, προδια-



θέτει δέ τόν άναγνώστην είς τήν πίστιν. Αί ύλιϊtαί άπο8είξεις τάς 
οποίας ο Πνεuματισι.ι.ός 8ί8ει περί της ύπάρξεως της ψuχ.ης, ϊtαί τ'r;ς 
μελλούσης ζωη, σuντελοvσι τα ι.ι-έγιστα είς τήν χ.αταστροψ·ί�ν των 
ύλrστιχ.ων καί πανθεϊστικών t8εων. Μία 8έ των γονιμωτέρων άρχ.ων 
της 8ι8ασϊtαλίας ταύτης, ητις πηγάζει έχ. των προηγουμένων, είναι 
χ.αί ή πληθύς των ύr.άρξεων, έ•ινοηθεισα μέν ύπό πλήθους φιλοσόφων 
άρχ.αίων τε καί νεωτέρων, έν 8έ ·τοις τελεuταίοις,χρόνοις ύπό τοv 'Ιωάν
νου Ρεϋνάν8οu Καρόλου Φεϋριέ, -:-ov Εύγενίοu Σύη τοϊι· Ά λεξάν8ροu 
Δοuμα, χ.αί άλλων, άλλά 8ιαμείνασα i.ν καταστάσει ,jποθέσεως η ώς 
σύστημα· έν�> ο πνευματισμός, βε�αιών τήν πραγματικ6τητα αύτοϊι·, 
άπο8εικνύει δτι είναι εν των ο.:ισιω8ών προσόντων τ'i)ς άνθρώπότητος. 
Έ;ι, της άρχ.ης 8έ ταύτης άπορρέει ή λύσις πασών των ψαινcμενιχών 
άνωιι,αλιων τ·7Jς ζωης καί δλων των 8ιανοητικ.ών, ·Αθικ.ων καί κοινω
νικών άνισοτήτων, Τοιοuτο-:ρόπως δέ r, α..νθρωπος γινώσκ.ει πόθεν ερ
χ.εται, ποϊι ύπάγει, πρός ποίον σχ.οπόν εύρίσχεται έπί της γ'ίiς και 
8ιατl ύποφέριι. 

Αί έ'μψuτοι ίδέαι, έξηγοϊινται διά των είς προγενεστέρας ύπάρξεις 
άποΚ't'"Ι)θεισων γνώσεων- ή πρόοδος 't'C1·1 λαών καί της άνθρωπότητος, 
δια των άvδρων τ<ϊ>ν παρελθοuσω·� γεννεων, ο�τινες χναζ·Ι)τωσιν, άψοϊι 
προο8εύσωσιν, αί 8έ σuι.ι.πάθειαί ϊtαί άντιπάθειαι; r�ιά των προγενε
στέρων κ.οcλων η χ.αχ.&)ν σχέσεων. Αί σχέσεις οcύται, οc�τινες σuνδ'έοuσι 
τήν μεγάλην άνθρωπίνην οί�.ογένειαν δλων των έποχων, ποcρέχ.οuσιν 
ώς βάσιν τούς α•Jτούς νόμου� τ-7:ς φύσεως, περιπλέον δέ καί ι.ι,ίαν θεω
ρlαν είς τάς ι.ι,εγάλας άρχ.άς -;ης ιχr�ελψότητος, --:-'rις ίσότητος, της 
έλευθερίοcς χ.οcί της παγ:-.οσμίοu dϊλληλεγγύ·Ι)ς. 

1Αντί της άρχ.ης «έκ.τός της Έχ.χ.λησίας 8έν ύπάρχ.ε: σωτηρία»,
·ί\τις 8ιατ-rιρεϊ τήν 8ιαίρεσιν καί 8uσμένειαν 11,ετοcξύ τω•1 θρησκειων, καί
ητις συνετέλεσεν είς τό νά -χ.υθωσιν <τόσοc -α�μοcτα, ο Πνεεματίσμός έ'χ.ει
ώς άξίω11.α «Έκτος της φιλανθρωπία; 8έν ύπάρzει σωτηρία» έν άλ
λαις λέξεσι κηρύττει τήν ένώπιον τοϊι Θεοϊι ίσότητοc με-:αξύ τί;)ν άν: 
θρώπων, τr,ν έπιείκειαν, τ·ί�ν έλευθερίαν της συ·ιειδ'ήσεως καί 't''l)V 
άμοι�αίοcν εύμένειαν. 

«'Αντί της τυιpλης πίστεως,•ί\τις έχμηδενίζει τήν έλεuθερίοcν τής 
σuνει8ήσεω; και της σκέψεως, διδάσκει : «άσάλευτος πίστις είναι 
έμίν.η ·ί\τις 8ύναται νά προσ(;λέπ-� τό λογικόν κατά πρόσωπον κ�.θ' 
ολας τάς ήλικίας της άνθρω-n:ότητος, έκείνη δηλοcr��ί� ητις 8�ναται 
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να συμbιbάζ ηται μιτα του λογικου ποcντοτε. Εi.ς την πίστιν άπαι
-ηίται ιι.ία βάσις, ή 8έ βάσις αϋτη ιΙναι ή έντελης 8ιοcνοια 'Εκείνο:) 
εi.ι; �ον όφείλιι τις να πιστεύ�· 8ια να πιστιύ� 8έ τιζ 8έν άπαιτεί
ται μόνο.� να βλέπ�, άλλα και να έννο�. Ή τυφλη πίστις Jέν εΙνοιι 
πλέον του παρόντος αίωνος, 8ια τουτο, τό 8όγμα χ.υρίωι; τουτο της . 
τυφλης πίστεως, ώθεί σήμερον τούς π).είστους είς την άπιστίαν, έπει8η - · 

θέλει να έπιbσιλληται χ.αί απαιτεί την παρά8οσιν τωy πολvτιμοτέ
ρων 8υνάμεων του ανθρώπου, «του λογικου χ.οιι τοi αυτεξουσίου.» 
(Εύαγγέλιον κατα τόν Πνευματισμόν). >> 

'Επί τέλους, ο Άλλαν Καρδέϊι., έpγά�ης άχ.αταπόνητοι;, πρώτος 
8έ χ.αι τiλευτα'ιος πάντοτε εi.ς τό εργον, ύπέχ.υψεν εi.ς τόν χ.οινόν νό
μον τ'r}ς φύσεως, παραδούς τό πνευιι.α τ-ί�ν 31ην Μαρτίου 1869, 
χ.αθ' ον χρόνον ήτο.ιμάζετο ν' άλλάξ� οιχ.ημα, ενεχα των οσ11μέραι 
αυξανομένων αύτοv εργασtων. Περί τω.ν πολλών εργων του, άηνα 
ησαν έν τ<j') τελειουσΟαι "fJ άνέμενον τόν άρμό8ιον καιρόν τγ,ς έχ8όσεωι; 
αυτών θα έπανέλθωμεν &λλοτε, οπωι; άπο8είξωμεν ετι μαλλον τ-ί�ν 
έντασιv χ.cιί τ·r,v δύναμιν των σχ.έψεωv αύτου. Άπέθανε δ' έργαζόμε
νος, οπως εζησεν. 'Από πολλών ·Μη έτων έπασχεν έχ. χ.αρ8ιακου 
νοσήματο,, οπερ μόνον 8ιά 8ιαινοήτιχ.ηι; άναπαύσεως χ.αι σ�,ψατικης 
τινος έργασίαι; ήδύνατο να χ.ατα:πολεμηθ�. Άλλ' αφωσιωιι.ένως ϋλω,; 

· ιi.ς τό έργον ο Άλλαν Καρ8έχ., άπεποιείτο παν ο,τι ή�ύνατο ν' άπορ
ροφήσ\i και μίαν μόνην των πολυτίμων αύτου στιγιι,ι';)ν, πρός βλά
bην των προσψιλων άσχολιων του. Και εi.ς αυτόν 8έ, ώς χ.αι είς
πάντας τούς πολύ άφωσιωιι,ένους, έφαρv.όζεται -� παροιμία «ή λάμα
έφαγε την θήχ.·11ν». Διότι, καίτοι τό σωμοc του έξησθένει, οσ'Υ)μέραι,
τό πνευμα του χ.αθιστάv.ενον ζω-r,ρότερον, ένεργητικ.ώτερον χ.αι μοίλ
λον γόνιμον, έπεξέτεινε χ.αθ' έχ.άστην έπι πλέον τόν κύ;ι.λον των ένερ
γειων του. Όθεν εi.ς τον &νισον τουτον άγωνα ή ϋλη 8έν ή8ύνατο
αi.ωνίως ν' άνθίσταται ύπέχ.υψεv- ή χ.αρ8ιαχ.η άρτ11ρία 8ιερροcγη, χ.αί
ο Άλ),άν Καρ8έχ επεσε χ.εραυνόπλη;,.τος. Καί, Ωλειψε f.Ι,έν είς &ν
θρωπος έχ. της γrις, άΗ' εν μέ.γα ονομα χατελά.μbανε θέσιν μεταξύ
τω, έν8οξοτήτων του αi.ωνΌ; τούτου, χ.αί tv μέγα καί ύψηλόν πνευμα.
έπανήρχ ε το εi.ς τό &πειρον, ο που πάντες οί παρηγορ'Υ!θέ ν.τες χ.αί φω
τισθέντες ύπ' αυτοϋ έπεpίμενον όινυπιψόvως τ-ί�ν &φιξίν -rου. ·

«Ό θά.νατος, Ωεγεν iσχοcτως άχ.όμη, ο θοcνοcτος ένέσκηψε · ψοbε
ρός εi.ς τάς τοcξεις των έv86ξων άνδ ρων ! .... Tίvoc &ραγε θά έπΩθ� 
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-νυν ν' άπελευθεpώσ"{} ;» Άπ'rιλθε ιΗ μετα τόσους άλλους, οπως άνα -
'bαπτισθείς εiς το άπειρον, είς τό άπειρον ζη'tήσ� νέrχ στοιχεία πρός
άναγέννησιν του 'JΠΟ μιας ά&ιακ.όπου έργατικ.ης ζωης ψθαpέντος όρ
-γ«νισιι.οϋ «ύτοu. 'Ανεχώρησε μετ' έκ.είνων οfτινες i'σοντα1., οί φάρος
της νέας άναγεννΜεως, οπως έπανελθων μετ' όλίγον μετ' rχ�των,
.έξακ.ολουθήσ"{} κ.αί άποτελειώσ'{) το i'ργον τό οποίον ένεπιστεύθη είς
_χ είpας άψωσιωμένας.

Τίς έξ ήμων, χωρίς να όνιι&ισθ� ώς οίηιι.ατίας, ·,,θελε &υνηθη
να κ.αvχ ηθf, οτι κ.ατέχ. ει τό 11.εθο&ικ.όν καί &ιοργανωτικ.όν πνεϋμα,
J'ι' ού &ιαλάμπουσιν ολα τα i'ργα τοv &ι&ασκ.άλου; Μόνη ή &ια
νοητικ.,ή αύτοϋ ίσχύς ·Μύνα-ι:ο νά συγκεντρώσ"{} τόσον &ιάψορον ϋλην,
νά την λειάν� κ.αι να την &ιαπλάσ·{), οπως τήν &ιαχύσ'{) κατόπιν
ώς &ρόσον εύεργετικ.ην είι,; τάς ψvχάς, τάς ποθούσας να την γνωρίσουν
.καί τήν &.γαπήσουν.

'Οξύνους, σύντομος καί έμbριθής ών,_έγνώριζε να γlνηται άρε

ι
στός κ.αί κ.αταληπτός είς γλώσσαν ιiπλην και ύψ·Ι)λην έν ταύτ<ϊ>,
άπέχων έπίσης του οίκ.ογενειακ.οϋ ϋιpους οσον καί T&)V μεταψυσικ.ων
άσαψειων.

Καίτοι .tέ αί έργασίαι του άκ.αταπαύστως ηυξανον ενεκ.α της
καθ' έκάστην αύξήσεως των σχέσεών του κ.αί των άκαταπαύστων
άνακαλύψεων τοϋ Πνιυματισμοϋ, συν"{}σθάνθη τήν άνάγκ.ην τοϋ να
προσεταιρισθ'f) &ιανοίας τινάς, ώς βοηθούς, προπαρασκ.ευοcζων ταυτο
χρόνως τόν νέον όpγανισμόν της &ι&ασκ.αλίας καί των i'ργων του,
οτε μας άιp'ίiκεν οπως μεταb� είς κόσμον καλλίτερον, λάb"{} τήν άμοι
{:;ήν της έκ.πληρωθείσης άποστολης του κ.αί συλλέξ'{) τά στοιχ.εϊα νέου
lργοv, οπερ, έπανελθών, θsλει έκ.πληρώσει αύθις μετ' ά:ψοσιώσεως κ.αί
�υσlας.

Ό ανθρωπος &έν ύπάρχει πλέον, άλλ' ή ψυχ.ή του θέλει &ιαμένει 
μεταξύ ήμω'Ι' είναι προστάτης βέbαιος· εν ψως έπί πλέον, και έργά
της ά�ί.ατάbλητος &ι' ού αί φάλαγγες τοϋ άυλου κ.όσιι.ου ηυξησα'Ι' 
οπως 8' έπί της γης, θά &ύναται κ.αί έκ.είθεν νά έμπνέ"{} κ.αταλλ-ί�
λους σψbουλάς· θέλει μετριάζει τόν πρόωρον ζηλον των ένθέρμων 
όπα&ων, βοηθεΊ &έ τούς είλικρινεϊς καί άψιλοκ.ερ&εϊς, και ύποστηρίζει 
τούς &ειλοϊις. Βλέπει 8έ καί γινώσκει σ-ί�μερον παν ο,τι προέbλεπε 
σχ. εJ όν πρίν. Πλ ήν τώρα &έν ύπόκ.ειτ11.ι πλέον οϋ-τε είς άbεbαιότητας 
·ου-τε είς έξοcσθενήσεις· θέλει &έ 11.ε-ταιtί?ει κ.αί είς ήμiχς τήν_ πεποίθη-
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./ σίν του, παρέχων φηλαφητάς: άπο8'είξεις: περί του σκοποϋ. καί 8ει
χνύων ήιι.ιν την ο8'όν 8ιά "t"YJ, σαφοuι; κοιί άκpιbοί.ς έκείνης γλώσσης:,
του, ηηι; έναπέλιπε τύπον είς τά της φιλολογίας χρονικά.

l 

Ό α11θρωπος 8'έν ύπάρχει πλέον, το έπα11αλοιιι.bάνομε,, άλλϊ, Άλ
λά11 Κοιρ8'έκ εlναι άθάνατος· καί ή μν·iψ.η του, τά έ'ργα του και τό.
πνεϋιι.ά του θά ηναι π-άντοτε ιι,ετ' έ'κείνων, οϊτινες θέλουσι κρατεί στε
ρεως: καί ύψηλά τη11 σημοιίαν τ·11ν οποίαν έγίνωσκε πάνττε νά καθιστ�
σιbαστήν.

Ίς:χ.υρά προσωπικότης:, συνέστησε το έργον- ητο ο ο8'ηγός καί τό.
φως πά11τωΨ τοu λοιποt τό έ'ργο11 θά κατέχ.ϊ) την θέσιν τοu προσώπου.
Δέν θά προσκολλαται τιι; πλέον είς τον Άλλάν Καρ8'έκ, άλλ' είς τόν-
π11ευμαησμόν, τοιοϋτον ον αύτος: τον συνέστησε, καί 8'ιά τω11 κατ'
έμπνευσι11 αύτοu συμ�ουλων _ήμεϊς θέλψε11 7:ροχωρήσει μέ �'ΥΙ/.Ι·οι στα
θερό11 προς τάς ε•;τυχ είς φάσιις: τάς: ύποσχ εθείσας: 8'ιά ΤΎ)\Ι άνθρώπι11οv
άνοιγέ νν-ησίν.

'Επί της σήμαίας του είχε χ.εχαραγμέ11ας: τ.χς λέξεις ιι.'Εργασία,.
άλλη λεγγύη, άνεκτικότής». ''Ας ε'ίμεθα 'λοι.πό11 και ήμείς ώι; έκεi11ος,
άκούραστοι χαί κατά τάς εύχάς του άνεχηκοί καί άλληλέγγυοι,
χ.αί έ'καστος α.ς προσπαθ� νά πράττ"{) τό καθ'rικόν -rου, τιθέιι.ενος.
κοιτά μέρο� παν ζ·ήτημα προσωπικόν,· �να συντελέσ"{) είς -ro γενικόν-:
καλόν.

Δέν θα ή8'υνάμεθα να είσέλθωμεν υπο εύνοί:�tωτέρους ο\ωνούς είς:.
την ·νέαν φάσι11 ητις γ\8η ·ί\ρξατο 8ιά τό11 πνειψ.ατισμόν, είμη γνω
στοποιοuντες είς: -rου; άναγνώστας, έν βραχεί σκ.ιοιγραφήματι, τίς.
ύπηρξε καθ' αποι11τοι οιύτοu τόν βίον ο ά8'ιάφθορος καί σεbαστος: άνήρ,
ο εύφυης: κοιί γόνιμσς σοφό�, τοu οποίου ή μν-ήιι.η θέλει ιι,εταbιbασθ?ι,.
είς: τούς μέλλο11τοις αίω11οις:, περιbαλλομένη ύπό της άΥ.τινοbόλου αι-·
γλ ης των εύεργετων της ά11θρωπότητος,

(Κ ατ<1l μετάψρασιν έχ τοϋ γαλλιχοϋ ύπο Δ. Κ.) 

-·-
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το ΧΑΡΤΟΠΑΙΓΝΙΟΝ 

ΤΟ ΝΕ0Ν ΑΡΘΡΟΝ ΤΩΝ «ΚΑΙΡΩΝ» 

Δύο όλέθρια ποcθη παρασύρουσιν ίσχυρως τον ανθρωπον, έξωθοϋντα 
«ύτόν μοιραίως προς την ήθικην έξαχρείωσιν χ.αί τήν άπώλειαν, το 
-προς τάς γυναίκας έμj.,.ανές καί τό παθος των τυχ.ηρων παιγνιδίων. Οί
νέοι ίδίως όίνθρωποι, οί δεσποζόι-ι.ενοι ύπό των αίσθήσεων χ.αί τοϋ πό
·fJov των σωματιχ.ών -i)δον�ν, γοητεύονται φύσει ύπό των ίσχ.vρων συγ
κινήσεων καί γίνοντοcι δίά της έ'ξεως η των ψυσικ�ν άπολαύσεων έλάσ
·σονες παθών. Έντεϋθεν π·ΙJγάζουσι τά καταστρεπτικά αύτων έλαττώ
,ματιχ, άνοίγεται δέ προ των ;;οδων αύ-:ων ή άβvσος της άπωλείας.

Δύο χ.αταχθόνιοι δαίμονες -όδηγοϋιην ίσχυρως προς -:ην οδόν τ·ί\ς 
.καχ.ίας τοu, νέους άνθρώπους, ύπούλwς φέροντες θελχ.τικ'ίiς ήδον'ίiς προ
-σωπείον, αί γυναίκεlί Κ.ΙΧΙ το χαρτοπαίγνιον. 'Αλλά την μεν προς τάς 
1vναίκας άκατασχετον ροπ·rιν κολάζει η μαλλον έξαλείφει ό χρόνος, 
ηβην χ.αι νεό-rητα έξα φανίζων, τό δέ πάθος τοϋ χ αρτοπαιγνίοv ένι
·σχ ύει διά τοϋ χρόνου ·h άχαλίνωτος έξις, δήμιουργοϋσα την έκ τ'ίi;
.άργίας πενίαν, των ήθων '1 .. /jV φαυλότητα και των οίχογενειών την- κα
κοδαιμονίαν. Ό χ.αρτοπαίχ:της φθείρει τό βαλοcντίον χ.αί τήν ύγείαν,
Jιοcψθείρεται έν τ� άργίqc: καί τ� έι-ι.παθείqc , έξωθείτοcι πρός το εγχλη
μα, τον δόλον χ.αi την αίσχροκέρδειαν, άποβαίνει δέ βαθμηδόν χαχός
--πολίτης, έλοεινός ίδιώτης, bλi.θριος πατηρ κα:ί σύζυγος. Είς το ποίθος
-8έ τοϋ χ α:ρτοπα:ιγνίου έξωθοvνται εύz ερως οί νέοι άνθρωποι, εύρίσκ.ον -
τες πρόχειρα: χ.αί έλεύθεροc χ α:ρτοπα:ικ.τεία:.

Τούτων έ'νεχα: ά:ποcντων οί νόμοι πα:νταχ οϋ τιμωροϋσι τήν χ. αρτο
παιξίαν, α:ί δε κυβεeνήσεις αύστηρως άπαγορεύουσι τγ,ν δια:τrψl)σιν
:χ αρτοπαικ.τίων- χα:ί άι-ι.ειλίχτως χα:τ_α:διώχουσιν α:ύτά, έν πα:ραβύστ<ι>
ύπάρχοντα, διά τών άστυνομιων. Ούδαμοϋ τr:ς Εύρώπ·ι,; άνέχοντα:ι

' fl � δ , \ - , ' ' � Ι ·τ·Ι)ν υπιχρ-.ιν ηι-ι.οσιων και φανερων χα:ρτοπα:ικτιωΊ, κιχι τα: υπα:ρχοντα 
,έ.ν πα:ρα:βύστ<ι> τιμωροϋι;ιν, άνα:χα:λυπτόμενα: δι' έπιμόνων έρευνων, 
:χα:τ' έξα:ίρεσιν δε ι-ι.όνον έν Έλλiδι, ίδίως δε έν Πει

1
αιεί χα:ί έν Άθή
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'/ ναις βλέπει τις τό έπονείδιστον του-rο θ.iαμα. άστυνομίαν ού f.Ι,όνον άνε
χομένην άλλά και πολυτρόπως περιθ,Ηπουσαν πρός' αi.σχ.ροκέpδεια.ν 
τά λ "{Ισrρtκά διαφθ:,ρεiα -:-ων χ αρτοπαικτείων τά οποία άί'.έτρως έπλη
θύνθησαν, έ'νεκεν τ'Ϊ}ς άστυνομιχ.'Ϊ}ς πpοστοcσίας. 'Υπάρχει έν Εύρώη1 
άστεΊόν τι και κιχκόηθε, κρατίδιον, τό Μονακόν, άποτελούιι.ενον έχ. 
τριάκοντα μόλις χ ιλ. ψυχ ων. Του κρατιδίου τούτου .ο έλεεινός ,ήγε
f.Ι·ονίσχ.ος έστρεξε τ·r,ν ιδρυσιν ,μεγάλου χ.αταστήματος · τυχ·fJρων παι
γνιδlων, ένιΊ> πλ'ΪJ�ος συνερχομένων δυστυχών χ_άνουσι την έαυτών r.ε
ριουσ[ιχν. Αί αύτοχ.τονίοcι εi.σί έχ.εi πολυπληθείς χ.οcι τό σχ.Cϊίνδοc,λον 
συνταρeϊίσσει την Ε•jρώπην ολόχ.ληρον. αί δέ χ.'tιβεpνήσεις σχ.έπτονται 
σοbαpως πως νά καταργήσωσι τό έν Μοναχ.ίi> χαρτοπαιχ.τεϊον. Άλλ' 
οπως δήποτε, b έλεεινός ήγεμών του Μοναχ.ου άπολαμβάνει οcπό του 
χαρτοπαικτείου έτη5ίαν χορηγίαν ένός καί ήιι,ίσεως έχ.ατομιι.υρίο:J 
Jραχμων, τό δέ χ.ριχτί8ιον του Μοναχ.οu έτησίαν πpόσοδον 14 έχα

. τομι-ι.υρίων. Άψου λοιπ6ν ή έλληνιχη Κυβέpνη,σις άνέχεται νά βλέπ"{Ι 
μεταβαλλομένας ε:ς Μονα;,.όν τάς Άθ·ήνοcς ύπο την άναίσχ_υτον αi.
γίδοc της άστυνομίας, εtνε τ� άληΟείqι; γελοιον νά έπιδεικνύ� σεμνο
τυψίαν χ.αι νά ιι-·n δέχεται προτάσεις γενψένας αύτ� πpός �8ρυσιν χαρ
τοπαιχ.τείου κοcτά τό πρότυπο·� τοϋ Μονακου. Άντι νά κ.ερδοcίνωσιν 
οί διευθυνται των λεσχών χ.αι της ρολίνας, ας χ.ερδαίν"{Ι άπό τοϋ αϊσ
Χ. ους χ.αί τοϋ ονείδους αύτοϋ τό πρότυπον [1ασίλειον ! 

Άλλ' ομως ή είρωνία δέν χωρεί οπου έπικρατεϊ ή άγανάχ.τησις. 
Συνεχ..ντρώσαιι.εν έν 'Αθήναις τόν στρατόν χαί την f.Ι,αθητιωσαν νεο
λαίαν τ.ης έλευθέpας χ.οcί δούλης 'Ελλάδος, οπως κατrχστήσωιι.εν δu
στυχ εις, διεψθαρι-ι.ένους χ.οcι μεστούς χ.αχ.ιών όλεθρίω, μαθητάς ι,.αί 
στρατιι:)τας, τούς συγχεντρουντας τά έθνιχά ονειρα και τάς έλπίδας 
του Έλληνισιι,ου. Όπως δέ έπαu�ήσωιι.εν τό γόητρον χ.αί την πλά
νην των χαρτοπαιχτείων, μεταβάλλομεν τοcυτα είς λέσχας στιλβού
σ'ας χ.αί πολυτελείς, είς φδεϊα και θέατρα είς ναού; ίεροδούλων, αt
τινες έχμαυλίζοuσι τούς νέους είς άχολασίοcν. Δύναται ΙΧpοc γε ύπό 
�ό κράτος παρομοίας καταστάσεως νά διοcηψt1θ� έν Έλ λοcδι ή ί>Ολι
τικΎ) έλευθερία, ή βχσιζοιι.ένη έπί της οcίδους χ.αί των 8·/Jf.1-οσίων ήθων ; 
Διατί τούλάχ ιστον άψοϋ άνέχ εσθε τοσαυτα μέσα χαχ.οηθείας και ήθι
χ.-ϊiς έξαχρειώσεως δέν διώκετε έντεϋθεν τόν στρατόν Χ!Χι το Πανε
ιπιστήμιον ; 

( Άδιοcσειστον έ'χψεν πεποlθησιν οτι Ο, Χ.· πρόεδρος της χ.υβερνήσεω� 
\ 
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άν-t1ρ ομολογουμένως χρηστός χαί φιλόπατρις, θά Αέσ'{Ι τέ�ιι-α είς την 
κατάστασιν ταύτην, χ.λείων 8ιά -παντός τά χαρτοπQ:tχτε'ίχ, CΧΠ',, χ

Οαίρων δi. 't"Ύ)V άστvνομιχ.ην ά:ρχ:nν τω� ά:στvνψικών όργάν&,, Ζ 

όποια ά:ναψ11tν8όν σvνεταtρίζονται μετιi τών χαρτοπαιχ.των, λ . · ι 
νοντα πόrτουι: (!) χαί περιθάλποντα πολvτρόπως 'τά: χ αρτοπχιγ. ·, 
Ό Είσαγγε"λεύς, ώς πιστεύομεν, θά πράξ'{Ι γενναίως τό χαθ'7)χόν - . J 

καί 9ά χ.ατα8ιώξ'!) ποινιχως ού μόνον τούς 8ιευθvντά:ς των Χ. αρτο
παιχτείων. άλλιi χαί τιi οργανα της άστvνομιχ·nς άρχ ης, οσα άπο-
8ειχθωσι προστάται τούτων έπί z.ργ�μασινJ1 

'Εκ της «Ακροπόλεως» της 6 Μαρτίου 1891 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΣΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ Μ' ΕΝΑ ... ΟΝΕΙΡΟΝ 

Ή σκηνή έν 'Αμερικ �. 
Ή Γχραίϊς Μποϋσελ, μεσόκοπος κυρία, ζώσα στεναΧωρημένα έν 

τ� Πολιτείqc της νέας 'Υόρκης ιι,ετέβ·11 έσχάτως είς Νιούπορτ, παρχ 
τ<j> 8ιΥ.ηγόρ<ι> χ., Πάηερσων χ.αί τοϋ διηyήθηχ.ε τήν έξης ίστορίαν: 

«Είνε, είπεν, ·ί� χ/ιρα τοϋ Δζόν Μπουσσελ, ο οποίος ύπηρέτησεν 
είς τόν Άιι.εριχ.ανιχ.όν πόλεμον χ.αί έλαβε τ·ην άπόταξίν του f'·i. τον 
βαθμ�ν ταγιι,ατάρχου. Είχε νψ.ψευθη τ<ι> 1867. ,κείν�ς 8i. άτ.έθα
νεν &χληρος τ<'i'J 1889. Πρό τινων Ύψ.ερων ε'ίδ'εν έν όνείρ<ι> τον &ν8ριχ 
της οστις τήν ένηγχαλίσθη χαί της είπε αύτά : Γχ.ραiϊς, είσαι πτω
·ι_ή, άλλιi πρέπει νά γίν-11ς π'λουσία. Είς τό Πορτ Ρίτσμονδ είναι ενα
μεγάλο κ.τημα τό οποίον σοϋ άνήχει· ητο 8ικό ιι,ου έψ' οσον έ'ζων,
ά'λ'λά ποτέ δ'έν σου είπα τίποτε. Είχα σκοπόν νά σου τό άψήσω πρίν
άποθάνω, ά'λλ' &ψησα τον κόσμον αi.ψνι8ίως χαί δi.ν τό κατώρθωσο:».
Άφοϋ μου είπε ιχύτά, τον έ'χrχ.σα άπ' έμπρός ιι,ου χ' έξύπνισα.

Ό διχηγορος έννοείται οτι ·i1ρν+,θ·11 να χιν-rισ'{Ι ά.γωγ·nν έπί τ·� 
βάσει ένός ... όνείρου, χαί ·n χακψοιρα ή χ·rιρα έπανηλθε ιι,ε'λαγχο
λικ·r: είς τιi 'ί8ια ά'λ'λά μετ' όλίγας ήμέρας βλέπει πάλιν χαθ' Cπνους 
τον &ν8ρα τ·11ς, οστις την φοράν αύτήν 1ψοέ�η .ίς 'λεπτομερείας περι
γράψας άχριβολογ-rψ.ένως τό περί ou ο 'λόγος κτ'7Jv,α. 
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,,,./ Ή χ·ήρα τρέχ_ιι είς τόν 8ικ'r)γόρον, ό 8'ιχ.ηόρος τρέχ.ει είς τc χ.τη• 
μα, τό χ.τημ� εύρίσχ.εται άπαρά;λλαχ.τα ώ; χ.ατ' οναρ περιεγρά;φ'rJ, ή 
έγγραφή το1ι ητο έπ' όνόματι του ταγματάpχόu Μπουσσε'λ, τό ένέ11.ετο 
8'έ θετΎJ χ.όρ'rJ του ά8'ελψοϋ του, ώς ή μόν-1) γνωστή έ'mς τότε κ.λ'r)ρο
νόμος, ή άγωγΎJ έγεινεν χ.αί ή χ.ήρα έγχ.ατεστάθη είς τό χ.τηι-ι,α χά;ρις 

εί.ζ Εν ... Ονειρον. 

Έχ της «Άχpοπόλεως» τη, 3 Μαρτίου t89t. 

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ 

Κόpιε Σuντάχτα, της « !ΑχρGπόλεως ». 
'Ε � ' , ' , ' , λ Π - , λ , • " ,, πειrιη το υπο ·τον τιτ ον:« ως γινεσαι π ουσιος μ ενα ονει-

ρον>> περίεργον 8ιά του χ.θεσινοϋ φύλλου περαίνετε 8'ιά της ξ·fJρiiς. 
χρονογραφιχ.'iJς μόνον φρά;σεως : και ή χ-ήρα έγκατεστά-Ιtη εlι;; το κττιμα 
χάρις; εlι;; εν 5νειρον», έπιτρέψατέ fΙ,Οι νά προσθέσω καγω, ;JΠΟ �'λλ'r)ν 
παρά τ't]ν χ.ρονογραφιχ.Ύ)ν έ'ποψιν, τά έξ 'Ϊ)ς όλίγα. : 

Περί των όνείρων έγίνωσχ.ον οί ά?χ αιότεροι πλείονα των νεωτέ
ρων σοφών, πειρώιι,ενοι μιχλισ-:-α νικ έπωιpελωνται έξ αύτων. Οί ίερε'ις 
έχ. των έν τοίς να!)Ϊς όνείρων των άσθενων ώ8'ηγοuντο πολλάκις είς τΎ)ν 
θερχπείαν των νόσων. Οί έν 8'ειναίς περισ�ά;σεσι 8'ιατε'λοuντες σuνεβοu
λεύοντο χ.αί τά 'ί8'ια αύτων ονειρα, χ.ατά τό : νvκτι φωνfΊ νvκτι βοv-
λ·fΊ ... έν τίj> βίφ του Θεμιστοκλέους. 

Περί των όνείρων άνεγράψαμεν καί ήμείς, έν τίj> β' φύλλ. του 
«Νέου Πυθαγόρου», μίαν σποu8'αίαν θεωpία� του σοφου πνευματο'λό
γου χ.. Eriksen, θχ έπανiλθωμεν 8'έ χαί πάλιν είς τό ζήτ'r)μα προ
σεχώς, έπισυνάπτοντες καί πολλάς μαρτυρίας, έπιβεβαιούσας τό οτι 
έν τοίς όνείpοις έπισυμβαίνοuσι φuσιολογικαί έπενέργειαι διά του άεί
ποτε έγρηγοpότος πνεύματος του χ.οιμωμένου, 8ιήκοuσαι πολλά;κις είς 
άποχ.α 'λ ύψεις έκπλ ηχ.τιχ.άς. 

'Επί τ� περιστάσει ταύτ� και έπει�η τό ζ:ήτημα τυγχάνει μεγά
λ'r)ς σπου8'αιότ'r)τος, παραχ.αλω πάtτα άναγνώστ'r)ν το� ,:.αρόντος άρ-

. .  , 
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· θρι.tίου γ,ινώσχ.οντQ. θετικά χαί έπαλ·Ι)θεύσαντα ονειρα ώς καί πίiν έ'τε
ρον γεγονός,άψορων είξ άλλα φ�ινό/J.εν:χ--:-η;όπτασί:χς τ'l:ς π�r,αισθ+.σεως
κλr..-νά μοι διακοιν?� τά τοιαuτα, �να χαταχ_ωρίζωνται έν τ<ϊι ((Νέ<μ
Πυθ:r.γόρο,c» tεϊτε μετά της ύπογραφης των έπιστελλόντων εϊτε καί
άνευ αύτης, άν προτιμώσι ":οuτο ), -:.ρός πλείονχ διασάφησιν χαί πL
στωσίν των τοιούτων φαινο11.ένων, άτινσι: οί δοχησίσοφοι οί·Ι)ματίαι, μή
t\ , • 'ξ , . δ' t\ ,, ', • λ , συναμενοι να .ε ηγησωσιν, απο ωουσιν απαντα εις οΊειροπο "Ι)ματα,
είς παραισθ11σεις χαί δέν γνωρίζω τί άλλο των άσθενων δ·7,θεν πνευ
μάτων, των προληπτιχών, των δεισιδαιμόνων.

'Αθήνησι -t Μαρτίου 189{. 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ ( 1)

Ό ύπίρτατος νόμος του χοσμοu είναι ή διηνεχ.ής πρόοδος, ή άνύ
ψωσις των ο,ντων πρό; τόν Θεόν, έστίαν τ·ης τελει6τ-ητο;. 'Από του 
βάθοuς της άb·�σσοu, άπό των άποτελεσμάτων χαί στοιχειωδεστάτων 
μορψων της ζωης, ·διi πολυπλ·Ι)θων μεταμορφώσεων προσπελάζο/J.εν 
πρός τό Θείον. 'Εν τ<ϊι βάθει iχάστης ψυχ η; καταηθειμένον τυγ
χάνει τό σπiρμα ολων των δuνα/J.εων ·r.μων, είς ·r.μας δ' έναπόχειται 
νά έκχ.ολάψωμεν αύτάς διά των άγώνων, διά της πάλης. 'Υπ' α•'-1-
την τήν ίποψιν θεωρουμένου του πράγματος, ή πρόοδός ήμων, ή 
έπίτεuξις τ"7,ς μελλούσης εύδαιμονίας, ήμέτερο� εργον έ'σται, ούχί 
δέ τ-rις χάριτος. Ή διχαιοσύν-1) άχτινοbολεί έψ" χπαντος του κόσ
μου· αν δ' απαντες άγωνισθωμεν χαί έγχαρτερ·ήσωμιν, άπαντε� θ:χ 
σωθωμεν. 

'Υπ' αύτήν ΤΊ)ν έποψιν άποκα_λύπτεται ώσαύτως ίντάϋθα κ.:χί έν 
ολ<ι> τ<ϊι (J,εγαλεί<ι> τό έργον της όδύνης, ή συνδρομή αύτης προς ":Ί)ν 
πρόοδον των οντων. ΈΚ:α;;τη σφαίρα, έν τ<ϊ> διαστήματι χ.,�λιομένη, 
είναι εύρύ έργοσ-.άσιον, έ'νθα ή πνευματιχ.·η ούσία διηνεχ.ως κ.ατερ-

(t) 'Απόσπασμα έχ τοu σuγγράματος τοu Leon Denys ύπο τον τίτλον «Διατί
ή ζωή;, μιταψρασθέντος ύπο τοίί έν Βραίλqι εύπαιδεύτοu χ. Δ Σ .. 
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γάζεται. 'Ως εν άκατέργαστον [J,έταιλλον, υπο τ·�ν �-p�σιν ::-ov πυρός 
καί τοv uδατοι;, μεταbάλλεται όλίγον χ.ατ' ,όλίγον είι; κχθαρ;ν μέ
ταλλον, οuτω καί ή ψυχή τοv άνύρώποv, ύπό τήν βαρεϊα..ν. σψύpαν 
της θλίψεως, με-.αbάλλεται, ένδvνχμοvται. Διά -των δοκιμασιών άνα
πτύσσονται οί μεγαίλοι χαρακτηpει;. Ή θλίψις είναι ή ύπιρτά-rη άπο
χ.άθχρσις, ή κάμινοι;, ένθα τ-hκονται ολαr; τχ �υ,;αίνοντα ήι-ι,ιϊίς άκά
θαρτα στοιχεία: ή ύπεροψία, ο έγωϊσι-ι,ός, ή ολιγωρία. Είναι τό _μόνον 
σχολείον, ένθα 8ιϋλίζοντχι αi ιύαΊσθ·11σlαι· μανθάνει τις τήν εύσπλαγ
χνlαν, τΎJν στωϊκήν χπάθειαν. Δί ·r,δοναί, προσκολλώσαι ήμιϊίς πρός 
τήν uλην, βρα8ύνουσι τήν άνiιψωσιν ήμών, ένίίJ ή έγκ.αρτέρ-rισις, ή 
αύταπάpν-rισις, άπαλλαcττοvσαι ήμiiι; τοu πvκνοv γη(νοu στρώμα.τος, 
μας προπαpχσκεuάζου�ι 8ιά νέους σταθμούς, 8ι' άνωτέραν άνύψωσιν. 
Ή ψυχή, διϋλισθεϊσα, έξαγνισθείσα 8ιά των 3οκιμασιών, Οεατοc.ι τήν 
8ιακ.οπήν τών ό8vν-rιpών μετενσαρκώσεων αι�τi)ς. Έγκαr;ταλείπει τάι; 
ίιλικάι; σψαίραι;, άνυψοvται έπί τ·ίiι; μεγαλοπρεποv:; χ.λίμακοι; των μα
καρίων κόσμων, διοcτρέχει τό άπέραντον πεδίον των διαστ-rιμάτω·ι 
καί των αίώνων. 'Δ νά πα.σαν νίκ.ην των παθών της, άνά παν πpόι; 
-:-ά έμπpός β'iJμα, βλέπει 't'ΟΙJς ορίζονται; αι�της έπειi.τεινομένουι;, τόν 

( κύκλον της ένεργείας τ-rιι; έπαuξόμενον- διακρίνει έπί πλέον καί πλέι:ιν 
τήν μεγάλ-rιν άρμονίαν των νόμων καί -rών πρ«γ[J.άτων, συμμετέχει 8' 
αύτi)ς χ.ατά τρόπον έπί μοιλλον 8ραστικόν. Τ6τε ο χρόνοι; δέν yπάρ
χ ει δι' αύτ+,ν- οί αίωνες διέ.ρχ. r;νται ώσεί δ εvτερόλεπτα. Ή νωμένη 
πρός τάι; άδε'λφάς τη:;, τrχ:; συνόδους έν τ<ϊ� cr.ίωνl<J> ταξειδί�),· έξιχκ.ο
λουθεί τήν 8ιcr.νογ1ηκτ,ν' κοc.ί ήθικ·,,ν άνίιψωσίν της έν [J,έσ� άείποτε 
έπαvξανομέν<J>. 

'Εκ των παρατηρ·ήσεων λοιπόν καί των έρεuνών μας έξάγεται 
εΙς μέγας νόμr;ς: ή πλr,θuι; τί])ν ψυχικών ύπάρξεων, Έζήσαμεν πρό 
της γεννήσεω; ή[J,ών, θά ζήσωμεν καί 11,ετά θάνατον. Αύτός ο νόμοι; 
παρέχει τήνκλεϊδα των ,έως χλύτων Π?Οbλη;1.άτων.Μόνον ή κλείς αuτη 

'έξηγεϊ τήν άνισ6τ-rιτα των έν τr, κοινωνίq: ταξεων, των χαρισμάτων, 
τήν άπειρον 8ιαψο?άν,τών χα.?αχ.τ+.ρων. wΕγνωμεν ΎJ γνωσόιιεΟα άλ
ληλοδιχδόχ.ως ολας τάς φάσεις- της γηίνοu ζωης· θά διέλθωμεν δι' 
ολω� αύτών των ψχσεων. 'Εν τίίJ τ.αρελfJόντι ·rψ,εθα. ώς οί &ηιοι, oi 
κατοικ.οvντε:; τάς χ.αθuστερο.:Jσχς ή-πείρου�· έν τ<ϊ> 11.έλλοντι δυνάμεθα 
ν' οcνυψωθώμεν εί:; τό uψοι; των' χθανάτων χ.αί -:-ων [J,εγαλοψuών 

4 άν8ρων, των γιγχντων πνευμά1ων, i.-:-ινα ώ; φ:χροι ψχεινοί ψω-:-ίζουσι 
\ 
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την π�ρείαν -rης άνθrωπό-rητος. Ή ίσ-rορία -rαύτης είναι ή ήμετέρα 
ίστορlα. Μετ' αu-rης &'ιε&'ρά:μψιν τάς &'υσ�ιχτους ο&'ούς, μετ' αύτrις 
υπέστημεν τά·ξ περιοJικάς έξελίξεις, τάς παρά των χρονικών των έθ
νων άναψεpομένας•. Ό χρόνος, ή έργασία, t8ού τά στοιχεία των 
προό&'ων μας. 

Αύτος ο νόμος της μετενσαρκώσεως άπο8εικνύει έναργέστατα ΤΊ)'Ι 
ύπερ-rιχ-rην Jικο.ιιοσύνην, 8εσπόζουσαν έψ' δλων τών οντων. 'Ημείς 
αύτοί χ.ιχ:ηργαζόμεθα άλληλο&'ια&'όχ.ως καί συν,ρί�ομεν τάς &:λύσεις 
μας. Αί τρομεραί &'οκιμασίαι, όcς τινες ήμων ύψίστανται, είναι ή συ
νέπεια της παρελθοvσης &'ιαγωγrις αύτών- Ό 8εσπότης άναγενναται 
&'οίιλος· ή ύπερ-hφανος γυν+ι, ή έπί ώραιότ"r)ΤL ύψ"r)λοφpονοίισα, θ' άνα
λιχ�"(Ι σώμα άσθενικον, ό&'υν"r)ρόν- ό όκνηρός θά έπανέλθ"(Ι μισθωτός, 
κύπτων ύπό ,;ενιχ.ρόν έργον- ο έπενεγκών ό&'ύνην, ό&'ύνην θά ύποστ�. 
Περιττόν ν' άναζητώι.ι.εν την χ.όλασιν είς μέρη &.γ-ιωι;τα ;c.αί μεμα
κρυσι.ι,ένα· ή κόλασις κείται έν ήμίν- έγχρύπτεται έν -:-αίς άγνώστοιι; 
μυχ αίς της έ νόχ ου ψ.ιχ ης, ής ι.ι,όνον ή έξσcγνισις &'ύναται •ι' άναχ.όψ"{ι 
τάς 6λίψεις. Δεν- ύπιχρχουσι &'έ αίώνιαι ποιναί, 

Άλλ' ϊσως ε'ίπωσί τινες, &ν &λλοι βίοι προηγ-fιθησαν της γενν+ι·· 
σεως; &'ιατi άπωλέσαμεν ,ην άνάι.ι.νησιν αύτών; πώι; &'έ _νά &'υνηθώ
μεν νά έξαγνίσωμεν τελεσψόρως παραπτώματα έr.ιλελησι.ι,ένα ; 

Ή άνάμνγ,σις ! άλλά &'έν θ<i ητο -rρομερά σφαίρ� προσχ.εχ.ολλη
μένη είι; τούς πό&'ας ήμών ; Μόλις έξελθόντων τω� χρονιχ.ών περιό
&'ων της μανίας, μόλις άποπεφευγότων -.γjς κτηνώ&'οuς άγριότ"r)τος, 
οποίον ηθελεν είσθαι αύτό τό παρελθόν έχιχστου ήμών ; Όπόσον 
ιχ:Ιμα, όπόσα &'άχ.ρυα θά έρρεuσαν &ρά γε ενεχ.α ήμών χ.ατά τό &'ιά
στγ,μα των &'ια<pόρων σταθμών ο6ς &'ι+ιλθοι.ι.εν ! •Εγνωμεν τό ι.ι.ίσος 

' 
. t 

&'ιεπριχξαι.ι,εν την ά&'ιιι.ίαν. Όποιον ·hθiχ.όν βσίρος αύτή ή σκιαγραφί:χ 
_των παραπ-.ωμιχ-rων &'ι' gν άσθενέι; είσέτι πνείιμα καί κλονούμενον ! 

Κ:χί έπειτα ή άνιχμν-Ι)σις τοίι παρελθόντος ήμων οc•';τών &'έν θά 
συνε&'έετο διά στενrις σχ.έσεως προς -rην άνιχμνησιν τοίι παρελθόν-το� 
-των &λλων; 'Οποία τότε ή θέσις 't'OU ένόχου, 't'OU αίωνίως έστιγι.ι.ατισ
ι.ι-ένου ! Διά' τόν αύτόν λόγον τά μίση, ιχ:ί π'λιχνα: θά &'ι"(Ιωνίζοντο &'ϊ 
όρύξεων βαθειών χ.αί &'ιαιρέσεων άνεξοcλείπτων έν μέσφ της ού·rωσί 
·i\&'η &'ιεσπαραγμέ νης άνθρωπότητος. Καλώς &ρα έγένετο ή άποσ�ε
σις, άπό τί;)ν ά&'υνάτωv ήμών έγκεφάλων, τ-ης άναμν+ισεως τροι.ι,ε-

ι 



ρου ηνος παρελθόντος. Μετά τήv πόσιν του ϋδ'α:τος της Λ1�θης, (1) 

__,,)' άνα:γεννώμιθα: εi.ς νέαν ζω1�ν. 'Ανατροφή ctιιχφορος, έχ.πολιησμός μαλ
λον ευρύς �ια:σχ.εδ'ιχζουσι τά φαvτιχσμα:τα:, τά αλλοτε7χ.α:τα:σχ.όντα: τό 
πνευμιχ μα:ς. 'Α νεχ.ουφισμένοι άπό τό πα:ρεμποιtίζον τουτο έφόδ'ιον, 
χωρουμεν μετά β1�μα:τος τα:χυτ-έρου πρός τάς άνεπτα:μέ�α:ς οδ'ούς. 

'Εν τ:ιύτοις αύτό τό πα:ρελθόν δ'έν είναι ούτωσί άπεσbεσμένον, 
ώσ-:ε χαί νχ μή δ'υνχμεθχ νά δ'ιίδ'ωμεν ίχ.νοι; τι τούτου. 'Εάν, 
άπα:λ λιχσσοντες ήιι.ας α:ύτούι; άπό των έξωτεριχ.ων έπηρειων, κατέλθω. 
μεν εi.ι; τά μύχια του οντος ήμωv, έάν άναλύσωμεν έπιμελως τάς 
όρέξει; ιι,ας, τούς πόθους μας, θ' άνα:χ.α:λύφωμεν πριχγματα, ιχηνα: 
ούδ'έν, έv τε Τ'{) ένεστι�σ� ύπάρξει και τ?J δ'οθεiσ� ήμίν άνατpοφ�, 
δ'ύνα.ται νι>: έξηγ1�σ�. Δυνάμεθα συνεπώς νά άvασυγχ.pοτ1�σωμεν α:ύτό 
'τό παρελθόν, α.ν οχ ι χ.ατά τάς λεπτομερεlι�ς, τούλάχ. ισ-:ον χ.ατιχ τά 
χ.υpιώτερα: σημεία. Όσον άφορ� εi.ς τά πα:ρrχ:πτώμα:τα:, -:ά έν τ?J ζω?J 
"α:ύτ� έπισύρα:ντα έξιλα:σμόν τιvα προσυγχ.α:ταταθέντα:, καίτοι προ
σχ.αίρως έξαλειψθέντα έχ. των όμμάτων ήμων, ούχ.' ηττον ή άρχιχ.ή
αύ-των αίτια ύφi.στα:ται άείποτε ορατ-h, δ'ηλ. ο ορμητικός χ.α:ραχ.τi)p, 
τά πiθη μα:ς έν γsνει, ιχτινα: νέαι ένσαpχ.ώσεις βά κιχμψωσι, θά χ.α
ταδ' αμάσωσι. 

ΟCτω λοιπόν, καίτοι έγχ.ατα:λεlπομεν ύπό τά , περίστυλα: της 
ζωης τάς χ.ινδ'υνωδ'εστέρχς άνα:μνi)σειι;, συναποχ.ομlζομεν ούχ. ηττον
μεθ' ή11.ων τούς χ.αpπούς χ.αί τάς συνεπιlας των έχ.πληpωθέντων ποτέ 
έργων, δ'ηλ. "t'"l)V σ•JVεlδ'ησιν, τ·11ν χ.ρίσιν, τόν, χ.α:ρα:χ.τ'ί)pα:, οπως τά 
8ιεπλιχσα:μεν ήμείς α:ύ-τοl. Τό καλούμενι,ν έμφυτον ούδ'έν αλλο τ� εΙ
"αι η τό δ'ια:νοητικόν καί ·Αθιχ.όν κληροδ'ότ'tlμα των έχ.λιπόντων 
βίων μα:ς. 

Ότε δ'ια:νοlγον-ται α:ί θύpαι -τοϋ θα:νάτου, ή 8'έ φυχ-η μας άπα:λ
λαγείσα του ύλικοϋ ζυγοϋ, έκφεύγει της έκ σα:ρκός .. ίρκτ-7Jι;, �να: εi.
σέλθ� Έi.ι; τήν -των πνευμάτων έπικpιχτειαν, τότε τό πα:ρελθόν άνα:
φαίνετα:ι α:ύτ?J πάλιν κα:θολοχ.ληρlαv- έπανα:bλέπει μί.χν πρός μίαν τάς 
έπi της οδ'οϋ της πτώσεις, στα:θμεύσιις, τα:χ.εία:ς πορεlα:ς. Δικάζει έαυ
τήν άνα:μιτροϋσα: τ11ν δ'ιανυθείσαν οιtό�. 'Επί τιϊ> θέματι δ'έ των ένώ-

( i) "Ιδε χιιl τον cpυσιολογιχον λ6γον της τοιιιύτης λήθης εiς σελ. i 24 τοίί
�• cpuλλιιδίου. Θ. Δ. 



18'2 

π1ον αύτης έχτεθιιμένων έπιτυχ ιών η άτιμιών άνευρίσκει την άντα
μοιbην η τ·r,ν τψωρίαν της. 

Άφοϋ λοιπόν b σκοπό� τοϋ βίου είναι ή δ'ιανοητιχη και ·Αθιχη 
βελτίωσις τοϋ οντος, ποίοι οροι η ποίον ιι,έσον σ\.ιντείνουσιν έπί μαλ
λον προς πραγμάτωσιν α•'J-:-οϋ τοϋ σκο-:tοϋ ; 

'Ο ανθpωπος δ'ύναται νά έργάζητα, 8ι' αύτήν την τελειοποίησί" 
του έν .πάσ"{Ι χοινωνιιι.-?, τάξει η θέσει, έ'Ι πα:ντί τόπ<J). 'Εν τούτοις 
θά έργασθ-?, τελεσφορώτερο·ι έν μέσ(�) βίου ώρισμένου. 

· Ό πλοϋτος παρέχει τ<j) άνθρώπ<JJ ίσχυρά μέσα σπουδ'11ς. Ούτος τ<j)
έπιτρέπει νά καλ·,ιεργ·ίισ"{Ι πληρέστερα και ευχερέστερα τό πνεϋμά 
του· παρέχει αύτ<j> πλείονας εύχ.ολίας προς άναχ.ούφιι;ιν των δ'υστυχων 
άδ'ελφωv του, πρό, βελτίωσιν τγ1ς τύχης των, δ'ιά καθιδ'ρυμάτων ώφε
λίμων. 'Αλλά- σπάνιοί είι;ιν oi θεωροϋντες χαθηκ.ον αύτών τb έργάζε
σθαι προς άνακ.ούφισιν τ�ς άθλιότητος., πρός δ'ιιtασχ.αλίαν και βελ
τίωσιν των ομοίων των. 

Ό πλοϋτος άποξηραίνει συνήθως την χαρδ'ίαν- άποσbέννυσιν αύ
την την έσωτεριχηv φλόγα, αiιτΎΙν την της προόδ'ου κ.αι των κ.οι.νω
νικών βελτιώσεων άγάπ·r,v, την δ'ιαψλέγοuσαν -;;ασαν γενναιόφρονα 
ψυχήν· Ο πλοϋτος παρεν-τίθεται ώς ιι,ει;ότοιχον ιι,1ταξύ των ίσχuρών 
�.αί τω� ταπ�ι:νών· οί κ.άτοχοι -τούτου ζωσιν έν κύκ'λ<JJ άπροσπελά
G't<J) τοίς άποχλήροις τοϋ χ.όσμοu τούτου, ένθα:, συνεπώς, αi άvάγκ.αι, 
τά δ'εινά των τευλευταίωv είσίν άγνωστα, παρεγνωρισιι,ένα. 

Ή ένδ'εια έχει ώσαύτω; τού; τρψιρούς χιν,%νοuς: -την κατάπτω
σιν των χαρακ.τήρων� τόν άπιλπισμόν, τ'Υlν αύτοχειpίαν. 'Αλλ' αν 
ο πλοϋτος 11,ας Υ..αθιστi όλιγώρους, έγωϊστάς, ή πενία, πρσπελάζGυσα 
ήμίίς πρός τούς ταπεινούς, μας συγ�.ινε'ί πρός τάς θλίψεις .χύτων. Δέον 
νά ύποφkp"{Ι τις αύτός ο 'ίδ'ιος, fνα έχ.τψ·ήσ"{Ι τάς τοϋ έτέροu θλίψεις. 
'Εν'J) oi ίσχυροί, έν μέσ(�) τιμών, ζηλοτuποϋσιν άλλήλους άvθαμιλλώ
r'·ενοι έπί λαιι.πρό-.·r,η, η συγχ.ινητιΥ.� ά3ε)φοσύν�. 

Παρατηρήσατε, χ.ατά -τούς μ'ίiνας τοϋ χειμωνος, ο-:-ε ο ούρανcς 
-τυγχάνει χατηψ'Υlζ ή δ'έ γ'ii χεχ.αλυι,ψένη ύπό λευχοϋ μαν,%οu, τά 
π-τηνα των κ.λιμάτων μας συνεσψιγμένα τά μεν πρός τά δ'έ είς τό 
αχρον στέγης τινός χαί άλ'λ-r,λοθερμαινόμενα έν σιγ�. Ή άνάγχη 
τιi συνενο'ί. Ά'λλ' έπί τ� έπαvόδ'<JJ των ώραίων -�μερών, οτε ο ηi-:ος 
άvαλάμπει, ή δ'έ τροφη τυγχάνει αφθοvος, ητίζουσι τό εν πλείον -:-οϋ 
flλλου, άλληλοδ'ιώχ.ονται, άλ'λη'λοκτuποϋvται, άλληλοξεσχίζοvται. 
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Οϋτω χ.σιί ο &νθρωπος· έν� δ'ιατελεί έπιειχ.'r)ς πρός τους ;_μοίοuς -:ου 
έν ΎJf.Ι.έpσιις θλ•.ψεως, καθlστατα.ι πολλάκις σχ λ ηρός, έ πιλ ήσv.ων έ'νεχ.α 
τ-ίΊι; χ.τήι;εω; των ,jλιχ.ών ιχγαθων. 

Με τρία:, τα:πεινΥΙ έργασlα σuντελει χ.άλ λιον είς τό πνιvv.α, τό. 
ποθοuν τΥΙν προσιγωγΥΙν χ.σιί τ·ην ιχπόκτησιν των προσ"Ι)Χ.ΟUσων άρετων 
δ'ι:χ 'rYIV ήθιχ.'r)ν ιχνύψωι;ιν. Μακράν του στροbίλοu των ψεu8ων ήδ'ο
νων διαχ.ρlνε'ι κάλλιον --:ά τοϋ βίου. Θά ζητήσ-r, παρά της ϋλ"Ι)ς τό 
χρειω�ες πρός σu•ιτ·f.ρησιν των �ργάνων του, ::i:λλά θ' &:ποφύγ·{) ΤΥΙV 
είι; έ'ξεις όλεθρίας κατάπτωσιν, τό γενέσθαιι έ'ρμοι.:ιον των πολuσιρlθμων 

,, χ.ιbδ'ήλων &:ναγχ.ων, οι.:�--:ι νες τuγχ άνοuσ_ι ν ή f.Ι·άστιξ τ-ίΊς &:νθρωπότ"Ι)
τος, Θά γίν� σώφρων, έργατιχ.ός, άρχ.ούμενος έν τ� όλίγιp χ.οι.:ί προσ
χολλώf.Ι.ενος, ύπέρ παν όίλλο, προς τάς του πνεύ;1.ατος ήδ'ονάς και 
τάς της χ.α?δ'ίας &:πολαύσεις. 

Οϋτω ,Η όχ.uρωθείς κατά των προσbολων τ'rις ϋλ"Ι)ς ο σοφός θ� 
ϊδ'�, ·ύπό. τό όι.γνόν φως τοu λογικοϋ, έπιλσψπρuνόf.Ι.ενον το f.Ι,έλλοv 
σ-:άδ'ιόν του. Διαπεψωτισμένος έπί του σJι.οποu τη, ζωης χ.αί έπί τοϋ 
δ'ιατί -.:ων πρσιγv-'σ:των, θά δ'ιαμείν� ιχχ.ριiδαντος, χ.σιρτερικος ένώπιον· 
της θλίψεως· θά γινώι;χ� ν:i έπωφι.λ-ίΊται οcvτης πρός έξiγνισιν σιύτοu, 
r.ρός παραγωγήν_ e· zντψετωπίζ� ·ε•�ι;τχθως τ'r)ν 8οχψσισίαν, γι-

1 νι:ιι;κων ;;τ; ή δοχ.ψ.σιι;lα τuγχ. άνει ι:;ωτ·r,ρι ος, οτι ει ναι τό έf.Ι.bολον τό 
δ'ιασχίζον τοcς ψuχ.άς ;.αί Qτt ,�ι' c.ι.ύ·61ς τ·ης έξ ;ύτοu σχισμης f.1,6νov 
δύναται νά έχχuθ·9 ιχπ:χ.ι:;c.ι. ·ί� έν ΎJf.Ι.ίν χολ·r,. "Αν δέ οί λοιποί των 
άvθρώπων χ:χ.ταγελωσιν σιvτοu, α.ν γίνετχι θϋ :1.α τ·iiς άδικίας, της 
δολοπλοχίας, θά. υ.άθη iiu.ω; ·,:χ ύ.,,[στχτχι έν ύπομονη τά δεινά, 

1 • 1 r ι , 
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Σ 
, ' J 1. χνυ ων τα ομματσι -;;ρος Τον πινοντα το κωνειον ωχρσιτ"Ι)ν, τον επ 

τοu Στσιuροu 'Ι"Ι)ι;οuν, τ·,,ν έ πί τ'r,ς πuρας Ίωάννσιν. Θά πσιρηγορητα 1 / 

έ7:ι:τ'Q διασχέψει, οτι οί ι-ι.είζr,νες, οί έναρετώτεροι, οί δικ.σιιότε.ροι ύπέ
ι;-:ηι;αν ύπέρ τ·ης άνΘρωπότ"Ι)τος τό τοϋ θσινάτου 11.:χρτύριον. 

Ότσιν δέ τέλος πάνΤω·ι, f.Ι·ετχ Τ'r,ν ;,.χλως δισινυθείσσιν ϋπσιρξιν, 
έπιr;-:-'Q ή μοιρσιία: ωρχ, θi ύποδεz.:,-� f.Ι.εθ' ήρεμ.ίχς, χνευ λύπ"Ι)ς, τόν 
'1άνατον, ον οί όίνθρωποι r.εpιbάλλοuσι δι' άπ:χ.ισίων. -;;χρχσχεuων, τον 
θάν:χ.τον, τόν τρόμο1, των ίσχuρών χα:. των ψι λ·ηδ όνων, οστις οv.ως 
'�tOC τόν α.ύστ·η?όν βχθυγνC:ιμ,,να. δεν είνχι 'h ιiπελευfjiρ�ι;ις, ώρα με
't"Οfl-Ο?ψώσξω;, θύρσι :κνοιγομένη έν τ·(, φωτεινη έπιχρατεί� των πνεu
μσιτων. 

Αύτόν τον ο,�δό,, -:-ων ,�-ι;εργγ,ίνων χωρών boc τόν διέλύ-� γσιλ"Ι)-· 

,Ι 



vιαίως, άταpάχως, άΠ"αθως. Ή συνεί8-ησίς του, χπο8εσμευθiίσα έr.ι
σχ.οτιi;,ν, (j' άνοp(1ωθ·f, ένι:ι,ηόν -;ου, ώ; κριτής άντιπροσωπεύων τό 
θϊιον, και έpωτώσc.<: Πως 8ι+ιγχγες τόν βίον; θ' zπαντ+ισ11: Ήγωνί
σθ-ην, ύπέcpεpα, ήγάπ'Ι)σα, έ8ί8α�α -:-ό καλόν, την άλ ήθειοι:ν, τήν δι-,

καιοσύν-ην- έ'8ωκα είς τού; άδελcpού; μου τό παρά8ειγμα τηι; εύθϊJτ-η
"!"Ος, τ'Υ!ς έπιειχ.είαι;· άνεχ.ούcpισα τούς πάσχοντας, παρη rόρ'Ι)σα τούς 
κλαίοντας. Καί Ύ\811 ας 11-έ κρ,ν'Ι1 ο Αίώνιος· ί8ού έγω μετχξ� των 
χ ειρων του 1 •. 

ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΤΟΜΑΝ'ΓΕΙΑΣ 

-Αί διι1ι του ώροσκοπεlοv καί της Όνοματομαντε!αc προρρήσεις του άστpολόyοv
Πιίτροu Λικλερ ( 1790-1807) πιρί του πεπρωμένον τοϋ δοvκος της Όρλεάνης Φι
λ!πποv, της Καρλδττης Κορδαl, του 'Ρο6ισπιέρροv, του ΝαποΗον-τος, της Ίωσ,.
φlνης κλπ. - Τπ�ληψις κα\ ινερyισ!αι του Ναπο).έοντος προς τον μάντ,ν Λεκλέp,
έπί τ?ι έπαληθεvσε,' των προppήσεών τοv. - 'Ιστορικά τινα της άνωτέρω έποχης.

Ή προγνωστιχ.ή μέυο8ος τ'r;ς Πρ·ηνιστίνης έπέζ ησε r'r;ς καταστρο
<p'Υiζ του ναοϋ τηι; Τύχης. Δι' αύτ-i\ς, ώς •ί\8°η άνέφερον, 8ιενηργείτο 
11-έχpι τοϋ 13ou αίωνος -ii άληθής Όvομ,ατομ,αvτεία .

. Ή όνοματοv.αντείι.: άπέ8ι8εν είς έκάστην προ.φοριχ.ην 1Α γραπτήν
έ'χ.φρασιν του ίεrοϋ άλψαbήτου σχέσιν τινά πρό, τ:i Π?άγματα του 
βίου. Του όνόιι.χτος θεωρουμένου ώ; τοϋ διαχ.ριτιχ.οϊJ χ.χί προσ8ιορι� 
r.τιχ.ου ,,-·ημείου των άνθρωπίνων ονrων, -ii Μαγεία διϊσχυρίζετο οτι 
ύπό τά μεταbαλλόμένα κχί μετ:χτιθεμενχ σχ+ιr,ι.ατα αύτου; &:νεκάλυ
πη την. άπόχ.ρυφον άποκάλυψιν του καλοϋ η καχου, όπερ έ8ει νά έκ
δ'Ι)λωθ� έν τ<ϊ"> σταδίφ έιι.άστου άνθρώπου, φέροντοι; τήν τοιαύτην 
�φραγίιt α. 

Τό άναγραφέν πχράδειγμα Άπολλωνίου του Τυχνέως άναφοριιtω, 
πρός την του Q,jεσπασιανοϋ Π?οψητείαν του, καί ο 8ιάσηv.οι; τύπος 
S. Ρ. Q. R. (Sonatus Populus Que Roιnanns), ο έπί των πρα
χ.τιχ.ων χ.αί σημχιων τιθέμενο;, κ.αί δ'Ι)λων την βουλην κοcί τον λαόν
της 'Ρώv.η;, μα; χνχμιμν+ισχ.ουσι τ"t)V έλληνιχ.·�ν και �ωμοcϊχ.γ�ν συ
νrιθεια:ν των έπ\γραcpων, ών αί λέξεις ύπε�ηλουντο έχ. των &:ρχικωv 
αυτών γραμμάτων. 
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•οτε τό ονομα σuνίι;τατο έξ όλίγων γpαf1·11·άτων, ό μαντις έξ+,σ,ι.ει 

τ·�ν έ'μφuτον αυ-:<j) δύναμιν έπί τ'Υ}ς πιθαν'Υ}ς σχέσε(t,)ς τΎΙς σuνδεούση:; 
τά γράμματα, θεωρών αύ-:ά ώς άρχιχ.ά τ'ί;ς μαντεuσίμοu έννοία,. Έ
πλ'Ι')ροφοpείτο περί της χ.οινωνιχ.·Ϊ}ς θέσεως τοϋ έρωτωντος '11 προuχ.ά
λει έρι:)Τ'Ι')σίν τι-νχ σαφ·n, ώρι•ψ.aνην, ης αί λέξεις διαιpούμενχι εi.� 
γράμματα, έσχ'Ι'Ι[.Ι·άτιζον διά τ'Υ}ς iναμίξεως αuτ&)ν μετιχ τών τοϋ_ όνό_ 
ιιατοι;, εν ειδος στ-ήμονος άρχ.ούντως έχ.τενοϋς, ώστε άρχιχ.-ή τις ίJέα, 
χ.αταληφθείσα έν τij) πτ«σθαι, νά συνηπάγετο εύχερώ:; τιχς σuνεπο
μiνας. �Αν αί μεταθέσεις των γραμv.χτων έσχ'Ι'Ιμάτιζον λέξεις άντα
ποχ.ρινομέν:χς πρός την έ'ννοιχν τ·nς έρωτήσεως, ή εννο:χ· αuτ'Ι') έθεω
ρείτο ώς χρησμός, τό Jέ -..εpίεργον, ό χρησμός ούτος, χ.αίτοι φαινόμε
νο:; χ.ατ' άρχ.άς παράλογος, έπpαγv.ατοποιείτο σχεδόν πάντοτε θ«τ
τον Υι βράδιον μετ.ά θ:χuμαΗ'Ϊ):; άχ.ριbείας . 

. . . Οuδόλως Π?ο.τίθεμαι γ\δη νιχ ύποστηpίξω !ή νιχ χ.αταχ.pίνω 
• \ \ t, δ ' λ' \ 

λ θ θ ~ ' ' ' α•Jτην την σι ασχ.α ιαν, την πα ινορ ω εισαν χ.ατα τας παραv.ονας 
της έπαναστάσεως τοϋ 1786 -;.17ρά τοϋ Καλλιόσ-:-ροu, χ.αί ένώπιον 
της οποίας το ίσχuρόν πνεϋμα τοϋ Ν α-..ολέοντος προσ-7ιλθε πολλάχ.ις 
τρέμον χ.αi τεταραγιι-ένον. Έν τοιαύτη uλ'Ι'), τιχ -..αpαδείγματα άξί
ζοuσι πλεϊον η α: σuζ'Ι')τήσεις χ.αί τιχ έ-..ιχειρήματα. 

'( Ί:;Ιμείι; μ±ν λοιπόν iς άψηγηθώμεν τοιαϋτά τινα παραδείγματα 
τ·r,ι; μιχ.ρόν χφιστι:)σης έποχ.'Ϊ)ς, χλλοι δέ, οί πιστεύοντες 1Α μη ιίς τά 
τοιαϋτχ' χ.αί οί ,σχ.επτιχ.οί α.:; σuζητ·�σωσι χ.ατ' άρέσχ.ειαν έπ' αύτων. 

wΕζη χ.χτά τά 1790-1805 έν Παρισίοις γέρων τις θεωp?ύμενος 
πzρά τών μεν ώς γόης, παρά τών δέ, ώς -:-ρελός. Μετήρχε":Ο, τό έπι� 
τήδεuμα τοϋ λέγειν τήν -:ύχην, ειχε δέ τόν μαν-: ιχ.c.ν τρt-:;οuν εν τινι 
πενι,ι)iί> οίχ.ίσχ.<�> είς -:ο προάι;τειον Σαίν-Μαρσώ. Ό προφήτης !ή ο 
τpελλ?ς ού-:ος ώνοv.άζετο Πέτρος 'Λεχ.λέρχ.,οίχ.ειότερον δέ παρά τε τών 
γειτόνων χ.χί των άγuιοπαίδων, ,πατηρ Πέτρος. τΗτο είς των σοφών 
Βινε�ιχτίνων, των έν τij) έγχ.εψάλ,�> αυτών περικλειόντων απασαν την 

• πχλαιάν έγχ.uχ.λοπαιδείαν. Έξωσθείς τ'Υ}ς 11,ον'ί;ς του τij) 1790 κατά
τ·nν χ.ατάργησιν των μονών, ο πένης σοφός παραχ.uλιόμενος ένθεν χα
;ι.είθεν, χ.ατ-ήν τησε μιχ.pόν χ.ατά μι,ι.ρόν ύπό της άνά.γχ.ης μέχρι των
Πχρισίων πρό ς άναζ'Υ}τησιν ταπιινοϋ τι,.ιι:,ς άσύλοu, Άλλ' αί φιλεύ
σπλαγχνοι οίχ.ογένειαι, αί δuνάv.εναι νi ":ij) σuνδραμωσι είχον 11-ετα
ναστεύσει. Ή σιτοδεία μ6νον, διπλασιασθείσα τότε ύπό τ·ιiς τρομο
χ.ρχτίας, ύπεδέχετΌ τά 70 αiτοϋ έ'τ'Ι'). 'Η δημοκρα-:-ία ούτε ίερέων,
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ούτε σοφ�>ν,-ουτε γερόντων χρείαν έχουσα., έστελλε τά τέκνα τ-rις εtς 
τά πε�ία τοϋ πολέμου, οπως έχεί ζ·()τήσωσι χα.ί όίρτον καί ύπο�ή

ιι-ατα. Αϋτ-rι άνεuφ·hμει τότε -:-11ν λατpείαν τ'i\ς πολψ.ικ.'r.ς Μοίrας, 
θύοuσα αύτ� καθ' έχ.ά,;την τ·ί-,ν έχ.ατόμbην της. '() γέpων μοναχ ος 
χ.ατεvόει -:-ήν χFίσιμον των τότε χρόνων στιy11,hν. Διευθύνων το άp
χαίον έρμητιχbν άσ-:-ρολάbιον προς -:-bν έπαναστατιχcν κομήτην ύπέ

σχετο τ·i)ν άθανασlαν της ίστορίας είς τούς γεννχlοuς, τούς σπεύ8ον- · 
τας νά άποθ:�ίνωσιν είς τά σ>iνορα, χάριν τ·ης σωτηρίας -:-'iiς πατρl�ος. 

Καίτοι άρχαίον ίεpέα τuγχάνοντα, έφείσθησαν αύτοϋ οί σφα.γείς 
της Τρομοκρατίας, ενεχα -πατριωτιχ&>ν τινων προρρήσεων υπερ των 
στρατιών μας, έr.αλ·()θευσασων �ιά τ'i\ς νίκης, Ή φήμη αϋτη, έξα
πλωθεισα άρχ.ούντως, προσεlλχ.υσεν α•Jτiί> εύγενείς τινας έπισχ.έπτας 
οίοι ο Φίλιππος τ'i\ς Ορλεάν-r,ς, ή Καρλόττη Κορ�αl, ο Μαξ. 'Ροbε
σπιέρρος, χ.αί ο στρατηγός Βονοπάρτης. 

Ό �οϋξ τ'i\ς 'Ορλεάνη; είχε ψηφίσει τον θάνατον -:-οϋ βασιλέως. 
Τά χ.όμματα &παντα. κ.ατηγόρουν α 11τοϋ έπί τiί> οίχ.ογενειαχ.ιΊ> τούτy 

φόνφ. Ί8ού 'J!1.ως Q
1
":t ήγνόοuν. Τ·nν άντιπροτεραία•ι τ-r,ς 8ίχ.ης τοϋ 

Λουδοbίχ.ου XVI, είχε με-:-αb� λίχν πρωt είς τά χνάχ.τορα ο Δαντών 
ζητήσας νά ομιλήσ� πρός -:-ον πατριώτr,ν 'Ισότητα. - « Θέλεις νά 
ζης 'Υ! ν' άποθχν-rις; » τω είπε. 

. 
. ' 

'υ πpίγκ.·()ψ δέv ·ήννόει. - « wΑχ.ουσον, έπανέλιχbεν b Δαν-:-ών· �έν 
ύπάρχει πλέον μέση οδός· �έον νά ·r.σαι ύπέρ "11 χατά -:-'t]ς έπαναστ�
σεω,· 8έν π�όχ.ειται νά γνωοίσ�ς αν τά φυσι;,,.:χ αlσfJ·hματα, τb πpέ-

. ι Ι • ι 

ποv, το ;,.αθ .. nχ.ον, σοί έπιτρέπωσιν '11 οχι νά χ:χταψηφ:.σ�ς θi:νατον-

χ.ατά τοϋ πρώην βιχσι"λέως· 8έν άπαιτοϋν παρά σοϋ πραξιν συνει�ή
σεως, ά λ λ' έ χ έγγυον άφοσιι�σεως -προς τήν 8·,ψ.οχ.ριχτίαν- πραξιν άπο -
τρέπουσαν άεί-;:οτε τ·ήν μετά τών άνθ?ώπων της γενεας σου σuμφι
λίωσιν, πραξιν χ.αθιστωσχν σε -:όσy ,'JfΙ,OtO'I ήυ.ων, ωστε ή στενοτέρ:χ 
άλληλεγγύ·() νά μας συνuποσ-:-ηρίξ� 'Υ) νά μας σvνανατρέψ�. Άν zπο
ποι·ί\σzι, ιι,εταbαlνω είς το β11v.α χzί ένεργω ΓJΠω; χαί συ ΧΟC":αδιχ.οc
σθf,ς ώς συνένοχος -:-ω·ι :χμαpτηματων τ.-i',ς :1.οναρχ.ίας. Άν 8έ χαί ή 
συνέλευσις άποποιηθ·?, νά σέ πατάξ�, r,ί Σεπτψbpι:>.vοί θόι περιψρc;
νήσωσι τ·ήν γνώ:.ι. ην τ·rις ... J> 

Ο Φίλι-πr.ος τ·ης Όρι-εάν-r,ς χ:ι.τεbλ·�θη. Περιπα.θώς &ιαχ.είμενος 
,jπέρ τοϋ άγγλιχοϋ συντάγv.:ι.τος, ώνεt?οr.όλει μέ ν T'f)V σ·,μιι,α.χ ία.ν τ·7.ς 
μον::r.ρχία.ς ιι,ε-;ά τ·ης έλευθερίχς, Ο'J�όλως οιι.ως i;.όθιι 't"'Y)'I iπιχ.ίν8u-

1 

1. 

·,
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νον τψ.ην τοίΊ νά αριΙJται rι.ιας �υναστείιχς. Κιχl οrι.ως οί άρχ:r�γ�Jί δλων 
_.., των χ.ομμάτων τόν ύπωπτεύοντο, χ.ιχθότι ιχϊ τε άνεξάντλητοι άγιχθοερ

γίιχι ιχύτοϋ χιχί ιχί στρατιωτιχ.αί ύπηpεσίιχι τοϋ υίοϋ του προσείλχ.υον 
ιχύτ<ϊ> την προσοχ. ην χ.ιχί τάς συμπχθείας των μεσιχίων χ.λάσεων. Οί 
φθονουντες χ.ατηγόρουν αύτοϋ ύποκινήσεις -:ιχραχ.ών : ή χ.zτηγορία 
χ�τη ητο παpάλογος, κιχθότι, αν ό ήγψων ούτος γ\θελε ·VOC (>ερισυνιχ� 
γάγ� ύπ.ερ έαuτου τού; ταραξίας των προαστείων, -i\ρκει αύτ<ί> ν' ά
νοίγ� τό βαλάντςόν του· τά · έπαναστατικά στίφη θά ,όν άνύψοuν 
ύπεράνω της Έπιχναστάσεως. Δεν συνέ{:;η τό τοιουτο, Jιότι ο ήγε
μων ούτος �εν έ(:;:χυχ.αλίζετο ύπό των άπο8ι8ομένων αύτ<ϊ> ύπο(:;ου
λήσεων. ''Αν παρε�έχ.θη να � μέλος της Συνελεύσεως, έ'πpιχξε τοϋτο 
χ.άp:ν τϊiς οίχ.ογενειιχκ'Ϊ)ς άσψαλείας, άπαιτούσης νά μη Ί:σ-:-α,αι έξω 
του γενικοϋ κινήματος., 'ϊπέχ.υψεν έν τ"!Ι τελ�uταίqι: στιγrι-"?J ύπό τό 
&yριμιχίοv βλέμιι.ιχ του μεγάλου Σεπ,εμbριανοϋ άν�pοψόνου. Οί έπί 
40 σολ�ίοις τήν ήμέpαν έγχ.άθετοι εiχ.ον ύποψιθυpίσει κατοc την 8ιά- · 
(:;ιχσίv του οτι �εν θά έξήρχ.ετο ζω•ι της βασιλοχ.τόνου συvεr�pιάσεως, -
αν �εν κιχτεψήφιζε τbν θάνιχτον. Κιχτελ ήψθη ύπό του ϊλιγγος τοϋ 
ψό(:;ου ούχ.ί 81' έαυτόν, άλλά �ια τούς περί έαυτόν. 

Μικρόν μετά τ·i)ν τραγ4>8ίαν της 21 'Ιανουαρίου, -rικeιυσε να ομι-

{ λώσι περί τοϋ Πiτρου Λ�κλέρ χ.α.ί των ε•Jθαpσών αύτοϋ προρρ·ήσεων 
περί πολλών έχ. τών τ·ϊiς 'Εθνοσυνελεύιrεως. 'iπό της άνάγχ.Υις τοϋ 
νοc �ιιχσκεδΊχσ� iπί στιγμάς τινχ; ·

1ή ώθούv.ενος -�πό τιvος μυση�ρι�J
�ους vποχ.ιν-hσεως, μετέ(:;_η χ.αί αύτός παρα τ<ϊ> γέFοντι κατοίχ.ι:� της 
ίν τc�J Προαστείeι> ο8οϋ τ·ϊiς Βρύσεως τοϋ Έρημίvrου. Ούτος άναγνω-
ρίσας έχ. πρώτης οψεως τόν πρίγχ.ηπα, πpοσεπάθησε νά f.l•'YJ ένδώσ� 
είς τήv έπιθuμίαν του. 

1-
\ 

- Δέσποτα, τijJ εiπεν άπροοιμιάστως, οcπό πολλοϋ μόνον βι:χίοuς:
θανάτους άνcι.γιvώσκω έν τ<ί> πεπρωrι.ένeι>. Ζωv.εv έν οcτμοσψαίρ� χ.ατα
bιbpωr.κούσ�· ψείσθητί μοι της θλίψεως τοϋ νά προσθέ(ίω καί έ'-:-ερον 
σταυρόν είς τό νεκρολόγι6ν f.Ι,Ου. 

- Τί σοι μέλει �ι· ενχ σταυρόν περιπλέον, άψου εγω τον 8έχ.ο
μιχι ; Δός μοι εν μιχθ·r,μιχ της τέχνης σου, ην τόσeι> πολύ μοί έξε
θείασαν, λιχbε 8' έμε ώς άντικείv.ενον της τόιαvτηι; μελέτης, Ί:vα έν
νοΎΊσω χ.αλλί τε"ρα. 

- Έπραξα η�η δ,τι μέ έρωτ�;, έπιχνέλα(:;ιν IJ γέρων βενε�εχ.τίνος,
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και ψοbουμαι λίαν (Ι,ήπως Jέν ήπατήθην. ΊJού ιtιατί, Mer, έπεθύ
:μοuν νά σιωπήσω ... 

- Έστω· στοιχ:r�ματίζω οτι θά ήπατiιθης· ας άναθεωρήσωμεν
-καl έξε"λέγξωμιν τό ζ-ί)τημα ...'

- Δέν έλαbεν ο έχ.λαμπρότατο, κατά τήν γέννησίν του τόν τί-
τλο� του �οωι.ός του Μοντπασιέ ;

- Ναι χ.αί με·τά των όνομ:χτων Luis-Philippe-Joseph, τοϋ duc

(le Montpensier, duc d'Orleans Jιά μεταbιbά.σεως των πρωτο
τοκείων.

- Ό έχλαμπρότατοι; έ8έχθη έπίσης �ηι,ι.οσίqr; χ.αί φέρει τό ονομα
1 Ιι16της. 

- Άνοcγκη πασα· τουτο εΙνε ·ί� άσπίς μόυ.
- Οϋτω λοιπόν, έχλαμπpότατε, ή ενωσις των σημείων της άτο-

:μιχ.ότητός σου, παρελθούση, τε χαί ένει;τώσης, έχφροcζεται ώς έξης: 
«Louis-Philippe-duc de Montpensier; ... duc d'Orleans ; ... 

Egalite ; ... Depute a la Couvention nationale de la Repu

blique franι;aise ... » 
Ό Λεκλέρ εγνώρισε τότε είς τόν πρίγκηποc την άποκαλυπτtΚΎ)V μέ

·θοJον του Προγνωστιχ.οϋ της 'Γύχ,ης, γνωστήν ·t\ιtη τοις άναγνώσταις,
"Π'ροσθέτων εlτα: μετά τρψούσης φωνης: C<'Εξελέγξα:τε λοιπόν, έχ.λαι,ι.
"Π'ρότατε άφοϋ τό έπιθψειτε, τήν βούλησιν της Είι,ι.αρμένης :

ccL'echafaut qu'il a note pour le roi chancelant deviendra 
bientot le sien : Dieu ordonneson egalite, mise dans le sup

-plice 1 ..• )) 
· 'Ο Φίλιππος της 'Ορλιάν-Ι)ς άνατρ1χ,ιάσας έγένsτο κάτωχ,ρος. Εl�ε

't'Ύ)V σκιάν του Λου�ο�ίχ.ου τείνοuσαν αύτiϊJ την χεiρα, εν �έ 8οcχ.ρu, 
παρά: του ούρανου συλλεγέν, άν'i}λθεν έκ. της χ.αριtίας είς 't'ούς 
,bφθαλμούι;. 

((Μένουσιν έπί τοϋ κύχ.λου 6 γροcμματα Ρ, J, Ρ, Ρ, Ρ, Α, έξη
.κ.ολούθησεν ο Λεκλέρ άποπερατων εύσυνειιtότως τό εpγον του· αύτά 
�ηλουσι: ccPari, Jure Proscripto Principi Proscriptns Aqua

'1ur ,)) �ηλ, C<Jιά του νόι,ι.οu τω" άντιποίνων, ή προγραφή τόν έξισοi 
προς τόν παρ' αύτου πρ•1γραφέντα πρίγχηΠQC , , , )) ;, Δ ! Έκλαμπρό
τα-τι, α:ύτό τ.ό ονομα: 'Ισ6της χ.αί αύτ't) ή 'Εθνοσυνέλευσις έπήνεγχ.ον 
-ιtuστuχίαν ! ... Άλλ' άφου ο Θεός έπέτρεψε ν' άνται,ι.ώσωμεν, ισως
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./ άπεψάσισε χ.οιί νά σα-ς σώσ� : έχετε άχ.όμ'1) τόν Χ.ι:ΙCΙpόν ύπέρ ύμων ...
φUγετε ! ..

,, 

- «"Οχι, φίλε μου, μένω. Είς όΌύξ τ·nς Όρλεάνης 8έν λειποτα
χ.τ.ιϊ άπένοιντι τοϋ χ.ιν8ύνου: οί &νθρωποι 8ύνανται νά 11-έ φονεύσωσιν,
άλλ' ο Θεός μόνον θά fΙ·έ χ.ρίν� ...

ΜεΤά 8'ύο fl-"n�ας, ή ΤύχΎJ των πpογιγρc�ψ.fΙ•ένων έ,.ροvε Τη.ν θύραν·
Τοϋ άναχ.τόροv του, 8ιά τοϋ 'Αρχηγείου της Κοινης ΣωΤηρίας· fΙ,ετά
8έ TΎJV άγωνίοιν των 8εσμωτηρίων, τον έρριψε τ?, 6 Νοεμbpίου 1793-

είς τού; έρvθρού; βραχίονας τοϋ ίχ.?ιώμα:Τος της λαιμηΤόfΙ.ΟΙJ.

/ 

Ή πρός τόν Λεχ.λέρ' 8'έ έπίσχ.εψις Της Κοcρλόττας Κορ8οιί άπέbη 
8ροι11.ατιχ.ω,έpοc. Ή νεανις οιuτη, ην έ'8ει ν' άποκ.οιλέσωμεν ήρω'ί&"α,. 
αν έπι-rρέπεται ή ίπεvψηfΙ,ίΙΧ τοϋ φόνου, χ.αίτοι, ώς ημωpίας ύπεpbο
λιχ.ης μοχθηρίας, θεωρουμένου, άψίκ.ετο είς Παρισίοvς τ11ν 11 Ίοvλίου-
1793 fΙ,εΤά -rης άιι.λονήτοv άποψάσεως τοϋ' νά ψονεύσ� τον Μαρά, 
πρός έκ.8ίχ.ΎJσιν των θυμάτων αύτοϋ τοϋ θ·Ι)ρίοv. Τον zρόνον της ίπαv
ριον έχρησψ.οποίησε προς μελέ-ι-ην των fΙ,έσων τοϋ σχ.οποv της. Τήν s 

έσπέραν ένίj> είσήpχεΤο έν · -rij> ξένο8οχεί<�> βεbοιpημένη μέν ύπό της . 
πvρεΤώ8οvς χ.οπώσεως, άλλ' ούχί χ.αί ΙΧ'ΠΟΤεθαρρ·Ι)fJ,ένΎJ, παpετήpησεν 
''έν -τίj> <pΙΧΤνώματι ένός χ.αθpέπ-rου, J:γγ,λίαν τινά τοϋ Λεχλέp. Φοιί
νετοι:ι οη πολλάς ΤΟΙαvτας θά είχε 8ιοινείμει ο πτωχός σοφός άπαν
'tΙΧχοv χάριν πελΙΧΤων χαί τοv έπιοvσίου οcpτου. 

Ή Κοιpλόττοι ήθέλ ησε νά ϊδy τηυ τύχηv της, χ.αίτοι άποφασισμέ
νη ν' άποθάη1. Τήν 13 'Ιουλίου, λίαν πρωC. έ'χ.ρουσε τήν θύραν TOV• 

μιχντε�ς. ((KVftE, τίj> είπε, χ.λίνουσα Τούς όφθοιλμούς πρός Τ'�ν γην, 
έχ. φόbοv μήπως τό βλέ11.μα προ&'ώσ� ΤΎ)ν ί8έοcν της, μία κυρία φίλη, 
μου, θιi ζητήσ� σrψ.ερον παριχ τινος ίσχυροτιχτου μέλο1.1ς της Συνε
λεύσεως μίοιν σπου8αιοτάτην έχ.δΌύ'λεvσιν. Κοιθό έν81αιpερο11.:ν-Ι) χ.άγώ 
είς ΤΟ άποτέλεσμα τοv 8ιοιbήμοιτος τούτου, 8ύναv.αι νά έπιτύχω 8ιοc 
τινος μέσου χ.αί χωρίς νά σας 8ώσω &λλας έπεξηγήσΗς περίληψίν-

' τινα των άναμενουσων 'l'lfl,ας εύοιώνων η 8vσοιώνων περιπετειών ; .. >}· 

'Επί τ� θέq: -rης ώραίας νειχνι8ος, ής τό ύποτρέμον ά"ιχστΎΙμα προ•°J-
8ι8εν έσωτεριχ.ην 8'ιαμιχχ;Ι)ν, ο Λεχ.λέρ ένόμισεν οη έπρόχ.ειτο περL 
έρωτικ.ης τινος ύποθέσεως, ((Δεσποι vίς, -r� εiπεν, ού8ίποτε νέα ηι;. 
έξ ηλθε τοv τα�εινοv γpαψείοv μου _χωρίς νά σvναποψέp� x.ciιl εν μει-
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Jιοι:ι-ι.α της Προνοίας. Δεν ζ ητω νά [Ι,ΙΧθω ού�έν των μυσηχ.&)V σας, 
χ.οι:ί ομως θ:iι σιi:; ε.'ίπω άπα:σοι:ν την. άλ·ί)θειχν. Κοι:θήσοι:τΕ πρ!:ι -:-ης μι
κριiς τοι:ύτης τροι:πέζ ης, ιχρχο•;ντως fΙ.ΟCχ.ράν της έμης κειμένης, ΟΠως 
μη δϊινα:ι-ι.:χι ν' άναγνι:.�ι;<ι> Q

1
η θ:iι γρiψητε. Λibετε οι:ύτην τη•ι &ε

σμl8α των λευκών χ.αρ-:ίων- ηιχ'-Jιχτε έφ' ένός έχ.άι;του άν� εν γρiμ
μοι: έκ -:ων άr.οτελούντων τό ονομχ χ.αί τό έπώνυ11.ον T0

1J προσώπου, 
zi?ιν -:-οϊι οποίου θiλε-:ε ν:iι σψbουλι.υθ nτε τό ι-ι,iλλον. Προσθέσατε 
κοι:τ:iι τόν ομοιον τρόπον την άχ.ριbη έχ.φρασιν τ·Ϊ)ς έπιθιψ.ίας η της 
θελ·ί)σεώς σας, κ:χί r.ερχνχτε α�·:"nν διά των όνομάτων, των έπωνύ(JJων 
και των τίτλων τοv ίσχυροϋ προσώπου, περί ού μοί ώμιλήσατε. Άν 
iχ ητε νά σημειώσητε άριθι-ι.ούς 1n ήμερο�.·ηνlοι:ς, δέον νά ση11.ειώσητε 
ταϋτοι: ούχί δι' άριθμ:;')ν, άλλ' όλο.γράψω:;. Θ' άναμlξητε είτα ολα: 
αύτά τά χαρτlο: ι-ι-έχρις οτοv έξαψανισθώσι τά eινόματα χ.αί παν 
ϊχνος τ'r,ς γρ:χφεlσης έννοίας. Τό μυστι;ι.όν σας θά χ.ρυφθ� οuτως έντός 
οι:ύτοϋ τοϋ χάους, έξ οδ θά έ;έλθ� μία &πάvτησις. Μετά την πραξιν 
fiά σvναr.οφέρητε τά χ.αρτία, πρός πλεlονα έξασ.φάλ·rισιν τοϋ μυστι
κοϋ σας. 

Ή Καρλόττα έγρχψε ταχέως -.ά έξης, έν<j:� ό Λεχ.λέρ έσ·ψψε τήν 
κεφοι:λ·�ν. οπως μη διατα:ράξ� την πελάτιδοc του. 

«Le treize juillet mil sept cent soixante-trois, Charlotte de 
Corday dΆrmont veut tender de tuer, a Paris, d'un coup de 
couteau, Jean-Paul Marat, depute a la Conνention nationale 
de la Republique frangaise >> • 

Ή Κοι:ρλόττα διά των 164 τούτων γραι-ι.μi-:-ωy, των σημειωθέν
των έπί ίσαρlθμων χ.αρτίων, άπετέλεσε, διά τ·r,ς άνοι:ι-ι.lξεω:; αύτών,-:-ό 
_παρά τοϋ Λεχ.λέρ λεγόμενον χάος· διασταυρώσασα εί-.α τάς χ εiρ:χς 
άνέμενεν έν σιγ�. 

Ό γέρων βενεδιχ.-.ίνος συλλέγων τά έν λόγ<ι> χαρτlα τά έθετε χ.ατά 
σειράν έν πολλοϊς συγκεντρικοίς κύκλοις, ών τ-nν περιφέρειαν διέτρεχ. ε 
βραδέως τό έταστικόν βλέμμα του· όλίγον κατ' όλlγον ή ψυσιογνω -
:ι-ι,lα -.ου ένεψυχοϋτο· άποσπάσας δέ έχ. των χ.ύχ.λων άπiχ.ρυψεν έν τ� 
άρι11τερ� -.ου, τό εν έπί τοϋ ιχλλου, τά ένθε·, χ.α:χ.εϊθεν περισvλλιγέν-.α 
γράμματα, ι1.έχρις οτου έναπέμεινοι:ν τά έξης 6: L. Ζ, C, R, Α, Α,

Ή πράξις αuτη διήρκεσε δέχ.ιιι λεπτσ:. Ή Καρλόττα r.αρηχ.ολού
·θει �αϋτα διά τοϋ βλέμματος, μ·n έννοοvσα ομως ΤΟ άποτέλεσι-ι.α.
Αϊφνης ό Λεχ.λέρ έπ(Χναφέρει τύ χάος, ο-πως έξαψανίσ·() την πcι:ρ' cι:υ-
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-του χ•ιχγνωσθείσαν έ'ννοιαν.'Ρίψας εί-;-χ τ:χ χ.αρτία ένώπιόν του, μετιi
χειρΘΨψ.ία, π).ήρους άθυι-ι.ίας. είπεν:

- Είσθε βεbαία, 8εσποινίς, οτι δ'έν έχ.άματε χανέν ).ιχθ�ς εi.ς ο,τι
έ γράψατε ; ... 

- Ούδ'έν, iπήνη,σεν ή Καρ).όττα.
- Τότι, έπανέλαbεν ό μάντι;, μίαν μόντ.ν συμbοuλ11ν συνεσεως

Jύ.,αμαι νιi σcίς δ'<�σω. Νά μην ύπάγ·,, ή ψίλη σ::ις π-ρr)ς -ιόν ί.σχ.υ
;ρόν άνθρωπον θιi ΊJ:Ο ιtιάb�μα άνωψελές. 

- Δια-:-ί κύριε ; ...
- Σcίς δίδω τό παράδειγμα τ·r,ς φρονή,ηως, σιωπών.
Τφόντ, δ'έν ήδ'ύ•ιατο ό Λεχλέρ νά έμπιστευθ?J εί.ι; μίαν �γνωστον

JεσπQσύνην τήν ψριχ.ώδ'η άπ:χντησιν της Μοίρας. 'Ιδού δέ αίίτη : 
c<Ce coup tuant, plante en t<1 poitrine, doit te tuer, a Pa

ris eh bain, livide Marat. - L'echafaud convertionnel est le 
piedcstal d'ou cettemartyce, couronnee de la νor\a antique, 
doit planer sur· le ωonde.» 

Τά 6 άψωνχ γρχμματα L, Ζ, C, R, Α, Α, έ.δ'ή).ουν ((Liνίdl 
Zona Cruoris Rubefacit Amplexantem Aquam». δηλ. ((Κύκλο� 
αί'ματο� πελιδνού έρvitραίνει τό περιβάλλον τό πτώμα vδwρ.» Ή 
ιι.αντιχ.ή αϋτ)') εί.χ.ών ,jπεδ'ή).ου :rόν λουτ'i)ρα, έν ώ ό Μαρά ίπ).ήγη 
Jι• έγχεψ8ίου. 

Ό Λεχ.λίρ ούδ'όλως ύπέθετεv οτι ,ίχεν έ.νώπιόν τοu τ.;.,ν μάρτυρα 
iχ.είνην, ·ίiτις άνύψου τόν φόνον εί.ς ·τό Cψος τiiς άψοσιώσιως. Ένόμι
σεν έαυτόν παίγνιον των έμπνεόντων τους χ.ρησμούς Δαιμονίων, έν<';", 
-ή Καλό ,τα άποσυρομένη 11,ετεμε).είτο δ'ιά τό παιJαριώδ'ες παριi τ<ϊ>
μάντει δ'ιάbημά της, 'Αλλά τ·ην έσπέραν της ί.δ'ίας έχ.είνης ήμέρας
έξεr.λ·ηροϋτο --:ό ημισυ ΤΟ\/ χ.ρησμοϋ, ό δ'έ ΛεΥ.λέρ χ.χθό 'μ·n ).ησμο
v+,σας τήν άπάν-:-ησιν τiiς Μ')ίρας, ·Μυνήθη νά έπανασχ.ευάσ� λέξιν
πρός λέ�ιν -:-ά όνόμ::ιτα της δ'εσποσί.•νης δ'έ Κορδαί, τά -:-οϋ Μαριi χ.αί
τήν έ'χ.ψρασιν τοϋ έJΙ.δ'ιχ.ητιχ.οϋ ίγχ. ειριδίου.

Τό Προγνωστιχ.όν της Μοίρας χ.ατέσ':'η χ.α,ηγορ-�ψ.ατιχ.ώτερον οτε 
ό 'Ροbεσπιέρο; προσηλθε χ.ο::ί αύτός νιi tιερευνήσ () τό μέλλον -:ου. 
Συνωμίλησε χ.ατ' άρχιiς χ.αί έπί πολύν χρόνον μετά τοϋ έργ,ι-ι,ί-:-ου τοϋ 
προαι;τείου Σαίν--Μαρκ.ώ περί -:ων άρχ.αίων μυστηρίων- πειι;θιίς 8i. 

, ' 
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περί τ·ίi, ι;ποu8αιότητος των γνώι;εων τοv προφ-ήτcu, ,ά:πεψάι;ιι;ε ΨΧ. 

,) ποt:άλ '{Ι την προσωπιχ.ότητά του ύπό τό μαντιχ.όν ένέργημα. Ή 
π ροσωποιότης του έξετiθτ; c/_;τως : 

«Maximίlien-Mari-Icidore-Robespierae, dόpute a la Con
vention nationale de la Republique fran\;aise.JJ 

Ί8ού 8έ ο ίζαχθείς χpΜfΙ,ός : 
«Republicain rare, ... infexible, ... il ira mourir decapite, 

aunem de la nst ιοη, parvote de sesennemis. JJ 

"Εμειvι.cν 6 γράμματα &φωνα, Α, 1, Ε, Ε', Ο, Q, Jηλοvντα : 
«Ab iniquis Everans, Extortus Odio Quiritum,>J 8ηλ. : «Άvα
τραπεις παρα τής συμμορίας τώv κακών, βασαvισθε1ς παρά τού 
μίσους τώv άοτώv.» Τό ι;u�1.πλ-ήρωμχ τοvτο τοv χρησμοv έ1tε·bε
bχιώθη τ<j) 1794 Jιά τιν-,ς γόγ,νότος 8ειχ.νύοντος μέχρι τίνος βαθμοv 
8ύναται νά προb� ή πολιτιχ.η λύι; σα. Τόν 'Ροbεσπιέρον χ.αίτοι ·βα
ρέως πλ·flγωμένον χ.ατά τ11ν χ.ράτ ησίν του ( ειτε' άφ' έαuτοv, εϊτε 'Παρά 
τοί.ί βοu'λεuτοί.ί L. Bourdon), ούχ ·ηττον έ'σuρον ολως αίματόψuρτι;ν 
είς εν ιι,έρο; 'ΠΑ'Υ)'ΤtΟν τη; Σuνε'λε•;ι;εως, χ.αί έχ.εϊ, οί έταίροι, οί τήν 
πρότεραίχν τρέμ.οντες έμπροσθέν του, πα.ρ-ήρχ οντο προ αύτοί.ί ο είς 
μετά τόν &λλον πεpιubρίζοντες την οcγωνίαν του. 

Ό Βονοπάρτης έ'ζη τψ 1795 έν Παρισίοις, ά:ρrός, έν ά:ποθαρρύν
σιι, έν στενοχωρία, όcνεu τοί.ί έλαχlστοu προαισθήματος τοί.ί μέλλον
τος προορισμοv του. Ή τύχη, αύτός ο Θεός των ιχργων, τον ώ,Ν-
γησε μίαν ήμέραν παροc τψ Λεχ.λέρ, μέ την πρόθεσιν νά περάσ'{Ι iι.εί 
όλlγον καιρόν :χσχ.όπω� (tuer le temps). Ό μάντις χ.ατεγlνετο τ?J 
στιγμ?J έχ.είνη είς εν ώpοσχ.6-::ιον. Ό Βοναπάρτης, ρίψας βλέμμα έπί 
των χ.ύχ.λων, των τριγώνων, των ύπολογισμων, α,'.Jτων τω άποχ.ρύφων 
μαθ·flματιχ.ων, έχ.ιν+,Οη τήν περιέργειαν χ.αί έπεθύμησε νά πειρcψοc
τισ/}?J χ.αί ο ι8:ος. Ή έρtJτησις της ήμερομ·flνlας της γενν-ήσεώς του 
τ<j) έφχνη ψuσιχ.-ή, πρσχ.εψ.ένου νά ορισθωσι τά πρώτιστοc σημεϊα τοv 
ώροσχ.οπlοu· άλλ' οτε προσεχ.'λ-ήθΥΙ νi προ,τείπη "' όνόιι,ατα, έπώνυ
:ι.οr., τίτλους χ.οcί έπάγγελμοc, οπως 8ι' οr.ύτων ορισθωσι χ.αί τά σηιι/ϊα 
τοί.ί έρμητι�ιοί.ί ένεργήματος, τοί.ί ύποδειλοvντος τήν χ.λεί�α τοί.ί μέλ
λοντος, τότε έθεώρ'Υlσε τήy άνά.χ.ρισιν έξερχομένην -:ων όρlων χ.αι 
"tJγέρθ-r, ιχποτόμως προς άνοcχώρη,;ιν. 
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- C<Σφάλλεσθε 'ίσως όπισθο8ρομουντες, τ<ϊ� είπε πράως ο Λεκ.λέρ,
κ.αθότι � τέz V"fJ fΙ,Ου εlνε ίσχ υροτέρα παρ' οσον φχvτάζεσθε. 'Εκ.τc; 
τούτου, ύπάρχ_ει fΙ,ία προψ"f)τεία ένός χ.άποιου κ.ό:1.ητος 8έ-Καλλιό
στρσυ πρό 8έκ.α έτων περί της μήπω τότε οcρξαμέν-()ς Έπαv::ι.στά
σεως, 8ι' ·ί�ς άγγέλλεται οτι ενας Κορσικ.ανός, έκ.λελεγμένο; ύπό τοϋ 
λαου θοc τήν έπεραίου, ϊσως 8ιά 3ικ.τατορία;. Θοc ·ητο λοιπόν κ.αλόν 
Jιoc σας ιι.έλλον, άιpου είσθε Κορσιχανό .. ς}οθείσ"f)ς 8έ της περιπτώσεως 
·ί;8·(), κ.αί α.ν ή Τύχ"tJ ,:ψ.&ς έξέλεξε, μίiλλο:-ι θά: ώφελ"f)θητε, προει8ο
ποιούμενος περί τούτου.

Άλλ' ό Βονοπάρτ"tJς νομίσας ο-:ι είχεν έν�)πιό-1 του κ.ανένα γέ

ροντα μανιακ.όν η κανένα έπίτριπτον άγύ1τ"flν χφορωντα τό βαλά-1-
τιόν του, έ'ρριψεν ε'ν μικ.ρόν νόμισμα έπί τ·ης τραπiζης χαί cκπηλθε. 

Μ ' , • ' 8 9Ρ , f 799 ' , - � ετα τεσσχρα ετ-1) τ·()ν ορι.ο•, , τ-r,ν προτερρι:ιαν τ·()ς οια-
σήμου ήμέρας, οcποκ.λ"tJίJείσ"f)ς 18 brumaire, ο παρά της Συνελιύ
σεως παυθείς στρατηγός είχ_έ γίν'{) έπί τη; Πενταρχ_ίας iJ εύνοούμενο; 

. της Μοίρας, ής τό� 8ιεριι.ηνέα είχε περιφρονήσει. τΗτο έστεμμένος έχ 
των 8αφνων της 'Ιταλίας κ.αί τ·ης Αίγύπτου, ητο 'η ένσάρχωσις της 
Νίκ·()ς· �να 8έ ,ά: πάντα ύπό τοϊις πό8ας του θέσ�, 8έν έναπέμεινεν 
ζ/.ύτ<ϊ� :ή τό τολμησαι, τουτο 8έ κ.αί έσκ.όπει τότε. Τό σχέ8ιον ε'ίχε 
&ιαγραφ'ΪJ, ·h έπιτυχία ύπολογισθγ\, ο κ.ίν&υνος προμαvηυθη. Οί μέν 
χνθρωποι της έ νιργεlας χνέλαbον εχ(Ι.στος. τό μέρος 'του , δ 8ε �ν
θρωπος της ί8έας 3ιεσκ.έπτετο άναμένων τΎJν στιγμήν του ύπερπη-
8-ϊ\σαι τόν Ρουbίχωνα. Διασκ.επτόμενος έν τ<ϊ� βάθει ένός fl,Ονήρους 
&ιαχωρίσματος κ.αί βυθισμένος εiς έχεϊνο τό εl&ος του έν έγρηγόρσει 
όνείρου, τοv παραγομένου έχ· μεγάλη, τινός. 8ιεγέρσεως πυριτώ8ους 
τινός πνε1ψ.ατος άνφ.νήσθ� του γέροντος της οJΌϋ της Βρόσεως, του 
ΈρηfΙ.ίτου, νομίσας τ?J στιγ1-1.?J έκ.είν"{) οτι ή προφητεία τοu Καλλιό-
στρου -i\χει είς τό ov; τ�υ φς ηχοι,; κ.ώ&ω,iος fΙ•ψοcκ.ρυσμένου. 

'Ά ! έ'λεγε κ.αθ' έαυτόv, προσποcθών ν' άπο&ιώ�-� τ·rιν άρχ ομένην 
παραίσθησιν· θά χαταλά:bΊ) κ.α:ί έμέ ή τρέλλα αύτου του γελοίο·, 
γέροντος ! ... Θά ε'χω τ·ην παι8αριώ8η &8υνοcμίαν _νά έπηρεοcσθώ έξ 
έπικ.ιν8ύνου τινός ψ:χντασ1-1.αγορίοcς ;, ... •Έ ! ... τέλος πάντων ... 
χα:ί α.ν ι;υνέb(Ι.Lνε τοvτο ..• Άνέγνων κ.άπου οτι ο Καίσαρ, ο Ρισχε
λιεύς, ο Μα:αρινος, οrτινις &έν Υισαν βιbαίως στε�οκ.έφχλοι, ο·r_ι μό
νον �έν περιεψρ')νουν τούς τοιούτους άνθρώπους, άλλά χαί έγίνωσχον 
νά έπωφελώντ(Ι.ι οcύτων ... Είrtον ώσαύ,ως εί, Αιγυπτον οη οί "Δρα-

13 
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bες σε bονται τούς τρελ λοiς ώς ο ντα έπιψα'Jσθέντα vπο της χ �.ιρός 

τοϋ Θεοϋ ... Τίς &ύναται νά -.ολυ.ήι;·(ι νχ έ�,,,γήση τί συμbαίνει 
. ' . 

κατοc τινας στιγι.ι.άς, εν τισι πνεύμασι θεωροvμένοις ώ; ,�ιχτεταραγ-
μένο:ς, :ιότι ζωσιν έν i&ιάζοντι κόσμψ, ουτινο; τήν κλϊϊ&α στερού
ι.ι,εθα ; ... Ά ν �•Jτό; ο Πiτρο; Λεκλέρ i. τύγχανε ν εν των τοιούτων 
πνευμάτων ; , ..  Άν ι.ι,ετέbοcινον νά τόν έπανί&ω, ... κοcί αν ·Α&ύ
νατο νά μαν.εύσ� οcύτό τό μ&λλον, ... θplap,6or η χαταστροφήν, 
... έξ ης όλίγαι μόνον ώραι μi. &ιαχ ωρίζουν : . . . Τό zτάραχ ον 
λογίχ.όν ι.ι,οu &έν θά χα-:-απλαγ� ού3έ θ" άποθ:χρρuνθ·�· 3υνατόν &έ 
ν' άποκαλύψ� άπρόοπτόν -:-ι φως, έκθρωσχ.ον τοϋ τοιούτου, έστω καί 
φαντασμαγορικοϋ &ιοcbήματος ... ναί, , .. θά ύπάγω .... )) 

'Ητο έσπέρα · δ Λεχλέρ &έν τον άνεγνώpισεν. Ού��ν εlχε ι.ι,ετα -
bλ-ηθη έν τω πενιχρι7, οiκίσκω του. 

ι ι ,  Τ ι 

- Κύριε, τ<i> εlπε·, eι Βοναπάρτης, &ί&ων αύτ<i> σύναμα εν χ,ρv-
σοϋν νόμισμα , &ύνασθε νιχ μαντεύσητε επι ι.ι,ιας ύ-ποθέσεω; λίαν 
κατεπειγούσ·f)ς ; 

- Δια τοϋ '0ροσκοπίοu , οχι, άπ·nντΊ]σεν ο γερων &ιότι άπαι
τοϋνται ύπvλογισι.ι.οί έχ.τε·ιείς· άλλά &ιά των Σιbυλλείων Προγνω
στιχ.ων ral, άρκεί ή ύr.όθεσις να δρισθ� σαφώς. 

-Άλλ' αν αύτή ή ύτ.όθεσις περικλεί� μυστικόν τι σπουι�αιον ;,
αν 7t. χ. πρόκειται πιρί γυ ναι�ι.ός Ι ένδιαφερcψένης ν' άποκρύψ� το 
μuστι�ι.όν χαι άπό τόν πνευματικόν τηι; ά�ι.όι.ι,η ; . 

-Έστω· ή γυνή αuτη θα ψvλάξ� τό ι.ι,vστιχόν τ·ΙJς· i&ού &έ πως
Ή έρώτησιι; δέον νά περιλ1χι.ι.Gαη; τά όνόι.ι.α.τα, τά έπώνvι-ι.α, τά 
παρώνυμα., τούι; τίτλοuι; κ.αί τό έπάγγελμα ΤΟ\ι έρωτωντοι; τήν Μοί
ρι,'.V" έχτός τούτων �ι.α.ί το άντιχείι.ι.ενον τοϋ ζ·ΙJτήμα.τος, σαφώς �ι.αί 
περιλ·f)πτικώ; έκπεφρ:χσμiνον. Ή ε;ι.ψ?:χσις το•;των συμπεριλα.μbοcνε
ται βεb:χίω; εν τινι άριθμ·<"ϊ> γραμμά ,ων, rlτινα &έον νά γραφωσιν 
έπί ίσαpίθι.ι.ων'τεμαχ_ίων χάρτου· &πα.ντα &έ τά γράμι.ι,α.τα. τα.ϋτα 
ά:ναμιγνύονται μέχρις ου σχ·ΙJι.ι.:χτισθ� εν χάος. Τα λαμGοcνω κατόπιν 
χαί τα τοποθετq_ χυχ.ληδόν, έρωτων μόνον έάν πρόκειται π.ρί arllpoς 

η rυrαικός. Μετα &έ -:-αϋτα δ αναμενόι.ι.ενος χρησι.ι.ό; μοί έμπνέει έπί 
τ'f. έπισκ.οπήσει τοϋ κύκλου, &ι' ου διεισ&ύω είς την άπόκρυψον έν
νοιαν, �ι.αθόσον ουτο; έκ.τυλίσσεται. Λοιπόν, κύριε, iδΌύ γραφίς �ι.αί 
άρχετα τεμοcχια χοcρτου πρός χρησιν σας.)) 

Ό Βοναπάρτ_ης γρiψας ,αχέω; την έρώτr)σίν του έπί 119 &ελ-
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τίων, τά άνέμιξε καλά πρός έξάλειψιν πάσης έννοίας και τά ώθησεν 
i'μπροσθ.ν του Π. Λεκλέρ, δστις τά έτακτοποίη,;.ν έν κύχ.λι:>. 

Τό ζήτημα συνέκΕιτο, έν άγνοίq: του μάντεως, έκ των έξης λέξεων: 
<ιQue deνientra la Corse Napoleon, Bonap arte, generale 

parsuit du coup d'Etι:1 t risque parlui, a Paris le six-buit 
brumaire mi�septcent nonente neuf ... >> 

- Τ� ά'ληθείq: , κύριε, είπεν ο Λεκλέρ, μετά τινας στιγμάς δ'ια
σκέψεως, μι.ι ώ11.ιλείτε πρό όλίγοu 8έν γνωρίζω περί τίνος μuστικόu 
μιίί; γuν:χικός, και οιι.ω; 8έν βλέπω οv8όλω; γu·ιαικείον• -:-ι έν τ� ύπο

, θέσει σας. Όποιον8ήποτε καί, αν� τό ζ ήτημ:χ, δστισ8ήποτε καί αν � 
ο περί ο.ύ πρόκειται , ί8οu τί  άναγινώσχω 8ιά τ�ν 119 rrαμμά
't'WV σας : 

((Εη mil huii cent qnatre, ilmontera sur le trone a pidue, 
puis, coupe, en dixet nnsera renver se prr la eanonade du
soldat d'Angleterre . .. » 

Ή λέξι; θρόνος καί ή έποχ_η 1804 θά σuνεκίνησαν βεb�ίως' τόν 
Βοναπάρτην· καί δμω; έ�ηκολούθησεν ούτος 8ιατελών χρuψίνοuς καί 
ήρώτησε διά τόνου έντελώ; άδιαψόροu -:-ί ν:χ έσ·ή μ:χινον α•;τά τά 8ύο 
α.ίνίγματα : trone a pique coupe en cix etum. 

Οί χρησμοί, άπήντησεν ό Αεκλέρ, ένέχοuσιν ένίοτε εν μέρος, ιtια
σχψηνιζόμενον ιι,όνον μ.τrτ. την έκτέλεσιν του σuμbεbηκότος. Μολα
ταϋτα βλέπω έν τ� είκόνι τοϋ t1·one a pique, εν εί8ος 11-εγάλης 
στρατιωτικ·7ις άσπί8ος, εν χpάτος περιστοιχ_ οϊψ.Ενον ύπό καισαρι;ι.ων 
σημαιών- τό &λ'λο αrνιγv.α είνε ο άριθμός 8η).ών ':'"/)V τομην τοϋ χ_ρό
'ΙΟU : ,8έκα και εν 'ένούμενα π�ράγοuσι τόν ιiριθμόν έ'ν�εr.α , δστις 
προστιθέμ.νος Είς τόν 1804 προσ8ιορίζει --:-ό 1815 ώ; έ ποχ_ ην της 
κ&ν8uνώδους έιι.ψανίσεως τοϋ arr1oυ στpαrιώτου. 'Αλλά ταϋτα είνε 
rχπλη είχαι;ία. Άλλ,ι>ςτε, ί8ού οτι έχ τ6)V 119 γραμv.άτων έναπέ-
11-ειναν 13 &ψωνα Β, Ο, Ρ, Ρ, 1, Α, Ι; Β, 1, Ρ, Α, U, F; οcτινα
,�έον •ιά 011.ιλ·ήσωσι χαί αvτά. Οί άρχαίοι fΙ,άντεις θιi τά έθεώροuν
ώς άpχι�ά γράιι.μ:χτα 13 λατινικών λέζεων. Άναγγi.λλοuσι l,' ώσαύ-.
-τωr, άνύψωσιν χ:χί χατάπτωσ�ν 'Γη; τύχ_ης :

((Bis Oriens, Populi Princeps, Jn Altum lncedi-t. Bis In
cidit : Per Anglos Ultima Fata. >> 8ηλ: « dις .άrυyιηϋται ή7ε
μωr του 1αοϋ και πεpιπ1αrαται είς τα ϋyιη· .dί,: πlπτ:ει· το τε
.lευταϊοr μοιpαϊοr πpοε1εύσετ:αι πapa τώr �Ayy1ωr.>�

' j 
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Ό Βοναπάρτ-ης έφριχ.ία έν8ομύχ.ως έπί τ� υποσχ.έσει του θρόνοι, 
παρά ηνος μυσηψιώ8ους γέροντος χ.αί έντός μιας χ.αλύ�ης. Διά τοίι 
τοιούτου λοιπόν προγνωστιχ.οίι έφαίνετο έξ 11σψαλισμέν11 ή έπιτυχ. ία 
της έπαύριον. Ναl .. , άλλ' αν ο χ.ρ·ησιι.ός οuτος ητο .τuχ.άίόv η 

άποτέλεσμα, καί ο,ύχ.ί σχέ8ιον της προνοίας ; ... 
Έσχ.έφθη ν' άποπειραθ� χ.αί έτέραν 3οχ.ιμα:στιχ.·ην έξέλεγξιν. 
- ,Κύριε , εiπεν ε;,ς τον Λεκλέρ, έπιτρέψατέ ιι,dι χ.αί 8εύτερον

πείραμα. 
"Εγραψε 8έ έπί 69 χ αρτονlων τά έπόμενα 69 γpάfΙ·fl·ατα 
«Josephino-Marie-Rose de Zascher de la Pagerie femme 

du general Napoleon Bonaparte. » 
'Ενεργήσας έπειτα το χ.άος εΙπε : Πpοσπαθήσα-.ε τώρα ν' άνα

γνώσ"Υ)τε έναργως · πρόκειτα.ι περί κυρίας περί ής έν8ιαφέρεταl τις 
τά μάλα. 

Ό Λεχ.λέρ, 8ιασχ.εφθείς άρχ.ετά, άπήντ"Υ)σε σείων τήν κεφαλήν. 
«Trop agee, .. le diademe Imperic:1,le, porte en segonc ma

riage, neferapas le bonheur.)> 

-'Αρκεί! άρχει ! άνεφών"Υ)σεν ο Βοναπάρτης· οί λογόγριφοί σου 

ένέχ.ουσι μωρίαν βαρυτέραν των Πuραμί8ων ! ... 
Διασχ.ορπίσας 8έ 3ιά βιαίοu κινήματος T'fJς χειρός τά χ.αίιμένα τά 

μικρά χαρτόνια έξ'l)λθε μανιώ8·ης ... 
((Καί άλλον πελάτ"Υ)ν έχάσαμεν ύπεμορμύρισεν ο Λεχ.λέρ σuλλέγων 

αύτά· άπό πολλου μέ χ.ατα8ιώχ.εt τί;> οντι ή άποτυχία.)) 
Δι' ήμας (") άνacγνώσαντας ΤΎ)V έρώτ"Υ)Gtν προ της άποχ.ρίσεως, () 

(t) Σ. Μ. Άποπερατων ό Ρ. Chι·istian κατrι. το t839 το σύγγραμμά: του
«Paris Historique» τ-rj σuvεργασίqι τοίί ακαοημαϊχοίί ch. Noticι·, �Jλθεv είς 

ό!J- tλίαν μετά τοίί cpίλou τούτοu περί Μαγείας, ώς ανσ.cpέρει έν τιji συγγράμματι 
«Histoiι·e de la Magie κλπ.» Ό Nodieι· σποuοάσας το ζήτημα καί κάτοχος 
μάλιστα της σο.lομοrικης (grimoiι·e) της Α ίκατερίνης των Μεδίκων, έξεψρά:σθη 
ύπέρ της αληθείας της Μαγεiας. 

Έχ των σοcpων μετά τοίί Nodier διαλέξεων όρμώμενος δ Cbι·istian χαί έκ 
της αναγνώσεως αρχαίων σuγγp:χψων καί αλλων σολομονικων, άναιιαλυcpθεισων 
μεταξt των δ·ijμιισιεuθέντων μοναστηριαιιων β16λίων, ών την ιιατάτοιξιν ιια9ο 
βι6λιοψύλαξ τοίί 'Ύ'ποuργείοu, είχ.ε ψροντίσει, ένε6άθuνεν είς τήν σποvόηr τηι: 
Μαyείας καί ήδuνήθη οίίτω ιιαί αύτοc νά -προιιαλ-rj αλανθάστους χρησμοδοτήσεις__ 
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χρησμός ούδόλω; εiνε περιφρονητέος· ή σιbύλλειοι; μύησιι; �έν ή�ύ
νατο κάλλ�ον ν:.i: διεuθύν� τύν συνειρμό .. -των ,μεταθέσεων. 

'Έμενον 3 γpάμμχτα �ψωνα, Η, Ε, Δ, �ηλοϋντα: 
«Honores,-Divortium-Eclipsis, 8-η'λ. τό διαζύγι(Ιν (Δ) χ.είμε

νον μεταξύ της δόξηι; τ,ϋ θρόνου (Η) χ.οcί τ'ί)ι; έχ.λείφεως (Ε) αύτ'ί)ι; 
τηι; μαγιχ.ηι; εύτuχ_ίαι;, ύπό την θλιbεpά:ν σχ.ιαν τοϋ πύργοu Mal-mai.:.. 
son, οστις ,tιά: τ·ήν ;Ιωσηψίνην ύπηρξεν ή οίχ.ία (maison) της �υ
στuχ_ίας (mal ... heur.

·r \\ · · \\ · "λ Ρ ' • • ' • Λ .. ' • ' • · �� rιou τι οεν ε αοε χ.α:ρον ν οcπαντησ� ο εχ.ΛΕρ ε•,ς τον ανυπο-
μονον στρχτ-r�γόν, προχ.ατειλ-r�ι,ι.ι,ι.ένον τότε ύπό των φλεγόντων ίνδια
φερόντων της έπαύριον. Ό Θεός έστρεψεν εν φύλλον τη; ίστορίαι; τοϋ 
χ.όσιι,ου. 

Ό Ναπολέων, πρώτος ϋπάτος της 18 brumaire, ϋπατος ίσόbιος 
τ� 4 Αύγούστου 1802, οcύτοκpάτωρ τ� 18 Μα'ίου 1804, βασιλεύς 
της Ίτα·'λίας τ� 26 Μαίου 1805, ά:νεμέτρα πλέον τόν χ_pόνον διά 
των νικών του. 'Αλλά: τ� 20 8gρίου 1805 ·ΊΙ ήχ_ώ τη; ναυμαχίας 
τοϋ Τραψαλγάp, εr, ήν ένίκησα� οί wΑγγλοι, έπανέψερεν είς τ�-ν 
μνήμην του a:ην ά:όριστον ά:πειλην αύτοϋ .τοϋ στρατιώτου τrίς '.Αγ
γλίας, -iiς τό ιiπαίσιον αϊνιγμα εiχε προειχ.οcσει ο Λεχ.λέρ. Ή κατα
στροφή τοϋ γαλλιχ.οϋ στόλου χ.οcθίστα την Άγγλίαν χ.vρίαρχον τοϋ 
Ώχ.εανοϋ· χ.αί ένιϊ> ο Ναπολέων χ.α,έχ.τα τόπους, ών ή κτίσις ητ,;, 
προ:�ωρινη χ.χι διαμφισgητ·ίισιμος, ή 'Αγγλία, οcνευ άντιζήλων μί
νουσα, θά: rδpυεν άνέτως τό ίν�ικόν Υ..pοcτος της έπί 80,000,000 
δούλων. Οί δύο χ.ολοσσοί της rαλ'λίας και 'Αγγλίας έμεγα'λίινθησαν 
παραλ'λ·ήλω; τόσ<ι> πολύ, �στε έπέχ.ειτο ή άνάγχ.η, δοθείσης της περι
στάσεως, νά: περιέλθωσιν είς τρομεράν σύγχ.ρουσ�ν. Καl ομως ούδεiι; 
έψαντάζετο οτι ο κίνδυνος θα ητο καθ' ήμων, διό-η τό πυpοbόλον 
της Αύστερ'λίτσης χ.ατέπνιξε παραχρΊJfJ,α; την ψωνην τοϋ πυpοbόλου 
τοϋ Τραφαλγάρ, ή δέ συνθήκη τοϋ Πρεσbούργου κατετάραξε τούς 
•Άγγλους. Ούχ' -i�ττον οι,ι.ως ο μέγας Χ. ορτοχ.όπος -:-ης Εύρώπης ά:νη
σύχ. ει, κατά τινας στιγμάς, ώς πρός τόν ά:ριθμόν τόν είς δέκα καί

ίΙν κεκομμένοv χ.αι τό φοcντασμα, τό οπισθεν τοϋ προbλήματοι; τοϋ
σιbυλλείου προγνωστικοϋ ένε8ρεϋον.

* * *
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ΆΟ Πέ,ρος Λεχλέρ άντημείψθη 8αψιλως χατά -:ην χναχήρυξιν της 
Αύτοχράτορίας, έ'νεχα της έχπλ·ί�ρώσεως τοϋ πρώ-:-ου ήv.ίσεος, της 
προρρήι1'εώς του. Άπό τοϋ 1804 ένεχ.ατέστη εν τοίς παραρτήμασι 
τοϋ μεγάρου Σαίν-Κλού, άγων τότε τό 79 έτος της ήλιχίας -:-ου 
χα.ί περιστοιχ.ούμενος ύ�ό π.ριr.οι·ητιχων ψρον-:Ηων, τ?J �ιαταγ?J χυ
ρίου, βεbαίου οντος περί της ε:ς ταύτrιν ύπαχοης των ύπαλ'λ-i�'λων
Ί-Ι γερο�τιχή ήλιχία του έφαίνετο άνχθάλλουσα ύπο τήν 8ρόσqν των 
προς αύτον εύεργετΥΙμάτων. Ό Ναπολέων -:ον �ρχισε νά fl-ΎJ άπο
χαλ_ύψ� είς ού8ένα το παρά8οξον των πρώτ,,)ν σχ.έσεών των. Εiχ.εν 
ένερ.γήσει να θεωρείται παρά της υπηρεσίας ώς άρχ.αίος χαί πολύτι-
μος άσιανολόγος τοίι Αtγvπτιαχοϋ 'Ινστιτούτου' έν 8έ τ?J αύλ?J έχεί
ν�, έν � έπεχράτει ή πειθαρχία ώ� έν στρατωνι, ού8είς έτόλμα νά. 
�ίψ� βλέμμα πέραν τοϋ έπιτάγματος. 

Τα τ·ην Εύρώπην άναρύσσοντα συμbά:ντα τοϋ 1805 8ιεχ.ώρισαν, 
είς τό μή έπα'νι8εϊν τον εύεργέτην άπό τοίι εύνοουμένου. Ένiι> 8έ ο. 
Αύτοχράτωρ άνήρχ.ετο τά ύψηλό-:-ερα &.χρα της τύχ.ης, ο Λεχ.λέρ 8ιε -
νήργει χρύφα χαί άπετελείου το σχ. ε8ίασv.α τοίι ίσο λογισv.οίι τοϋ 
μέλλ�ντος. Αίσf1ανόι1,ενος . οτι ή ζωή του ·iiρξατο άποσπωμένη χα-:-ά 
μικρόν, ήθέλ ησε να έχτίσΊJ το της εύγνωμοσύνης χ.ρέος του πρός τόν 
Ναπολέοντα χλΥ)ρο8οτων αύτiι> τάς τελευταίας προει8οποιήσεις τ·ι\ς 
Είμαρμένης. Ή r�ιαθ·ήχη τοv αϋτ·η σφραγισθiϊσα έν τρισί περιχαλύμ
μασι θ' άπεστέλλετο, ώς είχε νομίσει ο Λεχλiρ, μ.ετά των έγγ?άψων 
τοίι Κράτους. Έμπισ-:ευθείσα ομως είς χ.είρας άναξιοπlστοvς, έ8ημεύ
θη, θεωρηθεισα ώς αύθά8ης μ.ωρίc-:, ην 8i.ν έ'πρεπε Jηθεν ν' άποστεί
λωσιν εi; τήν Α. Μ. Διά τινος ί8ιοτροπίας της Τύχ. ης ( α.ν ι;π.iρχ.� 
τύχ. ·ιι), άνεχοcλυψα αύτό τό περίεργον έ'γγραψον τiι> 1839 κατά τινα 
8ημοπρασίαν των βιbλίων ένος ίατροίι φρενολόγου. Ί8ού το περιερ
γότερον άπόσπασμα τοίι έγγράψου . 

• • . <ι Μεγαλειότατε , ϊ,περπληρωθείς εύεργετημάτων πα.ρα της
r. Μ. όψείλω νά ειπω την άλ·ιιθειαν, ln τούλάχ. ιστον ο,τι μοίι φαί
νεται ώς τοιοιύτ·ιι .

. . . ((Ότε, &.γνωστός μ.οι, την 7 Νοε�.bρίου 1799 έπεσχ.έφθητε 
το πενιχ.ρόν οιχημά μου, ε'ίχ.ε-rε ύποbάλλει ύπό τό Μοιραιον Προγνω
στικόν την έρώτησιν ταύτην : 

(('Γί θ' άπογίνη ο Κόρσος Ναπολέων Βονοπάρ της, στρατηγός, 
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μετά την άποχ.ιν�ύνευσιν του έν Παρισiοις πρ�ξι;ι.οπήf.Ι.ατο; αύτου 
την '18 βρuμαίρ 1799; . . • 

Ή ϊ'. Μ. 8έν έλησμ.όνησε τ·r;ν ιΖπάντησιν της Μοίρας· το ΎJf.Ι.ισu 
,Η του προγνωστι;ι.ου έξεπληρώθη .. 

Τό έ'τερον ημισu, τό"προλέγον τήν 8'uστuχ.ίαν, θά πραγματοποιηθ?J 
&ρi γε ώσαύτως ; ... 

Άναγινώσκω περί τούτου έν τοίς ΆΕκατ:οr Άg;οpισμοϊς της άπο
χρύφου έ1tισ't''fιf.1•·11ς τοϊς χ.αταστρωθεϊσι -ιtαρά του Έρμου -,Θώθ χα ί 
περισuλλεγεϊσι παρα του Πτολψαίοu του Πηλοuσιώτοu έν τ� Τε-,

τ:;οα8l81ψ τον οτι : ((Πας τις είς ογ άπεκα1ύg;θησαr, όια θείας πα
pιιχωpήσεως τά p,νστ:ήpια του μέ.l.lοrτος χpόrον, όύrα_ται ra όια
τ,ιpfισrί τό άyαθοr και ra θpιαp,8εύσ11 του ιJειrοϋ όια της συrετης 
όιευθύrσεως της rοημοσύrης και βον1ήσεώς του. Ή μεγαλοφuία �ης 
ϊ. Μ. έξε8ηλ�>θ·n μέχ.ρι του8'ε ,�ι' i.σχ_ ύος τίνός ύπεpανθρ ώποu άλλ' 
έσχ.έφθ·11τ ε JΙ.αί είς μίαν rχ.λλην i.σχύν, ητις, καθό άόρατος, είναι 8'ιά 
τοuτο χ.αί έτι f.Ι,αλλον έπίψο�ος ; ... Προητοιμάσθητε ν' αντιμετ�πί
ση-:ε τάς άπρ(,σ,�οχ.·nτους προσ�ολάς της Μοίρας;_ ... 

. . . «'Ο χρ·11σμός του 1799, α.ν γινώσ;ι.ετε, έξεδ'ήλου ώς λειτοuργqν 
της Μοίpας ενα στ:ρατιώτηr της Άyy1laς, d'ηλ. ενοι σύμ�οuλον° της 
στρ�τιωτιχ.·ης πάλη�. Ό. 11,ετά τόσους cί.λλους f'-έγας θρίοιμ�ος τ�ς 
Α 1:ιστερλ·11τσίοu ήμέρας 11,έ παρώρμα νά πιστεύσω έπί στιγ11-·nν οτι ή 
έμή, μή άλάνθ:χcrτος, έμφυτος διάγνωσις πιθανόν νά έσφαλε ... 
'_Ατuχως, Μεγαλειότατε, 1J7.Οgαλω'Ι τ'Υ)ν lόlar πpοηyουμέrηr έpώτη
σ,r ύπό νέαν σιgύλλειον μελέτην, παρετ·nρησα την νέα·, άπάντησιν 
έχ.τuλισσοι.ι.έν-11ν ύ;;ο μορφ·nν έ'τι μcχλ λον ιr.παίσιον τ·ης πρώτης : 

« Ό Αύτ:οχpάrωp Ναπο.lέωr 1ίτrηθεις έ»· Εύpώπ{/, καrα8-ε81ημέ
rος, έξό_ριrrτ:ο(, αiχp,ά1ωτ:ος τ:ώr α π.J.ωr, έκ σχ]ηpοrάrον πεπpω-

J
ιιέrου, θ' άποθάrη έr Άylα Έ.,lέrη, rήσω του Ώκεαrοϋ ...' , , 

Τά 10 &φωνα ϊΡάι-ι.ατ; Q, U, Β, R, Ρ, Τ, Q, U, U, Τ δηλοuσ� 
διά τ-'ί';ς μανταης 11-ε.�όδου τά έξη,: 

((Qnatefacit Umbra Britannicam Rupem Primipotentis 
Ta.nti; Qnassat Utulans Ultima Terra,» ,Υ·nλ: «ή υκιά τόϋ τόυω, . , 
μεγάλου καί πρώτου τωv ήγεμόvωv καταυτάvτοg ταράσσει του 
βρετταvικοv βράχο1J· δ γογγυυμόg του υυvταράουει τά πέρατα τηg 
γηg.)) 

(ι'Η ε_ίχ.ών αϋτη τ'r,ς άπο�εC:)σεως άπειρο�.εγέθοuς r.ετ.ρωμένου οcγ-
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jέλλει οτι θό: δ"ιαιωνισθ� ή μν-Υψ.η σας παρό: τοίς άνθρώποις. Άλλό: 
r.αρατηρω εν Σοί τον Προ11.ηθέα των νεωτέρων χρόνων, &.ν περιφρο
νήσ·ητε τήν προειδ"οποίησιν του ούρανοϋ. 

« ... Λί.,ιν θλιbό11.ενος έπί τοϊiς τόσ<ι> σοbαpαις προρρΜεσιν, ανε
μν-h,;θην της ήρωϊκ.ης περιηγητιχ.η, προσιι.uνητείας, ητις τ<j> 1 ϊ98 
σας εψερεν είς τάς Πuραμίδ"ας, τοϊις Μλοσσαίοuς τούτους τάφους των 
ίερων μυστηρίων. Δ�ελογίσθην δτι ή ύπο τ·nν σχ.ιοcν αύτων Σψίγξ δ"i.ν 
θά -Ατένισ� ματαίως το λίθινον βλέμ11.α έπί -:ου χ.αισαρικ.οϋ fΙ,ετώπου 
Σας, και δτι έν τ� σε"λίδ"ι ταύτ� της Ίλιάδ"ος Σας θά ένεχαράχθη 
σψραγίς τις απόχ.ρυψος. �Εγραψα λοιπόν έπί τοϋ χ.ύχ.λου του Προγνω
στ:χ.ου τήν περιληπτιχ.ην έ'κθεσιν του σψbάντος έχ.εί-ιου ώς έξ·nς•: 

<tNapoleon Bonapartis, general en cl1ef de la Republi
que francaise, sort de 'foulon, le dix- neufmois mil septceut 
nonantε: huit, snr la flotte, avec trente- six mi1le soldats, 
pour aller conquerir 1' Egypte. 

«Ίδ"οv �έ τί μοι άπήντ·η,;ε τό Δαψόνιον της ΕtμαριLέ'Ι'()ς: 
« Ή έvώπιοv τωv Πυραμίδων κτη.frείσα δόξα .fra στέΨrι του μέ

yαv &ρχηγου Ναπολέοντα.- Τό αστρον του λάμπει διαυγέστατα, 
Jλλ' ώχρι{J ταχέως.-Ταλαvτεύεται, &πολλύμενον έv έξορί(f έπί. τρι
κυμιώδους ώκεαvού καί &ποσβέvνvται,)) 

«Μένοuσιν 9 �φωνα γράfΙ·fl·ατα p, Q, Ν, 1�, Μ, Ν, Ν, Ν. S, d°η

ι,.ουντα: ((PΓalia Qnarens, Nactω; Fati Marmor, Nefasta Na'νis 
Numina Lacessit>> �ηλ «Ζητώv &είποτε μάχας συναντ9= τή1J &κί
vητοv .frάλασσαv τής Είμαρμέvης καί προκαλει του χpηι:ψ,011 τον έπι
καλούvτα αi!τον διιt τού όλε.frρίοv πλοίου)). 

«Παρατηρήσατε, Μεγαλειότατε, πως σuν�uάζονται οί χρησμοί. 
Ού�όλω; λέγω: Όπισθο3ρο11.·ήσατε ! ... Άλλα τολμώ νά σας παρα
χαλέσω νά σταθητε. Προσέξατε χ.οcλως μ·ήπως, παρα3ί�ων 
ζiς τά ς θυέλλας τό �ιπλουν στέμμα, έξοχ.είλητε, ανεπιστρί
-;;τεί πλέον, έπί τ·nς νήσου του άr.ελπισμου. Ότι αί προρρήσεις 
αvται σας παροργίζουσι, το έννοω, χ.αθότι άπό τά ϋψη εiς ιχ άν-ήλ
θετε, &'έν �ύνατιχί τις νά παρατηp·ήσ� τάς ύψάλους. Άλλ' ας fΙ,ελετ'h
σωμεν �ο ένεστ.ώς συμbεb·ηχ.ος το ζων, το ύποίρχ ον, χ.αi α.� Jιερευνή -
�ω11.εν το έν α.ύτij> πεπρω11.ένον. 

« Napoleon Boω:ψarte empeΓeur des Franι;ais et d'Italie. » 
(<'Εν τ� ίστορία, ώς τήν γpά:φοuσιν οί &νθρωποι, ί8ού .fΙ·ία έπιbε• 
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bαίωσις ΙΧ7tαpα(.Ι,ίλλου τύχ. ης: άλλ' έν '!''!')· ιστοp(Ι:{-, δπως τ·ην βλέ7tεt 
ο θεός έ ν τij'> βιbλι<ι> τοϋ παγ;,.οσμίου βίου, ΎJ σελί; αuτη εχ. ει εν veτso,

τά δ έ 46 γράμματα &τινα έ'γραψα, εινε αϊνιγμα,οuτινος ί8Όύ ΎJ λύσις: 
«Α bas par 000, detrone, et captif en' mer·, il perira dans 

une lle» 
Τό γροiψ.μ:χ ο (όλελαΟ τών Αίγυπτίων) ικνταποκρίνεται προς τ6 

16ον ίερογλυqηκον συμbολικον(arcaηe) τ'iiς Έρμ·Ι)τιχ.ής διδασχ.οcλίας, 
το φέρον ώς σύv.bολον πύργον κεραuνόπληκτον, έ'μbληιι.α της 1ττώσε
ως, της ηλείας κοcταστpοψ'ΪJς. Έπαναλαμbανόμιiνον ·()δη τρις, ύπο
δηλοϊ ._:ρε'ις κα:ταπ,ώσεις της τύχ_-η;, προ,Jρόμους τγ\ς ;,.αταστροψ'ΪJ�. 
Το έπαναλ.αμbάνω, μίοι. ν .-iiσος έσται όλέθριος· μ·ί,τοι τό ονομα οι.ύ,'i)ς 

' 'Α ' 'Ελ ' Τ' 'λλ θ · ' δ" .� ειναι για-:- eνη ; . . . ο fl-E ον α τa Ηζ'{Ί. 

«Άποσ-τέλλω εiς τ·nν ι�. Μ. δύο έριι.ητικιχ ιtιοcγράμματ�. (1) Το 
1 εν ποcρίστησι ,ό τ-7,ς γενΨί)σεως σtΧς ώροσγ.όπιον,έπί της βοcσιλείοcς του 

Συριb&, �αιμονίου του πλανήτου Άψρο8'ίτ1)ς καί έπί τοϋ 23ου τiς 
έπιρρο'i)ς του Μομψθά, δαιμονίου τοϋ οcσ.εp!σv.οϋ του Λέοντος, άν
ταποχ.ρινο11.ένο:, προς τ·r.ν 15 Αύγ. 1796. Το ε_;ερον ώροσ;,.όπιον εtνοcι 
το της έ1tαπειλούσης ύιι.ας τύχ. ης χ.ατιχ το 1813, κοcί δπερ σας έ'χ. ω 
zποκοcλύψει διιχ της σπου811ς τών �στρων. Γινώσκετε ·r1δη τ·r:ν τέχ
"ην του έννοεϊν κχί διeυχ.ρινίζειν τήν άπόκρυφaν γλώσσrχ.ν αύτών -rώ ν 
συμbόλων. Ένοιπόχ..ιταί μοι νιχ eύχ1Jθω δπως ·ί� Υ. Μ. l1·ή πεpιφρον-hσ-r. 
την προειr�οποίησιν τοcύ"ην ..• (2)

... «Ε'ίθε νιχ ώσι, Μεγαλειότατε· τά: οι;α διαbλέπω, ΙΧποτελέ

σ11.ατα πραγμοι.τικ .. iiς τρέλλα.ς και νά 1-'·έ οίχτείρ·ΙJτΕ δι' αύτην. 'Αλλά 
;,.αί οcν έπρόκειτο 'fJ όργ-h σας νά κοcτασuντρίψ11 την έκ.φεύγουσαν ·Μ·ΙJ 

( 1) Σ. Μ. Ιlαραλείπομεν πρό; το παρον τα ούο ταυτα σχεδιάσματα. 'Ίσως
προσεχώς τα έχτuπώσωμεν, αν το απαιτήσrι ή περιέργεια των αναγνωστών. 

(2) Σ. Σ. Μ_ετα τήν ανάγνωσιν των ΠFΟηγηθεισων προρρήσεων χαί των αμέ
σως έπομένων, Οά ουνηθ?j ό αναγνώστης νi έννοήσΊl τα έν τψ 6ψ Βι6λ. yεγραμ
μένα. Ή οε λέπτομε_ο·�ς μελέτη των ώροσχ,πίων του Λοu�οu�ίχου XVI χαί του 
Αύστpιαχου Μαξιμv-ιανου, έξηγημένων δια των έν τψ Βι6λ. VII περιεχομένων 
α<ι>ορισμων, θ:ι διο:χξrι τον τρόπον τοϊί οιεισούειν εiς το ώροσχόπιον του Ναπο
λέοντος. :r'οϊίτο είναι πραςις εύχψής, προτεινομένη ώς γύμνασμα είς τοος έ
ρεuνητας, τοος αποψασίζοντας ν� θuσι:'ισωσιν ωρας τινας διαθεσίμοuς είς αύτας 

/ τας περιέργοuς μελέτας. 
\· ' 

\ ( 

r 



ζω·ήν μ.ου, ού8έποτε θά\ μ.ιτψ.ελοϊψ.ην 8ιότι τ·(Jς ·ί\;,.ουι;α τr,ς ψωνης 
τijς συνειδήσεώς μου, οπως σας ύπ11ρετήσω πιστώς ... , , 

Ή τελευταίοc πρόρρησις τοu Λε;,,.λέρ δέν στερεϊται άκριbείίlς. Αί 
τρεϊς ροπgιί της τύχ11ς, αί προ-·Ι)γ·rιθείσαι της έκθρονίσεως τοu μεγcr.
λου r;τρατ·rιγοu, ύπηρξαν ή έν 'Ρω1111ίqc 11υμ,ψορά, ·ί� πρώτη έν Γαλλίqc 

είσbολή κ.αί το Βατερλώ. Ό ι!v_ -&αλά6ση αlχμ,άλωτος; ύπομιμνήσκ.ει 
την ;ιtροδοσίαν της Ά γγΆίας πρός τόν ήρωϊκόν αίχμάλ ωτον τοv Βελ

λεροφόvτοv. 

Ό Π. Λ.ικ.λέρ άπέθανεν έν Σαίν-Κλού τίi'> 1807. 'Εσbέσθη ήρέμ.α, 
ώσεί λύχνος έξ·rιντλ·ι;μένος. Ή τελευταία αύτοu λέξεις ητο εύχη 
ύπέρ τοu Αύτοκ.ρά:τορος, οϋτινος τόν &ρτον έ'ψαγε. 

Ή8υνά:μ.·11ν νά προσθέσω έκ. της ίστορίας κ.αί α).λα πάμπολλοc πα
ραδείγματα., άπο8εικ.νύοντα, δτι οσι:) πλεϊον άναψαίνεταί τις i.ν τ<ϊ> 
δρά:ι,ι.ατι τοϋ γε νικ.ου βίου, τόσ<ι> μαλλον τά χ αρακ.τ�ριστικ.« σ·11ι,ι.εϊα: της 
προσωπικ.ότ·11τος του ;,,.αί τοu δια8ραι,ι.α-:·ισθ·rισψένου προσώπου κ.αθί
σταν-τ-αι σιb1;λλεια,8·11λ.εύμάντευτα.'Ο γεν'ικ.ός νόμ.ος των ι,ι.υστηρι�δών 
το•;των έκ.8r,λ&}σεων μcϊ:ς διαψεύγει· μ·η 8uνάι,ι.ενοι ,jέ νοc έξηγήσωι,ι.εiι 
T't)'I έκ.τός τών ορίων τοϋ (1) zνθρωπίνου λογικ.οu κειμiνην αίτίοcν αύ
των, άποψα.ινόι,ι.εθα. άψελώς κ.αί άπλούστατχ οτι ταuτα είνε παριχ
λογα. πράγμ«-τ-α.. ΝΕ, κ.α.λά λοιr:ιν· έ'στω κ:χί c,ϋτω ! ... 

"Οπως ,Η 8ωυ.εν εύcύτεοον στάδιον είς ΤiΧς υ.εγι:ϊλειτέρα: zπι-
_ι I ι ι • 

στίας, ίσως χλλοτε παραθέσuψεν, αν άρέσκ� τοuτο τίi'> άναγν&)στ·(),. 
κ.αί &λλοuς τινάς έ'τι παραλογισμούς του α:ύτοv ε'ίδοuς. (2) 

( i) Σ. Μ. Ί:l Μ αγεία, αί απόκοuψοι έπιστημαι, καί ό Π νεuματισμος, ό χα
λως ' εννοούμενος ;rνεuματισμος, ό iπιστημονιχος πνεuματισμος χέχτη,ται την 
χλεϊδα των μυστηριωοων τούτων έκδηλώσεων, οί δε μϊίσται, οί των ανωτέρων 
βαθμίδων μϊίσται τοϋ πνεuματισμοϊί, δύνανται να έμ�αθύνωσιν είς την έξήγησιν 
τούτων. 

(2) Σ. Μ. Θέλομεν συνεχίσει την πα.ροϊίσαν μετάψρα.σιv, αν απαιτήσ71 το
τοιοϊίτον ή ψιλομάθεια των αναγνωστωv, είς ο�ς ύποgάλλομεν το παρόν [ργον 
ούχ! ώς μuθιστοFtΧΟν ανάγνωσμα, αλλ' ώς ψιλοσοψιχοϊcrτοριχήν !λελέτην. 



Ο ΒΑΛΣΑΜΟΣ 

ΚΑΙ ΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΝΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΡΡΗΣΕΙΣ ΊΌϊ 

.'Er τfί Μασωrικfί συrειJplq, τοϋ 1785. 

Ό Γ1ουζέππος Βάλσοιμος, ύπο το ονομοι κόμη:; δ'ε-Καλλιόστρος, 
μαλλον γνωστός, ό πείσοις τον χοιp�ινάλιον Ροχ_άν οτι έχ.έκ.τητο την 
κ.λϊϊδ'οι τοϋ μuστιχοϋ τ-7,ς τοϋ χρuσοϋ κ.ατασχ.ευης, ·ο ως τι έ'ξοχον ον 
θεωρούμενος ύπο τοϋ δ'ουκ.ος τοϋ Λοuξψ.bούργου χ.οcί τοϋ c)',ιασ·�ιι-ου 
φυσικ.οϋ Ρ1χιι.όνδ'ου, έ νεχ.ατέστη έ ν Ποιρισίοις τ<ϊ> 1781, προηγηθείσ'tlς 
οιύτοϋ της ψ'YJ[l· ης του. 'Εν Παρισίοις έθεώpουν αύτόν ώς τον μονοιδ'ι
χ.όν τότε άνθρωπον περί o•j ·Ασχ. ολεί το ο συρv-ό,, δ'ιότι ως τις μεσσίας 
άφειιΗς των ούpοινίων κ.sc:ί γ'flίνων θ11σοιuρών ";οιρείχ ε πιχντοc τοις 
πίiσι. Θαυv.ατοποιός άπαράμιλλος, δ'ιοισπείρων τάς &1,οστραπτούσοις 
δ'εισιδ'αιμονίας μεταξύ τών χ.οσμικών θυμ11δ'ιών, στρέψων τά τοϋ 
Ποcκ.τωλοϋ ρείψ.οιτα πpος τά πενιχρά χαί πειναλέοι οίκ.ίδ'ιοι, κ.αί δ'ιά 
τοϋτο άποκ.ληΟεiς ;rατήp τώr πτωχώr παρά τη:; πελοιτείας τοϋ άνε
ξαντλήτου βαλοιντίου του, τιτλοψορηθείς r>ιά -τοϋ τίτλου θείος ποιρά 
τών έρωτολήπτων ιι-εγά.λων Υ.•,ριων, αύτ;ς ο υίός ένός v.ιχ.ρεμπόρου 
τοϋ Ποιλέρμοu έbχσίλευε πλειότερον τοϋ βχι;ιλέω:; της Γαλλίας. 

Τιτ"λοψορηθείς ώJο:ύτως διά τοϋ �ίτλου Άθεp-σαθα (ύπάτοu τών 
Σοψών χ.ατά τ·rιν έριι. ηνείοcν του) '11 [J,iiλ λον Χ αθrιρ-Σαθα ( προψήτοu 
πνευματεμψόροu, κ.αιρeισκ.όπου ), ο Καλλιόστρος ηγειρεν έ ν ττ, Ι,8 iϊ> 
Σουρδ'ιέρ, εν είδος ναίσκ.οu .-ης Ίσιδ'ος, ούτινος έλέγετο ίεριiρχης. 

•Εκ.ει, κεκλεισμένων τών θυρών, έδ'ίδ'ασχ.ε πρό� εν κ.ατεγο'flτεuv,ένον
άχ.ροατήριον τά. τοϋ χρuσοϋ αίώνος καί .της προσεχοϋς έποινόδ'οu οι•�τοϋ.
Ή θωπιuτικη εύγλωττίοι του, κ.«ίτοι οίκιοιχ.ή, άνuψοψένη O[l,Wζ άεl
ποτε έν τ?� στιχθv.-� της κψψόη1τος και ψιλοψροσύνης, διεδόνει ύπερ
μέτρως κ.αί δ'ιά θαυμοισίοι:; τέι_ν'flς την γuνοιιχ.είαν ίνα. Τσν ·ί\χ.οuον έν 
έκ.στιχσει άψηγούιανον τάς περιηγήσεις του είς τούς fl•ψοιγεψένοvς τό� 



204 

'Π''>υς a;ης ιχιηατιχης μχγείας. Προσχ.υνητης τι"�ν έρειπίων της Βχbυ-
1.ωνος, της Νινευης, της Παλι.ι.ύρχς κ.αί των Θ·Ι)bων συνήντησεν, ώς
,έλεγεν, έ πί των μΨΙ)fΙ.είων το1;τω-. της ά.ρχ αιότητος, οcνθρώπους 8ια
τηρουντας άγήpω νεότητα 8ιά της θα.υμασίας αύτων έπιστ·ίψ.ης.

Οί κύριοι ούτοι του χρόνου, οrτινες διά της χλόης χ.αί του άστέ
ρος είσέ8υο•1 είς &.π_αντα τά μυστήρια του βίου, ένεψανίζοντο μόνον 
-εtς τούς έκ.λεχ.τούς του Θεου, έπιστάσης της �ρας του διδάξαι είς τόν
.χόσιι.ον τόν νόμον μιας νέας άνιούσης έξε_λίξεως της προόιl'όυ.

Ό Καλλιόστρος λοιπόν ,jπέθετεν έαυτόν ώς ενα των έχ.λεχ.των του
Θεου· ,�ιεbεbαίου ιl'ί οτι έτύγχανε του τοιύτου προτερrψ.,;ιτος μετά
τόνου τοιαύτης ήρεμου πειστιχ.ότητοr;, �στε ού8είς ·ήδ'ύνατο νά έχ.
·πλαγ� η ν' άψ.ψιbάλ·� περί τούτου. Δεν άνέι.ι.ενε νά τίϊJ ζητήσωσι διά: ·
τινος άπρεπεία.ς, τ·nν άπό8ειξιν της άποστολης του. Τά μιχ.ρά θαύ
:ματα έτύγχα.νον αύτίϊJ πρόχειρα· ύπέσχετο δέ άνώτερα είς τούς μα
θητάς του, οτε θχ έπίστευον είς τούς λόγους του. Έγίνωσχεν οτι ή
πίστις ,Ην έπιbάλλεται, χ.αί, το1:ιτου έ'νεχ.α, οϊιιl'έ έψα•.vετο προκ.αλων
.αύτ·�ν. Έγίνωσχεν ομως χα:. τό οτι iν Γαλλίqι: αί γυνχϊκ.ες ό'εσπό
ζοuσι του δημοσίου πνεύμα-τος, χαί ιl'ιά του το έκο λακεύετο οτι ιl'ιά
του ύπερ6άλ λοντος θαυμασμου καί της άχ.αθiχ.τοu αύτων tσχύος θά
έπετύγχ ανιν είς τήν χ.ατάχ.τησιν της διδακτορίας του νέου χ.όσμου,
qν όνειροπόλει.

Ίδρύσας αίγυπτιααήν τελετοuργίαν διεκ.οίνωι;ε τ<'ϊ> 1785 οτι, χ.ατά
f,ίμ ησιν των ίερειων της 'Ίσι8ος, παρεδέχ ετο τάς γυναίκας είς τ·11ν
συι.ι-μετοχ·nν των μυστηρίων, έπέτuχ ε 8έ "ιά του δ οuκός του Λουξεμ
bούργου τ·nν είσαγωγην έν τίj> να<j> της πριγκιπίι;σης Λαμbάλλ, της
έπιστηθίοu φίλ·Ι)ς τ·ι\ς βασιλίσσης Μαρίας Άντωα:νέττας ύπό τον τί
τλον Μεγάλης Διδαυκάλο_v της τιμης.'Η Μαρία Άντωα.νέττα, πλήρης
τότε χά:ριτος κοcί μεθύουσα έκ. της άιι.έτρου γενικ.'ίΊς λατρείας, ήγνόει
πόσα δά:κρυα είναι 8υνατόν νά έγκλείωσιν έσθ' οτε οί όψθαλι.ι.οί των
άνασσων· προέτρεψε λοιπόν χ.αί αϋτη την φίλην της .νά παρα8εχθ�
τόν προσψερόμενον τίτλον, έπί τ� έλπίδι οτι ·h οδός Σουρ8ιέρ θά πα
iJ.iίχε βεbαίως κα:θαπτιχάς τινας ίσa;ορίας λίαν διιχ.σχ.εδαστιχ.ά:ς.

Αί μασωνικ.αί στοαί των Παρισίων παρετήρ·Ι)σα.ν ζ·Ι)λοτύπως την
πρός τόν διιχι;ημον ξένον προι;ενεχθεϊσαν τα.ύτ-r1ν ευνοιαν της Αύλης.
Κατεγίνοντο τότε εtς τήν σύγκ.λησιν γενιχ.ης συνεδρίας των χ.uριω
τέρων μεγιστάνων της Μασωνίας, οπως συζη_τήσωσι χ.αί έπιλύσωσι \ 

{ 

) 
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ζ �τ-iψ-ατ,χ τινα όργανικά, λίαν σ-πουδοϊία, ώς -πρός την "1-παρξιν μά
λιστα τοϋ χ.αθιJρύματός των. Τό -πρόγροcμμα των συζ ητ-rιτέων θεμά-
των συνίστατο έχ. των έξ -7Jς αρθρων : 

1 ον Τίς ή ο:Jσιώδης · ψϊJσις της έλευ&εροτεκτοvικijg έπιι1τήμ,ης ; 
2ον Τίς ή λογικη έ-ποχ.Ύ! -.ης χ.ατ:χρχ-7Jς αύτ'i}_ς; 
3ον Ποiαι έταιρεiαι :Α ανθρω-ποι διεκ.οcτέσχ ον οcύτΎ)ν άρχ αιότερeιν· 

χ.αί διά τίνων σωματείων Jιήχ.ει αuτη Jια�οχιχ.ως ιι-έχρις ήμων ; 
4ον Ποϊαι iταιρεiαι "n -ποίοι ανθρω-ποι δικαιοϊ,ντοcι νά· νομiζωσιν 

Μη οτι είναι l')t &λη&ειg &ιμ,ατοφύλιχχ.εg ; 
5ον Ή Ί�ιατ-rιρήσοcσα οcύτήν -παράδοσις έγγραφος είναι:() -προψοριχή; 
6ον Ή μ,ιχυωvικη έπιυτήμ,η εχ ει σχέσεις πρός τάς ύ-πό τό ονψα 

-.ων &ποκρύφωv έπιυτημ,ωv γνωστάς έπιστήιι.cχς ; 
7ον Μέ -ποίας έκ των ά:-ποχ.ρύφων έ-πιr,--:ημων εχει σχ.έσεις, χαr 

οποίαι αuτοcι αί σχέσεις ; 
8ον Τίς ή ώψέλεια της έλευ&εροτεκτοvικης έπιστήμ,ης ; 
9ον Τίς ή χαταλληλοτέρα. δι' αύ-.ήν ίεροτελεστία ; 
10ον Ποία ή καταγωγΎ! χ.αί ο ά:ληθΎ)ς ορισμός των υvμ,βόλωv, 

των [Εροτελευτιώv και της &ποκρύφοv γλώυυης, &τιvα &ιδάσ;ι.οντοcι 
είς τούς έλευθεροτέ;ι.τονας ; .... 

Έχ των ζητηιι.άτων τούτων πας έ'χα.στος &ύναται νά έννοήσ� · 
οτι ή Μοcσωνίοc, ά:-πό 60 έτων έξ Άγγλίοcι; είς Γαλλίαν είσαχθϊϊσα:, 
&έν έδράζετο· έπ' ούδεμιας έπιστηιι.ονικ-7Jς βάσεως χοcί οτι τά δ-ϊiθεν 
μυστ·hρια αύτης ησιχν έ'�ας φενακισμός τις. Όσοι των εύ-πατρι&ων,των 
&ημοηχών ά:ρχ όντων χαί των ά:νθρώ-πων των γραιι-ιι-άτων είχ ον c;,σέλ� 
θει είς τόν χόλ-πον αύτ-ϊiς έπί τη ά:θώοc έλ�ί�ι νά 'ί8ωσι χαί 11.άθωσιγ-

• • Γ 

ύ
7:

ερψυσιχά χα:ί θοcυμάσια πράγιι.οcτοc, ήρνοϋντο νά 8ια:τcλωσ:ιν έπί 
πλέον τό ·-πα:ίyνιον τ·nς εύ-πιστία:ς των. Πολλά έκ των ιι-έγοc ι;"Qμαι-
νόντων 7Fροσώ-πων -προέτεινοcν μίαν ά:νάχρισιν.'Εχ. τί;)ν Γάλλων σ·rψ.ει
οϋμεν τούς χ. χ. De Trousset, d Hericourt, d'Epremesnil -πpοέ
&ρων των πιχρλιχμ,έvτων των Ποcρισίων, de Potcarre -προέδρου τοϋ 
Ρουέν κλπ. τούς &οϋκας της Άbp·ης, του' Λουζψbούργοu, τοϋ Λοcρο
σφουχ.όλ, τοϋ Κρuσύλ χ.λπ.'Εκ 8έ των ά:λλο&α-πων, τοϋ κόμητος δέ 
-Στpογονώψ, πρεσbευτοϋ της 'Ρωσσίας, τοϋ βο:ρώνου 8�-Στάχ λ πρε
σbευτοϋ της Σουηδίας, τοϋ ιι,οcρχ-rισίοu 8έ-Γχ.άζ, αύλάρχοu τοϋ α:ύτο-
χ.ρrχτορος της Γερι-ι,α:νίας κλπ. χ.λπ. Αύτά τά σπου&αία πρόσωπιχ,
άτι να εiχ. ον νψίσει οτι θά εuρισχον, έν τ� Μασσωνίq:, Άχα:8ήιι,ειιr.'f•

( ' 
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τινΙΧ των ύψ11λων έπιστηv,ων, άπεψάσισιχν νιχ ψέρουν τό ψως εiς το 
χάος -:ων άλογιων, άς ιχί μιχσωνικιχί στοιχl περιεκά:λ ιιπτον ύπό τον 
τίτλον των Μυστηρίων. Τούτοις ήνι�θη ο σοφός �σιανιχλόγος Κούp 
δ'έ-Γεbελέν. 'ΕπειΗ δε ή τεριχστίιχ ψΎΙμη �ης Κιχλλιόστρου προσείλ
κυε 61:παντα τοc βλ_έμματα, πα:ρεκάλει;αν τόν διάσηv,ον Σικελόν νά 
πα:ρευρεθ?J είς μίαν αύτων συνεδ'ρίαν, έν -� qoc ώ:,ι. ίλει έξ όvόματος αύ
των ό Κούρτ δέ-Γεbελέν. 

Ό Καγλιόστρος 
Μαίου 1785. 

* * 

• 

' δ θ' ' ' λ ' απο εχ. εις την προσκ ησιν, παρεστη τη 1 Ο

Εύθύς έξ άρχ_ης της σuνεδρίας, ή 11.εγοcλη άπλοϊκότης καί ή έvτε
λ ης περί τόν τρόπον τοv ψέρεσθΙΧι κψψόηJς αύτοv προσείλr.υσαν οι.ύτίϊ> 
ά:πάσοι.ς ομοθψαδ'όν τάς σψπΙΧθείοι.ς της ομηγύρεως. Ό Κούρτ δ'έ 
Γεbελέν, ο ρ'iιτωp της ήf.Ι,έpιχς, ώς έχ. · της είδ'ικότητός του περί την 
άσιανολογίαν, κοι.τεγοητεύθη, άναγνωρίσας εν τίΪ) προσώπ<ι> τοv Καλ
λιόστρου, περιηγητηv οντως ι;οψόν περί ':'ιχς πα:ραδόσεις της Έλλά:-
8 ος, της Αίγύπτου 

I 
της Άραbίας, τ-ϊ\ς Περσίας. Άλ λ' οτε ·ί\ρξαντο 

των ζητ·11μάτων, τότε ή v,ετιχδοτικ.η κοινωνικότ"Ι)ς' �αl ή ψυχ.ικ•ή δ'ιά
:χυσις τοv Σεκελοv άπεσbέι;θησαν cι.:'ίψνης �ς τι πvρ πυροτεχ_νΎΙιι,ατος. 
Κοι.τέση1 ψυχ.ρός, έπιψιιλαχ.τικός, οίονεί pψbός, άπαντων είς τάς έρω
·τ-Ι�σεις διοc λέξεων ιχμψιbόλων χ.αί δι' ύπεκ.ψυγων άπομα:κ.ρυνψένων
-τοv έδάψους της σιιζητΎ}σεως. Πιεζόιι,ινος ϊ)πό του δε-Γεbε'λεν, τοv
-δουχ.ός Λαροσψουκώλ, τοv Σαbα:λλέτ, οπως έπεξηγήσ"{Ι την ίδέαν του
άνευ άποσιωΠΎ}σεων, ένώπιον μιας ομηγύρεως έχούσης έν ιι-εγάλ"{Ι έ,μ
πιστοσύη) τοc φωτά του, έ'λιχbεν έν τέλόt τον λόγον μετά τινος σιιν-
·νοίας.

<ιΚύριοι, εiπεν, οτε έ,�έχθην -την πρόσκλησιν δι' ής ένεχ.ρίνατε νά 
με τιμΎ}σητε, δεν είχον προιχισθαvθη τόσ<ι> σα:ψως, ώς νvν συμbαίνει, 
&πα:σαν τήv σπουδα:ιότητα. το1α:ύτ·11ς έvτεύξεως.'ϊμεις, αν δεν ιχπα
τωμα:ι, νομίζετε οτι ή Μασσωνία όψεί'λει νοc δ'ια:κα:τέχ."{Ι την χ.'λειδ'χ 
-των &ποκρύφωv έπιοτημωv· έπε18ή δ'έ δεν ήδυvΎ}θ·11τε ν' ιχνακα.λύ
ψητε τήν ιtλε'ίδα: ταύτην έν τιχ'ίς στοα'ίς {ψ,ων, ήλπίσατε οτι παρ' 
dμο=:ι έξ·ήρτ·11τα:ι νά δ'ια:ψωτίσω τάς έρε.ύνας σας, .. 

Κιχλά! λοιπόν· ή είλιχ.ρίνεια μοί έπιτάσ-rει vά σας ιιπω ϋτι ή Mcrr-

, Ι.1 
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,;ωνία ο��έν δύναται νχ σας dι8άξ:J , Ί"ό fl,υστ·�ριον r�·7J6έν τοϊι 'Ιρ:χμ 
,ιίνοcι γε"λοίον. Ό τίτλος τοt μεγάλ�υ 'Λρχιτέκτουος; τού Κόσμου, ον. 
άποδίδετε τ<ί> Θε<i>, εiνε yελοίον έπώνψον, οπερ ο "Αγγλος έφευρέτης 
άλογίστως ώρισε. 

«Τό 'Υπέρτα,ον "Ον, Κύ?ιοι, παραλόγως ορίζεται διά τοιούτου 
άθλίου άνθρωπομορφιιψ.οϊι. Ή &πειρος ποικ.ιλία τώυ έκδηλώσεωυ της; 
Ζωijς; έν τ� Παγκοσμ,ίφ τάξει άποκ.αλύπτει ται, συνειιΝ,σεσιν -ίψών 
μίαν άρχικήν άπόλυτοv Λlτίαv, ην προσπαθείτε νά όρίσ·11τε d'toc τ'nς 
,ά,ιεπαρχοϊις άνθρωπί_νης γλώσσης. Μή άναζητ'ητε, Κύριοι, τήν συμ
bολικΊ'}ν έ'χ.φρασιν της θείας i.8'έας• αϋτη έπλάσθη πρό 60 αίώνων 
iαροc. των Μά;'W'Ι της Α ίγύπτου. Ό Έρμ ης-Θωθ ωρισε τούς δύο 
ο ρους· ο πρώτος είνε τό Ρόδου, διότι τό &νθος τοϊιτο παρίστησι σχ_ 'rψ.α 
σφαιρικ.ον, τό έντελέστερον σύμbολον της μονάδος, χ.αί διότι ή έξ αύ
τοϋ έχ.χ_εομένη εύωδία είνε fl,ία οίονεί :kποχ.άlυψ:ς της ζωης. Α•�τό τό 
ρόd'Qν έτέθη έν τ<i> χ.έντριγ ένός Σταυρού, οστις είναι σχ'nμα έκ.φpά
ζον. τήν στιγv.ήν,έ'νθχ ένοϊινταt αί ;ιορυφαί ";b)V δύο όρθων γωνιών, ών 
αί εύθεια:ι δύνοcνται νά έ πεl'.τα θ ωσι διά τοϋ νοός ε π απειρον έ ν τ� 
τριπλ� έννοίq: τοϊ, ϋψους, τοϋ πλάτους, τοϋ β:iqου:, Τό σύμbολον 
τοϋτο εσχεν ώς ύλικόν τόν χ.ρυσόν, οστις έν τ� άποκρύφιγ, έπιστήfl•"{Ι 
δηλοι φως;, άγvότητα· ο δέ σοφrJς Έρμης ώνόv.ασεν αύτόν Rose -
Croix (Ροδοσταυρίτ·,.ν), Jη·λα8'ή Σφαίραν τού 'Απείρου. Μεταξύ 
των άχτίνων τοϊι σταυροϋ έγραψε τά γράf]·(l·ατα Ι, Ν' R, Ι, ών εχ.α
-στον ύπο8ηλοί εν f1,Uστήριc;ν. 

αΙ (Ioithi) έν τ'Q ίερ� γλώσσ"{Ι είκ.ονίζει σψbολικ.ώς τήν ένεργητι
:ι.ήν δηv.ιουργικήν Άρχ-'rιν ;ιαί ττ�ν έκ.δήλωσιν της θείας ίσχϊ,ος της 
γ.9,νιμοποιούσης την ούσίαν. 

<ιΝ (Nain) είκονίζει σψbολικως την παθητικ.11ν ούσίαν, τύπον 
ολων των σχ. η(l.άτων. 

«R (Rasith) εικονίζει τ·11ν ενωσιν των δύο άρχ (-;:ιν χ.αί Τ'Υ)'Ι διη-.εχ.η 
μεταv.όρφωσt'I των δηv.ιουργηv.άτων. 

<<l (Ioi tl1i) ιίκονίζει καί. πάλιν τΊ'}ν fjεία.ν Jημ1ουργικ·11ν Άρχ. ην, 
οπωr; δηλώι;·Q οτι ή έχ.πορευθείσοc δημιουργική δύ•ιαμις ά:νέρχ_ετοcι 
.iπαύστως, οπως άεννάως έπα.νοcb'λύζ"{Ι . 

«Οί ά:ρχ_ αίοι Μάγοι έ'φερον τcν Ροδοστα.υρί την άνηρτηv.έ νον 8ιιi 
χρυση; ά'λ•Jσεω,· ά:λλ' ,:να fl·'IJ ώσιν έκ.τεθειμένχ είς το.:ις �εbήλους τά 
ίεpά γροcμ�.α.τα. lNRI �ντικα.τέστησαν αύτά διοc των τεσσr.cρων σχ. η-
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μάτων της Σψιγγός: τοϋ Ά νθpώπου, το•j Ταύρου, του Λέοντος, του 
Άετr:,ϋ. 

«Συγκρίνατε τ<�ροc πρός αvτην την άπλην ίξ·�γ·rισι'Ι του αρχαίου 
Rose-Croix, τό έ·, ταίς τιιπιχ.αϊς ύι�.ων ίεροτελεστίαις οίκτρόν Qνθύ
λιιιμοc, δ'ι' ού θέ'λετε νά έξ·rιγrισrιτε είς · τούς δ'ηθεν μύστας ύμων τ·rιν 
έ'ννοιαν της λέξεως INRI: « "Έρχ. 011,αι έξ 'Ιοvδαίιχr;· δ'ιά Ναξ«ρετ, 
bδ''ηγούμενος παρά του Ραφαήλ, είf'.ί έ;,. της ψυλ'r}ς του 'Ιούδα.» Οϊ
μοι! Κύριοι, πως τοια.uται 11,ωρία.ι δ'ύναντα.ι νά έγχ. ωρrισωσιν έν γαλ-, 

λι;,.οίς πνεύμασι ! .. 
,,�Αν θέλητc ν' άναστήσητε τ+ιν μεγαλοπρέπειαν των δ'ιδ'ασκ.α

λιωv των δ'ιαψωτισασων τόν άρχ.αϊον χ.όσ11,ον ;,.αί ν' άναζωογονήσ·r,τc 
έπί των Υ.Οpυψων της άνθρωπίνης δ'ιανοίας τόν Φάρον των θείων ψώ
των, δ'έον έ ν πρώτοις vά ρίψrιτε είς τό πυρ τόν μϋθον τοv 'Ιpόγ- χαί 
τάς άνοήτοιις ύμων ίεροτελεστίας. Δέον v' άπαρνηθ'r}τε αυτάς τάς 
ταινίας του γελοίου ίπποταοu τάγματος, αυτούς τούς τίτλους τi:JV 
Sublimes Princes, So�verains Commandeurs, είς ους τέι:;σαρες 
σανίδ'ες, ύπό, τινας πόδ'α; έν τ� γ�, άνταποδ'ίδ'ουσι τό αυτό μέ τόν 
εσχ.ατον χ.ωριάτην δ'ίκαιον.» 

Ή cψ.rιγιιρις έψρύαττεν έπί τ� τοια.ύη-1 άγερώχ.tι) γλώσσ� του 
Καλλιόστ;.eοu. . . .

-'Αλλά τέλος πιχντων, έψώνησεν ο Courtde-(1-ebelin, άρκ,ί 
f',όνον νά )'.αταρρίψ� τις οcπανrα' fνα αυτός άναψαν� ύπέρτερος ; ... 
"Av ·ίι Μασσωνία εΙνε φαντασμαγορία, έκ τίνωv σημείων δ'υνάμεθα 
ν' άνα.γνωρίσωμεν οτι τό -iψίν άπαγορευθεν φως άναbλύζει έ;,. των 
(J,υστηpίων, ών ύ11,είς κραιτείτε την κλείδ' α; ... Έάν είσθε ο θψοcτο
ψύλαξ της �ρχ.αίας Μαγείας δ'ώσατέ μας εν τε;ψrιριον, εν (J,όνον, της 
ίσχ.ύος αυ·6iς .... Έάν είσθε τό Δαψόνιοv του παιρελθόvτος, τί προς 
τό Μέλλον προσάγετε; 

-Τό άποκ,:λύπτω, άπεκρίθη ψυχ.ρως ο Καλλιόι:;τρος ... 'Επί
τi;> fl,αισσωνικi;> δ'' ορκ<J), .;\, μαλλον είπεϊν, αν μοί ορκίζησθε έπί 
της τψ'nς σας τό fΙ,tιστικόν, άποδ'εικ.νύω πάραυτα ϋ,τι λέγω. 

(" Επεται συνέχεια) 

Ί 
Ι 

) 





Παρ� τφ κ. Άθ. Βρυζ:Χκ'!) ( δδ. Πάνε'Πιστημίου 2·6) εup,ίσκονται 
'Πpος 'Πώλησιν τα έξης βιtλία: 

1 ον ι, Τα. . Μα.γ'llητιστιχα χα.i Πvεuμα..τιστιχα Φαtvόμ,εvα.JJ. ·2ον i<Τό έ� Πα.pr:σίοις Δ:ιεθνες �u'llii)pιoν τών -Vuχo-λόγων)). \ 3ον ,ι �Η 'Αpχαι()της της 'Επιστήμη,;JJ . . 4,ov Δ:ια.τί ·· ή Ζωή.·;-:- Τού δειvού και εμβρι.ftούς συγγραφέως 
Leon · Denis κατά μετάφρα6ι11 τοϊ', έ11 Βραϊ'λcι- ει'Jπαιδ'εύτου κ. Δ. Σ. 

Μεταβαί11ω11 εl.ς Ρωι,ιου11{α11 επί τι11�ς fίηνας παρακ�λώ τούς. φίλουι;: ουvδρομ_ητάς και ά111αγνώ6τας ίiια κατά τή11 1πουσία11 μου, άπευ- ·1 . .ftv1ιω11ταi, δια, παν ι!/φορώ11 :εlς τό11. (ιΝέο11 rjυ.ftαγόρα11)), · προς 11011 
' , ε11ταύ.ftα κ. 'A.ft. Βρυζάκ1111 δδ'. Πανεπ,ιστημ,ιΌυ 26 η προς έμε τό11 ί'διο11 εlς Βραϊ'λαv ύπό τή11 δ ιεύ.ftυ11σι11 κ. 8. Λει:;ιάχηv. llpoς τας έn' άντα.'λλαγ�·τών φuμ,. άξιοτ. έφημεpίβα.ς. 

1 . .  .ι. ' , . , ; , ' Εύχαρίοτωg &ποδε�όμ�.ft� τή11 προrα�εισα11 &11ταλλ.αγψ1; &λλ' &πότού rΆ φυλλαδίο.υ μας, μή δυ�1άμβ1:οι &τυχίχις 11ά τό πράξωμε11 &πό τουα', κα{}ό εlς ολίγα ιχ.vτίτυπα: έκτυΠCiJ.ftέvτό_g και μή έπαρκέ601Jτος ϊσωςδια, τούς τακτι�ούς συvδρ.ομητάς. Τούτου έ'1ιεκα δεv ή�υ11ή.ftημε1/ ύά παραδεχ.ftώμε11 ο-ι'Jδ'έ ·τήv κατά φυλλάδια πώληοι1ι τώv πρώτώv pυλλαδίω11 με.ft' ολη11 τή1ι ζωηρά1;' ζήη)οιv α-ι'Jτώiι . 

. . ; 

Έν ,� Αθ.ή�α.ις ίχ τοG' Τuwογρr�9ιίοu τω-., Κ�tα:στημύ.τω-.: ,ΑΝΕΣΤΗ ΚΩ.ΝΣΊΆΝ'fΙΝ IΔΟΥ' 189J v 2513 
, , 
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