
Zωit; -Τiιν θεραπείαν -:iις lltu,.:ιι( καί-;οv dώe,ια-:ος. -

Ίϊιν -:έρ-.f!ιν Ι'αί ώ{-έλεtαν -:ou �νεirιια-:ος οιό οια• 

{,όρων ίιΟη:οπλαd-:1.ιcιdν καi tπιd-:ntιονιιςων ίίρθρι.)ν, 

ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ 

ΚΛΊΆ�ΙΊ;�JΑΤΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Β. lΆIH'lliΛnO)" 





i , Άρ�θ. 7. 'Ιοvλιος 1891 

ΝΕΟΣ ΠϊΘΑΓΟΡΑΣ 
- - -

• Κ,,τ,, τήν rων μι.l,ττων ιίχόrα rωr
1όγωr δέ-,r μιτίχιιr, •al •rίι: pοδω• 
rιίίι:. τ,,ν ίί•·θ,,vι: δpιιjάμι'ΙΙ'οι;, τάι: 
άκάνθαι: έκκlίr, ν• 

( \1 tγα: Β1-,.ίλsι�,.) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- • ,ι .,. ' • • ... ' rνωμ�r. �α.t ι,)t�"t'εt;. � Λ να,)tοtνωσεt; e � -cou αο� 

p•,:,-cou )tϊσμοu (Σ, έι_εια) - :t;uζή-:ησt; ζώv�ω� χ,;ι:ί -cε • 

θveώ-cων. - Μ. τα θχν:ι::το" συ, ίγεια -tή; ζωής - !\Ι e-cevσά.p • 

_ χωσt;, 'Λθανιχσία τή; ψ χ.;,ς (Συνέιε•.α) -Φαtνf.�μevον μ.u, 

ii-cηpιωte; -(�pοσόμcιον τοϊ; μυθοις Χχ'λιμat.). - ΙΙuθών�σσα. 

�λα'Ιtetσα. - Dνeuμα.-cισ'C �α, φαιvόμevα.. - �}•nνω-cι

σ-cιχη βιοpα.-cι�ό-cη� - Θιρ,χπεια ψθiσιως χ.λπ. - %t"l- Πρα

ι('C χη σuμβοuΊ-.ή.-Θ,ρι.ιπεία της tξαpθρώσεωι. 3ιι¼ -τQ·j 11.αy•,·n

ησμοϋ.-Τό iλ,�ήpιον ,:η; i;ωη; (Σuνέχιια). - 'Οvομα," 

�ομα.Υ�&ια. (Συνίχ,ι,α) - Ή Έ�tιχησι:; �()� ·ι�ut.αιοu 

______ ...,.. _____ _
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ΓΝΩΜΑ Ι ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ 

«Θ,νισ-<.ΟΨt"Ο(ί τού άνθ?ώ,;ο·ι, προσερχ.ονται 't'έσσαρε, αyγε\οt. 
Ό Θιclί δι' ιτ.Ϊιτί;Ίν tξοιιι.ονομει τήν θλίφ,ν της άπ1χωt,ή ,εως της 
ψ11χη:; oci:ό \ ου r;ώμa.τος Ό ιt, τω I άγγέ"λων tσταταt nαρ-ί την 

λ, • ι, ' , � - θ , . , κιφα '1ϊν, ο ιτερο; πα:ρα του; nοοα, του νΎ1σιιοντος, υπο -το q:ιχι-
ιόμινον άνθpώπων iπα.) ειφόντων τό σώμα 3,' lλαlου, και μένουν 
μίχρι τoii χωρισμοu τη; φυ} ·ιϊ, χα:t του σώμο::το;. Ό τρίτο, ιχ rγε• 

-- λ�Ιί �ρ�τst εί, χείρας ό%ν-ΙJν έξ &όλου ούσίας, ϊνα: gεχθ� iν αuτ� 
την ψυχήν· τί).ος ό τέταρτο, ψ :ϊλλεt ύμνους εί; γλώσσαν άχ.ιχτcχ• 
λΥιπτον 't'ot, άν�fώτοι, Ούτως άποκομιζουσι την φυχην εί, 't'Υιν 

- � ' '"\ ' 
, σφαιριχν ην οφιtΛΙt να χ..χ,:οικ.ησ!Ι »

ΑΓ. tlAXOYMIOΣ. 

ccM' tρωτ�τε 3,� 't'ιtς !πι τviς με'λλοuσ11c ζωης ί3έιχ, μου. Φρονώ 
λοιπόν, οτι ή -ιrιτ.ρουσιχ ύπαρξις ι!vε μία ζωή μετσ::ξύ πολλών σειρων 
ύπάρξεων κ.ιτ.ι οτι ή Φυχή μας εtνε (ν τφ σώματι t-.σαρχωΙJέV'Υ) Δεν 
άμφιbi).λω οη προu .-.;�pξa.μεν και οτι κιτ.τα τ&; lποχας 't'ων προϋ · 
ποcρξεών μας, iχρ·ΙJ,rιμε,jσαμιν είς έργον τελεσιοuργόν, πραγματιχ.όν · 
iπομένω, οτι 't'O αύτό θ¼ σu·,bf. καl ιί, μίαν μέ\λο1•σ.χν ζ .... ·hν 'Η 
ί8iα ιτ.ύτΥJ μοί προσμιι3ιqc άείποτε. Φρονώ, οτι tξακο).ουθο\ίμεν 
προαγόμενοι ιί, ύψΥ1λό ,ερον βαθιJ,όν 't'ελειότΥ)τος, κ.αθό τι πασα ζωΥJ 

Υ 11> , • • , • ·�- θ' • θ ιινι προοο,υτ,χ.η · ουχ ηττον πιστευω, οτι ουο,ποτι α ..ι:ψιχ ωμιν 
εί; την έντι).·η τελειότητα». 

( '!.;; έτrιατολ·�� του ,·jcr.boϋ; ΊjJWO; l'όpaωvs; Τr?ό, ��. :rεβ. w. R. 
Toιnlinson, !Ιατ,; τr,·, χ.ατει:ώ?η7εν έv •!i 1.·��- Dail)' Teleg1·a1)!1 ,?1 

�3 Φ.β?οLΙα?ίοLΙ Η384). 

ιc Ό θιός γινώηι.ιt, Ot'\ 3e.ν άνησυχω πιpι τ�ς ζωη; μου. Πρό 
πολλών ί των εΙμ::ιι οιονει νιχ.ρό, πρός π� •τιχ τα χγιχθά του κ.όσμου 
�ούτου. Δ�v ,ppοντίζω πs.ρ, άπολcιuσεων, nερl τψ.ων, wερι δό�.,,,- .. 
'Q Θ,ό; tοί11μ�uσ,ν 'Υ)μα, �ι' ί11y1ηώv ά;).,;σιω, Π?')ς τ};v γ'η-1 , • 
Σεt; οι ιiυ .. 01 σι;χvιώτατ:ι β�iζεσ9ι νά Ιπ,-t,r.λ·ησθε το θ.t,ν ελ�ο,, 
ά:λλ' iγ(;) ά:ν� πi',i,σr,i.Ι στ-:γ(J,ην τ�ς ·iψ,ίρ�ς χ.-χί ,yj; ,ιυχ.τό, 'Εάγ 
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ποτε "οσΥΙσ� '1Ιμιν τέκνον, αίσ9.ivsσθε τό ιι.έyεθaς τvi, 8ο;ι.ιιJ-ασ(;ι.� 
;ι,17.I άναμιμνν1σΗ.εσθε τuγ_α(ως τών 'tlμιτέρων πα ρατ. rωμάτων .. 

Εϋp�-ι-έ μοι α,θρωπον περιφrοvaίί'Ιτα τόν χρυσό", τάς τψάc, την 
δόξαν, θtωροίίΨrα iόν Θ,ό" ώ; 1tηγ+ιν πα'Ιτός άγαθου και ι

y
ώ το·ι 

δiχομοcι προθι'ψω; ώ; βοΎ.θόν ... 

( 'Ε; έτίρας έπιστολης του ΓΟΡ.1ΩΝΟΣ). 

ΑΝΑΚΟlΝΩΣΕΙΣ ΕΚ τοr ΑΟΡΑΤΟΓ ΚΟΣΜΟr 

. 

1

Υ �Ινχ πεισθ�τ-ι -ι.ερί της πλά'Ιης σα: άναγνώ,rοr;τε τ� βι�λίοc τω•ι 
φuσιο'λόγω·ι κ.α! θ� t�'l] H οη ίνuπάοzοuα, τοtς ζώοιζ κρLιης χ.αί σι..ίa 
ψις Τιi. βι�λία ταϋτα βFίθο•:�ηv �Αοδειξεων. Παρ() τ"ηt�σ <Η τ•}.ν 
γαλην οταν Κ.U'ΙΥ)γ� τόν μυν ·η τα πτηνά. &v παρακολοuθ�ι:ιΥ)τε τά� 
Κt'Ιή11ειι; 'Q!ς, θ2 χναγνωρίσητε οτι ο! �6 ).οι, (jt; χοη ,α•, t'Ια συλ ).ά;� 

' ' , r ' , .... ,.ι - , 
't"Y)'I Λεtαv ε,.,ε α,;οpρaια της σκ.εyεως, της κρισεω,. 

'Ε,;ανορθώσχvτες τ}ιν tσφαλμέΨ,�ν ίδέαν τωι προλ+,φεων, των 
' ' .-, .. , ,,,, r, � ' • Ρ , .μη χναγ 1ωρι,οc;σων εν τοι; ..,ω1ι;, η το ε,ση;ι.τον, μεταηαινcμιν 

ε:ς το ζΥ)τvιμcι;. 
Κατά τηι 'Πο?ί,81\, τίj, ί,r,>?t"'f),Oζ, το Π-ιε•jμχ ιχνατ.τύσσει τα; 

αiιtΑή'J'ειζ κ.ιχ! (,ι1σχ•ίsι την βα•J),,η-τLν 8,ά �ή, χσ,.Υ)σο• ·ι; · ά?χεrαιt 
προ,;αpασ;ι.ευαζόι.ιεν�ν 8,α την άnό του β�θμου τη� ζωοη:.τος ιίς τη" 
του άνθρ ωτ.ισίιου μετσ:bασιν. 

κ ' ' ' , ' π , ' ώ , IJ, ' -, ατα "t'Y\ ι στιγλην ταυτ11ν τα ,ευματα, τα ρισμ.ινιχ σια Τ'rίν 
δι.ύθ•Jνσι ν των Π ,ιυ,:.ι.i των ιχύτή; τη; κ.ατηyορίcι;ς, tn�γουσ,ν αύτ3: 
.ίς τι;,όποv ώστε, νa: προοcισθ�νθωσιν e.� ιΙ8ο, ο:ίσθ'Υlμ�των άγνώσ των 
g η, ι!ί:ηνα Θα τοt; πρr.ξεv"tΙσωcrt κιχτ' ά:ρy" ς εuχαριιJτήσε,; μεγα'λεtc 

' , β IJ, , IJ,\ fl' • L. ' • ' ,r--τιρα;, ρα'lυτερον ηι . α τοtς παpο,;σχωσt την ιuτυyιαν..
Αiηα λοιπό'Ι τα Π ε•J,:J.:t't'α ιJ'J'ψ,,(1 τίj; οt ·ωσιι προαισθα�θει-

. � 
ΙJ. ,,. lfιJ.OV -rnH 
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' , � λ' ' ξ ' {; ' ,• • πεpιπνευμ.eιτος 't"ων μετα n ηv ,: •.ι; ,'flμ.ειω""οv, μιτΙΧ ,:ινοuιrι οuτ'?'.
(ιι. -της ζωο ηιι.ής μορl\ιης είς την ά,θρ<uπ(νην. 

·Έρ 'Εννοώ 't''Y)V ην -:s:ορε(:ιν ά,ι.ολοuθεt το Πνεϋμα Π?Ο; έπ!
τευξιν της έχ.τiκ.τοu ι,ιιταbολ-i\c ταύτΥ)c, άλλα 3ίν 8ύναμαι να ίν • 
νοΥΙσω πως ιίνι 8uνατόν vα ί εννΎJθ� ή ι 1ηθυ-..,iα πρι7γματόc τινο; 
άγνώστοu. 

Άτ,; Γvωρίζ,η οτι ό Θ,ός iνέθ11κ.ει lν τ{ί> Πνεύμσιτι 3ύο διε• 
γερτικ.ιχ t'λχτΥΙρια, &τινΙΧ ώ9σϊίσιv αuτό πρός την τιλtιΟ'fΟlησίν τοu, 
κ.ατ' άρχ&c ύλικως βέ�αι.χ, βpαΜτ,ρον δε, χ.ιχ1όσον ή VΑL;ι.η πρόο
δο, άν«πτ•iσσετα• είc t-παpκ.ο'.ίντσι βaθ;ι!\ν, ι, u rό τό 8ιεγ,ρ τι �ιόν τό 
ώθ.τ εi, -τγ,ν tvζή,'1)σιν "1)8uπ:ι.θιiαc τινό, ή-, προχισθχ εται μεν, 
άγνοεί 8έ. 1�:.υ �ί η χρχη α ιτων των σιι.ιψcω ,, IXL t'tvtζ, 3,1 του 
προpρΎJθ.,ντος οροu, τrοποτcοιουσ• τό πιρι,...νιυματικ.όν σώμα πρώτον 
χ.αl ει·.-ιχ -.ό ύ'λιιι.όν. 

Έp Θiλω νά μ�θω ιιαl το'.ίτο Οηλ την βαθμια(αν ποριiαν το,j 
Π veύμοcτος κ.ατα την πεpίο8όν τοu tv τ� ζωό τ"()τ•., ϊνσι 8uνΥ)θω να 
ταιξινομίσω τα ζωα Y.IX't'IX 't'Υιν άνιχπτuξιv της νο11μοσύνΥ) ς των. 

'Απ. Παριτ"tΙpήσcψεν M·,i, ΙΑ:γοcθόν τί:.ι.νον, οτι ό Θεός ίπλασι . 
τό Πνεϊίμχ Ο.είιθ,ρον κ.zί οτι αuτό τό 1810 ι όψ,ίλιι να ζη ,� χ.άι εύ..;�·' 
ρίσκ.ν την :�γ πορείαν 8έον ν' ά;ι.ολουΘ�. ϊνα προσ1tεlιχσ� wpός 'Τ.ΥιV 
, , ' ' ' , αναμενουσαν ιιuτο εuτι,χ:αν

Ό Θac; λ?ιπόν 8ίν !χiρσ.ξον · εi, τό Πνεϊίμιχ 3pομολόγιόν τι.,  
ιύτ�νος σταθμοι νά ώ-11 τό σωμα τοίί -rοιοc3ε 'I J  τοιά8ε εϊ8οuς ζφω·,. 
μΕ Π - " ' ' ' ' ' " ' θ ' ' ;ι.αστον νεuμσ.: οιιχτpεχει αuτΊ}ν την περιοοον ω ouι.1.1,vo,1 ;ι.ατ 
άρχά; ύτcό τοίί Ι.νστίχ.τοu -r'ii, μψi,σιω:, μέχρις �v ιzρχΥΙ τι� κ.ρlσε.w, 
χ.αί σιtέψεως. 'tό όδ11γήσ� να Οιαιtρί·ι-�;, (λίαν άσθεvως, βsbσιiω,) τα, 
iρμι:;ζούl'lας αu'C'φ τιlιιοποι-ήσεις. 

Α' ' • l θ , � ' , 11> , ' ·�. υτΊ) Ί\ οπι uμια -του αγ·1ωστοu, ο•εj ειρουσα τας ιιιεοcς τοu, 
αγει IXU't'D εi; χλλχγην του σ;ι-i�μα:το,, καχ.ώς κ.ατ' άpr.&-, σταθμιύονa 
το,, ιχlλ�- βαθμΥΙ8όν ιίς τελειοποiησιν πρι:;bαiνοντο;. 

'Ε? Ti έν·· οεtη 1 
παp�κιχλώ, 8,ά του έYtr-:ίxrov rη< μι;ιήσεως, 

οπερ ώθ,t χ.ιχτ' άρχό-ς τό μαλ'λοv ή ήττον συνιι8όc χε;ι. rΎJμένc.ν 
Πνιϊίμσι πpός -rό τοιάοι -� τ?ιιχ8ε -τχ·,iμα: l;ι. τ;;;ϊί β:ι:σ:1sίοu 't'ών 

ζώω•ι. 
0 Δ1":. Ή Η�\� ,!l !J.,'tHfV.: ,·,);"11';'.:'4:t i.ν":(1;�1(!; μ!«:�1J?r•.:ι.ώ� 



ί,, Ι ' i\ \ t ' ι D, ,\ )( 
Ji& νει οε ποpε,α-.ι τακ. rιχ.η, η τη-.ι ΙΧυ -:-ην σu-.ιη11ω; η, "ν πρcτιμιr.τε, 

� "' , " , •• - " . ' � • 'λ op"""Lν ασuνεLοητον, ω,οu ;rι;ν το ον προς ηνοι. α.-.ΟΠΟ'Ι ειc 011 οψ" ει 
ν' άtLχθ"{i. 

·u ' , , ' ι ' ' ' 'πω, JΙοιτα τc,uς ορυιι,τcυ, κοc τιυ; q:υτικιυ; 11χyψαησμrυς τα 
Πνεύματ� & ι ινcι ένεργJ•,ι:�ι διεufJ,j,?vιτ-οιι iιπο νcμων ι \J, άγ,οοvσι 
χ.οιι δίι προαισθι:ίνον-ιαcι, &ιόη δίν άπiκ.·, Υ)σχν εiσετL τ1,-.ι χ.ρισιν χ.αt 
τ-ην διdtχ.ρ,σιν. ι �τω χ.�ι τό Π. ι•.iμχ, όπcτσν ιιετQ.Gιχιv� έχ. -τοϋ .βα• 
σιλεic,u τω-.ι ζώω-.ι ιί, τό των_ ά-.fJε,ώπων, ιύfίσ,ι,εται ινώπιο• νέων 
αiσθηι.dtτων, όίηνα άγνο,t, ά).λιχ προοιισθrJc-ι�αι, άσυνειδήτω, βέ
�αcια, χωpι, να δuν�ηι νόι όpίtt� τ-ην φuσιν αύ,cί)-.ι. Έχ. τοuτο,, iν
δοιιχ:σμό,_ άμ-r,χ.ανία X.:J.! τιzσις προς μτμΥΙσι-.ι. 

Σημείωσι, : ΠαrαιτΥJρΥ)τ&ον ο ι άπό της σηγμ·iiς τοιύτ·ης χ.a.θ' 
, ήν τό Πvεϊίμα, ι.θισμέ,ον εί, τ-ην νέοcν μορψήν, γι,ώσχει να με-�α• 

χ,ειρισb'{ί 'tO vίον 'tΟ\ι ιργαιειον, χ.rι.Οίστατ,,ι u-:.είιθuνον των πρ).ξιών 
� -:-ου ;,,,οcι οη άπ' αιύτης -ι·ιj. σ-ι:ιγμή, �ξειχο·,ιζετrι:ι α.ύτij>, χατ� τον 

πλα-.ιΥ)ηχό-.ι του βίον (erraticite) ('), ό iπίγειος βίο,, Εν·α κ.ρίν"Q τά, 
συf-πείας τω-.ι πρόιζ�ών -rou, χ.αι 'iνιχ δ,α -rης -rο,οιύτΥ)ς άναθεωρ·ί�σιως 
τ·ιjς προΥ1γουμένΥ1ς ι;ιπι:ίρξεuις -rou, όδΥ1γΥΙθ� είς τας ιχποψiιτει,, &:ς θ« 
,φ uπιχγοριuσωσιν ή ιχνόιπτuξις τ·,ϊς νο-r,μοσύνης X.Of\ -rων iπαγωγ,
;ι.ων σuμπιpοcσμόιτων τuu. 

'Ερ Ειr.ιτι οη �ψ' ής σηγμη; αρχετοcι ή χρίσις y' ά'ιΙQCΠτuσσΥ)
τοcι, το ο� χ.αθLστcι-rαι u�;.uθ,;νον των ίργων τοu. 'Α 'λλα ποίαι: ή φv• 

. σις τη; ιύθύνης χ.ιzι ποtιχι ocf σuνέπιιaιι οcύ :ης ; 
'Απ .. Πρcι; ΙΧΠQι\Ι'\"Υ}ΟLν δίι:ιν νi χ.ατα:ppiψωμε-.ι πρωτον ,ιιιί έχ.μ•ιj•

3ινίσωμιν ολας τ�ς προλήψεις του πλήθους. 
Αι προλ't)ψΗ; rι.vtαcι προέρχονται :.Κ. της ίσφα).μένγ,ς γνώσιως 

τοϋ Θιοϋ, ή'" τόν παc:ίστγ,σιν uπό φε1.:3ε, πρόσχ:r.μοι, άπο�iδουσα 
ΙΧύ: φ tντuπώαιις άσυμ;,;ιitστου, πρός τdιc θε(QCς τι'λιιό-:η-rόις του 

11 , ' � • � ,f, Τ • ' • ./ ρωτη προ; χ.αcτιοοι-p.σιν τ p(μΥΙ-rtς ιι-ε το πro.τaropιxor αμπp•
τημα, γεν,ηθιtσχ t,ι, τ,;jς πτώ•ηως τeιύ Ά3«μ χ.α:ί παρcι 8ε ι&, τσα ώς 
θψεΑιώ�η άλΥΙθ,,σιν ιi ,λήν ηνα άλλΥΙγορίαν, ην θα σα; tξ't1'l7Ισωμιν 
άργόrεpοc, &ν θιΊ.ή·ΥΙτι. 

(Ω) Σ. Μ. Erraticite «ιrοιιιιλοϋσtν οί-Π,ιuμ11:τιατιιί τ.;.� :,α�άατιι.αι• η 
; tόv ,ιρ·ό..,rιν, εν δια.,υιι Π-ιιUμά -rι ίν τοί; πει;,ί τήν �rην άtμοι1φαtρt)(Ο!.; χα\ 
; :1.iθε?οιοi; χuχλοι;, μέχρι, οδ /;ριαθn ·η ίχ νi.ou ίsαιχp�ιω<Jί; fO\/o 

...J. 
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πλίο,ι ήν,cy•.ΧiJ.έ,οι •* t�;ιv",ίt,,:,ι;, <i * ,ω, ο.ι,οτ,.Οιμχ:ων 11:.ιών 
1 J ' ' ' 

άμοιrτiιμοι,οι ιχλλι;•J Ο\το,.ί,·i';σιr.τος πρι:. ';ϊ.ι:,υ,ω•, χ,λιiι,\ω-. i.·.ων ,.οι:t 
άν και,.ω� -reι σιιλλογι,,(ί,.μιν, ή i'; χ.α:C;σ(ι·,η τς,ϋ Θ.ου �πί μόίΩ,ον 
μεγι.ιλΙJ-,ι,:οιι tiί�ω, ι,.11,θο"tι δsν ίι-.δ,χ..tτιι:ι πλίον .πι 't'Ο\ι ιi.!Jώοιι τό 
σφι.ι)μιz τcυ ί,οχ.οu. 

Μό,η ή ).εξις lκιJiκησι, του Θιοtί &:πtιδΗκ.νvιι τό μίγιθaς της 
τοι«urη; Ιt'λόι:,ης, 

Ά 1, ο 'ιδc.ντις :ιί, '!'όν Θεbν -τijν έι.�ί-tησ ν lν άντιqι�,ι -r:;ρiις τΥJν 
«π.ιρο i ι;, \J a,j ιχ:-οι:πην, τη, χ,ι.ι ε :-ρ-:.ν ,. \J Q•) δι .. �ι:.,σu·,η•ι, ο,μ1·,οεvι. 
ζ μι•; e>u�� τι> fM, τ.r'οοό·-τιχ. 

Δ10-, &� Ο Θ,•,, .ι,(�ν X,!Xjl(.'f,\/ iκδι,(.ήσιω�, 3ίν θ() iι't'O τοτ·� �U• 

νι,.:�r,., νά -� :χ�., ρως .χ yα.·ίοι; 
Ά, ι'iι,-,.οιύτο τ·, πσι'1ι,ς ,,γ, τό·,, Θ,η,ν εί, lιι.�ίκ.ησιν ιι.ατιt των

άθωω•, ϊ, •. ,ι,,.ι σψα,μοιτων iλACu, ,νrχο", ή OL/.,L·,σu,η τοv δί, εί-,ε 
dί;, ε,rος. 

Ί&οu λοι�.�ν δuο σύσ,ωδΥ1 προσό�τοι τοίί Ρεο•j μει ύμενα. τιχ 
a• t" τ�uτο, συμ τf Ρ" σμα� οι: όίγ ,υσι τόις σκ.εψ.ις ει� το . σι..a. τον 
οpιον : τ11ν &ρνηαιν τοu Θε •v. 

"Αρα τό προποι:τορι,c,όν ιiμιi:ρτημα, οσον άψορΙιt είς τό ι:ίμιi:ρτ11,!λ.οt 
'TOU Άδαl-'- δεν ύ:p{στα-.αι. 

"Δρα ή άνθρωπότης δίν είνι ώρισμίν'fl πpός αίώ'ΗΟν τιμωρ ίaιν 
χ.:Δ 3ιινο'Ι11ιiθιιοι:ν. 

Άλλ' &.ν ιχντι της πρc.λήψfως ταύτ114, θιωροiίντις ήμιtς δ!:πο ν• 
τά; iγ?.λΥψcιτίz; ένώπιον τι;;ij Θ,οιi, χ.αταστρεψωμεν τr,ν ίοίι�ιν τοu 
θυμου, α:ν tπα.,οpθώσωι, eν tν τφ 1;ν,ύμα-.ί μχς ττ�ν άλη�ή ψuσι, του 
θιοJ, ψύσιι ούσ ωδώc; πατριιf.Υ,ν, .άγα11ωvτος τα τέ,ινα τοu δι' άγιt• 
π11ς μιγχλειτίρ«ς τοιί άθρο/σμσιτ, ς ct :tάισης της άγ�πτ.ς των πατέ• 
ρων και μητίρων έκ.ατο τ 117, 'λ,σι; σθ.,το, κ.αi 0,(L β,ίπ�ντος 11.ύτα 
S1α β'ίμ!J,α�Ο ό γ•λο,, θ¼ οιισΟ;ι:.{jώ.,ε, τό.ε τ'·ς 11δείας χπορροίας 
β •ίμι, σ-.cς με., tύεργ,τ11ιc ίί, οίκ.τίρμοvο,, ό-όταν ύπ:cπ{πτωμεν ιίς 
άιι,ιχρτηι.ιχ τι, �λ, μ μ-χτι, δ' :;νθe1 ρμ,νταc.ίι. ό'Ποτσιν αι! προσπαιθειαι 
!Α-ας τιίνω<Τι νιz μ ις ά 1,φώtτωσι χ.α( cί θi βλεπωμεν τό" Θιόν ώς 

' , "'"' • _._ , λ -χ.ριτην, ΟCΛΛ w; '!"1\'ol Ψ· οστο,γοτιραν των μητειω, , , .
•ο θ.ός, τό εtπομιν ή3η, εχ.ει άγιtπην όcvιu όρlων, άγιiπην1 
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δι' η-ι lγνι,) νά π\�σ'!Ι τα &ι:π-διpοτ'λ11θ)j &·ιη:, οσα oiκoijσL το�; 
• ,. ' 

ι � θ ' ' ' , ' u;; .. ρχ,,vτιιc; κοσμους χ� οαχ χ cη.ς.ησωσL του; γεvνηαομενοuς 1:.ν τ:;;i 
σuνιχ.ε(� :i1-άίντων -των α,ώ ,ων. 

•u Θ.ός λοιπόν. δι-.: -r:·i)ς φύσεως -τη; άp.(ιχ.ης οcίτ'ιιις των π)Ιi
αιών τοu, ώf ,σιν ορaν. δν ο�ν πρίπι, να ληαμονωμεν, ο η 8η). 11 
όc:λη'Jη; ιu"tuχία ,ιηγάζει έκ .,.ων εuτuχ.ων 1,,t; )!.ΟCIJ,στωμεν, χ.οcι '" 
των ιύτuχ,ων ιίι; &Ιί σvv-rελουμεν. 

Είι; -rοϋτο σuv(ση-rαι ολος ό �όμός 'tηlί εvθuνnς των �ν-tω·ι. 
'Απg3ειξαντει; τ �ν πλιχν'Υjν των π�ολnψεων, cιϊ t'\'I;� με τοι:στρί-

' � ' ~ Θ ~ J ,�, • � 1 p 1 φουσ, -την. οιχ.ιχιοσυνην του ""ι.�υ ι&ς ειοοι; τ, αοιχ.ιοcι;, προοαινομ,,1 
ιίς την 3-ή).ωσ,ν των ι;υνεπειω·ι τω'ι ιύτυχ.ων ''1 3uσ-τυχων πpιχξιων 
, ω'Ι πνιυμtτων. 

Πρός δ,ασliιpησ�-1 αuτοu του ζητΥJματος είσηθωμεν είς την όc:).11-
θεια", βασιζόμενοι έπί -τiι� ciλtiflouς φt'ίσεως του θιοίί, lιραρμόζον
τιι; 81})., τα στ:ιιχι!α όtνευ των ό ο:οίων ό Θεό, 3ίν θα YjTQ τοιοuτος 
χνώτιρος ποcντόι; ο,'!"\ vπ«ρχ_ε� ΚΙΧ\ μέλλοντος να ύπtiρξ� 

�' Ό Θι.όι;, τό :χ�αγνωρ•ζομεν, χ.έκ.τ1}ται την α1-ειρον άyiπ1}ν. 
Λοιr.όν οcύτη ή ί.ι;;ιρ-ι;λήθοvσα άγάπη αγε, οcuτόν είi s:6 να 'Ιην 

",ι-- - Lφαρμόσ� χ.οcι να '.ην 3ιαχύσ� ciνα).όγως τ·)j; ίσχύο; του, 8'tlλ 
ανιu όρίων. 

Το� rov τεθέ ιτος, iπανί).θωιιεν ιίι; ο, τι {σ r.ου3ιχσαμεν ηδη, δηλ. 
ιίι; την π·ιιγην τηι; άcπε(ροv εύ3χιμο,L:ιις του Θ,οϊ.ί. 

Α· « ,:-ων 3•.JO το,;τω" προσόντων ''l"ii; θιό -:-ητο; (νν� οϋμεν τόν 
).όγον της 3ημιοuρΎίας· τ'flν τε άcνάιγκ.ηv 3Υ,λ, του .,,,'λιχσσαι, iνα χ.α• 

· ''"λ • τ ι · ·� • • · d • a • ταστγσ�1 χ.αι .Χ.Λ ov; ευτuχε ς ,ι.α το Ηο,ς της εuτυyιας, ο�;ερ ο •':'ι•Ο� 
θ ' � , . ' 'λ i.. 

• 1 - ' ,. προε ι �ο να οωσ� ιις 't α π :ιισματ"' -tou, την ι;,vτuχι:ιιν τοu να χ.c,,-
μουν χ.ι.ιi α.:ιτα αλ'λους πάλιν ιuτuχ.ε;� 'Trtό 'l"iJ; τοιαύη1ν έιι..,.ιμη-

- Θ • "'' ' ' 'θ· '' " 'θ σ,ν τC,ν βο:.λω, ... ου H)\J v αr;νιυρωμtν τΎΙν εv υνην η, ινα Ορ οτε-
ρον ιlπ-ω, τας εύτvχιτ, η δυστuχεϊι; συνεπιί �ι; τ ν πp.χ.ξεων των 
πνει,μάιτων. 

Ό Θ;.ός, ίν τ� 3ημιουργικ� χρίσει τοv γνούς να προιχ.Ισ� τck 
οντχ δι¼ -ιηι; οσοv ίνεστι ιι.εγαλε,τέραι; των ιύτvχιων, ήθε'λησ.� ώση 

' ' I "' ' t t ' ' Υδ' t \ \ t Ι J. .,. ν α:νευpωσιν αuτα, ω; αuτος ο � ιος, :χυ·Γη; την εv ... υy_ιαν 1,ν 't"σ.ις 
πρ1.ξισιν οι ύ ,ων, ταtι; tπι μ�λ) ον και μ�λ'λον πpοσεγγ1ζuύσαιι; π�οι; 
την αίτiαcν τηι; όc:π,ιpοu ιύτvχίοcι;, rιν ό ϊ8,οι; «ίσθιχνετα, 



Κ:cί lr.iι8� h ,ύ1ιι.c.ο,ίz -r,υ �.ροέ�(Ηαι li της ιicνευ όρ'ων 
3.αιχ.ί,σiω� 1ή" αιη.χ� -ι-,;ι; εuδαψ,ονιας -ι-οu-τής άγα1-γ,�-ή'Ιι).'1)σ&ν
ώ·στι τάι ό,-τιι., ιχηνιχ πpr-ωρ σ 10 L .., όc,1,e,).ούσωσιν tχ\/�'Υ}ν ττ,ν ιtι'tUe
χl.ri� καcι νi -τφ την ά:ν·οιπr δώ1ωσι 1 ν' όινsύρωσι και ταv rα ώσαv•
-rως την ιύτuχLαν tν -τlϊ ιύχσψσ't"rΙGΗ -iou νdι κιχμωσι κατ' άρχ�;
ιuτuχιιι; κοc! ιlτcι τοu ν' άγοιγrtσωσιν, 4·1 άπιριοριατι�) τινι αύταπαp
νv�σει, τιχς ι.ί"νθρωπο-τ71τας εις τό να αίσθανθωσιν αύ,.--},ν τ·11ν ιuτυ-

ι • , ι , l :'Ι. χ οιν, �, -.αι ιυεpγι1ημα-.,χ ι.κημwσιν.
Άφ' ίτίρου δέ, iνα τ� ΠJιύμα-.,χ δυνηθωσι 'Ι« ιίσέλfωσι 8υν«• 

άηκως αιφ' έιzι,-.ων, δηλ. Ο(\)'t"Qbουλτ�τως, ιίς r; ύτ1Jν 't'TjV ,ό8όν 't"viι; 
cίψοσιωσιω,, ώ·ρισι -.o,ouτou, vομc.uς,ώση όσιχχις τό Π·,ιuμ.α 8ιινεργεi 
'ΙfρQ.ξεις ίναντι\α.;, �ΥΙλ tπ,b).αιb.;'ς είι; -τιiιι; άtδιλ'!)Ο\Jς του, να "<ι> ώσιν 
οιι συνι_πιια, ό. ιf:ιpιιιι χ.αi νά -ι-ψ έnινέγχ.ωι;ι 't"YJν όδu..,ην Είς -τρόπον 
�στι, -rήι; π•ίpας σuν"Ι& •Q•Jσ'rJς, να x..x'tOffJO, ν11 είσελfJ� αύτοUελητω; 
ιίς -την όόόν, η�ι. πι-οσιγγιζοtισα ο.ύtό πι-ό, -.i.ν Θεον διά 't"ώΙΙ ίργων 
-.ου, νdι τον όδΥ,1� προι; την εύτ, χί:χν, η�ι, ώρισ-�οιι οιύτφ. 

Έρ. • r πιχ..�'ilσiίt τι -.ήν π.Fιερ yειιitν ιι-ο J ιιπaη·ες, οη iJ π,,.ωσις 
τοϋ 'Αδ�μ -ητο άλ"ληγc.ριι.όν ΙJχi.μα, δι' c,ύ δuνη.αι να uπι,νοήσω, 
οτι ό Άο11μ δίν 'η't'Ο 'Ιt'pαγuα.τιχ.όν Ot' SΠΙ'ff,εψατί /•tiι ν« έρωτήσω 
-tην tπ' αύ ,-oi) -τοu άν-τιχ.ιιμενου γνώμην σας, διότι Οtlίt�λέπω ά11«• 
θfώσΜΨfαt σποuδαίΙϊt αuμπψ!cσμσι-.οι tx. 't'η; άρ-;ήσεως τής Χ.ΙίtΤΙΧ πα
ράδοσιν διαδοtιι α'ι!ς , Ιίtύτ 1, δοξαισ ας. 

Όι.όσαι ζητ11μαιτα, όπcσαι &εωρiαι, ό,τ;όσα 8�γιισιτα θα κcr.τ«• 
πlσωσιν ιξ αιν ,τις 't'ηζ tπι;ιbιχιωσεως, ο-.ι δη).. έΜίνο� ο, θιωρGuμε11 
ώς γ11νtpχην της ίπιγιiου ά-;θρω-ι;ότ)j-tος ιΙνε μijθο;, ά'λ.>.'rJγοpiα, 
ιίκών 1 

•Όχι πλίο� �μιχpτ-rμαι προποιτορι11ό11, δΑ.ι π'λίον ιιαιταδLκη όλο•
κ'λi�ροu 't ίiι; όt,θrωι.οττ1't"Ο�, οχ.ι ΠλεQν π«πωσ,:,ν-r,, OJ.L ·r.λίον. 

'ΑΧλα 81:σποι,,uσοι ιίπιi:ντ<ι ν -τούτων τω� tμιπ!ωv ή ι,ιιγιiλη, ή 
συμπαθ·11τ χ:� s:χ.ών -:-c,G 1 Χ:ιιr-τοv, '1.Οίί Β,ιύματ,;,ι; -τής ά.λ�,θ.,.χ,, 
't'OU .Sιδιι:σχ.Ον'tΟς ιiς -tόν χ.όσιι-ον τον αλη!Νi νόμον τοu θεοj 

('Έιrι"cοιι αuνοχ.ιι7- ) 



ΣrΖΗΤΗΣΕΙ� ΖΩΝΤΩΝ KAl ΤΕΘΝ:ΩΤΩΝ 

Π έ!:'πτn σvνι:tiρία 

Μe-:ά. θά."tα-:ον ιsuνtχeια -:i';ς t;ωης!) Μe-:eνιsά.r .. �ωιsις!) 
'Λθ�,αιs!α. της ψuχης 

fJΝΕΥΜΑΤΟΝΛΟΣ 

Κύριοι, 
Βιχσιζομενοι απ �ντι,, �ιιχτά την προΥΙγουμ ίνΎJ'Ι οuνι 8ρlοcν. !πί 

θιτ!>1.ω" ιι.α-ί βι�αlων, σ1:1νιφων-ήσ:,ιμεν ώς πpόι; -rην ϋ�:.ιρξιν τοiί �νιυ
ματ1Μύ μαι; στ-οιχ_ε.οv. Άνιξχ.,ρίτ-ωr, ίl.ΙΧL όμ οfJuμαδόν ιicvεγ ·ω�ίσαι• 
μεν &πα ντε; ιχύτΥ}ν τήν πι:rργ,γορον ίοει:rν : τi,ς ύπά, (,ως τiίς !fιι:ι:iίι: 
par:, μ11 δι:ιιφω οv,τι� ή tπι του ζηΗ1.,.ατος -rής ούσιας ,η,, τή, 
ιyύσ1ώς -της X.IXL τ-ης άpt'iί( τηr; ""Ούτο δε. δ όη οσον άψr,flf ταιίίτ<Χ 
δ.ν δuν,ι, ε'}.χ νιi: βχ11σl1ώ Lεν η είι; u1rι:ιθ.σιιr; ιι.α-ri -το μιiλλο, ή ·h-ι:
τον λc,γιιι.iι; χ.αι άμφιΙJtη-ι:ησtμ,·,, • •  �λ,•ψ,ι δ.3ομίι(ι)V ιχ.οι:•ων νά 
προαπορισω�ι τΥ}ν β;,6αιc.τητα Ά λλ' ό .\ίγον μ�; μέλει, άφού i πι
τuχομεν τό οuσ,ώSιι;, την β.gαιtωαιν &'Ι!λ της ύπdpςtως τής !fυ

χiiς pας. 
Άνιrμίνοντιι; τό πλεtον lx. του μιλλοντο;, πρίπι, -v« ιvχιφστ·η

θ_ωμεν ιίι; ι.ιύtη'Ι "C'Y,Y ιπι του _ζητ-iJμι:rτοι; τούτοu μιγιχλην προο8ον 
την tιι. του πι.ιρι·λθόντοι; χ.τηθ.tσα-v, την τόσφ έπίμονον ιι.ι.ιι ά�ιgα.•ον 
τuγχιzνοvσιzν πρί-v τήι; tμφα-.ίσ.ω, του προνοιαι:,c.1ϋ w•ευμαιτrσμου 
c.vηνος οι πιιρι.ιμ-χτισμοι "tlρξ.tντc πιρ! -τάς ιiιρχ�ι; τοu iμίαεωι; τοu 

. αι:ίωνο� τού-ι-οu. ΠpοΥΙ ;r;uμίvω; εύ�ιrικ.όμaθαι ιν τδ σχ.οτί� μη lχον
't&ζ πpόι; όδηγίαιν μ ,ς η ΙΧΟ,;ίατοvι; τινιi:ς u,;οθιτιχ.1ι; γ�ι:ψ,Ιl.r; ιtι.ιι 
βε;αιιώ-�Η, μχλλο• το'λμηpiς παιριχ όc'λαι�θχ.ατ,,,.,ι; 

Β.6αιωθεν rιι; πιρι τήι; άΑγ,Ιjι(.τς διά τr;υ πΗραιμχτιαμι.υ 1a: κρχ• 
ξωμιν το,j λοιπ-,u, ώ� μοι ψαιίνιτι.ιι, χ.άι'λλ•ον, άν αποuδαιιω; κ.αιται• 
γινόμ,θα ι:ίς την γ,ωσLν το1j προορισμοu οιuτιu -roJ σ-rο,7.εiου, του 
ιzνθρωπiνοu 4rώ, ώ, � αι:ς τό tπιbάλλιι ιι.G ι ό &ιdιΙΙ'ΥΙμος Παα;ι.ιiλ, 
αι:vτός ό vπι�οι_οι; χ.ριηχ.ός, 'λίγων: (( Ή άθ.τvαι:σία τής ψuχή; ι!νι 
npιtγμαι οu-rωσιι ινδιαιιpίρον, ώατι πpίπιι "C'Llί ν' άcπώλεsι πatν ι&t• 



6'θΥ1:.1.χ, Ηι�11ρω•1 να ι.ι.i'l� ,χ Πe?( χ.�τη;. Αι Ηί}•-•� μχ; &;,r,c-Jaι(, 
αιι Π,Jί;ιι: ι.ι.c; XHiΙC•, λ(;J,�C•�ι•Η i "Ρ)�υ; ;ί;ι..λ11-J>f.ι,, ;;,,λ.6• 
γω� τής έ}πιΑο; -:�ς αι,ω,ιοu ύ :η_ χ; η μtι ί.«S·,�;ι:011 να �ροgώμν 
ει; δ1e1r.t11/Lat τ; όr'1c.ν, αν δίν iχωf&ν i,π �ψιι αιύ,ό ΤΟ πάν,ω,ι Jι\J• 

ρ ιώτιpον ιίντι;ι.ειμ�νον >) 

, MAPCHAL 

Βt�«ιοuσι "r(ιlό•τι οι π�ιuμιχηστοcι δη μιτα θχναιτον έξακοΛΟU • 
θοuμιν ζώντις. Άλλα δ οιτt χ.zγώ νri μη δ1;ν'Ι',θω να χοι,ρι-ι-,σιu ούp«
νιόν τιν:ιι ιχγγι).ον λίγοντάι μοι ότι ή μιτά θόt:νοι-τον ζωή εiνε άλ·11-
θt1ς χ.χι νσι προατιθή οuτω πρό, Τ'η'Ι ,πι 't� �ι6«ιό τητ, χοcραν κ.α ι �.
τi,ς ψux,iiς ήpψία, ή ί;ι. -ι-οiί πpoιpocνr.u, άπορρίοuααι: ; 

ΑΛΦ. ESQUIROS 

'Αλ}ά χ.ιχι πριν τοu πνεuμοι τισι�οj -δι' ου πcϊtσιχ άμcpιgολιιχ ιιι.
).;ιπ�ι-tγώ ίηον, άγοιπητί σuν. δελcpι, τη11 β bοι,ό-:ηται τιχuτην. 

Ήτο •η8η ;οctγ,γορ(αι τι; χ.ε;ι.ρ,ψμενη έ.ντος 11-Ο\.' περι άλλης τινός 
ζωής Ώ; προς τοίις μiΑλον.οcς πρaορ σμοvς μσις προσιδpΙΧμον ι,ς 
τ11ν .πισci�f11ν χ.οιι τήι μοιρτuριοcν οcύτής, ή δs έπ,στ.ήμη ιlπι πρός 
-τόν «νfJpωiiO'I: Θα ζήσ�,ς. 

BAQUENAUST DE PUCHESSE 

Κχγώ, άνιξιχρτ-ή,ω, τού πνιuμ1%τ&σμου, έ�riστιuσιχ ε:ς άλλην 
ζωην διιχ πολλων χ.οcτιχπι\�τιι.ων συλλογισμών, c.ίοι 'λ χ ot iξ·;.ς : 

1 ον- 'u e�ος r.ύsί� ΙΧ•ιu σχ.->που &όf)μιο�ργΜi : τά ό?uιι.τt, 
τιί φuηz, τ� ζω:χ ίι.nυσ& 't"Ον 'λο :ον '"ων Ό όφ'1οιλμός έγινε-το ϊ,σι 
β').ιπ't), το 1.�ς tνΙΧ άχ.�v�. 'Ο νa11μων χ.αιι αιύ.ιξοϊισιa, α-.θρωi-.,ς 
ιιίν θ.ι -� μονaς ό μν� lχων -τόν λόγον το,; ,ι,ΙΧι, C μη ει.ων rόν 
πpιορισμον TOU Ίιν ή u:.�ρξις ε(χ.ι τά ορ,Jι της μέχρι T<,U -.�cpou, 
3ιιχη τaτι ιχύτ«ί ocl ,λι.L ις -τή; ά1JΙΧνΙΧσiαcς, &ς ο Θ,ος ένtb.tλε, ή .i:ν ; 
Μονοc ό ιχ-θρωπο, tx. -ιων ο ,τω·• του )Ι,όσμου τούτοu "-'χ):11τα, ινα 
γνωαητοιι, οοξ()ζ'!') χ.σι άγαc11ο,ι τον Θ.όν ΚΙΧί ομω, ε:, οtιδι, μέ?Qς 
-τη, γή, εύp αχ.ει ό �νθρωπος τη, iκφρcχσιν -τη; ίδι:.r, του, την έσ1(οcν 
της άγάπης τοu, την πlήρωσιν των tλπιδων -τcu ; Σοιpο. αχ.οr.JΙ 
3,οcι..ρΙΙ1ί1'Ομιvοι πιιιρdι τ-;} θ ... νιχτ�υ, σι.ληρα1 άΠ(;γ11JΗΙJGεις, ψιuοεϊς 
fλπι3,,, ιtσθι ).ο,πον ή ζωή ; ό σχ.οπός δν ό Θeο, πtοεθετο 3ιά ,;ο 



, ' 

έΔιιι.,1ιν π\όt'J,J,ΙΧ τοv; Αu-η � β,:ισ?-�μ(τ. ε!ν2:: β;,�αtω; Qt'%• 
σψο, 

2ον - Ό ά,θrωπο; π-rρΙΧΤΥιFεt τό πδίν θ Υiσ.ι.Ο" -πίρ,i, ιatτου

Πι;,θ,ν λc.ι:τόv ιav ;ό -:ο ι;,{σθnμα τ�ς α.θαν(Ι.σιοcι;, 'tό τοαφ όιν'tιflιτ-ον 
Π:-Ος 't'OU; r•νLA.0\JI; νόμοvι; 'Ι'ης cpuαιω,; 

ΠFοεpχ.ιται έκ. του σvνι,δότος δι' ov & θιόι; μιϊt; «προικ.ισι, 
3ον - Πς,νοι φvσι,οί, όaΙJν�ι ήθιtαί: tιvτιι; φ,16tσ11ε,ος, u1-o• 

ψaρε, ιχπό (•ΙΙ&τή; tΑ,ίyρι 'tης -τϊ)ιvταιαι; 'tC,U οτ,γμ'iιι; ό ιχλλοι; uφl
G't'7)GI" όιναξιο�ι;ιθώς δεινΙJΠΙ),�ήι"α-rαι: εl-or, σώψfων 'tίμιος χοιι ομωι; 
θυμχ, Εις Q ,η�ι:ς �17, χ.αταστιχσΗς, τ�ς άνiσο'J, ίvίοτι κ.αί όιq,ορή
'rΟuς μο ,ον ό θ,χνιχτeιι; iίναι ή άπόtνττ1αις ; τό μ-,,δίν ι[νοι:, ή τιλιuφ 

τιιι α 'λ.ιξ,ς ; 
4ov 'Άν laι iιπ·�pχεv iλλ7) ζω-ή, πρόι; ,.ί -τότε -τ� προσόντιz: 

. του Θ,, υ: 
•ιι σοφ/α \"'1,, αv ό-,όμ?ς �&, i,ιί�τη�Ο κ.•:ρο j α• YJ7'T'JV ώjιίe 

λιμος l•ι,γιιτνε" ΥΙ έ,ι,π•-ί�)ι,,σ,ς 11,v-:,,;u ή ή πιιιρ::ι;ασιc; 
Ή rJ-κcιιrιrτύvη τοv, & , ό ��ρι:ω, α�τον π ;ριήρχ.Ηο είc κ.α'λλ• 

-τέpαν θεσ,· ποrρσι τ--, uπηρετουντα κ.αι άγχπω�τα σ.vtόν; 
Ή ,:1·aιι&τηι: το1.ι, άν εμεν,� άδι6:φcρο; εί; τ11ν ά.,,ΙJ.ε,οπάθcιαν 

'tων -τειινων - ov, &ν η άεία ποι:ρ'i�ρχ.ετο ιχνευ όιμοι;ης; 
'Η • 1 

" ι ' .. "- -ι· λ ι • • ' τ α1Ίutηι: η r;rυι: τοu, κ"π ιχν το .γχ. ημα χ.α η αpιτ't) ησσι.ν
,σαι lνώπιον των όpθιχλμων -τcv; 

Ό νόμο; ό tν τ� Ύ� παραbιcιοθιις, δίον νά εχ� ιν &λ'λ� τιν 1 

ζωi τ11ν · δι -<.ην, 

V. TOURNIER

Τ<ι>όντι, β)ί,τ;ομεv συχνάχ.ι; ίν τφ χόσι,ιφ τούτ<ι> τόν ),Υ1ατ°"ν gχ., 
μόνον διαφ-,ύγονtιz τήν διχ.αιίαι� τιμωρίαν 'tOV, ά)'λa. 1(.'Ι'ώμινον εη 
)!.() ι πtριουσίαν χ.ι:ι:ι iιπόλ,�ψιν, μετά θ:χνιχ τον δι άειc'Jμ!νΟν 'tL�ων, 

ίνφ συνιχ έσ 0ερο, ό τί�ιο, ά�θpω-πο, πα ρατγ,ρ;ί -r11ν περιcuσiαιν 'TG\J 

X.Gll τη� v ,ό}ΥjψLν έ �c.ψιι,γουπο ,, έ Υuτό I ι'ι' έχτι11ειμινον εi; τας προσ-
b ) ), � . . • . θ'- � , • ' ' 

J 11ς των οιιοι ... ν τn1,,, μεyρ•.ς ov ο tιι.•Glτe,� uωσ� πtραι; ει, QιUΤΎΊν
'r'r)ν έν μεσ(!) στερ-11σιων χ.αί όδυνων δ ιλθ:;u-ταν, 

Έχ. ΤΟΙJτωv δει;,ν νά έξαγόιγωιι.ιν την ιiπο&ειειν ι :έραι; μιλ'λοv• 
α11; ζωη,, lι&αc τεlεσθi)σεταcι ή ZVQ wόφεuχ.το; δ,κ.οιι�αύνη 



J. MAH.CUS DE VEZE

•ΕτL?χ χπό3ι ξL; τtί; μ,τ¼ θ:χ•,.χτοv ζωή;, βαcσ,ζο�έν'Ιί lπ\ της
θι{α-ς 3Lιι.Qιοcrυνη,, ιίνε 6η -iι έχ.μηδι,ισ,ς cιύτης, θχ χ.:ιτέστpεφa 
πfJσχ-. διιι.αι:ίοcν tποινοpΟω1ιν τού χ.1•λοϋ χ.:ι:ί τοu ι,.χχ.οu, 't'OU προξε• 
ν-ηliιντο; παι:�• c:ιύτή� τηc άc-θpw,r,.,-nς προσωπιιι.οτ11τος · του-το θά 
ητο υιvερ-τόιτ'r! �δι.ς.ίιz, δ,όη ο η ιύπ:ιιων, x.�τck την ζωiιν του, 
χιzι ό χ.ι.ιχ.ουpγων λι, 6α ήδύναv-rο διci φυιrιχ.οϋ ηvο; νόμου νά ο,

χ.ωιην ίι�.ό τό αuτa μίρος Αύτό� δί ό ή�.κ.ός νόμος οση; θi ε (� τ·ην 
3ίχ.'W\ν, άντί;ι.ιιτσc:L είς την tχ.μη�ιν1σιν -.ή, προσωπLιι.οτ-ητος. Τοϋτο 
1.νίχ.ιι την όι:ληθtιcιν όtςιώμcιτος. 

Το ,rtν iν τ'j φuσιι Χ.Η,χ,όνιιrτ.t.� ιν τάξιι ιι.χι IJ'Ju.μsτp1:f · μό• 
νο·ι λοι-πόν το άν'1ρω,τ,ινον π'λιίσμσc θά έτύγι.ιχ,εν. •ξω οc•jτη; -tiις 

-τ�ξεως ιι.αι Oi ·iι Suνiτo χ.χ,' tv.λογ11ν νόι -ΠFάττ� το άγχθον, νά
πριχτ,:� '\Ο J'.ι&Ι(.όν, νιi ΠΙ7ραι�cιί,·Q τόν νόμον τ·,jς διχ.ιχιοσύν11,, ανεu
οvι'\ινό; χ.ύροu;, ούο.μι�; δ,ιι.η� τοίί θειο .. νόμΟΙi j Δί, θά uπήρχε
τότε ταιξις. θά ύπήρχε τό χdιο,. Ά λλά του σ,.;μ πιχν't'Ο; οντο� μη
χιινιιrμοu tντιλω; χ.αι:,ονισι, ίνοu, χ.:χθ' ολχς τάc tποφιις, το &:-.θρώ
-ι.ιvον ,r)όιι�μιχ δέον νά iχ� Τη" 3ιχ.-ην έν άλλ� ζω·<i• Ή φuχη δίν
{ξαι:�ιzvίζιtοt1 • ι,νι άθάναιτος,

Α. ΡΕΒΟΛΑ 

Κύριοι, ή ;ισcλ'λι-rέροι π:ι:ιrων των όι:ποδιιξιων ιΙνa ή πχpά του 
πνιuμαcησμοu πpοσαι:γομί•η, Κιχ, τοι tμou άσήμοu -ruγχ_Jί:νοντος, 
ιιrω; tν3ιοιφίριι ν� μιι.θ� τι; πως ιξ ύ).1ατοϋ tγινόμ11ν όπχ8ός τηlί 
ιkθαιvαισίαι:ς ( immortalist) 

Το ζΥJτΥΙμοt τή, μιτά θΙΧνοιτον . ξχχολ,υθήσεως τηc ζωη; μοι 
άπιδ.ίχ.θr δ,dι τo;OΙJ't'O•J τρόπ,u, ωηι άφaϋ ,;pώτον τό ήρνvιθΥJν χ.οcι 
ιιτcι τό π ιριδίχ.θην ( χ,rοδωιr.�ις ομω; αι:u�ό ε,, αλλην ιχίτίαι:-ι, δ\ά• 
φ:ψον '\'Υ\Ιί τω, Π•tυμ�-ω,), 't-ir • .ε)οuς ήvαιγ�«σθ11ν ν� t,3ώσω είς 
-την {,ίργιιιzν, ,φοϋ ούδεμίχ άλλη Οιωρί.χ ή�υΨtj�1) να λ'U'Ί} (ν -r'{p 
ι rχιιpΗ(ι) μau το δuνατόν Ιiλλ),Ιί τινο� αίτιοι; η -tη; παrpεμ;χσιως 
-των τιθνιώτωι. 

Έμμίνω ιπ· cιύτοu του σ'r)μι(ο>J, Ή 'l'T'tlq'rlV παrριl: τοu πνεuμα
fιιt;ιο•;, μι-tΙΧ τ.νιz οι,ι.ως ρ•,η.-χ λiχν ιc,χ r' αu r,;u πιzλt�ν Ε[χ.ον χ.αιτ' 
IC\ITOU τιz; πpολήtι1ς, α-;; πα:piχaι εί; 7'%Η:Χ (λsυθιpΟf pO'#OU'#Tot '1\ 
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lποψtς -rων θρη"'Χ.ευ η χ.ων ίπιμuΓJiω �' δί;τινα βpιθοuι.rιν ιί� ο)α τck 
θρ'1}σχ.ευτ�χά β,6λία χ.ιzi εϊι; τιvα--γ..,,λιστ.,, πνιu_:.ια,ισηχ.ΙΖ 'Ί,α λοι
πόν άποχ.pοuσω θέματοι ην� ύπό rου 'Αλlαν h�ρ8ίχ. ύποστ'1Jρι• 
χθί·ιτοι, ίφωaιχσθηv 8ι' ο'λω, τω� θεωριων τ,ϊι; άνηνι1χ άσεωι; 'fηι; 
σχ.ίψεωι;, τηι; Ιξό �ou τ·ιjι; ψ�χήι; ικ. τωι μισαζSντων (dedoublement), 
χ.αι των όcμ,,ι6χiω•1 {r.'1}?εtών, αίτινει; 3υνατόν ναι συμ�ιχtνωσι μι
ταξu των προσώπων, itατcx 't!V:7. �?μονίαν συν8uασμων τινων, εί-τι 
όια τ·ιj, β )UΛΥΙσεωι; η φ ,ινηχιrία:, fL ο:ι 3ια τη, μιμΎ,σι<uι; ή -.ή: σuν-
8ρομ�ς του ,ύαισθ�το•,, Χ.λΠ. Ν ,μίζω ΟΗ G\J 'ί� παρελειψχ ίvα ι,η
,ύχω ά r;o� έλεσμα tx. 8ι7 μt τροu � ν :Οι,ον πrόι; τό των πνιυμιχ• 
τιστων όμο'λοyω 8ί είλικ.pινως,. οτι, &ν τό πλιtοτον, τ&\ν ών παρι• 
τ+.ρ'1}σχ φαινομινων, 8ύναινται να έξηyγ,θωιrι 8ια λόγων ιi).lω·ι η 
iκ.ιί,ων των πνaυμσιτων, ύ�άpχοι σιν ομωι; ιύαριθμαr άλλα ε(ς & 'ti 
πχρέμέασιι; το'J ύπερτυμ6ίου ούτω πωι; η-rο lχόηλωμίν- ί , ι':>στε 
�pνησι(' αύτηι; θiι ώμο!αl:ε προ·: τt�ν �?V'1JIJLV του φωτός χαι του iλ1ου. 

Τ� πράγμα η πιιστιχ.� φαινόμενα εΙνι τ� άλ'1}θιίcr- , σ r;ιt. ια · 
'Γουτο ιlν, ttι; των ΙΤΙtΟ1tίΑων' g ι βχλλω ύπ. ο·}ει των εϊλιχ.ρινωv 
ipιυνΥ,των, των tνδιαψερομένων είς "'·11ν άποκ.άμυ•1ιν μι�, μιγtλης 
χl-r,θεί,.ις, χ.1%ι χιχθ' δ, θά προσχ.ρ.,ύσωσι χ.αιτά τ« πρω-τα θυμ•ά
ματα των !�ρων (μερών) των πνευματιστων. 

ΑΛΨ. ΒΕΡ2Ν 

'Γό κ.ατ' iμέ, πιστιύω εί, την μfτα θάνα,:,ν σuνiχειαν τή, ζωη ς 

τοιί π�ευμχτιχ.οιί οντο,. 8ιόη !γώ σuγ;ι.ι;�νωνω μιτ' αύτοu. 
'Όσ,ν δ' άψJΡ' είς την άθανασiαν τι;υ ούιι οίδ2 τοϋτο 

Κ DE REYLE 

Τό π).ιtστον των άνθρώπων -rων είς τά 3ιό φοοα μί ρ'1J της γη� 
3·ισπαρu.ίνων παραc8έχο,-:ιιι τ·ιιν μετJι θχναιτον tξχχ.ο1ούθr111ι\i -;i., 
ψJχ.η;, ό 81 π,iυμ�ησμόι; μόνον την πιιρχμα,ι;ι.ην άπόοειξ•.ν. προ• 
σ11νεγχ.ε. 

Αι Ι ,όiαι έζησα J ίπ' αύτ� τ� 3οξαιιτι, ή Χαι3αία 't'�V μιτι. 
bι�ασε ι ιί, την 'Ασσ1ιρ!αν · έν ΈλΆ.ά1ι ό Π·,θαγόρχι; t8;8�ξ! τάι; iν 
άνυφώσει άμοι8άc βίωr ·ί\ ΔtγΙJπ-rοι; ίγνω τ-ην β:ι:Αμ1.αίι:ιν άν«στΘ:.• 
<11·1 't',:Oij 1'\'\15\ψ�'t'()�. 11 Γιr.'\111,:(� 1'!1'f.P'tι')'Y!L),.•ι ,;� 't'(!"J� �,•nθ'Y.vf.,.� ►,(, 



ν� )(.Ομ!ζωιτι τcl:ι; πpο11pήιηιι; τω-.ι ζ•,)\ΙΤων sίς του; )(.�"t'�:)(.ΟUντας 113η 

,ού; χ,ω- ίρο•Jς ιι).χ,ήrας· tv Ι ιJδχίcιι ό I Χ?•στό; όμι).εt πιpι 
μονών πολι.ώ, έν τ� θ;-q; οίtίqι κ.α! κηρύτ�εt δτ ούSε!ς �υνzτα\ σω• 
θ-�ν�t &-; 3ίν ά-.ιχγινvηθt\ tv πνεύματι �ι.α! σ,ι_ρ�ι.ι· ό Ballanche Pez•

zani
1 Λapού, Ρι,άν, Ρ;.ϋ ώ �ι.οcί τόιτοι άλλοι άναλrχμ�χvουσι τόν 

άπολισ9.ντχ λόtον �ι.αί ΟιΟχΙΤ11.Θυσι τi'\ν ιzίώ ,ιον �ωη-.ι ό Φλαμμαριών 
πpοκ.ηρuττει τήv πλ..,,θύ, τωv �ι.οσμων �ι.αι τ-ήν τω Ι ύπάpξεων -:fι,ψυχηι; 
ό Marchal χνα·,τύσσι•. τΥJ• πίσηv το,, ιίς τό -,,;ρο'>8ωr,κ�ν χ.z/)χρτή
ptον )f.Xi άντι�ι.ΙΧθlστησι τό γ"tΙράια.χν δόγμχ της κο\Ιiσιωι; 3,.ά τής 
ιί; &�.χντας έπι-ρυλαττομέν11ι; μ�χ.αρ,ότη-ος. Τιλος άναφα!νιται ή 
νέα διδασι<,ι:ϊλlα uπό τό οvομα •t"�' μετενσαρκώοιως: νέοι; στρατός 

μψυημ.νοι; uπό τοϋ 'Α).).άν Καρδει<. ύπερασwίζιται δι¼ -rης γροcψί
δοι; 't'ό"t fιψη'λόν πρ,ορισμ;ν τη, ψυχής. Το1 λοιποϋ, τό φως άκτt• 
νο�ολι1: 3ι' ολοuς τον, όιp/)οcλμούι; 

"Ώ ! Όπ6ταν οΊοι μιχθωιη τόν ciρμοvικ.όν νόμον των προοδιυ• 
τικων άνιχγινν,ήσιων κ.σιί τ·�ι; κ.οινyjς προό8ιυ, .;; ά..,θρωπό τ11ι; θά 
αiσθ.ινθ� την �ι.αpδiαν τηc πάλλουσαν έν όμοφων{q. π�ός την του 
Θιοiί, ύwεράvω �. του ά"αγεννΥΙθίντος χ.όσιι,ου θ' �νzπετχαθ� 11 ά11:ι1-
pος tρι; τη; παγι<,οσμίοι, Δημοχ.ρα rLαc ; 

Dr L. CHARROPPIN 

· •ο 'Α '' • .,_ '1 - Θ , ' , · μ,ι" ελιγι πα αι ποr:ε. � .ινχτος . σιγ·ι:. τρομιρον μυ-
σ-rΥΙρt?v δι¼ τό ον, "t'O θ11ρευο-. την άθαν�α!αν, "t'Y)Y εl�τυ) ίχν τ·ην 
τιλε:οποLησιν ! Που θά ι!;J.ΙτL αv,Jιον, μιτ' ou Π?λύ, O't'-7.V �εν θ' ά.
vα,ιvεω πλιον; Πού i,<,εi,::H .tι; ήγά.(πηaα; Π')ϋ πορε ό:.ι.θι ; Τί 
ιrμ,θχ; Λtώ,ι� Π.JΟgλή_.ι.χr.χ, ,;α ,τ.ιιόθ,,, :�ι,.γ.,ρ�ι.ι.ειχ ! Ή πί
σ.ις 8ί τό μόνον άστpον ι τός αuτ-ων 'ΤωΙΙ σ ,<,Ο't'tων της ι&bob χιό
τητο; ! » 

Ταίi't'.ι: ίλιγι τό rε ό Άμιε)., 8ιότι το άρχΙΧiον θρησιc.ιυτιχ.όν 
acγμoc κ.αί ri ψι'λcσοφικ� θεωρία ά81.ινικτοijσ1 ·,ιl: αρωσι τό χ.οcλvμμα 
't'Ούτωv χ.χί νά μας tξ-r.γήσι..ισt •ο--ι 'λόγον τ�ς ζωης. 

'Αλ'λ' ό�.ο!α Υ."ΙΧΧ.Ούqηιη;, ό�οιχ. ι�χύ;, χ.αθ' ην &--ι ΥΙμέραν " 
πνευματισ;.ιό; i1ttιb� χσπα:ιτός nαρ' &πχσ,ν ! 'Ό1φ μatλλόν προ
χωρουμεν. τόσ<ι-ι μαt ϊ),;ν λίσθαcνόμιθα την β ιρu, 1τα, την σ :ι:ου8αιό
Τητα αiιτοiί Toi.iτ? 3€ 1 8ιότt ό π-ι.vμα rισμό� ι<,ίι<.λ-ιJ τ-αι νά διοcmωτLιτν, 

1 

ι, 
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ιχπχΨrα κιχ! έξηγήσ� 't'όν ).άγον του εΙ·•αι, 3\ότι, 1€γιι ό Ο. Chai
gneau · «βλέπω καλ� παν'tου στοιχ.ιϊα κατασ'!:ροφiιι", ά).λ' οuδίν 
βλεπω στεpι:.ον πρό; άνοικοδ<;μr.σιν, ο�δί� διαρ><.ί; πρό, σύστασι'Ι 
τή, άλΑγ,λεγγύ�ς». 

·ο . , , , , , , π�ευμ:ι·ησμος σuνιστ�σι την ισχ.υν μα,, τηι παρ'Υ}γοpιαν μα;, 
την ύποστήριξιν ιi, τ},ν καθ ΥΙμiραν πά).Υ1ν · άλλως 11 έργασ(α δίν 
θά είχ.ε 3ιέγερσ(ν "t'L',(X, 11 δί η:ρόc.δ., θά ητο ο,ειρον Οι σ·ιρσύμενοι 

• • , ,:- , , ' . 1 � �, ' • ι&urοιί τού ιρωτο, οοιυουσ•ν c;ι, την τυ;_ην κιχ, σε·ι σuνατιχ& ν α:s 
ποφύγωσι τη, παpc κμης -της Ύ)λΙκί-χς ί-ιtι'"λθούσης, τ�, άδυναμiας, 
αίηνες τυγχάνουσι βιιχ(cι. συνi-πεια ζωής άσκ.ό'Ι\'ου 11.αι α\&U fλ• 

iδω•ι. 

Ε. Λι<:ΒΕΥ 

... Τ<J)όντι, ή ιίς τ�ν iπανα6ίω11ιν 't'Ql'ί οι ·ο, πίστι; &-.ριιεt, μοι 
φαlνεται, v ά 3ια..,ο·ξ� τόν ί�ανικόν όοιζοντα -τiί)ν με'λ).�uσων ά).η. 
θιιων Αδιοcφορι;ν &ν ΥΙ ψυχη -; ύλι, η -i} οι.ι τό βε�αιον εΙ•ιε οτι 
J � '\ - w �}_ , - - , ' �κ.οηΛΟU,α•. αu ."'! •ηι.ι, σω.ι.ι2:τος οοyα,ικc.υ, του περιπvιυμα:το, κιτ.ι 
o-r\, καίτοι άποστιρηθεtσ χ τού σωμ χ-ηκοϊί πεpικα'λύμμα-rr, ς 3 .' να. 
ται να έμπ:�ιytσ� tν-rυπώι,εις &ί, τα� αίσθΥισεις μας. 

Πsπει•ψ,έ'ΙΟ\ στeρρως -χερι τ�ς ά-ια�ιώσεως του o,'t'o, ϊ(.α: τηι; 
άθανιχσίας 't'OU, aίν έπιθ·,μc;υμe"ν ά'λ'"λο τι η να με ... ιχδώιr<ι.ψ,-ι χαι 
ιί, ά"λ'λου; τ�ν παρήγορο, iλπi8α μας. Θε'λcντι, δε να διαχύσωμιν 
• '� ' '' ' θ· '' "' 'λθ , οσον -το ουνα,:ον αυτην -rην κ.τη εισα•ι παρ 11μw11 ΙΧ Υ, ιιαν πειρω• 
μεθα iκtστο τι ν« 't''Υ}ν άποστ .. ρήσωμιν -rων τελευταiων ΙLIJ τ:ϊ(.(;:.ν πι• 
pικα).υμμ�των, αηνιχ την σκοτιζο, σιν ιiσιη, ίνα εχ.αστο, έεαγιχγ� 
τοι«ύτ11, η τοιαύ-rας σ1.ινιπεill'� παρε}θούσα, τε ιι.αι μελ).ούσα;, χαιl 
προς -.ό 'λογ,�ι.όν -και τό 1).1:ι;θγμχ συνqιaούσα�. Ι 

De Ε. 

Είc: τρόπον ώσtι -.ό ζήηιμιχ τ\�ι; συνιχιίας 't""�C ζωη, ·η ,:-�ι; πί
στιω, είς ύπ,. )τύμbιον ζωην �ιν βασί(ε-rαι τώρα π).ίον έπι λόγων 
'1\θικι:ιυ η θρ11σκει.τιχ.ου 1tύ<.λου, άλ'λ' lπί ιrυνόλοu (σ11μανηχο,i ΥΙ3η 
ί(,αrιχστάντο,) ιrpατμaτιχ.ώr r-rovόrωr Τό ζ�τ11μα 3� τουτο lξηγιι 
π);)'Jθuν Πp1"γμ:ιτων, χωρ!c .,· άvτί:ιι.ειται εi; ούa,να -ωv νόμων. τής 
φύσεω,. Οiιδει, των tρ,υνητ(ι)'Ι, 't'ω'Ι σπου3αίω, μι'λε,ηιrΙΧντων τac 
1)7VV<,)τν,τ:1ιι\: χαl πν.uμ;ι;ηστιχ.ά φχινό!Ι-ε·1,:ι, c! 8' έξ f-,ι.ιινι,,ν οtη'Ιί; 
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3ιαφόρω; tξ,,γο�σιν σu�ιz, ο�οι ι;, )ίγt,), ιiονεtτα, -τόν χαριJ:χ.τ-νiρα 
τ·ιi; ιξΙ'ΙγΥΙσιω:, ο, οι ... ν,ι.ιμσιηα·αι! πρc.�ιχλ).οuσι, χαρακ.τήροc, ον 
όφιίλ()UΟ'L -το ί ).οι-�;ου ί,ι,01ι-τις dί,ι,οντι� νl 'λιχμp ιkνωαιν ύπ;' οψει οι 
σοφοι, οι απο,,δάι,οντει; αiηου, του; νίοuι; κ.\άδουι; τήι; φuσt,Αογία;, 

Β1ΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ 

Ίοοu, Κ·,ριοι, ί3ο-:, i� πραγμα, μια ά,;)η παρατi�ρ11σιι;, αχί• 
σιν ίyο1;σχ άι.ιιαον πρό; τό ζήτ'ΥΙ?α •t"γ\; ίδία; μ�ς έπσιναι�ιώσ,ωι;. 

Ή χρ�αα).).ί: εΙνι ή χ.άμπ"ΥΙ με-ιαιιεμορ pωμέν"ΥΙ · τόσφ εΙνε καλιχ 
ή χ.dψ,π'ΥΙ, ώσ-:ι ικ.α•τον μέρο; -τοϋ ερπον't'Οζ ο,τοι; /πι,.νιuρίσχ.ε-ται 
ιν -τ� άνσιλUΙ}'<!L ιi; τό πr,ρωτόν ζώον' τόσφ δι τελιίοι: tγένιτο ή 
μιτι:rμόρφωσ1ι; ώστε νc;μίζει τιι; δη βλίπει νέον πι.«σμα. 

Qjτω �ιcιι F.ίς τ�ν με-τά θιzνοι:τον uπαιρξίν μιχς· �,, θά ώμε11 μίν 
χ.αθαρ« πνεύ!' ιχ:rοι ( �ιότι τουτο εlνε λέξι; άνευ σ"ΥΙμοισίι:rι; διά -τι τό 
λ�γικόν και 't'YJV φαντασίαν - -τ( εΙνι ή ζωή ανει; των όpγiνων -τη; 
ζωηι;; ), &:).λά θ« ίχωμε� πιθανω; ϊτεp,ν σωμα άχ.τινο�ο).ουν, θείον, 
κ.αl, iνα ιtπω οϋτω, πνιuμοι:τιχ.όν, οπερ lσται ή μοτcr.μόρφωσι� τοσ 
iπιγιιοu μα; σώμα,ος. 

Κ ΛΕΒΕΥ 

Τό μόνον πραvμα οπερ δ,α τοϋ πνιυμαησμοϋ χ.αlωι; άπο�ΕL
κνύετιχι �ι.αιι οπερ άπο' ϊ>-ιϊ μ•ρο, του tπιστ11μοvι;ι.οϋ χ.ράτcυι; αύ-τοι:;, 
-τδ μ�,ον_ οvτιν,,c 3�νiιται νi έπ,�αtλ'!) την β:bαiωσ.ν, ,lvι ή σuνέ
χείοι τ-�, ύπιχρ!ιω, τοί• ο•το, 'Υπχρχομεν χ.αι μ• rιi- θιχ"αι · ον - μα; 
το άπο8ιικ.,ύοuαι τdt ποιiγμττα. Πώς ιίμιθα μιτα θάινατον; oi 
-:-:pοαπιλlJόντει; είc το πέραν τοϋ τΙΖ'f'ΟU μα, β.bΙXLOUO'LV ο. ι εχι υσι 
r.ωμα ώρισμιίvον; προσ3ιωρισ:1.ίνι:ιν · τοiίτο μ�ς �ιδοcσχ.ει ,�:ιί δ 'Λ λ
λιlν Κ,ρ3eχ. χ.ατα -tα; -ι.νεuμαησηκι,� j,οcχ.οινώσιιc &; ίχει αυλ'λiξιι, 

'Ι� ' β Ρ , 
' ·, 1(\ , • ' • ur.u ιοιχιωσ,ι, ;,.αη1γοpΎ1μαtτιχ.αι αποοιικνuοuσαι μεJ τη\Ι αν-

·ηχ.ειμενα}.ν έποινιχbίωσιν του Ο"� oc, μ:ti ύπε�ι.φαί •οuσαι ομ ω� χ.αί
τηι iδεοιν τοϊi 1.-εu:1.ατιχ.οϋ τη; ψυ�Υiι;. θά lχ:� ίiράι γ� Ιν τφ μfλ• 
)..οντι άσώματοv άτομιχ.ότ"ΥΙτιΖ ; uύοέ:ν μέχρι σ'f\μιρον έπιbεbαιοί 
τουτο· 3οθίντο, 3ε ο 1·1 έ,:χχο"Αοuθιi τό ο, εχον την αύτην μορφi��, 
φυσικ.ώτιρον θdι: ':,τ-:; lαω, νdι: χ.lίνωμεν ύπερ -τη, ύλιι.rτιχ.ηc θεωpίοιc 
-ι-η, Φ111vi, -τη; Βοξ�ζουαηc οτι ή ψυχ_η ιΙνε .δύναμις, προϊόν -του __ ) 
, ... ,v , "\ ' , � ,  , ""\ �ΡΥ'Ι!'ιι.σμιι•• 11.:J'.\ ?'f.} r,,•.:ιr;ι,..r..γι11,�r; ,,.,,το» ι-r,ρΥ,η, 
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Γ. �ΕΛΑΝΝ 

Ά �λj ' 1 
.L.. '\ . ' V � 

' b ' ,,. οcyαπητε σuν ... οιΛφι, ιχ.ν το ον, οπιρ μι τα •Jiνα τον ανα• 
ζ�, ι!νε tσχ:rιματισμίνον tξ ϋλη;, πpέ ,ιι νά ποι:ροι3ιχθωμιν ( ?σι:> ).ε:-

' � Τ) ' ' ' "λ ., ' , :\ πτη κιχ.ν "{) αυτην την υ Υ'ν wποχ.ειμίνην εις νομου� δ,ε,,θύνοντας τ«
γ - " . έ �' �t ' • '\ .1. , ' ' • ,.,ωντα οντα πειοη οι τα UΛΙΧ.a μοp α ανcινε ο jν-rοι:ι ιχ:παuατω;,
{ρω-.ωμεν, ιίς πο'ον ι,.έρο, ιau,οϋ του χ.ι-ητοu συνόλου έ3ριuει τό συ
νει3ός χ.ςι:ι τι μν11μη ; -Εχ. ,στι:ιν μόριον έξοcφανιζόμενον ίπρεπε να
σuνα1ιο11.ομίζ'!Ι λιχί εν μίρο, ... ων παρελθο1.ισων γ"ώαεων, εί; Τοιοίiτον
τρόπον, ώστε 'Ι'ό πιριπνι1;μ:ι:•ηχ.όν ον νό ·b ι:ίvίιιαvον νι, μάθ� η, ν 
άναμνησθ� τινο�. 'lδou που θά άγιχγωσιν σι! β&bαιώσε.; τοu ?Vνεv-

- μοιτος 'Άλφα και ύμων -.οσ ί3ίοu Κ. Λε�ιό.

ΜΑΡ101 GEORGES 

Ή άδuναμία τοu έννcησαι άρχήν τινοc τοu ιrύμπαν-:-ος, 3ηλ τη� 
δημιουργίας, μας β ;bαιοϊ κιicλ'λιον την άθανιχσιαν τcu &vτος "1μων 
η ή πίστι ς  εί; άόpατον 3ύνcψι ,, διαχ.ρατο-:iσαι:, .ίς "Ι-r,-1 χεtpri τ"t:ς 
καi 3uναμί�ην ίtα1:ά βούλ-nσιν νii δ!ατ�χμ� τό μυστηpιωδις vημα 
της ύπάρξεώ; μοι:ς. 

ΣΙIΙΡΙΤΟΦΙι\.ΟΣ 

'Αλλά διατί νά ίτrχνερχώμεθα ι:ς ζηt"i�ματα σuζητηθίντα Μ1:; 
'Έ ! χ.οcί τι μ�ς u.έλeι, &:ν ή άpχ.ικ� αίτlχ χ.α! ή ψJX.YJ μοι:ς ώαιν η 
Θχι τοιαύτης ή τcιαuτης σuστάσεως η ouσicxς, ύλ,,c.Υίς ή πνeυμ�τι• 
χης (ιιίχρι νεωτέρας πλ11pοφο,�ίχς); 'Η ένεστcίΊσα ζω-ηώς χαι ή μέλ• 
Ίουα;ι, μur;τ-rιριώδεις άμψό τεραιι �ι' τιμας ·· tν τij οuσί, των, οuδιι 
η,;οv τυγ,(.ιχνοuσι πρα.γμαι βε�αιιον, "OCI τούτο εlνι τό μονον tν�ιcι:• 
ψίρο�. Άψω,.1.εv λcιπόν κατα μέpος τιί δuσιπ(λuτοc ζη,ήμχ-.αc χ.οι:! 
άσχ.οληθc,ψεν είς {χ.ιt,ο οπερ πρc.uχ.χλ.σε τ7'iν σημερινην σuνιδρίαν 
μα:, την μιτα θάι:νςι:τον δ,ι'λ συνeχειαν τ-,jς ζωη; χα! το μίλλον της 
ψ·Jχ't\ς μ11:ς. ώς 1;ρό ό Αίγοu σuνδ,ελεγομιθ;ι. 

'Ελίγομιν λοιπόν οτι ΠQCρα3,χόμιθcι ώ; άpχ.ιαπο3ε&ειγμίνην χ.αί 
βεgαίαν την πρχγμοcτιχ.ότητοι: έ·ίρα� ζωη; άν;ιμ•νοuαης ήμχς, πρί�;ιι 
δ' ' ' " ' ' 11' θ · ' δ θ • λ·' " & η πpχγμχτιχ.οrη; ιχυ,η ν απ�ο•ι;_ � χ.cιι ιασαιφηνιn � l(,et wς ιναt 
, , , 

ι . , ,, ... ... 11' , 1 , , ar:νν.ψχινηται τοι'1':ΙJ'tΎΙ χα εις τα ο,J.μα I ςι: των ΙJΛιστwν οια νc;ι Ι' η ,:·ην 
διαιpιλονιw.ωσι, άλλ' ϊνα την άναχ.'flρuξωσι και:! ού-ι-01. Πειpων-.cιι μίν 
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νl iξ11γή1Jωσι το πριχγμα χ.οιτιz τον τρόπον του,, ά).λ' ά8ιιί:φορον. 
Άpχ.ιί ¾ιμϊν νά tνepγ'Υlσωιι.εν σύμφωνα τ·� pωστιχ.ij ταύ-r� 8οξασlq: 

χ.αταστli!:σ� ή3η άληθι!α πpοψανιt,. 

HUMPHRY DA VY 

Ή άvθρωπίν'1) ύπαrξι, δ,,νcι;ται ν« θεωρ-r,&� ώ, ό τύπος χπεiροr, 
ι.αι ιiθανiτου ζωη�• ή δια8οχιχ.η OCU\"iΪ' σύσταισις, fξ uπνω I χαι 
tγρ..,,γόραεων Ο•.;να-rαι:ι νt μα, ,rροσφέρ� είχόνα τιν� -rης δια3οχηζ 
των γεννήσεων χ.αl των θανιχτων ιξ ώ,, ή αiώνιο, ζωη σuν!σταται. 

Μ. ΔΕΛΑ LUZERN 

•Αν τό αtσqγ.μα της άθανασ!ας μας δεν πρc,έpχεται tκ. Θεου,
ι!,, ε τότε άποτϊλεσμα άνευ αίτίας· �ν δ' lx. Θεου προέρχι-rαι, δεν 
,Ινε 8υνατόν •ιi μα; άπατήσ�. 

Β. TCYPNIE 

'Άξιον παρατΥΙρήσεως οτι ολοι σχιδόν ο! άρχ�ί JL λαοί έπlστευ • 
σαν ιίς την άνοc�ίωσιν τής · ψυχ.ης, είς τηv μετsνσά:pχωσιν οcύτης 

ι ' .. ι: οι ", · ιe , ' · , χ.cι τ-ην πρου�;αρ,.ιν. πνιuμα·tΌΛογοι σοφοι , ιωρουν τ-ην ανrχ.γεν-
νησιν ώς συνέπειαν της άθιχνασίας 11.αι οτι αιι δύο αuτ«ι ιkλήθιιαι 
ιί1αι άλ11ηένδιτο1, μη δu11αμενου τινό, ν' χpνηθ-ο την μίαιν χνι1J -τ·ίΊς 
έτίρας. 

Τόσφ πολu ipριζωμiνη ήτο ή πtστις οcύτη παρά τοις ,ιρογόνοις 
-1\μων, (d'Ι'Τε tδχνειζον χρ-r,μ,:tι.r. ά:'t'οόοτ.:χ ιiς το·ι χλλον χ6σμο•ι lνO.t 
·η'7χν βέ(:;r(ΙΟι οη θa: συναντωντο χαi θ' χνεyνωρί(οντο.

("E,r, α, συνίz.εια.) 

-----+t+-- ------
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΜΤΣΤΗΡΙΩΔΕΣ 

Ά νίγνω-ι )(.Χί έ1,ανέγνων ίν tχ.τΙΧιτιι χ. αρα, χ.ατα 'tYl"I νιό-t-η'tά 
μου, τ't}v Χ.χλψα · άνίγνων χ.αί tποcνέγνων με-:' rσr.ς 'tίδ'Jπαθ,Lα, 
το:; «.Χι ltας καl μ/αr Ήp ipac» ί-tpε"λ'λαινόμ-,,ν i.πί 1'� άvαγνώσιι 
-tαύτ�, ήτι; μi μιτ/ψ!pεν εi, )(.Οσμον !ντι).ω; θ.χuμχσιον χ.α! φαιντι:ι:
στιχ.6ν• iθεώpοuν αuτα τb. θε)χ.τιχ.α δι-ηγ11μοcτα Wζ πpοtόν τη; ΠΑΟ'J• 
σ ας άρ.χb·.χ.Ίi; χ.αί περσιχ.η; φαντοcσiα,· τα e.θεώρουν άπlθαvα. Ά'λ'λ' 
ηλ'λαξχ 1vώμην, άψ' ή; τοc ft-y,,' tλεύχ.σ:ναν 't''flν χ.όμην μου. Ό άρ• 
Χ. xto, τ.ανεπιστ11μιοcκ.ό; σ;ι.�πτιχ.ισμό; μου έξχσθινεtται Υιμiρ'f τ-?ϊ 
-hμiρCf. ·rιρχισΙΧ σχεδόν να π,στεuω είς 't'Υ)'Ι άγαθήν χ'Υ'Ινψ"Ι)τίρα
!,.,;,x�:iγινb)G)(.(u/ ιό Δippa του WOroυ κα! τόν Μι1ιp}r Πουσε ιι.'λl•ιω
iκών &:χ.ων νά �ιστεύσω οη ταύτα σu,έbησαν· άκ.ούων χ.ροτο�ν-tσι,

� έπ! του δι:ι:πέδου β:χριt; βηματισμcυ,, χ.ατα'λαμbιχνομαι ύrrό φρl•
χ.ης, ιpχν-τα�όμινο, οτι Θά ε!νε ό δρdικ.ος με -τα τρομερά ;,οιi παμ.•
� ίγιστα ύπο�ΥΙματιχ -ι ου χ.αί lρχεται, iν άι;οτυ(l� α ,).ou, να μί
σuΑλιχb�, να με πεpιiσ� ιίς τόν όbελόν, χ.αιτοι γέροντα v.αί σιι.λη
ρόσαρ�ον ώ; lχ.ατήντγσα. 'Όλα τι�pα τά πιστεύω ώ, πιθοινιχ. Tl\
ά'λΥ,θ,ίq:: , τό Δ rμa 'tοϋ 'Ό,·ου. ό Ρικε με τόr (}jr-aror, ό M,κroc
n ' ' Μ  ' Κ  ' ' ' ' ' Ι 

' ουcε, ο oιpoc nχχtΥο"κουψηc, μ(ι_t φ,1,ι,;r,ντcχι ωχραι στ�cια,
ποό; ο, τι άναγιν<s'>σ;ι.ω lν ταt; έφ-r:μερίσ: χ.ιχi τσrtς 'Επιθιωphσεσι 'Α• 
νέγνων lσχ_�τως ,όν άρ:θμ τοv Μαρτ τηι; Lux, συλλογης της 
διιθνt.ϊiς 'Αz.χο·ημ:α; των ψvχο'λογιχων καl μαγνητικών σ1;01.ιδων. 
Α' ' • 'Ι ' ,, ...... ' ' . 'Ε Θ , , ' uτ-rι ·11 σΙJ" -ογη η μ:'ί.ΛΛΟV αυτη η πι εωρησιι; ουντα;ι1σι,αι ιτα•
- ' ' ' � '"' � •p , . 'Α , ... • ' ' � � l ' λιση χ.αι ,χ,ηισοται �ν ωμ11 νεγνων JΙΟtπον εν χυτll "'fι .γκριτψ
καt λiχν �νδιχψιρούσ11 'Επιθεωρήσει τα έξγ\;: 

« Π,,5χ.ειτχι 7,cρi vιανlοu 18ετοu� του Κ Χ .. , ζωντος ίν Ό
τράντη χ,α; ,ά ""IX, άρχας α�,οϋ τοϋ α1ω,ο, κα! t''t}II {1,οχ·hν της 
χ.�τα\(,τήσεω� της Νεαπ6λιως. Ό Κ. Χ ... ητο σχ.επτιχ.όι; , "λίαν 

,, \)., ) , t , '�, ' ' 
}. " σχ.ι·ι;ηι.ος · οεν ε rι:ι.στευεν εις μαγ!ιαν ουο εις μετσcpυσ&χ.ην χα,, αν τυ-

χόν ή συνδιιzλιξι; περιi)pχε-rο ιi, αύ.α τα ζητiψ.α-r� χ.αιτεξανlστατο 
., ."' . , "' , Er n- . ... ... ' ',, χ.�τα. των �Ο!?ΙΙ't'ι,,)Ί ϋιηyηιτ<.r,)'Ι. �•-χε σy,ιτtσΨQ Ίt'p')ς πο"""Ι}� q,�ι•,)�
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p.«nχ.ov,, χ.αi, μεrαξύ όcλλων, μ!τα τc;ϋ υiοίί του στρt2.τ'Υ\γοij 0 ... ,
οστι, (u!ός) έπίστεu�� εi, τ�, iπ:ικρύa·ους δuνι7.μ.:,, καί. οση\. 'iνα
-rόν πείσ�, r<j) tπρότεινι να παρσ:στij .ί, διοcφόρους  πειραματισμούς.
Ό Κ Χ . παρεδιίχθη χ.αι άπεq:,ασίσr·η να συv�ειπν+,σωσι, μ,τα

ίξ έτέpωv &ι:ειω:.ι.ατιχ.ij)ν γιχ1λω'Ι, τη'/ προσεχ/\ νύχ.τοc εί; εν τίί v vπο
γι,ων του εύρ ιχώρου άνα.χ.τ6ροu του Τά φαγητ� παρεσι.ε;;iχσθη
σαν, ή τpιχπιζα ,rαρετέθη, ο! v�.ηρέται άπιπέμφθησαν χ.α\ έν μίιτ(Χι,
ννχ.τοcις τ·ο,1 Μαρτίου ολ:ι:ι αf θt.ίρ:χι χ.α! τα παράθυρα έκ.λεiσθησQCν,
ιίς τρ?nον ω ;τε εvρ:;θ·r,σα- tι 't� σ·ιοτiq. . "Εlα�εν ειι.αστος 1"/}V θέ
σιν του εlς την τ?C%πεζα ,. Ό u!ός τοίί στρατηγοϋ U ... ήρώ t'Υ)σ•
-rόη -rόv Κ Χ '' • θ λ ' ' θ - ' ' λ - '' ' ' - . . α, Ύ1 • ε να υπηρι.τη � υ 7'0 ευι.οιJ Υ) μαυρου υπ't)•
ρι'·�ο"· ο' Κ Χ ... ν",•iσ�= ο• ·.ι u,t • ' ' ' ' ' "' "'- �- · -,� �φ•pε', Ης Χf,ηχ_α.νια.ν τον χ. "· • , .
&ζ-ή,:ησι νιi •jπηpεη,θ�. χωρ ς ν' α;vοιχθ'i} χ.χμμίQC θϊιρα, παρ' έvός
μαιύρ�,υ. Μ.τιχ TLνQC, τελετοη (ίας ιι.:χ; έιη.ι.ληι;εις του χ. · IJ . . έπε•
φχν"'!σ11.:ν τιr�σαρaς μιχ.ρ·. ι μ:χ.uρ1σιι.01, (;ϊ ·:ινες έvτελώς αφωνοι άλλα
χΊιυαση,.ω; uπομ"διώ-,τες, πιριήρ.(ο,τ:J -ιγ,ν τρ:χπ,ζ:ι::ν χ.ιχι πρcσί•
φιp-,ν τά. ,01:σ/Α-οcτα eίς τούς πρι;σιι.εχ.λημενοuς. Ε�ηp:χνίζο,το εΙτα δ.α
τών χ.εκ., ε.σμ vω, θJρών, ou Ιί, ! ,ι:,νος έr;χφi,ο ,τος• ϊνα ίπ:χν:χΦΙΣνωσι ../ 
μετιχ τ.vα λι1,-.a -προσχομiζοvτι� εηρχ �δεσμ11.:τα. 

«Π?ός συμπλ-ήρωσιν ,ης μιταστροφη; του χ.. Χ... ούτινος ό 
σχ.ιπτιχ.ισμός 'Υ!pξατο Τ,ο-ιι vποσι.χπ'Ι'όμενος, ό χ. Ο .. τίj) ε!πε · οτι 
&:ν iπ,Ούμει τίποτι, θ¼ τό είzε πιχρα•Jτα. ό χ. Χ... έζήτη• 
σεν 'εν ι•ιρμπέη.. ό 11.. Ο...... ιχ.τύπ-r.σε τρις τος χεϊρας 
χιχι, αϊψvης, ι:1, να ιξ ;,ρχ_οντο χ.άτωθεν της γη;,. τέσσα
ρις μι�ψλ μαιυρίσ,ιοι έφάνησχν είς τας τέσσαρας γωνίας; της τρσ::πέ
ζης φέροντες δίσχ.ους μιτdι σ,ρμπετίων έ.-ι.λεχ.-:ων. ]\ι[;τ� ταϋτα ολα 
τα φωτα τοϋ uπογείου 't}ν:χψ χ.ν αύrομ χτως Ή δοκιμασία εi; Ύ}'Ι 
ύπ,�λi}θη ό χ.. Χ . .  τφ ιπροξένΥ)σιν ίι.ταχ.τον συγχ.ίνΥ)ιτιν καl Sιί

χ.ειτο σχεδGν �οr;ω, iν διχ.στ-ιιu.ατι π,;ιλλων 11μ�ρων Έν,οεϊ:τ:χι οη 
τούντεϊί&ιν ιπαuσαrο ;ι11.:τελiϊι1 σχ.ιπτι;,..ός ώς πρός τΥ,ν 1\-Ιαyείαν χ.ιχ! 
τι1ς ιχποχ.ρt.ίψοuς t-πιστήμ:χς». 

·ο L , , , λ' • ' ,, ' ' ... ... γριιtφων , α ανωτιρω εyιι οτι τα ηv.auσε πr.νρ αυοrοu 'tO\J 

ί&ίου Χ .• «Δίν ητJ δuνι;ιτό, νιi εlχ,ι τΥ,ν πρό�εσιν να μ' tξχτcι;ιτήσ11 · 
ό σκοπός 't'OU ιicπε�λεπι νi διηγηθij ισ-.οpi11.:ν ά"λ-r,θη, χ.ι;ι(τοι sντιϊ.ως 



εΑ.puθμον. Ή τιμιότης, -ii έμgpίθΗα, 11 ιίλιιι.ρiνεια τοϋ πpοσώπ:Jυ
iyyυωνται πιρί 't"'ης άλΎΙθε,ίας» 

'Εγώ προσ�iτω ξίς ταϋ�α, οτι το lν ).όγ<,> δ,ήγηιι.α εί·,ξ β11:ρύ 
μ�ι φαίνεται δί τiς στιiθμ11ς rnυ Δ •pμα-:ος του 'Ό,-οv, του Ραιε pέ 
τiιr ιpρύrtcι καί τής ΧΔιμας. Το νομίζω προσέτ, :χπίθαν�ν ν1 με-

' , ' ι � , "\ 
• " t , "LΊΧ1;εισ� σ (εΊΙ:τι�-ον τινα ο λιγον. συστρσιγ1μ�ν, ί-.τοι; rx. J ο σιι.ι,ιτικος 

οuτο; παρ::ι::στij ό tδιος είc τοιοϋτον ψα�ν6μενον · ά'λλ& χ.αι τότε 
πάλιν 8υvατόν νι¼ VΠ01Ηεύσηταί τιc συνiργειάν τινσι 'Εν τc,u-roι,

, , , , , , � , L , i ι ι 
. . , το παρε,:ςν εις αu,ο το οι'Υ}γ11μ7. χpοι""ν τινα αλ"tΙ ι α:ς;, ε νι η υτ.ο-

θε11ις; της ύποgnλt\ς. Δuνzμιθ« να uποθέσω�ιν, οτι ό ιι.. Ο .. ητο 
μιμuημίνος εiς τα μuσ�ήρια τοϋ δπνω ,ισμοϋ, οστις κα:τ' lx.r!vYΙY 
τ\ν ίποχην άπιιι.α'λεϊ ro μαγιίσι, 11.αι οη ό χ. Χ δπίστ,, δι' ά.i.ι
τ,:;;:; τη,ι (πήpΗα·ι, ,},ν λεγομ_iΨt'Ι σ+ιιι.ιpον ίιπι:ιgο').ην l•ι ιι.ατr,;σ�ιi!:c�ι 
! (pηγόp11εω, Σ•Jνi/5η πr,λλiJΙ,tς, ίνίj':J �ιενΥΙργοuν χιιpιcμού� τιν�,;
6�ό την crιαγόνα Υr.'ΟΧ.εψίνου τινόc 11.αι τον η (yιζο'Ι iγχ.ησlωζ �1i
λιχανου ιίς το μέρος οποu άρχιζει ό ).αιμ;�, να τό'Ι χ.tμω νι¼: "ί
σθ:χvθ·� τ·Ιjν ΑδΠ't"fι'Ι γι,;σι, Ιψ1�μίνοv όρνιθ!οu, κρίμας έχ σοχο)iτοις,
κ.'lι μάλιστα νdι: -ιόν μεθύω έvτιλG>ς, υ,rο{:;ιχλ'λων ο:uτφ τηv ί�ί17.,,
οη πίνει μιθUΙ'fτtΧ.1% 7.Q't'� Πιθzνον ό 11. ο να μηv άνέapαμ�•ι
είς τούς zειρισμοu; η την χιιρχ,.!ιία.ν · ισω; να ήpκ.ίσθη ιic ϊ� ι13ος
πν,υμα:η�·�; ύπ.g�).ής Π?ό, lζΥΙγΥΙσιν σιu,-�, της πιριί�γου ισιeιpί7ς
�tον ν&. .,.ρr,σ8ρά:μ 1ψ�ν εί� ύπο'1ισ,:ς "Αλλως τι Sίv εΙνε νέα, 816--:t
• ι , ' "\  p, �J. , • � ι ' ο,τι oi ν&ω'!'ιροι �-.ι.λα:ι'Jα:Ί-;υσ•. σ,a 'Ιεον, ΥΙ:Ο γΊωστον, αρχιγνωατοv
ποιpα τcί; άρια;οις

Κ :χ.τdι: τbν ΙΙΙ αί,� ιχ ό ΚέλΜ,. 'i·, α μει',)(J� τ{�ν cπeιu3αιότητοι 
τώ, θ.ι:υμχ·ωι τοόJ !f}σο·1 Χ?ισι-ου, lλεγs", οτι τl θ:ιύματχ τjJ διν 
εlχ•::�ν 1-λ,:ονα σJ;.)!J�'tι1,f},α έι.ε(νων, ΙΧΗ'Ι% a:;.νεργcυJιν ο! μχy,ι, οί 
ΠΙJC?:*- -�)·Ι Λίγ 1JΤΗίω•1 3ιδ:ιιχ�iν ης: « 'Ε •1 ιι.iσχ1ς άrορ χ!;' b λlγων όι;a .. 
).ων, ά,οa ,μ-ίν(,)·1 τ& σψ:ι� μτ%μ-ιτ.χ:, κχί �:ιlμο.,,α, άτ.ό άvθρ_ώπ�;. 
tξ:Ω, ., υ,όντω-., χ.αί νό�ου.; χποψυJοντων, χ.αl ψυ'ldι:; 1\ρώωv άνοz-

" , • • , } ),* ' Υ • ' 1! !, :-�αΑΟυvτω''• σ,ιπγr, τι πο ι·-ιe η ,eσι,ι τpα,τε,ας χ.αι ,uμματaι ;.α� υy,·1
τά ούχ οyτ:α ιJσ. vύrrωγ)). 

Μ ... ' ' ι 
' • · ' 

... ' ι ' θ ' '"l ΟΛονοη η στορια ιχυτη ,νι1,ει -ι.οΛυ μιν 1.0 χυμαcτον, Όι,, •
1 γο·ι δί; ....-ό πιθανό�, ιύι.. ήrτον ού�sν άντίχ.ιιται ii, τό �ιi � άλη 4 

ι '(ή� 3ιότι 7t'I) \Αά)Ι.ις τό &ι11ηι� ψαlνιτιιι ήττον πιθaι11ό•J η Τ(ί \•Η•� 



8ίς, οπερ. ιναι Πlf)άrrr, ώς ιχ.).η�ές, C,ιν,ι(εται •τό σχημιχ καί τι:i. 
χpώμ:;,ιτιi: τοu. Πρέπει να σγ:μ,•ι;)σι,ψ.εν ώσαύτως, οτι έκιtνο, 01ηρ 
ίp,θιζει τ�� άπιστίc,:ν ήμων των α:Η<ι)ν ,εt,;:iι:ων, c'ίη�ε, εrμεθα 
iμ�ε�απηα•,ίνοι iν τφ σ>ιεπτιχ.ισμφ χ.α! τiϊ) ύ'λισμφ. lφαLνετο 
�π'λούστιχτ?ν και γv3.ιιότατον π:,:ρJι τοίς άρχ17.!0 1 ς, καθότι cί άρ
χοt�ΟL έ,:ύγχανον πο'λ'λίj°) μa!).)ο, η ήμεtς μψuημένι ι iν τοtς μυ,;ττ't)• 
pίοις -rηι; φύσεως χ.ιχί ταίς φuχο'λοyικοcίι; tπισ-.-i)μαις. 

Tii 'l t Ά 11:ρι').Lο•J Ι 89 ι.

Horace PEJ..,J.,ETIRR 
Coni!!eiller cl' arrondissemeήt, offieieι' d' Acadeωie 

------+++-------

ΠrΘΩΝΙΣΑ ΚΛΑΠΕΙΣΑ 

Ή Ά.,8, ΥΙ �ισσγμο, π�,1:Ιι,ηισa:τ, η1:1, crπpηJηει &J{,1θάπτως 
tό τε πa,ιi.JtJι.r καί με.l.J. .. r>) tγίvι το θu�ιz π,ριστοt ,ιχ.ι.ϊί -rι,οι;. •ο 
π,fJω.,ισμό� τη, ιc,η;;ατη611. 

,1 Πρόσωπόν τι, τιως ά.γαπ�,τόv, tξηψοe,iοθη ίie -της οίκία; 't'η;
πρb �-5 11,<1.ιρων , u;;ιξα:ιρέσχ, 400 ψpχγιι.χ. 'Αpοϊϊ ιίς μtτην άνέ• 
μενι μέχρι χθι, την iπιiνοοόν τοu, άπε'!)ιiισισεν Ύ\ 'Λν3. ναι. προσ
:i'λθ� πρό; τόν άστuνόμον τ·ιj; σuνοι,.ίας Κ. Βινεζίχ. 

Άφοu οuτος τ·�ν ήκροχαθη μιτα προσοχiiς, την ·ί�ρώτησε που 
νά κοι:τίψυγιν δ κλέπτης. 

- Άλλα άεν γνωρίζω, ι:ίπεχ.ρ•.θη 1) πuθώνισσα εlς σί!ς iνσ(Πόe
χ.ειτιχι νά τό άναχ.ο 'λύψ·11τι. 

- Σηγνώμην, έπανέλα�εν ό ι:ίστuνόμος. Ε[μαι 1,ρόθuμ.ος νά
τόν σu'λ'λιiι"ω. 'Α).).' υμείς ιiιαθέτετε καλλ/τεpα μεσα παρ' ίμi. 7Ι'ρος 
ιίνοcχ.ιχ').,,φι., τοιι. 'Εμπρός, τό χ.α·. Q.'Ιtιiιτι ·το� χ.αψι, τa.ς χεϊρα:ς, τc 
ιι,έγιχ ,ςαιγνί3ι 'Jδou περl.στοισις να σπ,,δ.ιξητε, O't'L rι τη_rη aι·ι

εtνι χαινό-ι πρ�yμοc. 'Εποc ίλθετε οίκο�, lj_��τε άντιχ.ε(ι,ενόν τι 
άνηιι.ιν εί� τό tξ�ψαvιnθaν πρόσωπον, iπιχ.α'λεσθητε τήν έ ΝΙσ,'Υ>μην 
σοcς χ.αι τό-τε θ' άναιι.�'λuψrιτι το χ.ατοcφuγιοv τcu χ.'λίπτοu. Πιστεύ
ιJΙΧ.'Τέ μοι · -τοίίτο θc1ι lπLτύχ� τιχχύηρc-v παρ' ιχv tγώ ηθε'λον tξα-



ποιrτιlλιι χ.λητ·�ρας nρός άνιχζήτ-r.αιν ΤΟΙJ · οvτω δl, μιχλιστ.χ, 0� 
iπιτ,χητι νck τό·• άνιχ ,αλ�ψη Η πριν η ιι.α τα�pοχ.Οίσ� ο λον το πo
lYQ'I -�ων � 00 f?ό:γιιων σα,. 

Ή 'Ανδ , ή όλίγην tμπ,στοσuνην lχJυσοι. ιί; την rε;rrηr τ11ς, 
cicνιχώpηαι χ.ατιχ).uπ11μίνΥ1 

(Jntransigeant 23 Ν�.:ί,:.ι 18�0 

ΠΝΕfΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΑιΝΟΜΕΝ Α 

• . . 'Ήθιλον νιi: μiθω ποία τις �pιχ γι dtπόδιιξις δόνα τιχι ν.¼
ι , f 1 � , 1 Ε' \ "� ' πιια� τους οιιτ•σι1 πιισμΙΧτωοώς αρνο•ψινοuς. ι, τοις ό1οομενιχς 

QCUTot; όcποδείξιις άντιπροτ6cσσουσ1 θιωp(ιχς, έξ-r,γήσιις �χ. των μ�λ
λον ι:ίπιeιχ\ων. 'Α).λα μήπως π6tλιν 3ιότι αuτα θέ'Αο1;σι νι:k tξαιρ&')cr, ν 
�πά.σιχ; τι¼; ι:ίπο8ιtξιις εtι, εθχ τ�μιt; 31α 't'OU't'O U'Ι':οχρεωμίνοι ν� θι
ωρωμεν τοv; ).όγοuς ιχύrων fι\; λόγους του Εύαηι).iου; 

« Όμιλ• ϊίαι περ! μισα�όντων άμαθων γραφόντων ποι11αεις, 
ηλώσσΙΧ; άγνοουμίνας: άλλ� ποίαν tξελιγξιν tνήργησαν ; 'Επ �ε
»bιzίωι,αν ι:ί:ν α! ποιήσιιc αιvτcι, δεν είχον άναιγνωσθή εις τι ναι έψ t1·

ι� " ' L"t �ί ,�, 1 ' ' Τ' »μ,ρ οαι, οι ι ο μεσι..-.ων ο ν ειοι ποτε χ.ι μινα 'Ι :ιαιuτΥ), φυσιως j cι
:ιμοJσιt;c βωίθοuσι τοιούτων ,;pκεί r'J al •lχό•ιt: αbrαι rά πpoιtt• 
»ta.lor άπας τους όgιtία)μοι'.,ς rωr, lστ:ω :καl άσιιrηιlήτw(', ιJιά rά
»pεrovr έrrηpαμpιrιιι έr τφ !f"rιιφφ τωrJ>'

'Ενόμισαι δη όνειρεuομι).L άνοcγνωσας ττ�ν tξήγτ�σιν τοcuτ't!ν. Διε
ρωτω ίη tμαuτόν &:ν ή ,ε ΠΟ't'Ι 3υνσι'tόν να πιzροcδιχ.θii τις O't'L άρχ.ιt 
νιί 't'U/� uπο 'tOU; όφ6Q';λμοuς μοc; - χωp!ς να 't'O ποιρα-cΥ)pήσωμεν 
μάλιστ·αι - τό χ.ιίμενον πο,ήσιώ; τ,ν ος, iναι 8•Jντ�θωμίν εΙτοι, {ν δε• 
8ομεν� τιν! σηγμiϊ, νιk 't'Q άναι:παιραι rάι:γωμιν. 

Koc! ομως 0:\Ιt''η ,Ινι '11 γνώμΥΙ !νός των σοτιων,' οστις «φ' lτίpou 
Ρ Ι • \ , , Ι! ! � , Τ ,ιρJοικ:1νιι εις ττ�ν «:ποφαισιν ιιτι <cαι πνευμοι.τισtιχ.α, οιιχχ.οινωαιις fLνι 

»Ιiπ).η τεpθpε!« σχολιι:στα.ή χ.αιι OTL ιΙνε έντι'λως άνωψε'λις να Πλ6tσ-
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»αωμιν δ!υτέpαν φυχ\" παρά την πρώτην μαι; δια να ζ ητ,ήσωμιν
))β,υ).aι; &, ό παρατυχώ, δ�ναται να δώσ� Έr :τnpομοίαις πεpt
• π.,,ώrrισι dυρfJ,,ίrιι άrάπtυςις του μη Ο'υrειιtότος ιJιά τοϋ συrειιJό
))•οc» (') 

Ί3οu r1 μεγi).η θεω,(ιχ τηι; ημέρας, lχ.ε(νη 11ν ο! ίπίσημοι ,.ύ-
1tλοι ,ιαψχδίχονται, έλ'λε!φιι χ.α'λλιτέρας, πρός άwόχ.ρουαιν της πνιυ
ματιατιχ.ηι; θεωρίας Ά'λλ' ύπομ.Ο"ΥI · ώι; αi προ11γούιιενι:ιι αύ-.ηι; θα 
χ.αιταπiσ� χ.αι αu �η iν τ'{i λήθ� χ.αί τ� περι1)ρΙJνήσει, διότι άvτίχ.ει-

• ' 'λ'a n• • , "'' θ' J L ' 1. τ,ιι ιιι; την α Υ)Ίειχν, ;ι.α11 · Ί1μεραν· σε, χ.α ικ...,;στην ατιγμ-r:ν τσι 
?Ιϊpiγμα-rα τt,ν διαφεύδουσι 

θά ύπο,.ι.ν,ήσr,\ μ�νον, ίν παpό�ψ, τά γεγονόtοc ι:ί.πιρ άvίγραψα
χ.αl ιχλ).οτa, ήτοι ίνοι; πλουσίου 't"1\ι; πόλεu)ι; μαι; οστιι; ;ίχ_ιν ίξαφα0 

νισθη 11.αι νομισ% δο'λο pονηθείι;, άλ'λ' οιr τις προσ ϊλθων ;tι; ιrύηογόν 
ηνα ,ινιυματιt'!'�ιχ.όν, ΟΠΟ'J ούδsις !φρόντιζε πιρι ιχύτου Κ.ΙΖΙ φανιρώ
αας οη 11.ύ-rοχειριά;σθ11 χ.αί οη θ� ιύρεθ� τό σωμά του την τιχδε 
' , ' L � • ' • , \\ , , -, 3. •\\ , 11μιραν, -.ην Τ..,;Ο! ι,η χν, εις το ταοι μ!pοι;, παρε�ι.ιχ Λ!t νιι: &\ΟΟΠΟιη-
αωιη -ri')ν οίχ.ογ έν ιιιχν -rου Τά μέλη του συλλόγου χ.ιiμνουσι τόν 

' ..... , ι ι ' ' ' θ ι 'ι ' '' ' χ.ωφον, α:ΛΑα τρ, μ;α:νιρχιται ο ::r..uτοχειριασ ι, aπ το αvτr, χ.αι,
μετά -:-ην tξίλeγξιν, άπιaιlχθ11 άιι.ρι�ί; ο, τι ε'ίχεν ε:πεt 

κ αi την του νιαν!ου οsτις προση'λθεν είc την (( Ά δελψLΧ.Υι" Έ
τzιρ(ιχν)), ή, εγνω την a,ιύθυνσιν ίχ. τινοι; βιgλίο:.ι άποστιχ'λίντcς 

' ' • ,, , ' • {j, , • 'λ"' :i. ' θ � ιι; την οιχ.ογενιιιχν του μετα τJν ,,ανcιτον του, α: Λα. μη �ωρC'υντος
, , θ , Μ.. ) , l 

, ' • L 
, \) 'θ ,χυτον ανοντα. �ς ,ιγιι �ν τοvτοι; το ονομ"" τ!iυ, τ·r,ν σιευ υν-

σίν του χ.αί 8uνiμιθcι •1« βεg�ιωθωμιν οη άπtθχvε τυχαίως. 
Αύτl: λοιπ;ν τα yeγονότα cποtόν τ, μiρ,c π-zί�ουν εiς τό άσυ-

y� 1:J,ιτοr του u.ισχ�οντο,; Ούδiν, 11.ιχ,' �u.s Π:;iπ;,ι τQι γεγονότα' ' . 

- ' 1. \) Θ- - , • -ι-, Τ τα:u-roc να ":ιχ παραοεz. ωμεν τοι:ιυτα, ως ιχουσι, συ,φο:ι: το.ς wνιυ-
ματιιηιχ.rt, �ι3ομένο:;, ή νri: τιχ χρνηθω,:ιει Υt�τα ιtχετα

( 1) '() γsρμαvο; -:-ιιγγρχψεt,-( α) αvτων :ω.,6εωρι,;;" � εχή�1,ξε Ι ;ο( ούε,
π&τι ιi;εν oJ�i ί;οχϊu.2.σe. πε�ρ,:ματt'f'ΙJ.όν ΗΨι" λέγει ό� u�-.ιι,ν χ'Χ.θ: η,,, -:τεpί• 
��ωσι,ι τ:Χ φ"Ιιvόμεvα ι'ί,ιε. άλ·11θ·�·- (ιι.ίδοtl �ιi',; i';-,1γοϋνταt)> χα.ί ίπ�:ρ�p�t δ�a
θίαεις έπί ύπf}�iαεωv. Λυπηρ�v ο! σο�οt ·_,J_ ?:>;;.?u-,x.t"u' 1 ':''Y� ύ�? 70toύ-:--;·J 

•ο�οϋ x�'t νΧ σο:ρCζω-...τα.ι θ:.ωρ{α.;. 
( α) Σ- Μ. •ο ιpΟ,ις Χ, Ί1ύ\. "Ε·ι:n i-,vοεϊ τίς f.l όtά-tημο; ουτο, σΨι• 

y��φε.��� �υvι(Ττωμ;ν αύτψ '!"';.ί, ά,,�•(>-ιω1� ν 'r'?ιί τ � ά-...ω r-k:·,ω ��/}po,·J ώ.; 1\ � t 
t-1yJ ,·'11: t.ι� 7·11�2ιzΗι>'1ε�.u;. 

·1 



Ή έποΙJ.ίVΥΙ εξήγησις άπι;δε1κ.νύι-τι.ι1 ώσαύτ-ως iαψα'λμίν71 81� 
των α,ω γ•)'Ονότων 

c<'Εν γivιι, ο,jδ�ν ιίνι δυνι.ι,)ν -ια Ιξί,λθ� tξ ένό, μεσάζοντ-ο,, 
ccο,.ιρ νά μv�-ι ιtχον ιiσηθaι πρότερον εί. αύτ-όν -ii δι άξια τών δια· 
))χ,οηώ1εω·1 &; παρέχ_ιι, iξχρτατι..1 ·άποχ.λει11ηκως !χ. των προ71γου• 

, • ' , · :ι ... , θ' t4 1 ' ν »μενων �.νιz.γ,ωσιω'Ι του χ.α_·. οΧ -του τροπου κα ον ,χωνιυσε 
» αύ τάς ))

Ή θέσι, αuτ-71 ιίνε iντιλως, χ.ατ I lμ.i, ισιpα\tιέν71, διότι 't'ΙμΥΙν 
μ«Jτυ, κ.χί {νιργόν μίρο, ιίr; π'λciα ,α εσα γιγι,νό,α, αηνι.ι 316:
χ ιν-.αι ιiς άπό'λυ,ον άν-.ί�ισιν πρός αύ-τ:ήν, 

Δ,ιz τού πειριχμαηαμου ά11:08eιχ.νύι-.ιχ1 ώσσ-ύτωι; πεπ'λιχσμ.ί�ΥΙ 
�u.� -r, άλλη άπόψα-ισις: «Δ1¼ τ��το ,rαρατy.ρεtrαι μεθ' όποια, 
rι:φpοΗίδο, οι πνιυιι ατ στιχι lξωΟο-:iσ, των συνε8ρ, ων -;ων 'tl% πρό
((σωπιχ, άί ηνα 3ί-ι tξαπ_α-:ων-ται, &:τινα διν πιση,::ουσ, · αυ,ω, ό 
<ψ.ισ«:ων 3,ιχτε'λε'( ίν (lfε-1:J;(W? �. ·h ώθη�cυtη ένίργι1οc χπς,-τυγχ.άνιι 
«κ?:ί τό φαινόμινον δίν παράγετιχι» 

Τό ιpιχινόμενον δί'Ι παο6:γε··αι οχι 3,ό-τι 11 πίσ:ι,, ή ά:1-i-τ·Ι! iλ
'λείπουσι, άn« 3ιό-τι οιι δ,ά τΥΙ" i.π1τυχ!αν . σuνθηχ.a.ι παρα;,οcζον• 
-rαι, δ,όη το περιχ.'λύζον μίρο, 8ιοcταράσσε-ι-ιχι δ,οι των χ.αιχων δ,α
θίσιων -:ι'i:\ν προ;tατε1λ:t1μμίvω•1 άρν-f!,ων 

Ή φωτογραφία είναι πρa:γμα πα11ίγνωστο1, πρχγματιχ.όν Είνι 
lο,πόν 8υ,ατόv νdc τΥ,ν άρνηθ� τ:; 8,.ότι ό φωτογράφο, άρνιtται να 
πpοιτοιμό:σ� τα, πλ6:χ.α, 'tOU ίv 'Τ<ι) φωτί, 8,ότι πρi-.τει τό το,ου
τον έν cός τοiϊ Ιργασ tηρ!ου του ; Τό αύ,ο ρητέον x.ll.! 3ca: τα πνιυ
μα ησηκα φχινόμινα. "Δν θίλητε να iπιτύχωσιν αλλω, ((η διαι της 
άγυρτίχς καl τyj, άπάτγ,ς» πρiπιι νά ύπαχθητε ύπό -τα; ώρισμiνα, 

θ' 1· ' • ' ' 'ι:, !. ί Ρ' Α • t συν 'Ί\ΙΙ.ας, ν,z. μη 1.171τ1, τγ,ν μω?αν αι_•ωσιν νrιι. πιΌα 71τ-ι U/H,
θ' • · , • "'' ). .,, • "'' τ θ' συν 7111.α, ιι, 'tO φαινομι·ιον 01,οι νrχ -ιομι1ο'tlτε, οτ1 tπιιο'tl σt , 

:kρν"tιθη -:'ξ 't�V ύπαρξιν των π νεψάτων Ι θά � αuτΥ} ήττον βι�οcία 
κα:1. O"tL μι τό ν. άπο818εa:ι σι;,. τας €χ.�η).ώσε ι, ξ :, . πδ!.σιχν αλλ71ν 
cιi1:α·1 θi iμπο8ίσητι ,ο ιΙνοι: νcι -� it:x:ί νa: 3,α'λιi:μψ� θaι.ττον ή βρά-
810•1 ή ά λΥιθtια 

Ί8ου !πι τiλου�, γιγο,ότα τινcι, συμ�άν-τοc ιi, tμί χ.αι &ην� 

o•j8ψix των θ.ω�ιων σ�, θα όυνγ_Ι);j νι¼ :ξvγf,Ι!� 0 1jτι,11Jιί tπ'λc.1ς, 
r-·>�ω�sι �:τΤ�i 1 {,; � �t •ε,_)μιr:-r�1'"r\:.�� �ι����?'f,),i.� Δ 
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Κα-.φχ.εt ή οίχ.ογiνειά μου ι:ς Λυών εί; τ.χ; άρχά; -.ού 1 86 '7 
κ.αι μό).ι; πρό ό ,.ι:γω-ι μη•ών -τourou 'ένεχ.χ οΜψίαν σχέσιν ιtχομιν 
τότε μi -.�ναι: τών πολι-.ι,ιν. '"lν-ι δ·ιλύωμεν τ�c μα�ιpιχς του χει• 
μωνοc ίσπεpαc, χ.αι:τ,γ -.ό1.1.εθ.χ t�ton ιi, την τυπtο).ογιcr.ν • του,ο δι 
Ί.qιν δ,σοcχ.εδασει,. ι;. 'Η f'-'11•ΤΙΡ μου, χpισtια'ν·i'J t�θεpμωι; πεΜι•τμί,η 
έθιώρε·. ,;-11; tπιτι•γχιz,ομtνοι.ι; ιχ.δηλώοειι; ώι; tνψ(iJμα,α διαGολιχ.όι. 
Ό ιk�ε).cpόι; μου χ.αι tγώ, ο�ηνι; ημιθαι: ο! μειιcιζ�ντε,1 ·iισχολού
μεθ:χ aι; cιcu,;-ιz τdι cpο.ωόμινιz χιzρ . .ι (°\ιασ�ιε3ιχσεωι;· ό όcδιλψόc μοv 
η,Ο έvδεχ.α&τη;, t1ώ δε 3ιχ.�1;ενταί'tΥιC. ό πατ-f�ρ μου μόνον ητο 
πιπ6Lσμίνοι; · Ιiιλλιz μαλλον 11 θεωpiοc τον 'Αλλά, Κ.χpδίιι. -;-όν ίθελ
γιν τι τά cpαιvόμ�νοc. Έχ. των 'tεσσόιρων -:�-ρο11<>'>πων οι δuο ήμεηιz 
ΙΧδιιiψοροι, ιtc άντίπcz).ος πείσμων, είι; μ-Sνον πισ-.ιύων. Έσπίροcν 
τινά ·rψ.ιθιz ιic -rην -.ριχπεζαν, ηηι; !κεινεt't'ο 8υσ,,,όλωc χ.ιχι iν δι· 
Η .ιγμφ · ιφι:ιίνε-.ο οη τό φαινόμινον tδυσχ.ολεuιτο νcί έχ.8ηλι.,θ� 't1 
ιχίτίοc ,;-ις lγν,,στοc 1ι:αρεμπόδιζι την πι:χ.ραγωγiι'! του. Μι.,.-ό: η .ι
δ�ιc π:icληι; έφχνέρώσι τελιις την άρχιιc:}�,α:[τιαν ηηc 'fό πιιρ11νε, μ�ι; 
ιϊι.ε t'IZ b ,όματα Χ.ΙΧL tπώνυμα σvν -τiί 81οcgιbα1ώσει, οη εί�ε� iμψυ
yι;1σι, tργχτ11ν ηvα χ.ησ,;-ην γιννηθίντα ιiι; :-ην έτι:ιχρ,_iα" Τοuρίνvυ 
χ.οcι θ.χ�ον't'οc έν τiί o,x.(qc, ιιοr:τοcσuντρι;ιντα ίχ. τη; πτώσaωι; ένόc 
μίpουι; τη, χλίμοcχ.οι;. 

'-Άσηι5τηι; TOU τι:νιuματός σοcι;, ιίπεν 'tl μiιτ·11ρ μου, σaι; χλευιχ
ζει· �upιον θα tρω-τήσω 't'ηV οίχ.οφuλιzχ.α είμαι Sε βιbοciα, ο-.. ολοc 
τιιu'fα ιί·,ε ψιύδτι». Έχ. -.ηι; ipεύνηι; πpοέχ.Jψε -:φόνη, οτι 'tl οίχ.ο
,pu'λαξ, ηηι; χ.�τφ',(_ει iν τiϊ oix.ίqc άπό π)έον των ιtκ.οσιν lτω,, Sίν 
ίγ,νωσ <! το περιστατιχ.�ν. Ή μή τηp μοu ίθριιχμbιυι μέχρι,; ov μετιχ 
ηνα χρόνον, ιτuιJ,;ιiσης πuρχ.,.tiι; τι,οι; ειι; τ11ν γιι,ονιχ.ήν οιχ.ιχν, 
χ.οcτίρρ,υσιv 11 λθινοι; χ.λίμ-ιξ, αυντρ ψχσι�ι iν τ� Π't'ώαιι πέν,;-ε 
ιicrομα πιριπl,χθaντα tν r.ι·.',ηj Αύτό το δuστύχΥΙμοc ψυσιχ.!ι χ.χτί
στη έπL 't'ΙVIX χρο,ον τό ά•τιl(.ε(μι•οv των συνaιοcλιξεων 'tii-. σ.,νοι
χ.Lχc Ή μ-nτ-rιρ μοu aτυι_ε μίιχν πpι..tχ-ι παpα -ι-φ άρ't'οΠ�ιεμ, ώμL
λ·,.σε δί περι ΙΧU ,:;υ το!J "t"ρ.ι;γιι(,Ο!J συ;J.b.ι:,-.οι; Ή άp't'ΟΠΟιός, ηηι; 
χ.α-τ φ ω έν -ι·� οί >ι.ίqι ιχwι:1 τριιχχ.,;ν. α τp• ων tτων, ε!πεν άνοcφοριχωι; 
-;-ou άν : ι,c,ειμίν:;u τοu, ou : « Μ11 όμιλεt'Ι'ι πλέον nερι τού,ου · μου 
χ.άμνaι χ.οcχ.όν νά το σ"ε π.-ω,�οct, δ,οη !-'-' ι θuμ!ζει τό 8\Jσ ,uχημα, 
οπιp αυνέb·fl Ιν τ� οίχίqc οτε χ.ατεσχ.εuαζοv -ιήν ίξωτεpιχ.11-1 χ.λ!μοcχ.αι:: 
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εν όλόχ.ληρcν μέρο; είχ.ε χ.α-τα:ρ�6σ.ι �-;ι χιχτοιο:.ινtϊ ίφει l ·α πτο• 
χόν-ργαrην ΠLψΟfηζον μοtψαίν-τοct, ο-ηβλί w cίχ.όμ-rι •. » 

Oun,1; iΙΗbδb).Lούτο 1\ ληqι�.tσιχ Ο1ιχχ.ο νωσ ;, ι�φ .. ότι οvδ�ις 
ΤJμων c,vδολω; tγLνωσχ.ι τι π,pt 't"JU πιρ�σ,αη,.οσ ί ούτΟΙJ. 

Τί πpοοω�;ον λοLπόν ι;α:ιζει ένταϊίθQt ·rι θ.ωρια "-U,η τοϋ iσuνΗ• 
δήτο,, ί Ο·JΟ&ν, άcποΑuτω; c.ύόί,, κι�.θώ; .,ί,δ' ξί, τά έπομενα ; 

Ήμην χ.ατά την έποχην ίχ.είνην μ,σιiζων τιιπτο',όγο, lχ.-rο,ι 
μιθ' όλα, τάς πρQσπι:ιθ�.αζ μου, ή τptϊtaζQt μένεL .;..χ.iνη;·ο, uπό ,;-ήν 
Ί} pα μοι.,. Κ11t1ιστην ό/Lω, ι,-ισ.ιζων ψuχ.Qγρ1tψο,, άλλα μονον ίμ• 
πνε1,ισ1ιχ.ος 1 ιι.αt1 -rou-.c,u gνιι.α, ιiψ,:pι{:\J::λΛω πά,-.οη ιίς 'tΙΖζ c,ιχχ.1,1 .. 
νώσει;, &; έ.π.τuγχ/ι.νω, πιχρα την πλ-r,θύ-.ητα -rών άποδιι .ιων. ΙΙ/ό 
τ,νο; χ.αιpου λιχμ6ιι;vω άν11χ.:) νωσίν τ,νιχ, "(}; ή uπογρ91:ψη μ.' i,ι.
πλ·h rτι,. .h;�ωτω τοτε την έπήριιι;ι:ν 1 ητι, δ1ι.,-iJργ 111ε νιi i ρt , ,� 
t ι " , ιι 

ζ υι.c..γοι,ιιισ-p το Οfομιχ τη; ει� εt-ιpον ·ην,. μεσα ,τα, μ,1,:.ανιχ.Jν 
τού.ον. ΛΙ)μοαν�Ι οvτο, το μολ�6οιχ.Ον0Uλ0• )1.(7.ι γpΙΧψΗ τι. ιχύ;ό 
δ,ψ,.ιι., oπtp •ιχ.ο, i1H τοι., -.�-.ι,ιιιό.οu μc,u, ε, φ ίjτο αό1.1, ΙΧ-.(.ιν -.ά 
ΥΠΟ; ησ� tL Π.ι.f' ιιιΙJt"'JΙJ α,έfEVDV. 

Ίσω, fOL Πι.tpιιι--;ηρrισωσ,ν, ο ;ι εί� .χντό -.ό γ,γονό; θ, uπηρ�ι 
μετωιb b!XGL, σι.εψaω� άλλ' ίδ�i, τότι ετιpον ('γ,1νό; lτι •J,,iJί.λλον 
ci.'ϊtοδεικ.ηχ.ον. 

Κατιz τινα σ�νεδρiαν, χ.αθ .. -ην vπέp τl f.�IX; όν όίτομοι: ποcp !
σταντο ι ί, την ΙΧtθοuσιχν των ίπ,χ.λΜεων, lγρqι� ·r έπi τιu τι-rρσι:• 
ό(οιι μου τ11ν ην tρώτησιν χπη.:.θuνQν εί� εf πνΕUfΙ ;,; Έπ,τειιχt1εισηζ 
-.η. ά:ναχ.οηώσεωζ, Xι.tl πρ!ν η -rην άvQtγ�ώσωμεν, ·r,?ώ,ησιι ό1:ν !'t•.ίι
χΙΧνον έν τ� ιχιθοuσ1_1 μεσ�ζοντι, βλ,πο,τι., χ.αi <7.1 δuναντσι1 ν:χ. pε 
ε';πωσιν vϊtό -.ίνα ,1tήρε αν είχον γριχψιι Τrιί; άποχ.ρινοvται ιίζ τγ,ν 
πρόσ (λησ ν χ.ωρί; δί να δυνηθωσ,, β.bιιιοισιν οτι ιιδον τόν Άλ�άν 
iαρ�ι, ίστά:μεν�v πιχρ' iμί όπο--ιε lyρχψι;ν. Πρ�. μαη ο.ντόν εiχ )ν 
έπ, ... ιχλεσ{Jη 

Αύr-χ -τά γεγονότα ο: έμ.ί εiνε άπο�είξει; έν··ργ,tς, δη τά iγ• 
χ.ατιχλιπό· τα το σι,ψ.χ τu,ν (c!esincarnes) πνι.u,<J ιτα, δuνιχν-rα, νJι 
ίι..δηλω9ώσιν, ο-η δίν ι.ίνξ έπιχvαγκ.ε; ,ι) ώσιν o.i οι ψοα -iJ σuγ ιιν� 
δια να έπιτύχ� ης την σuγχ.οινωνίαν των χ.ιχι 5τι ή &ιωpιιχ τοj 

�- άσυνιιδήτοιι δεν έχει U'ϊtόστΙΧσιν εί, πλεισ-.ιχ; οσ� � πεpLϊtτώσεις. 
( 
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Οuδ' ή ίπομίνη γνώμη 't'?U i�Lo·J σyγγραφsω, ΠLστ,1.ίω νά τvγ
χ.ά·ι'!) π).ιlονο, tπ,τvχ_Ια,. 

« Πρtπιι νά τό εrτωμεν ή μεσ.χζ-,υσα 3·1ναμL: ι!,ι άσθίνειαι 1 τ�ν 
» ,,ι ί,,-τρ,ι θά: άγνο�σιν lιιl πολυν εη χρόνον' �Lό η πρέ ΠΕL νιχ μη 
» iνδLι::ιφέρηταί η, όι:rο):ιτω,, ίνοc την σπουοά;σ'!) ))

Τό βabαιουν πηγαίνεL 11.αλά· άi.'λά τό ά.ποδιιχ.νuειν θά iπ�γαι•
• "λ' - "'' λ - ' ' ' ' " - ' ' νιν ιτι � -.Λ ιτερα · τοv ·:ο οι σ·,ντι ει ει, την ιυοοωσLν τη� γ1μιτεpα,

ύ:.οθ.iσιιω; Λίί 't') 1α βλ€1'1:� 'tLς ΟΑ.Χ χ.ί,pινχ, Ο\ό,ι π�σχΗ κιτρινιΧ-
3«, 8,, θ.i εiπδ ο,ι ολ� ,ά �ίριξ hμων ι�νε 11.ίτρLνα ιιψ ή 11-�, 
ιιι.'λ«bωσιν οι ιiι:-ι-:-!ιvαλ,. ώ; άσ'Jειοϋντ-χς, vο,:ιiζ•.ι) i.in 'ά i1ηατrο·1 
σοφώτ-eρα άν έθιριzιvε ,ον έαuτούς 

'iiJν Π;ι;ρι�iιΗς, -i-� 20 Μιιlοu '8� 1. 

HENRf SA USSE. 

ϊ'ΠΝΩΤΙΣΤΙΚΗ ΔιΟΡΑΤΙΚΟΤΗΣ 

ΈγνώpLΙΤα ίν Λvώ·ι τq> ; 853 χ.όρrιν τLνά ήλοι.ία, ΟΙ.t'ώ μέχρι 
�ί�ι.α Ιτων πάι:σχοιισοιν δι τόσον πο'λυ i)!. φθίσιω,, ώστε τό ·,ιyνείί
σΩΕν '1ωμχ της χ.α,.σ,η ώ ι,,ροιι.(τρινον κzί σχεaόν διαψαν:i;. 

'Λ.πό τινων έτων μ' ;,·,\zς τά, i.πψόνοvς περ θιχλψεις των γονέων 
ή χ.�.,.ιΧστ.zσις αu,ο;; το'j πzιοlου �χ:ιροτiρs'.Jε. τ� 'T\"17.v't'Q:; iΟ'1χ.ίι,ι,ι,
!1αν (χ,�bς 't'OU μαγvΥjτισμοϋ ον έ'Ιfρότεινα Ή μ·Ατηρ, ύποχ.ειμi-ι"t) 
ιιαv ι u χί,;θητο,, ποθοuσα να σ"ντειiσ� ιlς τη� θιραπε!α•J της 81.ι -

, • . θ l ' ''' ' - ·� ,.., • ' • γ«τρος τη Ί •Jπνω-:-ισ 11 .ντος ο ,ιγων Λαπ-rω ι, ειοι οι το χ αχ.ον τοσφ
- '11' ιι: ' - • ' · 'λ "' πpοχ.ωpημ�νον. ωσ rι ιυ·ιυ; �<ο χρχ.ης ειχε νομι•ει τΌ τε ο; Λ1,ιιν 

Π?οσ�χtς · ι.ι.ετ6ι ·η,ια Ζ: ω; ά,ιρι�ιστiραν tξέτΜιν όιώρ1σε φάr μακά 
τινο:: Μιιρά τις β:'λτiωσι; !πηλqε βχ .'νοuσ;ι ι:ς πpόοδοε Μετα 

��Τ�), -�μiρ�ι;, � μή"'"Ι\r •\,;"t,)'Ι"'ιtθιϊ-r� '�ί υtι κ.αθ' ;;),,,, -r&� ,ΥλλΥ<: 



ή!l-ίροc, i πό τη, 5ης ώ, χ, u.Τχ.ρι . ���- 6ης τής έσπίρα,, iπι πχροu-
, - .,, 

• w � , r σιο,c -.ου σ'Υ]1,.υγ:)υ τ'Υ)ς, κ.ροcτΟUν':'Ο;; σΥΙμεLωσιV ΠQ(,', ";'0/ί Oι't'L οιωρ\,i ι
3ιεχ.·ί�ρυξε -.ό τi11., ον ':''Υ)ς σεσω11μένοv.

Άνσ.γ;ι.aοθε!ς ν' άπουσιά:σeιι, διέτοιξι:ι μαγν"Ι)τ\στιχω; 'ti\'I iιπνω• 
τιζΙJ[-',iνην ν' �ΠΟΚ.Οψ.ιiτα1 χαlJ' τιμεραν άπο τ�ς 5r,ς ωi' ΙΧ/ί μίχpι 'tηt; 
6η� χ.ιχ! ν� tξιχ;ι,ολουθ� cϋrω την θι.p9(7Ηίαν μέχρι ,η, ίπιι• 
νόδου μου. 

Τελος, μιτιk !νc:ι μ.ήνc:ι tξέλιπε πuς κ.ίνaυνος, μετQ: 3•χc:ι δί fτη 
θε,χ.τικόν τι πρόσωπον, ιuχαιρ\ κ.αί uγιί; tγ(νετc fΕιχίσ\Ος σvζυγο,. 

Τφ 186 1, οτι ίπεσ;ι.επτιiμΥιν τ·r,ν κ. Μ ... �σθc:ιvετο ιχϋτη ν•Jγ• 
μους είς τό �-<.ρ,·1 των δαχ.τύλων ΟΙ νυγμr,! 't,u;χνο,1 &:1.oc ώς ίπ'λη-

' ζ " -� λ · • ' Ε' ' .... u ι � ,-(; ιλ ον η ωμ: Ο!Jν προι; c;ι,;την. ις την ψιΛη,, η r,ς μο οιεχ.ο\vωσε 
τοuτ.;, Είπον, οη ή κ. Μ . άοθινοί;� uγε•ιχς, ώtειλι νιt ζητ,ήσ� 
πιχρά τ"Υiς μαγνητικ.ης έ1;ιστγ,μ·ης ο,τ, δίν ήδvνα,ο να έπ\τuι,� π«p« 
της χλλ-r,ς. 

Tr;v έπαvρ, ον ή κ. Μ... άπεχ.οιμ-hlJ"Ι\ χμέι;ως. Άν .. vρι ή ί3ί-χ 
τ-fιν τι ΙΧίτί-χν της νόσου Υ.σ.L τli πρι\ς χ.αταπολέμηι;ι� ιι:ιτης ιpχρ• 
μοι:κ.α Ει; ψιλος, δικ.'Υ)γόρος, lγρzφε καθ' tιπαγό ριυσίν τ-r,ς. · 

Άψυπνωτισθttσα, tξεπ}αγ'ΥΙ έπί το οτι ΥΙ iδία διώρισε να λαμ
bάνr, πι2σαν έσπέρzν, κ.ατο ;ι.λινομίνη, μiαr:ν /. ουλιαριαν σιF οπ(ου (κ. 
Jactucorium. 

Έξεπλοcγη δε χ.α! ιχ. του οτι «θα έχ.ο ματο άπό τη, O'V?ΙOV +,σu
))χως, ένίj>:άπ.Ο {των ίπασχ_ εν ά ϋ :;νiaι�, Οτt iπρεπε να τ11ν UΠνω • ίσω 
))μετα όκ.τώ πα).ιν -i-μiρa�, οτι άπό τ6τε ή θερa;η(α θα μιτεb6:λ
>>λετο χ.c:ιι οτι μετα 15 -iϊμέρας θα έπiψχετο τιλ1ία θεραπείαr:». Ο�:ίrω 
συνibη iπαχρ,bώt; 

Ή χ.υρlc:ι ιιϋ τ't) είχ εν t, ίόν όεχ.αΟ)(, τc:ιετ·� χαί μι -παρεχά:'λεσε νά 
τ11ν iιτ,, ωτ(σω χάριν αύτοίί. Ά μίιτω; δε άποχοιμΥ,θεΊ rχ 'tJρy_ισι ν«

'�' " ί ' ,Ρλ ' " ' "' ' ' ' οσ•Jpητ-αι Χ.ΛΣ ουσc:ι· «τον εο επ�ν ει, Λ',11:"Ι'ρο-ν rιεσ ν, αuτον τον μο•
«νοcκ.ριbον, χα! i.νόμ,ζε, rωιιίr δ;ιως rά ηcο 8ε6,ιιa, οτ, δίν μετί• 
bχι�ε πιχντ�τε είς τό ψποριχ.ον χοr,-ά:στ.,μα ενf1α Ιγυμναζετο ιίι; την 
ο.tμπορίαν Που να tπi,γε προχ.θίς ττ,ν πρωίαν; Πώ, να τό ιι-ά:θω; 

- 1 ύ�ί. �πλουστεp;ν, zπ71ντ�σ,χ. Με.ταιlηΗ δια τής σ,έψ•ωι;

�-- ιίς τό δωμιί:τιόν του πpίr της ί(όcJvv ιοv της πpοχθεσ,rijς ! - ΕΙμ�ι



ιοτ ! - 'Αχ.ο') �υθΥ)σα:τί τον οτιι J iςέ).θrι ! Θί).ω να κ.ριι:ΤΥΙσητι την 
έν1ίμησιν 1-:(•Ι·ά� Ο,Η θιχ ϊδητε όcψορων αυτόν! 

Οu,ωι; t)ί�ε :ο.

Ό νιοι; iν ι νά μ·.-:α:(5� είι; την έργαιτi:χv τc.u, είχ.ε μετ:χ�·� παρά 
, , tι i • ι , ι , l ι '-'t'l\lL 1:�ΟΙC.!ΙLΕΥ'ι) οπ�ρ -rον ε?ερε� ιι; τΊ11 οικ.�ρ,χν ,.tεινην χ.α,ι,:;• 

σ,ασιν, δι' η, r. u1ηf(;χ).'Ί,οuσα θΗψις τη� μη1.ρόι; . 
· - Ζ:ο,+,σα·,ε τα 9ά ρμαχ.:χ ! Θ,ραπεu-1α.,.ί το� ! Δ·.ίνασθε τό

τοιοί:το ! 
'Ε •τόι; ε οι; /J 'Ι\VΟι; χ. tL δια τ"1ι; ΙΧΠ011.λitστικ.ης χρΥΙσεωι; 11.αθαρ

τικ.ων "ησ:χνϊ�ν - τασ, ιz μόνον μο! ώμο).όγησαν - ό υ!ός τηι; άνέ
λι;. ;εν έv-,ε).ω;, έ." άγν::-lγ. του πατρόι;. 

Αε.,:το,ιιtp8ιcιι: 1 η π�ρlπ ,ωσ,ι;. Έvφ επαι�.ν rι κόρη άνήγγιι
λεν ι!τ, -.·hι ά;ψ.; ν ίπ:σ cο).η;. τινοι; 3ιJσαρiστου η εύ:χρέστ:ιυ, κλπ.,
οτ,ιp tξέπλη.-cι τ :1ν)π.χ, ριον ,·ουι; γονιtι; ... Άλλα δlν iταυτολόγει. 

Comιnandant DEPRIMOZ 

( Έιι τ : ; ,fc ;ιrna 1 rίη Magnetisme τοϋ Μ �tου t 891) 

- . -- - ---+ι+-------

2 i ΠΡΑΚ ΤΊΚΗ ΣΥΜΒΟiΛΗ 

Ή ίξ-,;ρθρω<ης 1ψ; :ρχ • ":αι tιι. σιpοδρου τραtήγμr.το; ,ων ίνωv 
1.ών περ�κ.·ϊλ\πτουσών ά/)ρωσiν τινz. Εf.νε συ,·ή9ως αϋτη χπλ�, 
l , 'Ο\ ' / ' 1 ,1 θ , 1:.νιοτε oi συίJΠεπ, Ε) μενη ,Lετα · σχισματο; ΊJ ρ:χ.υσiωι;.

Ή tξιίρ1ρωσι;, η· ι, 1.ροσbα:).)..ει σχεδόν πάντοτε τόν rχρμόν του 
π�8ό,, συνιπiγετ .. Η l� )L�ησιv, σφο�ριιυ; πόνου,, στενοχ.ωpίαν χα-::ά. 
,ο μχλ).ον ·� vιτ,ον με(χ'λην των χ.ι.,ήσεωι κ.αί ένίο-:ε άπό).υτvν 
.χχ.ινησ!αν τοιί βι�Χο:[ψiνου μέ\ους. 

Ή έξάfθρ<ι>ιη; θψΙΧπεύετχι τcι:χiω; δ•.α -.ou μαγν-,,τιιψοv. 
J.T , , ,,. , ,,.._ ιι •. . . , , • Ρ �)ιr .. fe"ι\1 ιηχ�ι; 0 1'0'1 t!\'1� Q fl,α.y•ιητ\11' Γ()ς, νr;ι ψ-:J') ,.·, ... ψ�ν Μ', · 



-

θο'λοχ.):11ρίαν -τόν πό8α iΨrόc ψυχ.ροϋ u8σι-το�, άνσι νιουμίνου χαf1όσον 
ύτ;οθερμαίvεται. Προτιμό-τεpον πρός -t{.υ-το ι!νε -τό πpο.u-ιηχ.όν ϋ8ωρ 
( eau sedative). 

"υταν πρόχ.ειτcιι νdι μαγν"t1ησθ� ό πά.σχωv πpέπ,ι νά χ.�θήσ� 
χαι ν11: θέσ11 τό πχσχον μέ).ο; {πι των γονοcτ:ων του μαγ1ητίζον1 ο, 
ή ιπι τινοc ί8ριz; 

\J μ:χγν"t1τιστ:·�,. οστις πρίπει να. χ.σιθ-i�σ11 ώσαύτω,, θiτιι -rας 
μουσχ.ι.υμ,να, χ�ιριi:, 'tOU είς τρ6�rο-. ω'1η νά πέptτυlίσστ� ,ιατα τό 
δυνσιτόv, τ·ην χ.).ι(8ωσιν. Ό πρωτο, ούτο; χειρισμό; δύναται να 
όιαιρκ.ίση ιπι 11ιιίσει.:χv ώραν· συvέπιι:ι:: 8i -rού rου rσταιι μειωσι, -τοiί 
πόνου χ.�! -της tξ,ι3,ήσεως Έξχκ.οlο•;θουμέν ,ό-rε ί).ι,,φριi:ν τινα μιχ• 
'λιιξιν δια του αχ.ρου των δχ�ι. τύ).ων tq:ι' ο'λη; τη, άρqρώσεω;. πρό 
πά.ν-rων δί ιξύπsρθι -rσυ ποδός χα! !πί των σφυρων. "Κπιιτα, 8ιά 
να iπχν:χψίρωμεν του, -τένοντας �ι.αl τά; rνα, ιί, τ-ην θίσιν των, 
λαμbχνομιν τήν πτέρνιχν δια της χριστεριχς χ.ε•ρόc, ίνιργοϋν-τις ίσχu• 
p«'Ι πίισι·Ι ιπι του τίνοντος 't'OU Άχιλ).έωc, 8ια δέ τη; δεξιct, κ.ι
νcυμο'I τιv πόδα, κ.ιχθ' ο).α, -τά; 8ιfυθύνσεις, έπί τινά, στ�γμιχς. 
Δ(δομεν πέριι:ς εί; την σuνεδρ1ασιν διi'' τ•νος μΙΣ).dιζιω, έ.νιργ"t1η�ι.ω• 
τίpοι,, διιi τινο; ιtδοuς χειρομα).ιχσμ�το,, ζuμώ,μσι-.ο, δια των δσι
.1(,τύ).ω J iπί του χ.α,ωτέρου μέρους -r-v:; χ.ν-r�μη;, του όc-ιω μίρο .. , τοu 
ποδό; ;ι.οι! πpb πιiντ<ι>ν Ιπ! των σφupων, τόσον χ.αιτ� τό ίξωτεριχ.όν 
οσον κ.οι! χ.ατα τό iσωτερι;ι.ον μέpο,. 

�Αν ή tξάρ�ρωσι; -ηνι ιi�;).ή, ·h θεραπιiσι έπι":uγχιχ�ετιχι σ·Jνv,θω; 
iν μι� κ-ι:! μόν� συvε3ριιiσει, ό δε πσιθών 3ύναται ν' ΧVαtλι&b1) την 

Ι ' 'ι , )\ ' θ ' λ , iργαισ1οιν του την επομεvην ΊJ την με Ξπομενην τιμερχν.
•Αν ομω; συνί;η κ.α! σχίσμαι η ;ι.α! πρό πιχντων ύραuσ:,, -τό-:ε

3ίον νά προσκ.)."t1θ'ό :ατpό� 'Α χ.1ιροuργός· ά.η.' ούχ ·rιττον ;ι.αιl � μα
γνητιστι;ι.ό; χιιρισμός, γινόμενος ώ� tρρίθ"tι, συντε'λε� προ, -r-ην -:α• 

θ ' Τ ,,  , • ' :ι. , � ,λ εϊαν ερcιπιιαν. �τ; ομω� πρι,..ιι ο μχγν"t1-rιστrις vr.ι μ"t1 χ.ιν� -τον
πό3ι: οuδί ν � πpισιpεύγ� εlς ίσχυρά; μαλιίξιιc. 

Κατά τά δια).εLμιι.ατα των σuνεδριιχσεων, αίηvες πρίπι1 νά γ!
vωιται τα�ι.τι �ως πασαν πpωίαιν χ.αι έσπίραι·ι, πρίπει να tπιτίθενταιι 
rπ•θEfLX'rα: ιξ ,ί87,Ι',)t μοcγνητι�μένο•J. 

ιι 1.1URYif:\RE (ι.;�.θ1γ·'Ιτ·fι:) 



ΤΟ ΕΛ'ΞΗΡιΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

(Σvrέrιια.) 

Ή l-1i1στfψ.η άρχ.ί�ει tξ έλχ"{ισ r�υ τινό; πρχγματο; κΙΧί πρ,οc
δεύιι διi τών �11.1θί-,ιω 1, Τpελlό; ! i�.'11>!.�λ,ύ9ηα. μ,τιz πλιiοvο,
ζω11ρότητο,, χ.2ι vο,t.1.ίζιι; λοι�.όν οη ό Κρο•Jξ, ό ά·ιακ.χλ,φχς εν
�έον μίτα λ'λον, τQ θ;:λλιον, ό άνr.ι:.ι.αλύψαι; τό άκτινόμετpον, ιtνε
εναι: "t pι'λλό; ; Σ τ:;ύδασc t τ�� τελι J't'αία; ΤΟΙJ έξs ?ΙΙJ .. ήσεις χ.α! 'ι πι
μοι δcv 8ιν θα αiσθαιvθijς εν σοι δ_ιασ χλiυόμεvον κ α τ ι τ ι, tπιρ
ένόμιζε, στεριόν. 'Αλλ' iπανέλθωμιν εί, 1όv Βενσιi:ν. 

Ά �.ό -co'3 i 8 2 5 περίπου αύτος ό ιχ,θρωπος- iν φ σ·Jνεδι!l.ζε-το
,,..,. ,, , -φ· ,-� -ι -η κχ.πΛtJΧ.η>ι.η υ�vομοvη του α .. ηρου μιτα 't'ΙJ; ΟiJασ rιχ.ης ,πψοv·ΙJς
του tξιριυνητου-vπtϊρξιv ό άρχ.ηyό; ο ύτη; τη; άλλο ιι.6τ o•J πλη
θuο� τω•ι μαγν'f)τι-rτων κ..χ: μ.χγνηηζψίνων, οϊτ,νις τυγχ.Ι,.vο•ι· ι 
πολλφ πολυαρ,9μότιpοι η ώ; voμtCι,ocι· ή �ι.αλη αύτοϋ π(στι; ιlνε �
άvωτίρ.χ ;ι,_ση� vποvοί,:.ς ί.(�' τα πΙ,.θη την άv8pίαν τyjς άπ:ιστοlιjς.

Ό Α. Βιρτpάν ί, Γιω?Υi, v�.ηρξαν μα�ηταί το•1, κ.αι ομω; ό
Θηbενέν ού3έποτε (πίτρεψε v' ά,αφiρωσι τό 01•:ψ.i του. Διν πχρ;,
νίbη εiς την 3ιχσ'f)μοv δι,;ι-μιχχ"f!ν · ·ιi; Άχ.αδημ!.χς, Ύ\ης μη 'λαbουσ χ 

vι;' οψ,ι τό vπόμ,ημ'{ του Husson, ή_;νήθη την σπ,υ3α•όη,τ.χ του
μαγν'ΙJτισμι:ιυ Γινώσ,ι,ει.ς 5·η ·η α:r.οψασις αu ,η έγίνετο τφ 18 3 7. 

Ό διδχιι.τωρ Θtιbενιν δεν διεμαρτυρήθΥJ, άπιναvτ:ας έφχνη ιχ•
διαφορων ώ: 'Π'pός τό ζ ήτημ:χ χ.χί άπψ χ�ρυ•θ 11 τών ί, �.:χοών -rου. 
Άλλα γ ω,:;ίζω ,ξ ά'1'φχ).,,ϋ, ΠΥ)'(η; �η δίι ;γ,ατέλι1'ε τας σποu
�χ� το·J. Ό ιiν11pωrος ;.αρ. cύ �ιι.1uσχ τi περιστατιιr.Ι! χ.:χι οστις 
ητο ι!; τω• τελε ιηί·,Η μ:χθη �ώ, τcιί Θ ηbενί, μι �ιιb;,bχίω-rε, μ'δ0 

- • 

νας 't'tνάς πρ·, του θαιν.χτο•ι το I οη ή ι. .. ισ,.,μ11 του �ιδ.χ'1'Χ.:ΧΑ',\J του
τον χ.ατετρόμχζε - εtνε -;, ίδι.χ του ).εξις - πρaσθετ,ι>ν: 

- ΜΙJ νΟ_.J.Lη); δη i,;;�,χ.ε rαι_υδαιι.τυλ1υpγια 1j χruρτ(α η �ιοc
σπ.χσ!ς τις τ·ijc έγιι.εφαλι(;ίj; ί�aρροπ.r.ι:ς, πρa)!,ΟCΑΩ•·μ��ης vπό του σ•ψ.

' " - · "' ζ ' " · "') •ο Β ' • ' Ι ψεροντaς "ι'J της χ ... χ ονιας "ι'J της '!Ρ•Λ ,ας. ;νσαν εινε ο ψυ• 
χpότιρ,ς των &.νθρώπωv, ό θεηχώτερος cιφ' οσους έγvώρισα. Ού�έ- �



ποτε πpο(�ι, είς τάς έρεύνας 't'')u χ-τ;εp .σ�ι.iπτως η άφίνων ιίς τ�ν 
τύχην 'tη � φρον �ί�:χ τώ-ι �αρ:χ τΥΙρήσeών του Μ.ταb, (.,ε,. βp? όiως 
άπό του έ,r.ς σΥΙμείΌυ ιίς τό ετ-εροv χ.αι β ,θμηδόν, ύποb:;ιlλω'Ι εί� 
την μα).\,ον άχ.μbή ιξϊλεyξ,v r.ασαν β:χlJμί1α προόδου. ·Έ,ιχ:χ αύ
της τ'7\ς βpαSύτηrό; τοu δίν Μυvή�1 ν νΙΖ τό,. παpοοc.�ϊλοuθr,σω• ή 
ιpiντ:χσία μου με παpασύρει Sιηνεχω, .ίς σχ.ολιαv όδόν 'Eι!.i\VO, 
ό8ι.ύιι ναr' ιύθ,.t:χν, yωρlc ν' άr.0;1.αιι.puνθ� ού3i χατά Jιψχίαν τv\, 
8ιαχοcpαχθείσης ό3οu ». 

Έννοιtc, t;·ηχ.ολούqησεν ό Γάστων, πSσον πιρiεργος ·�μ-ιιν v� 
μιzθω )επ,.ομερείας. 'Ε1ηστ11μvι, εσ'tω ! άη' όποί:χ tπισ-.ήμη ; J,!ί, 
τά, iρω,ή1εις μου ό φιλος άπ.:,ντα μετό: ηνος έ τ,ιφυλ:χκτιχ.ό rητο;, 
ίσοδυναμούσης ΠFΟ� άρνησιν -rYiς όιαδόσι ως των μuστικ.ων του διδιχ
σχ.6ϊλου του 'Εν τού-.οις, ίδοu a:ί ήόυν11θ11v να έπιτύχω. Ό χ. Βεv
σα·ι δίv χιχτεγiνετο μήτε ιίς τ�ν -.ηλόpιχσιν, μ.;..τε είς την πρ6ρρτι
σιν του μίλi.οντος Αι σποu8:χι -ιοv περιωρίζοντο tπι της φυσιο'λο-

- • - l • � '  , ' Ρ-. ' • γιχ.ης ><.<7.L φuσοc.ης ,νεFγε:ιχς ουνcιμεως τινος ;ι;,ι,,τινοοοΛΟUση;-χχ.ρι-
bώς +. λεξις � κατοπιν ίχρήσ:χτο ό Κρο:ιξ-άπορριούσης έ,ι, το•, 

' - • θ , � .. ( 3 a; "'λ ' 
e. 8 ' 

y · σωμ-χτο; του αν ρι�>�οu 1tαι ης η ρ •η;-1, ,ι,ηιι,η η •.οι:πιρcιστ1κ.·η
1 

-δύνοcται να ιiι:σj(.vιθii μαχ.ρόθεν και οcνιω u'λιχοu άγωγου.

« Β).ίπεις οτι έν-.εϋθεν μέχρι του uπνω�ισμοϋ κ.α� της ύπο€;ολγ\;
δέν μίνει η εν βΥiμα. 

Μ L
0 

' � - 'λ ' λλ R ' ι .ετι;,'Jην μετιχ της νι;-.νιχ.ης το μης ΠΥ.pα Τψ χ. ενσαν χα 
r.ροσεπiθησα να τον aξομ�λογ11-τω Ε:-.,. άνθρωπος ά'λλόχ.οτος· μ' 
ένι.r.ο!ησε τσιαύτην iντύπωιην οιαv �u3έποτε αλ1οτε ·δ11θιχνθt)ν. Έν,
ι� τ<ίJ ώ:..ιίλοuν ύπό την οι:iγι8α του ονόματος -.ου φίλου - οστ•.ς τότι 
όε.ν lζ·η πλέον - προηbίμενος δηθεν νά χ.ατσι'λιχgω την θέσιν τοu 
ι�; ιι.χθητής, ό χ. Β,νσ� ν με πχρε ,ήpει, 11.αι, πρci:γμοι: ποcρtδοξο ν' 
-�σ9ανόμην άπο-.ϊλεσμόι τι, οπιρ όεν ητο μήτε uπνο�αιτιχ.η νιzρ)Ι.ω-

, • ' ! • ι • • ' �.Ρλ , σις, μηη uπ�ωτιστι)/,η γο't)τε χ· μ .φαινετο οτι αχ.α't'αιΌ ΥΙΤΟς •ης
..... � ό -

1 • l - Ν ' . ' , , ... . �' , .ιΛ.,tς ενεργει το �π ψ.ου. α μ �ννοησ�ς χ.αΛΟc · οεν π.χρεσυpετο το
αωμ12: μου πρός ιχ•jτόν, άλΗ χα.τι tι, οπερ άπfρρεεν tξ σλης t .. ηι;
περιψερείοι:ς του σώμιzτός μου, ώσεί δια των πόρων μοu, αί9έρι�ς
ης και tψη'λάφητό� οv,ία iξεr.iμπετο ιiι:π' lμοσ προς έχ.είνον. 'Γ6



nρ&γμ'Χ iλλω, η 3ιν 3ι·hρχ.εσεν η 3ευτιρόλιπτ�i τι'Ια 
,rαυσι παραcυτοc. 

- Ποίας η).ιχ.ία, alσθι ; μί "()ρώ·ι:"11σιν άπο rόμωι;.

- Εtχ.οσι χ.αι ιξ ιrω-ι άπιv.ρίθην.

• 

- Έργιχζισθε �-,λύ. Κατοc3απαvασθι ,ιι:ιλu ταιχiως χ.αί προώρω,.
Πρ�σίξαη πρί�ει νά φείόηΙJθε σαu"Ι'οtί. 

Δίν ήνόου•ι τίποη. Ένω δ' -;σθα,όμην !χυτον •ιεαρόν χ.11.ι ρω• 
μαιλίον, μετά το &λlόχ.οτον συvαίσq'Υ1μι, πιρι ου σοι ώμιλησΙΧ, 
�σθά-.θην εν ιtδος κοπώσεως. Π?οσε,,.<iθησα va ιπ ι"ΙΙίλθω ιίς το ζή · 
τημα, τύ όποt,ν μ' εφερεv lχ.εt, άηαι. με 8ιίκ.cψε. 

- Μί� 0..πί(εrε τίποτι παρ' «μου, μί εΙ11:ε . μsτα τρο χt)"Ι'Υ)τοι;.
{'Ι τ� iνισ"ι:'ώσιι χ.οc,οcστιχσιt των γνώσεων Yl μα).).ον τη; γενιχ.ης 
,iφ,αθιlαις, μοι ιΙνε άπηγοpόuμίνον νι¼ �ι�ιtcηνώσω �!ξ ι:J{Ο'\Ι�ήτ,-ι� 
5,τt γινώσχ.ω, . 

'.Λλlά 8ια'C'ι \οιπ6ν ; tφώ11"11αcι:. Δ:ατl -ιi μή μaίζ ΙJυν�ράμητι 
•�μ�ς 't'ΟΙJς νiου�, νaι '11:ΙΧλ(,:.ίσωμιν ){ot'rα τη, μωp,!ς ρ σ 'J "t' \ \1 «', � 

- Διι&τl ; tπανέλσ::�ιν άνιγερθεις :ι.αt tξαχ.οντίσας ί,;' tμου
τοuι; όφθο:λμούς του, i.ν οι; -�χ.τινοbό)ει πυρ τι· διότι . . . 8ιόη ή 
lιι:ιατήμη μου ιlνι lγχ."λημα ! 

Κα1 τ1τι ηpχισι 8ιά χ.αταπλη4τιχ.-ίj; ιύγλωττί�� iχ.τυλ(σσω•ι 
11.1:ιι ιίιtόvα τι'λιlιχν, ιγχ.υϊλοπαι:tόιχ.·tιν τ·ϊjς a·ιιστώσΥις {πιατήμη;. Π!ν 
σ•JιJ't'ΥΙμ«, π�σαν θιωρίσιν, πιtσσι 'Ι άν α t:r."λυψιν ε�χ ε crπ.c u8ιχσιι χ.ι;,: ί 
tξϊ�ίγξιι. Μετά •ηνο; 3s. t1«pχ.1ι:σηχ.ης 1 tσθότι 8a άγρία� 1 μό:σηγc;,, 
ίμοιστ{γη 't'ΙΧΙί προ"λτ,ψΗΙί, τ�ν 8ιιλίσ::v, τ}.ν χαυνότητα αlη11ε, στσ::� 
μ.χτωσ•.'\Ι ολοuς τ,;u, έ;,γιχτα; πpb του οv8ου της πραγματιιιης Lπι
στ11μη; Mol πρcεϊ.,.εν- �� μίγα; πpοφΥΙ tης, r.ρό 3έχ.α iτων, τινας 

:<. , "' Ν • , • "ΕΡ" θ - ί τwν προοσων, αιηνι; εγινο,το εκ.τr.τε. 'ΟΑεπε- !τα.ω,-π ρα'1 
- • ,y , - s:-, ., , ' • λ"' "' ' - ' τοu ορι1,οv-rο; μαι,· ·ι-οu·τ:-ο σε ανιυ αγuρ-rια,, α Α"!Ι. οια της αwα-

- " - • • • •!:' ι 
' " 

·ο "'' 1 " • γωγικ.ης ΑΟγtκΥllί, t1ς χ.αγω sι.ετ μων -,;ο ευστc.χον. τε οι ,:rε"ει• 
ω�ιν, !πpόσθεσεv, ά,;οπέμπων ΙLι 3ιιi t,ν�; χειpοv,μίαlί, 

Σ.. • - ' 1 ' ' ' " 
' Ν ί � ... � α?νοuμαι ;r,γ,ν �πιστ"11μ-rιν ι,.οu 1 Ί."Ί)'Ι 1.γΚ.ΛΊ1μσtτικΥ1ν, α ,



άν 1.σ6τΥ1τα, ητις, ιν τ� πιί:λ� τη, ζωη;, χ.αθίστΥΙσt τους ν-rιχ.ητα, 
χ.αί 't'Ους ήττr,θίντιχ,. 

Μsτα τους αίνιγνιχτώ�ιtς ..-ούτοvς λόγου, ιaίγσε ν' ά-ποχω►Υισω, 
συναποχομ.ίζων, τό όμο}οyω, ivτύ,,.ωσίν ηνιχ ιpριJι.αλέcv Οrι.vμσι• 
σμοϋ Ναί, χατα τα ό"λίγα ταuτα λε-πτdι τη; συ·,3,αλ,ξ,ώ; μας, 
αύtός ό άνθρωπος μοl έφά.νΎΙ ώ; ύπ:εροc•θFω-πόν τt ο·,, ύ-πiροχ,ον e'U• 

116:μα κcχί άποτρ6παιοv. Μ11τοι ε·1ρι-rχ.όμην ύπό τινα προδιιχθεσιν 
' Π θ ' ' ' • "" λ '· ' 11- ' νεηιχ.ΥΙΙΙ ; ι α,ον · εν τ<,υτοtς, α.v γ1'7ε ον να χαρα>.τ.,,ρισω οια 

μια:, λίξεω, την t�τύ"'1ωσιν 'Υ)ν μ"t iπρι;ξε.,γσε, θόι σοι ε!πω-μ"tΙ μι 
γελο,Ι;;-οτι μοί i-ιτpοεt•·11ιrε τό ά:tοτειειτμα iμ,-.ο,jσηζ σ-:Jφ�,. Τι σ't)-

, ~ κ > , • \'• \', L • . 1: ι • μαινει τουτο ; α, σyμεpον ετι 0111 συνσιμαι ν"" σοι το •�γ,γησω εu-
κρινω, ΖΥΙ ,-,.σο� χαί συ αν θέλ�ς ! 

'Α'λλά κάιρός να είσϊλθωμιν οtχ.αι8ι. · 

- Μ1_�" ετι λέξιν, λίγω, l-πιχνιt3ε, -τον ι .. Βινσόιν ;

·- Nxl., πολ'λιχχ.ι� τbν άπΥ)ντ"tΙσαι; i'λλeτι γ'flpαλ,ον, ;ια,ταC.,ι�
�... , -� - l . , • .,. "�λ • Ι θ ). • ')' ο,.ημμινGν, ως μα; •ψz�η χποψ,, αλ οτι, απεναντιαι σ: ερο'ΙΙ, ι,,ωγ,,_, 
ρόν 1 ε�ρωστον, ροδ-,χ.61.1.ινον: 

κ \ ' ,γ t , - αι τον νομt1οειι; εχ.οc•tΌ ιτουτ'ην j 

- Άvαμνήσθητι ται; ΥΙμεpομ'fινίας ιχ; σοι άνίφιρον χαί λόγισον.

Μετιχ τινχι; σηγμ�, ά-πεχ_ωρίσ/}γ,μιν •Αμz 3'ώι; ιiσyjλθον ο{,ιοι,
μό'Ιο;, ίν τφ φιι,τl του λιχμπτf.pοι;, lπιχνέλοc�ον, την 3ιαχ.οπιtσα·ι 
με'λίτην. 

Πr,).:λliαι� yι)ωσι 3,α: -tην τοcχuτητ,χ μ,θ'ή; τa πzι3ι"' μιηκ6αί� 
;, ,<i','ί '1.�b τη; μι�; ίδέαc ιί; 't'ην αλ'λΥΙν, Κσι::θ''�ν 3ΥΙλ ιrηγμiJν 'f1 
πpoσoyrJ ,ων ιχπασα alνι iσ-τpzμu.έv"ti tπι '\'L\IOt; πpιzγματο�, ι3ου μί� 
μυία. πετω�α αΕψνΥΙς μετοιστρίφιt τόν pοtίν 't'(ΪΗ ί3εων τωv χ.αι ').ησ,μο • 
νοίίσιν, ο,η μlαν Ι)'τιγμην πpότι::�ον, 8ι-f�γ:;ιρε τόσιι� πολu τό �ν�tot= 
φiρcν "t'ων. 

ΜΥΙ τοι έχ. των παι3!ων μέzρι των άνf)ρώπων 11 �ιαφορά ιlνε 
τόιrφ μεγιχλ'tl j 

'Η ff7fου8α�5της τωv πραγμιχτων &ηνα ά"'ιχσχο')..οϋσι τi]v προσ�• 
,ι:;,ι ��!}'' /!•\" ;1,ιr.t ,,,,a·, �� 'ξ'•1γχιiο�,!, ...,.� ι:Ι\ϊ.ηιΙ�ι1 , t���•:i11,1ψf)� � -r:, ;-,. 
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ναμι-τρίtται διιχ της �ιιχφόρου ιv-τάσεω� -των σuναισθΥΙμ:χ-των. Ή -διιχ 
bασι; μιιiς yxliiς μας ε!νε άδιιχιpοροc. οuδ,,'λως (Lιit; σu:ταpιχ<!σεt. 
ι:ίη'&ς δ 1ίλθ� lμπρQσθε" Υ�μων 1rο8όγυpός οι;! μχς άπο"π� των δια• 
1.ογιιJμων μ:χ,. μα; -ι;αροccύpιι (vίοτε πο'λu μαι1.pιχν της ό8οu =ϊ�ν {πο • 
pιuόμεθα. 

Μή 't'οί Μναμαι να εϊπω Π)!οcι 1Cε,ριcrrιχσεις μ� ποcρ-ι,μπόδισαν τ�ν 
t�ι.'Ι.έλισιv -rou σιι.οπου μου, 't'OU ν� iπαιίδω 3,ιί... 't'()1 Β;νσάν χ.σιι νcl: 
τόν σποuδ«cω ι�ι. του π\ησtΟ\/ ; Νiαι i.ντυπώσεις, α.λi,οcι μεν μηδα
μινοcl, αλ'λαι δε 1'Οbαρό-τεραι ,,ε. άπίτρεψαν μ6νον 11 άνιiμνησις ,_ 
σθ6τι -rου παραδόξου &ινθρώπΟJ μοι tπ�ρχετο lν ιιδει άσθενους ό
'Ιr't'CΙσ(ας. 

•Εbδομάδες, μηvες, �ύο [τ'Υ) παρη').θο I έπε•ιεγχ.όν-τα είς -την θέσιν
μο·, σπουδαία, μιταbο'>.ιχς. Ό ποcτήρ μc;u άτcέθανεν, tγκατοc'>.ιπών 
μικράν τινα πιριουσί;ι-., συναθροισθείσιχν ,ό�οί..Θ·� πρός όbο'λόν, μετα 
'tης μιγ«λ'tlς il(.ε{v'r)ς γλίσχρου tπιμονης τοϋ χι. ριχ.οϊ;, 't'OU άποστε 
ροuν-τος έ:χυτον του πσιvτός, iνι,; tξ,;σφοϊ>.(σ� τό μέ'ι.).ον -το·J τέχ.νοu 
του. 'Η πιλατείιι: προση'>.θι · παρ"<Ιτήq�1ν των σχιδίων μου ώς προς 
τηv χ.αθηγισίαν. Τίλος ένuμιpιύθηv, χ.αταιττάς πατ1ιρ μιδις άειολαι
τριύτο•, μιχ.ρiiς χ.όρ"ilς. 

Φσιντιχζιταί τις ο-rι ό χ. Βενσαv χ.αί ·r, lγχ.λΥJματιχ.η tπιστ·ί�μ'ΥΙ 't'OU 
ιί:πεσbέσθΥισαν 't'ης ίδέοcς μου. Ιlαρηλθον, π,zρηλθον χ.οcι άλλα ε't'η 
Ή εuπορlχ προσ hλθέ μοι · οιι έπί των νιι•ρ κων παθων εpεuναι μου, 
οι έ ττ:ί τωv ύστερικ.ών πι.ιραμοcτισμοί μου άνεφ"fJμίσθησαν ό λίγον· η 
θuγάτ-ι:ρ μου (μιγιχλωνε χ.σιθισταμ€Ψ,ι iπί μαλ'λ-.ν άξιολιχτρεu�ος χ.σιl
λ , ,, , , Τ ' 1 ' � 'Α � ατρεu..-η · -r1μ·ΙJν εuτuχ·flζ · ειχ ον την στcριαν ιιου, οιοτι αί χ.αοη-
μίαιι παρεδiχοντο τct ύπομνήμσι;τά μου, α! δί 'Επιθεωρήσεις τα χ.α
τιχ.ώριζο·' iπ δημlοc τις χ ο λίρα� ι,.ί άviδειζΗ όριστιχ.ωι; �πισ πάσασά. 
μοι 't'1ιν ται•;ίαv -της κubερνήσεως. 

Δ.,,, � ' � .. θ • ' ' Τ • ' ο ,, � 
• .. ε,.. .... σωστα -:.αpηΛ ον _ετη α:φ ης ,7tt :-ου πι.1.,οορcμιοu ειχ.eιμε., 

σuνδιιιλ�χθri lπί τιvαrς ι:')pας μετα του ιpί"λοu μο·J Γάστωνος περ1 του 
έ lό � ' '1 λ Ι ' ' , ' .. ν γφ προσωττ:cιu �αι ειι.ον 'Υ)σμ-,νησtι χιχι ιχυτο -:ο ο-rμά tΌt·, 
ο-τι ή τύχ'ΥΙ, ηηι; άναμιγνύεται είς ολον τόv βιο•ι ι.ια;, μο.ί τόv άνi
rι..�rισεv 1t,�; j'T:J,()t�-,.-+f'fe:t'; !τ,. μ�),).�v ')"')\rι:.ι?-τ,:�1,� Π-?:p'Χ 'ϊ�,ν ϊι;r��-ίί'j') 

ιr-:· f ,ί:', 



Et; -rων ο-υναSέλφων ό όιδχ)!.τωρ Φ.,. 3ιευθuν-rη, μιγ στου τινός 
νoσOJt?ILE(O•J, μ lγρ ιψι παοαιι.:.ιλων � ε νά ο,έλθω, IXJ.IX ώι; ... � ,αιρ-ΥJ
σω, πο:ρΊ�ύ ψ, ϊ,α tπισχ..:γθώ μίαν -τω, άσtl;;νων του. 

Τv,:_ών τό ιε ίνι.cσ.(Ο'λημεν!:Jι; t�ρχδ.,,,α iπl. τινα, �μ,ρας ν 'χντχπο• 
χριθώ ιί, την προσκ.λ'Υ)σιν s:ου. 'Α)λ¼ συνιπείι:r: νιωτίρας χοcτε-πει-
γοvσηι; ,πιστ�'λής iσπ,•vσa- να μι,αbω παρ Ί,.ύτψ Ή ύπόθισ,ς πεpι 
ής Μϊλε νά με συμbοvλεvθ(i ητο έχ των μάλλον tνδ,αψιρο·,σων χαι 
της �ίδιχό,ητό, μου. Ε ,;ρόiιιτο πιρ! του ι;ι ριε ργοτ.χτοu τ�ν φαι• 
νομίνων -rτi; dedoublement της προσωπ,1t?τ11τος (1 ) χαι, iπi πο'λ•
>.α, ώρα; ·ί�σχ.οληtlημιν είς πειραμαησμοu; tν3ιαιpεpοντα; χ.οcι χαθι• 
ι:ταμέ·ιαuι; i.π! ιι.�υ.ο, ιιο t μχλλον κ.ατ,:π'λ11κ.τικ.ούς. 'Α1).ά ψόbιι, · 
μη ύπέp -rό δίον κουpάισωμεν 'tην οcσθινη ά:νεbιχ'λομεν την tξαχο'λού• 
θησιν aίς τ"ην ½ ,ιαuριον. 

Κα·t'·�'λθομιν εί; τόν κ'Υ\πον τ?υ μεγσ:λο�ρεπ·,υς 11.αιταιηΥ1ματο('1 

5περ 't\ Εύ?ι.'1,;η όίπασα γινώσκει χ.σ:ι θχνμ�ζιt χιχ.ί βραδέωι; ό συν• 
ιί:�ε'λφό; μου με προ€πιμπεν, άναχ.ο•νωv μοι τό άποτtλε,ψ.οc τιiιν 
ίδίων του παpα't'ηρήαεων i�ί του άvτικ.ειμένοu οπaρ πρQ όλlγοu t-

.1 

σποv311.ζομιν. · · 

:{αιθ '-ην σηγμην iπρόκειτο να διίλθωμεν 't'S; 1.Lγ�c.).ί3αις της ιιαο-. 
δοv και ν'ά,ιοχ,tιρε't'Lσθωμιν, παιδίο ι τ& μικρόν tξ-�λθι διv8ροφυτιίοcς 
τινό; i{,,:J:ι έρριψθ'ΥΙ εί� τοις άγχάλα, 'tOV δ,διiι1.τοpος, 

Οu,ος τό iνήγιιρι, χοcί μο! ιΙπι: 

- Ό Κύp,ος 1-ιό, μου ... όκτώ /.'των ... καλης φ�σι�ς.

'Η ' ' �. ' ' " � άλ).α τα ωραιο,α't'ον π:χιοιοv μι (αροcΥ.'t'Υ,pιστικ.α ΛΕΠ'tΟ_ψυη, 
μοί Lψqcνη ό'λ γον χλωμον. Τό έθώπιuσα, άναμνΥ1σθε!ς τηc ;ι.όρης μου 
-rη; τόσιμ δροσερ,χ;, της τόσιp ροδοιι.οιι.κίνου, κα:! είποv: 

( 8 ) l. \1. Διχ , .. ij; λ;;εw; dedoublement ;v .. or,uσ• ο! ,Jι ,zoΊ.ly�ι tήν 
χα.τάστασι" πρ')•,ώπ?υ τt•ιΟ;. Χ).ύ 'η,, το πa�ίπv&υυ.ά του Ηεpι_όμεvΟ'-' τού σω• 
μα τος iΙJ.ψ:ιv!ζεται ει, iλλο μiρος !ιπο τήv ίi\ί1v !' ηψή • του ε, λ�γψ πρ�
σώποu. 
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- "Ω ! δLΟ( ν� γελιχαω ! ε[πs 't'O αερπετόν τιιχιδiον · 3ι¾ ν.ί
rtειριi:ξω 't'Ιίν �. Β�vαχν ... 

- Κ Βε ,σάtv ! t'f)ώη1αα · πcto ι Κ. Βεναι:i:ν ;
Γο ο,ομιχ ·.οvτο tδονη11εv εί; τη• μvrψ,ην μου �. διχτ::.ρο� 'ilχ,ος

αιχλπιγγος,
Τό πιχιδιοv άπήν-:-ησε μετοc '\'tΗ)ζ τόνου Π.l.ρω?Υισμίvου: 

-- Mdc δίv ιιlνε πιχρα ενας Κ Βε,οe1:ν .. είvι ό πσcπα•Γατώ 

Παιπcι• r�:τώ ! ο\ί ,ω, άπεχ.�χλουν 'TOV κ. Βε-.σ6:·1 πρό δέκcι 
s,rων. 

�- Εiνι �)."λ6χ.ο"\'ο; ��θρω�ο,, t"ϊ.p6tiθισι·ι δ σvν�i:δε'λψό, μt::ιΥ. 

=a Μήτ.ω, είιε ό Βιισ6:ν.,. Θηgενi,ι; 

� Αύ,ός αιύtότJιτο; Τόν γνωρ ζετε; 

- Δι, ά:πιθ..ινε λοιwόν;

- "Α ! χ.ιχι σιtς ά�.όμη, είπεv ό δι3.iχ.τωρ γελων, τον voμl•
ζιτε iξαφα.,ισθ,vτα; Ι<α6:;λου Έ.ι.ατόv δ,ιι.α μέχρι, ίι<.οcτi:ν δεχ.α• 
πίντι έτων, άγΙΧΠ'f)'t'i. 'Ά� λέγοtσι δ, C'tl 7) -:-ρ,λ'λα δι,ι ε!vε δί
πλωμα μαιι.ρ ,;ιότ11,ο� ! 

- Κ,ιι άπο πόη εiνε iνηιυθα Ι

, " " θ. ' , � Ι ' \ πιριιργοι,. α; αuριnν χ σοι τα� ανα.ι.rι,ωrω, oιO't'L cη;1-ε;Ο'Ι μι 
iπαι-r,t ή έργασtα μου Ε:vι iξ ώ 1;.,:ι . . , 

� "Εε ώ.αι: χ.,ι.ί tγώ έπi1ηι; tπιiγομαι, 'Έ; r,u?:�ν ').οι�ό-� ,,.aι 
περι ,ou κ Ηινσιil. 

- Εύι,σιρiσ,ω,, αuv&:διλψέ μοu,
-

•



' 
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ΟΝΟΜΑΤΟΜΑΝΤΕΙΑ 

(Σνriχιια.) 

Κιχτα τόν 10'11 μ. Χ· ιt.:ωvιχ, -rόν ,χπό TOU Ai.ιγouaτcu ά�χόμιc 
νοv ιι.«Ι ιiς -rόν Δοf,\ΥJτιιχνόν 'λ"tJγον-τ�;(, ή· tν Κχππιχδοιι.ίι;,,ι πόλ,, -rων 
Τuήνω, πιχpέσχιν εί; -rov ,.όσμον -ιόν ιι.έγοcν ΜCJγόν, Άπcλλών,ον. 
Έε ι�γενΟUΙί ιι.οι.ι άpχ,7.ιοτdtτ-r,, οίιι.c.γ.νε(ας ιι.α-rχγ όμενο( οvτος' ίμ:ι
θ't)τεuσι'ΙΙ tν -τιχi, πλιχτωνι,.ιχt, σχ.ολ�,, Τό q,ύσΗ ΠΙΧpΙλτ11ρηηκ.όν οι.ύ
τοu ,ινιύμοc iστροcφ11 ΠrωL[J,ωlί πρός τας iιψ-ι�λας πνεuμοcτ,;ι.α, σi.ou• 
3«,. Π:;ρι11γ-r,θει, τ-tιν 'lνδLοcν, ,ην Πεpσίαν, τrιν Αϊγuπτον ιι.ιχί 
μu-ηθ, Ις 1 ΙΧ μ'Jστή,ΗΙΧ των σοψων των Οιιχψόρων ·. οuτων μερω'Ι, ήθέ
'λησε νdι: μετοι.b� και ε:; 'Ρώμη, -ιό 63 lτος, ί�ι Νέρωνος, ο'Ιfω, 
r��, ώς lλεγε, κ..ιι ενα -rύpιχvνον. 

"Οη έπ):11σίιχσε1 εί, οcύτην τ Ίν r.6i' ιν, μετά συνοοίοcς 72 μοcθ11-
-tωv 1 συνήντησεν, tειρχ_όμεΨν τοϋ 3tσου, τ·ιi, Άριχ.ιιχ,, τόv αuιι-
πaι:τpιι�'Ι''ΥJ'Ι 'l'OV Φι'λολΙΧΟ'ΙΙ, ον !γίνωσί<.ιν ώ; σοφόν μίν αVΟf<Χ ι ciι:λλ

1 

�τολμQv. 

- 'Εχ.ιi:fl"Ι)ς, οε(λα,ε ! ... •ψ λέγει ό Φιλόλαος· Πωlί τολμι2, να
είσiλ1� ιί, -rην 'Ρώμ11ν ίν τοι�ύτyι συνο3.Ιf μιχ911των χα! τίϊ) φι* 
'λοσQψικ.φ '.pί�ωνι; Άγνοεt, λς;ιπόν δη ό Νiρων προίηιχψεν &ιvΙΧν
τιχ, -rου; cpι'λ<iσόφοu; χ.οι.! οη 11 πιpι{5ο'λή σου �α σί προδώσ� ; 

- Πω; Ο•ά.γεt τόν χ.�ιpόν τοu ό Ν,ρων ; άτ.ήιτησ�ν άταριχχ.ως
ό Άπολλώνιtι;. 

- ΆρματJδρ-,μων iν -ιφ άμtιιθεά:τpφ, οcuλων lν τij> θε-iτρ<ι>
κοcι έξο.φχνιζων έχ.είνου, ών ό β.ο, ύπψφ�ίνει χ.ατdtχ.ρισιν του β{οιι 

. � αυrc,u.

- Κ cιλα λοιπόν ! 11 θέιχ lvc; iιγψόνο, έαcυτόν άτιμά.ζον-rοc,
παpίχ,ιι τοt; σο-pοίς εν των μαλ'λον uψηΑων χ.αι:ί άξtοσποuδiστων 
μαθ-r,μά:των. •οσο, διν τολμωοι νdc με σuνοοεuσωσ\ πpοσω-ri�ω, &� 
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μ�pψνήσωσι 1'1.Οί τη; άσιpαλ;;:οc, των. ούaό'λω� θ[λω μεμψθ·� αu
των -.ην άδuναιιiαν τ:;ιvτην -του ήθοι,, · τό ιπ' έμοl δε� παρικ.χ.λίvω 
-rou σχ.οπου μου ό άι-η%ς σοψό� πρό τ,7), άπι.ιλων μόνον του ούρα• 
v,i:i δiο;ι να όπιοθοδρομ�. 

'Εξ11χ.οντι,.; {;ι. των μαθητών, iγ)f,ατ<Υλιπ�ντες αύτόν, ή11.ολοv• 
-θησ.χν τ ,; Φ,λ:�λαον, ο! �· tπi.λοι,.;-,ι 8,;)δ-κ.:r., ct ° ιJ.<ίί'λον (i,ιuμα
σται των δ1δ.1tσ;ι.αλιωv του, σuνώr•ιuσαν αv·,<ι">· Οι φvλιzχ.ις τών 'ί,•ιs 

'λων ούδόλω; παρ-rι:ιπόδισαν τού; ταξειδ,ώτα,· ό δ' Άπο\λώvιtι;,
πιpιιλθών -;ην Ρώμηv άπεpιιί�γως έξη,.θ.•1 α.v ,ης, cίταρ&:χως πόιλι-.
μετct της μιχ.ρας τοu σuνοοiα�.

- 'Επι8ειξχμ,ν εύστιiθε,αν, eΙπε. όιλλιi δί.ν πρί1rιι ν' ιχψΥΙψω
μεν ίπί WλEOV τοiις τρϊλ).1,.;., ώ; ,ύδί του; θεο•Jς' tποc�ϊλ�ωμε-.ι εr(ί 

ΈΑλαδ.ι χ.;χί Α�γυπ,ον · �Μίθε-, θ& ι,η-,,:,011:ήσωL,'Ι χ.cϊλλιον τό μέλ
),ον αL ι:πα·•α:στiil:σsις όμοι�ζ?uσι πρ•,ς τα ιι.ολοσσλτ� άγiλμα�·α, 
κ.αi μα:1.ρotliv δεοv νά θ.,ωμε(jοc αu,ω•ι. 

Ή τιλδut'αία cpρ�σι; <θεωρήθη μι.τα τό σuμ;ά-, ώ; -ι;ροιpηηία 
τi\(ί πτώσεω; του Ν ιρωΥος. 

Καl ιχλλα� προρpήσει�, λίcιν �μιpχ,1τιl!.οc, 1 άπο3ιδοuσιν είς τόν 
Άπr.ιλλώνιι.,ν iνα:φοριιι.ώς προ; τάς βΙΥσιλεία:ς τοv Γοcλbχ. του 'Ό
θωνος, τοv Β,τ. λλίοu του Ούεσπεσ,cινου, του Τίτου, του Δομητια
·1ου. Έ ,(,γχχνεν bμι)ων Jημcσί� έν Έιpέσφ χ.αθ' '1]ν ήμέραν έιpο•
νιvt i ο ίv •l'ώμΊJ ό Δzμητι11.vός, δ,' έγχ.εψδιοu πλη μ!ς έ πτάιι.ις
Αϊψνης ό 'Απο 'λλώνιος 6ψ:ησ: την φων-ί�ν, χ.ιίνε• π)αγίως, ώσι!
άχ.ρ:ώμενος, ;ξορμήσας είτα -πρός τdι F�.πρός τρίαι τέσσαρα βiψ ι:ιτα,
άναφιuνιt με,ά_δεσποτι11.οu τόνου: «Κτύπα .. χ.τύπα .. ο! Θεοί τίi'J

' ι ' ' ' " ' 'Α έπ,τιiισσοuσι ... >> tJ παρεστωτι.ς ;.χ.πλαγεντες ι:.νομ·.σ.zν οτι ο -
ΠΟ · λώνιο; ε!χ.ε nεριπεσιι ιίς ιι.οιvίαν, άλι-." οiιτος έν OA<JJ τiίJ μεγχ.,.
'λείφ αΙJτοi) χ.αί διά ιpωνη; β? ,ντώ1ο ,(ί, το�. εί ι;ι.ν : « Έφ iσtQ\ ! ...
't� στιιμ� ταuτ� a τuρχννο, χ.α:η;ληt.Ιη· 't} Ρωμη, &πασα ι.εεγερ
θεtσc,ι, άνεuψΥψεt τιδη 'tΎ)V έλιuθι.ρίc,ιν ! ... » Μετόι τιvας ήιιέρας 3ιε
δο&η είς �Ειpισον ή εϊδησ" του q,όνοu τοντοv, ή δ� παράτου Άπολ
λωνίοu 6ρισ1ΜσΙΧ σ'tιγμή ητο έχ.είvη Τιν άνfιγγsλλ-:,ν οι ιw. 'Ρώμ·ης 

ξίνοι. 
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'ό Άμ •..ιι�ν�ς Μ χρκ.ϊλλτ,,,ος χ.σιτέ '":ασαε "t"όν φ,λόΙ"Jοφόν ιιrών rί'tu4t
νω ,, ώ, χ.αιι τον Πuθχγόρα, τόν Σωχ.ρdt•η 't'όν Ν:;uμ�ν Πcμπ;λ
λLον, μετοιξ,:ι των πp:�νομ,οuχ.ων lχ.ιίνων άνδρων, ι;ίηνις x.αc't' ικ:;αν
τα 'tον βίι.ιν (1.u, ων προσταιτιύοντα, πιχρα -ι ου οί;ι.είου Δ ιψ,ονtου. 

·ο οιύτοκοάtτωρ Ά 'λίξι:ιινδρος Σ}jη?Ος -rόν κιχ: ,iταισσι μετ .ιξu -rοϋ
Όρφίως, -rου Ά;p.,.«μ ιι.χι τοϋ Ί. Χριστοϋ. 

'Η αύτοr.ρ(i:ηιρα Ίοv'λιχ, σuζuγος του Σε�τ1�:LΟ'J Σι{:-ήρου, 
πρι;;σ&χ.(1.'λεσε 't'όν ρήτοριχ Φι.ιχ� Φι),όστριχ't'c.ν, χ.�.θΤJγΎΙτ¾� ι -της ρη
-τοριιι.η; ίν Ρ..ιμ11, να γριχψ� 't',J'; β,ον οι:ύrου το.• έιι.τ6ι:ιc.του iνδ;�ός 
;ι.ι:ιι't'α 't« uπομνν-μχ rα Τ:ιu Ν 1νι1.1-�'t'ΟU Δiμ,80�' του 3ιαιpιpόντως ,ύ
νοουμένοu μοιθ11ηϋ tου Ά ""ο λλωνιου. Ή β•.ογ�αιpιοι οιv ,η Χ•Qιγράι • 
φιι ΠΟλΑΙΧ θοιuμιχσ οι: ί{,(1.ι προρρήσιις, �,· /):ς οι tιριίς των χρη
στηρίω" ίιp%νησχν τον 'Α-r;ολλών1ον χ.ιχθ� ί.χ.τελουντο τ« το:αϋτ:ι: 
δωρ•.χν, άνευ αιlμiχ.rων θιJΙJ1i;,ν _χ.χι ανιυ οu 1εμιοcς 8:1σ13α:uονος ιι.
ροτελ σ 7':(ς Δ,6 Οτ! ό Λr.ολΑώΙΙ)ς ήθ;}.ησε νi ιrι,σχ.ιψθ� τdι:ς Ά-
θ ' - ' .1. "•'λ · Μ ' ' ι · "' ' tJν.r.ς χ.χ, π�ιρ,.ση1 1.ι; t� ι:.ι ευηνια ι: σ,11�1α, ο ιρο'\'χν,η, :.ΟΤ)• 

'λωσεν οτι oύ8irro·n θ¼ προσιδiχ.ετο χν&ρω-ποv περιφρο·,οuν-τα 'tck� θρη
σχ.ιuτι;ι.ας -rιλετιχς. Ή προσ�ολή αιvτη ούοόλω, σuν§,dcρrιξa τόν 
Τι;ανέοι: θαυματοηγόν, ιit�ιαντήσιcντα ,rfq:ω; ·rα iε)Ίς « Ήδύν:.ιισο 
έτίραν μομφή,, μάc'λλ?ν1 εύλογοψανη, νιiι μο1 ιiποτείν'!1ς · πώς 3tJλ 
tγώ, ό άληθης μύσ,ης της (1.i yuπηαχ.·i\ς Μ .ιιγιίιχς, 't'ης μονιχ3, Ιf.ης 
πηγης τϊ:Η άΠ'Jlf.ρύφων ίπιστΎ)μων, ν'ι.ίποιpιχσίσω να προσεϊ.θω tνώ
π,ον -της σης -rετυψωμένης άμαθιία, ! » οι μ�ρτuρες τής τοιαύτης 
.!ιποcν-τήσεως σuνα,σθ ;ινθίντις OTL ό ιi r;αντΙΥχ. οϋ '"ΕψΥΙμισμίνος Ά πολ• 
λώνιος ή3uνατο νιi ποιραιgλά.ψ'!J 1ή-ι !ερατιχ.ην β1ψr.,(αινίαν της Έ • 
λευσtνος, δυσφημων αύ-r·�ν άνα τας περιγ,γήσιις ,;ου, ιπιιθανιχγχ.οι
σ:.ιιν -τόν ιιροq:,ιχν t-rν νck tπιχνορΟώσ11 -rα σφα}μ:χτιχ 't'ΟΙ.Ι' άλλα 'Α
π0Ηώv1ος περ1«ppονησε τας διχ.α1ολογιας ιι.11.ι ,.ιi, πpοσλ1παρήι;ιις 
Q.ύτων, 

1aού πως συνι ,.εφσλχiου 'tην 3ιδασιι.χ'λLοιν τοu: «Κατ« τ&, 
χ.ρονίοuς πιριτ.γ�σεις μου ίσ,;οuδ:χσ.ι: τ-ην σοψία·, ιiπaιντων -των μι�· 
ρων Τ.χ διdιιpηι& q:,1).cσοψ1χ.α σuσ-rήμοι:τα, ποιριρzόμινοι: πρό ίμοij, 
Κ.tiΙΟΟμΥΙμίνα μεθ 5σων κόσμων εχ.αστον 'Πλασσ,ν έαυτφ, με προσ, .. 
x.li)cuν να ίχ).tξω 'Άπαντα μοι ίιpιχνησaιν 8,αιψΟf ο-rpόπω� ώpαiοι 



μ, Τ<Χ ίζωηpικόu uπιpοινθpω1rιvου · · ίvιοι ιιύτων παριισ3vσιa:ν τα πιρί 
το ληιιι.όv μοu δ,ι.ί διλεοιστιιι.ωv θΩ,γfιτρων, προσεπάtθοuν ν6: με 
ύ�.οδο11λώσωσι. δ,ιχ θοιuμχσiων uποσχίσεωv. "Εν μοι χνfιγγελλεν 
ο·η, μιτ&ωf1ζομeνοι; ίπι των όvιιpοπολ-,μάtτωv ιχuτοu, θιk ίb)Ε.ΠQ� 

οiπαισοcι. τας ii �υποιθ.ι21ι tνσιι.ηπτο�;σοιι; μ?ι ετιpυν έχαruχ atτo οτ, θχ 
μι προεψυλαrττι των δι111ών 'tΟι.ί β•.οu, μοι uπιδεiκ.ν ιιν ομωι; τ'i'Ιν 
uπιρπήδrισιv , ων δοχ.ψοισιων cιuτοϋ δι • +ιδιίαιι; τιvόι; χοιι άενvιχου 
·�pψίοις τηι. ψuχη� lπl τii θί� του Oεiou • iλλο μοι πpcσέφeρe -.ην
άπ�θιιχν -τήι; ψΙJχή� έπί -ra το�c; άγοιθο{ι; χαί το;ι; χιχ�ιοtς ιiίλλ') με

Ινιθ.iι:ρρuνε ιίι; τό άποτολμ'v τ,, π�v, οπωι; χ:r.τχστω ιύτuχ.hς
Άπαvτι:χ. πpοσεπάr;θουν νάr; μι δι:ικραιτr;σωαιν έπL τ;;jι; γηι; 3ι' &ν.είvων
�πιp άtπιχ.άtλουν θιμι-r«ι; &.πολ�uιrε,ι; τ.:ιu οv-.οι; μου, του ίιλιχοϋ.
Μίοι μ?11η έξ αύτων -των ψιλοσοφιωv, · t; -ιηι; Αίγu-ι;-του, iσ-.οιτο όλί
γοv ά.,.ωτέpω σ1γr�λ11 χοιι χεχ.ι:χ.λυιιμί11η• παρίστ1J tv τελιι κιχ! αvτη

.. , • _ ,t ,, ι ,, . �, , t 'λ -τε ΛΙΙJτοι,οι, αιψοu ειοεν ο·�ι οι ε rιροιι σο pιαι οι ν με υπεοΟ'J ωιr11.ν.
«Νει, μοι ε!πeν, είμ� θuγ6:τηρ του ποιρε'λfjόvτοι; χοιι μήτηρ -του μέλ
λον-.οι; είfί ή βχσιλiι; των πνεuμιχrων, ή άtv-ταιvάtχ.λοισιι; του Θιοu
{πl των χόιrμων cc"lvα σv �: άtπο3!χ-το, iν 't'ψ iμφ κ.ράτ,ι δίοv
v' ΙΧΠ%pνΥΙθij τa.ι; μοιται?'t''1}'t'ΟCζ 't·η; γ�ς, τα� ή8uποιθείαι, των αίι�θή
σεων, 'l.'l'\V άλαζο11ί7.V τοu βίου. Ά πιχγοpauω , ον τρελ \όv [pωται ιiς
-rοίι; μ�θητάς μο1,, �ι.αtiό έΠιό\.!νδuνοv μοιvίαν τi)ι; ψuχ.ής · tπιτάσσω
οιuτοt, 't'Y)V σιyήv. iνc;ι οιiσθιχ\ωνται δη διαι1ε).οuσιν άιiποτι Lνώ
π·ον -τοiί Θ.ιυ Β6ι)υσσrμ :ιι τάι; ιχ!μοι�ι.τοuc IJυσίc;ις, �ι.οιθό άtποδι•
δοuσοι, τ<ϊ> Τπεpτιχ-.ψ 'Ό.τ, �ην άγpιοτητιχ του -τυpl)'�νοu· 3ιδ6:
σχω δ' άvτ' ι1.v,ώv τdι:ς; 1,ϊι<.άι; δεή;ιις, οιί-ηνει; μΗ� τήι; προσψοpι!;
-τοί.ι θu/Lιοcμοιτc,. ιίνι 'h μό·,η άντc;ιξιcι; λατpι οι τοϊ; Πc;ι't'pό. ,.-ων
πάtvτωv •Αν ίι.�; -:ηv ισιu� ναι με άχολοιιθή �ι; έπL των μοvτ�ρωv 
χ.οpυψων, iνθ.χ εϋpη-.αι ή Άλήθιιιz, θ� σε ιχναιπλσ:σσω νέον άvfJpω
πov :Η tα νεωv όq,Οιχλμων πρό, θιιχν το\Ϊ 17..Πε!pου χόσμου ,.-ων όιθcιυ 
νιzτων ΟV3ιων. Δι. έ ,οι; βλεμμοιτος θ άtνοιμετρΙJ.ίς 'i'O't δtπ:ι..vται χρό-

θ ... �- �· . - , ,, ' "  , w 1 νον· tt -πεpιΛ.7μ οιν�ς οι οιu,ου π:ι..vτα -.οι ο,τα �ιc ι, μο�οv ον, 11ν 
μι� μό,� iδίqt. Αι θ,tοιι δuνάμιιι; θά r,ιι χπιχαλuφωσι ""α έοιυ .. ω" 
μυστήριο, οιι8aτήι; ψuσεω; θιχ ύπόκ.ειντιχί 101». Οuιω μοι ώμiλη
σ,ν τ� σeιφ�ιiι τηι; Αίγύπτο·;, Υι μεγιχλη ΜοιγιLσι τών uιων -.ou Θιου. 
Ήχολcuθ·ησοι αi.τii, αiίτη 3ι t-τήpησι τάιc ύποαχίσιιι; -της». 



Ά πολλώ ,,')ς ό Τuαινιuι; άπέ-r;τη τηι; σχ:f}νr,ι; τοϊj χ.όσμοu τό ! /$ 
δ't'Ος μ Χ Όθάναιτος, ιι'>ι; ό βίος τοu, uπ�ρξε ftUIJ't'Ylρ1oν οι μοιθητ.ιί 

\' ,.. 
w ' -. � δ ' , .,. , -:- ' 

't'OJ οιευωχ.χν Ot': τα π"ανητι;(.ι.ι οιιμ,νιι:ι:, μη ιπιτριψανται τ-ηv u,α 
του τόι�ιου δι2.bασιν, άπ�ραν αύτόv ϊι; τον ούρχνον. ΤΥΙν' γ•ωμ Jν 
't'IX1J't'ην ή1π.1 σΙ:Ιησαιν πολυαιρι/}μοι των CΙΠ:> Ο,ί}ν του' ι [ την ψ-r.μ· ,ν 

• f! θ � , Ρ Ρ ι . . 
w • ,1. ' ' • ι αuηυ ψ ?νουντις .,,,.οαι οuι αn-F.νzντια, οτι ερ;,t·r•ν εχuτcν εν τι� 

βα�aιθρ<tJ. ώ; ό 'b;μ11:εδο�ι.λ-iiι;, οπω; πιστ,uθ� 11 οίποθεωσιι; του. t Η 
σuμπατ-pιiί)τοιί του ίλυιαν τό ζΥ)τ-ημcz ά,ιγεί?αντaς Θ\l c<j) ναιόν, ιίς 
οvτινΟί, την διχ:t.ir-ην ήθέλ-ησι ν� μετάσγ·Q Υ.!Χί ό 1)\1:'0;(.pάτωρ Κχρι • 
χ.:iϊλαι;, 8ν 1 ώ; λέγΟ'JCΗν1 ,: 'Απολλώνιο; ήξίωσε πολλών tμt«ν -= 
ιηών 't'OΙJ, 

Αι προψ'fl't'Ιίαι 'fOV Άπολ'λωνLοv tπι των ΙΧV';'Οχ.pιz,ι;ρ,11.ων π. -
�pωμίνων τηι; ι;,ποχη� τοu. άπό του Ν !ρωνο;, ψr1νο1.ιθiντος τό 68(.:ν 
ί-Ι:ος, μέχρι τοϋ Ν;ρe!:ιχ, cύηνος ή �ιχσιλεία ήρξατο άπό του '::<·6 ι -
τοuι;, σuνετέ'λε-ταν λιαν είς την ευ.,λιιαν αuτου. Κο:τόι rό διοcστvψ χ 

't'()U1'0 των 21'\ !των έπτα ο:ύ,01ιριί:τορες ι.ιr ιι�λήθησσιν ά').).η'λο3Lο. 
Sόχ_ω; 'r1)V τpαj•X.'T,V πορψvραν : Ό Γaιλgαι; έσψαγη ποιράι: ην , ς 
Ο''t'pΤ.τιω -ικ;fι( σu,ωμοσίοr, · ό Όθων τ,u ,οχειριιχσθ11 μ� •·άι ηνα ήττοι, · 
ό Βι rίλλLο: Ισπα�όιχ_θ11 iιπό του λαου ;., Δο,�.ι.ι ·ια,ός έδολι;ψ, vήθ η 
ΠΙ7ρ« τών u-::ηρετών τής συ:ύyου το J • μ�νον τ6ν Ού,ι:rπειτιοcνόν χ., 1 
,ο-, Tt·ov άπn).).,ειv ΥΙ Εί:λοrρμέν-η τώv β-σrίων το•.,τωv θοc-ιiτων. •,) 
Άπ·,λλ�>vιο, είχι προιίπει τό πεπρωμε,ον -των μεν 11αl τι;ιν Sa ',) 
Δ ' u. - ' ' ( ' j � • 1 ' · ι.ι,ιτ ιχvος �ια •Η�4;ν oιUt'Cν, ω, .π,<-ινυυνον, ο�ισaις τ11ν y;μ,ρ,,.,·, 
χοιθ'ην Α, ί�ιnς θχ ,ό,, t&ι,.aζε, Η χ.ατηγορiσι πιρι,στrΕ'f'ΗΟ π,,pι δvο 
•�γμε:>ιχ έγ .λ11μ1Ησι· ό Άπc,·ι.ιώ,ιος ,ίχ.v όμιλr,σ;ι t·,ω1ηc•ι πολ,τι.
:ιι?ύ τι·,οι; σ•Jχ.•,ψ?:ντου περ; ,η; πρcσεχr;ι-ς 6tνοc,ψ11οεως -rου Νξ ρgχ 

t;;ί τοίί θ?όvου του Δομη1ισι,οϋ, 8, ot i.χ.διιc.-ηηχ.οί θι�ί 11« σu,έτρι.
gον Τ�ίί-το ητο ;γχ.λτ.11,α χ.ιχf)nσιώιτ�ως, συνεπσrγόιJ,ενον πο,,ήv fJ,.
νοcηχ.11ν · και ομω, ό Μχγος των Τuάι:νων πσ:ρεστ-η εiι; τό διχ.αστ1.
ρι-.ν με,:α τe,σαύτ-ης φη_ροι.μιQC,. ω-;τ, ό τ1;ρα-.νος έτ17.ραχθη lπi , �
"Ι'Οtαvτ11 θεcιι ;(.αι •ηριέιτr� έν &ψ11χ.οcνicιι .

(( Βχσιλευ, τψ εΙ7-'ε, iΠL)(.ΙΖλr,ϋμαL πρόι; uπ�pόισπισlν μου τη-, άνά:. 
μ-ι'tlσtν του ποcτρόι; σου Ούεσπεσιανοίί, -του iΜσκι:ρθέντος με iν Ai . 

γvπτι.ι> πριν η γsιv� οι•�τ••ιι.ρiτωρ. Έγ<�, πρόι. τι ν« το άποχ.puψιγ .
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lyώ τφ ;;ροι'tπο·ι τ� μιγοι"λείόν τ ο:.ι Είσαι αρσι ψvσLi<.OC u�όχριως 
προς μι, άqι ,ύ �α,;ιλευ,ι. 11011 μ,-:'έκ.ε:νον Δίι ε�ιχψιχ Ίρήσι·ι (,Ϊ)-ε 
τιρ-ιηιιχι;, OV t"ΙΙ γο'1Jτ>i:,.ς, ο-πω; τον παιρορμ·nσω πρό, χ.α-rιiλ� ψL• 'tη; 
ιχρχ.'1iι; δέν tιι.αvχ.v:θrιν αύ,ίί> ο·ι ήδvν1ψ"rΙν να μ�τcι.�,χ').)ω χα-rά βο•·,. 
'λ11σιν, '>'nν ποριίαν τού 11λίο1.ι η τον ρου, -τω, άνθρω-πίνι,,ν -.ιρα) μιί:• 
των, ιύ�&. μάcλ�ΙJ-rοc πι&ρε<.ίη,σοc cι.ύ,όν νά Ρ'·Ψ� �λέf'μα tπί -rων μv• 
στηριωΟων ΠΙVΙ7j(,ι,,ν, δ 'ώ I ο! μα0η'ttι,\ τηι; Ίσιδοι; ά,tvρισχοvσι τα 
σ't)uιtoc -ro;j 'ΩρΟΙ1'1'0J;(Ου ·ί�ρχεσθ11 � ... όνο·,, οπω, �ι.χψω'tίσω τό μι"λ · 
λον 'tOV, �ΙΖ oV,ΙJ.b v)ε·,θώ, ώ. και ού, βασ ').ιu, δύ,αισ�L \10( πρ«τ G 

η_,ι; τό τοιούτον άνα ποtσ�ν στιγμήν, τό iερόν Προγνωσηχ."'ν -τηι; 
Πρ11νεστίν11ι; Μ ίρα; Ι:(νε ιχ όιγιι'1J ·,ιχ σοι ') νωρ:ιτι,, Ο''ΙΙ ή μα·Jτιία 
αι:vτ11 tδιδόιχ.611 -rό Π:iιλαι ιiι; τους Έ-rpοvρtϊ(,ιυ, παρόι ηνων -rαξιι• 
�Lωτων Αiγυπτiων JΙ.α! οτι ό Σέ�',:;,,ος Ί'ούλιος, 6οζ βαισλευς τη; 
Ρώμ11ς, ηγεψν lν τ� πόι,ει Πρ"ΙJνέό":� βωμόν ά,θαι�.ιηι:ψενον πpόι; 
την ψ·Αμην του χpγ,σ't·ηpίου των Δολf(ι)V ί. . . Εiχον ').οιπόν γpοcψει 
τιk τρLα όνόματΙΧ του Q,jεσπεσι:ινοίί άνα ϊν γp:χμμΙΧ lπi τινων )/,ύ
gων (χ. �όιψvης, ρίψ:χς είτοc άνΙΧμίξ τι 1,ς χ.ύ;ουι; ίντό� ιι.czλΠΥΙς «ρ· 
γυpοί�. με .,.ιiλλου χ.χθιιpωμίνοv τ� 'Ίσιδι, προσεχ.άlεσοc -rόν ποcτέpΙΧ 
σου να έζά) "(: αύ-rοuς ιί � έχ. της χιχλ,rης χ.ιχι \ICZ τους ΚΙΧτ«τczσσ� 
ιπι -rης -rpοcπιζΥ}ς. loou δ 'ί._ -rίvt τιitξιι εΙχον tξιλθε,· 

PSESELANTAASUTIVSVUIUIS. 

Δ;ηθεις ιί τοc iν διανο!(f χ.:χ! μυστ'Ι)ριω8ωι; πρόι; , ό ύπό τό ο-,ψα 
Πpηνεστ:νι,ς Μοίρι�ιι; x.ex.pvμμivoν Δ:χψόνιον {ι,ημειωσοι τ� χ.�θ'ύποc• 
γοpιvο,ν ocurou i1rcμ�νον χpησμόν · 

c(PRAENESTINJE SACRIS FORTl'NJE SOΠTIBUS ELECTUM 

LENTE ASCENDIT ΝΟΜΕΝ TUUM AD ASTA 

SED UNDIQL'E TANDEM INSIGNIS 

VIC'�ΌR SINE VICTORIA, 

URBIS IMPERIUM, <UNUS IMPERATQRA, SUSCIPIES» 
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Δ"WΙΑΙΧ�'Υ): «Τό ovoμoc ιιου, iχ.'Ι �γέ·ι παpα 't'OU ιιροϋ Προγνω-
σηχ.οϋ τή, Πpηνιστί.,"t}ς Μοίpαιι;, άνέpιε't'αι βραilίως πpόι; -τ« uφ"t} 
τοϋ μέ';. λΟ ,τοι; ιι.οc! κ.οcθ!σ't'nι:τιΧt δι�σ'Υ!μον .,,:αντ«χοt.. συ όε ν LΚ.η't''llι;' 
1.ωρί: νά πο).ιμ-ήσ�ς, θ' ά.ιι"-διχ6i\ι;, ώς μόνοι; αύτο1.ρtτωρ, -ιό 
κράτος της t- ώμης. ))

Γινώσχιι,, βασL°ί.ιύ, οη τά άρχιχ.ά γριίμμα ,α αύτων 't"ii\V 

προψ11τιχ.ων ).έξεων, έπα ιατιθiμενιχ είς 't'iϊ" φυσιχ.·�ν τάζ•'t άναr.σ:ρi• 
γ?υσι τα τpiα ονόμαηχ τοiί πατρό; σου 

TITUS ·ESA VIUS VESPASIANUS 

Μ-nτοι λοιπόν aίν πpοεtπον •t"ην ά\ήqιιαν ; . Δίν έξηλ�ιν ό 
Ούεσ ι.εσιανός lιι. μοικρflς άφανεlι.ιζ, οπιp ι!ίλλωι; τε tπιπρcστiθ"t}σιν 
,jφ'1}λΟτέpαν, λιiμψιν είς 't'ην δόξαν το·;; .. Δί-., έilοξόι:σ('"t} οc;;:;ινt'ιΣ

χοίί διιί του ,,.ο).έμοu 't'ηι; 'Ιουδαία,, άποθσ:υμασθε,ς ύπό των pω
μαϊ;ι.ω, λεγεώνων ... Δίν είσηλθι νιχ.ι,της εlς ,,.'t}ν αίων{αν τ.�: .• ν άνιu 
,1ίχ.'1}ς, άφοϋ ό θ.χνατος του Βιτιλλίοu (ε:, δ� ούδί, μίροι; ιiχι >.ά• 
�ει) τόν άπήλλαξι των μuσαpων ά:ναγk.ων το; έμψυλίο1ι ;:ο� iμcΙJ, 
παραχωp-ήσαις αύτφ τό χ.pσ:τος άveυ έτίpου άν-rιχπαιι't''1}ΤΟΪJ ; 

Μ' ,, .. , 'Τ β .. ~ ' -η α:;ι.ουε ΛΟι-..ον, ω ,σ1Λευ, 't'ους κα't',γ;γορουντας /Η χ.ιχτιχ-
σχ.όr.οuς οη δηθι\' σuνομνύω χατ« σου μι't'α ή οcνιυ του Νe:ρ�α. 
·οΝ Ρ .. · θι ' · •· - · ·Α ιpΏΙΧ' ει'Ιδ σοφος, προαχ , ς �ν nοψιqι ur.o μιχχρα:ς πειρας. ν
ά).η�εύει οτι έv ά.θώαιζ άνο-.:σ,pοψΙΧi� ώμιλήααμεν κιzi πιρί 't'OU πι
πρωμίνου, ιi\;ν τυχόν ά,έψερον πα ραSείγματιi τινα -i)γιμόνων, θι¼: 

1 • • θ , β ,., ' ' , 6' Τ • � ' ιιnον οη '1J οια Ο'JΛ'1)σ1; οινε αvαvταγωνισ't'ος, α ιιπον οη αν τ, 
θι·α βοίι).ησ•, Ι.χιi"λει εiς την ήγεμονίαν οfον8ήτινά πολ;τ11ν, χιχθ' ον 
χρόνον τό κρά:το; χεϊ:ται lν τΙΧt, Ίερ�ίν ετίροu καl αν α�.c� b l't'ι• 
pος χιχτίστριφι τi ν �χ.λιχ.τόν του Ούρανου, ίνα μη l11.θρονισ% 3·,ϊθιν 
ύπ' αύ; ου. ό θχνών θα lπσ.νέλθ� ξ:J τφ βίφ, οπωι: Ιχ.τιλέσ� -την 
�,,.ό-pιχσιν της ΜQίρας Άν λοιπόν τοϋτο σ'1}μα(ν� σuνοLνύην, συμ
�οu').εuσοu τότ-ε τό Προγνωστιtον τη, Πρ'1Jνιστlνr.ι; Μοίρας και θα 
χ.χ-rαστηζ ι;,j ω χ.αι ενοχος συ�ωμοσίας χαιτα του ί�lou lαu't'Οί.ί σου!. 
Προτψώηρον, βασ,').εϊ;, νaι π�οι,ο�αθ·f.ς 11.α'λ).ι>ν νaι χ.α'rαστήιy�r. 
ει·•.rου11 'f.;,; vί,r,')"•·"ό\; �i� ��.1f {�ir;�,�f•}.11 :r; }�Q'"� '(+�: �,,.�1Xi��{,...._,.rf,.� niJ,q� 





Η 

ΕΚΔΙΚΠΣΙΣ 'f{�r ιοrΔΑΙΟr 

Η ΠΑΆΗ 1.'ΩΝ ΠΡΟΛl-1ΨΕΩΝ 

- Άντωχνέτrα, χγ"'πητή μοι, ιίπε� ί.ιψω; την z.εtρα, σοt όρ
κil;ομαι έ r;ί τη, τιμ ,1, μου 1.α ί τοϋ έρωτόζ μαζ νά μ 'flV έγγίσω πο-τ ί 
π.χιγνιόχαρτο,, \/:Χ μ'ΙΙ σοj Χ'Ι'Ι'Οt.ρύψω ποτί πράξ ν μού τινα. οπως 
., :' \ ' ' .. , '\ ' . - , επ�αr.,α χ.ατα την σrιγμ-r1ν τη, α: τει.πιι;ιας κ.αι τΊ}ζ ταπεινω-

u - , Π. • - ' '/, , θ' ' , rιεως ητις μα; συνη"ωσε χ·ι ο, η 11.α; •' σ.ι:rφερει α ηνε χ.οινον
'Ο • C'. ' ιJ θ 

' ' · r; " ' ' ιρως ιτου vx μ·, pοΊ, ι,σ'!') ν. αρι. ισω j'J'-Oν "(}1υχ_ ον χαι ταχ.τιχον
παριχ τό 11:i..ευpόv ι:rou οcν δί τuΥ.�ν κ.).aνιι;θώ ποτε, ή οcιάμ_νησις 
της στιγμής τιχύτης ώ; χ.αί ή τ·ι\ς Βαλε, (ας θ' χρκ.εσu.,σι ν� μ' έπι,,
να'jiέρωσιν εί, τ'flν όδόν της λογιχ.·ι\ς. 

Ί-Ι Άντωανi.ττα έρρί1-θ·11 τότε είς τ&ς οcγ;ί,οc)ας -του: 
�· ' Ρ ,;, λ ' ' , ' ' ' 'λ - .a.ιδ πιcrτιυω, · ouo φι., χ.η 1:ψ:1ηστευομαι ευχαrισ,ως το με -

λο11 μου είς τάς χ.εtρά; σr,υ 
"Ο . ''' i '/,' ' ' �λθ ' ' ' ταν, μετ ο --ιγο-ι, ο. 0•10 νεοι επχ•,·Ι} ον ει� το ;ι.ομμι,1τηριον

εύρον την 13:ιιλερiα., έπχν:χπαυομ.έΨΙ}'Ι είς τά; χγΛά:λας τοϋ πα
τρό; της. 

- Π.χτερ, εiπεν ό ΡοΪ\ό'λφ,ος, ό Θοός !L�; στfλ'λ,ι άπροσδό-.ι.η•
τόν τινα χι:rράν χ.ατά τα; γμέρας ταύτας τΥi, δuστuzίχ,· ίδο.-, σοι

φέρω μ.iαν θυyατέρα χ.αί φίλην, μίαν QGόελφην εiς την κ.αϋ,.ι.έΨt)Υ 
Βαλε ρίαν. 

Εiς τας λέξεις ταύτα, ιχJΙ.τίς χχροc, JΙ.αί εύοαιμ�νίιις έιpαί3pυvι 
-;b .ώχ!)α'ιi ¼α1 τι;θλψlΥetν πρ6σω;ςον �ou 1tόμ'!'),.Qι;: 

29 
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- 'Έ110, άγαπητ;,ν -τέκνον, μυριοcχι; εύ1ογ-;1μέ·,ον ώς θυγοcτ"Ι)p
μου, είπεν χσr.σζομt'JΟς !1Ut''Y)II είς τό μέτωπον εσΟ o\)t'U)'_'f:� Κ.Χ! 
γεννου ό χγγ;.1ος φυλαξ του l:)aδoλ-pou δια νdι μη παρχπον.θ"{ί ποτι 
3ια παρο ιι.οιας κα ,αστρεr;τικ:χ; τρ;λλα;, ώ; 1 ας ίδι.ιχ; μου. 

� Μ(ιι ύ:ησχ,Οt1 τα ποcντα, γι,ώσ)(,ω δ, οη θά "ρχτΥ)σ·� τc.v 
λόγον ,ου, ε!1ην ΥΙ Αντωανέττα, άσr.ασθ.ίσρι την χεΊρα τ.ιυ κ.όμη
τος. άγαr.'1\τ& ποcτερ, νέΟζ βιο, θ' άρχισ"!Ι διά. σε .tα! τα τ-έχνα σου. 
lσο μεθ' ΥΙμων θα σί διασκεδαζψεν, θά σε θωπεύωμεν, θ:χ σε άγα• 
πωμεν -:όσφ, ώστε να μη11 αίσθα,Θ�ς ·ιι:)ίον Κ"'μμ!αν άνίαν. 

- Σί έννοω, -riκνeιν μου, εlπε μιιδιων ό κcμης, χοc! lχεις δί
καιον· ό ιp.Ο,ω ν' άφιερώσω τό ύπόλοι-;�;ον -.�υ βίου μου είς τα τέ�ι.να
μου ό Θόίς μου ίδω.ιε τρο,:J.ερόν μιiθημα άν:1.γχ6ιζων με να δεχθω 
την θυσίι-,ν -του μέλλοντος τ·�ς θυyατρός μου. 

'L'" , ' ' , ' 'λ , ώ 1 ' - ε.ζ:.γι.ωvεις, Q(γχr.ητε πατερ, τα σφα ματ:χ σου ς κα, την
άξίχν μου, άνέι.ρχξεν ·ίJ Βχ)ιρiχ έ"αγκαλ•.ζοι,ιένη τγ,ν Άντωα�έτ6 

τ�ν · ιίνέ ποη δυνατόν να 1,υπη�ω δια τοια•; ,ην άτ.6φDΙ"σι,, �η, 

ιίνε 'fl πηγ'i'Ι το,ο•jτω ι ά.γ:ιθων ; Ί δ�ϋ,;α δs :')ιη ο :ι ΥΙ κα.λλιτέρα 
τωv q,Ο.ων ι,ιου γίνεται καl i8ε\<γή μου πληροϊμαι άπείp�υ παρη
γορ(ας έλτι:ίζω τό παν να 11.σcταλ�ζΊJ κ.χ'λλι;ν 11:rxp' οπω, φpονοϋμεν.

Την πρωιχν τη; δια του; μυση"�υ; άρp:ιιbων:χς της Βοιλιρίχ; 
όρισ'Ιείσ-ης -hμέρι:χ.ς, ό γηριχι�, κόμη; �ί-Μ μετέbη πιχ�� τφ β7ρ(»νφ 
ΜLυ?ιι..iφ Η Χ,γlώ, κηόψ όνι τής Ά ν,ωανέτταζ, πρός έπiσ·,ψ ον 
άνανιίωσιν τγjς ιiς γχμον αί,ήσεως τ�υ Ρ ,όJλψο·,· χ,αθό άρy_αίω� 
φίλων χιι:i συμμ:ιιθητω,, γ.ρ)(.εσαν όλίγrχι λεζει, πρός τcιι.τοπ;ίησιν 
"'t"t\; uποθέσ,.ω; · άλλ' ι1, την παρχτ11ρηι;ιν ΤΟ� β r.ρώ-ιου πιpι των 
άσώτων όρι,ιων του νcαρου Jιξιωμχτι)(,οϋ, ό :ι..όμης χπήντησ, σοbαpω;: 

- Μή φοf.;ου πλίον, Μ χυρί�ι.ιε, ό Ρο8σ).ψο, χ,α! Ιγώ tθερα.,,,ιύ-
θ 1 -. ·' ' ' ' 'λ" ' ' ' ' 'λ ιηιι.εν �ντεΛwζ απο 't'(Ις τpι Λας μας· ιις ι,ε, τον πι'fτΌν qn ον κα.
ά ιιί;Ο;χον τη; Β:χλsρίας, & '{,ΙεΙλω πασαν τ�ν άλήθειαν. 

κ ι 
, ' ' 1 ' ~ 11- •n ' ' α χωριι; ν α-r;ιΗpuψΊI 'tι�ο-ε, τφ οιηγ'Ι'),;-,, τιι-.; �εριπετειας τω.,:

) , C. ... , \ � • θ , � j • C. ' � ·η ευταιων ημερω,; χσ:ι 't'Ί')ν e,�o ισιον uσιαν οι η� ΊΊ νεαρα χ.ομ'Ι')σσα 
'� •, Υ ' , , l ' ' ά ' ._ , ι sι,'Ι')γορα,ε -ΤΥ)ν ειρην•,,ν κα 'tY,11 τιμην πασ't}ς της οιχοy,νειας.

Σ , ,. � . . , , ' " "" • ' < - ΎJμ•ρον, κ.α·:εληζε "C'Ον Αογον, πρεπε, νC!. συνηΛισv� αυτ·tι �,
' � , • L "( Μ θ' - , . ML μuσαρα οιαπρχγματευσιζ, � πιr. τεp l\�χρτ;.�s;; α. μα, φερ"!) το•ι 1 �"'--

, ' - 'Α" " ' ! 1 = '11- ' ' ' ' θ ' ' θ ' θ , yι.p ιι; το γιuμ:ι.. ΛΛα, π, τ'{ι ιοιq: c η rι ΙΧ ώ.χ μου χορ� α ισ�



't'1)ν Ίείρi τ-ri; ίν τ� χεtpl α,'.ιτοU τοϋ άθλίcu ;, .. �ι ά,rιyθοϋ� lou"' 
8οιLου, οη 8,ά τ�ς Ιi,..ι.χp·ίοις μ?•ι Ο� Ι'.σιτίι,θ� αύτΥJ ξiς σ.v όΙJ τόν 
β t: - . ' ' ' δλ ' ' ' οροοροv 'tΥ)ς το;ι.ογΑι,q,ι:ι:;, ει; οcυτ, ., τ1,ν ,j • u:�οιν χ.οι,ω�ι,ν, τΥΙν 
προει.θο,;σχν ιχγνοω π1/}.-,, τό nd!:, tπ.�ιν(σ�οc,οcι {ν :μοί χ.σι! 'ρι.ι·ω 
έμ •. υτι;ν χν ι'έ. είμ7ι δ·.rτως dίθΛιος ζων δι-1 ,ά tSω τοιουτον άπο• 
τροποcιον πp:t.γμz. Σί <.σιθιι..ε τε-'•ω λ:ιιπόν, l\f 7to1pi-ι.,ε, να ηrι�ς σή
μ,ρον να γευματίσ�ς μιθ' +.μι;')ν · ι!σσιι ή ά-ισ:3?χο; τη� Βχλιpiοις, 
• ι θ' • ι . , \'λ ' , iΥΙ παροvσιοc σοJ σι ει-ιι μ oc· c�ι;�οcχ.ουψισι, οιcχ την κ.ορ-ην μο1. χα 

ιμέ. 
Τό φαι8ρόν κ.οcι /J.ιιηόν i,τ:Ί,.ό·'t'Υ)-ος nρόσωπον "'Οϋ βσιpώνοu eλα

bιν lχ.φροcσιν σnbαροτΥ)τΟ; tπ! μαλλον κ.σιι μ�l"λον σιv;οϊe-ης. 
- 'Ιδnν μίοc θλιgερα ιστορ,αc, πτωχί μου Egon · μολονότι 81

κ.ιχτεσποcτci;λη �ες την πεpιο ,σιιχν σοu δια τρόποu σχε8όν άσuγ-yνώ• 
στοu. 8ίν ε!ιε τ(ι)ραι: κ.ατάlλ't))ος στιγμη ,·α cί μψψθω δια τουτο. 
"Απιχγε · &ν ε!χον τά μίσιχ, θα σί :χ:πήΗαι:ττον άμιίσως της στινο
χωρLοcς, 31ό-rι ε!,ι σκ.λΥΙρόν δι' ϊνοc &�θρωπον -της ,ήλ,κ.(ιχι; σου �χι 
-του gσιθ!J.οϋ σοu νά ,ξανιχγχ.ιχσθ�ς εiι; οίονδήτι πραγμοc, άλλά θα 
aol εrπω ιfλιvρινωι; ο-ι, ί;ι.τό, αuτοu ,τr,υ 'Μγου, 8ε, βλίπω, οιοc-τl 
α vτο 'ΤΟ σuνο,ιι.έσιον νά ε!ν. -τόσ<ι> μίγοc δuσηίχΥΙμα Γvωp(ζω τόν 
Μ.χγερ, καθότι τόν σuνήνττ,σα σuχνόcκ.ις πιχpο: 1ίj> ιiινεψι<Ϊ) μου (εΙνι 
πχνε;;ιστ-11μιχχ.οι σuμφ�1't'Υ)'Τιχι): rlνε ,έο, θ,.λχ.τικ.cς, ιύγινή, κ.-�θ-,. 
λοχ.λΥΙρίχν ού5ί, (ν ιχύτ<j) άναπ•.λtt ιχvrί,ν -r·hν �aιλuρο:ν rενεόι:ν,. 
ην σuνεLθ1σαιμεν νοr ΠΙΡ,!pfΟνώμιν -rό μεσον, οπεp μοτrιγειριζ;τιχι >ίν 
ιlvι �tbιχίωι; τό πpίπον, ά)λά πρέπει ν!i Αόιbωμεν ύπ' ιψ.ι ιι.ιχι την 
8uσμονή θεσιν το•� : νειηίαι; τι�, tμμανώι; έpωτιυμένοι;, :Sιαπpόcτ-τει 
πολλα rrράγμz-τα δtο: ... � ά1-ολιχύσ� την 'ΠΟ'ΙΥΙ't'f:\Ι γuvαϊ:κιχ, κ.οcί fJC1P 
λ�στιχ -rοιιχύτΥ)ν ώ; 'tYιV Β:χ)εp(ι7ν, sa1)risti ! [να μι,,ργαpί't't)V 
πρό π; ΙΙ'Των δι όπό τσιν γολοία τις πpο λΊ,ψ.� τόν Παf ιμπ· διζιι νι3ι 
βχδισ� 't'Υ,ν ταχ.η;,.ην όδον. 

- ΓΗοία ; δι,ιι.οψεν ό χ.ό;-rις ·
-τιν 1.ιtι,ν του -τοιι.ι·γλvψοu; 

- Μ ii έξct:πτισιχι, Αϊγγ?ν, κσ. i όμοι όy-r.σον ο-:ι lιι.εtvο το όποtον
σι ταρόtττει πιpισσο-τερον ι t. ,, τό οτι 6 Μcι-r!ρ τuγχ_όcvει ίον8οct( ι; • 

\... «λλ' άψοij βαπτLζετιχ1, π ηίε•. του va. εΙνε ,;λέον το1οϋ-rοι; · γνιι·pl• 
'ει;, άlλως τε, δη, t--;�), δίν 3ι8ω -χξίαv είς ολοuι; D:ύτeιv; -τοuι; σω 
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ρούς των ·"αλχιω·-ι θρ·ησ,ι.ιυμ:i,ω·,, & ι·,ιχ, ίπί έσψαλμένης κοσμογο
νi:.ι: ; b ;;, σι:,ψ., ... χ ;,.,αί τrι.·i'ιρι, r:ι,-; τ. ·.it:μα>-1,ι,1,; χ:.ι.ι μ ,θ,υμά.των. ό piί., 
λουσι να π.χραχ.ωρήσωσL 't'�V θεσLν εις μ:αν 1,(στιν, Ο.ε-..θέροι·ι γ.αi 
φL\οσοpικ.ήν_ 

- ,-.�ίξ,ύρω οη ,Ισ7-L lνας όίQεος, Μχ_υpί;ιιε, κιtί σί 'λι ποίίμαι.
Μ' - , , ' • ξ "Ο . - a συγΥ.ω?οιτε, πιστ,υω cις τΤιν υπαρ ιν ε··ο, ν'tΟς υπιρ•

'tάτοu, όη�.ιο·ιργου του σ•.ίμπο::sτο; · ά λλ' αύ'tός ό ':'t'.χ'tΥιρ ό ο::ίώνιος 
.. .. "-. \ , � ' , � L,ζ ~ ' ' ε�;Λχσσεν ΟΛΙΧ τα τικ.·ια του ιι;α κιχι απΟΙJΟ%.ψ"'- s-. σuνιπως τας ευ•

.. � ' 
' '(' , • ' ' � 'l ' θ , 

1-ε Λtίς οιαμ χχας, τοις a1απραττομεvας uπο την ω ,ησιν α, pωπων,
οί11ν&ζ έν τίj'> έγωtψίj'> χ.αί τ� άλαζονίq: των, τιτ'λοφοροϋνται Λει
τουργοί του Άλλ' άρχ.οίίσι τrι.υτα δι' rχύτό τό ζ-ί:τη/J,οc· γνωρίζω 

' θ -. ' θ' ' ' ,,, · 1 ' ·", τας κ:, GΛtcΙY(; �εποι ηrΗις σον κ:ί.L τας σεcοιι.αι, μον,., t'Πtτρεψον
1JOL να σι πcίσω, Οη νέ�ς ώρ.,.tο,, ιύφι;·},ς ;�αί άρ,ι.ούνη,ις π).ούσιος 
ώ,η-ε ., · "ΧΥ??ΧIΤ� μί·ι:ν +,γ,ι.ι.ον :,1:ν ( ,oulJ 8 ,ερ δί, ιΙνε 'ΠΙ ριψρονη
"."έοv iι,x 1

j η, iπυχ_η,, τ,, ρχ ζGω.ιν). δί, ε!νt δu·,αrτό-ι ν� �έρΥ; τήν 
�u-:τυt, iX'' εi, τήν χ,.χδι:�t'f]ν μ?v, ί,i τ<j> ιό�ω; οτι 'ΥΙ )tiXflX ωγ-� 
του εtν, έ�,;',, ·, .+·, ,ι.ι;,ί υ! .,..,οόγ ,vo του δί - i.�εp?v σr,μ,,,iαν έν χ.:χιFίj'> 
των σ,,,η,ψΟΡL<�,. Αύcά 1:άc. c)υ-:ι νε,χ,J(Χ ο,,ιχ δυνιχν�α.ι πολu χ.αr.λα 
-,� ά"τ-,γ,,..,r,;θι,>σι 1'.αί ",;, εύ-,,υι'Υ)ΙΤr,JΙ'Ιι 

- Το•�λοcχ_ ι.��ον τ,;1ρα, ή Βαλερ;α: όε.ν αίσθοc,,ετιχι 3,' αύτόν ή
ΙΥ.Π�στροφ�ν χ.αί π,pιψρόνησιν, ιίπ•ν ό ιι.όμης στε, rιζων Χαίρετι, 
άy .χπη ,ε ί\f ι•;ρί;ω ο.ί, τί:- γεϋμ-7: θα όu π1θ-ός νi χ.ρί·η:ς &ν ιχl αίσιό
δοξ 01 ηπiδι; σου ιlνιι ό"Jνατόν νά πpαγματ-οποιτ1θώσι 

ο !C;ΥΔΑ Ι()� �ΙΝΙΙ.ΣΤΗ�Ί

- �Ελα. νερά\'�-r.. άποτίνιχζον τ-}:ν άπάθ.ιά:ν σου· ε!νε τiσσαρε�
ώ)ΤΙ ,.αί ι.αιρcς ,ά έv�ιιθ-;;,, είπε,, ·ί� Άντ-ωα·,εττα, η ·ις, ,-,3υflιtσα
't}�fl δ 1' -τό �.τ�,ον, t,ιiqη-:-, :ί,,; 1, μ•.-�ροj έ� J Χ ο·, πχοάι -:ό tδωλιο.,, 
iφ· ο•� ή ΙΙ:1λψοc ΥΙ,ο έ� 1 πλιύ,u.έ,η ώrρά αί μί τούς ό q,θ .χ).μοu�
άπλχνεί, ε!ς το x,;,c,, _ 

• � Ιj' - l!ί,(ει� _ χ. ,ι,ν 

ξίω; τ.,ν ε•;τ ,ι.ίαι� υ.ου . ' 

Ή ,,ανι� :iι: ·r.γ,:ι�-r, στενσ�9vσΙΥ: 
Π?·Π L νά στ.ολ.ισΊώ llι➔ ,,α, 'ορτ-οcσώ {-πα
�i .έ, π,ιρ.�,ι.ο-λώ, -;ην Μηθ.�ιν -,ά i,,ιμχσ� 
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έ).α,...,i11 τιν τ ίι;θητ χ χ.χ/ χ.i"ί υ:J.μα το:'ί αiιτοG χ.ρ::,ματ�; · πρ' Π'<L μ 
τ�ν ·h:1.έ_η: 1, κ.:ι::3' η, tl:ι::·;�ω a,o,J.:.t, Θι.σ:ν χ.χ( ι;ύ&χιμο-ιιαν, νά ένδυθιι') 
πένθιμ.cr.. 

'Η "' ' "'' ' 'ΕΡ ,.. ' . ' .. , οεσπο;νις ο - ·nερστει� Ξι(.ινησε την χειpα,;,�ν:
Δεν σχέπrεσ'7t Υ.αλω: ocJ σι.oirij� νιi ο,χe;:ς τ�ν Σχμουηλ 

μετά το,αύτης πρ,σgλητοιη, είρω·,ε(:ι.ς &, άι.έ11α11τι τo,cr.ύ�'fJς προσ
;ολης ή)νεiτο τη11 11uσiαν σου ΧΙ7.\ tεεοικ.είτο, τi θ' χπε�χινε i 

Δ, . • l\ιr , • θ '" ' - ιν πιστευω τον κ. ηχγι.ρ το1ιμ ευαr; σ ητον · τψ ε�πον �ι.α-
θχρ!k οη μί ένέπνεεν χποηρο�ην, κ.αί. . 3ίν προσεbληθη. 'ΑΆ'λα 
8ίν θέλω νά ρ•.ψοκ.• νΟυνιύσω τήν ι.ύδαιμ')νίcr.ν σου iι.cr.ί την τ�u Ρο• 
οό λψ,υ δια τοισcύτης μιr.,αιό ,ητο, · εχ. λι.ξ;ν 'λοιπ6ν συ e1.ϋτη τά τη; 
τ ο ιr. λ i. τ αι ς μου. 

-Έχ.λέΥω τότε αύ�·}.ν τη·ι λχμrι:ρ�ν χ.�ιλευ)(,ην tιι. τρ'ί'_)'Π�ΟU
irι%·1)', 11 • lrrχ(i':cr,,, ιτοί lσηϊΑ.χν ί<- Π ,ροσίων· -.ό )ευι(.6ν tπίιtΤΙι 
δηΑr,ί 11:ι θ,, ώ ιι.χί το μ,λχν, χΑλ:iι δ,ν �:ι::ίνετα•. πέ,θψ.ον ούδί 

x.,υ�qc ,ι: �χ 'μ.ιτιcr.. 
'Η [> ' . • • ' ' • "' ' , � • � , • )JC>EO α ,χφ'Ι',Χ; 10/. την ενn-..ιτω(ίι μεtα [l,Εγ.ΧΛ'Ί]ζ αaιαψΟrtΧζ 

άλλ' ό·tε ή f:ιαλαμ-r, rι.ό•Οζ, β·,η'Jοu,:J.ενη παρ i ,,.ή; Ά-ιτ-ωχνεττας, t1:·ι· 
)ε·ωι;ε τον σ,ολ,σμό-1, ή τελε•,ταια πιr.ρετ'J1ρ-r.σεν οη eιύδε1το�ε tοως 
ή νεαρά ;,,όμΥ.σι;ι2. ίιr. .. �ρξ.ν {�αισιωτερχ' αiιΓΙ) ή li,i;)η ιι.αι λεπτοu• 
φης το α λέ τα έq,tίνε.ο χαλληλοτiτ'Υί Οιά την λι;,;τήν ττ,; χ.αi 
ί},;ώ�η ώ,ηι-Sτητ:χ, Μο,,ον, ο:ε ή 'Αντωανέττα ·ίι'Ιε'λησε ·ια r-p:ι(ίzρ
μοσ� νω τά: -,;ινα ρ�δ ι.: είς -ιό ι;τηθος Y.Xi -.ην κ.όμην, ή Βα)ερία 
ά.πώ9ησε ,:ή,, z., ϊρχ τη. χ.7;! εl 1tε μ"aι δηχ. τ-ιντις εirωνεί:χς : 

- Al οcκ.χ·,θχι iνιυ ρό�ων, άγαπητ'i') μοι, ταψιχζουσιν εί, οιύ-
, \ f , Ρ " ·-, λ 1' f ' 1 "C'�υς �O'J; Ί_αρμ>ιru,ο ,ς αpρχ')ώνας· η μα,- ον, cr.ν η,ι χπαραιτΥJtα 

τi οc, 11η, &; η,ε λ ,,.πόν τd 'Π,Οτιμώμινα ύrι:ό του προι;ψ1λούς λαοϋ 
είς ο I α ,ή ω ό μελ'λό,υμp•Jς, Το σ;r.όροοον, νομίζω; 

- Π,;ιρ I sίrrεν ή Αντωzνί-:-τοι, πώς εί-ε οuvαιτόv να έ�ιτιριχ•"'!Ις
συ τοιοϋ cον σ-Υρι..ασμό' j Τι εreι-,εν λο,π·,-1 'η ιιοrλh Χ.Χι δια σοu χ,ι;ι! 
ή γεν ,ιr. ό ,γ,ς σι.υ ; 

Ή ν�αν,, δ,ν άπf,ντv,,η κ.,:ι οcu.ψ6τερ7ι μετ,�11σαν είς 8ωμά
τι6ν η 'Π':ι::ρ -ι. '·'-Ψ·'-νο, τ μεyαλ� αι�ο·,στ, 'Η Β.ιλερια ; p ;,θfl {π 
έ.δρ, ς τ,νο� �.ληι;ίον το•:ϊ παpι�ιΙΙηο, κ.χι r, ?ξχ ro ,χποq,υλι�Q,σα νευ• 

pι�ιως τά iνθη έξαιιtίας τινις άvθοδέσμης -.εθ.;ψένης !ντός iρ:x{,;u 
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σινιιι.οij σχ.ε 1J?Uς, Ή Ά.ν,:ωανίτt"αι την ή,:-ivιζ'ε μετά θlί•1εως κ.α! συμ• 
παlfειας ά)}.' άχ.-,ύσ�σ, βιψιzτα ίν τ� ι,ιιθοu,�. ιξ·ι',λθε ή,ο ο γ'1• 
ραιος χόμ11ς, όστις, σ .. 1,6ρωτις ώς νιφος χ.-χ,αιγιδ�ς, κ.ι:ιL 0 1,,ωpfΙJ(ιι•
με, ο: ε�τψ,ΙΙtτι�ε /lιτ¼' τη'7χ.ής 

'Η · ' ' ·� ι�"Ε,, .. 'λp·� σ1.ιχ«11ον, χγ:7.ΠΤΙ ι ι. Jιτιρ. ιt::ι ν η σι σπσι • ς ο •:,ε,στι ι,. το.,υσαι
τον β?χχ.ονi 'tOU πρεπ" να uπστωμεν ΤΟ αν:1.ποq,εΙJκ.το, Ό !'ε�λ(J-. 
με,, πρ'-ς άναικ.ούιpισιν -.η� 6όσεω, τγ.ς Βαι'λεpiαι;, πρ,;ς τό φ� ινcμινον 

'"... ' ' � θ Μ 'λ · ' ' 'rΟUΑrι.χ,σ,ον να .UΠΟ!J&λ ωμ,ν τον ι.γει= φι ?ψρο,ως.και νrι φερ• 
&ωμεν προς αuτόν ώ; π,:ός -πδtσαν iλ'λ't}ν χ.αιλrιν γνωριμίαν 't} στά
ιr,ς μα;, θ' ά,τ;cνα ί,λχσ6-δ έπl της iδιχ.ης 'rYllί κ.αι θά την v�οσ ;'1}• 
ριξ� ιί; τ11ν σuμπερ•φορiν τ�ς. 

'Ά ! tδov ό ΡvδΙJ'λcι,ος κ.αl ό Οειο; Μι.uplκ.ιος δόξα οο, Θεός! 
ψθιiνουσι πp!ν τοu πιχτιρ-Μαρτίνοu. 

·ο 
. , ,.. , ,. , , � , ... , νεαρ•,ς α�ιωματιχ.ος ΊJtO ,;,υχ ηττον κ.απ;ψΥ.Ιί του πατροι; · 

οι δάκ.τuλο, ίπχ ζ 1ν νιυριχ.ως μι τοvς κροσσους τi;ς σπάθης του η 
lσ't'pεψον τόν μuσταιχ.όt '\"O•J, 

- Ροδόλφε, πρ1,σπάιι/;''1}σΟν 'λοι,rον νcι vποχ.ρύψ�� 't'O\I θuμόν κ.αl
την άποστpοψήν aou tψ,θuρισ .ν ή Άν-rωοcνέτται, κ.α.θ' τι1 στιγμ1ν 
οι δυο άpχον-.ιι; iχ χι pετωντο &ν ό ΠQ:'t'ήp σου χαί συ διατ't}ρητε 
«iιτό τό χ.σι t'Υ}ψι, ήθο;, ή θέσις μαι� �λων θά Χ,:Σ'!:'ΙΧστ·� �ννπότ, ορός 

- Ώ ! μόνον ΧΙ ήδ,ναμη, νχ σuσ,ρέψω τόν λαιιμόν αuτου
-rou σ �ν'λο,;pχίο•,, fH tγ.�ό_,.'t}ν άμ!ίσως Ε iH:.ιu.o ;, χπήν-rη1ιν ό νεα-
ρός χ.•ψ,'t}ς ϋπο11.ώ-pως μυι.ώμονος χ.α& ουσπων τόν γρό ,θaν '!'Ου

- Π-:Jϋ ι!νι ή Β:ιλεpLχ j ή9ώτ'1}0'eν ό β.ιρiί,vο; διχ,.όπτων την
,3,ο).ογιαν των. 

Ή Άντωανίττα τ<ϊ) vπέδιιξι σιωΠ't}λώς -r-r,ν θ ,ραν -rc;u σποu-
3οcσ t11pιou. 

Ό β.ιpώ�ο;, έnl τ°δ Ι)ί=f τti; νεχνιδο:, ηης ώlPl χ.αι! με άπ'λχ
νί; βλψ,:Α.α. tξ,χ.ο'λ!iuf./ιι ,ό ε�γον τ-nς χαιταιστρο�,ή: τών ά,θ ων, 
l1'i'η χ.ιιι tχ.tν't}σε ,ήν κ.εψ7}ή, : ό τόιπηζ ι.zι ή <ευι.ή tσ'1γ,ι; τ-ti, Β.ι• 
'λ,ρίαι; ησαv ή3ιι χ.�ι.α'λυμμένοι tι. πι-rσιλων Fό&ων, γαιροψ)'λ'λων χαι:ι 
uχ-.i-..θω ,, -�ιχι ομως tξ11χ.ο).ούθ,, v' άΠ')GΠ'f άιs.,λiγχ.νως τιχ ΙΧνθη 
χ.οcι τιz φuλ'λα δtηναι άπήντα ή μι�tρi τ-η; χ.;ιρ 

- ·ο ! ώ ! ι.όpΥΙ ιι,οu, 't'L σΥ}μαιίνιι 11 Χ.αι"ι'✓.8Lχ.η ocuτY} "'7.l

1 
1 

1 
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,,/ \ , , , • , \ ι r>. , ι θ �., ι , 
Α κ.«.ταιστροφ'11, χ.αη ει, τι ι1πι,:ιιτε αυ,:'11 11 κ.αν;.r.ινη α-. οοεσμη, ηpω-

,:ησεν ό �α�ωνa, διi τ'δ, εύ%μι:,υ ψωνή, του. 
Ή Dχλερία vψωσ; μ·11χ_ανικ.ω, τ:;υ� ό y/}αι.μ?ύ; 'Ιδουαχ -;όν 

ά.,12:8:,χ_όv --ι'11,, 1tρ-'σ,πι2:θησι να. μει�.άσ� ιι.αi ήrερΟη ά).'λ' α.!φν , 
αϋτ'11 εστη φρίττοι.,σιχ J/.αί 'tj τετΙΣμένη χ_ιίρ τη; έπα\SΠ!σιν άναισθη
τος: εlχ.ε" άκ.ουσθ� '-ρότο, άι,ι.�ξης σrΙΧθ,ίση, εiς ,:ην έξώιJυpαtν. 

- Έχ.εtνο, ιίνε ό πά,:ερ Μχρ :iιο,, άννήγγει'λεν rι Ά�τωανίττα,
ητις είχε τρεξει είς τδ Παfά.θuρον. 

Ό Ροδό λψο; παρετήρησε ,:ό ώρολόγιόν rι.u. 
- Άκ.ρ b·�, ώ; μίγα, αρχ.ων, ε!πιν ιίρων,κ.ώ, · ,!νι 'εξ ώραιι

παρz πίντι λιπτιi;. 
Μετχ ,ινα ατιγμ}.ν, ό πiτερ 8ε Ροθ u χ.αι ό Σχμουη'λ εία1λθον 

ιiς την αίθaυσαν ι ι 3•10 χόμητι, ύπε�εχ'1ησαν τόν -.ρχπιζιτΥ)ν εύ
γενω,, άΗ' ύ�.εμψχί,ετο χά�.οια π.χγετωδ--ι, (π,ψv'λα,ι.τιχ.ότ-r�, �ν τ� 
π(οαψαύιτtt 1ων χ.ειρων τaυ Σαμουήλ Μ1,0•1, ό β,ρωνΟζ 3,,.χ�γιώ 
Lπροχ.ώρησε ,ι.ετat έγκ.αρ3ίου μειδιχμα ... ο; χΙΧi την χιϊρα τεταμί,ην. 

- K11..1YJμi �α, νιιχει φη.ι μl)•J, δ�χθηη τιi. συγχ.αpητΥΙp•ιi; μου
κιχί τάι; ,:ι.,.έρ του μίλλο�το,; εύχ:.χς μου. - "Ερωι; χ.αι ύπομονι 
tεήμ�λυναν ήaη ποη�, r.ρ ,λΥΙψ,ιι;, lπρόι;'1εσι r.χμη'λοφώνωι;' Κατι.ι
aΆ-ήσχη την βα n: τητικ.ήν μο-., ούτυχ. � ,ι.σιι θα 'λησμονήσουν κ.ιχl θl 
συγχωρ-i-.cQυν την σΎΙμερ,νήν -�μέραν. 

- Εύ1.αριατω δι' αύτι υ; τcυ; �ι.α'λούι; λόγο-,,, κ.ύριι β:χpωνι -
του; Lχ.τψ.ώ 3,πΑΧ"1tωι; χ.ατα. την ΥΙμέpαν ταύτη� την δι' έμε μι-

' , • • � , . ι 'Α)., , • Τ σrην �, ευοαιμονια, tιυν,:μ-.ι ,ι.ιχ πικpιαι; Λα που ιινι ... ;
·ο Σ ' .. � ' �· • "' .. - ι · · βλ' ,μοuγ,,. οιειι.οr.·11, το σε ακ.τινΟ?ΟΛΟU'Ι �ι.α ανηαυχ.ον ιμ-

μα ,:ου πιριεσ;ι.ό ι;ησε ,:"tιν /) Οοvσιχν. 
- Εfνε έιtεt, ιίς έχ.εtνο τό σπουδχσηiρ�ον, ελθιτa ! «πιχ.ρ!tιΥΙ ό

β:χρωνn,;. 
'Ο Ι ' � " ' ' ' • , - Β ., εριυ: ωσαυτω; ειχι παρατΎJp..,αει τη·ι αι:πο111tια11 't''I\C: αλε'"' 

Fiα,;, χ.αΙ, τ-� uποa.ι�ει 'C'QU κ.όμ.η tΙΙς. ε!χεv είσi'λθιι ε.ί, 'C'ό απου8χ
�τΥιριον. 'Ιδών την ν;ι:ίνιδα όρθιιχν r;l1ϊσi.ον τη, Άντωχν<.τται; τόα� 
δε Ai'Jl!.Yjll ώ,; ΥΙ !σθι:ς της χ.αι με την tπι του προαώποu 6'λι{:;ι;pαν 
lκ'j,ραJιν άr.ϊλ,ι;.σ[�;, έπλ't)σιασεν έσπεuαμίνω, κ.ιχί tψιθύρηcrε μ .. τΔ: 

μομφγjι;. 
- Α,ύ,¾ ,{νi λc;�πόv 11 πlστι�, ❖• f�-�rl ui.o-raι:r¾• 11ν �νέfiνΟν

..________ 



νά !�ω; 'Έγ•ιρο•J τήν χ.εφα).ήν, χ.όρη /LΟυ, και μη λησμόνε ι, οτ

Ο'f'ειλεις -.ά ε!σσι σύμ!Jαyό. μου είς τό !ερ•ν εργο'Ι του να φιρω εί� 
τηv ά: iαν Υμ.ων Έ<.χ.λ"Ι'j l'I' ι:;cv ψυzην άρζσμέ,η� Μη ν' άντ λσμgόι.
νηται -.�; χλ·,,θ.ίσς μ,τ· ού πολύ. τό β✓-πτ.σμα θα iπιπλύηι ά�ό 
,ου νιαν(ο� τούτου πά,τα ptίπον, ώ, άπ πλύνΗ και +.μας 6c,;ό "!Ου 

Πf,OY"V!;ιOU ά ιοιρτΥΙμχτος. 
Δω,,j1η1 �cχρα�ηFήr;ας τον Σαμ· υη'λ όcκο'λουθούμενον iιπό του 

�αρώνου χ.αt lκ1Ηεσι τόν πρώτον 3ια σχ_ΥΙματος λαt' ών είτΙΧ τ'J')ν 
παγετώ8ΥΙ χ;tρα τη, Βα'λεpί:χς την εθeσεν eίς την του νεα\ίΟυ και 
• ' , ι: !LΠι μετα. κ�ηιινυι.,ιω�:

- Κόρ·n μο'J, δεχθ.,.τι μιτ' iμπ1στοσ,,ν-r,, τον σύζυγοv, ΟΙ ό
"rψιστος σο! tει)εζε iιθε νι, ιύλ�γήσ� τ-�ν ϊ,ωσιν ταιύτην και νά 

' '1: , ' ' θ , l ' • "\' ' μι α ,ιωσ� να την κσ. ιειωσω �,τος ΟΛιγου. 
'ΕπΥΙριασθείσα Yi Βα'λ,ρία uπο των ).,;yων του Ιεpίως, ·η tσως 

, ' - ' "' , β �, - Σ ,., , , . , υπο της κχτα uιανοιαν ου"ησ,ως του :μουΥΙΛ, αν-r,γειρεν ησυχως 
τού, οψθαλμGuς έπ., του μ,-rιστ/ρό� ,:•t;ζ · �uν11ντησι δε εν βλφμα 
τόσφ ά"ιχμι)(.τον ι.ξ ερωτο, κ�ι όδ"νΥ.� ώσ:ε έχ.πεπi-γ,γμi,'11 χ.σ.:ι -τι
τοιραyμiνη Κ.17..'t'ιΚΟ)(.;ι.(Ψr,σε, ΚΙ7..ι )'_<7.:μη'λγ) 't''� q,ω'ι� 't'Ον ύ�tιzρεωσε να 
κ.�θιση. 

'Ο βzρωνο; ,,,,'λησlασε τ6τε, έν11y)Ιαλίσθη την βα...,ηστιχ.ήν -rou 
χ.αί, χ.σ.:θnσοις πλΥΙσί�ν των μιμν1 σ �ευμέ\ ων, 't)νΟιζε μίαν ά�1Ι)ψορον 
συ·,ομι_λίχν. Ό Ρο8�'λ1)ος χ.σ.:! 11 Ά,-rωχνέττα έπλησίασαν �πίσ'Υ)ς,
δσον δ' άφορ� τον πιχτερ 8ι. Ρο�ιϋ, iπα,,εϋρ; τ�ν γ-r.ραιόν κομητα, 
οστιc 3�ν ιίχ.6 χ.•.νηθ;, άπό την αιίθουσα•J 

Ή ιχvΙΧγγ,)ία οη τό �ιtπvον παρεcίθη. άνε :�ο•.1ψισε-1 &παν τας' 
ό β"ρωνος ήyιρθ11 έσπεuσμένω�, ό Ρ:Jδόλφος κ.αl 11 Άντωανέττα τον 
ή,ο'λουθησαν rχμiσωι:· έπ! στιγ μi'Ι'ι εύρέθησαν μό,,οι οι μεμνησ�ιυ• 
μένοι. Ό ΣcψΟ"J� λ ε!χ_ε προσ11έρει φι'λο7ρόνως τον bpχχίονΙΧ ιίς 
τ�ν · μι'λ'λόνυμφόν του, άλ1' ή�τηθείς ίχ. σuγ;ι,ινήσεως ή-1πcχσθη τ'j')ν 
χιϊρά '1.ης. 

Β "\ ' , , ' Η , ,,,, θ, � ' . -·· ΖΛ�ρια, συγγ'ι ι)'tΌ μοι την ω?αν ταuτ·ην, tψι uρ1σε σιχ πε= 
Δι.νιγμί�ης φωνή;· έμπιστεύθΥιτι lψ' lμ'Jii, θ¼ άφιερώσω i'):r,ν μοv 

\ ζ \ ' � ' � ιι:' 
\ » f l_ ~ Ι 

'C'l)'I ωην να σ""ς αnοοsιι,ω τον ιρωτα; μο•J� νιχ. σας χ,αταστ71σ� 

,ύτί,'ι-ϊι 

j 



- Έλπ!σωμεν, κύριε, 0-r! το μέλλον θdt ίίαγeιρi· rι τ'fι<ν bξι!:�•J
θλίψ�ν ;tιι μο! έπι€:6ιλ)ιτε α-i;μψ," ό {1';'ίμονο, ;ι;αί σιι.ληρi, έρω, ι,eι� 
{νίκ.ηι,�ν ολχ "C'tX ΠΙ}Ο'!ί όμματ / 1 �πιθuμ.ω νά πιστεύσω I Ο'Η �gfi'f t' 
• · ' ' ! θ' ):<. ' Θ' 1- ,1:ο ' ιcrτα, Ίt'pO� �υτυχιGtν μα� ί(.Qt α παpοcκ.ι:ι ,ω rον ιοv •,111: �υσι, ·Υ,σΊ_1
&τ;ι;ι11τα αίσiιυι;. 

-Εύχαριστω όι' αύτήν την χ.χλην r.ρο:χίρισιν 11.ύ:η ιίν, η
πρώτΎ} ιι.αι τεlευ�αια φοοά, 11.�0· η·ι θ&: φα'Ιω σϊλΥΙpόζ πρ6ς uμα,, 
Β " , , " , , θ - � -, , , '" ' ).Λεριχ-, '1l ε-ιωσιι; μαι; μι κ.χ :σ,q: οο•JΛΟν σινς, ΧΛΛr:t ..• 

Κύ}ας εbuθ1.σε τό ιχχ.τινοbολοϋν βλέμμα τ'Jι. ιίς τό τ'i\, /ί,Ψf)• 

σ1"�' -του. 
Ή ά:πώλιια ύμων είμπορετ νιl: μί κ.ατασ,;σ:, ιχγριο", iy ... 

κ.λΥΙματία'Ι. 
Ό μετ&: του, :χλλοχ.ότους το•.>τοu; άρρ,χbωJας f.p�νo, παpiΙλθε 

βαρέως· ό Σαμοuη). '1,1'1θάνετο πόσον ή παροuσία τι:υ ήτι; όδu.,"flρα 
εί� την οίχ.ογivειαν του χ.όμΎ1τος Παι; άλλος άπέναν ι ο ύτη; -τ�, 
άπρο>ιαl•.ίπτοu &::π�στρc,φηι; θά παρ11ηϊτο ίσως c,uτού του συvοικ.ι• 

, . θ' lθ , )' ' • • ' • 
L , •• ).' .ι. crιου χ.αί χ t. uσ1α1._ε τον ερωτα ει; τΎ}ν υι.«ρΎJψ�νιιιχν τοu· α.λ αχ�• 

• ' ' \ ' 'ζ ' "\' Jt:° � , ρις ει, την επιμονΎ1ν -rην χαρ:ιχ.τ11ρι ουσ ιν τΎ}ν ψ;ιΛ'ΥJ'Ι •ΙΌ η; χ.ατ"t)γιτο
ό Σαμουη). ι-.ίμε•,ιιν εί, τόν σ,ιοπόv του· μόνο•. δι' �μφύτου τινό, 
λεπτότ"t)τος, ;ι.ληρονομΎ1θείσης ίκ. τινος αλλΎlι; πρr,ϋπciιρξιώ; του zλ· 
λω; πως τελισGε(σΎJς, lπεbάλλετο οσφ τό 8uνατόν όλιγώτερο ·, ιi:πί• 
φει�γε 11,/!σαν πρό:;κ.λΥΙσιν ητις θα τόν ίχ.�ιiτιι ίπι πολύν z.ρόνον "/) 
ϊ·H,X.JC της όποi.ας θά παρείχοντο ύπόνοιαι ει� τόν κόσμον ι�ι του 
μuστιχ.ου ΟΠ!ρ ϊ3ε: να μί'Υη &γvωστον μέχρι τ·,jι; όρισθ&ίσ't)ς Ι.ποχης 
Δι, ή τρις μόνον της ι�8ψχδος διήρχιτο μ•αν ώρχν παρ� 'C''η fA.V"t\• 
στ� τ-:ιυ, κ.:χl τότε δι� τΎi; ίνδ αr.φιρούσης συνδιαλiξιώς τι>υ, της 

, � • �'λ' , Lθ ' - • , 'Ολ' 
'

πνε·Jμοcτωο�υς cr;,. οι σω-ppονος πρnσεπ,,. ε•. να τ� αρεσ�. ιγeν JΙ.ατ 
όλiyον, -ί) Βι:λερία !δ ψ iiι'Jη · β λέποuσα δτι ό νιαν(ας tπέbα:λι•ι 
ιαιυτφ '\"0'1 tπιφυλσικ.τικ.ώτεpο-ι σebασμό•ι, οη 01Jδίπο τι σι;π�τΗ φί
λΥΙμ� · 'ft r1 αι).ο 8α,αίωμα μνvισ•ι"ιiρο�, οτι eιύ8ένα i:).λο lλι γι -ι>Jιp! 
τω·ι περιr.αθων οιύτου e�υναιetθι:ιι,ιi:-rων χ.αiτο•, Lvίότι, ή�<.ηνn�61�υsι 
ι.Jτός a:ων μεγιi:'λων αίιτου JΙ.αι με').ανω� bφθα1μωv, ά:νίι��ι θιτρρο� 
;ι.αί �ρξατ-ο συνο:1-ιλοϋσα έλε1,θ�ω; μετ' αuτοu. 'Ημέραν ηνat καθ' 
;., 7�\•J !Vψ�•; (fζ -<'� :!':λι1�r�(,μ{i ά?-_ρ,,,! ''!f)•: 7<!<ιpεί!cάλ�α�,; αuη1 '12 π«ιε"Ι'
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χ.αι α1ηο, ,.dίη τι t3iχ&η τό ·το�ουτο λίιχν έπιχαρίτως κ.etl ).οcgών 
ώ; θ.ίμα τόν ο'Ι σ,ι.οι.όν εΙ 1.ε ψ:ί:λι, 11 Βχλερία,τ?v έπ�ίχ.ι"λεν ώ; ιι,έγας 
χ.α).λιτ-έχνΥΙ, οπου ητ-ο: τό πρωτaν μειόtοcμχ άληθω; είλικ.pινις χ.αι 
ιutου�, τ·ίjς Βχ'λιρiοc; iιπηρξ,ν η άνταμ •LbY! του Α ύτη 11 νουνιχ.η, έπι
φυλαι. ηχ.6τη, ίπιν11ργηαεν εύνa·�ιι.ω, ίψ' ολων των ίν γνώσει του 
μυστικ.οU: Ό Ρa3 11λφος άφησε τό κ.οcτηφδ, �·ρο;, ό γηριχιό, κόμης 

� l - '/.\ ' ιιr;-εν .ν στιγιι:� ΊΤΗ ευ•Jυμιας: 
-"Εχ ει πsρισ<'ότερο·ι τάκt παρ' 5σον τόv lνόμ.ιζον lπιόι κ. τιχ.όv ! 
Ό πχτaρ Μ ψ,ϊνος όl'Ι επ:>ι'J€'1 ίπ;+1ινων τον ζή�ον ι.αι τα χ.αλά 

προτερΥΙματα τοG μοcθητου 1ου. •Όσον δ' ά:ιpορqt 't''Υ!Ι Άντωανέτ
τοcν, αιΪτη χ.αθό μεμυημ{ν-n όλίγο-ι εί, τά ς ιpιλελε1.ιΘέροcς ί3έα, ταυ 

� ' " ' θ ' ' '" � θ ' ' ' -χ:11οει.L"νο, τη,, χ.-ττεΛ'Υ)ψ 11 ui.o ειΛt'<-ρινο�, συμπα. ειοc, υπερ του
τραπεζ•.τοu Π χοα"''Υ)ρουσα οτι 11 ψίλη τη, Sιετiλιι YJό'YJ ήττον ό•J• 
σιλ�.•.,, δη οτι !πλ'1)σίαζ•.ν ·h Cηα τr,ς έπισιι.iψεω, 'του Σσ.μοuηλ, οι 
γJCλχνοι όφθaλμο: 1.η, όιηρώτων άνυπομόνω, τό ώρο).όyιον, και 
οτι ό κ.ρότο, των βΥψ:iτων του 'ΙΕαν(ο•) !πiφερεν αίφνlόιον έρuθρό
τητα ίπί των παρειών τηι; Βχ'λε�ίαι;, 11 Δεσποινι, 3- •Εbερστέ·ιν ί-

' 

χαψε" είλικ.ρινωι; κ.α( f,ρχ.ισι να i.λπiί,Ί) οτι :χ! προgλέψει� του θε(ου � 
Μ:ιuρικ.iΘu ή8ύναντο κιχλλιστα να πραγμιχτοποιηθωσι. 

Λ<yο'Ιτο, του μηνόι; Μιχ!ου, 11 οίκ.οyένειcι του κ.όμητοι; δίν .Υ• 
, , Ρ� ' ' ι_!: ' ,, • , "Ι � • ' ΠΕ.ψασι17ο 'lα /.Lsταο·� εtς 't''Υ)ν C,0;(_11V; ΟΠ1U '1)'t'τΟν 'i.VOZ ΛΟUντQ ΙJ'ΠΟ 

των ξίνων Ί•:πει8)� ό Σαμοu-}:λ ητο ό πλΥ1σιίσ,..;;.ρο, τω\' γεtτόνω ι, 
"() Βχ'>-ιρ!ιχ εψ.·,ιν κ.αθη"<.ΟV V·X τίj) εrπ� ΟΗ -�λτηζε να τόν βλίπω
σιν εί, την έξοχ·ίιν, {π! πλεiονα χρόνον χ.αί συχ_νότερον · εί>τ·uχ.'i1ι; χ.α! 

• • ' � t , ' • 
"Ι ' ). , ' 

'Ο ' l. ευΊνι,ψ?νων ο νεαν:αι; ,.,1 αυ�ον τον γΛυιι.Jν οyον uπισχε Ί) να L-

" e� , .. � , 
�ωq:;ε"η � την .χοε,.οιν ταυτη•ι. 

'..) ιιι;τοc ταϋτα χρόνος διη}θε ιpιl:t�pό ζ χα\ πλfJ�'Υ)ζ ζω-rιpό·η1τc� · 
''ψC'!'Ι'ΗJψ.άζοΨt α ·rα -τ:-ου γά;-1,οt� τcu Ρο 8όλφοu κ�\ '!))', 'Α 'Ι'tωαν{tσ 

• 
θ' � ' ' • ' - Τ "Ι, 

' ' , 1/ 1. �α;, ,1_:)tσ ,;ντο� ο,α τα; α:pχ.α, του _cυΛιcυ, ;ιαι 'f)τοιμοcc,ον cruνι.ιμ� 
. -:¼ τγjι; -:tσοι/4ό; τiiι; Βχι.ρίχι;. ής c υμέναιος Θά t.ηλ,�,ο �.;,-ι 25�, 

ΟΠ6ρ. 't'ζ'U Σ,-π·η,ιιbF:{ο:;, όιίγ:;ιζ, 1'ψcμ,;,ς ι.ιετcι τό βήπr,σμο: -;-οϋ Σ�
μουη'λ, ό �6!:τεp• Μ ,ρ�':νaι; χ.ατι.'ιθσ·.;σιαcμένοt ύ7,�ρ τοϋ μrχΟ.,.τοϋ του
l :τ;,5θει ,,.� έπιcrwε•Jσ'('i "f1 ι,ιέΗο•Jσα ,,όμησσα 81 Μ �ω:! ό βχρ,-;,\'ος rι.:,ω ..

, S!, 6 • ' ' ' , "' ., ' .. 
�t;(.tQ� ;u.,,,,ριωι;χ:ηισ�ν ν :'( γινωσιν . ω c:,ν�οοχο1, 't'(IU ν ,ου χpιση:Χνt!tι.

'Ενφ )(.ατ�,. τινα ώραι�ν Υιμέραν περι τα -rί),11 του Ίouνi;u a.ι

1 

1 
!



δύο ν�&νιδες lκάι:θηντο εί� σύδενδρόν ·η μ€ρο� lργαζόμο•ctι eι, ϊν 
τροc-:ι-εζομιiνδηλον δι¼ τον •1� :Jν των Ά ποστόλω,,, οίψlκιτο ό Σαc
fJ.Οu·η'λ κcι.:ι οιέχ.οψ� τ·η-ι συν�μι'λlοcν των. Μετα το1.ις χαιρετισμοί�,, 
f�ήγαcrεν ό νεανίσ::� τοiί θuλοα.Ιου τοu ι:�ρα'iον βιbλίaν, ιp•λοκιχλω; 
χρuσόδετον και τό κα:τέθεσεν iνώπιον τη; Βα'λερίας �μετα γοη, !U• 

- � ' 'Η 'Α ' " � ·'· ' .<ι- ' ' τικοu ι,-αnιαμ.α:το�. ντωανεττα, ητις εκ.uψε να ιο� ,ον η• 

τ'λον του β·bλίοu, κατελr.ψθη uπό σψοδρου γέ'λωτος. 
- Τί άσηιότη; αuτ-11 πιχ'λιν ; εtπε γ,'λωσα πάντοτε· ημερ?'λό

γιον a.διu.iνον δ,α βε'λού8ου κχ1 χp•1ιτου, όποια τιμ η δι' εργον τόσtι,1 
tψήμι_ρον ! 

- Δίν γνωρ!ζιτε δι.ατl ,.ό εψερα ;
"Ο ' 'θ - - · ' \} - Ί..t• ατ εκ.ρι 'tjσαν μιq. ψω· "<! σ:ι νειχ;ιο1.,.

- Λοιπόν ! Δεσποινίδες μου, θα σδi.ς παcραχ.αλέσω νJ: έκλεξ·flτε
έχ. 't'Oϊi ·ημερο'λοyίοu τούτο_, 't'ό χρι�τια:ν•.χ.όv ο ;01'.α τό όποtον θι¼ 
πρ:;κρίν� !ι) με'λλόνuμψο� κα.ί ή χνdι:8nχό; μοu διJr νά ά ,τιχ.αταστ-iισ11 
-.ό βδιλuρον ο,ομα τοϋ �αμουήλ, τό -rοσ<ι> άν't'tπαθ'tlτίκόν εi� την 
Δεσποινίδα Βα'λερίσ::ν. 

� Δίν είπόν πο,, τοιοϊiτόν 1ι, 11.πήν tησεν έρuθριωσα ή Βχλερ(οι, 
&λλ' όμο'λογω οη ύπ�ρχ_οuσιν &λ'λχ ονόμχτχ ώραιότερχ. 

Άμφό,ερχι οέ rιpχ:σχν άνσ:ζη't'ώσαι σπου8αίως ,.ό μαλλον οcρ
μόζον είς τόν Σαμο ,ηι. οιομα., άλΊα 8iν ήόυνή�'tjσι:�:ν νά σuμψω
νήσωσι. Τέλο; η Β.χ'λερ(α: iπανέχ.'λεισε -rό �·�λ:ον ό'tl'λώσασα οτ, 
μόνη -rης θά κό:μ� τ·r, ι tκλογήν, ούχ, 1 αμέσως, ά'λ'λ' έν άνέσει χ.αι 
μονο:.ξι�. 

'1 � ' • ' , ' ζ , ' ' ι - oou ερχετ-ιτ.,. ο ποιτ-ερα; μι ωηρ-.ιν τγ1ν ψuσιογνωμιαν, a•
πρόσθ,σε στοιχ'tlματίζω οη μαc ψέριι χ.α'λ-fιv τιvοc εt8ησιν 

- Άγαπητιi: τίχ.να, εΙπιν ό γ'flρα:ι6, χ.�μ'tlς, χ.a.ιρ�των 't'όν μί).
λοντα γαμgρόv 'rOU lγκc�:ρδιώτεριιν πιτ.ρά τ6 σuvηθει:, ερχο11οι1 να σχ, 
• � �λ ' , '/, ' � \ ' J,. - Ρ � ') Ρ-. , ειπω οη ο α τGΙ: σχ_εοιοc μα; υια τον γrs.μον τ-οu ου? ,ψου fΙΗΕΌ ,,11-

θ'tl�ΙΖν lλα�ον την σ't'ι yμήν τα ύ Γf)ν έ πισ ,ο λ·fιν -;;oco � τ'i,c θιία, σου 
ι , 

� . ' �' Ο 'Ι � ' ' ' 1 ' " -ι. ' ' 'Α 't'η; πριγκ.tΠ'tlση; ο• . . . oQU ετ-ερχ . .,σω;ι.Λειστο; οια σι ν-rωχa 
νέτ-rχ. 'Η πριγκίπισσα με π'ληροφορε'ϊ οτι ή χ8υνιχμί:χ χ.:r.ί ο! πόνοι 
οtς αίσθιχνι.ται OCΚ.CIJ'tj είς 't'OUς πόδα, την έμποSίζουσι να i)θη t8ω · ' ' 
χ_'λλ' ή ίδίχ ,..ου νιχ μ·η παρz:ιττ-� είr, τόν γοcμον της οcνεψ .α, 't''fl; 't'� 
φαίν,'t'αt -rόσ<ι> ίπίπο ι,, ώση ιι,ε θερμοπαρχκιχλεt νJι ύπιχγω μι ολοΙJ� 



1ου, ίδι11.ού, μου ν& έορτιίσωμεν τον uμεναιό'Ι σας εiς τό κτήμά: της 
χ.ΙΧl vιχ διέλθωμεν έχ.εt ίb8οί-1.άδιχς τι vιiς 

- Κιzι τι άπeιpiσισε;, πιiτιρ; ήρώ .:ησεv ή Βχλερ(α, ρίψασΙΧ εν
χ.ρuψ,οv βλίμμΙΧ ιπι του προσώ ,'Q\J τοu Σουμοuηλ, -.ι.οcταστάντος κ.α
τηψοu,. 

οι " - '\ 1 �• l �, ν \ • - ορο, της πρΘσΧ.Λt1'1εως οιν &Πtοεχ.ονται ι�cρνησι·ι, μ·η E,(.OU�
ααν c1λλως τι λόγον τ,vα εuλογο�z·ιη. 'Εγ11ώp σχ την πρ,.γι.·h,.ισσαv 

• - ' " θ '\ \ ' ' l �' προ τη; χ'1Ιpιιχ, 't''1\ς, ΊJtO EΛΚ.'t"t1'/J γυνtι, χ.αι ,πειοΊ) 1 προσιτι,
τ , , 'Α , ., -r • , , -ειν& στενη αυγ1ι.,,ης σου, ντωα,ιτ't'α, Λογ:..,ομχι ευτuχ·η, αναvιων

την γνωpιι.ι-Lα"Ι της· θιχ _ τ� ιitπΙΧν"ι"r�σω 'λοιπόν οτι δεχ.όμεθr<, 1'αι 
οη θ' άvιzχωpήσωμιν Ιvτευθεν είς -τΙΧς δ,ίο η τας τpεϊ, -.οϋ μηνό, 
Ίο'Jλ1ου · �ώρα, χαίρετε, σll, άcpίνω είι; την σ 1νομιλ(α·1 σας. 

- Μιτα 't"YlV άνοcΊ_ώρησιν του χ.ό,11:11τος χ.oci {νφ ή Άvτωοcνέττα
άvεγίvωσχ.ε την (1rιστολην rη, θοίοcς τη,, ή Βχλερία προσέ1t.'λινεν 
ίιti το•j Σχμr,υηλ, οστις, σχ.uθρω""ό' v.ιzι συλλογισμέvο,, έστ11ρ!
ζετο δ,α -rων bpοιχ,όνων του tπi της -τ ριzπεζ11ς. 

- Τό νίοv σχΟιοv του πατ-έροι φαίνιται οη δίν σοcς εuχαριστεt,
ιΙ11ι αιγαν� τ� φω'J�. • 

Ό νιοcνίοcς έατέ"αξι. 
- Χωριι;μός 1,0)."λων έb3aμi:δων χ.α1 η παρι;uσί� σου είς έορ•

τ«ς, είς χ; ή bιbιασμ:iν'11 χ.α ί iτυχης θεσις μου δι� μοί τό έπι• 
τpίπει να 'λιχ�ω μiρο;, δέν μ' εuχ.αριcrτοϋν bεbα'ως Ποίz οιϋ.τ11 ή 
πριγιι.ιπισσα δ' Ο ... ; 

Er , , ,ι. " , - , - 'Α , τ , - ι,ι η αοεΛ<p11 το11 πατpος τ'11, ντωανεττα; · εινι χ"rJρα 
«πό tτων, ψιΗ:σθε�ο,, ιι.αί ζ� μεμονωμένη •ί; τα χ.τ'tju.ατά τη� Lν. 
Σ ruρίq: • Οέν την ι1δι;•ι ποτι, άλλ' ηιι.cuσα νd: ).έγωσι πολ"λα. καλά 
πεpι �uτη;. 

- Μ ή μου ι:Ι pνΥ;θητε μlιχν άντιιrτσ.θμισιν είς αuτ'iίν τήν ά �ροσ-
8jχ.ητον θλLψιν, έ,τ:ροσθεσι1 ό τροιπεζiτης μΗά τι''α. σ sιγμ�ν σιωπη,· 
tλ�τε μί ολο ,, τού, ίδιιι.ούς σας ..,ι,: περ 1.σ11τε μίαν 11μεραν ιίς την 
ίξη�� μοu, έχ.,t O'/sOU την πρώΤΥ)V φοpαν ίσχον τό ιu,ύzημα να

σ�, t8ω. 
"'"' ' • , ' r - , Β " , , " • - ..,...,, το ι;ποσχομα,, ΗΠξ 1,ωΎΙρως ·11 αΜpια · πριν η .χvαχω•

rήσωμιν θcJc 3ιέ λθωμον μ.(αν cί"λό.ι.ληρο� -iιμεpιχ παρ' ύμiν. 
Ή ..... �ν,; δ&ν tδuα)(.CλΙΥθ't) νcJc tπιτuχ� την σuγι.ατcίθ�ιΗν '\'ΟΥ 



χ.όμΥJτος κιχταστΙΧντο; Υιό") εuθ,ψο1.έροu χ.ιιt χ.Η),,ον η αλ'λοτε διαι
τεθειμίνου, άπεψασίσθ-n δ' όμοφι�νως tνα, την παpι:ιιμονην -της άνά• 
χωρήσ,ως, 6τι &π1%ν,ε, θιχ ησχ·-ι έλεύθιροι, ό bαιρω·,σς δι Χογιε 
χ.ιχι ό κ.όμΥΙς μετα των τέχ.νων τοu; μετοcbωσιν είς την πρόσχ.λησιν 
τοϋ Σαμουήλ 

'Η οι- ' ' J ' ! , 11 - , , , , .,. 'λ ,._ οια- την .r.ισχεψιν ορ1σ•ιειοιχ Ί'J.11.Ε?ΙΧ αν& ,εtΛ& μεγα οπρεπwς
·η θερμότ-r,ς ητο μεγΙΧλη, άλλλ' οu8εν νέφος έφα!νετο ιrcι του γrχ.'λα
νοu 6όλου τοu ούρανου. Ή Άντωανέττχ ΠΙ%ριτi�f•Ύισε μετα Χ.ιΧΧ.ξV• 

τρε,(ΟUς �ειδιιitμχ,ος, οη ή tίλη '1.Τ,ς εtχ.ι στολισθtϊ μετ.χ ,3ιοcζού• 
σης ψρο·ιτιδο; 'tJ λauχ.γ; !σθ:;ς, η-ι είχε φέρει την 11μέοα\/ τω\/ άppοc
bώνων, έψαίνετο οτι χ.ιχηστΎ1 αuτ'{Ι άντιπαθητιχ.ή · ίχ.τοτε άπεποι-
' θ \ ' . οι- θ� ' \ • ' , .  ' Υ, "Ι. η η ν:χ -την ενου � οcυτην ομω, την ψοραν, την ι1ι11τΥΙσε,. ΟU!Ι,ΠΑη-

ρώσαισα μόνον τόν ·στολισμόν τr,� Οι' ώραιοu πιλ�u έχ. ψιά.θvυ λεu• 
χ.ής χ.οcι ψι1οκ.ά).ως J'"fΥιpισμέrηι: έχ. χ.αλύι.ων p,,δων ΤΊ!ν μεσημ• 
bρίαν χνεχώρΥJσΣν οί μ�ν χ ,ορ., έφ.π11:οι, oc! δε δύο νεοcν,�.; {ντός 
ώ ' ~ _, ;.ξ . ' � • • ' � ., • ρ:χιας μικ.ρα; ν,μ'λ. ης συρομεν'Υ); υπa OJO 11,ιι.ρων tρΛανοιχ.wν ιτι-;;ων,
ό'Ο'r)γοuu..ένηι; ύπΟ τής Άντωαν&ττσ;;, εί; Ύ'}ν ό μ"τ,σt'tlp 't'""C τ°1)ν 
εΙχ.ε προσ ιέρει. 

Το Ροuοε,χωψ, 11 θ,ρινsη ιξοχ:}1 του τραr.εζίτο•j, η'! ο φρούριόν 
τι ρuθμου buζανηνου ώχ.υfωμένον Sια πuργισκ.ων, οιαχ.ειι.οσμΥΙμέvον 
ύπό iξωστων γεγλυ ιμέvων χ.χί χ.εzρι,σωμiνων, 1;ερικυϊλω,ΙJ.ινον ύ'ΙΙΙ'Ο 
όVpέω·ι κ.·hπων, ·h χ.χτοικια ΙΧV\'η ολως &ρχονηι.'Ι'\ εpερε τόν τύπον 
τc,\:ί πλοvτόυ χαί τής ψιλοχ.-ι'λίαις. 

Έ,φ 3ι11ρχον,ο δια τοϋ μα11.ροiί χ.αί ύπό !Lρy_χίων 8ρυων σχ.ιο:;
ζ,,μένου Οιαόpόι,ιο·u, "t'OU εί,: τό μtγαρον αγ.οντος, ·rι Άvτωχνέττιχ έψι
θύρiσε γελωσα : Ί�ί τι ώ_;χ!ον οί�οόό,ΙLημα, Β:ϊλιρία ! Νομιζω οτι· 
Οα ζ-rσ,,ς !ίδω πολύ χ.χλα χ.αi 5n �-οι, χ.όμηζ otv θα ήο•..ί,ο::το να 
σοί 'Πpοσq έρΊ) πλέον τοuτοu .. Ή Βαλερίο:; δίν άπεχ.ριθ-η τίποτε, τό 
Β� , .. , ζ ' ' \ • ) \ ' ' \ . � '\ ' , .. εμμα τη; 'Ι}-cενι εν OUJL τr,ν ε-;τα.υ ,ιν κ.α! τα π,ρ, ΙΧΙΗ'f)v

1 
α:ΛΛα

τό χ.ομψόν χα ι ),ε, >Η';ψ'· ίς σώμα του οίχ. 'Οεσπό �ου (t1ταμένο•, ιπι 
της τελευ =αίχ� β (θ.., Ηο; τ-�� χ.λίv,α.ι.ος, ο,,ως ύπa3ιχ_fj·� τοuς ξίvους 
τοu Υ uρiς νά τό ό_JΟλογησ�, ·η νεαρα χ.όμησσχ ίrrα.•,σε, οί,ι,,τ,(ρουσιλ 
τ�ν θυσi.αν τη� 1' πα�ουσία του Σαμr,υ·�λ χχτ(στη αu-τ'{! εύχαρί
στησις ΥΙ• ά•,ι:J.ενιν άvυπομόvω; δε. θα παρητεt-ο �όgχίως τοϋ 
μνηστηpο; της χ.δ1:ν ετι τ·,jς πpοσι,ιiριτο ?:L rησις tπωψελεστέρχ τιχύ-της, 



Ό Σαμου·ηλ ΙΧνiπτυξε 't""l)'I μοc'λλον ,γκάοοιον χ.α! &ξιαγοcπ'Ιi't"Ον 
1 

1 

C \'\ 1 ES:. f - l J \ f λ υποο',"f..Υ,ν. .,αιρετον γι;υμσ:, π,.pιπχτος Εις τουζ tηπου;, επτομε-
ρ·n, θι1α του μεγοcρου &πΟ::ντο; χ.αt του περιέργοι.ι μοvσείr ) έξ είκό
-.ων Κ"'I ΙΧΡΧ.,,,,ο,ή�:ων, 11., ό vεαν(αζ είχe προσlt'ορισθη Κ.(Χτά τα

�ι.χψορα ταξeiδtα του επρε-τι:ε να ,:τ:cύ; άπα.σχ.ολήσ�υν 't"(]V πpωiχν' 
, Ρ , • , θ ο· . , ,:. , ,:. , λ , 

μεrα μ,σημοριχν επρεπε να χ.α ιspω � ιις ε;ισρομην σ,α π otα?tCίU 
iτ,ί μεγσ:λ"'� τινός λίμνης, οιχψ·r,μ1.σ11,έ•,•1jς iπί -τ� ποιητr.ιι.� ώραιότητι 
των όχθων τ"f\ς. 

Μετα τό γευμα, ό γ·nραιό� ;ι.όμης χ.χι ό βχρωvος &:πεσ•.ίρθ·r,σαν 
' " - , ,:. . � ',_e ' , , , L, εις ε-ι των α:vοnρων, οπως Λι&Οωσ. τον καψs, καπνιcωσ,. τ-ι- σιγuιpχ 

,;ων χ.αί τε'λέσωσιν έν άνέσει ,·ηι χώ.,,ε.υσιν Oi, νεανίαι συνη'λθον εις 
, "θ ' �· . Β λ ' " λ "' ' ,._αραι..εψ.� ην αι ;υ1.,,ν, πzρ-:χτΊ'}ρησ::<σχ υε ·r, J'X εριχ εν κ εωοχ.υμ-

bαλον κα! τραπεζια π>fψΙJ μουσιαί)ν β.�λίων πιΧρα.:ϊλεσε τ'1ν Σα• 

�ου·η'λ 'Jα ,;,:{�"() "Vι. Μετα τίj: διαιtJινΟ?JΙ!Υ)' αύτ6ν χcίριτος άντα
"iΕ�.ρίθη ό νεΧ'Ιίχ� ;(ς τ·η ι {πιθυ,1.(αν της· ού3:iτ.οτε δ' iσω� τό �σμdt 
του ύπηρξε τόσι:, Ο.χυμ-i σιον, δ,cιπυρυν, έ!!.ψpαστικ.όν, ίδιότοο-n:ον: 
ή μελω�:α, &λ'λοτε ζω't1pά χ.χι θρt?ψ.hευτιχ:�, άλλοcΕ διστά:ζουσα 
χ.α:ι πλ-iψr,ς μελαγ;ιολ(ας, iφχίνετο !ΧΚ.ΟΑΟΙJθοϋσα: πιστως τά αίσθ-ί�
μα:τα: του χ.αλλιτέχνου. 

υοτι. 1ι τελευταία ◊όνησι, άπ�:σ�έσθΥ1, ψpεΨητιώόη χειροκ.ρο .. ·11-

ματα ήγipθ11�α:ν [χ. τε τοϋ χνδήcου Υ.ΙΧΙ τ'ης αίθΘύσης, μό,,η δε. ·h 
Βαλερία, ·nτις έτ;αχουμbοίiσα ί.π! του χ.λειόΟ}(.υι,bοc"λου, εΙχ..ν άκ-ύ
σει με,α μ;γά"λης συγιιινήσεως, δεν Jξεψριχσθη i.παι·,ετι1tόν τι· άλλ' 
οτε ό ΣΥμΟυ'Υ)λ ήτο,.μ-,σ9η ν' ccψήσ� τό χ.λ.ιδο,.ύμbαιλuν, άνύψωσιν 
• ' ' " ' · 

ι · ·'· (',' "Ο " ' θ' ' ,. αυ·�η τους οψ ιοιι.11,Qυς χ.α εψι 11υρισε',: 6. 1..ι, 01.ι επε υι.ι.ουΊ να σ�ς
άχ.ο•;σω χχ.όμη. μnψα :ε χ.χη '1,"ι ετι ))-'Ο τpαc:.ζ•της i.π-χv!Χ.ΙΧ• 
Θγ1ι;ι. τό Cιj,;τ.υραν β11έμιι,α του Fίσέ�υσεν l,ιτος των όψθα"λμών τ'�ς
Β ., λερlr.ι:ς Ετ:r. ή γλυ,.ε�z κ,.χί ·rι;cηρα αύτ:;,(j ιpωνη εμϊ}ψ. το μέσος του 
"Ε "' ' - Λ · ' � ' 3 θ ' ' ' · . ) .γc1-ρσ, εν η, ο υ  χ. ι 1%, οπ·,υ ο προ ο ε,� fJ,'Ι'tΊσηψ ε�.π,μπει χ.ατα
-τ·ης :X'/t'\lj1:'()U τr,ν ά.πελ11:ισίαν κχ! τlς έπ-ιπλήξεις του. 

Ή ,ιαρδία -:·�ς Β,.λορίrχςη?ζ'Χ':0 -π:;iλ),ουσα έπt1,όνω;· αι G\•yχ.ι
νητμ,αί ,χυtαι <i?ΙLΟν(αι c,τε 11,Ε,,ι πχυουσαι περ,. �ο:θως, ότε δί πλή

pεις πι,,ροc; θ),ιψεω�, έbάρυνον έπ' αύτη; ώς π(εσί� τι�· νευρ1χ.ό; 
, ' , t' .... 1 ' ,,,. ' ' ' ,�, , , τρομο� την συ\ε rοcρίl.ι,• · τΊJ · ι"γαιινετο οτι 1χυΊ"r,ν cην ιοιαν ψ,εμψον το. 

_. � 
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"4-δετε ι�, μέyrχς κ.σι'λλιτέχνη,, είπε,1 rχυτη, οcφοίί i.τi}εiωσι· 
ά'λλα όιrχτ! να έ>ιλtξητε αύτό τό μέρος ; 

'Ο ί:rχμου·/j'λ λα�ών τη" χεϊρχ τηζ την ·ί)σ;τiσθΥi, Ίδ�)ν δ' οτι 
lτρψι, εχ.uψε ι,υτσι ζωηρ-ότη, ο; χ.ιχί είπε: 

Σ, , r θ ") , , <t-, ' , • ,11- , υγγνωη μοι · ε,σ ε ο ,η (ι)χρσ:. ouo �γω ο ιοιος γιvωσχ.ω
τί με �9ησε νdι ψχ'λω c,.,\τόν τ·:ιν σl(.Ο rόν · ά.ργότερι,: 1 1dι έπrχνορθώσω 
τό σq OCAf1,(X μου. θά. έ:ι'λi.ξη -cε ύιι,εϊς Ο,'Η θελετι ν' οcκ.ούση,·ε 

'Λψοu κ.rχί όί'λλουι; έπrχίνους άπεκ.ομίσιχτο 6 Σ οψ,ου},λ έ �ρότειν !ν 
είς τ·nν συνrροφ(χν να μ,τα.gώ,ψ εί; την λlμ.νην. tΧ'λ'λ 1 αι:ύ,� τό 

Ι� �\ "\ , t \ �/ ) , ., σχεο,ον οεν Κ.ΙΧΛΟΥ1ρεσεν ει� � ους ουο γηρα ,εους α:ρχον"\'ας 
'Αγαπητοί ψιλοι, εΙπεν ό β.zοωνeις Μαυρίκιος, οσ<ι> έλΥ.υστικ.η 

χ.&-ι -� ή ποότχσις οιϋ,η, · νομ_(ζω 5τι άνοcπσ:uaί, τις όνιιροπολητιl(η 
' 1 • 

iπί τοίί άνδήρου τούτου, χατόπιν τοι-:r.υr·r,ι; θόpμότητο� τηι; ή:J.έρχς 
·�αι του χ,οπιώδους λr,υκ.ουλλείου γεύμχτοζ, lστο:ι πρ_οτψ.οτέρΘι · νο
μ!ζω ο' ώ,;αύτω; οτι έ-ι.ψροc�ω χ.αί την γνώμην τ::Jϊί ψίλο•ι ΈyC:)ν,

' ' • Κ , ' ·' 0- t \ , t' ι� ι , πρr.τεινων υμιv, υρια:ι μcυ, να ,πιχειρισ 'f1τε αυτο το τ.χι.,,ιο.ο-; υπο
την προστασίχv των μελλονύμψωv σαι;· δύνασθε μ17.λ,στοc νΙΧ ψαν•
τασθi�τ-ε οτι οϋ,ω πως όlι,;η.χίvετε ξ-,,;ί τηc ζωής ώ; χαί i.π! του
ύ3ατος · τουτο θ:3c -�,ε τόσφ 'ΠΟιf)ηχ.όν οσφ )(,!).! πρόσφ�ρον τ� πε.ρι
στιi:σε..

Ποcντοτι iτοψό'λοyο, ιlσα:ι, θείε Μαυρlκ.ιε, 31α ν�. 8ιχ.αιο'λο-
- ' • , τ "'"' , 'Δ , , "' ΥΙΙ� την οκ.νηοι:.ιν σου, ειπε γιΛω'1οc η ν cωχνεη·α:, μονον ΛΎ)σιι,ο-

νεί� ο η ϊvα συμ τι;ληρω9ij -� [μψαυις σ.:ϋ rη του i πί τηι; θαλάσσηζ πε-
ρι π�ίτου τη; ζω·ι\ς, [L7ς 'λείπει ή τρικυ,!.Ι lα. 

- Τίς ο13ε ; •ισωζ, ό ούρχvός, ϊνα δοκιμασθ� τό άμοιbαϊον
θιiρρο, μας, μrχς πίμψ� κχl την καταιγίόχ, ιί1;εν ή Βχλερlα Ύ1 ζl
στη ε°(νε τόσφ Π'Ιιγηρό: •.. f /J,vί έψοcνη όi Οτι ΚΙΧ\ UJ;OΠτoc νiψ·11 
� , 

ι ι , ί, •ιπεφαινΟΨtΌ εις τον ορι ,,ντοc,
= Τί τριί'λλα ! ό οl'ηm,,ό, είνι 1.α.θχρό�· οu3εν 
,\1' , , ' { "\ 0- ' το::ιγιοα · στrεuσωμ�-ι μονcν Ία r,:..}ιp;Λ'Ι'Ι ωμ�ν τ'1)ν ,. ' ' ' 'λ' 1 

,.,.αμπρα ω, την ψ.ν�ν •

προοιωνίζει j(,ΙJtc 

�;;σc·1· 9'3: y,_νι 

Ι�σ:� ·h ζωηρ� 'Α.Jτωσ;ν{ττα ηpπασG τό-ι πϊ:λον χ.cιι �ό άλ,ξή'λιο,ι 
τ•ι,ς, �'λαbε 'C'όν βp:.ιχίονχ τ�ϋ Ροοό λφ�:.ι Χ.((! κ.ατηλ9ε τρέχ_ O'Jlj!Χ τ& ς 

βαθμ(δι::� τa'.ί c::ν3ήρου. Ό Σσφ,ουη'λ -:-ού� -�κολο&θησε 11-ετα -ιης Βχ
λ;ρί,χς χ.αί ώ �,γ·rισε τ:Jυ; ξένΟ'Jζ τ�υ όtα των σ)(.ιιρων Δενaροψυτε1ω11 
"C'(;ίU aά.αουι; το•J μiχ_ρ, "ων όχθων τηι; λίμ\Ιηι;. 



Ι{i-:ωθεν λ1θίνη; κλίμχκ.ιι; ήγ:ι..υροgό'λουν περι -rά 8έκ.α σκ.ιχψ't1 
παντόι; σ (.ήu.χτο� κ.αι μεγέθοuι; κ.α(, με τοcξύ αύτων, μεγιχλ'fl dίκ.ατο; 
l"σ-.ολισμέν-f) 8ι' χνθι:,η κ.αι ταn-ή-.ωv, προηt'�tu.ασμέν'1) βεbαίω; όι� 
την l,.?\pο<Α-ήι. 'u 'Ρο�όiφοι; ίpριψε βλέμμχ ύποπ'tο� tr;! -.ων δύ, 
κωι;η).α:των τής άκ.σι-.ου 

- Άγατι;ητί μ'>t Σ ψ�uηλ, ί8�ύ έ τι;ιιυ.ΙΧσ(α ό'λtγοv τιμωσα τ·,,ν
i-.οιμόη1-.Q: σαι; Ό.ι.ο"λογω οτι δί, με πολυευyιχρισ-.ε� πιρι�ιιχbασιι; 
μι αύτα -.α όυΟ ύποtε!:.ι.ενα, καί έπειδη ό θει,ι; και ό πατηρ εσχο" 

' , . , • � , ' λLf' \ ,ι., • -.ην cpρονησιν να μεινωσιν οι,.ασε, προτεινω να �οωμεν -.α ο·)ο ε-
κ,τνα tλα ρρα άκάτια, -.α t,ωροϋντα l/(,οcστο·ι δύο έπιbάτας, ΚΙΧ\ να 
περιδιαbχσωμεν μι α.ύ ,α ε>ι.ασ-.οι; την σύντpοcpόν το:.ι. 

Το άληθiι; είνε οτι ό νίοι; κ.όμηι; όλίγον ένδιε-ρέριτο έ:ι.. τηι; όλί
γο•Jν ό χ.λ11οa:; συντροψίχι.: τ�ι; άδειcpήι; κ.α:ί του μέλλ:1ντοι; γο:μbρου 
τοu Έπιθύμε; νά εuρ�θf� κ.χτα μόναι; μι την 'Αντωανέ-:τοcν 

- Θχ εlμχι κ.ατεγοηn•ιμένοι; έκ. του τοιούτου σχεδιοu τηι; πι
ριδιιzbιχσεω;, &, κ.αί ·h κ.όμησσιz Βαιλερία τό έπεδοκiμα/:ε, άπε11.ρίθη ό 
νεα.νίαι; ά1λλ' ή νεαvιι; ούδό),ως ά:vτέστη εί, 't"OUτo · διεκ.ειτο είσέη 
ύπό τΥ,ν έπfιρεια1 '.'Ου cj: ψ.α-.ος του Σαμουήλ· οί περιπ.χθείι; τόνοι 
της φωνη, τοu έgόμbοuν ίτι εις -.ά. ώ rα τηι; καi lπεθύμει μίαν 
ώραν -;,σ�yου n ινSιοcl1.ξεωι;. 

'Ετοποθετήθησαν λοιrcόν τα 8ύο ζιύγ-ι:, ο! χα1Jα11ιίpοι lλ(X.go ι 
τά ι; κ.ώτι;ας χ.αί άπεμακ.ρύνθησοcν με την σuμψωνίοcν νά έπανευρεθώ• 
σιν είι; -.ό αύτό μέpοι; μετά όύο ι:')ρα,. 

Ό ΡοSό)ψος έστράιpη άριστfρ� οπωι; άχ.ο'λουθ11σ� τiιν οιθην · 
ό Σχμου-�'λ όιεuθύνθη πρ�ς τό μέσον της λίμνγ:ς, ΟΠΟΙJ εb'λεπον /ΜΙ..
�ι.pόθ.ν μιχ.pιzν τινα v·ησ,ν χ.ατά.σκ.ιον s.κ. SενSpων. Ή ετ',ρεtοc λίμνη 
iro ηpεμοι; χ.χ! λν(α ώ1εi 11.αθρέπτη,, ούδ' 0-άχιστος ζέφυρος 8ιε
τιχρασσs τ� κύματα.· ό 8ί Σ,ψου·�l, β,Jα�iω; χ.ωπ·11),ατων, δεν ·iι8ύ
νατο ν' ά:ποσπάα"(Ι τού; όφθ.:τ.λiJ.ουι; άπό r·ιjς yο't)τευτιιc.ης σuν-tρό'ρΟΙJ 
�τι�, ίν r·ί'\ 'λευχ.� 8ιαφοcνεt έcrO·iiτι οcύτή;, ;,.αί μι τη,,. μl) κ.pαν σ r;-ο
�οειδη κ.όμην •t"f-1�, ώ:1,οlαζc: την νερά.tSα της λίμν11� Ο.θοϋσ�γ εί� 
,rην !7','ιφοcνε\ctΥ να 1( ατοπτρισθή sίς ηi διαφανή ύ8ατα. 

(Ά;ι,ο.lου/Ι�ί.) 
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Άριθμος 8. Αύγουστος 1891 

ΝΕΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 
(( Κατά, τιί-,· τω}· 1ιεlιτcωr- είκόrα 

,,c;;,, .lόyω,· δέοr με;:(ι-ε,,,·, χα'ι ι-'ifς 
(ίuVCιJi'!(;ι;, ί(JV ι'ι}·θοι.:ς όpεψιίμ� ί"Ο(, 

ϊάι: ιίχιί,·ι-Ιαι: ε'χχ.ιί}·tιr "· 

---=========================:::::::::== 

ΓΙΕ Ρ l Ε Χ Ο l\1 ΕΝ Α 

Τοις φιλοπροόβοις ά•,αγ'ιώσταις. - •}:•περτuμ,-
6ιος άνα�οίνωσ ίς Περ ι τ,�ς με :-α 0ά,,ιχτc'ι ι.ατχστάc εω; τ-ij; 
φυχ.ή� χχi του πέραν του τχφου. - 3η Πραχτιχ�(iuμ6οu
λή. Θεpχτ:ιίχ της iγι.εψαλί ηόο ς (μ.Ιjνιγyίτιόοζ). - l\'I e:.τ,χ1,.όρ 

_ φωσtς γρα!..,_ς εlς νεάνιtα ώρα!'Χ'' χαι λαμπpοστολι
σμtνην �α:tα το 1866 .- '1-�να�οίνωσις έ� τοu άο• 
ράτοu �όσμοu. Διατί ό Θ);ς έπιτρέπει τό ό·ι·;ο-::::,Λ�ϊ:·ι iv τ� 
~ , ' ρ - '""' -. ' Γ.. , "'"' ' ) "•J χ.αι το σαρ:ι.οr)ορΗ·ι. - !!;πιστοΛη "αuΙ"Jτω•ιος πεpι 

Ιlνεuματισμοu.-Ί:�ντα�ι�.σΙΗ)ς ςρακηρώ•ι έπι μηνας, 
9 � Υ ..,. ' '� ,,l. ανεγερσι; αuτων, ��.ι ε-,ήγ.ι,σις τ{�U ψαι•ιομι;;.νt�u. 

--------------,-----

ΤΟlΣ Φlι\ΟΠΡΟ0101Σ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑ1Σ. 

Είς -κα\ ιfόνος έπίστευt: Jψο δω, εκαετίας εν Πιια'ίί,<f είς 
τα :rινεvματιστικα taιvό�ε\'Ll. ιίλλι:ι νυν Jτιο'τεύοvσιν είς 
αύτcι ύπερδωκόσιοι. Ιlαρόtι'ΛΟV cίrτοτέλεσι:ια .πρσσδοκι;>ν 
έν 'Ελλάδι, ι1ετέ6ην εις 'Λθiινας π/ρvσι t<)V χειμ�να. [1�ί
δον τιrόντι δτι το nνεf,t,ια rιίς έnοχ1ις ρέ.πει κα\ έv.εi nρός 

3ύ 
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τnν παραοοχ.η.ν τι1ς τοιαύτnς .. έ�ιση1-μης. Άλλ' έν δια. 
στfιματι δύο μόνον ιιnΥωv δ�v ή.δυνάμnv �εοα{ως οuτε να

εισχωρήσω εiς :πολt,οuς κύκλους, ούτε να προσελκύσ'ω δια 
τού λόγου τnν nροαοχ.ην πολλών τ&)ν προσ(eιλδ°)V όμογε
νων εiς τη. ν ιιελέ τ rιν α ίιτrις τ �ς :πνευ�ια τι νfις ζcιδώροv, 
η1ς 1\θικωτλαστιχ1ϊς έ.πισ'τ{ιμnς. Επειρ,1�nv τοϊΊ το10ύτου 
δια τnς δnμοσΊογραt<ας, δια 1:nς έκδόσεως το'ίi :περιοδι\ ού 
ό «Νέος llυθαγόρας » (lλλ' άτvχ.ως μετα. τ�'ιν iξ 'Αθr,νων 
dναχ.ώρnαίν μου ... οίιδε\ς άλλος σ'uνδρομnτ�ς ένεyρά�η· 
ο·ϋτω δε υvτε τα εξοδα της έ1<τυ:πώσ'εως τού :πrριοδ1.'Ι<οίι 
σ 1< ι ά ζ ον τα ι. ΈΥέ\ι rινα δΘεν '\ cι έ:πενέγκω d:πο τούδε 
μεταρρύθμισiν τt'\·α, δnως το :ττrριοδι1<cν δ11\ηθ� να δια
νύσ� το Ίτρωτον ετc.-ς, σvνάι-ια δε ναι οί σV\1 �ρομnτα\ ιιn
ζη1;ιιωθωσι. 

Τnν ε�,δοaιν τού :περιοδ11ωϋ ά:πε�άσ'ισα cίιχ\ χάρ�ν βιο
ποριστικού εργου .. το �ιοrιοι ιστ,κόν μου εργον εi\·ε άλλο ... 

Προτίθεμα� λο1:πον να εξαv.ολουθ1ίσω τnν εκδοσ�ν κα\ 
κατc'ι τα έ:πnμενιι ετn ύnο τους έξ-ϊις οροι-ς, αν κα\ ό:πόταν 
έπιτευχθuΗ1ιv. 

'iπ !' οι!zει εχ.ων d�' ένος, δη oi ι:ιεν rιολλο\ τι�ν είιηόρων 
άπανα1νονται αύτη. ν την διδασκο λia.v, ().Πως τα νοαοίιντα 
παιδία τοι.rς ίατρους v.cι\ τα φάρμακα, εις δe τούς {>λίγους 
τούτων, τοιrς έν ύ.περτέρc,ι διανοητι'\(i;ί κα\ ΜJιν, t� μοίρ� δια
ι ελοίίντι.ις' ... δέον να έ:πιοιίλλn ταί τις' \ α γίνεται φο&Η\• 
κος, χάριν τϊις άμοιοαίας άλλnλεyyύ-1ς, οπερ δι' έ bt t: ει ε 
λίαν ϊιχαρι κα\ δυι1ε.πίτεvκτον, άφ' έτέροu δε δτι οί φιλο
πρόοδη -και :περι τα κα λα tιλα ναγνωcιτ,η τvγχ,ά νοvσιν ι:)ς 
έ.π\ το πολu έν χ.ρn;,.ιατικ� <1τεν:-χωιιίςι, έ-1κέtθnv: 

1 'Έκαστον (eιιλλ1δ:ον να σύγr nται έv. δύο τvηογρα�ι-
1<.ών �. λλω Ί περιεχ.όντων ϋλ\ 1.ν ε νλοτnν, κυρίαν μόνον 
ϋλnν v:υί άνευ 11vΟωτοοιών 

ι ι., 

'2. ·Η έξ,.1ιι, <1vνδρομn νά έtωττωθι� ιiς δραχμας 2 t]2, 
άλλα προrτ λnρωτέας. 

3 'Η ει<δο_J,ς ν' άρχίσ�;ι cίμα ι�ς ό άgιθ �ιός των συν\>ο
μ nτ ·,ν άνέλθ,;ι εiς :rτεΗ ι·(οσίοvς. 
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Έγώ έξετέλεσα dπένΙJ.νη τοίι πλnσiον μοu τό κατά δύ
ναμιν 1<αθn'<ον· έναπό�<ειται είς τους ύπεοτέρωv αίσθr�!:J,ά-

, ι� , · , \ 1 λ' , t των ε��οροvμενοvς αναγνωσως να ι:πι τε, εσ uΟ'ι το εχv-
των: nτοι οχι μόνc;ν να lγγραψώσιν oi ίδιοι σvvδρομnτα\ 
έγκαίρως, άλλά πρ ό πάντων νά παρακ�vή,σωσιν 
εiς την έιγρα�nν vα\ αλλοvς τω.., ψίλων των, ϊ Vi], σvιι
πλnρωθ� ό ώς άνω άπαιτούμενος άριθμό =' 

rΠEPTrivIBIOΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

llεpt τη; μετα θάvα.τοv �-χτα.στάσεω; �α.ι το� 

ιr.έ.ραv το� τά1οu 

Διiι του rε�J)τέ,οου πrευμα τιστιχοv rρ!:τοδο και τΓις 
μέσα(ούοης Κ ας Chertier. 

'Α.γα7tη τ η  ψίλη, 

Ό 7t6θος το� 'l:X Jυγ:ι.Οt'1(1)'1'�J(1) μεθ' ίιμί;')'Ι χα.θίljτ.:ι.τ ΧΙ. ετι μiλλο-1 
ζωηp5ς, κα.θ;τt εις 't'Ί)'Ι ύ,,.ετf.ρ::ιν c·ψπχθεtα.'Ι �ψ:/λω τη -1 τχz Hf.?:J.'I ε�o

C)'I μοJ εχ της ι:; υ I χ. ύ-; ε ως (troιιble)(') ε1ς ·η·ι ε�χ.0·1 β)θ:Jθη μετχ 
τη·ι l:ι.-;ωμχι-ω-;(ν (Οχ·ι:χ,6,,) μ,υ. ΈπεΟύ,;.ου·ι ·1:χ Jχς ΠΞ?ϊ?χφω α.υτη•ι τη·ι 
ε:ι. το� εν1ip ι.ου β[ο:.ι είς το•ι 7.•1ευ μ::ιτtχ�•) με:,χο::ι:Jt'Ι" αλi.'?ι. θ:χ ο·πηΟι�> ; 

Tc πpα1μα. τοστc ου3' ή 'ί ιγα.-ιτ ω3εσ,f.�:.ι α-1θpωπ(·1η ψ::ιπ::ισ(:χ ού
'ιαταt ν� σ·Jλλάοτι · -::ως λοtΠC'Ι 'IX το π:.ιp::ιστήσω '{ψJ, Υ.α.:χ1'τ;(� χ,;,;τ:.ιλη-:,;τή; 

Καθ· ·η,1 στι1μην πpοΊεολή�η -1 ου3εμ(:.ιν ιοsα.,1 ε1χ.,-J το1 δ,τ: συνi.-
6:ι:ινi μοι· αJτp::ιπ�:.ιία. ,tς χνiμνη;:ς iνf.λ:ξ::·1 ε,,) τη Οt:Χ')Οί� μο υ όλ5.ϊληρcν 
σχεCb,J τC,, βϊ,,ι μο·J· ει��') στ�γ,JΛα(ω; &πλ')t�ς CcroJ; ήγ�Π{t)'J, είτχ α::�

ναpχώC,·φ χαι ου�ε-1 7tλέu') εδλεΠΟ'J, cυ3' f,1Ίσ.ν6;J.η·ι. 
Π5σο·ι 3:'fιp1.ε1::•1 αυτη ή κ:.ιτχJ,;α.1:; cε·ι 36-ια.μ:χt χ:χλ�); ν:ί. το πpoJ

a:c:φ:Jω, σι5τ: συγχέ.ε.τ:.ιt μετ:χ της επχχολ:υfJφ:ί.Ίη; σ υ γ χ. ύ σε ως, εξ 
η; CS'I απηλλάϊ'fι') 6λο,χψ:>; ε1μη Ί.ατχ την στ 1.γt1,η•ι, Υ.α.Ο' ην ·ή συμπ:J.-

(1) Σ. Μ. TronlJle χ:.ιλσ�1:ν οί Π'Ε'Jμ:χτολ�γc: τη·ι :ι.Ηχσ,;:.ιcr'.'Ι �ίς η·ι
ή ψ·Jχη πψέρ χεηι μετ.χ θά-1:χτc·ι, μη ο:.ιν::ιμi'J'fι νχ }.,,,ιο·r. σy; τχ ϊ..:.ιτ' αυ
την ί{,,;ι;( πεpl αυτη,, σuμο:.ιίνΟΨ�α ,  &,, απίθανε, κλπ. 
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θητικη πρ6σϊ.λ·φίς σας με εξήγαγε·J εξ αυτ·ης τ'ί;ς ,.αταστάσεως, ·ην cε1ι 
·rι�uνάμΥjν ν� εξηγήσω, Υ.αl ητ 1.ς :μcιάζεt ;:pbς τη'ι θΞσ\ν ε,.είνrιν, έν η
εύpfσy.εταί τι; εν τfι γfι, όπ6τε αfur:ν:ζετα: Ε"/. -τ:νcς βαρέcς UΠ'/Cυ, επελ
θ6ντc; Εκ ι1εγ,�·χης τι,,Ο; χσπώ�ειι)ς Υ.,αl έν τ;r;ι�) :i�;νι:)-J"'=<:).

03: πειpαΟω νd σ.:χς απει,.c·ι:σ�,> εν τ.ρώτc•.ς τι έστι G 6 γ χ υ σ ι ς. 
Κα�� τη•ι πρ&>τ'tjν (μετ1 Οάν:ι.:::cν) στ�γμη·ι ή α-τονία γ[νεταt πλf,

ρ·rις· ε!τα ,η•ι α,cν:αν 1.α6τ·φ έ,.λαμ6άνcμεν &>; σ·;,ιizε:αν τη; άρτι έγ
-ι.αταλειτ.ο.;έΨfίς γ'f;'['ΙC'J ζωfις. Ίο�λάz!στcν εi; έμs 01.Jτω σ:ηέSη· cε•j έπ(
στεucν έμαυτη·ι Οα'ΙCυσα•ι · ε.Sλετ:, 1) εμ).UΊΥj'/ ανερzο,J.Ξ'/Υj'/ τ�; βαΟμ(cα;, έχεΊ 
3που ό Οά·ια-:ο; με εtzε :ι.αταλά6ε: · είτα μετέ6:.ιινcν τ.αρ' &πασι·ι έ,.ϊ·ισ:ς, 
παρ' ct; εσ6zνσ.ζο·1· δλα cε τσ.':J-:α τ� εδλεπcν ασυ•ιάρτγ,τα <;>ς έν το1ς �νε(
ρc•;· έ:τ.ε:τα τέλος μετiδ:.ιινcν οϊι.α�ε, π·λήρης �αΟεiας Ολi·}εως, η', (C'Ι 
-ι;�uνάμγ,,, ,,� ε•ι·ιc·fισ<,>" ε,.:χΟήμην cλο,.):fιρcuς <:ψας ετ.ί τι•ιc; ε�ρα; ,.:Λ 
ϊι.λαιc·ι ·:ω.ρι�;, �λέτ.cυσχ -την :ι.λ:Sι·rιν μc·; ,.εΨf,•ι, εστι•ι cτε :ε -το σι�μά 
μc� έχτά�-Ιj'). Cτε: έπi,·rι1[;ζcν Π?�ζ α�τσ, τ)τε τ� �ά-ι.ρu:Χ (lCU Ε�tϊ.ί,.;.σ·ά
ζοντο· 0:'ΙΞ.λχ:J.6:J.•ιΟ'/ τ�; Υ.αΟ·r;μερι•,;; εργασία; μο'J, άλλα. τ6τε τσ 1C1.'I μο: 
έ7αί,,..ε�c �αρi.�οξ�ν, Υ .. α05τ� 5λc�, Εσ�Jς Εϊ:),�σ:αζο'ι, ε��['ΙG'iτ� μη β),έπcν
τέ; με 1 cυ�' ατ:ήr:ων ε1ς τ1; εpω:ήσεις μc•J' α.1 ϊ.αλα( μο·J ψίλαι Γpι-;c;ρ 
η-:;1.•ι ,.α.τατε�λψ.;.ι.έ•ιχι, zι,φ:; 'ΙΧ �ύ·ι:ψαι ν1 Ε.'Ι'ιοήσω τc·ι λ6Ί'C'Ι τγ;ς ,οι
α..:ι-τr;; Ολίψει�; τω·ι. Εί; τc μip:; -:'ι;; ε;,γα-:iας μου c.vptσϊ.o'I άλλο -;-:ρ5-
-:;ωτ:ο,ι �ιε·ι:p·;c':J,, Ξ )τι εγω σ·ηή�ω; επρατ:C'/' τcυ:ο μ, ε:ϊτε'Ιcχι:ψει λ(α·ι. 
Δ�ηρώ�(,)') C' i:J,:t;:Yj') ε,)�C�Ξ μ·fι-=�� τ:;,ρ��i,Cον εt; τρέ),),:ι.,J· Cι�7ι.επ:6μγ,ν 
ε•ι;c:ε (;)'JJ.'J't'(ι); μ·fι-;:ω; απέ'Ία·ιc·ι' 1.λλ' αμέ:;ι,>; ΙΖ7:SΊ.p:υο·ι μετ� ΨF(Ί.ης 

• Ρ ι ι.αμ.cχ·ιe,υ:;-α 
ύτ:; :;77.:;, 'I: i.1.-::·ι �� -;α -:i :). :,,. τ·Γj·1 α�.ι? ��: Ι� •:α'). τ: ϋ-:c 3 � ·'ιρ·ι.�-; ':,') ο� :'{ι) μiχp �ς 
c� pευ;;. i :: �ι,>·Γ;ρi; συ;.ι.τ:αr!εία.; €χ:cξ�/:ε•1 τ.αρ' ύ;J,ω'ι τ.pο-:;ηλΟέ μοι �.αl
με -;:ροσsiλϊ.U:ϊε ϊ.pc; ύμ.i;- μ' €:ρ i·ι·rι τ5τε, Ξτι α7;π•,ί:;Ο·φ μετχ την α·ιi
μΨφ:ν ψΟ/Ξ.pC� c·ιε:ρου. Ει�Ο'/ τα. q;:λιχα. χαpαχτ�p:στιχi σας, α'Ιέγνω•J 
ε·ι αυ-:ϊΙ;, ώ; ε,, β,ολ:<:>, τ·r;•ι -:;•.λtα'J ,.αl τ·r;·ι ·r,·ι yι;Qάνε-;Οε συμϊ.άθε(ΙΧ'/ 
9;; με· :ι.λλ1 μcl l-;:ά')η α�6-ιατο•ι 'Ι;t ει.�ψωΘί:J :ι.ατ' ε:,.s('Ι'(,'Ι "tΊj'I σηγμή•J. 

Κα,αλα;J.6χ•ιs:ε �� Ί.αλ<iJ; δτ.c:α ε�ε·. '/;( Τι χατ' ε,.S:ν·φ τη'Ι στιγ
μη·ι ·ή :ι.:ι.τi::.χ-;,; ':Οeί 7C'J€:-J,.ι,α-:5; ί),�:J. Δ ε•ι Οiί.ω 'ΙΥ. ϊ'πω Ξ-:ι fι:;-Οα•ι;μη•ι 
F.. :.τ:/:r;';,�-1 η Oi.J.�σ; -:� τ;.ι,;,ι:;·ι, χα.ηsτ� �tz'J') -�:η ϊ:���τe-�ι1,7.J0ή, ?'., ε��cJ; 
τ 1.'1�.; ;� .. 1.n;λ�α[α; ε�σϊ::-Ξ�ας· ·η:σ τ?Sτ=c·J τ�'J3: β�δ:l((ι)��ς τ�; άμψ�6�λ�ας μ.cυ. 

Πω; ·ι.χ 7.ψ:γpχψω Ξ:,τ( -::5τ:: ,;υ·ιέ6η μc: ! 
Κα":�),·�7(Jη ,J Ξ·-ι r:ρ<:>1:c�ς ύ�Ο τpc,J.εpi; σι-�νcχι.,)ρ[σ;, ��α),cγ�ζομiν-�, δ-_;ι 

Οχ ενεrαν:ζS:J.'(ι'Ι μ::τ' ο� πcλv ε·ιώr.:ον τcu Θεοu, ϊ·ια C�) λ6γ,ν τοu �(CU 



"' cεν 
μcl επrιλΟε•J έτέρ:ι. αrσΟ·φ�ς δμcία ϊ-pο; εχεί·J·φ ·ίj·) επl τr.ς γη; ο:1σθχϊ::
τ:ιί τ�ς, 3τε, iξερχ6μjΞ'Jο; έΥ .. τ�νο; μέpο:.>ς, )"{αν σ:ι..cτε�νcϋ, ΕνΟα Οtiμ Ξιν::,1 
επl πcλυν χp:-νcν, ε6p:σ·,ι.ετα� αϊ7'J"f); ε·ι:χΨ:t του !ι.1.":l'JOccλCJ')tO; fιλίου· 
αλλ' ή αl'σΟ·φίς μο'J αϋ-:-η ητο ετ: μαλλον O"?O�p1., ,.α06τt αϋτη επενεpγεt 
επι cuσί:ic; πcλυ ύ;:ερτέp::ις της ϋλης, εμ6i.πtο·;-1..ι το ;.νε;:;μα ε1ς· μέρος τ: 
τcu fωτ5c; τr,ς.

Έp. Δε•) δπ;ρzει λο�τ.ο•) νυξ ο�χ -c-σ χ•ιεσμ _; 
Ά-;,:. Σ ·έq;Οητ� λο:;:�ν 5τι ή ')�ξ �εν 6;:χpχει επl τΥις γης η ε•JtΥ.α 

της σχετt:ι.;;;ς αtτ�; Οiσ.:.ως r.p:ς τr,ν ι:pω,:ζοJσχ·ι έ;τία.ν· !ι.λλ' iϊ τίj'> cια
Gτ·fιμ1.τt 5περ αε[πcτε ΜναJΟε νχ -:τ;χρ::ιτηpητε o�oi7'cτ:: ύπ.χρχε\ ν�ξ. 

Αυτσ λοιπ�·ι το 91:;'}ς οια;;φ� το π•Jεσ;,,.α κ.:ιι -:,;αρέzε� α�τιρ τγ;ν ουσία·ι 
τωι νiων ου·ιiμεω·ι της ,.α:-α;τ.χ1�ι�; :-ο;. A� • .xl αί �υ•ιχμ:::ς �tαχέcνταt 
&ναλ6-

yως τ1); &;ία; --:η; ηο�, .. �; πρ-�;:οJ έ.ι.:χ�"t'C�. Τ6τε ή,Jv5·tj!J3. Ξτ� δ 
θ�C; Cέ,ι ΟΧ με Εϊ.ρ�,,� κ1l Ξ-:t αι χ?{σ::,.; τ.:.� κcιθ�)ρtσαν �ρ,·tjγ�υμi·ιιvς 
ν5μυ; άμ,():ολf,τους, lpcφ:,ι,�ζ,:J.i·ι:υ; :Βtακρ(τως έ1tl r:χ'Jτων. Μ:,.ρσν πp,; 
μιΥ.?C'Ι ε1θ:σ0εί'Jα εiς αυtο :ο 7(7>; ·rι?-υνήQ-rϊΙ ')Χ συ·ιέλQω. 'Απ� της σtιγ
ιλη; Ο' ε, .. ε:[,;•ΙJ; μ6vC'Ι ·�ρχtσα ν:t 1 .. α.Οσ�ι� τ� πiptξ r:ρi'(/�rlτJ.. Οϊα.. ελ:τ:),η
ξις ! cϊα. ει.σ:α1t; χαρiς ! 'Α�6•ιcιτο 1J ν; πψγpχ}ω, ·ι.χ έξε�;ι.c•ι[σω ταϋτα· 
κ.1.l cι' αυ:ω·, ετι τω·ι �φ·r,λ�τip(,)'I λέ;::ιu') cl·, 36ν.χμαι νi σας οι:)ΙJ(ι) η ι�έαν 

ά?:Jταμέ'J-φ τη� :χληΟ�(α;. 'Ίνα �·J·η;Οητε νχ τα εννc·ή1fιtΕ χατ' ελάχισtΟ'Ι 
πρ{πει ν,.χ μετα.χ�ψ'Jηι7>μ::•ι ϊ:Υ.ρα.6,):ήν :ιν.χ· �υ1χεpε; .� εν-JΟΥj1αι 3,τ•. :�·) 
Μ·ιατ . .:χί τις · ·ι' :χντ� λ-r,9Οη, εί,λ�ίψει :χ;ψcώ•ι δpω'Ι παp:ι!ολr;; τι•ισς. 

'Υπ0Qέ1α,;ε χ�ιπ,·,, 3:-: εzμε fαC') τ•.ν.χ τυψλ�·) ει. γε·ιετη; .:χ
χ(;'JΟ'Ιtα εν:οτε ν:.< τ(:) δμλt\:ε π::p! τω·ι ώ;χι:οτ·ή:ων, τ(;)'Ι λαμπρο"":ήt1u'Ι 

- �, , �ι ~ " \ "' ..., ' j,l ' ): , -.Ι (' χορηη; οp:ϊυ; τt•J,ς, ι·ια πηχστγϊ Ε'-ς τ·rι•J α·ισ.τοΛη-ι . η τ·r,ν ,,'J'J'.'Ι τοu 11 -

λ\ου. Ό;:6ταν ψ')ά1Ύμ ε1.1:.τ, Χ?.1 αυ:b τ� μεγ.:ϊλοΠ?Ξ:::-ε; θicιμ.J. ει.τJλί1-
σητε ε.•ιώτ.ιο•ι τί;.>•J χα:ε:DελγiJ.i.•Jω•ι ::?Οαλμ�)•J vα;, έ·ιιρ ό q;ίλο; 1ας �tcι:ε
λετ βεδυΟ�1μένο; ε·ι �αΟετ σι.6τε�, σχ; έ?ω:ώ, bποίου; τιν�; τ6:ε λ6γcJς 
Μ·,σ.vΟε ,,� με-:αχεtρtJΟη:ε ι•)J. ΕΠξ'/ερ"'(fιΟ''fjtε ωv:ε δ 9ίλο; 'ΙΧ 'J·Jμμε? 10y; 
τ':•ι ε·1Οου1�ασ;J.6·1 1cις η '1� 1J'JαtσΟα:ιΟ-n ελiχtσ-;C•) ϊ.�-, μi.p:; α.υτο1; 

"Α.•ι τ�) bμλή:ι·η-:ε πψl ��σ.1:-·rιμάrων Ο.χ ου·ι·Ψrι ν� ε·ι•ιcήηJ τ[ποτε, 
αυτος cστις ώ; σπ-τικ.b·ι cρ{ζον,α οε•ι εχε.t "fι τη•ι Gχέπ·φ, τη·ι χα)Λπ.ου1α.ν 
'tOUς �ψ()αλμο;ς το); "Η πω; 'Ι.Χ ε;εtΜΝ:σrι"":ε την αι..:Ί·ι.:χ τcυ ·f,λίο'J εiς 
αυτον, α?ΟU GUtOς cε•) ΟJ'Ιαταt ν:ι σχη_J.cιτισΥ) 1�έα•ι οu:-ε τω·, χpωμi,;ω•,, 
ουτε τοu ψωτσς μsτχ των λάμψa::ω•J αu:cυ ; 
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Παρ6μc:ό·ι τι συμ6αί·ιει χαι ει:; εμε η�η, αγαπητοl ψίλοι · αcυ•ιατω 
•ια σα; εξc!,.cνίσω τα &περ σ·ηαισΟάνομαt α1σ0ή:.ι.ατα· αλλ� Υ.αl C('/ ή�u
νάμην τcuτο� ·fιμεί:; οε'ι θα ησύνασθε- •ια -:ο i•ινcήσητε, ελλείψε•. ορων πα
ρα6cλη:;.

ΤΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΊΑΦΟΥ 

·Ή γη εί·ιε στα0μ6ς τ�:; μεηοcλη; ,.αταστά1εω:;, εί·ιε cι.αμο-ιη iξ(
λασμου, χλαυθμcu, αλλα cεν ε!-ιε μέρο:; 6"ερβαλλeι·Jσ·Γι; Ολίφε�ς, μέρc:; 
απcτρ6παιcν, ώ; εσψαλμένω:; θέλcυσι ·ια τc λέγωσ:. 

"Α•ιΕιρωποι� c'ϊ:!νε:; ,.ύ;:τε:ε ύ;:ο το 6iρος των Ολίψεω•ι, ψιλάσθε,ιοt, 
cϊτινες χλί-ιετε ;:ρο:; τη·ι ΊΥΊ'Ι, �υσzερω:; ε'ια-:-ενίζον-,ε:; ;;ρο; τC'/ χυα-ιcυν 
οvρανc•ι, &παντε:; Υ.έϊ.τη1Οε την ευ�α•,μονία·ι εν σπέ?μα.τ: 1 Αvτcς ό στε
•ιαγ;λcς, αυτο τc �ά,.ρJC'Ι, αυτο; : π6νc;, α�το το ι�εω�ε; εγχ.εψίσιcν το 
βα.σανίζόν ,"f)'I ψυχήν σας, εt·ιε το ν6μ1μα οι, ο� πληρι�νε-:ε αρρήτου:;, 
χρ6νψ τε χαι ποιότη-:ι, 3:-::ολαύσε\ς, αί,ινε:; εϊ,,ε 
πτ·f.σ�ω·ι πρc:; cvpα.'ιC:.ι:; ετι μ5.λλον α-,,.τ:·ιc65λcυ;. 

Ή ζωη εί-ιε απειpcς· 6π6τε ce. 7αίπται πεp�τcυμέΨfι, ο1:ι.τρω; έ-ι(
οτε, λυπr,�ω; iείτ.cτε, τcυτc γί-ιεη.ι ϊνα επJ.ναρ·/σrι α.Χλαχ.t/ϋ. 

Αυτο το αλλαχcυ θέλω •ια Gας ;;-ψγράψω. 
Et:; τ� με06ρια τcu επιγείc'J Υ.6σμ.cυ ύπiρχε: μόνή τις η•ι cε•ι ψω

τiζει πλέον 6 '('ΙωGτό:; μα:; ηλtc:; ,.αl ητt; λαμ6άνει μι1:ι.pυν-fιν τι•ια. αν

":tι.Uγ;:�α'J έκ τr;� ψω:Ο; τό1 '-ι\.��είρCJ. ,Ε, .. ετ �ιαμένcυ�t τ; α,,f)ρ<�πινα Π'ιε(J-
ματα 7:po:; ε;ιλασ,;,c;•ι ά:μαρτ;,μ:χ,ων, προ; 3:τ.c:ι.:fθαρσι·ι η προ:; ά:ϊ.λc(ιν 1τdθ- . 
με·ηιν. Έχετ λr,Gμον�1σι τα:; ματαία; ctαμάzα:;, τ1::; ·ιόσι,'>�εt:; ψιλο�ο
ς(α:;, τα χαμαίζ·r,λα G:η.,οiρό'Ιtα &τινα ώς ε.πl το πόλυ ησαν ή ό�σία τοσ 
βίιυ των· εχετ α-;,:ομανΟά,,e,:;σι τ� τη:; -y\:;, ί'•ια μάθωσι να ζήσωσtν ά:λ
λαχο(ι, Αί ι3έα: τpcϊtcπσιοσ•ι:αι cπ;:α'Ι μάλtστα το πνευμα έμψη_ο1ταt 
ύπο χαλώ,, πpjΟsσεων. "Α ,, ·r.γάπφέ τt:; το αγα0c•ι ε•ι , .. rι γfι ;,.αι παρέ
�λευ::ιεν cvχ η,τΟ'Ι παρ1: το ;,.αϊ.C'Ι, εργάζε-:α: cπω:; απο;:,ρ:·�η ά:τ.Q τη:; 
ψυχη:; τbJ την κα,.η'Ι ζ6μην· δ �ε τcιόστο:; π6θο:; αποδχί•ιει γ6·ιt;J.ο.; οι�

τb 'Άπει.ρον. 
;Αλλα ;,,αl α1 τω·ι Ε'/::ittψάτων �εή1ει:; GJ'ΙτΕλcυσt πολ':J προ:; αυτ� 

το ανcιπ6ψε·J:ι.τcν εργeιν. Οu�ε·ι μ,λυσμα ε1σ�6ει ε::; την μc•ιην των ε,.χε ... 
Υ.τω·ι τ�υ Θεου. Π6θο�, :ι.αλω; συναι:!Οα·ιθεl :; ;,.αl προ; τ•tj'I Θε6τητα ;νχ:τεθε::;, 
α;.αλs(ψεt. πολλ?χ. ά,.ι.αρτήματα, ε-:;τ'.'/ 3τε cε ;,.α: έγ,.λήματα. Ή ψuzη, έ-
λαr;ρu·ιΟετσα, α•ιέ?zεταt ύ;;ο ,η·ι c?·r,yiα,, αyγiλο·J τιν6:;, ε•ι ώ?ισ,.ι.iν71 στι
γμfι πρt-σερχομέ·ιο·J, �'ϊ':ω:; συλλέξr, τη,, �tάτ.υ?ον 7λ5γα, την ε;,. π;θων κα
τατψ.cμsνψ, Τ¾ ·ιέq:,η ήμ:ανcίγc·ηι' ψω; ο' εκθαμδcυν 3:•ιαλάμπει, Παντα-



χ6Οε,1 χαρά, ε1ρ·rινη, ή αι.τt'ΙCΜλο; εφψfι, ·ή απ6λαυ;tς τcσ , Α.πείρc:.ι. 
Θέχμα λαμτ.pC'Ι π:χρ(σ':αταt εi; -:c�; οq,1αλμcυ; -τη; ψυχ.ης· -:cπε1α. 

Οελ,.τt,.ά, ψωτt�όμε'ια ύπο ?Wτc; ·ή3έο;, μαγtΊ.01, a:εpχ.Οί),i'ΙΟ'J ε·ι εί�ει λεπ:-cσ 
αpώματc;· αί α1;(Jήσεt; 7α(,1cνται α·,-:cτελcσ;αt μίαν μό'Ι"Γ;'Ι αl'σύ·φt'Ι, βλt
ϊ.CUJα'Ι, α1;0ανcμi'Ιη'Ι, α�c6cυσα'Ι, &πτcμi'Ιη'Ι, απcλα6c:.ισα'Ι αppήtω'Ι ή!υ
παθε:ων. 

'Όμtλοt εuτυχ.ω'Ι ι:;;U'Ιέpχο·ι,αt παν:αzόΟε·ι εt; GταΘμc·ι 1�εώ�η, ενθα 
ουcφία αλλ·rι ά,ιάγ,.η ,.α():πχ:αt ετ.,.tσ-Οη:η η ·ή :ης :χγά;:rις χα\ της ή�ε(ας
λεt:ουpγίας τcυ Θεc::ί. 

Έ,.ετ Ί.α.:εργr Ιj,'Ι -:αι αί ατ.c;τολα1, πρcς επιτάχυ'ισ:ν της Οεία.ς βα
ut),ε�ας ε;, ' 3),uu :ο� Υ.6-7μοJ· ο�:ο:; cε εϊ,,ε δ fJ. C 'I α � � ί' .. ο ς 'J χ C π ο ;
9?:ς δ-1 τεi'ICUJt'I &λct cί αϊω'ιες. 'Ε,.ϊ{ G!JJΙ.έπ:0·1:αt οί ηpωε; του α
πείρο·;, απο·ιέμc'Ι,<Ξς έι.i;,;<ρ ο εργc·ι i-1αλαμ6:J.·1εt ·ι:ι επt:ελέ,;·rι• Έι.εΤ �-;
ζητcυ'Ι,αι αί επ\ τη; γη; επtτzλΞ�1φόμε·ιαt α•1α;J.cp7ώ;εtς· α·ιαμcp?&)(ί"Ξtς 
τ:Οέμε·ιαt πpόtεpG'I <Ξ,.ετ ι!ί.·ιω ε1ς ψη707οp:α-1, 'ί.'p\ν η π.::,cδλ1jΟ<�;t•1 ε'Ι(�ΠtC'/
των 'ΙC;,ι.ο1ετω·ι ε:ω ,.ά:ω. Οί ι.χ =ctι.Οt τΊj; γη; �ε-ι :XT:Cί),0'10)'/";,Xt εν τα.ϊ; 
εpγασ(χt; τω·ι, απε'Ια'ι:ία; βcrι''c:ί·ι=.χt, 'IOJ')ε:CJ'/:αt, (.ι;;νέο·ιται. Νομ(ζε: τι; 
ε3ω 5-:ι ,.α-:-έσ:η ,.ά;-:;zcς 13έας τ:'Ιb; ξ�φέ:c:.ι, ε·ι<� πpάγμα:t ·ή 13iα cχυτη 
τιρ ύτ.·rιγcpΞ61η α·ιωΟεν. 

'ϊψίσ:α:αt λο:πcν μ·rιχ.ά'Ιημi :ι (va et vient) λε:τc,:.ιργ,1·1 καl 
πηγαt·ιοε.ρχ6μ,'ΙC'Ι α:tα,.;;;ως με-:α;υ -:cCi 'Απείρ:υ ,.αί το1 γrι·t-ιο;· θ:ι γvω
vOfJ c� τουτο ,.αl ει.τψηΟ·n ετ.ί μiλλc·ι χαl μi.λλ:·ι χαΟό;ο•ι ε;.χτ.λο1rαt ή 
�ι�ασ,.αλία. 

'Η .. ' �� ~ ' � ) . ' ,..., ' ' Ο ' -· Ο ' επεΊ.:α-:;:ς __ της ,:,ι-;α,;,.α ,•,α; ταυ,·rις ;;p:./:,ιε.1.::ι.?Υ.Χ. η ε,, ,φ Ξιtρ
σχ.ε�ίιρ . �◄:�:υ;.είς cί μη παρψ.τ.ο3ίζο·ιτες τα6:·φ· ε�-:υz.έ-:;τερο•. οί ,;·ητε-
λοj•ιτες πρbς -:·η,ι ετ:i,.,α,;t'ι ._- ;ς οt3α,;ι..αλία;· ·ή ζωη τ·η; εί?fι·ιη; είνε ·η3η
ε;ηηαλι,;μένη α>:tο ε3ω ,.ά:ω. 

(Έχ της παpι,;ι•ιης ' 1 Le Spiritisme,, το1 'Ιcηίου i. ε.) 

3·rι ΙΙΡΑΚΤΙΚΗ ΣϊΜΒΟϊΛΗ 

·π εγχεψαλίτις,αποχαλουμένη συ·ιηθέ,;τΞpΟ'Ι παρ� -:οι; πχ:,;\ μη ΙJ ι γ
Υ ϊ τι ς, πρcέρχ.ε:αι εξ :)ξείας 7λογι�,;εως τι�-ι μ·φίγγων, �-r.λ τfις -:-ptπλης
μεμδρ:ίνης, της 7=Ξ.p�ϊ.'J1 .. ),c6:1ης τ�'Ι Ε y1 .. Ξ1α),�'Ι. Σ"Jμ0:x�'IO'Jj! Πο) .. ·· α! ε;t-



χ<,>-;,-f;,r., μ�τσ.i)Υ.λλοvτα� αυτσ.ι ε::; συλλογχ:; πύω Υ.αΟ�στ:;μ.έ•ιας μ·.κp:ι απc
σ,·ήματα. Αί μήvtγγε:; IJJ'('Ι.Cλλωνταt εν :στε πpc:; τοv ε (Ι.έψ :ιλcν, :.σ-:-ι; Υ.:ιι 
αU:Ο; Cυ'J�τb'J v� παρcυσtά(ϊrι ώ:j�j.τ(1)ς ϊzν·r; ψί,σγώ;Ξω;. 

Ή ν6σσ; π,:ρcυσ άζ;,ι cύc περι6:ου:; οιαχρ:τικά-; 1c·ι τ 1j ,, π ε p ί-
ο C C ') τ η:; C t Ξ γ έ ρ σε ω ς, Ίcv τ -η 'Ι π ε Ρ ί ό σ C'Ι τ ·7ϊ :; • Υ. σ. τ σ. π τ ώ--

'Η , 'ζ , ) , , .,. ~ -, ~ � ~ σ ε  ω ς. πpωτη χ.αp.11.τr,ρ� εται εχ ,ισ.·ι χvvΊjpω•ι πc·ιι,,ν τη; χεψχΛΥις, 
εκ c;ψο!pας Οε?μό-:Ύ(,C:; τσσ μετι:);.cυ, εξ αi.ίπν(α:;, vυγματώ:c;ς π5vο·; εί:; 

τ� βiθο:; τι:)'/ �7f}α.'λμι;)'Ι, βόμδc) τώ·ι ωτω•ι, p:-:c;;, π,:p):,.ΟλcυΟcυμέ•,όJ 
ύπο πυpετcσ, παρ:·ψpοσύνη:;, εμέτων, συσκοιλ�ότητ:;:;, χαl, εv:c:s, ύπο σπα..: 
\1':λ(�'/ 0 ή σευτέρα, ΕΧ ,,υσ:αλ/α:;, ε;:�6ρα,,%1εω:; τσσ ηηγμοσ, π.ιραλυσ:α:; 
των σ�Οαλμω'ι ,.αί τινων μυ&)'Ι, cυσ-ι.ο))α; πεpl την χατάποJt'Ι, -ι.ι:ψατός. 

Ή •,όσc:; α�τη εl·ιε λίαν σcδαpχ, δ :ε 1σ.τρο;_ cεv την θεpαπ-::ιεt 
σχε�c•ι πάντcτε. Κσ.'t"α τr,ν πpώ":Ίj'Ι r.ε_::ο:c•ι τη:; αvαϊ.τύξεώ:; τ-r,:;� ό μα
γ·ιη:ισμο:; ,.αλί:>; ε7αρμcζόμ:vc:;, cύ•ια-:αι ν:ι σιασώσΥϊ τχ 4 ]5 των ,,cσούv- .. 
των· κα:α τη-, 6 '.' αί πωαν6ηί:ε; ολtγο1τε6ουσt παρ,: πολυ, κ-χ06τι crυμ- . 
6α(νcυσι βλάδαι :::1:; τc•ι έγχέ9αλcν, καθιστά,J.εναι α,/ατcι σχε-:.cν πάνtο:ε. 
Καν cε Οεpαr.ευΘ·fι δ νc;ών, Υ.αθίσταται Gυ,,ήQως βλαξ, ,.ωψσ;, τυpλο;, 
επιληr..ιχ6; r; α'Ιίϊ.α'iΟς. 

Ή r.sρί1τασι:; ,.αωσ:αται λίαν cυ1χεpη ;, ,.α.θότι cεν cύvαταί -:ι:; να 
, .. , 0 . . , � , , � β θ 'ζ , ' 

μσ.γ·ιητιJ·r, τ.οι.υ. - Ξ-:cμεΊ επ: ,cυ μετωπcυ τα; χει,ρα;, υ ι ΟΊτs; c. υτας 
πολλάι.ι:; ε·,τc:; υ�ατc; ψυχpcσ r;, κατχ πpcτίμησιν, ΕΨ,Cς ϋ�ατc:; seι1ative, 

�' ,:Χρ�7:ερα') Επί τοϋ μΞ.:ι:)Π�'J 1 .. c.ιl το� σ�;�c� μέρσυς, πρCς Υ .. ατατwρά:Jνσ-�ν. 
ΦυJ·ήμ�.τ:J. ψυχρχ επl του μ:::η:>;:cυ· ατ.ο χαιρcυ ϊ; ,.αφcν εμ7υσή

σει:; Οερμα; ε?, άπά(ϊη; τη; επι7α·1εία; τcυ έγι.εψ::ίλου, 1c(ω:; ο; έπί τc� 
ιν(cυ ;ι.αl τc� αρ•.1-:εpcσ μέρcυ:;· l)asses λίαν βpασέα οι' αμ7cτέpω'Ι των. 
χειpϊ'ιJ•ι έ,. τι7),, Μο μερών τη; ,.εq;αλr;;, &?z.6με,,α ει. το1 μέσου τc1 μs� 
τ&>πcυ, ο�ερz.όμε•ια 3-:-:ι1Οεν τί:>,, ω:ι,J•ι χα: ,.ατερz.όμενα χατχ μηχc; των 
β?αχt6'Ι(ι)'/. 'Ε-π:Οέτcμν τη·, αρι;τεpΧ'Ι Sϊ-:t τοσ μsτ&)Πcυ, cια cε. τ�; οε
ξιi; επιτελο;μ:•ι p:ιsses λ(:1.·1 βpαcέα, μετα ελα9pi; μαλά;εω:; cιχ τσ�
d,.pcυ τοσ σcα-:ύλcυ, αpχόμ •,cι απο -:cυ t'i(Cυ χαl Υ.-χτεpχόμε'ΙC( μετα το 
μη,.ο; της σπc•,�υλιχη; στύί:η; μέz.ρ•. τcυ 1.-i:ω μέρcυ; τη; ocrq:ϊιc;. �υνά
μεΟα επ(ση; 'ΙΧ μαλ::ί11ωμε'Ι ελα:pρι-;'); cι,: τc; αχpcυ των σα,.Ί:jλων. Pnsses

εγι.άρ1ια επl του με:ώπcυ· passes επ•:-:ρcχά3-r,ν απο τr,ς Υ.::7αι.η:; πρc.;. 
-:ους π6�α;, ιπ�Ο; ε),Υ��'Jιν πρΟ; τi ά,1.ρα ;ι,.α1 πρΟ; &πα).)\α.) η,ι τη; χiψαι:η;. 

, �  _, , :... "" , ,ι �, ' � ' 

ι,, τ<�> με1φ των συνεcpιασεω·ι- αιτινε; σεον Ψ:ι. ω1ί μα,.pα� χαι 
επανειλημμέ'Ιαt-:έΟ'Ι ν:ι.. επ:θέτωμε•/ επ� -:η; ,.ε7αλη;, i,,; πέ·ιτε λεπ��, 
eπt�έματα ε; u�ατcς ελαψρώς seclati ve, ψυχpcu ;ι,αl κα:α Υ.6ρον μαγνη--
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τtσμένc.J χαl να τχ ::χ·ιταλλάσσωμ.εν εναλλ;ξ tια των μα:yνητων, επl τ�ς 
ί'.εψαλης μ.ε·ι προς ;ι.α:απpάUνJt'Ι, Ε'Πt τcυ στcμάχcυ cε χαl τί:)') εντοσΟ[ων 
-προς ctέ;·ερσt'Ι. Πcτα, τpcψας, Υ.λείσματα μc·ι 'ΙΊjτ�σμένα. 

Κατχ τη·ι οευτέ?CΧ'I -περ:ο:Ο'Ι τη; ::χσΟενε(ο-ς, αν uπiρz·n ::χ1..6μη ελ
πις, 'ΠFΕ'Πεt ν:ι οtεγε:ρωμεν ":0') ε-r-ι.ε9αλ:ν, ώ; ε':π:μέν η�η cι:ι τον στ6-
μαzc·ι χαl τα ε·ι:6σ�ια. Δε,, επιτελουμεν cε πλi.cν passes εγχd.ρσtα επι 
,cυ μετωπcυ, ::χλλ' ε-πιΟέ-:cι-,.ε'Ι τις χε.ϊpι:ι..; βε6ρεγμένας επl τη:; Υ.εψαλης, 
τη·ι με·ι cεξ,αν επ\ του μ:::1:�;πcυ χαί τcυ δεξ�c·:ί μέρους, :ην ο' αρtστερ:ι:ν 

επl τc� ι,ι[ο;; καl τc� αpιJτε?c1 μitc·..ι;. 'Εμψ�!Jή�Ξ!ς θεp:.ι�; εr' δ),.;,; της 
επιψα·ιε1ι:ι..ς του εγ:ι.εtάλω ,.αι ιο:ως ετ.l του μετι�πcυ ,.αl του cεξtου μέ
ρcυ;· })asses Cιεγε?τι1.α �tΧ τ·Ιj; Cε;tας χ�,.ρCς Επl της Υ.εψ::ϊλη; Υ.αl τcυ 
στcμάχου· passes έπ•.τpczd.�'fj'I αr.ο τη; ,.εfαλη; πρΌ; τc.υς π5�ας. 

:hι.ΙΕΤΑ:hl.ι::ΟΡΦΩΣΙΣ 

''Οτε ctέψoC'J εtς Πετρc/.ιτ.cλ·.,,, ε1χcrι αν;ιγpiψ�ι μετι:ι..ξυ των 1-rιμεtώ
σεών μου την έπcμένην ίσ,οp(σ.,, η·ι πtστi.�; σχς επ�στέλλω ε,.τc; τω'Ι �
νομά:ω'J, μη έϊ.�τρε;::;•JτW'Ι τc τc·.ουτc τι--:η ε,�:ιχψψομένω'Ι. 

.,.,,,,. 
. ... ϊ.έp�ξ (ή Υ .. Ν. τc γένος_ W.) +ι-

λι;ι.ιιχς ετϊΊη 60 επσ.σzεν α;::ο τ..cλλcυ. Τη; επ�σήμcυ tιχτp�χη;_ μη cυνηΟε!
σ·ης να Εϊ.tψέρy; Οεpαϊ.εl.αν ,'.'ΙJ., 6 α�ελψ6ς τη; ύπέθεσεν :τt α�τη ,.ιχτεί-

προ; την εν Π1.pt1ίc ς �1 Π•Jsυ:J.:χτισ:ι-ί.ην 'Εταφ(α,1 1
' πεp:1piψ:ι:ς την -ι.α.τά

στασιν της ::Χ;:.λψ?;; -:ου χαl ε,.ζητήσα; σ )μδο:Jλ·Ι;ν τtνχ. 'Έλα.σε,, απiντη;t'Ι 
στ: επρεπε 'Ι .Χ 6:ηγf,σ'"{ι τγ;ν ασΟ.:,,η εί; Ιlαpισίcυς, αλλ, επsι;η �εν η!ύ
·ιατc vα συ,J.μcρψω':� r:poς τcυ:c, έγραφε προ; το,, εν ΗετpcυπSλε•. π,,ε·;
μσ.τt·JτtΔν ι::;ύλλcγο'ι, cυ:t'ICς ημην μέλc;, ετ.:1υνάψσ.; την ει. Πcιp:σ:ι,)'I 
άπ5ψα•ισ('Ι, Έ-ι.τc; τώι τFομεpω'Ι ί'.σ.ι ει.τά-ι.τω'Ι ο�·Jνων σu'Ιέοα.ινε τη ΠJ.
σzcύσy. ,.ιχl �ω·ι5 με·J:;'ι τt εχ των 1τ.α.ν•.ωτ:χ:ω·ι, τΌ ψ1ιν6,J.εν:ν της μ ετ ιχ-

. μ ο ρ ψι:) σ ε  ω ς. Ό είp·η_J.έ'ιο; σ!;λλογο:, &πε7iν1;η α�σης, δτι επρ6χειτο 
περl '!, � Ί C "/, η ς, σ·JμtcυλεJ1ας τΟ'Ι κ. W, νχ μ.εταψέprι την ασθε,,η ε'ς 
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Πετρούπολιν. Οί ούο αcελtοl οιέμειναν εχεί τφ 
μηνας, Υ.αθ' ου; ή Κα Ν. α·ιεχουf('10·rι Ηα•ι πολυ 
πευθείσα κ.σ.l &πο την Υ.ατοχήν. 

1866 περl τους τρείς 
των Π?'ΙW'Ι της, θεpα-

Ά μpότερ�t cί &:ελψοl παρiστη1α'J. πcλ),άχtς ε�ς τα; σu'J;-,Οp ίας μα;, 
δ οε κ. w. μα; περ:έγpαψε το ψαιν6μ�νον τη; μεταίJ,Ο(ηώ1εω; ι�; έ;η;� 

,, Το 1865 ώ�ήγφα τη•ι αQελ:ρήν μου εις l\151χαν, χάρ:ν τη; ύ
γείας τη; : συχνάχις χατελαμ6ά'Ιετο ύπο 1λί γγcυ ,.αl pεμο χ1μοϋ χαl επι
πτε χατα των έπίπλων χαl Υ.ατ:χ ΎiJ;. "Οτε ποτε ε-::α'ιηλθον εχ τινος iY.
opo/ij;, ή ύπηpέτpια (νεα•, ις ο?ψιηή, η11 ή Κ. Ν. ηγά.πα πολυ) εισι:>ρ
μη1�ν εις το Qω;J.άτι6ν μο·) χλα\Ο'Jcrα ,.αί οιηγουμέΨfι ο,τι είχε συ;;,6η ε:ς 
την χυρίαν τη;, μετα τρ6μο"J χαl συγ,.ινήcrεως. 

"EO?O'I την α�ελ,ρ·fιν μc_υ χαηημέ,ιην ,.ατα Ύiί;, ψέ?:,υJαν ύποχά,..ι.ι
σον λεπτο6?α'Ι'tΟν, χ:αν ,.ομψ6ν, πεπο:Υ.ιλμέ·ιΟ'/ ο�α ;ι.;:,,,τ·rιμάτων ,.αι περι
Υ.ΟJμούμενον έχ τριχάπτων, αυτην οε 1.ην ιοiαν μετα6ε6λημέ·ιη•ι εις νεά-· 
νιοα ώραίαν, ϊπως την εϊχcν γνωρί.σε: Υ,ατα τη'ι νε6:ητά της· εlχε λευ-
1.6τητα i,.λάμπουσα•ι, ω;..ι.ους και β_Jσ.χίο•;ας ώ?χίους Υ.αl παχcυλcύς, στη
θος νε,ά,ιtcο;, στρcγγύλο·ι χαl cιαψαιν6μενο·ι έ,. τcϋ έ•ιcς μέpcυ;, χα06τι 
τb ύπο,.άμισο·ι εlχ� οιολισΟή1ει έΥ. το� ώμου, χ6μηv λιτην και α•ιεπ:λ-ή
πτως μελάγχρουν έψ�.ί,ιετο ο' αυτη αυτη εν έι.στά1ε•., Οα·.ιμάζουσα έαυ1ην 
έΨ�� ς τοu &πiναντι αυτη; τοίχου· παpε,ήρφα Υ.αλω; αυτας τας αλλοΥ..6-
τ,υς λεπτομερείας και οι:χ των ο(6π,ρων μου ετ:. Ή όπτα1ία ηρ;α.το ϊτα 
ε;αψανιζόμένΊϊ, εί�ον σε την α�ελψήν μ�υ καθημένην χατα γης π::χντοτε, 
αλλ' ώ; την εiχο,, α7ή1ει προ της έξ6�ου μου, οη λ. γpαϊαv έρp'Jτt�ωμιt
vη·,, ψέpcυ;αν λεπον μ�crΟ?ΟύJτανcν και έπαvωψ6ριοv εκ. πpα:ϊ.'ΙΟ'J βϊλού
οου Υ.O 1μ6ωμέ'νΟ'J μέχρις α·ιω· τη•ι ελα6οv εχ της χμρος χαl τηv ά-ιήγεt
ρον. Τη·ι ήpώτφα cέ τ6τε α:ν ε�χεν ύποχάμισα κsvτημέvα Υ.αl έ;,. ;:pιχά
πτQJ' απήντη:;εv δτι απο πολλωv έ:ων οεν ε!χε πλέον τοιαϋτ�. Ή ύπη?έ
τρια cιηγήθη, οτι ή Κ. Ν. χαταληψΟεί,;α ύπο παραζάλης Υ.ατέπεJε καl 
εχi1ησε κατα γης 1.αl οτι προ:1επά0φε ν.α την ανεγεip?J, αλλσ. τpομάξασα 
έι.l τγ) lπι=-λΘούση μεταμορψώ1εt εσπ�υ1ε να με εlΟοποιήσ14." 

Έpωτηθεί-1ης ,ι.αl της Κ. Ν. περ1 αυτοu του ψαινομένc,.υ, μας είπεν: 
Εfχcν Υ.αταληψθη ύπ� παρ).ζχλη;· έvΟυμcuμαι μόνον αμυcpως πως, οτι πα
ρετήpΟU'/ έrαυτην έ•ιτος Υ.αΟρέπτου νεαραν ώς αλλοτε. ητο ώcrει ονειρον· 
μετα την &ψύπνισίν μcυ ο�τω το είχον θεωρήσει λίαv έσψαλμένω�. 

'Ο &�ελψο; και ή α�ελψη εγκατέλιπον 1η-f Πετpούπολιν αψου μας 
ηυχαρί1τγ,σαν cιά τε την εχ τη; v61ου ατ.αλλαϊην χαι τα; αcελψ�κ�� πε
ριθάλψsις μας._ 



Ταυτα ανείίρον μεταξυ τω·ι σ·rιμε�ώσεών ι,ι.ου χα� τχ θέτω ε�ς τ�•Ι 
οϊiθε1ίν σας. Κ6μ'fις Η. STECKI 

( Έκ iης παpισιrης 'Επιθεωp,ήσεωr. τωγ ψυχο.lοy�κωr 
σποv&ω}· του Ίουrίου έ. Η.)

Σ. Ν. Π. Καl εν Σμ6ρηJ ·πχρετ'tjpήθη παρ6μοιο·ι ψαιν6μενσν μετα
μορψώσεως περl ":Υ)'Ι tο(αν Ξποχή•ι, χ�θ' α επιστέλλει δ συγγραψευς Ε. R.

de Giustiniani. 

-----� 

ΑΝΑΚΟ]ΝΩΣΙΣ ΕΚ ror AOPATOr ΚΟΣΜΟr 

&tα.τι ό Θεός έπιτρiπει -co βειvοπ'Χθειν 
χχι σιχρχο6ορεtν. 

ΕΤς των βαθ�ως καταθλι66ντων τC\' σ,.επτιΥ.ον νόμον της q:/ισεω� 
ε!νε 6 της cεινοπαθείσς. Διατί δ θεcς ν; επιτρέπτι να uπόψέρωσι τχ -:ι:λά
σματά τcυ ; Είνε λc;πον ,.αl τουτο τάξις ,.α.l αγαθ6της ; 

'Όσcν αψbp� ·ήμας τcυς ανθρώπους, fιμεt� συνάμεθα. νχ IJtΥ.ήσωμs·ι 
την cεινcπάΟεια') cια της iσίας μας θελησεως· 6 αγριcς, ,.αίτtι περισ-ι.υ
θιζ6μενο;, ουο' έπl �τιγμη•ι οια,.6τ.τει το πο'λε:J,lΚ?'Ι τcυ �σμα· οί χριστtα.
νοl μάρτυρες ι;�τω ,.αΧως εγ:νωσκον ν' αποχωρ:ζωσι τη·ι ψυχη·ι &1tb τbυ 
σώματός τtuν (οι6τι ή ψυχη ίιποψέρει), ωστε, καίτοι τω,ι οημίων επιεα.λ
λ.6ντων αυτοις τα; τpομεpωτέρας των βασάνων, α.υτb! :,υ�ετ:bσως αιπέ6αλ.-
λcν το μειοία.μα απο -:ων χειλέω,, των. 'Όσο11 ομως αψcρ� είς τα ζωα, 
τα δποία. αλλ·rιλοτ·ρt�γtιντα.t, Ο� ζ·rιτή1ωμε•1 τη'ι &πάντησιν ε1ς έτέρα.'ι άπc-

Υ.:ίλυ'-)ιιν γε'Ιομέ•ιη'ι παρά τ',νο; Π ν ε 6 μ α τ  ό ς πρ-ος τον Λ. οε-Τcυρέrλ, 
αξιωματ:,.cν του ναυτι-ι.οίί, αναγεγρχμμέ•ιην εν τφ β\6λί� ίιπο τον τίτλο,, 
,,La religion fusionienne·�. ;Ιοου cε απ5J°-:tασμά τι : 

Έσέη1εν ·ή ελε·;θερία ν' ανα.πτ6σσητα.\ ολίγbν χα.τ'ολίγο•ι ε•ι τφ Gν";'ι 
τφ Υ.αλουμέν� ν' απολαύη αυτης Υ.αl να καθίσταται το Ο'Ι οημιόύpγημα 
τι;u ιοίtιυ έα.υτcυ του. Το6:cυ �,,εχα. c Θεος εγνω 'ί·ια ό α,ιθρωπος απάρ
ξητα\ απο τη; ελαχίστης χα.τασ:-ά1εως. "Α.ν ό Θεος ηθελε σώσει είς το•ι 
&•1θρι11πον, γ,ατα. την ΠΛ7.J:ν του, το ψω;, τη11 Ο"Οi':αν, την cιγαπη'Ι χαl την 
ελευθερ(α", δ &,,Ορωπι;ς θα ητο α.υτο; ό 0�6;. Πλά·ιη το πιστεύειν δτι δ 
Θεος ή�6•ιατο να cημ.�ουργή1rι 0•1 νοημο·, 1.αl σοψον χ.ωρlς αuτο το ον να 
μά�η τγ;•ι α);�Gειαν cια τη; π ε ί p α ς. Πλά"η τc πι 1τε6ειν δτι ο�•ιαταί 

' ' · .! 
' ' θ θ ~ ' ' ' "!ι, 

' ' ' τις ν αγαπησrι, χωρ�ς 'Ι7. συ ν α ι σ α. ν η αυτος c ι�ιος την αγαπην, 
Πλά·ιη το λέγει•ι δτι οώναταί τις ν:χ η sλε6θερος, δ�αν έ•ιεpγ?J οια της 



r. α ρ ο ρ μ ·fι � ε ω ς του α.λλου. "Ι,,α ό α."Θρωπος �ι.έπτητα: σέο,, νχ οη
μιο':Jpγ-f,σr, αυτος δ r�io; τη 1

1 σΥ�έψι,, -:ου· ί'να. συλλογ(ζητα�, οέον 'Ια cια
πλάσ·r, το λογι,.6'1 το':J· ί'Ια &γαπ�, cέον ,,α :ιχπλάη1 την αγάπη,, του·
ινα η ελε60εpο;, cέc" "χ τ.λά1:ι την ελευθεpfα,, του. Ό α.'Ιθpωπcς όψε(λει
,,1 σ ηι.ρα,ήσ r, έαυτον εν τ'f) ϊνώσr•., α:r.:ψχ6μ.ε,�ος α-;-:Ό του. ασ•;νει�ήτου,
να ι;υγ1.ρcτήσr, έαU'tC'/ εν τψ ψω":l :χπαpχ6μενος απ'-, τr,ς σ ι.οwι;' '/Χ συγ
χροτγ,σ-r, έαυτc,, εν τ� άληθε[if, cιεpχ6με'/Ος cια της πλάνης; ε'/ τγj -:χγά
ΠΊj, Υ.ατεpχ6μενος ε1. τη; α�ιαψcρ(ας, εν τ?J 1σz-�ϊ ,.αl ελε':Jθεp(if, Υ.αταp
χ6με•ιcς εκ της α:':Jνα.μ[ας Y.ixl τcϋ -π1.θηματt1.6.

Πως c' δλα ταuτα ! Ό α.νΟpωπος αρχεται τω;ντ� απc τγ;ς α:υ,,αμ(ας 
χαl τcu πα0ημ.%τιχc_ϋ ε•ι τ<� ο ρ υ ;ι. τ �- όργανίζετ.:ιι ύ.-.ο ·τη•ι �tε6θυνσιν 
της Προνc!ας εν τ� ψ υ τι χ �- χτiται &νεπαισθ·fιτω; τη·ι ΟU'Ιαμ·.ν της 
αυθορμγ,του Υ.ινήσεως ,.αl τοu α1σ0ήματcς, cτα.ν '(Ξ'iνα:ωΛ ζ ω ο ν· ε1τα σε

σ θ ή ματ ο ς τ η ς  σ υ ν  τ Υί ρ ή σ ε ω ς, της α•ιάϊχ'fίς του τρώγείν και τοu 
αναπ1ράγεσ0α·, πλάσσει έα:;τ� βαθμ:fj�Ο') Υ.α.i εν τ� ψωτl, την σοq,:αν, την' 
αγάΠ'fί'Ι, τ·ην ισχ6ν, την ελε.;θερία'Ι. 'Αλλ' ί'να α:ψιχθfι ε1ς αuτο -:Ό άπο
τέλεηΑ.α. ητο επχ•ιαγ:ι.ες να σιατριξ-r, δ α•ιθρωπο; δλην ,η,ι ζωϊχη•ι Cί!:.ψί,,, 
την ώσεl χοiνην τυγχχ,ιcυσαν, ε•ι γj χα.τεpγd.ζεηι χα.l οι' η; τελεσtοη
γείtαι ε-, αυτ� Υ) ι;ύνθεσtς. "Ε1.αστον εf�ο; ε�έ·φε να προετcψ.ά:η) αJτψ 
τcν ψ6ρ-:.'Ι του ενσtίχτΟ'J τΟJ. ΤΌ ενστιι.το·, των ζι�ων εοέ·φε λοιπ'bν να 
Τι κατα 1φcϊ:,•ιτα λ6γcν, οι6τι OU'/. η·ι αλλως γε•ιέσ�αι ε•ι μέσψ ζωη; 
ε1πcφμένης έχ σ"Jμψορων · α·ιε"J της πpοοcευταότητος του ζι�ο:;, το ενστι
,.τον θα ετύγχανε πcλλάκ•.; -προ11.6πτcν, τα cε ον-:-α. cεν θα η�6ναντο να 
ζή1ωσιν. 'Αλλ' αυτη ή πρScσcς οε•ι πρcέρχετα.ι ει. Θεcu · προέρχεται εξ 
αυτοϋ τcϋ 1σίο:; Ο'Ι't'Ος· εiνε α�τη εργcν τcυ, cη,.ι.tο�ργr.μ:χ τcυ, μέρc; τι 

.. έχuτοϋ δπεp έπιπρο1θέτει δ fοιο; -προς ο,τι ό Θεος τ(� -παρέχει, ;,.αl c-r.εp 
σχηματίζει π p ο σ ω π ι ,. ό τ η  τ ά τ ι ν α ζ ω ϊ,. η ,, tι α ν θ ρ ω -π ί 'i η ν 
απέναντι τ η ς θ ε ί α ς  π pο σ ωπt,.6τ η τ ο ς. Τα μέσα. cε οι' ων τc Όν 
i1tιτελεί την οιάπλασίν του εfνε α.ί q:,-;1t,.αl ανάγχαι : ·ή cύνα.μ�ς τcϋ α.:..,. 
σθάνε1Οα.ι y.α.l ·ή α•ιάγ,.η τcϋ ο(ατηρείcrΟαι. Δια τη; CU'ιάμεω: τcϋ α11Οά
νε1Οα.ι το Όν ο�ατ.t-Jτcϋται εν τfί ζωfι, ε:νε έπι3ε-ι.τιuν ·ήcυπ.χθείας καl 
οει·ιοπα0είας. Δια τοu α113ήματος της cιατηpήσεω; προσχολλiται μ�ν προ; 
την υπαρ;ιν σ.υνiλΥ.C'i την οιατηρcϋ1αν χ:χl &ναπt6σσcυσαν αυτΌ ή�υπά
θεtα•ι, απο:ι.ρc6ει οε τη'Ι χα.τα.σφέψουσα.'/ αυτο cεtνοπiθειαν. Δια τηζ 
ανάγχης τοu πίνει,,, τρώγε ,ι χαl &να.παράγεσ3αι, π.χp:ορμαται οιηνε,.ω; 
7tpo; τη·ι ε;cο6ν τοv έχ της απα.θε!α_ς, ε•ι γj θα εδυθίζετο α•ιευ αυτη; της 
&νάγχης. Μεt' ου πολu αρχίζει να οια.χpίηJ το Υ.αλΌν και τΌ Υ.α1.6ν, να
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πρcτψ.� τc εν τcυ έτiρcυ. Θiλcν cε να cιατηpr,θ� οιαc,,.έπτεται τον -:τρcς 
τ6:-c τρ6-r.cν, r.pc 'Πά,Jτιι:ν bτ.6τα.'J ·ή ζωη ο�ατελfι E'J Υ.tν%νι:'• 

Τα α t τ t α �τt'JΧ ')'.tνcυσt -:ά οντα να πρcψυλάττωνταt της ')'.ατα
α ί' τι α, 

ζc'J!X -:ο α:τ.cχcψi11αt εν ";(� αρχtχ� αύτω·J ε•Jστί1.τι� 'ί'.αl εξανΙΧ"(Ι.άζcντα 
7.pcς τc ο ι α r. λ ά a Ί ε ι 'J α υ τ ·α έ α. υ τα εν τιy αυθcρμήτ�. Μεταξυ 
αί.ιtω'J τι�'J α.1τ(ι,.'J συγ�ατα.λέγΞταt χαl ·ή ανiyι.η, εν YJ ευpηνται τα οιά
ψcρα. EtC'fί, τcυ αλληλcτ?ώγε1Οα.t. "Α νευ αυτης τη; ::χνάγχης τα ζωα., μη

εχcντσ.' τί 'Jα ψc6r;θω1t'J εχ 9υσtχcυ θα.,Jάτcυ, C�sl'ΙCς cυ�φ(α'J ιcέα'J εzcυjι, 
�E'J θα πρcσεπάΊcυ'J 'J): -r.ρcψυλάττωνται. Οα οtέμενC'/ ε·J αχινφί� E'J τ4) 

αυτων εϋpισχΕ'I ευχεpως 
Οά επετέλcυ'J cυοφfαν 

' ~ ' Ξν τιρ τpωγειν, 
χαl ατ.c�Ψήτι.εt'J 

μεν i:ι. τι;iν cέ, cεοτ.6ζε: ε 1!' άπi1·rι:; τγ;ς ζιϊ'ιΎ.r;ς c-ε•pας ή μεγίστη αί.Jτη
των αντ�ζηλt(�)'J. 'Όλα τ� εt�η c9Ξ{λc'Jj\ 'ΙΧ ε9ευρ[σχωσ-ι μέσα, Μλcυς, 

' ' �, ...., Ρ ι \ , ' �' r, , , ' J τα με'ι �πως Υ.ατα.ι.α.μcα,Η,'σt τη'J λε:α'Ι των, τα cε c-πως απcψε·Jγωσι να 
)• Ι' Ι • ' ' ' Δ, ·, ~ ~ , • ' ., σ J ,Ι,αμcανι,)νtαt ;ι.αι ΨJ. Υ.α:ατρωγωντ::ιι. • t αυ-:cυ :cυ τρcπcυ τc μεν εν-

σ,ι,.τcν ::χ·Jα;_:ύ11εταt χα.ι μετα.δάλλε:αt είς νcr;μc,;-:ινην, τά cε ατcμα με
τα.6ι6άζcυσtν ε ς τc γέ'ι ημi :ων εν τfι α:,ιαπαρηω/fι την τελειcτ.cίφιν 

τcυ ε'ιστ(·ι.τc�. Όπ5:-αν cε το ζι-;')cν α9tχΟfι βα.θμη3c·ι εiς το 'ί'.α.ταΥ.6pυ9cν 
της σεφχς τcυ, 6τ.)ταν χχ:αστγj ανθρωπcς, ,,_):rιρcνομεΊ τ6τε εξ άr.i1ης 
τη; 'ί'.Χ,Ζ?γασ!α; τ<�'J C'J,(t)'J, ων τυγzά.νε'. ·ή 1'J'Ι0εΊt;. 

Ουτω τχ τ.ρi-rματ:ι., &r.�p cί μ·η ε'Ι'ΙCcσ-ιτ:.ς τα μυ,σ,·ήpια των προ
ν ctα'ί'.(�)'Ι 'J:μων Οει,ψc:�σ γ:;:•Jιχως 1;); χ α.  χ 6 ν τι, α! ψυ,;ιχαl ανάγχαι, 
τ'JγzάνC'JJ:ν rσα ίσα τα α::τ:α :cσ χ α  λ ο σ� κσ.Οc σ,.c;:c1,J-:α. ":'fj'I �ιά:tλα-
1','J 5-ιτc; τtνcς 'JC'fιμC•Jc; χα.l 
π�ρ��:ipω τΎj; -:zΊ���6τγj:�;. 

το μη 

,, Αλλως τε, i p ' ης 5 0Ξcς επλασε τ"tjν ζωη•J, ε�ει 'IΧ πλά.σr, 
ι�1:;αύτ(_._); τCν 0�'Jα:cν, cί. 11!'.J t=-:..1 �πc[cυ, τώ,J Q,1τu)ν ΎΖ'J'Ju)μiνιuν ά![TC"c·τs

' ' ο 1 , "" ' ..., ..... ' ..., .... ' 'ί'.αι μη ν·φ ι.:ντιι)'J, ·rι ε-r.•-rα·ιεtα τ-ι;ς γης, τc βαΟcς τω'Ι θαλασσων και 
τχ 7.ε�[α. τΊΊς ατμcηχίp7.; 03; ε-;,::):t;pCj'JiC μετ' c� τ..cλ� χα.l θ� ελεtΤ.c.'1 
·ή Οέσ�ς ct� -;:i.ν α.λλc νέcν τ:λάσμα. "Αν cε·, ύ,.ΊΊρχι:.ν τχ σηι.cψαγα εί�r,
!'J(/. 'ί'.α.Οαρίζω'Jt την ΎΥι'Ι, τ� υ�σ.τα χαl τcν ::χέρα απc τχ πτι,'>μα.τα τω'Ι
ζι�ων ατινα aιφεΥ.ι�ς Ον"ή'J1.cυσ: τ.α.νταzο�, cυaε•;.ίι:χ αμ:pιccλ(α cτt ή σηφtς
τω'J Οχ επέψεpεν ολiΟρtα ατ.cτελέ-Jματα.· μετ' cυ πcλΊ ·ή ατμcσψα.Ίρα θ'
ατ.έδαtνεν Ε'Ιτελω; αΥ.ατc:χητcς. ΆναγΥ.αία αρα ή uπαρξi; των ζωοψάγων
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&τι,ια ι:;ί9ε &:ληθη Υ.ο:μητ·fιptα ψορήτcί ε'Ιθα τα σώμχτα 7ω,, θΨφ¼6νtων, 
ζώων συλλέγονται χαl uπ οάλλονται ε!ς τ�ν μετασχηματι1μ6,ι των, 

Οϋτω; ό Θεcς οιευκολϊι•ιει s1ς τη•ι c/ηίαν το1 -rr.λανήτcυ τ�ν Μνχ .. 
μ�ν τοϋ τ.αpάγειν τrιν ποωλία'Ι τω'Ι ειcων Υ.α1 τι�-, προσώπων εν &:πpόσ-

� , , θ ~ ' (\ - , ,,,_ , ' , ~ - ) , � , -· οιοριστιρ αρt μ<ρ, ω·1εt τα ει.,rι προς την εαυτων τε ,εtο'ίtΟiησΝ οtα της 
οιεγέρ;εως του iνστ(y.του, εξαναγy.άζεt το ζωον να οιαπλάηi αuτο έαυτ6, 
1 ,�, , . , ;, , '\.. , ' , , ~ , ~ , θ τr(Ι ωια'Ι ατομ:κ?τητα, αγει αυτο ει; --:·φ ε•ι εαυτφ Υ.ατεpγασιαΊ τη; α·ι pω-

πίνη; πρ�σωπικ6τητο;, πραγματοποιsτ τb α 1t ε ι p ον i ν τ ψ π ε π ε ρ α
σ μ έ ν � μετα θαυμασίας τάξεως και παρzχέί &ί; τη•, παγΥ.67μtΟ'/ πλάσιν 
απασα11 τη" θαυμασίαν &:νάπτυςί•ι τη;, 

'ΑFό�ειξι; !τέρα οτι το &:λλ·rιλοδρώσ:ι.ειν των ζι�ων τυγχάνsι άγιχ
θον Υ.α1 οχι χα1.ον εί'Ιε το δτt τα &: 'ίt ο ρ Ρ ο ψ η τ ι Υ. α 1.αl τα &: π ο p
ρ ο ψ ο ύ μ ε ν  α ο.ντα λειτcυργοσσι σχετικ.ω; τα μi::ν προ; τα οέ, ώ; iρ-
γα7τήρ:α χημ:ας, κ.ατα το μα.λλeιν η ηtτΟ'J εντελη, ενθα το Υ.ατώτερον 
μεταδάλλεταt κ.αl α•ιέρχ ται ε1; θέ7t'J α:'Ιωτέραν. 05τω το ψυτtΥ.ον &:πcρ
ρcψ� Υ.αl α'Ιυψοί το ορυΥ.τ6·,· το ζωο'Ι Υ.αταναλίσκε•. Υ.αl &:νυφοί το ψυ't"tΥ.ό'Ι' 
6 &νθpω7tο; Υ.αταναλίσΥ.εl κ.αl &:11υ·.J;οί εν έαυτψ δλα τα Ο'Ιtα του Υ.όσμου 
του. Ε!νε ή μεγάλη αλzημεία, σ:ι.οπου1α τη,, ε" Θεq> μεταμ6ρψωσtν παν
τος πράγματο;. 

Όπ6τε ο' εν(οτ(:. συμδαίνzι κ.ατι:>τερ6" τι o'J ν1 ;,.αταναλίσκ.η ανώ
τ::ρ6ν τt ο·,, τοuτο crυμ6:ι:ί•,ε: κατ' εξαίpεσι'Ι Υ.α1 παρχ την τάξιν· οε•ι θα 
σ )•ιέοαινε οέ πο,ε τc1:ο, α•ι δ α·,Ορωπο; Qε'Ι εμάzετο χα()' έ.:ιυτοσ. l{αθ' 
ί)·ι α·ι ·f;μέρα-ι οί ά·,θρωπcι έ·ιω0ι7>;ι•ι 
τ6τε τ� ζι:)α τη; γη; θα crέδω•,ται 
έκ.άστου, ώ; ει; Υ.υp'ου;. 

S'J μι� ;,.αί τf) αtΗ'Ω αγάπ·rι, 
χαι vπα:ι.O(H,)Jt'J εtς 'tO'J λ6γο·ι 

δλα 

Μένει το ζήτ·rιμα τη; δ%"η; τω" ο·ιτ-ων, &τ-ι,ια γ:νο•ιταt βορα τω11 
σαρχοpάγω,,. Άλλ' απαντα τα Ο11τα οε·ι Υ.έχτη·ιταt το11 αυτο•ι του αισθητι:
Υ.QU βαθμ6ν· ή ο.ί'σ�·φι; παρ' αιηοί; βα(νεl ελαττουμένη βχθ, η:ον &:·ιαλό
γω; του βαθμου της εν τη χλ•μαy,ι των ο·ιτω·ι &:νυψώ1εω;. Έχτο; το�
το!J, αμα ι:); t?ΊJ το α·ιίη_υρc•ι o·i, οτt οε·ι uπάρχε•. πλέον πιθα116τ-ης •ια

εχ:ρύγΊJ απο τ� ισχυρ6τερο•ι, καταλαμδά-,ετ-αt ύπο εί'?ους τtνο; παραλυ
σίας, κ.:ιθt7tώ1η; αuto &:να:,θηtΟ'Ι χαι απ.χλλαττ-0·;1η; �uτο ει. τω·, ϊ:61,ω•ι. 
Σ!Jχνά;ι.ις οε μiλtστα, το Υ.α:α·ιαλιΊΥ.?με1ΙΟ'J Ο'Ι μαγ•ητίζεταt. Έν τέλεt, 
�Υ. χαχ.οu τt'ΙΟ; λίαν 7μtχρου, παράγεταt χα)bι τ ι απε(ρω; μέγα. 

Rene CAΙLLIE 

(Έκ. του 1tαρισ:νοu ,,L' Etoile�' τοσ Ίcυλί-:.υ ε. ε.) 
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Δrο ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ τοr ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 

Περί -τ:ηi βc.βασ�αλtα.i "CΟϋ Πνεuματr.σμοϋ 

1,Holιnbury, Dorking, 8 Άπpιλ(ω 1877 

1,Κύp!ε.- Ου?ε'ι βλέπω το απcτρέπον τcν Χριστιανc,ι του ε·ιζητεΤν 
τ'tj') εξε?εύν-φιν τη; πp1γματι:ι.6τητcς το) 1t'/εJματιη.ου. Έι;cειΜJ αQU')(X-

_, , , (/ ,. 'λ , ' , ζ, 1.cJμεν -ι:ι. γνωρ.σωμε·ι απχ,ιτα, οψει ομεν νχ γινωσι.ωμεν ν;1. περισρι ω-
μεΟα ε1ς το χ:J.λλ(τερο'Ι καl ι�ψΩ,ιμώτεpον. "Αν ·ή βiσις του Χρισ,;ια'Μμο1 
ψαίνεται την σήμερο·ι τ6α-ι� πολυ κλον:ζcμέ.νη, οqιεΟ-ομεν νχ ζητωμεν τα
πεινως τγ;ν εξέλεγξιν αυτής της βάσεως, κ.:ι(τοι αλλως τε πεπεισμέ•ιος ω'Ι 
:τι ·ή βχσ i.ς του χ.ριστιανtσμου ε:νε λίαν στεpεχ καl 3τι ·rι ·ιέ.α αϋτ·ΙJ σι�α
σ ι.αλ(α cεν ε!νa: άλλο τι η ψυτον νεωστl αναψ:.ιε·1 εν τι:) θε(ι:> κήπι{> -ι.αl 
πρcωpι'1μi,10·1 νχ ανl)(σn 'Όλως ύμ.iτερος \V. Ε. G Iadstone." 

. ,;Λcν�ίνον, 26 'Ο ,.�11.1δρίο·J 187 8 

,,Κύριε, Marli.ley, d Horshaιn, 

,, 'Αποaοι.ιμάζω κ.αCολοΥ.ληρ(α,ι την άλη')η η 1tροσποιητη·1 7tψψρ:S
ΨΙJσιν μεθ' η; πολλοl ύπο�έχ.οντα•. τ1 πνευ;J,ατιστι:ι.χ ψαιν6μενα. Ή αυθεν
-ίχ αυτι7)•1 ·ι;apαιι:>Οη πλέc•ι καl cε·ι μένει αλλc η ·ή z;ήγ-φις αυτι7)11 καθ' 
3σcν τουλάz:σtC') μ:χς εϊ·ιε το τcιοuτο ου·ιατ6•ι. Αί πολλ1.l αΙJχολ!αι μου 
�i•ι μοι έτ:ιτpΞΠΟ'J'J ')Χ έ?εUΨ,j:rω κχτ1 βάθο; α�το τc ζ·ήτημ.α. ΔtατΩ,ω 
λωϊb'Ι Ξ'Ι. ίι.α•ιcτ.c:οJμs•J·n επιψυλiξει, c��;λως ψσtούμs•ιcς μη -� πλi.,,η 

ύπερτερ·ήΙJ·n η ·ή !ι.λ·ήΟεια βλiψΊJ. W. Ε . Gladstone"

('Ε;ι. της λο•ιQι·ιε(cυ ,,Spiri tualist·· .) 

ΤΑΦΗ ΦΑΚΗΡΩΝ rπο ΤΗΝ ΓΗΝ 
ΕΠΙ ΠΟΛΛΟϊΣ ΜΗΝΑΣ 

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ Α ΥΤΩΝ ΚΑΙ t�ΗΓΗΣ[Σ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

Γ•ιωΤtCI') Ετι ό c6;ι.τωp Τά•ηερ πρώτος έπεφχματίσθη ε•ι Ευρώπη 
τη·ι τε,7αραχcνθήμερ-:•1 νφτεία,ι (ην εν τέλει cί 1ατpοl ·rινα.γ-ι.ά1J8φ1.'ι με•ι 
ν' αναγνωF!1ω1ι,1 ώ; r.ραγματικην χωρlς να cυνηθωσιν 3μως ε1σέη ν1 ε\J
ρωΙJι τον λ5γcν) Υ.αί δτ� μετέδtι πρcπέpυΙJι ν ε�ς Ά1ίαν ϊ·1rι. εκ . .ι.&θΊJ χαl 
τον τρ5πcν τοJ ν1 θάπτεται ύπ� τη•ι γην έπl πολλχ; έδ 3ομ.χ3 χς α•ιευ πq� 
τοJ, τροq�η; κχl άiρος καl ν' &νεγε[ρηται είτα δγιής. 



480 

κρ(νcμεν Υ.αλ,ν ν� γνωρίσωμε'/ τοϊ; α·ιαγνώσταtς κχl αί.λσ. 
σεως γεγcν6τα, Υ.α�·ως Υ.αί ΊΥj'/ εςήγησ:ν ΊΟJ yαtνομέ•ιc:1, 

, χοt•ιωσεις τω,; 
Ό Μ

' , αορχτων. 
Gregor 

Sikhs'' τα έ;η; : 

' , α•ιαγρα7εt εν τι� 
, , σ-υγyραμμ:χτ\ τ�.J ,. hτcp(α .των 

"Ην Φεδpωάριc•ι τcϋ 1837 ψαΥ:fιρη; -:ις 111; εϊ. Λχχ5ρης οtετε�
νετο οτι ·r,%·ιατο ν:ι: ε•ιτα9tα1θη 'επl μαΥ.pc·ι χρ6•ιc·ι, Υ.iχλεtηJ.έ•ιcς ε•ιτο; 

;ι.χl ποτοϋ. Ό Ρc:1νζητ 
λε;6μ.ε•ια τcϋ ψχΥ:ήpη συγ,ατετtθη ε•ι τέλει ν:ι: εξελέ-yξ·r, α�τcς ό r�tc; τον 
ϊ.εtραματtσμ6ν. 'ΕτtΟη λctπc·ι ό 9χ,:fιr-'tί; ε·ι"7ο; ξυλ(νο·; Υ.tδωτ(οu, τεΟiντο; 
καl τcύ:cυ ύτ.ο -την γη•ι· τc κ•.δώτtcν ϊ'.χε Ούραν ϊ'./.Εt'JΟετσα•ι ct:ι: Υ.λε(
θρου· το ύτ.6γ:tc•ι, E'I φ ετtΟ·rι, εγi·ιετο ε•;,;c; c(y_(α; κϊt 7.ε?�S?p•άχ�η· ή 
Ούρα CΞ. τη; ctχία; ε, .. )-.εtσ-Οη ι.:)11�τιtJς ��;,: χ)-.s(rρc:;. "J◄:ξιι)Ο�ν τη; 0�1 .. ία; 
ητο. τετχ.cς ύ�ψ�'Ι r,�,;:νο; 't'Yj'I Ού?Χ'/ ετcίχ:.σα·ι cι:χ πλiv�ων i'.),� αργίλου. 
Τiλο; cε εξωΟε•ι τcϋ τ.ερtτεtχίσμ:χ:ο; τc6:cυ ε:έ��rι- χω1:<,):ιtα, ε:; τp6ϊ.c'ι 
ωστε ουcεlς ·r,�ύνατc •ι:ι: πλφtάcr:ι ε1; -:α; c1,.ο�cμα; ταύτα;. Έτ.;. τε-:ϊ1α
ρά,.cντα ·ήμερcνύχ:tα cιετηρ-fιθ'rι αυ,τ·rιρcτ,iτη επtτήpη:;t;· μετ:ι: το τέλc; 
τη; πpcθεσμ(α; τα6 :η; .., Μαχ.αpα.ζαχ. ;:α.pα,.cλcυ�cύμε'ΙCζ ύπc τcυ εyγC'/CU 

;ι.αl Βά�ε χαl εμcυ αυ,cϋ πpcέδrι ε;ς τr,ν εχτα;;,η·ι -:ου ψχ,.Ύjpcυ. 
,,' Απέσυpο'ι τ�ς πλ(•ι0cυς ,.α.l ,η-ι ·,Δσ·π:φ τr,ς ϊ:pι�τr;ς θ·;p:χ;, 

9α.,:ήp-ης περι:ε:υλιγμέ-ιcς �:� λε'J-ι.cυ 
μετα ΊW'Ι χ.ειpω·ι ,.,χ)_ βp:χχι6'J(ι)'/ ε;:l 

την 

....., - , 

τω-ι /,χ·,·(,)'/(ι)'/. 

μcυ· ε,''·r,,.αν ε�τ:χ εr:t της ΧC?υψη; τf,ς ,ηαί5j; (Έ:pμr;·ι ζύ;;:η·ι ε; αττα.ς·_ 
α7fιρεσα·ι ,.ατ6πt'Ι τb επ(-;::ωμχ, τc ,.ί.εί.c,, τι:)'/ Ε'/:Χ :&)'/ ρω';(;) ων τC'J cι' 
cu ενε7ύ:;·φ.χν �υ'fατά· rι•ιέ.ωξJ.'1 με:� ταϋτα. τc τ:-6;;.α. επ:χ·ιέf'ψC'Ι Ί'f)'/ 
έπl τοϋ cυpχνίσι.cυ σ:ερpω; εστ·rι_:ιγμένr,·ι γλ<,)σσχ•ι ε�; τη·i θέ:;ι•ι της, 
αλείΦα·ιτε; αυτr;•ι (�); κχl τ:ι: χείλη με !ι.·ια.λΞ,λυμi•ιc·ι βc•;::.ιpC'/. 

,, ΚαΟ' :λη-ι α.υτη•ι τr;'ι πρiξ:'Ι cε'; �r,�υΛ/,·φ 'ΙΧ α!σ()�.'10<� c��' ελά- -
χίσητν crψύξιν τcu σpυγ,J.CU τcυ ψαΥ.ήpου, χ:χίτcι τrι; Οερμ;ι_ρα.σ:α.ς του crώ-

μα-:ο;. οια:ελε,;σ ; ει; α•ι�>τεpο•ι βαΟμ.c·ι σzετι,.ω; πρ:ς τ� ύγιε; σωμ� 

("F" , ),τ.εται συΊsχ.εtα. 



Άρ�θμος 9. Αύγουστος 1891. 

<8> ΔΟ:ΜΙΝΟΥ 

-���-���-���.,..._,,...,,,...� 
<�Κατά τ·f)ν τW·, μελιττών εlχbνσ. τών λόγων δέον μετΕ.χειν χα\ τ'ης 
pυδων�αι; τοϋ tf.vθoν; Ορεψάμϊ-Jος τάς άκάνf:ίαζ έχκλίνει,)). 

( �Ιi.yας Βασιλε,ος ). 

11 11 

11 

ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝbι 

• Ενταφ,ασμός φα1tηpων έrι:ι μηναι.ς, ιiνέγφσ,ς αuτων 1(αι 
iξήyησ,ς τοu φα,νοtJ.ένοu. - Πνευματ,σται έν Λον,8ίνφ. -Ορα-
1("CL1(ός rι:νευματ,σμός -' Εrι:,στολη τοu 'Α1(α8ημαι"1tau Σαρ8οu. 
-nονηp&ς 6.να-τ:ροφης άι;ο,:ιλέσμ,,.,τα.-Τό rι:νεuμα των Εεpέων 
άναψοριχω; τη; προ: τον λα.ον διοασχα.λiας TW\I. -Τι �ηλοuσ,ν α.Ε 
τέσσαpες της rης ήλ,1(ια, των 'U:λλήνων 1tαι 'Ρωμαιων.· -
'Ερμηνεία ΚαββαλLσ"CL1tΤ, ού, της rρα.ψης ψριχσεων ψαινομένων 
γελοίων.-Τό τραιςεt;6.1tL χρησμο�οτοuν χατσ. τον ο'. αίωνα μ. Χ.
Πpόσ1tλησ,ς εις μονομαχίαν .... έπ,στήμονL1tήν του κcι.θηγ·ητου 
C h i a i a Ε J' c ο 1 e πp?ς τον χαθηγητήν Λονβρόt;ον. 

ΤΑΦΗ ΦΑΧΗΡΩΝ ΥΠ� ΤΗΝ rHN 
ΕΠΙ ΙΙΟΔΔ.0 Υ-Σ :Μ::Η:Ν ΑΣ 

ΑΝΕΓΕΡΣJ Σ ΑΥΤΩΝ κΑr ΕΞΗΓΗΣΓΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

( Συνέχεια· ί'δε προηγούι.ι.ενον ψύλλον ). 

cc'ΕΈέτει'ΙCΙν τιiζ Κ.Ψ()fΙ.<Χ� χαί τούς βραzίονά:ς του, άνισ·ήχ.ωσα•ι τά 
βλέφιχριχ· ίΧ'Ιίτριψαν έκε'ίνα, ·r\λειψαν �έ ταϋτα 8ι' όλίγου βι:ιυτύρου. 
Ί-Ι χ.όρη τοv όφθάλιι.οv έψαίνετο τε&ολωμένη ώσεί -πτώιι.α:τος. Ό ψα
χήρ·nς ·r\ρξατο �ειχνύων σ-rψεί_α ζωτ,ς· ο σψuγιι.bς έγέvετο αίσθαvη-· 

31 
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χ.ός, ·� Jέ οcν�ψ.αλeις θερμοκρασία ·r,ρξοcτο κcι.ταπi-πτοuσα ταχέως. 
Προσιπάθησε κατ' άρχάς, άλλ' ιίς ιι.άτην, νά όμι),·ί.σ·ι;1· έπpόφερεν 
ιίτα όλίγοcς λiξιις, άΗά δ'ιi ψωv'r,ς μόλις άκοuψέvης. Μετά τινα 
λε-πτά ώμ!λ,ι πλέο-,· οcνεγνώρισε τού,; τ.αρεστώ:τας καί οcπιτοcθη προς 
τόv Μ«χαρ::ιζάχ οστις άπέvαντι αύτοu χαθεζόμενος πιριειρyιχζετο τάς 
χι ν-f,σιις του ... 

«Αύτός ο 'ίδ'ιος 'Ροuνζητ έ'θεσεν είς τόν τράχηλο,� τοϋ φαχ-ί�peιu 
πλοuσίαν χ.ρuσην ιiλuσιv .. . 

ccΕίνδ ά,%νατον -ιά έξ·ι,y·r,θ'� τό θαυμάσιο'/ α•;τό φαινόμενοΨ δ'ιά 
των άρχων της φυσιολογίας· άλλ' έπίσ·r;ς άδ'ύνατον τυγχοcνει τό νά 
ίννοήσ·ι;1 τις τίνι;,: μέσα νά /l·•τεχ ειρίσθη ο φαχ ·�ρ·11ς προς έπιτυχ ία ν του 
σχοποϋ το•J, καθότι οχι μόνον -�pν-Αθ·11 οτι -ίiψατο τροφ-ϊiς τινος ·r. 
ποτοϋ, άλ λά διϊσχ. uρf.σθ·11 fΙ,άλιστα οτι ειχ ε διακόψει πασαν χνα
πνευστιχ·λν λειτουργίαν κιχτΙΧ το τεσσαρQικονθ·ί.ιι-ερον αύτό δ'ιοcσ'tημα, 
οι.ι.οιάζων ώς πρός τοϋτο πρός -:ό παιδ'ίον πρlv της γενν-ί.σεώς του)). 

Πειραται εiτα ο συγγραφεύς νά έξ·ηγήσ11 φυσιολογιχi;°)ς τό _έκπλη -
χ.τιχόν τοϋτο φαινόμε-ιον· οcλλ' έ-πειδ'•ή κα:ί τότε αί ιρuσιολογικαl γνt:)-

) 

σιις δ¾ν -i\ρκοuν πρός τ•ήν τούτου λύιην, προστρέχει ιίς τό σι;ν-ηθες χαί ,ι 
ι!ίπονον των έσπερίων σοφών έπιχείρ·11μα ώς πρός τά άχατάληπτ.:χ. 
«ύτο'ίς ψuχ οφuσιολογικοc θαυμάσια των Άσιανωv-οπως καί ο ήμέ-
τερος ίατρός Σ. Άποσ-.ολίδ·Ι)ς, οστις μ·ή δuνάfΙ,ε'ιος νά i.vνοήσ·9 π<";°)ς ο 
Σωχ.ρά.της γ,χοuε φωvάς άνωθεν, καταψηφίζει αύτοϋ πάνυ άπειχότω� 
ψύχωσιν, νιuροποcθειαν, 8ιαλείποvσαν τρiλλαν.-Άλλ' οχ.ι v.όνον ά
δ'υ,ιατι'ί ο Μ' GregoΓ νά προσα:γαγ·ι;1 τό έλάχιστ!;ν 'ίχνος άγuρτείας 
είς τό ένέfγ-ψα τοϋτο, άλλ' άπεναντίας καταλ·ήγει έπι�εbαιών είλι-
χ.ρινώς οτι ο Μαχ.αραζάχ δ'uσπιστώv εl,ς τοίις λόγους τοϋ σα8?ύ ειχ_ε 
λάbει πάντα τά ι-ι-έτρα πρός ι.ι.αταίωσιν παντός δό"λου χα:ί ποίαης ά
γυρτείας, πιρικυχλt:Jσσ.,ς 8ηλ. τ·r,ν οί.χίοcν 81' ώπλισμέvων έμπίστων 
φρουρών χαl οτι ο λίι,}ν τοϋ Παuζιχ� 8έν ητο έξ έχείνων v-εθ' ών ήδύ-
ν«τό τις νά τολv,·ΑσΊ! νά χωρατιύ,η1, o:;J' έχωρi.τευε χ.αl α,:ιτό; V·έ 
οίον8·ί.τ ινα. Άλλοίμονοv είς τό,, οcποτολι.ι.ωντα: νά τόν έξαπατ·ήσ·9 � 

Τό γεγονός τοϋτο τό .χναγράφοuσιν έπιbεbαιοϋ,,τες ;ι.αί αλλοι πολλοί 
οίοι: οί αύτόπται ι.ι.άρτuρες Chandnι Singh, Clauιle Wade, κ.λπ. 

Ό Gregor 8ι·ηγείται οτι ο 'ίδιος φαχήρης έξετέλεσε το ι8ιο'Ι πεί-
ρ αv.α ( σαμα8ί) χαl έν Jesselωeι·. Κατά 8έ τόν Σεp8ά.ρ Chandr·e

___ ) 
Sing.h ίξετίλεσεν α,;τό κ.αί είς φαλόττ, εί.ς Ζάμι1, ;ι.λπ. \ 
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Ό De John Honiglerger (έν τ4> συγγράμμα:τί ":Ου «Tirtyfive 
years in the EastJJ (35 lτ-rι έν Άνα.τολϊJ) i.α:τρbς της αύλης τοϋ 
Ρουνζητ Σίγγ ίπιgεgα:ιοϊ τά γεγονότα ταϋτα: έπιπροσθi.των οτι χ.α:ί 
tλλος σα:8ού(άσχ.ητ·hς), όνόματι Χαρί8ας(ούτινος πα:ραθi.τει και τήν 
ψωτογραψίαν) έξετέλεσε τό σψα:8ί. Σημειο'ϊ 8έ Υ.αί τά έν χρήσει φάρ-
11,α;,.α; παρά τοις Ίνδο'ϊς (χαημ) i.ατρο'ϊς. 

Τό 8έ περιο�ικόν «Theosophίst>J τοϋ Αύγ. t887 άνα:γράφει τά 
έξης: «Ό i.ατροιός χ.όσμος άνέγνω έν τ� ίστορlq: τοϋ Sil<:hs τοϋ,,, Μ' 
Gregor -'Α εi.ς το ύπό τον τlτλον «Τό στρα:τόπε8οv χ.α:ί ή αύλ·n του 
Ρα:νζήτ ΣίγγJJ του Όσbορν τήv άψήγ·ΙJσιν τοϋ έr.ί εξ έΜοι-ι.άδα:ς έν
τα:φια:σμου Σα:δου τινος του Δεl!.άν, έπιτελέσαντος τό σ α: 11· α 8 ί χ.α:ί 
ί;;α:να:ζήσα:ντος μετά την έχ. το.:, τάφου iξοr�όν του. Τά γεγονότα: 
-rαυτα: έπεbεgαιώθησα:ν μετά τοσα:ύτ-ΙJς αύθεντlα:ς χ.αί παρά 11,α:ρτύρων 
τοισι:ύτης άξιοπίστlα:ς, ωστε τό ζ·ήτημα άποbοclνει λίαν σπουδοcιον 8ιά 
τον βουλό11.ενον νά σπου�άσ� τό άνατολιχ.όν :r ό γ α. 'Ότε χ.α:τοc 
πρώτον μετεbην είς Λοcχ.όρην ηύτύχησα νά έπιτύχ_ω Ίνδόν τινα: α:ύ
τόπτην μάρτυρα:, χ.α:τέχ ο ντα θέσιν ΙΧνωτάτην παρά τιj� έ ν Λα;<_ όρ� 
'Άγγλ<ι> έπιτετραμμέν<ι>, τόν κ. Κλώδ Β:χδε. Ή άψήγησίς του είνε 
πολύτιμος κ.αθό συν!f8ουσα πρός τ·nν άφήγησιν έτέρων σι:uτοπτων 11,αρ
--:-ύρων, οίον τοϋ Gregor, του Wade, του 'Οσbόρν. Κατά τ·ην έχ.ει 
τελευτα:lα:ν μετάgα.σίν μου ά.πήντησχ lτερον α{.ιτό-:τ,·ΙJν μάρτυρα, &.ν
-δρα σεbάσμιον, χ.οcθηγητην ·η8·/J i.ν τ4> Γυμνχσί<ι> της Λαχόρης. 'Ιδού 
-:ί άναψέρει ο�τος: 

«Ί�κ.θεσις του Σ!οcντρα Σίγγ ( πρ6Jην Συgαδάρ Σ1ερδ ά λ του 18 
συντάγματος) καθηγητου -η8η έν τιj� 'Ασια:τιχ.ιj� Λυχ.εί<ι> της Λα

) χορης. 
c<Γινώσχ.ω ι.ε.tτομερως, χ.αθό αύτόπτης μάρτυς, ":'ΙΧ τοϋ Σα:�ού, 

τοϋ έπι εξ μ ·ϊiν:χς δια:τελέσοcντος έ ν χ.άταστοcσει σ α: μ α  δ ι ύπό τήν 
γiiν, χ.ατά την έr.οχην τοϋ Μιχχα:ράζ Ρανζητ Σίγγ. 'Ιδού πως συνέgη 
";() πρίiγ11 . .χ : 

Ι�ύρισκόμενος μετά τού σερδάρ Σα:ρύπ Σίγγ εi.ς τ·ήν .tόλιν Φα:Χότ 
,,ί�ον τόν Σ:χδού χ.α:•. τόν iπα:οουσίασα π�ός τό·, σεοδαρ·ΙJν. Έοωτ·ΙJθείς 

• � Ι , ί 

π.ρί του σχ.οποϋ της ir.ισ;ι.έψεώς του μοcς είπεν οτι μετέ;Χt'Ιεν είς τά 

ορη νά έπιτελέσ� εν σ 
ιχ 

11· α 8 ι· τ<ϊ> πα:ρετ·ΙJρήσαv.εν δια:τι νά λά:b'ΙΊ 
-τον χ.όπον νά ύτ.άγ� τόσ<ι> 11,α:κροcν, χοcί α.ν δέν ·Αδύνατο νοc χ.α.μ� τό 

δ' . � - Τ - , Ρ . • ' ,_ • Λ • ζ Σ . ' . ,σcψ.α ι εοω. ουτο συνεοη κα;α τον 11-·ΙJνα tl.σσο χμματ πρ_ος τα: ..
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δεν iνθυμουμαι άκριbώς τό έτος. Ή τροψή του συνίστατο έξ ολίγου 
γά'λακτος, όρύζ ης κοιί ό' ά λ Προπαρασκευαζόι-ι.ενος ο σοιδού διά. το 
σαv.α�ί ηρχισε νά έλαττ�}Ψ{) την δόσιν της ·τροψ'ί�ς εi.ς τpόπον ωσ-:ε 
όλίγιστον μόνον γά.λα έλάι-ι.bανε καί τοuτο δε τό έξέψερε 11,ετοc τινας 
ωρας έι. του στψάχ ου δοκιμάζων αύτό ,�ια του πυρός, οτε τό έχψε
ρόμενον ητο καθαρόν γάλα ένόμιζεν οτι '!"ιz οργανrχ. του κατέστ·()σαν 
πλέον καθαρά, παστρο1.ά. 

«Εi.σέbη είτα έντός σάχχοu. Ό σrχ.χκοc έρράφr, ύπό τοu Παδμα
σανα, του μαθ"f!του του, καί έτέθη έντός χιbωτίου κλειδοθέντος. Τiν 
μέν κ'λϊίδα έκράτ11σα έγώ, τό δε χιbώτιον έτέθη έντός ύπογείσυ, τοι
χ ισθέντος και τούτου. Εiχον άψήσει έν τ<j) τοίχ(ι) μικράν τινα 11,όνον 
όπην διά τό &: ο τ ι καί διά. νά χαίωσι δ' ο ό π. 

«Μετά. εξ 1-'•'r.νας, την,&:νοιξιν (iηλ, παρεσχ.εύασαν G.ρτον έξ rf. τ τ χ, 

ζέ ψ α λ, δ ι οuσ έϊ, ζα bίτpι καίcχλλων θερμων ούσιών, έν σχή-
1-'·ατι καλύπτρας. Κ�τέρριψαν τότε την θύραν, ·ί\νοιξα έγώ διά τ-7,ς 
εi.ς έμέ έμπιστευθεί,;·ης κλειδ�ς τό κιbώτιον και έ'πειτα τόν σάκχον. Ό 
σαδού έψάνη σκλ·ηρός ώσεί ξύλον, άλλ' ,χνευ ού8ενός σηv.είου θοινά-

Τ, ~ " ' /.ι , Τ " , � , •ο του. Ο σωv.α ουτε αποσuντευεψ.ενον '()'t'O OUτio απεζηpαv.ενον. 11,α-
θ·ητής του Λαχμάν Δάς έΌεσε τόν δ άκτuλον έν τ<Ί> στόι-ι.ατι α ύτοu, 
έπανέψερε την έντός του λrχ.ρυγ:'ος άνεστραμv,ένγ;ν γλώσσά-.ν του, τ·rιν 
έκ?άτησεν έπί τινα χρόνον έντός της χειρόc του, τότε δε α1�τ'1J έπα
νrιλθεν είς τ·Ι]ν προτέραν ζωτι;ι.ότ-()τΙΧ. Είτα έτέθη έπί της κεψοcλ·r,ς 
τοu σιι.δού ή ίξ &ρτου καλύπτρα καί έπ' αύτ·r;ς πυρά-.. Συνιχμιχ εχα-
μαν μέγαν θόρubον διά μοuι;ικι7Jν όργά.νωv, έκπuρσοχροτήσεων, κλπ. 
Μετά τινα λεπτά ·ί\νοιξεν ο σαδού τούς όψθαλι-ι.ούς, ώς τό παιδίGν 
οπερ άνοιγοκλείει α:1τούς. Μετά τινας ωρας έχ.ίνει χειριzς, πόδας, χλπ. 
Έπί δύο ήμερας διετέλεσεν έν άδuναμί qc άλλχ την τρίτη•� άνέλαbεν 
ολοτελ ως κ.αί -ηρξατο λαι-ι.bάνων τήν σuν-ήθ·n τροφ·ί;ν .. 

("Επετιzι σuνέχει<7..) 

-00618!. 

1 

!\ 

1 
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ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΣΤΑΙ ΕΝ λΟΝΛΙΝJlι 

Έν συμ7tοσίω τινί των 7tνευιι.ατιστων του Λονδ'lνου fJ χ.. Ι. Χόως,' ι 
εϊπεν οτι ·n π. Δια:θ·�χ.η είνε Πλ'Υ)ρης πνευματιστιχ.ων άρχων. Προσ-
έθηχ.ε δ'έ 8τι άπατι�μεθα λέγοντες οτι δέν γίνονται θαύματοc σ'Υ)με
ρον, χ.αθ' 8σον οzι μόνον γίνονται άλλά χ.αί ο άριθμός αύτων είνε 
τοιοϋτος ωστε δέν γνωρίζει τις πόθεν ν' άρχίσ'{) νά τά άπαριθμ?J χ.αί 
ποϋ ,ιά τελειώσ11 ! 

-.ιοιe 

ΠΡ ΑΚΤΙΚΟ1ι ΙΙΝΕΤΜΑΤ11ιΜΟ1ι 

. . . Πρός έπιτυχ_ ία:ν αυτών των ψοcινομένων, ατινα θ' άποχ.αλέ
σω11.ον ψ υ χ ι χ. ά, 8έον ν r✓• ΠfΟσελθωσιν ε\ς συνε�'ρίοcν πέντε έ'ως δέκα 
&το[l.Υ., οπότε δέν ύπάρχει πρόχειρος οcίσθηηχ.ός ης 1r, μ ε σ ά ζ ω ν

(ένός μεσάζοντος μόν?ν δυναμένου νά έπιτυγχάη1 άποτελεσμάτων 
κατά '>0 μα.λλον 1ι\ ηττον άποοει,.τικων, κατά τον βαθμόν της ψυ
χικ.'iiς του ίσχ.ύος). Καλόν νοc •;πάρχ.ωσι (-',εταξύ TOU ίψ.ίλου χ.αί τρεις 
ή�τέσσαοες χ.υοίαι fνoc σχηματισθη oc λ υ σ ό ς τ ι ς έ ν ε ρ v η τ ι χ. η 

r.=... , ι • , 
ΎJ �να σαψέστερον εϊ7tωv,εν: 8πως σχημα:τισθ?J είδός τι (βολταϊχ.γjς) 
σ τ ·h λ η ς ά ν θ ρ ω π ί ν ·η ς ά ρ κ. ο ύ σ ·η ς ,� υ ν ά !1· ε ω ς π ρ ο ς έ
π ί τε υ ξι ν τω ν ά π, τ ε  λ ε σ V· ά τ ω ν. Έ;ηγούv.εθα. 

Νψίζψεν 8τι ή νευριχ.η δ'ύναv.ις ένεργει 8πως χ.αί ή ήλεκ.τριχ.ή 
�ύναμις. Λαμ�άνοντες λοιπόν τ·ην γυναiχ.α ώς &:ρνητικόν στοιχ ε'ίον 
και ,όν �νδ'ρα: ώς θετικόν στοιχεicν, ι;χΥΙματίζομεν μίαν στ'Υ)λ'Υ!ν. Έ-

λ ' ' , , ,,, \\ ' , ~ χοντες . χ. οχ.τω προσωπα: τεσσαρας αναρας χ.αι τεσσαρας γυναι-
κας, σy_-rιματlζομεν τέσσαρας στ·hλας ας συνενοϋμεν χ.ατ' &:ρχάς έν 
σ ε  ι Ρ � η έν συ ν το ν ί qc, συγχ.δινω'Ιοϋντες ενα θετικόν προς ενοc ά
ρνητιχ.όν, τον άρν-rιτιχ.όν πρός έ'τερον θετικόν χ.αί οϋτω καθεξης· Συν
δυάζοντες οϋτως αύτά τ ά σ τ ο ι χ ε ι α δ' ι ά τ ώ ν χ ν τ ι Ο έ τ ω ν 

/.,._ 'Πόλ ω ν  έπιτυγχ.άνοv.ε'Ι μίαν σ•τήλην ένέχουσαν τοcς ήλεκ.τροχ.,νηΤΥΙ-
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ρίους ιtuνάιι.εις των σuνθέτω'Ι στηλι";')ν' έπομένως η επιτασις αvτγ,ς τ'Ϊ)ς 
στήλης θΙΧ έξισουται π p ό ς τ ό χ 0 p ο ι  σ μ α  τ ώ ν έ π ι  τ ά σε ων 
έ κ ά σ τ ο υ τ ω  ν σ τ ο ι  χ ε  ί ω ν τ η ς. Δια των σuνθη;ι.ων τούτων 
έπιτuγχ άνονται άποτελέ1ψατα, έν�ια:φέρ'Jντα: μόνον τον έρεuνητ·hν, 
\ ' ' ..., .... , ,to (1 � ,r ' τον γνωστΊΊν αuτων των πραγv.ατων. ταν ομως σuνοuα.,ωr1.εν -:γ,ν 

ά ν θ ρ ω π ί ν ·11 ν σ τ ή λ η ν έ ν σ u σ s:- ο ι χ ί q-; ( en ba tterie) :r; έ ν 
'Π ο σ ό τ ·11 τ ι, 8·11λ. οταν τοποθε"t·ουμεν ίψ.ου τούς ο μ ω ν ύ μ C, '.) ς 
π ό λ ο  u ς, -.ότε ή ήλεκτροΥ-ιν-φ·ήριος 8Ί:,ν:χμις ε"στα:ι fΙ,έν ·ή αύτ .. ;., ιχλλ' 
ή στήλ·11 αϋτη, οϋτω πως σuγκεχ.fοη;μένη, θά ποcρα:yαγ·{l ποσότ·11-.α 
νεuρικης δuναμεως ίσης πρός τό άθροισv.α τω'Ι ποσQτήτων ιzς παρέ
σχεν έ'καστον σ τ οι χ ε  ίο 'Ι' •;παρχουσ-r,ς λοιπόν fΙ,εγαλειτέρας ποc6-
τητος •ι ε u ρ ι κ Ύ1 ς δ'uνάιι.εως, δ'uνάfΙ,εθα εύχερως νά έπιτύχι,ψ.εν φαι
νόμενα: εύρυτέρας έκτάσεως. 

Σχηματισθείσ·rις αύτης της σ u σ τ ο ι χ ί α  ς (batterie), θέτψεν 
μίαν τράπεζαν είς σuνάφεια'Ι πρός τιχ πρόσωπ:.. τά κ.ατέχ οντα τιχς 
3ύο άκρας τγ,ς � λ ύ σ ε ω ς καί άναμένοv.εν -:-ΙΧ άποτελέσματα, &.
τινα παριχγονται κατά τό fl·αλλον ;ή ήττον ταχέως, άναλόγως τ'i',ς 
παρασχεθεί σ·ης δ'υναμικης ποσότητος, της τραπέζης χρr.σψεuούσ·11ς 
τρόπον τινά: ώς συμπωι.'ι&;η;,. ης V-.,,χ ανης. 

'Ίνα δ'ιακρίνω11.εν του, ά ρ ,, η τ ι κ  ο ύ ς (ιι.εσάζοvτα:ς) καί τούς θ ε
τ ι ;,. ο 1) ς, πρc,σ·τρέχψεν είς τον [J,αγν-11τισμόν. Οί ΙΧναγνωσταί :1-ΙΧζ 

γινώσκουσι τό [J,έσον : έπιθέτψεν -.•ήν μίαν των χειρών [J,εταξύ των 
ώμων των δ'οχ.ί[J.ων- οί αίσθανό[J,ε,οι θερμότ·11τα άρ>-ούν":'ως ί,<ι>"fΊρσ.•1 
και έχ.δ·('Jλουντες το ψαινό:-1,ενον τ·7Jς ελξεως οπερ περιεγρiψαv,εν iν -:� 
ύπ' άρ. 4 φuλλα.δ'ίψ, θεωρητέοι ώς ά ρ ν η τι)(. ο ί, οί μ·r:δ'έ,1 α:ισθα
νόμενοι εiνε οί θ ε τι χ. ο ί. Δυνάv.εθχ έπίσ·('Jς καλώς •ιχ ι;χ·ψατίσω
μεν 8 ρ ω σ α ν  & λ u σι ν έκ του ίσχυρου φύλου ιι-όνον, ,�ιότι εύfί
σκονται έ πίσης [J,εταξύ αύτου χ.αί αίσθητιχ.οί, έ ν τούτοις προτιμότε
ρον νά πειρσψατιί,ώ[J.εθα μέ κυρίας : τ ο υ  τ ο Β ε b α ι ο ί ·ί� π? α. ζ ι ς. 

Τό φαινόμενον ,�υνατον να παροιχθ'f, [J,ετιχ 5 ;ή 10 λιπτά, ενι'Jη 
δ'έ καί ιι,ετα [J,ίαν �)ραν κα.ί έπέκεινοι· σuνιστi;:ψεν λοιπόν ύπψΟΨ/ΊV 
είς τούς ποθουντας ,,ά_ έπιτύχωσιν άποτελέσματα. 

ΣχηιJ.ατισθέντος &παξ του 1ψ,ίλοu, χ.α.λον είνε τα αύτιχ πάντοη 
πρόσωπα νά συνιστώσιν αυτόν· ύπό τόν ορον τοuτον το ά:ποτέι-εσμα. . 

καθίσ:ταται εύχ ερέστερον, έιι.φαντικώτερον. 
Ή σuΨ11θεστέρα χ.αί γνωστοτέρα [J,έθοδ'ος σuνί>1ταται ε\.ς τά νΙΧ τί-



487 

fJεντοcι πρr�σωποί τινα πέριξ τραπέζ-rις τιν6ς, νi/. βιf.λωσι τάς χείρας έπ 
ο,};της, έφα.πτό ιι.ενοι Jιoc των μιχ.p&)ν δΊχχ.τύλων χαί νά: οc•ιαμένωσιν έv 
ύπομc,ν� τα άποτε'λέσιι.c�cτα, &:ποτε'λέψοc't'α μ·rι έπιτυγχαvόμενα ύπ' 
α,;τούς τούς οροvς, έκ't'ος &ν κατα τύzην εύpεθ?J r'· ε σ ά ζω ν τις εi.ς 

\ ,ι '\ ' f Ζ\ f ' f ,t - ' ..., '\ .... -;·rιν oc Λ v σι ν, χ.οcι τοτε ποc,.ιν η επιτvχ.ιοc εc;οcpτατ:κι α. τ·rις Χ<ΧΛΎ}ς 

ταχτοποιήι;εως των προσ�)πων, έκ το'ίΊ τυχcr.ίοv σχ:rιματισμοv ά: λ ύ
σ ε ως 8 p « σ τι χ. :'fι ς· ένί;) 8ια της i�ικ'rις v.α:ς v.εθό-tου έπ ιτυγχάνο
fl·εν πάντοτε ε:;χ.άριστα ΙΧ:-:οτελέσματα. 

S. MOUTIN

'Εχ. τ'rις «Revue des Sciense� Psychologiques)) τ� 20 Ίουν. έ .έ. 

ΕΠΙΣΤΟΔΗ 

(" 
' 

)επεται συνεχειcr. 

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΙΖΟΎ' ΣΑΡΔΟΥ' (1) 

'Από τεσσαραχ.ονηχε't'ία:ς ·rι�·rι παροcτ·r,ρώ, ω� Πipίερyος, τα ψαινό
fl-Ε να, &τινοc ύ-πό τi/. όν6ματοc τοϋ μαγν-r,τισι.ι,οv, της 1�-πνοbα σίας, της 
έχ.ι;τάσεως, της �ιπλο-πίας, κλπ. �ιετέλουν κc�cτα την νεότητά fl,Oυ ι,

πεpίγελως των σοφών. ·οrε τvχ.όν ιzπετόλμων ν' &:νοοιοινι::�σω πείρα/LΙΧ 
\\ t Τ � tζ � ' ι. ι f � " ( Ι τι η ι ου ι:ι ιεψωτι ε το , σχ.ε πτικ.ισμο � :1.ου : ο-ποια υποο οχ η . οποιοc

ίλcr.?ότης ! �Ανα:υ8ος έτι �ιαηλει fl,Oι � γέλως φίλο,; fl,Oύ ';;ινος Jι8ά
χ.τορος, είς 0•1 �ιηγούιι.ην ΙJτι νεανίς τις περι·rιρχετο είς �ι.οcταλ·rιπτιχ.ήν 
χοcτοίστοcσιν 8ιά τινων ι-ι-οcγνr,τιι;τιΥ.&Jν passes , .. αΣσι;σς ! ... 
11,οί C7.7t"(JΨroc ό άγοcθός &νΟpωπος c�ί γυνοcίχες εινε τόσιμ &:ποcτεωνις ! .. )) 

κ \ ,, '� , cΙ ,, • Q' ' ' 
λ 'Ψ ' ιχι ομως ιο ov οτι οcπο�ντοc το,: χ ες κ.cr.t εΥ. προχcr.τιχ η εως αρ- •

νούι1.ενα γεγονότα:, έπι€:εbαιοϋνται σ·rιμερον παριχ τών οcύτών έχείνων 

(1) Έχτων έγχρίτων «Ό Γαλ:ί.της .. τ·ης 4 Δεκεμ6ρ. 1888, «Revue l\lus
ιι·ee», κλπ. χαί του βιtλίοu ύπο τον τίτλον «Force Psychique» του V. Raιη
!)aυ, 1889. 
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ο�τινες τά έχαραy.τ·Αριζοv ι�, άγuρτικάς θαuι-ι,α.τοποιία:� Δέν παρέρ
χεται ·r1δ'η ήμέρα, καθ' ην νεαρός τις σοφός νά μ·�v χνα:χ.α'λϊιπ·η� 
νέαv τινά J·7Jθεν έφεύρεσιν, -�ν έγώ νά μ·r1ν έγίνωσκον πρίν '11 αυτος 
γ.εννηθ�. Ού8εμίαν &λλ·ην ι-ι,ετα:bολην πιχρατηρi.:) !Α τοίί όvόι1.ατος. 
Δεν πρόκει1αι vίίν περί Μα γ ν ϊi τ ι r; fl· ο v-χιχτα:λ:χι-ι.bσ-:νετε οτι ·ή 
λ&ξις αϋτη ;,.αχ.ως ήχ εΤ. εiς τ<Υ. ώτα τi;)ν r�ιa,;συρσcντωv αύτόν πρότε
ρον-,ά'λ'λά πεpί 'Υπ ν ω τι σ f-'· ου, περί ,j π ο g ο λ η ς, ορισμι;iν 
. ' ) ' ' [l \\ ' ' ο·� ' '' 
ενεχοντων τ,; ,εtονα zαρι•ι. αραοεχοι1.ενοι τουτοuς, εΛουσι να ειπω-
σιν οτι ο Μ α γ ν ·η τ ι σ μ ό ς -�τu ι-ι.ωρlα 8ηί.:εν και συνεπώς ή έπι
στήμη θεωρητέχ r�ιττως άξιότψος : 1 ον δ'ιότι μας έχ.αθάριr;εv ΧΠ•? 

--:ό,ι μαγνηησμόv, καί ,Ζον δ'ιότι fJ,&ς έδ'ι:.ψ•ηr;ε•ι όϊλ·Αθειαv έπιστ-ι�μο
νιχ. .. ί)ν, "':Ύ)ν τοϋ Ί"' π ν ω --: t σ μ ο ϋ, έν� ό ,jπνωτιcrv.Ο, τi;)ν νεωτέρων 
εiνε ;ι.αθα:ρός, κχθα:r<�τατος ο μα γ V '/}τ ι r; ι1, ό ς τ6)V άρχα.ιοτέρων. 

Δι·ηγούι-ι.·ην μίαν των ·ίψ.ερc;">v-πα'λα:ιας έποχ'Ϊiς-είς έι-ι.πεψότατόν 
τι να χ. ειρουργόν τό ,,ϋν ·nδ''Υ'ι γνωστό•; περιστατι;ι.ό,,, χα�· ο ύποκεί
μενά τιvα: (sujets) περιέρχονται είς άναισθ·Μίαv βλέποντα άr;χ.αρ
δ'αμ11κτί iπί τινος ι-ι,ι�tροϋ χ.αθρέπτου ·r1 'λάι-ι ... οντος άντικ.εψένου. T·�v 
έν λόγ� άναχ.ά'λuψιv είχε,, ,;ποδεχ.θη IJ ψί'λος ι-ι,ετά χ.αχλάνων χ.αί 
σχ.ωμv.ά:των ... Έτ·η πολλά παρηλθον έχτpτε. Ό α:ύτός ψί'λος έ).θών 
πρω{αν τινά νά 7,pογεψ�τίσ� παp' έι1.οί, ·ίiρ;ατο ζ·ητω·ι r,•,γγνώ ι,ι.·ην 
έπί τf, βρα&ύτητι τ·�ς άψίξεώς του. "Ωψειλε v' άποr,,,ά,,-� ενα -;ών 
ό&όντων νεά:vιδ'ός τινος λίαν νεuρι:ι..ης, 'λίαν &ειι, Ύ'ις. « Καί ιzπεπειράθην 
"' δ" ' ' ' , ) ' . Τ' ' ' \\ � Λεγει, ια ·rινος νεα.ς εφεuρεσεως, ,ια:ν ΠΕfιεργου. ·ην ,ι:πε;ι.οψιιrα: οη,_. 
διά τινος ι-ι,ιχ.ροϋ μεταλ'λι:ι..οϋ κ:χΘρέπτου τόσ<μ χ.α}i, ωστε τ� χπέ
σπασα τόν ό8όντα, χωρίς ούδόλως νά τό αίσθανθ·?�JJ. Τότε έγώ άvα
ψωνω: Pardon ! ά:λλ' έγώ πρώτος σοί είχον διcαοινώσει αύτήv την 
έιpεuρεσιν, σύ δέ. 'tYι 'I έ'σχ.ωψες τότε! ... Ό φίλος τά έχασε· άλλά 
r,υνε}θών: «Καλά:, εiπεν, άλλά σεϊς τότε μοί ώμιλειτε μαγικά, ένι� 
τοϋτο ε[νε ύπ ν ω τ ι σ μ ό ς!J> 

Οϋτως φέρετ:χι πάντοτε ή έπlσημος έπιστ·Αι-ι.η προς ϋ}α:ς τάς κ α ϋ
μ έ ν α  ς ά).ηθείας, τάς παρ' αύτΊJς παρεγνωρισι-ι,ένας. Άφου πρώτον 
τάς fl,υκ.τ"Ι)ρίσ�, είτα τάς άντιποιεϊται ώς ί&ικάς τ·ης, ψροντίζοuσα 
οι-ι.ως πρότερον vri ά'λλά;"{} τάς έ τ ι ;,. έ τ α  ς. 

Τέλ�ς πι:ί.ντων οίονδ'ΥJποτ' ocv � τό ονψα, i8Όύ οτι κα:τέχοuσι νυν 
, • , θ' , .... , , 'Ε t\' �, , , , την οιχ.ειαν εσιν εν τ� επιστ'1Ιμ'{), ◄ πειο·η σε οι σοφοι μα:ς χ.ατωρ-

{ίωσαν έν τέλει v' άνακαλύψωσιν έν τf, Salpetriere ο,τι ο'λοι οί 

j 
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Ποcρίσιοι είχ.ον 8υνηθ� νά. ϊ8ωσιν έπί Λου8οbίκου XV έν Τ11) ,.υψ.η
τΥ)ρί<ι> του Άy. Με8άρ8, 8υvάμεθα: να έλπίσι.ψ.εν οτι θα χατα8ε-
χθωσιν έπί τέλους ν' άσχολ·11θωσι καl περί αύτου του Πνευμαησιι,ου, 
ον ·h έπιστ1ψ.·Ι) θεωρει θανατωθέντα: ύπό των περιφρονήσεών της κα:ί 
οστις ομως χ έ κ τ η τ α ι γ\ 8 η ύ π έ ρ π ο τ ε τ ·η ν ζ ω η p ά. ν ζω

τ ι  κ ό τ "/) τ α. Δέν θά έναπομείηι 8έ τότε &λλο τι !ή νά τ� (�ώσ� ε
τερόν τι O'/Ofl-α, οπως &ντιποιηθ� κοcί πάλιν 't''Y)V τψ.'Υ)ν της παρ' αύ
τ"iiς 8"ίiθε·ι &νακαλύψεως χ.οcτόπιν πtiντων τi:>ν &.λλων. 

Θά ποcρέλθ� fl,όνον άρχ.ετός κοcιρό� πpός τοϋτο ! Καθότι ο Π νευ
ματισfl.ός έχει κocl &.λ'λου� έχθρού, να χ.ατοc�άλ·<� έκτος τ-"iiς χα:κ"iiς 
θελήσεως. 

•Έχει έν πρ&>τοις χαθ' έα:υτου τούς πειpαματιι;μοί;ς των σ α: λ ο
ν ίω ν : β&ελυρόν έ�ερc.υν-ητιχ.όν μέσον, παρέχον f.Ι,όνον είς τούς εύφυει; 
τ-�ν περίσται;ιν νά. έπι8εικνύωι;ιν ένίοτε πολλάς μωρία:ς τω•ι. 'Έχει 
έκτ;ς τούτου νά. πολψ·ήσ� κχτά των άγυρτων οϊτινες χ_ρc';)ντα:ι τιj> 
πνευματισμιj> ά. λ ά Ρ ο b έ ρ τ-0 ύ 8 έ ν, χ.οcί χ:χτα των Ύψιαγυρ
των οΙ:τινες, χ.ατ(( οντ ες οcληθως fl,ει;οιζούσοcς τι να.ς 8υνά 11,εις, &γνοοϋσι 
ν' άρκεσθ(';)σιν αύταίς, προσποcθοϋντες ενεχ.α ματαιότ·ητος γ\ συι,ι.φέ
ροντος νά έποcρχ.έσωι;ιν εi.ς τήν άνεπi?χ.ειοcν τ<�ν μέσων των δ'ι' έτέ
ρων πλαστών, κιb8·ήλων, 

, ') λ, ' , ' , . , , fΊ. , α προ παντων εινε ·ηναγκαι;ίΜ'ΙΟί, ο πvευμχτισι-ι,ος να υ1,ερ-
νικήr;� 8ύο ιι-εγοcλ:;: προσκό11-ιι-•χτα· 1) τ'Υ)ν &:8ιχφορίοcν τ;i\ς γενεα.ς ταύ-

' "' ι, �' e 'λ" , , , 'λ - f \\ - ,, 't'Ί')ς προς παν ο,τι υεν συ;�.οα Λει εις την απο αυσι•ι τι,>ν ηοονων η 
των ύλικων σψφερόντων· 2) τ·ην έξασθfν-ησιν των χιχρακτ·ί�ρω•ι έν 
τ� χ.(:ψ� Ύψ.ων, ένθα ού8'είς εχ_ει το θάρρος να έκψέρ� τ·ην ί8'ίtΧν 
yνώrι,ην, rι,εριμνων μα"λλον περτ της του έτέρο\J, &λλ' ού8'έ Π<ΧptΧ8'έ
χετοcι -πάλιν την του &υ,ου είμή μόνι,ν οτα'Ι IΧIJ't'η χατ<Χστ� yενιχως 
-παρα8 εκτή. 

• Α παν τες έν πάσ� θέσει χαί Πf,ριστιfσει τρέμουσι μήπως τυχόν
χ αροcχ.τηρισθωσι παρα των &.λλων ώς & κ αχ. ο ι γ\ έ ν θ ο υ σ ι α
σ τ α  ί. Πλείστοι οσοι, καίτοι είλικρινως συyκινούμενοι εκ τινος ώ-

, λ , � w ,, , t , \\ , , .ι. , , ρ,χ.ιου οyου η εργου η πραc,εως, σπευσουσι νοc σκω,.ωσι και ουτοι
ο,τι άποθοcυι-ι.άζουι;ιν, &μοc ώς έννο·ήσωσιν οτι &.λλος τις εtνε ετοιμος νχ 
ύπομει8'ιάση έπί τη συvκινήσει �ου· τοϋτο 8έ tνα &-ποr�εί1;ι.>σι Jγjθεν • • 1 

οτι ού8'' αύτοί τυγχάνουσι τr,ς σειρα; των χ_αχtΧ. 
Πως λοιπόν ιχνθρωποι ούτωσί έιι.φρόντι8ες -περί τ"7;ς των &λλων 
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γνώιι.ης-κ.αίτοι ύπερbibαιοι περί τη; έπαληθεύι;εω:; των πνευμιzτι
στικών έκJηλώσεων διά πειραιι.ατισμώv πειστικ.ωτάτων-πώς ν' ό:
ποτο'λμήσωσι νά. ομολογήσωσι τό τοιουτο δ'Υiμοσίq: , είς αυτGν τόν 
αίωνοc των ψώτων κ.αί 11-cτά τόν Βολταίρ; ! ... �Ω,Πρου�ών ! r.ως 
νά πεpιψρο•,·ήσωσι τ·ί'ιν ό:γανάκτ·Ι)σιν και τ-rιν τρομεριχν άποστροφ·ήν σc,υ 
�' -ι ' ... ' ,ι ί,\. 

, . 1 ι: , 
rr, 

, rιι 'Ι)ς απ-ο τοσου ψ)η χρονου fH c; ε κ. ο υ φ ι;c: ι ν ε ι ς: cc οτε, κυpιε, 
παpοcδιί χ εσαι λGιπόν τό ύπερφυσικόν ; !J> 

�οχι, Προυδώιι., οχι ! Ούδ' έγω παραδέχομαι τό ύπερφυσι:ι.όν. 
Άλλ' οταν πράγματι παράγ·Ι)ται, παράyετοcι βεbαίως έ'νεκ.α φυσικ.ου 
,ιόμοv· είνε &ροc φυσικ.όν ! το χρνεϊσθαι δ' έκ του προτέρου, iκ r.ρο
κατα).ήψεως, πρό πάσ·Ι)ς έρεύνης, έπί "Τ, πρσφάσει οτι ο παραγωγός 
νόv.ος δεν ύφi.σταται καθό όίγνωστος, το &:ρνιϊσθαι 'f'"1'j'I &λ-r,θειαν του 
άποτϊλέσματος έπί τ<j) λόγ<:J οτι ,Ην ένυ11ά.ρχει έν τ� τάξει των ί.πι
bεbαιωθέντων νό ιι.ων, τοϋτο �Ινε πλάνη πνεύv.ατος κ.ακως έσταθμι
'ψέ νου, νοv.ίζοντος οτι γινώσκει ο).ους τούς νόιι.ους τη� φύσεως. � Α 'Ι 

τις ·�ων ι;οφών τοιχύτ·Ι)ν τι•ιi ιχξίωι:rιν έχ-ι;1, ο τοιc,υτος Ε1νε ιιη ρaιι
νre hoωme ! 

'Αλλά τον θ έ Ά ω έκ.ε'ί, είς τήν έιι.bριθη έ'ρεvνα:•J των γεγονότων, 
οποτε βιχσθf, νi έ'λθ�. 'Γ<j) ,:ιπόσχψαι τότε άπροι;δόκητά τινοc. 

ΠΟΝΗΡΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Περιελθόντος πο·rέ εις Χ ειρας του -.υριχ.ννου των Σuρακοuσων Διο
νυσίοv του υίοϋ -του έχθρου -.ου Δlωνος δέν �ιi.ταξε τον θάνα,·ον αύ
του, ού8' είς είρκτ·rιν ιίνi.κλεισεν, αλλά �ιέψθειρε παν ο,τι εύγενές 
,jπηρχ.εν ιίν τ'fi ψυz.� ιr.ύπ,υ χορηγγ1σας πάσαν έλευθερίΙΧν καί �ψθονα 
τά. μέσα προ; έχπλ·r,ρωσιv πά:σ·Ι)ς ιίπιθυιι,ίας καί προς ιι.ορεσιι.όν πιr.ντος 
zχ.ολάστου πάθους. 'Αφeιυ δέ κατέr,,·ι;σεν αύτ;ν ·Αθικον πτωv.α, ό:
πέ,;τειλεν Είτα πρός -τ;_ν Δίωνα. Ό 8uστυχ-rις πατήρ ένόησε τc, θη
ριι�8ες της ιί;ι.Jιχ:ί;σεως· έπειράθη διr7. παντός μέσου νοc έ;ι.ριζώσ·('Ι τάς 
�('/_θέως είς τ·ί-,ν ψυχ·rιν ·,ου υίοv έμb)."ηθείσιχς χσ.κίας, άλλ' εtς ι-ι,άτην· 

. ·rι ψυχ11 του νεχ•ιίου εΊχε τέλεον 8�αστραφη· 11-έχρις οδ κ.αταρριψθείς 
c::πό της στέγ·Ι)ς του οιχοu συνέτριψε τό κρανίον. 



491 

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ 

άναψορικώς �iίς προς �ον λαον διδασκαλίας �ων. 

Θέλει τι� νά γνωρίσ·Q τό γενικόν -πνεuμικ τωv ιερεων, λέγει έπί 
λέξει ο άθοcνικτος συγγρικψεύς των Rυines, θiλει τις νά γνωρίσ11 -.ό 
-πνεϋμα αύτων των άνθρώ-πων, λέγει ο ΒολνεΌ ά·ναφορικώς των &λλων 
ους άποχ.αλοϋσι λαόν ; 'Άς άχ.ούσωμεν αύτοvς τούς ίδ,.ους έΥ.κλησια-

' ' � � , στικους ο ιδακτοροcς : 
«Ό λαός, λέγει ό έ-πίσκο-πος Συννέσιος, θέλει να εξαr.cχ-.αται· 

τούτιιυ έ'νεκα άνοcγκη έ-πίκειται τοις αλλοι, tνα τον πλανωσι ... 
Οϋτως έ'-προ:.ττον καί οί άρχ.αιοι ίερείς της Αtγύ-πτοu: τούτου δ' ε
νεχ.α ένεκλείοντο έν τοις ναοϊς των χα,. iΥ.ε'ί, έν &:γνοίqc του λαοϋ έ
τέλουν τά f'-Uστ·hριοc των· (λ·11σf'.ονων τl είπε -πρότερον) Ά ν ό λαός 
έγίνωσκε τό μυστικόν, θά: δuσηρε,στείτο έπί τ?, ά-ποcτ·Q, Άλλrχ. πώς 
&λλως νχ cpoρθr, τις πρός τόν λαόν άψοϋ είν� λαός ; Τό έr.' έμοί, άεί
r.οτε έ'σψαι ψιλόσοφος πρός με, άλλ' ίερεύς f',ετά: του λαοϋ !» 

Ό δέ. Γρ·11γόριος ο Νοcζιανζ·r,νός έ'γραφε πρός τόν Ίερώνuμον : 
C< Μωρολογίαι άπαιτοϋνται ο πως έπι(5οcλ λι:ψεθα είς τό� λαόν· οσ<ι> ό

λιγώτε.ρον έννοει, τ·όσ<ι> περισσότερον θοωf'.iζει οί πατέρες κοcί διδ'ά
σχ.α·λοί f',ας έ'λεγον σuχ_νiκις οχι ο,τι έσχ.έπτοντο �:λλ' ο,τι άr.�τει 
ή ιtερίστασrς 'r, ή ά.νάγκη νi ε'ί-πωσt>). 

C<'H άρχιχιότης, λέγει ό Σιχγχονιοcθων, -προσεπάθει νά δ'ιεγείρ·(Ι 
τόν θαυι1.ασμόν διά: του θαυμασίοu· τοιοϋτc.ς δ σκοπός ολ·11ς της άρ
χ οcιότητος )) . 

"Οπως διχιχιολογ·hσωσι τό σίιστr,μα τοϋτο του δόλου χ.αί ψεύδους, 
λέγουσιν οτι είνε κινδυνώδες το ψωτίζειν τόν λαόν, διότι ο�τος χοcτα
χ. ραται τί;Jν φώτων. 

Μήτοι ;κ -:-οίιτου έ'πε,ται οτι έκπαίδ'ευσις κοcί 7tανουργία είνε σu
νώνψα; 'Όχι : άλλ' έπειδ·n ο λοcός καθίσταται δ'υστuχΎΙς έ'νεκα 
της εύ·11θείας, της άμαθείας καί της πλ1:ονεξία:ς των όδ"f'ιγούντων αύ
τόν χ.ιχι δ'ιδασκόντων, δ'έν θΟ-οuσιν ούτοι νό: έννο?, το -:-οιοϋτον ο 

1}-. 
λα:ός. 
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Κι νδΊ.ι ν ω δε ς β έ b οι, ι α τυγχ άν ει τ ό π ρ ο  σ b άλ λ ε  ι ν 
)'. α τ ά: μ έ τω π ο ν τ ή ν π ε π λ α ν η μ i ν η ν π f. σ τι ν ε θ ν ο υ ς 
τ ι ν ό ς, ά λ λ ά: φ ι λ α 'Ι θ ρ ω π ι χ. ό ν κ α ί ί α τ ρ ι κ ό ν έ' ρ γ ο ν 
είν ε τό π ρ οε τ ο ιv, άζει ν το ύς όψθ α λ μ ούς δ'ιά: τ ό
ψως και τ ούς βραχίον αςδ' ιά: τή ν έ λ ε υθ ερ ί α ν. "Αν 
ποτε σχ:nv,α τισ θ� σωμzτειόν τι 1Jπο την τ οι α ύ τη ν έ' ν ν οι α ν, 
θα έχ,:,:λήξrι ,ou-co 'CO'i χόσμον i)r,α, των έn,τuχιων 'COU ! 

(Volney-Ruines) 

ΤΙ ΔΗΛΟΥΣΙΝ 

αt -cέddαρες -ciίς Γiίς -.\λικίαι -cών tΕλλή.νων 

και Ψωμαίων. 

Οί 'Ινδ'οί δ'ιαιροϋσι τον χρόνον της δ'ιαρκ.είοcς της γης είι; τέσσαρας 
ήλικ.ίας, αrτινες εlνε v.ία ·ί�μέρα τοϋ Βράχμα και αrτινες θ' άνανεω
θωσι τετράκις προ τ-riς Μαχα-Πρα'λιf.για ·rι της γενιχης καταστρο
φ'nι;, ητις και αϋτη θιχ δ'ιαρκ.έσϊ, έπί τέσσαρας ήλικίας γ\τοι μίαν νύκτοc 
τοϋ Βράχμα. 

Ή f·ΙJ καλείται C1·ita-youga διήρκεσε δε �τη ανθρώπινα (έξ ήμ.360) f,728,000 
Ή 2ι>'. Tι·eta-youga » » 1,296,000 
• Η 3·η » Dwapaι·a-youga » 864,000
Ή 4η » Cali-youga Θά. οιαρχέσ?! δε » 432,000

Το ολον �τη 4,320,000

Εύρισκόμεθα δ'έ Μη έν τ� τετάρτϊι ·ηλι;(.ίq: προ 5,400 ετων -πε
ρίπου. 

Ό Williams Jones έν ταϊς άσιατικαίς μελέ ταις του, συγχρίνων 
αύτιχς 't,χς τέσσαρας ή λιιι.ίας των Ί νδ' ων πρός τάς τέσσαρας bμοίας 
ο:ων Έλλ·ήνων κ.αί των 'Ρωμαίων : -τήν τ·7)ς χρυσης, άργυρόtς, χαλ_ 
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χίνης καί σιδηρας, άποψα.ίνε-rαι δτι αί ήλικίαι αύται �ίνε άνοcv,νησις 
τ'i\ς ίν!ικΎJς παραδόσεως. 

'Αλλά καί α.ί εξ ήp.έr,αι τΎJς γενέσεως τ'rις Π. Γpαψ'tiς τοιουτόν 
τινα σuμbολιΥ.όν ύπαινιγμόν ύπεμφαίνοuσιν. 

EPMHNEJA ΚΑΒΒΑΛΙΣΤΙΚJΙ 

Δύο τiίς Γρα«t»nς «t»ράdεων «t»α�νοι,ιένων γελοίων.

Ή Κοcbbαλα πιστευει είς τήν προuπσ:ρξιν της ψuχ ης, τάς πολ λάς 
αύτ'tiς ύποcρξεις, τάς άp.οιbάς βίων -Ϊ) μετενσαρχώσει; -Ϊ) (κατά τόν 
Ώριγένη•ι) μετενσωματώσεις. Έχ. τοιούτω-ι λοιΠΟ'Ι γνωp,ων ορμωp.έν11 
ή Καbbαλα δίr�ει έν τij.> β,.{ωι:ιι C<Ζοχά.ρ>> τ-ί�ν έξήγησιν ταύτην ώς 
προς τήν ψρiσιν : C<Ό θοcνατος του 8ιχ.αίοu, άσπασp.ός του Θεου 
έστί>> . 

C<A ύτός ο άt;πασμός είνε ή (p.ετά Θοcνατον καί τον άπό τοu ύλι
χ.ου σώματος χ ωριψόν) έ'νωσις της ψυχ 'iiς πρός τ·ην ούσίαν έξ ής έ'λκε ι 
τ-ί�ν χ.αταγωγr1ν rης )) . 

Ή έτέρα 
τόν Μωϋσ'ίiν 

έρ11,η-ιεϊ1σψ,ος ψροcσις εlνε ή έξ'ίiς: Ό δέ Θεός είπε προς 
" δ' θ' ' "\\ ' · ,. 1' · - ' οτι εν α τον t'J"'() χατα προσωπον, αι., εχ των νωτων 

ι1,ονον . . . .. Το ((Ζοχάρ» άποχ.λειον άπό της άνθρωπίνης φύσεως 
τ·ην τυψλΥ)ν δύναμιν τ·r,ν προϊσταμέν-Ι)ν τ'ίi·, p,·η iγχ.αταλιμπανούσrις 
τήν γ'ίiν ζωϊχ'7;ς ζω·ης, διαχ.pίνει είσέτι δύο τρόπους ,·ου αίσθάνεσθα.ι 
;,.αί δύο είδη γνώσεων. Οί δύο πρώτοι είνε ο φόbος κα:ί ή ά.yiπη. Τά 
δέ δύο τελευταίοι ε'ίδ·n δηλουσι διά των έκψpάσεων : ιχ fl· ε σ ο ν χ.r,, ί 
� ν τ oc ν α χ λ α σ τ t κ. Ο ν ψώς Ύ} έ, σ ω τ ε ρ ι κ. .. η χα L έ ξ ω τ ε ρ t χ Ύj 
q:ιοcσις. . . 

C<'H έσωτερική ψάσις, λέγει το κείμενον, λαμbά.νει το φως άπό 
του αίωνίως λοcμποντος ύπερτάτου πuρσου, ούτινος το 11,uστήριοv 
ούδέποη iποχ.αλυιpθήσεται. Είνε έσωτ εριγ. ή διότι προέρχεται έχ. 
πηγ'ίiς κεχ.ρuμ11,έvης· άλ λ' είνε έπίσης ,:ιπερτέρα, καθό όcνωθeν 
πpοερχομένη. Ή δ' έξωτεριχ.·r, ψοcσις δέv εiνε ·rι άντ;;ινάχ.λα.σις ο:.vτοϋ 
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,ου φωτός του άνωθεν &:π' εύθεlας ιχ�ορρέοντος». "0-rε ο Θεός είπε 
r.ρός τον Μωϋσ'ίiν οτι δ'έν θιi τον 'ίδ'� κοcτιi πpόσωπον, άλλ ' έκ των 
νώτων μόνον, ύπ�νίττετο αύτούς τούς δ'ύο τρόπους των γνώσεων, οt
τινες παριστι";')σιν ώσαύτως iν τ<j) έπιγείφ παρα(Jείσφ το 8ενδ'ρον της 
ζωης καί της γνC:)σιως ηϋ άγαθοv καί χ.αχ.ου. Έν ένί λόγφ ϊίνε έ
κεινο το όποιον άποκ.αλουμεν σήv.ερον intuition (1) γνωσιν κα.τ' έπο
πτείαν ( πιρί τά .χγνωίrτα: χ.αί ιiμψιbαλ λό1-'.ενα εύΘυγνωσίοcν, κατα 
τόν Θερειανον) κ.αί reflex ion σ;,.έψιν ( ιiντα:νά;,.λασιν ). . . . . 

('Εκ τοϋ «La Ka1)balieJ> του Ad. Franck, μέλου, τοϊ, 'Ινστιτούτου). 

--

ΊΟ ΤΡΑΠΕΖ1\Κl ΧΡΗΣΜΟΔΟΤΟΥΝ 

Κα-cα τον δ'. αίωνα μ. Χ. 

Ό Άμv.ιανός Μάρκελλc;ς ιiναγρcχιp,;r. λεπτομερε:.ας τινιiς περι τοi� 
ιι.:χντικ.οϋ τρίποδ'ος δ'ι' ού οί Ρωμαιοι έχ.ρ·nιψ.φδ'ουντο. 

Κατά τινα ιiποτυχ. οvσοcν συνωιι,cσία:ν κατά τοϋ αύ τ'Jκρcχτορος Ού
άλεν,:ος, συνελήφθησαν οί συνωμόται και έβαι;ανίσθησοcν. Με-:-αξύ 
των σωμάτων του έγχ.λ·hιι.οcτος {;ι.ειτο έν τ<ϊ> δ'ιΥ.Μ'c'Υ)ρίφ κα:ί v.ία 
!Lικρά τράπεζα, περί ·n; έξ·ήταζον -:-ούς έ νόχ. ους. Είς έξ αύτων όνοv.α
ζόμενος Ίλα.ρίω,,, ήττηθείς ΙJ7t0 των βασάνων, -χνεχ.άλυψε το μυσ
τικόν δια των έξης λόγων :

« Κατεσχ.ευάσαv.εν αύτό �ό όλέθριόν μας τρα, εζάχι χ.ατά 1-1.ίμησιν 
του τρίποδ'ος των Δελψων, έκ i'.λάδ'ων δ'άφνης· το Κ?:θιερώσαv.εν �ατιi 
-rους τυπους τ'ίiς μαγείας δ'ι' έπιχ.λήσεων, 8ιά ιι-υστ-ι�ριωι!ών ϋμνων, 
δ'ι' έπφδ'ων- κατόπιν το έκ1ν-11ι;χμεν. 

( i) Σ. Μ. Intuition ά.ποκαλοίίιτιν ο! μίίσται των όιποχρύψων έπιι;�ημων την
εχτηv αί'σθησιν, την έv τψ όιναπτύι;ι;εσΟαι ηοη παρά. τ-rj ανθpωπότητι. 

Ό ι;υvουαι;μος της intuιtion προ, το λογιχον σχηματίζει την βάι;ιv των 
οιδασχαλιων της Θεοι;οψίας (Fludd, Παράχελσος, Brehm, χλπ. ..1 

\ 
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.,. cι Ότε r�' έ πρόχ.ειτο νχ τό κιν+,σωμεν κ.αι να τό συιι-�οu λεu
θώμξν διά πpο:γιι.ατοc χπόκ.ρuψοc, ί8ού πώς έπελοψbανόμ•θα τοϋ τοι-
ούτου (1) : . . . . ... 

. . Έσχ:ΙJμάτιζεν οϋτω στίχους ·nρωϊχcύ,, ώς ή Ιluθία, άπαν-
1·ωvτας είς τάς έρωτήσεις των πχρεστι�των. 

« Ήρωτήσαμεν λοιπόν περί τοϋ διαδόχ. ο•; ":Οϋ Κpάτοuς. Ό κρίκος 
άνcι:πηδήσα:ς ηψατο άλληλο8ιαδ'όχ.ως των γραμμάτων ΘΕΟΔ. Τότε 
εί, των ποcρεστώ,ων χνεψώνησεν οτι ή sίμαρμi.νη έ8·rιλοu προψανώς 
τόν Θ ε ό δω ρ ο ν, κ.αί διεκ.ό Ι>"/J οiJτω ο πειραμοcτισι,ι.ός, άφοϋ μοc-
λιστα: ο ύπονοοϊψενσς ·ητο ο "ρεστός ,;.,μiν. >> • 

Ή μliγιχλη αίίτη σπουδη τών σuνωμ?τών τ ο,;ς άπώλεσεν· α.ν iξ·/J
κολο.:ιθοuν τό πείραμα. μέχρι τέλους, �ά έιι.οcνθανον οτι ο χρησμός. 
οστις ίλεγε τ·ην iλήίJΗαν, ιχv-hγγελλ,ν αυτοίς τ·rιν είς TO'I θρόνον ά
νάρρ·11σιν ουχί τοϋ Θεοδ'-ω ρ ο u, τοv έπίσ·fl:; θανv<τωθέντος άρχ.·flγ�ij 
των, άλλά τοϋ Θεοδ-ο σ ίο u, τοϋ Μεγοcλοu, του πράγμrχ.τι δ'ια
δεχ.θέντος τον Ούiλεντα. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 

ΕΙΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΝ · · · · · illIΣTHMONIKHN 

":Ού καθη.γn":οv C!Bi.IAIA ER.COLE ( πνεuματιστοϋ), 

nρος ":ον καθnγn":η.ν Λοιι,6ρόζον ( τcν ψρενολόγον). 

Tables, 211 Δεκεμβρίου. 1888. 

Κύριε, 

Έν τ<ι> χρθρψ ύμων : «Έπιρροη του πολιτισιι.οϋ έπί τoij πνεύμα
τος)), τ<J) δ·/Ιμοσιεuθέντι iν τω άριθ. 29 τ'iiς «Fanfulla>J άπήντησα 

•' f�...ι- Ι 't"ην εζ-r,ς φρασιν : 

( 1) Σ. Μ. Παραλ•!πομεν χ, σ. την άναγραφήν •:'ou τρόποv το�τοv, ατε yνωστοu
παρά τοις πεvμοιτ,σταi"ς. 
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«Δη.απέvτε Υι ΕιΥ.ΟGιν {τη ικρ;ι.')υσιν 'ίνα άποθαυv.οcσθ-� παρ' α:Πα'Ι
τοζ του κόσμου άνακrί.λuψίς -:-ις θεωρηθε'ϊσα ώς τρέ) λα κατά -;·ην 
στιγ[.Ι-ΎiV τ'r,ς άvακα'λύψεως· χ.αί η�η {τι αί ά;ι.αδ'-ιψ.αϊκαί έταιpίαι 
-. ·r ' ' ' ' ' ' 

'θ ' "' ., ' 'χ Λεuα,.οu-rι τον uπνωτισμον ΧΟ'.ι τ·r,•1 οv.οιοπα ειαν" τις οι,Η αν :γω 
καί οί ψίλοι f.1-0'J, οΊτινες χ.λεuάζομεν τον πνεuι-ι.ατισv.όv, �έν εύρισ;ι.ό
fl·εθα έν τ� πλάν�, 6:v δ'έν εύρισκ.όμεθα έν καταστάσει vπνωττισθέντι,π 
εvεχα της rχπάτης ητις μας περικuκλοϊ, θά ε'{μεθοc '{σως Ιiνίχοcνοι v· 
άναγνωρίσωv.εv οτι άπατώμεθχ· χ.αί, ώς πολλοί τ6)V ψρενοπαθων, τι
θi 11.ενοι είς τό cί.ντίθετον fΙ,έρος τ'r,ς Ιiλ·r,θείαί,, χλευάζοf-',εν τούς p.·η 
οντχς μεθ' ήv.ων >). 

Ή φράσις α�τη, ή τόσ<:> πνευ:1.ατώ�·r,ς, ένεποί·r,σέ μοι έντύπωσιν· 
,ΎjV έθ.ώρ·r,σα ώς σχ ετιζομένην πρός εν πραγμα είς ο έπα:σχ ολουv.οcι 
άπό -.ινος Υ.αιρου· τ·ην συλλέγω ).οιπόν fΙ,ετά, χαρας, ανευ άναbολ'r,ς, 
&νεu σχολίων, χ.αί, σuv.μορψού11.ενοζ πρός τούς οροuς έντε'λους ίπποη
χότ·r,τος, τγ,ν λοψ.bάνω ώς πρόκλ·Ι)σιν. 

Αί συνέπειαι αvτ'r,ς τ'1:ς μονομαχίοcς δ'έν θά ώσιν έπιχ.lνδ'uνοι, ού,t' 
οcίμα:η'ipιχί· θ' άγωνισθώμεν έντίμως· i,1,οια.δ'·ί)π:-τε 3έ χα:ν ωσι -:-α ?:-
ποτελέσι-ι.ατα τ'r,ς σ•ψ:πλοκ'r,ς, ε'ίτε έγώ ύποχύψω, ε'ί-:-ε ο άνταγωνι- ·/
στ·ί)ς fl,OU χάμψ� τό γόνυ, το τοιοϋτο θά. γίν� δ'ιά -;ρόπου εvμενvϋς· 
ή έ'χ.brχσις θοc έπενέγχ� βελτίωσιν των ίδ'εών του ένός των άνταγω-
νιστών, θά � δ'έ ύψ' ολας τά:ς έπόψεις, ώψέλιμος είς τήν μεγάλ-r,ν 
ύπόθεσιν τ'r,ς άλ·r,θείας. 

Όι-ι.ιλουσι πολύ την σήμερον περί τινο� ί8ια.ζούσ·fJ; ά:cθενείοcς ήν 
ι:ί.ποcντ� τις έν τ(ι) άνθρ�πίν<:> όργανισμ<J)· τ·rιν πι:.ιρατηρουσι κ.:zθε
χ.άστ·()ν, άλλ' άγνοουσι 't'Ύjν αίτίαν χαί πώς νά τ11ν άποκ.αλέσωσιν. Ή 
ά.σθένεια αvτη είνε προφανής, τά άποτελέσ11,α.τά της τά αί,;θiΨJV':'Gιι · 
άποδ';ιι.νύονται ταυτα: δ'ιιz του πειροcμοcτισμοij χιχι .χνcί.yοντιχι προ
πάντων ε ίς τγ1ν α'ίσθ·Ι)σι •ι -;'r,ς άq,ιiς · δ'·rι λ. είς τ·�,ν γε νιz. ·ήν έξέ λι γξι ν 
πά:σ"(Jς γνωσεως. 

Έπιχ.αΆοίίντα:ι έπιμόνως 't"f)V εριuναν -τ·nς συγχρόνου έπιστ·ίψ.η� 
έπί του θέμοcτος τούτου, άλλ' οcϋτ-r1, είς άπcί.ντ·Ι)σιν, χλευάζει α.ύτό 
δ'ιά του είρωνι;ι.οu γέλωτος του Πύρρωνvς, δ'ιότι, ώς τό �ίπον, ύ αίών 
,Ην είνε ετοψ.ος. 

'Α λλ' ο συγγραψεύς τ'rις ψράσεως, ❖\ν άνωτέρω άνέψερον, δ'έν τΎjν {. 
γραψε β,bα:ίως δ'ιι:χ μόν-ην τ·ην εύχ_ αρίστ·r,σt'Ι -ι·ου νά τ·ην γράψ� χ.,;ι:"ι 

(Έπεται συνέχεια). 


	Binder1_Page_001
	Binder1_Page_002
	Binder1_Page_003
	Binder1_Page_004
	Binder1_Page_005
	Binder1_Page_006
	Binder1_Page_007
	Binder1_Page_008
	Binder1_Page_009
	Binder1_Page_010
	Binder1_Page_011
	Binder1_Page_012
	Binder1_Page_013
	Binder1_Page_014
	Binder1_Page_015
	Binder1_Page_016
	Binder1_Page_017
	Binder1_Page_018
	Binder1_Page_019
	Binder1_Page_020
	Binder1_Page_021
	Binder1_Page_022
	Binder1_Page_023
	Binder1_Page_024
	Binder1_Page_025
	Binder1_Page_026
	Binder1_Page_027
	Binder1_Page_028
	Binder1_Page_029
	Binder1_Page_030
	Binder1_Page_031
	Binder1_Page_032
	Binder1_Page_033
	Binder1_Page_034
	Binder1_Page_035
	Binder1_Page_036
	Binder1_Page_037
	Binder1_Page_038
	Binder1_Page_039
	Binder1_Page_040
	Binder1_Page_041
	Binder1_Page_042
	Binder1_Page_043
	Binder1_Page_044
	Binder1_Page_045
	Binder1_Page_046
	Binder1_Page_047
	Binder1_Page_048
	Binder1_Page_049
	Binder1_Page_050
	Binder1_Page_051
	Binder1_Page_052
	Binder1_Page_053
	Binder1_Page_054
	Binder1_Page_055
	Binder1_Page_056
	Binder1_Page_057
	Binder1_Page_058
	Binder1_Page_059
	Binder1_Page_060
	Binder1_Page_061
	Binder1_Page_062
	Binder1_Page_063
	Binder1_Page_064
	Binder1_Page_065
	Binder1_Page_066
	Binder1_Page_067
	Binder1_Page_068
	Binder1_Page_069
	Binder1_Page_070
	Binder1_Page_071
	Binder1_Page_072
	Binder1_Page_073
	Binder1_Page_074
	Binder1_Page_075
	Binder1_Page_076
	Binder1_Page_077
	Binder1_Page_078
	Binder1_Page_079
	Binder1_Page_080
	Binder1_Page_081
	Binder1_Page_082
	Binder1_Page_083
	Binder1_Page_084
	Binder1_Page_085
	Binder1_Page_086
	Binder1_Page_087
	Binder1_Page_088
	Binder1_Page_089
	Binder1_Page_090
	Binder1_Page_091
	Binder1_Page_092
	Binder1_Page_093
	Binder1_Page_094
	Binder1_Page_095
	Binder1_Page_096
	Binder1_Page_097
	Binder1_Page_098
	Binder1_Page_099
	Binder1_Page_100
	Binder1_Page_101
	Binder1_Page_102
	Binder1_Page_103
	Binder1_Page_104
	Binder1_Page_105
	Binder1_Page_106
	Binder1_Page_107
	Binder1_Page_108
	Binder1_Page_109
	Binder1_Page_110
	Binder1_Page_111
	Binder1_Page_112
	Binder1_Page_113
	Binder1_Page_114
	Binder1_Page_115
	Binder1_Page_116
	Binder1_Page_117
	Binder1_Page_118
	Binder1_Page_119
	Binder1_Page_120
	Binder1_Page_121
	Binder1_Page_122
	Binder1_Page_123
	Binder1_Page_124
	Binder1_Page_125
	Binder1_Page_126
	Binder1_Page_127
	Binder1_Page_128
	Binder1_Page_129
	Binder1_Page_130
	Binder1_Page_131
	Binder1_Page_132
	Binder1_Page_133
	Binder1_Page_134
	Binder1_Page_135
	Binder1_Page_136
	Binder1_Page_137
	Binder1_Page_138
	Binder1_Page_139
	Binder1_Page_140
	Binder1_Page_141
	Binder1_Page_142
	Binder1_Page_143
	Binder1_Page_144
	Binder1_Page_145
	Binder1_Page_146
	Binder1_Page_147
	Binder1_Page_148
	Binder1_Page_149
	Binder1_Page_150
	Binder1_Page_151
	Binder1_Page_152
	Binder1_Page_153
	Binder1_Page_154
	Binder1_Page_155
	Binder1_Page_156
	Binder1_Page_157
	Binder1_Page_158
	Binder1_Page_159
	Binder1_Page_160
	Binder1_Page_161
	Binder1_Page_162
	Binder1_Page_163
	Binder1_Page_164
	Binder1_Page_165
	Binder1_Page_166
	Binder1_Page_167
	Binder1_Page_168
	Binder1_Page_169
	Binder1_Page_170
	Binder1_Page_171
	Binder1_Page_172
	Binder1_Page_173
	Binder1_Page_174
	Binder1_Page_175
	Binder1_Page_176
	Binder1_Page_177
	Binder1_Page_178
	Binder1_Page_179
	Binder1_Page_180
	Binder1_Page_181
	Binder1_Page_182
	Binder1_Page_183
	Binder1_Page_184
	Binder1_Page_185
	Binder1_Page_186
	Binder1_Page_187
	Binder1_Page_188
	Binder1_Page_189
	Binder1_Page_190
	Binder1_Page_191
	Binder1_Page_192
	Binder1_Page_193
	Binder1_Page_194
	Binder1_Page_195
	Binder1_Page_196
	Binder1_Page_197
	Binder1_Page_198
	Binder1_Page_199
	Binder1_Page_200
	Binder1_Page_201
	Binder1_Page_202
	Binder1_Page_203
	Binder1_Page_204
	Binder1_Page_205
	Binder1_Page_206
	Binder1_Page_207
	Binder1_Page_208
	Binder1_Page_209
	Binder1_Page_210
	Binder1_Page_211
	Binder1_Page_212
	Binder1_Page_213
	Binder1_Page_214
	Binder1_Page_215
	Binder1_Page_216
	Binder1_Page_217
	Binder1_Page_218
	Binder1_Page_219
	Binder1_Page_220
	Binder1_Page_221
	Binder1_Page_222
	Binder1_Page_223
	Binder1_Page_224
	Binder1_Page_225
	Binder1_Page_226
	Binder1_Page_227
	Binder1_Page_228
	Binder1_Page_229
	Binder1_Page_230
	Binder1_Page_231
	Binder1_Page_232
	Binder1_Page_233
	Binder1_Page_234
	Binder1_Page_235
	Binder1_Page_236
	Binder1_Page_237
	Binder1_Page_238
	Binder1_Page_239
	Binder1_Page_240
	Binder1_Page_241
	Binder1_Page_242
	Binder1_Page_243
	Binder1_Page_244
	Binder1_Page_245
	Binder1_Page_246
	Binder1_Page_247
	Binder1_Page_248
	Binder1_Page_249
	Binder1_Page_250
	Binder1_Page_251
	Binder1_Page_252
	Binder1_Page_253
	Binder1_Page_254
	Binder1_Page_255
	Binder1_Page_256
	Binder1_Page_257
	Binder1_Page_258
	Binder1_Page_259
	Binder1_Page_260
	Binder1_Page_261
	Binder1_Page_262
	Binder1_Page_263
	Binder1_Page_264
	Binder1_Page_265
	Binder1_Page_266
	Binder1_Page_267
	Binder1_Page_268
	Binder1_Page_269
	Binder1_Page_270
	Binder1_Page_271
	Binder1_Page_272
	Binder1_Page_273
	Binder1_Page_274
	Binder1_Page_275
	Binder1_Page_276
	Binder1_Page_277
	Binder1_Page_278
	Binder1_Page_279
	Binder1_Page_280
	Binder1_Page_281
	Binder1_Page_282
	Binder1_Page_283
	Binder1_Page_284
	Binder1_Page_285
	Binder1_Page_286
	Binder1_Page_287
	Binder1_Page_288
	Binder1_Page_289
	Binder1_Page_290
	Binder1_Page_291
	Binder1_Page_292
	Binder1_Page_293
	Binder1_Page_294
	Binder1_Page_295
	Binder1_Page_296
	Binder1_Page_297
	Binder1_Page_298
	Binder1_Page_299
	Binder1_Page_300
	Binder1_Page_301
	Binder1_Page_302
	Binder1_Page_303
	Binder1_Page_304
	Binder1_Page_305
	Binder1_Page_306
	Binder1_Page_307
	Binder1_Page_308
	Binder1_Page_309
	Binder1_Page_310
	Binder1_Page_311
	Binder1_Page_312
	Binder1_Page_313
	Binder1_Page_314
	Binder1_Page_315
	Binder1_Page_316
	Binder1_Page_317
	Binder1_Page_318
	Binder1_Page_319
	Binder1_Page_320
	Binder1_Page_321
	Binder1_Page_322
	Binder1_Page_323
	Binder1_Page_324
	Binder1_Page_325
	Binder1_Page_326
	Binder1_Page_327
	Binder1_Page_328
	Binder1_Page_329
	Binder1_Page_330
	Binder1_Page_331
	Binder1_Page_332
	Binder1_Page_333
	Binder1_Page_334
	Binder1_Page_335
	Binder1_Page_336
	Binder1_Page_337
	Binder1_Page_338
	Binder1_Page_339
	Binder1_Page_340
	Binder1_Page_341
	Binder1_Page_342
	Binder1_Page_343
	Binder1_Page_344
	Binder1_Page_345
	Binder1_Page_346
	Binder1_Page_347
	Binder1_Page_348
	Binder1_Page_349
	Binder1_Page_350
	Binder1_Page_351
	Binder1_Page_352
	Binder1_Page_353
	Binder1_Page_354
	Binder1_Page_355
	Binder1_Page_356
	Binder1_Page_357
	Binder1_Page_358
	Binder1_Page_359
	Binder1_Page_360
	Binder1_Page_361
	Binder1_Page_362
	Binder1_Page_363
	Binder1_Page_364
	Binder1_Page_365
	Binder1_Page_366
	Binder1_Page_367
	Binder1_Page_368
	Binder1_Page_369
	Binder1_Page_370
	Binder1_Page_371
	Binder1_Page_372
	Binder1_Page_373
	Binder1_Page_374
	Binder1_Page_375
	Binder1_Page_376
	Binder1_Page_377
	Binder1_Page_378
	Binder1_Page_379
	Binder1_Page_380
	Binder1_Page_381
	Binder1_Page_382
	Binder1_Page_383
	Binder1_Page_384
	Binder1_Page_385
	Binder1_Page_386
	Binder1_Page_387
	Binder1_Page_388
	Binder1_Page_389
	Binder1_Page_390
	Binder1_Page_391
	Binder1_Page_392
	Binder1_Page_393
	Binder1_Page_394
	Binder1_Page_395
	Binder1_Page_396
	Binder1_Page_397
	Binder1_Page_398
	Binder1_Page_399
	Binder1_Page_400
	Binder1_Page_401
	Binder1_Page_402
	Binder1_Page_403
	Binder1_Page_404
	Binder1_Page_405
	Binder1_Page_406
	Binder1_Page_407
	Binder1_Page_408
	Binder1_Page_409
	Binder1_Page_410
	Binder1_Page_411
	Binder1_Page_412
	Binder1_Page_413
	Binder1_Page_414
	Binder1_Page_415
	Binder1_Page_416
	Binder1_Page_417
	Binder1_Page_418
	Binder1_Page_419
	Binder1_Page_420
	Binder1_Page_421
	Binder1_Page_422
	Binder1_Page_423
	Binder1_Page_424
	Binder1_Page_425
	Binder1_Page_426
	Binder1_Page_427
	Binder1_Page_428
	Binder1_Page_429
	Binder1_Page_430
	Binder1_Page_431
	Binder1_Page_432
	Binder1_Page_433
	Binder1_Page_434
	Binder1_Page_435
	Binder1_Page_436
	Binder1_Page_437
	Binder1_Page_438
	Binder1_Page_439
	Binder1_Page_440
	Binder1_Page_441
	Binder1_Page_442
	Binder1_Page_443
	Binder1_Page_444
	Binder1_Page_445
	Binder1_Page_446
	Binder1_Page_447
	Binder1_Page_448
	Binder1_Page_449
	Binder1_Page_450
	Binder1_Page_451
	Binder1_Page_452
	Binder1_Page_453
	Binder1_Page_454
	Binder1_Page_455
	Binder1_Page_456
	Binder1_Page_457
	Binder1_Page_458
	Binder1_Page_459
	Binder1_Page_460
	Binder1_Page_461
	Binder1_Page_462
	Binder1_Page_463
	Binder1_Page_464
	Binder1_Page_465
	Binder1_Page_466
	Binder1_Page_467
	Binder1_Page_468
	Binder1_Page_469
	Binder1_Page_470
	Binder1_Page_471
	Binder1_Page_472
	Binder1_Page_473
	Binder1_Page_474
	Binder1_Page_475
	Binder1_Page_476
	Binder1_Page_477
	Binder1_Page_478
	Binder1_Page_479
	Binder1_Page_480
	Binder1_Page_481
	Binder1_Page_482
	Binder1_Page_483
	Binder1_Page_484
	Binder1_Page_485
	Binder1_Page_486
	Binder1_Page_487
	Binder1_Page_488
	Binder1_Page_489
	Binder1_Page_490
	Binder1_Page_491
	Binder1_Page_492
	Binder1_Page_493
	Binder1_Page_494
	Binder1_Page_495
	Binder1_Page_496
	Binder1_Page_497
	Binder1_Page_498
	Binder1_Page_499
	Binder1_Page_500
	Binder1_Page_501
	Binder1_Page_502
	Binder1_Page_503
	Binder1_Page_504
	Binder1_Page_505
	Binder1_Page_506
	Binder1_Page_507
	Binder1_Page_508
	Binder1_Page_509
	Binder1_Page_510
	Binder1_Page_511
	Binder1_Page_512
	Binder1_Page_513
	Binder1_Page_514
	Binder1_Page_515
	Binder1_Page_516
	Binder1_Page_517
	Binder1_Page_518
	Binder1_Page_519
	Binder1_Page_520
	Binder1_Page_521
	Binder1_Page_522
	Binder1_Page_523
	Binder1_Page_524
	Binder1_Page_525
	Binder1_Page_526
	Binder1_Page_527
	Binder1_Page_528
	Binder1_Page_529
	Binder1_Page_530
	Binder1_Page_531
	Binder1_Page_532
	Binder1_Page_533
	Binder1_Page_534
	Binder1_Page_535
	Binder1_Page_536
	Binder1_Page_537
	Binder1_Page_538
	Binder1_Page_539
	Binder1_Page_540
	Binder1_Page_541
	Binder1_Page_542
	Binder1_Page_543
	Binder1_Page_544
	Binder1_Page_545
	Binder1_Page_546
	Binder1_Page_547
	Binder1_Page_548
	Binder1_Page_549
	Binder1_Page_550
	Binder1_Page_551
	Binder1_Page_552
	Binder1_Page_553
	Binder1_Page_554
	Binder1_Page_555
	Binder1_Page_556
	Binder1_Page_557
	Binder1_Page_558
	Binder1_Page_559
	Binder1_Page_560
	Binder1_Page_561
	Binder1_Page_562
	Binder1_Page_563
	Binder1_Page_564
	Binder1_Page_565
	Binder1_Page_566
	Binder1_Page_567
	Binder1_Page_568
	Binder1_Page_569
	Binder1_Page_570
	Binder1_Page_571
	Binder1_Page_572
	Binder1_Page_573
	Binder1_Page_574
	Binder1_Page_575
	Binder1_Page_576
	Binder1_Page_577
	Binder1_Page_578
	Binder1_Page_579
	Binder1_Page_580
	Binder1_Page_581
	Binder1_Page_582
	Binder1_Page_583
	Binder1_Page_584
	Binder1_Page_585
	Binder1_Page_586
	Binder1_Page_587
	Binder1_Page_588
	Binder1_Page_589
	Binder1_Page_590
	Binder1_Page_591
	Binder1_Page_592
	Binder1_Page_593
	Binder1_Page_594
	Binder1_Page_595
	Binder1_Page_596
	Binder1_Page_597
	Binder1_Page_598
	Binder1_Page_599
	Binder1_Page_600
	Binder1_Page_601
	Binder1_Page_602
	Binder1_Page_603
	Binder1_Page_604
	Binder1_Page_605
	Binder1_Page_606
	Binder1_Page_607
	Binder1_Page_608
	Binder1_Page_609
	Binder1_Page_610
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



