
'Αριθμος 1 Ο. Αύγουστος 1891. 

11 

11 

«Κατι1ι τήν των μελιττων εί,.όνα των λόγων δέον μετέχειν χαl της 
ροοων1ας του Ιiνθοvς ορεψάμενος τι1ις άκάνQοις i,ικλtνει,�>. 

( Μέγας Βασιλειος ). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

rrpόσ�λησ�ς εtς μονομαχιαν .... i,ηστημονι�ην του καθη 
γητοϋ Ch i a ia Ε 1· cole πpbς τον καθ·,11ητή� Λονβpόζον.- Ή 
Νόννα, οιατί ών-!ιμασαν οίίτως ο! Γερμανοί την γνωστήν άσθένειοιν. 
- Ό '1 ..\νθρωπος ον ήθ��όν. - Τό ά.όpατον της uλ'Ις (ύπο τr,u 
Δ6κτωρος Φ. Δέ-Κουpμέλλ). 

ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ 

11 

11 

ΕΙΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΝ · - · · · ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΝ 

-cοϋ καθη.γn-cοϋ CUIA.IA. ERCOLE ( πνευμιχτιστοϋ), 

προς -cον καθnγn-cnν Λο-μ6ρόζον ( τ;ν ψρενολόγvν). 

( Συνέχεια· ί'οε προηγούμενον ψύλλον ). 

\' , , , , , , . . " J' θ. . � , σια τ ΙΧ l-'· α τι α· !LOt ψχινεηχι, οcπενοcνηιχr,, οη εν α ·υ'ΠvfΙ-Ι:ΙΟtα-
σ� περιψfΟΨ()ηΚως, οcν τον προσεχάλοvν νά παρατ·ιιρ-fισ� [-',l<Χν ί8ιά
ζοuσαν περίπτωσιν, &:ξίαν προσοχής καί ίκανην νά προσελκuσ·� σπου
J αίωι; τό πνεϋμα ένcς Λψέ:ρόζου. 

'Εννοώ έντιχϋθα 11.lαν ιχσθεν"Ϊ) οcν-ήκουσαν εtς την κατωτέραν τάξιν 
της κοινωνίας· είνε ·hλικl ας τριάκοντα σχ ε8όν έτων J'.ιχί λίαν άγράμ
l-'·°'τcς· τό βλέv,r.ι.ιχ τ·ηι; Jέν είνε οvτε βάσκανο·ι, οl.Jτε πεπροικ.ιψένc;-.ι
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Jι' έχ.είν-ΙJς της δυνάι1.εως, ·ί\ν οί νεώτεροι νομομαθείς περί τό έγχ.λη• 
ματιχ.όν δίκαιον όνομάζcυι;ιν άνανταγώνιστον, άλλά δvναται αίίτη, 
οταν θΟ-η, ειτε την ήμέραν, ειτε την νvχ.τα,,,�ιά των έιι;;ληχ.ηχ.ων 
ψαινομένων τ'r,ς άσθενείας της, νά διασχ.εδά.σγ;, έπί μίαν ωραν σvλ-

).ογόν τινα περιέργων κοcτά τό ιιο:λλον !ή ·nηον σκεπτικών, χ.ατά τό 
ιι,�λλον 'Υ) Ί)ττΟ'Ι εύχ.όλων νά εύχ.χριστηθωσι. 

Δεδε .ένη ίπl τινος εδρας "rι χ.ρατουμένη δυνοcτ::r. διά των βραχιόνων 
των περιεργων, προσελΥ.ύει αίίτη τά περιχ.υχ.λοϋντα αύτην έπιπλα, 
τά άνεγεlρει, τά δια:χ.ρατε'ί αίωρούμενα είς τό•ι άέρα ώς τό ψέρετρον 
-τ-οϋ Μωάμεθ, χ.αι τά χ.αταιbάζει πάλιν έπί τοϋ έδοcφους μετά χ.υ
μαντιχ.ων κινήσεων ώς εί ύπ·Αχ.ουον είς τήν διεύθυνσιν ξένης τινός θε
λήσεως· αύξοcνιι προσέτι -.ό βάρ<Jς των ,9J τά χ.αθιστif έλαψρότεροc, 
χ.rχ,ά την έπιθυμίαν της• προξενεί χ.ρότους έν τοις τοlχοις, έν τ� ό
ροψ�, έν τ<j> δχπέδι.:> μετά ρυθμου πρός άπiντ·ΙJσι'Ι είς τάς έρωτ·Ασεις 
των παρισταμένων- λάμψεις ομοιαt πρός τάς του μχγνησlου άναπι-
8ύουσιν έχ. του σώματός -.ης, ,ήν περιχ.υκλουσι .;\ περιgοcλλουσι τούς 
παρεστώτας fΙ-άρτυρας αύ-.ών των θαυμαι;lων σχ.ηνων· σχεδιοcζει ο,τι 

V 
,; 

αν θιλήσωσιν έπί χ�ρτου ον τ� παρουσιοcζουσιν, άριθμούς, ύπογραφά�, ι,, 
μονογραφίας, φράσεις, έ;ι.τεlνουι;α μόνον ,·nν χεϊρα έπί του δεανυο-
μένου μέρους· α.ν θέσουν εi.ς γωνίαν τινά του δωμα�ίου ιχ.γγείον πε-
p1έχ ον μlαν στοιbάδα ιχ.ργlλου οcπαλου, εύρlσκουσι, ι,ι.ετά ηνας σ't'ιy-
μάς, τό έκμαγεϊον ι.ι,ικρας ηνος :ι\ χ.αί μεγχλης χειρός, τό άπειχ.ό-
νισμα προσώπου τινός θαυμαστης άκριbεlας, παρατηρουι.ι,ένου ειτε 
χ.ατά πρόσωπον ε'ίτε χ.ατά χρόταφον, έξ ού δύναταl τις νά σ η κ ώ σ -� 
προσωπίδα έχ. γύψου· διετ't!ρησαν ο•;τω πολλάς είκόνας, οσοι δ' έπι-
�υιι,ουσι δύνανται ώσαύτως νά είίρωσιν lδώ στιχδιον f',ελέτης σ;;ου-
Jαίας. 

'Η 
' (1 ) ψ - • 1 ) , t δ , �, 1' t γυν-ΙJ αυτ·ΙJ ανυ ουται εις τον αερα, οσοι ηποτε καν ωσt'Ι οι 

συγχ.ρατοϋντες οcύτην δεσμοί· ιι,i. νει αίίτη οίίτω, ψαιvομένη ώσεί χ.ε-
1'λψiΨΙJ έν τiϊ> κενiϊ>, έναντίον ολων των νόμων τ"?iς στατιχ.η�, χ.αί 
iλευθέρα τοϋ ·ιόμου της βαρυτητος· α.•;τη χ.οcμνει Δστε νά ήχ_ωr;ι 
�.ι,ουσικχ οργανα, χ.λει3οκ.•;μ�:χλα, χ.ι�δωνες, τύμπανα, ώι;εί έκ.ρούοΨrο 
Jιά zειρων :ή έχ.ινουντο �ιά τ·ης πνο·ης άοράτων 3αψ.ονlων (έχ. τt)ν 
ψυΊ.αττόντων θησα:υρόν τινα). 

Θά άποχ.gι:λέσητε τοϋτο περίπτωσιν ί&ιαιτέρ:χν τοu υπνω,ισμου, 
θά ειπητε δη ή άσθενης αίίτη είΗ φχχ.·ήρης τις θήλυς, ον θά ένε -

1 
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:χ.λείετε είς ψρενοχ.οιι.εϊον . Σας παραχ.αλω, έξοχε κα�ηγητά, μη 
iκ.τρέπετε τό ζήτηιι.α· ο ύπνωτισμός, εl:,ιε γνωστόν, 8έ,1 προξενεί Ύ1 
τ·ην άπάτην [Ι,tας στιγ[Ι,Υί ζ ' μετά ";YJV σuνο'�ρίαν, τό Παν έrcανέρχ.εται 
είς -. ην προτέραν μοριp·hν, ένιϊ� έ8ω, τό πριχγμα 8ιαψέρει · χ.αί κατά 
·τάς άκ.ολούθοuς έτι ήμέρας, μένοuσιν 'ίχ.ν-rι, άποδείξεις &ξιαι παρατη
.ρ·hσεω;, σποuι�αίας πpοσοχ·ης.

Τί νομίζετε τώρα ; 
Άλλ' έπιτρέψατέ μοι νά έξακ.ολουθήσω. Ή γuνη α:.�:.ίτη, κ.ατά τινας 

-;.εριπτώσεις, 8ύνατα.ι νά μεγαλύη� πλέον των δέκ.α έχ.ατοστομέ τρων
·οu.οιάζει πρό; κούκ.λαν έκ. γοuταπέρχ.·rις, πρός αύτόυ.ατον νέου τινός

ι 
• 

• \ 

:ε'ί8οuς, λαμbiνει σχήματα άλλόχ.οτα.. Πόσους πόδας κ.αί βραχίονας 
.[χ.ει ; Τό άγνοοϋμεν. 

'Evcϊi οί άπιστό-εροι των παρεστι�των δ:ακρατοϋσι τά ιι,έλη της, 
:βλέπομεν άνοcψαινόιι.ενα &λλα, άγνοοϋντες πόθεν έξέρχ.ονται· αί ύπο
-βέσεις αύτ'r,ς είνε λίαν fl,ικροcί !ή ωστε -νά περιλαμbiνωσι και τους 
:μαγεuμένους πόδας· ή περίπτωσις αϋτη 8ί8ει άψορμην είς τό ύπο-

- \ , Ρ δ , , , � -νοησοcι την παρεμοασιν uναιι.εως τινος μυστ·rιp ιωη ους.
Μη γελατε, δταν λέγω : είς τό ύπονο'i',σχι· ούδέν &λλως τι έπι

'bεbαιώ· εχ_ετε χ.α:ιρόν μετ' όλίγον νά γελiσητε. 
Ένιϊ� ·h γuνη αϋτ11 είνε δ'ε8εμένη, 1 παρατ·rιροϋσιν άναψαινόιι.ενον

"t'fί-:ον βραχίονα, ούδείς δέ γινώr,κ.ει .. όθεν έρχεται· άρχlζει νά πει
,ρiζ� τούς παρεστώτας, άλλων άψzιρων τούς σκ.σύrρ�uς, αλι-ων τά �:,
_ρολόγια, τά χ.ρ·hιι,ατα, τούς ,�ακτuλίους, τάς καρφίδας κ.αt τά έπανα:
ψέρει ιι,ετά μεγάλη, έπιτ·rιδειότ-ι1τος, μετά ψαιδράς οίκειό':''Υ)τος· ά
φοcιρεί τά ψορέιι.ατα, τά γελέχ.ια, σύρει ':'ΙΧ •;ποδήματα, �οuρτσίζει 
-τοvς πίλους και τούς έπαν,.,θέτει είς c;uς άv-r.χοuσι, στρ-ίιψει χ.αί θω
πεύει τούς μύστακ.cι.:ς, ένίοτε δέ κ.α:ί ραπίζει, διότι έ'χει κ.α.ί αύτός τάς 
.ώρας της δuσ�υμίας του. 

Ή χ είρ αίίτη είνε χ.ονδ ροειδής χαί τu λώδης ( τ'r,ς ιι,αγίσσr,ς λέγ�uν 
·οτι εινε• λεπτ-ίι), έ'χει μεγάλους ονuχ.ας, είνε ύγρά· ένιϊ� 8έ είνε ψυ-,
·σικ.ως θερμ·η γίνεται άμέσως ψuχ.ρά ώr,εί Π":'ώιι.α.τος, προξενοϋσα ψρι-

, 1 , , \ r, , \ ι 1 \ • .χ.ιασιν' επιτρεπει να την απτωνται, να την σφιγγωσι, να την παρατη-
;ρώσι -:.ρcσεκ.τικ.ως aταν τό έ πι τρέ ΠΊ] ώr,αύ τως κ.αί ο βαθμός ":'Οϋ ψωτσς 
":t"Οϋ δι;ψ.ατίοu, έν τέλει �έ οcνuψοϋται, μένει αίωρ�uιι,έν-rι είς τό'Ι ά
ip(I(, ώσεί κ.εκ.ομ11.έν-11 άπό του καρποϋ· Ιψ.οιάζει, ουτω, προς τάς �u-
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λίνας χείρας, τάς χpησιμευούσας ώς σ'nμα ε:ς τά: έργα.στ·rιptα των 
πωλητών χειρίδων . 

.Σας όpκίζομαι 8τι έξέpχ ο μαι μετά πνεύματος yαλ ηνίου έκ τοϋ 
�νδρου της Κίρκης· έλεύθερος ":W'I γοητειών της, ιχνα.).ογίζυμα.ι ολα.ς 
τάς έντυπώσεις μου δυστηστών είς έμαυτον, ιι,ολονότι ή ιι,αρτυpία των 
α:ίσθήσεών f',O'J κοcί τΊ,ς συνιχισθ·rισεως ιι,οί έ .. ιbεbαιοί οτι δεν ημην το 
παίγνιον πλάνης τινός η ιχπάτης. .Στοίbα -:ι; βιbλίων των ένό'ο
ξοτέρων πειροcματιστων iρχαίων χαί νεωτέρων, ους περιττόν ν' ιχπα

ριθιι,ήσω έγώ, διαχ.'ηρύττοuσι τήν άλήθειαν χ.αί το άληθές μοfΟς 
αύτης της πα:pιχ&όξου άγυpτείιχς. 

Ε. , ' ' ι-, 'ζ 
, , ις αuτην τ·()ν σπουα·()ν παpουσιιχ ονται αειποτε νειχ πραγματιχ 

και ά:προσδ6χ.ητα· είς τό τέλος τη; συνεδρίας γίνονται άποχιχιpε
τισμοί, περιπ,ύξεις χειpων ( σ·ιτανίως τουτο) μετά προσώπων πεpιbε
bλημένων ιι,έ ύφάσιι,ατιχ, έμφιχνιζομένων χ.αί έξαφανιζοιι,ένων ώς σκιαί 
έντός στιγμών τινων. 

Δεν είνιχι δυνατόν ν' άποδώσ� τις ολα ταϋτιχ είς την μαγείαν
θά. μοι ε'ίπητε οτι πρέπει τις νά εlνε πpοσεκτικός είς τά άγυpτικά 
τεχνάσματα, νά διερευνήσωμεν άκριbως τό πρόσωπον, περί ου ό λόγος 
!να παρψποδισθ� τό ψεϋδος lή ή άπάτη· γνωρίσατε δέ και τουτο
οτι τά πράγμιχτα δέν άνταποκρίνωνται πiντοτε πρός την άν-fισυχ Qν
προσδοκίαν των παρεστώτων- τοϋτο δέ πάλιν είναι έ'τεpον μυστή
ριον πρός έξήγ-()σιν, καί οπερ, χαλως θεωροtψ.ενον, άποδεικνύει οτι
το ένεργοϋν πρόσωπον liέν εi•ιαι τό [J.όνον ιχρμόδιον προς τά τοιαϋτα
θαυμάσια· κέκτητα.ι άναμψιbόλως την ιχποκλειστικήν δύναμιν αύτων
των θαuμαστω·ν πράξεων, άλλ' α6ται δέν Είναι δυνατό� νά παρα
χ θωσιν "n δ'ιά της συνδρψ'nς α.ίτίας τινός άγνώστου, οντος τινός οπερ
όνομάζψεν Θ ε ό ν έ κ μ η Χ. α ν η ς.

Έξ ολων τούτων έ'πετα.ι οτι ύπάpχ_ ει ιι,εγάλ η δυσκολία. πρός σπουδην 
χ.ατά βάθος α.uτης της έκπλ ηκηκης άγυρτείας, καί ιχνάγχ.η σειρας 
πειροψατισμων rνιχ συ λλέξ � τις άριθμόν τινα ίκανόν να δια.φωτίσ� 
τούς εύα.πα.τήτους κιχί νά: νιχ.ήσ� τήν ίσχυρογνωμiαν των φιλονείκων, 
οtτινες, ώς γνωστόν, ά:ρνοϋνται το δικαίωμα είς τά: παρατηρητικά πνεύ-
11-α.τιχ. Αυτοί οί. φιλόνειr.οι έπί ό:πλ·� ένδείξει άναχ.α.λύπτουσι τό προ
φανές των κεκρψμένων δυνάμεων της φύσεως· iκ της πτώσεως ένός
ιι,ήλου, της κιν-ήσεως του έκκρ.ψοϋς ώρολογίου, έξάγοuν τούς μεγάλους
νόιι,ους τούς διέποντας τό σύιι,παν.

..
J 

ι 

1 
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Ί8ού οθεν ή πρόχ.λ·11σίς fl,Ou : 'Εrχν ιΗν έγράψατε την άνωτέρω 
ψράσιν 8ιά μόν-11ν την εύχ_αρίστ·11σιν τοϋ γράψειν χ.αί 8ιά τα μ α
τ ι  α, &ν εχr,τε πραγιι,αηχ.ως ι:ί:γάπr,ν πρός την έπιστ-iψr,ν, &ν ησθε 
άνευ προχ.αταλήψεων, ύμείς ο πρώτος φρενολόγος της 'Ιταλίας, εύ
αρεστ�θ"Ι)τε, παρακ.αλώ, ν.α προσέλθ"Ι}τε εi.; τΎ'lν χ.ονίσ1:pαv, κ.αt 
έστi βΗ3αιος οη θά: ι:ί:ντιμε τρr,θητε προς έ'ντιμον άνθpωπον. 

Όταν 8υνηθητε νά λάbητε ά8ειαν άπουσίας έ-πί μίαν έb8ομά8α, 
έγχ.αταλείψχτε τιχς άγοcπr,τάς σπου8άς σας, χ.ocl άντί νά μεταbητε 
εiς την έξοχ ·rιν, προσ8ιοpίσατέ fl,Ot μέρος τι ένθα νιχ 8υνάμεθχ νά 
συναντr,θωμεν· έχ.λέξατε την χ.οcταλλr,λοτέραν 8ι' ύμοcς στιγμ·rιν χ.αί 
θά σiiς παρουσιάσω την μάγισσάν μου. 

'Ορίσατε εν 8ωμάτιον οποu θά εiσέλ&ω μόνος μεθ' ύμων πρό τοϋ 
πειραιι.ατισμοϋ : έχ.ει θά θέσητε ύμεiς τα επιπλοc χ.αί τα οργανα 
της μουσιχης οπως θέλετε, θά χ.λει8ώσr,τε το χ.λει8οχ.ύμbοcλον. Νοιι,ίζω 
περιττόν νά σας παρουι;ιάσω την χ.upίαν έν στολ� τοϋ γ·rι'ίνου πα-
pα8είσοu, 8ιότι αύτη ή νέα Εϋα είναι άνίχ.ανος νά έπr,ρεf.σ"{) χ.αl 8ε
λεάσ"\'Ι τόν οφιν. 

Τέσσαρες χ.ύριοι θα παρασ,ωσιν ώς fΙ,άρτυρες· θχ έχ.λέξr,τε τούς Jύο 
ους 8έν θά 'ί8ω -ii χ.ατά την στιγιι:rιν της πάλης, θά ο8r,γ.;.ι;ω 8έ 
καl έγώ τούς έτέρους δ'ύο, 

'Ά ν ο πειραιι,ατισμός είς ον σας προχοcλω νά πα.ραστητε 8έν έ
πιτύχ "{) 8 έ ν θά π χραπονεθω χ.ατά της τρα χ. ύτη ,ος της είμαρμέ νης · 
θά μέ θεωρ.;.σητε μονον έν χ.αταστάσει παραισθητιχ.�, 8εομέν"{) θε
ραπείας· άλλ' &.ν ή έ'κbχσις στέψ·\'Ι τόν άγωνχ, τότε ή χρηστότης 
σiiς έπιβχλλει τό χ.αθηχον νά γροcψητε εν άρθρον, 8ιά τοϋ οποίου 
άνευ περιστροφών, περιφροcσεων, παρασιωπ·ήσεων, παρεννοήσεων, θά 
έπιbιbχιώσητε την πραγματικότητα των μυστηριω8ων φαινομένων 
καl θά ύποσχεθητε νά έξερευ•ι.;.σετε τάς αίτίας. 

"Αν άρν-11θητε αύτήν την συνάντησιν, τότε έξηγήσατέ μοι αύτην 
την φράσιν σας: ο α ί ώ ν 8 i ν ε Ι ν α ι ε τ ο ι μ ο ς. Άναμφιbόλως 
έξηγειται τοϋτο χ.αθόσον άφορif είς τάς χυ8αίας 8ιανοίας άλλ' .οχι 
εiς ενα Λομbpό�ον, είς ον ι:ί:πεuθύνεται ·n έπομένη σψbουλη τοϋ 

Δάντου : Μ έ τ η ν ά λ +, θ ε ι α ν ό φ ε ί λ ε ι ο oc ν θ ? ω π ο ς 
ν ά )1. λ ε ί σ "\'Ι τ ά χ. ε ί λ η τ ο ϋ ψ ε ύ a ο υ ς. 

Μιτά σεbασμοϋ χ.αι άφοσιώσεως. 
Καθηγ'f)τής «Ghiaia Ercole».
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Ό ιl'ιοcσ·Ι)μος σuνεργοcτης μας Λομbρόζος παρειΗχ.θ·ΙJ τ·nν πρόκλη
σιν και σuν�uάζει μίαν σuνάντησιν μετά: τοϋ ά.γαπητοϋ ά.νταγωνι
στοϋ του. 

(Άπόσποcσμα έκ της « Fanfnlla », Ρι�ι,ι--rι 6 Αύγ. 1888) 

Nables, 24 Δεκεμ6ρίου. 1888. 
'Λyαπηι:t Κύριε, 

. Μετεκαλεσοcμ·Ι)ν έκ Μιλάνου τήν μεσάζοuσαν, (να ,;ή-,. 
κρχ,ήσω είς τ'Υ)ν 8ιάθεσιν τοv ρηθέντος χοcθ·ΙJγητοϋ (τοϋ Λομbρόζοu),
και παρεκοcλεσοc τόν 8ι εuθuντ'Υ)ν μιας τών Έφημερί8ων νά: παρεu
ρεθ� είς τούς πειροψοcτισμούς οπως κσ:τοcχωρίσ-rι τli κοcτ' α,;τούς. 

Ό διάσηι,ι.ος σοφός άπ·r,ντησε : 
« Δέν 8έχοι.ι.αι τ·ήν προσκ.λησίν σοcς, οχι διότι άρνοϋι,ι.οcι νά: πι

στεύσω οτι ύπάρχει χοcτι τι άληθές έν τοίς πνε1ψ.οcτιστικοiς ψαινο-
1-'·ένοις, άλλά: διότι ( τοϋτο δέ ι,ι.ετοcξύ μοcς) ύποστά:ς ηδη 8uσοcρέστοuς 
σuζ ητΊ]σεις χναψορικώς της άν9ρωπολογίοcς, της παραψροσύν-Ι)ς, τοϋ 
ύστερισμοϋ, κλπ., 8έν έπιθuι,ι.ώ νά: κιχτiλθω είς νέαν αλλ11ν έπιστη
ι.ι.ονικ'Υ)ν συζήτησιν, πρίν η καλ&Jς θωριχκισθώ κατά της ι,ι.εγαλει-
τέρας τών ίδιοτροπιών, κατά τε τούς ίερείς χcι.ί τούς ίατρούς ». •,/ 

To>J Λομbpόζοu όπιι;θοχωρήσαντος άπένχντι της δοκιμης ταύτης 
άπεψχσισα νχ χρησιμοποιήσω τό ταξείδιον της ι,ι.εσαζούσης ι,ι.ου, 
έχ-:-ελέσας πειραματιψούς τινας ( 1) . . . . 

ERCOLE CHIAIA 

« Τά: παραμύθια τά: οποία έ'θελγον την ποcιδιχ.ήν μου ήλιχίαν, 
χιχί τά: οποία μο: διηγοϋντο άφρόνως 8ιά: νά: ι,ι: ά:ποχοιμίσοuν, έψαί
νοντο έν τοίς όνείροις μου συγχεχι;f-1,ένχ χαι τροf,Ι,ακτικοc· τά: διηγ·h-
1-'·ατα τών φανrαιψιiτων, τών βρuκολχχ;,.ων, τών χαλ&>ν ι,ι.έ τούς 
καλούς, τών καχων τιμωροuv,ένω'Ι ι,ι.έ τούς καχ.ούς, ο),α αύτά: τά: 
Jιηγ-ήματv. έπαν-ίΊλθον είς τ•ήν μνήι.ι,·Ι)ν μου, οτs έσχ.άτως πιχρεuρέθην 
ε'ίς τινας σuνεδ?ίας πνευι,ι.ατιχάς. 'Ενώπιον αυτών τών έκπλ-rικηκ.ών 
ψαινομένων, και αυτων τών θαuι.ι,αστών γεγονότων, �σθανόι,ι.ην 
ίμαuτόν ά:ναγεννώμενον παιδίον χαί ώ; αλλοτε, τό ζaφερόν, τ-ό &-

1 

( 1) Σ. ·Μ. Τούς πειραμα.ισμοuς τούτους αναγράψει καί ·ή «Fanfulld de la.
Domenica» έξ ής iχποσπωμεν το προοίμιον χαί τον έπίλογον. _j 

\ 
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γνωστον σuνεκίνει την ψαντασίαν μου, καί ·ί\δ11 ακ.ομη το 8ω11.οcτιόν
μοu γέμει παραδόξων ιείκόνων, άντηχεί μέ ψωνάς χαί q:ψατα, οτε. 
τό πνεϊψ.ά μοu οcναμψν'Υ}σκετΙΧι των πνειψ.ατιστικών όπτΙΧσιων. 

�Αν, έπί τ°?) &:να:γνώσι;ι του άρθρου τούτου, μέ ύποθέσωσιν &:δu
νάτοu, γυναικείου χ αρακτ'ί\ρος, ό 'λίγον [J,έ 11,Ωει · πέποιθοc οτι οι αν• 
τιφρονοuντες, έ-πί τf, άναγ-ιώσει αύτων των �ιηγ11μσίτων, θά ομοιά
σωσι ΚΙΧt ούτοι τά 11,ιχ.ρά ποcιδία. 

« 'Ο ύλιστης &:νοcγνώστης θά προσθέσ� : 'Αλλά, τέλος ποcντων 
-πιστεύετε λοιπόν ι;εις είς τοc πνεύ11.ατα; Έγι:); ... τοc αi.σθάνομαι 
ώ; ο τυφλός αίσθciνεται τό φως του ήλίοu. 

ATTILO SAREATTI 

Σχετικώς προς τό &.νω ίδού τί &:νεγινώσκ.ψεν έσχ_ciτως είς τάς 
παρισινας έφ-rψ-ερί8ας: 

'Η ((Le Mot d' OrdΓe)) άφιεροι δύο &.ρθρα είς τιi φύλλα της 
τής 6 κ:χi 7 του Σεπτψbp. έ. ε. έξ ών άποσπώ11.εν έχ το'J δευτέρου 
τά έξ'ί\ς. 

C< 'Ο Λομbpόζο, είναι, ώς ύμεις, ώς έγώ, ύ'λιστ·ης 11,οcνιώδης : έχει 
r· τ·ην πεποίθησιν οτι Jέν ύπάρχει ύπερφuσικόν, καi δτι παν φαινόμενον 

f.1·11 δuνάι-ι.ενον ν&: ύπαχθ� ιίς ώρισμένην και έπιστηf-'.ονιχ.ην παρατ+ι
ρησιν είνε άνεμώλιον η α.i.σχροκέρδεια. 

Ι 

Εi.ς μάτην παρωρ11.iiτο νιi μελετr;σΊJ τά ολως φυσικά ψαινόι-ι.ενα 
&τινα παροcγονται εκ. τινο, δuνάι-ι.εως είσέτι άγνώστοu ;ι.αi είς ην 
προσΥΙρμοσαν τό έ-πίθετον του ψuχ ικου. 

Εi.ς μάτην ο διδοcκτωρ Chiaja, έχ. Νεαπόλεως, τίj'> άπέτεινε προ 
τριών i.τών οριστικην πpόσκλησιν �να πα.ραστ?J είς τά παρά τινος 
f.1-Εσαζούσ·ης παραγόμενα φαινόμενα. 'Ο Λψbρόζος άνύψοu τούς 
ώμοuς και άπέψεuγε πάντα πειρα.11.α τισι-ι.όν. 

'Εν τούτοις άπέ ναντι της άπό τινων έτων κιν-ί)σεως, ·Ϊ)τις ι-:ρο-πο
ποl·11σε την γνώ11.ην των ύπερτέρων σοφών - ους χθiς άνέψερο•ι, -
ο Λομbρόζος εσχε την όρθοψροσύνην νοc δεχθ� τ·ην προτα.θείσοcν 
πρόκλ·11σιν κ.αί να -παραστ?J είς αύτού; τούς πειρα11.ατισμοu:, σuνο
δεuόιι.ενος ύπό τριών i.ατρων, μελών της έπιτροπ'ί\ς των φρενοbλαbών. 
π -) θ 

ι, ,, (f \\ , ' , , - " ροσΊ), ον οuτως απα:ντες ινα ο ιορισωσι τΊ:ν εις το ρενοκ.οv.ειον εισ-
ο8ον Y.(7.t ψυχρο'λοuσlας είς τον τρελλόν η τον γελοΊον οστις θά 
έ τόλμα: νά τούς έ ξα:πο:τ+ισ�. 
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« Έννοεi λοι.-πόν πας τις ύπΟ ποίου πνείη.ι.ατος έ',jεφοροtιντο οί 
κ.ύριοι ovτot : θά χ.ατ.έρριπτον iν τέ),ει τό. προσωπείον των άπατεώ-
νων. Όποί0ι:ς �έ προφυ'λάξεις θα l'λάμbανον ! Θά προσέ8ενον προηγου-

, ' , ζ θ ' ' , ο ιι θ , τ /J,ενως την μεσα ουσ.χν, α τγ1ν συνεσφιγγον οuτω 7tως ω,;τε α: "f)'Ι 

άδύνατον νά �ιιχπροcξ� τό ί.'λάχ ισ-:ον χ.ίνημα. ί.ν �γνοίqι των. 
(( ΤΗσαν έ'ξ : Ό Λcμbρόζος Μ'.ι οί τρεις φί'λοι -rου, ή μεσάζουσιχ, 

❖1 Κυρία: Πιχλα:δίνου χ..χ). ο 8ι8άΥ.-rωρ Ciulfi.
Κιχί ομως ί8 οίι μία τράπεζα π1)γα:ινοέρχ ετιχι χωρίς νά έφοcπτηταί

τις α:vτΎ)ζ' ί8οίι εfς χ.ωδωνίσχ.ος, αίωρούι.ι.ενος ήzεί: οτε οί πειραι.ι,α
τισμοί έγίνοντο άνευ φω-rός, ο Λομ�ρόζος ηναπτεν α:ιψΨ()ς πυρϊιόν τι
χ ωρF.ς νά προ ει� οποι1)σ� χ.�νέvα, καί έbλε πον τότε τ'1}ν τfάπεζα'Ι
ϊις τόν άέοα, νωοίς νά •t'"l)V χ.ρα:-;η κανείς.

1 λ., ' Ι 

(( "Ο.ε οί π�ιριχματισμοί έγίνοντο έν τij:> ψωτί παρετήρησιχν τριf.-
- r.εζοcν τινα βχδίζουσαν βριχδέως π,,ός τήν μεσάζουσαν. Ό Λομ

�ρόζος ήθέ'λησε νά τ� άναχ.όψ·() τόν δρόμον κα.ί έbεbαίωσεν οτι έδε\
πρός τοϋτο ίσχ uρoc δύναμις. Ά γγείόν τι περιέχον &'λευρον άνει;-rράψ·f)
χωρί� νοc πέσ·{) χ.ατά: γης οvδέν ι.ι-όριον του cΗεύρου ...

(( Ίtοίι ή προς τόν σuντάχ.την των πρα:χ.τιχ.ών αvτων των σuνεδριων
έrcιστο'λ·η τοϋ Λψ6ρόζοu.

cί Άγιχπητέ χ.ύριε, α;, 8ύο έκθέσεις ιχς 11,οί όcπ·f)uθύνατε εlναι έν
»η'λεστάτης άχ.ριbείας ... Αισχύνομαι -�tη χαί 'λurcοuμιχι διότι
»κα.τηγωνίσθην ι.ι,ετά τοσα.ύτης έπιμον11ς τ·ην πιθανότητα των γεγο
»νότων, των 'λεγομένων πνευμιχτιστιχ.ων. Λέγω ((ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟ
»ΤΩΝ)), ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑΝ Ό 

«Εvα:ρεστήθητε νά χαιρετίσητε έξ όνόμιχτός μου-τόν Κ. Κιάϊα:ν
>:χ.αl νά έξερευνήσητε, εt �uνατόν, δια τοϋ Κ. Ά'λι.ι.πίνη le champ
»visnel et la fond del' ail τοu μεσάζοντος· έπεθύμοuν πο'λίι νά

LOMBROSO 

ΤC:ψχ είι;θε έ'λεύθ.;ροι ν' άrcοφανθητε χ.αί ύμεί� &,ν ο Λομgρόζος ε
-τρε'λ'λάθη οc'ίψνης. 'Εν -rούτοις, τά γεγονότα �σταντα:ι έχ.εί ... Θοc 
σας έξηγήσω, Ύψ.έρα:ν τινά, πι';)ς, χ.αίτοι /f·ΎJ ων πνεuι.ι.ατιστής 8ύνοc
ταί τις χ.αί όφεί'λει να σπουδάσ'!) αύτά τά φαινόι.ι,ενα, ατινα προ
κ.ιχ'λοϋντιχι έκ 8υνοcμεων χ.αχ.ως εi.σέτι με'λετηθεισων . 

. UN Ρ ARISIEN 
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Ή «lnitiatiOΙ}J) πρ�στίθησι τά έξης: 
«'I8ou χ.αί- ετερος σοφό;, i δ'ρ Λαι-1.bρόζος, ό διάσημος ιχνθρωπο

λόγος, έπιbεb:r.ιοί ·Μη την πράγμα.τιχ.ότητα των φαινομένων, των ά
πο8ι�ψένων είς τ·ην ψυχιχην δ'uναμιν. 'Εν τ� έπιστολ� του έπ:ψu
λiττεται ώς &παντες οί σποuδαΊοι σοφοί, ν' άποψανθ� Υ.αί περl τοi.ί 
θεωρηηκ.οi.ί μέρους ... 

(ε-πι.ται συνέχεια) 

____ ..,.__,�o>-•ι ,ee-----

Δια-cί 6.>νόμαdαν οϋ-cως οί Γερμανοι -cnν γνωσ-cnν 

άσθένειαν. 

'Εκ '!"f!ς επομένης ιχφ-r1γ+.σεως έννοοi.ίσιν οί ά.ν:χγνωσται διατί ιχπέ-

r'· δωκ.αν το ονψα της Νόννας είς την προ δύο έτων άναφχνε'ισc;ι;ν 
γνωστ·ην ιχσθένειαν. 

«Πο,:ρά: τάς ιχγγελικάς έμφανίσεις, τίθενται φuσιχ.ώς καί αί των 
ψυχ�>ν των τεθνεώτων, &ς δια.b.bαιοϋσιν ο Ήσιόδος, ό Πλούταρχος, 
ό Πλάτων, ο Πρόκλος, ολοι οί διδάκτορες τ'iiς Άλεξανδρινης Σχολης, 
Εί� f.Ι,άτ-t)ν οί ύλισταί διαv.αρτύρον.αι· ή οcρνΊ)σlς των κατασuντρί
bεται ύπο της όμοθύf.Ι,ΟU μαρτυρίας της 'Αρχαιότητος, τοϋ Μι,σαίωνος, 
της Άναγενν-rισεως, <ΧΠΟ του Αίγυπτίου 'Ερμοϋ μέχρι του Σbεδεν-
bοργίου, τοv θανόντος χ.ατά το 1772. 

«Έχ. τι7Jν πολλων ίστοριων α.tτοi.ί του ε'ίδους περισριζόμεθα είς τή,ι 
της Ν όννας, 'YJV ή Γερμανία &:.πασ:χ έ πα.ναλα.f.Ι,bάνει ώς τΥ)ν ι.ι-uθο λο
γιχ.ην ίστορίαν του Φάοuστ. 

cc'Απέδ'ιδΌν το ονομ:χ της α ί f.Ι.α τ ο σ τα.γ οi.ίς Νό ν ν α ς  είς εν 
φάντασι.ι,α, θαμίζον, χ.ατά τόν ένδ'έκα.τον αίωνα, τον πύργον του 
Λίνδ'ενbεργ, κεψένοu έπί τινος ύψώματος της Κοιλάδος τοi.ί Ρήνοι,. 
Αύτο τό φάντιχσμα,. έξορκισθέν παροc · τινος ιiιγίοu ίερέως τοi.ί -:-όπου, 
-περιωρlσθη είς εν μόνον δωμάτιον τ'ί',ς στοιχ ει ωμέ νης χ.ατοιΥ.ίας· �ο

Ηίλεπον δ' οcνά πενταετίαν, τΥΙν 5 Μαίου, τά μεσiνυ;,.τα, περιδια-
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bάζον &νωθεν έ'ως χ.οcτω, προς μέγαν τρόμο'ι των χ.οcτοίχ.ων. Τό σχ11μά 
του ητο ώς τό σχημα 11,οναχης χ.εχ.α.'λυμμένης, περιbεb'λημένης μέ 
'λευχ.ην α:ίσθητα αίμόφυρτον. Έχ.ράτει 8ιά. της v,ιiiς χειρός έγχ.ειρί8ιον, 
δ'ιά. 8έ της ίτέρα:ς λυχνίαν ά:ν-nι,ψ,έv-nν, χ.αί, άφοϋ 8ιέτρεχ_εν οcπάσας 

' Ι ' ι \\ ι ' '8\ 1 ' 'ξ 'ζ τας γωνιοcς χ.αι πα:ραγωνιας, οιηρχετο -r·nv αυΛ·nν, χ.αι ε ·nφχνι ετο 
8ιά. της θύρας της έχ.χ.λ·ησίας, 'f)V &ψινον ά:νοιχ.την χ.αθ' ολην έχ.είνην 
την νύκτα:. 

«Λοιπόν, χ.ατά. την έποχην των έv.φα:νίσεών της, νεαρός τις &ρχ.ων 
των πέριξ, όνόμα:τι Γύνθερ, ζητήσας είς γάv.ον τήν νεάνι,�α Άγν+ιν, 
χ.'λ ηρονόv.ον τη; οίχ.ογε νεία:; Λί ν8 ερbεργ, έ"λοcbεν ά?'ιητικ. ην άπάντ·ησι ν 
των συγγενών. 

ο. 
8

' ' , '" 
θ
' ' ' '

θ 
'' ' « ι υο ερασται, ορχ.ισ εντες, χ.ατα τ·nν συνη εια:ν, αιωνιον πιστιν, 

άπεφάσισαν, έν τέ'λει, νά. προσφύγωσιν είς τό 11,έτρον της άπαyωyης, 
Εύρίσχ.οντο είς τσ τέλος του 'Απριλίου. ((Μετά πέντε -hμέρας, λέγει 
ή Άyν-n πρός ,όν Γύvθερ, εiνε ο καιρός της περιοδείας της Νόννα:ς. 
Ή θύροc τη; έχ.χ.λησίας θχ 11-είη1 άνοιχ.·τ--n χ.αθ' ολην τήv νϊιχ.τα, 
κανείς 8έ 8έν θά τολv.·hσ'{) νά φαν� εlς την 8ιάbασιν τοv φαν":ά
σματος, μολονότι ούδi.ποτε έ'b�αψέ τινα. Θά έτοιμάσω εως τότε 
'\ ' , 0- . ·� '\ , 0· ,,. ' , -Λευχ.·ην εσ ητα:, εγχ.ειρωιον, Λυχνιοcν- α παιr,ω το προσωπον της 
Νόννας· θά με περιμi.ν'{)ς μετά τά μεσάνυχ.τα, ιι-έ ενrχ. καλόν �ππον, 
χ.ατά τ·nν έ:ξv8όν μου έχ. του πύργου. 

«Τ11ν 5 Μαίου, τά μεσάνυχ.τα, ο Γύνθερ εύρέθη fτοψ.ος είς τήν 
θέσιν του. Μετ' ού πολύ, εl8ε φως όλισθα:ίνον οπισθεν των πα.ραθύρων 
της v,α:κρiiς στοσ.ς, είτα χ.ατερχόv.ενον α•;τό την χ.λίμακ.α, 8ιερχόv.ε'Ι0'1 
βρα8έως τ·ην αύλ·ήν, χ.αί διευθυνόμενον, πρός την έ'ξο8ον. Ούδ'εμία 
άμφιbολία· εiνε ή 'Αγνή, μετηv.φιειψένη είς Ν ό ν ν α  ν α: ί !-'· α τ ο
σ τ  α: y ·ίi. Ό νεανίας 8έχετοcι v,ετ' όλίγον είς τάς άγχ.ά'λα.ς του 1-'·()ρ
φήν τινα: γυνχαείαν 'f)V έναγχ.α:}ίζετχι έρωτικως· ίππεύει μετα του 
πολυτίμου ψορτίο1J χ.αί έξορμ� δι' ολης της ταχ.ύτ-ι1τος του �ππου 
πpός τήν χ.ατωψi.ρεια:ν τοv λόφου. 

«Ό 'ίππο, )'.αλπάζει δρψrχ.ίως 8ιατρέχων την οχ.θην του Ρ·hνου· 
άλ'λ' α:ιψνης α:ί δυvάv.ει; του έκλείπουσι χ.α:ί χ.αταπίπτει έχ.πvέων· ο
Γύvθερ, βιαίως έξαχ.οντισθοίς έπί της o8ov, μένει λιπόθυμος. 

<ι"Οτε έπχνηλθεν είς έαυ-cον ητο πρω'ίΊ�· χωρικοί τινες, μετα�αί
νοντες είς τ-r:ν iργασίαν των, τον εύρον ΎJfΙ,ιθοcνη παρά τον �ππον τcυ. 
Σuνϊλθων 8ιΟC των ψρον":'t8ων των .. ήρώτησε·, &ν ή Άγν'Υ) έ'ϊtλ"f)γώθΎJ. � 
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Άλλ' οί χωρικοί δ'έν είχον ί�ε: χαμμίαν γυναικα, καl δ'έν ήννόοΙJν 
τί ήθελε νοc εϊπ·<� ο νεα.νία.ς. Τόν μετέφερον εiς πλησιόχωρον πύργον .. 
'Έμαθε μετ' έχ.πλήξεως οτι ο Ϊππος τοΙJ έψονεύθη δ'έχα λεύγας [.Ι,αχpάν 
τοϋ π&ργοΙJ τοϋ Λίνδ'ενgεργ. Έπειδ'ή δ'έ π,οοσεχ.άλει άδ'ιακόπως και 
άπελπιστιχ.ώ� τήν Άγνήν, τήν έζήτljσαν πανταχοϋ, άλλ' ούδ'έν 
)/ ' '\\ 'θ ' (, 'Ο ' ' � 'θ '' ' ιχνος γυναικοι; η•Jυνη 'Υ)ιrαν να ευρωσιν. ια.τρος υπε εσεν οτι το
άποτέλεσι-ι.οc της τόσφ σοgχpας πτώσεως 3ιετοcραξε τό πνεϋμα τοϋ 
άσθενοϋς του. Ό ·δ'υστυχ·flς Γύνθερ δ'ι'ίiλθε τ·()ν ήμέραν έν θλίψει και 
άπελπισμ<ϊ>. Προς 'r"f)V έσπέραν ητ:ο χοcλλίτερα, χαί ά7.εχοψ.ήθΊ). Τά 
μεσοcνυχτα, νεuρικόν τι ριγος τόν ιχφύπνισεν αϊψνης. Ά νοίξας τούς 
όψθαλμούς, fίδ'εν είσερχ ψένην είς -:ό δ'ω11.οcτιον μονα.χ+,ν τινα λι;υχο
ενδ'εδ'υμένΎJν, χεχ.αλuμμένΎ)ν, αί11.ατόψ1ητοv, μέ λυχνίχν οcνά χεϊρα.ς· 
άλλά 3έν ητο ή 'Αγνή. Ή οπτασία ΙΧΙJΤ'/) άνήγειρε τ0()'1 σκέπην τΊ)ς 
χ.αί τ<ϊ> αειξι χα.ραχ.τηριστιχά: ιχyνωστα· είτα φωνή, -�τις δ'έν ε"ίχ.έ 
τι το ιχνθρώπινον, έψιθύρισεν ήρέv.α: ccMέ ·ί�γοcπΎ)σες- εiμοcι σή δ'ιοc 
παντός· θά μ' έπαναbλέπ·{)ι; πάσαν νύχ.τα)). "Εχλινε τότε έπ' αύτοϋ 
fνα τόν έναγ;,.αλισθ?,, άΛλ' ο Γύνθερ έ9ρ·/Jξε φωνάς είς &ς έσπευσαν 
έχ. τοϋ έτέρου δ'ωματίου oi άyρuπνοϋντες ύπ·ΙJρέται. Πυρετός τόν Υ.α
τέλα�ε, χ.αί έπί τινας έ�δ'ομιχ.�ας δ'ιετέλει μεταξύ ζωηι; καί θανάτου. 
Κατά τ ό παραλ+,ρημιχ του. δ'ιηγειτο τήν έ11.φανισιν της α ί μ α τ ο
σ τ α  γ ο;:; ς Νό ν ν α  ς, άνέψερε το ονομα της Άγνης δ'ε-Λίνδ'εν
�εργ Υ.αί τάς λεπτοι-ι,ερείας της ψα.νταστι;,.ης νυχτός. 

Αί ζ ητηθiίσαι πλ ΎJροψορίαι πρός δ'ιασοcψΎ)σιν τοv f1,Uστ·ΙJρίου α.ύτης 
της άλλοκότου μανίας έ'ψερον εiς ψωι; οτι ή Ά γνή ψθα.σα. είς το 
[.Ι,έρος της συνεντεύξεωζ, είδ'ε μοcκρόθεν ·τόν Γύνθερ, ψεύγοντα δ'ρο
μα.ί�ς μετά της άλ·ηfJοϋς α ί 11· α. τ ο σ τ  α γ ο v ς Ν ό ν ν oc ς. Έπεσε 
λιπόθυμος ύπό τ·()ν θύρα.ν τ')U ψρcυρίου, ένθα τ·()ν εύρον, τγ;ν πρωίαν. 
έν οίχ.τρ� χα.τα.στοcσει. "Οτε συν.:;\λθεν, ·,¾να.γ;-.rχ.σθη νά: fl,αρτυρήσ11 είς 
την οίκογένειοcν της τό [Ι,υστιχόν της νυχτός, χατα.λΎJψθεισα δ'' ϊJ1tO 
φρίκης δι' αύτό, χ.ατέψυγεν είς εν μοναστ·�ριον. 

Ό Γύνθεp, μετά πο'λλοcς δ'εινοπα.θεία:ς, κ.α:θ' &ς διετέλε ι ύπό την 
κοcτοχην των όπτασιών της α.ίι-ι,οcτοσταγοuς Νόννας, έf',ψήθΎJ τό παροc• 
δ'ιιγμοc της οcπο λεσθείσΎ)ς λατρευτγ\ς του, ζ η των έν τ·� f',Ον� ήσυχ. ία.ν 
τοϋ πνεύμα.τος κα.ί τγjς καρδίας. Ό ήγούμενος, [.Ι,α.θων τ"Υ)ν ίστορία.ν, 
χοcί, χ.αθό σΌψός δ'αιμονολόγος, ύποθέσας οτι έν τ<j> ψα•ιτοcσι-ι,ατι ύπ.,
χρύ1tτετο δα:ίμων τις, άπεφάσισε •ιά τό έπιχ.α-Χεσθ?, ένώπιον τοϋ 
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Γύνθερ. Ή αίιι.ατοσταγ·ης Νόννα έ νεψανίσθη χαί έξωv.ο λογήθ·ΙJ. Ά ντί 
8αίμονος �το ψuχ:ΥJ έν τιμωρlqι:. Κατήγετο έ� 'Ισπανίας, ειχε 8' άπο
θάνει πρό ένος αίώνος. Μοναχ·n ο�,;α, ειχε προ8ώσει το τάξιμ6ν της 
� ' ' ' λ θ 1 ' ' ' (, ' ' ' ' ' ' οια ν αχ.ο ou ησ� τον εραστην της ':Jστις τΊJν απ·ηγαγε χ.αι την ω-
J'ήγησεν είς Γιρμανίαν. 'Αλλά μετ' ού πολύ, άπιστος είς τον παρα-

, ' ' ' ' ' ' Θ ' ' 'δ" λ ' "' ' πλανησαντα αuτην ως και εις τον � εον, τον ε ο οψονησε οια να 
παρα8οθ·?ι εiς άρχοντά τινα τ�ϋ Λίν,:ενbεργ, οστις, καταλα(!;ών αυ
τήν &.πιστον κ.αί πιiλιν είς τούς μετ' αύτοϋ_8εσιι.ούς, 't"iJν έψόνευσεν 
ό ι8ιος. Άποθανοϋσα, χωρί:; νά έξομολογηθ�, ύπο το βάρος αύτών 
τών άνομημιiτων, έρρlφθη &.νευ ;ι.η3εύσεως έντος φ_,έατος, οπερ έ8ή
λωσε, παραχ.αλέσασα νά τ� άνοιχθ� τιχφος τις 8ιά τά όστα. της χ.αί 
νά γίνωσι 8ε·ί�σεις ύπέρ της άψi.σεως των όψαρτημάτων της. Άψοϋ 
τ� έχ_ορηγήθη ή χάρις αυτη, ένεφανίσθη 3ιά τελευταίαν φοράν Jη
λώσασα ο-.ι ό Θεός τ� έσυγχ.ώρησε ο. 

Ή είς τάς όπτασίας πίστι:; εξορίζεται τάνϋν εiς τήν χ.ώραν τώ•ι 
πχραισθ·ί�σεων· οί 8έ ίατροί μας ;;ήν θεωροίίιην �)ς μορφ·ί�ν τινα της 
παραφροσύνης, Τό νά συζητήσωιι,εν M·n αύτ·nν την θέσιν θά v.iiς ά
πομακ.ρύν� του σχ.οποϋ ιι.ας· λοιπόν ές όcλλοτε χ.αί a;οίίτο 

Ρ. C HRISTIAN 

(Βιι,iλιοθηχ.&pιος τοίί 'rπ�ηγεfου της Δη!J-οσίας Έχπχιοεύσεω; χαί των Έχ
χλησιαστικων). 

Ό Μωχμεθ έ8ωχ.εν αύτόν τον ορισμόν της ψυχ.ης: 
Ίιίν ψυχήν μ6νον δ Θεός γινώσκcι. Είς τον ανθρωπον δε·v έπι

ψνλάσσεται η &μvδρά τις λάμψις της έπιστήμης. 
Βεbαίω:; αί ·Αθικ.αί έπιστημαι 8έν χέχ.τηνται είσέτι -rον χ.αρακτ'ί\ρα 

τ'ί\ς έναργείας, τον ί&ιάζοντα είς τάς φυσικάς έπιστήιι,ας· 8έν 8υvά
μεθα ν' άπο8εlξωμεν τάς 8υνάμεις της ψυχ.'ί\ς. ώς άπο8ειχ.νύομεν μα'-

J 
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θrι11.ατι;,.όν -:-ινα ορον· άλλα δ'1ηά 11.εθα νά Ιψ.ιλ'Υ)σωμεν ·Μη μετά πλεί
ονος γνώσεως ·n χΙΚ-:-ά τ-r1ν έποχ ην του Μωάμεθ. 

Οί ύλιστ,,ί άρ,ιοϋνται 8τι ή ψυχ·ΙJ εΙνε �ιοcκεχρψ.ένη του σώμοcτος. 
Κοcτ' αύτούς, τό λογικόν, ·η �ιάνοιοc εΙνε προϊόν τοϋ έγχεψάλου, ώς 
οί ηχοι τοϋ τετραχ.όρ8ου όψείλονται είς τόν &ρ11.ονικόν κύλιν�ρον- μή 

ύπάρχ οντος σώ11.ΙΚτος, Jέ ν ύπάρχ ει ψυχΎJ· μη ύπάρχ ον τος τετραχ όρtου 
�έν ύπάρχουσιν ηχοι. 

Προ -πολλοϋ κοcιpοϋ ό Καbάνης είπεν : 'Η lδέα εlvε εκκρισίς τις 
τού έγκεφάλου. 

Ό ΚάpΧ Yogt άνέπηξεν έσχά.τως οcύτ·ην τ·ην πρόται;ιν: 'Άπασαι 
α[ δυνάμεις ας περιλα,uβάvομεv 'iJΠO το ονομα lδιότητες τής ψυχής 
δεν εlνε η έvέργειαι τής έγκεφαλικfjς οΜίας. Αί lδέαι εχουσι προς 

τόv έγκέφαλοv τήv αυτήν σχέσιν �ν ή χολή προς το �παρ και το 
';' \ ' ' ουρος προς τα νεφρα. 

Ό ,Η Βύχ νερ : Ι-Ι ιδέα, τό πνεύμα και ή ψυχ1) εivε σύνολόν τι 
σύvθετοv έξ €τερογεvών δυνάμεων, σχημ,ατιζουσώv μ,ίαυ μ,ονάδιχ 
εlvε το άποτέλεσμα τη:; συμπαρομαρτούσης δράσεως πολλών vλικών 

)1 ουσιών, -πεπροικισμένωv έκ δυνάμεων η ιδιοτήτων. 
'Ε - ') λ - ' δ" ' 'λ ' "Ε λ ζ - ' ' 

ν τ·:, v-εγα ,� ογιχ11 του, ο ιασηι,ι.ος υ ιστης γε Ίjτει ν ,α-
πο�είξ'{Ι οτι ή ψυχ·ΙJ εtνε ·η αύτ-rι με":ιχ τοϋ σώv.ατο, χαί παρα'λογί
ζετοcι οϋτως: Ή υλη εl11ε ΑΛΛΟ η το πνεύμα. Το πνεύμα εlvε ΑΛ
ΛΟ η το σώμα. 'Αμφότερα λοιπόν εiνε ΑΛΛΑ. Λοιπόν εlvε τό αυ
τό πράγμα! 

Ά-πατωντοcι οί ψχντ-οcζόμ.ενοι οη άντιτάσσουσι σπουr�οcίαν παρα
τήρησιν 'λέγοντες: Ού'δέποτε εlδέ τις τήν ψυχήν, δεν δύvαταί τις 
αρα νά βεβαιώσrι την ϋπαρξl.v της . 

Πόι;οc πρά:γι,ι.οcτοc έν τ� ψύσει άόροcτα, καί ομως ού8έν 71ττον ύπr.cρ-
χουσιν ! 

Δέν βλέπομεν τόν οciθέρα, καi ομως οcύτός εlνε ό σπόρος των κό
σμων. 

Τό σωμά: μας είνε ·nλεκτρική τις fl•'f!Χανή· �έν βλέπψεν ομως τόν 
ήλεκτρισμόν είς ον τά νεϋρά f',ας χρησψ.εύουσιν ώς άγωγοί. 

· 'Επιbεbαιοϋv.εν τά θαυι-ι,αστιi άποτε'λέσμοc-:-όc τοϋ μαγνr,-:-ισμοϋ, καί
ομως αύτόν 8έν τόν βλέποι-ι,εν.

Τί τό παρά8οξον λοιπόν ιχ.ν 8έν 8uνάμεθα νά γνωρίσωv,εν την ψυχήν 
η έκ των έχ.�·ηλώσεών τ·ης ! 
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Ή ψυχ_η είνε ή έν τιj, έγχ.εψάλιιι ένοιχ.οϋσα δύνcψ.ις, ή 11,εταbιbά
:ζουσα εi.ς τό σώμα τάς έντυπώσεις r�ιά τοu νευρικ.οϋ ρευστοϋ, α.ίτίου 
άοράτου άλλ' ΙΧVCCf1.ψΥιρίστου. Αί π:χρ:χ του σώιι,ατος r�εχόμεναι έν
τυπώσεις 'Υ) αίσθήματα μεταbιbάζονται ε:ς τ·nν ψυχ_ην έπίσης δ'ιά. 
το;:j ίδ'ίου ρευστου. 

Της ψυχ 'ίiς άποχ ωpούσης τοϋ σι:)ματος, -:-ό σι°;ψα καθίσταται ά
--δ'ρανές· ό ϋπνος δέν παρέχει είχόνα: τιvz α,:ιτr,ς τ-7ις &δρανείας, διό
τι τό πνευμα δρ� έν � )(.Οψώμεθα. Άλλ' ο":'αν ία-:-ρός τις, δ'ιά τοϋ 
_χλωροψοριι.ίοu η άλλου χ1ψ.ιχ.σϋ μiσου, )(.αθίσ--:ηι;ιν ά:σθεν'ίi τινα ά
να.ίσθητον είς τον πόνοv, είς πcι..σαv αισθ-r,σιν, ψαίvεται οτι ·η ψuχη 
ά:ποz.ωρίζεται στιγfl.ιαίως ά:π; του -r;ώματοζ: 

Ή εlσπvοή αl-&έρος η χ,λωροφορμίον καταυτρέφει τή11 γεvικ-ηv αί'
·υ-&ησιv, εlς τρ6ποv ωστε τά εlς τήv εκτακτον ταύτηv φνσιολογικ·η11
.κατάστασιν βν-&ιζ6μεvα πρ6σωπα δύνανται vά -vποβλη-&ώσι, χ,ωρις
vά αlσ-&αv-&ώσι τοv έλάχ,ιστοιι π6vο1ι, εlg τάς σκληροτέρας τώv έγ
χ,ειρίυεω11 . . . 'Η ψνχ,ή και ro σώμα δεv εlvε βεβαίως τiι αύτο πραγ

_μα, &φού έvταύ-&α το σώμα και ή ψνχ,iι ι;l·ιιε προφανώς κεχ,ωρισμέvα:
χ,άρις εlς τήv έπήρειαv τού αl-&ίρος η τού χ,λωροφορμ(ον, ή Ψνχ,ή έξ
�κο.lον-ftι;ι ·vά αlσ-&άvεται και vά σκέπτηται, έv φ το σώμα βασανί
ζεται, ·τέμνεται -όπο τού σιδήρου. Αύτά τά δύο στοιχ,εία τού &v-&ρω -
πίvο·υ σνγκριματος ο{οvει δ'ιαχ,ωρίζοvται δ'ιά τού &·ιιαισ-&ητικού έv
εργού αlτίον (Figuier).

Κοιτά •t"/j'I έ πίγειον ζ(,J'fιV' ·rι ψυχ:n είνε μέν σuν,J εδψέ ΨΙ) προς το 
- 'λλ' δ , ' ' ' ,σωv.cι., α α ια.�.:aχ.ρψενη απ αυτο. 
Τό σώμα δέν γενν� τό πνεϋμ:χ.· cϊλλ' ε(νε άνα:γχ.cι:'ιον ε:.ς οιύτό ώς 

το ipγαλείον είι; τ6ν ίργάτ-r,ν, το τηλει;�tόπιον εί.ς τον άστρον6 ι-ι.ον . 
. Διά των όργάνων -:-οϋ σώμα-ιος ή ψυχ_-)-, έγ.δηλοϋται. Ό όψύαλμός δέν 
τ.;,:ράγει τό ψως, b έγκιίψοιλσς δέν παράγει τ·nν ίδέαν, άλλά διοc τού 
όψθαλ ι-ι.οu βλέπει ή ψυχ.η χ.-:χί διά του έγΥ.εψάλου σχ.έπτεται. 

Ό,":"ι ούσιωr�ως �ιαχ.ρίνει την άνθρωτ.ίvην ψuχην άπό τ'ίjς των ζώων 

δέν εινε ΙJτε ·ί) νο·11μοσύν-11, ο�'.ίτε τιi συ-,οcισθ-;ψατα, οδτε τχ πχθη· 
-είνε ή ί�έχ του διχ.χίου, τ-7ι, συνειδήσεω,, τ-nς ήθι;ι.'ίjς έν ένί λόγιιι 

'Τά: ζωα έ'χr.,υσι πλείονα ·n έλάσσονχ νο·ηιι.οσύνην, αίσθ-iψατοc, πάθ'Υ),
.ιχλλά μόνον b &νθρωr.ος είvε ον η&ικ6v. Τό ·ί-ιθιχ.όν ον διαχ.ρίνει τό
-r�ίκαιον του άδίχ.οu, έχ.τψ� τ·nν άi;ίχν των πράξει:�ν του, άνα.λογίζει
·την βοcρύτητα κοιί όψείλ,1

1 
κοcτά συνέπε:αν, νά � ύπεύθυνον αυτων.

. ... 

Ι 
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Αί δ'υνάμεις αύται είνε προνόι.ι.ιον του άνθρώπου καί σχ.ηματίζουσι 
την άνθρωπίνην συνείδ'ησιν, ής στερείται το ζώον. 

�Εχιδ'νά τις σε δ'άκνει· δ'έν την χαταστρέφουν δ'ιότι εiνε έ'νοχος, 
άλλά &ιότι ε!νε έπικ.ίνδυνος. 

Κίσσα τις χ.λέπτ-ει κόσι.ι.-r�μά ιτι � &έν ε!νε διά τουτο άξία έπιπλ·h
ξεως. 

Ή βοϋς βόσχ.ει είς τό πλ·ησιόχωρον λιbάδι·. δ'έν εiνε έν έπιγνώσει 
της προξενουμέν-ης ζ1�μίας καί δ'έν πρέπει νά ύποστ� τ·ην εύθύνην. 

MARC BONNEFOU 

το ΑΟΡΑΤΟΝ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

Ειμεθα &ρά γε χυδαίως χαί χ.αθολόχ.λ·ηρίαν έσχηματισμένοι έχ. 
μιχ.ρων ύλικών ι;φαιριδ'ί�ν, ορατών καί σταθμητών, κvττ&ρωv ιχπο
�ι.αλουμένων, ή ένουται προς ήμας μέρος τι αίθέριον, άόρατον, το πvεiι-

Ε,, θ ' � λ" λ' ''λ "λ '' ' θ . ' ' μιχ; ψε χ ιν α ΛΟLς ογοις ο ως υ η ·η συν ε τοι εκ πνευμιχτος κα.ι
ϋλης; 

Τοιάυται αί δύο σύγχρονοι δεσ-;:όζουσχι ύποθέσεις της νυν έπιστ+ι
μης περί της ένδψύχου συστάσεως του οντος ήμων. 

Τίς έχε δίχ.αιον είς αύτόν τόν άρχ.αίον καί ομω; άείποτε νέον ά- \ 
γωνα τοu ύλισμοu χ.αί τοu πνιυματισμοu ; . Είς έχ. των δ'ύο Ύi χ.α.ί άμ
φότεροι. ; 

Άς άποδ'είξωι.ι.εν οτι ύπάρχουσι τά ι.ι,έσα δι' ών ή άόρατος ή ά
ψ·ηλάψ·()τος, ή σχεδόν άνύπαρκ.τος ϋλ·(), δ'ύναται νιχ κ.ατιχστ� ορατ-ιi, 
ψηλαψ·()τη καί λία•ι ,'ιψεστi;JσΙΧ. Τοuτο είνε ζήτημα βαθι.ι.ων, μεταbο
λων καταστάσεων άνεπαισθήτων, τόσι�> &:λ·ηθες τυγχάνει τό παλαιόν 
γνωμιχ.όν τοu Λινναίου: «Ή φύσις δέν βαίνει δι' άλμάτων». 

Βάσις της συγχρόνου πνευματολογίας 'Α μ.αλλον μιΓας των μορφων 
της, τόυ πvεvμιχτιι1μσiι εινε τό δυνατόν της είς τό άπειροστόν άπο-
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πυ)(.νώσεως τών σταθ�/r)των σωμάτ<ι)ν κ.αί τΎ)ς &νασuστάσεως α.ύτών 
έν δεδομένοις ΚΙΧιfΟtς '() ύπό τ·r1ν έπ-fιpειιχν ώρισιι.ένων τινων ένεργούν
των αίτίων. 

Προψιχνως, ο! ύλιστιχί γελωσι χ.ιχί χ λευάζουσιν αύτην τ·ην &όρατοv 
, ~ aλ , ' ' ι\. ιιt , , , , t\. � , , πορειαv τ·rις υ ·flς, ιχυ-:ο το ό ιιχχ ωρ·flτ'tκον, οcυτας τας ο ιοcπισ ωι;ει� αυ-

τη�, &ς ο•:ιδεlς έώρακε, οcύτά τά ψιχινόιι.ενα, τά λεγόιι.ενα apports,

:ιι.οcθ' &, άντιχ.είμενα, όίνθη, ρινόμcοιτρα, κλπ. έv.φανίζονται άπροσ8ο
κ-fιτως, χωρίς νά γινώσ;ι.·{Ι τις τ·ην ποcραγωγον οcίτίοcν αύτης της ύλι
;,.οποι·hσεως των άυλων πραγιι.άτων. Το παν άρνοϋνται έκ τον προ-

, 'Αλλ' '1δ " ' ' 1 ' ' λ ' ' '' '' �, τεροv. ι ωιι.εν α.ν αυτcς υ τροπος εινε ογιχ.ος κοcι αν ιχι ισειχι
των πνευματιστών δέν εΙνε λίαν έπιστημοναιχί. 

"Ας ομολογ-fισωμε,1 εύθύς ίξ άρχ·7;ς οτι βιομ·ήχανοί τινες χρωντοcι 
τιj> πνευμα:τισιι.ιj) 8ολίως ώς τέχνιχσμα έκμετιχλλεύσεως της άνθρωπί
ν-ι;ς εύπιστίιχς, ιχύτοϋ του άνεξαντλήτου ορυχ.είc;υ του βα:σιζομένου 
έπί ,rοϋ έλκυστικοϋ προς το θιχuμάσιον. 

'Αλλά μ-fιπως επεται έχ. τούτου οτι είνε δυνατόν, τά δόλιιχ, τά 
πιχρεσχ.ευασμένιχ, τά ψευ<�η, τά άρχιψευδη φιχινόιι,ενα, νά παρψπο-
8ίσω11ι την υπαρξιν των πραγματικών, των ά:ναντιρρ-fιτων γεγονό
των; ·Ούχί, βεbαίως. "Αν τιτλοφοροϋντα:ι μάγοι &τομά τινα, ιι,·η έ
χοντα έκ των ά:ρχ.ιχίων ιχύτων σοφών μήτε τ·η,ι δρασιν, μήτε την έπι
στ·hμ·11ν, μ·hτε, προ πάντων, την εύγενη ά:φιλοχ.έρδειαν, όλίγον μας 

ιι,έλει· δέον ·,�μεις νά ποcρατ·flρήσωμεν ο,τι ύπάρχει ά:ναμφ·hριστον, 
χ.αί έπιχ.υρωμένου πιχρά της πίστεως τε66αράκοvτα έκατομμνρ ίωv 
όπαδω'Ι, ('ϊπάρχουσι, 't'�J οντι, έ.ν τοις δύο ·hμισφα:ιρίοις τεσσα:ράχ.ον• 
τα έχ.α τοιι.μύριιχ ( 1) πιι;τευόντων είς την ϋπαρξιν των πνευμάτων χ.αl 
είς τό 3uνα:τbν της έιι.φα:νίσεως αύτων είς τούς ζωντας). 

Χωρις νά ηνέ τις πνεuιι.ιχτιστης ( ώς σψbιχίνει καί είς έιι.έ, τοιοϋ
τον μη τυγχάνοντα ), δύναται ούχ ηττον ν' &νιχγνωρίσ� το βάσψ.ον 
-&ν οχι ολων των φαινομένων των χ.αί χωρίς να παραδεχθ� την αί-

1 ' J/\' 

'λ 
) ' j, tt:' '"\ , Ι ι τιαν να ισ� f'·OC: ιστα, ν ΙΥ.Ποαειι.,·{Ι UΛLΚα τινα γεγονοτοc, χρησιμευ-

ο•ιτα ιχύτοίς ώς βάσις, κυρίως το διαχωρητικόv ( τήν διαπίδωιην) της 
vλης χ.αί τήν &όρατοv πορείαv τrις. 

('Έπεται συνέχεια). 

('1) Σ. Μ. 'Εχτος των Σινο6ουδοιστων, ά.νερχομένων χαί πλέον των πεντσ.χο· 

σίων έχατομμυρίων. 
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Άριθμος 11. 

,.( 

Σε:πτέ1ι6ριος 1891. 

11 

πιαι� rntΦftll'(J}IP ft� 

Θ. ΔΟ]Υ.[ΙΝΟΎ 

"Κατ6< τήν των μελ,ττων είκδvα των λδγων δέον μετέχε,ν καί της 
ροδων2ας τοv riν6ovς ορεψάμενος τας άκάν�ας έχκλ!νει,». 

{lΙΗ"fας Βασ,λε,ος ). 

11 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Τα Μuσ-:ήpια 

-; ώ ν π u p α μ. ί β ω ν. 

tl 

ΤΑ ΜfΣΤΗΡΙΑ 
ΤΩΝ" ΙΊ-Υ-Ρ .Α.1',:'ΙΙΔΩΝ" 

'Άν ή <Χρ;t) των μ.εγοϊλων θρ·rισχ.ευτικ.ων θεσμοθεσιων τ'r}ς Αίγύ-
' , ι , -· , �, "θ 

(f , , , ,, πτου τυγχοcΨ{J σ;-.οτειν-η ως και του ιο ιου ε νο·<>ς οπερ εις οcυτοcς ωψει"λε 
τό 

1

μεγοc'λείό·1 του, τα μ.νημ.εϊοc ομ.ως αύτου μας γνωρίζουc;ι Θετικ.ως οτι 
τό πρωτον πο'λίτεuμ.οc η,;ο θεοκ.ρατιχόν. 

Ό οcίγύπτιος ίερεύς ·ητο ο ύπουργός πάσης έπισηiμ.ης r;υνενων έν 
έ OCUT<J) τά:ς �ύο εύγενεστέρας των ικ-;τοστο'λων του ικνθρώπου,τ't)'Ι του 
Θεο� λοcτρεί·οcν κοcί τ·11ν του Νοός. Ή ύπερτάτη &ρχ't) ένέχειτο έν_τοciς 
χερσί του Μεγά'λου-Ίερiως "r, 'Ιεροψοc·iτου, οστις έν όνόμ.οcτι του Θεοίί 
κocl 8ιιχ τί;,ν Υ.οcτωτέρων ίερέω_ν �tε�lbαζε τι;ί;ς 8ισcτοcγάς του είς τ;
πέρατα του Κρi.τ9υς. 

.3 3 
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Ή έθνικ.·11 ζωη σuνεκεντροϋτο, κιχτ' άρχάς, έν τ� �Ανφ Αίγύπτφ, 
περί τήν ίεραν πόλιν τώ,1 Θηbων. Ό πλ ηθuιψ.ός, έν οσφ ηυξανε, έξ·tJ
r.ι-οuτο πρός τ·11ν Μέσην Αϊγuπτον, φθόις 11-έχρι τοϋ Δέλτα, ο·η έπέ
τρεπε τό τοιοϋτον ή άνύψωσις τοϋ έδάφοu, διόι της παριχ τοϋ Νείλου 
·έπισωρεuψένης i.λύος.

Ή είι; τρεϊς τάξεις : των ίερέων, των στρατιωτιχων και τοϋ λαeιϋ
πολιτική διαίρεσις εiνε άρχαιοτάτ·(). Οί σ-rρατιωτικοί, ταιξις fl,εσαία,
παρα -rων δύο έτέfων σuντηροuμένη πρός χοιν-r�ν ύπεράσπισιν, έζων έν
όκνΊ)ρ� �ψ't)λοψροσύν11.'Εb<Χpύνθ·()σαν να ύπ<Χκούωσιν είς τον κλ 'ίiρον και
iπανέστησαν ύπό τόν Μ'ίiνα, ά:ντικαταστ+,σιχντες &νεu δυσκολίας τήν ·
χρuσ'ίiν τιάρrχν δ'ιιχ τοϋ σιδηροϋ στέμματος στραηώτοu- βα:σιλέως.
'Αλ'λ' ή βιχσιι-ική ά:ρχ.·11 δεν Μύνα:τp νά � άπό),uτος, έλ'λείψει τΊJς
έπιστ·,ψ.·tJς, ητι; δ'έν άποκταται διά της έπαναστιχσεως. Τό ίερα:τε'ϊον
ίπαuσε μέν κιχτέχον TΎJV eχτεΪ,εστικην Jύναμι 11, Jιετήρησεν ομως την
έπιρρο·11ν έπι τοϋ θρ·Ασκοu λ<Χοίι, τοϋ είς αvτό όψείλοντος τάς πρώτα:ς
θ,σμοθεσίας, την ήθικήν, τας τέχνrι.ς, κλπ. Αί Θ'ίibrι.ι δέν οcπεσηρή
ρησαν τοϋ γοήτρου αυτών, ο δέ βc.<σιλεύς Μ'ίiνας ήναγκάσθ·tJ νά ίδρύ-
σ11 ίδίrι.ν πρωτεύοuσαν τήν Μέμφιδα, έν -� ώχuρώθη στρατιωτικως, -.f 

άποδ'εικνύων οϋτως οτι έσψετερίσθη τήν άρχ·11ν δ'ιά της ύλικ'ίiς r�uνιχ-
μεως. Ή Μέμψις έξ·tJφανίσθη ολοτελώς, έν<j> ή θέιχ των έρειπίων τϊ;)ν 
Θηbων δ'ιατηρεί και έμποιεί κ&τι τι ύψίστης μεγιχλοπ,ρεπείας, έξ οσων 
ΠΟ"ε έφιχνησαν έν τ� ίστορί�. 

Τό άπέναντι δ'έ τοϋ Κrχίροu όροπέδιον τοίj Γιζέχ, τό, έν εϊδει πτερ
νιστ'ίiρος, άπό τ'ίiς λιbuκγ,ς σειρας άποσπώμενον, διιχτ·tJρε'ϊ είσέτι, έπί 
της άριστερας οχθης τοϋ Νείλου, τρία μνημεία: άντιστάντc.< είς την 
i πήρεια:ν τοϋ τε χρόνου κιχί των άνθρώπων : τα:ϋτα εiνε αί Πuρα-
μίδ'ις. Οί τρείς ούτοι πελώριοι σωροί, μετά βάσεων τετρα:γωνικων, 
όλίγον άνισ?ι κ.ατοc τό μέγεθος, σχηματίζοuσι δ'ιοc της θέσεώς των 
τρίγωνον, ούτινος ή μία �λεuροc έ;ι.τεί,ιεται πρός Βορραν, ή iτέρc.< πρός 
Δuσμας κα.ί ή τρίτ·fJ πρός 'Ανατολάς. Ή μεγαλει1:έριχ, κειμένη είι; 
την γωνίαν της 'Άρκτου χ.α:ί πρός τό Δέλτα:, είχ.ονίζει σuμbι;λιιι.ως 
την 8ύνrι.μιν της Φύσεως· ή δευτέρα χ.εψ.ένη νοτιοδuτικώς και είς άπό-
στ«σιν βολ·7;ς βέλους άπό της πρώτ·()ς, είνε τό σύμbολον τ·ης Κινήσεως· 
ή 8, τρίτη, κειμένη νοτιανατολικως ταύτης και εi.ς άπόσηχσιν βολης 
λιθαρίοv, παρίστ·(Jσι σuμbολικως τόν Χρόνον. Είς τό ιι,εσ·tJμbρινόν μέ
ρος της τιλεuταίιχς, έν μικρ� άποστάσει, καί iπί της γραμμής της JZ

.Ί 

l
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άπ' άνατολών. πρόι; 8υσιι,αι; έχτεινομένηι;, Ίστανται τρείς ετεραι μιχρό
τεραι πυραμί�ες, πλησίον 8' αύτών σωρόι; άπειραρίθμων κολοσσιαίων 
πετρών, αι; 8υνιf.ιι,εθα να ύποθέσωμεν ώς έρεί,ηα Η::8όμης τιvός πυpe!:
μί8ος. •Ίσως οί Αi.γύπτιοι ήθέλ·11σαν νά παραστήσωσι 8ια των έ-..τα 
πυραμί8ων, τούς έπτα πλανήτας, ών τά 8αιμόνια, χατα τον Έρ-
μην, έπενεργοϋσιν έπl της σψαίραι; μας. 

Ή χρονολογία των κτιρίων τούτων δ'ιατελϊί άγνωστος. Ή ιι,εγάλη 
-πυραιι,ίς έχ.τlσθη, χ.ατά τον Ήρό�οτον, ύπό τοϋ βαιηλέως Χέοπος,
κατα τον Διό8ώρον ύπό τοϋ Χέιι,μ·11, χα,ά τόν Γ. Σύγγελον tJΠO τοv
Σουcpη, χατ' &λλοvς ύπό τοϋ Άθωτέους; Θωπ 1Α Έρμοϋ. Το αύτό σχό
·τος περυι.αλϊJπτει την άρχην και τών άλλων πυραμί8ων. Ό Ίου�αίος
-iσa;οριχός Φλ. 'Ιώσηπος λέγει οτι αί πuραμl8ες είνε έργα των Έbpαίων,
.κατα τό 8ιάστημα της αi.χμαλωσίας των- λέγεται 8έ οτι 365,000
.έργάται εi.ργάσθησαν πρόι; τοϋτο έπί 78 έ'τ·11.

Ό βροcχος έψ' ού βασίζονται αί Πuραμίδ'ει; έ'χει έ�ιψάνειαν aλο
-τελώι; αύχμώδη, χαί ύπέρ τούς έχατόν, πόδ'ας ύψουμένην ύπέρ τά ύ
ψηλότερα των ύ8άτων τοϋ Νείλου· σχ:rψ.ατίζει γρανιτιχόν ογΜν, 
.ούτινος 8έν ήδ'υνήθησαν νά .ϋρωσι τήν βάσιν, βολιδ'οσχ.οπήσαντες 
μέχρι 8ιακοσίων ποδών βάθους έν τφ ψρέατι τφ εύρεθέντι έντόι; τι:Jϋ 
•σημαντι)(.ωτέρο� αύτών των χ.τιρίων. Ή βάσις τ:ίΊς ιι,εγαλειτέρας πυρα
,μίοος εχει ε-ι..τασιν )!.ατά μηχος 720 ποδ'ων· έχ τούτου έξάγεται οτι
ή πυραμlς αϋ•t"ΙΙ έχει ογ)Ι.ον 75,000,000 :ι.ub. πο8ων, 8rιλ. λίθους
άρκοϋντας νά οίχ.ο8ομ ήι;ωσι τεϊχ ος 6 πο8 ων ϋψους χαί χιλίων λευγω'ι

_μήχουι;, οπερ τείχος να 8ύναται νά περιτριγυρίσ11 την Γαλλίαν. 'Ά
νωθεν τηι; πρώττ,ς στιbά8ος, περικρασπε8ωιι,ένης ύπό τινος τάφρου, 
.κανονιχ.ώτοcτα λελαξεψέν-11ς έν τ<ϊ> βράχφ, άριθιι.οϋνται έ'τεραι 202, 
·τεθειμέναι ιχλληλο8ιοc8όχ.ωι; χ.αί έν βαθιι.ιαίqc μειώσει τ::;-J έξωτεριχ.οϋ
-πιf.χουι;, είς τρόπον ώστε νά σχημοιτίζωσι βαθιι.ί8αι;. Ί-Ι χ.άθετος αυ
τών των βαθιι.iδ'ων εχει ϋψος 428 πο8ων· ύπολογίζοντες 8l καί τό
-vψοι; των δύο βαθμί8ων, αra;ινες ύποτίθενa;αι οτι :ι.ατεστράιpησαν έκ
·τ'iι, χ.ορυιpης, τό άρχικόν ϋψος άνέρχεται εi.ς 450 πό8ας.

Ή πυραμίς οιϋτη είνε 8ιευθε1:ημένrι ιι,ετά θαυμαστηι; ιύρυθμίας- έ
κάστη γωνία βλέ"ει πρός i!ν των τε,;σάρων άχ.ρων τοϋ κόσμου. Έχ.
".ης τοιαύτης έντελοϋς διευθι.τήσεως έξήγαγον τό σπουδ'αιότατον 8ια
·-rην ιpυσtχ.'flν ίστορίαν τηι; σιp:χίρας μαι; πόρισιι,α, aτι, άπό πολλών χι
λιάJων έτων, ή θέσις του γrιίνου �ξονος 8έν παρήλλαξεν έπαισθη,ώς.
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Ή μεγάλ"Ι) λοιπόν πυραιι.ις -;-υγχάνει τό ιι.όνον κτίριον, οπερ, ώς έχ. 
της ά_ρχαιότ"Ι)τός του, δ'ύνατιχι νi παpάσχ�, την περίστασιν της τοι
αvτ"Ι)ς παρατ"Ι)ρ·ί)σεως. 

'Εν τ� Βορειονατολικ� πλευρ�, είς τ·�ν 5ην κ.ρ·ιιπlδ'α, κ.ειμέν"Ι)ν 45 
πόδ'ας ιχνωθεν της βάι;εως εvρ"Ι)ται ε'ίσοδ'ός τις. Ή ε'ίσο8ος αvτη ητο 
ιχλ) οτε κεκα.λυμμέν"Ι) ύπό τινος λιθίν-ιις πλακός, ην μηχανισμός τις 
έκ.lνει έχ. δ'εξιών πρός τά άριστ·ιρά, ώδ'·ί)γει δ'έ πρός έτέραν ε'ίσοδ'ον, 
πρός σύριγγα έ;;ικλιν'r), ε¼ τό &κρον της όποίιχς εύρίσκετο μεσα•ιιχ
bαθρόν τι, .παρελαuνον την όπην του φρέατος, περί ου άνωτέρω ώιι.ι
λήσαμεν, καί οπερ συνεκοινώνει μετά των ύπογείων, έντός των οποίων 
ό άναπνεύσψος άηρ έκυχ.λοψόρει_ δ'ι' άεριστηρίων σοφώς παρεσκευα
σμένων. 'Εκ. του μεσαναb,ί.θρου άν-ίψχον-:ο δ'ι' &λλ·ιις τινός δ'ιόδ'ου είς 
δ'ύο έπιτψblοvς θαλιχιι.ους, ένέχ οντας ( οτε άνεχ.αλύφθησαν) άνά ενα 
σαρκ.οφιχγον έκ γρανίτου, ιχνευ ούδ'ψιiiς έπιγραφης, Άφοu δέ ολοι οί 
όbελίσκοι, ολα τοc έρείπια των να.ων, ολοι οί τάφοι περικαλύπτονται. 
ύπό ί�ρογλυφικων', ή έλλειψις τοιούτων έν τ� μεγιχλ·{Ι πυραιι.ίδι ύπο
Jεικ.νύει την άρχαlαν χρονολογίαν τ·7:ς οίκοδ'οιι.ης ταύτης, τ·�ν μεγιχ -
λην αύτης άρχαιότητα. 

Δυσεπίλυτον πρόbληιι.α πρόκ.ει-:αι κ.αί σήιι.ερον έτι, μεθ' ολας τάς 
έπιστημονικάς προόδ'ους, πως d'ηλ οί άρχαίοι των Αίγυπτlων άρχι
τέκ.τονες ·nδυνήθ·ησαν νά κ.ατασκ.ευιχσωσιν έν ούτωσί πελωρίω κ.τιοίω 

. ' .

έσωτερι.<.α.ς παρόδ'ους κ.αί θαλιχιι.ους, ο�τινες, κ.αίτοι έψ' έαυτών έχον-
τες_ βάρος έκατομιι.υρίων όκ.άδων, ·nδ'υν-fιθησαν νχ δ'ιατηρ-fισωσι μετά 
έξ·ηχοντα χαι έπέχεινα αίωνας, &.πασαν την άρχ ιχ•�ν χανονιχότ"Ι)τΙΧ, 
χωρίς νά ύποχ.λίνωσι τό παριf..πα·ι κ.ατ' ού8έν σημε'ϊον. 

Ή Σφίγξ, έν όλίγ� άποστάσει άπό της μεγάλης πυρψl8ος, ένο
κ.λάζουσα καί έν τιίJ γρανίη1 του όροπεδ'iου λελαξε,ψi.νη, προσπέψυκ.ε 
τιίJ έδ'άφει. Τό vψος αύτης (75 περίπου r.οδώ•ι) ύποδ'ειχ.νύει την άπέ-, 
ραντον έργ«σίαν ην έδέησε νά καταbάλωσιν οπως σχ ·,ψ.ατίσωσι το 
πέριξ αύτης κενόν καί ίσοπεr�ώσωσι την έπι<0ιf..νειαν έ<0' ης �σταται. ' . 

Τό μηκ.ος αύτης είνε 120 r.οδων· τό άπό της γαστρός μέχρι του πώ-
γωνός ϋψος είνε 50 ποδ'ών, τό δε άπό τοϋ πώγωνος μέχρι της χ.ορυ
φ'r)ς 25 ποδών- ή περιφέρεια τ·7:ς κ.εφαλης χ.ατά τό v,έτωπον 80 πο
δών. Αί στιbάδ'ες τοϋ γρανlτου, έξ ου άπεχωρίσθη, ποικίλλουσι περι
έργως -rό πρόσωπον δι' οριζοντίων ζωνών. Τό στόμα έσχ εr�ιάσθη έκ. 
τοιαύτης τινός γραμμ'7Jς, διαχ.ωριζούσης τά στρώιι.ατα τοϋ γρανίτου. 
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'Τπάρχ ει χ.οίλω11.ά τι, έπί της κορuφ'i\ι; τγjς κεφαλ ης, οπερ θα έ χρΎJ
σίμεuεν είς σuμΡaολιχ.ούς στολισv.ούς, διοc τιάραν ϊσως θρΎ1σ1t.εuτοι.11ν η 
στέμμα βασιλιχόν. Αύτο; ο ι.ι,ονόλιθος, χρώματος ύπερύθροu, έπί της 
ιicμμοu όρθούμενος, παράγει είς τ·ην φαντασίαν χποτέλεσμα τεράστιον . 
Είνε φάσμα λίθινον, φαινόμενον οίονεί προσέχοΨ νοι.ι:ίζει τις οτι το φά
σμα τουτο παρατΎJρεί, άκούει· το μέγα ο�ς φιχίνεται άντιλαμbανόμε
νον του θορύbοu του παρελθόντος· τοc προr. 'Ανατολάς έστραμμένα ομ

!-'·°'τα ψαίνοντιχι έπισχ.οπουντα το 11.έλλον- το βλέμμα ένέχ ει κιχτι τι 
ιχτενές, μαγευον τόν θεατήν. 'Επί τγjι; είκόνος ταύτΎJς, κιχτά το -ί\μι
σu μέν άγαλμα, κ.ατΙΧ το -ί\μισu δέ βουνόν, ιχνιχ;,-.ιχλύπτει τις ίδιάζοu
σάν τινα 11-εγιχλοπρέπειαν, μεγάλ·ην τινα. γιχλήν-rιν καί άpκιτην_ μά
λιστα δόσιν γλuκ.ύτΎ}τος. 

Ή έλλΎ}'ΙtΚ'fl μυθολογία έμπνεομένΎ} παρά των μύθων των περι·rι
γητων, οσοι παρετήρησαν ιχύτό τό μνημείον 11,αχ.ρόθεν ελεγεν οτι ή 
Σφίγξ �το θΎJρίον χ.ατά: το ·ί\11.ισu ζωον καί κατΙΧ τό ·ί\μισu άνθρωπος, 
,χ.αί οτι, έν ί.ιJιοτροπίqι , ύπέbαλλεν είς τούς ιtιαbάτας το ύ-π:ό του Οί
Jίποδος έπιλuθεν αϊνιγv.α. 'Ο μυθος αύτός διαστρέψει τόν 11,εγαλοπρεπη 
αίγuπτιακόν συμbολισμόν, ον ή έλλ ·rι•ιικ.·η φιλοσοφία διέγνω οτε ο Πλά
των έμuήθη παρά των Μάγων τγjς Μέμφι8Ός ε ίς τά: Μuστ·r.ρια του 
Έpμου-Θι�θ. Ή Σφίγξ, ης ο ιχρχαί'κ.ος τύπος rσταται έ'μπροσθιν τγjς 
11,εγάλ·rις πuραμίδος, άνοcπαρίστατο είς την εισο8Όν ολων των ναών. 
Είν. τ<ι>όντι αϊνιγμα λίθινον, πρόλογος σιωπηλός, χλείς μυστηριώδης 
της άποχ.ρύφοu έπιστήfl,ης.

Ή Σφίγξ ης ή έτυμο λογία (σφίγγω) έκφράζει την ίδέαν του περι
,{5άλλειν, συνδέειν, συνίσταται έ'χ. τινος συνθέτου τετραμόρφού, Ή ένό
τ·ης ιχύτης λιχ11.bάνει τα στοιχεία έκ τεσσάρων σuv.bόλων. Έχει χ.ε
φαλην Γυναικός, σώμα Ταύρου, ονυχαι; Δέοντος, πτέρυγας 'Δε

τού (-1). Τό σύνολον παρlστησι ψυσιογνωμίαν φανταστικήν- άλλα παν 
ιχνος τερατωδlας έξ2'φοcνίζεται, &μα ώς τό πνευv.α των σuμbόλων έ-

λθ' , ,, ' - ' ζ , πε ον r.αρασχ�, ουτως ειπειν, -.·ην ω'Ι)ν.
Ή κεφαλή της. γυναικός προσωποποιεί την άνθρωπίν'Ι)ν διάνοιαν, 

-i\τις,πρίν "Α είσέλθ"!Ι δια της δράσεως είς το στάδιον του 11,έλλοντοι; όφεί
λιι νά: σπour�cf.σ� τον του βίου σκοπόν, τόν 'προοριιψόν,τά 11,έσα δι'ών

./'-· ( t) Σ, Μ. Ταuτά. ταϋτα εΙνε χαί τα. των τεσσάρων Εύαγγελιστων σuμ6ολα.

t 
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θά δuνηθ� νά'[ έπιτύχϊι τοv σκοποϋ, τάς δuσκολlα.ς ΙΧς δέον ν' άπο
φύγ�, τούς σχ.οπέλοuς ου, μέλλει νiι. ύπερb�. 

Τό ταύρειοv στήθος δ·11λοί οτι ο 8ιά της έπιστ·ί�μ·11ς ώπλισμένος 
όφιlλει ύπο τοv κέντρου της έπιμόνοu βουλήσεως ώθούμενος, κα.ί έ.ν 
άπα.θιlq: κα.l ύποι.ϊον� δια.τελών, •ιά διορύσσ"{) βΎiμα. πρός βrψ.α τήν 

\ ' , , ,1 ' - , - ,, προς την επιτuχ ιαν ·11 τ·11ν ;ττωσιν α:uτου ιχγοuσα.ν. 
Οί οvvχες τού λέοντος δηλ.οvσιν οη, ϋπως έ.πιτ�χ"{) ο &νθρωπος 

τοv πα.pά τοv νοος ορισθέντος σκοποϋ, δέν άρκεί αuτij> το βούλεσiJ'αι 
μόνον, άλλά δέον α{;τij> κα.ί τό τολμιχv: δέν άρχ.ει το έργά.ζεσθ ιχι, 
άλλά δέον διιχμάχ�σθα.ι έ'σθ' οτε και διανοlγειν τήν ο?Jόν 8ιά τ-r,ς 
βίας. (1) 

Αϊ πτέρυγες τού αετού, συι,ι.πτuσσόμεvαι έπί τοv ίσχuροv ογκοu
της Σψιγγός, δηλοvσιν, έπί τέλους, οτι δέον νά ;τερικαλύπτωμεν διά. 
,-u;ι.νοv πέπλόυ -;-ούς σκοπούς μας, μέχρι τ·Ϊ)ς σηγι,ι.Ύiς τr,ς 8ράσεως 
μετά τοιαύτης άποcpοcσεως, ωστε, έν άvά.γκ·�, νά rπταται αϋτ·11 είς 
τά ϋψ·11 τοv θράσ:;uς. 

Ό 'Ιεροφάντης έλεγεν είς τον ι,ι.ύστ·11ν: «wlσθι πα.ρατ11ρεί ν μετ' χ
r.pιbείιχς. και βούλεσθαι μετά δοι.α.ιοσύν11ς· γνώθι τοίψ.αν παν ο,τι ·ίr.
συνεlδ11σις έπιτρέπει· γνώθι σιγαν έπί τοίς σκ.οποίς σου· αν δέ, παρα. 
-:'t'ιν καρτερlα.ν σου, ή έπαύριον ψαίνεται ο�σα συνέχεια των άγώνων· 
της προτερα:lας, πpόbαινε ... πρόbαινε άεlποτε προς τον σκοπόν σου . .  
Τα έπτά Δαιμόνια τοv 'Ροδοσταuρίτοu, οί φύλαχ.ες της ίερα ς κλειδός 
της κ.λειούσης μέν το παρελθόν, διανοιγούσ·11ς δέ ·το μέλλον, θά θέ
σουν έπί τοv ι,ι.ετώ-;;οu σου το στέι,ι.μα: των Δεσποτών του Χρόνου !. .. » 

Ή Σφίξ λοιπcν δέν �το ειδωλον, ούδέ αίμοbόpον θ11ρίοv, χ.ατά 
, τούς έλλnνικοuς μύθους, άλλά το ·σύμbο'λον της άκατα:λογlστου 8u

νάμεως, ην δύναται νά κα:,ά.σχ:{} ή άνθρωπ,ίν-η βούλησις διεuθυνομέν-η 
παρ' έκ.λεκτ'ίiς νο·ημοσύνης. Είνε το Ν Αλψα τα.ί το 'Ωμέγα, ·η πρώτη 
χ.αί ή τελεuτα:lα λέεις της ύψ11λης μuστιχγωγlας. 

Ή ι,ι.uσταγωγlα, μεγαλείον της σοφίας, 8έν ι,ι.ε.ηδί8ετο άδιαφόρως 
ούδ' είς α.ύτά τά ι,ι.έλ·r, τοv αίγuπτιαχ.οϋ κλήpου. 'ΥπΊJρχε και ι,ι.εταξύ 
των ίερέων ίεροc?χlα εύψuίας, προτερημά.των χ.αί λ�ιτοuργιων, κλίι,ι.α:ξ 
τις ίπισηψ.ονιχ.ων βαθμών, έ'καστος των οποίων έπεbαpύνετο μέ ι,ι.ίνα 

(2) Σ. Μ. Μήτοι το τοιοίίτο σχετίζεται προς το τοίί Εύαγγελίου : «'Η βασι-
λεία τοίί Θεοίί βιάζεται»; 
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8οκιμασίαν. Έκοcστ·η 8οκψ.ασία άπε�εlκνuε τόν βοcθ11.όν της νοημοσύ
ν-ης και της ισχύος τοϋ ιι,ύστου. Είς τον έν μιq; των 8οκιμασιων σψΙΧΑ -
λόμενον 8έν έπετρέπετο νά. ύποστ?J αύτήν 8ευτέραν φοροcν. "Αν αύτός 
ητο uίός Μάγου, 8ιέ11.ενεν είς τό αύτο σ·η11,εϊΌν ο 8έv ·Μυνήθ1) νά ύπιρ
b°?)' τ<ϊ> ένεπιστεύοντο, έν τοίς ναοίι;, έ'ργον τι σύιι.φωνον πpός τάς φυ
σικ.άς του 8uνά11.εις· τ<ϊ> ητο άπ·ηγορεψ.ένον ν' άνέλθ'{Ι είς άνώτερα 
&ξιώ11,οcτα. 

"Αν tέ ο ύποψήφιος ·ητο ξένος τις, ώφειλεν ούτος νά ύποbλ 1Jθ°?) πρό 
τερον εί� αύστηράν έξέτασιν ώς πρός τόν παρελθόντα βίον του· &ν 
ή έξίτασις άπέbαινεν εύνοϊκή, τό συνέ8ριον άπεφάσιζε Jιά μυστικης 
ψηφοφορίας περι τ-ϊiς ύποbολγjς είς τάς 8οκ.ιμασίας. Ή πρώτ·η Jοκι
μασία ητο άpκ.ούντως τρομερli, ωστε νά τόν ήνάγκαζεν (ά:ν 8έν ένυ• 
π'ίiρχεν αύτ<ϊ> ψuχη σθε�1αρά) νοι. όπισθοχωρήσ·{Ι· ητο 8' έλεύθερος να 
άποχωρήσ'{Ι τότε. Άλλ' &ν ή πρ�)τ·η �οκψασία ύπερενικ.ατο κ.αί τά 
πρώτα σύμbολα τ-ϊiς άποκpύφου έπιστήιι.ης είχ ον -ί\8η άποκαλuφθ-ϊi 
κ.αί έξηγηθη είς τον ύποψήφιον, άπετύγχ ανε 8' ούτος είς τάς έπιλοί
πc,υς dοκιμασίας, τότε τρομερός νόμος, νό11.ος άμετάκ.λητος τόν ;,.ατε
Jίχαζι νά έξαφανισθ?ι έν τ<ϊ> μυι;τηριώdει περιbόλ<:> : 8έν έπανέbλεπε 
πλέον τό φως του ούρανοϋ. 

Ό Πυθαγόρας, ο Θοcλης, ο Πλοcτων , ο ΕΜοξος 8ι'ίiλθον μετ,χ πλή� 
ρους 1έπιτuχία.ς ολας τάς φάσεις της 11,υσταγωγίας, Ό Πυθαγόρας έσχε 
οι8οcσκαλον τον &ρχιπροφ't)την Σόνχιν. Ό Π'λοcτων έ8ι8ά.χθη έπί 8εχα.
τρία ετ1) πο:.ρά τών Μάγων Ποcθενέϊτb, Όχόοcπς, Σέχτνουφιν, Έθω
μον έκ Σεbεννιθίς. Οίί-:-ως ή 8ιοcσημος έκείνη 8ι8οcσχοcλίοc ·h 8ιrι.τη
p·nσασα τό ονοv.α πλιχτωvική, ή τόσ<:> πολύ έπιJροcσασΙΧ έπί της φι
λοσοιpι1<,-ϊις άναπτύξεως τών χριστιανικών ί8εών, προ'ίiλθεν έχ. τών άδύ
των της Μέ/J,ΙjΗ�ος χ.αί 'Ηλιουπόλεως. 

'18ού αί πρώτισται των δΌκψ.ασt<ι')ν της 11,υσταγωγία; κατά τόν 

'Ιοc11.bλιχ ον ( Περί μυστ·ηρίων λόγο;). 
Ή Σφίγξ έχρ·ησί 11,ευεν ώ; ε'ίσο8ος είς τ,χ ίεpά ύπόγειοc, έν οίς 8ιε

'Ι1Jργοuντο αί �οχψ.ασίαι της Μαγιχ.γ\ς Σοψίας. Ή ε'ίσοδΌ; αίίτ1),άπο
πεφραγμίν-η νυν ύπό τ-ϊjς άμμου χαί τών έρειπίων, �ια.φαίνετοcι aίσέτι 
11,εταξύ των έμπροσθίων χνηιι.ών του όκλοcζοντος χολοσσοϋ. 'Γό ποcλα.ι 
έχλείετο 8ι' όρείχα.λχ.ίνης θuρας; η; ο μυστικ.ός μ1Jχανισμό; ;()ΤΟ γνω
στirς παρα τοϊς Μά.γοις μόνον- ώς ψύλο-:κ.α ειχε τόν του 8·ημοσίου σε-
bασμ.όν : εί8ός τι θρ1Jσκ.ευτικ.οu τρόμου 8ιεφύλαττε κοcλλrον τό &:παρα-
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bίαστον παρά ώπ"λιι;μέν"Ι) τις &"λ"λ"Ι) Π?οι;τχσία. 'Εν τ-f, γα:στρl της 
Σφιγyός ύπάρχ_ουσιν ώρυγμένα στενά, συγχοινωνουντα μετά των ύπο
γείων της μεγά"λ-r�ς πυ?οψί8ος. Οί 8ιοc8ρομοι ούτοι άΗ-r�"λοδιεχ.ωρί
ζοντο ι.ι,εηχ τοιαύτ"Ι)ς τέχν"Ι)ς, καθ' ο"λον το 11,ηχ.ος του διαστ-ίψ.ατος 
τΎ\ς διόδΌυ, της διαχ.ωριζούσ"Ι)ς τά ιtύο μν"/)11.ϊιο:, ώι;τε αν τις είσ-ί1ρ
χετο τυχαίως χα\ ανευ ο8"Ι)yου είς το ά3ιεζίτ"Ι)'t'ΟV αύτων σύμπ"λεγμcι:, 
, 

'ζ 
, t , , Ι t 1 ' \ Ι 

·� Τ , ηναγχ.α ετο νο: επcι:νερχ"Ι)ται απαυστως εις το αυτο 11-ερος, ει., ου ανε-

χώρει. 
Έ8έ·ΙJσε τεραστία: ίη_ύς έργοcσίας !νοc διοcνοιχ.θ?, έν τιj"> γρανιτικιj) 

ογχ.(ι) αύτός ο ι.ι-υΟΤΙJριώδης "λοcbϊψνθος. Τό i'ργον δε τουτο άποδει
κνύει οη οί μ·ιιχα:νιχ.οί τγ\ς άρχ_α:ία:ς Αίγύπτου eιύδ'ό"λως ύστέρουν 
των σοψών μ"/)χα:νι;κων a�τινες 8ιορύσσουσι σ·rψ.ερον τσ:ς σι8Υιρο8ροι.ι.ι
κάς σύριγγας. 
· Οί 8ύο πρώτοι /.Ι·υσται, λόγ(ι) -r,λικίας, περιbεb).ημένοι διά του βοcθ
μου του Θεσμοθέτου ;ι.οcί των χ.αθ·ΙJκόντων τ-r;ς ίεροτε'λεστίας, ώδ·rι-

' , ' ζ ι t'-, ιι J/ '""ι. , , ι , , γουν τ·ΙJΊ νυκτα: τον ι.,ενον οοκψον, οστις ωφειΛΕ να υπεα� εις τ"Ι)ν
διάχρισιν των οδ"Ι)γων του, θεωρων τσ:ς γνώ11.ας των ώσεί δια:ταγάς
χ.αί εiς ούδψία� έρώτ"Ι)σιν δ'ικ.α:ιούv.ενος. 'Από της έχ. τγ\ς l\Ημφ:8ος
έξόδ'ου του έπέ.δ'οον τούς όψθαλιι.ού; του �να μγι δ'υν't)θ� νά γνωρίσ�
τό οπερ Μελε διατρέξ11 8ιοcστ·rψ.α ούδέ τό άπόκρυψον 11-έρος είς τό
οποίσν -�θελεν οδ1Jγ·r1θΎ\.

Πειραθωv.εν ·Μ·ΙJ ν' άψ·ΙJγ·ιιθωι.ι.εν -πως έξετυ}ίσσετο τό δραμα "'.W'I 
έν λόγ(ι) ύπογείων δ'οχ.ψ.ασιών: 

Ό 8όχ.ιμος όδ·ΙJyείται ένώπιον της Σψιγγός. Ή όρειχαλκινο-ς θύρcι: 
άνοίγει χ.αί έπανακλείει άθορύbω, ,:ιπό τ't)ν ώθ·ΙJσιν του μυστ't)ριώδ'ους 
έσωτερικου f.l·'tJX.α:νισv.o;j, ο είς των Θεσμοθετών λα:μbάνει ),ύχνον lχ 
του τaίχ ου χ.αί προ·ιιγείται φωτίζων τ·ήν οδόν- � δεύτερος οδ"Ι)γεϊ τόν 
8όχ.ιμον )'.ρατών αύτόν έχ. της χειρός, οπως κατέ"λθ� JΩ,ίv.ακα έλιχ.οει
r�'lι έξ 2'l βχθιι.ίtων- έπl της τε"λευτα:ίας βαθιι.l&ο; ά,ιοιγοκ.Αείετοcι έτέρα 
όρειχοcλχινος θύρα �ι' '1); είσsρχονται εις α'ίθουι;ο:ν χ.υχ.λοει�η. Τό iσω
τερικ.όν μέρος τη; θύρας ϊίνε κ.εχαλψμένον έξ έπιχρίψατος γρανιτι
χοϋ, ομσίου χρώιι.ατος των πλευρών της α:ίθούσΥJς, είς τρόπον ώστε νά 
/Ι·ή διοc,ι.ρίν"Ι)ται τό δ'ιαχώρισμα της θύρας. 'Ε�ω &ρχεται ή δ'οκ.ψα• 
σία. Οί �ύο Θεσι.ι.οθέτοcι σταιι.ατωσι βιαίως τόν δ'όκψον προσπα:θουν
τες νά τον πι.ίσωσιν οη εύρίσχ.εται είς τήν άχ.ραν 1Η�ύσσου είς ·ί\ν εν 
βημα περιπλέον θά τον Υ,α:τεχρήιι.νιζε. �cΉ ά�υσσος αCτ't), τ<ϊ> "λέγουσι, 
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r.ερικ.υκ.λοi τόν νr;ι,όν των Μυστηρίων, προφυ λοcττουσα α.ύτ όν άπό της 
• αύθοc8οuς πιριεργείας των ��b·ήλων- άφίχθΎψ.εν ένωρ

,
ίτερον- οί ά8ελ

φοί μας δέν κ.ατεbίbα.σαν εi.σέτι τ-rιν αίωρητην γέψυρcι.ν δι' ής οί v-ϋ

σται v.εταbαίνοuσιν είς την ίεροcν γην, "Ας άναμείνωv.εν την α-pιξuι 
αύτων- άλλ' &ν άγαπ�; τ•ήν ζω·ήν σου μη χ.ινηθy,ς τό παροcπαν, σταύ
ρωσον τάς χείρας έπί τοϋ στήθους, V-ΊJ κ.ατοcbιbάσ�ς τον έπί8 εσμον 
των όφθαλμων fρις ού σοι 8οθy, τό σημείον νοc προχωρ·ί;σ

_
�ς» ,'

Ό 8όχ.ψος γινώσκει οη άπ; της στιγμ'rις ταύτης δέ.ν είνε πλέον 
κ•;ριος έα.uτοϋ κα.ί οη διοc πα.θ·ητικ.Ύ',ς ύπαχ.οης όψείλει, νά 8ιέλθ� τούς 
κινδύνου; 8ι' ών θά δοκιμασθy, τό τε ψυχικόν α.ύτοϋ σθένος ώς καί 
ή i.σχ_ύ; αύτοϋ έπί τοϋ ιδίου έαυτοϋ του, Ύπεbλr,θη έκοuσίως καί 

· έγ. τοϋ προτέρου είς οιύτόν τόν ορον της ύπαγ_οης. ΝΕχει πεποίθησιν είς
' ' ' � 'λ ' λ' ι-, ' ' � ' θ την νοημοσυνην -rou, τ'r)ν •pou ησιν του· φ εγεται ο υπο της επι υ-

μίας να γνωρίσ� τά μυστήρια, ών την κλεiδιχ θ:i δυν'r)θy, να έπιτύχr,
διά της ύπακοης καl τ'ϊ,ς έγκαρτερήσεως· άλλ' οσ<J) ίσχυρόν κ.&ν νο
μίζΊ) έαuτόν, έχει έν τούτοις cι.i.σθ·ήσεις, αί ,δέ αί,:;θ·ήσεις ριγοϋσιν iν τ<j>
ο•';δ<j> των ό:γνώστων πραγμliτων .
. 'Εν οσω O δό)Ι.tυ.Ο,' πεοιστέλλετοι:ι έν έαυτω πειρώι1.ενος νά συλλέζ"(Ιι ι ι • Γ • 

δυνοcμεις κατά της πρώ,'r)ς ταύτ'r)� συγκινήσεως, οί Θεσμοθέται,λιχv,-
bάν�υσιν εκ. τινος βωι.ι,οϋ δύο έσθητας λινάς καi λευκοcς, δύο ζώνσι;ς,
τ·ήν μίαν χρυσην την 8' έτέFαν άργuρα:ν, κ.αl δύο προσωπίr�ας, τ11ν

' ' 'ζ λ' λ' ' t-, "'' ' 'Η λ ' μεν εικ.ονι ουσαν κεψα -rJV εοντος, την οε, Υ.εφα,,ην τα.υρου. ευκ.η 
έσθης εtνε τό σύμbολον της μαγο,.:r1ς άγνότητος· ο χρυσός τό σύ11-�ο
λον τοϋ Ήλί:ιυ, ο. άργυρος της Σελ·ίιν-rJς· ·h ;,.εφαλη τοϋ Λέοντος,

είγε τό συμbολικ.όν τσϋ ζωδιαγ_οϋ σημείου οπερ ή άστpολογιΥ.ΊJ γλώσσα. 
γ_αθιεροί ώ; θρόνον τοϋ 'Ηλιακού Δαιμονίου· ή κ.εψαλ'r) τοϋ Ταύρου

σuμbολίζει -rό ζωδιαχ.όν σγψ.ε'ιον έψ' ού ·h Σcλήvη έπιδρ� εi.ς τόν 
ύπέρτατον βοιθv.ό<ι. Οί Θεσ11,οθέτοcι περιbεbλ·ημένοι tιoc των 11.υστη
ριω�ων τούτων 'ιδιοτήτων είκ.ονίζοuσι λοιπόν τά δuο οc;.γuπτίακά 
Δαψόνια Πι-Ρ'έ Υ.χί Πι-' Ιόχ ατινχ διέπουσι τάς κινήσεις του 'Ηλίου 
καί της Σι.'λήνης, των δύο τούτων cr.στέρων είς ους ·h Μα:γεία άπέ
δι�ε τ·ην μεγαλειτέραν έπενέpγειαν έπl των γ-rJί'νων οvτων. Ό συμbό. 
λισ11.ός ούτος ύπε�ήλου άψ' έτέρου οτι ή σπvv8'·ή των νόμων της δρα.
τη, φύσεως εJνε ο πρώτος βαθμός της ό:νuψώσεως πρός τ.όν ύψηλότερον 

Υ.αταυγα:σμόν του πνεύv.οcτος. 'Α).λ' ή έννοιοι των ολικών σ'r)v,είων 
άπεχ.οcλύπ.τ.ετο εί, τον Jόγ_ιμον μετά το πiρας μόνόν των δοκ.ψ.ασιων -
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"Αιι,α ώ; οί Θεσιι,οθέ ται περιbλ 'Υ)θωσι τάς προσωπί8ας, έτοιμάζι-.αι 
έν τω έ8άιυει κ.ιχί έν μεγίστω θορύbω κ.ιχταπακτή τις, έπ' αύτγjς 8έ 

, 1 1 1 Ι t, 

φαίνεται φχσιι,α μ11χ ανιχ.όν έξερχ όμενον χ.ατά: το Ί\μισυ έ 1(, τοϋ κοιλώ-
ιι-ατος και πά.Αλον r�ρέπανον, σuγχ.ρόνως 8έ φωνή ης πενθ·Αρης ά:κού
ετα:ι κάτωθεν της γ'tiς λέyόυσα: : «Ούαί τ<j> βεbήλ<JJ τ<j> 8ιοi:τ-αράσ
σοντι τ"f)V ήσuχίοιν των τεθνεώτων ! ... )) Τότε 8έ, ά:ποσuροιι,ένου 
ποιρ' ένό; τι7)ν Θεσμοθετών τοϋ έπι8έσιι,οu τοϋ 8�κ\ι-ι,ου, εύρlσχ.ετοιι 
ούτος ένώπιον -των τριών τεροιτω8ω•1 ιι,ορφων, οιfτί'νες �τειρωνται νά 
τ<j> προκοcλέσωσι την πρώτήν λιποψuχίιχν. "Αν ομως ο 8όκ,ψος 8ιιχ
τ'Υ)ρήσ'{) τό ά:ρκοϋν σθένος ά:πένοιντι τοϋ 8ρεπάνοu οπερ έπτάχ.ις 8ια 
8ια8ρομιχ.ης κινήσεως έπιψα:ύει το σωμά του, τότε το φάσμοι έξοιφα
vίζετοιι, ή χ.οιτοιρραχ.τη έπαναχ.λείεται, οί 8έ Θεσμοθέται έχ.χ.α:λυ
πτόμενοι σuγχοιίρουσιν αύτ<j> 8ια το έπι8ειχθεν θάρρος τοu : «'Ι;Ισθοcν
θ'Υ)ς, τ<j> λέγουσι, την ψuχρόη1τα τοϋ θανατ'Υ)ψόροu σι8·Αροu χ.αι ομως 
8έν ώπισθοχώρησες; παρετ·Αρησες έχ. τοϋ σύνεγγυς τον τρόμον κοιr. 
περιοφρό,'Υ)σες αύτόν· εχει καλώς· έν τ� πατρί8ι σοu 8i.ινοcσαι να κα
ταστ�ς ·iiρω; και να θαuμασθt)ς ώς τ'Jιοϋτος· ά:λλά, παρ' ήμϊν, ύπιiρ
χει έτέρα αρετή ύψ't)λοτέρα της ά:ν8ραης γενναιότ'Υ)τος, 8ηλ. ή έχ.ου
σίχ τοιπείνωσις, ή θριαψ,bεi.ιουσα τ'ί\ς ματαιοφροσύνης. �Εχεις το 
σθfνος προς τοιοιύτ-t)V νίκην τοϋ έαuτοϋ σου ;)) 

Ό 8όχ.ιμος, ένθαρρuνθεις οϋτως ύπό της εύμενείας των �8ηγων 't'OU,. 

νομίζει πεpα τωθεισαν a:ην φuσι;-.·ην 8οκ.ιμασlαν ί'.rχί προσφέρεται θαρρα
λέως κχί εi.ς τας ήθικάς 8οχ.ιμασίοις. «Καλά λοιπόν, o:<j> λέγουν, 
ά:ν.χγχ.η τώρα να ερπ·ζις κ.ατά γης μέχρις ού ά:φιχθf.ς είς το ιι-έσον τοϋ 
ίεροϋ ενθα οί ιχ8ε'λφοι σέ ά:νιχμένουσιν tνα σοι παράσχωσι την έπι
στήμ'ΥJν και τ·ην 8ύναμιν προς άντάλλιχyιι.α της ταπεινότ·ητός σου· θέ
λεις να ύποbληθ�ς εi.; αύτό το κοπιω8ες ταξεί8ιον j)) Ό 8όχ.ιμος 8έ
χ.εται. «Λιf.bε λοιπό•� αύτον τόν λύχνον· τοϋτο είκονίζει το βλέμιι.α 
τοϋ Θεοϋ, το παρακολοuθοϊ:,ν ήμας οτε βα8ίζομεν κεκρψμένοι ά:r.ό 
των ά:νθρωπίνων βλψιι,άτων. "Χ'παγε θχρραλέω;· 8έν lχ.εις νά φοb·η
θ-�ς '11 σε αυτόν έν τ� 8οκψ.ασlcr, της ά:πομονώσεως)). 

Έν<j> 8έ ο 8όκιμος λσψbcr.νει τον λύχνον παρά τοϋ ένος των Θε,:;μο
θιτων, ο ετερος Θε,ψοθέτ11ς ιχπτεται μ·ηχ ανισιι,οϋ τινος, κεκρuιι-ιι,ένου 
έν τ<j> τolχ<JJ καί οuτω� ά:νοίγεται πάρο8ος οcψι8οει8ής, τόσ<;> στ'ιV"() 
κα.ι χαμηλή, biστι 8ίν 8ύν.κταί τις νά. την 8ιέλθ·{) '11 εpπων έπι των 
γονάτων ΚΟ(ί των χειρών. «'Η ο8ός αϋτ'Υ) έ'σται δια σέ, τ� λέγcuσιν 
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οί Θεσμοθέται, ή εί;,.ων του μνήι-ι.ατος έν <j'J πας τι� θά κατοιχ.λιθη 
την έσπέpοιν της γη"ίνου ζω'ι'1ς, �να άφυπνισθ�, έλεύθερος της σ�.οτοιlα� 
ϋλης, είς την αi.ώνιον αύγην της ζωης των Πνευμiτων. Ένlχ.·ησες τό 
φάσμιic τοϋ Θχνάτc,υ· ϋπαγε νά Οριαι-ι.bεtισ'{}ς των κοcτα.πλ·ί;ξεων του 
τάφου>>. 

"Αν ο δόκιμος έφοcίνετο διστάζων νά εtσέλθ·{) είς οιύτήν τήν όπήν, 
οί Θεσμοθέτοcι άπείχον νά τον χ.ατηγορήσωσιν έπί ά.δuvαμίqι η νά 
τον ένθοcpρύνωσιν εiς τήν έξακολούθησίν της δοχ.ψ.α.σίας. Άνέμενοv 

. έν σιγ� έπl τινα λεπτά· α.ν 8έ κοcί f',ετά την ποcρέ'λευσιν τούτων 8εν 
άπεφάσιζεν ο 8όχιμος, τότε έπέ8ενον και πάλιν 8ι' έπι8έσμου τό 
πpόσω�όν του και τον ώδήγουν έχ.τος του ίερου τόπου. Δεν έπετρέπετο 
δέ νά έποcναλΊJψθ� άργότερον ή 8οχ.ιμοcσlα· άμέσως έξεδί8ετο ή άπό
ψοcσις της άνιχ.α:νότητος. "Αν ευχαρίστως άνε(Ηχετο ο δόκιμος, τότε 
οί Θεσμοθέτοcι τον άπεχαιρέτων εύχόμενοι αύτ<j) εύόδιον. "Αμα ώς 
το σώμα: του 8οχ.lι-ι.ου έχάνετο έν τ<ίJ γρανιτιχ.<ϊ> σωλΎJνι, ή όρειχ.άλ
χ.ινος πλάξ έπανέπιπτεν οπισθεν μετά μεταλλικου 8ούπου, ψωνή δέ 
τις ι-ι-οcκpόθεν ήκούετο λέγουσα : « Ένταυθοc άπόλλυνται eιί μωροί οί 
όρεγόμενοι τΎ)ς Έπιστ·ί;μ·ης χ.οcί τΎJς 'Ισχ, ύος ! . . . J> 

Ό θρηνώδΊJς ούτος λόγος, έπτάκις έπανοcλα.μbανόι-ι.ενος δι' ά�ι.ου
στικου μηχανισμου,θλιbερως ήχεί έν τ� διΙΧνοίqι του δοχ.ίμου. 'Εγένετο 
&ρά γε θϋμ α της άπερισχ.έπτου έv.πιστοσύνης του ; Μήπως οί Μάγοι 
χ.οcταδιχ.iζουι;(ν είς θιχνοcτον πιχντΙΧ ξένον έφιέμενον νά είσδύσ'Q εi.ς τά 
μυστήριιχ των; 'Αλλά τότε 8ιrχτί 8έν τον έφόνευον διά τc,υ 8ρεπά
νου; Δια.τί νά τόν έντ_αψιιχσωσι ζώντα ; Διατί νά τ<ϊ> 8ώσωσι Αύχνον ; 

· Ή άμφιbολία fl•ψιγμέν-η μετα του τρόμου προuχ.άλει πλείονα άγω
νίαν. 'Εν τούτοι; έ'ρπει όλίγον έ'τι 'Προς τα πρόσω χ.αι παpατΊJρεϊ μετ'
αύξούσης πάντοτε ταροcz ης οτι ή διεύθυνσις του σωλ ηνος είνε έτ.ιχλι
v-�ς και οτι βυθίζεται ούτος {τι μίiλλον είς τά βάθη της γ'rις. Μέχρι
τίνος 'Προχ.ωρει :iρά γε ή κατωφέρεια οc'3τ·η; Κοcί iχ.ν ο f',ικρος λύχνος
σbεσθ'\ϊ ; τί μέλλει γενέσθαι ; Έfπει ... έ'ρπει άκόμΊJ. Αϊφv-ης παρα
τ·ηρεi οτι ο f'·εν σω λην r,ρξοιτο διοιστελ'λόι-ι.ενος, ο 8έ θόλος ι¾νυψού
μενος, άλλά τό έ'8αφος έξακολουθεί και πά:'λιν χ.οιτωφεpές· ιχφικνείτοcι,
εν τέλει, είς τό χϊίλος ευρέος ί'.ρατ'(}ρος, έν σχ:hματι άνεστρcψf'•ένου
χ.ώνου, ούτινος οί τοίχοι έπιχ.αλύπτοντοιι έκ τινος έπιχρίσματος τόσ<J)
έστιλbωμένοu, ωστε ;,.ατά τάς τρεμούσοις άναλαμπάς του λύχνου φοcί
νοvται ώσει έκ χ.οcλυbος. Κλίμοcξ σι8·ηρα διοcδέχετοcι τόν σωλrιvα κoci
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έμbuθίζετιχι είς σχ.ciτος άνuπολόγιστον. "Ε;1.προσθεν ... το ιχγνωστον, 
πλ γjρες κιν3ύνωΨ οπισθεν ... όπισθοχ ώρησις άπηγορευv.έ νη· μετιχξύ 
3' α.ύτων των 3ύο άπειλών, α3ράνειά τις, έν άθυ11.ία χ.αί ιι.ετοc τc,ϋ 

ι � Γ • 

θανάτου έν σκιιχγραψίqc, 3ύναται ν' ιiποτρελλάν:� χ.αl τόν στωϊκώ-
τερον των ψιλοσόψων. Τό λογικόν έν τούτοις 3i3ει τελευταίιχν τινά 
συμbουλ·ήν- 3έον νά. προχωρ·ί�σ� βγjμα πρός βΥψ.α μέχρι των ορίων 
τοϋ 3uνιχτοϋ. 

Ή σι,�η�α χ.λί11.αξ άριθv,εί 78 σ't'ηρίγματα, οίονεl βιχθμί3ιχς· ψθοcς 
ό 3όκψος είς 't'ό Κ.α't'ώ't'ερον, άναγνωρίζει μετά νέιχς ψρίχ.·11ς οτι ο Κb)-. 
νος κα.τα:λήγει είς βχρα.θρον χα.ϊνον, οπερ τόν προσελκύει ώς 't'O τελευ
ταίον μυστήριον τγjς &:3,Jσωπήτου f.1,οίρα:ς. 'Ριγών έξ ύπερτάτου τρό
μου, άλλ' έπιχ.α:λούμενος πρός άντίληψιν την έσχάτην 3ύνα.μιν τγjς 
άπελπισία.ς, ιiναbαίνει ερπων άνοcbα:θv.ί3α:ς τινάς καl περισκοπεί μετά 
τρόμου τό παρά του άμu3ροϋ ψωτός τοϋ λύχνου ψωτιζόμενον v,ικρόν 
3ιάστ·ιψα:.Διιχbλέπει τό.τε άριστερ� σχισv.ά3οc τινά, ην 3έν ϊίχε παρα:
τηρ·Α,σει κατά τήν χ.ατάbα:σlν του. Διοc τγjς ρωγά3ος τα:ύτης 3ύνατοcι 
νά. 3ιέλθ:) είς &νθρωπος. 'Ενψ 3ιά τγjς v,ιiς χειρός ιiναρταται έκ της 
κλίf.Ι.ΟCΥ.ος, φέρει 3ιri τγjς έτέρα:ς -.όν λύχ νον πρός -.ά έμπρός χ.αί άνοcκοc
λύπτει βάθρα τινά· θά ε!νε βέbαια κάποια Μός· &:λλά ποϋ νά &η ; 

.... όπωσ3ήποτε άπψιχκρύνεται &:πό τοϋ βα.ράθρου· έπί ματαίφ 3έν 
θri έτέθησαν έχ.εί τά βάθρα ταϋτα. Έπl τοϋ πρώτου λοιπόν έξ αύτων 
σπιύ3ει ν' &:νοcπαυθ?, έπ' όλίγον ό 3όχ.ψος κcr.ί οϋτω τιj} έπα:νέρχονται 
ή έλπις χ.αι ή έμπιστοσύνη. 'Εννοεί ένστίχ.τως, χ.ιχίτοι μή βλέπων τόν 
τρόπον, οτι προσεγγίζει είς τό τέρμοc της 3οχ.ιμοcσίοcς· μέμφετα.ι έαυ
τοϋ έπι τ·?J έν3ομύχ ως &:πεuιuνθείσ·,:� χ.ατηγορίqc χ.ατά των Μάγων χ.αί 
άνοcμιμν'r}σχ.εται της προει3cποι·ί�σεώ ς των : ϋπίχγε άφ6βως · ούδένα. 
έχεις να φοβησαι η σεαυ1τον έν τfι δοκιμασία της μοναξίας. 

Μετά τινων στιγv.ων σκέψιν, έπενεγκοϋσιχν την γαλ·ί�Ψ11ν είς τήν 
� Ι ' ' ' ' ' Ι ' ' ( / Β \\•ζ 

' οια:νοιαν του ανιπτοcτιχι κα:ι εισερχ.ετα:ι εις τ·11ν ρωγf.Ι,ην, , α:οι ων f.Ι,ετα: 
προσοχγjς έπί τω·1 στενών βοιθμί3ων. Ή ό3σς α:ϋτη στρέφετα:ι έλικο
ει3ώς χ.α:ί 3ιέρχετα:ι 't'Ον βριiχον ώσεί τρύπα:νον. Είς τό 22ον βάθρον 
fδ'ρuτα: ι όρειχάλχ.ινον δ'ρύψροιχ.-:-ον, �ι• ou ό Jόκιμc,ς 3ια:χ.ρίνει έκτενij 
πιχ.στά� α ύποbα:στα:ζομένην ύπο κιχρuα:τί3ων τε τορνευμένων χ.α: ί εi.
χ.ονιζοuσων 24 σφίγγα.ς, 3ώδ'εχ.α 3εξι� κοιί 3ώ�εχα: άριστιρ�. 'Εν έκά
σ-.φ 3ια:στ'r}μιχτι, δ'ιιχχωρίζοντι 3ύο σψίγγας, ό τοίχος εΙνε χ.εκαλυv.
/.Ι·ένο; έχ. τοιχο)'ροcψηf.Ι,άτων πιχριστοcνό·ιτων πρόσωπα χ.ιχ.ί σύμbολα: 

' ,
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μυση1ριι:)t·11. Αύτοι οί 22 πίνακες τεθειμένοι άνά ιtύο κατα πρόσω
πον ψωτίζονται ύπό 11 τριπό8ων όρειχαλκίνων, -rοποθετ·11μένων έντός 
'γριχμμ'r�ς ?ιαχωριζούσ11ς κα-tα μrικος τό μέσον της παστά8Ός. "Ε
καστος τρίπους ψέρει άνά ιι,ίαν σψίγγα κρυσταλλίνην, έν -� καίει 
θρυαλλις έξ άμιάντου έπι -:-rις έπιφανείας έλαίου άρωματισμένου. 

, Ε!ς Μάγος, ψέρων έπι τΊi περιστάσει ταύη� τό ονομα Παι;τοφόροr; 

(ψύλαξ των iερων συμbόλων), προσέρχετιχι v' άνοίξ"{) το tρύψρακτον 
και λέγει προς τον ιtόκιμον ύπομειtιων: cc Υίέ της Γrις, ώς ε� πιχρέ
στ·11ς. Διέψυγες τ-ης παγι8ος της άbύσσου, άνεκάλυψες τ·ην οδόν των 
σοψων. 'Ολίγοι πρίν σοϋ ύπερενίκησιχν αύτην την 8οκιμασίιχν- oi ετε
ροι άπώλοντο. Έπειιtη ή μεγάλη •Ίσις σέ προστατεύει, θά σε όδη -

γ-ίJσ"{),_ ώς έλπίζω, ύγια καt σωον μέχρι τοϋ &:tύτου, ένθα ή άρετή 
σ-:-εψανοϋτιχι. Όψείλων νά σοι ε'ίπω οη και όί'λλοι κίνtυνοι σέ άνοψέ
νουσι, ιι,οι έπιτρέπετχι νά σε ένθο:ρρύνω, έξηγων σοι ένταϋθα σύμbολά 
τινιχ ών ή κατανόησις Jγ,ιι,ιουργεί περt τ'tιν κιχρ8ίαν τοϋ ά:νθρώπου 
οπλισμόν τινα οcτρωτον. Έλθέ νά ϊ8"{)ς ιι-ετ' έμοϋ ιχύτάς τιiς iερας 
είκόνας· άκουσον των λόγων μου μετά συννοίας· γνόντος σοϋ νά 8ια
κρατ-ίJσ"{)ς ιχύτούς έν τ� ι-ι,ν-fψ.·{), οί βασιλείς τοϋ κόσμου, οταν έπανα
b�ς έπι της γriς, .θά ώσιν η-:-τον σοϋ tσχυpοί.» 

Έπισκοπων ά:λλ·11λΌ8ια8όχως ο 8όκ.ψ-ος τά 22 σχε8ιογριχψήματα 
της πο:στάtος ηκουε ιι,ετα προσοχ ης 't"f)'I περί αύτων έπομέν-11ν tι8ιχ
σκαλίαν τοϋ Πιχστοψόρου. 

* 

,,. ,,_ 

Ή έπισΤΊ) [',η τrις Βουλ·hσεως, ά:ρχ:n πάσ·11ς Σοφίας καί πηγη πάσης 
Δυνάιι.εως, περιλαμbάνεται έν εικοσι καί 8ύο Μvυτηρίοιg (1) γ\ ίερο
γλυψικοίς συμbολισμοίς, ώ'Ι έκάστ"Ι) t8ιότης καλύ-πτει ι,ι.ίαν έννοιαν, 
και ών το σύνολον συνίστηιη ι,ι.ίαν Διδαυκαλίαv απόλυτον, έντυ-που
ι,ι.έν-11ν έν τ'!Ι μνήμ"{) !ιά τrις ά:νταποκρίσεως αύτων προς Γράι,ι.ματα: 
της 'Ιερας Γλ&)σσ·11ς καί Π?ός τούς 'Αριθιι.ούς ο'iτινες συνενοϋνται προς· 
ιχύτά τά Γρά.ι,ι.ματα. Έκ.αστον Γράμμα κιχί εκαστος Άρι,ίτμ,όg, οπό
ταν το βλέμι,ι.α τούς παρ:χτ·11ρ'!) !ή ο λόγος τούς -προψέρ"{), έκ.ψροcζει 

(ί) Σ. Μ. Aι·can;, (έκ του αpκα, χι6ωτ[ου). "Εκψρασις σuμ6ολιχή άποχρύ
πτουσα απο τ(); όμμα-τα των β&ήλων ι-ιυσ:,ή�ιόν τ"ι του έσωτερισμου. 
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μίαν τ.ραγματικό-:-r(:-ιχ τοϋ -fτείου Κόσμου, τοϋ νοερού Κόσμου -χ.αί 
τοϋ φυσικ�ύ Κόσμου. Έκ.αιστον μυστηριώδες σύμ,βολοv, ορατόν χαθι
στccμενον χαί άπτόν διοc τινος έ� α.ύτων -:ων είκ.όνων, είνε ο τύπος 

ένός νόμυυ τινός -;-ης άνθρωπίν-ης δράσεως έν τ?J σχέσει αυτ·r,ς πρός 
τοcς πνευι.ι.ατιχοcς κιχί ύλιχοc<; 3υνάμόις ών ο συνδυ:χσμός παράγει τά: 

ψαινόι.ι,ενα της ζωης, 

ΜΥΣΤΉΡΙΟΝ !.-ΓΡΑΜΜΑ Αθωtι.ι. (Α). - ΑΡlΘΜΟΣ 1. 

Δ= 1 έχ.ψράζει έν τ<ϊ> Θείφ Κόσμ,φ τό "Ον τό άπόλυτον, τό περι

λαμbάνον χαί έξ ou άπορρέοuσιν όίπιχντιχ τά 3υνιχτά γενzσθιχι.-'Εν τ<ϊ> 

Κόσμ,φ τφvοερφ την Μονάδα, τό στοιχείον Υ.αί τήν σύνθεσιν των οcριθ

/Ι·ων-τήν Βούλησιν,άρχικ.όν στοιχείον των πράξεων.-Έ•ι τ<ϊ> Κόσμ,φ τφ 
φυσικφ ( 1) τόν "Α •ιθρωπον, τόν ύπεράνω των ιχλλω-ι σχ. ετικ.ων οντων 

τεθεψ.ένον, τον κεκλημένον ν' άνuψωθ� εi.ς ':'ά.ς όμοκiντρους σψαίριχς 

τοϋ άπολύ-:ου, διά:. τινος άεν,ιιiου άνα.πτύξεως -:ω•ι δυ-ιάμεών του. 

( 1) Ό ψuσιχος κόσμος σύγκειται έκ των βασιλείων τη, ϋλης, του όρυκτου, 
του ψυτικου, του ζωϊκου, του ρευστοειοους (fluidig·ιιe )· έκ της οιακεχρψένης 
ύπά.ρξεώς των, έχ. -=Wν συναψειών καl τών ά.ντιΟiσεών των· έχ. τοϋ συγχράμα-

' ,.. ' , , Ι , , ~ , ~ ι τος αυτων και των αενναων μεταμορψωσεων των, χαι εκ των οργανικων νομω'Ι 
τών Οιακρατούντων τΎjν ούσιώδη μονάδσ� τΎjς ούσf(χς, έν τ� άπείρψ μεταbολfι 
των προϊόντων cι.ύτης. 

Ό νοερος χόψ.ος έχδ·ηλουτΟ'.ι έντος του ψυσικου χόσμου, οιά. του ανθρωπίνου 
-πνεύματος. Αί Εμcρuτοι ήμWν Όuν&μεις ά.ναπτύσσόνται χcιι έπεχτεfνοντα.t όι& τΎJς 
αίσfι·ήσsως, της γνώσεως, της χ.ρίcrεως, της βουλ·ήσεως.- Ή αί'σθησις βεbαιοί' 
την ζωήν· ή γνώσις οιcι.χρίνει τα.ς 1-1-ορcpά.ς αύτης της ζωης· ·ή χ.ρίσις τα.; συμπα
ραf'Jάλλει· ·ή βούλ·ησις έπενεργεϊ έπ' αύτων χcι.ί ύcpίστΟ'.ται η χατcι.◊Ο'.μάζει τά.ς 
ά.ντιοράσεις των. -

Ό Οεί'ος κόσμος, περιλα.υ.bά.νων το�ς δύο έ.τέρους, εΙνε ·ή ά.έ�vαος π·ηγ-ή έξ ής 
ά.vcι.bλύζει πα.σα ζω·ή, fν τε τγi ψυσιχγi τ&.ξει χαί τyι διανο·ητικ·(i, διεπομέναις 
-πα.ρά. της ύπερτάτ·ης οιανοία.� κα.ί παρά. της σ.πολύτου crοψίας. 

Οί Μάγοι ά.πϊϊzον της έρ1-1-·ηνείας του Θεου. Τον u'Jνόμαζο,ι Ίlpator χαί έvέ
γλυψαν έπί της -προμετωπίοος των ναών των τή,ι έξης διασωθείcrcι.ν έπιγραψήv : 
«Είμι ό Wν, ό προών, ό έπόμενος- ούΟεις ΟUναται ν' &.v,χσύρ"(} τΟν πεπλον μου.» 
ΠροσεπάfJουν έv τούτοις νά. γνωρίcrωσι τοί'ς &λλοις τήν θείαν παρουσίcι.ν λέγο·ι
τες οτι ό Θεος συyκοινων�ί' μεθ' "iifl-WV οιά. της χ.ατcι.νοήσεως της ά.ληθείcι.ς, οιά 
-cης γνώσεως του ά.γαθου; iM της δη[J.ιόυpγου pουλ·ήσεως, χ.λπ. 

_.,tz 
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Τό ιι.υστ-ιJριω8εϊ σύμbολον 1 είκ.ονίζεται έχ τοϋ Μάγου ( παρίστησι 
Jηλ, Μάγον), τύπον τοϋ τελε(ου άνθρώπου, γ_εχτημένοu Jηλ. τά; 
ψυσίκάς χ.αί ήθ�κάς 8uνάμεις του. Είχ.ονίζεται όρθός: τοϋτο 8ηλοί 
τ·ην στάσιν της βουλήσεως προbαινούσ11ς πρός τό 8ραν. Ή έσθής του 
είνε λευκ·ή, είχ.ών της άρχ ικ.ης η άναχ.τ-ιJθείσης άγνότητος, 'Όψις 
ούροbόρος χρ·Ι)σιμεύει α•Jτι'j} ώς ζώνη : τοϋτο εlνε τό σϊψbολον της 
αίωνιότ·Ι)τος. Τό μέτωπόν του στέψεται 8ιά κϊ.ιχ.λου χρυσοϋ: ό χρυσός 
8ηλοί ψως· ό κύκλος έκψράζει τΎ)ν παγκόσμιον περιφέρειι;,:ν έντός της 
όποίας περιψέροντοιι τά κτίσματα. Ή 8εξιά τοϋ Μάγου χ.ρατεί σκηπ
τρον χρuσοϋν: έμbληιι.α έξοuσίας, και vψοϋται προς τό� ούρανόν, εi.ς 
σημείον έψέσεως χ.αl άνuψώσεως πρός την έ-:.ιστήμην, τ·ην σοψίαν, τ·ην 
ίσχύν. Ή άριστερά έχ.τείνιι τόν λιχοινόν πρός τ·ην γην, tνα σηιι.άν11 
οτι ή άποστολή τΌϋ τελείου άνθρώπου είνε τό βασιλεύ-ειν έπ, τοϋ 

. ύλιχ.οϋ κόσμου. Ή 8ιπλη αϋτη χειρονομία έκ.ψράζει έπίσης οτι ή 
άνθρωπίνη βούλησις όψείλει ν' άντανακλ� έ8ω χ.άτω -�-ην θείαν βού
'λη!ιν, πρός παραγωγήν τοϋ άγαθοϋ κ.αί παρψπό8ισιν τοϋ χ.αχ.ου. 
•Εμπροσθεν του Μάγου, έπί τινος κυbιχ.ης πέ ,ρας, κείνται ποτήρι ον,
ρομφαία κ.αί σίγλος, νόμισμα χρuσουν έν τι'j} ιι,έσ<ι> του οποίου εlνε γε.
γλυμμένος σταυρός. Τό ποτήριον σ·Ι)μαίνει την άνάμιξιν των παθών
των συντεινόντων πρός εύ8αιμονίαν η κιr.χ.ο8αιμονίαν, άνσι:λόγως της
προς αύτά θέσεως ·ί)μων ώς �υρίων ΟC•Jτω'Ι -'ή ώς 8ούλων. Ή ροιι,ψ:χίοc
είχ.ονίζει συμbολικώς την έργασίαν, τ·ην τά προσκόμματα J'ιασχίζουσαν
πάλην, καί τάς 8οκιμασίας "!ης ό8ύν-Ι)ς. Ό σίγλο;, σ·Ι)ιι,εϊον ώρισμέ-
νης άξίας, παρίστησι τούς πραγματοποιηθέντας πόθοιις, τά συμ'Πεπλ·Ι)
ρωμένα έργα, τό ποσόν της 8ιά της έγκ.αρ-.ερ·hσεως χτηθείσης ίσχύος
καί τ·ην 8ραστικότητα της βοuλr,σεως. Ό σταύρός, σψραγίς του ιχπεί
ρου, ούτινος ό σίγλος φέρει τό σημείον, άναγγέλλει την ιι,έλλουσαν
άνύψωσιν αί.ιτης -:ης ίσχύος είς τάς σψαίρας του [J..έλλοντος.

Μέμνησο, uίέ της Γ·ίiς, οτι ό &νΟρωπος όψείλει, ι;>ς ό Θεός, νά 8ρif 
άεννάως. Μη8έν βούλεσθαι, f',η8εν πράττ;ιν είνε έπίσης όλέθριον ώς 
τb βc.ύλεσθαι "/J πράττειν τό καχ.όν. •Α,ν ο Μάγος έμιpανισθ� μεταξύ 
των μαντιχ.ων σηιι.εlων του 'Ωροσκοπίου σου, τοϋτο άνοcγγέλλει οτι 
σταθερά βούλησις καί έμπιστοσύΨΙ) είς σέ αύτόν, 8ιεuθυνόμεναι παρά 
του λογικοϋ κοιί της άγάπ·Ι)ς της 8ικαιοσύνης, θά σέ ο8't1γήσωσιν. είς 
τον έπι8ιωκόμενον σκοπόν χ.αί θά σέ προψuλάξωσιν άπό τούς χ.ιν�ύ
νοuς της πορείας. 
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ΜΥΣ'l'ΗΡΙΩΔΕΣ ΣϊΜΒΟΛΟΝ Π. - ΓΡΑΜΜΑ Βεί'νΟιν (Β). -

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 

Β=2 ύπο8ηλοί, έν τ<j), {)-είφ Κ6σμφ, τ·ην επιγνωσι•ι του άπολύτου 

"Οvτος, του περιλαv-�οcνοντος τούς τρείς ορους ποcσης έκδ·r,λώσεως: 
' .,θ' ' ' ' ' ')., 'Ε - Κ' ' το παρεΛ ον, το ενεστως, το με ,Λον. - v τtiJ vοερφ οσμφ, τ·r,ν 

�υοc8α, _άνταϊJγωχν της Μονοc8ος· τ·rιv Έπιστ·hμ·11ν, χατανό·r,σιν των 
δρ,χτών καί άοροcτων.-'Εν τ<j) φυσικφ Κ6σμφ, την γυναίκα, τύπον 
του Ά νθρώπου, χ.αl συνενοuμέν-r,ν αύτc'jΊ πρός έκπλ·hρωσιν 1:ψ.οίου βίου. 

Τό ΙΙ μυστηριώδες σύιι.C5ολον εί;,.ονίζεται διά γυναικός χαθηfJ.ένης 
είς τον ού8όν του ναοϋ της 'Ίσι8ος, μεταξύ r%o χ.ιόνων. Ό πρός δεξιά 
χίων εΙvε έρ•Jθρός· τό χρi;ψ-α τοϋτο 8·r,λοι τό χ.α.Οαρόν πνεϋμα κcicί 

' , , , .ι ,. � , ' ι,λ 'Ο , ' , , την ψωτε ιν-r,ν ανυψωσιν του υπ,ερ τ·(jν υ ην. c�cριστερος κιων εινε 
μέλc�cς, είκονίζει δέ τήν νύκτα του χά.ο;ς, την κcί:θειρξιν του ά:καθάρ
του πνεύv.c�cτος iντός των δεσμων τ·7)ς ,�λης. Ή γuν-rι στέψετοcι 8ιά τ;οc. 
ρ::.ις ψψ:,ύσης ·ίψ.ισέληνον καί περικαλύπτεται ύπό πέπλου, ούτινος cicί 
πτuχαί πίπτουσιν έπί τcϋ προσώπου 't"/]ς. Φέρει έπί του σ-�"r1θοuς τον 
ήλιακόν σταυρόν, έπί δέ των γονοcτων βιbλlον άνο1κτόν ϋπερ ήμικα
λϊιπτει 8ιά τοi:ι ι1.α.νδύου. Αύτό τό συμ15ολικόν σύνολον προσωποποιεί 
την άπόκρυψον Έπιστ-ίψ.ην τ·ην χνα:μένουσα.ν τόν μ�:ιση1ν είς τον ού-
8όν του άδύτου της 'Ίσιδος, \:να τ4> 8ιαχοινώσ-� τοc μυστ·hρια της 
παγχοσι1.ίου Φύσεως. Ό ήλιιχχός σ,αυρός ( άν,Ηογος προς το lνδικόν 
ιingam1 ) σ·ΙJμαίνει τ·rιν γονψοποί·ΙJσιν τ·7)ς ϋλης 3ιά του πνεύματος· 
σ·rιμαίνει ώσαύτως, ώς _σψροcγίς τοϋ &πείρου, ϋτι ή έπιστ·fψ.·η προέρχε
ται παροc τοϋ Θεοϋ, και ο-η αϋτ't) ε'ίνε &.νεy ορίων ώς ·ί� πηγ·h τ·/]ς. 
·ο , λ λ . , . . , • , - , πεπ ος "t'ερικοc υπτων τ·ην -;ιαραν χ_οcι μεταπιπτων επι του προσω -
.. ου, ύποδηλοϊ οτι ή οcλ·,1θεια οcποχρύπτετα:ι άπό των βλψιι.οcτω'Ι 
τ.-r;ς βεb·hλcυ περιεργείας. Τό ήμικεκρυμιι.έ-ιον βιbλίον δ·ΙJλοι οη τά 

("Επε�αι συνέχεια). 

1) Το Lingaω ·ητσ το 11,ετα.ψοpικον σημείι;•ι του γ:χμeιυ. Ή ίερα.τική άρzα.ιό
της δεν απέδιοεν σ.ίσχυντηλ-�ν ίδέα.·ι είς την θέα.ν των πα.ρrι.γωγων όpγ!ι.νων. Ή 
διαψθσρά των ·ήθων περιώρισε μετόι τα.ϋτ:ι. α.ύτά τά σύμ6ολα. είς τοuς !.ιυστtΜUζ 
ν:1.οuς της μυ·ήσεως, αλλά τ�. ·η0η δεν έγένο�το δι:ι ταuτο κα.λλίτερα. 

'y 
\ 



1. 

i 

1 

Άριθμος 12. Σεπτέμ6ριος 1891. 
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ΠΙI())� IllWΦfiir(J)IPft� 

(8). ΔΟ:h/.Ι:ΙΝΟΥ 

«Κσιτα την των μελ,ττων ιίκόνσι των λόγων δέον μετέχιιν και\ της 
ροδων!α, του �νθους δριψ&μενος τας άκ&νθσις έ11.11.λίνιι�». 

(ιtlί"(α.ς Βα.αιλΙLος). 

11 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Τά. 

ιι 

ΤΑ ΜΤΣΤΗΡΙΑ 
'"ΓΩΝ" ΙΊ"rΡ .Α.Ι\Ι.[ΙΔΩΝ' 

(Σuνέχ.εια· !'8ε προηγούμενον cpύλλον).

, �' , 
λ' 

" , - t°' , , , , μuστηρια οιν α-ποχ.α uπτονται η εν τ11 ιι,ονα-,ι-�, �ι� τον σοφον τον 
ίν σιγ?J « ,ον νουν εi.ς έαuτόν σuλλέγοντα)) χαί χ.ρ;.τοvντ_α: χ1,χτερΙ71ς 
χ.αί γαληνίως έαuτaϋ. 

Μέιι.ν·Μο, ΙJίέ τ'ί\ς Γ'ί\ς, οη τό πνεϋμα ψωτίζε ται &:ναζ ητοϋν το·, 
Θεον �ια: των όφθαλμών ,,.:;,ς ΒσΙJΊ.-ί}σεως. Ό Θεό; είπε « Γεννγ,θΥ)"cω 
τό ψως» χ.αί το φι7>ς έ-π'λημμύρ·ησι το �ιαστηιι,α. Ό &νθρω-πr.� όφιlλει 
νά: λέγ'(Ι: «'Εκ�ηλούσθω μοι ή 'ΑλΥ)θεια, γένοιτό μοι τό· Άγοιθόν IJ> 
�Αν ,Η ο &νθpωπος κατέχ'(Ι vγια βούλησιν, θά: ϊt'(Ι τήν 'Αλ-fι.θειαν λάμ-

34 
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πουσαν, καί, παρ' αύτ-rϊς οaηγούμενος, θά έπιτύχ� τοϋ ποθουμένου. 
�Αν το σύμ6ολον ΙΙ φαν� έπι τοϋ 'Ωροσκοπίου σου, κροϋσον θαp
ραλέως την θύρο:ν του 11,έλλοντος και άνοιγi�σεταl σοt· άλ"λά σπού
ιασον έπι πολύν χρόνον την Μόν είς ην θά. είσέ"λθ·�ς. Στρέφε τό πρό
σωπον είς τον Ήλιον της Δικαιοσύνης, και ή γνώσις της άλ ηθείας 
�οθήσεταl σοι. Άπόκρυπτε τούς σχ.οπούς σου, !να μη πεpιέλθωσιν εiς 

' , ..... , - , θ , -.ην αντιΛογιαν των αν ρωπων. 

ΜΥΣΤΉΡΙΟΝ ΙΙΙ.-ΓΡΛΜΜΑ Γομορ (Γ).--ΑΡΙΘΜΟΣ 3. 

Γ=3 �ηλοί, έν τι'j) ,f}είφ Κ6ι1μφ , τήν ύπερτάτην Δύναμιν, τον αίω
νlως έν ένεργείqc Νουν, τγ,ν άπόλυτον Σοφίαν.-Έν τι'j) νοΙ!ριp Κ6ι1μφ, 
την παγκόσ11.1ον γονιμόηJτα -.οϋ •Όντος - Έν τι'j) φυ6ικφ Κ6ιiμφ, 
την Φύσιν έν έργασίq;, την βλάστησιν των πράξεων των έκ της Βου
).ήσεως άναφυομένων. 

Τό 11,υστήρ1ον ΠΙ είκονίζεται ") . . 
Μέμν."tΙσο, υίέ της Γ-ϊ\ς, οτι το έπιbεbαιοϋν καί θέλειν τό �ίκαιον, 

�σοJuναμιϊ προς το �ημιουργείν σχεJόν Μη αυτοί· έπ:bεbαιοϋν και 
θέλειν το άντίθετον, ίι:�οJυναμεί προς το παρα8"ί�ειν έαυτον είς τ·�ν 
άπώ).ειαν. 'Άν το 111 μυστήριον έχ.ι}'Ι')).ωθ� μεταξύ των μαντικών 
σημείων τοu 'Ωροσκοπίου σου, έλπιζi είς την έπιτυχίαν των έπιχει
pήσεών σου, άρκεί νά γινώσχ."{]ς νά συνενοίς τήν γονιμοποιοuσαν aρα
στικότητα προς τήν όρθοφροσύνην του πνεύματος, την έπιφέρουσαν 

\ , - ,, τ'Ι')ν κα.pποφοριαν των εργων.

ΜϊΣΤΗΡΙΟΝ ΙV.-ΓΡΑΜΜΑ Διναίν (Δ).-ΑΡΙΘΜΟΣ ·4, 

Μέμνησο, υίέ της Γ'rις, οτι ούJέν άνθίσταται είς την στερράν βού
).ησιν τήν ώς μοχλον έχ.ουσαν τήν γνώσιν τοu άληθοϋς και του �ι
καlου. Το μάχεσθαι προς το «άφικνιίσθαι έπl το πέρας της ευχ'Ϊiς:&,· 
ϊίνε κάτι τι πλέον του aιχ.αιώματος, είνε κοcθ'rικον. Ό έν τι'j) άγωνι 
τούτφ θριοψbεύων έκπλ·ηpοί την έπίγειον άποατολήν του; ο �έ ύπο-

, ' ' ' ' , - ' 'θ ' "Α 1 κυπτων κατα την αφοσιωσιν του πpοαχ.ταται την α ανασιαν. ν το

i) Σ. Μ. Άναr:ίάλλομιν ές αλλοτι την πεpιγpαψην των ι\χόνων των έτέρων
αuμfίόλων. \ 

' 

·ι 

ι 

i 
Λ 

J 



_/ 

/ 

531 

μυστηριωιtες σύμbολον IV φα:ίνηται έπι του Ώροσ1ι,οπίου σου, σ·ιψ.αί
νει οτι ή πραγμάτωσις των έλπί8ων σου έ�αρτατάι έ'κ. τινος οντο� 
ίσχυροτέρου σου : ζ ήτησον νά τό γνωρίσ"{Ις κ.αί, έ'ξΗς την ,:.π�στή
ριξίν του, 

ΜΥΣΤΉΡΙΟΝ Ύ.-ΓΡΑΜΜΛ Ενι (Ε).-ΑΡΙΘΜΟΣ 5. 

Μέμνησο, uίέ -:-ης Γης, O't't πριν ?Α ε,Π"{Ιζ 8ιά τινα: οτι εiνε εύτυχ ης ή 
8υστυχης 8έον νά γινώσκ�ς πως έχρ·ησιμοποίησε τήν θέλησίν του, 8,ότι 
πας τις 8ημιοuργεϊ τόν βίον του κατά την είκ.όνα των έργων του, 
Τό Δαιμόνι,ον του Ά γαθοv εiνε 8εξιi σου, τό 8έ του Καχου άριστερi·
ή φωνή των 8έν άχούετα:ι η παροc της σύν.ι8Μεώ; σου : σύλλεξον 
είς έα:υτόν τόν νουν, χ,αί άποχριθήσεταί σοι. 

ΜϊΣΤΗΡΙΟΝ VΙ.-ΓΡΑΜΜΑ Ur (U,V).-ΑΡΙΘΜΟΣ 6. 

Μέμνησο οτι παρά τ<ϊ> κ.οιν<ϊ> των άνθρώπων, το θέλγητρον της 
κακίας προσελχ.ύει μαλλον η ή α:ύστηρα ώραιότης της άpετης, "Αν 
τό μυστηριω8ες σύιι.bολον VI πα:ρουσιάζ·ιιται είς τό Ώροσκ.όπιόν σου, 
πρόσεχε είς τιχς άποφάσεις σου. Τά προσκόμματα φράττοuσι την ο8όν 
της εύτuχ ίας ην έπι8ιώχ.εις· αί έν�ντιότητες περιίπταντα:ι περί σέ, 
ή 8έ βούλησίς σου έν8οιάζει μεταξύ των 8ύο άντιθέτων μερών. Ή 
άμφιταλάντευσις· της γνώμης, έν παντί πρχγματι, είνε όλaθριωτέρα 
της χ.ακ.ης έχ.λογ-'ίiς. 'Εμπρός λοιπόν η όπίσω, χλλά: f'·η 8ίl)'ταζε, κ.αί 
γίνωσχ.ε οτι οcλuσις έξ άνθεων Εlνε μα.λλον 8uσ8ιάρρηκτος :Α σι8ηρα 
οcλuσος. 

Μl'ΣΤΗΡΙΟΝ VΙΙ.-ΓΡΑΜΜΑ Ζάιν (Ζ).-ΑΡΙΘΜΟΣ 7. 

Μέιι.νησο οτι το χ.ράτος του κ.όψ.ου άνήχει είς τούς κατέχοντας 
την χ.υριαρχίαν του Πνεύματος, οηλ. τό φως τό ψωτίζον τά. 11,uστήρια 
της ζωης, Σuντρίbων τά προσκ.όμματα:, συντρίbεις τούς έχθροuς σου, 
αί 8' εύχαί σου θά πραγμα:τωθωσιν, &ν προσέλθ�ς πρός τό ιι.έλλον 
μετά θάρρους ώπλισμένου 8,ά της έπιγνώσεως τοv 8ικ.αίου σοu. 

ΜίΣΤΗΡΙΟΝ Vlll. - ΓΡΑΜΜΑ "ΝΗλητα (Η). - ΑΡΙΘΜΟΣ 8. 

· Μέιι.νησο οτι τ,ό νιχ.αν καί 8εσπόζειν των ύπερbληθέντων προσχ.οιι.
μάτων, είνε μέρος τι μόνον της άνθρωπiνης ύποχρεώσιω\: 'Αλλά πρός 
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συμπ):ί�ρωσιν αvτΎ'ις, 8-έον νιχ ίσοσταθί1.ισ� τις ό:πiσας τιχς εί.ς ένέρ
γειαν τεθείσας δ·u.νιr.μεις. Πάσης tράσεως παραγούσης μίαν άντι8'ρα
σιν, '11 Βού),11σις όφειλει νιχ προί8'� την σύγχ.ροuσιν των άνηθί-:ων 
8'uνιiμεων, tνα την μιτριάσ� η έξοu8'ετερώσ·�. Παν μέλλον άμψιτα
λαντεuεται μεταξύ του Άγαθοu χ.ocl του Καχ.οu. Πaσα 8-ιάνοια άγνο
οuσα -:-ην 8-ιιχ της ί.σορροπίας έ8'ραίωσίν της ομοιάζει πρός ηλιον είς 

ΜΤΣΤΗΡΙΟΝ ΙΧ.-ΓΡΑΜΜΑ Θητα (Θ).-ΑΡΙΘΜΟΣ 10. 

Μέμνησο οη '11 Σύνεσις εlνι ο οπλισιι.ός του Σοφοu. Ή Περίσκε
ψις σuντιλιί εί.ς την άποφuγην των σχ.οπέλων ή των ιχ�ύσσων χ.αl την 
προαίσθησιν της προ8οσίας. Λάμbανε αvτην ώς ο8'·rιγόν ,i.ς ολας τας 
πράξεις και αύτιχς τιχς έλαχίστας. Ού8ίν ά8'ιάψορον ένταϋθα· χάλιξ 
8-uνατόν ν' άναπο8'ογuρίσ� τό ιχρμα 'rlγψόνος. Μέμνησο οτι αν ο Λό
γος � ιχργuροϋς, ii Σιγη ομως εΙν, χρuσiι .. 

ΜΤΣΤΗΡΙΟΝ Χ.-ΓΡ ΑΜΜΑ Ιορι (1).-ΑΡΙΘΜΟΣ 10. 

Μέμνησο ο-:-ι !να 8'ύνηταί τις, 8'έον νιχ θέλ�· �να 8, θέλ� τιλεσι
οuργως, πρίπει νιχ τολμψ ίνα έπιτuχως τολμ�. πρέπε: να γινώσκ� 
να σιγ� μέχρι της στιγμΎ'ις της 8'ράσεως. Προς χ.τησιν τοϋ 8-ικαιώ
ματος τοϋ κα..-έχειν τγ,ν Έπιστήμην και την Ίσχύν, 8-έον νιχ θέλ� 
-:-ις έν ύποιι,ον�, μετ' άκαμάτοu έγκαρτιρή,ηως. Καί, ϊνα 8'ιακρατησαι 
έπl των άχ.ροτήτωγ της ζωης, /J:ν γ\θιλις ιχψιχθ� εί.ς αvτάς, 8-έον ν.α 
μάθ�ς να ίμbατεu�ς, 8-ι' ένός β'λέμματος, άνευ σκοτο8'ινίας, είς τα 
μιγοιλεiτερα βάθη. 

ΜΤΣΤΗΡΙΟΝ ΧΙ.-ΓΡΑΜΜΑ Κάϊτα (Κ).-ΑΡΙΘΜΟΣ 20 

Μέυ.νησο οτι ινα 8'ύνησαι, �έον να πιστεύ·(Ις οη 8'ύνασαι. Πρόbαινε 
ι ' 

μετα iιι.πιστοσύν"Υ)ς: τό έμπό8'ιον εΙνε φάσμα. �Ινα χ.αταστ�ς ί.σχuρός, 
πρέπει να_ έπι�άλλ �ς σι γην εί; τας ά8'uναιι,ίας της καρ8'ίας· πρέπιι 
νά σποu�άσ�; ·τό χpέl)ς, Οπερ εΙνι Ο χ.ανών τοϋ &ι)tαιώματο� καl να 
άσκ�ς την 8'ικαιοσuνην ώ� έξ άγιiπης προς αύτην. 

ΜΥΣΤΉΡΙΟΝ ΧΙΙ.-ΓΡΑΜΜΑ Λοuζεν (Λ).-ΑΡΙΘΜΟΣ 30. 

Μίμνησο οτι '11 άψοσίωσις εiνι νόμος θείος, ον ού8'εις θ' άποψuη·. 
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&λλα μη άνά'.μενέ �οτε η άχαριστίαν έκ μέρους των άνθρώπων . .,Εστω 
λοιπόν ή ψuχ-fi σου έτοίμη πάντοτε να 8ώσ� λόγον είς τόν Αi.ώνιον, 
8ιότι &ν τό σύμbολον ΧΙΙ ιiναφαν� έπί του 'Ωροσκοπίου σου, ο βίαιος 
θά'.νατος θα στ-f�σ� τας παγί8ας ίπι τr;ι; Mou σου. 'Αλλ' άν ο κόσμος 
προσbάλ� την έπίγειον ζωήν σου, σίι μη 6'ψινε ιχύτην πριν. η παρα
�εχθ�ς ιι.ετ' έγκαρτερ+.σεως την άπόφασιν ταύτην του θεοu καί πρiν 
η συγχ.ωρήσ�ς καί τούς σκληροτέρους των έχθρων σου· «tιότι ο μ-r, 
συγχωρων έ8ω κάτω θά κατα8ικασθ�, πέpαν α•Jτη, -.ηι; ζωr;ς', είς 
αi.ωνίαν απομόνωσιν. 

ΜΥΣΤΉΡΙΟΝ ΧΙΙΙ.-ΓΡΑΜΜΑ Ματαλόθ (Μ.)-ΑΡΙΘΜΟΣ 40 

Μέμνησο οτι τά ίπίγιια έπ' όλίγον ιtιαρκοϋσι, και οτι αί άνώτατιχι 
τω� ήγεμονιών 8ρεπανίζονται ώς τά χ.όρτα των άγρων. Ή 8ιάλυσις 
των ορατών όργά'.νων σου θά γίν� θαττον η ώι; τό άναμένιις· «λλά 
μη φobou ταύτην, ιtιότι ο θοcνατος 8έν εlνι η ή άναγένν't)σις εi.ι; !λ
λην ζω-f�ν. Τό σύμπαν ίπιχναρροψ� άπαύστως πίiν ο,τι, έκ. του κόλ
πΦυ του ίξελθόν, 8εν έπνευματοποι-f�θη. Άλλ' ή άπό των ύλικών έν
στ�κτων άπελευθiρωσις, 8ι' έλιυθέρας και έκουσίας 'Ιt'ροσχωρήσιως της 
ψuχ. 'ί\ι; μαι; πρός τούς νόιι,ους -:-ης παγκοσμίου κινήσεως, συνίιιτηιιιν 
έν 'Υlμίν την πλάσιν 8ευτέρου άνθpώπου, τοϋ ούρανίοu ιiνθρώπου, και 
κατάρχ.ε-ιαι την άθανασiαν μαι;. 

ΜΥΣΤΉΡΙΟΝ XIV. - ΓΡΑΜΜΑ Νάϊy (Ν). - ΑΡΙΘΜΟΣ 50 •. 

Ύ'ίέ της Γηι;, 8οκ.iμασον τας 8uνάμεις σου, οχ.ι �να όπισθοχωρή
σ�ς έναντι των έργων σου, άλλ' �να �ι.αταστpέψ�ς τα προσκόμματα, 
οπως τό ϋ8ωρ πίπτον στάγ8•fιν φθείρει την σκλ'tJροτέραν των πετρών. 

ΜΥΣΤΉΡΙΟΝ XV. - ΓΡΑΜΜΑ Ξιρών (Ξ). - ΑΡΙΘΜΟΣ 60. 

Υ.ίέ της Δης, όστισ8ήποτε καν f,ς, ί8έ τάς γ'tJραιαι; ιtρϋι; τάι; �ερι
φρονούσας 'τόν κεραuνόν, και ας ο κεριχu�ός κιχτεσύντριψεν &:φοϋ -:-ας 
έσεbά'.σθ't) έπι πλέον τοϋ αίωνοι;. Μη έμ�ιστεύοu είι; την σοφiαν και 
την ίσχύν σου, αν ο Θεόι; 8έν σοί έπίτρεψε να κατάσχ�ς την κλεϊ«tα 

ι των ιι-uστηριω8ων συμbόλων, τόν 8εσμεuόντων την Είμαρμένην-
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ΜΤΣΤΗΡΙΟΝ ΧVΙ.-ΓΡΑΜΜΑ Όλε'λαθ (Ο). - ΑΡΙΘΜΟΣ 70. 

Μέμν't)σο �τι πασα άη,χης 8)χ.ιμασία, άπο8εχθείσα 81' έγχ.αpτε
p'Υ)σεως εiς την ύπερτάτ't)'Ι Βού'λ't)σιν τοϋ Παντο8υνάμου, είνε πρόο8ος 

'λ θ - \\ ' • "� ' ' , • Ρ , Τ 1 , 7 συντε εσ εισα, ot 't)'I ε(,εtς τ't)ν αιωνιον ιχνταμ�ιΌ't)ν. ο πασχ.ιιν, εινε 
έργάζεσθαι προς άπα'λ'λαγην ά:πό της �r'λ'tl�, ε'ίνε περιbά'λ'λεσθαι ''ι .. ΙJV 
άθανασίαν. 

ΜΤΣΤΗΡΙΟΝ XVII. - ΓΡΑΜΜΑ ΠιΑων (Π).-ΑΡΙΘΜΟΣ 80.

Μέμν't)σΟ οη ΎΙ 'Ε'λπίς εlνι α8ελφη της Πίστεως. Άπεχ.8'ύσου τα: 
πάθ'tl καί τας πλάνας, tνα σπου8άσ�ς τα μυστ·hρια της ά:'λ't)θοϋ; Σο
φίας, καί -i) χλε ίς αύτων 8οθ'Υ)σεταί σοι. Τότε ά:κτίς τοϋ θείου Φωτός 
θα ίχ.λάμψ� άπό τοϋ άποκρύφου Ά8'ύτοu �να 3ιαλύσ'{Ι τα σκότ11 τοϋ 
μέλλοντός σου και σοί JΈίξ·{Ι τήν ο3όν της εύτυχίας. Ό,τι κα.ν συμ
b� σοι, μη σύντpιbε τα ανθ't) της 'Ελπί8ος, και θα 3ρέψ"ζlς τούς καρ
πούς της Πίστεως. 

ΜΤΣΤΗΡΙΟΝ ΧVΙΙΙ.-ΓΡΑΜΜΔ Τσα8'ί (ΤΣ).-ΑΡΙΘΜΟΣ 90. 

Μέμν't)σο οη ο περιφpονων τό αγνωστον σπεύ8ει είς την άπώ'λειαν, 
Τά έχ.θριχώς 8ιακεlμενα πνεύματα, έξειχονιζόμενα 8ια"--τ.οϋ 'λύκου, 
τον πεpικυχ.λι;ϋσι 81' ένa3ρων- τα 8έ 8'ου'λοπρεπη, τα 3ια τοϋ χuνός 
ιίχονιζόμενα, τιj> άποκρύπτουσι τα:ς προ8οσίας των 8ια. χαμαιζ'Υ)λου 
χ.ο'λαχείοις- χαί τα: νωθρα: πνεύμοcτα, τα ύπό ϊρποντος χ.αρχίνοu είχονι
ζόμενα, θα: 8'ιέλθουν όίνευ συγχιν+.σεως παpα: την πτωσίν του. Παpα
τ'Υ)pει, αχ.οuε, χαί γίνωσχ.ε να σιγ�ς. 

ΜΤΣΤΗΡΙΟΝ Χ]Χ.-ΓΡΑΜΜΔ Ροcσίθ (Ρ).-ΑΡIΘΜΟΣ 100.

Μέμν't)σο οτι πάσα εύτυχίοc είνε όfστΙΧτος, χ.αί -i) φαινομένη μαλλον 
έ8ραία. Ή άνύψωσις της ψυχ ης εiνε ο χ.αρπός ον 8'έον να έξαγάγ·{Ι 
αϋτ'tl έχ. των άλληλοι!ισc8'όχων 8'οκιμασιων τ't)ς. "Ελπιζε έν τ� ό3ύν'{Ι 
ά}λά 3ιισπlστει έν τη εύημεοίιi. Μή κοιιι.οϋ μ'Υ)τε έν τη ό;ν'fιρίσc μ'Υ)• 

• .Ί. ι Γ ι ι 

τε έν τ� 'λ·ήθ"ζι. Κατα: την στιγμ'Υ)ν, ην άγνοείς, πιθανόν να στpαψ�

) 

ο τ ,;οχ eις τγ,ς Τύχ. ης: θιi ά νυ·}ωθ�ς τότ,i 'ΥΙ θα κοcταρpιφθ�ς. πσcpα της l �Σψιγγό�.

.a 
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ΜϊΣΤΗΡΙόΝ ΧΧ.-ΓΡΑΜΜΑ Σίχέν (Σ).-ΑΡΙΘΜΟ� 200. 
ΜϊΣΤΗΡΙΟΝ ΧΧΙ-ΓΡ ΑΜΜΑ Quitolath (Q).-- ' 

ΑΡΙΘΜΟΣ 300. 

Μέμν'tlσο οτι τό φως των Μuστ'tlρίων είνε ρεuστόν 't'pομερόν, οπερ ή 
Φύσις παρέχει πρός χρησιν της Βουλήσεως. Φωτίζει τούς γινώσχοντας 
νά τό �ιεuΟύνωσι· καταχεραυνοbολεϊ �ε τούς άγνοουντας τ-iJν ίσχύν 
του η τούς καταχρωμένοuς αύτό. 

ΜΥΣΤΉΡΙΟΝ ΧΧΙΙ.-ΓΡΑΜΜΑ Τωτ (Τ).-ΑΡΙΘΜΟΣ 400. 

Αύτό 1ό ύπέρτατον σύμbολον της Μαγείας είχονίζεται Jιιχ στεφχ
νοu έχ. ρόaων χρυσών, περικ.λείοντος ιχστέρα και τεθειμένου είς κύ
κλον πέριξ τοϋ οποίου κατατάσσονται ίν 'ίσ"{] άποστάσει τέσσαρες κ.ε
φαλαί : άνθρώποu, ταύρου, λέοντός κ.cr.ί ιfe:του. Εiνε τό σημα οπερ 
φέρει ο Μάγο, ο άνε"λθων είς τον άνώτατον βαθμόν της μυήσεως ..... 
Μέμν'1jσΟ, uίε της Γης, οη τό χράτος του Κόσμου άνήκει εί; τό χράτος 
του Φωτός 1 χοιi οτι τό �ι.ράτος του Φωτός εlνε ό θρόνος ον ό Θέcς 
προώρισε �ιά τ-iJν άγιασ'θεϊσαν Βούλ'tlσιν. Ή Εύτuχία εΙνε, «tια τόν 
Μάγον, ό καρπός της γνώσεως του Άγαθου χαί του Κακου· ιi:λλ' ό 
Θεός 8εν έπιτρέπει τό δρέπειν οcύτόν τόν άφθρι;ρτον χαρπόν η εtς τόν 
άνθρωπον τόν �εσπόζοy't'α έαuτοiί χιχi «tuνάμενον οuτω νά προσπε
λάσ"{] πρός αύ.τόν χωρίς να τον όρέγ·ηται. 

"Ας άναχεφαλα�ώσωμεν Μ'11 αύτα τα 22 Μυσ-rήρια έν 22 τίτλοις 
έκιpράζοuσι τα σύιι.bολα. 

Τό 1 ον όνομχζεται ο Μάγος, είχονίζιι �ε συμbολικω; την Βούλησιν. 
Τό 2°v ή Θύ(!α, τού ΙΧΠΟΚ(!ύφον • Αδύτου, είχ.ονίζει aε την 'Επι

στήμ,η11 ητις όφsίλει νά �ιεuθύν"{] την θέλ'1Jσιν. 
Τό 3°ν ή Ουρανία." Ισιr;, εί.κονίζει �έ την Δράσιν ητις όφεί'λει νχ 

έχct'tlλοί την βούλ·ησιν σuν'1jνωμένην προς τ-iJν έπιστήμ·ην. 
Τό L1°ν ό κνβικοr; Λί,ttor;, ειχονίζει �i την Πραγμ,άτωσιv των άν-

θρω·πίνων πράξεων, τό τετελεσ/J:έ,;ον έργον. 
Τό 5°• ό Κύριος των ΜνστJρίων, σ�ψ.bολίζει �έ τ·r,ν"Εμ,πνεvδιν 

ην ό άνθρωπος λαμbiνει πχρc,: των άποχ.ρύφων Δuνάμιων. 
Τό 6°• χ,αλείται αί Δύο 'Οδοί, ε:κ.ονίζει �έ τ·ην Δοκιμ,ασίαv, εί.� 

-ην ύπόχειται π«σα βούλ"tΙσις ένώπιον του 'Αγαθοϋ χ.αί τοϋ Κακ.οϋ. 
Τό 7°ν tό 'Άρμα τού Όσίριδοr;, είκ.ονlζει aε την Νίκην, a'tlλ την 
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έχ.ιογην τοϋ Κοϊλοϋ, οπερ ε'ίνε ο χ.αρπός της ά):,�θείας χ.αι τοϋ δ'ι
χ.αίοu. 

Τό 8°ν Θέμι , είιιονίζε1 δ'i την 'Ισορροπίαv, lξ ά:vαλογίας πρός τ�ν 
-π'λάσηγγα ητις εi'Ιι τό σύμέολοv τ'tiς Διχ.αιοσvν'r)ς.

Τό 9°ν κοιλιiτα, δ ΚΕΚαλυμμένος Λvχvος, ιίχ.ονίζει ιΗ ,;ην ΣvνΕ•
tf ,.. \ t 1 tJιν, ητις σuγχ.ρατει τ'r)ν ισορpοπιαν.

Τό 10°ν ή Σφίγξ, είχ.ονίζει ,�έ τήν Μο'ίραv, εύδ'αίμονα 11 χ.αχ.ο-,
δ'αίμονα, .;\τις σuν-:)ι�εvει πάσαν ζω't}ν.

Τό 11 ον δ δαμασμένοι; Λέων, εί.χ.ονίζει δ'έ τήν Ίι1χvv, ην πας τις
χ.ίχ.λ'r)ται να: "αταχ.τ't}σ"{} δ'ια: της άναπτvξεως των δ'ιανΌ'r)τικων χ.αι
ήθικ.ων δ'υν άμεών τοu.

Το 12°ν κα'λεί.ται � Θvδία, είκ.ονίζε1 δ'a τον βίαιον θάνατον. 
Το 13°• ή" Λρπη, είχ.ονίζει δ'έ •;ην ΜcταμόρfΡαιtΙιv τοϋ ά:-ιθpώπου, 

δ°ηλ. την είς_ την μέλλοuσαν ζω·�ν μετιχ;ασιν δ'ιά τοu φuσιχ.οϋ θα
νi"Ι'οu. 

Τό 14°ν το ήλιακόν Δαιμόvιοv, εi.χ.ονίζει δ'έ την 'Ετοιμότητα ( "Ι'ην 
δ'vναμιν πpος τό έφεuρiσχ.ειν άμίσως "ι'όν χ.ατά'λλ'r)λον τρόπον της δ'ρά-

/ 

σεως) τοϋ άνθpι�που δ'ιά της βοuλ't}σεως, της έπι�τ'tlμ1Jς χ.αί τi�ς ιtρά- γ 
11εως σuνδ'uασμένων . 
. Τό 15ον καλεiτΙΙCι Τυφώv, εi.χ.ονίζει δ'ί τό Πcπρωμίvοv, τό πατάσ
σον ά:προσδ'οκ't}τως. 

Τό 16°ν δ κcραυ�•όπληκτος Πύργος, εiχ.ονίζει δ'ε την Κ αταστροφηv 
ύφ' ολας τάς ίπόψεις της i.δ'έας ταvτ'r)ς. .,. 

Τό 1 7°ν δ 'Λt1τηρ τώv Μάγαιv, εi.χ.ονίζει δ'έ την 'Ελπίδα, ηης 
!γει προς την σωτ'r)ρίαν δ'ιά της πίστεως .
. Τό 18°ν το Σκιόφως, συμ�ολίζει δ'έ τάς 'ΑποπλαvήtJΕις, α!τινες

μάς γνωρίζουσι την άδ'υναμίαν μας. '
Τό 19ον το &παυγάζοv Φως, εi.χ.ο..,ίζει δ'έ τήν iπίγειον Εύδαι

μοvίαν.
Τό 20°v ¾ 'Αφvπναισις τωv τc.ftvcώτωv, εi.χ.ονίζει δ'έ τήν !Αvαvέ

ωσιv, τήν μετα6ά'λλοuσαν το Κακόν εi.ς 'Αγαθόν, έν τ� σειρ� των δ'ο
�.ιμασιι-;:�v των έπι�αλλοιι.ένων εi.ς παν?στάδ'ιον.

Το 21 ον δ Κροκόδειλος, είκον ζει hέ τόν 'Εξιλασμόv των πλανών
11 των έκοuσί�ν σφαλμιiτων.

Τό 22°v κcr.λϊi:ται δ Στέφανος τιi,v Μάγων, εiχ.ονίζει ΊΗ σuμ�ο
λικως τηv 'Λvταμοιβήv, την εi.; πiντα &νθρ{ι):-Ον άπονεμοιι.iνην iπι
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τ?J έχτt'):11pώ σει της έν τ?J γ� άποστολ ης του και T4°J έπ' αύτης 
άπαυγάσιι.οιη σημείων ηνών Της είχ.όνος του Θεοϋ. 

Συν!έοντες ·Μη τα� ·σημασίας τών 22 τούτων συιι,�όλων 8uνά
μεθοι να άποτελέσωμεν την σύν�εσιν της Μοιγείοις tια των ίξης λέξεων : 

Ή άνθρωπίνη Βούλησις ( 1) 8ιοιψωτιζομένη ποι:ρα της Γνώσεως (2) 
χ.αί έχ.8ηλοuμένη 8ιά της Δράσεως (�), ιtημιουργεϊ την Πραγμά
τωσιν ( 4) ίσχύος τινος � χρατοιι χ.οιί χ.αταχράτοιι, χ.ατά τ'l')ν χ.αλ ην 
11 χακην �Εμπνεvσιν (5), έν τιj) χύκλ<ι> τιj) 8ιοιγεγpαμμέν<ι> παρα των 
νόιι.ων της παγκοσμίου τάξεως. - Άψοv ύπερνικήσ'{Ι τ·ήν Δοκιμα
t:J{αν (6), τ·ην έπι�λ-ΙJθείσοιν αύτ?J ύπό της θείας Σοψίας, χταται tια 
της Νlκης του (7) τό ίργον οπερ έ8ηιι.ιούργ"ΙJσε; χ.αί, άποκοιθιστωσα 
την Ίσορροπίαν της (8) έπί τοϋ οcξονος της Σvνέι1εως (9), 8εσπό
ζει των ταλαντώσεων τΎ\ς Μο{ρας ( 10 ). - Ή Δύναμις ( t1) τοv 
άνθρώπου, έξα.γιοισθείσα 8ια της Θυσίας ( 12), ητις εϊνε ή έχ.ουσία 
αύτοu προσψορα έπί του θuσιοιστηρίου της άφοσιώσεω, -ri του έξαγνι
σμοu, θριαμ�εύει τοv Θοινάτου· ή 8ε θείοι Μιταμόρφωσ{ς του (13) 
άνυφοuσα αύ�όν, μετά θ_άνατον, είς τα γαλήνια πε8ία της άεννάου · 

•\\ ' ' ' ' 'θ ' ' 'Ε ό προοοου, οιντιταττει την πραγμα.ηχ.οτητα α ανοι:του 'Τtνος τοιμ • 
τητος (Η) του πνεύμοcτος πρός τό οι:ίώνιον ψεu8ος της Ε{μαρμέ
νης (15).-Ό ρους του Χρόνου άναμετρείτοι:ι 8ια των χ.cιταστροφων
άλλά, πέραν έχ.άστ"f}ς Καταστροφής (16), βλέπει ης άναψοι:ινομένην 
την αύγην της 'Ελπίόος ( 17) 11 τό σχ.ιόψως των Παραπλανήσεων ( 18). 
Ό οcνθρωπος έ ποφθοι:λμι� άπαύιrτως προς ο,τι τιj) 8ιαψεύγει, ο iti 
ηλιος της Ε-ότvχtας ( 19) tεν άνοι:τέλλει 8ι' οι:ύτον �ή οπισθεν τοϋ 
τάφου, μετα την Άνανέωσιν (20) του οντος αύτοϋ ιtια του θανά
του, τοϋ 8ι<Χνοίγοντος αύτφ άνω-:-έραν ηνα σφαϊραν βουλήσεως, νοη
ιι-οσύνης, 8ράιηως. -Πασα βούλ-r,σις άφινομένη να 8ιευθύνηται ύπό 
των ένστίχτων του σώματος εΙνε άπcr.ρνησίς ης της έλευθερίας χοι:l 
άφιεροuτοι:ι είι; το·ι Έξιλασμον (21) της πλcr.νης 1Α τοϋ σφιχλιι.ατοι;.
Πασα, άπεν<Χντίοι:ς, βούλ"Ι)σις ένουμένη πρός τόν Θεόν προς έχ.8ήλωσιν 
της 'Αληθείc,ι;ς και α.σχ.ησιν τ'Ϊ)ς Δικ.χιοσύνης, μετέχει, άπ' αύτης της 
ζωης, της θείιχς ίσχύος έπί των οντων και των πραγμάτων, 'Αντα
μοιβής (22) ιχίωνίου των άπτ,λευθερωμένων Πνειψ-c;cτων. 

* 

,,. ,,. 

.,. 

Μ,τ� -ι-οvς λόγους -.ou-ι-ou�, ό Πσισ-ι-οψόρο; ώtήγηιrε τον �όχ.ψcιν 
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είς το βαίθος τηζ στοας των Μυστηρίων, καcί τι"ϊ> άνοίγει θύραν τινα 
άγουσαν προς νέον θόλον, στινον καί μαχ.ρόν, εiς 't''t)V άχ.ραν του 
όποίου ψαίνεται κάμινος ψλέγουσα. 

'Ενώπιον αύτης τ-ϊ\ς τρψερας θέαζ, ο 8όκιμος τρέμει. «Ποί πορεύο
μαι; ... 8ιερωτqt έαυ,όν χαιι.ηλ� τ� ψ,ων�· είνε κίν8υνος ά8ιέ
ξο8ος, ..• εiνε ο θάνατος ! ... >> 

« -Υ'ίέ της Γ'nς, έπαναλαιι.bάνει ο Παστοψόρο�, οί χ.ίν�υνοι καί 
αύ't'ος ο θάνατος 8έν έκψο�ίζουν η τά:ς έξαμbλωμαηκάς ψύσεις. "Αν 
�ς ψαυλος, αναν8ρο,, προς τί ήλθες ένταυθα ; • . . Ί8έ έμέ, 8ιέbην 
"λλ , ' ' λ' t. ί\ι , ι\\, 
ιχ οτι αυτΊJν την φ ?γα ως πεσιον εκ ροσων».

Ένθχρρυνθείς ύπο του καλοκά.γάθου μει81άμιχτος του Μάγου, li 8ό
κιμος άναθαρρεί καί προbαίνει, ένι"ϊ> ή πασ�ciις των Μυστηρίων έπα
νακλείεται οπισθέν του. Ή σ�c:έψις ή παρακολουθουσα πασαν σuγ.:.. 
κίνησιν έν τ� άρχ� τι"ϊ> λέγει οτι εi.ς μάτην .;\κουσε προ όλίγου 't''t)V 8ι-
8ασχ.αλίαν άφου πρόκειται •./ άποθάν"(). 'Αγνοεί πως θά: περατωθ� ή 
νέα αuτη 8-οκιμασία· άλλα μήπως είχε προί8°"() πώς θ' άπηλλάσσετο 
των πρώ--:ων ; ... Έψ' οσον πλησιάζει προς τό 8ιάψραγμα τ'ri, πυ
ρας, ή έμπιστοσύνη του αύξάνει, li κίν8υνος φαίνεται μειούμενος. Ό 
κλί�ανος καθίσταται όπτική ης άπάτη, ένεργηθεϊσα έξ έλαψpών 
τινων περιελίξιων ρυτινω8ων ξύλων, τεθιιμένων 8ιαστοιχη8ον έπί 
χ.ιγκλί8ων έν μέσ<t> 't'ων οποίων σχηιι.ατίζεται 8ίο8ος ην σπεύ8ει νciι 
8ιέλθ"() άφόbως. Όρμ�, νψίζει τήν 8οχ.ψ.ασίαν περατωθείσαν' άλλ' 

., ' • , ' λ Ρ , 'Η θ λ ' ι,., ι,. λ , αιψνης, το απροοπτον τον κατα αμοανει. ο ωτη οιοσος κατα η-
γει άποτόμως προς ί.ί8ωρ στάσιμον, ούτινος ή εύpεία έπιφάνεια �ια
λύπτει άγνωστον βάθος. 'Όπισθέν του, κσι.ταρρέουσιν έκ του ήμιανcι
χθέντος θόλου ρεύματα έλαίου άσψαλτώ<tους, σχηματίζοντος λά�αν 
πεπυρακτωμένην : ο κλί�ανος έγένετο πραγματικότης. 

Εύρεθείς οί.ίτω μεταξύ αύτου �ov έκ. φλογός παραπετάσματος, κ.αί 
του ύποκρύπτοντος 'ίσως παγl8α τινciι ί.ί8ατος ο 8όκψ.ος πρcτιμ� είχ.� 
να 8ιέλθ� 8ια του σκοτσ.ίου ϋ8ατος. 01 πό8ες του βαίνουσιν ίπί όλι
σθΥJρα.ς κατωφερείας· βυθlζετ αι. Ά να παν β-7ψ.α, ή έπιψάνεια του 
ί.ί8ατο; ψαίνεται ύψοuμένη, . . . φθάνει εi.ς το στr,θός του, .. _. . 
t ,,. ... t , θ , , , " ι, β� λ, υ•rουταt ακοιι.η, ... ψ ανει εις τους ωv.ους του: ε'Ι ημοc περιπ εον 
και θά κιχτακλuσθf, ! ... Άλλ' ή λάι1,ψις του χ.λιbάνου 8εικ.νύει 
!Jτι &φίκε ,ο -)\8η είς τό ι1,έσον αύτοϋ 'tOU ε'ί8ους της λίιι,νης, Προσω- ί-1 

τίρω, ή κατωψέρεια i.σοπεf�ουται, άνυφοϋται όλlγον :ιατ' όλlγον, κα.ι 

\ 
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ύποα-τηρlζει stς την έπιφάνειαν χ.αί τήν άπέναντι οχθην την κ'λίμόcκα 
ένός πτερυγίου περιχ.uκ'λοuμένοu έκ των τριών μερών ύπό τινος ύψη
λης άψίδ'ος. 'Επί του τοίχου τοϋ βάθους iξ&χει θύρα όρειχά'λκινος, 
ην φαίνεται aιαιροϋσα εtς 'δ'ύο δ'ικ'λίδ'ας λεπτός τις κίων, είκονίζων 
στόμα λέον-�-ος κρατοϋντος κρlκον τινά. 

Ή θύρα αuτη είνε κεχλδισμένη, Ό δ'όκιμος, ύδ'ροσταγής καί ρι
γών ύπό του ψύχους, άνέρχεται κοπιωδ'ως την κ'λίμακα. Φθας πρό 
τοϋ πτερυγίου έκπλ-fJσσεται έπί τ<ϊ> οτι οδ'εύει έπί v,ετάλλοu -hχοϋν-
τος. Σταματ� παρα τήν θύραν tνα σuνέλθΊJ. Πέραν τ_ων ύδ'άτων &.
τινα .aιέbη, ή άντανάκλασις του κλιbάνου ώχρι�, είτα έξαφανίζεται: 
η πυρκ.αϊοc σbέννυται. Τό σκότος βασιλεύει έκ. νέου, ή σιγη προξενεί 
τρόμον- ούδ'είς φαίνεται: πως νά προχωρ-fJσ11; ... πως νοc έπιστρέψ1j; 

'Αλλ' ίδ'ού άχούεται μuστηpιώδ'ης τις ψων-fJ : «Τό μη προbαίνειν 
1 ' '� "Ο θ 1 • θ' " θ �• ' ' 1 εινε απωΛεια. πισ εν,. εινε υ ανατος· εμπροσ εν οι η σωτηρια. .... » 

Φαντιχζεταί τις τ·ην άγωνίαν του δ'οκίμοu. Βιαζόμενος ύπό της φρί
κης, ψηλαφεί, τρέμων έν τ� σκ.οτίqι;, -:α άνάγ).uφα -ι:Ύϊς θύρας tνα άνα
καλύψ11 τό μυστικόν τοϋ άνοlγμα:τος αύτ'ί\ς Μ-fJτοι ο κρίκος, ον εiχεν 
'ίδ'ιι πρό όλίγου έν τ<j> στόματι τοiί λέον.τος κ.αί ούτινος τό κατώτα
τον μέρος είκονίζει χεφα'λ ήν οφεως ούpοbόροu, εlνa είδ'ός τι ρόπτρου; 
w Αμα 811.ως ώς έκράτησεν αύτόν δ'ιοc των χειρών, τό μεταλλικόν δ'rχ
πεδ'ον έκφιύγει ύπό τούς πόδ'ας του δ'οκlμου, δ'ιαμείναντος οuτω άνηp
τημένου ύπέρ τό άχανές κενόν. 

Ή δ'οκιμασl α αuτη ητο, . κατα τό φαινόμενον, λίαν έπικίνδ'uνος, 
δ'ιότι πιθανόν να έξέφεuγε των χειρών τοϋ δ'οκίμοu ο κρίκος· άλλ' οί 
Μrχγοι προεiδ'ον την περίπτωσιν ταύτην. Τό βάθος του ύπογείοu έντός 
τοiί οποίου κα:τ-fJρχετο το v,εταλλικόν δ'άπεδ'ον δ'ι�ρείτο είς πολ.λα 
δ'ιαιpριχγματα έξ όθονων τεταμέ-ιων όρ,ζονιrlως, ας τό βάρος του σώ 
ματος θοc δ'ιέσχιζε τ·ην μίαν καιrό'Ιοιν της ά'λλης· ή προφύλαξις αuτη 
θα Ύ\μbλuνε την πτωσιν. Έκτος τούτου πολλοί Παστοψόροι ησαν E't'Ol

fl-01 να δ'ιακ.ρατ-fJσωσι τον δ'όκιμον είς τας άγκrχ'λας �ων. ''Αν δ'έν συνέ
bαινε πτώσις, το κ.ινητόv δ'άπεδ'ον έπανήρχετο είς την προτέραv θέσιν 
δ'ιά τινος μηχανισμοϋ· οτε Jέ ο 8ό;,.ιμος έστηρlζετο έκ. vέou έπ' άύτοϋ 
-rou v,εταλ 'λίvου δ'απέδ'ου, τότε ή όρειχάλκ.ινο; θύρα ήνοlγετο. Ό &ρ
χηγος των δ'ώδ'εκα Ν ε ω κ ό ρ ω" έπέδ'ενεν έκ. νέου τούς όψθαλμούς 
του, είτα τον ώδ'-fJγει εί; τας τελευταίας αίθούσας. Αί α'ίθουσαι αύται 

. , . 
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χ.'λείον-rαι χ.ατά lιασ-r·hματα 3ια χ.εχ.ρuμμένων θυρών, άς οί ύr.ά'λ'λη- / 
'λοι τοϋ ναοϋ είς ού8ένα άνοίγοuσιν η ir.ι <1vv&ήμ,ατι. 

Τό σuνί8ριον των Μάγων άνέμενι τόν μέ'λ'λοντα μύστην ιtς χ.ρύ
r.-rην τινά, ύr.ωρuγμένην έν τ<ϊ> 11.έσ<;1 της r.υροψitος. 

Έr.ί των ·στι'λbόντων τοίχων της κρύπτης ταύτης συμbο'λιχ.ά ίχνο
γρσcφήματα άr.εικόνιζον τά 48 Δαιμόνια τοϋ έ'τους, τά 7_ Δαψόνια 
των r.'λσcνητων, τά 360 Δαιμόνια των ήμερων. Ήτο βίb'λος iίκονο
γραφημένr� ΎΙς αί είχ.όνες, 8ιαχωριζόμεναι 8ιά χρυσών έ'λασμοcτων, 
r.ψε'λi[J.bανον οcπάσας τας r.αpαtόσεις ας ή Μαγεία r.αpέ'λαbε r.αρά 
τοϋ Έρμοϋ-Θώθ, τόν 11,έγαν άπ,χ.σcλυr.τιχ.όν. • Αr.ασα ή ίερατιχ.η έπι-

. στ11μ"fJ ητο γεγραμμέν"f) κάτωθεν έχ.άστοu r.ίνακο; · ά'λ'λ' ή γραφή αϋτη 
8έν ητο 8uνατόν ν' άναγινώσχ.ηται είμη r.αρα των μυστών ιίς ους ο 
'L ' ' ' ' ..., -J ' � ' . ..., Ρ' εροφαvτηr; ενεπιστεu;;το τ"f)ν Χ.ΛΕt οι μυστ·ΙJριωοοuς τινος αΛφα'Ο"f)'t'ΟU 
ούτινος τό άr.όρρητον ήναγχ.άζοντο νά 8ιατηργ�σωσι 8ιά τpομεροϋ 
ορχ.ου. Ό οcύτός ορχ.ος συνέ8ιεν άλλως τι ολους τούς r.ροσ"f)'λύτοuς, 
άπό του Ζηλwτού ( τίτλου τοϋ πρώτου βοcθμοϋ ), μέχρι τοϋ 'ΡοιJο
ι1ταvι;,tτοv ( έννάτου βαθμοϋ), 8σης έ'λάμbανε τΎ)ν σφραγί8α της ύr.ιp -
τάτης μυσταγωγίας. 

Είς τ«ς τέσσαρας γωνίας της κρύr.τ"f)ς 1στοcντο τέσσαpα ίσοϋψη όρει
χά'λχ.ινα άγά'λματα έπί κιόνων τριγωνικών. Τό πρώτον r.αρίστα lxv • 
,Β,ρwπον, τό ιεύτερον ταύροv, τό τρίτον λlοvτα, το τε'λεuταίον &ε
τ6v, σuμ�ολικας ύπο8ιαιpέσεις της Σψιγγός, περι 11ς ώμιλ11σα11.εν. 
'Επί τη, χ.ιφαλης έχ.άστ"f)ς 11-ορφης 8οχεϊόν τι, έν σχ11ματι στιφιiνοu, 
περιείχεν έστία;ν τινά φωτός. Έr.τά τρίκλωνοι 'λυχνίαι, άνηpτ"fJμέναι 
ίκ τοϋ θό'λο J 11,ετά χ.οσύιJ.�ων χρυσών, σuνεπ'λγ�ροuν τόν φωτισμόν. 

Ό Ίεροφιiντ"f)ς, περιbεbλ"f)ιι.ίνος πορφύραν, έπί τοϋ 11,ετώποu φέρων 
χρuσοϋν σ-τέι.pανον χ.εχ.οσμημένον 3ι' έr.τα άσ-τέρων, έχ.ιχθ"f)-το έπί άρ
γuροϋ θpόνοu, ί8ρυμένοu έπί όχ.ρlbχν-τος χ.αί έν -τφ χ.έντρω της σuνεw 
'λεύσεως· οί 'λοιποί Μάγοι, έν 'λεuκοϊ; στιχαρίοις, 11,ετό: χρuσοϋ στεφά
νου ιχνεu χ.οσμr�ιι.άτων, έτοr.οθετοϋντο έν τρι-πλψ ήι1.ικυκλίι�> 8εξιi χ.αi 
άριστερiίc έπί χαμ"f)'λοτέρων έ8ρων. 

'Όπισθεν τ'Jυ ίεροφοcντιχ.οί; θρόνου, ύπο πορφuροϋν ύπόστυλον θό'λον, 
έφαίνετο τό κ.ολοσσαiΌ" ιχγαλιι.α της 'Ίυιδοr;, προσωπο·ι.οι'ίας της Φύ
σεως, σuγκεlμενον έχ. μίγματος μολύb8οu (v.ετάλ'λοu καθιερωμένου είς 
το 'Ρεμ,φά., 8οc:ψ.όνιον του πλοc:νγ�τοu Κρόνου), κασσιτέρου ( καθιερω
V·έ νου εί; τον Πι•Zlovr; ,· 8 αιμόνιον -τοϋ Διός), σι8·ί)ροu ( άφιεrωμέ νου 
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εi.ς -:όν 'Έρτο6ι, δ' αιμόνιον τοϋ "Αρεαις ), χρυσοϋ ( εi.ς τον Πι-' Ρέ, το 
τοϋ 'Ηλίου), χαλκ.οϋ ( εi.ς τόν Σt,ρώ{r, το τη� 'Αφροδίτης), ύδ'ραρ
γύρου στερεοποιημένου ( είς τον Θωθ' ή Πι.! E()μf/v, το τοϋ Έρμού), 
ά:ργύρου ( ά:φιερωμένου εi.ς τόν Πι-Ί6χ, δ'αψ.όνιaν της Σελήνης). 

Ή "Ισις (φερι δ'ισc�ηιι.α τριγωνικόν έξ ά:ργύρου χ.λπ. 
•Έμπροσθεν τoii 'Ιιροφά:ντου, έν τ<j) μέσφ της χ.ρύr.της, έ'κειτο ιι,ε

γά:λ'l'J κυκλοτερr,ς τριiπεζα, έφ' ης ητο έγκεχαραγι1.ένη ή θιωρητικ.·η εί-
χ.ων τοϋ ώροσκοπίου περί ου δ'ιελά:bομεν ηδ'η. Ή, τράπέζα αϋτη ύπε
bαστcίζιτο ύπό 12 καρυατίδ'ων, έκάσ-:η των οποίων ητο έ'μbλ'l'Jμά: τι 
των ζφ�ιακων σημείων.Τα: ιδ'ια ταϋτα σημεία ησ«ν επίσης γεγλυμιι.ένα 
έν μονογράμιι,ασιν έπι εύρέος χρυσοϋ χύχλου συν'l'Jριι-οσμένου εντός ολκ.οϋ 
γιγλυμμίνου πέριξ της τραπέζ1')ς. Ό κ.ύχλος ούτος, δ'ι�ρημέ �ος εi.ς t 2 
μέρη κ.αι δ'ια: μ'l'Jχανικ.ης συνα:ριι,ογης κινούμενος, έστρέφετο χα-rα: βού
λ1')σtν tνα πα.ρουσιά:ζ� εi.ς το σ'Υ)μεiον τ·7�ς Άνατολης τα 12 σημεία 
-τα: άντιστοιχοϋντα πρός -rην άχριbη έποχην γεννήσεώς τινος οiασδ'-ίJ
ποτ,ε. Εi.ς το χέντρον της τραπέζης Ύ)'t'Ο �ξων τις δ'ιερχόμϊνος των 
κορυφών έπτα )ιtν1')των βελονών, 'ών έΥ.άστη συνέχειτο εκ. τοϋ μετάλ
λου τοϋ καθιερωιι.iνο•J εi.ς τό πλανητιχόν �αιμόνιον οπερ παρίστα. 
"Οτε ο ζφ�ιακος κύκλος έστερεοϋτο, �ιη-ύθυνον τον πλαν-ίJτ'l'Jν τόν 
παρ' έκάστ'Υ)ς βελόν'Υ)ς δ'ηλούμενον ίπί τοϋ σ'Υ)μείου τοϋ ώρrσμένου ύπό 
τt>ν μαγιχων ύπολογισμων. Ή ·Άvατολη χαι ή Δύσις α:ύτοϋ τοϋ , 
ούρανογραιpικ.οϋ ε-;;ιπεδ'οσφα!ρο'υ έσημειοϋντο δ'ια: δ'ύο όρειχαλκίνων 

ι {\ ' , 'Ι' Τ �, , , r ' \ ~ , κρηπιοων, εφ ων ησαν ουο πιναχες εκ κ:(}ρωματος· επι των πινακων 
τούτων ο παρατηρ'Υ)της Μάγι;ς sσημείου τα: άποτελέσματα των με
λετών του. Ή σπουδ'η _α�τη έπιστοποlει την ύπερτάτην δ'οκιμασίαν 
-της μυσταγωγίας. Ό 'Ιεροφάντης ύπέbαλ'λεν, έν πλ-ί)ρει συνιδ'ρίq:, εi.ς 
τόν vποψ-ίJφιον μύστΥ1ν πpόbλ·11μά τι τοϋ ώροσκοπίου tνα. τό χαράξ� 
χαι λύσ�· ώφειλε δ'έ να: έκπλ'l'Jρώσ� αύτό τό έργον �νευ σφάλματος, 
�λλως ά:νε�άλλετο έπ' ά:οfίσ-.φ ή παραδ'οχή του εi.ς τον βαθιι,όν τοϋ 
Μάγου τοϋ 'Ροδ'οσταύροu. 

'Ε 'λθ ' ' �, , Τ • λ , �' • πανε ωμεν εις τον οοκιμον ιι,ας ουτινος αι τα αιπωριαι οεν ετε-
λείωσαν άκόμη. Όδ'ηγείται λοιπόν οuτος, έν όδ'υν'l'Jρqi καταστιiσει 
ναuαγοϋ, vδ'ροσταγ-ί�ς, πυρέσσων ενεκα τοϋ ταράχου πασών των _δ'u
νάμεων αύτοϋ φυσικών τε και ήθικων, ίνώπιον -των Μοcγωv- oi 12 
νεωχόροι -τοποθε-τοϋνται ένθεν χα& ένθεν ιχύτοϋ, δ'ύο δ'' έξ αύτων δ'ροc-r
-τον-ται -των χειρών -του �να τόν δ'ιακρατώσιν άκίνητον. 
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« Υίέ της Γi�ς, τφ λέγει ο Ίεροφάνηις, οί άνθρωποι της πατρί8ος 
σου σ' έθεώρουν σοφόν και φρόνιμον, σύ ιtέ συηισθάνεσο 8ιά τουτο τu
φον μεγαλείηρον του θαυμασμοίι των σψ.πατριωτών σου. Ήκουσες 
νά λέγωσιν οτι -i�μεϊς κατέχ ομεν θησαυρόν γνώσεων ύπερφυσικων καί 
δέν ήσύχ ασες πριν η κατορθώσ\iς νά είσ8ύσ\Ις ιι,εταξύ ήμών. Ίχ.ανο
ποιήθησαν -i\8η οί αbουλοι πόθο� �ου ; ... Είς τί σοί έχρησίμευσαν 

. η τε Ηηφάγος ιtο�οιι.ανία χ.αι ή μάταιος εύπιστία σου ; ... 'Ιδού 
οτι χ.ατέστης αθλιος χ.αί αi.χμάλωτος, πα:ρα:8οθείς σύ ο ί1Ίος ιi.ς τήν 
8ιάκρισιν cίγνώστου έτσιιρεία:ς, ής τά μυστήρια ώρέγου νά μάθ\Ις κα:ί 
ητις 8ιά πρώτην τιμωρίαν της αύθα8είας σου σέ ένέκλεισεν έν -rοϊι; 
έγκάτοις τηι; γης! ... ΗΗκουσες νά λέγουν πεpr. τών 8οχ.ιμα.σιών μας, 
άλλ' έπειδη τά μυστήριά ιι,ας καλώς τηρουντι;:ι, έψα:ντάζου, έν τ� 
πενιχρίf σου σοφίq; οτι οί 8όκιμοι θά ύποbάλλωνται εi.ς κενάς τινα:ς 
τερατουργίας, ίκανας νά έκπλήξωσι τά χυ8αϊα ιι.όνον πνεύματα,μετά 
δέ ταύτας θά εbλεπες την άναλαμπήν της άποθεώσεως της εύχεροίις 
't'όλμ·ης σου. Δεν έσκέψθης ομως οτι ήμείς, χ.ύριοι της ζωης και του 
θα:ν�του ·Μυνάμεθα νά διαψεύσωμεν οi.χ.τρως την άγέρωχον· ταύτην 
cίπερισκεψίαν σου. Δι' ένόι; μόνου σημείου δύνοcμαι να σέ καταbυθίσω 
ζώντα εi.ς τ� βάθη τώ� ύπηιίων μας οπου θά τρώης τόν άρτον της 
ό8ύνης χ.αι θά πίν\Ιι; τό ϋδωρ της &:γωνίας μέχρι της τελευταίας σου 
ήμέρας ! ... Άλλ' ή έπιείχ.ειά ιι,ας άνέχεται ν' άνα:δειχθ� ύπερτέρα 
της εύπιστίας σου· 8έν θ' άπαιτήσ'{) μάλιστα παρά σου οπως σοί άπο
δώσ·{) τiιν έλευθερίαν, 'n τόν έπίσημον ορχ.ον σου, οτι ού8έποτε εi.ς ον
τινα δήποτε θ' άποκαλύψ'{)t; τό έλάχιστον των οσων εί8ες χ.αί ηχ.ου-

' ' ' 'Ο 'ζ λ ' σες την νυχ.τα ταυτην. ρκι εσαι οιπον ; .... >> 
Ό 8όκιμοι; εi.σηγούμενος χαμηλοψώνως παρά τινος των Νεωκόρων,• 

, .. ·ο ·ζ ' απαντq; : « ρχ.ι ομαι .... » 
Ό Ίεροψάντης 8ιατάσσει τότε τούς Νεωκόρους νά τόν οδηγήσω

σιν ένώπιον του θυσιαστηρίου χ.αί έχ.εί να γονυπετήσ�. Είτα vπαγο
ρεuει ιι-εγαλοψώνως, ο 8έ δόκιμος έπQCναλαμbάνει, φράσιν πρός ψράσιν 
τό έζ'iiς τυπικόν: «Έ•ιώπιον των έπτά Δαιμονίων τών τελούντων τά 
θελήματα του άψάτου 'Όντοι;, -r.ου αi.ωνίου χ.αί άπείρου, έγώ ( το 
οvομ,ιχ τού δοκtμ,οv) . . . , υίός του ( το οvομ,ιχ τού πιχτpος) . . . 
γεννηθείς (έδω rι έποχη της γεννήσεως, τα όvόμ,ιχτιχ της γεvε.{}λ{οv 
πόλεως κιχ� πατρίδος) •.. , όμνύω νά κρατήσω σιγην εi.ι; ο,τι εί-
8ον, ήχ.ουn-α, θά ϊ8ω και θ' άκούσω ίντός αύτοu τοu ίεροϋ των ίερέων 

,· 
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της θείας Σοφίαι;. Άν Jέ ποτε παpαbώ -:-όν f;ρκον μοu, καθίσταμαι 
καταδ'ικαστέος να μέ σφαγιάσωσι, νά μ' &:ποσπάσωσι την γλώσσαν 
και την καριtlαν, νά έντα.φιασθω έντός τηι; &μμοu της θοcλάσσης �να 
τα ;ιύιι,α.τα ιι,έ ;,.αλύψωσι �ι· ιχίωνίαι; λ·ί)θης. 

<c -Ειμεθα μάρτυρες τοϋ λόγου σοu, iπαναλαμbάνει ο 'Ιεροφάντης,
καί &ν ποτε ήθελες καταστ� έπίορκοι;, άόpατος έκδ'ίχ.ησις θα παρα
κολοuθ� τά β"ΥJματά σοu· θα σέ σuλλάb� έν πα.ντι τόπι�>, είς παν 
μέρος, έστω κα.ί είς τον �ψηλότα.τον 'tων θρόνων, tνα. σέ ύποbάλ� είς 
τό παρα.δ'εδ'εγμένον croι πεπρωμένον. 'Από της στιγιι.ης τα.ύτ·ι;ς σuγ
κα.ταριθμείσαι μεταξύ των μα.θητών της Σοφίας, κα.ί θά φέρ�ς, ιι-ε
τα.ξu ήμων, τον τiτλον τοϋ ζηλωτού, ιι,έχ.ρις ου, δ'ιά τινο; μεγάλης 
πράξεως ύπακο;nς η α.ύταποψΜεωι;, άξιωθ�ς νά άνέλθ'{}ς είς άνώτε
ρον βα.θμόν . . ·. » 

Κα.τα τό δ'ιάστημα. των λόγων τούτων, δ'vο Νεωκόροι, φέροντες 
έ'κα.στος ά�ιχ εν ποτ"Υ)ριον, τοποθετοϋντα.ι άθοpύbως έκατέρωθεν τοϋ 
βωμοϋ· τρίτο; τις τίθεται οπισθεν τοϋ δ'οχ.lιι,οu, fνα λύσ'{} μετ' όλίγον 
τον έπlιtεσμον, όλlγον 8'' όπισθέτερον τέσσαρες Μελανοφόροι έχ.τuλίσ-

Υ., 
σοuσι μεγάλην τινα μέλα.ινα.ν όθόνην.

«Οί Μάγοι ιχπα.ντες, έξα.κο λο11θεί ο 'Ιεροφάντης, όφεiλοuσi μοι ύπο
τα.γην άπόλuτον. Όρκiσθητί μοι λοιπόν κα.ί σύ ομοίαν ύποταγ"ΥJν ! ... » 

Ό ιtόκιμος ορκίζεται και πάλιν. 
«Πρόσεξε καλά 1 •.. άνα.φωνεi ο 'Ιεροφάντης. "Αν δ'έν ώρχ.ί

σθης η 6ιά των χειλέων, άνα.γινώσ�tσμεν έν τα.ίς καρ�ίαις, το δ'έ 
ψεϋδ'ος, μεταξύ ήμων, τιμωριίται δ'ιά θανάτου! ... » 

Τρομερός τότε θuιλλώδ'·ι;ς πάταγος, προξενούμενος παρά τι νος άο
ράτοu μηχανισιι.οϋ, βρέμει είς τα βάθη της Πuραμίδ'ος· iκρ"Υ)ξεις νά
φθα, φλεγοvσης μιμοϋνται τας λάμψεις τοϋ κεραuνοϋ· α.ί έπ-rα λuχ
νίαι τοϋ θόλου σbίννuνται αίφνης· ή κρύπτη φωτίζε�αι μόνον έκ των 
ώχρων πuρων των έπι των ιι-ορφων των σφιγγών τρεμόντων. 

Κατά· την τιχνητ·ην ταύτην θύελλα.ν, ο έπiδ'εσμος τοϋ δ'ο�tίμοu 
άποσπώμενος πιιρα τοϋ τρίτου Νεωκόρου, πίπτει κατοc γης. Τό β),έμ
μα τοu παρατηρεί έν φανταστικ� λάμψει 8λοuς τούς Μάγους έπί πο
δ'ός και ιtιεuθύνοντας ρομφαία; κατα τοϋ στ"Υ)θοuς τοu : θέαμα μεγα
γαλοπρεπές, άλλα τρομακτικόν. 

,ι. 
<cΑί pΌμφαίαι αύται, έπαναλαμbάνει ο Ί�ροφάντης εϊνε σuμbολι

r-: και της άνθρωπ,ίνης δ'ικαιοσύνης· άλλ' ή άνθρωπiν-11 δ'ικαιοσvνη εϊνε 
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ένίοτε βραδ'εϊΊχ, σφαλερά , ό δ'έ παρ' αύτης έι.ι.πνεόμενος cpόboς ού
δ'όλως &:ναχαιτίζει '!:άς θρασείας χ.αρδ'ίας .•... 'Ημείς θέλομεν 
tνα κ.αί ο Ούρανός μας έξασφαλίσ� την ύπόσχ.εσιν την νέων μυ-

- Μ ' ' ' θ ' 'λ ι ' ' 'λ 1 ' \\ 'ξ 1 στων. οι ωρκ.ισ ης απο υτον υπακ.ο-ιJν : οcpει εις ν αποοΗ �ς την 
είλιχ.ρlνεtάν σου, άποδ'εχ.όμενος δ'οκ.ψασlαν τινά έξ ής ι.ι,όνον ο Παν
τοδ'ύνοψος δ'ύναται νά σέ προφυλάξ�, . . . �ν σε χ.ρίν"{Ι �ξιον νά 
ζήσ"{)ι;. 

-Οί Μάγοι τό-:ι χαταgtgάζουσι. τάς ροι.ι,φαίας, οί δ'έ Νεωκόροι φέ
ροντες τά δ'ύο ποτήρια πλησιάζουσι πρός τόν ύποψήφιον.

σ:'ΙιΗ αύτά: τα: ποτήρια, έξαχ.ολουθεί ο 'Ιερ-,'Ράντης· τό Π')τόν του
ένός είνε άκ.ίνδ'υνον, έν<j> τό του έτέρου είνε ι>'ηλητηριωδ'ες. Σέ δ'ια
τάσσω νά: λάg"{Ις τό εν είχ·� και να τό χενώσ;1ς δ'ιά: _μιας! .... » 

'Ά ν ο ύποψήφιος, κ.α-:άπληκ.τος έκ. του πράγι.ι.ατος, άποποιηθ� να: 
ύπακ.ούσ�, νέος βόι.ι.bο; βροντης οcναγγέλλει οτι ή μυσταγωγία δ'ιι
κ.όπη. Οί τέσσαρες Μελανοφόροι ρίπτουσιν έπ' αύτου την μεγάλην 
μέ),αιναν όθόνην, τόν χαταρρίπτουσι κατά γ11ς, τόν κ.uλίουσιν είς τά:ς 

πτυχ ά:ι; α•Jτης χ.αί τόν ά πάγουσtν. 
Ό ψοgηθείς να: θυσιάσ"{Ι την ζωήν είς την &ρκ.ισθείσαν ύπόσχ. εσιν δ'ιά: 

δ'ιπλου 8ρχ.ου έξιυτελίζεt ές άεί έαυτόν. Θa: τ<j) έπιτραπ� λοιπόν 
νά έπα:νέλθ� μεταξύ των συι.ι,πολιτων του κ.α\ νά: τοις είπ"{Ι: «'Ηθέ
λησα νά: μ•Jηθω είς τα: μυστ·nρια α�των των δ'ιασήμων Μάγων, ένώ
πιον των οποίων ύποκ.λίνεηχι απα.σ_α ή Αϊγυπτος, ώς ένώπιον ήμι
θέων, άλλ. αύτοί είνε κ.ακ.ουpγοι η τρελλοί, κ.αθόη ο,jι)'είς συγκ.ατα
).έγεταt μεταξύ των α.ν δ'έν δ'ιαφύγ:ι τυχ_αlως την περίπτωσιν της 
8ηλητηριάσεως· έπειδ'η δ'' έ1eανέστην χ.ατά τοιαύτ11ς δ'οκ.ιμασlας !1·' 
άπέbαλον περιφρονητικ.ώς· άλλ' έγω χ.ατακ.ρίνω την περιφρόνησίν τι,,ν 
-ι.αταγγέλλων χαί α:ύ,οuς ώς θηρία εlς την φρlχ.ην των έθνων ! ... >> 

"Οχι· ή άποδειλlασtς η ή άντίστασις ένός ύποψηφlου δ'εδ'ιμένου 
ήι)'η δ'ιά του 8ρχ.ου δ'έν έπέτρε πε πλέον να: τ<j> δ'οθ� τοιαύτη έλεuθε
ρία οπως -ι.αταχρασθ� αύτ·�ν ώς -χνωτέρω. Δεν τον έφόνευον μiν οί 
Μάγοι, άλλα τόν ένέχ.λειον έπί έπτα σελήνας έντός ύπογείου τινός 
τΎ)ς Πυρα:μίδ'ος,_ μέ μίαν λυχ:ιίαν, γ,ρτον χ.αί ϋδ'ωρ, άνα:νεουμένων -ι.αθ' 
έχ.άστην ύπο δ'ύο σt)'ηλων έπισχ.επτων. ·Πλησίον του χ.ατετlθετο βι
bλίον τι έξ άποφθεγματtΥ.ων γνωμολογιων, περιέχον τα κα:%χ.οντα 
του άνθρώπου προς τό ύπέρτατον wον, τούς ομοίους του χ.αί προς 

( έ'πεταt σuνέχ εια) 

; 
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Θ. ΔΟJΜ:ΙΝΟΥ 

��-~-��~-�-~-��� 

c1ΚατC( τ'fiν τών μελιττWν είκόνα τώ•1 λδγων δέον μετέχειν καt τf1ς 
ροοων2ας �ου clν6ovς ορεψάμενος τας άκάνθας έχ�λ,νει.>J. 

(�Ιέγας Βασιλεtος ). 
� ... �,,� 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ d
'fιk μυστήρια των Uuραμt8ων (Συνέχεια χα\ τi:λος).-'fό ά.όρα

τον της uλης, ύπο του Δόχτωρος Φ. Δέ-Κουρμέλλ. (Συνέχεια χα\ 
τέλος ).--ιη nρα-κτ,-κη Συμβουλή -κατιk της 8uσ-κο,λtότητος.
�αφη φα-κηρών ύπό την γην ί11ι πολλους μηνας· ά.νέγερσις σ_{,
των -και iξήγησ,ς του φσ.,νομένοu. (Συνέχεια). 

11 

ΤΑ ΜΤΣΤΗΡΙΑ 
ΤΩΝ" Γ.Ι-Υ-Ρ.Α.1'\ι.Ι:ΙΔΩΝ" 

(Συνέχεια· tδε προ·ηγούμενον ψύλλον). 

έαuτόν. Ή ι.ι,ελέτ-rι τοϋ βιbλίου τούτου, γεγραμμένοu παρά τοu 
Έρι.ι.οv-Θωθ πρό� στοιχ. ειώθ·η κατήχ. ·/)(Η'I τοϋ ι.ι,ύστοu, έ τύγχανε θιοc 
τόν αίχμάλωτον στοιχε'ίον πcψηγορίας, ίσχ.uος, έλπί�,,ς. Παρετ·hρει έν 
αuτίj>, καίτοι κεκα:λuι.ψ-ένως πως, τ·ην πιθανότ·ητα τοϋ νά έπανορ
θωθ'f) εκ της πτώσε�>ς του. Με"ά τ·r1ν παρέλευσιν των έπτά σελη
νων τ<ϊ> προσεψέροντο πάλιν τά r�ύο ποτ·hρια:· α.ν τ·ην ψοραν ταuτ-rιν 
παρεθέχετο τ·ί-,ν 8οκψ.ασίαν, έστω καί �ιά τροv.ώ�οvς άποψασιστικ.ό
τ·ητος, ίκανοποιε'ίτο όπωσθ·hποτε ο μαγικός νόμος· άλλ' ο ψuσ't'-rις, 
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άπελεuθερούμενος, 8ιέμενεν ά:πλοϋς ζηλωτής, μ-r1 8uνάf1.ενος ν' άνέλθΊ) 

είς ύψηλόrερον βαθμόν. 'Εν περιπτώσει άρνήσεως, ή αίχ.μα.λωσία 8ιήρ
χει έ-:tί τοiς t8ίοις οροις έπί Ε'ΠΤΙΧ &λλας σελήνας, χιχι οϋτω χοcθεξΎ\ς, 
f'-έχρις ού ή ύπαχοη η ο θάνατος έ'θετε τέρμα είς αυτήν τ·11ν λυπη-

.. ο ,..-ραν υπα:ρςι ν. 
Ότε, άπεν:χντlας, ή δοκιμοcσία των δύο ποτΎΙρίων εγινετο θαρρα

λέως παραδεχτή χαί έξετελειτο έν τη χούπτη ένώπιον ολου του σU'I-
• 1 • 

εδρίου ( ώς σuνΗ3'ΥΙ κατά την μuσταγωγίαν τοϊ, Πλάτωνος), ο 'Ιερο-
φάντης έ'σπεuδε νά γνωρίσΊ) είς τον μu'JUf',ε'IOV οτι ουδένα χίνδuνον

· διέτριχε, καθότι άμφότερα τά ποτήρια περιείχ.ον &χρα-rον οίνον, ε;.ς
ον μικρά ,tόσις σμύρνης έδιδεν έλαφράν τινα πιχρότ'Υ}τα.

Μετά την τοσαύτ'Υ}ν έντασιν των φυσικών χαί ·ίιθιχων δυνάμεων ·n
άνάπαuσι� άπέbαινέν άναπόφεuκτος· άλλα χαί ή άνάπαυσις ιχϋτ'ΥΙ
ύπέκρυπτεν, έν άγνοί� του μύστου, τελεuταίαν τινά 8'οκιμασίαν ητις
η-:-ο ή μόνη έπικίν8uνος 8ιά τ"Ι)ν ζωήν του. Οί Νεωκόροι τον ώιΝ
γοuν είς έτέραν α'ίθοuσα•ι πολυτελώς χεκο•;μΎΙμέν-ην ώ; βασιλικόν τινοc
κοιτώνα. 'rπηρέται έχ8ύοuσιν αυτόν έΥ. των βεbρεγμένων ί fΙ,�r.τίων,
άνατρίbοuσι τό σωμα 8ι' άρωμαηκων έλα:ίων, τον ένδύοuσι 3ι' έσθΥΙ
τος λεuχ.ης 1'.αί τψ παραθέ-rοuσι τράπεζαν έξ έκλεχτων έ3εσμάτων
κα:ί έξαισίοu οινοu. Καθ' ολον -rό γεuv.α, μοuσιχ·ή -rις rz6ρα:τος, έ ναρ
μόνιος, προσελκύει ολίγον κατ' όλίγον τ·11ν φαντασίαν του είς ήμιενυ
πνιώδη τινrz κ.ατάστα:σιν, ποι;ι.ιλ"λομέv-11ν 8ι' έρωτικί�ν όπτασιων. Αί
πτuχ. αl παραπετάσματός τινος πρασίνου, πε-:.οικιλμένου διά χλrf.8ων
μuρηας (χρωμα χαl φυτόν άφιερωμένα είς την Άφροδίτ·11ν), 8ιαστελ
λόμεναι ήρέμα έν τψ βάθει τ'r,ς αίθούσΥΙς, άποχ.αλύπτουσι παστοcδα
τινα ο που διασταuροϋνται άντορχ ηιrτικως, έν fΙ,έσ(:) αίο λοστίλ πνοu
φωτισμοϋ, ΟfΙ,ιλοι νεανίδων όρχοψένων χαl συνδε8ψένων προς άλ
λ·ήλας 3ιά στεφάνων έκ ρόδων. Αί νεάνιδες αύται ησαν tlυγατέρες -:-ων
Μάγων, άνατρεφόμεναι έ·ι τίj'> ίερίj'> καί άφιερωf',έναι είς την ,,Ισιν
μέχρι. της έποχ'()ς τ'iiς ύπανδρείας των.Αί σαγηνεύοuσαι αύται έμφα
νίσεις έφερον προσωπίδα προσδεδεμένην έπι του ιι,ετώπau διά χ.ρuσοϋ
χ.ύχλοu, !να f'-·11 δύν-r,rαι ο μύστ·11ς κατόπιν νά τάς άναγνωρίσ·Q, αν
ύπερενίκrz την δοκιμασίαν· όcλλά δεν έφερον ώς σκέπην :ή μόνον βρα
χ. ύν χιτωνίσκον τρεμοuσοκέντ-11τον έκ. χρuσί;Jν μελισσ&Jν, χε στον έ;,.
λεπτοφuοϋς ι1,εταξολίνοu ύφάσματος χαί &νθ·fl.

Ή μοuσικ·11 έξηχολούθει παιο:νίζοuσα μετα: γο·(}τεuτιχ.'iiς ΙΧpfΙ,Ο'ιίο:ς. ί, 
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άρώματα αγνωσ<rα εύωδ'ίαζον ή8'υπα:θως· τό έλκυστιχ.όν ,της θέας 
τον προσείλχ.υε, βημα πρός βΎJ(l,α, πρός αύτο τό μαγοι.ον των σχ:t�μά-

' '' 
Κ' ' \\ ,;, ' ' θ ' " 

' των, την α:ιωνιον ιρκ.ην, την σεσπο½ουσαν το αν ρωπινον ΛΟγικ.ον 
είς τα σκότη τοϋ ύλικοϋ κόσμου, 

wΑμα: τ� ύπερbοcσει τοϋ ού8'οϋ της παστά8'ος, δ'ύο των ψιλοπαιγ
ι,ι-όνων τούτων χορευτριών τον περιέπλεκαν έντός της έκ ρό8'ων άλύ
σΕώς των- α:ί dίλλαι έξηψανίζον-rο ώσεί άγέλη τι, περιστερών έκπλα
γεισών. Τό ψως, α:ϊψνης έλαττωθέν, 8'i.v παρηγεν 'ΥΙ άμυδ'pόν -:ι σκιό
φως, έν μέσ<ι> τοϋ οποίου αί 8ύο πειρά.στpιαι έξακολουθοϋσι τον περι
στροψιχ.όν χορόν, άνακινοϋσα:ι, έκ περιτροπης, τήv άλυσιν, ώσεi 1'ρο
χα:λοϋσαι τήν έχ.λογ·nν τοϋ μύστου. Έ�ν, 8'1' έλαχίστου σημΕίοu 
ά8'υνα:11,ίας, ό άσύνετος έτόλμα νά βεb·ηλώσ� τήν άγvότητα των μυ- 1 
στηρί.ων, ε!ς των Ν εωκόpων, οπισθεν του r.αί έ ν άγνοίqι του είσ8'ύσας, 
-rόν πατάσσει θαvασίμως. 'Άv ομως ό μύστης 8'ιαμείν�- άκίνητος καί 
έπιψυλαΥ.τtχ.ός .?ί; α.ν δ'ιέσπα 'Γ()ν έκ ρόδ'ων όίλυσιν, τότε ό Νεωχ.όpος 
άπέπψπε 8ια σ·rψ.είου τινός τας 8ύο νεάνι8'ας, οί 8'i. Μάγοι πρι;ήρ
Ί.. Οντο έν πομπ� και συνέχαιρον τιjι νέ(ι) όc�ελψιjι έπί τιjι ύπερανθρω,:;iν<�> 
b. , Ρ 

-
)..' 

' , λ" ' 1 '\ ' ' ' \ νριαμΌ(ι}, 't'(ι} προχ.α εσαντι [1,εν α Λα [Ι,'() ΚΛΟνισαντι την αρετην 
αύ,οϋ. 

•Άξιε ζ ηλωτά., τιjι λέγει ο' Ίεpοψά.ντης, ή Μαγεία συνίσταται έχ.
8ύο στοιχείων, της έπισ,·ήμη, χ.αί 

I 
της ίσχύος. Άνευ τ·Ϊ)ς έπιστήμης 

8'έν ύπά:ρχει ίσχύ; πλήρης· αvευ ίσχύος οίασ8'ήτινος, ού8είς άνέρχΗαι 
είς τόν έλάχιστον βαθμό� της έπιστήμης.Τό να γινώσκ� τις νά πάσχ'{) 
Υvα καταστ� άπαθής· τό γιvώσχ.ειν vά άποθά.ν�, \;να καταστ?, άθά:
ν.χτ;ς. το γιvώσχ.ειv έγκ._ρατεύεσθαι, \;να άξιωθ� τοϋ άπολαμbά.νειν : 
ίδού τα τρία πρωτα. ιι,υι;τήpια της νέας ζωης είς -ί\v σ' έμuήσα:μεν 
δ'ιά της 8'οχ.ιμασίιχς. Πας Μάγος χ.έκλητιχι νά γίν� ό ίεpεύς της 'Αλ"f'ι
θείιχς., 8'ηλ. ο έ'μπιστος των μυστηρίων τ·ης κ.αl ό κ.τήτωρ τωv 8'uνri.
μεώv τ"f)ς. 'Ολίγοι 011,ως πρα:γ11,ατοποιοuσι κα:θολrικ.ληρίαν αύτον τον 
ύψηλον προορισv,όv. Μάνθανε λοιπόν άδ'ιαλείπτως νά δ'εσπόζ�ς των 
α._ίσθήσεών σου, tνα: 81ατηpήσ�ς τ·ην έλευθερίιχν της ψυχ11ς σου: τοi;το 
εlνε ο πρόλογος των ίερων μοcς σπου8'ων. Ή έ'ιι,φυτος κ.αί κατ' έπο
πτείαν χ.ατανόησις τι;ιu Θεοϋ έ'στοcι ·ί) κορωνίς, α,ν γινώσκ�ς νά �ς 
άχ.άμα:τος έν τ� έγκαρτερήσει σου. Αί ύψηλιχί 8'1ri.•1oια:t άφικνοϋντιχι 

v,εταξύ ήμων 11-έχρι τ'i\ς προφητείας καί της -&εοvργίας, Ή πρώτη α�
των των δ'υvri.μεων άνεγείρει τό ;.αρελθόν, δ'ιεισ8'ύει είς τaύς λόγους τοu 

._ 
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παρόντος και &:ποκ.α:'λύπτει το μέ'λλον. Ή 8ευτέρχ 8ύναμις δ·,ψιοuργεί 
έ'ργα προσόμοια τοις του Θε:)υ,8ιοc της έπ' &πειρο-ι -προοδεuτικ.ης άνα:χα
'λύψεως των μυστ11ρίων της παγκοσμίου ζωης, Δύνασαι νά &νuψωθ�ς είς 
το &ξίωι.ι.α του προφήτου κ.αl του θεουργού, r�ιoc έ-πτόc έτων έργασία_ς, 
ι;ιωπ11λ ης κ.αί fJ-ΟΨ(}ροuς καθώς κ.αί διά βαθ[J,Ολογιχων έξετάσεων έφ' 
ο'λων τών κ.'λά8ων της γνώσεως, των είς τόν &νθpωπον -προσιτών. Έξ
ακολούθει το στά8ιον του μύστου ώς -:ό ·ί\ρχισες χ.αί ε'ίθε ή fl-εγάλ·Ι} 
�Ισις νά � σοι βο·ηθός ! .... 'Αλλά., ε'ίτε 8εχ.θ�ς νά ζ·hσι::ς μετα:ξύ ήμών 
έν ήδείq; κ.αί παντοτειν� άδε'λφοσϊιν'{), σ1tοu8άζων άεί-ποτε 1n έκπλ·η
ρων τά κ.α:θ-hχ.οντοι: αηνΙΧ θά σοι οcνχτεθωσιν, &ν ψα:ν�ς ΙΧζιος, ε'ίτε 
προτψ·hσrις νά έπανέ'λθΊJς είς ,ην πατρίδα σου rνα: διδάξr1ς έκε'ι είς 
τούς σufl.Πολίτα:ς σοu την Άλή-&ειαν χ.αί τήν Δικαιοσύνην, μέι-ι.ν11σο 
του ορκοu σοu. Κικί Ί:να μ·ηδέποτε έξα:λειφθfι της ιι,ν-ήμ·ης σοu, έλθέ νοc 
παρα:τ11ρήσ�ς,• πριν 1r, άνέλ( ΊJς είς τ·ην γ'l;ν, την μεταξύ ήμων έπιψu
λασσψέν11ν ποιν-ην τi�ς έπιορκ.ίας>). 

' 1) 

Ό Πλάτων, ώς εϊπομεν, έ'ζ11σε δεκα-rρί..:: έ'τ11 μεταξύ των Μάγων 
τi�ς Μέ ιι.φιδος καί τΎ\ς 'Ηλιουπόλεως. Πολλούς αίωνας προ του Π'λά
τωνος, ο Μωϋσi�ς έξεποcιδεύθ11 ώσαύτως-πα:ρά τοίς Μάγοις,πα:ραλα:bων 
έχ. των μυστικών των διδοcσκαλιων τάς θρ11σκεuτικ.άς, -πολιτικάς καί 
κ.οινωνικάς ίδέοcς, αΙ>rινες ησα:ν ή βάσις τΎ1ς νομοθεσίας των Έbρα:ίων 
ιι,ετα τήν έξ Αίγύπτοu έ'ξοδόν των. Πολ'λά των νόι-ι.ων καί των ίε�;ο
τελεστιών των Μάγων ιι,ετεbιbάσθ11σα:ν είς τό Θεοκροcτιχ.όν πολίτεψα 
του Μωϋσέως. 'Εν τούτοις, άπορίας &ξιον πως νόc μην ύπιχρχ'{Ι έν τιϊ> 
μωσαϊκ<ϊ> νόι-ι.φ το ύψ·Ι}λον δόγιι.α: της άθανασίας τi�ς ψuχης καί των 
ιι.ετόc θάνατον όψοιb�ν ή ποινών αύτi�ς. Αύτο το δόγμα έδιδάσκετο 
1tαρά των Μάγων σαφώς καί έλεuθέρως, ώς εν "':&)ν ίερωτέρων διδαγ
ΙLάτων τi�ς άνθρωπίν11ς ήθικγ\ς. Οί Αίγύπτιοι μεταδόντες τ·11ν δι8α-
• . -

σκοι)ία:ν, τοcς έ1tιστήμας καί τάς τέχνας των είς τη•ι 'Ελλάδα κ.αί 
τ·ήν Άσίαν Jέν έλ11σμόν-ησαν την κρίσιν των ψuχων. 'Ο f-1,Uθος του Μί
νωος, του Αίαχ.οϋ καί του Ρα�αμχνθuος, χ.ριτων των τεθνεώτων, 
εΙνε fJ,ΙΧγικi�ς 'ΠΎ)γΎJς· ο 'Γοcρηcρος και τά Ή'λύσια των ό:ρχαίων έθνών· 

( 1) Σ. Μ. Παραλείπομεν σ. χ. την cι.ναγpαψήν της τρομερiiς ταύτης'σχηνης.
του μucrταγωγικου δράματος. 
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εlν_ε έπίσης, ύπό διάφορα όνόι,ι.ατα, ά:ναλόγως των γλωσσών, oc α
μνήσεις τοϊ:ι Αίγυπτια)Ι.Οϋ '4μ1Jv,f}ί, δΥ)λ. τ,ου • {lδov η τόπου κατω
τέρου, έν <j> 8ιενηργείτο χ.ατιχ την θεολογίοcν των ΜυστΎJρίων, ή 8ιά
bασις των ψυχών οσαι έγχ.οcταλείποuσι τ•ήν γ'rιν \:να είσαχθωσνι' είς 
νέαν ϋπαρξιν. · 

Ή ι,ϊσοδ'ο, του πραιτωρίου του Άι,ι.ενθί εlχεν ώς ψύλακα θ·ηρίον όνο
ι,ι.αζόμεvον 'Όμr; η κύων του τυφωνος. ,,.Ητο τρίμορφον συγχ.�ίι,ι.ινο·ι έκ 
κροκο8είλου, ίπποποτάμου καί κυνός, έξ ου οί ΈλλΎJνες έ'χ.αμαν τον 
τρικέφαλον Κέρbερον.'Η ψυχ η έξελθοϋσα του σώματος ι,ι.ετέbαινεν έχ.εί, 
ΜηγοψένΎJ ύπό 8ύο 8αιμονίων, ών το gν έκα:λείτο Άλή{}ΙJια, τό 8' 
ετερον Δικαιοσύνη. Είσήγετο δέ πα:ριχ τρίτου δαιμονίου τ'rις Τμϊί� 
θυyατρός του 'Ηλίου ( τ'ίΊς ΠερσεψόνΎJς των 'Ελλήνων), οστις προ
ή8 ρευε δααστΎJρίου έχ. τριάχ.οντα δ'ύο δ'ικαστων, Οί δ'ικασταί οuτοι 
έ'φερον χ.εφαλιχς διαφόρων ζι�ων, ών εχ.αστος τύπος εi.κόνιζεν ά:ρετήν 
τινα η έλάττωι,ι.α, ών ησαν οί έξετασταί. 'Εν τ<ϊ> ι,ι.έσψ αύτων έ'χ.ειτο 
τρυτάνη έψ ης έτίθεντο α:ί καλαί καί καχ.α:ί πράξεις χ. ωριστιχ είκονι
ζόμεναι παριχ βαρών κατατεθειμένων παρrχ του θείου Θώθ, τοϋ πρώ
του νοv.οθέτου της Αίγύπτου. Ή ά:γα:θότ·ης του ύπερτάτου ΝΟντος, 
είκονιζομένου 8ια τοϋ Όσίριδοr;, έ8έχ. ετο τας χ.αθαpας ψυχ. άς έ ντός 
·σψαίροcς εύτυχίας •... ά:πέστελλε 8ε τάς ένόχους ψυχάς να έξαγνι
σθωσιν εiς έ τέpαν σψοϊίραν έξιλασμοϋ.

Ή iιlέα αϋτη ή τόσ<�> άπλΥΙ, βαθέως θρησχ.ευτική, έχ.πεψρασμένη 
δΊα σψbόλων 8ανείων έχ. τ'r,ς ορατ'rις φύσεως, ·ί)λλο:ώθη χ.ατόπιν παρ' 
.άμα.θων ύπομνηματιστων, ά:1νοούντων την χ.λείδ'α της Μαγείας καί 
παρασz όν-:ων οϋτως άψορμ ·ήν να πιστε υθ� οτι οί Αίγύπτιοι έλάτρε'JΟV 
τά ζωα. Ό f!,έγας 'R?μ ης-Θώθ προ.είδε την τοιαύτην 8ιαστροφήν, 
γρiψας αύτούς τούς προφητικούς λόγους : « 7Ω Α'ίγυπτος, έλεύσεται 
καιρός καθ' ον, ά:ντί της άγν'r,ς θρησχ.είας χ.αί της λογιχ.ης λατρείας, 
.έ'ξεις γελοίους μύθους, ά:πιστεύτους παρά των μεταγενεστέρων- 8έν Οά 
σοι άπομείνωσιν η λέξεις γεγλυμι,ι.έναι έ-;;ί του λίθου, ι,ι.νημεi'α βωbά 
και ά:νεξιχνία11τα της άρχαίας σου εύσεbείας !)) 

Οί υίοί των Μάγων .;.\ρχ.οντο των σπουδ'ων ά:πό τοϋ 15ου έτους 
- ' � ' ' 8' � ' ' · � � ' ., ' " " 'Η't'ΊJς ηΛικιιχς, η ε 'ΠΛ"flρης εκ.ποc,.οετ;σις οι·ηρκει ειχοσι χ.αι εν ετΊJ. 

περίοδος αϋτη περιελάι-ι.bοι:νεν ΙΧΠ<Χσιχς τό:ς έπιστήμας. Ή ·cρυσιχ.η και 

1εωγραφικ.ή ίστορία των φυτών ά:πετέλει τάς πρώτας γνώσεις. Ταύ
τ� συνεδ'έετο 'YJ ίχνογραψία· Είτα ½ρχοντι, τό: μαθηματικά, ·h φυ-
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σιχ.ή, ή χ'Υ)μεία, ή i.α ... ρική, ή χειρουργία, ή γλυπτική, ·η άρχ_ιτεκτο
νική, ή μουσικ·ή, ή μ'Υ)χανιχ.·ή. Μετά τάς γνώσεις ταύτας έφαρμοζο
μένας ;.αι είς τόν πραχ.τιχ.όν βίον, ή διδασκαλία μετέbcι.ινεν είς τήν 
γενικήν iστορίαν των λαων, των γλωσσών και των ξένων νcψ.οθεσιων. 
Ά νήρχ ετο τέλος είς τάς θρ11σκευτικάς έ πιστ·ήιι,cι.ς, διαιρουμένας είς 
λαϊχ.ήν άστρονοιι,ίαν και εi.ς ίεροcν, είς τ·ην ώροσχ.οπίαν, 't'"f)ν συμbολι
χ.ήν γραψΥ}ν, τ"Ι)ν φιλοσοφίαν τiις δικαιοσύν'Υ)ς :ιαί της βουλ·ήσεως, τιχς 
' λ , - - ' ' ' ' θ 

' 
"Ειεροτε εστιας των ναων, τ'Υ)ν προψ-ι1τειαν και 't''Υ)ν εουργιαν. -

καστον ετος έγίνοντο έξετάσεις. Οί uίoi των Μοcγων δεν ύπεbiλλοντο 
είς φυσικάς δ'οκψασίας, διότι α•;τή αϋτ'Υ) ή έκπαίδεuσις συνίστα τήν 
μύ·Ι)σίν των· 8ε8ψένοι προς το ίερατiϊον διχ.αιώf-',ατι οίκογενείας, τρε
φόμενοι έχ. των παραδόσεών των χ.αί ζωντες έν τ<Ί> f-'-έσ<ι> των ίερων 
πψπων, έμά.νθανον τ·r,ν εννοιαν και ιίσέδυον είς τό πνεϋμα αύτων 
ι:r.κόπως. Δεν ητο «.νάγκ'Υ) νά έπιbλ-r,θ?Ι είς αύτούς τό μυστικόν &)ς 
τρομερόν δ'όγμα· ή διάκρισις παρ' αύτοις άρετή ο'ικογενειο,χ·ή, δι Ύ\ν 
ένεκαυχωντο έκ μικρας ήλικίας: ητο ό στέφανος των γνώσεων αύτων 
καί ό έγγυ'Υ)τής του Ιj'εbασμοϋ των λαων. Ή τάξις των Μάγων', χ.αθό 
θεματοψύλαξ των ύψ·Ι)λοτέρων γνώσεων χ.αί ψροντίζουσα περί της 
&είπατε έπεχ.τάσεως αύτων έχοcραξε το όνομοc τ'Υ)ς έν τ?Ι ίστορί !:!' δι' 
ι:r.νεξιτ·ήλων χαρακτ·ήρων. Είνε ή μόνη άνθρωπίν-1) έταιρία ης τό: έργα 
των μνημείων 't'"Ι)ς f-',cί.ς άποκαλύπτουσιν άΥ.όμη χ.αί μας &ποδειχ.ν�:ιουσι 
τήν ϋπαρξιν τεχνών, πρr,αχθεισων μέχρι της άνωτιχτ·Ι)ς τελειότητος 
έν τ� άρχαιότητι, έν<Ί> ιι,ήτε αί ΊνδίG�ι, μ·ήτε ή ΣινιΥ.ή, μ·ήτε ή 'Ασ
συρία, f-',ήτε ή Περσία δεν εχουν ·,ά προbάλλωσί τι πρός σύγχ.ρισιν, 
ή δ'έ νεωτέρα: έ,;ι;ιι;τήμη ούδέν άλλο ·Αδuν-ήθη νά κ�τορθώσ� f-'-έχρι 
τοϋδε -'Α νά συλ� -τούς τάφους τ·ης. 

Ε'ίδοιι,εν οτι οσον άφορ� τον ξiνον, ό:φοϋ ύπερενίχ.α τάς φυσιχάς δο
χ.ψασίας της ύποψ·ηφιότητος, έλdψbχνεν άιι,έσως τόν τίτ),ον του ζη
λωτοiί. "Αν ·ί\θελε νά άνυψωθ?Ι ύψηλότιρα έν τrι ίεραρχίqc , ώφειλε νά 
ύποχρεωθ?Ι νά διαf-',είη1 έπί δ'ώδεχ.α ετ'Υ) {ν τ� σχολ?Ι των Μiγων, 
ύποbαλλόμενος είς αύστ·Ι)ράν δίοcιταν χ.cι.ι είς μόνωσιν. 'Εν οσψ προ
ώδευεν έν τ?Ι έπιστ·hf-'-� ·iιξιοϋτο του δευτέρου βοcθf-'.οϋ μετά του τί
τλου του Θεω(,)οiί, του τρίτου βαθμοi� f-',ετοc τοϋ τίτλοu Π(,)ακτικοiί, 
TQU τετiρτου βαθvου f-',ετά του τίτλου Φιλου6φου, του πέμπτου χ.λπ. 
μέχρι του ένiτου f-',ετά του τίτλου Μάγου Ροδουταυ(,)ίτον. Άλλ'· 
Ο τελευταίο� οvτος βοcθμός, άνταποχ.ρινόf-'.ενο$ προ� πλήρ•Ι) έκπαίδεuσιν• 
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8έν ητο προσιτός η εi., πνεύματα πεπροιχ.ισιι.ένοc �ι' έχ.τάχ.του μνήμης, 
8ιότι π�ριελάμbοcνε τάς ίερατικάς έπιστ·ίψας, &.ς ό θρησκευτικός νό
μος άπηγόρευε ρητως χοcί άπολύτως νi άνοcκοινοϋν έγγράφως η νά 
λοψbάνωσιν έ'γγραψον σημείωσιν πρόι; έ:ψάθησιν �ύτων. Ό τέλειος 
Μάγος ώφειλε να � ζωσα έγχυχλοπαι3εία, ής ολα τά κεφάλαια, ολα, 
τα αρθρα, έφα:ίνοντο ώς έν μι� σελί�ι κατα τ·nν πρώτην πρόσκλησιν 
τοv πνεύιι.ατός του. Ή 'Αστρολογία, θύρα των άποχ.ρύφων Κόσι,ι.ων, 
τ<ϊ> 8ιήνοιγε, αύτ·n και μόν11, χιΊ,ιοίJοcς ι,ι.υστ-t�ρtω'Ι, είς ΙΧ ώφειλε να: 
γινώσχ"{) νά: έφαρι,ι.όζ"{) έν Τ� °'t'·α χοcί άνεπισφαλως τήν μίοcν των 
έπτά χλει3ων τoij παγκοσμίου συμbολισιι.οϋ, τοv άποz.αλυφθέντος 
παρά τοv Έρμου,. Μόνοι οί Μάγοι τοϋ ένοcτου βαθι,ι.οiΊ έ8ιχαιοvντο 
ν:i 3ιοικοvν τό Κράτος χαί τα της �ικοcιοσύΨης. Ότε έξεθρονίσθ11σαν 
ϊιπό της στρατιωτιχης φυλ'iiς, ή 3εσποτεία των 3έν άπωλέσθ·η, 8lό-rι 
έ:ι. τοv βάθους των ίερων, έ'νθα έπανεχρύψθη οcϋτ·η, έ3έσποζε πάντοτε 
3ιοc τη; γοητείας των ύπερφυσικων τεχνων, οί 8ι βασιλείς τ-7)ς ροf'-
ι:pαίας 8έν έτόλμων ού8εμία.ν έπιχ.είρησιν πριν η ήθελον συι,ι.bουλευθ� 
τούς βασιλείς της Μαγικης έπιστ-iιι,ι.ης. Ή 3ιανοητική ίσχuς τούτων, 
άπερίσπατος πλέον των μερψνων της ένεργοvς πο "λιτικηι;, έι,ι.εγόθύ
νετο &:8ιαλείπτως καθόσον χοcθίστατο ΙΧπόκρυφος χ.α:ί, έ'τι ι,ι.αλλον 
περισυλλεγοι,ι.ένη έν τ·� γαληνιαί(!C θέq.: των χαιρων, ήττον 8έ ένδ'ια
ψερομένη είς τά:ς 3ιιχφευγούσας 3οξοι,ι.ανίχς τοϋ βίου, έπέb,χλλε ι,ι.α
;,.ρόθεν τούς χρησι,ι.ούς της είς τ·ιιν άι.αζονείαν τω·, κυρίων τοv χόσμου. 

'Α - , � , . ' , ι- , , �, παιτειτα:ι Υ.οπιωο ·ης κ.αι υποι,ι.ο•ιητικ·η πεpιεργια ο ια να σπουο ΙΧσ"{) 
τις καρποφόρως αύτιi τά: παροί8οξα έρείπια της άνωτάτης ταύτ'f)ς 
έπιστ-iιι,ι�ης τ'iiς βαυιλικηg τέχνης, ώς τήν άπεχiλουν καί χατοc τόν 
Μεσαίωvοc, χοc1 ητιι;, τ·nν σήμερον, 8έν εlν-ε 'ι\ άνάι,ι.ν-ησίς τις έξηυτε
λισι,ι.i.νη χ.αί χοcτιχ8εδ'ικασμένη ύπό τ'ιjς άγνοίας. Ποv εΙνε τα κρυψί
νοα, τα σιωπηλά, τοc fl-OVYip"Yi έχ.είνα πνεύματα, ιχηνα 3ιατ·ηροϋσιν 
, , , , 

θ 
, \' , , .... ~ , , , , , αχ.οι,ι.η, απανευ εν, παραοοσιν τι•ια οcυτ·ης τΊ1ς επιστηι-ι.·ης; ... υπαρ-

χουσι βεbαίως έξ αύτων- άλλά τα βιbλία των, είτι χειρόγραφιχ, είτε 
έντυπα, τα πλείστα άτ.ελ'ίi, εΙνε 3υσοcνάγνωστα. Κατανοεί τις οτι έ
γραψαν άχθόμενοι τή,ι 8ι3ασκ.α-Αίαν, ·ί�; τήν 3ιΙΧχ.οίνωσιν οί άρχαiοι 
Σοψοί 8έν έπέτρεπον 'rι 8ια τοv λόγου ι,ι.όνον. "Λλλως. τε αύτά τοc 
άι.λόχ.οτα έργα 8έν άπηυθύνοντ-ο είς τό κοινόν- ό σχ.οπός α,,'.Jτων άφεώροc 
ε;.ς τό άνοcχουφίζει� τήν μν-nμην τοϋ γ-ηράσ;,.οντος Δι8ασχ.άλου, 'ι\ τc

προφυλάττειν έκ. ψευ8c7Jν βημάτων ι,ι.αθ·ητήν τινοc άποπλοινηθiντοc ι,ι.α-
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κροcν των κανόνων, Τά τοιαυτα βιbλία:, έκλάv,ψεις (J,έν φωτός 8ιά 
't''Y)\I διδαγμέν11ν ψυχ.rιν οντα, λωι.αυγές 8έ 8ιά τόν ί,;χ_υρόν έρευ'ΙΥ)τγ,ν 
καl νύξ βωbη καl �νευ ορίων δ'ιοc τό πληθος, εiνε τά τελευταία τϊ;>ν 
χ.ρrισι-ι,ων. Ά λλοc που ι;ί ίερείr, η αί σιbύλλαι,οrτινες έγίνωσκον νά τοίς 
t\, Ι 1 ' rrι ' ' ' 'Ι'\ ,.. , ~ t\ \ οωσωσι ψωνrιν . . • • ι απεγειναν οι πχpαόa(,οι εκεινοι οογματιχ.οι 
είς οUς ή έπισ;.·•ήμη του σταυρού, του τριγώνου χ.αί του τετραγώνο'Ι.!.,

τpιπλγ\ς κλειδόι; των έπτά κινητών κύκλων συγΥ.εψένων έκάστου έξ 
22 γραμμάτων συν8ε8εμένων προς 22 άριθι-ι.ούς χ.iί 78 σύι-ι,bολα,·i\ρ
κει �να πpοσαγάγωιην ένώπιον του νεοyεννήτου τούς άγγέλους της 
ζωης, της ;ιαλγ\ς η κα:χ.γ\ς τύχ·ης καί του θανάτου! ... Αύτ·η ή έr:ι
,;τ-f�ι-ι-η χ.αί αύτη ή ίσχ.ύς, διπλοϋν στήριγι-ι.α: του &ποκρύφου ίερου τ'r,ς 
"Ισιδος, κατέρρευσαν ;ι.αθο'λοκλ·ηρίαν είς -:ούς χ.ατι:αλυσι-ι.ούς του άρ-

χαtου κόσμου! ι • •  

'Εταιρία τις κοσμοπολιτικη έγείρετοcι κ.οcί &ποcντi : cc 'Εγώ ε'ιμι ή 
κλrιρονόι-ι.ος των Μάγων- έγώ είv,ι δ ζων δεσμός, δ &θάνατος, δ άδιοc
λυτος, τω� άρχαίων παραδόσεων τ·ϊiς Άνατολγ\ς· έγώ είμι ή πrιγ-r, 
των ένεστωσων ;ιαί μελλουσϊ;>ν προόδων της Άνθρωπότητο, :Όvοv.ιχ-

Ι 

ζομαι 'Ελευftεροτεκτονία. » ·v

'Ά� έξετάσωμεν λοιπόν τήν άρχ.·11ν και την άξίαν αύτου του ξε
νοτρόπου τί't'λι,υ ;ιαl α,jτγ\ς της άλα:ζόνος ά.ξιώσεως. 

(" επετοcι συνέχεια περί Μαι;σωνίας) 
('Εκ της «'Ιστορίας της Μαγείας» του Ρ. Cl11·istian.) 

-----"1!1�81-CO .. f.l «!!_, ____ _

το ΑΟΡΑΤΟΝ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

Ή δ'ιi.λυσις των σωμάτων έvτό; των ύγρων, :α. ύyρα η ά:εριώJι1 
μίyματι;c πολύ κιχ λα και ώρχία είσί 8ιικπι8ύσεις ένδόι-ι.υχοι κσcl &ό -
ρατοι των ύλιr.ων σωμάτων. Βλέπει μέν τις το ά:ποτέλεσμα, cϊλλοc 
8έν δύναται να συλλάblJ τό ψοι.ινόf.ενο: έν τ� �ροcξει.

. ι_ 
Θέλει τις κοι.ί αλλας &οράτου� οιεισούσεις ουσιών ; 
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Ό ήλεκτρισμος ύπο τοcς 8ιαφόρους f.1-ορφάς του παρέχει ημιν τό 
μέσον τ'nς &:πο8'είξεως. Παράσχ_ωμcν παραδ'είγv-ατα . Διοc των σωμά
-:-ων, των χ.γωγωv σιύτης της ρευστης δυνχv.εως, της cί.οράτου καί έv 
τ� ούσίq; της dcγνώστου, 8'υνάι1.εθα νά είσαγiγωμεν, νχ 8'1απεράσω-
μεν, νά έπενέγκωv.εν 'ΓYJV 8'ιαπίό'υσιν οίουιΝτινος σι:ψατος κχν θελή-
σ� τις. Τά ·Αλατριχ.ά ρεύμ ocτoc συνεχή τε κοcί διαλεlποντα άποσυντι. 
θείσt τ·ήν ϋλην· έκε'ίνα f.1-έν έπανορθοuσι τιi στοιχεία της ϋλ1}ς - ή 
yαλbοcνοπλοιστία αγει έν λεπ-:οίς ιι-ορίοις (έπιbλοcbέσt )'.ατά 'i'Y)V 'ώρt
σμένην στιγμήν τοϋ καθιζ·ίψοcτος) τον χαλκόν, τον χρυσόν, τον αρ
γυρον έφ' ών αν πραγμάτων θελήσrι τις, ταϋτα δ'έ δ'ιά των δ'ιακε
�οιψένων ρευμάτων μεταφέρουσι τας ούσίας οπως είσl χ.αl εύρίσκονταt. 
Αί Χ,-rJV-tκαl άντιδράσεt�, αί έκ των μεταbολι';,ν του χρώματος παρα
γόμεναι, ΙΧΠΟό'ειχνύουσιν zνεζαιρετως καί έπtστ1}μοναως 'i'f)V ά6ριχτο1ι 
πορείιχν ;ι.αί '!'YJV έπίσης άόρχτον διαπί8'uσ1ν των σωv,άτων. 

Όρί,;ωμεν τά πρiγvατα άκριbέστερον. Ό θειϊκός σί8'·ηρος, έν dΊα
λύσΕ.t έντος του ϋδ'α-:-ος, εlνε άόρατος. Τό πρωσσικον κάλι έχει χροιάν 
έλαφρως κιτρίν-rJν. "Αν θέσωμεν τό εν έ'νοcντι τοϋ έτερου, παράγεται 
ώρα'ίος κυανο,;ς χρωμα-:-ισμό;. "Αν π, χ.. θέσι.ψεν πρωσσικ.όν χάλι έν
τ6ς δ'έρμοcτος ορνιΟος πολλάκ.tς άναδεδ'1πλωι1_ένου Υ • .αί έφα:ρμόσωμεν 
έξωτερικως δ'ύο ήλεκτρικ.ούς άγωγούς (ήλεκτρό8ους) έμbεbοψμένους 
έvτός της έτέρα:ς ούσίας, θοc παραηJρήσωv,εν είς το έσωτερικόν fΙ-έρος 
του δ'έρματο, τόν δ'ιά της παpψbzσεω; του ρεύματος λα:μπρόν κ.υα
νοuν χρωv.ατισv.όν. Τοϋτο άποδ'εικνύει άνοψ.φισb·ητ'Υ)τως 't'"/)V ΟΊΙΧΠί-" 
8υσ1ν. 

Αύτός ο παρ' έμοϋ Υ.α:θορισθείς πειραματισμός έχρ·rισiμ:.υσέ μοι ώς 
βάσις είς τό ία-.ριΥ.ον κ.αl θzρχπευτικόν σ6στημά fl-Oυ (1' electrolyse 

medicamenteuse ), 8'1 ' ου έπιτε"λε'ίται Ύ) με-:-ΙΧbίbι:χσις cί.π'εύθείας χαί 
ά11,έσως διοc του ήλεχτρισμοϋ, ανευ άπορροφήσεω; δΊά ':"OU στόματος 
ού8'έ 8'1' ένέσεως, δ'ιαφόρων φαρμαΥ.ευταων ούσιων, οcναλόγως των 
οcσθενειων "ΙJ των άσθενων. 

ΔυνάfΙ,εθα έ'τι ν' οcπο8'εiξωμεν έπίσης σχφω; τήν Jιαπίδ'υσιν τ'i'ις 
ϋλης κ.αί τ-r�ν άόρ.χτον :χύτης πορεlαν.-ΈμfΙ.ένω είς αύτάς τάς λέξει; 
χαL τά:ς έπαναλαμbάνω, Jιότι αύταi είνε οι:ί δ'ύο μεγάλαι .i:ντιρρ-fισεις 
τοϋ �λισμοϋ κ.ατά του πνε_υματισιι,οu. -Ό πειραματισμός συνίστατ«ι 



554 

εiι; τό νά λά.bωf-1,ΕV ύχλινό-1 τt &οχείον πλϊψες ϋ&ατος, να θέσωf-1,ΕV &ε 
είς f-1,ίοcν 6'κροcν αύτοv σψαιρl&ιόν τι ύ8'ραρyύροu και τον θετιΥ.Ο'Ι άyω
yον ·Αλεκτρικοv τινος ρεύf1.ΙΧ't'Ος 0 ε'ίτα να θi.σωμεν είι; -ιό άντίθετον έκ. 
&ιαμέτροu μέρος ( οσ<�> μα:κραν κα.ν θελ ήσ·() τιι; ), τον άρνητικόν άγω yόν. 
Ούτοι;, έvνοείται, ού,�έν ϊχ•ιος ύδ'ραρyύροu περιέχει. Διοχετεύψεν τό 
ήλεκτριχ.όν ρεvι-1,α· 'ίνχ &έ ή έξα:χ.ρίbωσις τοϋ πειρα:ματισμοu καταστ� 
οριστικωτέρα:, κλίνομεν το άyyειον είς τρόπον &στε ο ύ8ρΙΧρyuρος να 
παρεμπο&ίζητιχι είι; τ·ην πορείαν του &ια της ένερyείας τ'ίiι; βιχpύτη
τοι; κιχί να τεlν� να έπαναπlπη� είς το ιι,έρος οθεν άπέρχ. εται. Λοι
πόν, κ.αlτοι καλώς έπιτηροϋμεν τό ψχινόf-1.ενον, &έν &υνιiμεθα &ια τηι; 
bρΙΧσεωι; yα έπιbεbαιώσωμεν την παρα:yωyήν του· b ύ&ράρyυρος &ιο
χετεύεται· &ιεχωρίσθη &ρα είι; άπειροστα f1,έρη,8ιηλθε τοϋ ϋδ'ατος και 
' ' θ ' ' ' ' 'Ί " ' 'λ ·1• αψιχ ·η εtς τον αρν-ητιχ.ον πο ,ον, ον επιχνεχ.οc uψε, 

Έπιbεbαιούv.εθα περί ιχύτης της πορείας, αύτης της (1,εταbοcσεως 
;ι,αί έχ. του σχ.·ηματι,:;μοu καθιζrψ.ατός τινος γοι'λακ.τοχ.ρόου,χ.αλοuιι.έ
νοu caillebote, χ.ιχροcχ.η�ριστιχ.οu του χλωριούχου ύδ'ραργύροu &ια τ-ϊiς 
ά-ιτιθέσεως τοv άρνητιχ.οϋ άγωγοv οcπέναντι καλίου τινόι; οίοu&ήποτε, 
8ιαλε),υιι.ένου κα.ί ιχχρους. 

Αύτα τα έν�ι(",ζφέρον-;α ιχποτελέσf-1,Gζ't'ΟC πα.ρ+ιγαγον έσχάτωι; μεγάλrιν 
έντύπωσιν παρa: τοις σοψοίς σωμιχτείcις. Ή Άγ.αδ'-ίψειιχ οθεν των Έπι
στ·ηf-1.ών, fl,ετά τι•ια &ιιχχ.οίνωσιν των 24 9bρlου 1890 χ.ιχί 19 Ίιχνουο:::
ρίου 1891, δ'ιώρισε, προς με λέ την οcvτων, έπιτροπήν σ:.ινισταf1,έν11ν έ 

χ. · 

των χ. χ.. Βερθελώ, του δ'όκτωρος ΣC",ζρχώ κ.οcί τ'JV βαρώνου Λαρρευ. 

Μήπως λοιπόν ύπάρχ.·{Ι σχέσιι; τις στενη μετοcξu του ή'λεκτρισf-1,ΟU, 
κιχί τοϋ περιστοιχίζοντός f.Ι,ας ψιχινομένου; Μή τοι οί ψυσι�οί 8έν ,χνη-
γαγ:•ν ολα; τας 8υνΙΧμεις της φύσεως είς fJ,ίαν χ.ιχί μόν11ν : τ-r,ν χ.ίνη-
σιν; ... ΙΊνώσχ.011.εν_ οτι αvτη χ.αθίστιχται ί.ν τ(",ζίς άνθρωπίν(",ζις χ.ερ-
σί, χ.αί κιχτά βούλ·ησιν: φω,, θερμότ·ηι;, ·Α'λεχ.τρισμόι; , ηχοι;, κ.αl 
τοcνάπαλιν. Αί δονήσεις οcύτων των δ'υνάμεων &ια:φέρουσι χαrα 't''Y)V 
-:-α:χ.ύτητα έν τιχίς έκ8·ΙJ'λώσεσιν ιχύτων· ιχί ιΗ διιχχ.ωρlσεις των 11-ορίω•ι 
καθίστα.ντα:ι έπl fl,α'λ'λον κ.αί μαλ"λον [.Ι,είζονες, ιχναλόγως των χ.ψιiν-
σεων α�τινες ό-:νηπροσωπεύοuσιν α.ύτας τιχς κιν-ήσεις. Αύτα Ί,οιπον τα 
φαινόμενιχ των f-',ετοcψορων (apports), 6:τινιχ βεbαιοϋσιν οί πνευ11.α.τι-

ι 
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σται, &τινα 8ιαταράσσοuσι το λογικόν, εΙνε παρα8εκτα παρά. των, 
Jοψών �ίοι : Κρούξ, Ζι�ιέ, Richet . .

Διατί να μή άπο8ώσωιι,εν αύτό -�ό ψ:κ:ινόμενον είς άποτέ'λεσιι.α άπο
πuκνώσεως, ύπεριι,έτρων 8�αχωρίσεων των μορίων, παρ�κολουθοψέ
νων ύπό ολοσχερών άνασυστάσεων, όψειλοιι.ένων εί.ς γιγαντι�8·11 ·ήλεκ
τρικά ρεύματα, 8ιασχίζοντα τα 8ιαστiψατα; 

Αί συμπάθεια�, αί οcντιπά.θειαί μας εΙνε, ισως, αύτ'ίiς της τάξεως. 
Τίς έξ -iψ.ων γινώσχ.ει τα ρευστα καί τάς έπηρείας των ; Αί πρώ

τίσται αί.τίαι θά ώσιν ά�ίποτε όίγνωστοι, -� δ '  έξήγησίς τω'Ι, έΗεί
ψει βάσεως, θοc � έλα.ττωματική. Άψου οιι,ως έπιστψ.ονικ.ώς άπο-
8εικνύεται το &6ρατον της υλης, 8έν έ1-ιτρέπετα.1 πλέον ή αρνησις 
πράγματός τινος άοράτου έπί τ<j) μόν<�-> λόγ<�->, οτι αύτό το πραγιι,ατυγ
χ.άνει άόρατον.Είς τούς ύλιστάς ά.πόκειται νοc-προ�άλωσιν έτέρας άπο
�είξεις fΙ,ίiλλον λογικ.άς,fΙ,ίiλλον θετικάς ! �Ισως εϋρωσι τοιαύτας·άλλ' έν 
ΙΧπάσαις ταίς περιπτώσεσιν ή• πνευμα't"ολογία κέκτηται τήν νέαν ταύ

-:-ην βάσιν τ1)ν lτι fl,α),λον στερΈάν προς έπιστήριξιν της πίστεώς της: 
την μα.θ·ΙJμα.τι)tην άnό()ει;ιν της; unά.p;εως; τοu άορiτοu: 

(Έχ "Ι'ων παρισινών «Lumiere»,«Έπιθεωp,iσεωι: τωr yrυχο.1ηιχω�· σπου
δωr»,· χτλ. τοίί f-',ηνο, 'Ιουλίου έ. ε.). 

4η ΙΙΡΑΚΤΙΚΗ ΣϊΜΒΟΥΛΗ 

l{ατα τnς οvdκοιλιότnτος. 

Άν ή έ'ξωσις των ύλων των μ·� χρησιμοπΌιηθεισών είς τάς αναγ
κ.ας του όργοι.νισιι.ου γίνηται πο), ύ τοι.χ. έως ύπάρχ. ει 8ιάρροιcι: οcν ιΗ 
λίαν βρα8έως, ύπάρχει δυσκοιλιότης. 

Ή 8υσκοιλιότης λοιπόν συνίσταται είς δυσκολίαν κατά το fΙ,ίiλλον 
"n ήττον μεγάλην περί τrιν κένωσιν. Προέρχεται έκ 8ιοιψόρων οcί.τίων 
ών τά πρώτιστα εΙνε : r�ιατάροιξις της χολικης έκκρίσεως, έλάττω
σις η άλλοίωσις της έκ.κρlσεως 'των βλεννω8ων έντοσθίων, άτονία του 
πε πτικ.ου σω λ ηνος. 

Ή 8υσκοιλιό·της, ητις συνήθως εiνε σύμπτωιι,οι, δηλ. ,άπο\·έλε�μα 
f \\, ' , \\ , ,, ' , ' ξ ' \ t ' , οιασοητι�ος α:ιτιας, ουνατον, σ.ν επψεηΊ, να: προ εν-11σ"{Ι και αυτ·η πο-

' 
i 
\ 
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νους της κ.εφαλης η τοϋ στοv.άχου, άϋ1tνίαν, ,j1tοχονδρία•1 κ.αί 8ιοcφό- / 
ρους καχ. εξίας. 

Ή δυσκοιλιότ-rις ύ1tοχωρϊi γενιχω� λία_ν ταχέως ύ1tό τ·nν έπενέρ·· 
γειοcν τοϋ f.Ι·°'ΎΨΙJτισι.ι.οϋ. 

�Αν τό σ.:ψ.πτωι.ι.οc, τυγχ.rf..ν-ι;ι σοbαρόν, σuνδυά�ομεν &ποc•ιτοc Ιψ.οϋ τά: 
φ Ι , �\ • \\t ι-.. Ι 1 t1 Ι � ι • ' � επομενοc f.Ι·ει;α.· α,ν ο ελα.ψρον, τοτε 1;ν μονον οuνα.τα.ι να. ε,:αpΥ.εσ�. 

"'Αν,&ρώπινος μαγνητισμός.-Έπιθέτειν έπί μοcκρόν χ.αl έψ' άπά
σ'Υ)ς της κ.οιλιοcκγjς χ.ώρας τά:ς χείρας ύγράς, είτα, ένα.λλοcξ, τούς 
δαχ.τύλοuς καί ένεργεϊν έντριbά:ς σuρτας χ.οcί περιστροφιχ.άς ανω
θεν των ένδψάτων. Καλόν έπίσης τό έ νεργείν τοιαύτας χ.οcί έπl τη; 
όσφυαχ.ης χ.ώρας πρός 8ιέγερσ.ιν τών νεύρων, &τινα έκ τοϋ νοτιαίοu 
μυελοϋ άρχ.ό[.Ι,ενα κατευθύνοντοcι προς τα έντόσθιοc. "Αν ή δuσχοιλιό
της πρcέρχ.ητοcι έκ της άνεπα:ρκείοcς της χολικης έχ.χρίσεως, εινοcι οcνα
πόφευχ.τον 't"O 8ιεγείρειΙΙ '.() 'Υ)'ΠΙΧp. 

ΚοcτοcλΎΙγομεν την έπίσ,.εψιν (-ί\τις δέον νrχ. 8ιοcρκέσ:� έπί 40 f.Ι·έχρι 
50 λεπτά:) v'ιά: p&sses a grands courants 1). 

Αiιτομαγνητισμός.-Νά: έ.νεργ'{) ο πάσχων έψ' έα.uτοϋ έντριbάς δίς 
"Α τρίς της ήμέρ�ς ι.ι·έ τάς δύο χείρας εϊτε έπί του δέρ[.Ι,ατος, ειτε 
ανωθεν τοϋ ύποκαμίσοu έπί τε της όσψύος ·,...οcί τ'i\ς κοιλιοcκης χιι)ρας. 

Μαγνητισμός δια τού μεταλλικού μαγνήτου.-Έπιθέτειν 2, 3 "Α 
4 ( άναλόγως της όξύτ-rιτος της νόσοu "Α της εύοcισθησίοcς τοϋ πrf..
σχ οντος) έλάσμοcτα ι.ι-α.γνητιψένα, μέ τον πόλον + δεξιq:, αλλοτε έπί 
της πεπτιχης χ.ώρας χ.α:l αλλοτε έπί της όσφuακ.ης, 

Βοηθητικά μέσα. -1 ον Τό αύτοϋποbολητικόν μέσον οπερ σuνΎΙθως 
, ι , \ , , rι r � '"\ , , 'C° , επι-.υγχανει οcυτο χ.αι μονον, οτε η οuσκοιΛtοτης προερχ.εται ει, οc-.ο-
νίοcς -.οϋ πεπτικοϋ σωληνος, σuνιστάμενον δέ είς το κανονίζειν διrχ 

. της συνηθείgι:ς τ·nν έντοσθιαχ.ήν λειτουργίοc�, ι.ι.εταιbοcίνειν δηλ cr.παξ 
,. \\, - r , , \ ' \ _ιt \ ' '(\ ' \\ � 1) οις ,τ·nς ημεροcς χα.τοc την οcυ-.η·ν ωραν προς αφοσευσιν και, σια_ 
προσποcθειων, προκαλείν τά:ς συσ-.ο}ά:ς του όργάνου. 2°•Ποτα [.Ι,ΙΧγνη
τισμένα· εν ποτ·hριον ϋ�ατος τ·nν πρωία.ν νηστις iπενεργει άρχ.ούντωζ. 

Μαγνητίζειν έπίσ·ης τα κ),ύσv.οcτοc καί χ.αταπλάσv.α-.οc, α.ν χρεια-
σθωσι τοιαϋτα. ( Έκ της παρισινης «'Εψημερ{δοι: του Μαy�·ητισμο'v» ). 

i) Σ. Μ. Εlς προσεχές cpυλλσ.οιοv θα πραγματεuθωμεν τον τρόπον του μα
γνητίζειν, έπεξηγοuντες τοδς διαψόροu; αύτοϋ χειρισμούς. l
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ΤΑΦR ΦΑΚRΡΩΝ ΥΠ� ΤΠΝ rRN 
ΕΙΙΙ ΙΙΟ.Δ.ΔΟΥΣ �ΗΝ ΑΣ 

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΑΥΤΩΝ κΑr ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

(Συνέχεια, ί'δε ψυλλάο. 9). 

ι<'Ωνομοίζετο Ζοίμ-ιιχ Δοίς. Ώσαύτω; Σκuι-ι,χιροu8ροίξα και Ναρbα� 
8ίσχα Μαχα�έρ. 

«'Γαϋτα μεν σuνέbησαν ώς τά έκθέτω, 8ιότι ·rιμην μάρτυς αύτό
πτης· τά 8i χ.ατωτέρω άψηγοϋμαι ο-πως τά -)\κοuσα. 

«'Γόν ϊ8ιον σα8ού προσεκοί'λεσε καί ο 'Ραζάχ Σωσιέτ Σίγγ εi.ς 'Ρα
μαγγάρ οποu έξετελεσε σαμα8ί εξ μηνών. Μετά ταϋτα τόν προσεχ.οί
λεσεν ο Μαχαζάχ_ 'Ρ-χνζήτ Σίγγ είς 'Αμριτσάρ ενθα έξετέ'λεσεν έ'τεpον 
έζάμ11νον σαμα8ί· μετέb·η ε"ίτα παρα τ4> 'Ραζά Δuάν Σίγγ είς Λα
χόραν καί έκεΊ έξετέ'λεσε το σαμα8ί έν τ4> κήπιr αύτοϋ. Καί ο 'Ρα
ζα Σαχιb ώσαύτως τ4> ε8ωχ.ε 8ωρα πολλά. Οϋτω Jε ο σα8ού ούτος 
έπαν'i)'λθεν εi.ς τήν γενέθ'λιον γην, τό Δεχ.άν, μετα πολλών �ώρων 
χαί τψών. 

«(Βέης Σιάνδας Σίγγ, χαθηγητης του Άσιαι-ικου Γυμrασ{οv Λα.χόpης 
τ� 4 'Ιουνίου ½ 88 7) ». 

Άρχ.οϋσι πρ�ς τό παρόν ταϋτοc. Προbωμεν η�η είς τήν 

ΕΞ.ΗΓΗΣΙΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΌΜΕΝΟΥ 

ι< Νομίζω έ ν8ιαψέρον Jια τούς άναγνώστας μου να τοίς γνωρlσ<.ι> 
πως διατίθεται τό πνεϋμα φαχ.ήροv τινός χ.ατα τ·rιν νάρκωσίν του :Α 
το του άνθρώποu, τοϋ περιεΡ.χοι-ι.ένοu εi.ς πλήρ ·η ληθοcpγlα:ν και· το"tς 
8ώσω έξηγήσεις τι-ιάς : 

ι<Αί έν τ'!) καταστάσει ταί.ιηJ αίσθήσεις τοϋ πνεύμοcτος 8ιά.κεινται 
εύαpέστως· ή ά8ράνεια τ'i)ς 8ιανοlας τυγχοίνει έντε),ης σχε8όν· το ε� 
είναι τοϋ περιπνεύματος είς τό ΙΧπόγειον, καθότι άπεσπαο;μένον άπό 
τοu σώματος, πρός ο σvν8έεται 8ιά της κvριωτέρας άρτηρίας, 81αιι.έ
νει έ ντός της χ ώρας "t'Οϋ κuανοει8aϋς, ψωσψοριΜϋ καί άνοcκοι;ινιστικοϋ 
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ρευι;του, του προμηθεύοντος είς 't"()ν γ'r;ν τούς ά•ιαγκαίους ζωϊκούς zυ
ιι-ούς πρός &ιατήρησ1ν της ύλιχ.'7�ς ζω'7�ς. Τό περίπνεψα άπορροφων 
tλα τα μόρια, τα πρός δΊα.τήρ11σιν του έγκαταλελεψμένου σι:ψατος 
άναπόφευχ.τα τά &ιοχετεvει πρός αύτό &ιά τ'r,ς μεγiλης άρτηρίας 
,άφ' ής αίωρεΊ-.αι. 

<c u Αλλως το σ&'ψα, χ.αθό στεροv!Ι-ενον πάσ·ης τροφ'nς, θά έ'παυε του 
λει τουργεΊ·ι, χ.αί iπει&·η μετά της παύσεως τ'r,ς λειτουργίας παύει Κ.ΙΧί 
--h ζω·ή, θά ·ί\ρχιζεν ή άποσύνθεσις: έν τ� νυν ομως περιστάσει, ΤΙΚ ορ
γανα, έναντίον ολων των φαινοιι.ένω'Ι του θα:νiτου, έξαχ.ολουθουν έκ
πλ·ηρουντα τάς χναποφεύχ.τους λειτουργίας προς &ιατήρησιν της συγ
,J(,ρατ·ήι;ιως του σώι-ι.ατος προς τ-r�ν ψυχήν και �να &ιευχ.ολύνηται ή 
-τελευταία νά: έπα•ιεισέλθ·� έν άνάγκ\1 είς το γ·ήϊνον περικοcλψμοc της
-πρός &ρασιν καί λειτουργίαν οπως πρότερον.

cc Έν τούτοις ή κατάστα:σις α::Ίτ-η του εδ είναι, της τελεία:ς μα:
χαριότητος του περιπνεύματος ύφίστι;,:ται τότε μόνον οτε άποσπ&ται
του σώι-ι.α τος έξ όλοχ.λ ή ρου σχ ε(�όν. Έν ταiς περιπ rώσεσι της λ ·()
f1αργίας, οτε τά οργανα άποναρκουνται, τό &έ περίπνευμα &έν έγχ.α
-τ-α:λείπει τό περικάλυμμά του, το πνευι-ι.α βλiπει και άκούει ο,τι συμ
·bαίνει, Ο\ίcrfJοcνεται &· aλας τάς άγωνίας της θέσεώς του και όδυνα-•
--ται JJ , • _ • _ • 

ΊδΌύ καί. έτέρα σχετική προς τό φαινόμενον διαχ.οίνωσις έτερου 
-πνεύματος' (τοϋ Πινεχ.α, ύποcρξαντος έπί Μωϋσέως χ.αί χ.ατόπιν μετεν
•σαρχ.ωθέντος έ ν τi;J τοϋ Τιbερlου ), άφ·()γοψένου την ίστορίαν του κατ'
έπιτα:γ·ην του πνεύι.ιατος του Ρόσεσηρ τοϋ ποcλαι Φαραώ έπί Μωϋ
-σέως, 3,ά τ'nς ιι-εσαζούσ·ης νεάνι8ος W.

cιΤό 1-'·iσον λοιπόν του ν' άποψύγω τόν θοcνατον εύρέθ-r,. �Ηρκει 
,δηλ ν' άποναρκ&)σω &παντα τόν όργανισv.όν μου και νά &ια:τ·()ρήσω 
έν αύτi;J τ·ην ζωϊκ·ην ωθ·()σtν. ΗΕπρεπε 8έ οϋτω πως νά ταχτοποιήσω 
τό πραγμα ωστε ούδείς νά μ' έγγίσΊJ καί συνεπως θά έ'ζων αίωνίως· 
τό ζωϊκόν ρεϋμα "n ή ζωϊχ,ή πνrιη aύδέποτε θά έξ·()ντλεϊτο έντός 't'OU 
άποχεχ.οψ.ισι-ι.έ νου σ�.:ψατός 11-ou. 

ιc Προητοίμασα τα δέονηχ· άπέλυσrχ τούς άνθρώπους 11-ου, &ιατοc
.ξας αύτοις νά μή έπιχ.ειρήσωσι vά είσέλθωσιν είς τό σπ·ήλα:ιον- ιχπε
ναντίας ν' άποχρύψωσιν OG<J> -rό tvνατόν τ'fιν εισο&ον, &ιότtι οστισ&·ή-

"θ λ ' 'λθ θ' ι/ ' \ ' ..,. Ι � Ι ι, 1to-rε η ε εν εισε ει α ευρισχεν εν-rος αυτου -rρομερους uαψονα:ς οι-
-τ-ινες θά χατέστρεφον τόν το λμ·η-.ίαν κα:ί θά έπέφερον ε'ίς τε τήν πό •

Ί 
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λιν .χαί τήν χώραν τρομεράς καταστροψάς. Έτοlχ.ισα είτα έσωτιρικ.ως 
,ι;ήν εξοδον. Κ?ιτόπιν συνήθροισα έ.ν τ<ϊ°) δωμα.τl(ι) έν <jJ έ'κειτο ο σαρ
κοφάγος ( τ·7Jς λατρευτ'{)ς Σμαράγδας) παν ο, τι ϊίχ ον πο λv-:-ιμον ,άπλώ
σας πο-:ρ' αύτόν ενα τάπητα. Αί προπαρ,cσκ.εuαί αύται διήριι.εσαν 
τρείς ήιι,έρας, χ.αf.ι' ιχς ού,Η στα.γων ϋδατος διέχ.οψε τ•ήν αύστηρσ.:ν 
νηστείαν ιι-ου. Ή στιγμή τοϋ lργου έπέστ·η· έπλύθην.ένεδ'ύθην φόρεμα 
καινοuργές, είτα. έγονuπέτησα παρά: τον σαρκοφοcγον· έθεάθην διά: τε-

1 
λεuταίαν ψορά:ν τήν άσύγκριτpν ιι,ομίαν, ήc;πιf.σθ·ην τά χ. είλ·η κ.αί τό 
εύωδιάζον fΙ,έτωπόν της κα.ί έδιπλοκ.ά.θησα. Διά μικρών έπ;πι.uμά-:-ων 
έχ. κηρου έ;ι.λεισα τά ώτα χαί άναστρέψ(;(ς τήν γλώσσαν είς τρόπον 
ωστε νά χλείσ·{Ι τήν όπ•ήν του ρινικοϋ όχετοϋ σuνεκέντρωσα έν έιι.αu
τ<ϊ> τ·ήν διάνοιάy fl,OU ιι-έ τούς όφθαλμοuς ήμικλείστοuς. 

« Μετ' ού πολύ βοψείοc νιf.ρκωσις χατέλαbεν &παντα τά μέλη μου, 
Όί τοίχοι χαί τα: έ'πλιπλα έκινουντο χ:α:ί έστρέψοντο πέριξ μου· τό 
σώμά μου έ.ψαίνιτο ταλαντεuόμενον έν τ<ϊ> διαστήματι, είτα τό πιiν 
.κ.οcτέστη συγκεχ υμένον είς τούς όι�θαλμοvς μου· νύξ άδιαπέρα:στος ιι,έ
περιεκ.vχ.λωσε· άπώλεσα. πάσαν έ.μαuτου σuναίσθησιν: έκοψ.ι:ψην 
ϋ�νον ον οί ζώντες (α.ν ιι.' εbλεπον) θά έξελάμbανον οcίι�νιον. 

« 'Επί πόσον d'ιάστηιι,α χαιρου διήρχεσεν ή κατάστασις αϋη:; 
Άγνοω· άλλ' α'ίσθημα ρεvμοcτος ψυχροϋ χαί ύγρου άέρος μ' έκοcμι νά. 
σuνiλθω. Δέν ήδuνάμην νά έννοήσω τί σuνέbοcινε · όξύς πόνος ιι-έ διε
πέρα.1 ο λαιμός συ·ιεσφίγγετο, &παν τό σώιι,ά μου σuνεστρέψετο κ.οcί 
έψαίνετο ώσεί συν τριbόμενον είς χ.σμv-ιχτια · χ είμαρος πυρός έ'πιπτεν 
έπ' iιι.ου, άγνοώ πόθεν, κ.αί μέ κατέκοcιε · τοιαύτ,� τις ητο ή όδύ·π1 
ωστε άπώλεσα ίχ. νέου τάς οcίσθ+1 11εις· άλλά διεσκεδάσθ·η πάλιν άμέ
σως ·ί� παροcζάλη αϋτη καί είδον τότε οτι αίωρούμην είς τον άέρα ("), 
περιbr.bληιι,ένος ενδuv.α λεuκόφ�ιον κοιί κuματούμενον· λά.ιι.ψις τις 
άιι.υδρά: καί ύπέρuθρος έφώηζε τά: πέριξ άντικείμενα. Εϊιρισκόιι.·ην 
έν τ<ϊ> σπηλαί(ι) ιι,οu, ίκ.εί εύρίσκετο ο θησαυρός μοv, ο σαρχ.οψάγος 
χ.οιί τά λοιπιi πολύτψ.α πριχγιι.ατοc· ού�είς άφ'{}ρεσi τι χ.ατά τον 
ϋπνον μου .... Άλλα: πόθεν προήρχcτο ή δευτt 1Jα οιϋτη iιι. μέλα-

' ζ 
, 3' , ' . ' \\ ' � ' β 

, νος χα& αρωμενοu ερματος ιι-οιι,ια:, ·ης 0' ως χοροαι ζηροι ρzχιο-

( 1) Σ.Μ.'Ο Πινεχ.ά 1>ηλ. ά.ψου α.ύτοϋπνωττίσθ·η κατά τον τFόπον των ψα.χη
ρων χα! ά.ψυπνίσθ·η είτα οηχθε!ς . ύπο tfψεως. ά.πέθα.νεν έν τμει πράγμα.τι· ώς 
·πνευμα. δε πλέον πQ:.ρdτηρείτά έψεξης ά.νάγρα.ψόμενα., το σωμά του οηλα.οή κλπ.
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-ιες έστιχuροϋντο έπί τοϋ στ·ήθοΙJς ! .... Ά νεσχ.lρτ·11σα: α:'ίψνΎ}ς: έγνώ- .,,ι 
ριζc,ν ιχύτά τά χοcριχκτΎ}ριστιχά, ιχύτην τ·ήν μέλιχιναν χαί πu>ι.ΨΙJV 
χόμγιν, αύτό τό φuλα>ι.τcν το έχ χρuσης rχλύσεως χ.ρψάf1,ΕVΟV χαί πε-
ρικ'λε:ον την χαρδίιχ'Ι της Σμαροίγ3ας: �Ητο ο έγω χιχί ο οχ,ι-έγώ (")· 
κ.οcτέστ-ι1ν λίαν 3uσειδ'ής- εl3ον είς τόν τράχ·()λόν μου όπ·rιν μελοcινοcν, 
οίονεί πλΎ}γήν, iπι 3έ τϊ::,ν γονάτων fl,OU όcνεπαύετο οφις σuσπειρωι1,έ-

νος ούτινος οί φωσφορώ3εις όφθαλ11.οί έ'λοc11.πον έν τ� σχοτίq: . 
« Διεσκ.επτόμΎΙν τά της ό:λλοκ.ότοu .θέσεώς fl,ou· δ'έ,, ήδuνάfl,ΎJV νά 

iννο·ήσω τίποτε·ό:νψψνΎΙσχόμΎΙν οη είχον ό:ποναρκ.ωθη οπως άποφύγω 
τόν θάνοcτον: άλλά πως διελύθΎΙ ή >ι.ατάστοcσις αϋτη;' 'Αφοϋ τέλος ·ίiιι-ΎΙν 
εξuπνος ήθέλ ησα νά κ.οcταpρίψω τόν τοίχ ov της είσόδοu τοϋ σπΎ}λοcίοu, 
άλλά δεν ήδυνάμη•ι νά Χ.tνΎ}θω· έξεπλ·()τ":'όμΎ}ν έπί τούτφ·άνΎ}σύχοuν· 
φωνή τις τότε ·nκ.ούσθη, άγνοω πόθε-1 : « Α'ί ! Κοcτέχ.εις λοιπόν είσέτι 
την ώραίαν σου μψίαν ; φύλαττέ ην χαλά, πισ-:-έ φρουρέ, νά μή σου 

ψύγ�)). 
:< Διέμενον &ρα: )(,uμιχινό11.ενος cicνωΘεν τοϋ 3uσειδοϋς φοίσf1,ατός μου· 

όλίγον κατ' όλlγον ·ί\ρχ.ισα νά ύποφέρω όδύνΎ}ν τινά ής τόν λόγον 
δέν Μuνάf1,'()ν νά ίννοήσω: ο άήρ μοί έφα:ίνετο πνιγηρός, &χατανί
κ.ητον βάρος έπlεζεν ολα: fl,OU το'ι ιι.έλ-,1, θανάσιμος &:νία χατέθλιbε τ·11ν 
χαρδ'ίαν ι.ι,οu. Πα:ριτ·11ρ·()σα τόν σαρκ.οφάγον- μοί έφάνη χ.ενός· αύτο-
στιγμεί δ'' εΙδον την Σμοcράγδοcν δ'ιερχ. ομένην έμπροσθέν μου 11,ετ11. 
..... οϋ '011.ιφέρ (τοϋ έν τ� ζω� συζύγου της). Πλήρης λύσσ·()ς ·nθέλησα 
·ιά τούς σταματήσω : Κλέπτα, έφών-()σα, άπόδ'ος fl-Ot τό κ.τ·iΊμά 11,ou !

- cc Σύ 11.' έ8οϊοφόν-()σες ivoc fl-Ot κ.λέψ·�ς τό κ.τ'lψ.ά μου! οcπήν
•t"()σεν ο Όμιφέρ χλευιχζων με· τώρα &:νο:λαf1,bάνω αύτό· &:ρκ.ετόν κ.αι-

' ' > , � ξ ' ρον το εψuΛα ες .... 
cc Καί iξ·()ψcι.νlσθησαν. 

'Ε ' ' - 'θ 'λ ' ' " ' � ' λλ ' ' « χ.τος εμαuτοu, η ε '()σιχ να του; κα τασ ι<,>ζω" α. α τα παριχ-
λuθέν-:-α μέλη μου δεν ,jπήκ.οuον. 'Έμενον κιχρφω11.ένος είς -:-·ήν θέσιν 
έκείν-()ν, έ'νθα ·nδυ-ιά.μην, οσάκις ένεφανίζετο ο Ό11.ιφέρ χα: +ι Σμα
ριχγ8α διά νά fl-E μυκ.τηρίζωσι χιχκ.εν1pεχως χαί χλευοίζωσι τήν &:Ju
ναμίαν fl,Oυ. 

('Έπεται σuνέχειοc). 

rγ 

( 1 )Σ. Μ. Κα.τά. την απόχρuψον έπιστήμ·Ι}ν ό Έr<iJ = ·ί� ψυχή η το πνεuμα.-
τιχον μέρος του ανθρώπου, ό ''Οχ ι - 'Εγ<i! = το ύλικον σχημα.. _l 



Άριθμος 14. Ό1αώοριος 1891. 

Θ. ΔΟJΜ:ΙΝΟΥ 

<ιl{ατα. τ·�•1 "=Wν μελιττών εί-ι.όνα. τών λόγων δέον μετίχιtν καl τΤjς 
ροδων1ίχς τοU r1ν6οvς Ορsψάμενος τάς άχά.ν�ας Εχχλtvει'Υ>>. 

( �Ηγαc; Βα.σιλειοc; ). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Τα.ψη ψα-κηpων ύπό 1:ην γην έπι πολλοuc; μηναc;· άνέγερσ�c; 
αu,:ων -και εξηγησ,c; 1:ou φα,νομένοu (Συνέχεια:). - F.uπ,a1:o, 
ειc; 1:dι. ψ.uαη , α.π,σ,:ΟL εtc; ,:dι, άληθη. -Δ,�η �αι ά.θώωσ,c; πνεu
μα,:ογpάφοu. -Τό είαω'λον 1:ou άνθpώποu, έμψα:νιζόμενον έν ύλι-
χι� σώμα.τι χα.! έργα:ζόμενον έv ψ αύτος χοιματα.t. -θεpαπεια 1:ων 
νιupι�ων νοαηιλάτων a,aι. 'l:OU uπνω1:,σμοu. - τι έα1:ι 1:ό ά_ 
α1:ρ&>ον αωμα 1:ou άν6pώποu (χα:τα την απόχρuψοv έπιστήμ·ην ).-

11 

•ο ΦLλ,πποc; άνα.pπα.σ6ειc; uπό π•ιεuμα.,:οc; �upLou έ� Γάζης �αι 
με,:αψφ6ειc; έναερLωc; ειc; "Αζωτον. - Σuζη,:ηαε,c; ζών,:

�

ν �α

l

ι 
1:ε6νεώ1:ων. Συνέχεια. της 11.ετcι. θά.να.τον ζωης. Μετενσά.ρχωσις. Ά
θα.να:σία: _ της ψuχης. 

11 11 

ΤΑΦΠ ΦΑΚΠ�ΩΝ ΥΠ� ΤΗΝ rπι 
ΕΙΙΙ ΙΙΟ.ΔΔ.ΟΥΣ :D.l.[:H:N ΑΣ 

ΑΝΕΓΕΡΣJ Σ ΑΥΤΩΝ ,κΑr ΕΞΗΓΗΣfΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

(Συνέχεια:· ί'οε ψuλλά.ο. 13 ). 
J 

{( Ή θέσις μου κ.α't"fl\/τα έπί μαλλον ,κ.αί μαλλον άφόρητο,· είς μάτην 

ό νους μου πpοσεπάθει νά ιϋρ� διέξοδόν τινα. Έπείσθη•ι ίν τέλει δτι 

μόνος δέν ·nδυνάιι.ην τίποτε· άλλ' είς -τlνοc ν' άπευθυνθω, νά τόν έπι-

... Δ~ ' .... θ 
' 

δ" 
' .. ' , , χαΛεσυω να εΛ � εις συν ρομ·ην η ανα:κουφισιν ιι-ου; 
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<< Oi Αίγύπτιοι, οτε πε?L ·f,ρχ ο ντο είς την άνχγκ.ην έ πεκα 'λουντο τι;ν 
•Όσιριν, τ·ην νlσι8α, τόν Πτσίχ καί τόσους οc}λους, άλλ' αί θεότητες
αύται ιι.' έψαίνοντο ταπειναί. Ά νψψ,νησκόμ·Ι)ν των λόγων τοϋ Μωϋ
σέως OTt οί έκ ξύλων καί λίθων ογκοι, ους έλατρεύομεν ησα.ν άνί
κανοι νά μας βο·Ι)θήσωσι καί 8έν ή,�uνiψ.ην φευ! να: έννοήσω τόν
μέγαν • Εvα, 8-Ι)�ιοηyόν του παντός, ον έμνηv.όνευον τα: μυστ·ί;ρια.
Διενοούμην τον 'Ιεχοb:iχ, τόν Θεόν του Μωϋσέως, τόν ο8ηγήσαντα
τούς Έbρχίους έκτός της Αίγύπτόυ, ά'λλ' ι;ιύτός ο Θεός έ'&ειξε τοι
αύτην αύστηρότ'Υ)τα, χαρακ.τΊ\ρα οiιτωσί έκ8ικ.ητικόν είς πασαν πα
ρακο·hν, ωστε τόν έψο�ούμην, Ό 'Ιεχοbiχ θά έξε8ικείτο άναμψιbόλως
κοcτ' έμου έπί τ� 7,ρο8οσί(f μου έγκ.αταλι'Πόντος τό έbραϊκόν στρατό
'Πε&ον· αύτός βibχια θα μ' ένέπνεuσε νχ ψονεύσω 't'ην Σμαράγ&αν,

, , , , λ , .,,, , � 1� tΙ , ι 

α.υτος απεστει ε τον οψιν να ιι-ε οηc,� ινα με αψυπνtσϊ1, 

''Ο ' ' ' ' ' Θ' ' '\\ , ' λ' 'δ' cc χι. εις αuτον τον "'εον, τον αουσωπητο'ι, τον ε.γοντα ο οvτα

άντl όδόvτος καί εί.ς ον ·ί)μιχρη;σα, 8έν έτόλμων ν' άποταθω· άι.λα: 
μ·hτοι 8έν έξύbρισα έ'Πίσης ;ι.αί τούς θεού� των Αίγυπ't'ίων, οcπαρν'Υ)θεί; 
αύτούς χ. οcριν του 'Ιεχ Οbά.χ. ; Και αύτοι άρα: θ� ί'·. άπέκρουον ... 

<< 'J;Ισθχνόιι.ην έ:1-αυτόν τρομsρως 8υστυχ γ\· έπόθουν άνακ.ούψισίν 
τινα, άλλά: τίνα νχ. έπικχλεσθω �νχ έπιτύχ_ω αύτήν; Τό ήγνόουν, 
&ιότι �σχuνόμ'Υ)ν να: παρακαλέσω τα:ς άπαρν'Υ)θείσας θεότητας. 

(('Εν τ<ϊ°J άπελr.ισιι.<ϊ°J μου άνεμνήσθ'Υ)ν της ή8υπνόου όπτασίας ην 
ο Μωϋσης μας εΙχ. εν ε'ίπ'Υ) οτι ητο ή ο&'Υ)γός του και ητις τόν συν-: 

Ρ 'λ 1 • ' 1 • , ' ' ' θ - λ εΌου ευε την επιεικειαν, την υποιι.ονην, το αποτασσεσ αι τ� σκ ·Ι)ρο�
καρ8ίqc ... Ένεθυμήθ'Υ)ν οτι τό ονψοc της ητο Χρίσ't'να.-Χριστός· 
έκεϊνος 8έν ή8ύνχτο να� αύστηρός, έκ.8ικ·Ι)τικ.ός ώς ο Μέ1ας Θεός τοϋ
λαου του 'Ισραήλ· &ψέσως ολαι μου αί άμψιbολίαι 8ιεσχ.ε8ιχσθ1)σαν, 
ή άλοζονείοc, ή ίσχυρογνωμία [J,Ου 8ιελύθ'Υ)σαν, 8ιότι πρός αύτην τγ;ν 
θεότητα &έν εlχον σγαρτήσει. 

«:Συγκεντρώσας λοιπόν απσ:σαν την β�ύλΎΙσίν μου προσηυχ.ήθ'Υ)ν 7,ρός 
αύτόν : ccΒοήθησόν μοι, άνακ.ούψισόν με, άγαθ'Υ) θεότ·Ι)ς· 8έν είμαι 
έκ των σων, άλλ' &είποτε σέ έσεbάι;θην· είσιχιι.ουσον τ'ι)ς δ'εήσεώς μου, 
συγχώρ•f!σόν ιι,0111 . . . (Έπεται συνέχειο::) 

-ιοιeι

Ι· 

1 

1 

1 
1 
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ΕΥΠΙΣΤ�Ι ΕΙΣ ΤΑ ΨΕΥΔΠ ΑΠΙΣΤ�Ι ΣΙΣ ΤΑ ΑΔΠ�Π 

«Γελωμεν με 't"Ύ)'I μ'-ιιτέρα τοϋ ναυτιϊtΟU Jack, 't""/)V χ.άσκουσαν είς 
τήν δ'ι+.γ·ιισιν τοϋ υίοϋ της,τοϋ ίδ'όντο, χ.αί περιγράφοντος τούς e.ν τ� 
θαλάσσ"ζ) πετώντας ίχ.θϋς, τήν θεωρ'Υ)ι;ασαν με'ι τήν δ'ι-fιγησιν ταύτην 
προσbλητιχ.ήν χ.ατα τοϋ νοό; χ.αί τοϋ λογικ.οϋ τ·ιις, παραδ'εχθεϊσαν 
ομως ώς άλ·rιθ-ϊi χ.αί ccνευ άντιρρ·hσεως τόν μϋθον ον ο υίός της έ'πλιχ
σεν άστείως, οτι δ'ηλ. εuρεν έν τψ βυθψ τ-ϊi; Έρuθρας Θαλάσσης ενα 
των τροχ.ων τοϋ οcριι,ατος τοϋ Φαραώ, ον τpοχόν εΙχ.ε δ'-ϊ;θεν άνελιιύσε� 
δ'ιcχ της άγχ.ύρας τοϋ πλοί,;υ του. Πόσαι τοιαύται γpιχϊαι λαδ'ίδ'ες 
ιι,εταξύ των έπισ+ιμων σο�ων χ.αί των έγγραμμάτων ! Πόσον συχ.να 
άπαντοcται αύτο το φαινόιι,ενον ιι,εταξύ των έπιστημονικων άχ.αδ'η-
11·ιων κα.ί των 'Ινστιτούτων! Φεϋ ! Πόσας τοιαύτας γραίας λαδ'ίδ'ας γνω
ρίζομε� καl 'Υ!μείς ιι,εταξύ των χ.αθηγητιχ.ων έδ'ρων, 11,εταξύ των δ'ια
φόρων σοφών σωματείων, των έφημεριtογράφων, των περιοδ'ικ.ογροcφων ! 
Άδ'ύνατον νcχ είσαγοcγωιι.εν έν ·•� ταλαντευομένη αύτων κεφαλ� τήν 
ίδ'έαν των πετώντων ίχ.θύων. Τινές δ'' αύτων μοcλισ-:-α κλείουσι τούς 
όφθαλμούς �να μή 'ίδ'ωσι τούς πετώντας ίχ.θϋς &πόταν ήμεϊς τούς 

· παρουσιοcζωμεν πρός έπιμαρτυρίαν των λόγων ιι,ας, γρχφουσ: δ'ε άκρο
χ.όλως κατcχ των βλεπόντων του; πετώντας ίχθϋς ! ·

Eug. NUS 

ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΩΩΣΙΣ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Κατcχ τον Ίούνι'ον τοϋ 1869 έδ'ικοcζετο έν Νέq: Ί"όρχ."() ο φωτογράφος 
Mumler ώς άγυρτικ.ως καί αtσχ.pοϊtεpδ'ι7)ς φωτογραφων δ'-ϊ;θεν πνεύ
ματα. Ό δ'ιχ.11γόρος της ύπερασπίσεως To,νnsend άπέδ'ειξε δ'ιοc πδι
στικων έπιχ.ειρημοcτων οτι ο πελοcτης τ:Jυ έξ·ήσχ.ει εύσυνειδ'+ιτως τό 

•
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έργον του, προχ.αλέσας οϋτω "':-ην χθώωσίν του. Μεταξύ &λλων παρε
τήρησε καί -rαϋτα : «Εtς 11,ιiτην χντιτοcσσονται 8'ι!Χ των τοιούτων 
11,έσων οί · χ.ατά .τοϋ ΠνευμΙΧ·ησμοϋ έχ θρικως r):αχ.είμενοιν ,καθότι κατά 
τάς στατιστιχ.άς ο άριθμός των πνευv,α:τιστων :ινε οcπειρος. 'Εν ταϊς 
Ήνωμ. Πολι-.είιχις έπί χ.ατοίκων εϊχ.οσι Υ.αί ένός έκατομ11-vρίων, τά: 
εν8'εκα έκατοιι-fΙ-ύpια τυγχ άνουσt πνευιι,ατιστ.χί)). 

Τοιαύτη ή χ.ίνησις τοϋ Πνεψ.ατισμοϋ 11,ε"':ιχ: ο'ίχ.οσιν έ'τη άπό της 
έιJ.ψανίσεώς του. Ευνόητος ·ηd°γ1 ή κίνησις αύτοϋ μετά παρέλευσιν 
έ τέρων ε'ίκ.οσι 8'ύο έ των. 

το ΕΙΔΩΛΟΝ ΤΟΥ ΑΝ0ΡΩΠΟΥ 

«Συνέbη μοι έσχάτως έργασίcr. τις άπορροψήσασα ολας ιι,ου τοcς. 
ήμέρας χ.αί ιι,έρος των νυκτών μου. Τήν τελευταlαν νύκτα, τήν προ
ηγουμέν-nν της ορισθείσης ήιι,έρας καθ' ην ωφειλον νοc παραd'ώσω τό 
έργον, �σθανόιι,ην έμοcυτόν τόσιι> κεκοπιακ.ότα, τόσιι> έξηντληι1,ένον, 
ωστε επασχ ον. Είργαζόιι.ην έπί τινος τριχπέζ ης έντός τοϋ κοιτωνός μου· 
8εξιqi ητο θύρα συγ;ι.οινωνοϋσα: προς τό Jι:.ψοίτιον της οίκοχ.uρiiς μου. 
Αϋτη μοί έσύσ•t .. nσε ν' άφήσω τήν θύραν χνοατήν, rνιχ 8uνηθ� νοί με 
ύπηρετήσ"\1 τήν νύκτα, &ν εtχον άνάγχ.ην πράγματός τινος· δ'ιόη, 
έλεγε, τ� έφαινόv,ην "λίαν κεκοπιαχ.ώς. Εί.ργάσθην 11-έχρι τοϋ μεσο
σονuχ.τίου, άλλοc τόσφ έχ.ουράσθ11ν ωστε δέν -�8'υνήθην ν' άντιστω έπί 
πλέον. Κατεχ.λίθην στενοχωρ·nμένος έπί τ<ϊ> οτι Jέν ή8'uνάιι,ην νά έξ
ακολουθήσω τήν έργα,;ίαν μου χ.ιχί φόbφ μ·nπως έξuπνήσω άργιi χ.αί 
(�ξV 8'υν11θω νοc προψθi.σω έγχ.αίρως τό έργον είς τούς άνυπομόνως 
άναμένοντας αύτό συv.bαλλομένοu:;. Ό ϋπνος με χ.ατέ'λαbεν &ψέσως. 
Έξυπνήσας τήν πρωίαν πιιρετ·nρησα οη ο καιρός ητο πολύ προχω
ρηιι.ένος, έννία ώρα�. Μετέbην παριi τ� οίκοχ.uρ� tνα τ� άποτείνω 
τοcς έπιπλ·nξεις ιι,ου έπί τ<ϊ> �τι ιι-έ αφησε νά κοιμηθώ τόσ�u πολ�. Ή ι 
άπάντησίς της ιι,ί συνετάραc,ε και μοϋ έ'χ.οψε τόν λόγον, Είχον, είπεν, 

· i



έργασθη καθ' ολ ην την νύκτα. 'Ολίγον -:-:-ρίν 'ξ ημερώσ·{), ί&οϋσα ψως 
και f'•'iJ άκούουσα κρότον, ένόμισεν οτι άπεκ.οιμ·ήθην χωρίς νχ σbύσω 

' '\ , • , 'J' .... θ , , 'ξ , , , t , , την Λυχνιαν, και ηΛ ε να f'· ε υπν-t1σ1} και να μa υποχρεωσΊ} να κατα-
κλιθω είς την κλίνην. Άλλ' if'.εινεν έ'κπλ'Ι)χτος καl έ'μψοbος 1.ίτε,είσελ-
θ ,... ι ιr , , " , \ '\, 

, , ουσσι., παρετηρ-ι1σεν οτι εγω Ίψ.ην εις τηΊ ΚΛt'ΙΎ)Ί και αποκεκοι-
μισμέΊος, έv φ συγχρόνως αλλος τις έγώ cιi.ιτος ήτο είς τήv τράπεζαν 
και είργάζετο άvεvδότως. Άκούσας τα.ϋτα έξερράγ·ΙJν εiς yέ'λωτας. 
'Επλησίασα είς την τράπεζαν, και &έν &ύ,ιαμαι να: παραστήσω την 
έ'κπληξίν μου οτε και έγώ είδον τό έργον μου 1,ψχτωf'.ένον καl έ'τοιμον 

' ' 1 Τ' � ' 'θ " ' ' � � ' " �, .κατα παντα. οσ<μ ΠΟΛU συνεκινη ην, ωστε επι ΠΟΛΛ"Ι]ν ωραν υεν 
ή&υνάμην να: Ιψ.ιλήσωJJ. 

( Έκ της έν 'Ρώf'.·{) cc Lux JJ 

Η. PELιETIER 

Conseiller d' arrondissement, officier d Άcadeπιie. 

θΕΡΑΠΕ.ΙΑ TfiN NETPIKfiN NOΣHMATfiN 

ΔΙΑ ΤΟ}' 

rr:rN" ΩΤΙΣ:ιv.ι: or 

Αύτό τό όποιον θα: &ιηγηθc";ψ.εν, εαν άληθεύ·{), τότε ά:ψεύκτως ο 
γοίλλος ίχτρός κ. Λοuέ πρέπει να: θεωρ·ΙJθ� είς των f',εγίστων εύερ
γετων της άνθρωπότ'Ι)τος, ·n &έ θεραπευτική θά είσέ'λ01\ είς νέον ολως 
στά&ιον. 

((Πρόκειται και πάλιν περί·τοϋ ύπνωτιψοv, έψαρμοζομένου έπί της 
θ εραπεuτικ 'ίΊς. 

Ό ίατρός Λουί', &ιάσηf',ος φρενολόγος και νευρολόγος, Ύ\ρξατο έφα:ρ• 
μόζων τήν «μετcιβίβασιv» των άσθενειων &ια: του ύπνωτισf'.οϋ. Λαf'.
bάνει έ'να άσθενη βεbυθtσf'.ένον εtς κατα:ληψία:ν και τόν θέτει εtς ((GU• 

νά ψειαν &ια: των χ ειρων κα:ι της f'-ΙΧΎΨΙJτtΚης pάb&ου μετ' &σθενοϋς 

ϊ 
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πpοσbεgλημένοu έχ. νευραλγιών, σποcι:ψ.ων, παpαλuσίας κτλ και οστις ι)"� 
�έν εΙνε ύπνωησμένος>>. Μετ' όλίγον τά σuι,ι.πτώματα της άσθενείας 
έκδ'ηλουνται παρά τιj> ύπνωτισθέντι, οστις ccocψαιpεi» παρά του άσθε-
νοϋς 't''l)V νεύρωσίν του, τ·ην παραλuσίαν του χ.λ'Π. οϋτως �στε μετά 
δ'ύο 1ή τρία ή και πλειότερα τοιαυ":α πειροcιι.ατα ο άσθενής θεραπεύε-
ται, IJ 8έ ύγιής, ο χρησιμεϊισας ώς οpγανον, άπαλλάσσεται της νόσου, 
αμα ώς &φuπνισθ'{). 

ιι:Ο ίατρός Λout θά σuγκαλέσ� μετά την 1 ην Μαίοu τό ίατριχ.όν 
κοινόν εi.ς τά: νέα ταυτοc πειράι,ι.ατα τά φαντασμαγοριχ.ο-i.ατρικά». 

-

τι ΕΣΤΙ 

ΤΟ ΑΣΤΡΩrΟΝ ΣΩ�Α 

ΤΟΎ ΑΝΘΡΩΙΊΟΎ 

(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡ'iΦΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ) 

Εtξεύρετε τί έστι 'Λστρφον σώμα ; 
Της έv παρομοί<�> ζητήματι άγvοiας σuγχωρ·ι;τr,ς οϋσης, η ερωτη

σiς ι,ι.οu φαίνεται ώς οcϊνιγμα· θ' άπαντ·rισω ο 'ί�ιος &νεu έbpαϊχ.ων !ή 
σανσκριτικών, άλλά, παρακαλώ νά μοί έπι τ-ραπ� ν' άναμlξω εi.ς τάς 
έξ'rlγήσεις ι,ι.ου χ.όκκον τινά ι,ι.Ηαφuιηκης. Είνε άνοcγκαιος ούτος πρός 
έκτίι,ι.ησtν του παρα8όξοu και του έν8ιαφέροντος των π;ιραv.ατισμών, 
οf-ιινες εχοuσιν ·Μη θέατρον μεν τό νοσοχ.ομεϊον της Charite, impres

sario ιΗ τόν έ'ξοχον 8ι8άχ.τορα Luys.

Δέν είνε έπάναγχ.ες νά � τις μέγας 11,ύστης έν ιpιλοσοφί�, fνα γι
νώσκ� οτι αί προτεινόμεναι πρώτισται θεωρίαι ι�ς πρός τήν έξ·ήγησιν 
της συστάσεως του όcνθρώποu περιορίζονται είς 8ύο : τη·ι πνεψ.οcτο
λογικην 8ι8ασκαλία.ν, καθ' ην ο ιχνθρωπος τuη:άνει σύνολον 8ύο στοι
χείων άνηθέτων 1Α 8ιακεκριμέ νων, του σώματος και της ψυχ ης, χ.αι 
τήν ύλιστιχ.ήν δ'ιδ'ασχ.αλίαν ητις 8έν παραδ'έχεται έν τιj> άνθρωπίν<ι> 
οντι η τήν ϋπαρξιν του σώματος. Τοιαϋται αί δ'ύο μεγάλαι φάσεις 
της τρεχ ούσ'Υ)ς νυν φιλοσοφίας. L 
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Άλλ' ομως οuτε ή ι.ι,ία οuτε ή έτέοα αυτων των σχολών 8ύναν
ται νοc έξηγήσωσι φαινόμενά; τινα, έπιbεbαιωμένοc η�η κοι:ί ποcραδε
δεγμένοc ύπό τ-ης έπιστ·hμης. Οί πνευμοcτολόγοι π. χ. στενοχωροuν
τοcι νοc ίξηγήσωσι την ύποβοληv, ητις &γει κοcί φέρει την ψυχηv του 
υπνωτισμένου J'ιoc των δακτύλων και των όφθοcλι.ι.ων του μαγνητιστοu· 
οί ύλιστοcl δ'έν δύνανται ώσα&τως νοc έξηγήσωσι την τηλε6ρασιv, ούδέ 
την μεταβίβασιυ τής ίδέας. 

Τρίτη τις σχολ·iJ-πρό όλίγου άναφοcνεiσα καl είς ην προσχωροϋ
σιν οί μuσται των διαψόρων άποχ.ρύφων έπιστ-ι1μων - παρέχει νέον 
σύστημα ψυχολογιχόν 8ι' ού τιi φοcινόμενα ταuτα ε•jρίσκουσιν έξή
γησιν εύσχημοτέραν. Α•'.Jτό τό σύσ-:ηι.ι.οc θέτει μετοcξύ τοu σώματος 
και της ψυχ-nς έ'τερον στοιχείον δ'ιάι.ι.εσο·ι, στοιχείον συνάμα πραγι.ι.α
ηχόν ώς ή ϋλ-η και άψ·{)ρ"llμένον ώς ·iJ ψυχή, χαί, δ'ιοc τσϋτο, προιχ.ι
σμένον δ'ι' ολων των άναγκαίων ίδιοτ·hτων πρός ποcραγωγην των έν 
λόγe:> φαινσμένων. Αύτό τό στοιχείον άποχ.οcλείτοcι ρεvστοv έν τ� 
γλώσ11·{) των 11.αγνητιστων (fluide ), μεσάζοv πλαστικου (mediateur 
plastique) έν τ� των πνευματιστών, ('Α περίπνεuμα perisprit) σώμα 
άστρφου έν τ<ϊ> μαγιχ<ϊ> λεξ:κ<ϊ> ..... 

Τό &στρφου σώμα των μάγων ι.ι.οί ιpοcίνετιχι συγγενευον πρός τήν 
δργαυικηv ζωηv περί ης Ιψιλοuσι ι.ι,έν οί φυσιολόγοι δ'έν δ'ύνανται ομως 
να. τη-ι έξηγ11σω11ι. Άλλ' οί περl τοcς άποχρύφους έπιστ11ι.ι.ας άσχολοϊι
μενοι δέν εύχ οcριστοuνται, αύτοί, ν' άποδείξωσι μόνον πως λειτουργεί 
το &στρφου οώμα,άλλ' έννοουσι νοc προ11διορίσωσι χοιί τήν ούσίαν του. 
Κατα .τόν Έλιφας Λέυϊ, τό &στρφοv σώμα είνε τεμάχιόν τι της ρειί
στης ψυχης "ου κ.όσμου, ι.ι-όριον της κ.οσμικης ζω-r,ς, κεχλεισμένον έν 
τ<ϊ> σώι.ι.ατι του άνθρώπου καl v.εταδί8ον οcύτ4> τόν 8ιπλοuν μαγνη
τισμόν τ-:,υ, 

Διιi της τελευτοcίας ταύτης λεπτομερείας χοcρακ,ηρίζετοcι χ.αl 8·rι
λουτα ι ή C παpξις του &στρφοv σώματος. 

Κατα την έποχήν δέ ταύτην οί πειραι.ι.ατισι.ι.οί τοu δόκ.τωρος 
Λout έπικ.υpουσι διά' τινος άλλοκ.ότου τρόπου τόν ορισμόν του •Ελι
φας Λέυί'. Οί νόμοι της polarite ( τ-r1ς ίδιότ·rιτος της πρός τόν πόλον 
τά11εως τοϋ ι.ι-αγν-ί�του) προεικiiσθ·rισοcν -�δη έν τοίς έ'ργοις τοu 8όχτω
ρος Chagarain, του κολονέλ �έ Poκ.ii, ,τοu ΔυρbιΗ καί τοu Περετ
τή,, Ή θερα:πευτικη δέ του δόχ.τωρος Λουί, βασι11θείσ:α έπl της j_ρ-ί;
σεω.ς των μαγν-11των, μοl ψαίνεται οτι έπικυροί καθ' ολοκ.ληρίαν IX'J-

---- . .  
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-:-ούς τc;ύς νόv,ους. Εl8ον αυη)ν, U7t0 τοιούτους ορους λειτουργοϋσαν, 
ώστε ή ϋπαρξις του &στρφον σώμιχτοg εtνε έγyύς ν' άπο8ειχ. θ?J. 

Γινώσr.ουσιν ·ί\8η -.bν πειραματισμόν αύτοϋ τοϋ 3όχ.τωρος Λουί, 
προr.αλοϋντος, 8ιά τινος μαγν-ί�του έπί τινος ύπνωτιχ.οϋ ύπο�ι.εψ.ένου, 

τά αύτά άποτελέσv,οcτα της άντώσεως η της ελξεως, &τινα, σχ.ετι
χως πρός τον πόλον, ο μαγν-ί�τΥΙς -:-;αράγει έπί της πυξί�ος. Οί νυν 

\ \\ \ ', Τ , -. Ι πειρι)ψ,α.τισμοι οεν ειναι ηττοv εχ.πΑ·ηγ.τιχοι. , 
Ίιtού π. χ. άσθενής τις οίοσ81�ποτε χαί ί8ού, άφ' έτερου, πρόσω-

7:όν τι �πνωτ:ζόμινον. Πpόχ.ειται νά συνοίζ<,,ψεν Jιά τινος μαγνήτου 
την σ:σθένειαν τοϋ νοσοiΊντος χ.χί νά τ•ήν f-',εταbι�χσ<,ψεν έπί του ύπο
κ.εψ,ένου (sujet), τοiΊ έ,..Jοχέως (recepteur). Ό τελευ-:-αίος ούτος, 
' - \\' � - \ 

Ρ Ρ θ - ' - , θ' " 'εννοειται, οεν οια:-:-ηρει την μετοcΌιΌα:σ εισαν α:υ":'<J> ασ ενειοcν Ί1 χα:τα
την 8ιάρΥ.εια:ν του ύπνωτιχ.οϋ ϋπνου, άλλ' ούχ. Ύ]τ":'ον έχρΥΙσίμιυσεν ώς 
όχ ετός άπα:yωγικός. 

Θά ψωνήσωσιν οτι τοϋτο εiνε θαϋμα:· χα:ί ομως α:ύτό τό θαuv,QC: το 
7 � ' ' , ειο ον χ.α:ι ε γω. 

Μοί d'εικνύουσιν έν πρώτοις νεάνι8α: ;-;-ερι.ελθοϋσαν σ·ύνεπείq; f-',εγί
στης όιtύνΥΙς, ε'ις τ·ήν μα:νίαν της αύτοκ.τονίας. Την (ιπέθετον άνία:τον. 
Σήμερον εύρίσκεται είς τ•ήv τετάρτην μετιχβίβιχσιv· την έρωτω χαί 
άπαντq: γελωσα οτι 8έν είνε πλέον ·ί) ί8ία. Οί όπc;ι::8οί του &στρφοv 
σώμιχτοg θά εϊπωσι (χαί 8ααίως) οτι tππευσεν έ'τερον dada. 

Άλλ' έπει8η ή θεραπεία α:ϋ't"/J, χαθαοως <ί'{Jθιχ.·ί�», 8έν άρκεί νά 
• 1 

f-'·έ πείσ'(Ι, ο έ'ξοχος έv,πειροπριχγμων f-'·έ προσχαλει είς την έπιτέλε
σιν της μεταbιbάσεως έπί τινος έπιλ·η;-;-τιχου. 

Ό ύποκ.είv,ενος έκιtοχ.εύς-γυΨί� τις-έτέθη είς ληθαρyι;-.ην κα:τά
στα:σιΨ αί χ είρές της τίθενται έ ντός των χ ειρων του vοσουντος. 'Ισχυ
ρός f-',αγν-ίιτ·r,ς περιάγεται έπί τινας στιγμάς έπί του σώιιατος τούτου· 
ειτοc, 8ια:σπi:ί.ται ή συνάψειΙΧ των 8ύο ά:τόμων. 'Η ι1,αγνητισθεϊσα: γυ-

' , , . • '\ , θ... , , , ρ ~ ΨΙ) εγενετο ":'οτε επtΛηπτιχ.η· τε εισα Ης Υ.ατα:στοcσιν υπνοΌοcη;,.η� 
όξυ8ερκ.είας, άποκρίνεται είς τάς έρωτήσεις μου· ύποστ·ηρίζει αϋτ·η 
οτι εiνε άν-ί�p, περιγράψει τάς ό&ύνας &ς uψίστα:τα:ι, έκείνας &ς χθές 
ύπέστη. Έρωτω χωριστά τόν άληθ')j ά:σθεν'ίΊ. 'Υπάρχει άπόλυτος ταυ
τότΥΙς fl,ετιχξύ των λόγων τ·r,ς ι1,ιας και του έτέρου. 

Δέν ι1,ένει πλέον 1Α νά: ψυσήσ'!) είς τού; όψθοcλv.ούς της ύπνωτισθεί
ση� Ύνα άφυπνισθ?J. "Οτε άιp1.ιπνίσθ·η &έν �σθοίνετο πόνον τινά, ο &έ 
νοσων ό:νεχουφίσθ·η. Δέν σας ψΙΧίνεται οτι ο v,εταγyισv,ός ούτσg τ'r,ς 
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1 όργαvικηr; ζωηr;, αύτη ή (1,εταb::λ·11 της προσωπικ.ότητος πα:ρέχοuσι δι

δόv.ενα: χ.αί 8ίχ.αιον εi.ς τούς όπαd'ού� του πλαστικού μsσάζοvτοr;; 
Άλ λά χ.αί πrΗιν 8-έ ν πείθομαι· νομίζω οτι εuρίσχ.ομαι ένώπιον 

περιπrώσεω; ύ;;οbολi)ς, φαινομένου ι,ι.uστ·r;ριώδοuς άναψψιbόλως, άλλ' 
Ύ\δ·Ι) γνωστου. • 

ι έ οr�·Ι)γοϋσι τ6η παpli ·τινι νει.ιροπα:θϊί, ούτινος άγνοώ το ΠΙΧθο,, 
1 (' t\, ... ~ , ,, � ι tO , ' , λ' και οστι; οια:τελει (J.ψ.ονι,ψ.ενος εν τινι σωμ.ΙΧτt½). ιατρος tJ,Oι ε-

γει νά θέσω ο ϊδιος έ1,ί της χ.εψαλης του άνθρι�ποu μα:γν-ί)τ·Ι)ν τινά, 
έν ε'ί�ει πετάλου, περιλcψ.bάνοντα --:ην χ.εψα:λιχ.·11ν θήχ.·Ι)ν. Τουτο διαρ
κ_εί πέντε 'Υ) εξ'λεπτά. 'Επί τ� προσχ.λ·ήσε, του διd'άκτορος, άπccγω 
τον μ.αγν-ί)τ·Ι)ν καί v-ετιχbα:ίνιψ.εν είς χωριστ·ί;ν αϊθοuσα:ν. Έκ.εί, ψέροuν 
ύποκείμ.ενόν τινα: ύπνωτιζόμενον.Τόν θέτουν ένώπιόν μΘu έν· ληθαργ:
χη καταστάσει, εΙτα, χωοίς νοc τω εϊπω λέξιν, τω lπιθέ-:-ω τον ώ11εί • ,.. ι ι ι 

πέταλον μαγνήτην μου. "Ω της έκπλήξεως I έν τιj) ΙΧfΙ.ΟC δ ύποκείv.ενG� 
περιπίπτει εις παραλuσία:ν των κνημ.ων. Έπανέρχ ψα:ι κ.α:ί έρωτώ τον 
άλ·Ι)θη νοσΘυντα: πρός έξέι.εγξιν. -;Ητο τ½)όντι παραλυτικός. 

Τί λέγετε, άναγνώσται ; 
Έπανήλθομεν, κα:τοc τό ι;uμπέρασμα του i.δίοu δόκ.τωρος Λout· ει� 

'r't)V αβασιλεία:ν των περιάπτων, των φυλαχ.τηρίων, των Ε"f ΚΟλπίων 'fl
' '"' ' ' θ' • - 'θ f"' , πραγματων εuΛΟγημενων ψεροντων μ.ε εαJτων, ιι-α:κρο εν, ειοικας 

τινας χriριτας, άπορρεοϊJσας άπ' έχ.είνοu οστις τοc καθ1έρωσε !JJ 
Μοί φαίνεται, άψ' έτέροu, οτι ο ορισμός του 'Έλιφας Λέuϊ καθιε

ροϋται οϋτω. 
'Ιδού είς ποίον σημ.είον εύρισκόμε θα. 
Μαντεύω τ·�ν παρατήρ·Ι)ιην τοϋ οcναγνώστοu. 'Η θεωρία των τριών 

στοιχείων καί τ'l:ς τοϋ άστρφον σώματος, έψωρέθ·11 χάριν των οcνα:γ
-ι.ών τοϋ ζ·11τ·ί)ματος καί · διά νχ έψαρμοσθωσιν έπί των τελευταίων 
πειpι:ιψ.ατισι1.ων --:οϋ ύ-πνωτισμου. 

"Αν τις σκέπτεται οϋτω, οcπα"L·«ται. Ή θεωρί:χ των τριών στοι
χείων εΙνε τόσ<ι> άρχαία δσ<ι> χ.αί ο κόσι-ι.cς. Δυνάμεθα, tιά των έπο
χων, νά: άκολουθ·ί)σωμεν την άλλ·Ι)}ουχίαν της. Τr,ν παρά του οι-ι.ί
λου των έσωτεριχ.ών οcνασταθείσαν σ·ί)μ.ερον θεωρίαν ταύτην -r·nν εύρι
σχ.ομ.εν ιlς 'P"()V άρχ:nν του αίώνος τούτου, διατ·Ι)ροψένην παρά τινων 
στοών μαρτινιστων του Λυών. Μετεbtbοcσθη δ' εί.ς αύτούς παρ' αύτης 
της έλευθερο - τεκτονίας τοϋ Ρο8ο - Σταύρου -ίiτις είδε το ψώς έν 

}_ 
Γερμο:νίq: περί τό 1378 και ητι;, κ.οιτά την ποψ,ψονήν τη,; Έπανα-

( 
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στάσεως, εμυει τόν προφ11:-ικον Καζωττ και μiiς έσηλλεν αύτά τα 
π.�cράδοξα πρόσωπα: τόν Μέσμερ, τόν Καλλιόσ-rρον, τόν Σαtν-Γερμέν, 
τόν Πασκάλην. 

Ά νατρέχ οντες 't"YJV ίστορίαν τήν (.l.αντεύομεν είς τάς �οξασlας των 
Templiers. Τήν βλέπομεν έν τίj> συγγράv.μαη του Παρακ.έλσου κ.αί 
δια των μαγικών βι�λίων των άλχ.1ψιστων,0Ύτιν�ς κ.αί αύτοί τ�ν όφεl
λόυσιν είς τούς" Αραgας. Ή 'Ανατολή εΙνε οcλλως τε ή φυσοι.ή πα-rρίς 
τ11ς. "Ηκ.μασεν είς 'Αλεξάνδρειοcν περί τόν 5ον αίωνα μετά του γνωστι
χ.ου Βασιλεlδου, άφου πρώτον έκ.ηρύχΟ11 είς ΡC:ψ11ν παρά: Σίv,ωνος τοϋ 
Μάγου Τέλος (προσοχης οcξιον), α.ύτος ύ αγ. Παυλος διδάσκ.ει είς τούς 
:Κολοσσαεiς τήν ϋπαρξιν του αϋ'τρφον ϋ'ώμ,ιχτοg· ϊίνε τ<ι>όντι, ή βάσις 
του χριστιανισv.οϋ βεgαιουντος οτι ή θεότης έ'πλασε τον οcνθρωπον κατ' 
είκόνα οcύτ'r:ς, κ.αί βεgαιοϋντος, έν τ'{Ι Οείq: τριάδι, τήν παρουσίαν του 
Άγ. Πνεύv,ατο;, τοϋ πνεύv.ατος, του παγκοσv.ίου τέλος ρευστου. 

Πόθεν ή τοιαύτ·Ι) διδασκαλία; Παρά των v.υστικ.ιστ_ων έσσενιτων, 
οtτινες ώς άλλοι άμοcθεiς φακήριδες, τ·ην διέστρεψαν, καί παρ' ών 
τ·r,ν παρΟ,αgεν ύ 'Ιησους. Είνε ο μυθος της Κοσμικης γε-ιέσεως της 
αίγυπτιοcκ.'7:ς φιλοσοφίας, ο τριπλοuς (.Ι,ϋθος τοϋ δημιουpγοϋ, της δη
(.1,tουργίας κ.αί τ'r:ι; παγκοσμίου δυνάv.εως.

Α,jτάς τιχς περι11γήσεις της ίδέας εΙνε 1.ερίεργον να παρακ.ολου%
σωμεν, διότι, (�ιά: νέας καί παραδόξου τινός έπιστηv.ονικ.ης κιν-Ασει.,ς, 
έπανερχόv.εθα σήv.ερον έπί τό σηv.είον τ'r:ς άναχ.ωρήσεως. Φαίνεται οτι 
έκινήσα:μεν προς άναζήτησιν (.1-Ιiiς έπιστήμ·Ι)ς ·ί\τις άπωλέσθη καί ητι�, 
ώς λέγουσιν, άνfιχ.θ11 είς ϋψιστον βα.θι1.ον παρά: των αίγυπτίων ίερέων. 
Διετ-rJρήσι�ψεν έρείπιά τινοc της έξόχ ου φιλοσ()φίας των έξ ης ένε
πνεύσθ11σα:ν οί μεγάλοι κριτικοί της άρχαιότ'r]τος: Θα έπανεύρωμεν 
·Μ·Ι) τα θαύματα, ών τήν άνά(.Ι.'Ι'tισtν μόνον μiiς οcψησαν, δια.τηρή
σαντες τό (.1-Uστtκ.όν; 'Εδω μεν ύ κ. Σαpκ.ω μελετ<? τιχ ύπνωτιστικά
φαινόμενα· παρέκ.ει, ύ μαθητ·ής του κ. zιgιέ άνερευν� τάς πνευμα
τιστικά:ς έκ.δ"Ι)λώσεις. Ε'ίδc,μεν τον κ. Λουt πειραματιζόμενον έπί του 
ά�Ορωπlνου μαγν"Ι)·ησμου· αυριον ύ καθηγ·ητ·ης Richet θά: μας μετα
δώσ� τάς έρεύνας του έπί των φαντασμιχτων των όπται;ιων καί των 
έμψανlσεων. 

'Ιδού λοιπbν οτι οί σοψοί, ψθίνοντος του παρόντος αίωνος, ·ί\ρξαντο 
άνάδιψωντες χ.αί ά:ποσκ.ο�ίζοντες διά: θαρραλέας χειρός την κόνιν "i1ν 
τεσσαράκοντα αίωνες έπεσώρευσα� έπί των βωv.ων της "Ισιδος. Θά 

t
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έπ1τύχ.ωιη να αρωσι τον πέπλον ύφ' ον ή f1,Uστ"Ι')ρ1ώ8"Ι')ς θ.α άπεκρύ
πτετο άπό των όφθα'λμων των βε{%'λων ; 

HOMODEI (1) 

'Εκ της «Depechθ)) 9 Φεbρ. 1891 

Ο ΦΙ.ΔΙΙΙΙΙΟΣ 

ΑΝΑΡΠΑΣθΕΙΣ ΥΠΟ ΠΝΕΥΜι\.ΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΚ ΓΑΖΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΣ 'ΕΝΑΕΡΙΩΣ ΕΙΣ 

ΑΖΩΤΟΝ 

26 <<'Άγγελος Jέ Κυρίου i'λάλ"Ι')σε προς Φί'λιππον 'λίγων: 'Ανάστ"Ι')θι 
και πορεύοu προς μεσ"Ι')fl.bpίαν . . .. 

27 «Καί οcναστας έπορεύθ"Ι')· καί ί8ού, οcνηρ Αίθίοψ, 8uvιf.σ't'"l')ζ Καν-
8άκ"Ι')ς. . .. 

29 «Είπε t έ το πνεvμα τ<ΪJ ΦιλίΠΠ<J) : Πρόσελθε και κολ'λ ή,θ"Ι')·η 
τ<j) &ρματι τούτ<J) . . . 

39 «�Οτε ,Η οcνΗ�·/jσαv έκ του Ματος, πνεuμα Κuρίοu ·ί\ρπασε τον 
Φί'λιππον, κocl ούκ εΙ8εν αύτον ούκέτ1 ο εύνοuχ ος. 

(1) Λυπούμιθα διότι δεν fl,iiς έπετρά.πη vόι σΊj!J,ειώσωμεν το Ο'.λ·fjθ$ς οvψα
του συγγρσ.ψέως. Το ψευδώνυμ'Jν του το, το δοθεν ύπό του Ούγχώ, έν τι� (( An
gelo», είς μυστηριώδες πρόσωπον, σκέπει εντα.ϋθα. τίι iiνομα. έμ6ριθους καί εί
οικου περί τόι τοιαυτα συγγραψJως. 

Πα.ρατηρουμεν ομως δτι οί Έσσενίται της 'Ιουδαίας, οί'τινzς μετά των Θε
ραπευτών της Δίγύπτου, ύπηρξα.ν οί Πατ:lρει: τr,ς εύαγγελιχη: αποκαλύψεως, 
δεν ησαν yιαχrίριδει: άμαθεϊ:ι:. Κατείχον απεναντίας, αληθ·ϊj μα.Θησιν, την 
Γ1·ωσιr, καί έδίοασχον, χα.\ αύτο\ ώσαύτως, ώς χα\ ο! Χαλδαίοι, οί Άσσύριοι, 
οί Πέρσαι η Ίρόινιοι, την δοξα.σίαν του αστp�οv σώματ:οι: 'ι\ pεροvε (του περι
πνεύματος Pel'isp1·it του Άλλόιv Καpοεχ), οπερ δεν εΙνε &λλο η το π1•εvμα τ:ικJr 
σωμα του άγ. Παύλου. Ch. F. 
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40 <<Φίλιπ"π-ος δ'έ εϊιρέθ·η ε\ς 'Άζωτον· ;,.αί διερχόμενος εύηyγελί- / 
"ζετο τά:ς πόλεις πάι;ας, έ'ως .. ου έλθεϊν αύτόν είς Καισάοειαν>>. 

' 

Ταυτα άναγρiψουσιν αί «Πράξεις των 'Αποστόλων>>. 
'Όπως έ ννοηθ'� αύτό τό γεγονός 8έοv νά συγ;,.ριθ� πρός έ'τερα &περ 

� ίστορία παρiχει. 
Δέν θά έvδιατρίψι,ψ.εν είς τό θελκ.τιχ.όν έπεισόδιον τ·ίiς 'Ϊλιάδος ένθα 

ο ποι·ητ·ής 8ι·ηγϊϊται τ·11ν μάχην του Πάρι8ος και του Με•ιελάου, 
καταλ·hγι.)ν αύτ·ήv 8ιχ της παρεμbάσεως της 'Αφροδίτης. 'Όπως 
άπαλλχξ� τον εύνοούμενόν της άπο των χ ειρων ":OU άvτιπάλου του, 
-� θεά λύει τά λωρ1ά της περικεψα"λαίας του ·'Αν έγ;,.ατοιλείπει εί.ς τάς
χείρας του νικ·ητου κιχί ά:ρπiξασΙΧ μεταψέρει τον ·ί)ττηθέντα είς το
μέγαρον καί τον θάλαιι.όν του.

Άψηγηθ&ψ.εν το γεγονός το προς τόν 'Απολ"λC:)νιο•ι τον Τυανέα 
σχ.ετιζόμενον. 

Τ� έπαύριον, γράφει ο Φιλόστρατος, προσεκάλει;εν ο 'Απολλώνιος 
τόν Δάιι.ι8α : Πρέπει, τ� είπε, νά 8ικασθω τ·11ν ώρισμένην -ίψ.έροcν. 
·•rπαγε εί.ς Δικ:χιάρχειοcν διά ξ·ηρας."Οταv χ.αιρετί,η�ς τον Δ·ηιι.·hτριον,
στραφητε προς τ·rιv θάλα:σσαν προς το μέρο, της νήσου της Κα:λυ- )' 
ψοϋς κ.αί θά ιδ·ητε τόv 'ΑποΗώ•ιιον έιι.φeϊ.νιζόιι.ενον. Θά σας ίδω ζωvτα,
"n &λλως πως, ·rιρC:)τησεν ο Δάι1.ις ; Ό 'Απολλώνιος άπ·ί)ντησεν ύπο-
f.Ι·ειδ'ιων : Πάντοτε ζωvτα κιχτ' έμέ, κα.τά σέ οέ, έπανελΟόντα ε\·ς

' Υ ' Ί\ιΓ ' ,., t , , ι , Δ , τη-ι . .,ω·ην ... tηετα: τρεις "/J/Ι·ερας αψικετο εις ικαιαρχ.ειαν. 
Ό Φιλόστρc-:τος άφηγεϊται είτα τά τ'ης πιz:ραστάσεως του Άπο"λ

λωνίου είς τό δικ.αστ·hριο•ι ένώπιο•ι του Δοv.ιτιανου, τά: έχ.εϊ συμbάντα 
. ' ' ' λ ' , , 'Ε δ' ι:\, 1' ' ~ κ.αι τας προς τον ψι οσοψον ερωτ·ησeις. 1 πει η δ ουτος απαντωv 

'θ ,, ,, λ ' . Ρ ο • \ , \\, ' προ,;ε ηκ.εν ο-η ωφει ον να επωε'οαιωσωσι τ·ην ;ι.ατ·ηγοριαν οι αν-
θρώπων άςιοπίστων, καί έπει8ή 11.ετά τούς "λόγους τούτους ύψώθ·ι') 
v,εταξύ του άκροατ·ι')ρίου θόρυ�ος έπ,.δοκιμsι.σίας . . . ο Δομίτιανος 
νομίσας οτι οί παρεστωτες έμαρ,ύρουν ,'η,dρ του 'Απολλωνίου, έ'χ.
πλη:ι.τος δ' όιφ' έτ&ρου έπ;, τ� ίσχύϊ κιχί τ� λογικ� τω-ι άπαντ·ΑσεC:)ν 
'.Ου τ� εΙπε : Σέ άθωόνω της κατά σου κατ·ηγορίας· άλλά σέ ;ι,ρατω 
μέχρις ού συνοιι.ιλ·Ασω κc-:τ' ί8ίαν ιι-ετχ σου. Τότε ο 'Απολλώνιο, 

' 1·1 ' δ"' ' ' λ' ' ' ' ''λλ 'λ ' "' ειπε : . . . ρεπει ε να οιι.ι ·ησω και εγω, α ως στει ατε να συΛ-
λά�·ητε τό σωμά ιι,ου, r�ιότι οσον άφορ� την ψυχ.·hν, τουτο εΙνε ά�ύ-
•,ατοv· ά"λλά. κ.αί αύτό τό σωιι.ά f-'-OU δέν εΙνε δυνrχτόν νά: πψέλθ� είς 

t 
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'!"'r)V έξοuσίαν σου. "Av,oc ώς εΙπεν 17..ύτούς τούς ),όγοuς εζ"f)ψ:χ.νίσθ"f) έχ;, 
του 8ικοcστηρίου ... 

"Οτε έξηλθε του 8ικαστ-r1ρίQυ, κατrχ τον έκτεθέντοc θαψ.οίσιον καl 
&νεξ+ιγητον -τρόπον, ή r�ιαγωγ11 τοv τuροίννου ύπηρξεν άλλοίοc η ώς 
άνψ.ένετο •.. Ού8έν έΥ. τούτων έ'πραξεν εϊη ... ε'ίτε έννο11σας 8n 
ούδέν iσv υ:. κοcτrχ του άνθοώπου τούτου ... 

"- - 1 

Ό 'Απολλώνιος έξ rιφανlσθη άπό του 8ιχ.οιστrιρίου προ ι,.εσ·rψ35ρlο:ς · 
προς τ·rιν ίσπέραν, ο Δάι,.ις καί ο Δ'tJμήτριος τον ϊί8ον είς τ·rιν Δικ.αιοcρ
χεια.ν (οcπέχουσαν της 'Ρι.::ψης 250 χι'λιό11,,), 'Ι8ού 8ιατί εΙχεν είπεί 
είς τόν Δά11.ι8α νοc 11,εταb'f) διά ξ·r�ρα; είς Δικ.οcιοcρχειο:ν, χωρίς ν '&νο:
μεν'{) τ11ν έ'κbο:σιν της δίκ·rις. Δεν ήθέ'λr,σε νά ε'ίπ·\Ί τί έ'μελλε νοc πρά
ξ·\Ί, &'λ'λά ύπηγόρευσεν ε\ς τον οίκειότερον των 11,αθ"f)των του τί έ'δει 
νά. πράξ'{) σύv.ψωνα πρός τούς σχ.οπού; του. 

cc'O Δά11,ις είχε ψθάσει τ11ν προτερο:ίαν καί διr,γηθ� πρός τον Δ·rι-
11-ήτριον τχ προηγ·r,θέντα της 8ίχ ης συμbάντοc ... Οϋτε ο εlς οϋτε
� a ""\ ζ , , ,\\ , 'Α "\"\, , , ο ετερος 'f/ΛΠt ον να εποcνιοωσι τον 7tΌΛΛW'ιιον .-.. εν τουτοις σε-
bόμενοι τόν χ.αρ:α.τηριχ του, συνψορψώθ"f)ι;αν πρός -i·ocς παραγγι'λίας 
't"OU. 'Απη'λπισμένοι .έχ.άθ·rισιχν ε\ς εν ίερόν των Ν ψψ6)ν ... ο Δά
μις έπανήρχισε τά -:.οcράπονά του. Μεταξύ &.λλων έ'λιγε: Θrχ έπα
νί8ωr,εν ποτε τόν ένιχρε-rον ψί).ον μας; Άκούσας τού; λόγους τούτους 
ο 'Απολλώνιος, οστις ητο έκεί, είπε : Θό: μ' έπανί8"f)τε :;ι 11,αλλον μέ 
έπα.νείδετε. Είσαι ζων ! έφώνησεν ο Δηv,ήτριος, διότι α.ν έ'χωμεν 
έν�)?>tόν μας τ11ν σκιαν του Άπολλωνlου, δδν Θά ΠΙΧύσωv,εν κλαίον
τες. Ό 'Απολλώνιος τιj> έ'τεινε τ11ν χ.aϊρα. 'Ιδέ, τι:;:> εΙπε, >'.αί iν 
σ.χς 8ιαψύγω, τότε είπητε οτι εΙv.αι φοίσv.α στα.λεν παροc τ'rις Προ

σερπlνης, ώ, έκείνα τά όποια οί κατι:χ.χθόνιοι θεοί φο:νερώνουσι προς 
τούς ύπο της θλίψεως καταbεbλ 'tjμε νους. Ά ν οcπεναντlας . . . Ά Ηά. 
πως λοιπόν, είπεν ο ΔΥΙμήτριος, ώδ'εύσατε τοσουτον δρόv,ον έν 'rόΙΙ<ι>• 
ό'λίγ<ι> χρόν<ι>; Δεν λιψbιiνετε ύπ' οψει, έr-ανi.λα.bεν ο Άr-ολλ�)
νιος, τον κpιόν του Φpίξου -'Α τιχς· πτέρυγαζ του Δαιδιχι.οv ; Όπωσ�·ή •. 
ποτε πρέπει νά. το πιστεύσ"f)τε καθως και τ11ν είς τουτο έπέμg:�::σιν
του Θεου. Αύτον τον Θεόν, άπεκρίθη ο Δ"f)v,ήτριος, τόν βλ�πω πιχν
τοη παρόντα Π'-'ΡΙΧ σοί, είς τού, λόγους καί τόcς πράξεις σοv». 

Το γεγονός του,ο του 'Απολλωνlοv είvε άπολύτως ΙΧνi.λr,γον προς 
τό του Φιλίππου. Είνε της αύτης φύσεως ... ϊίνε ίπlσης βεbαιωμένα. 
�ΙΙΧ των ΙΧνθρωπίνων μαρτυριων, έκτος ποίσης ύποψίας τυγχανουσων. 



Ί 
574 

Άποδειχ.νύονται ά:νθρωπίνως, διά 11-αρτυριων ά:νθρώπων. Δεν μας έν
Jιαφέρει ·ί\8η ή έξΎΙγ·11σις του φαινομένου τούτου· 11,ας έν8ιαφέρει τουτο 
,μόνον, οτι ή έξήγησις 8ι' ά:μφότερα τά: γεγονότα εΙνε κοινΎ)' δέν είνε 
Jέ δυνατόν νά την ά:πορρίψωμεν διά τό μεν &ν � ευπρόσωπος 8ιά τό 
Jέ, -i\ &ν � άπο8εδειγμένη 8ιά τό έ'τερον. 

Ρ. F. COURTEP.EE 

(Έκ της Religion Universelle τοϋ 'Ιουλ. 1891 ). 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 

ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤtΘΝtΩΤΩΝ 
:::ι.uvέχεtα "Cη; με"Cα θά.vα"Cοv ζωη;. Με"Cεvσάp1ιtωι,t;;. 

'Αθαvασtα "Cηi ψuχη;. 

(Συνέχεια). 

EUG. NUS 

Ναί, ·n ά'λ·ήθεια αϋτη άρχεται μακρόθεν- ή εί.ς την άθανασίαν 
't'ης ψυχ ης πίστις, σύγχρονος τij> ά:νθρωπίν<J) γένει, εΙνε τόσ<J) ά:fιχ αία, 
iJσω και ·n ίδέα. της ύπάρξεως τοu Θεοϋ ποός ην εΙνε έντελως r;υνδε,.. . ' 

Jεμένη. «Όλα -rά: έ'θνη -της γης, έλεγεν � Κικέρων, έπίστευσαν είς 
τήν ϋπαρξιν του Θεοϋ καί ιίς --:·ην 11,ονιμότητα της ψυχης». 

•Ένστικ-rcν, καίτοι συγκεχυ11,ένον βεbαίως ένίοτε, ούχ -ηττον συνί

-(Ι''t'α α'ίσθ·11μά τι πρα.γ11,ατικόν καί έ11,bριθές. 
Πόθεν αύτ·11 ή �ίστις ολων των αίι�νων, ολων τω·� ι-ι-ερων ; Προέρ

χ ε-rαι έχ. -των αiσθΎ)σεων, &.ς ύπερbα.ίνει :ή έκ της είκόνος. τοϋ κόσμου, 
είς ην ά:ντιφά:σκει ; 

Τό λογιίl.όν πρέπει νά έχ-ι;ι ύπ' οψει αuτην ,ην Ιψ.όθυμον παρα8ο
χΎΙν, την συναίνεσιν, διότι ή -τάξις ά:παι-rεϊ την έκπλ-i�ρωσιν των φv
,σικων όρέξεων, ή, Jέ �ίψιχ -της αίωνιότη-τος ητις κείται έν τij> βάθει 
της ά:νθρωπίνου φύσεως εΙνε ά:νάγχ.η φυσική, άπιχι-rοϋσιχ ίκανοποίη-
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σιν, ε'ίνε ένστικτον τοϋ έν έπιγνώσει οντος, lχον τόν λόγον του ε1ναι, 
της ψύσεως (.1-'r) ένεχούσης μηδεν τό άνωφελές. 

Άλλ' ώ πάτερ ύπέρτατε ! (.1-ήπως έχω άνχγχ.ην τοσούτων συλλο
γιστικών έπιχειρημά-:-φν; 'Αφοϋ εΙσοιι ολως <Χ yάπη, είνε δ�νοιτόν έγώ 
v' άποθάνω ; 

GABR. DELANNE 

Τό ένισχύον κχί έπιbεbαιουν έτι ι1.αλλον την ώραίαν πίστιν ιι-οις, 
εlνε οτι ή ϋλη του περιπνεύματ!:ις,οuσα σώμα ά.πλουν καί οχι σύνθε
τοv, δέν δύναται να <ΧΠοσuντεθ�. Ή άρχικ.·rι ιχπλότης εΙνε ή ψuσιχ·rι 
βάσις -rou σύμπαντος, της δε ψuχ ης ο�σ'tlς άτομικώς μψερισμένης 
έν αύτ<j) τ<j) παγκοσμίφ ρεuστ<j), ούδιμία δύνχμις δύναται να άπο
σuνθέσ"'() τό περικάλψ.μά της οπερ εΙνε άθάνχτον έν τ� χ.uρί(f σημασίq: 
της λέξεως· άψοϋ δέ σχήv.ατα τόσφ κατώτερα, ώς τα άr.λα σώματα, 
διατηροϋσιν άκλόνητον μονψ.όη�τα, δuνάμεθχ νά: βεbαιώσωμεν οτι 
τό πιρίπνεuμα εlνε άπείρως μονψώτερον έ'τι. Ν Αρα ή ψuχ·rι εΙνε άθοc
νατος, διότι τό να διατελ� και v.ετα θοcνατον ύπάρχοuσα ή ψυχή 
έν άχ.εραιότητι τών άναμνήσεων και των δuνάιι.εών της, προέρχε-:αι 
έχ. τοϋ οτι ή δύναμις, ή σuνενοϋσοc τό διανο·Ι)τικόν στοιχείον προς τό 
π::ρίπνεuμα, εΙνε άναλλοίω-:-ος· οπως 3� δικαιούμεθ111: νά σuμπεροcνωμεν 
οτι ούδεν έν τ� ψύσει άπόλλuται, οϋτω 8uνάιι.εθα να βεbαιώσωμεν 
έπιστημονιχ.ως την άθανασίοcν, 8ιότι ούδψία ψuσιχή α'ιτία εΙνε ίχ.αν-rι 
νά διασπάσ"'(), έν 't'� περιπτώσει ταύτ�,την ενωσιν της ψuχης χ.αl τοϋ 
περικοcλύιJ.ματός "t'ης. 

FIRMIN NEGRE 

Αί γνι;ψ.αι διαιροϋντοιι. Ό ύλιστης δέν πιστεύει η είς μ6vηv την · 
ένεστωσαν ϋπαρξιν. Ό π�εuιι.οcτολόγος πιστεύει ε'ις δύο ύπάρξεις : την 
' -

ζ ' ' ' 'λ" 'Ο 
' ' ' ·ενεστωσ_αν ωην χ.οιι την με 'ΛΟuσαν. πνε1ψ.ατιστης πιστεuει εις 

-πλείστας ο σας ύπάρξεις. 
Τίς -rων τριών -έχει δίχ.�ιον ;-·ο πνευματιστής· διότι ο πνεuμοc

τολόγος σταματif είς ;ήν ύπερτύμbιον ζω·rιν, &νεu εγκύρου αιτιοcς ,κα
θότι ο άριθιι.ός δύο εΙνε πληθυντικός καί άμα ώς πιστεύει τις είς δύο 
ύπσcρξεις, ούδένα λόγον έχει άρνούιι.ινος T'Y)V τρίτ'tlν, την τε τάρτην' 
άριθμόν ,ινχ οί?νδήπο.ε. Ίν� έ'χ"'() το δικαίωμα τοϋτο {πρεπε νά δύ. 
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Ψ()τα.t \IOC ά:ποδείξ·{Ι οτι ή ένεστωσα. ϋπαρξις άρκ.εt \IOC έπιτελέσ� έ\Ι 
ήμιν τήν ;,.τ'Ϊ)σιν ολων τω\/ γνώσεων,. ολω" των προσόντων, ·η οτι 
θα κ.τr�σ11ταί τις ταuτα έ" αύτ� τ� δευτέρ� ζω� ώσεί Ύ)το σύμφωνον 
πρός τάς ίεράς γνώσεις της δικ.αιοσύν11ς τό νά παραχωρηται ·η έπι-
στr�μ·η είς οντινα Ο 1Jδέ·1 έ'πραξεν πpοζ κ.τησιν α>Jτης, χαί ή ε�τυχία. είς 
οντινιχ ούδεν έ'πραξεν Ι:να άξιωθ� τα.ύτ11ς ! 

Ό ύλισ•t"ΥΙζ δέ.ν έξέρχε"αι της προcγv.οcτικ.ης κα.ί ιiπτης μονάδος. 
"Αν έξ'fJρχετο θα έγίνωσκε π'λέον ποϋ νά σταιι.ατήσ•{Ι. 

Ή τρίτ11 ύπόθεσις εΙνε λοιπόν ή ιι,όν11 παρα8εκ.τή κοcί ή πιθανω,έρα, 
διότι ο'λοt οί φιλόσοψοι πα.ραδi.χ.ονταt τήν άνάγκ.·ην των_ α'ισθ'f)σεων 
πρός άπόχ.•t"()σιν των γνώσεων· ή 8-έ. ψύσις v.ας δεικνύει οτ: οϋτω 8'έον 
νά εη το πραγμοc. 

Κατά τήν ύπόθεσιν των πν:uματολόγων επρεπεν ή φύσις να μετιχ
bά'λλ·{Ι τούς νόιι.ους τ11ς, οπερ 8'ιχ.ιχιούιι.εθα ν' &11.φιgd.λλωμεν. Ή λο
γικ'f), έπ' αύτοϋ τοϋ ζ11τ·nματος, ύπαγορεύει οτι ο πιστεύων ε'ις δύο 
ύπάρξεις, πιστεuει ε'ις τρεις, τέσσαρας, ε'ις σειράν τινα άπροσr�ιόριστον 
. ' ,. υπαρc;εων. 

r 
ΒΟΛΤΑΙΡ 

Δέ.ν φαί'Ιεται ·ί\811 έχ.πλ·()κτιχ.όν -:-ό πιστεύειν είς τό δίς yεννασθα.ι 
ά.ντί rχπαξ. Τό πα" έν τ� ψύσει είνε rk\Ιάστασ ις. 

AUZANNEAU 

1\1:όνον 8ια τΎ)ς v .. ε":'tνσαρχ.ώσεως �uνάμεθα να. 8ιί�ωι��εν τΊ)ν ίσότητcι 
μετοcξύ τω\/ δ'ιαψόρων έ\Ιεστωσω\Ι rkνισοτ·ί�τω\Ι. 

MAR. GEORGES 

�Οχι μόνον εϊμεθιχ βέbοcιοι οτι θ' rkναγεννηθωμεν εlς τον κόσμον -.ων 
πνευμάτων, άλλά νομίζω οτι θά έποcνi.λθωμεν νά ζ·ήσωμεν καί πάλιν 
έπί της γης 'Υ) έπί τινος αλλης γης οίασδ·i'ιΠΟτε. Δύναταί τις νά ύπο
θέσ� οτι ή δ'ιάρχ.εια ιι-ιiiς μόνης ύπάρζεως ά:ρκε'ι "ά κ.ατεργάσ11ται 
έγκεφάλοuς της 'ισχύος ένός Κέπλερ, ένός Λαπλάς, ένός Πασκάλ, κπλ; 
Πρέπει τοτε νά ύποθέσωv.εν οτι τά ιι,ιχ.ρά τέρα.-.α καί τά ιι-εγά.λιχ 
πνεύματα ψuτρόνοuσιν ώς τά κρuπ-:-όγαιι.α:, καί οτι ή φύι;ις ύπερπλ"/1-

l_'. ρ•iϊ τούς ιι,εν με ολα τά 8ωρα, άρνείται 8ε -.ό παν εtς τούς δέ. ΟΜει� 
γιvώσκεί η ο,τι εμ,α.�ε. 



Άριθιιος 15. Νοέμβριος 18!Η. 

αγπ(:j 

Θ. ΔΟ�ΙΝΟΎ 
·'. 

αΚατC< -:·f'jν τWν μελιττWν εlχόνα τWv ),όγων Οέο-.ι μετέχειν και τ'ης 
ροδω·.ι1G<ς τοϋ ανθοuς Οpεψάμενος τClς άκ&νθας έχκλίνεt1η. 

(�Ιέγας Βασι� 

t 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Είβοποίησι-; σποuβαεα.-::!.u'ζ·Ι)-c·ίjσει-; 'ζώ•.ι-;ωv 

χαt -cεθvεώ-cωv, Συνέχεια της v,ετΙΖ θzνατον ζω'ί)ς. Μετ

ενσοcρ,ι.ωσις. Άθα.νασfα της ψυχ'iiς.�"Εχ-;η οuvεβρία� 

�ζt 'λ ασμός. Δο,ι.ιμασίαι. Φυσι χ.αί συνέπεια.ι.-•Επ-.σ-cη

μο\Ι'.Χαt μαρ-;uρίαι, Περί της πραγματι1.ότ-ι1τος των 
πνευματιστίκ.&)ν ψαι νοv.ένων. 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙ? ΣΠΟΥ ΔΑΙ Α 

11 

Παeαχα:'λοϋι.ι,εν τοvς V·ΎΙ Πλ"()ρι:,σα:ντας τήν συνδροι.ι,·11ν συν�ροιι,·()τiς 
[J,ΙΧς ν' άποστεί'λωσιν ώς τάχ.ιστοc αύτην προς κ. 'Αθ. Βρu'ζάχηv, 
ΟδΟς Πα.νeπιστημtου Uριθ. 26, πρΟ: 8�ευκ.όλυνσιν τγ�ς έ;ι .. 3όσε<,)ζ τοϋ 
ψύλλου . .,�"-' 

�ίι�Ο1Έ,i1'ί-δυμεν δ' αύτοuς οτι 't"'l'}'I συνεχ.εια:ν του ήθικωτοcτου κ.αί τά
fl,ocλ_� , st�ιαφ{ροντος ιι,υθιστορ�ματος « �1:-1 έχβr.χησι-; -coij 'Ιοu
βαίοu» θέλσ:Jtι·Αοcbει εις ίδιαίτεροc ψυ'λλάδια 

Θ. ΔΟΜΙΝΟΣ'. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 

ΖΩΝΤΩΝ ΧΑΙ ΤΣ�ΝΣΩΤΩΝ 
�uvέχeια "=η� μe"=α θάvα"=οv i;ωη�. Μe"=evσά.ρχωσι�. 

'Λθα.•ιασtα s:η� ψuχη�. 

(ΣΙJsέχε,α). 

Oi άγαθοl ;ι.αθώς καί οί -:tον"ΥJροί έξα.κολουθοϋν άποτε'λοϋντες μέ
ρος, οcν οχι έν τ<j) αύτ<j, βαθμ<j, έν τ� αύτ<j, ομως τίτλψ, του α•Jτοϋ 
πλανήτου καί της c.:ύτης άνθρω-:tότ'Υ)τος εlς α τούς συνενοί ο ά8Ίά
λυτος νόμος της :iι:λληλεγγύης. 

Έν άποJεικηκον άποbt&Jσεωζ Jέ,1 είνε .;\ άτ.οδ'εικτιχ.όν πηy.οιψοϋ . 
χ.ιχί έπιστροιpης, 

Πως συμ�αίνει νά γενναταί τις ίJιοψu·ής είς τ·ήν μοuσικ·rιν, iρωτ� 
'f ό κ. Σαρσαί ;-Διά τον λόγον οη ητο ίδ'ιοψu·()ς 1tρί·ι yεννηθ?,. 

CI-1. FOURRIER

Οϋτω λοιπόν ό τάJε πονηρός πλούσιος έν&εχόμενον νιχ έπανέλθ-� 
ζήτουλας είς την θϊJραν του πύργου aύηνος ητο ό ίδ'rοχ.τ-ι\τ-ι1ς. 

J. RA l'NAϊJD

Ν ,  r , \ , ''J ιι,� rr ... , ,, 

, αι, κuριοι, αυτο το ι ιc,ν ε αψος, οπερ χιχ";'οιχουμεν σημεροv, ε-
φερεν &λλοτε λαόν ήρώων ο�τινες &ποcντες έθεώρουν έαυτούς κατοι
κήσαντας έν τ<j) χ.όσιι•Ψ πρό αίώνων πρίν ιι-·r,ς ένεστώσ·Ι)ς ένσαρχώσεως, 
θεμελιaϋντες aϋτω τ·ί;,1 έλπίδ'α τ·r,ς dcθανασίας των έπί της πεπωθ·Α-
σεως της προϋπάρξεώς των. • 

ΤΟΝΑΡΗ 

Προς άπόJειξιν της μ,ετ,εvσαρκώσεαιg κα.ί, κατ' άκολουθίαν, της 
προϋπάρξεως καl, τέλος, του οίονει πορίσιι.α.τος αύτων των δ'ύο άλη-
θειώ,ν, της άθαvασίαg μας, λαμbοt'Ιω ώς έπιχείρ·/)μα μίαν μόνον τί;)ν ι 
ίJιοτήτων του θεοϋ, την δικαιοσύvηυ. 



J 

...__ 

519 

n - "\ ' . ' �.,. . ' λ , t- , , ,,. ως, ΛΟtτ.ον, .υπ Οψει ιχ.οντες τΊJν τε ειαν οικ.αιοσυνην, να ει;·η-
j'ΎJσωμεν τάς τεραστίας άνομοιότητας των ψυχ.ων χ.ατά την έμψliνι
-σίν των έν τ<j) κόσμ<ι>, καί τούς τόσ<ι> διαψόρc;υς βίους ους lρχ.οντα, 
-να: _έχ.πλ'Υ)ρώσωσι; Πως νά έξ'1Jγ-ί�σωμεν την ύπέρμετρον 8ιιχψοράν με-
τιχξύ της 8ιιχνοίιχς ένός ·Ν εύτωνος, ένός Λ.ιχπλάς, ένός 'Αλλάν Κιχρ8έκ.,
.άψινόντων ιχνη τ:Ίiς 8ιαbάσεώς τω-ι 8ιά ψωτεινοϋ τινος αϋλαχ.ος, χ.αί
.. �νός ήλιθίου της Νέας-Γουϊνέας, ένός Βοχιμliνου πηλοιpάγοu, ένός
Χεbιλλάρ8 Ιψ.ιλοϋντος αλλ' άντ' αλλων ; 'Εν δi τψ ήθικψ πε8ί<ι> ,
τ'(Jν 8ιιχψοράν ι[νός Σωχ.�οliτους η ένός Έπικτ-ί�τοu, καί ένός Πάπα
Β , · · 't- "\ 

- '' ' ' ' 8' Σ ,t-. οργια, αι_μοι-ι.ικτου και ΟΊJΛ'Υ)τηριαστου, ·η ενος μιχρκ.ησιου ε- αοες,
,iπεχ.τεlναντος τά ορια της διαψθορας χ.αί ίδ'ρυτοϋ σχ. ο λ η� αύτης ;
Μιας 'Ιωάννας δ' "Αρκ, προσωποποι-ί�σεως τοϋ ήρωϊσμοϋ, άνυψωθιίσ'Υ)ς
. .εi.ς τ·ην όcγνοτέραν χ.αί λαμπροτέραν έ'κψρασιν αύτοϋ,κιχί fΙ,ιας δυ-Βαρύ,
�ωροϋ έλιχττωμάτων, συλλεγέντων έν τι'j'> πιχρισινι'j'> βορbόρι�,, προς

sε•Jωχ.lαν ένος Λουί ΧV;-Ένός Βενσάν ·8ε Πωλ 1! ένός έψ"ΥJμερίου J·

"Αρς, ψυχών &:σπίλων, καί ένός Λ.ακολλόνζ η ένός έψ'Υ)μερίοu Μ1νγράτ,
.ένσccρχ.ώσεως τ"r,ς άχαλ1νώ-rοv ά:σελγεία:; κοιί του ψυχρως έσκψfΙ,ένου
•ψόνοv ;

Πως νά έξ·ηγ·ι1σω11.εν ενα ΓΗχ. δέ λά Μιροcν8ώλ, έ'χοντα γνώσεις 

.. χωρίς νά σποuδάσ� '; Ένα Πασκάλ έξάγοντοc πορίσμοcτα μόνον του, 
α•ιευ 8ιδασχ.άλοv, &.°νεu βιbλίων, &νεu προπαρασκευαστικών έργων, 

.χ.ατά τό δωδέχ.ιχ-:-όν έ'τος της ήλιχ.ίας χ.αί ένι'j'> έ'πα1ζε, λύοντα σειράν 
ολ ·ην γεωμετ; ικ.<7,ν θεωρ"ΥJμάτων, ών ή άνακάλuψις χ.οcί αί λύσεις είχ ον 

-κοστίσει αi.ωνας έρεuν<7,ν καί έ'ιlατοντάδας γενεών; Ένα ΜοιγιGψέλ
λ 'Υ)ν, ενα. Μον8ώ, πτωχ οίις βοσχ.ούς, ο�τινες διεσχ.έδαζον, έ ν ιj, έψύ

·.λα:ττον τάς αίγliς των, εi.ς λογαριασι-ι.οu;, άποcιτοϋντας σελί8α:; ολας
άριθμων έχ. μέρους των fΙ,αθηματικω•ι, των είθισι-ι.ένων εi.ς τόν σuν8υα
σ11,όν των ά:ριθι-ι.ων. Ένα Φίλιππον Βαρατιέ, γινώσκοντα νά γράψ·�,
οτε ητο τριετής, νά ομ1λ� τε-ιρα:ετης μετά τοϋ πατρός του λατινιστί,

. ι).ετά τ'Ϊiς μητ,ρός γαλλιστί, μετά της ύπ'Υ)ρετρlας γερμανιστί, έννεαε
της νά σvντιiττ·� εν έbραϊκόν :λεξικόν καί εν έλλ'Υ)νιχ.όν των �uσχ.ο
λωτέρων λέξεων της Π. καί Ν. Διαθ-ί�κ'Υ)ς μετά κριτικών σ'Υ)ι1.ειώσεων,

,{}'•ηλουσων θαψcι.σ_ί;cν ώριμότ'Υ)τα πνεύι-ι.οcτος, έν8εχ.αέτ·ης νά με τα-
ψράζ� έκ τοu έbραϊχ.οϋ είς τό γαλλικόν -.ό' ΟδοιΠΟQιΚΟV τοϋ Βεvιαμιv

"'Τωλεδ ι-ι.ετά λεπτομερών πραγματειών τοιαύ,·ης σοcψ'Υ)νείας χ.αί λο
-::γιχ.'r,� �εινότ'Υ)το�, ωστε .καί σήμερον lτι νά έχ.πλ·nττωνται οί χ.ριτιχ.οί,
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χοcτιi -:-ό δέχ.χτον εννατον ετος νχ )'.1νrισ,:1, 11.ετ' 'ίσ·()ς έκι3i.σεω;, τοc.· 
(·r.τ·fψοcτα των 11.αθηι-ι.ατιχων, της χρονολογίας, τ·ϊ\ς ίσ,οpίας, τ'ίΊ::;.

'άστρονοι-ι.ίας, της φυσ1κης, της Υ.οσμογροcq:ιία:ς, της ψ1λολογίοcς των
άρχ.οcίων κοcί των νεωτέρων, της νο11.1 !ψα:τιΥ.'Ϊ)ς, της έπ1στ1ψ·r,ς των·
γλωσσών, της σποuδης τϊ�ν σι νιχ.ων, ίνδιΥ.ων, ;.ίγυ-ιττιαχων,- έbροcϊt.i;')ν'
έ'λλ ηνικών, ρωμοιϊκων οcρχ οcιοτήτων, της έξ,()γ.ήσεως των ίερογλυψιχ.ων,.
'ΙΙΧ έκλεχ.θ� 11-Ο,ο; της άχα8·()f'.ίΙΧς της Πρωσσίοcς ;ι.αί ν-ά. έχτι τ·ήν
&:ποσχ.ευ·()ν ένcς ποcγχ.οσμίου σοφοu ;

Πω� νχ έξηγήσωιι.εν, έποcνχλοcfJ.bοίνω, το νά γεννωνται οχι f'.όνον έν
τοίς α:ύτοίς χ.01νων1κaίς στρώ11.α:σιν, άλλcί. καί πχρά. τQu ίδίοu στελέ
χους, φύσεις &γγελικοcί ;,.οcί φύσεις fl.υσαρ&')ς μοχθ·()ραί, συγχρόνως δια
χ_έουσα:ι αi f',EV τοc άρώιι.ΙΧτΙΧ των, αί δέ το δ·ηλη,ήριόν των ύπό. 
τά.ς αύτοcς έπηρείας ; 

'Ε , ' λ' ..., ' ,,.. Ι \ ,ι � ' ' ν ενι oγ<.iJ πως να: εc;ηγησωιι.εν την οcπειρον ο ια:φοραν των οc,·-
θρωπίνων χαροcκτ·ί�ρων "Α των λαχ.όντων ένί έχ.άστ<.�J ;ι.λ11ρων ;. Την 
παροχ·ήν είς τούς μέν της ίδιοφuίας, τr,ς :χνεξοcντλ·ί�του άγαθότητος,. 
του ήρωϊσμοu -:-ης )Ι.ΙΧρδίοcς, της a3ou της προόδου φχνε,ροc έξωιι.αλt-

,· σιι.έν-ης, είς άλλου; δέ τούς π1είστους τήν ποcροχ.ην τ&)ν ήfΙ.tτοcλiν--
των των προ-:-ερ-nμοίτων, τ·rις -iψιμΙΧθείοcς, των- άbεbοcίων ί&ιοτήτων' 
των &:συ[J.πλ·ηρώτων ίνανοποι11σεων, των συγχ.ερασμένων 8οκιμοcσιων, 
τ·ι\ς aιιrea mediocritas είς όίποcντα· είς τς;ύς πλείονΙΧς τήν δ'ι·ηνεχ.η 
ποίλ·rιν x.ocτoc της άντιθlτου fl·οίροcς, τ·ην άνχγκοcστ ι1.ην άμιχθειοcν χαl 
όιθλιότητα, τούς φυσιχ.οίις πόνους, -:-χς -�θιr..ιiς ό8ύνα.ς, τό άχθος κ.οcί 
-:-ην άγωνίαν έχ.άστ·rις -iψέροcς, έποcυξανόιι.ενCΧ διοc του άbεbχίοu τ'ίiς. 
έπαύριο'Ι' είς πο'λι.ούς, ά),λοίμονον ! την συνείδ'·rισιν 1:πνώττουσΙΧν, τό, 
ιχ'ίσθ·()ιι.οc του ΚΙΧλοu &γνωστς;ν χ.αί 17.ΚΙΧ't'ΟCΙ.'(JΠτον, την J'.ΙΧΧ.ίΙΧν ώς 

λ ι-, ' , r, , , , , λ-. • χ. ηροοοτ·rιιι.α, την ιr.πο-.ωωσιν ω; ψυσι;,.r1ν κ.οcτο:στο::σιν χαι ";Ι;Ο ΜΧ,-

χ.ις τό εγκλημιχ ώς τό fΙ·όνον fΙ·έσοΎ προς ά:πόσbεσιν της δίψης -rων· 
χ.τ't]νωδων άπολΙΧUGεων; 

Πως νοc sξηγ·ί�σωμεν ενα Σεbχστι<Υ.νόν Βοcχ ·η ενα. Μοζάρ, έν ·nλι
κ.ί� χ.αθ' ην παν παιδ'ίον δ'έν σκ.έπτε�οcι ·r, νά τρώy·{Ι ι-ι-rιλα, συνθέ
τοντα καί πα.ίζοντα. όργαναcί. cf.σματα, είς μόνους τούς ι-ι,ουσιχ.οι>'ιδ'ΙΧ
σΥ.ιχΙ.ους προσιτοί, ενα Μικ.έλ "Αyγελον "Α ενα ΣΙΧλbοcτορ ΡόζΙΧ, &νευ 
προηγουιι.ένης σποuι>'ης των γpαfl·f'·ών :ή των χρωμάτων, κ.ιχί μεθ' ολοc 

t _τά προσχ.όμματα, ιχΥ.ολουθο'ϋντοcς την χ.λίσιν των, άποκα'λυφθέντΙΧς ι

πρωίαν τινά., κιr.τοc την αύ'λην του βίοu των, γλύπτ-η, η ζωγράφος,. 
...ι 
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�χα:ί χ.αταπλ·ήσσοντα:ς -:-όν χ.α:λλιτεχ.νιΥ.όν χόιψ.ο" 8ιά των α:ύτοσχ.ε
.. Jϊων προτερ·ιψ.ά-:-ων των ; 

Πως, άψ' έτερ·ου, νά: έξ·11γήσωμεν τό οτι έ.ν -:-� α:ύτ?J χ.ο,.νωνιχ.� 
-τάξει, έν τ� α:ύτ?J οίχογενεί(;f , ύπό -:-ούς α:ύτούς ορους της ά.να:-:-ροψ'ίiς,
ύπό τά:ς αύτά:ς έπ·11ρεία:ς του παρα:3'είγμα:τος, χ.α:λου η χ.αχ.ου, τό ηχ8ε
πα:ι3'ίον δ'εικνύει δ'ια:θέσεις έμ,φύτουr; χ.αί ριζιχ.ώς άντιθέτους των του
άδ'ελψου του, χ.ατά τ·ην α:ύτ·ην ήλιχ.ίαν; ο ι1.έν εlς νά ζητ� τό φω;
τ'ίi� ήμέρα:ς, ν' άγαπ� τό ώρα:ιον, νά: χ.υριεύ·Ι)ται ύπό του πάθους του
άλ·11θους χ.α:ί 8ιχ.α:ίου, νά έχ.λέγ·� &νευ δ'ιστα:γιι.οϋ χα:ι έν πcχσχ1 περι
,πτώσει τ·ην ϊύθείαν οδ'όν, ώς οδ'όν πρό πολλοϋ χ.α:ιροϋ οtχ.είαν α:ύτφ,
·τό 8'άλλο πα:ι8ίον νά χ.λεί-� έπιμόνως το�ς όφθα:λιι.ούς πρός r.αν φως,

' , - ''λ"\ ' , ,, ' , � , 'λ - , μ·11 εννοουν α: Λ"Ι)V ευχα:ριστησιν η τ·11ν χ.τηνωο·11 α:πο οωσιν των α:1-·
·σθήσεων, χ.α:l έχ.λέyον άείποτε μεταξύ των πα:ρουιηαζομένων άτρα:πών,
τάς μαλλο·ι σχ.ολιάς, πρός έπίτευξιν του σχ.οποϋ των σφοδρών έπι
fJιιμιων του�

Πως, γενιχ.εύοντες α:ύτάς τάς άνηθέσeις, νά έξηγ·ήσι,ψ.εν έδ'ω μέν,
.,έπί της α:ύτ'ίΊς γ'ίiς, ύπό τόν αύτόν ούρα•ιόν, ύπό τά βλέμιι.α:τα: χ.αί
-:-ούς ν6ιι.ους της α:ύτης Προνοία:ς, τόν -πολιτισιι.όν ά•1<Χπτ6σσοντα: -τάς
).άμψεις του, πολλα:πλα:σιάζοντα τάς έ1.-ιτ·11δ'εύσεις του, έξαπλουντα:
τάς δ'ιά -rό ιι-έλλον προbλέψεις του, δεσπόζοντα: χ.α:ί άπαλύνοντα: τάς

·νλιχ.άς δ'υνάιι.εις fΙ·έχρις ού τάς χ.α:ταστ·ήσ'{Ι ύποχειρίους, έχ.e.'ί 8έ, πλη-
σίΘ·ι,τόν βα:ρbα:ρισιι.όν δ'εχ.α:τιζόμενον ύπό των πα.ι8ιχ.ων φιλοδ'οξιω� του,
ύποδ'ουλούμ;.νaν ύπό των άτάχ.των πα:θων -:-ου χ.αί προτψωντα: τ·ην

'ά[Ι.cίfJειαν Ύ\,ις τόν δ':αχ.ρατεί ύπό τον ζυγόν της ιχχ.α:τεργάστaυ δ'υ
νάf'.εως ·ην θe.οπaιε'ί, οχι δ'έ ιι.α:χ.ράν, τήν άγριότητα ζωσα:ν ήιι.ίρCf τ�

·'rlμέρ(;f,λησμονουσα:ν τάς άθλιότητα� της προτεραίας, ιχψρόντιδ'α έπί
τΙΧίς άθλιότησι της έπα:ύριον, συνορe.ύουσα:ν εiσέτι προς τ·ην ζωότ·Ι)τα;

π- , ·ι= , • , 'λ ' λ' ' 1 ' , ως να e.,.;11γησωμεν, επι τε. ους, το χα: ον κα:ι το χα;,.ον ΙΥ.ντιχ.να:-
χ.λώιι.ενα, ύψΉ ολα:ς τάς έπόφεις των, έπί της άνθρωπίνης οiχ.ογενείας; 

Αύτά εί•ιε γεγονότα η α.ν προτιμ� τις, &ποτελέσμ,ατα λίαν έχ.δ'η
.. λωιι.ένα:, λίαν πολ ).ά, λίαν προψα:νως, άνάριι.οστα ΎΙ ωστε νά ιι-·η προσ
,{';άλλωσι τά ομματα:, τά Ύ]ττον όξυ8ερχ.'ΪJ. Δεν είνε Juνα:τό•ι 'Ιά τό-.: 
,έξωφυλλίο?] τις, άπαιτcυσι δ'έ μίαν αlτίαv. 

Έχ. των τριών πρα:γιι.άτων τό εν: 
'Ή ο προορι·σμός· έχάση>υ ήιι.ων ϊίνε τό προσωπικόν αύτου έργον, 

-.:>ή ο Θεόι; εΙνε ο αιτιος αcύτοϋ :ή ή τύχ·11 πρέπει νιi � ή αiτiα. 
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'Αλλ' έπιιιΗ όψείλομεν νiίι. καταλογίσωr.ι.εν τό τελευταίον v.εταξυ,, 
των κατηγοριών, ,ων ού�ψίαν εννοιοcν έχουσών, ίναπολείπεται ώς 
α.i.τία τούτου ή φυσικ·11 συνέπειοc τί;Jν πρώτων ορων -.:ων παρ' ήv.ων, 
έχ.ουσίως τεθέν.ων έν τιϊJ παρελθόντι, ε'ίτε ιχναμιμνησχ.ό11,εθοc αύτω.,., 
ε'ίτε οχι, :Α &ν πiiσα ψυχή ένσοcρχ.οψένη έδ'ώ Υ.άτω πρωτοπαρίσταται· 
εi.ς το θέατρον ,γjς ζωης, αίτία είνε a Θεός, ο 11.οινός πατ·11ρ των άν-
θρώπων. 'Αλλά τότε ο Θεός Θά δ'-ιψ.ιουργ?, έχ. του προτέρου χ.αί με-
ροληπτι;,.ώς, τούς 11,έλλοντας Βενιοψίν χ.αί τούς 11,έλλοντας ά:ποχ.λ·ί�
ρους, τούς "Αbελ χ.αί τούς Κάϊν του, τούς έχ.λεχ.τούς χ.αt τούς κατη-
ραμένους τοο. Ό Θεός δ'εν θά � πλέον 'n τό �εοτtοιηθεν αύθα.ίρετον, 
τερατώ8ης χ ίv,αιρα, έρεbώδ'ης άντίλ ηψις τ;ου νοός, ·'ήν ποτε συνέλαbε Ψ 

·ί) έκ του φόbου τρελλα.θεϊσα άμάθεια χ.αί ην έξεμεταλλεύθ·() ο 8όλος •.
Έκων αχ.ων, όφείλει -rις νά έκι.έξ�- Μ•.κρά ή δ'υ-σχέρεια �ιά τον·

έχοντα λογικόν χ.αί κρίσιν.
Μόνον οί προ·11γού11,ενοι βίοι ένός έκάστοu αuνετέλεσαν εi.ς τ-},ν κτη

σιν των γνώσεων χ.αί των έμφύτωv {δεώv οcς χ.011,ίζει άναγενν&ψ,ενος,.
, ·;,.αθότι 8εν ιίνε δ'υνατόν νά γινώσχ.·{} τις r, ο,τι εμαθε δ'ιά της ίδ'ία.ς. 

του έργασίας χ.αί -rών έκ.οuσίων άγι�νων. Έκάστφ ;ια:τά -rά εργα 
αύ-rου, ώς άπαιτεί ή θεία 8ικαιοσύνη. 

l\lΛR. GEORGES 

Τάς ίδ'έας -rγjς άθανοcσίας,τγ\ς προϋπάρξεως,. ττ,ς μετενσαρκώσεως: 
θεωρώ έγω οτι είνε, ώς οί χ.λοcδ'οι προς τον κορμον τοϋ ιΗνδ'ρου, σuν-
8ε�εμέναι πρός τήν &ναμφlρηστον οcρχ:rιν της μεταbι&Jσεω� του οντος. 

Τφόντι, ά:φου, 11,ετα τήν δ'ιασπορiίι.ν των μορί·ων των συνιστώντων 
αύ-rο τό έφ.;ψ.ερον σώμα, τό έγω έποcναζf, ανιu αύτοίί, θά ή8ύνατ0-
ούχ ήττον νά ζ·ί]σ� &νευ αύτοίί και πρότερον και ϋστερον. 

Ό συλλογιψός ούτος ε(νε λοιπόν δ'ι' ·ί)μrίς οίονεί τό ν'7ψα της "Α
ριά�νης �ι• ού δ'υνά11.εθα νά οδ'ηγηθωμεν έν τίϊJ 11,έσφ τοίί δ'αιδ'άλου 
των άντιφατι�ι.ών συστημάτων. 

"Δρα ή μεταbίωσις ά:ποδ'ειχθείσα, άπο8ειχ.νύεt ώσαύτως τήν πρου
παρξιν. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Είνε γνώμη πολύ ά:ρχαία δτι αί ψuχαί έγ;ι.ατα:'λlποuσαι αύτόν τόν, 
κόσμον μετα:bαίνουσιν εi.� τόν • �δ'ην χ.αί &η έχ.ϊίθεν έπανέρχον.τα:ι είς. 

J 
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αvτον τονaι.όσμον, έπανακάμπτοuσαι εί� τ·ην ζωήν οcφοϋ 8'ιέλθωσι 81ά 
τοϋ θανάτου. 

Μοί φα!νεται οτι ού8έν 8'ύναταί τις ν' &:vτιτάξ� είι; αύτάι; τάς ά
ληθείαι; και οτι 8εv &:πατώfΙ,εθα α.ν τάι; παρα.8εχθωμεν καί ❖1μεϊς· 8'ι
ό-:-ι εiνι βέbοιιον οτι υπάρχει έπανάκ.αμψις είς τ·ην ζωην, οτι oi ζώντες 
γεννώνται παρά των τεθνεώτωv, οτι αί ψuχαι των τεθνεώτωv uπάρ
ϊ. οuσι και οτι αί έvάρετο·ι ψuz αι εχ οuσι κάλλιον, αί 8έ των κακών 
κ.άκιον. 

CH. RICHARD 

Τοvτο ;Ινε σαφές· άφοϋ το πνεϋ11.α ημων των ένσαρκωμένων, ή8u
ν-r1θ·η VQ!. 8ρ� έπι τ'Ϊ)ι; uληι; τοϋ σώματός ·v.αι; καί 81' αύτηι; έ.πί των 
έξωτερικ.ώv σωμάτωv,«tιατ! το 'ί8ιον πνεϋμα,ζωv μετιχ τήν ψθοραv καί 
την 8ιιχλυσιν' τοϋ σώματος τοϋ στεvοχ ωροϋντος τήν 8ρασίν του, νιχ 
11,·η 8uv�θ� 'ΙΙΧ ένεργ·hσ�· έκ νέου έπί άλλης νέας uλης, iνoc ένσωμα
τωθ� έν αύτ�; 

ΡΕΖΖΑΝΙ 

"Ισως, ποcρατηρήσ·{) τις οτι, rJ.ν δ ανθρωπος έ'ζησεν ·ί\8η, 81ατί 8έν 
' θ - - \\' ' ' θ ' "' ' 'ξ 

' ' εν uv,ειται, πωι; οε, μη εν uv.οuμενο;, οuνατοcι να ε αγνισ� το πα-
ρελθόν του ; Θά εϊπωσιν οτι 8'έν τιμωρείται πράγματι ό άγvοων 8ιατί 
τψωρεϊται, ού8' εivε πλέον το 'ί8ιον ατοι-ι,ον οπερ πιχσχ ει καί οπερ 
θεωρεί σκληραν την θείαν 81κοcιοσύνην; 

Τοϋτο συμbαίνει οvτω 8ιότι ή έv τ?, γ� &ιαv.οvή 8έv εiνε 11-όνον 
προς έξιλασv.ον, άλλ' άκόμη καί, προ ποcντωv, πρός vέαν 8οκιμασ!αν. 
'Εν τοιαύ-:-� 8έ περιπτώσει, ή μνήμη .θά παpέbλαπτε τας 8οκ.ιμα
σlα.ς, άφ:χιροϋσιχ άπ' οcύτων το πλείστον μέροι; τΎΙι; άξίας των. Ά'λλ' 
αί προηγουμένως κτηθεϊσαι πεϊρχ και 8ραστηριότ-ηι; ώφελοϋσι πρός 
τ·(lv vέιχν πά'λ-rιν, κα!τοι 8ια τρόπου λανθοcvοντος. 

Το 8έ σποu8αιότερον, θ.ν ο'λοι ένεθψοϋντο τοvι; προηγουμένους β!
οu_ς των, 8έν θ' άνεστατοϋτο ή τάξις της y'ΪJι;. Καθότι αν τι; εΙχ ε 
γνώσιν τοϋ ί8_ίοu του παμ'λθόντος, θιχ έγίvωσκεν έπίσ-rις κ.αί το των 
rf.λλω'Ι' 8ύναταί τις 8έ να κ.ρίν� τl κ.«κόν θα προέκ.u;;τεν έ'ι'. τούτου. 

Β. BUSSEREAU 

-Α'λλωι; τε ή &μν-ημοσύνη των προϋπάρξεων 8έν κ.ατ«στρέφει την

J προσωπικότητα. 
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Τ(ι)όντι, &ν τις έχων ίσχ. ύν επι τινος ύπ,ιοbοcτοu τον διατοi.1;·{) νοc 
' ' ' ' ' i 't',. ,, ; } ' < � Ρ Ι ' κοψ·{i κατα την εyρηγορσιν -ro ταοε Ί) τοcυε, και ο uπνοΌα:της, α:ψv-

πν�σθείς, το έκηλέσr;, κα:ίτοι t1-·11 έ'χων ούδψίαν άνάμν-11σιν -rης λη
φθείσης δια-rα:γης, άψοϋ [1,iλιστοc δέν ένθuμϊiται οτι ητο είς κατά
στασιν ύπνοbα:τικήν, δύναταί ης νοc ε'ίΠi) οτι ο ύπνοbcί.της, λαμbά. 

' \\ , \\\ ' 'Q - \ ' ' , ' - ' νων την -:Jιαταγ·rιν, οεν εινε 'Υ)"Jικως -ro αυτο προπωπον v.ετα του εχ.-
τελοϋντος έν έγρ·ηγόρσει 't'"()'Ι διατοcγήν. 

Ρ. LEROUX 

Αϋτ·η εΙνε έπίσ·ης ή yνώt1,η [1,Ου. Ή ΙΧ[1,VΎJ1-'-Οσύν-η ούδόλω; κοcτα
στρέψει το δόγμα της πρ�υπάρξεω,, διότι καί έν τ?ι γ?ι μcί.λιστα: -ί-1 
v,νήμ·η πολλάκις έκλείπει άφ' ήμών χαl ά·1αγΜ�ζόι1,εθα να άποσπωι1,εν 
τάς άνα:v.νήσεις v,ας είς ράχ.ια· σημείον προψανές της παχυ}ότ'Υ)τος 
της σωματιχης ϋ) Ύ)ς μας καί της μιχ.ρας v-ιχς &ξίας. 

J. RArNAUD

Είς τρόπον ωστε ή ίστορία v,ας δέν εΙνε [1,όνον έν τ?ι βίβλω της �ωης 
περί ·ης όμιλεί ή Άποκάλuψ:ς, ά'λλ' είνε προσέτι έν-rος -rης ίδίας [1-ΙΧ� 
ούσίας, έντος του διϋ-Χιψένου t1-έροuς τοϋ οντος 11.ας, μέρους ώσεί 
σημειωματάριου οπερ σuνα:ποκψίζομεν άπό πάτωv.α είς πά.τωl-'.α άν& 
t1-έσον των κόιψ.ων, άλλ' έψ' ού δέ.ν δuνcί.μεθχ ν' άναγνώσωv.εν ήι1.ε1ς 
οί 'ίδιοι πχρα μετα ίχανοcς άναπτύξεις. 

DARCET 

Τό έξηγοϋν ώσαύτως Υ.α'ί αίτιολογοϋν αύτ·11ν τ·ην ΙΧf1,Ψ/Jμοσύνην 
εινε 'rO οτι έν -r?ι ένσαρκώσει τό Π'Ιεϋμχ -Χοcv,bχνει νέον έργαλείον, τόν 
έγκέψαλον, -rό κέντρον -rων αίσθ·ψ.άτων τοu.'Αλλά μήν, ό έγκέψαλος 
δεν περιέχει "ΥΙ ο,τι τ<j> ένεποί·()σεν έν.ύπωσιν κατ<>: το διάστηv.α της 
ζωης -rαύη1;, -rό δε πνεϋμα δεν δύναται νά έπιτελέσ\Ι ωστε ό έγχ.έ
ψχλος να παραγάγ·!) η μόνον ο,τι έναποθ·ήκεuσε, �'rις γνώσεως των 
προτέρων της ένεστώσης ζωης πραγι1,άτων ι1-·11 έντυπωΟείσης ποτέ έν 
τ<j> νϋν έyκεφάλ(ι), τ<j> l-'•"fl ύπάρχονη τότε. νΑρα δέν δύναται νι>: τά 
άναπαραγάη. 

Καl ίδού διατί άι1_νημονοϋv.εν τί ·ί\μεθχ πρίν της iνεστώσ·/)ς ύπάρ
ξεώς μας. 

Ι 
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ΛLLAN Kι\.ltDEC 

'Εν τουτοις παρετ·ί�ρΎJσοcν παιδία νεώτατα, >'.αταστάντα σι.ίφν-1ιr; 
ποι'Υ)ταί, ίχνογράφοι, [1-Ουσικοί, έν ήλικ.ίqι: πέντε έτών, κιχί ύπολογι
σταί, χωρίς ούδ'έν νά δι�αχθωσι· τό άπλούστατον γεγονός κείται 
' 

-0 ' \\, Υ ' " 
- ' " θ ' εντα•) α· χ.αιτοι σεν tχομεν τ'Υ)ν αv,εσον ιι,νΎJμΎJν του τι ·ιψε α εν 

τ(i) παρελθόντι, ούχ ήττον αύτά τά πράγιι.ατα ά :rοδειχ.νύ�υσιν οτι 
αύτοί οί ένσώιι,ατc,ι ησαν, είς το παρελθόν, άνθρωποι μέ προτψhματα. 

Ούδέν άπό'Χ1υται, εν τε τcϊ> ψυσιχ.ιj> ώς και έν τcϊ> ήθικ.ιj> )'.όσμ<�>· 
το παν έ,fανευρίσχ.εται, ού8έν γίνεται iχ. θα�ματος, ούδ'' είνε 8υ�α
τόν νά γινώιrχ.\Ι τις είιι,·� ο,τι ειι,α.θε, ε'ίτε έ•ι τ?� ζω?� ταύη) εϊ":'Ε έν 
τ?� προγενεσ,·έρq:. 

MICH. ΒΟΝΝΑΜΥ 

ι\, ι , ' 'ξ Ι ' , ' ' \ � r -L.�υναται τι; προσετι να ε ·Ι)γησ··,;Ί επισης αυτην τ·ην σιαψοραν, •t"Ι)ς 
λή{}ης; τού παρελ{}6ντος;, χ.αί. τ'ί;ς &ναμνήσεως; των κεκτημένων γ-vι:b-
6εωv διά της διχαισύνης του Θεοϋ δστις οϋτως έ'γνω -ταυτα, διότι τό 
μέν πρωτον εlνε βλαb_ερόν εiς το αύτεξούσιcν, το δέ δεύτερον έπά.
ναγχ.ες προς τόν θείον νόμον της προόδου. Σ·Ι)μειωτέον έν τc,ύτοις δτι 
αύτη -ί-1 άνάιι,ν'Υ)σις περιστέλλεται εiς ψuχικ.·ί)ν τινα έποπτείοcν (intu

ition), χ.ατά τό μάλλον r, ηττον κεχ.οcλ1ψ.ιι-έν'Υ)ν, εiς προδιάθεσίν τινα 
του έπανιψ.α.θiιν ε\cερως ο,τι έδιδάχθη κοcί έγνώσθη .;\δη &ηοτε. 
Άυ: έπει8ή ο έγχ.έφχι,,,ς σπανίως άνχπσ.:ρίστ'Υ)σιν έν τcϊ> όργανισμιj) 
τ◊'u την έντέ'λεισι.ν ολων των δ'ιανο·Ι)τικων δ'uνάιι,εων, πρέπει νά συμ
περχνωιι,εν έ;,. τούτου οτι τό πνευ ιι.α δεν δ'ύναται κατα το παρόν νά 
έκδ'Υ)λώσ"{) άπάσας τάς δυνάιι.εις, τόις συνιστώσας την προοδευτιχ.ην 
κατάστασιν του. 

ΊΌυτο έξ'Υ)γεί την θαuμοcσίχν διαύγειαν, τ-rιν νοηιι,οσύν'Υ)V ην δ'ει
χ.νύουσιν ύπνοbχται τινές οπόταν τό πνευ ιι,ιχ των έξέλθ\Ι του σώιι,ατός 
των, έv<ϊ� κατα την r.ατάσται;ιν της έγpΎJγόρσεως φαίνονται κατώ
τεροι χ.αί α,;της της ιι-ετριότ·Ι)τος. 

V. TOYRNlER

Ή άμνΎJμοσύν-r, προέρχεται ώσαύτως έκ. του δτι το πνευιι,α, έν τ� 
νέq: ένσαρ;ι.ώσει, περικαλύπτεται ,ι.ατά -τό fl,αλλον κ.αί ήττον ύπό τ'ίiς 
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σ<,ψ.οcτικη:; ϋλης, τη; &:πο?pοφοϊJσ·rι:; τάς δ'uνf.μεις του, πρό πάντων 
έν τοίς χ.οcτωτέροις κόσμοις, οποu αϋτη τuγχ.άvει ι,ι.ίi.λλον πυκνή, έκ
τός αν τό πνεvμα ·Μυνήθη, δ'ιχ των κτηθεισων i.διοτήτων, νά έκλέξ\1 , 
Cλην v.αλλον σvμψωνον πρό, τάς ίκανότητάς του, οπερ τc'j> είνε έπι
τετραμι,ι.ένον καί δ'uνατόν, &ν έγi.νετο τούτου οcξιον. γπιiρχ_ουσι. 

)λ' \\ ' ' ' 'Αλλ' ' ' ' ' πο, α παραοειyv.οcτα τοιοuτων περιπτωσεων. αuτοcι αι rχ.νοc-
r1.ν-ήσεις εΙνε έξα.ιρέσει:; 'ΚΙΧ ί ώσεl έκ.λιiμψεις του προνοιακοu σκοποu,. 

, �, , ( λ' \\ , πp�σκ.ΙΧιροι σε JΙ.αι ο ιγης οιαρκειας. 

ALLAN KARDEC 

Καθόσον τό πνεuμαι: καθχρίζεται χαl προοδεύει, οί vλιΚ?ί δ'εσμοί. 
JΙ.αθίστανται ήττον έπίμονοι, ·ηττον γλ ίσχ.ροι, το περικαλvπτον το 
παρε),θον περικάλυμμοc κοcθίσταται ήττον ά�ιαι:φαι:νές· ·h δύναμις της 
άναδ'ρψιχ'Ϊ)ς μν-ήμης παραχ.ολουθεί λοιπόν την άνάπτuζιν του πνεύ
!1·άτος έν τοcί; ένσαρΥ.ώσεσιν αύτοu εί.ς τού; βαθμιαίως άνωτέροuς 
χόσv.οuς. 

Τό άνωφελές τ'Ϊ)ς μνήμη:; δ'ιά νά έπω�εληθωμεν έJΙ. του παρελθόντο�,-
6υσκόλως κατανοΈιται παρ' οσων δ'έν έσπούδ'ασαν τόν πνευv.ατισμό'Ι' 
οσον &:φορ� τού:; πνευματιστιiς, τοϋτο ε Ινε ζ ήτ'r)μα στοιχ_ ειωδ'ες. 

·ο . Θ 1 ' , ' ,., - ' \ ιl ,, , �ι ο � εος πρα:ττει φερει το σημειον της σοφιας του, χ.αι οτε ετι. 
·ίψ.εί; δίν έννοοuv.εν τον σJΙ.οπόν.

ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ALLAN ΚΑΡΔΕΚ 

Παραπονοuνται γενικώς διά τά διάφορα δ'εινοπαθ·ίψ.ατα &τινα πλ·rι- · 
ροuσι τόν παρόντα: βίον· τ<:>όντi δ'έ όλίγιστοι φαίνονται μ'Υ} ύποκείμενοι 
ε.ί.ς τά τοιαuτα: όδ'ύνΙΧt ψυσtί'.ΙΧί, όδ'vνα.ι ήθικΙΧί, και:l δ'εινοπαθrψατα. 
παν.ος ε'ίδο u; μας περικυχλοuσιν έξ άπροόπτου κΙΧί ιχναμιγνύοuσι 
'Τάς θλι�εράς πιγ.ρία:ς των προς 'Τος όλίγον γλυκαψ�ν ον άπολαμ�οc- -
νομεν Κtr.'l'V. σποcνια δ'ιαλε.ίv.μοιτα. Διατί ταuτα ύφ' ενα Θεον δ'ικαιό
τα:τον καl άγΙΧθότατον; 

J 

ι 
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- Αί ιρυσικαί 'YJ ήθικν:ί ό�ύναι, ο'λα τά δεινοπαθήμα-:α της παρού
ση� ζωης εzουσι ;όν 'λόγον τοϋ είναι, ε'ίτε Jιότι έπροκ.αλέσαμεν αύτα 
διά τοϋ σφάλματος ήμων κατά τ·ην παροίισαν ζωήν, εϊτε διότι τά 
έπροκα'λέσαμεν κατά τούς προηγουfl,ένο•Jς ήμων βlcυς. 

Κατά σιινέπειαν οσον Μυνηρά καν � ·ί� έπί της γης θέσις fl,ας, όιρεί
λομεν νά -:-ην αποδεχώμεθα 6'νευ μεμψιμοιρίας ε'ίτε ώς ίλασp.όν ειτε 
ώς νέαν άξιέπαινον δοκιμασίαν. Τοίιτο εiνε το σοφώτερον μέτρον· 
οπεp δέcν νά 'λigωμεν tνα δικικιωθωμεν και άξιωθωμεν -της άφέσεως 
των παραπτωμάΤων μας, καί συνεπώς τ'ίiς εύτυχlας. 

MΛR.GEORGES 

Ή θεωρία αϋτη της δοκιμασίας 'YJ των καταvαγκαστικώv ποινώv 
φικlνεται δικαιοϋσικ τ·λν διοcφορον στάσιν των εύχαριστημένων και 
των πλουσίων άπέναντι των διιστιιχων οfτινες έγέvοvτο lχξιοι να έγ
κατα'λειφθωσr.ν είς την τύχην των διά της θελήσεως τοίι Θεοϋ. 'Αντί 
τοϋ έγέvοvτο lχξιοι, ή μοίρα έλεγεν, �το πεπρωμέvοv. 

'Όχ. ι · 8έ ν ύπάρχ. ει ούρανlα 8υναστικ·η δύναμις καταδικάζουσα τούς 
κακούς είς ύπερορlαν είς κ6σf1,Ους κικτα8ίκων και έπιτpέπουσα είς τούς 
άγαθούς την δι·11νεκη λειποτα:ξlαν προς κατοικίικς v,iiλ'λον εύτυχείς· 
το τοιοίιτον εiνε έπίνοια ιχνταδελφικ.·λ 

Αί λέξεις ίλασμός; καί δοκιμασία εΙνε ή οcpνησις του φυσικοίι νόμου 
της έξελίξεως (evo1ution) των οΨ:ων καί της ώς Ύ\ιι.ιστα ·ί\8η άμ
ψισbητοψέν-()ς ίδέας της ζωότ·11τος γινοι.ι,έΨ11ς οcνθρωπος. 

( Έπεται συνέχεια) 

ΣΠΙΣΤΗΜ �ΝΙΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 
Πεpι -cης πpα.γμ(Ι."Cι'Ι(ό,:η,:ο,; -cών πνeuμα.-cια,:ι1(ώV 

φαινομένων. 

Αί πνευματιστικαί έ:ι.δ·η),ώσεις, διά πpώτ·11ν φοράν κικτά τό 1850-
έφείλκυσαν την δ·11μοσlαν προσοχην έν τ� ι.ι,έσ(ι) της fl,εγάλης Άv.ε
pικανικης 'Ομοσπονδίας. Κρότοι ά•ιτήχουν έ,, πολλαiς οίκlαις, έ'πιr.λα 
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· μετετοπ(ζον-;-ο ύπο τ·r,ν επ·(}ρειαν άορά":ΟU Jυνiμεως, τρ!f.πεζαι iχ.ι
νουντο· κ.αί έχ.τύπων θορυbωδ'ως τό έδ'αφος. Σχόντος τινος τω•ι θεατω�
τήν ίδ'έαν του συνδ'υασμου των άλψχb·(}τιχ.ων γραιψ-iτων πρός τον
άριθ11.ον των χ.τυπrψ.iτων, ί,�ρύθη εν είδ'ος πνεψατι;ι.ου τ·(}λεγράφου,
ή δ'ε. άπόχ.ρυφος δ'ύναμις ήδ'uν+ιθη νιχ. σuνομιλfι μετά των παριστα11.έ-
νων. Είπεν αϋτ·(} οτι ητο ·ί) ψυχ:n προσώπου γνωστοu, ζ·ί�σαντος έ·,
αύτ4i τ<ΪJ ίδ'ίct� τόπ<ι>, έξ ηχ.ρίbωσε λεπτομερεiας C:)ριψέ νας περί τ'Ϊ)ς
ταυτότητος, τ'i)ς ζω'iις χ.αί του θ("/.'Ιάτοu αύτοu τοϋ προσώπου, λεπτο-
μερείας τοιαύτΎ)ς φύσεως ωστε νιχ. δ'ιαλύσοuν πασαν άμψιbολίαν. 'Επε
χ.λ·ί�θ·rισαν έ'τεραι ψυχαl άποχ.ριθείσαι Υ.αί αύταί μετά τ'r,ς αύτ'ίΊς άχ.ρι-
Ρ , "Ελ " ., ' λ ' . � • ' ' ΙΟειας. εγον απασαι οτι περαα υπτονται ει:, ενος σωματος ρεu-
στοειδ'οϋς, :χορχτου είς ":οcς αί_σθ+,σεις μας, και έν τούτοις ύλιχ.οϋ.

Αί έχ.δ'Ύ)λώσεις έπολλαπ}ασιάσθ·ησcι.ν ταχέως μεταδ'οθείσαι είς ολιχς
τοcς 'Επικρατείας τ'Ϊ)ς '011.οσπονδ'ίιχς. Οϋτω πως χ.ιχτέχ.τ·r:σαν αύται
τό δ'·rι11.όσιον ωστε σοφοί τινες, νο11,ίσcι.ντες οτι σuνέb·rι ύπέpbcι.σίς ·ης
J'ιά -:ό λογιχ.όν χ.αl τήν ήσυχίιχν τοϋ πλ·r,θους, άπεφάσισα,ν νιχ. f.Ι,ελε-

' ' , , - , ι, , ':\ ,ι;:- ,, 'λ ' τ·ησωσιν αυτας εχ. του συνεγγuς οπως αποδειι.,ωσι το παρα: ογον αυ-

,. 

) 

τών. Έξ αύτ'iις της αίτίας ορμι�μενοι ο τε νομοv.αθης Έδ'μών, πρόε-
δ'ρος του 'Αρείου Πάγου Νέας 'ϊόρκ·ης, χ.αί πρόεδ'ρος της Βοuλης, χ.αί )' 

ο καθηγητ·ής της χ:ιψ.είιχς ΜΙΧΠ"(}ζ, της Έθν. Άχ.αδ'·rψ.ία:ς, χ.ιχτέλ·ηξα:ν
' Ι ' 'θ ' 'λ , ' , Ρ Ρ ι ι:\ ,.. εις το αντι ετον αποτε εσv.α, εις την επιοεΙΟαιωσιν ,)•ηλ. τ·rις πραγ-

ματικότητος ":ων πνευματιστικών φαινψένων. Μετ' αύστ'Υ)ράν έξi.λεγ
ξιν, άπεφάνθΎ)σα:ν άναγράψα:ντες τοc συμπεpάψατιi των έν σποuδ'αίοις
σuγγράv.μασιν αύτων, Jι' ών βεbιχιουσιν οτι τιχ. ψα:ινόμενα ταϋτα: είνε
πραγv.ατιχ.ά )'.αί οτι πρέπει ν' άποδ'οθωσιν είς τ·ήν έπ·ί�ρεια•ι των ;;νεu
!1·άτων.

Ή χ.ίνησις είς' τοιοuτον βαθμον έξηπλώθ"ΥJ, ωστε το 1852 ύπεγpά
φ"ΥJ άναφορa: φέρουσα τιχ.ς ύπογραφιχ.ς δ'εχ.απέντε χιλιά&ων προς τ-ί"ιν
έν Ούάσιγχ.των Συνέλεuσιν τ'Ϊ)ς ΒουλΎi�, &ι' ής έξ·φουντο την έπίσ·rι·
f!,Ον ·r.pοχ.·ί�ρuξιν της άλΎ)θεία.ς των 9αινο:1.i.νων.

Σ , \\ , ' 'Ρ Ρ' χ , θ \ ' - ll 
•

οφος τιι; ο ιασηv.ος, υ οοερ αρ, κιχ ηγ·rιτ·rις εν τcti v(.νεπιστ'Υ)-
f.Ι·l<ι> της Πενσuλbανίο:ς, άνi.λαbε φανεροc τον &.γωνα ύπερ των πνευ-
11.ατιστων, δ·rιv.οσιεύσας εν σύyγραμf.Ι.'Χ σχετικον έμποιΎiσαν μεγάλ·rιν
αϊσθησιν. Το έ'ργον αύτο φέρει τον τίτλον: Eη)eΓimental inves
ιtigations of 1he spirit manifestation, κ.αί &ποtειχνύεt έπιστ�Ι)ι,ι.ο-
νικως τ·ή,1 παρέμbο:σιν τi;)ν πνευμάτων.

[ 
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Σ·hι-ι,ερον ·h Ν εωτέροc Π νε ψοc1.ο λογίοc άριθι-ι,εϊ ποηά έχ.χτψμύριοc 
όποcδων έ.ν τοcίς Ήνωμένοcις Πολιτεία:ις. Άντι-προσωπεύε rocι οcJτη δ'ιιi 
ποΗων- δ·11μ�σιογραq:ηχ.ων όρyιf.νων, ών έξέχει τό Banner of ligth,

i.ν Βοστών"!). 
'Εν Άγγλίrf οι-ι,ως ύπεbλ·ήθησοcν οcί πνευι1,οcτιστιχ.αί έχ.δηλ�)σεις 

εις ι-ι,εθοδ'ιχ.ωτέροcν άνά.λυι;ιν. llo λλοί σοφοί &.γγλοι έσπούδ'ασοcν τά 
φαινόι-ι,ενοc μετά καρτερικ.ης καl λεπτολόγου προσοχ'rις, κ.οcταλ·ί}ξαντες 
εις έ πιbεbοcιώσεις έκ των ι-ι,αλ λον άνα:μψισbητ·ί}των. 

Κα-:-ά τό 1869, ή «Διδ'α:κ.τικ·η 'Εταιρία του ΛονδίνοωJ-έπιστ-ιJ
μονικός σύλλογος αύθεντιχ.ό,1 χ.ϋρος χ.ατέχων�δ'ιώρισεν έπιτρ:>πήν έχ. 
33 ι-ι,ελων, σοφών, έγγραμμιf.των, έπισκ.όπων, πολιτικ.ων, έξ ών ό 
sir John Lubboclc ( της άγγλ. Άκ.α.δ·11ιι.ίας), Η. Lewes ( φυσιολό
γος), Huxley, Wallace, Κρο,:,�, κλπ., rνα: έξετiσωσι και «δια παν
τός έκμηδεvίσωυιv» αύτά -rιi φΙΧινόμενα, &.τινα,ελεγεν ή έ'κ.θεσις, «εlvε, -

φαvταυιώδη JJ. 
Με-.ά δεκαοκτώ ι-ι,·Ι)νων πειραματισμούς Χ.ΙΧι έρε.ύνας, ·h έπιτpοπ·η 

.χνεγνώρισεν, έ.•1 τ� έ.κθέσει τ-ης, τήν πραγματικ.ότητοc των φαι'ιομέ
νων κα.ί άπεφήνατο ύπέρ του πνευμΙΧτισμου. 

Κατά τ·,1ν άπαρίθι-ι,·Ι)σtν των παρατ·Ι)ρηθέντων γεγονότω•ι ή έ'κθεσις 
άνοcγράψει, έχ.τός των κιν-r1σεων καl των κρότων τ')\ς -:-ραπέζης, έπίσ·Ι)ς 
«έμφαvίσεις χειρωv και μοQψώv εlς o{Jδsv av άv.ftρώπιvοv άvηκοv- -
6ώv, και αϊτιvες έφαίvοvτο ζωυαι &ις έκ του κιvrιτοiί α'(Jτώv και τηs 
δράυεως. Α{Jτιχς τάς χεϊ:Qας ηπτοvτο έvίοτε ο[ παQε6τώτες και έβε
βαιοiίvτο οτι δsv �υαv άποτέλευμα άπάτης r) δόλου. 

Ό είς των 33ων, ο Η. Ρ. Wallace, ό έψιf.ι-ι.ιλλος τοϋ Δαρbίνοu, 
κ.ΙΧί ό, μετά τον θάνΙΧτον τούτου, σuνεχίσας τήν 0εωρίrχν τ'r1ς έ.ξελί
ζεως, έξ·ηκολούθ·Ι)σε κ.rχί ι-ι,ετιi τΙΧυτα τάς έρεύνας του &ναγράψα.ς τά 
πορίσv,ΙΧτά -:-ου έν ένl συγγράμι-ι,ατί διεγείριχντι 1-'-fγα·ι πάτΙΧγον πέ
ρrχν τοϋ πορθι-ι.οϋ. Όι-ι,ιλων περί των φαινομένων, έχ.φράζετc.cι ούτωσl: 

"Ο ' δ 'Θ ' ' ' ' ' , " ' β 'θ ''Ί 

' <c τε επε ο ην εις c.cυτας τας ερευνοcς, '/Jfl,ην χατα α ος VΛtστης,
Δέ ν ύπηρχ εν έ ντός '.Otl πνεύv,ατός (J.OU ούδεμl α θέσις πρός έγκ.χτd.-· 
στασιν πνευv,οcτικ.ης ηνος ύπάρξεως. Koci ομως τά γεγονότΙΧ ε'ίνε πράγ-. 
ι-ι,οcτα έπlμονοc· 1-'·έ κ.c,τενίΥ.ησαν κ.αl ι-ι,έ ήνάγκ.ασοcν νά τά παροcδ'εχθω 
πολύν κοcιρόν πρότερον πρίν "fl δυν-Ι)θω νά. πc�:ραδεχθω ;ι.οcί τήν πρα:γ• 
ματιχ.·ΙJν α:ύτων _έξ·ήγ·Ι)σι ν. Ή έξ ήγησις αυτη μοl έπήρχ ετο βοcθμ ηδον, 

,ύπό 't''YJV δ\11-ιεχ.η έπ·rιρειΙΧV τοϋ διαδοχ,ιχ.οϋ των γεγονότων, &.η να δέ'Ι. ·
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-'ητο 8uνα,όν ουτε ν' άϊtοχ.ηρύψω ουτε νά iξηγ·ήι;ω κατ' ού8ί.να &λ
λον πόρον». 

Μεταξύ των οcγγΑω'Ι 11οψ1ν ών δuνχμεθα να έπιχ.αλεσθωμεν τ-r,ν 
8·,�μοσί ι;ι: μαρτuρίαν ύπέρ τη:; έκδηλώσεω:; των Πνεu11.άτων, δύναταί 
τις ,/ �ναψέρϊΙ τον Οχοη, καθ·ΙJγητήv του έν Όξψόρδ πανεπιστημίου, 
δσ-:-ις έξi.δωκε περί αύτων τό vπό τον τίτλον Psychography β,gλιο•,, 
.iνθα yίνετο�:ι λόγος πρό πάντων περί τ·ϊiς αύτομάτου γραψ'iiς ( eci-i-
ture directe)· τόν Warley, άρχ.ψ.ηχανικόν των τηλεγράψων, έψεu
ρέτην 't'ης ·ί�λεκτριχ.Ύiς σuμπυκνω-:-ικΎ\ς μηχαν'ίiς· τον Serg. Cox, τόv 
'1ομοδι8άσχ.αλοv- τον Α. δέ-Μοργγάν, πρόεδ'ρον τ'ίiς «Μαθη 11.αηκΎ\ς 
'Εταιρίας Λονδίνοu»· τόν καθ·ΙJγη-:-11ν τγ\ς ψuσικης Tyndall, κλπ. 

'Εκτός τούτων εηρον έ'ξοχον πνεϋμα προσετέθη 11,εταξύ των όπα
.δων τοϋ Πνευματισμοϋ, ό W. Κρούξ, έκ της «Βασ. Έταιριας>), της 
Άχ.α8ημίοcς δηλ. της Ά γγλίας. 

Ά πα σαι αί έπιστ'l,μαι όψείλοuσι πρός α•Jτό τό όξuνοuν π νεϋ 11.α · ε'ίτε 
άνακάλuψίν τινα. ε'ίτε πρaο8εuτικ.ήν ηνα ωθησιν. Τά έργα του Κρούξ 
έπl του χ.ρuι;οϋ καί του άργuροv, ή έψοcριι-ογή 't'QU του σοδίου είς 
τόν τρόπον της μίξεως των 11-ετάλλων, έχρησιμοποιήθησαν εi:; τα έρ
γοστάσιοc της Ά 11.εριχ.Ύ\ς καί Αύστραλίας. Δια τοϋ -ί-ιλιομέτροv τοϋ 
&στεροσχ.οπείοv GΓeenwich, ήδυν+ιθη, πρωτος, να ψωτογραψ·ήσ� τά 
ούράνια σώματα· αί <Χνοcπαραγωγαί του της Σελήνης ϊίνε διάι;ηι.ι.οι. 
Αί μελέται αύτοϋ έπl των Φαινου.ένων της άντανακλαστιχ.·ϊΊς ;.r�ιότ·ι;-

, ' 

τος τοϋ ψωτός, έπί του ψασι.ι.ατοσχ.οπείου, δέ'Ι εΙνε -r1ττον γνωσταί. 
Ό Κρούξ .χνεχ.άλvψε τό θάλ"λιον. Άη' ολοc αύτά τα έργrχ. του vπερ
τερ+ιθησαν vπο της μεγοcλοπρεποuς άναχ.αλύψεως της τετάρτης κατα
στάσεως της ϋλης, ιχναχ.αλύψεως έξασψαλιζaύσης αύτ<ϊ"> τ·ηv έν τQ 
παvθέ� τ'Υ)ς 'Αγγλίας θέσιν του, παρα τ� του Νεύτωνος ;,.αl του Χέρ
πελλ, χ.αί έτέραν θέσιν έ'τι ι.ι-αλλον 8ιαρχ.'ίi έν τ� μν-ήι.ι•ϊΙ των ΙΧ'Ι• 
Ορ<,\πων. 1 

Ό Κρούξ κ.ατέγινεν έπί 8ιίχ.α έ'τη εi.ς τήν σποuδήν των π�εψα
τιστικων φαινοι.ι.ένων, κατασ)!.εuασάμενος προς έπισηψ.ονιχ.ήν έξέλεγ
ξιν οργανοc άν-ΙJκούστοv λεπτότ·Ι)τος χ.αl &χ.ριbεία;. 

'Επιτυχών κ.ιχl βοηθούμενος ύπό τινος έξαισίοv ι.ι.εσιχζοντος, τ'r,ς 
Δεσποινί8ος Φλ Cook, χ.οcί &υ,ων σοψών έπίσης οcύστ·ΙJρών κα.ί μεθο
.Jιχ.ων ώς αύτός ό 'ί�ιος, είργάζετο έντός του :.δίοv του χη�.t)!.Ου έρ-

•✓ 
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' 

--γαστΎ)ρίου, πεftΧ.uχ.λωμένος Ώπό ·Αλεκ-rριχ.ων συσ)ω.ιων, α.!τινες θά χ.α:θί .. 
·σ·των ά8ύνατον η θανάσψ.ον πασαν άπόπειραν άγυρτιχ.οϋ 8ό'λcυ.

'Εν τιj) συγγράμματί του -C<"Ερευναι έπl της πνιuματο'λογίας», ο
Κρούξ άνα'λύει τά 8'ι:χψορα ει8Ύ1 των παρατ·11ργ,θέν-:-ων ψαινομένων :

, , β , � ,,.. ,, ' , -.. χ.ινΎ)σεις σωματων αρεων, παιζψ.ον ·11χων και τεμαχιων μουσι;,.ης
χνευ άνθρωπίνης έπαψ'ίiς, αύτόμα.τος γραψη ( δίνευ έπινεργείας 8'·11λ
άνθρωπί'ΙΎ)ς η γραφί8'ος), έι,ι.φανίσεις χ.εtfών έν π'λήρει φωτί, έι,ι.φανί-
·σεις μορφών, σχ·11μάτων, κ.'λπ. 'Εν dιχστ·ί)μαrι τριών ί.των, τό πνεϋ
μα ν,�ρας τινος χ.αί χ αριέσσΎ)ς γυναιχ.ός, όνόματι ΚάτΎ) Κίγκ, ένεψα

·νίζετο την έ,;πέραν είς τούς όφθα'λμούς -rων έξερευΨ11των, φέρον έπί
τινα 'λεπτά ολα τά ΠfΟσχήι,ι.ατα τοϋ άνθρωπίνου σC:ψατος πεπροι
χισμiνο·υ, 8'ι' όργd:νων χ.αl αίσθητηρίων, συνομι'λοϋν μετιχ τοϋ Κυρίου
.χ.αί τ·ϊ',ς Κυρίας Κρούξ χ.αί των παρεστώτων, ύποbα'λ'λόμ-ενον είς ο'λοuς
τούς άπαιτοvμένους πειραματισμούς, μετά 8'έ τ-χϋτα. έξγ,φα.νίζετο· ώσεί
όμίχ'λΎ1, Αύτα.ί αί περίεργοι έχ8'Ύ)'λώσεις άνα.γρ:χφοντα.ι έν iχ.τάσει έν
τιj) συγγροcμματι τ'όϋ Κρούξ.

'Εν Γερμανίq; , οι.ι,οιαι μαρτυρίαι -;τερί της ύπ:χρξεως ":ων Πνευμάτω·ι
χ.α:ί των έχ.8Ύ)λώσεών των άπορρέουσιν άπό των lργων τοϋ άστρο•ιό

_μοu Zδllner, των χ.αθ·11γΎ1τών Ulrici, Weber, Fechner, τοϋ πανε
πιστημίου της Λειψία.ς, Carldu Prel. Αύτοί οί σοφοί, ο'λοι σχ.ιπη
κοί κατ' άρχοcς, χ.αί έμφορούμενοι ύπό τοϋ πόθου να χ.αταρρίψωσι τό '
·προσωπε:ον έχ.είνων τά- όποία: έθεώρουν χ υ8 αίους 8'ό'λους, ·Ανχγχ.rχσθ·η-

, , ' Ρ - ' ' • λ ,r, ' :1- , !; ' σαν εν τε'λει, εχ. σεοχσι,ι.ου προς τΎ)ν α η·.ιεια.ν, να uιαχ.·11ρυc,ωσ1 τ·11v
-ά'λ·nθεια:ν των παρατΎ1ρηθέντων 1,ραγμάτων.

Οί έπί,,-·11ι.ι.01 σοφοί τ::,ϋ τόπου μας, χ.αίτοι πο'λυπ'λΎ)θέστεροι 'ίσως
των &'λ'λων fl,ερων έr.ε8είξαντο u8ια.φορία.ν ?ή έπιφυ'λαχ.τιχ.ότr,τα 8ια
''λόγους ί8ίους οcνα.φοριχώς των ψυχικών έχ.8'Ύ)'λώσ�ων. 'Εν τούτοις 8υ
'11Χf1.εθα νά σηv.ειώσωμεν τόν άστρονψον Κ: Φ'λαv.μαριών, ούτινος τό
γο·11τευτιχ.όν ϋφος χ.ατέστ·ησε δ'·ψ.ώ8'·η -τ--n•ι έπιστήμην των κόσμων,
χ.αί τον Μπαv.πινέ, τοϋ 'Ινσ":ιτούτου. Οί 8ύο ούτοι σοφοί ·Ασπάσθ·rι
σαν τόν πνευι.ι.ατισv.όν, ο πρω":ος Ί�ιά τοϋ 'λόγου του έπί τοϋ τάφου
τοϋ 'Αλλάν Καρδέχ., ό 8'εύτερος διά τη� έπιστολης του προς τόν δό
κτωρα Φεϋτώ ( 186 7), δι' ·ης έδ·Α 'λου τόν σκοπόν 't'OΙJ « να έκftέdrι είc;
το δημόι1ιοv τα άπίστευτοι φοιινόμεvοι 6:JV έγένετο μάQtVc; κοιι 6:Jν ftα

-ήδύνατο v άποδείξn την άλήftειαν, άποφαι1ίι1οιc; να έξοικολουftήσrι

ι 
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τας- έρεύvας- του». Ό θiνατος ΠΙΧf"Υψπόδtσs τ·11ν έκτΟ-εσtν της προ
θέσεώς του. 

Πρό τινων έτων, νεΙΧρός τις σοφός, μεγιzλου ιι,έλλοντος, () κ. δε η. 
Z p , θ ' • - Π ' ' 

θ ' ' ' Μ  ιΌtε, μα. ητΊ1ς ψ,πιστος του ΙΧστερ και ΚΙΧ Ί1γ·11τ·ης εις το ου-
σείον, έξέδωκε δύο συγγpά.f,ψατα : Le Spiritisme ou Fal<:irisme 
occidental (Παpίσιοι 188';') καί Analyse des choses (1889), i-ι 
e,ίς /J.ελετq. ιι,ετ' εύσυνειδ·ησίας καί βεbαιcί v,ετά θάρρους τ·ην .:ίr.ΙΧρξιν 
ι:ι:.ύτων των προιγιι,άτων. 

Άη.' έ •1 τιj> κόσv.φ των γροιιι+r.άτων χ.αί των τεχ νων &ποcντωv.εν 
πολλούς οπαδούς χ.αί ύπεροcσπιστό:ς των πνευv,ατιστt�.ων ιpι:ι:.tνομένων 
κοcί των σχετικών διδασκαλιών. Σηιι.ειοvιι,εν έξ α_,jτών τόν Eug. 
Nus, τον συγγρχψέα των ccΜεγάλωv Μυυτηρ {ωv», των C<Πραγμά
τωv τού ί'χλλου κ6υμουJJ, κλπ. τόν Vacquerie, ϋσης &νέγραψε τιχς 
έπί του &ντικεψένου τούτου ίδέχς του έν τιj> συγγρi[',[1,ατί του τό: 
cc Ψυχ ία της ίστορίας)) · τον Β. Ούγκώ, τον Meurice, τον Laclυιtre, 
-:-όν Th. Gautier, τόν Β. Σcrρδού, τcν C. Φω\3ε-tώ, τον Cl1. Λψών, 
τον Εύγ. Βοννεμέρ, τόν Λερv,ινα, κτλ, 

'Εν Γαλ λ ίq:, οί πνεψατιστιχ.οl πειραματισμοί έγ έ'Ιοντο σχ ι.δόν 
π&ντοτε έχ.τός τί;>ν &κοcδη11,ιi;>Ψ έκ τούτου καί ή όλίγ,1 εr.ς ΙΧύτοuς 

· δΌθ:ίσΙΧ προσοχ·n. 'Από το;: 1850 μέχρι του 1860, αt περιστρεφό
(J.εναι τράπεζοιι ησαν τοv συρv,οv· οi;δεμίι:ι:. έορτ·h, ούδψία σχετικ·ή
οίκιακή σ,jνοcναστροψή δέν έπερατοuτο &νευ iπχσχολrισεως καl έπ'
IΧ\i'tOU του διασκεδα:στιχ.οv ε'ίδΙ:Juς. 'Αλλά 11-ΗΙΧζ\Ι του πλήθους έκεί
νων ο�τινες συιι-v-ετειχc.'Ι α:ύτης τi:ς διοcσχ.εδάσεως, πόσοι διείδον τ&ς
συνετ.είοcς του φαt νοv,ένου ύπο εποψι ν ·Αθικ -r,ν χ.αί έ_πιστ-ι1μονtχ ·r1ν χ.α.ί
τ·11ν σποvJι;cιότητα: των πορισμάτων &ηνrχ &πέψερεν είς τ--ην ΙΧ'Ιθρω
;tότΊJΤΙΧ ; Έ\3α:ρ11νθ ·r;σοcν προτείνοντες χυδ'αίας έρωτ·nσεις είς τό: Πνεύ
fl,α,α:. Ό συρv,ος των περιστ-ρ«pψένων τραπεζών παρηλθεν ώς παρέρ-

"λ , . , , 1/>, \\ , , ' χονται 
ο 

οι οι σuρv,οι, και, μετα ηνα σικ.ην οιασηv,ον, ο πνευμαη-
<ψος περι·i')).Οεν είς έκπτωση.

Άλλ' έλλείψει σοrρων της έπισ·nμου έπtστήμ·ης έξερευ'Ιητων των
φα.ινψένω'Ι τουτω'Ι, ή Γαλλία έχέχτ·ητο &νJ?α: ηνοc όφείλοντα νά δια-
3ρΙΧ[1,ατίσ·{) σπου3αιον πρόσωπον, παγκόσv,ιον, έν τ� έλεύσει του πνευ

fl·°'τισv,οv.
Ό Άλλάν Κα:ρ3έχ, ΙΧψοv έτ.ί rHχoc έ'τ·η έσπούδοισε διά της θετι;,.ης

μεθό3ου, με':'ά πεφωτtσμέv-ης χρίσεως καί tkχ.οcμάτου ,jπομe,ν-�ς τοvς
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Νοέμοριος 1891. 

Θ. ΔΟJΜ:ΙΝΟΎ 

<ιΚατU τΊ)ν τWν μελιττών εlΥ.όνα τWν Χόγων Οέο•J μετέχειν κα't τΥ\ς 
pοΟων2ας τοU ciνθους l.ρεψάμ.ενος τ&ι; ό:κ&νQας έχκλί•Jεtνη. 

( �Ηγας Β,1.σι_�� 

ΠΕΡΙ!ΞΧΟΜΕΝΑ 

ΕιaΌπο(ησ,ς σπουilα(α.. - 'εr.,στ·Ι)μον,'j!,α.ι 11,αpτυp(α,, πsρ ί 

της πρα.γ11-cι.'t'ιχότ-ι1τος των πνευματιστιχων cρα.ινοv.ένων. - Τό ιiν 

8ουλεοά.p των rΙα.p,σιων μ'tστηρ,ω8ες ψα,νόμε•ιον.-Ή έντός 

έr.ταετια.ς πpόοαος τοu πνsuμα.τ,σμοu, Π�.pcι. τη έν Άθ-i1ναt� οη

μοσιογραψιχη γνώμΊJ. -Πό6εν τό μαντιiο. Ό οιά. στίλf5ον,;ος δηλ. 

αντικειμένου 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΣΠΟΥ ΔΑΙΑ 

11 

Πα.ροcκοϊλοϋι-ι,εν τούς f'-11 -πλ·ΙJρ<:Jσοcντοcς τ"tΙν συνδ'ροι-ι3ιν συνδ'ρομητd:ς 
f'-OCζ ν' ά:-ποστείλωσιν ώς τι�i:χιστοc οcύτ·ην πρός κ.. 'Αθ. Βρu"ζά)tη'ί, 
��Ος Πα.νf1ηστ�()r',.ίου· &ριθ. 26, πpό, δ\ευχόλυνσιν τ�ς έκ,�όσεως τοϋ 
ψύλλου. 

Είδ'οποιοϋμεν δ'' οcύτούς aτ: ,.. .. nν συνέχειοcν τοϋ -ήθιχ.ωτάτου χιχι τιk 
fΙ,άλοc ένδιΙΧψέροντος ίστορ1Jι.οϋ f1,υ0ιστορ·ίψα.τος « •π έ)t�ί)tησι; τοu 
'Ioutiα.ίou>> θέλουσι λibει εr.ς ίδιΙΧίτερΙΚ ψυλ).d:διοc 

Θ. ΔΟΜΙΝΟΣ. 
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ΣΠΙΣΤΗΜ�ΝΙΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 
Πεpι -cη� πρα.γμ.α-cι)(ό-cη-cο� -cών πνεuμα.-cισ-cι-κω'Ι 

φα.ι •ιομ.έ νων. 

( Συνεχ εια, ί'/3. ΠfΟΎ\Υ · ψύλλον ). 

Ό Άλλάν Καρδέκ, ά:φσϋ έ-πί δέκ!Χ ετ-η έσπού8ασε 8ιά τ'r.ς θετιχ'ίiς 
μεθόδΌv, μετά -πεφωτισι-ι.έΨr,ς κρίσεως χαί ά:χαv.άτου ύ-ποv.ονης τούς 
έν Παρισίοις πειραι1.ατισμούς,ά:φου συνέλεξε τάς έ-πιbεbαt�>σεις χαί τcί.� 
πλ·ι:ροψορίας α�τινες -προήρχοντο πανταχόθεν της σφαίρας 11,ας,συν-r,ρ
μολόyησεν αυτό το σύνολο•� των γεγονότων, έξήyαyεν έξ αυτών τά 
yενιχοc στοιχεία χαί έσχ·r,ι1.άτισε σωμi τι 8ιδ'ασχαλίας, συμπε ριλ ·r,ψθέ ν 
έν -πέντε βιbλlοι�, ών ·ίι έ'χbασις τοιαύτη τις ά:-πέbη, ωστε έ'νια αυ
τών τι';}ν βιbλlων •Jπερέbησα:ν ηδ·r, τ·rιν τριοcκοστ·ήν των έ'χδ'οσιν. Αυτά: 
εlνε: τό Βιβλίον τών Πνευμάτων (11-έρος φιλοσοφιχόν), τό Βιβλίου 
τών Μεσαζ6ντων (11.έρος έπιστηι-ι.ονιχόν ), « Το ΕiJαγγέλιον κατά τον 
Πνευμ,ατιυμ,ον)) (11.έρος -ήfJικ.όν), αδ Ουρανό,;; και δ ''{1.δηι;; κατά τον 
Πνευματιυμ,6νJJ, ((ή Γένευιι;;J>. 

Ό Ά. Καρδέχ �δ'pvσε τ-rιν «Revue spirite)), ·ί\τις έyένετο το ορ
yανον, το ένωτιχον ι;r,μεϊΌ-1 των -πνευματιι;τ&>ν, καί έν -� 8ύνα-:_αί 

' "' θ' ' β 1'~ ' . ..,..,, δ ' ,1:,.., τις να. πα:ραχ.ΟΛΟU• "flσ'Q τ-r,ν ρα(Jεtα:ν 11-ε'Ι ΙΧΛΛrt.. -προο ευτικηΊ ε<;ΕΛt•
ξιν αυ-:ης τ'ίΊς ·r,θικ.ης χαί έ-πιστ·r,v.ονι;ι.·7ις cί.ποι<.αλύψεως. 

Το έ'ρyον του Άλλοcν Καρδέχ είνε λοιπόν ή -περίληψις των διδαy-
11-ΙΧτων των δια:κοινωθέντων παρά: των Π-ιεψάτων προς τούς .χνθρώ
-ποvς, διοc λόγων, διακεχυμi.νων εiς ολα τά μέρ�'1 τ'Ϊ)ς y'ι\ς, έν διr,:ι;τ·ί;-
1-'·ατι 11-ια.ς -περιόδου έξ ε'ίκ.οσιν έ-rων.

Αί διαχοινώι;οις αύται ούδ'εν ύπερφυσιχcν ένέχουσι, διότι τά -πνεύ
μα.τα εl-ιε οντα ομοια. ΎJ!-'·ϊν, ζ·ήσαντα. έπί τ·7�ς γrις καί αΜις �πανελευ -
σόι-ι.ενα ώς έπί το -πολύ, ύπο,-εl11.ενα. &>ς ΎJ!-'·είς είς τούς φυσικούς νό-
1-'·ους χαl, ώ; ·ίιι-ι-είς, -περιbεbλ-ιψένα διά σώμα.τος λεπτο-:έρου, �λ·r,
θως, 11,αλλον αίθερίου "n το ΎJ!-'-έτερον, χαί r-·n ύποπί-πτοντος ύ-πό τά� 
χίσθήσεις 11-ας "n ύπό ορους ώριψένοvς. 

Ό Ά. Καρ�έχ, ώς ι;υγyραφεύς, ά:νε,�είχθ·r, σr,:φ�στατος χα.ί λοyιχι:J
τατος, Ai. έπαyωγα.l του &πασαι βασίζονται :iπί yεγο,ιότων έ-πιbε
bαιωθέντων παρά χιλιάδων 1-'-r,:ρτυρων. 'Η ψιλοσοφίο: του, χατερχο-

r 
1 
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fΙ,ένη απο των άψ'{)ρη(J,ένων ύψωv,άτων, άπλοποιειτα.ι, καθίσrαται 
ι- ' ι- ' ' " 'Ε λ - ' λ ' 1J''1(1,ωο·ι,ς,προσιτη προς απαντας. γχ.ατα ιπουσα τα πεπα αιωv.ενα: 
•σχ.1ψ,11ιτά. της, γενψένη χατα).ηπτή παρά των -.απεινών διανοιών,
παρέχ. ει έλπίlJα, παρηγορίαν χαl φως πρbς τούς ζ ητοϋντας χαί πάσχ. ον
τας, άπο8εικ.νύουσα τΥ,ν έξαχολούθησιν της ζω'ιjς πέραν τοϋ τά.φου;

Ή &ιl1ασχ.αλl0<. τοϋ Άλλάν Καρ&έκ, γενν-(}θε'ίσχ έχ της μεθalJικης
παραηψ·Ασεως, έχ τοϋ αύστηροϋ πειραv.ατισμοϋ,lJέν <�ύνατα.ι νά χατα

r 

-στ� σύστη[.Ι,ά τι οριι;τιχόν &ψ.ετακίνητον έκ.τός κ.αί ϋπερθεν των [.Ι,Ελ-
λουσώ� κατα.χ.τ·ήσεων της έπιι;τήμ·11ς. Ή 3ι,�αι;χαλία .των πνευv.ά-

, ' 'λ δ θ' ' ~ ' ~ \'' ' των, ουσα αποτε εσv.α συν υασ εν εκ των γνωσεων των ουο κοι;ιι,ων
a;ών l1 1JO άνθρωποτή-:-ων, συνεννοουμένων προς άλλήλας, άι.λ' άη
ί,ών άμφaτέρων καί δια.τελουσών έν τ� ol1<ίJ προς τ·ην ά),ήθΗ:χν χ.cι.l το
,&γνωστον, μεταbάλ λετ.χι άπαύστως �ιά της έργαι;ί:χς χ.οcί της προό-
3ου, χ.αl μολονότι ύπ.ρτέρα παντός &λλου σι:στήματος, πάσ·nς φιλο
-σοφίας τοϋ παρελθόντος, μένει άνεφγμένη είς τάς έπανορθώσειc, εις
τάς 11ιχσ:χψήσεις τοϋ [.Ι,έλλοντος.

'Από τοϋ θανοcτου τοϋ Άλλάν ΚαρJέκ, ο πνεψατισιι,ός έξετέλεσε 
-σηv.αντικήν έξέλιξιν άφψοιων ,cν χ.αρπόν των εργων ε'ίχ.οσι πέντε
έτών, Ή &:νακοίλυψις της &:κτινοbόλου ϋλ·11ς,αί λεπτοcί οcνοcλύσεις των
&γγλων χ.αl &:v.ερικ.ανών σοφών έπί a;ων ρευστοει&ων σωv.οcτω'Ι, iπί των
περιπνευγ.ατιχ.ών περιχ.οcλυμμάτων των πνευμοcτων κα.τά τοcς έf.Ι·ψοcνί-

"λ Τ ! , � " ξ ' ' ' , ι , σεις των, ο αι α.υτοcι αι προaο οι ·nνοι rχν εις τιν πνευv.ατισv.ι:;ν νεον ορι-.
ζον-τ-α..Ε;.σηλθεν έν αύτ<ίJ οcτρόμητοςl1ια των λεπτολόγων σπου&ων a;ου
.ένεbάθυνεν είς την ένlJόv.υχ. ον φύσιν τοϋ ρευστοειlJοϋς κό,ψ.ου, χ.αl
3ύvατα.ι τοϋ ),οιποϋ ν' άγωνισΟ� r�ι' ισων οπλων κατά των άντιπά
'λων του έπ\ τοϋ έtάφοuς της έr.ιστ1ψ.·flς γενοv.ένης οc�τ<ίJ οίχ.είας.

Τό πνευματιστικ.όν κ.αl πνευμα.-.οιογιχ.cν Συνέl1ριον των Ποcρισίων
.κοcτά τόν ί)bρ,ον τοϋ 1889 έπε3είξατο πασα.ν τ·�ν ζωτικ.ότητοc -:-ης
έν λόγφ &ιlJοcσ;ι.οcλίrχς ·'Αν έθε.,�ρουν τεθοcμv-ένην ύπό τούς σα.ρχ.οcσμούς
:χcι.ι τήν χλεύην. Πεντακόσιοι άπεστοcλιι.ένοι συνηλθον είς "άς συνε
_Jρί.ας του· ένενήχ.οντα πένa;ε έφημερί8ες &:ντεπpοσωπεύθησαν. Ν Ανl1ρες
πολυv,αθiίς χαί ύψηλϊΊς περιωr.'ιiς, ίατροί, πολιτιχ.οί, χα.θηγητοcί, κοcί
χλ·11ριχ.01 ετι, χν-Ακοντες είς 8ιάφορα έθν-fΙ, Γοcλ λοι, Ίσποcνοί, 'Ι το:.1οί,
;Ι3έ'λγοι, 'Ελbετοί, 'Ρώσσοι, Γερ�.α.'Ιο.ί, Σουη�οί, χ.λπ. έ'λοcgον μέρος είς
,τας σuζ ητήσε ις.

Τα f1,έλη των &ιαψόρων σχολών zrτινες άντεπροσωπεύθησο:.ν είς 
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11.ύτό το Συνέό'ριον (πνευμα:,ιστων, θεοσόψων, r.ΙΧbbοcλιστων, σbεό'εν--
bοpγίων κλπ.) έ.ν έντελεϊ ομοψροσύνϊ),έπεbεbαίωσοcν, ομοθυιι,οcό'όν, τocr, 
8,10 έπομένοcς άρχάς : 

1ov. Τηv έξακολού-1)-ησιv του συvειδότοg 'Εγώ μετά &άvατοv,δηλ. 
τηv &&αvασίαv τ17g Ψvxfίg. 

2ov. Τήv σvγκοιvωvίαv τώv ζώvτωv και τών τε&vεώτων. 
( Έχ. του ύπό τόν τίτλον ccΜετά τον θάνΙΧ'rΟ\Ι)) του L. Denis).

ΤΟ ΕΝ ΒΟrΛΕΒΑΡ ΤΩΝ Π.ΑΡΙiΙΩΝ �ΗΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ: 

(Συνi.χ_εια ). 

Ίό'ού ό'ε πως ά:ψ·ηγε"ϊται τό άνωτέρω ψcι:ινόμενον ή έ'γκριτος ΠΙΧ
ρισιν-η έψημερίς C<'O Γcι:?, άτης)) της 28 1\1ι;ιίου έ. ε. 

ccΚα:θ' ·ην ή8°·η έποχ.ήν οΜέν ιχ"λλο ζήη1μα ύπάρχ.ει πρός ό'ιάχυσιν 
τοϋ πνεύματος -'Α ή άπεργία ,ων λεωφορ_είων κ.α:ί τά στοιχήμα:τα, συμ
bc,:ίνει νά πα:ρα:Gτωμεν ένώπιον φαινομένου τινός ι.ι.υστηριώό'ους,"Επρεπε 
νά εΙνε τις υ.ωρός &ν ιχψινε \ΙΙΚ τi;°J δ'ιΙΧψύγ·(! μία τοιαύτη πεοίστασιc 

\ • ι \ •,i. 

'Από μ·ι;νός παρ"Ι)κο),ούθουν [Ι,ετ' ένό'ια:φέροντος •τ-ην ύπόθεσιν τ'i\ς οί-
κ.ίc,:ς βουλεbάρ Βολτ<Χίρ,της ύ·ιτο πνευμά-;ων στοιχειωμi.ν"Ι)ς.Διεσ)(επτό
[Ι··ην οτι άρχ ιτέr.τονες, fl·"IJX. α:νιχ.οί, 'Αστυνομία, ολος (J κόσμος εlχ ον 
ένεργήσει ό'ιερεύνα:ς· οτι έ.'κα:στος ε�ρεν έξ·ηγ·ή,;εις τινα:ς κατά: -rό v,ixλ. 
λον -'Α ηττον [Ι,ωράς- άλλ·ηλοδ'ια:ό'όχως άνα:σχ.ευα:ζψ.ένας ύπό τ'i'ις. 
λογικ.ης· οτι τά: εβαλοv μέ τούς &νψοό'είκ.τα.ς, είτα: [Ι,ε τούς όχετούς 
τών ύό'άτων, μέ τούς λάκοuς των άποπάτων, κα:ί οτι, έν τέλει, ούiιέν 
τούτων εlχ ε σχ.ιοcν του όρθου χ.οι νου λόγου . 

.νΕσχον τήν έ.πιθυμίιχν νά διέλθω κ.άγώ έντος αύτ'r,ς της μuστ·η

rιώό'ους οίκ.ίας. Είς των ψlλων v-ου, νεα:ρός ία:τρός, γνωστός ώς άτρό
fl·"ΙJτος έξερευνητ-rις καί ζ·ηλωτ·rις τ'r,ς έπιστήμ·ης, ο ύποκόιι."ΙJς 8-έ-Βουρ-

, � ' 'θ ' ' ' ' '
I
::r ' " ' · ' θ � ' ' • ' γαο υπεσχε ·η να: με εισαγαγ�. :1 εκσρομ·η ωρισ ·η οια τ·ην εσπερα:'f 

τ'i\ς Τρίτ-ι1ς. 
'Αφίχθγψεν είς τιχς 6 ένώπιον του 123 του βουλεbά:ρ Βολτα:ίρ, 

πλ"Ι)σίον τ'i\ς oiJou Ροκέτ't'αζ, αύτ'r,ς τ'r,ς συνοικία:ς, τ-r,ς άποπνεούσ·ης 
σκ.άιά:ς ΙΧΠ"ΙJΧ,Ύ)σεις. Οtκία μιχ.ρi, ιι-ε πρόσοψι� στενήν, παλαιά· είς 

r
•
. το ίσόγειον κα-.ασκευα:στ·rις ύπο3ημάτων κλείει ήρέιι,α το έργοcστ+ι-:- . 

ριόν του. Εισερχόιι,εθα:· ή πάροό'ος ιχγει είς α:ύλήν στεν-rιν άπολήγου--
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,σαν είς και.ι.μιά δεκαπενταριά λιθίνους βαθμίδας· δεξι� ή πτέρuξ της 
οίκίας, ύψηλ-11, μελανη χ.αί οπου περιοδικώς παράγονται οί άνεξ·ίJγητοι 
κρότοι· χ λίfΙ.ΙΧζ fl,ικροi:, σιδ ·ηρίi · οίκ.οδόμ ·ψ.α άρχ α'ίΌν, ,jγρον, σχοτεινόν, 

Είς το πρώτον εί.σέ ρχ_ εται νά κ.αταχλιθ ?J χα; τοcσκε υαστ·ί;ς τις χ οcρ� 
τονίου, άΥ.ολοuθούμενος ύπο των Jύο χ.υνών του· Ιψ.ιλεί στιγμάς τινοcς, -
άποψοcινόμενος ο γε"Jνάδας - οστις, έντούτοις, άμπχρόνεται ε:ς το 
Jωμάτιόν του - .δτι οί κρότοι_ προέρχ_ον-,αι έχ. του ϋδοcτος· ψαίνετοcι 
αλλως τε οτι ιχ.ύτο το στοιχειον νt μ·η τ<ϊ> είνε σψπαΟ·ητικόν. 

Είς τό δεύτερον κατοικεί ο ύποδ·ηματοποιός, ο προ όλίγου κλείσας 
το έργαστήριόν του· ή σύζυγός του, κοcτατρομαγιι.ένη, κατέφυγεν είς 
-:-·ην έξοχήψ αύτος ό ϊδιος, καίτοι μηδέν λέγων, είνε καταbεbλημένος, 
σκυθρωπός. Είς το δεύτερον και τρίτον παράγονται οί χpότοι. 

Στοψατωιι.εν είς το τρίτον. Μοcς ύποδέχ εται εύπροσ·ηγόpως νείiνίς 
· τις, ·h Δεσποινίς Α ... , ράπτρια, ης ο πατήρ, ·ηνίοχος, είσηλθεν .;\δη 

χ.αί Υ.ατεκλίθη ε\ς τό δωμάτιόν του. Το πάτωι-ι ΙΧ, το σχηfl.ατίζον το
ραψειον, συνίστατα;ι έχ. δύο μικρών ι,ι.ερων· το πρώτον βλέπει προς 't''Y]V
αύλην ·nν διήλθψεν. Ή συσχεuη -.:ων έπίπλων, ά:πλουστάτη: εί.ς' γω
νία•� έ'πιπλον ίχ. λύγου, προς έπίθει;ιν έπ' αύτου των έσθήτων, χ.λίν-η
ά:πλοuστάτη, έφ' ής ορνις τις μεγάλ ·η έ'παιζε · έπί τ�ς θερμάστρας,
φωτογραφίαι δύο νεονύμφων· έ'νθεν κσ::ί ένθεν δύο -τ-ρία καθiσμα τα και
εν χνάχλιντρον.

Καλοχα%μεθα οπως ο πως ζ Ύ)ΓιΊΙJ'αντες συγγνώμην διά τ·ην ην

_ ,�lδψεν ένόχλησιν. Με-.:ά -.;ης ΔδΌς Α εΙνε χ.αί έτέρα φίλη της συνερ•
γάτις, νείiνις ώραιούτσικ.η, fl-ελάγχρους, τύπου ίσρα·ηλιτικ.ου, άρτίως
σuζευχθεισα· συχνάζει δέ καί αλλη τις φίλη, .ί.ς τη•ι αύτήν σuνοιχ.ίαν 
διαιι.ένοuσα, γυνη ιι,ικρά, χ.αiτοι ψαινομέν'Υ} περασιι.ένης ·hλικίας,ψυσιο
Ύνωμίας γλυκείας, μέ Ofl·fl·α άνεξερεύνητον. 

Σuνομιλουμε'Ι' ή συνομιλία περιστρέφεται ψυσικα περί το ζ ήτ·ημά 

11.ας· έρευνωμεν τάς πιθανάς αίτίας αύτων των ιι-uστηριωδων έκπυρ-
, ' '�, t ' 

'Η ' ' λ' λ -�οκροτ·ησεων, χαι ουσεν εuρισκομεν. /J,ικρα και ιαν γ uχ.εια. κυ-
ρία μίiς προτείνει νά πειραθωι,ι.εν νοc έρωτ'Υ)-1jωμεν τράπεζάν τινχ· ϊσως
δι' αύτης έπιτύχωι,ι.εν την κλειδοc του ι-ι,υστηρίου.

'"'\
1'1 

� .... ' ' ' ' ' 'λ .. ' , ' , . .ι πομεισ :ωμεν εις αυτ·ην την απ οικην προ-:-ασιν- εuρισκονται μετοιc-
ξ,j μας είς ίατρός, είς χ.ειρουργος, ο δι8άΥ.τωρ Brethes >',αί 8ύο έ'τεροc 
πνεύματα ύ'λισηχά, θετιΥ.ά,μή iνεχ όι,ι.εν� τό παροcπαν νά. τούς βάλουν

'στο σακκί.'Αλλ' άψου &παξ εύρ&θΥιμεν είς τήν ι,ι.υστηριώδη χt:ψαν ;! 
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Δεχόμεθα. 'Αλλά ποϋ νά εϋρωμεν τ·ήν τράπεζα,,; Τρέχουν έίς τό, 
ιι-αγειρείον· φέρουν μίαν τράπεζαν έ,-. ξύλου λεuκοϋ, 7tοcνάpχαιον, βα:
ρεiαν, τετράγωνον, εχοψ;αν 't'O tf..νω μipcς έσ-τηριγμένον 3ιά τεσσάpω'Ι 

\\ - ' Σ ' θ ' ' ' ( 1.\' ' ' χονορων καρφιων. uσπειρωιι.ε οι.: περι α:uτην οπωc-οηποτε, με το σι-
γάρον είς το στό11.α, Υ.ΙΧι θέτψεν έπ' αύτης τάς χεϊ'ροcς, χωρίς ΟfΙ-Wζ 
νcί. βλέπωμεν ο είς -rόν &.λλον, φό€cιι fl-'Yί ξεσπιχσωμεν 'στά yέλοια. 

- Μά εΙνε ποτέ 3uνΙΧτόν, λέγω είς τ6ν Βοuργά3, νά 3uν-ηθ<7ψεΥ
\ , ' ' ' 1 ' νΙΧ κ.ινησωμεν ΙΧuτο το κτιριον . 

* 

.. .. .

Τό σuστατιχ.όν των -παρεστώτων, των συσπειρωμένων έντός αύ,οϋ 
τΟtι έρyατιΚΟV 3ωfΙ.ΙΧτίοu -περι τοιΙΧύτ·ην τινά. τράπεζαν, ιΧtΙΤ() Και fΙ,ό
'ΙΟν cί.ποκλείει βε6ΙΧίως 7tασαν ί3έαν άyuρτικ.οϋ τεχνάψατος. Άφ'ένος 
ιι-έν τέοσΙΧρες βοuλε6αρ3ιi.ροι, σ�ι.επτικοί, ά:ποφασισμένοι νά 3ιερεuν-ή
σωσι τά πάντα, νά σuζη,+,σωσι τά πάντα, όcπιστοι, ιι-έ τ·ήν χλεύ·ην 
είς -.ά χείλ·r,, άφ' έτέροu 3έ, ε'ις το &κρον -:-ης τραπi.ζ·f!ς, άyαθ·ή τις 
γuν-ή, γλυκεία, -i\ρεμος, σuνεσφιγιι.ένη έντός της μελανγ\ς έσθ'ίΊτός τη.ς, 
άγνοοϋσ:χ τά -περί -iψ.ων, άγνοοϋσα τιi όνόμ:χ:τά μας, έπιθiτοuσα έπί 
τοϋ λεuκοϋ ξύλου τάς 8ύο ιι-ιχρχς καί ύπο της έ?γα:σίας έρρuτι3ωμέ
να:ς χειράς της. 

Πέντε λεπτά ό'ιηλθον οϋτω· είς έξ ΎΙfΙ-ών έ-πρότεινε πρακτικώτερον 
όcλλο μέσ�ν : νά κrχμωμεν νiι. ομιλ+,,η, ·ii ορνις, Α'ίφνης 'ίt'ΙΧράγεται τα
λάντεuσίς τις της τραπέζ·ης, ητις, όλισθαίνοuσΙΧ έπί των άροκΙΧνίr,των 
πο3ων της, έφαίνετο έκφεύγοuσΙΧ των 8σατύλων fl,ας· εΙτα,έπαναλη
πτικά τρεξίματα. Έκαστος ·i�ιι-ων έξ·ήλεγχε τόν πλ·ησίον ":'OU, fνιχ άνΙΧ
ΚΙΧλύψ·{Ι τίς ητο ο κακός ά:στείος, οστις ώθει τ·ήν τράπεζαν. Ή τα
λάντευσις, ίν τούτοις, έντονωτέρα καταστ�σα, ελα6εν άντίθετον στρο
φ·ήν· τά τρ·ηξίματα έγένοντο σuνεχέστερα· 0 1;3εμlα πλέον άιι.φι6ολία 
(μετά τάν έπιτ·ήρ·r,σιν των -πο3ων μα:ς): σuνέbχινε βε6αlως έντός αύ
'rοϋ ':'Οtι ξuλlνοu πράγματος ΚΙΧ't't τι εκρuθι-ι.ον. 

Μόνον ·ii μι�ι.ρά ά:γαθη γuνη 3ιέιι.ενεν άπαθ·ής, σύννους, ύπομει3ιωσα 
σχ_ε'δόν. 

κ' ' λ' , θ λ- " • δ' 
n - uριε, fΙ,Οι εγει, σκεφ ·ητε, παρακα ω, ενα οιον ·ητινα, ον-

·rιγαπήσατε πολύ καί οστις άπέθανε.
0'ΕΚΙΧfΙ,α σηιι,ειον συγκαταθέσεως· 3ιενοήθην 3 '  &γέσως τόν πατέ

ρz fl-OU, θανόντΙΧ -προ 3εκαοκτω iτων. 
-Άγαθχ -πνεύματα,έπανέλαbεν O(IJ't''() tια της ήρεv,οu καί γλuκείιχς,
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φωνης της, είσθε έδ&); "Αν είσθε έδω, &:πα:ντήσοcτε δι' ένος κ.τύπου. 
Πρός ι-ι-εγiλην fl,ας έ'κ.πλ't)ζtν, ή τρiπεζα: άνΥιγέρθΥι, σχ.εδον ά:κ.ου

ιτίως ήι-ι.ων, καί έ'κρουσε δι' ένός κτυπ·ίψα:τος εύκ.ρινους, διά του ένος 
των ποδών της. Συνέb·11 τότε σειρά φαινομένων, ούτωσί έχ.τiκτων, 
έν α:ύτψ τψ &:πλψ σχεδ!<�> , ανευ ούιtεμιας δυνατης συν,ργε!οcς, ούδ' 
έπί στιγμήν, ωστε έμείναι-ι.εν παροcλογισμέvοι. 

Ό διδiκ.τωρ δε-Βουηάδ λοcbών τον λόγον ήρώτ't)σε το πνευμα. 
Ή πρώτη έρώτησίς του ητο νά fΙ·iχς ε'ίπ"{) -:ο πνευ11.α: το ονψi του. 

'Ά νεv δισταγμου ή τράπεζα έδΥJλωσε γρiι.ι.μα προς γράι-ι.μα το 
ονομά μου. 

- 'Αλλά, τψ λέγω, το κ.ύριόν σας ονομα, πα:ρα:καλω.
UΗι-ι.ην βέbαιος οτι, α.v ύπηρχε δόλος, θα ητο &:δvνατον νά μαν

τευθfι το κvριον ονομα: του πc,:τρ6ς fl-OU, Δεν το εΙχ ον προψΞρει ούδέ 
δl; έv δια:στΥJματι δεχ.απέvτε έτων, κ.α:ί fΙ-όνος έγώ έν Πα:ρισίοις ·Αδυ
νάfΙ.ην νά το εϊπω, Λοιπόν, δια νά γρα:φfι α:ύ-:ο το κύριον ονοι-ι.α: 
ε'πρεπε νά ύπάρχ� τι�>όντι δvνα:ι-ι.ίς τις ύπερφυσικ·ί�, δυν:κμέν-11 νά έμ
ψυχ.ώσ·{} έπί μία:ν στιγμ·rιν α:ύτήν τ'i)ν έκ λευχ.οϋ ξvλου τράπεζαν. 

'Άνευ ούδενος τ.ά),ιν ένδοιασμου, -� τράπεζα: έ'γρχψε γράι-ι.μα: προς 
γράμμα το κ.•;ριον ονομα 't'Οϋ πα:τρός fl-OU : Frederic. Ε:.ς τ.ixv ση
fl·ειούμενον γpάfΙ,fl·α: -�ι;θανόι-ι.ην έμα:vτον έπί fl,αλλον ώχ.ριωντc,:· ή άι-ι.
φιbολία δι' έι-ι.έ κοcτέστη άδύνατος. 

Πα:ρα:τρέχω τάς οσοcς ά:ποχ.α:λύψεις μ&ς έ'κοψεν ή τράπεζοc αϋτη, 
άτ.οκαλvψεις έι-ι.ποι·r,σάσα:ς είς όίπαντα:ς &:λληλοδια:δόχως έντύπωσιν 
Υ.ατά τον ΟfΙ.ΟtΟν τρόπον. Κα:τέστ-ι1ν ).ία:ν ένεός "rι ωστε νχ δυν-11θω νά 
έξαχ._r., λουθΥjσω τάς έρωτ·ί�σεις · ,;;ιχρεχ ώρ·11σα τον λόγον είς τον διδ ά-

" ' λ ~ ' , , - , ,_,_ , ,r- , ;,.τορα, οστις μ·11 ησι-ι.ονων την α:ιτια:ν της επισκ.εψεω; μας εc,�τησατο 
παρά τ'r,ς τρα:τ.έζ ης έC::rιγ-ί�σεις τινάς περί των fl·υση;ριωδ ων χ.ρότων. 
, , \\' ι , t ' Ι t'' ν ' � , \ ' Απηντ·ησε οε λιαν κ.οcθχρα:: οι κ.ροτοι οεν εχουν ουδψ.ιαν φυσικ.ην αι-
τίαΨπνεύι-ι.α:τα: πονηρά κ.αταδιώχ.ουσιν ενα: των ένοιχ.ητόρων της οίκ.ίιχς. 

- Θά συμbωσι τοιουτοι κρότοι ;,.αί τήν έσπέραν τα:ύτ·ην ; ·Αρώ
τησε ν δ διδ οcκτωp. 

'Εδώ ή τράπεζα: έ'ι-ι,εινεν · όίψωνος· έπεμεlν:�ψεν είς τήν ερωτησιν, 
&λλ' ή ϋλη κατέστΥJ ά:δρανής· έπαυσαν αί χ.ινήσεις, έ'πα:υσrχν οί τριγ
μοί· το πνευι-ι.α: φα:ίνετα:ι ά:πέπτ·η. 

'Αλλ ' εύΟύς ά:μέσως ήκ.ούσαμεν ε1;χ.ριν&)ς σφοδράν έχ.πvρσοχ.ρότησιν 
, δι+ικουσα:ν καθ' ολον τον τοΊχ ον της οίΥ.ίιχς· έσπεύσα:ι-ι,,ν είς το πρω-
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\' . , ' ' ' , � 1 β�, , ) . \' ' τον σωv.α:τιον, το προς τ·rιν α:υΛ·rιν Λεπον· μετv. τιν;ι ,ε;;τα σευτε-
ρος βό11,fσος έ'χαv,ε τόν τοϊ.χο'Ι νχ ',ρέ(l,"{Ι' κρότος άνrf.λογος πρός τον τ'ίiς 
θύρας ΙΧ(l.α:ζοστα:σ!ου, μετά: β(α:ς χλειομένου έν κα:ιρ�1 νυκτός. 

Ε, 1 t\ , , • ,, , ,, .... , 'θ ις το ο ευτερον πιχτωv,α: οι ενοιχοι περιτpοι.ι.οι ·η,ιοιζα:ν -:-α πχρΙΧ υ-
ροc· α:ί γυναίκ�ς έξέψuγον ·ί)μίγψνοι είς τήν οδόΨ ·r�χούσθ·rισι:ι..ν κρι:ι..υ-

, ι ι ., • , , ι , \ .... γα:ι τινες τρομου, ;ι.α:ι, επειτα:, ησuχιΙΧ τα πocν't:oc· η σιωπ·rι τΊ1ς νu-
;ι.τος έξηπλώθη έπί τ'ίiς v,uστηριώδΌuς οίκία:ς· έπί τινοc λεπτά: δ'έ ύπέ
τρεμον εισέτι ΙΧί θύροcι. 

Οί έπανειλ·rιv-11-ένοι ούτοι κρότοι έπέφερον σχ ισv.ά:ς είς τά:ς όροψiς, 
στάσψ.ον των έκχ.ρψων ώρολογίων. Τα:ϋτ,χ δ'έ πάντα: &νεu ϊχ_νους δρα.
του, &νεu όσμ'ίiς, &νευ ψα:νεpας α:ίτίοcς. Λiα:ν συγχεχ.ιν1ψένοι, έποc
ν-ήλθομεν είς το πρωτον 11,α:ς 11,έρος κr.cί σuνεσωρεύθημεν πάλιν περί τ-i�ν 
τράπεζα:ν, -ί\τις 11,α.r; ειχεν είπϊϊ τόσα πα:ρχδ'οξα κοcί ειχε στα:θ'ii )'.οcθ' 
"{JV στιγιLΊ]V ειχ.ον χρχίσει αί έκπυρσοχροτ-ήr;εις, οί βρόντοι, 

* 

Περιττόν ητο νά: έπα:να:συστ·ήσωv.εν &λλ-rιλοις σιωπ-ί-ιν· &πα:ντες 
,, θ ''λ ' , ' ' �' ' , ) 

' ' ' 
) 

, ,, Ίψ,ε α ο ως αυτια· εγω οε οφει ,ω να το φ.ο ,ογ·rισω, Ίψ.·rιν π.,-
λιδ'νός. 

Ότε ·η τρα.πεζοc έπαν-rιρξα:το των νευρικων κιν+ισεων, των τριγv.ων, 
των έχ.ρύθι,ι.ων βρuγιι.ων της, ·η γλuχ.ε'ία )'.αί έι1.fσριθης φωνή τ'ίiς χγΙΧ
θ'iiς γuναιχ.ό; δ'έν μας έφiνη γελοία πΧέ.ον ί'.οcτά: τ·ην συν-ήθη έρώ
τ·ησίν της : 

Έ8<7> είσθε, χοcλοί φίλοι ; Κ τυπ·rισα:τε &παξ οcν είσθε εύδ'ιά.θε
τος ν ιχπιχντ-rισ·ητε. 

- Άιι.έσως ή τοάπεζα άνηyέρθη 8ι' ένος κτuπ-ί-ιu.α:τος εύχ.ρινοuςΓ Ι • \ . 

σφοδ'ρως σφuροχ.οπ·11θέντ-ος έπί τοϋ δ'οcπέδ'οu. Αί έρωτ+ισεις εbpιθον είς 
τιi χείλ·rι v-α�. Νιi ε'ίπωμεν τί 11-ας άπ-rιντησε·ι ή τράπεζα: θά: σiiς 
;ι.άμοuν βεfσαίως νά ύποv.ειδιάσ·rιτε. 

- Εiνο, v-α.; είπε, πνεύv.οcτα πον-rιρά: άτι να καταδt�)Χ.Ουσιν ενΙΧ των
ένvιχ.ητόρων, τον ί'., χ .... 

ΚΙΧί έσ·ημείωσεν ολογράφω; το ο•ιομα του ένοίΥ.ου, ον fJά 11,ας έπι
τρέψητε νά V·ήν άναφέρωμεν έντοcuθοc. 

- Έά:ν ο ένοικ-ί-ιτωρ ούτος έγί'.αταλίπ'{l την ο;.ιιίαν του οί κρότοι θχ
ποcύσουν ιχv.έσως· ά.λλά θχ τοv ά:ι.ολοuθ·ήσμ1σιν οποu κχv ύπάγ·� νά' 
κατοιχ-ί-ισ�. 

)\ 
:ι-- Ή λύσις οcϋτ·11 ψοcίνετα:ι, τ� άληθείq:, χ.&πως ιχπόκρυφος ;ι.αι ΟfΙ,ως �;, 
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· Ι έπεbεb.cιώθ·η χοcτοc τάς ίδίας μας πλ·11ροψορίας. Προίyματι, του ένοι.-

·χ·ί)τορος τούτου άπουσι.άσαντος έπί τινοcς ήμέρ,c-ς, οί κρότοι δέν επα
νε'λ·ήψθ·()σΙΧν κα:τ:χ το !ιάστ·11ιι.α τ·rις άπουσίας του. Άπλίi σύιι.πτωσις
β;Gοcίως, θά ειπητε.

Δέν άξιω νά 8ιοιψωτίσω 't"'()V διοίκ.ησιν ού8έ νά παροίσχ.ω αύτ'?J 't"'()V 

κλε'ίδοι: ένος ιι,υστηρίου, ·ην τ?Ι -rιρνήθ·rισΙΧν ΙΧί έπίιι.ονοι κ.αl &κριbείς
διερευνήσεις ιχύτ'Υ\ς· ήθ.ίλησοc μόνον νά σηιι.ειώσω έντοι:υθα το άκριbές
ιστορικόν ι�-ιας ιι-υστηριώ8 ους νυκ.τός, χοcθ' ην πιχρέστηιι.ε ν ιι,άρτυρες
φοcινομένων άπολϊιτως άνα.μψιρ-f1στων. Το μέρος tέ έν <ί> διενεργουν
το, χαθίσ�ησιν ιχύτόι: βεbαίως έ'τι /J.αλλον έχπλ·11κτικοί: τοιοcύτης
άπλότητος έτύγχ. ανε το ιι-έρος, τοιουτον στοιχ ειωδες ώστε άδύνατον .
εlνε να παραδεχθ?Ι τις την ίδέοcν άyυρτικ.ου τεχνcr.σμοcτος, ;ή οίουδ·h
τινος άσηϊσμου.,

Λοιπόν, ·εσχ.οι,ι.εν τ·ήν <Χπό8ειξιν δτι έν αύτcϊ> τcϊ> τψ.αχί<:J έκ
λεuκ.ου ξύλου, τij) βαρεί, τcϊ> χ.ολ�J, τ<j) άροκ.ανίστ<:,>, έκδ·ηλουται ύπό
τινοcς έπηρείι;::ς, δ'ύναv,ίς -;ις, ιzπόκρυψος, ,ύπερφuσικiJ, -ί\τις άκούει,
έννοϊί, ά.ποκρίνεται.

Άποκ.ιχλέσιχτε α.ύτην την δύ'Ιοψιν /Μ:γν-11τικ.όν ρευcrτόν, κοcτα
τρίψοcτε τbν χ.αιρόν σας είς λέξεις κ.οι:τσ: το μαλ λον ;() ηττον πολυ�

,, . ...  , θ ' , ' - r· " - , π,ωκ.ου;, επιγ.αΛΕσ ητε τ-r:ν οcρωγ-11ν των μεσα.-,οντων ΊΙ των ενσαρ-
κώσiων,όλίyον ι1.οι μέλει: ούχ ηττον r�v.ως το φα.ινόv.ενQν ύψίστα:τοι:ι,
διοcφευγον την έπιστiJv.ην, δια:ψευγον την λοyιχ·ήν, περιϊπτιf.ι,ι.ενον
ύτ-ερχvω της οcνθρωπίνης δt!ΧνΟία:ς.

'Άς χλει.ιοίζωσι κocl ύπομει8ιωσι ·,<Χ ίσχuρόι: πνεύμιχτιχ· ας ψρον
τίσωσιν οί διδάκ.τ ορες, οί έ'τι μ.αλ λον · σκ.επτικοί, νά λύσωσιν οι:ύτό 

\ , , e"\ , θ, t , , θ ~ , , , το τρομεpο'Ι ;τpοοΛΊψ.οc, το τε εν υπο ιχγα ης τινος γυναικος οcγpοψfl•α-
του καl ένός ογκου έr. λευ>'.ΟU ξύλου. Ήμεiς προbοcλλομεν (χωpίς να 
Οεωρ+,σωv.εν ιχύτ-ήν ύπέροχ ον )τ·ήν ιiπ),οί'κ.ην λvσιν τ'7:ς άγιχθγjς γυνο:ικ.ός 
κο:ί της μάγειρικ.'7:ς τραπέζης· έλεύθεροι οί 11,έν νά γελωσιν, οί 3έ νά 
συζητωσιν- ήμε'ίς, κ.αθό χρονογροίq,ος είλικρινης,περιοpιζόv.εθα νόι: χσ.pοί
ξωv.εν 3ιά του άκ.pιbεστέρου τρόπου, τά γεγονότοc είς & πΙΧρέστηι,ι.εν. 

Καί &ν θά έρωτ·�σητε τηy άτομικ.ην γνώι,ι.ην έι,ι.ου του V·ΊJ φυ
σικ.ου ούδέ δ'ι�οίκτορος,. θα σ�ς οcπαντήσω ιiπλούστοcτοι: ο,τι έ'προcξοc 

\ •✓, r ' \ ' / ,... • � ..., ' \ την πρωιΙΧν ταυτ·11ν μετα τΊJν ιχναστιχτωσιν των tοεων ι�,ου κοcτα την 
έr,πέραν έ1tείνην κ.αθ' ην ο πατ+.ρ [1,Ου ύπέγροcψεν έντός αύτου -:-ου 
έκ. ξύλου λευκου τραπεζίου : 
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Είχον π�ο,u.·ηθευθη, έπί τη πεc•.στάσει ταύτ·(Ι, bιbλία τινχ πνευ-... ι- , , ι • 
• ' ,, ι (,\ ' ' t\ ' • , 'Η θ , θ 

tl � ' �, /J,ατισ,;ιΥ.α Ε\ζ α περιωρισ•Jην επι ουο ηιι.ερας. , σ αν ην Οτt η α U-

νατος 8ιάνοια ιι.εθ' ης έπροικίσθην έταλαντεύετο έντος του έγ;ι.εφά
λο•j μου, ώ; φως τι πuρσοϋ τινο;, κcκκώς προασπιζοιι-ένοu ύπο τω-1 ρα
γισμένων ύάλων λαv.πτ:;,ρός ηνος· έ"8εσχ τά βιbλία ταυτ� είς. 8έv.α 
και, φθόις εί.ς την γέφuραν των Άγ. Πατέρων, τά έρριψα εί.ς τον Ση
Υ.οuάν:χν, παραη1ρων έπ\ πολύ τούς κϊη .. λοu; ου; παρ'rιγον έντός τοϋ 
πρασινc,φαίου ϋδατος του ποταv.ου. 

κ '  ' ' ' 0- ' θ ' - ' 'αι, κατα την εκ.φροcσ ,ισαν ε πι uιι.ιοcν τe,u πατρος μου κατα 
την άνεπίλ·ηστον έιι.είνην ν,;χτα:, έ'στην, έv τ'(\ έπιστροφ?ι μου, ύπό 
τeιύ; θόλους της Μοιγ8αληνης. 

CARLE DES PERRIERES 

Η ΕΝΤΟΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ 

ΠΡ��Δ�Σ Τ�Υ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜ�Υ 

Προ έπτ1χετίας άνεγινώσ,.οντο έν τι;> άξιολόγ<:> περιο8ικ.ί;> C<'Εστίq:J> 
ΙΧρθροc κατά: του Πνεuματισιι.οu ον άπεκάλοuν γελοϊΌv έvτελωg φαι-
11όμ,εvοv κ.αί οστις άπεδείχ.ftη 8-r,θεν κα.ftαρα άγυρτεία, �g μόνον 
άσ.ftεvη πνεύματα πίπτονυι θύματα, κ.λπ. ·ί\8·t1 οιι.ως οcναγιν�>σκψεν 
έν αύτ?J 'i.''!'J «'Ε,;τίq: )) (5 Μα'ίου έ. έ".) τά έξης: 

«Ό Πνεuματισf-1.ός είνε νέα θεωρίοc, ητις ήγέρθ11 οcηίπαλος τc,.ϋ 
ύλισμου, άποκτήσασα έν 8ιαστήματι όλίγων έτων 30 (τριιχκ.οντοι:) 
έκατοιι·ιι•ύρια όπα8ωv καθ' ολ11ν την γην. 'Εν Ε-'ιρώπΊi κ.αί Άμερικ.?J 
έκ.8ί8ονται πλείστα περ.ιο8ιχ.ά οcποκ.λειι;τικως άσχ ολούf-'.εvα ιί.ς τάς 
θεωρίας καί την έξ·ήγ-r,σιν των παρα8οξων φαινψένων του πvεuμα
τισμ'Jυ, απο των όποίων ομω; 8i.ν 8ύνανται νά ώψεληθωσιν eιί έν 
'Ελλά8ι πνεuιι.ατισταί, ε'ίτε 8ιά το 8ύσχ.ο}ον της iποκτ·rισεως αυ-
τών, tίτε 8ι' &.yνr,ιαν των ξένων γλωσσών, έν α'ίς γριχψονται. Τ-r,ν 

)·''1 έ'λλειψιν ταύτην &νέλα�ε ν' άναπλ·t1pώσ,;1 οcνώνuμο� 'Έ\λ·t1ν πνεu- � 
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11-ατιστής, συγγροcψας το βιbλίον ο «Πνεψατισμός ('i\τοι περl τi\ς μετά·
..,. ' Ι r I \ - .,.. ' - � � , του α:ψα:του κοσ11.ου συγχ.οινωνια:ς και -:-ων εζ αυτΊJς ιο αγμοcτ ων,

ύπο Ά,;θ. Λέοντος>J ), έν ιii μετά πολλης σα:φ"f)νείας άναπτύσι;ονται αί.
θεωρίαι τοϋ π·ιευματιι;μοϋ, έζ·Ι)γουvτα:ι 8έ κατ' αύτάς πλείστα ύπερ•
φυσιχ.!Χ ψαινόμε να JJ.

ΠΟθΕΝ ΤΟ ΜΑΝΤΕΒ 

Ώμί),ησα ·Μ·rι περί τοϋ Μαυrεβ οτι συνίσταται είς το νά βλέπ'{j, 
ό:τενως ο ύπνωτισθ·11σόμενος το φως κ·11ρίου τινος 8ιιχ τινο, κρυσταλ
λίνης φιοcλης, πλhρου; καθχρJυ ϋ8ατος. Αύτος ό τρόπος τοϋ ύπνω-

'ζ ' ' ' 'θ ' "' ' ' - -r.,r ' Δ τι ειν ητο γνωστος αρχαιο εν κοcι ΠΟΛU πριν του ωωυσεως. ιεκοι-
νώθ·η εiς τον Καλλιόστρον κατά το είς Κιχϊρον ηχξεί8ιόv του παρά 
των 11-άγων Αiγυπτίων οΙ;τινες έγίνωσχ.ον α:ύτον έκ παρα:8όι;εως. 

�Η8η θά σας ομιλήσω περί οcλλου ε'ί8ους Μαντέ�, έπί11ης άρ
χαίου χ.αί έπίσης γνωστοϋ είς τε τ·r,ν Α'ίγυπτον κικί τ·ην Άνατολήν, 
ό:λλα 11-αλλον πολ•;πλόκου. 

'Επί ,;ικνί8ος τετραγωνικ'i\ς, έντελως λείας, ίχνογραφω fl-έγCΥ.ν 
;,ι.ύκλον- έν μέσφ 8' αύτοϋ 8ύο τρίγωνα σψπεπλεγμένα. Πλ·11ρω τα 
κενά των τριγώνων 8ια του όνόιι.χτ?ς (πολλοcχ.ις έπαναλαμbανψένου) 
έbρχϊστί του θεσυ του Μωυσέ�ς, Ίεχοbάχ. Αύτό τό ονομα συνιστά
μενον έκ τεσσάρ<ι.\ν γραμ11.άτων ονομάζετοcι ποcρά των κοcbbαλιστων 
τετραγράμματον είς ο άπο8ί8ουσι ιι-αγικ·ην 8ύναμιν. Ε1.ς !χλλα κενά 
γράφω τά Η�ραϊκά γράμv.ατα, lχλεφ, βέτα, γίμελ, δάλετ, χέ, βάv,. 

'δ ' ' ' ' "' "' " '�· ' θ ' τσα ε, μημ, υιv, σαμεχ, σιv, ΚΛΠ. ΚΛΠ. εχοντοc οcι.,ιαν αρι fl,ητικην. 
Εί.ς τό fJ,έσον των 8uo συιι.πεπλεγμένων τριγώνων υπάρχει fl,ίoc 

στιγ[l,ΎJ μελαν-ί�, έφ' ής &έον να ποcρχτ·ηρ� άτενως ό ύποχ.είιι,ενος. Τίj> 
λέγφ νά μή iποσπάσ'{} άπ' αύτ'ίiς τούς όφθαλιι,ούς, νά ,;υγχ.εντρών'{} 
έπ' α:ύτη� όίπασαν τ·ην 8ιά�οιd:ν του. 'Ε•ιτέ'λλψαι 8' αύτιj> συνάμα νά 
μοί άνικφίρϊ, ο, τι αν 18·1,1. 

Τφ6ντι, ή ιι.έλαινα στιγμ·n μεγεθύνεται, άλλάσσει σχrψ.ικ, είς &έ. 
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τήν θέσιν της βλέπει ο ύποχ.είv.ενος παραδ'όξους είχόνα;. 'Ολίγον κατ' 
όλίγον τα βλέψαpιf. του βαρύνουσιν, οί όψθαλμοί δ'ρψύσσουσι, χαί τέλος 
άποχοψatτ-αι βαθύτ-ατ-οc. Q.:ίτε τό τ-ίναγv.α του σώιιατος, οϋτε οί 
νυγμοί αύτοϋ, οϋτε ή εί.σπνοη -πτηηχ.οϋ άλχ.άλεως δύνανται νοc τον 
1Χψυπνίσωσι. 

Ίνα άφυπνισθ?ι ο ύποκείμενος άρχ.εί νά ψυσΜω,σι δυνατά iπl των 
όψθαλv.ων. 

Ή ιι.έθοδ'ός ιι,ου είνε τροπο-ποί·ησίς τις έλααιροc της των 'Ασιανών. 
Ά ντί σανίδος τετραγωνικης και λείας, οί 'Ασιανοί θαυματουργοί 

zρωντ-αι CΧ-πλούστατα -πινακίου έχ. πορσΩάν-ι;ς -:-ελείας λευ�ι.ότ·ητος. 
'Εν τc°i"J f.Ι,έσ<ι> του πιναχ.ίου σχεδ'ιάζουσι δι�. κονδ'υλίοu και μελΊχνης δ'ύο 
τρίγωνα δ'ιασταυρούμενα χ.αί πληροϋσι τα κενα αύ-.:ων των δ'ύο γεω
ιι,ετ_ ικων τριγώνων ιι,έ λέξεις καbbαλισηκιf.ς· έψιστωσι δ'έ τό βλέμμα 
70U ύπνωησθησομένου έπί τινος v.ελαν-7�ς στιγμης έν τciJ κέντρ<ι>. Τό 
li' άποτέ"λεσμα είνε τό αύτό άπαpόϊλλακτα. Άψοϋ δη λ. i ύποκιί
μενος δ'ιέλθϊi δ'ιιχ. των αύτων ψάσεων ύπνώσεως δ'έν βραδ'ύνει ν' &πο
χ.οψ·ηθ�. 

Την f1,έθο8όν ιι-ου τήν έδ'ιδ'ιf.χθ·ην παρχ ηvος ίσρα·ηλίτου θαψα
τουργοϋ, τιμωμeνου 1,ίαν πολύ παρα των οιι.οεθνων του. 

Παρα't'ηρεί τις λοιπόν οτι ο ιjπνω-:-ισv.ός 8έν είνε έψεύρεσις νέα 
;,.αί οτι ο Βραί& άνεΥ.άλυψε f1,έθο8όν ηνα: λίαν γνωσ't'ην παρα τοις 
άρχ.αίοις. 

'Η άραbικ·η λέξις μαvτέβ ι;ηιι,αίνει χ.ατά γριf.μμα τόν λεγόμενον 
έλληνιστί ϋπvοv, έξ ου ο ύπνωησv.ός. 

HORACE PEf.,LETIER 

το ΔΥΣΟΙΩΝΟΝ ΟΝΕΙΡΟΝ 

ΚΑΙ Η ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΑΥΤΟΥ 

Τήν 5-6 Φεbρουαρίου 1890 εύρισχ.όμενος έν Άθ·n•ιαις .έχ.οψ.·Α
·-θ·11ν έν τφ &ωv.α:τί<ι> τοϋ σψπατριώ't'ου μου Σπ. Σίμου ψοιτητοϋ της

ι,. 
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ψι"λο λογίας. Συζήτησις έθ·ιο "λογ:κ·η fl·έ έχ.ρχτ-ι1σεν εκ.ει μέχρι του με-
1 ' J ί,\' f \ ξ ) , ι \ � , \ 

"\ \ -σονυκ.ηου και επειση η νυ ·ητον εκταγ.τως χ.ακ·η σια το γΛυκ.υ των 
'Αθηνών χ.λίv.α προέκρινα νά μείνω ι1.iiλλον παρά τy ψίλφ fl-OU ?ή 
νά μsταbω είς τό ξενο3οχεϊΌν, 

Μόλις χ.ατεκλίθην ποcρε3όθην ά:ι-ι.έσως είς τά:ς άγκάλας του ϋπνου. 
Δέν εiχον κοιμ·11θΎi μίαν ω?rχ.ν οη ψοbερόν ονειρον παρέστ·η πρό των 
όψθαλμών μου.ΕΙ3ον οτι εύρισχ.όι-ι.ην έπί της ά:ριστερας οχθης μεγάλου 
ποτrχ.μου κ.ρrχ.τών 3ιά της ά:ριστερiiς f1,Ου χειρός την πενταέτι3α θυ
γατέρα μου Μαριάνθην έ ν (:) το 3ίμ·ηνον τέκνον μου ο Άύανάσιος, σύ
ρων την fl,ητέρα του σuζυγόν fl,OU ε\.σήρχετο είς τό ρευι-ι,α του ΠΟταμοϋ, 
Ό ποταμός ητο θολός, κrχ.ταιbαψένος καί ψοbερός την θέαν. Μόλις 
εl3ον τον υίόν μου κ.αί την σύζυγόν fl,OU είσερχοv.ένους εl.ς τό δρμη
':"ΙΧ.όν ρευμα έχ.ραύγασα πάιη) 3υνοcμει προς την σύζυϊόν μου,· ά:πο
τρέπων αύτ-�ν άπό του νά είσέλθΊ) έντός αύτου, άλλ' έκείνη μη-
3όλως προσέχουσοc πρός τά:ς ψωνάι; μου ·ΑχολούΘει τό σύρον αύ-:·ην 

τέκνον της κ.αί f1-6λις είσηλθον έντός -:-ου Ματος έσχ.επάσθησαν ύπ' 
αύτου καί ·έγένοvτο άφαντοι. Τότε έψ�>νησα γοερώτερον, είς �έ τάς 
ψωνiς fl,OU έξύπνησεν ο σύνοικός μου χαί fl· οί έψώνησε : «Χρ'nστο Ι 
Χρ'lιστο ! Χρ'lιστο ! τί εχεις ;ιαί κλαίεις» ; Είς τr.ν χ.ληcrιν του ψίλου 
fl-OU ά:ψυπνίσθην εύρισκόv,ενος έντός 8αχ.ρύων και λυγι1,ών. 

- Τί έχεις πάθει, μοί είπε.
'Ι"'ι 

~ , ι 
Ε' ί,\ ιι \ ,,ι - ιποτ_ε, 't'<J> απηντησα. ισα ενα κακο ονειρο ..... 

- Δέ β:χριέσαι βρέ ά3ε?ψέ, νά: πιστιύϊ1ς τά: ονειροc ;
Καί έγειρε νά χ.οιμηθ� ώς πρίν. Άλλ' έγω 3έν Είχο-1 ·rισυχίοcν κc,,.ί

δ ϋπνος είχε πετάξει των β'λεφάρων ι-ι,ου· ο νους μου έπ·hγαινε στ& 
λ' , ,., 1 , ιι()'\ \ ..., , \ 1 ι\ {το ο ε�ιει·vο ποrαμι και ΕΌΛεπον τ·ην γυνα.ιΥ.α μου κοcι τcν υιον μου 

κ.αταποντιζοv.έ νους. 
Τό ποτάv.ι f1-0L

0 
ητον έντελι�ς &.γνωστον, ώς και τό περιbάλλον

αύτό μέρος. Έσχ.έψθ·11ν 1 έσκέφθην, έσκέψθ·ην, οπως �ιασχ.ε8'άσω τή•ι 
προξεν-ι;θε'ϊσάν fl,Ot κακην έντύπωσιν, 

0

άλλ' είς f1,άτην. Τό ονειρον πα;
οίστατο ένωπιόν u.ου άπειλητιχ.όν ώ, λύκος 3ειχ.νύων τούς ό3όντας 
1 ι 

του. 'Επί τέλους �ιά: νά: ήσυχάσω έγείρομαι,παίρνω πέν.α χ.αί v,ελάvη 
;ι.αί γράψω είς τήν τελευτοcί:χν πρόσθετον σελί�α του λεξικου του 
χ. Σπυρί3ωνος Σίμου τά έξης :

«'Απόψε 5-6 Φεbρουαρίου 1890 εΙ�ον οτι ο υίός μου Άθοcvά
«σιος σύρων 8'ιG( της χειρός του τ·ην ι-ι-·11τέρα του σύζυγόν fΙ,Ου είσηλθον 
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«είς οριι.ητιχ.όν ρευι1.ιχ ποταψ.οϋ θο'λου και iπνίγη11α:ν. Φρονώ ο�ι ο 
«uίός 11.ou έντός ό'λίγοu θά οcποθοcΨ{Ι χα:ί ο θχνα:τός του θά σuιι.ποcρα
<ισύρ� χ.αί τ·r,ν μ·11τέρα η,u. 

Ε'θ ' � Ι ο- · 'ξ' - " ' ' ' ' « ι ε νιχ. οια:ψεvσ '{i ·11 ε ·r,γ·1111ις του ο•,σοιωνου τουτου ονειρουJJ.
«Άθηναι 5-6 ΦεGρουαρίου 1890 » 

«Χ. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ 
Ι, '· 1 • ' ' ' 

" θ ' ' • ' θ ' �'ρ•χψα:ς τα:υτχ χνεπνευσχ κ.ιχι κχτακ.Λι εις εκοιμη ην, τ·11ν σε
iπιzύριον -παρακ.'λη�είς 'JΠΟ του Χ., Σ. ΣίfΙ,ΟU νοc τ<j) 8ι·11γ·tιθ<j) το ονειρον, 
-:-<j:J χπήν-:-·11σχ οη τό έ'χ ω γρχμ:1.i νο είς την τε 'λε υrιzία:ν σε 'λί8 oc του 
"λεξιχ.οϋ του. 

�Ενοc 11--ϊiνα άκριGως μετά τό ορι:ψ.οc τοvτο άνεχώρ·rισχ 8ιοc Τρίκ
κα'λα οπου 8ιέ 11.ενεν ή οίκογένειά · /1-�υ κ:χί οπου ·ί\μην έγκχτοcστ·11 -
11,ένο�, εύρον 8έ τήν τε σι;ζυγόν fl,Oυ κ:χί τόν υίόν (J.O'J &ριστα έχ οντr✓.ς 
είς τ-ί-1ν ύγείαν των, fΙ,ετοc 7t'οcρο8ον 8έ τριών μ·11νών ενεχ.ιχ τοv έν 
ΤριJ'.χ.ιΗοις έπαυξήσαντος κα:ύσωνος μετέφερα τ·ην οίκογένειάν μου 
είς τό λα.μπρόν όρεινόν χωρίον Κοcστοcνιάν κ.cι.ί έπέστρεψα είς Τρίχ.
κα:λα μόνος fl· ·η δυνοcμενος ν' ΙΧ7t'Ομα:κρυνθω των Υ.ιχθηχ.όντω') της ύπη
ρεσίχς fΙ,Ου. Είχε 7t'ΙΧρέλθει τόσος κιχιρός, &:ψ' ο του ει8ον το ονειρον 
-έκ.εϊ'νο, ωστε ·ί\ρχισιχ νά. 11-·n τό βάvω καθ-όλου 6το vού μου, μολονότι
είχα 8ι8όμενιχ VOC Πιστεύω Ο't'ι 't'OC ονειpοc f1.0U έπρα:γμιχτc;-:οιοvντο

' 'Ο '' θ ' � "' ' ,· , • · · πιχντοτε. ιχν ρωπος, ψυσει οεtΛΟς, α:ρεσκ.ετα:ι τ.ιχν-.c-;ε εις τQ νχ
λ·ησμον� τό χ.α:χ.όν προα:ίσθηf',ΙΧ ,;, f',αλλον νοc ,νψίζ� οcΗοίιχν τ'i\,
με 'λε τω11.έ νης έκgα:σι ν.

'Νν 28'/j'I 'Ιουλίου 1890 έκα:θήυ.ην έν τω Κr✓.(!;ενείω και σuνω-
. \ 1 t 1 

μίλουν μετά ψίλcυ 8ικ.ηγόροv του ;ι., Θ. Κριψ.οc8ΎΙ, ο-.ε ο 8ιιχνψεύς
μοί έγχειρίζει εν τ·r,λεγροcψΊψ.α 'Ανοίγω κιχί τί β'λέπω;

<ιΚιχστα:νιικ 27 'Ιου),ίοu 1890 
«ΧΡΗΣΊΌΒΑΣΙΛΗΝ 

ΤJίκχιχλα: ' 

α Έλ&έ όψέσως, υίό; σου Άθο:νiσιcς άσθενει βιχρέω,. » 
'ΙωοcνΨΙ)ς Τσιοcφ·ης )) 

'Αμέσως άvεχώρ·11σΙΧ διικ Καστcι.νιοcν. Κα&' ΟΛ'Ι)V την πορ�;ίαν f'-OU 
εiχον είς τον νουν f'-OU το ψοgερόν ονειρον της 5-6 Φεbpουα:ρίου ΧΙΧι 
δ' ') . ' \\ ' ' '' - · - θ ' '") 'εν ε ,υπι;,υf'•Υ:ν fΙ,Ονον οιιχ τον zψευχτον του υιου μου ανατον, α:Λ ,oc 
κα:ί 3ιοc ";QV της (J.ητρός του, ηης Ύ)'t'OV ·h προσωποπο:.·ησις της οcρε1Ύ}ς 

_ r,  __ 
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· :: ·α:ί του lδα:vικου της συζύγου. Όταν έφθασα είς Καστανιάν τό τέκνον
- .ου ητον ·ί\,�·η εiς τ·ην ψυχ.ράν της y'iiς άγκάληv ! ! !· 

Τή,ι έπαύpιον ·ί� ι;ύζυyός μου ι1.οί εiπεν ώσεί έξομολοyουμένη: 
- Χρ'iiστο, το Νάσι� μας δεν τον είχα λογαργιάσ·� ποτέ γιά

ζων-:-ανό, άπό �-ή �ρΙΧδιά της 5 Φλεbα:ριr,ϋ. 
'Η ήμερψηνία μέ έ'κοψ.ε νά ριγήσω, 

- lVΙ-hπως είδες κανένα οvειοο ·, τη εiποv.
1 ' 

- Να(! Ναί ! Είδα ενχ ονειρο πολ•� χαχό. Περνουσα ψ·rιλά άπ'

"να γεφύρι ψ·ηλΘ χαί εiχ.α τό Νάσο στήv άyκαλιά 11,ου. Όταν 
iψθα:σα. στη 11-έσ·η τοϋ γεφυριοϋ μωπεσε τό παιδί ±πό την ά yκαλιοc 

' , ' , Ρ' '' ' , \ ' Ι 'λ "'λ'.ου στ·η μεση στο ποτ�ψ.ι. ιχ.τιχα κα:ι εγω 11,εσα: να το πι,χσω, α: α
".·r,ν �ρα που ι1.οϋ ψΙΧV-/)ΚΕ πώς i.'πεσα κάτω έξύπνησα: ά,,ό τό ψό�ο μου. 

- Πως δέν μου τό είπες α.ύτό το ονειρο ;
- Φοbήθ·ηκα μ·h σέ λυπ·ήσw κα:ί είπα ο,τι φέρ� ο θεός α.ς ψέρ·�,

' , λ , , ,r t'-'-γιατι να υπ·ησω τον ι,,;νορα 11-ου.

' Είδα οτι ·ί� σuζυγός �.ου iστενοzωριϊτο πολv παραι-ι.ένουσα iv 
' αιrτανι� έ'νθα διά: -:tαν έν&εχ.όμενον πολ.:1 μικρά ή lατρικ·n συvδρο-

, f - , , , , ' e, , Ί', λ Τ' . η υπηρχ. ε, και απεψα:σισα ΨΧ. την ;,.ατεοαι;ω εις ρικκα α:. ·ην 
lrx.ν Αύγούστοu 1890 ·ί\μεθ:χ εlς Τfiχκα:λα έv τ<j> μέσ(:) πολλών ψlλων 
και πα:τριωτών, ο�τινες έσπεuσχν vά f',iiς πα:ρ·rιγορήσωσι, �ιχ λόγων, 
' ' - ' λθ' ' - \\ ' ' δ' 15 '\\, ' " 

οΠt τ(:-1 επε οντι ημιν ουστυχ.·ηv.α:τι, τ-ην ε ην ιοιοu v-·ηνος, ητοι
18 ·ί�v.έρα:ς άπό τοϋ θ άτου τοϋ μικροϋ μα:ς οcγγέλοu, ή Σιιχνα: (οίJτως 

,ώνψάζετο ή σύ(υγός ιι.οu) πα:ρέδωκε τό άyνόv αΙJτ·r,ς πνεΪJv.α εlς τον 
·Πλάστην- κ.αί ο;;τως έξεπληρώθ·ησα:ν χα:τά γpάf!·f'·OC τά: ονειρα. τ'i;ς
5.:.._6 Φεbροuαρίοu.

Την 16 Αύyούστοu έyένετο ο ενταφιασι-ι,ός της κα:ί την νύ;,.τα: τ'ί\ς 
t 7 άνεχ ώρ·ησα μετά: τοu ένα:'πομεlναντος κορα:σίου f',ou νύκτωp διά: 

· Λάρισσα:ν έψ' ιiμάξ·ης ψιύγων τόν τόπον της συμψορας f1,0u ώς όλο•
λύζοuσα: τρuγών ης &γριος ίέραξ κατiστρεψε τ·ηv ψωλεiν. Ή ΙΧfΙ,αξα
έ'τρεχ.εν ώς πλοιον ούριοδρψοϋv έπί της δεξιας οχ.θης του Π·ηνειου,
ποτέ μέv ΙΧΠψα:κρuνψένη αύτ'iiς, ποτέ �έ έγylζουσα ι;χ_ε�όν α:i;τ·Αv,

· έν ι{J ·ί� σελ·Ανr, <Χν-Αρχ.ετο ι-ι-εγαλοπρεπης έπί τοϋ ορίζοντος, ώ;υά,
, μελα:γχ.ολική, ώς οτε έθρ·Ανει διά: τ·r;,ι στέρ·ησιν τοΪJ ΈνJύμίωνός της,

Είχον τά βλέι-ι.μα:τά f'-OU προσ·ηλωι-ι.ένα έπ' αύτ'Ϊ}ς και έν άρρήτ(;) 
1Θλ'ψ ' . ' - . - ' , " ' 'ι ει απετ.ινον α:υη, εκ του προχεrρου σηχ.οuς, οιτινες χα:ιτοι [Ι,η
ριφθiντες ποτέ έπί τοϋ χάρτου ε"ι-ι,εινοc·ι έκτοτε χα:ρψωμένοι είς τ-ην 

Ι 
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f',Ψ{ιf',"()V μου, 'Εν � δ'έ ·η οcμαζΙΧ έχ_ώρει τιΥ.χε°
ϊα προς τ,χ .έf',Πpός. ι- Ποcτέpα ! μοί φωνάζει τό κcράσιόν f',Ou. Μ' έζάλισε '1J &μοcξοc ,'

κατέbασέ με ολίγον ;,.ατχ γrις. 
Διέ iοψα: 6:ι-ι,έσως 't''YjV πρός τη'Ι σελ·};νην ΙψΛίαν μου και δ'ιέ τα:ξιχ 

τόν ά.μαξ"t)λικτ"t)ν νά σταθ?J. Ή &μαξοc 6:ι-ι-έσως έστάθ"t) και λαgών τr.'

,.οράσ1ον εlς τάς ιχγχ.σίλας μου χ.ατ-r,λθον τ'ίiς όψάξης. Εύρισχ.όμε&α: 

&:κριbως έπί τ-r,ς ικριστεpας οχ.θ"()ς του· Π·()νειου. 'Εχ.ράτουν τό χ.οριiσιο� 
δ'ιιχ της &:ριστερας χειρός χ.rχί h'ιά να ξψουδ'ιiσϊι τό έ'συρα ολίγα β·rι
!'·°'τα. προς τοc έιι,πρός,&:χ.ολουθούσ·()ς ·ί�μας της ciψ.ικζ"()ς έ;ι. των οπισθεν, 1 
'' θ ' ' ' ' βλ' 'Ολ . λ ' οτε ψ ασας εις καμπ·()ν τινα τι ε πω ; c,;ι. "()ρον την Gί'.·()νογρα-
ψί:χν -rου ποτοψ.ου · ·ί\ν εΙδΌν έν τ� όνείρ<:> της 5-6 ιJ)εβρουαρίου. Δέ-, 
fλειπ...-ν ·η έλαχ_ίστ·() λεπτομέρεια. Έν ν"t)σίδ'ιον έν τ<ϊ, μέσ<:> το.:' 
ποταμου, χ&τι ύψ"()λοί σχοϊνοι έχ. της άντίπεραν οχθ·()ς, τά πικντα'

' ' λ ' '\\, ι Μ' � ' \\, ' θ "' ' χωρις να ειπ� ουοεν. ονον υ ποτ-ιχι.ι,cς οε•ι '()'tΌ ΟΛΟς χ.c�ι_ χ.α:-;:ι.;-
gασμένος, άλλα χ.α.ί ταuτα συνεπλiJρου αριστα. ή άντανiχ.λασις τ·7Jς 
σελ·rιν-()ς, ητις εδ'ιδ'ε•ι είς μέν τόν ποταμόν καθόλου οψιν ιι,εγiλου 'ϊ.Ο• ι 

ταv.ου εις δέ τό ρευμα α:ύτου 't'(JV χρυσίζουσαν χροιαν των θο),ωμ.ίν<:)'Ι; 
,;�άτων. 

'Η λ ' " \ ' ' • '"ξ ' λ θ ' δ'' , \ " � τε ευταια αυτ-() σχ.·ην-() 11,ε ετροι1,ι;, ε, εισε ων ε εις τ·()ν αιι,αc,αν 
μετά του χ.οοασίου, r�ιέταΕα: τόν όω.αξ·()λσίτ·()ν να μ·11 σταθ·n χ.οι.θόλου 
;1.έχρι Λαρίσ� "()ς. 

• 1 • 

1 
"Ο. , , ' . , - , , ,, . •  , \. χι τοσον η φριχ.τ·() πραγμα:τοποι·()σις του�ονειροu, οσον η εικ.ων 

'\ του ποταv.ου μέ litΙΧ[l,ε να βράσω ολα:ς τάς ύλιστιχ.άς θεωρίας τοϋ 
Μποϋχνερ, &, έν μέρει έπρέι;bευον, itα:ί νά ά:νομολογ·ί�σω �τι ύπάρχει 
τι έν τ� χνθpώπ<:> ον τι άνώτερον της πrχραδεδεγι.ι.έv-ης έπιστ·ί�v-·()ς διά 1, 
-:-οϋ δποlου προαισθχνεται �,.αί προbλέπει ο &νθεωπος πρiγfl-°'τ"' τά: , 

οπ.οϊ:χ δ'έν ·Αδύνατο νά προiχισθα:vθ-� χ.αί να προί'δ·{). "Εχ.τοτ, cίνα;ι.ύ- 1
ψα:ς έγε•ιόμ·()ν πνευμα:τιχ.σς ίtα:ί εσοv.αι τοιcuτος Jιά. βίου. 1 

�
'l 6 Α 1'.;γούστου 1891. 

Χ. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛ.ΗΣ 
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