
Ά ρ ιθ .  1. ’Ιανουάριος 1891

« Κ α τ α  τη ν  ιώ ν  μ ε λ ιτ τ ώ ν  εικ ό ν α  τω ν  λ ό γ ω ν  
δέον μ ε τ έ χ ε ι ν ,  κα'ι τ η ς  ρ ο δ ω ν ία ς , το ϋ  ά νθους 
8 ρ εψ ά μ 3 ν ο ς, τ ά ς  ά κά νθα ς έ κ κ λ ίν ε ιν » .

• (Μέγας Βασίλειος)

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

Προτιθέμενος την εκδοσιν περιοδικού ύπό τον τίτλον ό « Λ ί έ ο ς  

Ο υ θ α ,γ ό ρ ι χ ς  » προβάλλω εις την έκτίμησιν τοϋ φιλοπροόδου ανα

γνώστου, άντί πάσης άλλης ρεκλάμας, αυτό το ’ίδιον έργον ουτινος 
τό πρώτον φυλλάδιον έκτυπούται περί τά τέλη τοϋ επομένου μηνός.

Ό  α Λ ί ε ο ς  Ι Ι υ θ α ί γ ο ρ α ς  » θά περιέχγι κυρίως καί έκλεκτικώς 
διαφόρους μελέτας σπουδαίων σοφών (συγγραφέων, δημοσιογράφων 

κλπ.) επί φιλοσοφικών, επιστημονικών, κοινωνιολογικών, κλπ. ζ η τ η 

μάτων, Ιδίως δέ περί ψυχολογίας, περί πνευματολογίας, περι πνευ

ματισμού, περί τοϋ άορατου κόσμου, περί της επικοινωνίας αύτού 

μετά τών ζώντων, περι τών απόκρυφων επιστημών (Κάβοαλας, Ερ

μητικής κλπ.) περι Μασονίας, περί της αρχαίας Γνώσεως, περί της  
αρχαίας Μαγείας, περί Μαγνητισμού, περί Υπνωτισμού, περι των 

νέων θεραπευτικών μεθόδων (δμοιοπαθητικης, μεταλλοθεραπείας, 
μαγνητοθεραπείας, ζωοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας) και περι άλλων  

κοινωφελών καί περιέργων πραγμάτων. Θά περιέχω προς δε και μ υ-  
διβτορία?  ε”τι. Ά λ λ ά  τί u-υθιστορίας ! ; Ιΐνευματολογικάς ! Μυθιστο
ρίας π. χ .  ΰπαγορευθείσας παρά τού άοράτου κόσμου εις νεάνιδας 
απαίδευτους καί γραφούσας άσυναισθητως· μυθιστορίας άποδεικνυο- 

μένας είτα παρά τών εις την έξέλεγξιν αυτών έγκυψάντων οτι δεν
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είναι μυθιστορίαι, κατά την κοινήν έννοιαν, ά λ λ ’ [βτορίαι, έν αις 

άπαντά δ αναγνώστης άληθεΐς, ζωντανάς, ήθικοπλαστικάς, εποικο- 

δομητικάς περιπετείας, πολλώ (/.άλλον συγκινούσας ή πολλά! άλλαι  

έκ των συνήθων φανταστικών μυθιστοριών, ας ομως ή κακόζηλος 

περιεργια τοΰ Κοινού λαιμάργως και ατόπως καταβιβρωσκει.
Το πνεϋμα λ .  χ . του έπί Μωϋσέως, Φαραώ Μέρνεφταχ, μετενσαρ- 

κωθέν κατά διαφόρους έποχάς, εσχάτως δ ’ εν τφ  προσωπω τοΰ John 
W ilm ot κόμητος d.6 R ochester ( 1 6 4 /  — 1 6 8 0 ) ,  διάσημου ναυάρ-

• χου Trig ’Αγγλίας έπί Καρόλου II, καί λαβόν την εντολήν (καθ’ ά
* τουλάχιστον λέγει) νά διακοινώση πρός την άνθρωπότητα πρός ή θι-  

'  κοποίησιν τά  κατά τούς διάφορους βίους αυτοϋ τε και τών της επο

χής του, τών εις άλλους βίους (κατά την αύτην έποχήν) συναντη- 

θίντων καί άλληλεπιδρασάντων ειτε καλώς ειτε κακώς (κατά τους 

αιώνιους νόμους της Προόδου), εζελεζατο καί διεμόρφωσεν ώς μεσά— 
ζουσαν νεανικά τινα ρωσσίδα έκ μεγάλης οικογένειας- καταγομένην, 

γράφουσαν μηχανικώς, άσυναισθητως, μετά μεγίστης (σπασμωδι— 

κής) τα /ύ τ η το ς  της χειρός . . . Εις αύτην λοιπόν την μεσάζουσαν 
υπαγορεύει αμέσως τε καί έμμέσως τάς μονογραφίας του Μωϋσέως, 

τοΰ Τιβερίου κλπ. καθώς καί τάς έν λόγψ ιστορίας, τάς λαμπράς 

καί ύπο φιλολογικήν έ'ποψιν.
Τό Περιοδικόν μας ένεκα τών σπουδαίων, έπωφελών, περιέργων 

καί τερπνών άρθρων, θά ε’χη  (τοιαύτη τουλάχιστον ή πρόθεσις) την 
άξίαν βιβλίου κατέχοντος τιμητικήν πάντοτε θέσιν έν πάση βιβλιο

θήκη καί προκαλοϋντος την έπαναληπτικήν άνάγνωσιν, ούχί δ ’ έφη- 

μερίδος πληρούσης στιγμιαίαν μόνον περιέργειαν η συγκίνησιν.

Ό  « Λ ί έ ο ς  11\>β<χ.γ0ρας » θά περιέχη καί άρθρα αντιφατικά, 

ιδέας άντιθέτους, δι’ άς εύθύνονται η ε’χουσι την τιμήν οι έκφέροντες 

αύτάς. Τοϋτο δέ χάριν τής λογικής διερεύνης, τής άνευ προκαταλή-  

ψεως έξελέγξεως, τής διά τής συζητήσεως έμπεδώσεως τών σπουδών 

έκάστου, τής διά τής λογικής άροτριάσεως τοΰ νέου πεδίου.

"Οταν δέ, σύν 0 ε φ ,  έδραιωθΤ) δι’ ίκανοϋ ποσοϋ συνδρομητών, τότε 

θά έπεκτείνωμεν τόν κύκλον τοΰ προγράμματος κατά τε ποιον καί 

ποσόν, προς μείζονα ωφέλειαν καί τέρψιν παντός είδους άναγνώστου.

Σ Ϊ Ν Δ Ρ Ο Μ Η .  Ε Τ ΗΣ Ι Α. ' · \Ά
/  ΔΕ Ν  Τ Ω  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο  .  .........................

Ε Ν  Τ Ω  Ε Ξ Ω Τ Ε Υ Ι Κ Ω  Φ ρ α , γ .  1 »

Π λ η ρ ω τ έ α  καβ I’ έ ξ α μ  nvimV.

Έ ν  Μ&ήναις τϊ] 15 Δεκεμβρίου  1890

Θ. ΔΟΜΙΝΟΣ
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/Π ε ρ ιε χ ό μ ε ν »  το ΰ  Λ .' x a l  Β '  φ υ λλα δ ίο υ .

Α γ γ ελ ία . Πρόλογος.
Π ροφητειαι. —  Πώς θεωρεί αύτάς δ Πνευματισμός. —  Πρόρρησις 

τής έν έκστάσει διατελούσης δεκατριέτιδος Μαργαρίτας Στήφφελ 

περί τών έπί 6 0  έ'τη πολιτικών συμβάντων (άπο τοΰ 1 8 4 8  μ εχρ* 

τέλους τοΰ 19ου αίώνος) καθ’ ολην την Εύρώπην (και την Ε λ λ α δ α ,  

εννοείται), ών πολλά έπηλήθευσαν ήδη. (ύπο Ε .  A u d eo u d ) .
Μελέτη. 1) περί χειρομαντείας. —  Ποία ή βάσις αύτής. —  Πώς 

καί πότε έπι,τυγχάνουσιν οί μάντεις καί χειρομάντεις κλπ.

2) .  Π ερί ύπάρξεως της ψυχής. —  Άπόδειζις περί τής ύπάρξεως 
κλπ. ούχί μεταφυσικώς, ούδέ θεολογικώς, ά λ λά  φυσιολογικώς, επι-  

στημονικώς καί έπί τοΰ άκρου τοΰ δακτύλου.

3 ) .  Π ερί τής Μαγνητικής καί Μ αγνητιβτικής θ εραπ είας  τών  
άα&ενών.

Σολομονίκή. —  Τί πράγμα είνε αύτο τό βιβλίον το λεγόμενον 

βολομονική. ("Εκ τίνος συγγράμματος τοΰ Eliphas Levy).
Μελέτη επ ί τών όνείραν , τής άμνημοσύνης αυτών, τών εν αυτοϊς 

οπτασιών καί συμβεβηκότων, άτινα πραγματοποιούνται μετά τινας 

ημέρας, κλπ. (ύπο Eriksen du M orgendaennringer).
Ερμηνεία τήζ Π. Γραφής  κατά τούς Καββαλιστάς, τούς Τ αλμ ου-  

διστάς κλπ.
Π νευματολογία Π ειραματική . Μαρτυρία τών γεγονότων. Ιστορία 

τής Πνευματικής κινήσεως- (ύπό Rene Cailli6).



Το Έλι^ήριον της Ζωή?' (ύπό Jules Lerm ina).
'Η  Έπιβτήμη καί ή Π νευματολογία. (Έ κ  τοϋ V oltair 6 Ιουν. 

1 8 9 0 ,  καί τού Φιγαρώ 1 6  7 βρίου 1 8 9 0 ) .
Α ελτίον Μ αβωνικόν  (ύπό O sw ald  W irth  : .)
Πώς  δ Αομβρόξος παρεμόρφωσέ τινα άφορώντα είς τον υπνω

τισμόν, καί ανασκευή ύπό τού καθηγ. τού Πανεπιστ. και μέλους της  

’Ακαδημίας τού Βελγίου Delbceuf.
Π αραβολή τών λί&ιον (ΰπο τού Dr. Paul Gibier).
Το εσχάτως ( 1 8 8 3 )  ενρε&εν χειρόγραφον  έν τγ  χειρΐ της μομ-  

μίας τής Μουνα-Σεχερη, θυγατρος τού Φαραώ Παμαι (προ 3 0 0 0  

περίπου ετών). Έ ξ  αυτού τού χειρογράφου μανθάνομέν τινα .περί της  

άποκρύφου μυήσεως τών Αιγυπτίων (ύπο I. MarCUS de Vez).

Μ ία βνγχρονος άνακάλυψ ις.— Ή  μεταλλοθεραπεία ύπό τού Dr. 
Burq. Ό  χαλκός ώς προφυλακτικόν της χολέρας κλπ. —  Διαβε-  

βαίωσις τού Dr. M oricourt οτι ό χαλκός καταστρίφει τά  μικρόβια 

της φθίσεως κλπ. (ΰπο Achille Poincelot).
' Ο Π ίκμανν είς Ιτ α λ ία ν .  —  Ή  τού Λομβρόζου γνώμη περί της 

νοογνωμοσύνης τοϋ Πίκμανν καί ή άναίρεσις τής γνώμης ταύτης ύπο 

τοϋ Commandant Dufilhol.
'Ο  πραγματικός καί απόκρυφος λόγος, δι’ δν ό Πάπας ήναγκάσθη  

όχι μόνον νά στέψη τον Ναπολέοντα Α\ ά λ λά  καί νά μετκβη προς 

τούτο έν καιρώ χειμώνος είς ΙΊαρισίους κλπ.

Κ Λ Π .

Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Σ

Ό π ω ς ό άνθρωπος, ΐνα μεταβτ; έκ της παιδικής είς τ η ν  εφηβι
κήν ηλικίαν, διέρχεται ίδιάζουσάν αινα φάσιν ύπάρζεως, συναισθα

νόμενος τότε τά  αποτελέσματα νέας τίνος άναμορφώσεως, είς ύψη- 
λοτέραν κατάστασιν τού οντος αυτού αγούσης, ουτω και το συνολον 

τών ανθρώπων η ή κοινωνία οφείλει να δΐ 'λθη  ανάλογόν τινα εζελι— 

ζιν, έπιστάσης της εποχής παρομοίας τινός άναμορφώσεως.
’Αφού δ ’ ό νέος η ή νεάνις διάκεινται, κατ’ αυτήν την έποχήν της  

ζωής, έν ταραχγι αισθήσεων, έκδηλουμένη ότε μεν διά ματαιοσχο-  
λίας η άποχαυνώσεως, ότέ δέ δι’ αορίστων, αστάτων πόθων, μετα— 

πιπτόντων λεληθότως ενίοτε είς άτακτους όρμάς, οΰκ’ ε’στιν άλλως 

γενέσθαι καί διά την ανθρωπότητα την είς όμοίαν άναλογικώς ηλι

κίαν περιερχομένην, έν τώ μακρώ αυτής σταδίφ,
Ιίαρατηροϋμεν τωόντι, πολλούς τών ανθρωπων τής εποχής μας 

παραδιδομένους, ύπό την έπίδρασιν αυτής τής εφηβικής ηλικίας τών 

κο ιωνιών, είς πασαν εξαγριωσιν, εις πασαν ηδυπάθειαν, άναζητοϋν-  

τας καθ’ υπερβολήν τάς απολαύσεις και ζώντας επί μονω τψ σκοπψ 

τών υλικών ηδονών. Ή  οκνηρία, ή άποστροφή προς την έργασίαν 

άλλους μέν άγουσι πρός την κλοπήν, άλλους δέ πρός τό ε”γκλημα,  
δταν στερώνται τών αναγκαίων τού βίου, ένώ πολλοί τών εν περιου

σίά προνομιούχων, έν τφ έγωισμφ εγκαθιδρυόμενοι, διαμενουσι κωφοί 

πρός τά  παράπονα καί τάς αδημονίας τών δυστυχών.
Τό παν φαίνεται άνεστραμμένον κατ’ αυτήν την θλιβεράν ηλι

κίαν τής άνθρωπότητος, προ πάντων δε κατά τον τελευταΐον παρο
ξυσμόν τών αποπλανήσεων, ώς τούτο παρατηρούμεν κατά τήν επο

χήν μας ταύτην, καθ’ ήν το ηθικόν αίσθημα, τεθορυβημενον καταρ- 

ρίπτεται άπερισκέπτως πρός πάσαν παρεκτροπήν.



Οί συγγραφείς, ών άποστολή εΐνε ν’ άνυψώσι τάς ψυχάς προς το 
ιδεώδες τοΰ ωραίου, τοΰ δικαίου, τοΰ άληθούς—  οπερ εΐνε ή Πρόο
δος —  παρασύρουσι συχνάκις τούς άναγνώστας αύτών εις τον βόρβο

ρον καί τά  αίσχη τήςδιανοίας, προκαλούντες τά  κτηνωδέστερα τών 

παθών, τά  καθιστώντα τόν άνθρωπον ύποδεέστερον τών ζώων.

Ά λ λ ’ επέστη ή ώρα, καθ’ ην τά οργιά τοΰ σώματος καί τής.  
ψυχης δέον νά λάβωσι πέρας· καθ’ ην τό βλέμμα έσκοτισμένον παρά 

τοΰ συνειδότος της άλγούσης συναισθήσεως, δέον ν’ άποστραφγι τών 

τόπων της διαφθοράς και ν’ άνυψωθτ] ύψηλά, ΐνα έτέραν οδόν άνα— 

ζητήσγ).
Καίτοι ολίγα αυτά τά άποπλανημένα πνεύματα παρέχουσιν ούχ 

ηττον κίνδυνον μέγαν, έπαπειλοϋντα γάγγραιναν καθ’ όλην την  

ά\θρωπότητα. Ά λ λ ’ εύτυχώς εϋρηται τό άντίρροπον έν ταϊς μεγά-  

λαις καί εύγενέσι διανοίαις, τοΐς άφωσιωμένοις σκαπανεΰσι τοΰ μ έλ

λοντος, τοΐς κεκτημένοις ψυχήν διαφλεγομένην πρός τό άγαθον καί 
άναλαβοϋσι την ίεράν εντολήν τοΰ θεραπεϋσαι τάς θλ βέράς κοιν<>.- 

νικάς πληγάς . . .
"Οπως άπεργασθγι ή μεγάλη αΰτη άνόρθωσις τών πνευμάτων δεν 

ά ι̂κεΐ πλέον την σήμερον τό δογματίζειν δι’ άγονων τύπων. Δεν 

άρκεϊται πλέον τό λογικόν εις τάς τών άλλων αμφιβόλους διαβε

βαιώσεις, ά λ λ ’ άπαιτεϊ νά ΐδη αύτό τοϋτο, απαιτεί νά κατανόηση 

δ,τι τφ διδάσκεται. Μη διασκεπτόμενον πλέον παιδικώς, άπαιτεϊ 

άποδείξεις Ϊνα δυνηθή νά παραδεχθ?) τό άληθές, άπαιτεϊ την αύστη-  

ράν άπόδειξιν τής πραγματικής επιστήμης, ήτις θά τψ γνωρίσγι την  
άρχήν καί τό μέλλον τών δντων καί τών πραγμάτων. Τότε δέ μό

νον ό άνθρωπος, κατανοών τό διατί τής ζωής, κατανοών την αιτίαν 

τής κατά τούς ώρισμένους νόμους ιδίας αύτοϋ υπάρζεως, δεν θά δδεύγ) 

τυφλώττων, άλλά θά έφίεται νά φωτισθή διά τοΰ φωτός, τοΰ παρά 

ι- μόνης τής επιστήμης τοΰ άληθοϋς παραγομένου.
Μέχρι τής στ,μερινής εποχής ή επιστήμη αύτη, ή παγκόσμιος, 

«γόνως έδιδάχθη, διότι ή άνθρωπότης, πολύ νέα είσέτι, δεν ήδύνατο 
νά τήν έννοήση. Τό συλλήβδην άνθρώπινον παι^ίον, μη διασκεπτο- 

μενον πλεϊον τοΰ άτομικοϋ παιδιού, παρεδέχθη κλειστοις ομμασι τάς 

άς τψ έπέβαλον διαπιστώσεις μέχρι τής πρώτης έξεγέρσεως τής 

σκέψεως, δτε τέλος, τήν έλευθέραν έξέτασιν άνακηρύττων, διετύπωσε 

τήν πρώτην αύτοϋ διανοητικήν άνεξαρτησίαν· θραϋσαν δέ τά  σπάρ

γανα τοΰ παιδός έζήτησε ν’ άπελευθερωθή τής ηθικής καταπιέσεως

τών δεσποτών αύτοϋ.
Ά λ λ ά  τό συλλήβδην παιδίον, καίτοι είσερχόμενον ήδη εις την 

πρώτην περίοδον τής εφηβικής ήλικίας, δεν τυγχάνει ίκανώς ώριμον, 

ώστε νά δημιουργήση διά μιας καί όλοσχερώς τήν επιστήμην. Μό

νον κατόπιν μακρών έν σκότει ψηλαφήσεων, κατόπιν μακρών έν τή  
παρατηρήσει τών φαινομένων τής φύσεως, ένόοιαστικών πειραματ·- 

σμών, άρχονται έδραιούμεναι αί πρώται πειραματικαί έπιστήμαι,  

έπερειδούμεναι έπί τών μαθηματικών επιστημών, τών χρησιμευουσών 

ώς ελεγχος καί στερρόν στήριγμα.
Αί έπιστήμαι τού ορατού καί τοΰ ψηλαφητού είναι τό στάδιον 

τής έπιστημονικής παιδικής ήλικίας, τής μή παραδεχόμενης ετι και 

σήμερον ή δ,τι ύπόκειται ύπό τάς αισθήσεις καί ούδέν πλέον, κα

θότι ή ορασις τού πνεύματος, όρασις ούσα τού αοράτου, δεν τυγχά 
νει κτήμα ή ολίγων τινών μόνον. ’Ιδού διατί ή έπιστήμη τής επο

χής μας, άπωθοϋσα παν ο,τι δεν δύναται νά ψηλαφήσγ) ή νά κ ατα-  
μετρήση, απορρίπτει ανηλεώς τάς μεγάλας άγνωστους έπιστήμας, 

αΐτινες ομως δυνανται νά διδάζωσι τά παγκόσμια στοιχεία και τ ά ,

αιωνίους αιτίας τού παντος.
"Ητε νεωτέρα φιλοσοφία ώς καί ή άρχαιοτέρα —  καίτοι σοφω- 

τέρα τής ήμετέρας —  άπέτυχον έν ταϊς διερεύναις αύτών, διότι ήμέ-  

λησαν τ ή ν ' άναζήτησιν τής άληθείας έν τώ μεγάλω συνόλω τών 

πραγμάτων, έκεΐ ενθα κεΐται ή ολοσχερής ϋπαρξις, τό ύπέρτατον 

πρότυπον πάσης ύπάρζεως, τόσον τής έλαχίστης όσον καί τής με

γίστης.
ΙΙολλοί τών φιλοσόφων, άδυνατούντες νά διιόωσι τό θειον, άδυ-  

νατούντες νά κατανοήσωσι τήν άνθρωπίνην ψυχήν, άδυνατούντες νά 

έπιβεβαιώσωσι τό αθάνατον μέλλον τών όντων, ήρνήθησαν πάντα  

ταύτα , παρασύροντες εις τήν ιδίαν τυφλότητα καί άπαντα; τούς 

έγκαταλείποντας έαυτούς νά καλυφθώσι με τό αύτό επικάλυμμά. 

Ά λ λ ά  παρ’ αύτάς τάς διανοίας, τάς μή βλεπούσας ή διά των όμμά-  
των τοΰ σώματος, παρατυγχάνουσιν ετεραι, μάλλον προωδευμέναι 
καί κεκτημέναι τό χάρισμα τής ε”νδον δράσεως, αιτινες κατενόησαν 

τήν ΰπαρξιν τοΰ πνεύματος, καίτοι άψηλαφήτου φαινομένου, δπως

καί τήν τής ύλης.
ύλη, δταν τήν σπουδάζη τις έν τώ βαθει τών μυστηρίων της,

Jr-



δύνατάι νά άγάγγ) προς τό πνεύμα· μόνον δέ τό πνεύμα δύναται νά 

έςηγήσιρ την ύλην^ Καίτοι δέ ή διάνοια μας τυγχάνει δεσμευμένη 

έν χονδροειδεΐ ύλικψ περικαλύμματι, παρεμποδίζοντι τήν όρασιν τοϋ 

άοράτου —  ώς καί την τών άτόμων της ΰλης —  καίτοι μικρά αϋτη,  

κέκτηται 6μο>ς εν μέγα έργαλεΐον, τό τοϋ λογικού  δπερ παρέχει αυτή  

την οξύνοιαν, την κρίβιν, την λογικήν μεθ’ ών αποβαίνει άρκούντως 
ισχυρά ώστε να προέλθη πρός την κατάκτησιν μεγάλων άποκαλύ-  
ψεων τοϋ έν πραγματώσει ιδεώδους.

Α λ λ ’ όμως το ανθρώπινον λογικόν άποβαίνει άνίσχυρον άν δεν 
«σπουδάσνι τούς νόμου; της φύσεως, ούς δέον ν’ άποκαλύψγι έν πρώ- 

'  τοις ϊνα μεταχειρισθτ, είτα αύτους ώς δδηγους αύτοϋ' διότι άνευ της 

οδηγίας αυτών αποβαίνει τό λογικόν άγονον, καθό στερούμενον τών 

δεδομένων τοϋ θείου παγκοσμίου σχεδίου. Τούτου δ ’ αγνοουμένου τό 

λογικόν ούδέν. δύναται νά θεμελιώσω, σύμφωνον πρός την άλήθειαν.

Αυτό τό σχέδιον, τό θαυμαστόν έν τή ένότητι, έπεκτείνεται έφ’ 

άπαντα τά ε’ίδη της ζωής, καίτοι είς άπειρους μεταβολάς ύποκεί- 

μενα, ών την ΰπαρξιν άποδεικνύει ή παγκόσμιος έπιστήμη, διαφω- 

τίζούσα διά τοϋ ζωηρού φωτός την άρχην όλων τών μορφώσεων, δλων 
τών λειτουργιών, όλων τών έξελίξεων τών δντων.

( ’Απόσπασμα έκ τοϋ προ δύο μηνών έν Παρισίοις έκδοθέντος πρώ

του τόμου τοϋ συγγράμματος τού A rthur d’ Anglemont ύπό τόν 

τίτλον «Fractionnem ent de Γ Infini, Synthese de 1’ E tre .»

« Πολύ δύσκολον τό πιστεύειν ό,τι βλέπει τις, άν αύτό δπερ βλέ
πει δεν συνάδει πρός τάς γενικάς ιδέας, τάς κοινάς, αϊτινες άποτελοϋσι 

τάς βάσεις τών γνώσεών μας. Τό άποκαλούμενον όρ&ός λόγος άντίκει- 

ται πρός αύτό. Καί όμως αύτός ό ορθός λόγος, δν τόσω έκθειάζουσι, 

δεν εϊνε η ρουτίνα  τις τής νοημοσύνης. 'Ο όρθός λόγος τής σήμερον 
δεν εινε ά ορθός λόγος τής πρό διακοσίων ετών εποχής, ουδέ τής πρό 

δύο χιλιάδων.» (Charles R ichet κατά τόν Yung «Hypnotisme et 
Spiritism e»).

(( 'Ηάλήθεια δεν έρχεται άφ’έαυτής ν ’άνέλθη επί τοϋ τραχήλου ημών. 
Δέον νά ζητώμεν, νά σκεπτώμεθα, νά μελετώμεν.» (Schopenhauer).

Μ Ε Λ Ε Τ Η

Ι Ι ε ρ Ι  χεδρομ-αντείας. — Π ε ρ ί τής υπάρξεω ς τής ψυ
χ ή ς . —  H ep t τής μ,α,γνητϊκής καί μ.αγν*]τ&στ&κής θε
ραπείας τών ασθενειών.

«Διερευνάν καί επεξηγεΐν τήν Φΰσιν διά τοϋ Ανθρώπου, 
ουχ'ι τον "Ανθρωπον δια της Φύσεως»

(Lou is Claude de S ' M artin )

Τή προς το «Γνώθι σαυτόν» (*) ύπό φιλοσοφικήν έ'ποψιν παρεμ- 

φερεϊ γνωματεύσει ταύτγι τοϋ ’Αγνώστου έπιλεγομένου Φιλοσόφου 
έπόμενοι, καί προβαίνοντες ούχί, κατά τό σύνηθες, έκ τοϋ γνωστού 
προς τό άγνωστον, ά λ λ ’ έκ τοϋ ορατού (τής έκδηλώσεως ταύτης τοϋ 

άοράτου, κατά τούς αρχαίους) πρός τό αόρατον (τό διέπον άπαντα  

τά δημιουργήματα), θά πειραθώμεν νά σπουδάσωμέν τινα τών τοϋ 

ανθρώπου, τοϋ τελειοτέρου τών δημιουργημάτων καί κ α τ ’ αυτούς 
έ'τι τούς Δαρβινιστάς.

Θά δμιλήσωμεν δέ πρός τό παρόν. Ιον) Ιίερί Χειρομαντείας. —  

Πού δηλ. αΰτη βασίζεται, κλπ. 2ον) Περί τής Ύπάρξεως τής ψυ

χής καί τινων άλλων σχετικών ζητημάτων, έπιφέροντες έπιχειρήματα 

ουχί μεταφυσικά ή θεολογικά, άλλά  φυσιολογικά καί επιστημονικά, 

καί 3ον) Περί τής Μαγνητικής καί Μαγνητιστικής θεραπείας τών 
άσθενειών.

Ύ π ’ όψει δ ’ έ'χοντες τό τοϋ Montesquieu : Ό τ αν δηλ. πραγμα-  

τεύηταί τις ζήτημ ά τι νά μη έζαντλγι αύτό, άλλά ν’ άρκεϊται νά 
προκαλή την έπ’ αύτοϋ σκέψιν τού άκροατού η τού άναγνώστου,. 

δεν Οχ είσέλθωμεν είς λεπτομίρείας ήδη, ούδ’ εις λεπτομερείς άπο-

— «---------------------------------------------γ-

(1) Ή  μάλλον ωφέλιμος επιστήμη έμπερικλείεται έν τω γνωμικώ τούτω, 
διότι δ άνθρωπος είνε εικών τοϋ Κόσμου. Διά τής γνώσεως δέ τοϋ ένός γι- 
νώϊχομεν τόν ετερον.



δείξεις, καί τοι βασιζομένας έπί τε της νεωτέρας επιστήμης καί της 

αρχαίας Μαγείας (της σοφίας δ η λ .) ,  ΐνα μη παραβαρύνωμεν τον 

αναγνώστην διά μακροσκελούς αναγνώσματος.

Έπισκοπήσωμεν λοιπόν διά βραχέων

Τ ό  όροιτόν οώμ,α τοΰ  Α ν θ ρ ώ π ο υ .

Παρατηροϋμεν έν πρώτοις εις αύτό δύω πρώτιστας διαιρέσεις:

·> 1) “Εν κεντρικόν μέρος περιλαμβάνον άπαντα τά σπουδαία ορ-

ν  γανα, ήτοι τόν Κορμόν.

2 )  Τά δευτερεύοντα μέρη, ητοι τά Μέλη, άτινα δύναταί τις νά 

τάμγι, άνευ της καταστροχής τοΰ οντος καί άτινα χρησιμεύουσι τοΐς 

έν τφ κορμώ περιεχομένοις όργάνοις ώς μέσα ενεργεί ας.

Ό  Κ ο ρ μ ό ς .

Διαιρείται δέ καί ό Κορμός εις τρία μεγάλα τμήμ ατα  : τήν κεφα
λήν, το βτή&ος, τήν κοιλίαν.

Τ α  Μ έ λ η .
f

Έ κ α σ το ν  δέ μέλος διαιρείται εις τρία έ'τερα μέρη : τόν βραχίονα, 
τό άντιβράχιον, τήν χεΐρα διά τά άνω μέλη, τόν μηρόν, τήν κνή
μην, τόν πόδα διά τά κάτω.

Σημειωτέα αυτή ή περίεργος έπανάληψις τής τριπλής διαιρέσεως. 

Ό  κορμός δηρρέθη εις τρία μέρη· τό αυτό έγένετο καί εις τά μέλη· 

ά λ λ ’ ώς γινώσκετε, τό αυτό συμβαίνει καί εις τά άκρα τών [/.ελών, 

τήν χεΐρα δ η λ . καί τόν πόδα, διαιρούμενα καί αύτά εις καρπόν, 

μετακάρπιον, δακτύλους, καί ταρσόν, μετατάρσιον, δακτύλους. 

Ά λ λ ά  καί αυτοί έ'τι οί δάκτυλοι διαιρούνται εις τρία μέρη : τήν 
φάλαγγα, τό μέσον φαλάγγιον καί τό φαλάγγιον. Καί αύτά δέ τά  

μέλη τοΰ σώματος είς τρία ζεύγη : τά,τών χειρών, τά  τών ποδών 

καί τά  . . . τών σιαγώνων.

/  Ή  Μαγία, δηλ. ή άρχαία σοφία, διαβεβαιοΐ δτι πάντα τά μέρη 
ταΰτα  έ'χονβι προς αλληλα βτενήν βχέβιν, μεγάλην αντίστοιχον άνα-

λόγιαν. Ήδυνάμεθα ν’ άναπτύξωμεν ολόκληρον ανατομικήν μελετην  

έπί τοΰ άντικΗμένου τούτου, άν ήτο τώρα ανάγκη σπουδαίας σπου
δής. Περιοριζόμεθα νά παραπέμψωμεν τούς περιέργους είς τά  σχετικά 
έργα τοΰ Φόλτς σημειουντες τά  έξης μόνον.

Ο βραχίων άνταποκρίνεται πρός τόν μηρόν καί τό κάθετον μέρος 
τής σιαγώνος.

Ό  πήχυς τής χειρός πρός τήν κνήμην καί τό δριζόντιον μέρος τής  
σιαγώνος.

Ή  χειρ πρός τόν πόδα καί τά  ούλα.

"Εκαστον ζεύγος τών μελών άνταποκρίνεται πρός εν τών τριών 

μεγάλων κέντρων τοΰ κορμοϋ. Αί κνήμα λ. χ . πρός τό κατώτερον 

τμήμα, ήτοι τνν κοιλίαν' οί βραχίονες πρός τό μεσαΐον, ήτοι τό 
βτή&ος, καί ή σιαγών πρός τήν κεφαλήν.

Ό  Jean Malfatti de Montereggio (18 3 7 ) παρέχει περι.ργους 
αναπτύξεις έπί τοΰ αντικειμένου τούτου, άποδεικνύων δτι εκαβτον  
τμήμα τον κορμοϋ έχει βχέβιν προς $ν ξεϋγος μελών, προβκεκολλη- 
μένων αύτώ  και δεικνιιόντων ο,τι έν αντω διενεργείται.

Το τμήμα τοΰ κορμοϋ, έξ ού έξαρτώνται τά μέλη, έντυποι τούτοις 

ίδιάζοντά τινα χαρακτήρα, παρέχοντα είς τόν Μάγον σπουδαία γνωρί

σματα, άτινα διαφεύγουσιν δλως τήν έξερεύνησιν τοϋ τυχαίου ίατροϋ.

Η επιστήμη λοιπον τού μαντεύειν, διά τής παρατηρήσεως τών 
χαρακτηριστικών καί τών γραμμών, βασίζεται έπί τών σχέσεων τών 

συνδεουσών πρός ά λ λη λ α  άπαντα τά τμήματα τού σώματος. Ού τοϋ 

παρόντος βέβαια ν’ άναλάβωμεν τήν επιστημονικήν ύπεράσπισιν τής 
Μετωσκοπίας ή τής Χειρομαντείας. Παρατηροϋμεν δμως είς τούς θεω- 

ροϋντας ταϋτα ώς γελοίαν δειβ ιδαιμονίαν, οτι άγνοοϋσιν δλοτελώς 
τούς λόγους δι’ ους άποτολμώσι νά έκφέρωσι τόν τοιούτον αυτών 

χαρακτηρισμόν, καί περιοριζόμεθα εις, βραχειαν έκτύλιξιν τών σχέ

σεων, τών πρός ά λ λη λ α  συνδεουσών τά τρία τού κορμού τμήματα,  

προσθέτοντες λεπτομερείας τινάς άναφόρικώς τοϋ προσώπου καί τών 
σχέσεων τών έν αΰτφ οργάνων πρός τόν έπίλοιπ;.ν οργανισμόν.

Εΐπομεν δτι έκάστη πρωτεύουσα διαίρεσις τών μελών ά ν τα -  
ποκρίνεται πρός έν τμήμα τοϋ κορμοϋ. ΓΙροσθετέον ήδη δτι καί αί 

διαιρέσεις ένός μέρους έκάστου μέλους άνταποκρίνονται πρός τήν άνά-  

λογον ύιαίρεσιν τών δλοσχερών μερών. At διαιρέσεις λ .  χ .  τοϋ δα
κτύλου, ήτοι



Ή  Φάλαγξ, το Μέσον Φαλάγγιον καί τό Φαλάγγιον  

άνταποκρίνονται ακριβώς πρός τάς διαιρέσεις της χειρός, ήτοι : 
τον Καρπόν, τό Μετα/.άρπιον, τόν Δάκτυλον.

Ούτω δέ πως συμβαίνει τό τοιοϋτον, ώστε ή άνατομική σύστασις 

ένος φαλαγγίου ν’ άναπαράγη άναλογι,κώς την σύστασιν ολοκλήρου 
τοϋ δακτύλου,

Εις τό πεδίον τοϋτο της ανατομικής φιλοσοφίας δεν εϊσέδυσεν εϊσέτι 
ή επίσημος έπιστήμη.

'Ωσαύτως αί διαιρέσεις τής χει ός άνταποκρίνονται κατά πάντα  

πρός τάς τοϋ βραχίονος. ήτοι :

Τόν Βραχίονα, τό Άντιβράχιον, τήν Χεΐρα.

Καί αύται δέ πάλιν πρός τάς διαιρέσεις τοϋ κορμοϋ, ήτοι :
Τήν Κοιλίαν, τό Στήθος, τήν Κεφαλήν.

Κ α τ ’ αύτόν δέ τόν τρόπον ό Βραχίων, b Καρπός, ή Φάλαγξ τοϋ 

δακτύλου καταδεικνύουσι τάς τε δρατάς καί τάς άποκρύφους σχέσεις 

αυτών πρός τήν Κοιλίαν. ’Επίσης πρός διάγνωσιν τών έν τή  κεφαλή 

διενεργουμένων προστρέχομεν είς τήν έξερεύνησιν τής δλης χειρός ή 

ένός αυτής δακτύλου ή καί μόνου τοϋ φαλαγγίου, είδικώς άντιπρο- 
σωπεύοντος τήν Κεφαλήν.

Έ κ  τών τοιούτων σχέσεων καί άναλογιών καθοδηγούνται οί χει-  

ρομάντεις.
Ή  έπομένη είκών δεικνύει σαφέστερα τάς σχέσεις ταύτας :

Χ ό  ΙΙρ ό σ ω π ο ν .

Οπως οτε κορμος και τα μελη τού σώματος διαιρούνται είς τρία

μέρη, ού’τω καί τό πρόσωπον διαιρεί

ται είς τρεις μεγάλας έπικρατείας : 

Την τών Όφ&αλμών, τήν τής ' Ριν'ος 
καί τήν τοϋ Στόματος.

Οί Ό φ& αλμοί τυγχάνουσιν άνατο- 
μικώς εις άμεσον σχέσιν πρός τόν εγκέ

φαλον. Είναι ούτοι τά παρά& υρα τοϋ  
εγκεφάλου. Έ ν  αύτοΐς διακρίνομεν τάς  
διαταρασσούσας τό ανθρώπινον ον συγ
κινήσεις.

Αί διανοητικαί άσθένειαι ε’πενερ- 
γοϋσι σχεδόν πάντοτε καί λίαν χ α -  

ρακτηριστικώς έπί τών οφθαλμών καί Ιδίως επί τής κόρης αυτών. 
Πάσχει τις εγκεφαλικήν ασθένειαν, μ η 

νιγγίτιδα λ . χ .  ; Είς τούς οφθαλμούς 

τούτο φαίνεται. (Έ πρεπ ε δ ’ άπαντες 

οί περί τά πνευματολογικά ασχολού

μενοι νά εχωσι τούς οφθαλμούς διε~ 

σταλμένους, καθό άπαντες δήθεν τρελ-  
λοί, κατά τούς ΰλιστάς ιατρούς, άν οί 

Ιατροί ούτοι ελεγον τήν άλήθειαν).

Οί οφθαλμοί λοιπόν άνταποκρίνονται 
πρός τήν Κεφαλήν.

'Η  ' Ρϊς συσχετίζεται άμέσως πρός 
τόν όχετον τόν διευθύνοντα τόν άέρα 

πρός τού; πνεύμονας, δηλ. τήν τραχείαν 

άρτηρίαν. Ή  ρίς είναι τό πρώτιστον ορ- 

γανον τ ή ;  ’Αναπνοή;· είνε τό παρά&υ- 
ρον τοϋ Σ τή θους, ώς οί οφθαλμοί τής 
κεφαλής. Τούτου ενεκα καλλύνεται ή 

ρί;, περί τό i 4 0V ε”το; τ ή ;  ηλικία; 

όποτε καί το στήθο; άναπτύσσεται.

Τήν τοιαύτην σχέσιν τ ή ;  ρινός πρός τό στήθος μαρτυροϋσι πρός



τοις άλλοις καί οί ειδικοί έκεϊνοι χρωματισμοί τών μήλων τών πα
ρειών, (*) κατά τάς άσθενείας τοϋ πνεύμονος’ προς δέ τά χαρακτη

ριστικά εκείνα κοιλώματα τών πτερυγίων τής ρινός (facies card ia -  
que) κατά τάς καρδιακά; άσθενείας. Έπιβεβαιοϋνται μεν ταυτα  

παρά τών συγχρόνων σοφών Ιατρών, άλλά δι αυτούς τούς Ιατρούς

είναι ταϋτα πάντχι άνεξήγητα. . .
Τό Σ τόμ α  συσχετίζεται άμέσω; πρός τόν όχετόν τών τροφών, προ; 

τόν οισοφάγον δηλ. καί διά τούτου πρός τήν Γ αστέρα ‘ άρα είνε το

χαρά& νρον τής Γαβτρύζ.
’Ά ν  τάς ιδέας τα ύ τα ; θεωρώσί τινε; τών ιατρών παραλόγου;,  

παρακαλούμεν αυτού; νά μάς ε’ίπωσι διατί παρατηροϋσι τήν γλώσ

σαν τών άσθενών κατά τάς διαγνώσεις των καί διατί ή περιτονιτις 

επενεργεί τόσω είδικώς επί τών χειλέων, επί τής ρινοχει) ιδικής αυ-  
λακος ; Ή  Μαγεία μόνον υποδεικνύει τόν έπιξηγητικόν λόγον των 

τοιούτων άποτελεσμάτων.
Έ ν  περιλήψει λοιπόν λέγομεν δτι η Κεφαλή, το Στήθος, V Γ α -  

στήρ κέκτηνταί τά  παρά& υρά των έπΐ τοϋ π ροβ ώ π ον  ταυτα δε εινε 

οί ’Οφθαλμοί, ή 'Ρίς, τό Στόμα. ’Ιδού διατί ό μέγας εκείνος μύστης, 
6 Παράκελσος διεγίνωσκε τάς άσθενείας έκ μόνης τής παρατηρήσεως 
τών χαρακτηριστικών. Τοϋτ’ αύτό έπραττον καί οί οπαδοί τής Μα

γεία; Van Helmont κλπ.
Τ ά ;  γενικά; τα ύ τα ;  διαιρέσεις δυνάμεθα πάλιν νά ύποδιαιρέ-

σωμεν.
Οΰτω δέ ή έπικράτεια τών οφθαλμών περιλαμβάνει τρία μέρη . 

τό μέτωπον, δπερ είνε ή κεφαλή τής κεφαλής , τόν οφθαλμόν οστις 

εινε ή κεφαλή τοϋ στήθους, δηλ. τό μέρος ένθα άποτυποϋνται τά  
σφοδρότερα τών παθών (έρως —  μ ΐσ ο ;— θυμό; —  κλπ.),  τό κάτω  

βλέφαρον δπερ είνε ή κεφαλή τής γαβτρός, τό μερο; ε\θα εικονιζον- 

ται τά  ίχνη τών ήδονών  ή τών άλγηδόνων  τών έκ τ ή ;  γαστρό; προ- 
ερ/ομένων. (Γνωστόν πόθεν προέρχεται ό ύπό τούς οφθαλμού; εκει-

(1) Μ ετά τήν ύπο τοϋ Κ λ . Βερνάρδου διασάφησιν τών θαυμασίων ιδιοτήτων 
τοϋ μεγάλου συμπαθητικού νεύρου —  περί οΰ 6α δμιλησωμεν εις την ακόλουθον 

μελέτην —  ήρξαντο κάπως οί ιατροφιλόσοφοι να ϋπονοώσι τον λογον τοϋ τοιουτου 
χρωματισμοΰ τών μήλων τών παρειών, ώς καί τινων άλλων προσομοίων ζ η τ η 

μάτων.

νο; μέλα; κύκλο; καί δτι πολλαΐ άσθένειαι —  μητρΐτις, προστα-  
τιτις κλπ. —  ενδεικνυουσι τά ϊχνη των επί τοϋ μέρου; τούτου.)

Η επικράτεια τής ρινός περιλαμβάνει έπίση; τρία μέρη : τήν 

ρίζαν τής ρινός ητοι τό στή&ος τής κεφαλής, roc μήλα τών παρειών 

ητοι το ΰτή&ος τοϋ στή&ονς καί τά πτερύγια μετά τών δύω αύτών 

γραμμών ήτοι τό στή&ος τής γαστρός  Αί δέ δύο αύται γραμμαί 

εινε η αναπαραγωγή, έν τγ  επικρατείς ταύτη, τών ύποφθαλμίων 
γραμμών τής προηγούμενη; έπικρατείας.

Η επικράτεια του στόματος περιλαμβάνει τό άνω χείλος ητοι 
τήν γαστέρα τής κεφαλής, τό κάτω χείλος ήτοι τήν γαστέρα τοϋ  
βτή&ονς καί τον πώγωνα ήτοι τήν γαστέρα τής γαστρός.

Σημειοϋμεν αύτάς τ ά ;  διαιρέσεις άνευ πλείονο; έπεξηγήσεως. Αί 
διαιρέσεις αύται χρησιμεύουσιν ώ; βάσεις πολλών μαντικών συστημά

των, μελετώνται δέ ύπό τών άσχολουμένων περί τ ά ;  Άποκρύφους 
Επιστήμας.

Έ κ  τών ολίγων τούτων νομίζω δτι 6 φίλος ’Αναγνώστης δύναται 
να κατανοήση την ήν βάσιν καί τόν δν λόγον έχουσιν οί περί τήν 
μαντικήν καί ίδίως οί περί τήν χειρομαντείαν άσχολούμενοι καί νά 

κρινγι συνεπώς αν εύλόγω; η παραλόγω; άσχολοϋνται οί τοιοϋτοι 

περί τά  τοιαυτα. ΙΙολλοί τών νεωτέρων τούλάχιστον σοφών έν οί; 

καί οί Dumas άναγνωρίζουσι καί παραδέχονται τό εύλογον τ ή ;  
τοιαύτη; μαντικής βάσεως.

*Ή  χείρ, γράφει καί δ Eliphas Levi (La clefdes Grands MAs- 
teres 1 8 6 1 ) ,  είνε τό οργανον τής δράσεως ; είνε ώ; τό πρόσωπον, 
ειδο; νευρική; συνθέσεω;, δέον δέ νά έχιρ ώσαύτω; τά  χαρακτηριστικά 

και την φυσιογνωμίαν τ η ; .  Ό  χαρακτήρ ένός έκάστου είναι έγκεχα-  
ραγμένος εν αύτΫ] διά σημείων άναμφιλέκτων. Οΰτω λοιπόν μεταξύ  
των χειρών, ενιαι τυγχάνουσιν έργατικαί, άλλαι δέ ράθυμοι' άλλαι  

βαρειαι, τετράγωνοι, άλλαι έλαφραί, έπιτήδειαι, άρεσκευτικαί. Α' 
σκληραι και ξηραι χεΐρες έγένοντο διά τήν πάλην, τήν έργασίαν, αί 

δέ άπαλαί καί ύγραί ^έπουσι πρός τήν ήδυπάθειαν. Οί προμήκεις δά

κτυλοι είνε έταστικοί, mystiques, οί τετραγωνικοί είνε μαθηματι
κοί, οί έν είδει σπαθίδο; (spatules) είνε ίσχυρογνώμονε; καί φιλό
δοξοι.

Ο άντίχειρ, δ δάκτυλος τού σθένου; καί τ ή ;  ισχύος άνταποκρί- 
νεται εν τψ καββαλιστικω συμβολισμώ πρός τό πρώτον γράμμα τού



Ίεχοβάχ. Ούτος λοιπόν ό δάκτυλος εΐνε, δπως ή σύνθεσις τής χειρός : 

άν εϊνε Ισχυρός, ό άνθρωπος εΐνε Ισχυρός το ηθος' άν δε αδύνατος, ο 

άνθρωπος εΐνε όλιγαδρανής, ανίκανος πρός ενέργειαν. Έ χ ε ι  τρεις φά

λαγγας, ών ή πρώτη έγκρύπτεται έν τη  παλάμη της χειρός, ώς ο 
φανταστικός άξων τοϋ κόσμου διέρχεται τοϋ πάχους της γης. Αυτή  
ή πρώτη φάλαγξ άνταποκρίνεται πρός την φυσικήν ζωήν, ή δευτέρα 

πρός την διανοητικήν καί ή τελευταία πρός τήν βούλησιν. Αί πα-  

χεΐαι καί πυκναί παλάμαι της χειρος εμφαίνουσι το φιληδονον καί 

μεγάλην δύναμιν της φυσικής ζωής. Αντίχειρ επιμήκης, προ πάντων 

κατά τήν τελευταίαν φάλαγγα, υπεμφαινει ίσχυράν βουλησιν δι η— 

κουσαν μέχοι τοϋ δεσποτισμοϋ (^)· οι βραχείς, απεναντίας άντιχειρες 

εΐνε χαρακτήρες ήμεροι εύχερώς δεσποζομενοι.
«Αί συνήθεις πτυχαί της χειρός προξενοϋσι γραμμάς. Αυταί δ αί 

γραμμαί εΐνε τά ίχνη τών έξεων ό υπομονητικός παρατηρητης όύ- 
ναται νά τάς αναγνώριση] καί νά τάς διακρίνη. Ο άνθρωπος οΰτινος 

ή χειρ δυσκόλως κλείεται εΐνε άνεπιτήδειος, άνεπιτυχής. Ή  χειρ έχει 

τρία πρώτιστα έργα : λαμβάνειν, κρατεϊν και ψηλαφεϊν. Αι μάλλον 

ευλύγιστοι χεΐρες λαμβάνουσι καί ψηλαφοϋσι καλλιον αί δε σκληραί 

καί ίσχυραί διακατέχουσιν έπί πλείονα χρόνον. Και αί έλαφρότεραι 

άκόμη ρυτίδες μαρτυροϋσι τάς συνήθεις παθήσεις αυτοϋ τοϋ οργάνου. 
"Εκαστος δάκτυλος έ’χει, άλλως τε έν ειδικόν έργον, έξ ου φέρει καί 

τό δνομα.
«Ώ μιλήσαμεν ήδη περί τοϋ άντίχειρος- ό δείκτης ό δεικνύων δά

κτυλος εΐνε ό τοϋ λόγου καί της προφητείας· ό μέσος ό δεσπόζων 

άπάσης τηςχειρος εΐνε ό της ειμαρμένης’ ο δακτυλιωτης (παραμεσος) 
εΐνε δ τών ;ένώσεων (συνοικεσίων) και τών τιμώ ν; οι χειρομάντεις 

τόν άφιέρωσαν είς τϋν "Η λιον ό ώτίτης εΐνε έπαγωγος και φλύαρος 

τουλάχιστον κατά τό λέγειν τών bonnes gens και τών τιτθών, ών 

ο μικρός δάκτυλος διηγείται τόσα πράγματα. Ή  χειρ έχει έπτά  
άποφύσεις, άς οί καββαλισταί, κατά τάς φυσικάς άναλογίας, άπέ-  

δωκαν είς τούς έπτά πλανήτας : τήν τοϋ άντίχειρος, είς τήν Άφρο-

(1 )  "Αν πιατεύσωμεν τάς έφημερίδας, τάς χαραχτηριζούσας τ&ν x. X . Τ ρι- 

χούπην ώς εχοντα ισχυρόν το ήβος καί χεχτημένον , ' σ χ ν ρ ά ν  β ο ν Λ η σ ιr  ί ι η χ ο υ -  
σαν μ έ χ ρ ι  rot> δ ε σ π ο τ ι σ ί ιοΐ>, πρέπει νά εχ η  τον άντίχειρα στερρόν, έπ ιμ ήχη  

χλπ.

δ ίτ η ν  τήν τοϋ δείκτου, είς τόν Δία· τήν τοϋ μεσαίου είς τόν Κρόνον 

τήν τοϋ παραμέσου είς τόν "Η λιον  τήν τοϋ μικροϋ, είς τόν Έρμην,  

τάς ίύο ετερας εις τον “Αρην καί τήν Σελήνην. Έ κ  τοϋ σχήματος  

καί της επικρατήσεως αυτών διέκρινον τάς δεξιότητας καί τάς χ ά -  

ριτας τοϋ πνεύματος, καί κατά συνέπειαν τό πιθανόν στάδιον τοϋ 
συμβουλευομένου άνθρώπου.

«Δέν ύπάρχει κακία μή έπαφίνουσα ίχνος τι, ώς ουδέ άρετή μή 

ένέχουσα τό σήμα της. Οϋτω λοιπόν διά τού; έξησκημένους οφθαλ

μούς τοϋ παρατηρητοϋ δέν χωρεΐ ύπόκρισις. ’Εννοεί τις δτι τοιαύτη  
έπιστήμη εΐνε ήδη ισχύς άληθώς ιερατική καί βασιλική (*).

« Ή  πρόρρησις τών πρωτίστων συμβάντοιν τοϋ βίου εΐνε ήδη δυ

νατή έκ τών πολλών αναλογικών πιθανοτήτων τής τοιαύτης παρα- 

τηρήσεως· α λ λ ’ υπάρχει καί έτέρα δύναμις άποκαλουμένη αίβ&ητιχη 
ή προαιβ&ητική. Τά ένδεχόμενα γενέσθαι ένυπάρχουσι συνήθως έν τώ  
αίτίω αυτών πριν ή κατασταθώσιν ενεργήματα. Οι προαιβ&ητικο'ι 
προβλέπουβι λοιπον τά άποτελέβματα έν τοΐς α ίτίοις. Τούτου ενεκα 
πρό τών μεγάλων συμβεβηκότων τυγχάνουσιν έκπληκτικαί προρρή
σεις. Ήκούσαμεν έπί Λουή Φιλίππου ύπνοβάτας καί έκστατικούς 
προειπόντας τήν έπάνοδον τής αυτοκρατορίας καί τήν άκριβή μ άλι

στα έποχήν τοϋ συμβεβηκότος. Ή  δημοκρατία τοϋ 1 8 4 8  προερρέθη 
σαφώς έν τη  προφητεί^ d’ Orval, τή  χρονολογουμένη τώ 1 8 3 0  καί 

άποδιδομένη είς τήν δεσποινίδα Lenorm and.»
Ό  Έ λιφ α ς Λεύϊ άποφαίνεται λοιπόν δτι δέν άρκεϊ πάντοτε ή 

παρατήρησις τοϋ τε σχήματος καί τής έπικρατήσεως τών διαφόρων 

μερών τής χειρός ΐνα & μάντις διακρίνη τάς δεξιότητας, τά  προτε
ρήματα τοϋ πνεύματος καί τό κατά συνέπειαν πιθανόν στάδιον τοϋ 

άνθρώπου, άλλά προσαπαιτεΐται καί έτέρα δύναμις, ή προαιβ^ητική  
τοϋ ίερατικοϋ Μάγου, ΐνα ό μάντις προΐδη καί τά άποτελέσματα  

εν τοΐς αίτίοις. ’Επειδή δμως άφ’ ετέρου, κατά τήν άρχαίαν Μα

γείαν, δέν υπάρχει πεπρωμένον άμετάκλητον, άναπόδραστον, ή, έν 

άλλοις λόγοις, επειδή τό πεπρωμένον τυγχάνει συνέπεια τής τε βου- 
λησεως τού άνθρώπου καί τών φυσικών καί ήθικών νόμων, καί έπειδή 

ό άνθρωπος έπροικίσθη μετά τού αυτεξουσίου αύτοϋ, ή δέ βούλησίς

(1 )  Σ . Μ. Οΰτως άπεκάλουν οί αρχαίοι τήν Μαγείαν.



του δύναται πΰλλάκις νά μετατρέψνι, νά παρεκκλίνγ) τό πεπρωμένον, 

τό έκ τών περιστάσεων δηλ. καί τοϋ χαρακτήρας μοιραΐον ή την 
έπενέργειαν τών φυσικών η ηθικών νόμων, Si' έτέρας άντεπενεργειας, 

υποκείμενης καί ταύτης ύπό φυσικούς η ηθικούς ώσαύτως νόμους, όιά 

ταϋτα συμβαίνει ενίοτε, οσάκις δηλ. επενεργεί διαφόρως ή βούλησις 

τών ενδιαφερομένων, συμβαίνει ν’ άπατώνται οί δεξιότεροι μάντεις 

καί νά διαψεύδωνται πολλαί προφητεΐαι· τούτο δέ πάλιν ενίοτε κατά  
τό φαινόμενου. ’Ιδού πρός ύποστήριξιν της γνώμης ταύτης δύο, έκ 
χιλίων, παραδείγματα, τό εν άφορών είς παρελθούσαν ήδη περιστα-  

σιν, τό δ ’ ετερον είς μέλλουσαν τοιαύτην.
Ή  «Κλειώ,» έν τφ  φύλλ. της 1 ’Ιουνίου 1 8 9 0  γράφει τά έξης:

« Ό  εύπαίδευτος Ενετός Φορσέττης, δστις ήκμασε κατά τον πα

ρελθόντα αιώνα καί συνέγραψε σπουδαία νομικά έ"ργα ήτο εις άκρον 

δεισιδαίμων. 'Ημέραν τινά εύρισκόμενος μετά δύο φίλων του έζήτησε  
νά μάθγ) παρά τίνος ’Αθιγγάνου την τύχην καί το μέλλον των. Ο 

μάντις άφού έξήτασε τάς γραμμάί τών χειρών των εϊπεν είς τον Φαρ- 

σέττην, δτι έκ τών φίλων του δ είς θά πνιγτί, δ δ ’ έτερος θ άποθάνγ) 

αίφνηδίως, είς αύτόν δέ τόν Φαρσέττην εδωκε την συμβονλήν  νά 
φυλάσσηται τήν πέμπτην ημέραν έκάστης έβδομάδος. Αί δύο πρώ- 
ται προφητεΐαι τού ’Αθιγγάνου έ”τυχε κατά παράδοξον σύμπτωσιν 

νά πραγματοποιηθώσι. Ά λ λ ’ άπό τοϋδε ήρχισεν δ δυστυχής Φαρ- 

σέττης νά ζή έν διηνεκεϊ φόβ«)> καί αγωνία. 'Οσάκις έπλησίαζεν ή 

πέμπτη, δ δυστοχής ένομιζεν δτι εφθασεν ή τελευταία του ώρα. 
Έκλείετο  είς τό δωμάτιόν του καί έμενεν δλην τήν ημέραν νήστις καί 

είς ούδένα έπέτρεπε τήν είσοδον. Μεθ’ δλην τήν διηνεκή αγωνίαν, 

έν ή) διήγε τόν βίον, άφίκετο είς βαθύ γήρας, χωρίς ποτε ή Πέμπτη  

νά τω φέργι τό δυστύχημα, δπερ έφοβεΐτο, ά λ λ ’ ή άπαισία εκείνη 

προφητεία τού Αθιγγάνου κατέστησεν αυτόν αληθώς δυστυχή, διότι 

καθ’ δλον του τόν μακρόν βίον ούδεμίαν στιγμήν έχάρη. Άπέθανε δέ 

κατά τινα Δευτέραν.»
’Ενταύθα λοιπόν δ άρθρογράφος ύπαινίττεται δτι μολονότι «ι δύο  

πρώ ται προφητεΐαι ετνχε κατά παράδοξον  (ώς αυτός λέγει) σύμπτω 
σήν νά πραγματοποιη&ώσι δεν συνέβη τό αύτό καί ώς πρός τήν 
τρίτην. Ά λ λ ά  νομίζομεν δτι καί είς τήν τρίτην προφητείαν έπέτυχεν 

δ μάντις, άφού είς αύτόν τόν Φαρσέττην εδωκε τήν συμβουλήν νά 
φνλάββεται τήν πέμπτην ημέραν έκάστης έβδομάδος , καί άφού δ

Φαρσέττης, την συμβουλήν ταύτην άκολουθήσας, άφίκετο είς βα&ν 
Τήρας.

Ιδού καί τό ετερον παράδειγμα προφητείας τινός περί μελλούσης 

περιστάσεως, μήπω πραγματοποιηθείσης. Έ ν  τη πρό πεντήκοντα δ η λ .  

ετών προφητεία τής δε*.ατριέτιδος νεάνιδος Μαργ. Στόφφελ, τής 

άπαιδεύτου δλως, ά λ λ ’ έν ε’κστάσει τότε διατελούσης είς Alstcetten  
(Τυρόλου) άναγινώσκει τις, μεταξύ τοϋ άφορώντος μέρους είς τά πο

λιτικά συμβάντα τής Ευρώπης άπό τού 1 8 4 8  μέχρι τέλους τού λ ή -  

■γοντος αίώνος, τά  εξής περί τής φίλης πατρίδος . 

α‘ Η  ' Ε λ λ ά ς  έ’σται καί πάλιν . . . »

Α λ λ  οχι 1 «οΰκ δσιόν μοι ήδη λέγειν» ταύτα. Είς ετερον ίσως 

προωρισται τό χάρισμα καί τό έργον τοϋ ’Ιωνά' δχι είς έμέ. Έ κ το ς  

δε τουτου θά ώσι βεβαίως μεταξύ τών άναγνωστών πολλοί παΐδες  
εν τγ  σημασία τοϋ σοφού αίγ,/πτίου ίερέως —  οϊτινες θά παρεξη- 

γήσωσι τά  λεγόμενά μου, μή έμβαθύνοντες είς αύτά. Τοϋτο μόνον 
οφείλω νά είπω, δτι δηλ. δτε έγένετο ή προφητεία αϋτη (περί τά  

τ ελ η  τού πρώτου ημισεως τού παρόντος αίώνος), θά ήτο τότε ή 

τοιαύτη εκβασις— κατά τήν άρχαίαν Μαγείαν —  έν σχεδίω ή έν τγ  
ιδέα τού κατά Πυθαγόρα νοερού κόσμον  καί θά διεπέμπετο ϊσως 

"ή τοιαύτη εισηγησις υπο τών ;^ατα Πυθαγόρα πάλιν δαιμ όνω ν.
Α λλ ή τοιαύτη ή τοιαύτη έ'κβασις τών πραγμάτων δεν έξαρτάται 

μονόν έκ τής τότε φαινομένης ροής τών πολιτικών πραγμάτων ή έκ 

τών τοιουτων δήί)εν πόθων, διαβουλίων ή προόψεων τών άοράτων, 

αλλά μάλλον έκ τοϋ αυτεξουσίου, τής βουλήσεως τών ένδιαφερομέ- 
■νων λαών. «Σύν Άθηνςί καί χεΐρα κίνει» συνεβούλευον οί πρόγονοί 
;μας. Θά δυνηθώσιν άρά γε το διαφωτισθέν αυτεξούσιον, ή ηθική βού— 

λησις και άνάπτυξις ήμών, άφ’ ένός μέν νά μετατρέψωσι, ν’ άποσο- 

βήσωσιν ή τουλάχιστον νά μειώσωσι τά έν ταϊς άρχαϊ; τής μεγάλης  

ταυτης πολιτικής κρίσεως προοιωνιζόμενα δεινά, νά έπιδιώξωσι δ ’ άφ’ 

■ετερου ευστόχως το παρά τής αυτής προφήτιδος έπισης προοιωνιζόμε- 

νον μακάριον αποτέλεσμα—  τήν πραγμάτωσιν τής Μεγάλης ’Ιδέας—  

■εντός μάλιστα τοϋ ύπολειπομένου χρονικού διαστήματος, ένφ τό έθνος 
φαίνεται κατατρυχόμενον ύπό στάσιμων ήθικών παθών, ένεκα τής 
καταχρησεως τού άτομικοϋ αυτεξουσίου, τής κακώς έννοουμένης έλευ- 

Οερίας, τής παραγνωρίσεως τών νόμων τής Δικαιοσύνης ! . . .

Επικεινται, ώς φαίνεται, αί μέγισται τών αναστατώσεων καί άνα-



μορφώσεων, υλικών τε καί ηθικών, καθ’ άπασαν την Ευρώπην. Μα

κάριοι οί έγρηγορούντες έπί τη προσεγγιζούση ταύτη θυέλλη ! Οί δέ 
ραθυμούντες θά ύποστώσι τά τών αφρόνων παρθένων τοϋ ίεροϋ Ε υα γ
γελίου.

Ή  Κασσάνδρα ε”λεγεν είς τούς Τρώας καλά καί ώραϊα πράγματα- 

ά λ λ ’ ούδείς ήθελε νά πιστέύση. Δέν έ'πταιεν ή κόρη τοϋ Πριάμου, 

ά λ λ ’ οί μη θέλοντες νά πιστεύσωσιν. "Ηρχισαν νά πιστεύωσιν ούτοι, 

ά λ λ ’ άργά πλέον, δτε ή Τροία έπυρπολεϊτο καί έ'βλεπον την έπαλή-  
θευσιν τών λόγων της. . .

Δίδομεν πέρας είς την πραγματείαν ταύτην έπισημειοϋντες καί 

τοϋτο μόνον : Ό  ιατρός κ. Πύρλας γράφει ίίς τά  «Φυσιογνωμονικά » 

του δτι μεγάλη ρίς λ .  χ. άνωμάλως ευθεία, άποτελοϋσα τό τρίτον τοϋ  

προσώπου καθ’ ύψος, χαρακτηρίζει έξοχους, ώς έπί τό πολύ, άνδρας. 
Τοϋτο δέν σημαίνει οτι τό τοιοϋτον μέγεθος η σχήμα τής ρινός ή άλ

λου μέρους τοϋ σώματος έπιτελοϋσι τόν τοιοϋτον η τοιοϋτον χαρα

κτήρα τού άνθρώπου, ά λ λ ’ άπεναντίας & τοιούτος η τοιοϋτος yxpx— 
κτήρ διαπλάττει τό τοιοϋτον ή τοιοϋτον σχήμα τής ρινός, τοϋ με
τώπου, τής χειρός κλπ. «Τό κρανίον, κατά τόν E d g a r d  Quinet, δέν 
γενν^ί τάς Ιδέας, ά λ λ ’ αί ίδέαι διαπλάττουσι καί μεταμορφούσι τό 

κρανίον.» Οί ύλισταί ιατροί καί έπί τοϋ ζητήματος τούτου εύρίσκον- 

ται ένώπιον άνυπερβλήτου προσκόμματος ένώ οι πνευματολόγοι δια- 

κρατούσι καί ώς πρός τό ζήτημα τούτο τό νήμα τής ’Αριάδνης, ώς 
θά τό ίδωμεν είς τήν άκόλουθον μελέτην μας.

Ό  άρτι άποθανών καθηγητης Λ . Παπαϊωάννου παραθέτει έν τη  

« ’Ανατομική τοϋ ’Ανθρώπου» ( 1 8 8 8 )  τέσσαρας εικόνας παριστώσας 
δμοιάζοντα κατ’ άρχάς τά έμβρυα χελώνης, δρνιθος, κυνός καί άν
θρώπου. Πρός έξήγησιν δέ τής θεωρίας περί τής κατόπιν διαπλάσεως 

τών διαφόρων οργανισμών καί τής άλλοιώσεως τών σχηματισμών αύ- 

τών έπιφέρει ό συγγραφεύς καί ταϋτα : «Τών αιτίων δέ τού έκτός 

κόσμου μη έπιδρώντων έπί την διάπλασιν τού έμβρυακοϋ οργανισμού, 

6 αιτιώδης λόγος τοϋ είρημένου νόμου τής διαπλάσεως ενυπάρχει έν 

αύτώ τφ διαπλασσομένω όργανισμφ», έν φ «έπιτελούνται ένέργειαι 

έ'νθεν μέν αύξήβεως καί πλη&νβμοϋ ένθεν δέ μεταπλάβεως)), κλπ.

’Α λ λά  τις ό αιτιώδης  ούτος λόγος, ό εν αντώ  τώ διαπλαββομένω  
όργανιβμώ  ένυπάρχων ; Πόθεν δέ αί έπιτελούμεναι αύται ένέργεια ι 
τής αύξήβεως, τοϋ πληδνβμοϋ και της μ εταπλάβεω ς ;

Την λύσιν τού ζητήματος τούτου θά υπόδειξη —  ως ανωτέρω ει-  
πομεν—  ή επομένη ' ψυχολογική μελέτη, μεταγενέστεραι δ ’ άλλαι  

μελέται θά έξακριβώσωσι την έπίλυσιν αύτοϋ.
Προβώμεν ήδη εις τό δεύτερον μέρος τής μελέτης ημών, ητοι : είς 

τήν άπόδειζιν  οτι ό αν&ρωπος, έκτος τοϋ δρατοϋ δώματος, βνγκει-  
ται και ’ε% ετέρων αοράτω ν βτοιχείων.

Ό  ’Ά ν θ ρ ω π ο ς .

Κ α τά  τάς σχολάς, τάς έκ τών θρησκευτικών διδόμενων άρυομέναζ 

τήν διδασκαλίαν αύτών, σύγκειται έκ δύο αντιθέτων στοιχείων : τού 

σώματος καί τής ψυχής. Τό μέν σώμα ύπόκειται εις ολους τούς πει

ρασμούς καί προξενεί άπάσας τάς καταπτώσεις, ή δέ ψυχη είνε άθά-  

νατος, άγνή, πηγη τής συνειδησεως καί τών ψυχικών δυνάμεων. Αι 
θεωρίαι αύται ένέχουσι τό ύστέρημα νά μη δύνανται νά επεξηγησωσιν 

άποτελέσματά τινα καί πολλά πράγματα τού άνθρωπίνου δντος, έξ 
ών προάγεταί τις είς κάπως βεβιασμενα συμπεράσματα ώς πρός την 
λύσιν τών άλύτων διά τήν ιατρικήν ζητημάτων τής προδιαθέσεως,

τής κληρονομικότητος, κλπ.
"Οπως είς τ ’ άλλα  ζη τή μ α τα  τη  ύλιστικη σχολγι όφείλομεν τά  

βασιμότερα τών έργων, οΰτω καί ώ; πρός την τού άνθρώπου σύστα-  

σιν. Ναι μέν ή σχολή αύτη δεν παραδεχεται η εν και μόνον στοι— 

y εΐον : τό δώμα' άλλά  τουλάχιστον μελετ^ σπουδαιως και προ πάν
των πειραματικώς τά προτεινόμενα διδόμενά της. ’Εν τφ ύπερβάλ- 

λοντι ομως πάλιν ζήλω τής ύπερασπισεως τής τοιαύτης θεωρίας πε

ριπίπτει δ ύλισμός είς το μέγα λάθος : τού αρνεϊσθαι εκ τοϋ ηροτε— 
ρου  (a  p r io r i)  δλα τά φαινόμενα τής προαισθησεως, τής τηλοράσεως, 

τής d e d o u b le m e n t  (*) τού άνθρωπίνου δντος, φαινόμενα πολλάκις 

έπιβεβαιωθέντα, καί έν συνθήκαις άποκλειούσαις πάντα δολον, πάσαν 

έξαπάτησιν.
“Αν δμως μελετήση τις τάς συγγραφάς τών εις τά  άρχαϊα μυστή

ρια μεμυημένων καί τάς παραδόσεις ολων τών λαών, θά ιδη οτι εκ—

(1) Ή  λέζις dedonblement σημαίνει ένταϋΟα τήν απο τοϋ σώματος προσω- 

ρινήν άποδέσμευσιν καί Ιξοδον τής ψυχήί·



παλαι διδάσκουσιν ότι ό άνθρωπος σύγκειται όχι έξ ενός, ούδ’ έκ 
δύο, ά λ λ ’ έκ τριών βτοιχείων , έντελώς μελετηθέντων.

Εκ τουτου προαγομενος ο Πλατών ενοικεΐ τάς τρεις ψυχάς του  
έν ταΐς τρισι μεγάλοις τμημασι τοϋ οργανισμού : τη κεφαλή, τω  

στηθεί και ττρ κοιλία, πηγαΐς τφοντι αυτών των τριών στοιχείων.

Και ο Χριστιανισμός ε'τι, διδάσκων άφ’ ένός δτι δ Θεός έπλασσε 

τον άνθρωπον κατ εικόνα αύτοϋ, και άφ’ ετέρου δτι δ Θεός είνε είς 
έν τριβιν  νποβτκβεβι, πιστοποιεί και διά τούτου άκόμη την τοϋ· 

ανθρώπου σύστασιν, ήν -ιοιαύτην έπιστοποίησε καί δ Ά π .  Παύλος  
διδάξας την υπαρςιν τού ψυχικού σώματος.

Τ ά  τ ρ { «  ατοιχεϊα .

Αυτά τά  στοιχεία καλούνται διαφοροτρόπως παρά τών διαφόρων· 
σχολών τών πνευματολόγων καί τών σχολών τών Άποκρύφων έπι- 
στημών,

1. Σώμα.

2 .  Περίπνευμα, ή άστρώον σώμα, η ζωή, ή πλαστικόν μΕσάζον,. 

ή Λίγκα Σαρίρα (κατά τούς ’Ινδούς) ή Φερουέ (κατά τούς ΙΙέρσας), 
ή Νεφές (κατά τούς ’Ιουδαίους), η “Οχημα (κατά τόν Π λάτω να),  
η σώμα ψυχικόν (κατά τόν άπ. Παύλον), κλπ.

3 .  Ψ υχή.

Οί νεωτεροι σοφοί αποτείνουσιν είς τούς θεολόγους τήν έξης έρώ- 
τησιν : Μάς ομιλεϊτε περί κολάσεως, μάς δμιλεϊτε περί καθαρτή

ριου" καλά ! ιδού τηλεσκόπια, ιδού όργανα οπτικής, δείξατε μας  

πού ταύτα ! Οι δε υλισται άποτεινουσιν είς τούς πνευματολόγους 

ανάλογον άλλην ερώτησιν: ’Ιδού έν άνθρώπινον σώμα- μάς, όμι— 
λεϊτε περι στοιχείων· δείξατε μας αυτά καί πού ταύτα ένοικούσι.

Περί τοϋ ζητήματος λοιπόν τούτου θέλομιν δμιλησει· θά πραγμα— 

τευθώμεν δ αυτο υπο φυσιολογικήν έ'ποψιν, όπως απαιτεί ή νϋν επι
στήμη, ή θετική έπιστήμη.

Γπάρχοϋσι τρία στοιχεία, λέγει καί ή νεωτέρα Πνευματολογία, 
ύπάρχουσι τρία σνοιχεΐα έν τω άνθρώπω καλώς διακεκριμένα. Θά  

πειραθώμεν λοιπόν ν’ άποδείξωμεν τήν έν τφ  άνθρώπω ΰπαρξιν τριών 

στοιχείων επιδρωντων κεχωρισμενως, δυναμένου δ ’ έκατέρου αυτών 
νά μή συναισθάνηται τήν ε”λλειψιν τού ετέρου.

Ή  τε άρχαία έπιστήμη καί ή νεωτέρα πνευματολογία κίκτηνται  

ύπέροχόν τι πλεονέκτημα· τούτο είνε τό λύειν παν ζήτημα ίξ  άνα-  
λογίαζ.

Δυνάμεθα δηλ. καί επί τω ύπό μελέτην θέματι νά λάβωμεν έν 

οίονδήτι τεμάχιον τού άνθωπίνου σώματος, δπως έξ αύτοϋ καί μόνου 
γνωρίσωμεν τό δλον τού άνθρωπίνου όντος. Τό τοιοϋτον μέσον βασί
ζεται έπί αποδείξεων, ας δέν εύκαιρούμεν ήδη ν’ άναφέρωμεν ουδέ 

νά έκτυλίξωμεν. Δι’ αυτής λοιπόν τής μεθόδου θά μελετήσωμεν τά  

τρία στοιχεία τοϋ άνθρώπου, άπαλλαττόμεθα δ ’ οΰτω καί τοϋ κόπου 

ν’ άναπτύξωμεν ήδη άπασαν τήν φυσιολογίαν καί νά περιγράψωμεν 

άνατομικώς τόν άνθρωπον.
Ήδυνάμεθα νά λάβωμεν πρός μελέτην τό αίματοσφαιρίδιον ά λ λά  

τότε πάλιν θά ε’ίχομεν άνάγκην έτέρας άναπτύξεως τού μικροσκοπίου 
καί τών μικροσκοπικών περιγραφών, οχληρών βεβαίως καί τούτων. 

Δυνάμεθα νά έπιστηρίξωμεν τάς παρατηρήσεις μας είς ετερον μέρος 

οίονδήποτε τού σώματος: τήν χεΐρα λ .  χ . ,  τόν δάκτυλον, τό άκρον 
τού δακτύλου. Είς τό άκρον λοιπόν τού δακτύλου άς παρατηρήσωμεν 

άν ύπάρχωσι τά  τρία ταύτα στοιχεία καλώς ώρισμένα και απ αλ- 

λήλων διακεκριμένα. "Απαξ δ ’ άνακαλυφθέντων έπιστημονικώς τών 
τριών τούτων στοιχείων έν τφ άκρφ τού δακτύλου, θά δυνηθώμεν 

τότε νά ίδωμεν εύχερώς καί συνεπώς πόθεν αυτά προέρχονται καί 

πού τού σώματος ένοικούσι
Μελετήσωμεν λοιπόν φυσιολογικώς δμιλούντες αύτό τό άκρον τού 

δακτύλου. Ή  φυσιολογία μας, ώς θά ιδητε, έ'σται κ αταληπ τη  καί 

παρ’ αυτών τών παιδίων.
Γινώσκετε δτι αυτός δ δάκτυλος κινείται, δτι ζη. Αύτός δ δάκτυ

λος σύγκειται έκ διαφόρων ύλών, καί ζη, ώς εΐπομεν. Πώς άποδει-  

κνύεται δτι τό άκρον τοϋ δακτύλου είνε ζών ; Δυνάμεθα νά το άπο-  

δείξωμεν παρεμποδίζοντες τήν είς αύτό εισροήν τής ζωής. 'Εάν π α -  

ρεμποδισθη τό αίμα ν’ άφιχθη είς τό άκρον τού δακτύλου, γινώσκετε 

δτι αύτό τό άκρον θ’ άποθάνη, θ’ άπονεκρωθή, κατά την έπιστημονι- 

κήν εκφρασιν. Όσάκις τό αίμα παρεμποδίζεται ν’ άφιχθγι είς δργανόν 

τι, αύτό τό οργανον άπονεκρούται. Τό τοιούτο άρα άποδεικνυει την 

ΰπαρξιν αύτοϋ τοϋ στοιχείου —  δπερ άπεχομεν ήδη νά δρίσωμεν 
πλειότερον —  τήν ΰπαρξιν τής ζωής, δτι ή ζωή ^έει και δδευει μετά  

τοϋ αίματος, δτι τό αίμα άγει καί φέρει αυτήν πανταχοϋ, δτι δσά-



κις παρεμποδίζεται ή £οή τοϋ αΐματος, ή ζωή εκλείπει τοϋ οργάνου, 
είς δ δέν ρέει πλέον τό αίμα. Ή  παθολογία άποδεικνύει τοϋτο- νο- 

μίζομεν δέ περιττόν νά σάς άπασχολώμεν πλειότερον, δπως τό άπο-  

δειξωμεν και ήμεΐς. Ε π ειδ ή  λοιπόν οσάκις τό αίμα δέν ρέει εις τι 

όργανον, τό όργανον τοϋτο θνήσκει, άρα ή ζωή εγκει-αι έν τώ α ΐ-  

ματι. Μεταβώμεν ήδη είς έτερον ζήτημα.

Γινώσκετε τι έστι παραλυσία. Γινώσκετε άπαντες δτι δταν τις 
καταστή παράλυτος, ό δάκτυλός του έξακολουθεΐ μέν νά ζή, δ δά

κτυλός του ζή εντελώς, ή χειρ ώσαύτως, ά λ λ ’ αυτός δ παράλυτος 

δέν δύναται πλέον νά κΐνήση αύτά. Είς μάτην επιτείνει τήν βούλη- 

σίν του δπως κινήσγ) τήν χεΐρα- άδυνατεΐ πρός τοϋτο- δέν δύναται.

Ή ζωή *αΙ η βούλησής καλώς απ’ άλλήλων 
δ ι α χ ε χ ρ ί μ έ ν ί Μ .

Ιδού λοιπόν τρία στοιχεία ; τό βώμα , τό σχηματίζον τόν δάκτυ
λον, ή ζωή, ή ζωογονούσα αύτόν, καί τέλος ή βονληβις, ή κινούσα 

αυτόν. Αύτά τά  τρία στοιχεία εΐνε καλώς ώρισμένα, καλώς διακε
κριμένα- τό σώμα έχει ιδίαν, διακεκριμένων θέσιν, ή ζωή έπίσης ιδίαν 

θέσιν καί ή βούλησις ώσαύτως. Έ κ α σ τ ο ν  αύτών τών στοιχείων ε"χει 

ειδικά ό'ργανα. Τό σώμα μετέχει απάντων· παρέχει δ η λ . τήν ύλην, 
παρέχει το στήριγμα δλων τών φυσικών στοιχείων. Ή  ζωή κυκλο
φορεί διά τών γνωστών σωλήνων, τών παρά τών ιατρών καλούμενων 

άρτηριών καί φλεβών. Οί σωλήνες ούτοι εΐνε ειδικοί οχετοί συνδεδε- 

μένοι πρός τό κέντρον, τό έν τφ στήθει κείμενον καί δπερ, ώς γινώ- 
σκετε, εΐνε ή καρδία. Ή  βούλησις ή κινούσα αύτόν τόν δάκτυλον  

έπιδpqo διά τίνος νεύρου, διά τίνος ειδικού άγωγοϋ. Άκολουθοϋντες 

αυτο το νεΰρον είσερχόμεθα άνατομικώς είς τό'. άνθρωπον, είς τόν 
μυελόν αύτοϋ, είς τόν έγκέφαλόν του. Ή  βούλησις έκρέει έκ τοϋ έγ- 

κεφάλου. Έ κ  τού εγκεφάλου άπορρέει τό ώστικόν —  im p u ls e u r  —  
στοιχειον αύτοϋ τοϋ δακτύλου. ’Ιδού λοιπόν, Ϊνα μή έξέλθωμεν τών 

γενικοτήτων, τά  τρία στοιχεία : τό σώμα τό συνιστών τήν βάσιν, τό 

στήριγμα· ή ζωή ή έκ τοϋ στήθους προερχομένη καί ή βούλησις, ή έκ 
τής κεφαλής άπορρέουσα.

Χ χ έα ες  τών σ το ιχ είω ν  π ρ ό ς ά λ λ η λ * .

Γνωσθέντων τών τριών στοιχείων, ύπολείπεται νά ίδωμεν ποΐαι αί 
άμοιβαΐαι αύτών σχέσεις καί ποία ή πραγματική αύτών πηγή έν τή  
έπόψει τής δράσεώς των.

Τό σώμα, ώς γινώσκετε, άναπλάσσεται διηνεκώς διά τής χω -  

νεύσεως. Γινώσκετε οτι δταν δέν τρώγΥ] τις δι’ οίανδήποτε αιτίαν ή 

άσθένειαν, τό σώμα ίσχνάίνεται, τό σώμα φθίνει. Γινώσκετε δτι τό 

σώμα διά τής χωνεύσεως άνανεούται ύπό ύλικήν έ'ποψιν. Ή  ^ώνευ- 

σις <ίέ πού διενεργεΐται; Έ ν  τή  κοιλία. Ή  δέ ζωή ; έν τώ στηθεί. 

Ή  φυσιολογία μας διδάσκει δτι δ περικεχυμένος άήρ, έπενεργών έπί 

τού αίματοσφαιριδίου, χορηγεί είς αύτό τό αίματοσφαιρίδιον άπο-  
χρώβαν δύναμιν, δπως καί αύτό άντιχορηγήση τήν ζωήν είς δλα τά  
όργανα, τά μή ένέχοντα πλέον τοιαύτη ν  μετά δέ τήν πράξιν τα ύ -  

την, έπανέρχεται Ϊνα καί πάλιν έμποτισθή τήν ζωήν. Τοϋτο εΐνε ή 

καλούμενη κυκλοφορία τοϋ αϊματος, ή τό κέντρον ε'χουσα έν τώ 
στήθει.

"Ίδωμεν ήδη τό τρίτον μας κέντρον. Ή  βούλησις παράγεται κατά  

διαφόρους επιδράσεις. Ό  υλισμός δοξάζει δτι παράγεται έκ μηχανι

κού τίνος τρόπου τών εγκεφαλικών κυττάρων. Ή  πνευματολογία 
παραδέχεται άλλο πράγμα, δπερ θά ίδωμεν κατωτέρω. "Ας παρα-  

δεχθώμεν έπί τού παρόντος δτι ή βούλησις προέρχεται έκ τού έγκε- 

φάλου, θεωρούμενου ώς οργάνου. ’Ιδού λοιπόν καί ή άρχή, ή πηγή  
αύτών τών τριών μεγάλων στοιχείων. Διατί αύτός δ άριθμός τρία ; 

Διατί αύται πάντοτε αί διαιρέσεις, ώσεί δογματικαί φαινόμεναι, αύ- 

ταί αί διαιρέσεις ένός άριθμοϋ, αύται αί επιβεβαιώσεις διά τοϋ τρία, 

διά τού τέσσαρα, διά τού έπτά, έφ’ ών στηρίζεται ή άπόκρυφος έπι- 
στήμη καί έφ’ ών βασίζονται αί μελέται αύται ; . . . Δέν πταίομεν 

ήμεΐς έάν έν τφ άνθρώπω εύρηνται τρία μόνον στοιχεία καί τρία 

κέντρα καλώς διακεκριμένα- ή γαστήρ δηλ. τό στήθος καί ή κεφαλή !
Μελετήσω;./εν ήδη ολίγον τήν ζωήν. Αύτό τό στοιχειον έ ‘ τή  

νέοι. πνευματολογική γλώσσγι καλείται περίπνευμα. Αύτό τό περί- 

πνευμα κέκτηται, κατά τούς πνευματολόγους, δύο δυνάμεις, δύο ιδιό
τητας: άναπλάσσει τό σώμα καί συνενοΐ αύτό πρός τήν ψυχήν.

Ειπομεν δτ: τό περίπνευμα άναπλάσσει τό σώμα. Τί δέ τό σώμα



ύπό επιστημονικήν έποψιν ; Τό σώμα σύγκειται έκ κυττάρων άεί μ ετα

βαλλόμενων, ώς ή παθολογία καί τά πειράματα τοϋ Flourens, τού 

Maldan, κλπ. άποδεικνύουσι.
Ό  Claude Bernard άπέδειξεν δτι δσάκις μάς επέρχεται μία ιδέα, 

θνήσκει νευρικόν τι κύτταρον. Ό  Flourens άπέδειξεν δτι έντός δύο 

μηνών καί τά οστά άκόμη μεταβαλλονται καθολοκληρίαν. Μολονότι 

δέ τό σώμα διηνεκώς μεταβάλλεται, διατηρεί δμως άείποτε το αυτο 
σχήμα, τήν αύτήν οψιν. Τί λοιπόν το συντελούν ώστε το σώμα να 

εχν) τό αύτό σχήμα ; τί δέ τό συντελούν ώστε νά διατηρη αύτό τό 

σχήμα ; Τούτο πρόκειται ν’ άποδείξωμεν. Δέν θ’ άνατρέξωμεν_ ούδέ 

νϋν είς γενικάς φυσιολογικάς θεωρίας, ά λ λά  θά βασισθώμεν καί π ά/ιν  

έπί τής μελέτης μόνου τοϋ άκρου τού δακτύλου, καί θά ίδωμεν δι’ 
αυτής τί τό συντελούν είς τήν άνανέωσιν τοϋ σώματος, τί δέ είς τήν 

διατήρησιν τοϋ σχήματος.
Συνέβη ίσως νά παρετηρήσατε δτι εάν πληγή τις οίαδήποτε άφή- 

ρεσε τεμάχιόν τι τού δακτύλου, δ δάκτυλος άνασχηματίζεται εν τω 

προτέρφ αύτού σχήματι (τοϋτο είνε μυστήριον διά την έπίσημον επι

στήμην), ένφ κατά τινας άλλας περιπτώσεις δέν άνασχηματίζεται  

έν τφ προτέρφ σχήματι. Τί τό σχηματίζον λοιπόν αυτόν τον δά

κτυλον ; Ή  βούλησί μας ; “Οχι. Τό αίμα ; Τό αίμα, ναί, ώς φυσι
κόν στοιχεΐον. Ά λ λ ά  κάτι τι άλλο πάλιν σχηματίζει αύτό τό αίμα. 

Τό αίμα, οπερ διαχέει τήν ζωήν έν τω όργανισμφ δέν κινείται είκή), 

αύθόρμητον. Τά άγγεϊα κινούνται ύπό τίνος πράγματος· αύτό δέ τό 

πράγμα είνε έν νεϋρον, ουτινος τάς θαυμασίας ιδιότητας διεσαφήνι- 

σεν δ Κλαύδιος Βερνάρδ : τοϋτο είνε τό μέγα συμπαθητικόν νεύρον, 

δπερ διά τού vaso-m oteur καί τού vaso-con stru cteu r, τών ά γ -  

γειοκινητικών δηλ. καί τών άγγειοσυσταλτικών κλάδων άνακινεϊ τό 

αίμα έν ταϊς άρτηρίαις. Διαχέεται δέ είς δλον τόν οργανισμόν καί άνα-  
πλάττει πάν τό έν τφ άνθρωπίνφ σώματι. Παντού δπου είνε άνάγκη 

ν’ άναπλασθη τ ι ,  τό νεύρον τούτο τό άναπλάττει, άνεξαρτήτως τής  

βουλήσεως ήμών. Δέν αίσθανόμεθα δταν τό ήπαρ εκκρίνει, ώσαύτως 

δταν δ δάκτυλός μας άνασχηματίζεται. Έπ λη γώ θημεν  τον δάκτυ

λον ; Ό  δάκτυλος έπαναπλάσσεται λεληθότως, άσυνειδήτως ήμών, 

ύπό τήν έπίδρασιν, έπιστημονικώς δμιλούντες, τού μεγάλου συμπα

θητικού, δηλ. τού νεύρου τής οργανικής ζωής. Αύτό δέ πάλιν τό 

μέγα συμπαθητικόν ενέχει κάτι τι. . . τί ένέχει ; Ποία δύναμις τό

C

κινεί ; Δοθέντος δτι πάν έν τω όργανισμφ μεταβάλλεται καί δτι συν

επώς καί τά κύτταρα τοϋ μεγάλου συμπαθητικού μεταβάλλονται ώς 
τά  άλλα , άπαιτεΐται δύναμις τις πρός κίνησιν αύτού τού νεύρου. 

Αύτήν τήν δύναμ:ν τήν γινώσκει ή ιατρική' ε'δωκε μάλιστα αυτή  

καί εν δνομα (πρόοδος δπωσδήποτε καί τούτο), τήν άπεκάλεσε νευ

ρικήν δύναμιν τοϋ μεγάλου συμπαθητικού, —  άπλούστατον τούτο —  

Λοιπόν ! ή νευρική δύναμις τοϋ μεγάλου συμπαθητικού, ή ένοικούσα 

σχεδόν πανταχοϋ, ένοικεΐ έπίσης καί έν αύτώ τώ δακτυλω καί έν τοις 

μικροΐς γαγγλίοις, τοϊς περί τάς άρτηρίας καί τό περιόστεον κειμένοις. 

Αυτά τά γάγγλια ένέχουσι τήν άναγκαίαν δύναμιν πρός άνασχημάτισιν  

τοϋ άκρου αύτού τού δακτύλου (κατωτέρω θ’ άποδείξω τούτο διά  

τίνος πειράματος)' όχι δέ μόνον ένέχουσι τά  γάγγλια ταύτα τήν  

άναγκαίαν δύναμιν πρός άνασχημάτισιν τοϋ άκρου αύτού τοϋ δα

κτύλου, ά λ λά , πράγμα σπουδαιότατον, ένέχουσι καί τήν μνήμην 

ετι τού σχήματος αύτού τού δακτύλου, άφού δ δάκτυλος άνασχη-  

ματίζεται πάντοτε κατά τό αύτό σχήμα δπερ είχε πριν ή πληγωθή.  
Τούτο δέ τελείται ούχί ένεκα τής βουλήσεως ή τού έγκεφάλου, ά λ λ ’ 
άσυνειδήτως, διά τού νεύρου τούτου, τοϋ άναπλαστικοϋ τούτου 

νεύρου άπαντος τού οργανισμού, διά τής δυνάμεως ταύτης, ήν άπο-  
καλοϋμεν ζωήν, καί τν οί πνευματολόγοι άποκαλούσι περίπνευμα.

Είπον άνωτέρω δτι θά δώσω μίαν έπιστημονικήν άπόδειξιν τοϋ 

δτι τά έκει κείμενα γάγγλια  κατέχουσι τό σχήρια αύτού τού δακτύ

λου. Ή  άπόδειξις τυγχάνει άπλουστάτη : ’Ά ν  π λη γή  τις έγγίση. τά  

έν τώ δακτύλω εύρισκόμενα γά γγλια  τοϋ μεγάλου συμπαθητικού, άν 

π. χ .  πρίφν τις έπιφέρη βαθεΐάν τινα πληγήν καί προσβάλη τό περιό
στεον τών όστών, τότε δ δάκτυλος δέν άνασχηματίζεται πλέον είς 

τό αύτό πρότερον σχήμα, ά λ λ ’ έπισυμβαίνει ουλή. Κ ατά τήν περί- 

πτωσιν τής ούλής τό σχήμα δέν άναπαράγεται. Δέν άναπαράγεται 
τό σχήμα δταν προσβληθώσι τά γάγγλια , τά δοχεία τής ζωής.

Σημειωτέον λοιπόν ότι έν τφ μεγάλφ συμπαθητικω ενυπάρχει ειδική 
τι^ δύναμις, αναπλαστική τοϋ σώματος καί κεκτημένη τήν μνήμην 
τών βχημκτων αύτοϋ τοϋ βώμκτοξ. Πρός δέ δτι όταν τό σώμα ύπο- 
στή μίαν οίανδήτινα πληγήν, εις αύτό τό συμπαθητικόν έπιβέβληται 

ή ύπεράσπισις. Ό τ α ν  άκανθά τις εΐσέλθγι εις τήν χεΐρα καί παραγάγγι 

φλόγωσιν, τί τοϋτο σημαίνει ; Σημαίνει δτι τό αίμα καταφθάνει έν 

πλείονι ποσότητι, δτι ή ζωή καταφθάνει έν πλείονι ποσότητι.Αύτή ή



ζωη, αυτο το αιμα πειράται πάση δυνάμει ν ’ άποδιώξγι τοΰ οργανισμού 
το παρεισφρύσαν ξένον πραγμα. "Ό,τι δέ συμβαίνει έν τη περιστάσει 

ταυτη, τοΰτο γίνεται ύπο την έπίδρασιν τοΰ μεγάλου συμπαθητικού. 
Αυτό τό περίφημον νεΰρον, τό καλούμενον νεΰρον της οργανικής ζωή;, 

επιδρά πάντοτε- αύτό παρέχει τήν δύναμιν δχι μόνον πρός τό άνασχη- 
ματίζειν τόν οργανισμόν, άλλά καί πρός τό άμύνεσθαι περί αύτοΰ. 

Τοΰτο δ ’ άληθεύει καί κατά τάς σπουδαίας άσθενείας, οΐα ή πνευμο

νία' άκουσίως, άσυνειδήτως ημών καί λεληθότως ό οργανισμός αμύνε
σαι κατά τοΰ προσβάλλοντος. 

ν. Είδομεν δτι ή ζωή έγκειται έν τφ αιματι. Θά ’ίδωμεν ήδη διατί ή 

έν τφ αιματι ένεχομένη ζωή κανονίζεται καί διευθύνεται παρά τοΰ με
γάλου συμπαθητικοΰ καί δι’ αύτοΰ διαχέεται πανταχοΰ.

Ειπομεν ότι ή ζωή, ή έν τφ μεγάλφ συμπαθητικφ συγκεντρωμένη 
καί δι’ αυτοΰ κανονιζομένη, εργον έχει νά άναπλάσση τό σώμα (έχουσα 
μάλιστα καί τήν μνήμην τών σχημάτων αύτοΰ) καί νά ύπεραμύνηται 

αυτοΰ, προσβαλλομένου. Πρός άπόδειξιν τών πορισμάτων τούτων, δέον 

νά έξηγήσωμεν πώς ή ζωή έγκειται Ιν τφ μεγάλφ συμπαθητικφ καί 

ποία ή μεταξύ τής ζωής καί τοΰ μεγάλου συμπαθητικοΰ σχέσις. Πρός 
τοΰτο θά μεταχειρισθώμεν μίαν πεζήν σύγκρισιν.

Πρός διανομήν τοΰ ϋδατος έν ταϊς πόλεσιν ύπάρχουσιν οχετοί' οί 
οχετοί ούτοι κυκλοφοροΰσι μέν έν άπάση τη πόλει, δέν σχετίζον

ται όμως αμέσως πρός τήν πηγήν. Τό ύδωρ δέν έρχεται εις τάς ιδιω

τικά; κρήνας κ ατ’ εύθεΐάν άπό τήν πηγήν. Πριν ή ρεύση είς αύτάς 

διέρχεται διά τών δεξαμενών. Σκοπός τών δεξαμενών τούτων εΐνε ή 
διακανόνισις, ή διευθέτησις τοΰ ΰδατος.

Λοιπόν έν τώ οργανισμφ συμβαίνει ό,τι καί είς τάς δεξαμενάς. Ή  

ζωή, άντληθεϊσα παρά τοΰ αίματοσφαιριδίου, δέν περιορίζεται είς τό 

κυκλοφορεΐν μόνον έν τφ οργανισμφ, άλλά καί ένοικεϊν έν τισι μέρεσι' 
ένοικεΐ δ ’ έν αύτοΐς τοΐς μέρεσιν έτοιμη νά δράμη έν τφ πρώτω συν- 

θήματι κίνδυνου τίνος καί άσθενείας ή έν περιπτώσει μαγνητιστικών 
πειραμάτων, πνευματιστικών κλπ. Λοιπόν αύτή ή δεξαμενή τής ζωής 

εΐνε αύτό άκριβώς τό νεΰρον τό συνιστάμενον έκ γαγγλίων διακεχυμέ- 
νων πανταχοΰ τοΰ σώματος, εΐνε τό μέγα συμπαθητικόν, όπερ μέγα 

συμπαθητικόν εΐνε έν σύστημα δεξαμενών ή γαγγλίων ένεχόντων τήν 

ήν έν τφ αιματι λαμβάνουσι ζωήν άντί δ ’ αύτό νά μετασχηματίση 

τήν ζωήν, ώς συμβαίνει τό τοιοΰτο εί; τά όργανα (ό στόμαχο; λα μ -

βάνων τήν ζωήν έν τφ αιματι μετασχηματίζει αύτήν εις γαστρικόν 

χυμόν πρός χώνευσιν τών τροφών, τό ήπαρ τήν μεταβάλλει εις χολήν 

ή χυμόν ήπατικόν, έκάστου τών οργάνων μεταβάλλοντας τήν ζωήν 

υπέρ έαυτοΰ), μόνον τό μέγα συμπαθητικόν τήν διατηρεί έν έπιφυλάξει 

διά τάς άνάγκας τοϋ οργανισμοΰ' ιδού τό έργον τοΰ περιπνεύματος.

Θά μας έρωτήσωσηι ίσως : "Εχετε τρία στοιχεία- ποΰ ταΰτα ένοι- 

κοΰσι; Απαντώμεν. Τά σώμα γινώσκετε ποΰ εΐνε. Τό περίπνευμα 

ένοικεΐ έν τώ μεγάλφ συμπαθητικφ- τά δέ μεταφυσικά δήθεν φαινό
μενα τών πνευματολόγων εΐνε έκεϊνα άπερ οί σοφοί άποκαλοϋσιν ένέρ— 

γειαν τής οργανικής ζωής. Ε ί ;  ταΰτα προσθέτομεν ότι ή ζωή δύναται 

νά έξέλθη τοΰ όντος (τοΰτο παρά τών πνευματολόγων καλείται £|odos 

τοΰ περιπνεύματος), ή ζωή δύναται νά έξέλθη τοΰ άνθρώπου : τοΰτο 

δέ εΐνε τό μαγνητικόν ρευστόν, τό άστρφον σώμα τής Άποκρύφου επι

στήμης, όπερ έξερχόμενον τοΰ άνθρώπου δύναται νά κίνηση εξωτερικά 

αντικείμενα ή νά συνδυασθή μετά ψυχικών έπηρειών, κινουσών αύτά 

τά ύλικά αντικείμενα. ’Ιδού λοιπόν ή τοποθέτησις αύτής τής ζωής καί 
έχομεν οΰτω λελυμένον τό πρώτον σημεϊον τοΰ ζητήματος.

Ά λ λ ’ , ώς τό είπον, τά όργανα εΐνε μέσα πρόσκαιρα, μεταβαλλό

μενα άπό στιγμής εί; στιγμήν τά νεΰρα δέ τοΰ μεγάλου συμπαθη- 
τικοΰ, ώς τά λοιπά, μεταβάλλονται άνά πάσαν στιγμήν. Δέον άρα νά 

ύφίσταται ειδική τις, οριστική, καί τ ή ;  ύλης κεχωρισμένη δύναμις πρός 

τό άναπλάττειν τό σώμα. Αύτή ή δύναμι;, ή έν τφ μεγάλφ συμπα- 

θητικφ έδρεύουσα, ή έπί τών γαγγλίων τοΰ μεγάλου συμπαθητικοΰ στη-  

ριζομε'νη, ή δύναμις αύτη έχει υπόστασή πραγματικήν, ύπόστασιν 

ειδικήν, ύπόστασιν ώρισμένην. Εΐνε δέ έκείνη ήτις δέν μεταβάλλεται,  

ένφ τό σώμα μεταβάλλεται. Ένόσφ τό σώμα μεταβάλλεται, δέον νά 

ή κάτι τι μή μεταβαλλόμενον. Αύτή λοιπόν ή δύναμις εΐνε τό περί

πνευμα ή ή οργανική ζωή, ή έπί τοϋ μεγάλου συμπαθητικοΰ έπιστη- 

ριζομένη Ή  άσυνείδητος άρα ζωή έχει ΰπαρξιν πραγματικήν. Ιδού  
τό πρώτον ζήτημα.

Τό δεύτερον ζήτημα τυγχάνει έκ τών σπουδαιοτέρων : Πρόκειται 

περί τής σχέσεως ήν ή ζωή άσκεΐ μεταξύ τοΰ σώματος καί τής ψυ
χής. Εί'δομεν ότι ή ζωή (ή τά περίπνευμα) άναπλάττει τά σώμα. Ά ;  
εί'δωμεν ήδη τήν σχέσιν αύτής μεταξύ τοϋ σώματος καί τής ψυχής. 

Ένταΰθα οί ύλισταί θά μάς εΐπωσιν ΐσω; : Τί πράγματα εΐνε αύτά 

όποΰ μά; λέγετε ; Τίνα δύναμιν άποκαλεΐται ζωήν, τίνα ψυχήν ; Πριν



ή ίδωμεν λοιπόν τήν ήν σχέσιν ή ζωή δύναται νά έ'χγι μεταξύ τοΰ σώ

ματος καί τής ψυχής, δέον νά γινώσκωμεν τί έννοοΰμεν διά τής 

λέξεως ψυχής.
Ένταΰθα πρόκειται περί ζητήματος λέξεων. Οί ΰλισταί αναγκά

ζονται νά παραδεχθώσι τήν ψυχήν, άλλά δέν τήν άποκαλοϋσιν ώς οί 

πνευματολόγοι. Ά ς  ίδωμεν πώς τήν άποκαλοϋσιν.
Ειπομεν δτι ενυπάρχει έν ήμϊν στοιχεΐον κινούν, ζωογονούν τά όργα

νά μας άσυνειδήτως. Αυτό τό στοιχεΐον τό έσπουδάσαμεν ήδη" είνε ή 

ζωή. ’Εκτός τούτου ΰφίσταται ετερόν τι, δπερ διενεργεί έν ήμϊν τό 

βούλεσθαι, τό αίσθάνεσθαι. “Οταν πράγμά τι παοίσταται ένώπιον ήμών 

άντιλαμβανόμεθα αύτοΰ, τό αίσθανόμεθα' δηλ. τό διανοούμεθα1 άλλου 

δέ τίνος πάλιν πράγματος άναρ.ιμνησκόμεθα. Διάνοια λοιπόν, μνήμη, 
βούλησις ιδού τό περίφημον τρίγωνον τής Πανεπιστημιακής ψυχολογίας. 

Τοΰτο δέ τό πράγμα δεν ύπόκειται ύπό τήν δικαιοδοσίαν τής άσυνει- 

δήτου ζωής. Τοϋτο δέν άναπλάττει τό σώμα. Τό άναπλάττον τό σώμα 

στερείται, ώς εϊ'δομεν, βουλήσεως, διανοίας, Ιν τή σημασία, ήν έννοοΰ- 

μεν. Αυτό λοιπόν τά πράγμα, τό έ'χον διάνοιαν, τό έ'χον βούλησή, τό 

όνομάζομεν ήμεΐς ψυχήν οί δέ ΰλισταί πώς άποκαλοϋσιν αύτό ; A ! 

άπλούστατον πράγμα. Ή  ένεστώσα ύλιστική έπιστήμη λέγει ταϋτα : 
Πάν ό.τι λέγομεν, είνε μετασχηματισμός αισθημάτων πάν οτι πράτ-  

τοι/,εν, είνε αισθήματα μετεσχηματισμένα- ούδέν άπολύτως έν ήμϊν έμ- 

πέφυκε. “Ο,τι παράγομεν, μάς έ'ρχεται έξωθεν, ήμεΐς δέ τό μετασχη- 
ματίζομεν διά τίνος κυττάρου νευρικοΰ καί τό φέρομεν έντός ήμών. 
’Ακούομεν κώδωνα και λέγομεν κινοΰντες τήν γλώσσαν' ιδού είς κώδων !

Ά λ λ ’ αύτό τό άκουστικόν φαινόμενον, μεταβαλλόμενον είς φαινό- 
μ,ενον προφορικόν, ενέχει ύπερτάτην τήν σπουδαιότητα, καθότι πρέπει

« /  ̂ / * / w „ f Τνα παρατηρησωμεν τούτο* πρεπεt να παρατηρησωαεν οτι, ινα ο ηχος 

τοΰ κώδωνος μεταβληθή είς ήχον προφορικόν, δέον νά ΰφίσταται εν 

κέντρον, εν μέρος ένθα νά προσέρχωνται άπαντα τά αισθήματα όπως 

έκεΐ συγκεντρώνται, συγκεφαλαιώνται, μεταβάλλωνται τά μέν είς τά  
δέ, καί έκεΐθεν είτα νά Ιπαναπέρχωνται. Λοιπόν αύτό τό κέντρον, αύτό 

τό κεντρικόν μέρος ανάγκη πάσα νά τό παραδέχωνται οί.ΰλισταί, διότι 

άλλως ούδέν ουδόλως δύνανται νά έξηγήσωσι. Πώς δέ κ ατ’ ακολουθίαν 

σκέπτονται ; Ίδοΰ πως : Ναι, αύτό τό κέντρον ΰφίσταται' δέν άνεκα- 

λύφθη εΐσέτι, άλλά θά άνακαλυφθή προσεχώς ’Ιδού δέ τρία τέσσαρα 
ήδη ετη παρήλθον, άφ’ ής έπικρατεΐ αύτή ή τελευταία ιδέα τοΰ ύλι—

σμοΰ. Ό τ α ν  θ ’ άνακαλύψωσιν αύτό τό έν λόγω κέντρον, τότε θά ΐδω- 

σιν ότι αύτό είνε εκείνο, όπερ οί πνευματολόγοι άποκαλοΰσι ψυχήν. 
Αΰτη ή ψυχή εινε έκεΐνο τό όποιον άποκαλοϋσιν έκεΐ κάτω κέντρον 
ανναρμολογικον τών αίβ&ημάτων. Πρός αύτό λοιπόν τό κέντρον οφεί

λει ή ζωή νά διακρατή τό σώμα εις σχέσιν.
Περί τής ίδιότητος αύτοΰ τοΰ κέντρου θά διαλάβωμεν κατωτέρω. 

’Ή δη άς άναπτύξωμεν τόν τρόπον δι’ ού οί ΰλισταί σπουδάζουσιν αύ- 

τάς τάς αοράτους δήθεν δυνάμεις, αύτάς τάς δυνάμεις άς δέν βλέπουσι 
καί αιτινες όμως κινοΰσι καί ζωογονοϋσι τόν οργανισμόν.

’Εάν άναθέσωμεν είς εν σοφόν μέλος τής ένεστώσης έπισήμου 
έπιστήμης τήν ερευνάν καί έξήγησιν τοΰ μηχανισμοΰ ωρολογίου 

τίνός π. χ . ,  πώς θά έπιληφθή τό σοφόν αύτό μέλος τής έρεΰνης καί 

όποιαν εκθεσιν θά ύποβάλη είς τήν Άκαδήμειαν ; ’Ιδού πώς καί ποιαν.
«Α γ α π η το ί  Κύριοι συνάδελφοι' έπελήφθην τής έρεΰνης τοΰ μηχανι- 

σμοΰ τοΰ ώρολογίου, δπερ μοί ένεπιστεΰθητε. Άποσυνθέσας αυτό έν 
πρώτοις παρετήρησα τά τών τροχών καί έβεβαιώθην δτι ύπάρχουσι 

τόσοι τροχοί καί τόσαι έγκοπαί διά τήν χρήση/ αύτοΰ. Παρετήρησα 
ώσαύτως δτι ενυπάρχει μικρόν τι έργαλεΐον, έλατήριον καλοΰμενον καί 

έ'χον τόσον μήκος, πρός δέ δτι ή σχέσις μεταξύ τοΰ ποσοΰ τών άκίδων 

καί τοΰ μήκους τοϋ έλατηρίου άνέρχεται είς αύτόν τόν μαθηματικόν 

αριθμόν. ’Ιδού τί παρετήρησα καί ιδού τό άποτέλεσμα τής έπί τοΰ 

ώρολογίου μελέτης μου.»
Θά μοι εϊπητε ίσως δτι κακώς έξελεξάμην τό τοιοΰτον παράδειγμα 

καθότι άπαντες γινώσκομεν δτι τό κινοΰν τό ώρολόγιον είνε τό έλατή

ριον· εις αύτό δέ τό πράγμα ούδεμία δύναμις μεταφυσική εισχωρεί.
Εις μάτην λέγετε δτι τό έλατήριον είνε ΰλικόν, διότι καί είς αύτό 

έτι τό παράδειγμα τοΰ ώρολογίου εύρίσκομεν μίαν δύναμιν μεταφυσι

κήν, αόρατον : αΰτη δέ καλείται έλαβτικότης■ Τό κινοΰν τό έλατήριον 

δέν είνε διότι σύγκειται έκ χάλυβος —  καί μία σιδηρά ράβδος σύγκειται 

έκ χάλυβος,—  άλλά τό κινοΰν εινε ιδιότης τις καλουμένη έλαβτικότηβ 
Έπιβεβαιώ δ ’ δτι καί έδώ άναμιγνύεται ή μεταφυσική, διότι δέν δύ- 
ναταί τις νά μάς έξηγήσν) έπιβτημονικώς τί πράγμα είνε αύτή ή έλα- 

στικότης. Ναι, μάς λέγουσιν δτι τοϋτο είνε ή ιδιότης ήν εχουσι τά σώ

ματα τοΰ νά ώσιν ελαστικά, ώς παράδειγμα δέ μάς δεικνύουσι εν 
έλατήριον. Ά λ λ ά  τοιαύτη άπάντησις είνε ό αδιέξοδος λεγόμενος κύκλος, 
τό προτείνειν δηλ. ώς άπόδειξιν αύτήν ταύτην τήν άποδεικτέαν πρότα-



σιν. 'Η έλαστικότης εΐνε ή ψυχή τοϋ ωρολογίου μας· αυτή δέ δεν δια
φεύγει τών τύπων της ψυχής- εΐνε μεταφυσική, καθό υλικώς αναπό

δεικτος.
Έπανέλθωμεν ήδη εις τό ζήτημά μας. Ίνα ίδωμεν τάς ύφισταμένας 

σχίσεις μεταξύ τής ψυχής καί τών σωμάτων δέν θά προσφύγωμεν είς 
δυσνόητα πράγματα- δέν θά όμιλήσωμεν μεταφυσικά. Θά στηριξωμεν 

τήν παρατήρησίν μας έφ’ ενός μικροϋ, ελάχιστου εγκεφαλικού τεμαχιου- 

έπ’ αύτοΰ δε τοΰ μέρους θά σπουδάσωμεν τοΰτο: δτι δηλ. ενυπάρχει 

αύτώ κάτι τι μή μεταβαλλόμενον, ενώ τά όργανα μεταβάλλονται διη- 
νεκώς. Παρετηρήσαμεν ήδη ότι καί έτερον πραγμα δέν μεταβαλλεται 

έν τώ όργανισμώ, ένω όλα τά οογανα μεταβάλλονται διηνεκώς, και 
τό άπεκαλέσαμεν ζωήν. Ά λ λ ά  καί έν τώ έγκεφάλψ ενυπάρχει κατι τι 
άλλο μή μεταβαλλόμενον καί διατηροΰν τήν μνήμην, ένω τα κύτταρα 

τά ένέχοντα τήν μνήμην απέρχονται διηνεκώς. Αυτό τό κάτι τι εϊπο- 

μεν δτι εΐνε ή ψυχή- ή δέ ειδική ίδιότης αύτής τής ψυχής εΐνε το αμε
τάβλητον, ένω τά κύτταρα, έφ’ών αύτη έπιστηρίζεται, μεταβάλλονται.

Τό φαινόμενον τής σχέσεως τοΰ περιπνεύματος πρός τήν ψυχήν άνά- 

γεται υπό εποψιν άνατομικήν, ύπό έποψαν φυσιλογικήν είς τό φαινόμε- 
νον τής σχέσεως ένός αίματοσφαιριδίου πρός εν νευρικόν κύτταρον. Εΐνε 
έπάναγκες τό περίπνευμα είς τήν ψυχήν πρός οίανδήτινα έκδήλωσιν ; 

'Έν άπλοΰν πείραμα άποδεικνύει τό τοιοΰτο. Αμα ώς ή ζωή παύση 
ρέουσα είς τόν εγκέφαλον, ό εγκέφαλος καθίσταται όργανον προσόμοιον 

τοΐς άλλοις ύπό υλικήν έποψιν- δέν λειτουργεί πλέον- δηλ. αυτο το 

πραγμα, δπερ άπεκαλέσαμεν ψυχήν, δέν δύναται πλέον νά έκδηλωθή 

ήμϊν. Ά μ α  ώς ό εγκέφαλος δεν λειτουργεί, ή σχέσις τής ψυχής καί 
τοΰ σώματος διακόπτεται έν δεδομένω τινί χρονικω διαστήματι. Τό 
τοιοΰτο συμβαίνει κατά τόν μαγνητικόν ύπνον, δτε ή άσυνειδητος δυ- 

ναμις δεσπόζει τής έν συνειδήσει δυνάμεως. Τό τοιοΰτο συμβαίνει 

κατά τόν υπνωτισμόν, κατά τόν φυσικόν ύπνον καί οσάκις ή άσυνει- 

δητος ξωή υπερτερεί καί δεσπόζει.
Τήν νύκτα τό περίπνευμα τών πνευματολόγων, τό άστραιον σώμα 

τής άρχαίας επιστήμης, ή οργανική ζωή τής νεωτερας επιστήμης ανα- 
πλάττει τόν εγκέφαλον. Τήν ήμέραν, βλέπετε, δεν ευκαιρεί- βαίνει 

λίαν ταχέως- δέν προφθάνει νά έπανορθώσν), νά συμπληρώογι τό ελλι

πές. 'Η  έπανόρθωσις τελείται έν καιρψ νυκτός. Ίούτου ενεκα ή βού- 

λησις τότε αποκοιμάται- δηλαδή ή καλούμενη ψυχή άποσπάται προ-

σωρινώς, συνδεδεμένη δμως διατελοΰσα άείποτε καί οπωσδήποτε πρός

το άστρώον σώμα, ό δ ’ εγκέφαλος τότε επανορθοΰται. "Οταν συμβή

νά μή κοιμηθή τις καί θελήσιρ νά προσκτήσηται ίραστικότητά τινα,
λαμβάνει, ώς γινώσκετε, ερεθιστικά, εν οΐονδή τι πνευματώδες ποτόν’
κονιακ κλπ. Αί ίργάτριαι, αί διερχόμεναι νύκτα δλην έν εργασία, κα-

τωρθοΰσι τό τοιοϋτον λαμβάνουσαι καφέ, κονιάκ, δηλ. στοιχεία έπαφί-
νοντα ποσοτητά τινα ζωής έπί τοΰ εγκεφάλου καί έπανορθοΰσι κάπως

έν καιρφ έγρηγόρσεως τόν εγκέφαλον, ένω ούτος εδει νά έπανορθωθή 
την νύκτα.

Λοιπόν ! ή μεταξύ τής ψυχής καί τής ζωής σχέσις ή ή μεταξύ τοΰ 

περιπνεύματος καί τής ψυχής, άνάγεται άπλούστατα είς τήν σχέσιν 

της ζωής πρός τό νευρικόν κύτταρον, τά θεωρούμενον ώς υποστήριγμα 

αυτου του μηδέποτε μεταβαλλόμενου πράγματος, δπερ άπεκαλέσαμεν 

ψυχήν καί δπερ τυγχάνει πεπροικισμένον διά διανοίας, μνήμης καί 
βουλήσεως.
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Η ιατρική επιστήμη, κατά πολλούς τών κορυφαίων ιατρών, εύρί- 
σκεται ετι έν νηπιώδει καταστάσει, μή δυνηθεϊσα είσέτι νά είσδύση είς 

τό άδυτον καί άληθές πεδίον τής ιατρικής, μη δ έ νά κατανοήσγι τόν 

λόγον τής παθογενείας ή τής φαρμακευτικής θεραπείας (*).' Τούτου 

ενεκα αί άντιφατικαί διαγνώσεις, αί άλληλοδιαδεχόμεναι διάφοροι θε- 
ραπευτικαί ενδείξεις τών ασθενειών, κλπ.

Ιδού δέ πώς γνωματεύεται έτέρα τις σχολή, ή τών Μαγνητιστών, 
και πώς αυτη επιλαμβάνεται τής θεραπείας τών άσθενειών.

« Απασαι αί λειτουργίαι τοΰ όργανισμοΰ, λέγουσιν οί οπαδοί αύτής, 
έξαρτώνται έκ δύο δυνάμεων έπενεργουσών κ ατ’ άντίθετον λόγον : άφ’ 

ένός μέν. ύφίσταται δύναμις τις θετική, αναπλαστική, συναρμολογη- 
τική, συντηρητική τής ζωής- άφ’ έτέρου δέ έτέρα δύναμις αρνητική,

(1 ) ”Ιδ. τά «Μ αγνητ. καί Πνευματ. Φαινόμενα» σελ. 9 6  —  10 2 .



ανατρεπτική, καταστρεπτική. "Οταν αί δυνάμεις αύται έπενεργοΰσιν 

ισοφαρώς έφ’ απάντων τών μερών τοΰ όργανισμοΰ μας, τότε τό ισοζυ

γίαν διατηρείται εντελώς, ήμεΐς δ ’ έ'χομεν καλώς τήν υγείαν. Ά λ λ ’ 

άν ή συντηρητική δύναμις αύξηση ή ή καταστρεπτική μειωθή, τότε αί 
όργανικαί λειτουργίαι τελοΰνται μετά πολλής τής δραστικότητος. Ά ν  

ά π ’ εναντίας ή καταστρεπτική δύναμις αύξήση ή ή έτέρα μειωθή εί'τε 

μένη στάσιμος, ή έπενέργεια τότε έλαττοΰται, συνεπώς δε καί κατά 
τάς δύο αύτάς περιστάσεις ή ισορροπία διασπάται, ή διάσπασις δε αΰτη 
τής ισορροπίας είνε ή νόσος.

'Όταν λοιπόν νοσήση όργανόν τι, τοΰτο σημαίνει ότι τό όργανον αύτό 

ενέχει πλείονα τήν ένεργητικότητα, πλείονα τήν ζωτικότητα, πλείονα 

τήν διέγερσιν, ότι τελεί τά εργον του μετά πλείονος δραστικότητος ή 

ότι κατέστη έλλιπές, άνεπαρκές τήν ενέργειαν, τήν ζωτικότητα, τήν 
διέγερσιν.

Δήλον ούτω γίνεται ότι μεταξύ αυτών τών δύο περιπτώσεων μέσος 

όρος δέν υπάρχει· συνεπώς δέ αί άσθένειαι άπασαι δύνανται νά ύπαχθώ- 
σιν εις δύο κατηγορίας :

Ιον Είς φλογώσεις, χαρακτηριζομένας εκ λίαν μεγάλης δραστικό
τητος, εξ υπερβολής τών οργανικών λειτουργιών.

2 ον Είς παϋήσεις άτο νικάς  ή παραλντικάς, χαρακτηριζομένας εξ 
έλαττώσεως ή άνατροπής τών οργανικών λειτουργιών.

"Οταν λ. χ . τό όργανον τοΰ στομάχου ύπερερεθισθή, αί συστολαι 
καθίστανται' ταχύτεραι, ό γαστρικός χυμός καί ή στομαχική βλέννα 

άφθονώτεροι παρά τό σύνηθες, ή δ ’ αφθονία αΰτη δίδει αιτίαν είς αν α 
γωγής βλεννωδών ειδώ ν  καί εμετούς. ’Επέρχονται τότε κακοστομα- 
χίαι, σπασμοί, σπασμω δικοί ννγμοί, αιφ νίδιος πείνα, γαστραλγία, 
γαστρίτις, ελκωσις. “Οταν απεναντίας ή ενέργεια μειωθή λίαν, τότε ό 

γαστρικός χυμός δ·ν περιέχει πλέον άπαντα τά χρειώδη πρός τήν χώ -  

νευσιν στοιχεία· συνεπώς αί συστολαι χαλαροΰνται, αί τροφαί χρονίζου- 

σιν Ιν τφ στομάχφ, διαλύονται έν αύτφ, παράγουσιν αέρια  προξενοΰντα 

πνιγμονήν, έρνγάς, ναυτίαν, ερευγμούς. * 0  πάσχων αισθάνεται στε
νοχώριαν, βάρος, α ν ο ρ εξ ία ν  επέρχονται δέ τνμπανΐτις, δυσπεψ ία, 
γαστρικαϊ εμφράξεις.

’Εκ τούτων δήλον γίνεται ότι έάν κατά τήν πρώτην περίπτωσιν 

έπιφέρωμεν τήν καταπράϋνσιν, πρός μείωσιν αΰτής τής έκρύθμου δρα
στικότητος, κατά δέ τήν δευτέραν, τήν διέγερσιν, πρός έπαύξησιν τής

δραστικότητος. τότε Ιπαναφέρομεν τήν ισορροπίαν, ητις άποκαθιστησι

τήν υγείαν. . r
Πολλάκις οί ιατροί παρατηροΰσιν ότι όργανόν τι λειτουργεί δια τίνος

έκρύθαου δραστικότητος, Ινώ αί λειτουργίαι άλλου τινός πλησίον κει

μένου, έλαττοΰνται ή εκμηδενίζονται' άλλοτε πάλιν όταν ήμισβεσθη η 
καταστραφή έν μέρει όργανόν τι (κατά τάς διαστροφάς τών οργάνων, 

τάς σκληρύνσεις, τήν φθίσιν, κατά τινας άλλας νευρικας παθήσεις ανε- 

ξηγήτους, οΐαι; ή επιληψία, ό υστερισμός, ή χορεία), παρατηρουσι, 
λέγω, διαστροφήν τινα λειτουργικήν, ότι δηλ. ή αύτή λειτουργία οτε 
μέν παρουσιάζει αύξησιν, κατά τινα χρονικά διαλείμματα, οτε δε μειω-

σιν της  τακτικής δραστικότητος.
Κ α τ ά  τά ς  τοιαύτας περιστάσεις η θεραπευτική μέθοδος του κλασι-  

κοΰ ιατρού περιέρχεται είς βάσανον, είς δοκιμασίαν, ενώ ο μαγνητιστης

γινώσκει ποΰ νά πατήστ]. , ,
Ό  μεταλλικός μαγνητισμός είναι ύπέρ παν άλλο ο κανών, ο γνω

μών τών λειτουργιών. Είναι δύναμις ίσορροπίζουσα, ανάλογος προς το 

στοιχεΐον, τό διατηροΰν έν ήμϊν τήν ζωήν καί τήν υγείαν, μη συνεπι- 

■φέροΰσα δέ τούς ούς κινδύνους ή φαρμακευτική ιατρική. Πιθανόν εξ 

άγνοιας νά έπενεχθή διά τοΰ μεταλλικοΰ μαγνητισμοΰ καταπραυνσις
λ  ν ότε ήτο α ν ά γ κ η  διεγέρσεως, νά συμβή δέ καί τά αντίστροφον.

Ά λ λ ά  καί τότε ό άσθενής δέν ύποφέρει ή πρόσκαιρον στενοχώριαν, 
παρερχομένην καί αύτήν ταχέως διά τής έπενεργείας τής αντίστροφου 

μεθόδου. ’Εκτός τούτου ό πόνος παρέρχεται έπίσης κ «τ«  τ .  την διε- 

γερσιν καί τήν καταπράϋνσιν, ενεκα τής αναισθησίας ητις διαδεχεται

τήν υπεραισθησίαν. _
« Ώ ς  έπί τό πλεϊστον, γράφει ή παρισινή α ’Εφημερίς τοΰ Μαγνη- 

τισαοΰ » τοΰ ’Ιουλίου 1 8 9 0 ,  αί νευρικαί άσθένειαι, αί όργανικαί δια
ταράξεις, αί κακοδιαθεσίαι πάσης φύσεως, θεραπεύονται ταχέως δια 

τής μεταλλικής μαγνητικής ιατρικής. Ά λ λ ά  προκειμένου περι σοβα- 
ροτέρων άσθενειών οΐαι: καρκίνος, οιδήματα, άνευρισμοι, σκληρύνσεις 

τών οιδημάτων, λειτουργικά! διαστροφαί, αγκυλώσεις, ημιπληγιαι, κ ι 
νητική άταξία, μαλάκυνσις τοΰ έγκεφάλου ή τοΰ νωτιαίου μυελού, δεν 

πρέπει τις νά έλπίζη τελείαν θεραπείαν διά τοΰ μεταλλικού μαγνητι

σμού, καίτοι δι* αύτοΰ έπιτυγχάνεται πάντοτε βελτίωσις του πάθους 

χαί άνακούφισις κατά τό μάλλον καί ήττον τών αλγηδονων.
« Τάς τοιαύτας άσθενείας, τάς παρά τής κλασικής ιατρικής θεωρού-



μένας ανιάτους, δύναται νά θεραπεύση Εντελώς ό ζωϊκ.ός η μάλλον ό 

άνθρώπινος μαγνητισμός, καθά τυγχάνων πολλώ ζωογονώτερος, πολ- 

λφ δραστικότερος τοΰ μεταλλικοΰ μαγνητισμοΰ.

«Γενικώς πιστεύεται ότι ό μαγνητισμός επενεργεί μόνον έπί τών 
νευρικών άσθενειών. Πλάνη τοΰτο. Κ α τ ’ άντίθεσιν τοΰ ΰπνωτισμοΰ καί 

άνεξαρτήτως πάσης ύποβολικής ένεργείας (suggestion), ό μαγνητισμός 

είναι στοιχειον ζωϊκόν, συντελοΰν είς τάς θεραπευτικάς φυσικάς δυνά

μεις, θεραπευτικόν ή δε δραστικότης αύτοΰ άναφαίνεται μάλλον είς 

τάς όργανικάς άσθενείας η τάς νευροπάθειάς.»
'Υπάρχει έν Παρισίοις ή «Societe Magnetique de Fran ce» ('·) 

διατηροΰσα τό «Institut Magnetique» 23  Rue Saint-M erri, έν ώ 

διδάσκεται δωρεάν ή Μαγνητική καί Μαγνητιστική θεραπεία. Έκτος  

τούτου ή Εταιρία  αύτη ίδρυσε καί νοσοκομεϊον έν ώ θεραπεύονται, 

δωρεάν ώσαύτως, παντός είδους νόσοι, καί αύται αί ύπό της κλασικής 

ιατρικής θεωρούμεναι ανίατοι, άνευ φαρμάκων.
Κατά την περυσινην έκθεσιν τοΰ ’Ινστιτούτου τούτου, άναφέρεται έν 

τη λογοδοσία: κ ατ’ όνομα καί λεπτομερώς ότι έν τη κλινική του έθε— 
ραπεύθησαν καί 17  έτι νόσοι θεωρούμεναι ανίατοι διά τών συνήθων 

μέσων της κλασικής ιατρικής.
Τό αύτό συμβαίνει καί είς ετερα Ίνστιτοΰτα καί νοσοκομεία έν 

Γάλλιο* καί άλλαχοΰ, έν οίς θεραπεύονται οί ασθενείς διά τής άπλου- 

στάτης μαγνητιστικής μεθόδου, άνευ τών έν χρήσει τής κλασικής θερα

πευτικής φαρμάκων, άτινα, καί θεραπεύοντα τήν άσθένειαν, έπαφίνουσιν »

οΰχ ήττον έπί τοΰ όργανισμοΰ δυσάρεστα άποτελέσματα.

Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν  Τ Ε Κ Τ Ο Ν ΙΚ Ο Ν

Πολλαί παρισιναί Στοαί (Loges) προτίθενται νά συγχωνευθώσι 
καί ίδρύσωσιν εν ειδικόν συνεργεΐον ύπό τόν διακριτικόν τ ίτλον :  

« Le Reveil initiatique » ( Ή  Μυσταγωγική έξέγερσις).
θ ά  δοθτι ούτω νέα ώθησις είς τήν προ διετίας έγκαινισθεΐσαν κί-

(<) ’Αριθμούσα ηδη 171 μ έλ η , έξ ών τά 3 0  έκ  τών κλασικών ιατρών.

νησιν παρά τοϋ Μαβ.'. Συλλόγον  τών μυσταγωγικών σπουδών καί

L .·. Travail et Y rais Amis Fideles.
Ή  κίνησις αύτη τοιαύτης σπουδαιότητος τυγχάνει, ώστε δυνατόν 

νά καταστή αφετηρία τελείας μεταβολής έν τή μεταγενεστερα Μ α-  

σωνία.
Ύ π ό  αυτήν τήν εποψιν πκριστάμεθα θετικώς εις αληθή μνβτα —

γωγικήν έξέγερβιν.
Οί Τέκτονες εξέρχονται τής νάρκης τής routiniere άγνοιας καί  

διανοίγουσιν έν τέλει τούς οφθαλμούς εις το φώς τής κατά παράδο-  

σιν έπιστήμης, ής έπί πολύν χρονον ετύγχανον θεματοφυλακες ασυν- 
αισθήτως. Τού λοιπού πειρώνται νά επιληφθώσι σπουδαιως της τ ε 

κτονικής μυσταγωγίας, είς τρόπον ώστε νά μορφωσωσι πράγματι  

μνβτας  καθ’ δλην τήν σημασίαν τής λέξεως.
Δέν πρόκειται τωόντι νά διδάσκωσι μονον την θεω ρίαν  τής μυ

σταγωγίας. Τό πρακτικόν  προ πάντων ενδιαφέρει τούς Τέκτονας. Δεν 

εΐνε πλέον αυτοί άνθρωποι θέλοντες νά χανωνται εκουσιως εις τά νεφο 

τής μεταφυσικής θεωρίας. Εΐνε εργάται, κτισται ενεργητικοί, εχον— 
τες αείποτε ύπ’ οψιν τήν άληθή πραγματοποίησιν τού ιδεώδους αύτών.

Τούτου ένεκα μέγιστον ένδιαφερον ενεχει η απόπειρα τής μυστα

γωγικής άναγεννήσεως, ήτις εΐνε ήδη ό σκοπος τής M .‘ . Α . ' .
Ά ν  ή απόπειρα αυτη τελεσφόρηση, θά ώσιν αί συνέπειαι πολυά

ριθμοι.
Ά λ λ ά  δέν δυνάμεθα νά παράσχωμεν έπί τού αντικειμένου τούτου 

υποσχέσεις, άς αί περιστάσεις μόνον δύνανται νά έπιτελέσωσι. Δεν 

ανήκει ήμΐν νά προδικάσωμεν τό μέλλον. Οί Τεκτονες διατηρούσι 

σιγήν έπί τών κρύφιων αύτών ονείρων, διότι γινωσκουσι καλώς οτι, 
αύτών διατελούντων πιστών είς τό γνωμικόν των . Εργαζεβ&αι κα ι 
βιγάν, τά πράγματα άναδέχονται νά όμιλησι. σιν αντ αυτών και νά 

διακηρύξωσι, πολλψ κάλλιον παρ οπως αυτοί θά ηδυναντο νά το 

πράξωσι, τά έπιτευχθέντα άποτελέσματα τής ενδελεχούς καί ακα

μάτου ένεργητικότητος αυτών.

Κ ατά Σεπτέμβριον  τοϋ  1890.

O S W A L D  W I R T H . · .

Μέλος τοϋ Μασ.\ Συλλόγου τών Μυσταγωγικών Σπουδών.



Π Ε Ρ Ι  Σ Ο Λ Ο Μ Ο Ν ΙΚ Η Σ

Έ κ  τών έ ζ ς  αποσπασμάτων ίύναταί τις νά σ^ηματίση ί^έαν 

τών μαγικών βιβλίων, νών λεγομένων σολομονικών (grim oire).
Ί ί ο ϋ  έν πρώτοι; τί συνέβη είς τόν Eliphas Levi (*) και πώς 

οΰτος διηγείται τό τοιοΰτο έν τώ συγγράμματί του La Clef des 
Grands M ysteres (ή κλείς τών Μεγάλων Μυστηρίων).

’Ημέραν τινά έπαρουσιάσθη είς τόν Έ λιφ α ς Αέβη εργάτης τις 

υψηλού αναστήματος, πεντηκοντούτης την ηλικίαν, προσβλέπων 

κατά πρόσωπον καί ομαλών πολύ λογικά. Έρωτηθείς περί της αι

τίας της έπισκέψεώς του άπηντησε : «Θά την είξεύρετε βέβαια- έρ

χομαι νά σας παρακαλέσω νά μοι ίώ σητε δ,τι έ'χασα.»

«Όφείλομεν νά ειπωμεν, δπως ώμεν ειλικρινείς, δτι (έν τη  περι- 

στάσει ταύτη) ο Έ λιφ α ς οΰίέν έγίνωσκεν άναφορικώς τοϋ έπισκέπτον 

τούτου, ούίέ περί τοϋ άπολεσθέντος πράγματος. Άπεκρίθη λοιπον: 
Μέ νομίζετε πολύ περισσότερον μάγον, παρ’ δσον είμαι" άγνοώ τίς 

είσθε καί τί ζητείτε4 αν λοιπόν νομίζητε δτι δύναμαι νά σας φανώ 

ωφέλιμος κατάτι, πρέπει νά έκφρασθητε καί δρίσητε τήν έρώτησίν 

σας.
—  Κ α λά λοιπόν ! άφού προσποιεΐσθε δτι $έν εννοείτε, θά άνα— 

γνωρίσητε ομως τούλάχιστον τούτο, είπε τότε δ άγνωστος άποσύρων 

τοϋ κολπου μικρόν βιβλίον, μέλαν καί μεταχειρισμένον.

« Ή τ ο  ή σολομονική τοϋ πάπα Ώνορίου.
«Μίαν λέξιν περί αύτοϋ τού διαφημισμένου βιβλίου.

«Αύτό τό μαγικόν βιβλίον συνίσταται έκ μιας άποκρύφου συνθέσεως 

τού Ώνορίου II πρό; έπίκλησιν καί ίιεύθυνσιν τών πνευμάτων, πρός 
Si εκ τινων ^εισι^αιμονικών συνταγών . . . Ή τ ο  τό έγχειρίίιον τών 

μοχθηρών ιερέων, τών ^ιενεργούντων την μανρην μαγείαν  κατά τάς  

θλιβερωτέρας περιοίους τού μεσαίωνος. Ένυπάρχουσιν έν αύτώ τώ  
βιβλίω τελέσματα αιματηρά, συναρμολογημένα i t ά της βεβηλώσεως 

της ίερας λειτουργίας καί τών άφιερωμάτων, τύποι Six  την γοη

τείαν καί την βασκανίαν, είτα μέθοδοί τινες, άς μόνον ή μωρία Sit-

(1 ) Ψευδώνυμον τοϋ άδβα Κωνστάν.

ναται νά παρα^εχθη καί ή ^ολερότης νά συμβουλεύση. Τέλος είνε 

βιβλίον πλήρες εις τό εί£ός του, τούτου S’ ένεκα έγένετο σπάνιον έν τοΐς 
βιβλιοπωλείοις, άγοραζόμενον παρά τών εραστών αυτού πολύ ακριβά.

—  ’Αγαπητέ κύριε, είπεν ο εργάτης στενάζων, άπο Si'AX ετών 

της ήλικίας μου 5έν έπαυσα καταγινόμενος μέ αύτό καί συμμορφού- 

μενος πρός δλας τάς οδηγίας του. Διατί λοιπον οί πρότερον έπισκε- 

πτόμενοι μ ’ έγκατέλιπον ή ί η  ; Έ λ ί ,  Ε λ ί ,  Λαμμά . , .
—  Σ τά σ ο υ ! έφώνησεν δ ’Έλιφας· μή παρφ^ει τάς τρομερωτερας 

λέξεις μιας αγωνίας άς ποτε ήκουσεν δ κόσμος ! Ποια οντα σ επεσκε- 

πτοντο δυνάμει τού φρικώ^ους τούτου βιβλίου ; Τ ά  γνωρίζεις ; Τοΐς 

ύπεσχέθης τίποτε ; Υπέγραψες καμμίαν βνντροφ ιάν  μέ αύτά ;
—  "Ο /ι ,  άπεκρίθη δ κάτοχος τής σολομονικής· ίέν τά γνωρίζω, 

o'j S’ άνέλαβα καμμίαν ύποχρέωσιν. Είξεύρω μόνον οτι μεταξύ αυτών 

οί αρχηγοί είνε καλοί, εκ τών ίευτερευόντων άλλοι καλοί καί άλλοι  

κακοί, οί Si κατώτεροι είνε κακοί, ά λ λ ’ όχι τυφλώς καί ούτοι καί 
χωρίς νά 5ύνανται νά πράξωσι το καλλιτερον. Εκείνο οπερ επεκαλου-, 

μην καί δπερ πολλάκις μοι ένεφανίσθη, άνήκει είς τήν ύψηλοτέραν 

ιεραρχίαν, £ιότι ήτο ώραίου ήθους, καλώς ένδε^υμένον καί μοι tS i-  
<ϊεν άείποτε εύνο'ικάς απαντήσεις. Α λ λ  έχασα έν φύλλον τού μαγι
κού βιβλίου μου, τό πρώτον, τό σπου^αιότερον, τό φέρον τήν α υτό -  

γραφον υπογραφήν τοϋ πνεύματος, καί έ'κτοτε $έν εμφανίζεται πλέον 

δσάκις τό έπικαλεσθώ. Είμαι άπολωλος. Είμαι ώς ο Ιώβ, μη εχων 

πλέον ούτε δύναμιν ούτε θάρρος. ”Ω ! διδάσκαλε, σάς έξορκίζω, σείς 

δστις Six μιας μόνης λέξεως, όι ενος σημείου ^υνασθε νά βιάσητε τά  

πνεύματα εις ύπακοήν, λάβετε οίκτον hi εμε και αποδώσατε μοι οτι 

έ'χασα !
—  Δός μοι τό βιβλίον σου, είπεν δ Έ λιφ α ς.
Πώς άπεκάλεις τό πνεύμα τό δποϊον σοί ένεφανίζετο ;

—  Τό άπεκάλουν Ά^οναΐ. .
—  Καί είς ποιαν γλώσσαν ήτο ή υπογραφή του ;
  Τό άγνοώ, ά λ λ ’ ύποθέτω νά ήτο είς τήν Εβραϊκήν.

—  Ί£ού , είπεν δ καθηγητής τής ύψηλής μαγείας, άφού έγραψε 

5ύο λέξεις έβραϊκάς είς τήν άρχήν καί είς τό τέλος τού βιβλίου. Ίιϊού 

S\jo ύπογραφαί άς τά  πνεύματα τοϋ σκοτους ουίέποτε θά παραβιά

σουν. "Υπαγε είς ειρήνην κοιμού. καλά καί μή έπικαλοϋ πλέον τά  

φαντάσματα.



Ό  εργάτης άπήλθε.

Μετά όκτώ ήμέρας επανήλθε πρός τόν έπιστήμονα.

—  Μοί άπέδωκας την ελπίδα καί τήν ζωήν, τφ είπε- ή ισχύς μοί 

έπανήλθεν έν μέpet- δύναμαι ήδη διά τών δοθεισών μοι ύπογραφών 

ν’ άνακουφίζω τούς πάσχ όντας, ν’ άπ αλλάττω  τούς κατεχομένουξ' 
ά λ λ ’ έκεΐνον, δέν δύναμαι νά τόν ϊδω, καί ενόσω δέν τόν ϊδω, θά 

θλίβομαι μέχρι θανάτου. Ά λ λ ο τ ε  ήτο άείποτε πλησίον μου- μέ ή γ -  

γιζεν ενίοτε, μ ’ έξυπνα τήν νύκτα ϊνα μοι ειπν), ο,τι ήτο άνάγκη νά 

μάθω. Διδάσκαλε σάς παρακαλώ ένεργήσατε οπως τον ϊδω . . .

—  Μά ποιον ;

—  Τόν άδοναί.

—  ’Ξεύρεις ποιος είνε ό Ά δ ο να ί ;
—  Ό χ ι ,  ά λ λ ’ ήθελον νά τόν έπανέβλεπον.

—  Ό  Ά δοναί είνε άόρατος.
—  Τον είδον.

—  Είνε άμορφος.

—  Τόν έψηλάφησα.

—  Είνε άπειρος.

—  Είνε επάνω κάτω τοϋ% άναστήματός μου.
—  Οί προφηται λέγουσιν δτι ή άκρα τοϋ ένδύματός του ά π ’ Α 

νατολών μέχρι Δυσμών σαρώνει τά άστρα της πρωίας.
—  Είχεν έπενδύτην πολύ καθαρόν καί ενδύματα πολύ λευκά.
—  Ή  Γραφή λέγει έ'τι δτι δέν δύναταί τις νά τόν ΐδΐ(ΐ χωρίς ν’ 

άποθάνη.

—  Είχε φαιδρόν τό πρόσωπον.

—  Ά λ λ ά  τί έπραττες, πρός έπιτυχίαν αυτών τών εμφανίσεων;

—  Μά επραττον 6,τι είνε σημειωμένον έν τφ μεγάλφ μαγικφ 
βιβλίφ.

—  Μά τί λοιπόν ; Καί τήν αίματηράν θυσίαν ;
—  Βέβαια.

—  "Αθλιε ! ά λ λ ά  ποιον ήτο τό θϋμα ;

Είς αύτήν τήν έρώτησιν, δ έργάτης άνεσκίρτησεν, ώχρίασε, τό 

βλέμμα του διεταράχθη.

—  Ξεύρεις, διδάσκαλε, κάλλιον έμοϋ τί τρέχει, είπε ταπεινώς 

και χαμηλοφώνως. " Ω ! μ' εκόβτιαε πολύ· προ πάντων τήν πρώτην 

φοράν, νά κόψω δ ά της μαγικής μαχαίρας καί δι’ ένος καί μόνου

κτυπήματος τόν λαιμόν αύτοϋ τού άθώου πλάσματος ! Μιαν νύκτα 

άφοϋ άπετελείωσα τά έναγίσματα, έκάθησα έν τώ κυκλφ έπι τού 

έσωτερικού οΰδού της θύρας μου καί τό θϋμα είχεν ήδη κατακαή έπί 
μεγάλης τινός πυράς έκ ξύλω^ κυπαρίσσου καί a u ln e .  . . Αίφνης 

πλησίον μου. . . τό έπανεϊδον ή μάλλον τό ήσθάνθην διαβαΐνον. . . 

"Ηκουσα μίαν σπαρακτικήν οίμωγήν. . . ήδύνατό τις νά είπτ, οτι 

έ'κλαιε, καί έ'κτοτε ένομιζον οτι πάντοτε τό ήκουον.

Ό  "Ελιφας, έγερθείς βιαίως, ήτένιζεν ασκαρδαμυκτί τόν διαλεγό-  

μενον. Μήτοι είχεν ένώπιόν του έπικίνδυνόν τινα τρελλόν, ικανόν νά 

έπαναλάβγ) τάς φρικαλεότητας τού seigneur de R etz ; Καί όμως 
τό πρόσωπον αυτού τού άνθρώπου έφαίνετο γλυκύ, χρηστόν.. Ό χ ι ·  

δέν ήτο δυνατόν τοιούτό τι.
  Ά λ λ ά  τέλος πάντων αύτό τ* θϋμα. . . είπε καθαρά τι ητο·

Υποθέτεις δτι τό είξεύρω ήδη, καί ίσως νά τό είξεύρω, ά λ λ ’ έχω 

τούς λόγους μου διά νά θέλω νά μοΐ τό εϊπ/)ς.
  Ή τ ο ,  κατά τό μαγικόν τυπικόν, εν ερίφιον ενος έ”τους, παρ

θένον καί άνευ έλαττώματος.

—  'Έν αληθές ερίφιον ;
  Βέβαια. Πιστεύσατε δτι δέν ήτο ούτε άθυρμά τι παιδικόν, ούτε

ζώον ταριχευμένον.
« Ό  "Ελιφας άνέπνευσε. Δόξα σοι ό Θεός, είπεν έν διανοία· αύτός 

ό άνθρωπος δέν είνε γόης διά καύσιμον. Αγνοεί δτι οί άποτρόπαιοι 

συντάκται τών σολομονικών, οτε ώμίλουν περί έριφίου παρθένου, 

ύπεννόουν μικρόν παιδίον ('·).
—  Κ α λά, είπε τότε είς τόν έργάτην, δός μοι λεπτομερείας τών 

οπτασιών σου’ δ,τι μοι διηγείσαι μ ’ ένδιαφέρει πολύ.

« Ό  γόης, διότι πρέπει νά τόν άποκαλέσωμεν διά τοϋ ονόματος 

του, ό γόης τώ διηγήθη τότε σειράν όλην έκτάκτων συμβάντων —  

ών μάρτυρες ήσαν δύο οίκογένειαι —  καί όμοιαζόντων πρός τά φαι
νόμενα τού Χώμ : χεϊρες έξερχόμεναι τών τοίχων, μετατοπίσεις έπί-  

πλων, όπτασίαι φωσφορικαί. . . Μίαν ήμέραν b τολμητίας δόκιμος 

μάγος είχεν άποτολμήσει νά έπικαλεσθή τόν Ά σταρώ θ καί είδε τήν

(*.) Ύποβάλλομεν ταϋτα ύπο τήν μελέτην τής έν Πειραιεΐ κυρίας Μαρίας 
Μηχανίδου τής δημοσιευσαίτης το δράμα η «’Ανθρωποκτονία παρα τοΐς Ιου- 
δαίοις».



έμφάνισιν ένός γιγαντιαίου τέρατος, ε’χοντος σώμα χοίρου και κεφα

λήν κολοσσαίου βοός. Ά λ λ ’ όλα ταΰτα τά διηγείτο μετά τοιούτου 

τόνου άληθείας, μετά τοιαύτης βεβαιότητο; οτι τά  είδε, ώστε ν’ άπο- 

κλείωσι παν είδος άμφιβολίας περί τής καλής πίστεως καί τής π ε -  

ποιθήσεως τοϋ διηγουμένου.

(( Ό  “Ελιφας, όστις τυγχάνει έρασιτέχνης έν μαγία, ε'μεινεν έκπλη-  

κτος έπί τώ τοιούτω εύρήματι. Κ ατά τόν 19ον αίώνα, είς αληθής 

γόης τοϋ μεσαιώνος, είς γόης αυτοφυής, ανεπιτήδευτος, πεποιθώς ! 
Είς γόης ίδών τόν Σατανά ύπό τό ονομα τοϋ Άδοναί, τόν Σατανά  

έν άστυκή περιβολή, τόν Άσταρώθ ύπό τό διαβολικόν σ χ ή μ α ! 

όποιον άντικείμενον τέχνης ! οποίος άρχαιολογικός θησαυρός !

—  Φίλε μου, είπεν είς τόν νέον μαθητήν, θά σέ βοηθήσω νά έπα-  
νεύρης 5 .τι, ώς λέγεις, έχασες. Λάβε αυτό τό βιβλίον, τήρησον τάς 

τυπικάς οδηγίας καί έπάνελθε μετά όκτώ ημέρας.

« Μετά όκτώ ημέρας, νέα συνεδρία, καθ’ ήν ό έργάτης λέγει οτι 
έφεϋρε μηχανήν τινα σωστικήν μεγάλης χρησιμότητας έν τώ ναυ

τικά). —  « Ή  μηχανή εΐνε έντελώς κατηρτισμένη· εν μόνον πράγμα  

έλλείπει. . . ύπαρχει άδιόρατόν τι έλάττωμα έν τη  κινήσει, ένεκα 
τοϋ οποίου δέν έργαζεται. Ποιον άρά γε αύτό τό έλάττωμα ; Τό 

πονηρόν μόνον πνεϋμα δύναται νά τό εΐπη. Πρέπει λοιπόν άφεύκτως 
νά τό έπικαλεσθώμεν » ! . . .

—  ΙΙρόσεξον καλώς, είπέ'ν b “Ελιφας· λέγε μάλλον έν διαστή-  

ματι έννέα ημερών αύτήν τήν καββαλιστικήν έπίκλησιν (καί έπέδω-  

κεν αύτώ εν φύλλον χειρόγραφον). Ά ρ χισ ε  αύτήν τήν έσπέραν καί 

ε”λα αύριον νά μοι είπης τί είδες, διότι αύτήν τήν ^ύκτα θά εχης 
δήλωσίν τινα.

« Τ η ν  επαύριον δεν έλλειψεν ό άνθρωπός μας άπό τήν έπίσκεψιν.

—  Ήγέρθην αίφνης, είπε, περί τήν μίαν ώραν τής πρωίας. Είδον 

έμπροσθεν τής κλίνης μου μέγα φώς καί έν αύτφ βραχίονα ΰκοτει-  
ν'ον διερχόμενον καί έπανερχόμενον έμπροσθεν μου, ΐνα οίονεί μέ 

μαγνητίση. Επανακοιμήθην καί μετά τινας στιγμάς έξυπνήσας π ά 

λιν, είδον το ίδιον φώς, ά λ λ ’ είς άλλο μέρος' είχε περάσει έξ αριστε

ρών εις τά  δεξιά καί είς το λαμπρόν βάθος διεκρινα τήν σκιαγρα

φίαν ένος άνθρώπου, έσταυρωμένας ε”χοντος τάς χεΐρας καί προσβλέ-  
ποντός με.

—  Πώς ήτο αύτός b άνθρωπος ;

  Τοϋ αναστήματος σας περίπου και τής ευτραφίας σας.
  Καλα· πήγαινε καί έξακολούθει νά πράττης δ,τι σοι είπον.

« Μετά έννέα ημέρας νέα έπίσκεψις τ ο ύ  μαθητευομένου' ά λ λ ’ αύτην  

τήν φοράν ήτο δλος χαρά καί σπεύδων. Μακρόθεν ακόμη έφώνησε

πρός τον ’Έλιφας.
  Εύχαριστώ, διδάσκαλε- ή μηχανή έργαζεται· άνθρωποι, ιυς

δέν έγνώριζον, προσήλθον καί ε’θεσαν είς τήν διάθεσίν μου τά  ά ν α γ -  

καιοϋντα κεφάλαια πρός άποπερατωσιν τής έπιχειρίσεώς μου· άνευρον 

τήν ησυχίαν τού ύπνου" και ολα ταύτα χάρις εις τ/ιν ισχύν σου.
—  Είπε μάλλον χάρις είς τήν πίστιν καί τήν εύπείθειάν σου. και

τώρα adieu, πρέπει νά έργασθώ. . . Μά τι ! Διατί αύτό τό παρα

κλητικόν πάλιν ύφος, τί με θέλεις ;

—  Ώ  ! εάν ήθελες ! . . .
  Τί ; δέν επέτυχες δ,τι έπεθύμεις καί πλέον τουτου μ ά λισ τα ,

άφού δέν μοι είχες ομιλήσει περί χρημάτων ;
  Ναι, βέβαια, είπεν ό άλλος στενάζων, ά λ λ ’ ήθελον να τον

έπανίδω !
  ’Αδιόρθωτος ! είπεν ό Έ λιφ α ς.
« Μετά τινας έβδομάδας ό καθηγητής τής ύψηλής μαγείας άφυ-  

πνίσθη περί τάς δύο τής πρωίας ύπό τίνος σφοδρού πόνου τής κεφα

λής. Έφοβήθη έπί τινας στιγμάς έγκεφαλικήν συμφόρησιν Έ ση κώ θη,  
ήναψε τό φώς, ήνοιξε τό παράθυρον, ε'καμε περίπατον έν τώ σπου- 

δαστηρίω, ειτα καθησυχάσας έκ τής άναπνοής τού δροσερού άέρος 

τής πρωίας, κατεκλίθη παλιν καί έκοιμήθη βαθέως. Τω έπήλθε τότε 

εφιάλτης" είδεν, έν φαινομενική τρομερά πραγματικότητι, τόν γί

γαντα μετά βοώδους άσάρκου κεφαλής, περί ου τφ είχεν ομιλήσει ό 

μηχανικός έργάτης. Αύτό το τέρας τον κατεδίωκε κ«ι επάλαιε μετ  
αύτού. Ό τ ε  άφυπνίσθη ήτο ήδ η ημέρα καί έκρουε κάποιος την θύ-  

ραν· b Έλιφ α ς έγείρεται καί ανοίγει τήν θύραν" ήτο b εργάτης.
  Διδάσκαλε, είπεν εισερχόμενος μ ϊτ ά  σπουδής καί ήθους περί

φοβου, πώς είσθε ;
—  Πολύ καλά άπεκρίθη δ Έλιφ ας.
  Ά λ λ ’ αύτήν τήν νύκτα είς τάς δύο τής πρωίας δέν διετρέξατε

κανένα κίνδυνον ;
« Ό  Έ λιφ α ς δέν ήννόησε" δέν ένεθυμεϊτο πλέον τ ί  ν άδιαθεσίαν

τής νυκτός.



—  Κίνδυνον ; είπεν· οχι, τουλάχιστον δεν γνωρίζω τοιοϋτόν τινα.

—  Δέν προσεβλήθητε παρά τίνος θηριώδους φαντάσματος προσπα- 
θήσαντος νά σάς πνίξν) ; Δέν ύπεφέρατε ;

« Ό  Έ λιφ α ς ένεθυμήθη τότε.

—  Ναί, ειπεν, αληθώς έ'σχον άρχήν τινα αποπληξίας καί τρομε
ρόν τι ενύπνιον. Ά λ λ ά  πώς είξίύρεις τοϋτο ;

—  Κ α τ  έκείνην την ώραν άόρατος χειρ μ ’ έκτύπησε τραχέως έπί 
τοϋ ωμου και με άφύπνισεν. Ώνειρευόμην δέ τότε δτι σέ ί'βλεπον 

πιασμένον καί παλαίοντα μετά τοϋ Άσταρώθ. Άνεκάθησα καί μία

^ φωνη μοι είπεν είς τό ούς : Σηκ ω 1 σπεϋσον είς βοήθειαν τοϋ διδα

σκάλου σου' διατρέχει κίνδυνον. Ήγέρθην έν σπουδή. Ά λ λ ’ έν πρώ- 

τοις ποϋ νά τρέξω ; Ποιος κίνδυνος νά σάς έπαπείλει ; Έ ν  τγι οικία 

η άλλοθι ; Η φωνή δέν είπε τίποτε περί αυτών. Άπεφάσισα ν’ άνα-  
μείνω τήν πρωίαν καί ίδοΰ εσπευσα τώρα;

—  Ευχαριστώ, φίλε μου, είπεν ό διδάσκαλος τής Μαγείας, τείνων 

αύτώ τήν χεϊρα· δ Ά σταρώ θ είνε φορτικός βωμολόχος καί είχον τήν  

νύκτα ταύτην όλίγην συρροήν αί'ματος είς τήν κεφαλήν. Τώρα έχω 
κάλλιστα. Ήσύχει λοιπόν καί επάνελθε είς τήν έργασίαν σου, . .

Ο Π ΙΚ Μ Α Ν Ν  Ε Ι Σ  ΙΤ Α Λ ΙΑ Ν  (<)

Η τοΟ τ%ομ.6 ρόζο\> γνώμ-rj περί τής ΛΙοογνωμ.οαύν̂ ς 

τοΟ ΙΙέκμ.-χ.νν.

Ό  διάσημος νοογνώμων (liseur de pensees) Pickmann έπε- 
σκέφθη έσχάτως άπάσας τάς πρώτιστας πόλεις τής ’Ιταλίας ιδίως δέ 
το Μιλάνον καί τήν 'Ρώμην, παρέχων τήν ευκαιρίαν τοϋ πειραματί-

(1 ) Έ κ  τοϋ «Jou rnal d’ Etudes Psychologiques τοΰ ’Ιουνίου 1 8 9 0 .

ζεσθαι δημοσί^ καί κατ’ Ιδίαν είς τούς ιατρούς, τούς σοφούς, τούς 

δημοσιογράφους κλπ.
Αξιομνημόνευτος σύν άλλαις είνε καί μία τοιαύτη συνεδρία γενο- 

μένη τγ  2 Απριλίου έ. ε. έν τοΐς γραφείοις τής έφημερίδος II Secolo 
έν Μιλάνψ, ένώπιον τής εύγενοϋς κοινωνίας, ητις άνεγνώρισε καί διε- 

κήρυξεν οτι «δέν ΰπήρχεν ουδέ σκιά άγυρτικοϋ τεχνάσματος» καί —  

προσθέτει ή έφημερίς II secolo —  οί πειραματισμοί έπέτυχον είς 

τοιοϋτον τρόπον ώστε έκίνησαν βαθέως τήν περιεργίαν καί τό ένδια- 

φέρον, προξενήσαντες μεγάλην τήν έντύπωσιν καί παρ’ αύτοΐς έ'τι 

τοΐς σκεπτικοΐς.»
Έ ν  τγί Tribuna τής 'Ρώμης τής 9 Απριλίου ό χρονογράφος F a-  

bricius προβάλλει αύτήν τήν έρώτησιν : Πώς νά έξηγήσωμεν έπι-  
στημονικώς έκεϊνο δπερ είνε απολύτως άποδεδειγμένον : δτι όηλ .  

δ Π ίκμανν άναγινώβκει τήν βκέψιν κα&' ά)ριβμέvug βνν&ήκας και, 
κατάτι χρονικόν διάστημα προβδιωριβμένον  ;

Ό  διάσημος δέ Λομβρόζος έσπούδασεν ·—  ύπό τόν τίτλον υπνω

τισμός —  τόν Πίκμανν, διακηρύξας αύτον έν τέλει ύποκείμενον εις 

«νευροπάθειαν καί υστερισμόν.»
Ό  Φαβρίκιος άναφέρεται είς τήν γνώμην αύτού τού σοφού, τού 

παρατηρήσαντος άλλως τε μίαν αναλογίαν μεταξύ τής καταστάσεως 

τού νευρικού έρεθισμού (δστις χαρακτηρίζει τάς περιόδους τής διαύ

γειας τού ύποκειμένου) καί μεταξύ τής προκαλουμένης υπνοβασίας.

Μαντεύει τάς σκέψεις κατά δύο τρόπους, λέγει 6 Φαβρίκιος.: ανευ 

ούδεμιας συγκοινωνίας μετά τού πειραματιζομένου, ή προσψαύων αυ

τόν κατά τό ίνίον. Αίδύο αύται μέθοδοι, προσθέτει, έχουσι την εξή- 

γησίν των. Ή  δευτέρα, ής χρήσιν πόιοϋσι πολλοί διάσημοι νοογνω- 

μονες, έν οίς καί ό Κούμπερλανδ, έξηγεΐται διά τοϋ λόγου ότι δέν 

είνε δυνατόν νά ϋπάρξη σκέψις άνευ κινήσεως καί δτι αί έλάχισται  

φυσικαί κινήσεις τού λάρυγγος καί τής σιαγόνος (ένθα δυνάμεθα ν ά-  
ναγνωρίσωμεν έ'ναρξίν τινα τοϋ λόγου) διακρίνονται παρά τού υπο

κειμένου, διατελοϋντος τότε είς ύπέρμετρον καί Ικρυθμον νευρικήν 

διέγερσιν. (*)

(1 )  Σ . Μ. Διά τή ς τοιαύτης διεγέρσεως πέρυσιν ενίμισε καί δ ιατρός κ. Σ . 
Ά ποστολίδης δτι 0ά ήδύνατο νά έξηγήση τά παρά τ ή  ύπηρετρί^ τοϋ κ. Πέρρου 
έκδηλωθέντα ΰπνωτιστικά φαινόμενα. Ή  «χώρα» δμως αντέκρουσεν ευστοχω - 

τατα καί πειστικώ τατα  τήν άβάσιμον ταύτην γνώμην.



Ά λ λ ’ δταν δέν ύπάρ^ει επαφή τότε τό φαινόμενον καταντά ετι 
μαλλον δυτεπίλυτόν.

Έ ν  τοΐς έγ'.εφαλικοΐς κυττάροις, λέγει ό δέ Λομβρόζος, ένθα άρ-  

χεται ή σκέψίς, πικρά- εται κατά συνέχειαν μία ψυχική κίνηβις 
ανάλογος πρός την έν ταϊς έπακρίοις ΐναις τών αισθητικών νεύρων 

παραγομένην. Αύται δ ’ αί κινήσεις διά τών όστών της κεφαλής 

μεταδίδονται πρός τά έξω διά τοϋ άέρος. δπως άπασαι αί άλλαι  

δονήσεις.'Ο Π ίκμανν αντιλαμβάνεται αυτών τών δονήσεων κατ’ έ-  
ζαίρεθιν τον κοινού τών ανθρώ πω ν, διότι ούτος τυγχάνει υβτερικός.

Ό  Φαβρίκιος ομολογεί οτι αί εξηγήσεις αύται είνε δι* αύτόν άνε-  

παρκεΐς καί παραπέμπει τόν αναγνώστην είς τούς κ. κ. Richet, 
Jan et, d ’ H ericourt, κλπ.

Ά λ λ ά  διατί ό Φαβρίκιος νά παοαπέμπη τόν άναγνώστην είς τούς 
άνωτέρω ; Διότι καί διά τόν Φαβρίκιον μία καί μόνη επιστήμη  

υπάρχει, ή επίσημος, ή άκαδημαϊκή· δ,τι δ ’ αύτη αποκλείει τοϋ κύ

κλου της, θεωρητέον ώ: πρόληψις. Λοιπόν ό Π κμανν είνε υστερικός" 
άλ λά  τί έστιν ύστερισμός ; Εΐνε λέγει τό λεξικόν τής ιατρικής ( N y s -  

te n ,  re v u  p a r  L i t t r e  e t  R o b in ) ,  νόβημα, «όπερ ΰποτί& εται εχον 
τήν έδραν  τον έν τϊ\ νβ τέρα .»

Κ α τ ’ ίδιαν καί οίκείαν συνεδρίαν, θά γελώσι βεβαίως καί αυτοί 

οί Κ. Κ. επίσημοι καί κλασικοί ’ιατροί έπί τώ τοιούτω όρισμώ.
’Ά ν  δέ b Λομβρόζος ■—- ώς καί οί άλλοι σοφοί —  άντί νά έμμένη 

έν τφ  προκαταληπτικφ αύτοϋ συστήματι, έλάμβανε τόν κόπον νά 

έ:ωτήση τόν ΙΙίκμανν (πράγμα είς ο, τή  άληθεία, ο κοινος άνθρωπος 

θά προσέτρε'/ι κατά πρώτον), ό υποκείμενος ούτος θά άπήντα καί 

αύτφ τά αύτά, άπερ καί είς άλλους πολλούς παρεστώτας είς τήν 
συνεδρίαν τής 2 Απριλίου, τήν παρά τής έφ. II s e c o le  άναφερομέ- 

νην. «'Υφίσταμαι οίονεί έντύπωσίν τινα δυνάμεώς τίνος ώθούσης με 

όπισθεν ΔΕΝ ΣΚ ΕΠ Τ Ο Μ Α Ι Τ Ο Τ Ε  ΠΛΕΟΝ ούδ’ ενθυμούμαι απο

λύτως τίποτε μετά τό τέλος τού πειραματισμού' ενεργώ ώς αύτό- 

ματον.
Μετά δέ τήν τοιαύτην σαφεστάτην δήλωσιν, χιλιάκις έπανα- 

λγιφθεΐσαν, τί γίνεται ή έπιΰτημονική  ύπόθεσις τής άντιλήψεως τής 

ιδέας διά τών κινήσεων τού λάρυγγος, τών σιαγόνων, τών άερικών 

δονήσεων ; . . .
Ό χ ι  δέ μόνον δέν είνε b Πίκμαν άναγνώβτης τών βκέψεων, δπως

  t

έσφαλμένως τόν χαρακτηρίζουσι, άλλά  καί αύτοϋ τού ίδιου ή σκέψις 

καί τό συνειδός εκμηδενίζονται καθ’ δλον τό διάστημα τής κρίσεως, 
δτε καθίσταται τό παθητικόν όργανον Ιτέρας βουλήσεως, δεσποζού- 

σης τής ιδίας αύτοϋ ϊουλήσεως.
Ά λ λ ’ ένφ ό Φαβρίκ'ος παραπέμπει τούς άναγνώστας του είς τάς  

θεωρίας τών γάλλων σοφών, ημείς —  αν μάς τό έπιτρεψη —  παρα-  

πέμπομεν αύτόν τόν ίδιον είς τό σύγγραμμα Alcuni saggi di B ie-  

dianira ipnotica (*) τών συμπατριωτών του σοφών Rossi Pagnoni 
καί τοϋ διδάκτορος Moroni, ε”νθα ούτοι διά τής αύστηροτέρας πει
ραματικής καί έπιστημονικωτάτης μεθόδου, άνασκευάζουσι τά  επι
χειρήματα τού συμπατριώτου τ :υ  δόκτορος Λομπρόζου, καί το δποΐον 

σύγγραμμα παρέχει τήν δέουσαν καί σαφή άπάντησιν είς την ήν 

έαυτφ έθετο έρώτησιν, καί ην δέν ήδυνήθη νά έπιλύση, ώς b ίδιος 

Φαβρίκιος τό άνεγνώρισε.

Commandant DUFILHOL.

ΟΙ 2 0 0  Ι Ε Ρ Ε Ι Σ

Άνέγνωμεν έν τη  « Άκροπόλει » ύπό τόν άνω τίτλον τά  εξής :

Κ ύριε Σ υντάκτα τής « ’ Ακροπόλεως  »

Δικαίως εκτιμάτε τήν σπουδαιότητα τού ευρήματος τών σαρκοφά
γων τών 2 0 0  ιερέων τού μεγάλου τής Θηβαιδος θεού Ά μμω νος—  Ρά.

Τωόντι οί επιφανείς Αιγύπτιοι έφρόντιζον νά έγχαράττωσι την 

ίδιαν αύτών ιστορίαν εντός τού τάφου.

Ιδού εν παράδειγμα.
Ό  άρχαιολόγος Μάρκος Δεβέζ γράφει, δτι κατά τήν είς Αίγυπτον 

τελευταίαν του περιοδείαν ( 1 8 8 3 )  έπέτυχε ν' άποκτήση σπουδαιο-  

τατον πάπυρον εύρεθέντα είς τήν χεΐρα τής μουμμίας τής Μουνα —  

Σεχερή, θυγατρός τού Φαραώ Π>μαΐ, έξιστορούσης τά τού βίου της

(1 )  E ssa is  de m ed iu m n iti hypnotique vol. p »r Me V ig n i, Iib ra ir ie  

des scien ces psychologiques, P a r is ,  rue de C h aban ais 1.



μέχρι τοϋ 14ου έτους της ηλικίας, οτε δούσα εξετάσεις εισήχθη είς 

τά άνώτερα Μυστήρια τοϋ ναού της θεάς Β Α Σ Τ  ( Εστίας).
Τό όλον τοϋ χειρογράφου τούτου θ’ άναγράψωμεν έν τω περιοδικώ 

ό «Νέος Πυθαγόρας»· ά λ λ ’ ήδη μεταφέρομεν ένταϋθα μικρόν τι άπό-  

σπασμα, περιεργείας χάριν, 'ίνα ίδωσιν οί αναγνώσται τον βαθμόν 

τής προόδου τών τότε μυουμένων.
Ή  δεκατριέτις Μουνα —  Σιχερή, διηγουμένη δτι δίδουσα έξετά-  

σεις έδέησε νά πραγματευθγι και περί τοϋ y ρχικοϋ αιθέρος ή τοϋ 

Παγκοσμίου ρευστού, δπερ φωτίζει τους κόσμους —  διότι οί ήλιοι είνε 
τούτου άπόρροια —  καί δπερ έν ττ) ίαιρικτ, είνε τό φάρμακον, ή π α γ 

κόσμιος πανάκεια, καταλήγει είς τό έξης συμπέρασμα :
« Παρά ταΐς κατωτέραις φυλαΐς, παρά τώ όχλω, απαιτείται προς 

θεραπείαν τών δεινών τού σώματος, έξ ων πάσχουσιν, ή χρήσις 

άπλών πραγμάτων, διάφορων χόρτων, ορυκτών, κλπ. Α λ λ  ολα αυτά  

τά φάρμακα δέον συνάμα νά συνοδεύωνται καί μετά χυδαίων γοη

τειών καί έπωδών άνευ τούτων, νομίζει δ όχλος δτι δεν περιθάλπε

ται σπουδαίως.
«Παρά ταΐς άνωτέραις όμως τάξεσιν, ώς το απεδειξα, μονη η 

έπίθεσις τών χειρών ένος Μάγου (^) αρκεί πληρέστατα νά θεραπευσγι 
πάσαν νόσον, διότι άπασαι αί νόσοι προέρχονται έκ μιας καί μόνης 

αίτιας : έκ τής γεννήσεως δηλ. τοϋ ζωυφίου, τού σπέρμάτος τούτου 
τών ύποδεεστέρων ρευστών, απάντων νοσωδών τυγχανόντων. Μόνη 

ή έκσφενδόνισις τοϋ παγκοσμίου ρευστοϋ, τού αίθέρος, άρκεΐ νά τά  

έκμηδενίσγι έν οίωδήτινι σώματι καν εύρεθώσι, καί, κατά συνέπειαν, 

νά θεραπεύσγι δλας τάς άσθενείας ».
Έ κ  τούτων φαίνεται, Κύριε Συντάκτα, δτι οί αρχαίοι έγίνωσκον 

τήν διά τοϋ μαγνητισμού θεραπείαν τών νόσων, καθώς και την θε

ραπείαν τών μικροβίων δι’ άλλης ή τής νεωτέρας μεθοδου.

’ Λ&ήνηβο 28 Ί α ν ο υ α ρ ίο ν  1891.

Ο . Λόμ.ινος

(1) 2 .  Μ. 'Η  Μαγεία έθεωρεϊτο το πάλαι ώς 0εία έπ ιστή μ η  καί τέχνη αδια

χώριστος τής θρησκείας, καίτοι άνεμίχθησαν είς αύτήν άσκήσεις καί μ η χ α ν ή 

ματα τής γοητείας.

Κύριε Σ ν ντάχτα  τ?/ς « ’Ακροπό2εως  »

Ανέγνων έν τω  σημερινώ φύλλω τά  έ ξ ή ς :

« Τί λ έτε , κύριε Δομινε, οι αύτα : Αν ό ύπνωτισμδς κατώρ— 

θωνε, γράφει κάποιος, δσα τοΰ αποδίδουν, δλος ό ήθικδς κόσμος 

θ ανετρέπετο, ο χαρακτηρ τώ ν ανθρωπων θ άπέβαινεν Ιρμαιον 

τών μερμεριστώ ν ο βλακωδέστερος τών ανθρώπων θά συνέγραφε 

το μεγαλοφυεστερον τώ ν ποιημάτω ν. Ο Τσάρος θά ύπέκυπτεν 

είς την υποβολήν κανένας μηδενιστοΰ καί θά έγίνετο μηδενι
στής αύτδς δ Γδιος ».

Λέγω  λοιπόν, έν δλίγοις καί κατά τήν άρχαίαν αναλογικήν 
μέθοδον τώ ν άρ^αίων σοφών τά  έξης:

Αί έξοχότητες τή ς  έποχής μας ήρνήθησαν κ α τ ’ άρχάς τήν  

αλήθειαν του φαινομένου τής τεσσαρακονθημέρου νηστείας τοΰ 

δόκτορος Τάννερ, του Σούτση, του Μ ερλά ττη , τοΰ Σ ά τ τ η , κλπ . 

τδ γεγονδς δμως έπηλήθευσε παρά τήν άρνησιν τώ ν έπ ιστη μ ό-  

νων. Α λ λ ’ άναγνωρίσασα έπί τέλους ή έπιστήμη τήν αλήθειαν 

τοΰ γεγονότος, μήπω ς ήδυνήθη νά έξηγήση τδν λόγον τοΰ φαι

νομένου, νά έπωφεληθγ) αύτοΰ ή νά φιλοσοφήσει έπ ’ αύτοΰ; "Ο χ ι! 

Ε σ χ ά τω ς μόνον ιατρός τις ένόμισεν δτι εδρε τδν λόγον άποδούς 

είς τα  πεπτικά δργανα τοΰ Σούτση τήν δύναμιν τοΰ έναποθη- 

κευειν πρδ τοΰ πειραματισμού λίπος κλπ . ώς τοιοΰτό τι συμ
βαίνει είς τάς άρκτους καί τινα ά λλα  ζώ α.

Ας μας είπη λοιπδν τώρα καί δ κάποιος διατί άφοΰ οί ν η -  

στευταί ουτοι κατωρθωσαν νά νηστεύουν έπί τεσσαράκοντα καί 
πλέον ήμέρας νά μή έπέλθη ανατροπή τις ώς πρδς τδ τρώγειν, 
τούλάχιστον είς τά ς ένδεεστέρας τάξεις τοΰ λ α ο ΰ ;

Οπως τό τε  ύλικδν σώμα καί ή διάνοια παρά τισι τώ ν αν

θρώπων κτώνται δυνάμεων τινών ή χαρισμάτω ν, οΰτω πως, 

κύριε Συντάκτα, καί τδ ψυχικδν σώ μα —  τοΰ Ά π . Παύλου καί 

τών αρχαίων σοφών —  κταται, κατά τινας συνθήκας, δυνάμεων



τινών, St ών διενεργοΰνται τά  άπερ υπονοείτε ύπνωτιστικά  

φαινόμενα. Α λ λ ’ έπειδή δεν είνε δυνατήν νά δώση τις άφ’ δ,τι 

δεν έχει, νά δώση δ,τι στερείται, διά τοΰτο καί ό ύπνωτίζων 

ούδέποτε θά κατωρθώση ώστε δ β ία κ ω δ  έστερος τών ανθρώ
πω ν νά συγγράψ η τό μεγαΛοφυέστερον τών ποιημάτω ν. 
Ά ν  έκέκτητο ό ύπνωτίζων τί) χάρισμα τής ποιήσεως θά πρού- 

τίμα βεβαίως νά χρησιμοποίηση αύτδ ύπέρ έαυτοΰ μάλλον.

Ά λ λ ’ έκ τος τούτου μήπω ς ε?νε δυνατήν πάλιν νά κατατρίβη  

«ο τδν καιρόν του δ ευφυέστερος τώ ν ποιητών, ?να ύποβάλη είς 

βλάκα τινά μεγαλοφυές τι ποίημα, ή ό άριστος τών μουσικοδι- 

δασκάλων νά παιανίση διά τίνος παρα/δρδου δργάνου ;

“Εκαστος τών ανθρώπων, κύριε Συντά κτα, έπροικίσθη διά τοΰ 

αυτεξουσίου καί τοΰ λογικοΟ δπως διαπλάττη τδν έαυτοΰ χα ρα

κτήρα καί ίνα μή καθίσταται έρμαιον παντός είδους μερμερι- 

στώ ν. Κ α ί Σείς οί δημοσιογράφοι καί οί δημαγω γοί πολιτευταί 

τί άλλο είσθε ή είδος μερμεριστών, πειρώμενοι διά τοΰ λδγου, 

διά τοΰ γράφειν νά ύπνω τίζητε  τδν λαο'ν, νά τδν ύποβάλλητε  

δηλ. είς τήν παραδοχήν τών καλών ή κακών γνωμών σ α ς ; Είς  

τί>ν ύπνωτιζόμενον έναπόκειται, είς τον λα  ον έναπδκειται νά 

ύπνωτισθη ή δχι, ν’ άποβή ή νά μή άποβή ίρμαιον τώ ν άλλω ν.

Όρθώς λέγει ό κάποιος δτι άν δ υπνωτισμός κατώρθωνεν 
όσα τοϋ αποδίδου ν , δ.Ιος δ ηθικός κόσμος θ' άνετρέπετο· 

δχι δμως κατά τήν έποψιν αύτοΰ ά λλά  κ α τ ’ ά λλη ν, δλως ά ν τί-  

θετον, ύψηλοτάτην.

“Οταν ό άνθρωπος κατανόηση «ν ’ άσκή ώς έργον» τδν κατά  

Ιΐυθαγο'ρα λδγον τοΰ μή όρκίζεσθαι, δταν δηλ. διαπλάση τδν 

χαρακτήρα ήθικδν, εύσταθή κ λπ ., τδτε ούτε οί κακοί σύμβουλοι 

θά δύνανται νά τ&ν παρασύρωσιν είς πράξεις μωράς ή επιβλα

βείς, ούτε έν τοΐς ένυπνίοις (άλλο είδος καί τοΰτο ύπνωτισμοΰ) 

θά ύπο'κειται είς τοιαύτας, ούτε τις τώ ν υπνωτιστών, όρατδς 

ή μ ή , θά δύναται νά τδν ύπαγάγη είς παρεκτροπήν τοΰ καθή
κοντος.

Α λ λ ά  μήπως έκτδς τών τοιούτων γνωστών ύποβο.ίών

(su g g estio n s) δεν ύφίστανται καί άνθυποθοΛαΧ ήθικώτεραι, 

£ραστικώτεραι, έκμηδενίζουσαι τας πρωτας , · · ·

Ά δ ή ν ν β ι  18 Ία ν ο ν κ ρ ίο ν  1891
θ .  ΐ ό μ ι ν ο ς

Π Ω Σ  ΟΙ Κ Α Β Β Α Α ΙΣ Τ Α Ι  Κ Α Ι  ΟΙ Τ Α Α Μ Ο Υ Δ ΙΣ Τ Α Ι  

Ε Ρ Μ Η Ν Ε Υ Ο Γ Σ Ι  Τ Η Ν  Π Α Λ Α ΙΑ Ν  Γ ΡΑ Φ Η Ν

ιΈ υ η β ε ς  ττάνυ το  ο ίεσ θ α ι Η  η μ έρ α α ς, 

η  χ α θ ό λ ο υ  χ ρ ό ν ω  χόσμ,ον γ ε γ ο ν έ ν α ι.»

(Φ ίλ ω ν )

α Ή  Έ η τ ά ς  (*).

« Ή  Ιπτάς εΐνε b μέγας βιβλικός αριθμός’ είνε ή κλείς τής δημιουρ

γίας τοϋ Μωϋσέως, τό σύμβολον άπάσης της θρησκείας.
« Ό  Μωϋσής άφήκε πέντε βιβλία, b δέ νόμος συγκεφαλαιοϋται εις

Λύο διαθήκας.
Ή  Βίβλος δέν εΐνε ιστορία, άλλά  συλλογή ποιημάτων, βιβλίον

αλληγοριών καί εικόνων.
« Ό  Ά δ ά μ  καί ή Ενα δέν εΐνε η άρχέγονοι τύποι της άνθρωπό- 

τητος. Ό  πειραστής οφις είνε ό δοκιμαστής χρόνος· τό δένδρον τής 

γνώσεως εινε ή δύναμις τού έξασκεϊν τό δικαίωμα διά τής εργασίας·

εξιλασμός είνε τό καθήκον.
« Ό  Κάϊν καί b 'Α β ελ  παριστώσι την σάρκα καί τό πνεύμα, την 

ισχύν καί την νοημοσύνην, την βίαν και την άρμονίαν.
«Οί γίγαντες είνε οί άρχαϊοι αρπαγές τής γης· κατακλυσμός δ 

ητο μία υπέρμετρος αναστάτωσις και ανατροπή.
« Ή  κιβωτός civs ή εν τινι οίκογενειοχ διατηρηθεϊσα παράδοσις· ή 

θρησκεία, κατ’ έκείνην την εποχήν, καθίσταται μυστήριον καί κυριό-

(1) Έχ τοϋ συγγράμματος τοϋ Έλιφας Λέβη «La Clef des G rands Mys- 

teres.»



της μιας φυλής. Ό  Χ ά μ  περιπίπτει είς άράν διότι άπεκάλυψεν αύτό  
το μυστήριον.

«Νεμρώδ καί Βαβέλ είνε δύο αρχέτυποι άλληγορίαι τοϋ δεσπο- 

τισμοϋ καί της μετά ταύτα όνειροποληθείσης παγκοσμίου έπικρατείας 
ήν άλληλοδιαδόχως άπεπειράθησαν οί Άσσύριοι, οί Μήδοι, οί Πέρ- 

σαι, ό ’Αλέξανδρος, ή 'Ρώμη, ό Ναπολέων, οί διάδοχοι τοϋ Μ. Πέ

τρου, ά λ λ ’ έπί ματαίω, λόγω της διασποράς τών συμφερόντων, εί- 

κονισθείσης διά της συγχύσεως τών γλωσσών.

Ή  παγκόσμιος έπικράτησις δέν είνε δυνατόν νά έπιτευχθή διά τής  

βίας, άλλά  διά τοϋ νοός καί τής άγάπης. Οΰτω λοιπόν πρός τόν 

Νεμρώδ, τόν άνθρωπον τοϋ άγριου δικαίου, ή βίβλος άντιτάσσει τόν 

’Αβραάμ, τόν άνθρωπον τοϋ καθήκοντος, τόν έξοριζόμενον, ΐνα ζ η -  

τήση τήν έλευθερίαν καί τόν άγώνα, έπί ξένης γής, ής δεσπόζει διά 

της διανοίας.
« Έ χ ε ι  σύζυγον στεϊραν, αΰτη εινε ή διάνοιά του' καί έτέραν δού— 

λην γόνιμον, αΰτη είνε ή ισχύς του. Ά λ λ ’ άφού ή ισχύς παρήγαγε  

τόν καρπόν της, τότε ή διάνοια έγένετο γόνιμος, το δέ τέκνον τής  
διανοίας έξοστρακίζει τό τέκνον της ισχύος. Ό  της διανοίας άνθρω

πος υποβάλλεται είς επιμόχθους δοκιμασίας· οφείλει νά έμπεδώση τάς 

κατακτήσεις του διά τής θυσίας. Ό  θεός λοιπόν θέλει ώστε 6 Α 
βραάμ νά θυσιάση τόν υιόν του' ή άμφιβολία δηλ. δέον νά δοκιμάση 

τό δόγμα, ό διανοητικός άνθρωπος δέον νά ή έτοιμος πρός πασαν 

θυσίαν ένώπιον τοϋ ύπερτάτου λόγου. Ό  Θεός παρεμβαίνει τότε : ό 

παγκόσμιος λόγος ύποχωρεϊ είς τούς αγώνας τής έργασίας, εμφανίζε

ται είς την έπιστήμην, καί τό ύλικόν μόνον μέρος τοϋ δόγματος θυ

σιάζεται. Τοϋτο παρίστησιν δ κριός, δ έν τοΐς θάμνοις διά τών κερά

των προσδεδεμένος.
, « Ή  ιστορία λοιπόν τοϋ Α β ρα ά μ  είνε σύμβολον, άρχαίφ τφ  τρόπω, 

περικλεΐον υψηλήν άποκάλυψιν τοϋ μοιραίου τής άνθρωπίνης ψυχής. 
Κ α τά γράμμα έκλαμβανομένη είνε βεβαίως διήγημα παράλογον καί 

άφόρητον. Μήτοι καί ό άγ. Αυγουστίνος δέν έξέλαβε κατά γράμμα  

τόν χρυσοϋν όνον τού Άπουληΐου ! Οί δείλαιοι (pauvres) μεγάλοι 
άνδρες !

« Ή  ιστορία τού ’Ισαάκ τυγχάνει έτερον συναξάριον.Ή Ρεβέκκα είνε 
δ τύπος της άσιανής γυναικός : εργατική, φιλόξενος, μεροληπτική έν 

ταΐς στοργαΐς αυτής, πανούργος έν τοΐς στρατηγήμασι. Ό  ’Ιακώβ καί

δ Ή σ α ύ  είνε πάλιν οί άναπαριστάμενοι δύο τύποι του Καιν και Α -  
βελ· ά λ λ ’ ένταϋθα δ “Αβελ έκδικεΐται : ή χ ε ι ρ α φ ε τ η θ ε ι σ α  διανοια 

θριαμβεύει διά τού δόλου. Ό λ ο ν  τό ίσραηλιτικόν πνεύμα ε γ κ ε ιτ α ,  

έν τώ χαρακτήρι τού ’Ιακώβ, τού ύπομονητικοϋ και εργατικού υπο-  

«κελιστοϋ, τοϋ είς τόν θυμόν τού Ή σ α ϋ  ύπενδίδοντος, τού γινομένου 

πλουσίου καί έξαγοράζοντος τήν συγχώρησιν του αδελφού.
Θέλοντες οί άρχαΐοι νά φιλοσοφώσι, διηγούντο. Μη επιλανθανω-

ίλεθκ τούτου [Α7)δε7*οτε. , , >
Η ίστορία ή τό συναξάριον τού Ίωσίιφ «εριίχ .ι ,  εν σπερματι το

πνεύμα τού Εύαγγελίου' δ Χριστός, δ παρά τοϋ λαού παραγνωρισθεις ,

« *  εκλαυσε πολλάκις έπαναγινώσκων τήν σκηνην εκείνην, καθ ην δ

διοικητης τ ή ς  Αίγύπτου ^ίπτεται είς τόν τράχηλον του Βενιαμίν

άναοωνών : «Είμαι δ Ιωσήφ '· » . ,
« Ό  ’Ισραήλ κ α θ ί σ τ α τ α ι  δ λαός τού Θεού δηλ. δ διατηρητης της

ιδέας καί δ θεματοφύλαξ τού λόγου. Ή  ιδέα αΰτη είνε ή δια της
έργασίας ανεξαρτησία τής άνθρωπότητος και της βασιλείας αλλα
τήν περικαλύπτουσι μετά φροντίδος ώς πολύτιμον σπ,ρμα.^ Σημειον
οδυνηρόν καί άνεξάλειπτον έντυποϋται τοΐς μύσταις- πασα εικων της

άληθείας απαγορεύεται, τά δέ τέκνα τού ’Ιακώβ έπαγρυπνουσι μετα

σπάθης άνά χεΐρας περί τήν σκηνήν. Ό  Χεμώρ και ο Συχεμ, απο-
πειραθέντες νά είσέλθωσι διά της βίας έν τή ίερ* οίκογενει*, κατα

στρέφονται μετά τού λαού των, συνεπεία προσποιητής μυήσεως. Προς
δεσποτείαν τών λαώ* δέον ήδη Ϊνα τό ιερόν περικυκλουται δια τρο-

μου καί θυσιών. ( <
« Ή  δουλεία τών τέκνων τοϋ^Ίακώβ προετοιμάζει την απε ευ ε 

ρωσιν: διότι έχουν μίαν ιδέαν, ή δέ ιδέα δέν καταδαμάζεταί' έχουν 

μίαν θρησκείαν, ή δέ θρησκεία δέν έκβιάζεται· τυγχανουσι τέλος οντες 
είς λαό' δ δέ άληθής λαός δέν ύποδουλούται. Ή  καταδρομή ανε

γείρει έκδικητας- ή ιδέα ένσαρκούται έν ένί άνθρώπω· δ Μωϋσης 
εγείρεται, δ Φαραώ πίπτει, ή δ ’ έκ φλογός καί νεφών προηγούμενη

στήλη τού άπελευθερωθέντος λαού προβαίνει μεγαλοπρεπώς εν ττ)
•

6ργ)(λω.)> -

Έ ν  τή σελ. 3 5 0  άναφέρει δ 'Ελιφας Λέβη τόν έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ ό ν  τρό

πον τών Ταλμουδιστών. Ιδού εν απόσπασμα :
« Ό  συγγραφεύς τού άλληγορικού βιβλίου τού Ίώ β παρίστησι την



χτηνωδη δύναμιν υπο το έμβλημα δυο θηρίων, τοϋ ένος χερσάίου καί 

τοϋ ετέρου θαλασσίου' άπεκάλεσε δ ’ αύτά Βεεμώθ καί Λευϊάθαν.

«Καββαλιστική δέ βεβαίως σκοπιμότητι ^ρήσιν ποιείται τοϋ αριθ

μού δυο ή της δυάδος, διότι η κτηνώδης δύναμις συνανταγωνίζεται 
αείποτε προς έαυτήν, κατά τούς μοιραίους η προνοιακούς νόμους της 

ισορροπίας- δπως S’ £’ν τή γενική γενέσει τών πραγμάτων ή αρμονία 

ττροάγετ&ι εκ ΤΥ)ς αναλογίας των αντιθεσεων, οίίτω καί εν ταϊς τ ιτα— 

νικαΐς ύπερβολαϊς της ισχύος, ή άρμονία διατηρείται η άποκαθί- 

σταται διά τοϋ ανταγωνισμού τών ισων. Ιδού τί ήθέλησε νά σημάνν) 

ό συγγραφευς τού βιβλίου τοϋ Ιώβ" ιδού δέ πως έναργέστερον εκφρά
ζονται οί Ταλμουδισταί περί της είκονικότητος ταύτης.

« Ο Ελωίμ έπέτρεψε κύριον δρατόν τί) θαλασσή, τή δέ ζηρ^,  
βασιλέα.»

Τοϋτο μάς ένθυμίζει τον μύθον τών βατράχων καί τού γερανού.

« Η θάλασσα εγεννησε τον Λευϊάθαν, η δέ γη άπέδωχεν έχ τών· 
άναταραχθέντων εγκάτων αύτής τών Βεεμώθ.

« Ό  Λευϊάθαν ήτο ό μέγας οφις τής θαλάσσης.

(( Ο ΒεεμωΘ ητο ο Χ ερονβ  μεθ’ υπερμεγέθων κεράτων.»
—  Έ κ  τούτου ο διάβολος ήμών.

« Α λ λά  μετ ου πολύ δ Λευϊάθαν ούτω πως ύπερεπλήρωσε τήν  
θάλασσαν, ώστε τά  ύδατα άγνοούντα πού νά καταφύγωσιν, έπεκα— 
λέσθησαν τόν Έ λω ίμ .

« Η  γή άφ ετέρου έδεινοπάθει σφόδρα, συντετριμμένη ύπό τούς 
πόδας τού Βεεμώθ καί άπεστερημένη, ένεκα αύτοϋ, πάσης χλόης.

« Ο Έ λ ω ίμ  εύσπλαγχνισθείς άφήρεσε τον Λευϊάθαν άπό τής θα
λάσσης καί τόν Βεεμώθ άπό τής ξηράς.

« K a t  ήλισεν αυτούς ίνα όιατηρηθώσι μέχρι τού συμποσίου τής 
τελευταίας ημέρας.

«Τότε οί εκλεκτοί θά φάγωσι τήν σάρκα τοϋ Λευϊάθαν καί τού 

Βεεμώθ, ήν θά εύρωσιν ήδίστην, διότι b Κύριο; διετήρησε καί προη- 
τοίμασεν αύτήν.»

* Πού ήδη ο Βολταίρ, ί'να γελάση δι’ αύτήν τήν άλλόκοτον 

ταρίχευσιν, δι αύτόν τον μάγειρον Θεόν, δι’ αύτήν τήν έκ τρομερών 

μομιών έστίασιν ! Συμφωνούμεν, κ α τ ’ άρχήν, μ«τ’ αύτοϋ, δτι αί ραβ- 

βινικαί άλληγορίαι κακώς ενίοτε ήχοϋσιν εις τήν γαλλικήν καλαι

σθησίαν και είς τό λεπτοφυές άνθος τής φιλολογικής λεπτότητος,

άτινα τότε δέν ήδύναντο ούτε νά γνωρίσωσι ούτε νά προιόωσι. Αλλά 
τί θά εΐπωσιν οί γελώντες, άν εν τ φ  μύθω τοϋ Λευϊάθαν και ΒεεμωΘ 

ύποδεικνύωσι καί άποδεικνυωσι την λυσιν τοΰ αινίγματος τού κακού ;

Τί θά άπήντων, άν τοΐς ελεγον π. χ .  : Ο διάβολος τού χριστιανι
σμού παρίστησι τάς τυφλάς ύπερβολάς τής κτηνώδους ισχύος, αλλ  

ή φύσις διατηρεί καί συνέχει την ισορροπίαν κάι αυτά τα  τερατώδη  

πράγματα έχουσι τον λόγον τού είναι, χρησιμευοντα κατά το μάλλον 

ή ήττον πρός διατήρησιν τής παγκοσμίου αρμονίας. Μη φοβήσθε 

λοιπόν τά  φαντάσματα, παν δ,τι τυγχάνει ύπερθεν τού άνθρώπου 

δέον νά Ύ> ώραΐον, ύπέρτερον αύτοϋ' κάτωθεν αύτού υπάρχει τό ζώον- + 
τό δέ ζώον, δβω ύπερμέγεθες καν τυγχάνη. δέον νά ή τό βοήθημα 

ή ή τροφή τού άνθρώπου ! Παιδία ψοφοδεή, μη φοβεισθε λοιπόν 

πλέον μήπως b διάβολος σάς καταβροχθήση ! Έ σ τ έ  άνδρες και τότε 

σεις θά φάγητε, θά καταστρεψητε τόν διάβολον, όιότι b διάβολος, 

δηλ. τό πνεύμα τού παραλογισμού καί τής άφροσύνης, δέν δύναται 

ν’ άνέλθη ύψηλότερα τού ζώου. ’Ιδού τί πρέπει νά έννοήσωμεν διά 

τής τελευταίας καββαλιστικής τού Λευϊάθαν και Βεεμώθ έστιάσεως.»

f E imun

Η  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η  Κ Α Ι Η  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Ύ π ό  τόν άνω τίτλον έγραψεν ό «Βολταίρ» τή 6 Ιουνίου 1 8 9 0  τό 

επόμενον άρθρον, ύπο πολλών άλλων εφημερίδων αναγραφέν.
Ή  άνακάλυψις τοϋ κ. Butschli Heidelberg— ής ή άντήχησις διε- 

τέλεσεν ύπέρμετρος πρό τινων μηνών —  έλησμονήθη σήμερον καθολοκλη- 

ρίαν. Ούδείς έν Γαλλία— ένθα ό ιατρός L. Lucas άνεκάλυψεν ώσαύ
τως τήν ζώσαν ύλην— έπανελαβεν αυτόν τόν περιπαθή πειραματισμόν 

τής δημιουργίας τής ξω%· Η πνευματολογία, ώς καί τότε έγράψα- 

μεν, έφαίνετο θανασίμως τρωθεϊσα Sta ροπάλου. Καί όμως ούδεν τοι- 

ουνον συνέβη* φαίνεται μαλιστα οτι αυτη υπερποτε ακμαζει σήμερον 

βιβλία τινά επιστημονικά γενναιως καί αντιδραστικώς επέδρασαν κατά 

τοϋ ύλισμοϋ.
Ό  κ. Ναβιλλ, μέλος τοΰ ’Ινστιτούτου μας, συνέγραψεν ήδη, ύπό



τόν τίτλον « Ή  Νεωτέρα Φυσική», βιβλίον, δι’ ού καταδεικνύει ότι οί 

μεγάλοι αρχαίοι μαθηματικοί ως και οί μεγάλοι φυσικοί ήσαν πνευμα- 

τολόγοι πεπεισμένοι διά του όρθοϋ λόγου, καί ότι παρεδέχοντο τό ανε

ξάρτητον της ύλης καί τοΰ πνεύματος, της ουσίας καί της δυνάμεως... 

χωρεΐ δε πολυ προσωτέρω έτι, πειρώμενος διά πολλών παραδειγμάτων 

νά δικαιολογηση ότι η εις το υπέρτατον Ον πίστις προήγαγε τάς ανα
καλύψεις τών σοφών Κεπλέρου, Νεύτωνος, Γ α λ ιλ α ίο υ .................................

Η σειρά ομως κυρίως των φυσικών επιστήμων επιβεβαιοι τήν ορμήν 

του πνεύματος πρός τό τοιάδε η τοιαδε σύστημα. Ο φυσιολόγος παρατηρεί 
μεταμορφώσεις, ανωμαλίας, τερατωδίας : παρατηρεί ότι οί μαθηματικοί 
καί άναπόδραστοι νόμοι δέν εφαρμόζονται έπί του παρ’ αύτοϋ μελετω- 

μένου κόσμου. Αί άταξίαι αύται τόν έκπλήττουσι' λέγει δέ καθ’ εαυ
τόν : ίσως ό κόσμος νά μή η κανονισμένος όπως τόν υποθέτουν. Ό  ια

τρός γινώσκει ότι, έν δυσίν ώρισμέναις καί όμοιαις περιστάσεσι, φάρμα- 

κόν τι δυνατόν νά έπενεργήση κατά τήν μέν, ίσως δ ’ ό /ι  κατά τήν 

δέ. Εκ τουτου η ιδέα τοΰ μοιραίου, τοΰ αδυσωπήτου πεπρωμένου, 

δεσπό,οντος πάντων διά τούς μέν, ή ιδέα τής ύπερβολικής άρνήσεως 

διά τούς δέ. Περίεργος δέ τυγχάνει ή χαρακτηριστική στατιστική τών 
νεωτέρων φυσιολόγων, τών πνευματολόγων καί τών ύλιστών. Φαίνεται 
μέν ότι δεσπόζουσιν οί τελευταίοι, ά λλ’ όμως δυνάμεθα ν ’ άναγράψω- 

μεν αύτάς τάς λέξεις τοΰ μεγάλου μας Παστέρ: Εύρηκα τόν Θεόν έν  
τώ ακρω τοϋ μικροβκοπίου  μ ου.»  Οί μεταπλαστικοί ( ; )  (tran sfor- 
m i s te s )  διά τών επιδεζιων καί γονίμων υποθέσεων των παρέσυραν τούς 

φυσικούς, καί έπειδη διδουσιν— αμελητί— τήν έξήγησιν άπάντων, προή-  

γαγον τόν υλισμόν. Ύπάρχουσιν όμως έτεροι έξοχοι αντιδραστικοί, οϊοι
ό Η. Lacaze, ό Duthiers, ό de Z uatrefages, ό Η. F a b re .............

’Εκτός τούτου ύφίσταται ήδη μεγάλη τις σχολή, ύπάρχουσι πλεϊ- 
στοι νέοι λόγιοι άφωσιωμένοι εις τήν σπουδήν τών ψυχολογικών φαινο
μένων καί τών άποκρύφων επιστημών. Έ χ ο μ εν  τήν «Ε ταιρίαν  τών 

ψυχολογικών ερευνών» μετά τών Ch. R ichet, Taine, Ribot, de 
Rochas, κλπ. έν Γαλλία, τών Κρούξ, Βάλφουρ, Stew art, κλπ. έν 

Αγγλίοί. Αύτη αναζητεί τό φυσικόν έν τφ ύπερφυσικώ, τήν ύλοποίη- 
βιν τών πνευμάτων  ! . . .

Αλλά δέν θεωροΰσι καί τούτοις ως διατεταραγμένους τόν νοϋν  ! 
Ί  οσάκις έγραψαν καί έπανέγραψαν ότι αί φάλαγγες τών πνευματιστών

ιδίως συνίστανται έκ πλάνων καί πλανωμένων, ώστε κατήντησαν νάτό  

πιστεύουν ! Όμολογώ είλικρινώς ότι τοιαΰται άπλοϊκαί αποφάνσεις 

ούδεμίαν αί'σθησιν προξενοΰσιν είς εμέ. Γεγονότα θέλω, πράγματα απαι

τώ νά μέ πείσωσι. ’Ενταύθα δέ άνεγείρεται τό βάνανβον  γεγονός: τών 

τριάκοντα πεντε εκατομμυρίων  πνευματιστών πάαης τάξεως  έν τώ 

κόσμω. Τοΰτο τρέλλα είνε; . . . .  άλλά τότε ή τρέλλα αΰτη θά ή 
λίαν κολλητική, όχι . . . συνήθης ! Αύτή όμως ή τρέλλα κέκτηται αύτό 

τό ίδιάζον, ότι δηλ. ο ί είλικρινώς βπονδάζοντες αυτήν, οπω ςτήν έκ-  
μηδενίβωβι, καταλήγουβιν εν τέλει νά τήν βυμμερίζωνται, ώς ό 

Κρούξ, κλπ. Γινώσκω καλώς ότι διαβεβαιοΰται έν τη ιατρική ότι πρό- 

σωπόν τι, διασκεπτόμενον κανονικώς έπί παντός άλλου πράγματος, δύ- 

ναται νά άνοηταίνη εις εν ώρισμένον πράγμα, τήν χίμαιράν του (ma- 
ro tte ). Ά λ λ '  ή αύτή χίμαιρα διά τοσαΰτα πρόσωπα ! Πρέπει νά 
όμολογήσωμεν ότι τοΰτο πλέον καθίσταται τούλάχιστον γελοΐον ! . . . »

'Έ τ ε ρ ο ν .

Μεταξύ τών περί ψυχολογίας γραφόντων συντακτών τοΰ «Φιγαρώ» 

κ. κ. Em . Goudeau, Μ. B a rre s , G. Guiches, E m .  G autier κλπ. 

συγκαταριθμεΐται ήδη καί ό Jules Case όστις έν κυρίω άρθρω τήν 16 
Σεπτεμβρίου 1890 έγραψε πρός τοΐς άλλοις περί Πνευματισμού, καί 

τά έξης :
« ’Εντός τεσσαρακονταετίας ένεστερνίσθησαν τόν Πνευματισμόν εΐκο- 

σιν εκατομμύρια διανοιών. Καθεκάστην διαγκωνίζομεν άνδρας νουνεχε- 

στάτους, φιλοσοφοΰντας έν τη πράξει, βιομηχάνους, διοικητάς, σο
φούς. Είναι πνευματισταί ! ΣυνομΛοΰσι μετά τών πνευμάτων διά τής 

μολυβδίδος άνά χεϊρας. Τό συμβεβηκός τοΰτο, έπιρρωνύμενον ύπό το-  

σούτου άριθμοΰ, προκαλεϊ τήν προσοχήν- τοσοΰτο πλήθος, έ'χον μίαν 
καί τήν αύτήν δοξασίαν, έ’να καί τόν αύτόν πόθον, προκαλεϊ έπιβάλλου- 

σαν έντύπωσιν. . . Έ ν  Παρισίοις, έν αύτοις τοΐς άπίστοις Παρισίοις, τη 

πατρίδι τοΰ Βολταίρ, τοΰ Gavroche, άριθμοΰνται εκατόν χιλιάδες 

οπαδών έκ τής πεφωτισμε'νης κλάσεως . . ,»



Σ Υ Ι Ϊ Μ Ι Α Χ Ι Α  Τ Η Σ  Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α Σ  ΚΑΙ Τ Η Σ  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ

Η Επιστήμη καί ή Θρησκεία τυγχάνουσιν οί δύο μοχλοί τ ή ;  αν

θρώπινης διανοιας : ή μέν άνακαλύπτει τοΰ; νόμους του ύλικοΰ κόσμου, 
» δ' έτέρα τούς νόμους τοϋ ήθικοΰ κόσμου. Ά λ λ ’ επειδή καί ου μεν  
καί α ί  δε έκ τής αύτής άρχής— ^τις εΐνε ό Θεος— προέρχονται, δέν 

εινε δυνατόν ν αντίκεινται, ν ’ άντιφάσκωσι' άν δέ τυχόν παρατηρεϊ- 

ται αρνησίς τις τής μέν πρός την δέ, τότε ή μία θά λανθάνεται τό δ ’ 

όρθόν θά εϋρηται έν τη έτέρα, διότι ό Θεό; δέν είναι δυνατόν νά θέλη 

τήν καταστροφήν τοϋ ι’δίου αύτοΰ ϊργου. Τό ασυμβίβαστον, δπερ νοί  

μίζουσιν δτι παρατηροΰσι μεταξύ αύτών τών τάξεων τών ιδεών, προ

έρχεται εκ τής ελαττωματικής παρατηρήσεως καί έκ τής ύπεράγαν 

εκατέρωθεν άποκλείσεως καί άποκλειστικότητος. Έ κ  τούτου ή σύγκρου- 
5‘ί, έξ ής έγεννήθησαν ή απιστία καί ό φανατισμό;.

Αλλ επέστη ή ώρα, καθ’ ην τά διδάγματα τοΰ I. Χριστοΰ δέον 

να συμπληρωθώσιν έρρωμενέστερον, καθ'ήν τό σκοπίμω; έπιρριφθέν έπι- 
καλυμμα έπί τινων μερών αύτοΰ τοΰ διδάγματος δέον νά άρθή, καθ’ ην 

ή έπιστήμη, μή τυγχάνουσα άποκλειστικώ; υλιστική, δέον νά λάβη ύ π ’ 
δψει καί τό ήθικόν στοιχειον, καθ’ ην ή Θρησκεία θά παύση παρα-  

γνωρίζουσα τούς  ̂ όργανικούς καί άμεταβλήτους νόμους τής ύλης- οΰτω 

δε πως αί δυο αύται δυνάμεις άλληλεπιστηριζόμεναι καί όιχονοοΰσαι θά 

συνυποστηρίζωνται. Ή  Θρησκεία τότε, μή διαψευδομένη ύπό τής επι
στήμης, θ ’ άποκτήστ) άδιάσειστον ίσχύν, διότι θά σύμφωνη πρός τά λο-

γικον καί δέν θ*  τ ΐ  άντιτείνωσι τήν άνανταγώνιστον λογικήν τών πραγ- 
(/.άτων.

Η Επιστήμη καί ή Θρησκεία δέν ήδυνήθησαν νά συνεννοηθώσι μέχρι 
τοΰδε, διότι, έκάστης αύτών έπεξηγούσης τά πράγματα κατά τήν 

ίδιαν αύτης αποκλειστικήν εποψιν, έπήρχετο άμοιβαία διαμάχη. Έ δ ε ι  

κάτι άλλο νά πλήρωση τό διαχωρίζον αύτάς κενόν, ε”δει' διάμεσόν Tt 
να τάς προσέγγιση- αύτό τό διάμεσον είνε ή γνώσις τών νόμων τών 

ιεπόντων τόν ηθικόν κόσμον, ώς και ή γνώσις τών σχέσεων αύτών 

πρός τόν ενσώματον κόσμον, νόμων επίσης αμεταβλήτων ώς οί διέπον- 
τε, τήν κίνησιν τών άστέρων καί τήν ύπαρξιν τών όντων. Τών σχέ

σεων αύτών βεβαιωθεισών διά τ ή ;  έμπειοίας, έγένετο φώ; νεον : ή πι_

> '

στις άπετάθη πρός τό λογικόν, τό λογικόν δέν εύρε τι τό παραλογον εν 

τή πίστει, και ουτω ο υλισμός ηττηθη.
Ά λ λ ’ ύπάρχουσιν, έν τούτοις, ώ; καί είς παν άλλο πράγμα, άνθρω

ποι ύστεροΰντες, μέχρι; ου παρασυρθώσιν ύπό τ ή ; γενική; κινήσεως, 
τής κατασυντριβούσης τούς άνθισταμένους. ’Ηθική τις άναμορφωσις 

τελείται ήδη καλλιεργοΰσα τά πνεύματα . . . Εύχερές νά προίδη τις 

τάς συνεπείας τής άναμορφώσεως ταύτης, ητις θά έπιφερη εις τας κοι- 

νωνικάς σχέσεις άναποφεύκτους μεταβολάς είς ας ούδείς θα δυνηθη ν 

άντιστή, διότι τυγχάνουσιν αύται έν ταϊς βουλαϊς του Ιψιστου, 
καθά άπορρέουσαι έκ τοΰ νόμου τής προόδου, ητις καί αύτη τυγχάνει 

νόμος τοΰ Θεοΰ.
(Allan K ardec —  ψευδώνυμον τοΰ έν Γαλλί^ ίδρυτοΰ 

τής διδασκαλίας τοΰ Πνευματισμού).

Μ ΙΑ  Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Α Ν Α Κ Α Α Υ Ψ ΙΣ

Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

«Μία τών σπουδαιότατων καί μυστηριωδεστάτων ανακαλύψεων 

τής έποχής μας τυγχάνει άναμφιβόλως ή μεταλλοθεραπεία, ητοι ή 
θεραπεία ένίων ασθενειών διά τής έπιθέσεως μετάλλου τινός έπι του 

σώματος τών ασθενών και διά τής άπορροφήσεως μάλιστα μορίων 

μεταλλικών.
Ή  άνακάλυψις αυτή οφείλεται είς τό έξόχως φιλοσοφικόν πνεύμα

τοΰ διδάκτορος B u i’CJ.
Παρατηρήσας ο δόκτωρ ούτος δτι γυνή τις μαγνητιζόμενη παρ 

αύτοΰ ήσθάνετο πόνο- είς την χεΐρα 0τε έκράτει η ίστρεφε τόν χ ά λ -  

κινον στροφέα (τό κομβίον) τοΰ κλείθρου θύρας τινός ήν ενδει ν άνοι 

γοκλείση, συνεπέρανεν δτι b χαλκός έπιδρ* έπί τοΰ οργανισμού

προσώπων τινών.
Μαγνητίσας τήν γυναίκα ό δόκτωρ Burq τήν ήρώτησε διατί δτε 

εστρεφε τόν στροφέα τής θύρας έκράτει αύτόν δια του κράσπεδου

τοΰ ενδύματος της.
—  Διότι ή έπαφη τοΰ χαλκού μέ προξενεί πόνον, άπεκρίθη αυτή,

τό δέ ύφασμα τοΰ φορέματος μέ προφυλάττει άπ αυτόν.



Και δμως, επανελαβεν ό διδάκτωρ, φέρεις εις τόν λαιμόν άρ-  
γυροϋν κόσμημα· αύτό δέν σε ενοχλεί.

Διαφέρει τό πράγμα, άνταπήντησεν ή μαγνητισθεϊσα· ό άργυ
ρος αντι νά με βλάπτν), απεναντίας μέ ώφελει εις την υγείαν.

Ο διδάκτωρ έμελέτησεν έμβριθώς αυτούς τούς λόγους καί έσκέφθη 
(/.ήτοι τά  μ έτα λλα  ένέχωσι θεραπευτικήν έπενέργειαν. Τόν συλλο

γισμόν του, δ η λ . την έπιβτημονικ^ν φιλοβοφίαν τον  έπεβεβαίωσαν 

πλεισθ' οσα μετά ταϋτα φαινόμενα καί οΰτω προέβη είς την άνακά-  

λυψιν και έδραίωσιν της μεταλλοθεραπευτικής μεθόδου, ην κ ατ’ έπο- 
πτείαν έμάντευσεν, ώς ό Κέπλερ τούς νόμους του πριν η έξελέγζ·/) 
την άλήθειαν αυτών.

Επι είκοσι καί πέντε ετη ήρνηθη ή επίσημος έπιστήμη τήν έπί 

τών άσθενειών έπενέργειαν τών μετάλλων μετά τίνος είρωνικοϋ σκε

πτικισμού. Επι τέλους τά έπιτευχθέντα αποτελέσματα είς τόσω 

μέγαν αριθμόν άνήλθον άφ ένός, διά τοιαύτης δ’ άποτελεσματικό-  

τητος κα! αποδεικτικής ισχύος περιεβλήθησαν άφ’ έτέρου, ώστε ή 

επίσημος έπιστήμη ήναγκάσθη ν’ άναγνωρίσν, τό λάθος της, παρα-  
δεχθεϊσα τήν ιατρικήν τών μετάλλων καί βραβεύσασα τόν δόκτωρα 
B u r q ,  οστις ήδυνήθη οΰτω τέλος πάντων ν’ άπολαύη έπί τινα έτη  
τήν ύπόληψιν καί τήν εΰκλειαν έπί τώ θριάμβω του.

’Επί τών νευρικών δέ πρό πάντων άσθενειών καί τοϋ διαβήτου  

επιτυγχάνει τις διά τής μεταλλοθεραπείας έκπληκτικά καί βέβο»α 
άπο τελέσματα.

Ο μαθητής του διδάκτωρ Μορικούρτ προήγαγε τήν μεταλλοθε
ραπείαν εις άνώτερον καί εύρύτερον έτι κύκλον. Διαβεβαιοΐ δτι δ 

χαλκός καταστρεφει τό μικρόβιον τής φ&ίβεως καί δτι τυγχάνει 
οΰτω προφυλακτικόν καί θεραπευτικόν αυτής τής τρομερές άσθενείας. 
ΓΙρίν τούτου δ B u r q  είχεν άποδείξει οτι αύτό τό μέταλλον είναι 

προφυλαχτικόν άπο τής χολέρας  καί οτι οί κατεργαζόμενοι τόν χ α λ 
κόν δέν ύπόκεινται είς αύτήν τήν κεραυνοβολον ασθένειαν.............

. . . . Και μή προς βάρος τών ύστερούντων έκ τής έπισήμου επι
στήμης, τής έπισήμως routiniere.

A c i i i l l e  P o i n c e l o t

(Έ κ  τής o R ilig io n  U niverselle» τοϋ Ίο υ λ . 1 8 9 0 ) .

ΤΟ Ε Λ ΙΞ Η Ρ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Ζ Ω Η Σ

( Υ Π Ο  f T u L E S  ^h E R M I N A )

Τρεις μήνες ήδη παρελθόν άφ ής, ΰποβαλων τήν  θεσιν μου, 

περιεβλήθην τέλος πάντω ν τον βαθμόν του διδάκτορος, όπερ η το  

τό φιλόδοξον μ έ λ η μ α  τή ς  νεότητάς μου. Μεθ όποιας χαράς είχον 

αναγγείλει τοΰτο είς τον καλόν μου πατέρα, μεθ οποίας συγκι— 

νήσεως είχον αποσφραγίσει την  επιστολήν του, τήν  περικλειου- 

σαν, συν τοΐς θερμοΤς αύτοΰ συγχαρητηρίοις, έπ ιταγήν έκ π εν τα -  

κοσίων φράγκων, δι’ ών Οά ήουνάμην νά έγ κ α τα σ τώ  είς Παρί-  

σίους !
’Ιατρός έν Παρισίοις ! και είκοσιεπτα έτώ ν ! Πρεπει τις να 

διέλθη αυτώ ν τώ ν δνειροπολημάτων, ινα κατανοήστ) την τοιαυ-  

την μου τότε  εύχαρίστησιν. Ε τ ιμ ω μ η ν  ύπό τώ ν  κ α θη γη τώ ν ,  

είχον ύποστή έζετάσεις είς ύπερμετρον βαθμόν έπιτυχεΐς, είχον 

αποκτήσει φίλους τινάς ειλικρινείς- το μ έλλον  αρα οέν επρεπε να 

μοι φαίνεται άκτινοβολον ;
Ναι μεν τ ά  έσοδά μου ήσαν π ρ ά γ μ α τι  έλάχιστα· έγίνωσκον  

δτι ό π ατήρ μου, γεωργός είς Σ ά ρ τη ν ,  είχεν ύποβληθή εις μ ε -  

γ ά λ η ν  θυσίαν διά τ ή ς  άποστολής τή ς  άνω μικράς χρηματικής  

ποσότητος καί ότι ύφειλον τοΰ λοιπού να έλπίζω  είς εμαυτον  

μόνον ά λ λ ’ είχον έμπιστοσύνην είς έμαυτόν, είς τή ν  αγάπ ην μου  

πρός τήν  έργασίαν, είς τήν ε π ισ τ ή μ η ν ,  ήτις  καθίσταται έπιει-  

κής προς τον ά γα π ώ ν τα  αΰτην ειλικρινώς.

Ά π εφ άσισ α  λοιπόν νά είσέλθω είς τό πρακτικόν σταδιον τ ή ς  

ιατρικής μέχρις ού διορισθώ κ α θη γ η τή ς  τοΰ Π ανεπιστήμιου, όπερ 

ήτο ό πόθος μου. Ή μ η ν  εύρωστος, ήμην σώφρων· έν συνόλω  

διετέλουν ύπό όρους έξαιρέτους, ήδη δέ άναγνωρίζω τοΰτο έτι  

μ ά λλ ο ν , πρόβας νυν έτι προσωτέρω τή ς  τότε προθέσεώς μου.

Θ ά  προεκάλουν μομφήν έπί διαθρύψει άν άνέγραφον τήν  σ κ λ η 

ραγωγίαν τ ώ ν  πρώ τω ν έτώ ν, άτινα ποθώ ίσως ένίοτε, αυτώ ν .ών  

έτώ ν τή ς  νεότητος, οτε ό άπλοΰς άρτος, μεθ ύδατος μόνον, φαί-



νεται τοσω γλυκύς. Τέλος πάντων έπέτυχον κατ' άρχάς κατοι

κίαν πρόσφορον, χάρις εις αυτούς τούς περιποιητικούς προμηθευ- 

τας ούς αποκαλοΰσι τινες, οξυχολως, πιστω τάς —  οϊτινες 

έφάνησαν, τή  άληθεία, οί ένοικιασταί τών κεφαλαίων (διότι είς 

τον μή έχοντα κεφάλαια είνε ανάγκη θανάσιμος νά τώ παρασχε- 

θώσι τοιαΟτα), χάρις είς αύτούς, λέγ ω , έπρομηθεύθην καθαρά 

αρκούντως έπιπλα, ένεδύθην άνέτως, καί, άν κατέφευγον εί; κά

ποιαν οικονομίαν έπί της τροφής, τοΰτο ούδείς το παρετήρει, κα- 

θοτι ειχον καλόν το έξωτερικδν καί ύγειά τήν φυσιογνωμίαν.

Δέν θέλω νά είπω δτι ειχον άφθονίαν πελατώ ν : ύπήκουον 

όμως θρησκευτικώς είς τάς έκουσίως μου ειδοποιήσεις, άς ειχον 

άναγράψει εν τε τή  συνειδήσει μου καί συνάμα έπί της χαλκής 

πλακδςτής άνηρτημένης άνωθεν τής αύλείου θύρας : «Διδάκτωρ 

—  ιατρός· έπισκέψεις άπό τάς 2 - 5 » . — Τό καλόν μέτρον, βλέπετε.

Ούδόλως διεταρασσόμην είς τάς έργασίας μου καί ήδυνάμην, 

άν ήθελον, νά παραβαίνω ένίοτε τήν έπί τής πλακός άναγεγραμ- 

μένην είδοποίησίν μου, ά λ λ ’ έσεβόμην τόν δοθέντα λόγον μου· 
έκτος τούτου —  γιά ίδ έτε! —  άν ήρχετο πελάτης τις κατά τήν  

άπουσίαν μου ! Έδυσκολευόμην μάλιστα  νά έξέλθω καί προ τών 

'·■» ακόμη, καί τότε οε παλιν, μετά τι ταχύ καί λιτόν γεΰμα, 

έσπευοον νά έπανέλΟω οίκοι, έκ φόβου πάντοτε μ ή π ω : άφινον νά 
μοΰ διαφυγή περίστασίς τις.

Περιττόν νά είπω δτι δλους τούς έν τή  οικία έπεσκεπτόμην ώς 
* φίλος.

Εσπέραν τινά τοΰ Σεπτεμβρίου ειχον άνάψει ένωρίτερα τδ 

φώς και είργαζόμην συντόνως, δνειροπολών τήν ήαέραν καθ’ ήν 

Οά ήδυνάμην ν’ άναπτύξω τάς ιδέας καί τάς θεωρίας μου άπό 

τοΰ ύψους τής καθέδρας, δτε αίφνης άπεσπάσθην τής ψυχικής 

γαλήνης μου υπο τοΰ σφοδροΰ ήχου τοΰ κώδωνο:.

Ανατιναχθείς έκ τής έδρας έσπευσα καί ήνοιξα τήν θύραν 

κρατών υψηλά τδν λαμπτήρα διά νά παρατηρήσω τδ πρόσωπον 
τοΰ έπισκέπτου.

Ή το  κυρία μελανείμων, ής τό εξωτερικόν δέν παρίστα χαρα-

κτήρα ρομαντικόν, ώς ήδυνατό τις νά ύποθέστρ· χαρακτηριστικά 

κοινά, ήλικία τεσσαράκοντα έτών, εύτραφία. Έ κ λ α ιε· έσπευσα 

νά τήν εισαγάγω εις τδ σπονδαστήριόν μον  καί μετά τίνος άδο- 

λεσχίας, νά τεθώ ολως ύπδ τάς διαταγάς της.
Ά λ λ ά  παρετήρησα άμέσως οτι τδ πτωχόν πλάσμα ήτο είς 

τοιαυτην κατάστασιν συγκινήσεως καί, έκτδς τούτου, μετά το -  

σαυτης σπουδής είχεν άναβή τά π α τώ μ α τα , ώστε τή  ήτο άδύ- 

νατον νά άρθρώση λέςιν.

Δέν ήμην άκόμη άρκετά άρχαΐος πρακτικός ώστε νά μή σ υ -  

νεπάθουν πρός τάς άνθρωπίνους άδυναμίας- ένόμισα καθήκον μου 

νά τή  προσφέρω έν ποτήριον ύδατος —  μετά ζαχάρεως, παρακαλώ  

—  τότε δέ αύτη έψιθύρισε :
—  Κύριε, σάς παρακαλώ, έλά τε, έλάτε γ λ ή γ ω ρ α . . . Τδ  

τέκνον μου . . .
Λυγμδς τής έκοψε τήν φωνήν. Ά λ λ ά  μήπως ήτο άνάγκη νά 

είπη περισσότερα ; Είχε τήν ανάγκην τοΰ υπουργήματος μου . . .  

καί δι’ εν παιδίον! .  .
Πάντοτε έλάτρευσα αύτά τά  μικρά παιδία- μία δέ τών ά λ -  

γεινοτέρων θλίψεών μου ήτο οσάκις παρά τινι λίκνω ήσθανόμην 

έμαυτδν άνίσχυρον, άμαθή ! Ώ ! ή μηνιγγϊτις ! όποιος έχθρός!...

—  Είς τάς διαταγάς σας, έφώνησα. Κατοικείτε μακράν ;

Ό χ ι ,  δχι ! Είς τήν γειτονικήν οικίαν . .  . Συγχωρήσατέ μοι

διότι ήλθον έδώ- ά λ λ ’ ίσα ίσα τόσω πλησίον ήτο . . .

Δέν μοΰ έπέρασεν άπδ τήν ιδέαν νά θεωρήσω ώς προσβολήν '  

αύτήν τήν . . .  άνωφελή αί'τησιν τής συγγνώμης· έβεβαίωσα έκ 

νέου δτι ήμην έτοιμος νά τήν άκολουθήσω καί έξήλθομεν.

Καθ’ όδόν τήν ήρώτησα περί τοΰ παιδίου. Έ κ  ποίας άσθενείας 

προσεβλήθη ; Πρό πόσου χρόνου ;

—  Αποθνήσκει, Κύριε! Είνε κόρη, ήτις πρό έξ μηνών ήτο 

τόσω δροσερά, τόση ύγειής, τόσψ ώραία ! . .

—  Ποίας ήλικ ία ς;

—  Δέκα έτώ ν. Είμαι χήρα . . .  ζώ μόνη μετά τής θυγατρός 

μου. Μέ κανένα δέν έχομεν σχέσεις είμή μετά τοΰ κ. Βενσάν . .  .



—  Κυρίου Βενσάν;

Η δυστυχής γυνή ένόμισεν οτι άνεκάλυψεν έν τφ  τόνω μου—  

αδίκως βέβαια— πρόθεσιν ύποψιαστικήν διότι προσέθηκε ζω η ρ ώ :: 

Ω  ! εις γέρων, Κύριε, έξηκοντα. . .  ίσως έβδομήκοντ*< 

~ τώ ν. . .  ά λλά  τόσω άγαθδς καί τόσω άγαπα τήν Παυλίναν 
μου ! . . .

Εφθάσαμεν εις τήν οικίαν. Άνέβημεν είς τδ δεύτερον πά τω μ α  

καί είσήλΟομεν. Ή  κατοικία ήτο καθαρά, καλώς δίηυθετημένη. 

Επεκράτει έν αύτή μεγάλη τάξις. Έ κ  τοΟ έστιατορίου, οπερ 

"Χρησίμευε συνάμα καί ώς είσοδος, είσήλΟομεν είς τον θάλαμον, 

καί έκεΐ παρετήρησα έκ πρώτης δψεως έξηπλωμένην έπί μικρας 

κλίνης, πλησίον τής κλίνης τής μητρός, έκείνην ήν είχεν άπο- 
καλέσε: Παυλίναν.

Περίεργον πραγμα' ή ασθένεια καί ό θάνατος θεωρούμενοι είς 

τδ νοσοκομειον κατά τήν περίοδον τής φοιτητικής σπουδής δέν 

μάς προςενοΰσι ούδέ τδ εκατοστόν τής έπενεργείας ήν συναισθα- 

νομεθα παρα το προσκεφάλαιον τών πρώτων μας άσθενών.

Ή  καρδία μου αίφνης συνεστάλη, ήσθάνθην δ’ έμαυτδν ώ χριά- 
σαντα.

Ή  δυστυχής κδρη ήτο λευκή· τόσω δέ λευκή, ώστε ένόμιζέ 

τις δτι δέν έχει ουδέ σταγόνα αίματος έν ταΐς φλεψίν: ύπό τά  

βλέφαρα, ό βολβδς τοΟ δφθαλμου έφαίνετο άμαυρός, ύπόφαιος, αί 
δέ χεϊρες έξετείνοντο ίσχναί καί μακραί έπί τώ ν έπιβλημάτω ν  

τής κλίνης, άτινα άνεδείκνυον έπιφανέστερα τήν ω χρότητα  
αυτών.

—  Ενα κηρίον ! έζήτησα αμέσως.

Καί προσέκλινον έπί τής κλίνης, έξετάζων μετά βαθείας προ

σοχής αύτδ τδ δυστυχές π λάσμα, είς ο ό θάνατος έπέθηκε τδν 

οάκτυλον, ώς σημεΐον άμετακλήτου προσκλήσεως. ’Αναιμία είς 
την τελευταίαν περίοδον.

Α λ λά  ποία οργανική άλλοίωσις νά παρήγαγεν αύτήν τήν  
κατάστασιν ;

Η μήτηρ, έρωτηθεϊσα, έπανέλαβε μετά πλειόνων λεπ τομ ε

ρειών, δτι ή θυγάτηρ της είχε κάλλίστα πρδ έξ μηνών, έχαιρε πλήρη  

ύγείαν, δλος δ’ ό κόσμος έθαύμαζε ν αύτδ τδ ζωηρόν καί ύγιές άνθος...

—  Καί νά είπη τις δτι συνέβη καμμία μεταβολή είς τδν τρό

πον τοΟ βίου μ α ς ;  Ούδέν τοιοΰτον. Τρία ετη  κατοικοΰμεν έόώ. 

Τ δ οίκημα διατελεϊ καλώς άερίζόμενον βλέπει πρδς τούς κήπους. 

Δέν στέλλω  τήν Παυλίναν είς τδ σχολεΐον ό γείτων κ. Βενσάν 

τή  δίδει μαθήματα· είνε δ ’ αύτδς πολύ φρόνιμος καί δέν τήν 

παραβιάζει είς τήν μελέτην.
Τ ή  άληθεία έφοβούμην σχεδδν νά έγγίσω αύτδ τδ εύθραστον 

πλάσμ α, ούτινος ή τόσφ αίφνήδιος έξάντλησις μ ’ έξέπληττε καί 

μοι έφαίνετο συνάμα άνεξήγητος. Έ ν  τούτοις δέν ήδυνάμην νά 

πείσω έμαυτδν δτι δέν ύπήρχε μέσον θεραπείας.

Βοηθούμενος ύπδ τής μητρός, έστηθοσκόπησα τήν νεάνιδα μετά  

πολλής προσοχής, καί έβεβαιώθην —  μετά μεγάλης έκπλήξεω ς—  

δτι ήτο άριστα διαπεπλασμένη* ή καρδία ήτο άνέπαφος· δέν διέ- 

κρινα ουδόλως τήν χαρακτηριστικήν πνοήν τής αναιμίας, ούδ’ 

είς τά  άγγεϊα του τραχήλου.

Οί πνεύμονες ήσαν άνέπαφοι καί καλώς άνεπτυγμένοι* ύπ 

αύτήν τήν φθισικήν ίσχνότητα, ή τοΟ σώματος ζωϊκή συνάρ- 

θρωσις ήτο έξαίρετος. Ούδέν σύμπτω μα λυμφατίσμοΰ.

‘Η μήτηρ δέν ήτο πτω χή· τδ εισόδημά της άνήρχετο είς δύο 

χιλιάδας φράγκων. Έ κ τδ ς τούτου, ό γέρων, περί ού μοι ώ μίλη - 

σεν, ό κ. Βενσάν ήτο οίκότροφος καί έπλήρωνε δαψιλώς.

Δυστυχώς, ή νεάνις δέν είχεν ύποστή ούδεμίαν τακτικήν θε

ραπείαν ή μήτηρ δυσπισ^ουσα άτόπως πρδς τούς ιατρούς, περιο- 

ρίζετο είς φάρμακα άνώδυνα, σιδηροϋχον ύδωρ —  καρφία έντδς 

φιάλης —  τί ξεύρω ;
Καί ήδη ήμην βιασμένος νά όμολογήσω είς έμαυτδν δτι δλαι 

μου αί προσπάθειαι, δπως ζωογονήσω αύτδν τδν είς. τοιοΟτον 

βαθμδν έξησθενημένον δργανισμόν, δέν ήθελον έπιφέρεί ούδέ τήν  

έπί τινας τούλάχιστον ήμέρας παράτασιν τής ζωής.

"Η μην καταβεβλημένος, ήττημένος, άναμένων μ ετ’ άποθαρ- 

ρύνσεως έμπνευσίν τινα, ητις δμως δέν μοι έπήρχετο.



Η μήτηρ μέ παρετήρει, σιω πηλή, μαντεύουσα βεβαίως τάς 

άλγεινάς ιδέας, $ς  έπρόδιδε το πρόσωπόν μου. Δέν έγνώριζον 

άκόμη ν’ αποκρύπτω τήν αδυναμίαν μρυ ύπό κοινής τίνος και 

πάρηγόρου φρασεολογίας. Δέν έχω αυτήν τήν αξίαν, ητις απαι

τείται δμως είς τόν ιατρόν διά νά έπενεργγ) και έπί τοΰ έγκεφάλου 

ώς έπενεργεϊ έπί τώ ν λοιπών οργάνων.

Κ α τ έκείνην τήν στιγμήν ήκούσαμεν βήματα έξωθεν.
—  Εινε ό κ. Βενσάν, είπεν ή μήτηρ.

Η Ούρα ήμιηνοίχθη ήσύχως* ά λ λ ά , κατά τήν αύτήν στιγ

μήν, είδον τό σώμα τής νεάνιδος ύπεγειρόμενον, τήν κεφαλήν 

στρεφομένην, τάς χεΐρας τεινούσας προς τό μέρος όπου παρήχΟη 

αύτός ό —  άνεπαίσθητος σχεδόν —  θόρυβος.

Ύπεστήριξα τό παιδίον· πρός μεγάλην μου δ’ έκπληξιν ήσθάν 

Οην ύπέρμετρόν τινα άγώνα είς αύτό τό αδύνατον σώ μα, ώς εί 

ήθελε νά έκφύγϊ) τώ ν βραχιόνων μου· ή Ούρα έπανεκλείσθη ή δέ 
νεανις έπανέπεσε νεκρά! . .

Έρρηξα τότε φωνήν έκπληκτον άμα καί άπέλπιδα. Αύτός ό 

θάνατος, ό τόσω ταχύς, άνευ αγωνίας —  αύτή ή αιφνίδια άπό- 

σβεσίς τής ζωικής φλογος —  μέ κατέπληττε* ήσθανόμην έν εί- 

οος δργής κατά τής άδεξίου άμαθείας μου. Διότι τή  άληθεία δέν 

ήδυνάμην νά έννοήσω τίποτε έξ δσων συνέβησαν πρό τών όφθαλ- 

μών μου· ένόμιζον δτι διετέλουν ύπό τήν έπίδρασιν έφιάλτου.

Ή  μήτηρ, άνακραυγάσασα ύπεραλγώς, έρρίφθη έπί του δυ

στήνου άπνου σώματος. ’Εγώ  δ’ άπεμακρύνθην τής κλίνης μ η 

χανικώς, ώσε'ι τεταραγμένος διά τό άνωφελές τής παρουσίας μου, 

ήνοιξα τήν θύραν και είσήλθον είς τό διεστώς δωμάτιον.

Τ ότε κατά πρώτον είδον τόν κ. Βενσάν.

Ενδεδυμένος μέ άνοικτά χρώματα, έφερεν έπενδύτην φαιόν, 

σχεδόν λευκόν. *Ητο μεσαίου άναστήματος, άρκούντως εύτραφής· 
ά λλ  εύθύς έξ αρχής έξεπλάγην έπ'ι τώ  δτι ή ήλικία του έφαί
νετο δυσδιάκριτος.

Ή  κόμη ήτο λευκή, βραχεία, βοστρυχίσμένη καί σ χη μ α τί-  

ζουσα τρείς άκρας έπι τοΟ μετώπου και τών κροτάφων. ’Α λλά

τό πρόσωπον τόσφ δροσερόν έφαίνετο, τόσω ροοοχρουν, οί οφθαλ

μοί τόσω ζωηρά διέλαμπον, ώ στε τή  άληθεία ήρώτων έμαυτόν 

άν είχον ένώπιόν μου γέροντα ή μ άλλον νεον, οστις, ένεκα προ— 

διαθέσεώς τίνος δερματικής —  ήττον σπανίας, ή  δπως γενικώς 

πιστεύεται —  εσχε τήν κόμην άχρουν άπό τή ς εφηβείας του.

Καί δμως ένεθυμούμην καλώς δτι ή  μήτηρ τής θανούσης μέ 

είχε παραστήσει τόν κ. Βενσάν ώς έβδομηκοντουτίδα.
“Ιστατο όρθιος παρά τό παράθυρον, λυπημένος· ά λ λ  δχΐ, ώς 

μοι έφάνη, καί τόσω πολύ λυπημένος, ως ένόμιζον δτι θα τόν 

έβλεπον.
Προσκλίνας εύγενώς μέ ήρώ τησε διά το ΰ β λ έμ μ α το ς :

—  ’Απέθανε, τώ  είπον.
("Ε π ετα ι συνέχεια)

ΤΙ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ Η Κ Ε Φ Α Λ Η  TOY ΚΑ.ΡΑΤΟΜΟΥΜΕΝΟΥ

Ύ π ό  τόν άνω τίτλον αναγράφει τό «Φιγαρώ» τών 9 Φεβρουάριου 

έ. ϊ. τόν επόμενον πειραματισμόν, ον ύποβάλλομεν είς την μελέτην  

τών περί τόν υπνωτισμόν ασχολούμενων.
«Είς πειραματισμός ε'λλειπεν ε”τι είς την δόξοςν τοϋ υπνωτισμού' 

δέν έσκέφθησαν μέχρι τοϋδε νά ϋποβαλωσιν (su gg estion er) εις τινα 

υποκείμενον την ιδέαν οτι έκαρατομήθη καί νά δηλώσϊ) τάς έν 

καιρφ της καρατομήσεως έντυπώσεις του. Διατί ή Σ χο λ ή  τοϋ Νανσύ 

νά μή δοκιμάστρ αυτόν τόν πειραματισμόν ; Εν τυύτοις έτερός τις 

προλαβών ύπέστη τον τοιοϋτον πειραματισμόν, ο διάσημος δηλ. Β έλ

γος ζωγράφος W ie r tz , ούτινος την μνήμην καί τά έργα διετήρησαν 

αί Βρυξέλλαι έν τω Μουσείο) W ie r tz .»
Μετά τό προοίμιον τοϋτο τοϋ αρθρογράφου τοϋ «Φιγαρω» M ichel 

D elises παραχωροϋμεν τόν λόγον είς έτερον άρθρογράφον τόν τής  

ήμετέρας «Έφημερίδος» τής 4 Φεβρ., ώς προς τά τής λεπτομερούς 

άφηγήσεως τοϋ έν λόγφ πειραματισμού.
« Ό  Βιέρτς ούτος δέν ητό τις μύστις τών καλουμένων απόκρυφων



επιστημών. Ούχί ματαία περιέργεια, ά λ λ '  αίσθημα συμπαθείας έξή- 

ψεν έν τ ή  καρδίοι του άσβεστον πόθον νά ύπεγείρνι τον πέπλον τοϋ 

άγνωστου, τόν μαγικόν, νά είσδύσϊΐ είς τά  άδυτα τών άδυτων τοϋ 

μυστηρίου, νά λάβη ιδέαν τινά περί τοϋ τί αισθάνεται ό καρατομού- 

μενος κατά την ύστάτην στιγμήν εκείνην.

’Αληθεύει δτι ή βάσανος της έκτελέσεως στιγμήν μόνον διαρκεϊ ; 

Τί αισθάνεται δ κατάδικος καθ’ ην ώραν καταπίπτει ή μάχαιρα της  

λαιμητόμου κατά τοϋ τράχηλου του ;

’Ερωτήσεις, ταράττουσαι τούς ύπνους καί κατέχουσαι τό πνεϋμα 

τοϋ ζωγράφου.

Ό Β ιέρ τς  συνεδέετο στενώς μετά τοϋ ίατροϋ τών φυλακών τών Βρυ

ξελλών, καί άλλου τινός ’Ασκληπιάδου, καταγινομένου άπό τριακον

ταετίας είς την μελέτην τού υπνωτισμού. Ό  τελευταίος ούτος συχνά 

πυκνά ύπνώτιζε τόν ζωγράφον, τόν δποϊον καί εύρισκε κ α τα λ λη λό -  
τατον δι’ ύπνωτικά πειράματα.

Τ ή  συγκαταθέσει τού ίατροϋ τών φυλακών, δ Βιέρτς κατώρθωσε 

νά κρυφθή μετά τοϋ ετέρου ιατρού, τού φίλου του, υποκάτω της λαι

μητόμου, άκριβώς πλησίον είς τό καλάθι, εντός τοϋ δποίου θά έ'πι- 

πτεν ή κεφαλή τού καταδίκου.
Διά νά έκτελέσγ) δσον τό δυνατόν άποτελεσματικώτερον τόν ρόλον 

του δ Βιέρτς ημέρας τινάς πρό της έκτελέσεως έκοιμήθη κ ατ’ έπανά- 

ληψιν τόν ύπνον τού υπνωτισμού διά της θελήσεως τοϋ άνω ρηθέντος 

’Ασκληπιάδου, δστις οΰτω ύπέβαλεν  είς τον ύπνωτισμένον νά συν
ταυτίσω τό έγώ του μετά τού έγώ άλλων ανθρώπων, νά είσδύσγ) 

έντός τών ψυχών των, νά άναγνώσγι μέσα είς τάς σκέψεις των, νά 
είσχωρησγ) είς τάς συνειδήσεις των, καί νά αίσθανθή τά  αισθήμα

τα των.

Ό  Βιέρτς συνεμορφώθη έξαιρέτως πρός τά άπαιτούμενα, καί έξε- 

τέλεσε τό μέρος του καθώς έπρεπε.
Κ ατά τήν ημέραν της έκτελέσεως, δέκα λεπτά πρό τής άφίξεως 

τού καταδίκου, δ Βιέρτς, δ ιατρός, καί δύο άλλοι μάρτυρες, έτοπο-  

θετήθησαν παρά τόν κάλαθον τής λαιμητόμου, είς τρόπον ώστε τό 

παριστάμενον κοινόν νά μή ύποπτεύιρ τήν παρουσίαν των. Ό  ιατρός 
άπεκοίμισε τόν ζωγράφον, έπειτα δέ μετεβίβάσεν έντός αύτοϋ τό 

έγώ τοϋ καταδίκου, έπιτάσσων είς τόν ζωγράφον νά άκολουθήσγι 

δλας τάς σκέψεις τού καρατομουμένου, νά δοκιμάσ·/) δλας τάς έντυ-

πώσεις του, καί νά έκφράσν) μεγαλοφώνως τούς στοχασμούς οί όποιοι 
θά τόν κατεΐχον καθ’ ήν στιγμήν ή μάχαιρα ήγγιζε τόν τράχηλόν  

του. Καί τελευταΐον έπέταξεν αύτφ δπως μετά τήν είς τόν κάλαθον 

πτώσιν τής κεφαλής, κάμ/) τών αδυνάτων τά άδύνατα διά νά εισ

χωρήσω μέσα είς τό κεφάλι έκεϊνο καί άναλυσγί τάς τελευταίας σκέ

ψεις του, καί συλλάβΐί) τάς τελευταίας εκλάμψεις τής σβεννυμένης 

λυχνίας.

Καί οΰτω έγένετο. Ό  Βιέρτς ύπήκουσεν ευπειθέστατα είς τον 

ύπνωτιστήν.

Οί τέσσαρες φίλοι καταλαμβάνουν τήν θέσιν των. Έ κ  τοϋ θορύβου 

τών ύπεράνω τών κεφαλών των βημάτων έννοούν δτι ε'ρχεται δ δ ή 

μιος άγων τόν κατάδικον. Ό  κατάδικος άναβαίνει έπί τού ικριώμα

τος" μικρόν άκόμη καί ή γυλλοτίνα έκπληροΐ τό ε’ργον της.

Ό  Βιέρτς, υπνωτισμένος ήδη, έκδηλοϊ βαθύτατον τρόμον καί 

ικετεύει νά τόν έξυπνίσουν- άπερίγραπτος άγωνία τον κυριευει- α λλά  

πλέον είνε άργά . . .  Ή  μάχαιρα πίπτει . . . .

—  Τί αισθάνεσαι; τί βλέπεις; έρωτ$ δ ιατρός.
Ό  Βιέρτς συνταράσσεται κατειλημμένος έκ φρικτών σπασμών, καί 

άποκρίνεται στενάζων :
—  ’Αστράφτει . . .  νά ! πέφτει τ ’ άστροπελέκι ! "Ω φρίκη ! συλ

λογίζεται . . . βλέπει !

—  Ποιός συλλογίζεται; ποιος βλέπει ;
—  Νά ! τό κεφάλι ! . . . φρικτά, φρικτά υποφέρει! Αισθάνεται, 

σκέπτεται . . . δέν καταλαβαίνει τί έτρεξε . . . ζητεί τό σώμά του . . . 

Τού φαίνεται πώς θά τό ξανανταμώσω τό κορμί του . . . Και δλο 

περιμένει τό τελευταίο κτύπημα . . . Κι’ δλο περιμένει τό θάνατο... .  

κι’ δ θάνατος δέν έρχεται !
Έ ν φ  δέ δ Βιέρτς έξέφερε τούς τρομερούς αυτούς λόγους, οί μάρ

τυρες τής έκτάκτου ταύτης σκηνής παρετήρησαν τήν κεφαλήν πί-  

πτουσαν έντός τού καλάθου. Καί ή κεφαλή μέ τά μαλλιά πρός τά  

κ άτω ,μ έ τόν λαιμόν αίμόφυρτον πρός τά  άνω, μέ άνοικτον τό στόμα 

καί σφιγμένα τά  δόντια, τούς έ'βλεπεν. Έ π ά λ λο ν το  άκόμη αί άρ τη -  
ρίαι έκεϊ δθεν είχε διέλθει ή μάχαιρα, καί αΐματος πΐδαξ άνέβλυζε 

κατακλύζων τρίχας, οφθαλμούς, πρόσωπον.
Καί δ Βιέρτς έξηκολούθει τό σπαρακτικόν του παράπονον :

—  Ά  ! ποιό είν’ αύτό τό χέρι πού μέ στραγγουλίζει; ένα χέρι



γιγάντειο, α λ ύ π η τ ο ! Ώ  ! τί βάρος είν’ αύτό που μέ συντρίβει ! Δέν 

βλέπω μπροστά μου παρά ένα σύννεφο κατακκόκινο . . . Καταραμένο 

χέρ ι! πώς θά κάμο) νά γλυτώσω άπο σένα ! Ά φ ησέ με, τέρας ! Τοΰ 

κάκου σέ δράχνω μέ τά  δυό μου χέρια . . . Ά λ λ ά  τί αισθάνομαι ; 

Μιά πληγή πλατειά, κατάβαθη . . . Τρέχει τό αίμά μου . . . Ε ί -  

ααι . . . ένα κομμένο κεφάλι !
Οΰτω ή κεφαλή τοϋ καταδίκου, ΰστερον άπο την μακράν ταύτην  

άγωνίαν, ή οποία θά της έφάνη δτι διήρκεσεν αιώνας, τότε μόλις 

εννόησε δτι ητο αποχωρισμένη τοϋ σώματος.
Ό  Βιέρτς περιέπεσεν έκ νέου είς νάρκην. Ό  ιατρός επανέλαβε τάς

ερωτήσεις του.
—  Τί βλέπεις ; Ποϋ είσαι ;
 Πετώ είς τό διάστημα, άπεκρίθη ό ζωγράφος. Α λ λ  είμαι πε-

θαμμένος ; δλα έτελείωσαν ; "Αν μέ κολλούσαν πάλι ’ς τό κορμί! 

άνθρωποι σπλαγχνισθητέ με, δόστε μου πάλι τό κορμί μου ! Δέν ήρ-  

θεν ή ώρα μου . . . Έ χ ω  νά ζήσω άκόμη· σκέπτομαι άκόμη· αισθά

νομαι άκόμη. Ό λ α  τά  ενθυμούμαι άκόμη. Νά οί δικασταί μου μέ 

τά κόκκινα κι’ όλόμακρα φορέματα ! Ακούω την καταδίκην μου ! 

Δυστυχισμένη γυναΐκά μου ! φτωχό μου παιδάκ:, μπεμπέκα μου ! 

"Οχι, δέν μ ’ αγαπάτε πλέον μ ’ άφίνετε. ' Α χ !  καί άν ήθέλετε πάλι  

νά μέ ταιριάσετε μέ τό σώμα μου, θά μ’ είχατε πάλι μαζη σας . . . 

Ά λ λ ά  δέν θέλετε . . . δμως έγώ σάς άγαπώ καί σάς πονώ, καυμενη 
μου φαμίλια ! Άφήστέ με νά σάς σφιχταγκαλιάσω άκόμη μιά φορα · 

Μπεμπέκα μου, βγάζεις ξαφνισμέναις φωνούλαις ! Δυστυχο, τα  χ ε -  
ρακια σου γέμισαν άπό τό αίμά μου ! Ώ ϊμένα ! πότε θά τελειώσουν 

τά  βάσανά μου ; Τελειώνουν ; Ό  κακούργος λοιπόν δέν είνε κατα

δικασμένος νά τιμωρηται παντοτεινά ;
Έ ν φ  ό Βιέρτς έπρόφερε τά τελευταία ταύτα λόγια, εφάνη εις τούς 

παρεστώτας δτι οί οφθαλμοί τοϋ καρατομηθέντος διηνοίγησαν με

γάλοι, έξακοντίζοντες βλέμματα άρρητου οδύνης καί διαθέρμου 

ικεσίας.
Καί & ζωγράφος εξακολουθούσε τά παράπονά του :
 Ό χ ι  ! όχι ! Τ ά  βάσανά μου δέν ήμπορεΐ νά διαρκέσουν αιώ

νια ! b Θεός είνε πολυεύσπλαγχνος ! δλα τά  πράγματα της γης είνε 
μηδενικά μπροστά του σβύνουν μπροστά του. ώανοίγω βαθεια βαθειά 

(να μικρό λαμπρό άστέρι, ’σάν διαμαντάκι . . . Ά  ! τί καλα που

είν εκεί επάνω ! Μιά ουράνια γλυκάδα χύνεται μέσα μου ! Τί καλόν 
ΰπνο ποϋ θά τόν πάρω ! Τί έ"κστασις !

Καί αύτοί ήσαν οί τελευταίοι λόγοι τοϋ ζωγράφου.

Άκόμη έκοιματο, ά λλά  δέν άπήντα πλέον είς τάς ερωτήσεις τού 
ιατρού.

Τότε δ ιατρός έπλησίασεν είς τήν κεφαλήν, καί τής ήγγισε τό μέ- 

,τωπον, τούς κροτάφους, τούς όδόντας. Τ ά  πάντα εύρε ψυχρά. Ή  
κεφαλή ήτο νεκρά.

Το μοναδικόν τοϋτο πείραμα, τού οποίου ήρως ύπήρξεν ό Βέλγος 

ζωγράφος, άντήχησεν είς τήν δημοσιότητα μετά πολλών παραλλα

γών. Ό  βιογράφος τοϋ Βιέρτς— διότι ό ζωγράφος δέν εΰρίσκεται άπό 
πολλοϋ έν τοΐς ζώσι— τό άφηγήθη κατά τούτον τόν τρόπον, καί 

κατ’ εκείνον τόν τρόπον τό έδημοσίευσεν ή ρωσσική έφημερίς «Ν ο -  
βόστι».

Έ γ ώ  έπήρα καί άπό τούς δύο τά  κυριώτερα καί σημαντικώτερα 

καί ε’πλεξα τήν άφήγησίν μου. Τ ά χα  θά εύρεθγ) κανείς άλλος, κανείς 

όιλεττάντες  τοιούτων σπανίων συ .κινήσεων διά νά έπαναλάβη τό 
απίστευτον πείραμα τού Βιέρτς ;

Τελειώνω, ύπομιμνήσκων είς τούς μ ετ ’ ενδιαφέροντος παρακολου-  
θούντας τοιούτου είδους έρεύνας καί αναλύσεις, δτι θαυμάσιον διή

γημα έπί άναλόγου θέματος συνέθηκεν b πέρυσιν άποθανών Γάλλος  

άριστοτέχνης τού λόγου, b κόμης Βιλλιέρ Δελέλ Ά δ α μ .  Μετάφρασις 

αύτού, άν δέν άπατώμαι, έδημοσιεύθη πρό τινων έτών είς τάς στή-  
λας τής «Έφημερίδος».

Καταλήγομεν τό άρθρον διά τού επιλόγου πάλιν τού «Φιγαρώ».

«Άπίθανον φαίνεται νά εύρεθτ) μιμητής τοϋ W ie rtz  μεταξύ τών 

περιδρομέων τών « d e rn ie re s» , ώς εύφυώς τούς άποκαλεΐ συνάδελ
φός τις. ΙΙολύ δυσχερέστερον βεβαίως είνε τό νά είσέλθη τις είς τό 

δέρμα τού καρατομουμένου ή νά θεάται ήσύχως τούς Κ. Ιίαρισίους 
τέμνοντας κομψώς τήν άσπαίρουσαν σάρκα». (Ί)

(>) Σ . Μ. Έγένοντο δμως παρ’ άλλων τινών πειραματιστών όμοιας φύιτεως 
πειραματισμοί κατά τινας ίρυσιχούς θανάτους, χαθώς χαί χατά τινας άλλους 
βίαιους τοιούτους, ώς χαί δια τεθνίώ τας χαρατετμημένους προ χρόνου πολλοϋ· 
tx  Se τών τοιούτων πειραματισμών υποδεικνύεται 6ποία χατάστασις αναμένει 
ενα εχαστον ήμώ ν είς τόν ύπερτύμβιον χόσμον, άναλόγως τ ·0  έν τώ  παρόντι 
χόσμω καλοΰ ή  χαχοΰ βίου μας.

✓ *



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  T O T  Ε Π Ο Μ Ε Ν Ο Τ  Β '  Φ Τ Λ Α Α Δ ΙΟ Τ

A t  Α π ό κ ρ υ φ ο ι  Α υ ν ά μ - ε ι ς .  —  Πραγματεία του Oswald  
W i r t h ,  Μ .·. ,  έξ ης καταφαίνεται ό (λέγας καί ύψηλός βαθμός *1ς δν 

προηχθησαν οί άληθεΐςΥκ των Μασώνων μϋσται ώς προς τάς Ά π ο -  

κρύφους έπιστημας.

Μ ελ έτη  επ ί τών ενυπνίων. —  Έ κ  της μελέτης ταύτης μαν- 

θάνομεν τί εΐνε τά όνειρα, ποιαν σημασίαν έχουσιν αυτά, τον λογον 

αυτών, διατί άλλα  μέν νά έπαληθεύωσι, αλλα  <ϊε οχι, τις ο λόγος 

της αμνημοσύνης αυτών κλπ.

Ή  Χ ,ε Ιρ  τίίς Μ ομ.μ.£ας. —  Το έν παπύρφ αύτο χειρόγραφον 

της Μουνα-Σεχερή (θυγατρος του Φαραώ Ιίαμαί) αναγράφει τά του 

βίου της έν τώ ναώ της θεας Β Α Σ Τ  μέχρι της ίεκατριετοϋς ηλι

κίας της, οτε δοϋσα εξετάσεις, ένώπιον τών ιερέων, έκρίθη άξια νά 
είσαχθΫι εις την μύησιν τών Μειζόνων Μυστηρίων. Έ κ  Si τών εξε

τάσεων τούτων παρατηρεί τις το πώς ηρχοντο της μυήσεως, τά  της 

προκαταρκτικής έν τοΐς ναοΐς έκπαιδεύσεως τών παιδων, τά της 

προόδου αυτών έν τοΐς γράμμασι κλπ.

Μ « .γ ε ί*  ϋ ο ιν ω ν ισ τ ικ ή  (Sociale). —  ’Απόσπασμα ενκ τίνος 

βοβιαλι,βτιχον άρθρου τοϋ Ju les L erm in a .

Καί άλλα περίεργα και σπουδαία άρθρα θά περιέχω το β' φυλλά-  

διον τοϋ «Νέου Πυθαγόρου» ώς θά ιδωσιν οί φίλοι συνίρομηταί καί 

άναγνώσται.


