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τ&ν χ α ί  έ ξ ή γ η σ ι ς  τ ο ΰ  φ α ιν ο μ έ ν ο υ .  (Συνέ/εια ).

ΤΑ ΜΪΣΤΗΡΙΑ
ΤΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ

β
(Συνέχεια' ιδε προηγούμενον βύλλον).

έαυτόν. Ή  μελέτη τοϋ βιβλίου τούτου, γεγραμμένου παρά τοϋ 

Έρμοϋ-Θώθ προς στοιχειώδη κατήχησιν τοϋ μύστου, έτύγχανε διά 

τον αιχμάλωτον στοιχεΐον παρηγορίας, Ισχύος, έλπίδος. Παρετήρει έν 
αυτψ, καίτοι κεκαλυμμένως πως,, την πιθανότητα τοϋ νά έπανορ- 

θωθή έκ της πτώσεως του. Μετά την παρέλευσιν τών έπτά σελή

νών τφ προσεφέροντο πάλιν τά  δύο ποτήρια' άν τήν φοράν ταύτην  

παρεδέχετο τήν δοκιμασίαν, έστω καί διά τρομώδους άποφασιστικό- 

τητος, ικανοποιείτο οπωσδήποτε ο μαγικός νόμος- ά λ λ ’ ό μύστης,
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άπελευθερούμενος, διέμενεν άπλοΰς ζηλωτής, μη δυνάμενος ν άνέλθη 

εις ύψηλότερον βαθμόν. Έ ν  περιπτώσει άρνήσεως, ή αιχμαλωσία διήρ- 

κει έπι τοΐς Ιδίοις όροις έπί έπτά άλλας σελήνας, και ουτω καθε,ής, 

μεχρις οΰ ή ύπακοη η δ θάνατος εθετε τέρμα είς αΰτην την λυ π η -  

ράν ΰπαρξιν.
"Οτε, απεναντίας, ή δοκιμασία τών δύο ποτηρίων έγίνετο θαρρα

λέος παραδεκτή καί έξετελειτο έν τή  κρύπτη ενώπιον όλου τοϋ συν

εδρίου (ώς συνέβη κατά την μυσταγωγίαν τοϋ Ιΐλατωνος^, ο Ιερο

φάντης έ’σπευδε νά γνωρίση είς τόν μυούμενον ότι ουδένα κινόυνον 

διέτρεχε, καθότι άμφότερα τά ποτήρια περιεΐχον άκρατον οίνον, είς 

δν μικρά δόσις σμύρνης εδιδεν έλαφράν τινα πικρότητα.
Μετά τήν τοσαύτην εντασιν τών φυσικών και ηθικών δυνάμεων ή 

άνάπαυσις άπέβαινεν άναπόφευκτος' άλλα  και ή άνάπαυσις αυτη  

ύπέκρυπτεν, έν άγνοί^ τοϋ μύστου, τελευταίαν τινά δοκιμασίαν ητις 

ήτο ή μόνη επικίνδυνος διά τήν ζωήν του. Οί Νεωκόροι τόν ώ δ ή -  

γουν εις έτέραν αίθουσαν πολυτελώς κεκοσμημένην ώς βασιλικ,ον τινα 

κοιτώνα. Ύ πηρέται έκδύουσιν αΰτον έκ τών βεβρεγμένων ίματιων, 

άνατρίβουσι τό σώμα δι’ αρωματικών έλοάων, τον ενδύουσι δι εσθή- 
τος λευκής καί τφ παραθέτουσι τράπεζαν εξ εκλεκτών εδεσμάτων 

καί εξαίσιου οίνου. Κ α θ ’ ολον τό γεϋμα, μουσική τις άόοατος, εναρ— 
μόνιος, προσελκύει ολίγον κ α τ ’ ολίγον την φαντασίαν του εις ημιενυ- 
πνιώδη τινά κατάστασιν, ποικιλλομένην δι’ ερωτικών οπτασιών. Αι 

πτυχαί παραπετάσματος τίνος πρασίνου, πεποικιλμενου διά κλάδων 
μυρτιάς (χρώμα καί φυτόν άφιερωμένα είς την Άφροδίτην), διαστελ- 

λόμεναι ήρέμα έν τώ βάθει τής αιθούσης, απ*>καλύπτουσι παστάδα  

τινά δπου διασταυροϋνται άντορχη'ττικώς, έν μέσω αιολοστιλπνου 

φωτισμοϋ, όμιλοι νεανίδων όρχουμένων καί συνδεδεμενων προς ά λ -  
λήλας διά στεφάνων έκ ρόδων. Αί νεάνιδες αυται ήσαν θυγατέρες τών 

Μάγων, άνατρεφόμεναι έν τφ ίερφ καί άφιερωμέναι εις την Ισιν 

μέχρι τής έποχής τής ύπανδρείας των.Αί σαγηνεύουσαι αυται εμφα
νίσεις έφερον προσωπίδα προσδεδεμένην επι τού μετώπου διά χρυσού 

κύκλου, ϊνα μή δύνηται δ μύστης κατόπιν νά τάς άναγνωριση, άν 
ύπερενίκα τήν δοκιμασίαν άλλά  δέν έφερον ώς σκέπην ή μόνον βρα- 

χύν χιτωνίσκον τρεμουσοκεντητον έκ χρυσών μελισσών, κεστον εκ. 

λεπτοφυούς μεταξολίνου υφάσματος καί άνθη.
Ή  μουσική έξηκολούθει παιανίζουσα μετά γοητευτικής αρμονίας.

αρώματα άγνωστα ευωδίαζον ήδυπαθώς' τό ελκυστικόν τής θέας 

τον προσείλκυε, βήμα πρός βήμα, πρός αΰτό τό μαγικόν τών σχημά

των, την αιώνιον Κίρκην, τήν δεσπόζουσάν τό ανθρώπινον λογικόν 
εις τά σκότη τού υλικού κόσμου.

Αμα τη  ύπερβάσει τού οΰδοϋ τής παστάδος, δύο τών φιλοπαιγ- 
μόνων τούτων χορευτριών τόν περιέπλεκον εντός τής έκ ρόδων άλύ- 

σεως τ ω ν  αί άλλαι έξηφανίζοντο ώσεί άγέλη τις περιστερών έκπλα-  

γεισών. Τά φώς, αίφνης έλαττωθέν, δέν παρήγεν ή άμυδρόν τι σκιό- 

φως, έν μέσω τοϋ όποιου αί δύο πειράστριαι έξακολουθοϋσι τόν περι

στροφικόν χορόν, άνακινούσαι, έκ περιτροπής, τήν άλυσιν, ώσεί τρο- 

καλούσαι τήν εκλογήν τοϋ μύστου. ’Εάν, δι’ έλαχίστου σημιίου 

άδυναμίας, ο ασύνετος έτόλμα νά βεβηλώση τήν αγνότητα τών μυ
στήριων, εις τών Νεωκόρων, όπισθεν του καί έν άγνοία. του είσδύσας, 

τον πατάσσει θανασίμως. Αν όμως ό μύστης διαμείνη άκίνητος καί 
επιφυλακτικός ή άν διέσπα τήν έκ ρόδων άλυσιν, τότε ό Νεωκόρος 

άπέπεμπε διά σημείου 'Τίνος τάς δύο νεάνιδας, οί δέ Μάγοι προήρ- 

χοντο έν πομπή καί συνέχαιρον τφ νέω άδελφφ έπί τφ ύπερανθρωπίνω 

θριάμβω, τφ προκαλέσαντι μέν ά λ λά  μή κλονίσαντι τήν άρετήν 
αύτοϋ.

Αξιε ζηλω τά, τφ λέγει δ Ιεροφάντης, ή Μαγεία συνίσταται έκ 
δύο στοιχείων, τής επιστημης και τής ισχύος. "Ανευ τής επιστήμης 

δεν ύπάρχει ισχύς πλήρης- άνευ ισχύος οίασδήτινος, ούδείς άνέρχεται 

είς τόν έλάχιστον βαθμόν τής επιστήμης.Τό νά γινώσκη τις νά πασχη  

"να καταστή άπαθής· τό γινώσκειν νά άποθάνη, ϊνα καταστή άθά-  
νατος- τό γινώσκειν έγκρατεύεσθαι, ϊνα άξιωθη τοϋ άπολαμβάνειν : 

ι<)θύ τά τρια πρώτα μυστήρια τής νέας ζωής είς ήν σ ’ έμυήσαμεν 

διά τής δοκιμασίας. Πας Μάγος κέκληται νά γίνη ό ίερεύς τής ’Α λ ή 
θειας, όηλ. ό έμπιστος τών μυστηρίων της καί δ κτήτωρ τών δυνά- 

μεών της. Όλίγοι όμως πραγματοποιοϋσι καθολβκληρίαν αύτόν τόν 

υψηλόν προορισμόν. Μάνθανε λοιπον άδιαλείπτως νά δεσπόζης τών 
αίσθήσεών σου, ϊνα διατηρήσης τήν ελευθερίαν τής ψυχής σου: τοΰτο 

είνε ο πρόλογος τών ιερών μας σπουδών. Ή  έμφυτος καί κ α τ ’ έπο- 

πτειαν κατανόησις τού Θεοΰ εσται ή κορωνίς, άν γινώσκης νά ής 

άκάματος εν τη εγκαρτερησει σου. Αί υψηλαί διάνοιαι άοικνούνται 
ρ-εταζύ ήμών μέχρι τής προφητείας  καί τής θεονργ ίας. Ή  πρώτη αύ
τών τών δυνάμεων ανεγείρει τό παρελθόν, διεισδύει είς τού; λόγους τοΰ



παρόντος καί αποκαλύπτει το μέλλον. Ή  δευτέρα δύναμις δημιουργεί 

εργα προσόμοια τοΐς τοϋ Θεού,διά τής έπ’ άπειρον προοδευτικής άνακα- 

λύψεως τών μυστηρίων της παγκοσμίου ζωής. Δύνασαι νά άνυψωθής είς 

τό άξιωμα τού προφήτου  και τοϋ Ό'εουρτ'οΰ, διά έπτά έτών εργασίας, 
σιωπηλής καί μονήρους καθώς καί διά βαθμολογικών έξετάσεων έφ ’ 
όλων τών κλάδων της γνώσεως, τών είς τόν άνθρωπον προσιτών. Έ ζ -  
ακολούθει τό στάδιον τού μύστου ώς τό ήρχισες καί είθε ή μεγάλη  

Ίσις  νά η σοι βοηθός!. . . .  Ά λ λ ά ,  εϊτε δεχθής νά ζήσης μεταξύ ήμών 

έν ήδεία καί ποοντοτεινή αδελφοσύνη, σπουδαζων αείποτε η εκπλη- 

ρών τά καθήκοντα άτινα θά σοι ανατεθώσιν, άν φανής άξιος, είτε 

προτίμησης να επανελθης εις την πατριό α σου '.να διδάξης εκεί εις 

τούς συμπολίτας σου τήν Ά λή& ειαν  καί τήν Αικαι-οβύνην, μέμνησο 
τού όρκου σου. Καί Ϊνα μηοέποτε έξαλειφθή τής μνήμης σου, έλθέ νά 

παρατηρήσης, πριν ή άνελ>.ης είς την γήν, την μετχςύ ήμών επιφυ- 

λασσομένην ποινήν τής επιορκίας».

  1)
Ό  Πλάτω ν, ώς ε'ίπομεν, ε”ζησε δεκατρία ε"τη μεταξύ τών Μάγων  

τής Μέμφιδος καί τής 'Ηλιουπόλεως. Πολλούς αιώνας πρό τοϋ Π λά-  
τωνο:, b Μωϋσής έξεπαιδεύθη ώσαύτωςπαρά τοΐς Μάγοις,παραλαβών  

έκ τών μυστικών των διδασκαλιών τάς θρησκευτικάς, πολιτικάς και 

κοινωνικές ιδέας, αϊτινες ήσαν ή βάσις τν,ς νομοθεσίας τών Εβραίων  

μετά τήν έξ Αίγύπτου εξοδόν των. Π ολλά τών νόμων καί τών ιερο

τελεστιών τών Μάγων μετεβιβάσθησαν είς τό Θεοκρατικόν πολίτευμα  

τού Μωϋσέως. Έ ν  τούτοις, απορίας άξιον πώζ. νά μήν ύπάρχη έν τφ  
μωσαϊκφ νόμω τό ύψη>όν δόγμα ττς  άθανασίας τής ψυχής καί τών 
μετά θανατον αμοιβών ή ποινών αυτής. Αυτο το δόγμα εδιδάσκετο 
παρά τών Μάγων σαφώς καί έλευθερως, ώς εν τών ίερωτερων δ ιδ α γ -  
αάτων τής ανθρώπινης ήθικής. Οί Αιγύπτιοι μεταδόντες τήν διδα
σκαλίαν, τάς έπιστήμας καί τάς τέχνας των είς τήν Ε λ λ ά δ α  καί 

τήν Άσίαν δέν έλησμόνησαν τήν κρίσιν τών ψυχών. Ό  μύθος τού Μί- 

νωος, τού Αιακού καί τού Ραδαμάνθυος, κριτών τών τεθνεώτων, 
είνε μαγικής πηγής' & Ταρτκρος καί τά Ήλύσια τών άρχαίων εθνών

(1 ) Σ . Μ. Παραλϊίπομεν σ . χ . τήν αναγραφήν τή ς  τρομερας τα ύτης σκηνής 

τοϋ μυσταγωγικού δράματος.

είνε επίσης, ύπο διάφορα ονόματα, άναλόγως τών γλωσσών, άνα-  

μνήσεις του Αιγυπτιακού 'Αμεν&ί, δηλ. τοϋ "Αδου ή τόπου κ ατω 
τέρου, έν ω διενηργεΐτο κατά τήν θεολογίαν τών Μυστηρίων, ή διά- 

βασις τών ψυχών όσαι έγκαταλείπουσι τήν γήν Ϊνα είσαχθώσιν είς  

νέαν ΰπαρξιν.

Ή  είσοδος τοϋ πραιτωρίου τοϋ Άμενθί είχεν ώς φύλακα θηρίον όνο- 

μαζόμενον "Ομ.ζ ή κύων τοϋ τυφώνος. Ή τ ο  τρίμορφον συγκείμινον έκ 

κροκοδείλου, ίπποποτάμου καί κυνός, έξ ού οί Έ λ λ η ν ε ς  έκαμαν τόν 

τρικέφαλον Κέρβερον.Ή ψυχή έξελθούσα τοϋ σώματος μετέβαινεν έκεΐ, 

δδηγουμενη ύπό δύο δαιμόνιων, ών τό εν εκαλείτο Άλή& εια, τό δ ’ 
ετερον Αικαιοβύνη. Είσήγετο δέ παρά τρίτου δαιμονίου τής Τμεΐ 
θυγατρός τού Ή λιο υ  (τής Περσεφόνης τών Ε λλ ή ν ω ν) ,  όστις προ- 

ήδρευε δικαστηρίου έκ τριάκοντα δύο δικαστών. Οί δικασταί ούτοι 

έφερον κεφαλάς διαφόρων ζώο>ν, ών έκαστος τύπος είκόνιζεν αρετήν 
τινα ή ελάττω μα, ών ήσαν οί έξετασταί. Έ ν  τφ μέσω αύτών έ'κειτο 
τρυτάνη έφ ής ετίθεντο αί καλαί καί κακαί πράξεις χωριστά είκονι- 

ζόμεναι παρά βαρών κατατεθειμένων παρά τού θείου Θώθ, τοϋ πρώ

του νομοθέτου τής Αίγύπτου. Ή  άγαθότης τοϋ ύπερτάτου Ό ν το ς ,  

είκονιζομένου διά τοϋ Ό βίριδος, έδέχετο τάς καθαράς ψυχάς έντός 

σφαίρας ευτυχίας. . . . άπέστελλε δέ τάς ενόχους ψυχάς νά έξαγνι-  
σθώσιν είς έτέραν σφαίραν έξιλασμοϋ.

Η ιδεα αύτη ή τόσω άπλγί, βα,θέως θρησκευτική, έκπεφρασμένη 

διά συμβόλων δανείων έκ τής δρατής φύσεως, ήλλοιώθη κατόπιν παρ’ 

άμαθών ύπομνηματιστών, άγνοούντων τήν κλείδα τής Μαγείας καί 

παρασχόντων ούτως αφορμήν νά πιστευθή ότι οί Αιγύπτιοι έλάτρευον 

τά ζώα. Ο μέγας Έρμ-^ς-Θώθ προεΐδε τήν τοιαύτην διαστροφήν, 

γράψας αύτούς τούς προφητικούς λόγους : « ΤΩ Αίγυπτος, έλεύσεται 
καιρός καθ’ όν, άντί τής άγνής θρησκείας καί τής λογικής λατρείας, 

έ;εις γελοίους μύθους, άπιστεύτους παρά τών μεταγενεστέρων δέν Οχ 
σοι άπομείνωσιν ή λέξεις γεγλυμμέναι έπί τού λίθου, μνημεία βωβά 
καί άνεζιχνίαστα τής αρχαίας σου εύσεβείας !»

Οί υίοί τών Μάγων ήρχοντο τών σπουδών άπό τοϋ 15°υ έτους 
τής ήλικίας, ή δέ πλήρης έκπαίδευσις διήρκει είκοσι καί εν έτη. Ή  
περίοδος αύτη περιελάμβανεν άπάσας τάς έπιστήμας. Ή  φυσική καί 
γεωγραφική ιστορία τών φυτών άπετέλει τάς πρώτας γνώσεις. Τ α ύ-  

τη συνεδέετο ή ιχνογραφία' Είτα  ήρχοντο τά  μαθηματικά, ή φυ



σική, ή χημεία, ή Ιατρική, ή χειρουργία, ή γλυπτική, ή αρχιτεκτο
νική, ή μουσική, ή μηχανική. Μετά τάς γνώσεις ταύτας εφαρμοζο- 
μένας καί είς τόν πρακτικόν βίον, ή διδασκαλία μετέβαινεν είς τήν 

γενικήν ιστορίαν τών λαών, τών γλωσσών καί τών ξένων νομοθεσιών. 

Άνήρχετο τέλος είς τάς θρησκευτικάς έπιστήμας, διαιρουμένας είς 
λαϊκήν αστρονομίαν καί είς ίεράν, ε''ς τήν ωροσκοπίαν, την συμβολι
κήν γραφήν, τήν φιλοσοφίαν της δικαιοσύνης καί της βουλήσεως, τάς 

ιεροτελεστίας τών ναών, τήν προφητείαν καί τήν θεουργίαν. —  " Ε 
καστον έτος έγίνοντο εξετάσεις. Οί υίοί τών Μάγων δέν ύπεβαλλοντο 
είς φυσικάς δοκιμασίας, διότι αυτή αΰτη ή έκπαίδευσι: συνίστα τήν 

μύησίν τ ω ν  δεδεμένοι πρός τό ίερατεϊον δικαιώματι οικογένειας, τρε
φόμενοι έκ τών παραδόσεών των και ζώντες έν τώ μέσφ τών ιερών 

πομπών, έμάνθανον τήν έννοιαν καί είσεδυον είς τό πνεΰμα αυτών 

άκόπως. Δέν ητο άνάγκη νά έπιβληθή είς αΰτούς το μυστικόν ώς 

τρομερόν δόγμα· ή διάκρισις παρ’ αΰτοΐς άρετή οικογενειακή, δ ιή ν  

ένεκαυχώντο έκ μικράς ήλικίας : ητο δ στέφανος τών γνώσεων αΰτών 
καί ο εγγυητής τοϋ σεβασμού τών λαών. Ή  τάξις τών Μάγων, καθό 
θεματοφύλαξ τών ύψηλοτέρων γνώσεων καί φροντίζουσα περί της 
άείποτε έπεκτάσεως αΰτών έχάραξε τό ονομά της εν τή ίστορίςε δι 

άνεξιτήλων χαρακτήρων. Είνε ή μόνη ανθρώπινη έταιρία ής τά εργα 

τών μνημείων της μάς άποκαλύπτουσιν άκόμη καί μάς άποδεικνύουσι 
τήν ΰπαρξιν τεχνών, προαχθεισών μέχρι της άνωτάτης τελειότητος 

έν τή άρχαιότητι, ένφ μήτε αί Ίνδιαι, μήτε ή Σινική, μήτε ή ’Ασ
συρία, μήτε ή Περσία ίέν έχουν νά προβάλλωσί τι πρός σύγκρισιν, 

ή δέ νεωτέρα έπιστήμη ούδέν άλλο ήδυνήθη νά κατορθώση μέχρι 

τοΰδε ή νά συλά τους τάφους της.
Ε ’ίδομεν οτι δσον άφορ$ τόν ξένον, άφοϋ ύπερενίκα τάς φυσικάς δο

κιμασίας τής ΰποψηφιότητος, έλάμβανεν άμέσως τόν τίτλον τού ξη- 
λωτοΰ. Ά ν  ήθελε νά άνυψωθή ύψηλότερα έν τή ιεραρχίες, ώφειλε νά 
ύποχρεωθή νά διαμείνη έπί δώδεκα έτη =ν τή  σχολή τών Μάγων, 

ύποβαλλόμενος είς αύστηράν δίαιταν καί είς μόνωσιν. Έ ν  δσψ προ- 

ώδευεν έν τή έπιστήμη ήξιοϋτο τού δευτέρου βαθμού μετά τοϋ τ ί
τλου τοϋ Θεωρόν, τού τρίτου βαθμού μετά τού τίτλου Π ρακτικόν, 
τοϋ τετάρτου βαθμού μετά τοϋ τίτλου Φιλοβόφον, τού πέμπτου κλπ. 

μέχρι τού ένάτου μετά τοϋ τίτλου Μ άγον Ρ οδοβτανρίτον . Ά λ λ ’ 

δ τελευταίος οΰτος βαθμός, άνταποκρινόμενος πρός πλήρη έκπαίδευσιν

Τ , „ , ,
οεν ητο προσιτος η εις πνεύματα πεπροικισμενα 5ι εκτάκτου μνήμης, 

διότι περιελάμβανε τάς ίερατικάς έπιστήμας, άς δ θρησκευτικός νό

μος απηγορευε ρητώς και απολύτως νά άνακοινοϋν εγγράφων ή νά 

λαμβάνωσιν έγγραφον σημείωσιν πρός έκμάθησιν αΰτών. Ό  τέλειος 

Μάγος ώφειλε νά ή ζώσα εγκυκλοπαίδεια, ής δλα τά  κεφάλαια, δλα 

τ ά  άρθρα, έφαίνοντο ώς έν μιοί σελίδι κατά τήν πρώτην πρόσκλησιν 

τού πνεύματός του. Η Αστρολογία, θύρα τών άποκρΰφων Κόσμων, 
τώ διήνοιγε, αύτή καί μόνη, χιλιάδας μυστηρίων, είς χ ώφειλε νά 

γινώσκη νά έφαρμόζη έν τώ άμα καί άνεπισφαλώς τήν μίαν τών 

έπτά κλειδών του παγκοσμίου συμβολισμού, τοϋ άποκαλυφθέντος 

παρά τοϋ Ερμού. Μόνοι οί Μάγοι τοϋ ένάτου βαθμού έδικαιοϋντο 
νά διοικούν το Κράτος καί τά τής δικαιοσύνης. "Οτε έξεθρονίσθησαν 
υπο τής στρατιωτικής φυλής, ή δεσποτεία tojv δέν άπο>λέσθη, διότι 

εκ τού βάθους τών ιερών, έ'νθα έπανεκρύφθη αΰτη, έδέσποζε πάντοτε 

όιχ  τής γοητείας τών ύπερφυσικών τεχνών, οί δέ βασιλείς τής ρομ

φαίας δέν έτόλμων οΰδεμίαν έπιχείρησιν πριν ή ήθελον συμβουλευθή 
τούς βασιλείς τής Μαγικής έπιστήμης. Ή  διανοητική ισχύς τούτων, 

απερίσπατος πλέον τών μεριμνών τής ενεργούς πολιτικής, έμεγεθύ- 

νετο άδιαλείπτως καθόσον καθίστατο απόκρυφος καί, έ'τι μάλλον 

περισυλλεγομένη εν τή γαληνιαία Οέqc τών καιρών, ήττον δέ ένδια- 

φερομένη είς τάς διαφευγούσας δοξομανίχς τοϋ βίου, έπέβαλλε μ α -  
κρόθεν τούς χρησμούς της είς τήν αλαζονείαν τών κυρίων τοϋ κόσμου.

Απαιτείται κοπκυόης καί ύπομονητικη περιεργία διά νά σπουδάση 

τις καρποφόρως αυτά τά παράδοξα έρείπια τής άνωτάτης ταύτης  
επιστήμης τής βαβίλικής τέχνης, ώς τήν άπεκάλουν καί κατά τόν 
Μεσαίωνα, καί ήτις, την  ̂σήμερον, δέν εινε ή άνάμνησις τις έξηυτε- 

λισμένη καί καταδεδικασμένη ύπό τής άγνοιας. Ποϋ είνε τά  κρυψί- 

νοα, τά σιωπηλά, τά μονηρη εκείνα πνεύματα, άτινα διατηροϋσιν 

άκόμη, άπάνευθεν, παράίοσίν τινα αύτής τής έπιστήμης ; . . . ύπάρ- 
χουσι βεβαίως εξ αυτών· « λ λ ά  τά βιβλία των, είτε χειρόγραφα, είτε 

έντυπα, τά πλεΐστα άτελή, είνε δυσανάγνωστα. Κατανοεί τις δτι ε*- 
γραψαν αχθόμενοι την διδασκαλίαν, ής τήν διακοίνωσιν οί άρχαϊοι 
Ι^οφοί δέν έπέτρεπον ή διά τού λόγου μόνον. Ά λ λ ω ς  τε αύτά τά  

άλλοκοτα εργα δεν άπηυθύνοντο είς τό κοινόν δ σκοπός αΰτών άφεώρα 
ε’.ς το άνακουφίζειν την μνήμην τού γηράσκοντος Διδασκάλου, ή τό 

προφυλάττειν εκ ψευδών βημάτων μαθητήν τινα άποπλανηθέντα μα



κράν τών κανόνων. Τά τοιαΰτα βιβλία, εκλάμψεις μέν φωτός διά 

την διδαγμένην ψυχήν οντα, λυκαυγές δέ διά τόν Ισχυρόν έρευνητήν 

καί νύξ βωβή καί άνευ ορίων διά τό πλήθος, είνε τά  τελευταία τών 
χρησμών. Α λλά  ποΰ οί ιερείς η αί σιβύλλαι,οιτινες έγινωσκον νά τοΐς 
δώσωσι φωνήν !. . .  Τί άπέγειναν οί παράδοξοι έκεΐνοι δογματικοί 

είς οΰς ή έπιστήμη τοΰ σταυρόν , τοΰ τριγώνου  καί τοΰ τετραγώνου, 
τριπλής κλειδος τών «ττά κινητών κύκλων  συγκειμένων έκάστου έξ 
2 2  γραμμάτων συνδεδεμένων προς 2 2  άριθμούς καί 7 8  σύμβολα,ήρ-  

κει "να προσαγάγωσιν ένώπιον τοΰ νεογεννήτου τούς αγγέλους της 
ζωής, της καλής η κακής τύχης καί τοΰ θανάτου /  . . . Αΰτη ή έπι

στήμη καί αύτη ή ισχύς, διπλοΰν στήριγμα τοΰ άποκρύφου ίεροϋ της  

Ίσιδος, κατέρρευσαν καθολοκληρίαν είς τούς κατακλυσμούς τοϋ άρ-  
χαίου κόσμου! . . .

Ε τα ιρ ία  τις κοσμοπολίτικη εγείρεται καί άπαντά : « Έ γ ώ  είμι ή 

κληρονόμος τών Μ άγω ν έγώ είμι ό ζών δεσμός, ό αθάνατος, ό άδια-  

λυτος, τών αρχαίων παραδόσεων της ’Ανατολής- έγώ είμι ή πηγή  

τών ένεστωσών καί μελλουσών προόδων της Άνθρωπότητος :’Ovou.a- 
ζομαι Έ λευ& εροτεχτονία .»

"Ας έξετάσωμεν λοιπόν τήν άρχήν καί την άξίαν αύτοΰ τοΰ ξε 

νοτρόπου τίτλου καί αύτής τ η ;  άλαζόνος άξιώσεως.

( Έ π ε τ α ι  συνέχεια περί Μασσωνίας)

( Έ κ  τής «'Ιστορίας τής Μαγείας» τοϋ P . C h ristia n .)

-------------— ι ο ι ο - -------

Τ Ο  Α Ο Ρ Α Τ Ο Ν  Τ Η Σ  Υ Α ϋ Σ
( υ π ό  τ ο ΰ  Α ό κ τ ω ρ ο ς  Φ .  Α έ - Κ ο υ , ο μ ι έ λ λ ) .

(Συνέχεια Γδε φυλλάδ. ΙΟον).

Η διάλυσις τών σωμάτων έντός τών ύγρών, τά ύγρά η αεριώδη 

μίγματα πολύ καλά καί ώραΐα είσί διαπιδύσεις ένδόμυχοι καί άό-  
ρατοι τών ύλικών σωμάτων. Βλέπει μέν τις τό αποτέλεσμα, άλλά  

δέν δύναται νά συλλάβη τό φαινόμενον έν τ η π ρ ά ξει .

Θέλει τις καί άλλας αοράτους διεισδύσεις ουσιών ;

Ό  ηλεκτρισμός ύπό τάς διαφόρους μορφάς του παρέχει ήμϊν τό 
μέσον τής άποδείξεως. Ιίαράσχωμεν παραδείγματα. Διά τών σωμά
των, τών κγωγών αύτής τής ρευστής δυνάμεως, τής άοράτου καί έν 

τη ούσί<£ της άγνώστου, δυνάμεθα νά είσαγάγωμεν. νά διαπεράσω- 

μεν, νά έπενέγκοψεν τήν διαπίδυσή οίουδήτινος σώματος καν θελή— 

ση τις. Τ ά  ηλεκτρικά ρεύματα συνεχή τε καί διαλείποντ« άποσυντι- 
θεΐσι τήν ΰ λ η ν  έκεΐνα μέν έπανορθοΰσι τά  στοιχεία τής ΰλης —  ή 

γαλβανοπλαστία άγει έν λεπτοϊς μορίοις (έπιβλαβίσι κατά τήν ώρι- 

σμένην στιγμήν τοΰ καθιζήματος) τόν χαλκόν, τόν χρυσόν, τόν άρ

γυρον έφ’ ών άν πραγμάτων θελήση τις, ταΰτα δέ διά τών διακε

κομμένων ρευμάτων μεταφέρουσι τάς ουσίας οπως είσί καί εύρίσκονται, 
Αί χημικαί αντιδράσεις, αί έκ τών μεταβολών τοΰ χρώματος παρα-  
γόμεναι, άποδεικνύουσιν άνεξαιρέτως καί έπιστημονικώς τήν αόρατον  
πορείαν  καί τήν έπίσης άόρατον διαπίδυσιν τών σωμάτων.

Όρίσωμεν τά  πράγματα άκριβέστερον. Ό  θειίκός σίδηρος, έν δια
λύσει έντός τοΰ ΰδατος, είνε άόρατος. Τό πρωσσικόν κάλι έχει χροιάν 
έλαφρώς κιτρίνην. "Αν θέσωμεν τό έν έναντι τοΰ έτέρου, παράγεται  

ώραϊος κυανοϋς χρωματισμός. "Αν π. χ .  θέσωμεν πρωσσικόν κάλι έν

τός δέρματος ορνιθος πολλάκις άναδεδιπλωμένου καί έφαρμόσωμεν 

έξωτερικώς δύο ηλεκτρικούς αγωγούς (ήλεκτρόδους) έμβεβαμμένους 

έντος τής έτέρας ούσίας, θά παρατηρήσωμεν είς τό εσωτερικόν  μέρος 

τοΰ δέρματος τόν διά τής παρεμβάσεως τοΰ ρεύματος λαμπρόν κυα-  

νοΰν χρωματισμόν. Τοΰτο άποδεικνύει άναμφισβητήτως τήν διαπί-  
δυσιν.

Αύτός ό παρ’ έμοΰ καθορισθείς πειραματισμός έχρησίμ;υσέ μοι ώς 
βάσις είς τό ιατρικόν καί θεραπευτικόν σύστημά μου (Γ electrolyse  
medicamenteuse), δ ι ’ ού έπιτελεΐται ή μεταβίβασις ά π ’εύθείας καί 

άμέσως διά τοΰ ηλεκτρισμού, άνευ άπορροφήσεως διά τοΰ στόματος  
ούδέ δι’ ένέσεως, διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών, άναλόγως τών 

ασθενειών ή τών ασθενών.

*

¥ *

Δυνάμεθα έ'τι ν’ άποδείξωμεν έπίσης σκφώς τήν διαπίδυσιν τής  
ϋλης καί τήν άόρατον αύτής πορείαν.— Εμμένω  είς αύτάς τάς λέξεις 

καί τάς έπαναλοιμβάνω, διότι αύται είνε αί δύο μεγάλαι αντιρρήσεις 
τοΰ ύλισμοΰ κατά τοΰ πνευματισμού.— Ό  πειραματισμός συνίσταται



εις τό νά λάβωμεν ύκλινόν τι δοχεΐον πλήρες ύδατος, νά θέσωμεν δέ 

είς μίαν άκραν αύτοϋ σφαιρίδιόν Tt υδραργύρου και τον θετικόν άγω- 

γον ηλεκτρικού τίνος ρεύματος· είτα νά θέσωμεν είς τό αντίθετον έκ 

διαμέτρου μέρο; (δσο) μακράν καν θέληση τις), τόν αρνητικόν αγωγόν. 

Ούτος, εννοείται, ούδέν ίχνος ύδραργύρου περιέχει. Διοχετεύομεν τό 

ηλεκτρικόν ρεύμα' ϊνα δέ ή έξακρίβωσις τοϋ πειραματισμού καταστή  
οριστικωτερα, κλίνομεν τό άγγεΐον εί; τρόπον ώστε ό ύδράργυρο; νά 

παρεμποδίζηται είς την πορείαν του διά της ένεργείας της βαρύτη- 

τος και νά τείνη νά έπαναπίπτγι είς τό μέρος δθεν απέρχεται. Λ οι-  

πον, καίτοι καλώς έπιτηροϋμεν τό φαινόμενον, δέν δυνάμεθα διά της. 

οράσεως νά έπιβεβαιώσωμεν την παραγωγήν του’ ό υδράργυρος διο
χετεύεται· διεχωρίσθη άρα είς άπειροστά μέρη,διήλθε τοϋ ΰδατος καί 
άφίχθη εί; τόν αρνητικόν πόλον, δν έπανεκάλυψε.

Έπιβεβαιούμεθα περί αύτής τής πορεία;, αύτής τής μεταβάσεως  
καί εκ τού σχηματισμού καθιζήματός τίνος γαλακτοχρόου,καλουμέ-  

νου caillebote, χαρακτηριστικού τοϋ χλωριούχου ύδραργύρου διά τής  

άντιθέσεω; τού αρνητικού άγωγοϋ απέναντι καλιού τινός οίουδήποτε, 
ίιαλελυμένου καί άωρους.

Αυτά τά ενΛιαφεροντα άποτελέσματα παρήγαγον έσχάτως μεγάλην  

εντύπωσιν παρά τοΐς σοφοί; σο>ματείοις. Ή  Άκαδήμεια δθεν τών Ε π ι 

στημών, μετά τινα διακοίνωσιν τών 2 4  9βρίου 1 8 9 0  καί 19 Ίανουα-  
ptou 1 8 9 1 ,  ύιωρισε, προς μελέτην αύτών, επιτροπήν συνισταμένην έκ 

τών κ. κ. Βερθελώ, τού δόκτωρος Σαρκώ καί τού βαρώνου Λαρρευ.

*
* *

Μήπως λοιπόν ύπάρχη σχέσις τις στενή μεταξύ τού ηλεκτρισμού 
καί τού περιστοιχίζοντό; μας φαινομένου; Μ ήτοι οί φυσικοί δέν άνή-  
γαγ?ν δλας τάς δυνάμει; τής φύσεως είς μίαν καί μόνην : τήν κίνη- 

σιν ; . . . Γινωσκομεν δτι αυτη καθίσταται έν ταΐς άνθρωπίναις / ε ρ -  

σι, καί κατά βούλησιν: φώς, θερμότης , ηλεκτρισμός, ηχος, καί 
τάνάπαλιν. Αί δονήσεις αύτών τών δυνάμεων διαφέρουσι κατά τήν 

τα χ ύ τ η τα  εν ταϊς έκδηλωσεσιν αύτώ ν αί δέ διαχωρίσεις τών μορίων 

καθίστανται επι μάλλον και μάλλον μείζονες, άναλόγως τών κυμάν- 

σεων αϊτινες άντιπροσωπεύουσιν αύτάς τάς κινήσεις. Αύτά λ^οιπόν τά  

φαινόμενα τών μεταφορών (app o rts) ,  άτινα βεβαιοϋσιν οί πνευματι-

σταί, άτινα διαταράσσουσι τό λογικόν, είνε παραδεκτά παρά τών  

•ίοφών οίοι : Κρούζ, Ζιβιέ, R ic h e t  . . .
Διατί νά μή άποδώσωμεν αύτό τό φαινόμενον είς άποτέλεσμα άπο- 

πυκνώσεως, ύπερμέτρων διαχωρίσεων τών μορίων, παρακολουθουμέ

νων ύπό ολοσχερών άνασυστάσεων, όφειλομένων είς γιγαντώδη ηλεκ

τρικά ρεύματα, διασχίζοντα τά  διαστήματα ;
Αί συμπάθειαι, αί αντιπάθεια! μας εΐνε, ίσως, αύτής τής τάξεως.

Τίς έξ ήμών γινώσκει τά ^ευστά καί τάς έπηρείας των ; Αί πρώ-  
τισται αίτίαι θά ώσιν αείποτε άγνωστοι, ή δ ’ έξήγησίς των, ελλεί

ψει βάσεως, θά γ ελαττωματική. Άφοϋ δμως έπιστημονικώς άπο-  

δεικνύεται τό αόρατον της νλης, δέν επιτρέπεται πλέον ή άρνησις 
πράγματός τίνος άοράτου έπί τώ μόνω λόγω, δτι αύτά τό π ράγμα τυγ-  

χάνει αόρατον.Είς τού; ύλιστάς άπόκειται νά προβάλωσιν έτέρα; άπο- 

δείξεις μάλλον λογικάς,μάλλον θετικάς ! Ίσ ω ς εϋρωσι τοιαύτα ;·άλλ’ έν 
άπάσαι; ταΐς περιπτώσεσιν ή πνευματολογία κέκτηται τήν νέαν ταύ

την βάσιν τήν ετι μάλλον στερεάν πρό; έπιστήριζιν τής πίστεώς της:  

τήν μ.α.β/ιμ.αι.τ6κήν άπόδεοξον τής ύπ ά ρξεώ ς τοΰ ά ο ρ ά το υ .
(Έ χ  τών παρισινών « L u m i e r e v Ε πι θε ωρήσε ων  rSSr ψ·νχοΛογιχ.ΰ>ν σ π ο ν -  

rfSS»·», κτλ. τοΰ μηνός ’Ιουλίου ε. ε.).

4^  lll’AKTIKH STM BO YAH
Κατίι τη ς  δυ«ίκοι2νΐότητος.

"Αν ή ε'ξωσι; τών ύλών τών μή χρησιμοποιηθεισών εις τάς άνάγ-  

κας τού οργανισμού γίνηται πολύ ταχέως ύπάρχει διάρροια· άν δέ 

λίαν βραδέως, ύπάρχει δυσκοιλιότης.
Ή  δυσκοιλιότης λοιπόν συνίσταται είς δυσκολίαν κατά τό μάλλον 

ή ήττον μεγάλην περί τήν κένωσιν. Ιΐροέρχεται έκ διαφόρων αιτίων 

ών τά  πρώτιστα είνε : διατάραξις τ ή ;  χολικής έκκρίσεως, έλ ά ττω -  

σις ή  άλλοίωσις τής έκκρίσεως τών βλεννωδών έντοσθίων, άτονία τοϋ 

πεπτικού σωλήνος.
Ή  δυσκοιλιότης, ητις συνήθως είνε σύμπτωμα, δηλ. αποτέλεσμα 

οίασδήτινος αίτιας, δυνατόν, άν έπιμένη, νά προξενήση καί αύτη πό



νους τής κεφαλής η τοϋ στομάχου, αϋπνίαν, υποχονδρίαν και διαφό
ρους καχεξίας.

Η δυσκοιλιότης υποχωρεί γενικώς λίαν ταχέως ύπό την έπενέρ- 

γειαν τοϋ μαγνητισμού.

"Αν το σύμπτωμα, τυγχάνη σοβαρόν, συνδυάζομεν άπαντα όμοϋ τά  

επόμενα μέσα· άν δ ’ έλαφρόν, τότε εν μόνον δύναται νά έτταρκέση.

Α νθρώ πινος μαγνητισμός.— Έπιθέτειν έπί μακρόν καί έφ’ ά π ά -  

σης της κοιλιακής χώρας τάς χεϊρας ύγράς, είτα, έναλλάξ, τούς 
δακτύλους καί ένεργεΐν έντριβάς συρτάς καί περιστροφικά; άνω

θεν τών ένδυμάτων. Καλόν έπίσης το ένεργεΐν τοιαύτας καί έπί τής  

οσφυακής χώρας προς διέγερσιν τών νεύρων, άτινα έκ τοϋ νοτιαίου 

μυελού άρχόμενα κατευθύνονται πρός τά  έντόσθια. Ά ν  ή δυσκοιλιό- 

της προέρχηται έκ τής άνεπαρκείας τής χολικής έκκρίσεως, είναι άνα-  
πόφευκτον τό διεγείρειν τό ήπαρ.

Καταλήγομεν την έπίσκεψιν (ητις δέον νά διαρκέση έπί 4 0  μέχρι 

5 0  λ ε π τά )  διά passes a gran ds co u ran ts  '·).
Α ύτομαγνητισμός .— Νά ενεργή ό πάσχων έφ’ έαυτοϋ έντριβάς δίς 

η τρις τής ημέρας μέ τάς δύο χεϊρας είτε έπί τού δέρματος, είτε 
άνωθεν τοϋ υποκαμίσου έπί τε τής όσφύος καί τής κοιλιακές χώρας.

Μ αγνητισμός δ ιά  τοϋ μεταλλικού μ α γ ν ή το υ — Έπιθέτειν 2 ,  3  η 

4 (αναλόγως τής οξύτητος τής νόσου η τής ευαισθησίας τοϋ π ά-  
σχοντος) ελάσματα μαγνητισμένα, μέ τόν πόλον +  δεξι£, άλλοτε έπί 
τής πεπτικής χώρας καί άλλοτε έπί τής όσφυακής.

Β οηθητικά μεσα. —  1 0ν Το αύτοϋποβολητικόν μέσον οπερ συνήθως 

επιτυγχάνει αυτο και μονον, οτε η δυσκοιλιότης προέρχεται έξ ά το -  

νιας τού πεπτικού σωλήνος, συνιστάμενον δέ εις τό κανονίζειν διά 
τής συνήθειας την εντοσθιακήν λειτουργίαν, μεταβαίνειν δηλ. άπαξ  

η δίς τής ημέραξ κατά την αύτην ώραν πρός άφόδευσιν καί, διά 

προσπαθειών, προκαλεϊν τάς συστολάς τοϋ οργάνου. 2 ονΠοτά μαγνη

τισμένα· εν ποτηριον ύδατος την πρωίαν νήστις επενεργεί άρκούντως. 

Μαγνητιζειν επίσης τα  κλύσματα καί καταπλάσματα, άν χρεία— 

σθώσι τοιαύτα. ( Ex τής παρισινή; «Έφημερίόος rot> Μαγνητισμοί!» ).

1) Σ . Μ. Ε ι ;  πρόσεχε; φυλλάδιον θα πραγματευθώμεν τον τρόπον τοϋ μια- 
γνητίζειν, έπεξηγοΰντε; τοΰ; διαφόρου; αύτοϋ χειρισμούς.

ΤΑΦΕ Μ Ι  7Π0 Τ Π  ΓΗΝ
Ε Π Ι  Π Ο Α Α Ο Υ Σ  M H 3 S Τ Α . Σ

Α Ν Ε Γ Ε Ρ Σ1Σ Α ΥΤΩ Ν  ΚΑΙ Ε Ξ Η ΓΗ ΣΙΣ ΤΟΥ Φ ΑΙΝ Ο Μ ΕΝ Ο Υ
(Σ υνέχεια , ίδε φυλλάδ. 9 ).

«Ώ νομάζετο Ζάμνα Δάς. Ω σαύτω ς Σκυμχιρουδράξα καί Ναρβα-  

δίσχα Μαχαδέρ.
«Τ αύτα  μέν συνέβησαν ώς τά εκθέτω, διότι ήμην μάρτυς αύτό— 

π τη ς- τά δέ κατωτέρω άφηγούμαι όπως τά  ηκουσα.
«Τόν ίδιον σαδού προσεκάλεσε καί δ 'Ρ α ζ ά χ  Σωσιέτ Σ ίγ γ  ε ίς 'Ρ α -  

μαγγάρ όπου έξετέλεσε σαμαδί έξ μηνών. Μετά ταϋτα  τόν προσεκά- 
λεσεν ό Μ αχα ζάχ 'Ρ ανζή τ  Σ ίγγ  είς ’Αμριτσάρ ένθα έξετέλεσεν ετερον 

έξάμηνον σαμαδί' μετέβη είτα παρά τώ 'Ρ α ζ ά  Δυάν Σ ίγ γ  είς Λ α -  

χόραν καί έκεΐ έξετέλεσε το σαμαδί έν τφ  κήπφ αύτού. Καί ό 'Ρ α 

ζά Σ α χίβ  ώσαύτως τώ εδωκε δώρα πολλά. Οϋτω δέ ό σαδού ούτος 

έπανήλθεν είς την γενέθλιον γήν, τό Δεκάν, μετά πολλών δώρων 

καί τιμών.

« (Β έη ς  Σιάνδας Σ ίγγ, καβηγητή; τοΰ ’Α σ ια τ ικ ο ί )  Γ υ μ ν α σ ί ο υ  Λαχόρης 

τή  4 ’Ιουνίου 1 8 8 7 )» .

Άρκούσι πρός το παρόν ταϋτα . Προβώμεν ηδη είς την
ο

Ε Ξ Η Γ Η Σ Ι Ν  Τ Ο Υ  Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ο Υ

«Νομίζω ένδιαφέρον διά τούς άναγνώστας μου νά τοΐς γνωρίσω 
πώς διατίθεται τό πνεύμα φακήρου τινός κατά τήν νάρκωσίν του η 

τό τού άνθρώπου, τοϋ περιερχομένου είς πλήρη ληθαργίαν καί τοΐς 

δώσω έξηγήσεις τινάς :
«Αί έν τή  καταστάσει ταύτη αισθήσεις τού πνεύματος διάκεινται 

εύαρέστως· ή άδράνεια τής διανοίας τυγχάνει έντελής σχεδόν- το εΰ 

είναι τοϋ περιπνεύματος είς τό άπόγειον, καθότι άπεσπασμένον άπό 

τοϋ σώματος, πρός δ συνδέεται διά τής κυριωτέρας άρτηρίας, διαμέ

νει έντός τής χώρας τού κυανοειδούς, φωσφορικού καί άνακαινιστικοϋ



ρευστού, τοϋ προμηθεύοντας είς την γην τούς άναγκαίους ζωικούς χυ

μούς προς διατήρησιν της υλικής ζωής. Τό περίπνευμα άπορροφών 

όλα τά μόρια, τά πρός διατήρησιν τού έγκαταλελειμμένου σο>ματος 
αναπόφευκτα τά διοχετεύει πρός αυτο διά της μεγάλης αρτηρίας 
άφ’ ης αίωρεϊται.

« Ά λ λ ω ς  τό σώμα, καθό στερούμενον πάσης τροφής, θά ίπαυε τού 

λειτουργεΐν, και -πειδη μετά της παυσεως της λειτουργίας παύει κα£ 

ή ,ω ή , θά ήρχιζεν ή άποσύνθεσις : έν τη νύν δμως περιστάσει, τά όρ

γανα, εναντίον δλων τών φαινομένων τού θανάτου, εξακολουθούν έκ- 

πληρούντα τάς άναποφεύκτους λειτουργίας πρό; διατήρησιν της συγ-  

κρατήσεως τού σώματος πρός την ψυχήν καί ινα διευκολύνηται ή 

τελευταία νά επανεισελθη ev άνάγκη είς τό γηϊνον περικάλυμμά της 
πρός δροίσιν καί λειτουργίαν δπως πρότερον.

(( Εν τούτοις ή καταστασις αύτη τού εύ είναι, της τελείας μ α -  

καριότητος τού περιπνεύματος ύφίσταται τότε μόνον δτε άποσπάται 
τού σώματος εζ ολοκλήρου σχεδόν. Εν ταϊς περιπτώσεσι της λ η — 

θαργίας. δτε τά όργανα άποναρκούνται, τό δέ περίπνευμα δέν εγκα
ταλείπει τό περικάλυμμά του, τό πνεύμα βλέπει καί ακούει δ,τι συμ
βαίνει, αισθάνεται δ δλας τάς άγωνίας της θέσεώς του καί όδυνα- 
τ α ι » ...............

’Ιδού καί έτέρα σχετική πρός τό φαινόμενον διακοίνωσις έτέρου 

πνεύματος (τοϋ Ιΐινεχά, ύπάρξαντος έπί Μωϋσέως καί κατόπιν μετεν- 

σαρκωθεντος εν τώ τοϋ Τιβερίου), άφηγουμένου τήν ιστορίαν του κ ατ’ 

επιταγήν τού πνεύματος τοϋ Ρόσεστερ τού πάλαι Φαραώ έπί Μωϋ
σέως, διά της μεσαζούσης νεάνιδος W .  #

«Τό μέσον λοιπόν τοϋ ν’ άποφύγω τόν θάνατον εύρέθη. Ή ρκει  

όηλ. ν άποναρκώσω άπαντα τόν οργανισμόν μου καί νά διατηρήσω 
έν αύτώ τήν ζωϊκην ωθησιν. Επρεπε δέ ουτω πως νά τακτοποιήσω  

τό πράγμα ώστε ούδείς ·ίχ μ ’ έγγίση καί συνεπώς θά ε”ζων αιωνίως· 

το ζωικόν ρεύμα ή ή ζωική πν-;ή ουδέποτε θά έξηντλιΐτο έντός τού 
άποκεκοιμισμένου σώματός μου.

« ΙΙροη . οιμασα τά δέοντα απέλυσα τους ανθρώπους μου, δ ια τά -  

ζας «υτοϊς νά μη επιχειρησωσι νά εισέλθωσιν εϊς τό σπήλαιον α π ε

ναντίας ν’ άποκρύψωσιν δσω τό δυνατόν τήν είσοδον, διότι δστισδή- 

ποτε ήθελεν είσέλθει θά εύρισκεν έντός αύτού τρομερούς δαίμονας οϊ- 

τινες θά κατεστρεφον τόν τολμητίαν καί θά έπέφερον εις τε τήν πό ·

r

λιν καί τήν χώραν τρομεράς καταστροφάς. Έ το ίχισ α  είτα έσωτερικώς 

τήν έ'ξοδον. Κατόπιν συνήθροισα έί τώ δωματίω έν ώ ε”κειτο ό σαρ
κοφάγος (της λατρευτής Σμαράγδ^ς) παν δ,τι ειχον πολύτιμον,άπλώ-  

σας παρ’ αύτόν ένα τά π η τα . Αί προπαρασκευαί αύται διήρκεσαν 
τρεις ήμέρας, καθ’ άς ούδέ σταγών ύδατος διέκοψε τήν αύστηράν 

νηστείαν μου. Ή  στιγμή τού ίργου επέστη" έπλύθην.ένεδύθην φόρεμα 

καινουργές, είτα έγονυπέτησα παρά τόν σαρκοφάγον έθεαθην διά τ ε 

λευταίαν φοράν τήν άσύγκριτον μομίαν, ήσπάσθην τά χείλη καί το 
εύωδιάζον μέτωπόν της καί έδιπλοκαθησα. Διά μικρών έπιπωμάτων 

έκ κηρού έκλεισα τά ώτα καί άναστρέψας τήν γλώσσαν είς τρόπον 

ώστε νά κλείση τήν όπήν τού ρινικού οχετού συνεκέντρωσα έν έμαυ- 

τφ τήν διάνοιάν μου μέ τούς οφθαλμούς ήμικλείστους.

« Μετ’ ού πολύ βαρεία ναρκωσις κατέλαβεν άπαντα τ ά  μέλη μου, 

οί τοίχοι καί τά  έ"πλιπλα έκινοϋντο καί έστρέφοντο πέρις μου' το 
σώμά μου έφαίνετο ταλαντευόμενον έν τφ διαστήματι, ειτα το παν 

κατέστη συγκεχυμένον είς τους οφθαλμούς μου' νύξ άδιαπέραστος μέ 

περιεκύκλωσε· άπώλεσα πάσαν έμαυτού συναίσθησιν : έκοιμώμην 

ύπνον ον οί ζώντες (άν μ’ έβλε πον) θά έξελάμβανον αιώνιον.

« ’Επί πόσον διάστημα καιρού διήρκεσεν ή κατάστασις α ύ τ η ; 
Άγνοώ ' ά λ λ ’ αίσθημα ρεύματος ψυχρού καί υγρού άέρος μ' έκαμε νά 

συνέλθω. Δέν ήδυνάμην νά έννοήσω τί συνέβαινε' όξύς πόνος μέ διε- 
πέρα, ό λαιμός συνεσφίγγετο, άπαν τό σώμά μου' συνεστρέφετο και 

έφαίνετο ώσεί συντριβόμενον είς κομματια' χείμαρος πυρός ε”πιπτεν 

έπ’ έμοϋ, άγνοώ πόθεν, καί μέ κατέκαιε' τοιαύτ,η τις ήτο ή όδύνη 
ώστε άπώλεσα εκ νέου τάς αισθήσεις· άλλά διεσκεδάσθη πάλιν αμέ

σως ή παραζάλη αυτη κ^ί είδον τότε δτι αίωρούμην είς τόν άέρα (■*), 
περιβεβλημένος ένδυμα λευκόφαιον καί κυματούμενον λαμψις τις 

άμυδρά καί ύπερυθρος έφώτιζε τά  πέριξ αντικείμενα. Εύρισκόμην 

έν τφ  σπηλαίφ μου, »κεΐ εύρίσκετο b θησαυρός μου, ό σαρκοφάγος 

καί τά  λοιπά πολύτιμα πράγματα- ούδείς άφήρεσέ τι κατά τόν 

ύπνον μου . . . .  Ά λ λ ά  πόθεν προήρχιτο ή δευτέρα αύτη έκ μελα
νός καί ζαρωμένου δέρματος μομία, ής ο̂  ώς χορδαί ςηροί βρκχίο-

(1 )  Σ .Μ .Ό  Πινεχά δηλ. άφοΰ αΰτοϋπνωττίσθη κατά τον τρόπον τών φακη- 
ρών καί άφυπνίσθη είτα δηχθείς ύπο οφεως. άπέθανεν έν τέλει πράγματι' ώς 
πνεΰμα δέ πλέον παρατηρεΐτά εφεξής άναγραφόμενα, το σώμά του δηλαδη κλπ.



νες έσταυρούντο έπί τοΰ στήθους ! . . . . Άνεσκίρτησα αίφνης: έγνω- 

ριζον αύτά τά  χαρακτηριστικά, αύτήν την μέλαιναν και πυκνήν 

κόμην, αύτό τό φυλακτόν τό έκ χρυσής άλύσεως κρεμάμενον καί πε- 
ρικλεΐον την καρδίαν της Σμαράγδας : 7Ητο δ εγώ  και ο ’όχι-εγώ  ("*)’ 
κατέστην λίαν δυσειδής' είδον είς τον τράχηλον μου οπην μέλαιναν, 

οίονεί πληγήν, έπί δέ τών γονάτων μου ανεπαυετο οφις συσπειρωμέ

νος ούτινος οί φωσφορώδεις οφθαλμοί έλαμπον εν τη  σκοτίιφ.

« ΔιεσκεΆτόμην τά  της άλλοκότου θέσεώς μου- δεν ήδυνάμην νά 

εννοήσω τίποτε'άνεμιμνησκόμην δτι είχον άποναρκωθή δπως άποφυγω 

τόν θάνατον : άλλά πώς διελύθη ή κατάστασίς αΰτη; Άφοΰ τέλος ήμην 
έ'ςυπνος ήθέλησα νά καταρρίψω τόν τοίχον της εισόδου τοϋ σπηλαίου, 

άλλά δέν ήδυνάμην νά κινηθώ' έξεπληττόμην έπί τούτφ'άνησύχουν' 

φωνή τις τότε ήκούσθη, άγνοώ πόθεν : α Α ’ί ! Κατέχεις λοιπον είσέτι 

τήν ώραίαν σου μομίαν ; φύλαττέ την καλά, πιστέ φρουρέ, νά μη σου 

φύγη».
'< Διέμενον άρα κυμαινόμενος άνωθεν τοϋ δυσειδούς φάσματός μου- 

ολίγον κ ατ’ ολίγον ήρχισα νά υποφέρω οδύνην τινά ής τόν λόγον 
δέν ήδυνάμην νά εννοήσω : ό άήρ μοί έφαίνετο πνιγηρός, άκατανι-  

κητον βάρος έπίεζεν δλα μου τά μέλη, θανάσιμος άνία κατέθλιβε την 

καρδίαν μου. Παρετήρησα τόν σαρκοφαγον· μοί έφάνη κενός" αυτο
στιγμεί δ’ είδον τήν Σμαράγδαν διερχομένην έ’μπροσθέν μου μετά  

τοϋ Όμιφέρ (τού έν τή ζωή συζύγου της). Πλήρης λύσσης ήθέλησα  
νά τούς στα μ α τή σω : Κ λ έπ τα , έφώνησα, άποδος μοι τό κτημά μου!

—  « Σύ μ’ έδολοφόνησες “να μοι κλέψης τό κτημά μου ! άπ ήν-  

τησεν ί> Όμιφέρ χλευάζων με· τώρα αναλαμβάνω αύτό' άρκετον και

ρόν τό έφύλαξες ! . . . "
« Καί έξηφανίσθησαν.
«Έ κ τό ς έμαυτοϋ, ήθέλησα νά τούς καταδιωξω· άλλά τά παρα- 

λυθέντα μέλη μου δέν ύπήκουον. Έμενον καρφωμένος είς την θέσιν 
έκείνην, ένθα ήδυνάμην, δσάκις ένεφανίζετο ό Ομιφέρ καί ή Σ μ α -  

ράγδα διά νά μέ μυκτηρίζωσι κακενιρεχώς καί χλευάζωσι την άδυ-  

ναμίαν μου.
( “Επεται συνέχεια).

(1 )Σ . Μ. Κ α τα  τήν άπάκρυφον επιστήμην b Έ γ ώ  —  ή  ψυχη η  το πνευμα

τικήν μέρος τοϋ άνθρώπου, δ “Οχι —Έ γ ώ  =  το ύλικόν σχήμα.


