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ΝΕΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
• Κατά την coiv μεΛιττων εικόνα το>t 
Λ όγων δέον μ ετ*χ ε ιν , x a i  τηο, ρο- 
δωνιαc, του arOovQ δρει^άγ.ενος, rac 
axovtiQt; εχχΛίνειν·.

(Μέγχ; Βα«ιλ*ιος .)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γνώμ,αε καί Χ κ έψ ε ίς .  — "Ε ν  άμ.άρτημ.α τοΰ αέώνός 
1»·«ς· — ' I I  ω φ έλεια  τών α ν τ ιρ ρ ή σ εω ν .— © ε ρ α π ε ία  
τοϋ τυ φ ο ειζο ΰ ς  πυρετοϋ Ώια τοΰ Ζ ω ϊκ ο ϋ  Μαγνν^. 
τισμ,οίΐ. —  Α υτόμ ,ατος γραφή. —  Μαγνητισμ-ος π ρα
κ τ ικ ο ί .  —  Τ α  φαντάσματα. —  βΙ*υ χο λ ο για . Ψευδαι
σθήσεις τηλεπαθητικαΐ καί άληθεϊς. —  ·Ινευμ.ατίσ].».?ίς. —  
Ό λ ι γ α ι  διασαφήσεις έπ ί  τής  Ά π ο κ ρ υ φ ο υ  ια τρ ική ς , 
ύπο τοΰ Oswald Wirth.'., Μέλους τοΰ Συλλόγου τών Μυστα
γωγικών Σπουδών. — ’Ιατρική . Φ α ρ μ α κ ε υ τ ικ ή .  ‘ Υ π ν ο 
βασία. (Συνέχεια καί τέλος.)— ίΛ ω οϋερα π εια , ητο*. θερα
πεία τών νόσων διά τών κατοικίδιων ζώων. —  Χ υ ζη τή σ ε ις  
ζώντων καί τεΟνεώτων. "1‘παρξις, φύσις τής ψυχής. 
(Συνέχεια.) —  Τ ό  έλιςήριον  τής Ζ ω ή ς .  (Συνέχεια.) —  
*11 έκδέκησις τοΰ 'Ιο υ δ α ίο υ .  μυθιστορία πνευματιστική 
τών καθ’ ήαας /ρόνων.



ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

Δέν πρέπει νά συγχέωμεν το παρά τών πολλών λεγόμενον f t u r  
vrcoam  —  ό-εο δέν είνε άλλο τ ι  % φανταστικόν γινώσκειν —  προ; 

τό π ρ ά γ μ α τ ά  ίπ ίσταοθα,. Ό , τ ι  γινώσκει τις, μαθών αύτό παρ’ 

άλλου τινός, δέν ε!νε η ή γνώμη άλλου' δεν είνε ή άληθής γνώσις.

Ή  άληθης γνώσις δέδοται μόνον τω κτώντι τας γνώσεις άφ εαυτοϋ.
F r .  H a r tm a n n

♦ ♦ ♦ ♦

Ό  φόβος εινε ραθυμία της βουλήσεως.
* *

Έ ά ν  κατορθώσης νά μη φοβήσαι τόν λέο-τα , ό λέων θά σε 

φοβηθή. Είπε είι την θλίψιν : Θέλω νά είσαι εΰ/αρίστησις, κα> τοτε 
θά γίνη εΰ/αρίστησις, πλέον τής εΰχαριστήσεως μάλιστα, ευτυχία.

♦

Πριν η άποφανθής περί τής εΰτυχίας η δυστυχίας ανθρώπου 

τινός, μάθε πρώτον ποϋ άπήγαγεν αΰτόν ή διεΰθυνσις τής βουλή- 

σεώς του Ό  Τιβέριος άπέθνησκε καθ’ έκάστην έν Καπρέαις, ένψ ο 

Ίησοΰς άπεδεί/.νυε την αθανασίαν /.αί την θειότητα αύτοΰ έπί τοΰ 

Γολγοθά καί τοϋ σταυροϋ.

Ί ’ποφέρειν σημαίνει έργάζεσθαι. Μεγάλη λύπη ύποστάσα είνε 

μεγάλη πρόοδος. Οί μάλλον δεινοπαθοΰντες ζώσι πλέον τών μη δει-

νοπαθούντων.  ̂ #

Τό φώς είνε ηλεκτρικόν πϋρ τής φύσεως πρός χρήσιν τής βου

λήσεως : Φωτίζει τοΰς γινώσκοντας νά τό χρησιμοποιήσωσι, κατα

καίει δε τους καταχρωμένους αύτο.
* *

*

•ο όλεθριώτερος έχΟρός τών ψυχών είνε ή οκνηρία. Ή  άδρά- 

ν£ια ένέχει μέ'ίην τινά άποκοιμιζουσχν ■ 6 δέ ΰπνος τής άόρανειας 

ιινε διαφθορά καί θάνατος.

 ̂ Αί ψυχικαί δυνάμεις όμο·.άζουσι πρός τά κύματα τοΰ ’Ωκεανού' 

«-ως^αυτά, ΐνα διατηρηθώσι, χρήζουσιν άλατος, οΰτω καί αί ψυχι_ 

/•αί δυνάμεις χρήζουσι τής πικρίας τών δακρύων, τών βασάνων τοΰ 
ούροτνοΰ, τής διεγέρσεως τών τρικυμιών.

E lip h a s  L e v i

 ------------

ΕΝ Α Μ Α Ρ Τ Η Μ Α  Τ Ο Γ  Α Ι Ω Ν ΟΣ  Μ Α Σ

, ^ ΙΊ έν ‘ ^οχή, καθ’ ήν ύπέρ ποτε ή οικογένεια παραγνωρίζεται 
«« ο.Τΐ ίερώτερον καί άξιοσεβαστότερον εχει : τό ύλικόν συμφέρον 

κατάπνιγες τόν νοΰν, τήν αγάπην · τά μαθήματα τής πείραςπεριφρο- 

νοΰνται· διαπραγματεύονται τά θεία πράγματα. Ή  σάρξ χλευάζει 

το πνεΰμα, ό Si δόλος τήν χρηστότητα Ούδέν πλέον ιδεώδες, ούδε- 

(λία δικαιοσύνη : ό άνθρώπινος βίος άπωρφανίσθη αμφοτέρωθεν.

Ά λ λ ά  θάρρος καί υπομονή ! Καί ό αιών ούτος θά μεταβή οπου 

*αι οι μεγάλοι ένοχοι. Παρατηρήσατε πόσον στυγνόν τό ήθος του !

Η ανία σκέπει την κεφαλήν του ..  κυλιέται τό κάρρον (τών καθαρ
μάτων), τό δέ πλήθος ακολουθεί φρυάττον.

Μετ’ ου πολύ ό αιών ούτος θά κριθη ύπό τής ιστορίας- θά 
γράψουν δ έπί τίνος μεγάλου μνημείου Ιξ ερειπίων :

 ̂ Έ ν τα ΰθα  λήγει ό πατροκτόνος αίών ! ό δήμιος τοΰ Θεοΰ καί 
τοΰ Χριστοΰ του !

E lip h a s  L e v i

Η Ω Φ Ε Λ Ε Ι Α  Τ Ω Ν  Α Ν Τ Ι Ρ Ρ Η Σ Ε Ω Ν

„ _ ° " ως τ ° λ«μπρ4ν φώς, Ϊνα παραχθή καί καταστή ορατόν, 
ώειται σκιάς, οΰτω καί ό λόγος, ινα άποβή εναργής, δεϊται άντιρ- 

ρήσεων .̂ Δέον νά ύποστή την δοκιμασίαν τής άονήσεως, τής χλεύης, 

τής αδιαφορίας, τής λησμοσύνης Πρέπει, ε”λεγεν ό Διδάσκαλος, ό 

έπί την γήν πεσών σπόρος νά σαπίσνι, ΐνα βλαστήσγ).



Ό  κάταφάσκων λόγος καί ή άρνουμένη ομιλία δίον νά συζεΰ- 

χθώσιν, όπως διά της τοιαύτης συζεύξεως γεννηθή ή πρακτική άλή-  
θεια, ό πραγματικό; καί προοδευτικός λόγος.

Ή  ανάγκη αναγκάζει τούς έργάτας νά έκλέξωσιν ώς θεμέλιον 

λίθον, τόν παραγνωρισθέντα καί άπορριφθέντα τό πρώτον.

’Απαιτείται γη διά τό άροτρον ή δέ pi άνθίσταται, καθό 

εργαζόμενη : ’Αμύνεται αϋτη ώς πΧσα παρθένο;- συλλαμβάνει καί 

εγκυμονεί βραδέο); ώς πασα μήτηρ.
(Abbas C onstant .)

Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α  Τ Υ ΦΟ Ε Ι Δ Ο Υ Σ  Π Υ Ρ Ε Τ Ο Υ
ΔΙΑ Τ Ο Γ  Ζ Ω ΙΚ Ο Υ  Μ Α Γ Ν Η Τ ΙΣ Μ Ο Υ

Ή  «Μαγνητιστικη καί 'Γπνωτιστική Έφημερίς» αναγράφει θε — 
ραπείαν τινά .ιαράΰοίον, ώς την άποκαλεΐ, έρανιζομένη τό διήγημα 

έξ άλλης έφημερίδος τοΰ « F a l i s c o » .

«Σπουδαίος δόκτωρ, άναγράφουσι, δστις δέν θέλει νά δημοσι- 
ευθ/j τό όνομά του, καταγίνεται είς την τελειοποίησίν της θερα

πείας τοΰ τυφοειδοΰς πυρετοΰ διά τοΰ ζωϊκοΰ μαγνητισμού.

»Ίδού τό περιστατικόν :

« ’Ασθενής τις, προσβληθείς έκ τυφοειδοΰς πυρετοΰ, περιήλθεν 

είς απελπιστικήν κατάστασιν. Ή  θεομΟΛρασία του έδείκνυε 4 1 ° ,  τό 

δε πρόσωπον τά σημεία προσεχούς κρίσεως.

» Ό  δόκτωρ άποφασίζει τότε νά προσφύγν) είς μαγνητικά passes  
απο τής κεφαλής μέχρι τών ποδών έπί έν τέταρτον τής ώρας. 

’Αναμετρήσας είτα τήν θερμοκρασίαν τοΰ νοσοΰντος παρετήρησε 

μ ετ ’ έκπλήξεως ότι κατήλθεν είς 37° .  Ή  όψις τοΰ άσθενοΰς συνάμα 

μετεβλήθη- ήδυνήθη δέ νά όμιλήση καί λάβ/) τροφήν τινα.
»Μετά πέντε ήμερων τοιαύτην θεραπείαν, ό νοσών άφησε τήν 

κλίνην, έν έξαιρέτω καταστάσ;ι ύγέ'ίας.

« ’Εκτός δτι ό δόκτωρ τυγχάνει σεβαστός ύφ’ολας τάς έπόψεις, 

ύπάρχουσι συνάμα καί μάρτυρες έπιβεβαιοΰντες τήν σοβαρωτάτην

κατάστασιν έν ή διετέλει ό νοσών, πρό; δέ ότι ή νόσο; ήτο αληθώς 

τυφοειδής πυρετός, καί οτι τό θερμόμετρον πρό τοΰ μαγνητικοΰ 

χειρουργήματος έδείκνυε 4 1 ° ,  είτα δέ 3 7° .

» Ό  έν λόγω ιατρός ούδεμίαν ιδέαν κερδοσκοπικήν διατρέφει- 

έξακολουθεΐ τους πειραματισμούς του, προτιθέμενος νά προσκαλέση 

άιολούθως έπιτοοπήν τής Ιατρικής ’Ακαδημίας, όπως, παραστάσα  

είς συνεδρίαν, έξετάσν), διαγνώσηται τό νόσημα και παοατηρήστ) 

συγχρόνως τό φαινόμενον τής καταπτώσεως τής θερμοκρασίας».

Έ π ειδ  ή, έκ,τός τοΰ ανωτέρω περιστατικού, περιήλθον είς γνώσιν 
πολλών καί άλλα παρόμοια, δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν δτι ό ζωι

κός μαγνητισμός προώρισται νά καταστή ημέραν τινά — όταν τόν 

σπουδάσωσι καλώς καί έμβαθύνωσιν είς αύτόν άρκούντως —  θερα

πευτικόν μέσον άπαραμίλλου σπουδαιότητος.

('&*. τής «Revue des Sciences Psvcholog-iques» τή; ? 0 Φεβρ, 1^9!.)

Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Ο Σ  Γ Ρ Α Φ Η

Άναγινώσκομεν έν τή άμερικανική ψυχολογική έφημερίδι B a n 
n er (if L i g h t  τά  έπόμενα:

« Η κ. Σάρα δε-Βόλφ, διασημοτάτη έκ τών μεσαζουσών τών 

Ηνωμένων Πολιτειών, ώμίλησεν έσχάτως έν τφ B u c k l a y e r ’s hall 
τοΰ Σικάγου περί τών ψυ/ικών δυνάμεων.

» Μετά τήν διάλεξιν, προέβη καί είς πειραματισμούς περιεργο- 

τατους έπί τής αυτομάτου γραφής. Διά τίνος άβακίου, έπί ά ν ζ-  

κλιντρου τεθέντος, έπέτυχε διακοινώσεις, τ ά .μ ά λ α  ένδιαφερούσας 

*a t  κάτωθεν φερούσας ολοκλήρους καί εΰδιαγνώστους τάς υπογρα
φές τών έπικαλεσθέντων όντων.

» Ολαι αί διακοινώσεις αύται άπηυθύνοντο πρός πρόσωπα εν
τελώς ξένα ώς πρός τήν μεσάζουσαν, άλλά γινώσκοντα τούς ύπο- 
γράψαντας τά  γραφέντα.

» Τό πλεϊστον αύτών τών γραφέντων έπετεύχθησαν έν πλήρει 

9ωτί, ένώ ή μεσάζουσα άπεΐχε μέτρα τινά άπό του άβακίου.



» Εις νέον w i ,  άνελθόντα έπί τοϋ ανακλίντρου, έ'θεσαν τό άβά-  

κιον έπί τής κεφαλής, καί αμέσως έ'σχεν ούτος μίαν διακοίνωσιν 

παρά τοΰ άδελφοΰ του, θανόντος πρό τίνος χρόνου, καί γράψαν- 

τος πράγματα γνωστά αύτψ μόνω.
))Προσεκλήθη ειτα νέα τις κυρία παρά τή μεσαζούσ·/], ητις τη  

εδωκε νά κοατή την [Λίαν άκοαν τοΰ άβακίου, ένώ ή μεσάζουσα 
έκράτει τάν άλ'.ην άκραν, καί αμέσως ή νέα γυνή έ'λαβε tx ί α ν δια- 

κοίνωσιν παρά τοΰ συζύγου της, ούτινος άνεγνώρισεν έντελώς τον 

γραφικόν χαρακτήρα.
»Τό άκροατηριον λίαν συγκεκινημε'νον έπί τοΐς έπιτευχθεΐσιν 

άποτελέσαασι, άπήλθε σ.τουδαίως διασκεπτόμενον έφ’ οίς είδε, τό 

δέ πλεΐστον αύτοΰ μέρος έπείσθη περί τοΰ δυνατοΰ της επικοινωνίας 

ηαών αετά τών δήθεν τεθνεώ των. »
Εΐδου-ίν καί ήμεΐς παραγομένους τους ίδιους πειραματισμούς 

έν ταΐς αΐθούσαις τοΰ κ. κόμητο: Β . . .  εν Παρισιοις παρα τοΰ 

μεσάζοντος Σλάδ.
Τή 2 0  Φεβοουαρίου 18·)1

Ε . GUINTRAXD

Σ  Θ. Λ. Ή  αυτόματος αύτη γραφή συνίσταται είς τό νά 

γράφωνται έντός άβακίου τινός αί έν ).όγω αυτόματοι διακοινώσεις 

παρ’ άοράτ ου καί αγνώστου δυνάμ<ως, άνευ ούδεμιάς ούδενός τών 

tzxcmtt (Ζ^ένων ο ο c> co τιτ to ν εττι t c j  occi:z',c,to,j.

-----------  -ΜΚ-----------

Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ

Πρός γνώσιν τής περί τό μαγνητίζεσθαι έπιδε*.τ«.ότητός τίνος 

/ρήσιν ποιούμεθα τοΰ έξης άπλοΰ τρόπου.
Θίτο'Λεν τάς δύο χεΐρας έπί τών ώμοπλατών με τούς δακτυ- 

λους διευθυνοαένους ποός τόν τράχηλον καί άνευ πιέσεως. Μετά εν 

"ό δύο λεπτά άπό τής έπιθέσεως τών χειρών παρακαλοΰμεν τόν 

όό/.ιαον νά μάς περιγράψν) τάς άς ύ'ρίσταται αισθήσεις.

Έ ν  γένη, κατά οκτώ έπί δέκα πειραματισμών, όμολογοΰσιν 

αί'σθησίν τινα θερμότητος διηκούσης άλλοτε μέν μέχρι της παρεγκε- 

φαλίδος, άλλοτε δ’ απεναντίας κατερχομένης μέχρι τής όσφύος-

Ο υποκείμενος, ό έκδηλών τοιοΰτον αποτέλεσμα, δεν βραδύνει 

νά αίσθανθή εν είδος νευρικοΰ κλόνου ή γαργαλισμοΰ τίνος, κατά 

το μάλλον ή ήττον έντονου, καταλαμβάνοντος μέν άπαντα τόν 

οργανισμόν τών αισθητικών (sen sitifs ) ,  έμμίνοντος δέ είς τήν ρά/tv ,  
τους βραχίονας, τάς κνήμας τών ήττον έπιδεχομένων εντυπώσεις, 

τών ήμιαισθητικών, ούτως εϊπεΐν.

Έ π ί  δεκα ατόμων, τυ/αίω ς λαμβανομένων, τά μέν τρία θά 

αισθανθούν σχεδόν αμέσως την θερμότητα καί τόν γενικόν γαργα-  

λισμόν— αύτά είνε τά μάλλον ευπαθή, τά μάλλον μαγνητιζόμενα— , 

τά δέ τρία άλλα θά αίσθανθώσι μόνον τοπικά αποτελέσματα, έκ- 

λείποντα κατ’ άρχάς, ά λ λ ’ έπανεοχόμενα ταχέως καί καθιστάμενα 

έπί μάλλον έντονα, μόνιμα, καταναγκάζοντα τόν δόκιμον νά ύπο- 

κύψη, μεθ’ όλην του την άντίστασιν- πρόκειται περί ζητήματος  

χρόνου μόνον. Τά έπίλοιπα τέσσαρα άτομα ούδέν θά αίσθανθώσιν 

ή σχεδόν τίποτε.

Τά πρόσωπα άτινα θά δηλώσωσι τά ανώτερα αισθήματα, θά 

ώοιν έπιδεκτικά μαγνητίσεως, άλλα ταχύτερον καί άλλα βραδύτε- 

ρον, ά λ λ ’ άπαντα θά ώσι τοιαΰτα έπί τέλους.

Ά μ α  ώς ύπονοήσωμεν :ό φαινόμενον, ένεργοΰμεν, διά τοΰ άκρου 

τών δακτύλων έλαφράν, έλαρροτάτην μάλαξιν έπί τών δύο τραπε

ζοειδών μυών, έκεΐ όπου εύρίσκονται ακριβώς έφηρμοσμένοι οί δά

κτυλοί μας.

Τό μαγνητιζόμενον πρόσωπον αισθάνεται τότε έλαφράν κόπω- 

σιν εις τάς κνήμας, διαδεχομένην άμέσως ύπό νευρικών τρόμων. 

Μετά δευτερολέπτων τινών μάλαξιν άποσύρομεν βραδέως τάς χεΐ

ρας άπό της ράχεως μετά τής στερράς θελήσεως νά έλκύσωμεν τόν 

υποκείμενον πρός τά  όπισθεν. Τόν βλέπομεν τότε καμπτόμενον, 

άνθιστάμενον όλαις δυνάμεσι πρός αύτόν τόν έλκυσμόν. Έ ν  τέλει 

προσελκύεται, καί, άν δέν οπισθοχώρησή, θά πέσγ] κατά γής.

Μετ' αύτ'ον ττ,Ί έπιτυχίαν, Οέτομεν την μίαν τών χειρών είς 

τό κάτω τής ράχεως, αμέσως άνωθεν τοϋ κόκκυγος, τήν δ έτε'ραν



με τους δακτύλου: είς όξύ, έναντι τών γονάτων, καί άνευ οΰδε— 

μιας πιέσεως, βιάζομεν τόν υποκείμενον νά γονατίσϊ).

Ό τα ν  έπιτελεσθν) ή κλίσις τών γονάτων, Ιπαναρχίζομεν, ώς 

το πριν, ά λ λ ’ άνευ προσψαύσεως άπό 2 5 ,  3 0 ,  ri0  ή 5 0  εκατο-  

στομέτρων άπό τοϋ υποκείμενου. Εάν το άποτέλεσμα έπέλθ?] τα χ ύ -

τερον τής πρώτη' __ ___ipstc, ό υποκείμενος μαγνητίζεται εντελώς'

δύναται τις δε άπ’ αύτής τής στιγμής ν’ άρξηται τών πειραμα

τισμών.

Τά φαινόμενζ ταΰτα τυγ/άνουσι τόσω μάλλον περίεργα καί εν

διαφέροντα κζθόσω ό υποκείμενος διατελεϊ έγρηγορώς, έττε.Ιώc 

έγοηγορως, διατηρών τάς διανοητικάς του δυνάμεις, καί όμως 

αναγκαζόμενος νά υπακούν) καινά πράττη ό,τι άν ό πειραματιστής 

θελήσ/).
L .  M O U T I X  

  -

Φ Α Ν Τ Α Σ Μ Α Τ Α

Άνέγνων τό όγκωδεστατον άμα καί σπουδαιότατον σύγγραμμα  

τών κ. κ. E d . G u rn ey , F r .  M yeis , F r .  Pod m o re  <x P han tasm s  
of th e  L iv in g » .  Ό ποια ποικιλία φαντασμάτων ! Ό π οια συλ

λογή στοιχειών ! Εύκολον είς πάντα βουλόμενον ν’ άνοιξη μόνον 
την χεΐρα καί νά συλλέξη.

Συλλέγω λοιπόν κάγώ έξ αύτοΰ τοΰ σωροΰ δύο τρεις μικράς 

ιστορίας καί σας τάς έπιστέλλω. Ά ν  οί άναγνώσταί σας θελήσουν 

καί άλλας θέλω σπεύσει είς συλλογήν καί άλλων, διότι τό χρυσω- 
ρυχεϊον είνε άνεξάντλητον.

’Επανέρχομαι είς τά διηγήματά μου, άτινα μετέφρασα έκ -τοΰ 
άγγλικοΰ.

Ίδοΰ τό εν :

« ’Ιανουάριος 1 8 8 » ,  
)/ΕνΟυμοΰμαι κάλλιστα εν άλλόκοτον γεγονός, όπερ μέ διηγείτο

t

ό πατήρ μου. ’ Η το μηχανικός· έκτος τούτου ητο πνεύματος εμβρι

θούς, θετικού, ουδόλως δ’ έπίστευεν είς τάς οπτασίας καί είς τάς 

δημώδεις προλήψεις “Οτε συνέβη τό πραγμα, ό πατήρ μου είχε 

περάσει τά τριάκοντα έ'τη τής ήλικίας.

»Ε ίχε  τήν συνήθειαν νά κοιμάται με τήν δεξιάν χεΐρα εξω τής 

κλίνης· πρωίαν τινά, πεοί τάς 5, διατελών καθ’ ολοκληρίαν έγρη

γορώς, ήσθάνθη χεΐρα τινά σφίγγουσαν την ίδική / του δυνατά, 

όπως είχε την συνήθειαν νά τό πράττη ό πατήρ του. Ό  πατήρ 

μου είπεν άμέσως είς την μητέρα μου : « Ό  πατήρ μου εσφιγξε την 

χεΐρά μου 5πο)ς έσυνήθιζεν άποχαιρετών με». Τφόντι, εκείνην την 

ιδίαν πρωίαν ό πατήρ τοΰ πατρός μου, ειχεν άποθάνει, αίφνιδίως 

σχεδόν, κατά τήν αυτήν ώραν. Ό  πατήρ μου ήγνόει την ασθέ

νειαν τοΰ πζτρός του, διαμένοντος πλησίον τοΰ S a n d e r la u ,  ένφ 

έκεΐνος διέμενεν είς S ussex-

» W .  Β . G L E G  R A M ».

Μεταβαίνω είς τά δεύτερον :

«1  Σεπτεμβρίου 1 8 7 1 .

» . . . Ή  άδελφή μου Έ λισάβεθ είχε νεαράν φίλην, έλθοΰσαν 

νά διέλθη παρ’ αυτή ημέρας τινάς καί συμμεριζομένην τότε την 

κλίνην της. Ειχον παύσει φλυαροΰσαι καί ήτοιμάζοντο νά κοιμη- 

θώσιν, ότε ή Ε λ ισ ά β ετ  ώθήσασα τήν Ένριέτταν, τήν φίλην της, 

τ/) είπε : «Κύταξε λοιπόν αύτό τό ώραΐον φώς». Ή  Ένριέττα

έφώνησεν : « "Q ! τί ώραΐον φώς ! Τί εΐνε λοιπόν τοΰτο ; —  Είνε ή 

μικρά Μαρία Στάγγερ, έπανέλαβεν ή Έλισάβεθ . Τί ώραία είνε ! 

ΙΙεοιφέρεται είς τόν άέρα ί » Έ ν ώ  ώμίλει οΰτω, ή οπτασία έξη— 

φανίσθη. Την έπαύριο^, άμα τ(ί πρωία, ή Έλισάβεθ εστειλε νά 

έρωτήσ/) παρά τφ κ. Στάγγερ, καί εμαθεν ότι ή Μαρία Στάγγερ  

άπέθανε, καθ’ ήν στιγμήν είχε φανή, περί τάς ένδεκα δηλ. τής 

παρελθούσης νυκτός.
» Ή  οπτασία παρίστα έπακριβώς παιδίον, περικυκλωμένον ύπό 

νέφους, γλυκέος φωτός αιθέριου και κυανολεύκου· τοιαύτην δε λ ά μ -  

ψιν έξέπεμπε καί οΰτω καλώς άντα^εκλΧτο, ώστε έφώτιζεν έντε- 

λώς αύτην την θελκτικήν οπτασίαν. Ά λ λ ’ ή Έ λισ ά βεθ  δέν ήδύ- 

νατο νά έξηγήση άν αυτό τό φώς προήρχετο έκ τοΰ νέφους ή έ>ς



τής χαριέσσης μορφής. Ή  Έ ν ρ ιέττα  είδε τδ φώς έπίσης ευκρινώς 

ώς καί ή Έλισάβεθ . « L U C Y S P E N 3 E R . »
Ά ς  άναγράψωμεν ήδη καί μίαν οπτασίαν ζώντος προσώπου :

« ’Οκτώβριος I B S 4.

» . . . Ό τ ε  έσπούδαζον εις το πανεπιστήμιον της Οζφόρτ, 

κατώκουν παρά τινι κυρία εύσεβεστάτη, έναρέτω, χαρακτήρος ει- 

λικρινεστάΐου καί άληθεστάτου Αυτή μοι διηγήθη το γεγονός, 

δπερ σας μεταδίδω.
» Ό  αδελφός της έμπορεύετο έπί τών οίνων καί διεμενεν ως έπι 

τό πολύ είς Πορτογαλλ'αν καί 'Ισπανίαν. Είχεν άφησει τα δύο 

του τέκνα είς Λεέδ ’Αγνοώ άν ή μήτηρ των εζη ακόμη' άλλ ευ-  

ρίσκοντο συνήθως, άν όχι πάντοτε, μετά της θείας των.
» Ημέραν τινά τά  δύο παιδία εύρίσκοντο είς το βάθος τής μι

κρές αιθούσης μετά τής θείας καί δύο άλλων παιδιών, άτινα ήσαν, 

νομίζω, έξαδελφιά των. Εις άΰτήν τήν αίθουσαν κατώκουν έγω μι

κρόν μετά τ α ϋ τα .— Τ ά δύο παιδία έκραύγασαν συγχρόνως: Ω !

ίδοΰ ό πατέρας· άναβαίνει τήν σκάλαν».
»'Γά έχλεύασαν, τά  έμάλωσαν, ά λ λ ’ αύτά έπέμενον. Π αρετή-  

ρησαν είς τήν κλίμακα, ά λ λ ’ ούδένα είδον. "Εμαθον αργότερα, 

κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Ίδιου πατρός, ότι κατά την στιγμήν καθ 

ήν τά τέκνα του τον είδον είχε πε'σει είς τον Λούρον- ένψ δ έκιν- 

δύνευε νά πνιγή καί είχεν ΰπ’ όψιν τόν θάνατον, αναπαριστα έν τώ 
πνεύμα τί του όλα τά συμβάντα τοΰ βίου του, ή δέ ψυχη του έφαί

νετο ώσεί διασπώσα τούς μετά τοΰ σώματος δεσμούς. Δέν ένθυμοΰμαι 

άν είπεν ότι έσκέφθη καί τά  τέκνα του κατ’ εκείνην τήν υπέρτα
τ η 'σ τ ιγ μ ή ν .  ’Αναισθησία εντελής είχε κυριεύσει αύτόν. Διεσώθη δέ 

άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν ήτο δυνατόν νά έπανέλθη είς τήν ζωήν.
•Ε B U T T L E R »

Ούδεμίαν άλλην κρίσιν προσθέτω είς αύτά τά παράδοξα γεγο

νότα, ή ότι δέν είνε αύτά τά πράγματα αδύνατα. Πείθετε' τις ότι 

εινε άληθή Οί διηγούμενοι αύτά τά έκθέτουσιν άπλούστατα, άνευ 

έμφάσεως. Ή  διήγησις ενέχει άπό τοϋ ένός άκρου μέχρι τοΰ έτέ-  

ρου τήν άπλοΐκωτάτην σφραγίδα τής άληθείας, τοΰτο δέ τοΐς άπο-  

δίδει πολλήν πίστωσιν.
HORACE P E L L E T I E R  _

Oouseiller d ’arrondissem ent, officier d ’Acadom ic.

T  Υ X Ο Λ 0 Γ I A >
ΊΈνίΑΙΣΘΗΣΕΙΣ (H A L L U C I N A T I O N S )  ΤΗΛΕΙΗΗΗΤ1Κ4Ι

Ιδου βιβλίον 2) έπιστημονικόν μέν, ά λ λ ’ ούχί έκ τών τής κλα

σικής σειράς Πόέν τό έν αύτψ είνε καινοφανές, ό σκοπός καί ή μέ

θοδος. Είνε άπόπειρα έξοχου τόλμης, δικαιούμενον ίμβριθοϋς προσο
χής τοΰ κοινοΰ.

Το κατ έμέ, νομίζω νομιμωτάτην αύτήν τή ι τ ό λ μ η ν  θά πει-  
ραθώ νά τήν δικαιολογήσω.

Δικαιούμεθα, βεβαίως, νά έναβρυνώμεθα έπί τή έπιστήμη μας 

τοΰ 1 8 " 0 .  Συγκρίνοντες ό ,τι γινώσκομεν σήμερον πρός ό ,τι  έγί— 

νωσκον οί πρόγονοί μας τοΰ 1 4 9 0 ,  θά θαυμάσωμεν τήν έπί τέσ

σαρας αιώνας κατακτητικήν πορείαν τοΰ ανθρώπου. Τέσσαρας αιώ

νας ηρκεσαν πρός δημιουργίαν έπιστημών, μή ΰπαρχουσών ούδέ 

κατ όνομα, άπό τής άστρονομίας καί τής μηχανικής μέχρι τής  

χημείας καί τής φυσιολογίας Μή τοι μετά τέσσαρας αιώνας, κατά 

το 2 .’ 9 0 ,  δεν θά έκπλήττωνται οί ύστερόγονοί μας έπί τή άμ α-  

θεία τής σήμερον ; καί έτι μάλλον έπί τή οΐήσει ήμών τοϋ άρνεΐ- 

σθαι άνεξετάστως πόίν ό ,τι δέν έννοοΰμεν ;

Ναι! ή έπιστήμη μας είνε πολύ νέα ή ώστε νά δικαιοΰται νά 

εινε απόλυτος έν ταΐς άρνήσεσι : παράλογον τό λέγειν : «Δέν θά

π ?°χ &>ρησο>μεν προσωτέρω. ’Ιδού πράγματα, άτινα ούδέποτε ό άν

θρωπος θά έξηγήση. ’Ιδού φαινόμενα παράλογα καί άπερ ούδέ πρέ

πει μάλιστα νά ζητώμεν νά έννοήσωμεν, καθό ύπερβαίνοντα τά  

όρια τών γνώσεων μας » Τό όμιλεΐν οΰτο), σημαίνει περιορίζειν έν 

σμικρώ άριθμφ τούς ώρισμένους νόμους καί τά γνωστά ήδη πράγ-

* )  ί χ  τοΟ έ ι χ ά τ ω ;  έχδο^έντο ;  ·ιυγγρ·»μμχτος τοΰ S t S a x t o -

p ic  O h ·  R i c h e t  ( < α θ η γ η · ο ΰ  τοΰ πϊν&ττι ΐϊ ΐημιου τ η ς  Ί ι τ ρ ί χ η ς  των ΓΙχοι— 

Ι ·’ω ν ) χϊτιχ/'Μρισθέν «ν τ /j « R e v u e  S c i e n t i f i q u e »  ( ? 0  IGfipt'ou 1 8 9 0 )
χ ϊ ί  i X X o t c  J r s s t o i t x s : ; .

*) Τό ά^γλιχ^ν των χ. χ. Gurney, Myers χαί Podm ore (1888)  
ύπό τόν τίτλον « P han tasm s of the Liviuij ».



μ α τ « ·  σημαίνει καταδίκην είς την αδράνειαν, άρνησή της προό

δου, άποποίησιν, ε/. τοΰ προτέρου, μιας τών θεμελιωδών ανακα

λύψεων, τών διανοιγουσών άγνωστον όδόν καί δημιουργουσών νέον 

κόσμον τοΰτο σημαίνει διαδοχήν της προόδου παρά της ρουτίνχς.
Εν Ασία, με'γας λαός διέμεινε στάσιμος άπό τριάκοντα αιώ

νων, έπειδη οΰτω πως έσυλλογίζετο Ύπάρχουσιν έν Κίνα μανδα

ρίνοι λίαν ευπαιδευτοι, πολυμαθέστατοι, ϋποστάντες Ιξετάσεις λίαν 

δυσχερείς, λιαν περίπλοκους, καθ’ άς οφείλουν ν’ άποδείξωσι έμ-  

^ριθό γνώσιν τών παρα τοΰ Κομφυχίου καί τών μαθητών του δι-  

δαχθεισών άληθειών. ’Α λλά δέν άποφασίζουσι νά προχωρήσωσι πε-  

ραιτε'ρω η άνωτερω. Δέν απομακρύνονται τοΰ Κομφυκίου. Ούτος εινε 

όλόκλ/ιρος ό όρίζων α υ τώ ν  τόσω δ’άποκτηνωμένοι διατελοΟσι, ώστε 

δεν δύνανται να εννοησωσιν ότι ΰπάρχουσι καί άλλοι έκτος αύτοΰ.

Αλλα καί παρά τοΐς ήμετέροις πολιτισμοΐς, καίτοι φιλτέροις 

προς την πρόοδον, δεσπόζει άνάλογόν τι πνεΰμα. Όμοιάζομεν 

άπαντες κατα το μάλλον η ήττον πρός τούς μανδαρίνους' θέλομεν 

να περιορισωμεν τον κύκλον τών γνώσεών μας άπο «λειστικώς εις 

τα κλασικα μας μόνον βιβλία. Σέβουσι την επιστήμην, τιμώσιν 

αυτήν, και δικαίως' ά λ λ ’ ουδόλως τη έπιτρέπουσι ν'άπομακρυνθή  

της τετριμμένης όδοΰ, της παρά τών διδασκάλων διαχαραχθείσης 

τροχιάς, είς τρόπον ώστε καινοφανής τις άληθεια διακινδυνεύει νά 
θεωρηθή ώς άντεπιστημονική.

Καί όμως ΰπάρχουσι νέαι άλήθειαι · όσω δ’ άλλόκοτοι καν φαί

νονται είς την ρουτίναν  μας, θ ’ άποδειχθώσι ποτε έπιστημονικώς · 
δεν υπάρχει αμφιβολία. Είνε χιλιάκις βέβαιον ότι παρερχόμεθα, 
χωρίς νά βλεπωμεν, προ φαινομένων φαεινών, άτινα άγνοοΰμεν νά 

παρατηρήσωμεν, νά προκαλέσωμεν. Αί άληθεϊς ψευδαισθήσεις, αϊτι-  

νες είνε τό κύριον θέμα τοΰ βιβλίου τούτου, τυγχάνουσιν έξ αύτών 

τών φαινομένων δυσχερώς τά βλέπομεν, διότι ή προσοχή μας δέν 

προσειλκύσθη πρός αύτά άρκούντως· δυσχερώς τά παραδεχόμεθα, 

διότι φοβούμεθα παν δ ,τι νέον, διότι ή καινοφοβία δεσπόζει τών 

παλαιών καί άνθηρών πολιτισμώ ν διότι δεν θέλομεν νά ένοχλήσωσι 

την όκνηράν ησυχίαν μας δΓ Ιπιστημονικής τίνος έπαναστάσεως, 

ητις δυνατόν νά διατ/ράξη τάς τιμαριωτικάς ίδε'ας καί τά Ιπί-  
σημα διδόμενά μας.

‘ί ί\

Λοιπόν έν τή σπουδή τών άληθών ψευδαισθήσεοιν οΐ κκ. G u r-  

ney ’ ), M yers καί P oclm ore  έπειοάθησαν νά συμβιβάσωσιν ό,τι 

φαίνεται άσυμβίβαστον : άφ’ ένός αύστηρά άκρίβεια έν τή άποδεί- 
ξε ι- άφ’ ετέρου, τόλμη υπέρμετρος έν τή υποθέσει. Τούτων ενεκα 

τό εργον τυγχάνει όντως έπιστημονικόν, δσω παράδοξον καν φαί- 

νηται τό συμπέρασμα είς τούς οφθαλμούς τών οίκειοποιουμένων τό 

μονοπώλιον τοΰ έπιστημονικοΰ πνεύματος.

'Γποθεσωμεν ότι πρόκειται ν’ άποδείξωμεν ότι ΰπάρχουσι ψευ

δαισθήσεις, αΐτινες άντί ν’ άποδίδωνται είς τήν τύχην τής φαντα

σίας, παρουσιάζουσι σχέσtv τινά στενήν πρός πραγματικόν τι γεγο

νός, μεμακρυσμένον, αδύνατον νά τό γινώσκωμεν διά τών κανονι
κών μας αισθήσεων2)·  πώς τότε νά έπιληφθώμεν τής άποδείξεως ;

Δέν βλέπω πρός τοΰτο ή τρεις τρόπους: Ιον τόν συλλογισμόν, 
2ον τήν παοατήρησιν, 3 ον τόν πειραματισμόν.

’Εξετάσοψεν λοιπόν άλληλοδιαδόχως αύτούς τούς τρεις τρόπους 
καί ίδωμεν τί άξιζουιιν οί μέν καί οΐ δέ.

Ό  συλλογισμός τυγχάνει ανεπαρκής · δήλον τοΰτο. Ούδέποτε 

διά τοΰ Α-4-Β θά δυνηθή τις ν’ απόδειξη δτι ύπάρχουσιν άνά τόν  

κόσμον βρυκόλακες ή φαντάσματα. ’Α λ λ ’ ούδ’ έπίσης πάλιν είνε 

ποτε δυνατόν διά τοΰ συλλογισμοΰ ν’ άποδειχθή τό πρΚγμα άπο-  

φατικώς. Συλλογισμοί, ένστάσεις, άντιλογίαι, έπαγωγαί, παραλο-  

γισμοί, ύπολογισμοί τών πιθανοτήτων ή ολοκληρωτικοί υπολογι

σμοί, άπαν τό μηχάνημα τοΰτο θά ή άλυσιτελές πρός άπόδειξιν τής 

ύπάρξεώς ή μή τών φαντασμάτων. Ό λ α  ταΰτα δέν είνε ή λόγια, 

καί πρέπει νά μεταβώμεν είς άλλην άπόδειξιν.

*)  Ό  «παιανών ήδη Έ 5 .  Γχουρνεϋ ήτο ψυχολόγος ευφυής όίμα χαί irc— 
λυαα^ής. Συνέγιαψ· εργον διάσημον περί φυσιολογικής ψυγολογίας: T h e  
power of sounds. Ai ΐπί τοϋ ϋπνωτκτμοΰ ερευναί του μ ιρτυροΰιι  υ π * -  
νίαν διορατικήν όςυδέρχειαν.

2) Ίδοΰ εν ποράδιιγμχ άχριβές : ‘Ο Α ,  διακένων ίν Ίνδίαις, βλέπει
τήν 12 Ιανουάριου, τήν 8ην της κιτβρας, τήν βχιάν, τ') φάντασμα τοΰ άδελ· 
φοΰ του Β διαμένοντος έν Άγγλί^ι, χ * ! ,  έ ;  όυων γ ινώ ίχει  6 Α ,  εχοντβς 
χαλώς τή» ύγει'αν χαί οΰδένα χίνδυνον διατρέχοντος. ’Α / λ ’ ό Β .  <;υμβϊίνϋ 

ν ’ άποβάνγι τήν 12 Ιανουάριου ώρας τινάς πρότερον, πράγμα όπερ δέν ήτβ 
δννατδν να γινώϊχ·») 4 Α· "Αρα ή ψευδ»ίί9η<τ.ς τοΰ Α είνε αληθής, σ χ ε η χ ώ ς  
πρ4ς τδν τοΰ Β  ^άνχτον, άλη9η χαί τοΰτον όντ*.



Η  παρατηρησις είνε πολύτιμον βοήθημα' ά λ λ ’ ή θεωρία αύτη 

ίνίΖίι χαρακτήρα έμπειρικόν, τυχαϊον, μή έπιτρέποντα άπόδειξιν 

απολύτως αναμφίλεκτον. Εν τούτοις, διά τής υπομονής καί τής 

έγκαοτερήσεως συνελέγησαν περιστατικά τινα λίαν συμπληρωτικά, 

λίαν αποδεικτικά —  καί άτινα άναγινώσκει τις κατωτέρω —  άπο-  
τελοϋντα γεγονότα θετικά.

Η Ιξήγησις βεβαίως τυγχάνει δυσχερής- άλλά, κατά τήν γνώ

μην μου, δέν εινε έπιτετραμμένον ν’ άποδοθ/j το πράγμα εις κακήν 

πιστιν προς τους έξερευνητάς ή είς τήν πιθανότητα τυχαίας τινός 
συμπτώσεως.

Τότε έπιβάλλεται το συμπέρασμα. Υπάρχει σχέσις μεταξύ τής 

ψευδαισθήσεως τοΰ Α καί τοΰ θανάτου τοΰ Β  : σχέσις όλοτελώς

διαφεύγουσα ημάς, όφεί>οντας νά περιορισθώμεν εις τήν έπιβεβαίω- 

σιν μόνον αύτής. Έπιτελέσωμεν λοιπόν αύτήν τήν βεβαίωσιν : 

έπιτελέσωμεν αύτήν είλικρινώς, εύτόλμως, καί άς έξαγάγωμεν τό 

συμπέρασμα δτι υπάρχει δεσμός τις μεταξύ τών δύο φαινομένων.

Ή  θεωρία αύτη είνε τή άληθεία διδόμενον έμπειρικόν. Δέν 

παράγεται όπόταν ήμεΐς τό θίλήσωμεν. Είνε γεγονός - δέν είνε νόμος. 

Είνε φαινόμενον διοραθέν- δέν είνε φαινόμενον μελετηθέν Ούτω πως 

έγινωσκον καί πρό τοΰ Φραγκλίνου καί τοΰ Γαλβάνη τά  τοΰ ήλεκ-  

τρισμοΰ ! Έγινωσκον δτι αί οίκί<zt, τά  έπιπλα, οί άνθρωποι έκε- 

ραυνοβολοΰντο' ά λ λ ’ εις τήν βεβαίωσιν μόνον τών καταστρεπτικών 

άποτελεσμάτων τής άστραπής περιωρίζοντο. Δέν έγινωσκον ούτε τούς 

λογους τοΰ ήλεκτρικοΰ σπινθόρος, ούτε τάς προκαλούσας αύτόν 

αιτίας. Έ ν  ένί λόγω ήτο τυχαίος τις εμπειρισμός- διότι αί θεωρη- 

τικαί έπιστήμαι δέν δύνανται σχεδόν νά ύπερβώσι τόν έμπειρισμόν.

Καί δμως, πολλαί παρατηρήσεις άναφερόμεναι έν τφ  βιβλίω 

τούτω, τόσω καλώς έξελέγησαν, τόσω έντελεΐς είνε, ώστε δυσχερές 

αποβαίνει τό νά μή συγκλονισθ/j τις έκ παρομοίων αποδείξεων.

Ά ν  μοι έπετρέπετο ν’ αναφέρω αύτό τό έμόν παράδειγμα, 

ήδυνάμην νά ομολογήσω δτι, έπί τή άναγνώσει διηγημάτων τινών 

εκτεθειμένων έν τοΐς P h a n ta s m  of th e  L iv in g  είχον αίσθανθο δια

φόρους άλληλοδιαδόχους έντυπώσεις. Ήρξάι/.ην τής άναγνώσεως 

αετά τίνος χλευαστικής απιστίας- ά λ λ ’ ολίγον κ ατ’ ολίγον, έπειδή 

δίν κατέχομαι ύπ’ούδενός rpeni'irrjioiί πρός τήν επιστήμην, τήν λε -

γΟμένην επίσημον, συνελάμβανον την πεποιθησιν οτι το πλεΐστον 

τών διηγημάτων ήσαν ειλικρινή, οτι έληφθησαν πολλαπλαΐ προ

φυλάξεις, άναγκαΐαι πρός έξασφάλισιν τής αύθεντικότητος τών

γεγονότων 8t άκριβών μαρτυριών, και, δτι, οσω αλλόκοτον κάν

φαίνηται τό συμπέρασμα, δέν δύναται τις ν’ άονηθή τήν παραδο

χήν του.
Ά λ λ ά  —  έδώ έγκειται τό έλάττωμα τών έπιστημών τών έπί 

τοΰ έμπειρισμοΰ καί οχι έπί τοΰ πειραματισμού έπαναπαυομένων 

—  ή έκ τών τοιούτων διηγημάτων πεποίθησις τυγχάνει ανίσχυρος. 

Προκεΐ[/ένου περί πράγματος δυναμένου νά έπιβεβαιωθή άνά πάσαν 

στιγμήν, ώς ή αναλογική σύνθεσις τοΰ ύδατος έξ ύδρογόνου καί

οξυγόνου, αποκλείεται πας λόγος αμφιβολίας ή δισταγμού. Ή  σύν-

θεσις τοΰ ΰδατος είνε πράγμα άπολύτου βεβαιότητος, ένώ ή αύθεν- 

τικότης καί ή καλή παρατήρησις ψευδαισθήσεώς τίνος τυγχάνουσι 

σχετικής μόνον καί άορίστου βεβαιότητος.

Άδιάφορον δμως- διότι— έκτός άν τολμήσωμεν ν’ άρνηθώμεν 

πάσαν άξίαν είς τάς ανθρωπίνους μαρτυρίας— αί ίστορίαι αύται 

είνε άληθεΐς καί άκριβεΐς. Τό μακροχρόνιον καί έργώδες έργον τών 

κκ. Γκούρνεϋ, Μύερς καί Ποδμύρ συνίσταται ακριβώς, έν τή συλ

λογή τών μαρτυριών, έν τή βεβαιώσει τών αναφερομένων γεγονό

των, έν τή  άποδείξει τών χρονολογιών, τών ώρών καί τόπων, έξ 

έγγοάφων έπισήμων. Εννοεί τις όποιαν άπέραντον άνταπόκρισιν 

άπήτησεν ή έξέλιγξις αύτη. Δέν πρέπει δέ νά λυπηθή τις έπί τοΐς 

τοσούτοις άγώσιν, άφοΰ τό άποτέλεσμα άπέβη λαμπρόν. Άναφέρον- 

ται γεγονότα λίαν ακριβή, άναμφήριστα. Έ ν  ένί λόγω, δ ,τι ήτο 

δυνατόν νά γίνγι διά τήν διά μαρτυριών άπόδειξιν, έγένετο Περισ- 

σοτέρα βεβαιότης δέν εινε δυνατόν νά έπιτευχθή διά τής έν χρήσει 

μεθόδου, τής ύστερούσης τής τοϋ πειραματισμού.

Ίδωυ.εν ήδη, τί παρέχει ήμϊν ό πειραματισμός έν παρομοίω 

ζητήματι. Παρέχει, δέι δειλιώ νά τό ομολογήσω, ολίγον τι μόνον. 

Μεθ’ δλας τάς προσπαθείας μας δέν ήδυνήθημεν, ούτε οί μέν ούτε 

οί δέ, ν’ άποδείξωμεν κατηγορηματι ιώς δτι συμβαίνει διανοητική 

ύποβολή, μεταβιβασις τής σκέψεως, διαύγεια ( , )  ( lu ci t l i te ) ,  τη λ ε -  

παθητικός ύπνος. Ή  ολοσχερής κτεόδειξις μάς διαφεύγει- διότι, 

&ν τήν εϊχομεν, θά ήτο τόσψ φαεινή, ώστε ούδείς θ ’ άπέμενεν άπι-



«τών. Άλλοίμονον ! αί πειραματικαί άποδείξεις είνε άνίσχυροι νά 

διασκεδάσωσι τήν δυσπιστίαν. Βεβαίως άπαντώσιν ένθεν κακεΐθεν 

λαμπρά άποτελέσματα, άτινα, τό κ ατ’ έμέ, θεωρώ πειστικώτατα, 

άλλά δέν άξιώ διά τούτου δτι είνε καί οριστικά. Οί Ά λχημ ισταί  

ώμίλουν, μετά ζέσεως περί τοϋ τελευταίου πειραματισμού, e x .  

p e r im e n tu m  c ru c is ,  ον έσπούδαζον ώς κορωνίδα τών άγώνων των. 

Λοιπόν, αύτόν τόν e x p e r im e n tu m  c ru c is  ούδείς ήδυνήθη έ'τι νά 

παραγάγη. Έγένοντο αξιόλογοι πειραματισμοί, άπόπειραι σχεδόν 
έπιτυχοΰσαι· άλλά, μεθ’ όλην τήν επιτυχίαν, έπαφήκαν κάποιον 

μέρος εις τόν σκεπτικισμόν καί εις τήν απιστίαν ώσεί c a p u t  m o r -  

tu u m , κατά τήν έκφρασιν τών Ά λχημ ιστώ ν, έπιτρέπον τήν αμφι

βολίαν καί παρεμποδίζον τόν προσελκυσμόν πρός τήν άπόλυτον π ε-  

ποίθησιν.

Όμιλών ούτω, δέν σκοπώ βεβαίως νά υποτιμήσω τά έπιτευ-  

χθέντα άποτελέσματα, άποτελέσματα λίαν σπουδαία, άτινα θά 

προσείλκυον τήν άπόλυτον πεποίθησή άπάντων, άν ήδυνάμεθα νά 
τά  άναπαραγάγωμεν κατά βούλησιν, καί νά τά έπαναλαμβάνωμεν 

πολλάκις μετά τής βεβαιότητος τής αύτής προηγουμένης έπιτυχίας 

ή καί έπί τών ιδίων ιχνών. Τό καθιστών τάς πειραματικάς άποδεί-  

ξεις άνισχύρους δεν εινε διότι τυγχάνουσιν έλαττωματικαί— ύπάρ- 

χουσιν έξαίρετοι τοιαϋται, άς άπαντα τις έν τώ βιβλίω τούτω—  

άλλά διότι δέν εινε δυνατόν νά έπαναληφθώσι. Τοΰτο δέ είνε ευνόη- 

τον, άν άναλογισθώμεν τήν άπειρον ποικιλίαν τών άνθρωπίνων δια

νοιών, τών ώσαύτως μεταβαλλομένων καί αύτών άνά παν δευτεοό- 

λεπτον, κατά τούς καθολοκληρίαν διαφεύγοντας ήμ&ς μυστηριώδεις 

νόμους.

Βεβαίως, τοΰτο είνε λυπηρόν, καθότι ή πειραματική άπόδειξις 

όταν έπέλθη— καί δέν άμφιβάλλω ότι τοΰτο θά γίνη έντός ολίγου— · 

ένέχει τδ προτέρημα τοΰ νά μήν άφίνν) τήν παραμικράν υπεκφυγήν 

ίίς τήν αμφιβολίαν. Κ α θ ’ ήν άν ήμέραν έπιτευχθή ή πειραματική  

άπόδειξις τής τηλεπαθείας, ή τηλεπάθεια δέν θ' άμφισβητηθή 

πλέον, άλλά θά γίνη παραδεκτή ώς φαινόμενον φυσικόν, ούτωσί 
πασιφανές, όπως ή περιστροφή τής γής περί τόν άξονά της ή όπως 

ή μετάδοσις τής φθίσεως.

*Ας σκεφθή τις τί συνέβη μέ τόν ζωικόν μαγνητισμόν καί τόν

υπνωτισμόν. Ούδείς ήθελε νά τούς παραδεχθεί ώμοίαζον πρός μύ

θον, πρός γελοϊον μύθευμα. Πρό δεκαοκτώ έτών κάγώ κατέγινα 

μετά μεγάλου ζήλου είς α ύ τό ν  ά λ λ ’ ήμην ήναγκασμένος νά ύπο-  

κρύπτωμαι ϊνα μήν υποκινήσω κ ατ’ έμοΰ τήν χλεύην, τήν 

περιφρόνησιν, τόν οίκτον. Μοί έ'λεγον ότι θά χαθώ, θά περιπέσω 

ύπο το κράτος τών άγυρτών ή τών ονειροπολήσεων. Ά λ λ ά  μήτοι 

έν τώ σμικρώ τούτω χρονικώ διαστήματι, άπό τοΰ 1 8 7 3 — 1 8 9 0 ,  

αί περί ύπνωτισμοΰ ίδέαι δέν ύπέστησαν άπροσδόκητον μεταβολήν;
O m n ia  jam  fient fieri qua p o sse  n e g a b a m .

Προβλέπω ότι έντός ολίγου τό αύτό θά συμβή καί ώς πρός τήν 

τηλεπάθειαν, καί οτι ή σημερινή τόλμη μας θά θεωρηθή μετά τινα 
ετη λίαν παιδαριώδης b analite .

’Ολίγοι, τφόντι, πειραματισταί έπειραματίσθησαν μέχρι τοΰδε 

έπιστημο (ΐκώς έπί τής τηλεπαθείας. Ε ϊτε  ένεκα οκνηρίας πνεύμα

τ ο ς  είτε ένεκα καινοφοβίας, εϊτε ένεκα σκεπτικισμοΰ, παρηγκωνί- 

σθη τό μέγα τοΰτο πρόβλημα. Μικρός είνε ό αριθμός τών μελετη-  

σάντων αύτήν έν συγκρίσει πρός τόν άπειρον αριθμόν τών έρευνη- 

τών, τών μελετησάντων λ. χ. τήν σύνθεσιν τής πυριδίνης καί τά  

παράγωγα αύτής. Βέβαια ή ίστορία τής πυριδίνης είνε ένδιααέ- 

ρουσα καί έπί τοΰ περιωρισμένου τούτου αέρου; τής χημείας 

έπέτυχον σπουδαίας ανακαλύψεις, ά λ λ ’ ίσως ή κατά βάθος γνώσις 
αυτής τής ούσίας τυγχάνει ήττον σπουδαία διά τό μέλλον τής άν- 

θρωπότητος ή ή άνάλυσις τών άποκρύφων λειτουργών τής άνθρω- 

πινης ψυχής : ή συνένωσις τών ατόμων τοΰ άνθρακος εΐνε ωραία 

σπουδή- άλλά δέν έπρεπε νά περιφρονήσωμεν καί τήν σειράν τών 

πειραμητισμών, οΐτινες θά διανοίξωσιν ίσως —  διά πρώτην φοράν 

—  νέαν τινα δύναμιν, όλως άγνωστον, τοΰ νοός καί έν τών προ- 
βλημάτοιν τοΰ ηίραν τής ζωής, άτινα άπό ε’ίκοσιν αιώνων άνεπι-

* )  Σ. Μ. 'ϊ"π!> π α ρ ο μ ο ία ς ,  ώ; ρ α ί ν ε τ α ι ,  ΐ π ΐ ί ρ υ λ α χ ' ί ι χ ό τ τ , τ ο ς  α γ ό μ ε ν ο ;  χ α ί  

δ ή μ έ τ ε ρ ο ς  δ ι δ ά χ τ ω ρ  11. Κ υ ρ ι α χ ό ; ,  κ α θ η γ η τ ή :  έν τ ώ  Έ θ ν .  Π α ν ί π ι ο τ η μ ί ν ,  

απο®αίνεΓαι έν τ ο ΐ ς  μ , α θ ή μ α ϊ ΐ ν  α ύ τ ο ΰ  έ π ί  τ ή ς  Γ ι ν ι χ ή ς  Π α θ ο λ ο γ ία ς  ό ( ή ά ρ -  

y  ι χ η  ιδ έα ς^ ο υ σ ι  π ε ρ ί  τ ο ΰ  λ ε γ ο μ έ ν ο υ  μ α γ ν η τ ι χ ο ΰ  ρ ε υ σ τ ο ΰ  ο τ ι ,  χ α τ χ  τ&ν 

ζωϊχδν μ α γ ν η τ ι σ μ ό ν ,  δια τ?|ς θ ε λ ή ο ε ω ς  χ α ί  δ<ac μ ε θ ό δ ο υ  ιδ ία ς ,  δ ύ ν α τ α ι  να 

ίςέλθ>) iz b  τ ο 3  έν&ς σ ώ μ α τ ο ς  χ α ί  να μ ?ταβ / )  ε ι ς  τ δ  όίλλο, tlvs ιδ έα  ψινδής
**1 σαθρά.



τι/χώ; -ήγαντο τ ά .  μέγιστα  τ η ;  άνθρωπότητος πνεύματα. Ευρίσκει 

τις εύχερώ: πεντακοσίους χημικού; γράψζντα; υπομνήματα έπί της 

πύρινης καί τών παραγώγων αύτής, υπομνήματα έξαίοετα και ευ

φυή, βασιζόμενα έπί δυσχερών καί κοπιωδών διερευνών, ά λ λ ’ ούδ’ 

είκοσι ψυχολόγους θά εύρη άναλύσαντα; εύ^εθόδως την τηλεπ ά

θειαν, τά αίτια αύτή·, τάς συνθήκα; καί τά άποδεικτικά αύτής 

μέσα Τί λέγω είκοσι ; "Οχι είκοσι, άλλά μόνον 5 ή 6 .  Καίτοι 

όμως ολίγοι ούτοι ίπέτυχον αποτελέσματα οριστικά, σπουδαιότατα.

"Ω  ! όποιον άφθονον θε'ρος νέων γεγονότων, άν ήθελον εϋρει 

βοηθούς η μ ιμ η τ ά ς ! Δύναται τ ι ;  νά εύρη, ύποθε'τω, χιλία ; ώρας 

έργασίας έξοδείιθείσα; πρός σπουδήν τής πύρινης, άντί μιας μόνον 
ώρας έργασίας πρός σπουδήν τής τηλεπαθεία;.

Α λλ  επανέλθωμεν εις το σύγγοακμα, όπερ προσφέρορεν εΐ; τό 

γαλλικόν δημόσιον. ’Αγνοοΰμεν την ην υποδοχήν θά εύργ. Τό γ α λ 

λικόν πνεύμα είνε θετικόν, σκεπτικόν ίσως ή ιδέα ότι οί βρυκόλα-  

κες καί τά  φαντάσματα εχουσιν ύπόστασίν τινα, θά προκαλέση τό 

μειδίαμα πλέον τοϋ ένός τών συμπατριωτών μας. Ά λ λ ’ ού^όλως 

μάς μέλει δι' αύτά τά μειδιάματα, άρκεΐ νά ένθαρρύνωμεν έξερευ- 
νητήν τινα νά μας βοηθήση είς τό έργον. Τ ά  γίγονότα τών α λη
θών ψευδαισθήσεων συνελέγησαν πρό πάντων έν Α γ γ λ ία  καί Α μ ε 

ρική. Βεβαίως δυνατόν νά εύρεθώσι καί έν Γαλλία πολ>ά τοιαύτα.  

•Θέλομεν νά έπεκτείνωμεν τό πεδίον τών έρευνών μας" τούτου ένεκα 

ποιούμεθα έκκλησιν ( ' )  εις την συνδρομήν παντός καλοθελητοΰ.

Ζητοΰμεν παρατηρήσεις· ζητοΰμεν πειραματισμούς. Ώ ς  πρός 

τας παρατηρήσεις, είδθ[/εν πώς πρεπει τις νά έπιλαμβάνηται αύ

τών· διηγήματα πρώτη; χειρός, ούτως είπεΐν, εινε άπαραίτητα. 

Δέον ό σχών ψευδκίσθησίν τινα, νά την διηγηθή ό ίδιος μέ όλας 

τ α ;  περιπτώσεις εστω καί αυτάς τάς φρ,ούδας φαινόμενα;. Ή  π α -  

ρατήρησις δέον νά η απροσωπόληπτος, γεγραμμένη μετά σκεπτι
κισμού μϊλλον ή μετά ευπιστίας. Ό  διηγούμενος δέν πρέπει νά 

έκφέρη γ νώ μην πρέπει νά διηγοθή ό ,τι  είδεν, έπισωρεύων τάς 
αποδείξεις καί τά έγγραφα, τά ένισχύοντα τό διήγημα.

( ) 1 .  Μ. ΠχροίλΟ'.αν ιπ ίχ λ η ι ιν  καί ήμεΐς ποιοΰιχεθα πρ&ς το!>; ά ν * -  
γνώβΤ«ί δια τ&ν «Νέον Π «9α γ ίρ*»».

“Οσον όμως αφορά τούς πειραματισμούς τό πράγμα άποβαίνει 

δυσχερέστερον · άπαιτεΐται καιρός· απαιτείται υπομονή καί έπιμονη 
άνευ άθυμίας ή άποθαρρύνσεως άπέναντι τών αείποτε παρουσιαζο- 

μένων προσκομμάτων. Ά π α ιτεΐται ώσαύτως άδιάκοπος έφαρμογη 

αύστηρ&ς πειραματική; μεθόδου. "Οσω δέ δυσχερείς καν ώσιν αί 

πολλαπλαΐ αύται συνθήκαι, δέν είνε άδύνατον ν’ άπαντήση τις τάς 

τοιαύτας. Μεταξύ τών πολυαρίθμου ήθη έν Γάλλιο»', υπνωτικών 

υποκειμένων ύπάρχουσι πολλοί έπιδεκτικοί ένός είδους άνατροφής, 

έχγυμνάσκύ' εις τάς λεγομένα; υπερφυσικά; δυνάμεις. Ά ς  τούς 

διδάξο^σιν, άς τούς γυμνάσωσιν ύπ’ αύτην την έ'ποψιν. Ά ς  φρον

τίσουν π. χ. ν’ άποκτήσωσιν οί υποκείμενοι ούτοι την παράδοξον 

δύναμιν τοϋ διαγιγνώσκειν τάς άσθενείας, άν ή δύναμις αύτη ύπάρ- 

/ η ,  η άς προσπαθήσουν νά προκαλώσι τον τηλόθεν ύπνον, όπερ 

φαίνεται ήδη γεγονός πραγματικόν καίτοι σπάνιον.

Εινε καιρός, άληθώς, νά ληφθή φροντίς ύπέρ τούτων τών εύγε— 
νών προβλημάτω ν καί όμως φοβούμεθα μήπως ύποδεχθώσιν αύτό τό 

σύγγραμμά μου- μετ’ άδιαφορίας. Δέν πτοούμεθα άπό τάς έπικρί- 

σε ς. "Έστωσαν αύται ολίγον ειλικρινείς καί άδολοι, καί θά τάς 

δεχθώμεν μ ετ ’ εύγνωμοσύνης. ""Οχι' ό ,τι  μ Χ ; πτοεί είνε ή σιγή 

άπέναντι τοιούτου πονηματο;.  Ή  πληθύ; τοϋ δημοσίου προσελ- 

κύεται πρό; τού; πρακτικού; μόνον λόγου;. Ένδιαφέρεται εί; νέαν 

τινά ίγ(ύ[ιΐσιr  μηγαηχήν. tic drajiopyuffir τινα τής vyieirrjc. Ούδέν 

δίκαιότερον βεβαίω;' άλλά διατί νά μη θεωρώμεν ώ; τά μάλα σπου- 

δαΐον ό ,τι  δύναται νά διαφώτιση τό ανθρώπινον πνεύμα περί τού 

μυστηρίου τούτου τών μυστηρίων ; Ναι, δέν δλέπομεν εισέτι την 

άμεσον έφαρμογην τών έρευνών αύτού τοΰ εϊδου;, άλλά κατά τί  

αύται τυγχάνουσιν ήττον ένδιαφέρουσαι ;

Πρώτην ήδη φοράν άπετόλμησαν τήν έπιστημοnx>)r σπουδήν 

τ ή ;  έπαύριον τοΰ θανάτου. Τ ί ;  λοιπόν θά τολμήση νά είπη, χωρί; 
νά ρίψη βλέαμα έπί τοϋ βιολιού τούτου τούτου, ότι είνε μία τρέλλα ;

’Ελπίσωμεν δτι δλοι οί άναγνώσται τοϋ βιβλίου θά έννοήσωσιν 

δτι πρόκειται περί μεγάλου τινό; πράγματο;. Είνε τό πρώτον βήμα 

εί; όδόν δλω; νέαν. Τούτου ένεκα δεΐται έπιεικεία;.

Τό πόνημα δεν εινε τέλειον  ύπάρχουσι έν αύτφ χάσματα. Ε ί ;  

τό δημόσιον έναπόκειται νά συμπληρώση αύτό διά συμβουλών, διά



Παρατηρήσεων, διά πειραματισμών καί νά μάς βοηθήση εις τό εο- 

γον, καθισταμενον συνεργάτης ήμών πεφωτισμένος καί έπίμονος. 

Ά ν ευ  αύτοϋ, ούδέν δυνάμεθα. Μετ’ αύτοϋ δυνάμεθα —  τοΰτο τού-  

λαχιστον εινε ή στερεά έλπίς μας —  νά δημιουργήσωμεν βάσεις μιδίς 

θετικής μεταφυσικής έπιστήμης, ούχί έπερειδομένης έπί αμφιβόλων 

και νεφελωδών πραγματειών, ά λ λ ’ έπιστηριζομ-'-ης έπί γεγονότων, 
επί φαινομένων, έπί πειραματισμών.

CH. R IC IIET.

*-------------- Η » ----------------

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ
ι ■< ,

,  ̂ 0 τον κνω τίτλον γράφει |ν κυριω άρθρφ ή «Ρουμουνική
Ανεξαρτησία» τής 1 8 ) 3 0  Ναρτίου έ. ε. τά έξης:

 ̂ « Ο συγγραφευς τοΰ δοκιμίου, ούτινος ή «N ou velle  R eu v e»  
Λρίατο τής δημοσιεύσεως, πειράται, άν δχι νά λύση άπαντα τά  
ζητήματα , τά ύπο τής διδασκαλίας τών πνευματιστών ΰποκινη- 

να υ..οδ;ί ,η  όμως τουλάχιστον την μέθοδον, δι’ ής έπιλαμ- 

βάνονται των πειραματισμών. Παρε'στη μάρτυς εις τινας τοιούτους, 
λ^οων ί μέρος *νβργόν)).

« Ι ω  1 8 . ) / ,  ότε όιετέλουν καθηγητής τής φιλοσοφίας έν τω λυ-  

κείφ τής Dijon, έσχετίσθην μετά τίνος γραίας κυρίας, μετριωτά-  

Της μεν κοινωνικής τάξεως καί παιδείας, άλλά λίαν περιέργου περί 

τα τοιαυτζ φαινόμενα. Έκαθίσαμεν περί τινα τοάπεζαν, ό είς άπε-  

ναντι τοΰ άλλου Έ π ί  τής τραπέζης εκειτο φύλλον χάρτου λευκοΰ, 

έπί δε τοϋ χάρτου μολυβδίς προσκεκολλημμένη πρός μικρόν κάνι- 

στρον άνεστραμμένον έπεθέσαμεν έλαφρώς τάς χεϊρας έπί τοΰ νέου 
τούτου είδους κονδυλοφόρου καί, μετά 1 0 — 1 5  λεπτά τής ώρας, 

ειΐομεν αυτο κινούμενον καί συμπαρασύρον τήν μολυβδίδα, ητις 

έχάρασσε χ α ρ α κ τ^ α ς  λίαν λεπτούς, καλώς {σχηματισμένους, καί 

προς με έστραμμένου£. Ό  πειραματισμός ούτος έπανελήφθη πολλά-  

κις, ανευ τίνος ένδιαφίροντος ώς πρός έμέ καί τό α ετ ’ έαοϋ ένερ- 

γοΰν πρόσωπον. Έ χ α ν ε ν  αύ.ό τόν κα(ρόν του είς ‘ το ύ ς  τοιούτου;

πειραματισμούς, ά λ λ ’ ήσθάνετο εύχαρίστησιν διερχόμενον οΰτω το^ 

καιρόν του. Αί φράσεις ησαν γαλλιστί, κατα τον έμόν τρό,.ον τοΰ 

σκέπτεσθαι καί όμιλείν, έννοώ τρόπον γενι/.όν, ούχί δέ ώς προς την 

λεπτομέρειαν τών γραφόμενων. Η κινησις, ή ώθοϋσα . /ιν γ Ρ* ?  
σαν μολυβδίδα, διετυποΰτο, —  άν πιστεύσωμεν αύτην τήν άλλόκο- 

τον γλώσσαν —  ύπό τίνος πνεύματος, ύπο τ ?ς  ψυχΛ, ανευιας τ  ,  

νεαραις τής άπέναντί μου, θανουσης άρτι. Γι δε μα:, ελε ft  »ο 
αάσιον μολυβδοκόνδυλον ! Μ*ς έξεθετεν, έν τή γενικοτητι καί τφ  

μεγαλείφτης τήν διδασκαλίαν τοΰ «Βιβλίου τών Πνευμάτων» τοϋ 

Ά λ λά ν  Καοδέκ, όπερ βιβλίον δέν είχεν ετι έκδοθή, ή δεν έγινω- 

σκον έγώ ετι τοϋτο. Τό άπέναντί μου πρόσωπον τό έγίνωσκεν αρα 

γε ; Μ ήτοι ώθει, δ-.ά τής χειρός καί διά κινήσεως άορατου το> μ ι-  

κοόν καί έλαφρόν κάνιστρον , Μήτοι ώθει ούτω τήν μολυβδίδα ; 

Μήτοι τέλος, αύτό έγραφε διά τής μολυβδίδος ; άλλά πάλιν νά 

γράφη άντίστροφα ; καθότι τά γράμματα ήσαν έστραμμένα προς 

με, άλλως τε ψιλά καί κατά τόν γραφικόν μου χαρακτήρα ;

Δέν είνε λοιπόν παραδεκτόν ότι ή κυρία αύτη ήτο.η  γράφουσα, 

ά λλ’ ούδ’ έγώ βεβαίως, καίτοι έφαίνετο, οτι ειχον μέρος τι προ: 

τοΰτο' άλλά κατά πόσον και οποίον ;
Ημέραν τινά, τά γ ρ ά μ μ α τα , β ρα δύ τερ ον μέν χαραχθέντα, αλλά  

συνάμα λεπτότερα καί εύ -.ρινέστερα παρα ί ο  σύνηθες, έσχημάτισα> 

ειρμόν τινα, έξ ού, κατ’ άρχάς, δέν έννόησα τίποτε : μ ε τ ά  το τέ
λος δύο σειρών, γραφεισών κατά τόν ίδιον τρόπον, παρετήρησα οτι 

ήσαν λατινικά καί ότι αί λέξεις δέν ήσαν κεχωρισμέναι. Πέντε σειραι 

έγράφησαν οΰτω. Δέν δύναμαι ηδη να τας άναγράψω ά.^ωλέσθησα 
Ή σ α ν  άπάντησι, είς τήν έρώτησιν μου άν θά ήδυνάμην να ιδω το 

πνϊϋμα. Ναι, μοί ελεγον, διά τής τοΰ νευρικοΰ συστήματος έξαψεως, 

ής μοί εδιδον τήν συνταγήν λατινιστί. Δέν έπειράθην του τοιούτου, 

μή άποδώσας τότε είς αύτό άλλο ένδιαφέρον η ότι είς αύτό τό πράγμα 

ήαην, τήν φοοά^έκείνην, άπολύτως ξένος πρός τήν ιδέαν καί την 

γλώσσαν τοΰ <&γικοΟ μολυβδοκονδύλου. Ά λ λ ά  τό γράψιμον ήτο το 

ίδικόν μου καί πρός έμέ πάντοτε έστραμμένον. Μήτοι ή άπέναντί μου 

γυνή, ή άμαθής καί άπλοϊκή, έγίνωσκεν άπό στήθους ολόκληρον 

χωρίον λατινικόν (έκ πέντε μακρών γραμμών, διά γραμμάτων λε

πτών καί στενών, Ιπί χάρτου μεγάλου σχήματο?), άπαντών εις



έρώτησιν, ην δεν είχε λόγον τινά tStov νά προίδη ; Ά λ λ ά  θά τά  

εγραφεν άντιστρόφως, διά μο>υβδίδος, ην δέν έκράτει, τών χειρών 
δια ,ελουσών ακίνητων ετι τοΰ κανίστρου j

Αΰτη διηγήθη το γεγονός είς αξιωματικόν τινα, ανεψιόν της, 

οστις τή ειπε σκώπτων την εύ-ιστίαν της, ότι ό καθηγητής την 

έξηπάτησεν. Εγώ είχον έξαπατήσει την καλήν γραίαν ! Έ γ ώ  διέ- 

πραςα τα παντα ! Εννοώ αυτήν την ομιλίαν έν τφ  στόματι αξιω

ματικού μη ειδότος με * άν μ ’ έγνώριζε, δέν θά έπέτρεπεν είς έαυ- 

. όν τό τοιοϋτον Οιδα καλώς έγώ ότι ούδένα έζηπάτησα, διηρώτων 

δ’ έμαυτόν, απεναντίας, μήτοι ητο δυνατόν νά έξαπατηθώ έγώ 
ο ίδιος.

Τό τελευταιον τοϋτο γεγονός είνε άξιοσημείωτον. Ίδοΰ καί άλλα:

Εις Καοκασονην, τώ 1 8 6 5 ,  μετά τινας ημέρας άπό της χ η 

ρείας μου, έσχετισθην μετά τίνος νεάνιδος, εύπορου οίκογενείας, προι

κισμένης δι έξιδιασμενης μεσαζοΰοης όΐ'νάμεως* άπεκοιμάτο, έ~α-  

φινομένη έκουσιως είς την έπνιρειαν άοράτου μαγνητιστοΰ* έάν δέν 

ί "Ύϊ?Ζ.ζ'ΐ0 ® ύπνος, άπέβαινε κινδυνώδης ή τεχνητή αύτοϋ ποόκλη- 
σις. Απο\οιμωμένη, εολ<εττε πνεύματα, συνωμίλει μ ετ ’ αύτών 11α- 

ρευρίσκετό τις ίϊε τότε εις συνομιλίαν μεταξύ δύο συνομιλούντων, 

(·>ν τον μεν ένα ηκουε, τόν δ έ’τερον έμάντευεν. Άφινεν αΰτη τό σώμά 

της, τό έγκαταλιμπανεν είς τό πνεϋμα, όπερ ήθε^ε νά ένσωματωθή 
έν α υτ /j, να ομιλή, να ένεργή διά τών οργάνων τη ς ' ειτα έπανεισήρ- 

χετο, ώμίλει, ένήργει ή ίόίat, άφύπνωττε τέλος, έξεγειοομένη, ώσεΐ 
i/- βαθέος ύπνου, άνευ ονείρων : ούδεμίαν άνάμνησιν είχε μετά τήν 

εξεγερσιν, τών όσων ειχεν ιδεΐ ή διαπράξει κοιμωμένη, ένώ κοιμω- 

μένη ένεθυμεΐτο τάς τε έγρηγόρσεις καί τούς προηγούμενους της 

ύπνους, συνηνου εν μια μόνη γενική άναμνήσει— δηλούση την τα υ

τότητα τοϋ προσώπου— τάς δύο μνήμας τών δύο της καταστάσεων.

Την είδον πολλάκις ■ ο πειρασμός έπανεληφθη έπίσης πολλάκις. 

ΙΙμην μόνος μ ετ ’ αύτής. Έκ οιμάτο , καί τότε, άλλοτε συνωμίλει 

μετά τής αγαπητής μοι τεθνεώσης, ής δέν ήκουον μέν, ά λ λ ’ έμάν- 
τευον τάς αποκρίσεις, όμοιαζούσας πρός τόν χαρακτήρά της, ον ή 

μεσάζουσα, ουδε'ποτε ίδοϋσα αύτήν, δέν ήδύνατο νά γνωρίζη · άλ

λοτε τή έδάνειζε τά όργανά της, καί τότε ή θανοϋσα, διά τοϋ 

στόματος τής μεσαζούσης, μοί ώμίλει έηκώς καί οίκειότατα.

’Οφείλω νά εΐπω ότι δέν ήμουν έντελώς πεπεισμένος' αί ανα

μνήσεις έκείνης ητις συνεμερίσθη τόν βίον μου, μ έφαίνοντο κάπως 

άόριστοι, συγκεχυμένα'.. Τούτου ένεκα διετήρουν αμφιβολίαν τινα 

άκατανίκητον, καί δέν ένέδιδον εισέτι. Έ ν  τούτοις ένεϊχον ένιοτε 

ακρίβειαν καταπειστικήν. Συνέβη ποτέ, έν ώ μοι ώμίλει ούτω, 

ν’ άκουσθή έξω μουσικόν τι οργανον τής Βαρβαρίας, παίζον ήχον 

τινά χοροϋ, δν δέν έτυχε ν’ ακούσω, άφ’ ής ή σύζυγός μου πρό τίνος 

χρόνου πρό τοϋ θανάτου της, μόνη μετ’ έμοϋ ουσα έν τώ δωμαιιω, 

είχεν αρχίσει αίφνης χορεύουσα, ζωηρά και ευθυμος, ώς ήιθ 

τοτε. άμα ώς ειχεν άκούσει τότε αύτόν τόν ϊδιον ήχον : συγκοι

νωνούσα λοιπόν μ ετ ’ έμοϋ κατ’ έκείνην τήν ημέραν (άν ητο ή ιδια) 

δι’ £νός δανείου σώματος καί όμιλοϋσα δια ξένου στόμα.ος, ήκο^ 

σεν αύτη τόν ήχον, διεκόπη καί ήρξατο αίφνης χορευουσα, ώς ειχε 
κάμει πρό τοΰ θανάτου της, καί μοι είπεν : « Ε ν θ υ μ ε ίσ α ι :» .  Α'. 

αύται κινήσεις, αί αύται στάσεις, αί αύται χειρονομιαι' ητο αυτη 

αύτη : συγκινητική, τρομερά είκών μιας παρελθουσης σκηνής, ην 

ούδέποτε είχον διηγηθη καί ή τ :  ούδένα μάρτυρν ήτο fijty. ο/ 

νά εχη.
Ημέραν τινά, εισολθον απρόσκλητος καί άνευ αναγγελίας, είς 

τινα οικίαν, ένθα κύριοί τινες κατεγίνοντο περί τήν τοιαύτην σπου
δήν. Ή  τράπεζα διατέλει είς κίνησιν : έλεγε, διά κτύπου του ποδός, 

τά ονόματα τών παρόντων πνευμάτων* δηλωσάσης δ;, καθ ην σ .ιγ -  

μην άπηρχόμην, τό τρίτον γράμμα ένός ονόματος, διηρώτων οί 

παριστάμενοι τί νά έδήλουν τά γράμματα Β, 1, a, ή τράπεζα έςη- 

κολούθησε : η. Έ Ιτ ο  ή Blanche, ή θυγάτηρ μου. Είχεν αρχίσει 

λέγουσα τό όνομά της πριν ή τις άλλος μέ ϊδη εισιρχόμενον, και 

7 . · ι . υ  ώς αύτη μέ ειδεν είς τά πρόθυρα τής εξωτερικής θυρας

Παρετήρησα άλλως τε -ολλάκις, παρομοίας περιπτώσεις, καθ’ 

τς αναγγέλλονται τοιουτοτρόπως πνεύματα συγγενικά τών προσώ

πων άτινα εΰρίσκονται έτι έξω τής οικίας, άτινα ούδείς ειχεν ετι 

παρατηρήσει καί ατινα άφκνοΰνται καθ' ήν στιγμήν είς τών συγ

γενών τοΰ άοράτου κόσμου παρισταται.
’Ολίγον τι βραδύτερον, κατά τήν αύτήν εσπέραν, νεάνις τις, 

αύτοϋπνωτισθεΐσα, βλέπει πνεύματα, όμιλεί πρός αυτά Κ α τά  τινα 

στιγμήν: «Ιδ ο ύ , αναφωνεί, δύο γυναίκες ιστανται έκεΐ, έκεΐ,



προσθέτει θεωροΰσά με καλώς (με τους οφθαλμούς κεκλεισμένους) 

καί έκτείνουσα τάς χεϊρας πρός με —  Ποϊαι αύται αί γυναίκες ; 

Έρ ω τήσατε τδ ονομά των. —  Πώς όνομάζεσθε ; τείνει τδ ούς καί 

επαναλαμβάνει δ ,τι  τή είπον: A . . .  A l . . .  Ali.. .  Aline- — Καί ή 

ά λ λ η ;  —  Β . . .  B e . . .  B e r t . . .  B l . . .  B la n c h e .  Μετά δυσκολίας 

ήκουε, ό δε δισταγμός ούτος δέον νά σημειωθή. Ήκουεν εντούτοις. 

Τδ εν τών ονομάτων ήτο της άδελφής μου, τδ ετερον της θυγατρός 

μου. Τά χαρακτηριστικά άτινα έδήλου —  δψις, χροιά, ηλικία κλπ. 

ήσαν άληθο, καίτοι αύτής μη γνωρισάσης αύτάς, οί δε λόγοι, ούς 

ταϊς απέδιδε, συνεφώνουν πρός τον χαρακτήρα καί την ποιότητά  

των, τής μιάς όμιλούσης ώς ή θυγάτηρ μου, τής άλλης ώς ή αδελφή 

μου Ήγνόει ή μεσάζουσα τδ δνομα καί την ϋπαρξιν αύτής τής 

αδελφής μου, θανούσης μακράν, πολλά ετη προ τής έγκατα στά

σεως μου, έν τή πόλει, έν ή διέμενον. Έφαίνετο ότι παραπέτασμά  

τι με διεχώριζε τών παρόντων προσώπων χωρίς νά δύναμαι νά τά  

ίδω, ή νά τά άκούω, ένώ άλλος τις τά  έβλεπε καί τά ήκουε, χρη-  
σιμεύων ώς διερμηνεύς μεταξύ αύτών καί έμοϋ.

Κάθηνται όκτώ δέκα πέριξ τραπέζης μετά μεγάλης συννοίας 

καί έν μεγίστη σιγή : ή τράπεζα κρούει γράμματα, σχηματίζοντα  

ονόματα συγγενών τεθνεώτων αί κινήσεις είνε βοαδεΐαι ή ταχεϊαι,  

ίσχυραί ή ανίσχυροι, οξεϊαι ή χαλαραί, άνευ προηγουμένης συνεν- 

νοήσεως δι’ αύτούς τούς διαφόρους ρυθμούς, μεταβαλλομένους κατά 

τδ άπροσδοκήτως παρουσιαζόμενον πνεΰμα, καί πολλάκις συνοδευ- 

ομενους μετά χαρακτηριστικών συγκινήσεων εύχαριστήσεως ή πόνου, 

χαράς ή λύπης, θυμοΰ, άγάπης : ή τράπεζα έμψυχοΰται.

Εσπέραν τινά, έφαίνετο έμψυχουμένη ύπό τίνος πνεύματος έλα-  

φροΰ καί ταραχώδους· ήρωτήθη άν ήτο δυνατόν νά κινηθή άνευ 

τίνος έπαφής, με τάς χεϊράς μας υψηλά Ή  άπάντησις ήτο κατα

φατική. Έ σ τ η μ ε ν  λοιπόν ολίγον μακράν, είς τρόπον ώστε νά μήν 

ήπτόμεθα τής τραπέζης ούτε άνωθεν ούτε πλαγίως' έθέσαμεν τάς 
χεϊρας εκατοστόμετρά τινα ύπεράνω. Ή  τράπεζα τότε ύψώθη, ή, 
ϊνα είπω κάλλιον, έπήδησεν, ώρμησεν έφ’ ήμ8ς ώς ζών Οηρίον.

Δεν έπιστεύομεν οτι ητο δυνατόν τό πράγμα, καί, μολονότι τό 

άπεπειράθημεν, δεν τδ άνεμένομεν : έτρομάξαμεν, ά λ λ ’ Ιπανηρχί-

σαμεν καί πολλά/.ις : πάντοτε ή αύτη επιτυχία Ύπεδείξααεν τή

τραπέζγι, διά τοΰ λόγου, διαφόρους διευθύνσεις : ή/.ολούθησεν

αύτάς, ένφ αί χείρές μας ήκολούθουν, χωρίς νά έφάπτωνται αυτής. 

Ή με')α  ολίγοι, άπαντες έν άποστάσει ίστάμενοι, άπαντες ζωηρόν 

ένδιαφέρον πρός τόν πειραματισμόν λαμβάνοντες, ούδείς δ έξ ήμών, 

είμαι βέβαιος ("ό παρετήρησα πολύ καλά), δεν έφηπτετο τής 

τραπέζης.
’Ενίοτε, μεμονωμένος έν τφ  δωματίφ μου μετά μϊκροΰ τρα

πεζίου ύπό την χεϊοα, το εολεπον κινουμενον, χωρίς προς τοΰτο να 

λαμβάνη μέρος ούτε ή θέλησίς μου ούτε η σκέψις μου. Συχνότερον 

ή χειρ μου έγραφε διά καλάμου ή μολυβδοκονδύλου. Δεν είμαι 

καλός μεσάζων" αί'κινήσεις τοϋ τραπεζίου δεν γίνονται πάντοτε’ ή 

γραφή είνε κοπιώδης, βραδεία. Φανερόν δμως δτι οί πρός με απο

τεινόμενοι λόγοι, αί διδόμεναι άπαντήσεις, δεν προέρχονται έξ έμοΰ 

άλλοτε σύμφωνοι, άλλοτε άντίθετοι πρός δ ,τι  διανοοΰμαι ή βού

λομαι, πρός δ,τι έπιθυμώ ή άναμένω.

Ειδον πολλά τοιαΰτα χειρόγραφα παρ’ ανθρώπων ανύποπτου 

φιλαλήθειας, μη γινωσκόντων δ ,τι ή χειρ των εγραφε ειμη μετα την 

παρατήρησιν τών γραφόμενων, ή μη δυναμένων νά τά άναγνώοωσι 

ή άναγινωσκόντων αύτά μετεπειτα, καί μετά μεγάλης δυσκολίας.

Ά ς  προσθέσωμεν δτι, δσφ ξένη καν φαίνηται ή ιδέα τοΰ μεσά

ζοντος πρός δ, τι ή χείρ του γράφει, έκεϊνο δμως δπερ γράφει ή χειρ 

του τυγχάνει έν γένει τής στάθμης τής νοημοσύνης του, τοΰ ύφους 

του, τής ομιλίας του, τοΰ χαρακτήοος τής γραφής του. Προσθέσω

μεν ετι, πρό πάντων, δτι αύτη ή αλλόκοτος ομιλία τών κινουμέ- 

νων τραπεζών ή τών γ ραφουσών χειρών, ώραία ένίοτε, άγοραία συνη- 

θέστερον, ά λλ’ ύγιοΰς ηθικής συνήθως, τυγχάνει πολλάκις, περί 

πραγμάτων προκειμένου, ψευδής, ή, ϊνα κάλλιον εϊπω, inixtrdvroic 
Είδον άπαγγελλομένους ύπό τών μυστηριωδών καί άμφι- 

βόλων πρακτόρων, τών ούτωσί έκδηλουμένων, τούς γελοιωδεστέ- 

ρους τών μύθων, μετά τοιούτων δμως λεπτομερειών, ώστε νά γί« 

νωνται πιστευτοί : έξελέγξατε καί θά εύρήτε πάντα ψευδή. Σ υμ 

βαίνει δέ πολλά άπό τά τοιαΰτα ψεύδη νά ώσι μοχθηραί συκοφαν- 

τίαι. Γινώσκω παραδείγματα. Δέν λέγω δτι τοΰτο συμβαίνει πάν

τοτε, ά λ λ ’δτι συμβαίνει συνήθως. Πρέπει νά δυσπιστώμεν προς έκει- 

νην την ομιλίαν ής ή πηγη μ2ς είνε τόσψ ολίγον γνωστή Δέν ει\'5 ^



εύχερές το διακρίνειν την αλήθειαν άπό τοΰ ψεύδους η της πλάνης.

J .  Ε .  A L A U X

- ·  - ·  Ο/.1 μόνον έν Ρουμευνία έξαπλοϋται ό Πνευματισμός,
άλλά καί έν αύτή τη Βουλγαρία, ενθα ό δόκτωρ Μίρκοβιτζ ήρξατο 

εκειδών, ανά πόίν δεκαπενθήμερον, πνευματιστικόν περιοδικόν, ύπό 
τον τίτλον τό «Φώς».

Ο Α Ι Γ Α Γ  Δ Ι Α Σ Α Φ Η Σ Ε Ι Σ  
Ε Π Ι  Τ Η Σ  Α Π 3 Κ Ρ Γ Φ 0 Γ  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ

Tito τοΰ O S W A L D  W I R T H .·.
Με.)ον<; τον Σ ν.Ι.Ιογον τ ο >■ Μ ν οζα γ ω γ ιχ ω τ  Σ π ο ν δ ώ ν .

Η Απόκρυφος lazpixr\ βασίζεται έπί της γνώσεως τοΰ άν-  
θρώ,.ου είς δ,τι τυγχάνει έν αυτφ αόρατον καί άδιερεύνητον παρά 

της καθ’ ήμ*ς έπισήμου έπιστήμ η;.— Ενεργεί δέ διάμεσων, ά τι

να φαίνονται αλόγιστα εις όντινα δέν είνε μεμυημένος είς τους από
κρυφους νόμους, τους διεποντας τήν φύσιν.

Οι νόμοι ουτοι έμελετήίησαν έν τή άρχαιότητι ύπό έξοχων άν-  

δρών, γνωστών ύπό τό όνομα Σοφάον η Μ»γωτ. Ή  έπιστήμη των 

διεσώθη διά της κατά παράδοσιν διδασκαλίας· τό σύνολον δ’ αύτής 
αποτελεί τήν Μαγείαν.

Αντιστρόφως πρός τήν κοινήν γνώμην, ή λέξις αύτη παρίστησι 

λοιπόν π2ν άλλο ή ύφασμά τι χυδαίων προλήψεων ή ονειροπολή

σεων άνευ συστάσεως πραγματικής. Έξεμεταλλεύθη, άληθώς ύπό 

μεγάλης σειράς απατεώνων καί αγυρτών, ών όμως οί δόλοι, οί 

παραλογισμοί, αί μανίαι άποδεικνύουσιν άπλούστατα οτι ούδέν 
έγίνωσκον έκ τής άληθοΰς Μ αγείας.

Αύτη είνε έ ιστήμη σπουδαία, έμβριθής, δύσβατος καί δυσχε

ρής όπως την έκμάθωσιν εν τε τή θεωρία καί, πρό πάντων, έν τή 
πράζει

Δε'ον νά έκπληρώση τις συνθήκας τινας διανοητικάς, ήθικάς, 
φντΙ7.άς, ίνα δυνηθνϊ νά άρη άκινδύνως τόν πέπλον τών μυστηρίων,

άτινα ή σοφή φύσις αποκρύπτει άπο τών ομματων τοΰ κοινοΰ τών 

θνητών. Οί ριψοκινδυνοΰντες, άνευ τίνος ποοπαρασκευ?);, εις τον 

λαβύρινθον τών Απόκρυφων Επιστημών, έκτίθενται είς την απώ

λειαν τοΰ λογικού, έν πρώτοις, είτα τής περιουσίας, ενίοτε δέ καί 

αύτής της ζωής των

Τούτου ενεκα οι σοφοί τ/)ς αρχαιότητος δεν έπετρεπον την 

ΜνηΟιν ή είς άνδρας έκλεκτους, υπερνικησαντας δοκιμασίας τινας, 

ών αί τής Έ λευθιρο-Τ εκτονίας  είνε είσε'τι τό σύμβολον.

Αί δοκιμασίαι αύται κέκτηνται μεγίστην σπουδ»ιότητα. Ού

δείς δύναται νά τάς άποφύγη, άν θέλγι ν’ άφιχθή είς τήν πραγματικήν 
γνώαιν τών κ /κρυμμένων πραγμάτων.

Δέν συνίστανται αύται. βέβαια, εις ιεροτελεστίας κατα το 

ααλλον ή ήττον άλλοκότους ή τρομακτικάς. Τοιαΰται δοκιμασίαι 

είνε τό νεκρόν γράμμα  τών έν λόγω δοκιμασιών. Δέον να υπαχθ^ 

τις ύπ’ αύτάς έν πνεν/ιατι και αλήθεια, άνθέληνα επιτυχή εις την 
διείσδυσιν τών μυστηρίων τής φυσεως, χωρίς να καταστή το π α ι-  

γνιον τών δηλητηρκυδεστέρων τών πλανών.

Ύπεκφυγόντες ούτως ή άλλως τάς άναποφεύκτους δοκιμασίας 

έπεσαν τόσοι άποπλανηθεντες εις τα  δίκτυα ψευδοΰς τίνος μαγείας, 

τόσω αντίθετου τής αληθούς, οσω ή νΰξ τής ημέρας. Ουδεν χεί
ρον τής διαφθορας τοΰ καλλίτερου — C o rru p tio  optiini p essin ia .  

Ούδεμία χείρων πλάνη ή ή κακώς έννοουμένη άληθεια.

Τοΰτο έπεξηγεί τό διατί οί Μι οτα ι δεικνύονται έπιφυλακτικοι 

καί σιωπώντες ένώπιον τών βέβηλων.
Ή  σ ιγ ή  των, i i  τούτοις, δέν ύπήοχε τόσω απόλυτος, ώς έδει. 

Ούτω δέ, έκπαλαι, οί Μϋοται άνεκήρυξαν τήν άλήθειαν ύπό τήν 

τ,ορφήν τών αλληγοριών  καί τών συμβόλων.

At Μνθολογιαι άπασαι περικλείουσιν ύπό τοιαύτην έποψιν πο

λυτίμους διδασκαλία', άνευρισκομένας είσέτι έν ταϊς θρησκευτικαΐς 

παοαδόσεσι τών διαφόρων λαών έν τοΐς έν χρήσει έγκλήμασιν όλων 
τών λατρειών μέχρι τών μύθων καί τών μυθευμάτων τών μοιρών τών 

δημωδών συναξαρίων.

Έ τα ιρία ι  τινές μυστικαί έ'σχον έκτος τούτου τήν αποστολήν 

τοΰ μεταβιβάζει'·, άπό γενεάς εί; γενεά", τύνολόν τι γ«ώσεων θεω-



ρη>'.κών και πρακτικών, σχετικών πρός την έπιστήμην τών αρχαίων 
άγι αστηρίων.

Η μάλλον αξιοσημείωτος τών εταιριών τούτων είνε, έν τοΐς 
καθ λ,μας χρόνοις, ή  Ι'.Λευθεςο-Τεχτονία, διδάσκουσα, διά της 

λογικές έπεξηγήσεως τοϋ ivjt6o.lt>μου  της, τάς είς τόν άνθρωπον 
ενδιαφέρουσας νά γινώσκη αλήθειας.

Αυτός δε ό Συμβη.Ιισμός δεν είνε άλλο τι η ειδική τις έφαρμο- 

γη τοΰ Παγκόσμιόν Συμβο.Ιιομον, ούτινος τά εμβλήματα συνίσταν- 
ται έκ τοΰ συνόλου τοΰ 'Ορατού Σΰμπαντος.

Ούτος, τωόντι, είνε διά τούς Μΰστας τό A lcinor Βιβ.Ιίον, ή 

κ α τ’ έξοχήν Zfr/Woc ής τίνος οφείλουν νά μάθωσι την διερμηνείαν 
τών μυστηριωδών ιερογλυφικών.

1 π  αυτήν την έποψιν, ή Α.Ιχηχία ή ή 'Ερμητική φι.Ιοσοφια 
παρίστησι μεγά, ας αναλογίας πρός τήν Έ Μ νθερο- 7  εχτογίαγ.

Ενθεν και έ/θεν πρόκειται περί τής έκπληρώσεως τοΰ Μ εγά- 
■ Ιου Ει>γου. Δεν υπάρχει διαφορά ή είς την ειδικήν άλληγορικήν 

γλώσσαν ης χρώνται οί αλχημισταί καί Έλευθερο-Τέκτονες πρός 
εκφρασιν μιάς και τής αύτής ιδέας.

Η ιδέα αΰτη παριστανεται συμβολικώς έκ τοϋ ένός μεν μέρους 

δι* ιής οικοδομής τοϋ 1Ταγχοσμιον Ναον τοΰ Ά.Ιηθοΰς, τοϋ Δίκαιον, 
τοϋ Ω ιαίον , έν ω έκ τοΰ έτέρου παρίσταται διά της άναζητήσεως 
τοΰ Φι.Ιοοοφιχοϋ Λίθον.

Κ α τα  τόν Ελιφας Λεύη. αυτή ή Λίθος παρίστησιν : αέν τή
θεία τάξει, την άληθή θρησκείαν - έν τη ανθρώπινη τάξει, τήν αληθή 

παγκόσμιον έπιστήμην, τετραγωνικήν την βάσιν, στερράν ώς ό κΰ-  

βος, απόλυτόν ώς τά μαθηματικά- έν τη φυσική τάξει, την αληθή 

φυσικήν, την όφείλουσαν νά καταστήση δυνατήν είς τόν άνθρωπον 

την βασιλείαν τής φυσεως, καθιστώσα αύτόν βασιλέα κ,αί ιερέα τοΰ 

Φωτός, του άπαρτίζοντος τήν ψυχήν, τοΰ τελειοΰντος τάς μορφάς, 
του μεταβάλλοντος τά κτήνη είς ανθρώπους, τάς άκάνθας είς ρόδα, 
τον μόλυβδον είς χρυσόν».

Ή  τελευταία αύτη ιδιότης μόνον τής Φιλοσοφικής λίθου ειλ- 
κυσε την προσοχήν τών χυδαίων άλχημιστών. Παρεδόθησαν εκτοτε 

ίιζ Χγ1(Λΐκας έργασίας, ολέθριας εις τήννοημοσύνην καί καταστρεπτι
κά; τοϋ βαλαντίου των, μή έννοήσαντες ότι ή γλώσσα τών ά.Ιηθων

έριιηνεντιχώ'ΐ rjι.Ιοσόφων δεν ?πρεπε νά έκληφθή κατα το γράμμα.

*Άν ήθελον είσθαι μ ΰοται , θά έγινωσκον «ότι τα μέταλλα τών 

Φιλοσόφων δεν είνε ώς τά τοΰ πλήθους»' οτι το θειον των, ο 

νΰράργιγ>ος των, τό ίί.Ιας των, ούδέν κοινόν εχουσι προς τας ουσίας 

τάς κοινώς δηλουμένας δι’ αύτών τών λ.έξεων, καί οτι το πυρ των, 

τέλος, δέν είνε τό τών μαγειρείων, τών έργοστασιων ή τών κοι

νών χημικών έργαστηρίων.

"Ολος ό συμβολισμός τής ’Αλχημίας ανάγεται εις τας κεκρυμ- 

μένας δυνάμεις τής Φύσεως *Αρα, αί δυνάμεις αυται δεν έφηρμό- 
σθησαν ύπό τών αληθών σοφών πρός τήν αγονον μεταποίησιν τών 

κοινών μετάλλων είς αύτόν τόν χρυσόν, όν οί φιλάργυροι εχουσιν 

ώς μοναδικόν Θεόν των.

Ή  μεταποίησις αύτη καν δυνατή— ουδεν έν τή ένεστώση κ ατα-  

στάσει τών πειραματικών έπιστημών μας αποφαινεται λογικώς υ, ε̂ρ 

τοΰ αδυνάτου—  ουχ ήττον βέβαιον εινε οτι η αλλοκοτος αυτη βιο
μηχανία θά συνεφώνει πολύ κακώς πρός τήν έπαγγελλομένην περι- 

φρόνησιν τοΰ φθαρτοΰ πλούτου ύφ’ όλων τών α λ η θ ώ ν  φιλοσόφων. 

Οί πόθοι καί αί τάσεις των θά τούς εϊλκυον μάλλον πρός την κ τή -  

σιν εύεργετικής δυνάμεως, έπιδεκτικής τήν άνα/.ούφισιν τών δεινών 

τής άνθρωπότητος, διά τής άσκήσεως τής παγκοσμίου Ιατρικής

Ή  δύναμις αύτη, κατά τούς Ά λχη μ ιστά ς , ύπεδηλοϋτο διά τής  

κτήσεως τής ΦιΛυοογιχής Λίθον.
Τοΰτο σημαίνει ότι ό άνθρωπος, φθάς είς τόν τρίτον καί τελευ-  

ταΐον βαθμόν τής Άποκρΰψοο Μνήσεως, έπιτυγχάνει τήν έν έαυτφ 

άνάπτυξιν δυνάαεων τινών μυστηριωδών, δΓ ών είνε δυνατόν νά έκ- 

π λ η 36)θώσιν όλα τά  θαυμάσια, τά είς τήν περίφημον άπόκρυφον 

Λίθον τών Ερμητικώ ν Φιλοσόφων αποδιδόμενα.

Οί εύπαίδευτοι προσήλυτοι τής Έλευθερο-Τεκτονίας θά έννοή- 

σωσιν εύχερώς περί τίνος πρόκειται ένταΰθα, όταν τοΐς ύπομνήσω- 

μεν ότι οικοδοχοϋσι Ναόν, ούτινος οί ίδιοι τυγχάνουσι τό ύλικόν.

Ώ ;  ιιαθητευόμινοι πειρώνται νά «άποκαθάρωσι τόν άχατεργα-  

στην Μθ ν  άπό τών τραχέων έξοχών», ότοις τόν κατεργασθώσιν είς 

κυβικόν Λίθον μετά τής εργατικής τάζεως ( c o m p a g n o n m g e ) ,  καί 

νά έτνστέψωσιν έν τέλει το τής μυήσεως στάδιον δια τής τον



μΛγίβτοροί τάξεως (Maitrise), μετασχηματιζόμενοι οΰτω αυτοί ο-, 

ίδιοι πρός πραγματικήν *τήσιν τής Φιλοσοφικήc Λίθου.
Αΰτνι λοιπον δέν παριστΧ άλλο τι ή μίαν κατάσταοιν, hoc τρό

πον τον είνε, προσιτόν τω άνθρώπω, διά της έκπληρώσεως όρων

τινών. ,
"Ολοι οί θαυματουργοί εγνων αύτό το πραγμα. Τά «θαύματα»

παρώθησαν έκ φυσικών αίτίων, άπερ δέδοται ήμίν νά γνωρίσωμεν.

' Λεν είνε λοιπό» δύσκολον νά μάθη τις θεωρητικώς πώς γίνονται 

τά «θαύματα». “Οσον όμως άφορ* είς το πρακτικόν μέρος^τής 

πραγματικής παραγωγής των, τοϋτο άποβαίνει ήττον εύχερές' διότι 

αν τά στοιχεία τής έπιστήμης εινε αξιοσημείωτα έπί τή άπλοτητι  

αύτών, όπως καί οί θεμελειώίίεις νόμοι τής Τέχνης, «ού παντι όε- 

δοται» όμως καί ή κατά τούς νόμους τοϋ χληθοϋς μαγίστορος εφαρ

μογή αύτών. _ t r
Μη λησμονώμεν έπί τή περιστάσει ταύτη ότι ή xajxoofitoc

ιατρική τείνει πρός τό θεραπεύειν π»σαν ασθένειαν, τόσω τάς τοΰ 

πνεύματος καί τής Φυχής, όσω καί τάς τοΰ σώμαιο;. Ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι  

εις τε τά άτοαα καί τά ,  ολότητας, θεραπεύουσα οΰτω τοσω το κοι

νωνικόν κακόν, όσω καί τάς άσθενείας ένός έκάστου άνθρώπου.  ̂

Π α ρ α τ η ρ ε ί  τις έκ τούτου ότι ή άχόκρχ ψος ιατρική άνταποκρί

νεται ποός την Ιερατική ν  καί βασιλικήν τίχν,,ν  τών αρχαίων Μυ

στών. Διδάσκει τούς νόμους τής Παγκοσμίου 'Α ρμονίας· δώκσκει 

είς τούς μαθητευομένους της νά τήν έφαρμόζωσιν έφ’έαυτών το πρώ

τον καί είτα έπί τών άλλων. ^
Ή  μαγνητιχή καί υπνωτική θεραπεία  δε; παριστα ή μερικήν καί 

λίαν άτελή έφαρμογήν τής άποκρύφου ιατρικής. Μεθ όλα τά έπι-  

τευχθέντα λαμπρά άποτελέσματα δεν διατελοΰμεν ΰπ αυ;ην την 

εποψιν η είς τάς άπαρχάς μιας περιόδου ψηλαφήσεων καί πλάνων, 

έξ ών δεν δυνάμεθα νά έξελθωμεν η άνυψούμενοι μέχρι τοΰ ύψους τών 

αύστηρών άρχών τ ή ;  ερμητικής ψιλοηοψιας.
’Ενόσω αί άρχαί αύται μένουσιν ακατάληπτοι, δεν θ ’ άποκτή-  

σωμεν τό yfic* βά διατελώμεν άλληλομαχοΰντες ώς βέβηλοι, έν 

υ,έσω τών σκοτιών χυδαίου τινός έμπειρισμοΰ. Σχολαί δεν θά παύ- 

αουν άναφαινόμεναι πρός ΰποστήριξιν τών άντιφατικωτέρων τών θέ

σεων καί άμοιβαίως δυσφημούμεναι παρά τψ κΟινφ.

Και όμως ευχερές τυγχάνει τό νά σ jvevvοηθώίιν, άν ήθελον v i  

κο-ιάσωσι πρός ζήτησιν τής αλήθειας είλικρινώς, άνευ προ/.ατα-  

ληψεως καί έν ταϊς κτηθείσαις συνθήκαις ένπθέμενοι, όπως ί'δωσ 

διά τών οφθαλμών τοΰ -νεύματος, ο ,τι δέν είνε δυνατόν νά παρα
τηρηθώ διά τών αισθήσεων τοΰ σώματος.

Ή  φύσις, έρωτωμένη τότε ώς δεϊ, δεν θά άρνηθή τά μυστή

ρια της είς τούς πιστούς μαθητευομένους, τούς είς τήν λατρείαν 

του άγαθοΰ άφωσιωμένους. —  Θά τοΐς γνωρίση αύτη τήν άλληγορι-  

κην γλώσσαν τών αρχαίων σορών, ών οί μαθηταί θά έπιτύχουν τήν 

λαμπροτέραν παρά ποτέ άνα «ννησιν τής έπιστήμης. Ή  άναγέν-

ησις αΰτ/) τής αρχαίας έπιστήμη; δεν πρέπει πλέον, τοΰ λοιποΰ, 
να θεωρήται ώς ανέφικτος ούτοπία.

Ο Οκίου.ΐζ,σ^ος σιερεοΰται, ήμερα τή ήμερα, έδραιότερον 
παρα τή συγχρόνω κοινωνία, ής τίνος ή προσοχή δέν παύει προσ- 

ελκυομένη έπί γεγονότων άσυνήθων, άτινα πειρώνται νά έξηγή-  
σωσι διά τών μάλλον άλλθΛ0των θεωριών.

Ή  κίνησις έδόθη έναπο^είπεται ή διευθέτησις και ή καλώς 
οιευΰυνσις αυτής.

. Si S i' ίΙνί ε”ΡΤον «χ«ρίς .  Τό εργον τοΰτο έναπόκειται
εις εταιρίαν Μυστών, άνελθόντων είς τούς ύψηλοτέρους τών βαθ

μών της Α π ο ν ο υ  Μνήσεο,ς. Έ ν  μέσω τοιούτου μόνου Κύκλου 
εσται δυνατή ή άνεύρεσις τοΰ ΆποΜ σθέντος Λόχου, τοΰ π α ,ά  τών 
Maitres-.Magons άναζητουμένου. Ρ

Ο Λογος ουτος εινε ή ·Τπερτάτη Σύνθεσις, ή διαλύουσα π 2 -  
σαν δυσκολίαν.

Υπερφυές τι τνεΰμα θά παράσχη τήν ε'μφασιν είς αύτήν τήν 
Αλήθειαν.

Ή  πλάνη, τότε, θά διαλυθ^.

, Α>λά μίχΡ\ τ 6 τ ί  τ6 άβ«βαιον σκιόφως, μάχεται μόνον χοός 
την νύκτα του ουρανοΰ μας, τοΰ είσέτι κεκαλυμμένου ΰπό τών σ.αε- 
ρών άτμών.

Τό σκιόφως, έν τούτοις, προμηνύει τήν προσέγγισιν τοΰ Ή λιου.
< ρα ουτος θά έςέλθη θριαμβεύων έκ τής ττάλης κ α τ*  τοΰ δράκον- 

τος Πυθωνος· διότι το ψευδός καί τό μίσος θά έκλείψωσιν ώσεί



τρομερά μ«ν ά λ λ ’ έφήμερα φαντάσματα, άμα ώς ποοσβληθώσιν 

ύπό τών άκαταμαχήτων άκτίνων τοΰ ισχυροτάτου Λογίλοϋ.

* *
*

Αί προηγούμενα* σελίδες άρκοΰσιν όπως οί νοήμονες διίδωσι 

την υψηλήν αξίαν τών δοκιμίων της Αλχημίας.

Οί γινώσκοντες νά άναγινώσκωσι δύνανται νά εύρωσιν έν 

αύτοϊς, πράγματι, τόν τροπον τής κατασκευής φιλοσοφικού χρυ

σίου, ούδέν τό χιμαιρικόν ένέχοντος· διότι τοΰτο δέν εινε πιθανώς 

ή τό σύμβολον παντός τελείου πράγματος, όδηγοΰντος προς το 

πλήρωμα τών τελικών αιτίων.
Παρατηροΰμεν έκ τούτων ότι ή Ώ αγκόϋμας 'Ιατρική, ή Α.Ι- 

χημία, ή ΈΜ ύθερο-τεκτοπ'α  καί αί διάφοροι θ . ησκεϊαι έκφράζουσι 

κατά βάθος μίαν μόνην καί τήν αύτήν ιδέαν διά διάφορων μεν συμ

βολισμών, συνδεδεμένων όμως μεταξύ των διά πολλών σημείων 

συναφείας.
Ή  ιδέα αύτη εινε ή τοΰ ΜεγάΑου ”Εργου τής Παγκοσμίου 

ΆναγίΤΎήσΐωι, έν άλλοις λόγοις, τής Π ροόιουν  τής 'Α.ιο.ίυτοώυιως, 
Ϊνα μ ε τ α χ ε ι ρ ι σ θ ώ  τήν Χριστιανικήν λεξιν.

*Όλαι αί Μυήσεις σκοπόν εχουσι την διδασκαλίαν τοΰ πώς γί

νεται αύτό τό μέγα έργον τής έν τώ Παντί έςελίςεως. Απασαι 
πειρώνται νά όδηγήσωσιν άτομα καί κοινωνίας όπως συγκεντρώ- 

σωσι τούς άγώνάς των πρός τήν πραγμάτωσιν τοΰ ενος και του 

αύτοΰ ιδεώδους τής Δικαιοσύνης καί τής Αλήθειας.

Εϊθε ή παρούσα σημείωσις νά συντελεση, υπ αυτήν την έπο

ψιν, όπως εύρύτερον διανοιχθή ό νοητικός όρίζων ένίων έκ τών συγ

χρόνων μας Τούτο μ,νον έπιτρέπεται είς τόν συγγραφέα νά ποθήση 

πρός τό παρόν.
Ό σο ν άφορά τούς ποθοΰντας τήν γνώΰιν V τε.Ιειαν μαθησιν  τών 

άληθών διδασκάλων τής σοφίας, δυνάμεθα νά τοΐς ύτομνήσωμεν 

τούς τρεις λογους τοΰ Ευαγγελίου:

Ζητείτε καί ενρήσετε.
Αιτείτε και όοθήοεται "νμϊτ.
Κρούετε καί άνοιγήοεται.

Δηλαδη, ζητείτε νά έννοησητε και θά εύρητε τό αίνιγμα τής 
Σφιγγός.

Αιτείτε τας έξηγησεις καί θά λάβητε την διδασκαλίαν, ής δι
καιούσθε.

Κρούετε την θυραν τού 'Αγιαστηρίου καί θά σ3ς διανοίξουν 
άπάσας τάς όδούς τής ολοσχερούς ’Επιστήμης.

(Έ κ  τής Journal du Magnetisme tsi ’lavsuapiVj |.g )

    —

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η .  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ύ Ι Κ Η .  Γ Π Ν Ο Β Α Σ Ι Α .

(—· ι·ίγ· la χ οί τί.Ιος.)

Χωρική τις τριάκοντα εξ έτών προσέρχεται. ‘Υποφέρει, έλεγεν, 

ίις ϊν τών πλευρών. Τοΰτο τον ήμτοδιζε νά σκύπτη καί,
σχεδόν,^ νά βαδίζη. Τήν νύκτα δέν έκλειε τούς οφθαλμούς, ήλθε δέ 

προς τήν ύπνοβάτιδα διότι ήκουσεν είς τό χω ριό  της, οτι είτε κα.Ιή 
γιατραιγα  και d ir επερνετ ακριβά. Κολα*ευθεϊσα έν τή φιλοτιμία 

της ή ύπνοβάτις διατάσσει σοβαρώς τήν ασθενούσαν νά άλείφηται 

μετα βάμματος ιώδους έπί δεκαπέντε συνεχώς ήτ,έρας. Διά νά 
ένεργήση δέ καλώς τό φάρμακον έπρεπε νά τό προμηθευθή άπό 

μέρος ώρισμένον άπό τόν φαρμακοποιόν της, έννοεΐται. Ή  άκακος 

γυνή άκολουθεΐ τήν συμβουλήν κατά γράμμα, ά λ λ .·  μετά όκτώ 

ήμέρκς, ή έπιδερμίς τής δυστυχούς έκαλύφθη όλοτελώς Wo ραγά

δων, ησθάνετο δέ αΰτη τρομερούς πόνους. ’Εξηκολούθει όμως ν’ 

«λείφηται · ι^άοΛε, ή γΐάτραινα  τό είπε. Ά λ λ ’ οί πόνοι κατήντησαν 

ανυπόφοροι, καί έπήγε νά έπανεύρη τήν ύπνοβάτιδα. Αύτη τή είπε 

νά έμμένη καί ότι οί πόνοι ήσαν άπόδειξις ότι τό κακόν άπήρχετο 

καί ότι αύτη έθεραπεύετο Μετά δύο ημέρας ή άσθενής δέν ήδύ

νατο να έγερθή τής κλίνης· σοβαρά έπιβολβικά συμπτώματα μετά 

οιδήματος βλεφαρικοϋ άνεπτύχθησαν · εύτυχώς προσεκλήθη τ ίτ ε  
ιατρός.

Ά λ λ ο τ ε ,  νέα γυνή, έπίσης χωρική, ήλθε νά την εύρη. Είχε 

λιποθυμίας, ζάλας, σκοτοδινίας Ή  ύπνοβάτις κοιμηθεΐσα, ειπε ;
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« ATa(, βλέίιω  n  t l r f  εχεις riijia πΐριελισσον τόν εγκίφαλον, Sant; 
περιπλέκεται- καί μάλιστα  εινε φλογισμίνος ό εξωτερικός Ιστός τής 
κεφαλής  ̂(κατά γράμμα). ’Ιδού τί θά κάμης : θά νίπτεσαι πρωϊ 

βράδυ τδ πρόσωπον μέ νερδν μαγνητισμένον, επειτα θά πίνης εν 

ποτήριον νεροΰ έξ εκείνου μέ τδ όποιον ένίφθνις · πριν πλαγιάσης, θά 

πάρης ποδόλουτρον είς νερδν μαγνητισμένον, καί νά έ'λθης νά σέ 
ξαναΐδώ μετά οκτώ ημέρας ».

Η χωρική ελαβε πέντε λίτρας έκ τοΰ πολυτίμου ύγροΰ, πρδς 

δέκα φράγκα την λίτραν, καί, άνακουφισθείσα έκ τών πεντήκοντα 

φράγκων της, έπανήλθε μετά όκτώ ημέρας νά ξαναπάρη την αυ

τήν ποσότητα. Κ δαπάνησε διά τδ μαγνητισμένον νερδν φράγκα 

πεντακόσια και όμως η κατάστασίς τις ήτο ή αύτη πάντοτε. Σ τ ε 

νοχωρημένη καί άνυπομονοΰσα διότι δέν εϋρισκεν άνακούφισιν άπδ 
τριών μηνών ά φ ' ής έποχής έθεραπεύετο, μετέβη παρά τινι ίατρφ 

οστις τη διέταξε καρδιακά, δίαιταν ΰγια καί άφθονον. Έ ντδ ς 1 5  

ήμερων άνέλαβε την υγείαν, δαπανήσασζ 6 φράγκα μόνον, διά 
τάς δύο ΐατρικάς έπισκέψεις.. .

Ήδυνάμην νά γεμίσω ολόκληρον βιβλίον έκ παρομοίων διη
γημάτων. . .

. . .  Είνε άναπόφευκτον διά την δημοσίαν έξυγίανσιν νά καθά-  
ρωσι τούς τοιούτους σταύλους τοΰ Αύγείου.

ΓΑΣΤΩΝ ΚΑΖΑ.ΛΗΣ

■ Η4-— ------------- -

Ζ Ω Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α  ( Z O O T H E R A Ρ Ι Ε )

Ομιλοΰσιν άπό τινων έτών περί τής ζωοθεραπείας συνισταμέ- 

» ωί γνωστόν, είς δ μεταβιοάζειν τάς νόσους χμών είς τά κα
τοικίδια ζώα.

Υποφέρετε τρομερούς ρευματικούς πόνους, καταρ*σθε, έν τώ 

παροςυσμώ τής οδύνης, ουρανόν καί γήν ■ οί έπιτηδειότεροι καί πο

λυμαθέστεροι τών διπλωματούχων διδακτόρων δεν έπιτυγ^άνουσι

την άνακούφισιν τής οδύνης" τά φάρμακα δεν έπενεργΟΰσιν, οί bj 

συμπαθοΰντες είς τά βάσανά σας ούδέν άλλο τι δυνανται ή να σας 

παρορμώσιν είς την Υπομονήν, είς την έγκαρτέρησιν. Τί ποιητέον 

κατά την τοιαύτην θλιβεράν καί σκληρά> περίπτωσιν ;

Σάς έπισκέπτεται φίλος τις έκ τών έραστών τών καινοφανών, 

τών ανακαλύψεων ηκουσε νά όμιλώσι περί τής ζωοθεραπειας, 

έπληοοφορήθη είς τί συνίσταται αΰτη' βλέπων δε ότι η τέχνη τοΰ 

Ίπποκράτους δέν ώφελεί, σΧς ομιλεΐ περί αυτοΰ τοΰ νεου συστή

ματος τής θεραπείας, όπερ προκαλεϊ την ίλαρότητα ύμών, καιτοι 

ύπδ τών πόνων όδυρομένων.

Ό  ένθουσιαστης φίλος δέν άπαυδα’ έπιμένει έ πισωρεύων σειράν 

όλην θαυμασίων θεραπειών αιτινες σ£ς συγκλονοΰν έν τελεί και σ2ς 

πείθουν είς την δοκιμήν τής ζωοθεραπείας.

Την έπομένην λοιπδν νύκτα, λαμβάνετε ώς σύντροφον εν τ ή  

κλίνη τδν κύνα σας, όστις έκοιμάτο είς την αύλην έπί τών ά χύ -  

ρων ή έν τφ  σταύλω. Τδ ζώον, μη δυσαρεστούμενον έκ τής άνετου 

ταύτης μεταβολής, σπεύδει είς την πρόσκλησιν καί έξαπλοΰται ύπο 

τδ έφάπλωιια πλησίον ύμών.

Την έπαύριον ύμεϊς μέν αίσθάνεσθε έαυτον άνακουφισθέντα κατά 

τι, ό. δέ σύντροφος "'■ής νυκτδς φαίνεται ήττον ζωηρδς παρά τοσύν- 

ηθες. ’Επαναλαμβάνετε την δοκιμήν την μεθεπομένην νύκτα καί 

υμείς μέν αίσθάνεσθεέτέραν βελτίωσιν, ά λ λ ’ό πιστδς φίλος αισθάνεται 

απεναντίας αδιαθεσίαν. ’Εξακολουθείτε την δοκιμήν καί καταλήγετε  

εις την θεραπείαν τής νόσου ή τουλάχιστον είς τήν παραμονήν αύτής, 

ένφ ό κύων σας θνήσκει θΰμα της νόσου, έξ ής σ2ς απηλλαξεν.

’Ιδού εις τί συνίσταται ή ζωοθεραπεία εινε θεραπεία ευχερής, 

όλιγοδάπανος. Εινε νέα άνακάλυψις; Δέν έγνώσθη ή ζωοθεραπεία, 

δέν έγένετο χρήσις αύτής πρδ τής έποχής μζς ; Οι έκθειασταί αυ

τής λέγουσιν δ χ ι - τδ λέγουσι δέ έν καλή τή πίστει.
Καί όμως δέν φαίνεται άπίθανον ότι ή ζωοθεραπεία τυγχάνει 

μάλλον άνεύρεσις καί εινε άγνωστος αύτη παρά τοΐς χωρικοΐς. ΙΙο λ-  
λαί γραΐαι διηγούνται ότι άπηλλάγησαν τρομερών πόνων, μεταοι-  

βάσασαι τδ νόσημα είς τδ σώμα γαλής τίνος ή κυναρίου.
Παρουσιάζονται έν τούτοις περιστάσεις καθ ας τα  ζώα, οδη

γούμενα παρά τοΰ ένστικτου ή μΧλλον παρα βραχείας τίνος πει-



ρα;, άποφεύγόυσι ν’ άναλάβωσι τού; πόνους τών Κυρίων των· άρια 

8 ’ ώ; τοποθετηθώσι, σπεύδουν νά έγκαταλίπωσι την έπίβουλον 

κλίνην. Ά λ λ ’ άλλα πολλά, ήττον άγχίνοα, άπώλοντο θύματα -οΰ 

ανθρωπίνου έγωϊσμοϋ.

Οί άνθρωποι προ; θεραπείαν αύτών χρήσιν ποιούνται ένίοτε και 
τών όμοιων των. Mot είπον ότι αγρονόμο; τις, πειθαναγκάσασα 

εύρωστον υπηρέτριαν νά κοιμάται πλησίον τ η ; ,  έθεραπεύθη μ ετα -  

βιβάσασα οΰτω τό νόσημά τ η ;  εί; την υπηρέτριαν. Ή  δυστυχή; 

αΰτη, αΐσθανθεΐσα τό κακόν καί ύπονοήσασα την αιτίαν αύτοΰ, 

έγκατέλιπε την έπαυ>ιν, μεταβάσα παρ’ άλλοι; κύριοι; ηττον  

έγωϊσταΐ; καί οΰτω; άνέλαβε την ύγείαν.

‘Η κλινική συμβίωσις μετά τινο; ΰγιοϋς καί εύρώστου υχι μό
νον άπαλλάττει τόν νοσαλέον τ η ;  νόσου, ά λ λ ’ αποδίδει αύτώ συν

άμα καί σθένος. Ηλικιωμένη γυνή, έςησθ-νημένη, αναλαμβάνει 

σθένο; τι κοιμωμένη πλησίον τ η ;  νεαρά; θυγατρό; τ η ; .  Είνε γνω

στόν άπο πολλοϋ έν τε ταΐς πόλεσι καί τοϊ ;  /ωρίοι; ότι όταν πρό- 

σωπόν τι νεαρόν συμμερίζεται την κλίνην ετέρου ηλικιωμένου,τοΰτο 

μέν άναλαμβάνει δυνάμεις, αναζωογονείται, οΰτω; είπεΐν, τό δ’ 

έτερον αδυνατεί ολίγον κ ατ’ ολίγον καί έξασθενεΐ περί όφελο; τοΰ 
ηλικιωμένου.

Βεβαιοΰσι τιν»; ότι οί Δρυίδαι έγινωσκον καί διενήργουν την 
ζωοθεραπείαν, καί ότι μετεβιβάσθη αΰτη άπό γενεά; εί; γενεάν 

μέχρι τών ημερών μ α ; .  Τωόντι έν τοί;  χωρίοι; χρώνται πολλών 

άποκρύφων, περιφρονουμένων άτόπω ; παρά τ ή ;  έπισήμου έπιστή-  

μης, καί ών ή καταγωγή χάνεται εί; τό σκότο; τών αιώνων.

Ε ϊ ;  τ ά ;  άγροτικά; τάξει;  μεταβιβάζουσι τά μυστικά άπό πα-  

τρό; εί; υίόν, ό δε πατήρ φροντίζει νά έμπιστευθή τό μυστικόν 

η τά  μυστικά εί; έκείνον τών υιών όν ήθελε κρίνει ικανόν νά έν- 

νοήση την σπουδαιότητα αύτών καί νά τά χρησιμοποίηση σκοπίμως.

Ύπάρχουσι τοιοΰτοι καί την σήμερον · συναντοί τ ι ;  ένίοτε άν- 

θρώπου;, άξιοΰντα; ότι κατάγονται έκ μεγάλων άνδρών, ισχυρών 

πάλαι ποτέ, καί ότι παρ-'λαβον έξ αύτών, συνεπεία μακρ2; καί 

διηνεκοΰ; παραδόσεω;, πράγματά τι·· α, ών τηροΰσι τό άπόκρυφον. 

Προσποιούνται ηθο; μυστηριώδες, όμιλοΰσιν αίνιγματωδώς, ίδιο- 

τρόπω;, δεν σχετίζονται ή μ ετ ’ άλλων όμοιων αύτοϊς, περιφρονοΰν·

τε ;  τού; συγχωριους καί άλλους μάλιστκ άνθρώπους άνοιτέρα; τ ά -  

ςεω;. Μητοι προ; μεγέθυνσιν τ ή ;  σπουδαιότητο; αύτών, παίζουσι 

κωμωδίαν φ ατραροη χ ή κ ; Μήτοι θελουσι νά φαίνωνται υπέρτεροι 

τών αγροτών ; Πιθανόν έν τούτοι; ολίγοι τινέ; αύτών νά κ ατα-  

γωνται άληθώ; έκ τών αρχαίων Δρυΐδών ή έξ αρχαίων συγκλητι

κών ή υπάτων ρωμαίων έγκατασταθέντων έκπαλαι έν Γαλατία.

Φιλόσοφό; τ ι ;  ελεγεν ότι «άν άνέλιττέ τ ι ;  τ ά ;  γεν*αλογία; θά 

ευρισκε πλέον τοΰ ένο; βασιλέως εχοντος πρόγονον δοΰλον τινά καί 

πλέον τοΰ ενος δούλου καταγομένου έκ βασιλική; οϊκογενεία; ». 
Δέν δυνάμεθα να υποθέσωμεν ότι οί βωμολόχοι ούτοι, οί προσποι

ούμενοι ά}νοώ τι μυστηριώδε; καί προφέροντε; διαφόρου; λέξει;  

αλλόκοτου; καί άκαταλήπτους, δέν είνε όλοτελώ; βωμολόχοι, άλλ'  

άληθεί; άπόγονοι τών Δρυΐδών, παρ’ ών διακατέχουσι διά μακροϋ 

κληροδοτηματο;, ή άλλως πω;, πολύτιμα άπόκρυφα ;

Οπωσδήποτε, έκτο; πάση; άμφιβο^ία; τυγχάνει, ότι πολλοί 

αυτών εινε έπιτήδειοι καί άξιοι θεραπευταί, θεραπεύοντε; ή μ α ;  ότε 

ιατρό; τ ι ;  ή πρακτικό; εμπειρο;, άγνοών ή μή δυνάμενο; τό τοι-  
ουτον, άναγκάζεται νά μ 2 ;  ίγκαταλίπη.

Μεταςύ αυτών τών θεραπευτών εΰρηνται τινε; χρώμενοι τ ή ;  
μεθόδου τ ή ;  ζωοθεραπεία;.

Η ζωοθεραπεία, ώ; ό υπνωτισμό;, έφεύρεσι; ή όχι, άξιοΰται 
σπουδαία; μελετη;, όπωί βεβαιωθεί άν δεν ύπάρχη έν αύτή νέον 

και έπιτυχε; μέσον πρό; άνακούφισιν, μείωσιν, έξαφάνισιν, εί δυ

νατόν, τών κατατρυχόντων τήν άνθρωπότητα δεινών.

H O R A C E  P E L L E T I E R
Conscillcr d ’arrondissement, officicr d 'A cadem ic.
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Σ Γ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ  Ζ Ω Ν Τ Ω Ν  Κ Α Ι  Τ Ε Θ Ν Ε Ω Τ Ω Ν

" 1 · π * ρ ί ' . ς ,  φΰσις ψυχής.

S P IR IT O P H IL B

Ά λ λ ά ,  μεθ’ όλους αύτοΰς τούς άντιφάσκοντκς ορισμούς προω- 

δεύσαμεν κατά τι εις τό εργον μας ; Δέν θά ητο προτιμότερον νά 
όμολογήσωμεν την άγνοιαν καί την αδυναμίαν μας μάλλον παρά 

ν’ άξιώμεν νά όρίσωμεν έκεϊνο, τό όποιον ούδείς γινώσκει ; “Αλλως 

τε η ουσία η ή σύνθεσις της ψυχής πολλφ ήττοι ένδιαφέρει ημάς ή 
αΰτη ή ύπαρξίς της, περί ης δέον μάλλον νά ένασχοληθώμεν.

M E T Z B R

Βεβαίως, άφοΰ μάλιστα πέπλος τις αδιαπέραστος καλύπτει άπο 

τά βλέμματά μας τήν άμεσον, τ /jv θεμελιώδη, την ούσιώδη φύσιν 

τής τε v.lt/c καί τοϋ ππό/ιατος

S P IR IT O P I1IL E

Ά ν  δεν δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν την φύσιν τής ψυχή;, δυνά
μεθα όμως ν’ άποδείξωμεν τουλάχιστον καν νά πεισθώμεν έντελώς 

περί τής ύπάρξεώς της, όπερ, ώς είπον, είνε τό ούσιώδες.

Ίδοΰ λοιπόν εν αποδεικτικόν πράγμα :

"Ολος ό κόσμος γινώσκει νυν ότι ή σχηματίζουσα τό σώμά μας 

ύλη άνανεοΰται μετά Ttva χρόνον, καί ότι έκαστος ήμών ούδέν 

ηδη εχει άτομον έκ τής ΰλης, ητις συνίστα τό σώμα είς οίαν- 

δήτινα προηγουμένην έποχήν.

Αλλοτε ή κοινή πεποίθοσις ώριζεν είς ίπτα Ι'τη την διάρκειαν 

τοΰ αναγκαίου χρόνου διά την νέαν σύνθεσιν τοΰ σώματός μκς.

Ά λ λ ’ Χ77ί δείχθη νΰν παρά πολλών σοφών, ένασχολ/)θέντων είς 

τό ζήτημα, ότι ό έπαρκών χρόνος πρός όλοτελή άνανέωσιν τών μο

ρίων, τών συνιστώντων τό σώμά μας, είνε πολλώ βραχύτερος Οί 

σοροί ουτοι μετά τάς ακριβείς αΰτών έρευνας, διαφωνούσι πρός

αλληλους μο»ον ως προς το μικρόν χρονικόν διάστηαα, όπερ οί μεν 
όρίζουσιν εις εϊκοσιν ημέρας, οί δε είς τριάκοντα.

Α λλ ημείς ας διπλασιάσωμεν καί αυτο το χρονικόν διάστημα.

Γποθέσωμεν εξήκοντα ημέρας δι’ αυτήν την άνανέωσιν, καί 

ό.ι έν σώμα ανθρώπινον ζυγίζον λ .χ .  6 0  χιλιόγραμμα, άπόλλυσι 

καθεκάστην εν χιλιογρ. μορίων, άτινα θ ’ αντικαθιστά ήμερησίως 
το προιον τής θρέψεως.

Μετα τό τέλος τών 6 0  ημερών, ούδέν πλέον μόριον έναπο- 

μινει είς αύτόν τόν άνθρωπον έξ άπάσ-ο; τ ή :  ΰλης, ητις συνίστα 
προηγουμένως τό σώμά του.

Μετά 1 2 0  ή μέρας τό σώμά του ανενεώθη δίς. —  Μετά μήνα;  

8, τετράκις, μετά εν έτος, έξάκις· μετά 1 0  έτη έξηκοντάκις. Γ έ

ρων δέ τις ογδοήκοντα πέντε έτών, θά μετέβαλε σώμα au  m in im u n  
5 1 0  φοράν, ίνα μή εΐπωμεν χιλιάκις.

Αλλα, καιτοι το ύλικόν σώμα μεταβάλλεται διηνεκώς, ή 

ψυχη παραμένει- αίσθανόμεθα ημάς άείποτε τούς αυτούς: τό αν

θρώπινον έγω ένυπάρχει ήμϊν καί έπιβεβαιοΰται- έκαστος έχει την 

βεοαιότητα, ότι άπό τής παιδικής του ηλικίας διέμεινεν ό αύτός 

πάντοτε- άναμιμνήσκεται πολυ καλά τά διάφορα συναισθήματα 

του παρελθόντος του, τάς ευχαριστήσεις, τάς απολαύσεις, τούς πό

νους του, πάντοτε ό ίδιος άναμιμνήσκετζι τούτων όλων.

Ά ρ α  δ εν σκεπτεται έν ήμϊν ή ύλη τοΰ σώματός '/.ας, ή έκφεύ- 

γουσα ϋλη, ή μεταβλητή, ή μή έκεΐ πλέον παρούσα' δέν άναμιμνή- 

σκεται αύτη καθό έξαφανισθεΐσα. Ενυπάρχει λοιπόν άλλο τι πράγμχ 

η ή σάρξ κοεΐ τά οστά, άλλο τι διάσκεπτόμενον, όπερ αίσθανό

μεθα, ότι είνε ήμεΐς αύτοί, όπερ συνίστησι τό arflpum ror ΐγω.
Λοιπόν, αύτό τό κάτι τι, τό έν ήμϊν έμμένον πάντοτε, τό ένα- 

πομενον καί ζών όταν πάν θνήσκει καί άπέρχεται πέριζ αύτοΰ, 
αύτό λέγω τό κάτι τι εινε ή Ψ Γ Χ Η  μας.

Αυτη αύτη ή ψυχή άποδεικνύει την ΰπαρξιν της. Πάς συλλο

γισμός άντίθετος καταπίπτει άπέναντι της έναργείας.

A L L A N  K A P D E C
Η ύπνοβασία παρέχει ήμϊν ίτέραν άναν τίρρητον άπόδειξιν.

Ολοι γινώσκουσιν ήδη τί σημαίνει ύπνοβασία περιττόν όθεν νά 
έπεξηγησω^εν αύτην.



Ό  υπνοβάτη; βλέπει τά  πράγματα, άτινα περιγράφει όχι ω;  

τηλεσκοπικόν τι άποτέλεσμα άλλά παρόντα, διότι ή ψυχη του π α -  

ρευρίσκεται έκεΐ πράγματι καί δτε τά  πρόσωπα, τά μέρη, τά άν-  

αικείμενα περί ών όμιλεϊ κεΐνται έκατοστύα; λεύγα; μακράν, μη 

συνδεόμενη μετά τοϋ έκεΐ μένοντο; άδρανοϋ; σώματός τ η ;  ή διά 

τινο; δεσμοϋ ρευστοίΐδοϋς. Αύτός δ ’ άκριβώς ο δεσμό; εινε η αίτια 

τοϋ κόπου, τ ή ;  ένοχλήσεως άτινα συνήθως αισθάνεται τό σώμα, 
καθ’ δν τρόπον τό σχοινίον άεροστάτου τινό; τό προσδεδεμένον πρός 

πάσσαλόν τινα ταράσσει αύτόν ενεκα τών διαφόρων διαταράξεων 

τοϋ άεροστάτου

Τό οΰτωσεί λοιπόν όρ$ν καί μετά τοιαύτης άκριβείας περι- 

γράφειν δεν εινε άπόδειξις πραγματική τ ή ;  ύπάρξεώς τής ψυχής, 

ζώσης καί δρώσης ανεξαρτήτως τοϋ σώματος, τοΰ μένοντος άδρα- 

νοϋς κατά τήν άπουσίαν τ η ;  ;

’Επίσης τά  άναισθητικά, οια τό χλωροφόρμιον, το όπιον, τό 

χασίς, ό αιθήρ, κ λπ . ,  άτινα, έν έπαρκούση δόσει, παοάγουσι τήν 

άναισθησίαν ή τήν παραλυσίαν εϊτε ολικήν εϊτε μερικήν τοΰ σώμα

τος, ούτινος δυνάμεθα τότε νά τάμωμεν με'ρη ιινά άνευ πόνου. ΤΙ 
ψυ/ή, καθό άπουσιάζουσα, δεν αισθάνεται τάς τοιαύτα; πληγάς.

Τό τηλόθεν καί διά τών στερεών σωμάτων διοραν δεν έξηγεΐται 

άλλως ή διά τ η ;  όράσεω; τής ψυχής- καθότι, έν τή πρώτη περι- 

πτώσει, τό σώμα δέν εινε δυνατόν νά βλέπη, άφοϋ δέν ήλλαξε  

θέσιν· έν δέ τή δεύτερα, τό σώμα δέν είνε δυνατόν νά ΐδη διά κε- 

κλεισμένων οφθαλμών ή διά σωμάτων άδιαφανών.

Τωόντι, κατά τήν περίπτωσιν τής έγρηγόρσεως, ή ψυχή, συ- 

νηνωμένη πρός τό σώμά της, μεταβιβάζει τήν σκέψιν διά τοΰ έγ- 

κεφάλου, δστις εινε τό όργανον, τό άναπόφευκτον έργαλεΐον ·χο)ριζομένη 

δέ τοΰ σώματος, κατά τόν υπνοβατικόν ύπνον, βλέπει εύθύτερον 

καί μάλλον έλευθε'ρως. Ούτω δέ, κατά τήν τελευταίαν περίπτωσιν, 

δέν είνε σπάνιον ώστε άνθρωπός τις άγράμματος νά έκφράζηται εύ- 

γλώττως, ποιητικώς ή νά άποκαλύπτωνται αύτώ γνώσεις έπιστη- 
μονικαί έπί πραγμά.ων, άπερ δέν έ'μαθεν έν τή παρούση ύπάρξει.

Πώς νά έπεζηγήσωμεν αύτην τήν αιφνίδιο·» διανοητικήν άνά-  

πτυξιν, αύτάς τάς γνώσεις, άς δέν είχε τήν προτεραίαν ; ’Εάν, ώς 

διϊσχυρίζονται οί ύλισταί,

« Ό  έγκέφαλος έκκρίνει τήν ιδέαν ώς τό ήπαρ την χολήν.»

Εκκρίνει λοιπόν ώσαύτως ούτωσί καί γγώσεις ;

Δέν είνε μάλλον φανερόν δτι, έπειδή αί αισθήσεις εχουσιν ορί
ζοντα περιωρισμένον, αί διά τοΰ διάμεσου αυτών αντιλήψεις 

τυγχάνουη περιωρισμέναι καί ώσεί ήυ,βλυμέναι, ένώ δτε αυται 

γίνονται άνευ διαμέσου είνε αόριστοι, άναλόγως τής προσκτη^εισης 

πείρας τοΰ άνθρώπου ;
“Ονε, έν καταστάσει έγρηγόρσεως, μεταβιβάζεται διά τοΰ 

έγκεφάλου, κοσκινίζεται αύτη, ϊνα εϊπωμεν ούτω, δι αύτοΰ τοΰ 

οργάνου- ή σ;/ετική παχυλότης καί τά έλαττώματα τοΰ έργαλείου 

τήν παραλύουν, την άποπνίγουσιν έν μέρει, ώς σώματά τινα δια

φανή άπορροφώσι μέρος τοΰ δι’ αύτών διερχομένου φωτός.

"Ολοι λοιπόν οί πειραματισμοί ούτοι άποδεικνύουσι προφανώς 

τή< διπλήν ήαών φύσιν, τήν τε σωματικήν καί πνευματικήν.

Ή  διπλή αύτη φύσις έκδηλοΰται ετι καί έκ τοΰ φαινομένου 

τής κατά τήν έξέγερσιν λήθης Παράδειγμα :

'Υπνοβάτης τις όμιλεϊ Ή  ομιλία του εινε εντελώς συνεχής και 

λογική· άποδεικνύει μάλιστα ένίοτε γνώσεις έκτάκτους, ώς το εϊ- 

πομεν, άνωτέοας τών συνήθων δυνάμεών του. Τον άφυπνοΰσιν αί

φνης έν τώ μέσω φράσεώς τίνος ή καί λέξεως μάλιστα, ήν δεν δυ-  

ναται ν’ άποτελειώση- έάν τφ ύπενθυμίσωσι τήν άρξαμένην λέξιν 

του, άπαντ^ δτι ούδέν είπε. Ούδέν πλέον γινώσκει έξ όσων τον 

ήκουσαν νά λέγη - καθίσταται δέ πάλιν τόσφ άμαθής οσω ήτο καί 

πρότερον.

Λοιπόν, έρωτώ, άν ή ιδέα ήτο τό προϊόν τής έγκεφαλικής ύλης, 

ώς διατείνονται οί ύλισταί, διατί ή λήθ/1 αύτη, άφοϋ ή ύλη κεΐ- 

ται ή αύτη πάντοτε έκεΐ ;

Δέν εινε καί τοΰτο άκόμη έναρ ξης άπόδειξις τής έν τφ άνθρώ- 

πφ δυάδος ; Ή  διά^οισις, ή διαχώρ’.σις τοϋ πνευματικοΰ στοιχείου 

άπό τοΰ ύλικοΰ στο-.χείου ;

Ά λ λ ά  τό ετι μάλλον χαρακτηριστικώτερον εΐνε ή, κατά τινα 

νέαν ύπνωσιν τοϋ ΐδίου προσώπου, έντελής άνάμνησις τών όσων 

εχει Ι'δει ή εϊπει κατά τινα προηγουμένην ύπνωσιν, συμβάσαν πρό 

ένός μάλιστα έτους ένίοτε. Ή  άνάμνησις τφ έπανέοχεται τότε μέ 

τ ά ;  αύτάς δυνάμεις, μέ τ ά ;  αύτάς γνώσεις.



Πως ν* έξηγήσωμεν αύτην την λήθην, αύτήν τήν άνάμνησιν, 

αυτας τάς νεας γνώσεις, τάς προσκ:ηθείσας, τάς άπολεσθείσας, τάς 

αυτομάτως καί άλλως πως ή διά τών σωματικών διαμέσων 

άνακτηθιίσας, είτα την εξοδον, τό ανεξάρτητον τοϋ πνευματικού 
μας στοιχείου ;

Λυτό καθ εαυτό τό πράγμα τοϋτο μόνον δύναται ν’ άποδείξη 
άκόμη ότι παρά τη ζω?ί τοϋ σώματος υπάρχει επίσης ή ζωή τής 

ψυχής καί ότι ή ψυχη ζή καί δρ?. ανεξαρτήτως τοϋ σώματος, 
όπερ έμψυχοί.

Τοιαύτη ή ψυχή κατά τήν έπίγειον ζωήν. Τοιαύτη, άλλά μάλ

λον έλεύθερα έν καιρφ θανάτου, δτε, άπαλλαγεΐσα τών εμποδίων, 

τών ένδυμάτων τής σαρκός, άναλαμβάνει πλήρη έλευθερίαν!

CAM ILLK FLAM M A RIO X

Μολονό.ι /) οπιοεβαιωσις του προσωπικού έγώ άποδεικνύει τήν 
υπαρξιν ,,ης ψυχής δεν έξαγεται έκ τούτου ότι αύτη συνίστησιν 

αυτό. Η ψυχή είνε τό δικσκεπτόμενον άντικείμενον, ένφ τό άν- 
θρυπινον έγώ, ̂  πρόσωπον σύνθετον, δέν είνε η σύλληψίς τις της ψυ- 

χής. Ή  ψυχή δύναται νά ύπάρχη καί χωρίς νά έχη μάλιστα τήν 

εαυτής συνείδησιν. Καί, όντως, μεταξύ τοΰ έμψύχού κόσμου, μ έ-  
·) ας άριθμος ψυχών διατελεί άκόμη είς αύτό τό σημείον.

V I G l 'S T E  RADIX  

Τά ουσιώδη στοιχεία τής άνθρωπίνης ψυχής είνε ή μνήμη, ή δ ιά -  
roia, ή βοΰ.Ιησις καί ή δύναμις τοΟ τι.Ιέιο.τοιε'ν παν ό ,τι  ό άν
θρωπος πράττει ύπό τήν ώθησιν αύτών.

Τ ά στοιχεία ταΰτα * 0ινά είσι καί εις τό βασίλειον τών ζώων ; 

Ναι, προς ο,τι σχετίζεται πρός τά τρία πρώτα στοιχεία όχι, 
ως προς το τέταρτον στοιχειον.

 ̂ Ιφοντι τά ζώα ένθνμο'υντχι, έχουσι διάνοιαν  καί θέ.Ιησιν, ά λ λ ’ 
ουδεποτε, έν ούδεμι* περιπτώσει, έτελειοποίησαν τίποτε.

Καί όμως κατέχουσι τό αρχικόν αίτιον η τό ένστικτον τοϋ 

τετάρτου στοιχείου, όπερ τυγχάνει τό σπέρμα τής ζωής τής προ

ορισμένης νά γίνη πνεύμα ψυ^ής Ούτω δέ αί ένσωμανώσεις τών 

ζώων προηγούνται τών ένσωματώσεων τών ανθρώπων · ταΰτα είνε 
άλήΟειαι, άναγνωριζΙ^εναι νΰν ύπό ι ή ;  έπιστήμης.

Τφόντι γινώσκομεν oTt τό ζώον κέκτηται είς διαφόρους βαθμούς 

τήν δύναμιν τοΰ άγαπ&ν, καί πρό πάντων τήν μητρικήν στοργήν, 

πρώτον βαθμόν τής τελείας άγάπης. Πώς δέ ό Θεός; ή άκαμπτος 

δικαιοσύνη, θά έδημιούργει όντα προωρισμένα είς τό πάσχειν, χω

ρίς νά διάνοιξη όντα προωρισμένα είς τό πάσχειν, χωρίς νά διά

νοιξη αύτοίς τό μέγα μέλλον τής προόδου, τής ευδαιμονίας !

Καθότι τό πάσχειν τυγχάνει τό άναπόφευκτον έλατήριον τής 

ανόδου πρός τήν τελειοτέραν ζωήν Ά λ λ ω ς  τε είνε βέβαιον ότι τό 

ζώον πάσ/_εt : είδον κύνας θανόντας έκ λύπης- τοΰτο άποδεικνύει 

ότι ΰπκρχει έν αύτοίς σπινθήρ τις πνευματικός.

G A B R IE L  D E L  ANN

Νομίζω ότι δέν πρέπει νάσυγχέωμεν τήν διάνοιαν μετά τής ύλης.

Τά ύλικά φαινόμενα είνε άπαντα έπιδεκτικά ζυγίσματο;, κ α-  

ταμετρησεως. ’Έχουσιν άπαντα διάρκειαν ώρισμένην. ’Απεναντίας, 

τά διανοητικά φαινόμενα δέν εχουσιν ούτε σχήμα, ούτε διάρ

κειαν, ούτε ούϊίαν- ή ιδέα δέν ζυγίζεται, δέν έχει όγκον, καί όμως 

ουδείς τήν χρνιϊτχι.
Κατά τήν λογικήν, τά άποτελέσματα οφείλονται είς αιτίας- 

άν τά άποτελέσματα ώσι τά αύτά μεταξύ των, πρέπει τότε νά π α -  

ραδεχθώμεν τήν ταυτότητα τής αιτίας- άν δέ τά άποτελέσματα  

τυγχάνωσι διάφορα μεταξύ των, τοΰτο προέρχεται έκ τοϋ ότι τά  

αίτια διαφέρουσιν ώσαύτως. Ά ρ α  τό πνεΰμα εινε διάφορον τής ύλης.

Ά λ λ ά  δυνάμεθα νά λάβωμεν ύπ’ όψει καί τήν ύπόθεσιν ότι 

ή ύλη είνε δυνατόν νά γί^η πνεΰμα ’Εν τοιαύτη όμως περιπτώ- 

σει, πρέπει αΰτη ν’ άλλάξη όνοαα καθότι, γενομένη όλοτελώς διά

φορος έαττής, πρέπει νά όνομασθή τότε ,δΓ ονόματος δηλοΰντος τάς 

νέας ιδιότητάς της.

( Γό πνεΰμα) ΑΛΦΑ ')■
Υμείς, Κύριε Δελάνν, όστις περιφρονείτε τήν ύλην, ύποβάλ-

*) Σ. Μ. Τό πνε3μα ’Άλρα έποιήτατο, υπό τό ο/οαι τούτο, πολλας 
δ’.αχΉΊώαεις ε:ς τινα έν Μασσαλία Σύλλογον, /·»ριν τοϋ we îoBtxod « L a  Vic  
Posthum e» ( ‘11 Όψγονις Ζνιίή). Αί Staxotvoiatt; δέ itjtott ΐγένοντο άχου- 
στιχώς, δια τ&Ο ιιεσάζοντος L uis  R. όστις ήτο μευαίζιον auditif, ήχουε δτ,— 
λαδ | τήν φωνήν τοΰ αοράτου πνεύματος, άπαντώντος ε!» τάς διαφόρους έρω- 
τήτεις, »ιτιν&·: τω άπηυθύνοντ».



λ·ντες αύτην ΰπο την δεσποτείαν της όυνάμεως, γινώσκετε την 

ουσίαν της ύλης ; Ούδείς έν τώ κόσμω ή Συνήθη νά την προσδιοοίση 

•ύδέ νά την γνωρίση έν τη ούσία της.

Ή  δύναμις, λέγετε, ούδέποτε έζυγίσθη ούδέ άνελύθη έν τη  

ούσία της.

Τότε λοιπόν διατί λέγετε ότι ή ψυρ) εινε δύναμις διανι ητιχή ;
Οί δυναμισταί καταλήγουσιν, έν ταΐς σπουδαΐς των, είς την 

άρνησιν τής v.h)C, έν δέ τή τελευταία αναλύσει έξάγουσι τό Μέγα-  

Πάν συνιστάμενον είς ζήτημα δυνϊμεως  Δύναμις καί ύλη συνι- 

στάσι λοιπόν δύο ισοδυναμίας, δύο επόψεις παντός ό ,τι  ύπάρχει : 

την ν.Ινν καί την χίνηΰιν.
Κ α τ ’ αύτούς λοιπόν, δύναται τις νά δώση άδιαφόρως είς την 

ύλην το όνομα τής δυνάμεως, καί είς την δύναμιν τό όνομα τής 

ύλης. Λοιπόν, άν καθ’ ύμάς ή ψυχη είνε μία δύναμις διανοητιχη, 
δύναται τις νά εΐπη έπίσης ότι ή ψυχή εινε μία ύ.Ιη διανοητική.

Καί ιδού τότε, έπαναπίπτομεν είς τήν χώραν τών υλικών αι

τιών.

Ά λ λ ά ,  θά μάς εΐπωσι, διατί ή διασκεπτομένη αύτη ύλη άπόλ-  

λυσι τάς δυνάμεις της καί αποσυντίθεται κατά τόν έπίγειον θάνα

τον ; Διότι, έν πρώτοις, ή ύλη, ή επακριβώς διασκεπτομένη, δέν 

εινε εκείνη, ητις συνίστησι τό κυρίως λεγόμενον σώμα, έπειτα, διότι 

ή ζωή αύτή καθ’ έαυτην έκπορεύεται έκ δεδομένων, άτινα παραδέ

χεται ή έπιστήμη χωρίς νά δύναται ν’ άξιοΐ ότι τά  έξηγεΐ. Ή  έν 

έαυτή ζωη εινε άκόμη μυστήριον.

ΤΟ ΕΛΙΪΙΙΙΜΟίν ΤΗΣ Ζ!ΪΠΣ

(Σιirifiia.)

Αιφνίδια συστολή συνετάραξε τό πρόσωπον του, έν δέ τώ έκ-  

φραστικώ τούτω κινήματι, είδον τά χαρακτηριστικά του συμ

πτυσσόμενα καί δεικνύοντα τάς μυρίας έκείνας ρυτίδας, τάς έν- 

δεικνυούσας τό γήρας . Ή  κατά τό φαινόμενον έκείνη δροσερότης 

ήτο έντελώς έπιπολαία · άλλως τε τό χρώμά του, έ’νεκα τής συγ- 

κινησεως βεβαίως, καθ ήν τό αίμα συνέρρευσεν είς τήν καρδίαν, 

κατέστη αίφνης κιτρινόχρουν, μεμβρανώδες, αί δέ παρειαί έκοιλώ- 
θησαν ύπό τά προεξέχοντα μήλα : έντός δευτερολέπτου, μορφή θα

νάτου έπεκάθητο έπί τής μορφής ταύτης. Χωρίς δέ νά προφέρη 

λέξιν ό κ. Βενσάν, άρπάσας τόν πίλον μετά πυρετώδους έξάψεως 

ώσει έκ φόβου καταληφθείς, καί μή δυνάμενος νά συγκράτηση έαυ

τόν, έδραμεν είς τήν έξώθυραν καί έφυγε, κυρίως είπεΐν, ώς 
αστραπή.

Διελογίσθην ότι ή κατά τήν κρίσιμον ταύτην ώραν έγκατάλειψις 

φίλου ήδύνατο νά ή νέα αφορμή απελπισίας διά τήν δύστηνον μη

τέρα, καί ήτοιμαζόμην νά μεταβώ παρ’ αύτή, μεθ’ όλην τήν ά μ -  

φίβολον θέσιν μου, ότε ήκουσα κρουομένην τήν θύραν.

Νομίσας ότι ό κ. Βενσάν, καταληφθείς έκ τύψεων συνειδότος, 

άπεφάσισε νά έπιστρέψη, ήνοιξα αμέσως, ά λ λ ’ ήσαν δύο γειτόνισσαι, 

έλθοΰσαι νά πληροφορηθώσι περί τής μικράς· μαθοϋσαι δέ τό δυσ
τύχημα έκίνησαν τήν κεφαλήν :

—  Τοιοΰτον τέλος έπρεπε βεβαίως νά λάβη ή ύπόθεσι? αΰτη, 
ύπέλαβεν ή μία.

—  Τί έννοεΐτε ; ήρώτησα μετά ζωηρότητος.

Ή  γυνή έμελλε ν’ άποκριθή, ότε ή μήτηρ, άκούσασα τόν ηχον 
γνωστών φωνών, έξήλθε τοΰ δωματίου καί έορίφθη όλολύζουσα είς 

τάς άγκάλας τής γείτονός της.

Βλέπων ότι τό έργον μου έτελείωσε, ύπεκλίθην καί έξήλθον,



κΐσθανθεί; άνέκφραστον άνακούφισιν έξερχόμενο; τοΰ οϊκου τούτου, 

όπου ή εύαισ ησία μου υπεβλήθη είς τόσω σκληράν δοκιμασίαν.

Κατήλθον την κλίμακα βραδέως καταθλιβόμενος έν τούτοις υπό 

αγωνίας ην δεν ένόουν. Μοί έφαίνετο δτι αφινον οπισθέν μου μυ

στήριον άνεξήγητον.

Κ α θ ’ ην στιγμήν διέβαινον πρό τοΰ θυρωρείου, ό θυρωρός μ' 

έσταμάτησεν έρωτήσας:

—  Λοιπόν ! κύριε ιατρέ ;

—  Προσεκλίθην λίαν άργά, εσπευσα ν’ απαντήσω.

Αυτός δέ άφοΰ μ ’ έθεώρησεν έκπληκτος ώς μη έννοών, καί άφοΰ 

τω εδωκα συντόμους τινας έξηγήσεις, έξέπεμψε τρομεράν ύβριν, 

έκτείνας συνάμα τόν γρόνθον πρός άπόντα έχθρόν.

—  Ά  ! τόν κακοΰργον ! έψιθύρισε μετ' άγανακτήσεως. “Οταν 
ςκέπτωμαι οτι ήτο πλήρης υγείας, κύριε, δροσερά, ροδόχρους ! . . .

—  Πρό πόσου καιροΰ ήτο άσθ-νής ;

—  'Από έξ μήνας, κύριε, εξ μήνας ακριβώς...
—  Καί ποιον άπεκαλεϊτε πρό ολίγου κακοΰργον ;

—  ’Α λ λ ’ αύτόν τόν γερωκούφταλον όστις ήτο πετσί καί κόκ- 

καλο, καί όστις ήλθε νά τραφή υπό τής μητρός πρός βλάβην τής 

κόρης ! “Ω ! αυτός ώφελήθη !
—  Πώς ; άνέκραξα- φρονείτε λοιπόν ότι άπέθανον έκ πείνης ;

—  Βέβαια · καί άπό τί άλλο λοιπόν ;

—  Καλέ έλα δώ, άνδρα μου, καί μην ανακατώνεσαι ς’ ταΐς  

δουλειαϊς τών άλλων, εκραξεν έκ τοΰ βάθους τοΰ θυρωρείου γυναι

κεία φωνή - εινε δουλειά τοΰ ΐατροΰ νά γνο)ρίση τήν αλήθειαν.

—  Τωόντι, αύτό είναι τό σωστό, ύπέλαβεν ό θυρωρός, διακό- 

ψα; άποτόμως τήν συνομιλίαν.

II

Έπανήλθεν ο'ι'καδε πυρέσσων, σχεδόν ώργισμένος καθότι, έν φ 
διά πρώτην φοράν έπεκαλοΰντο ί κείνο, όπερ ήρεσκόμην άποκαλών 

επιστήμην μου, προσέκρουον έπί άπελπιστικής περιστάσεως. Ά π ο 

τόμως ό θάνατος μοί απέκλειε τήν οδόν, μοί έφαίνετο δέ ότι ήκουον 

χαμ,ηλοφώνως είς τό ου; τάς λέξεις ταύτας τής ύπερτάτης απελ

πισίας : «Δέν θά φθάσης μακρότερον.. .  »

Δέν κατετρυχόμην μόνον υπό τοΰ έγωίστικοΰ και τεταπέινωμε-  

νου τούτου αισθήματος’ έβασανιζόμην και υπο τής προ ολίγου α

γωνίας. Ό π ω ς  απαλλαγώ τα ύ τη :,  έπειράθην νά συναρμολογήσω 

τάς ιδέας μου, νά συνάψω τά παρατηρηθ.ντα γεγονότα, να έπιτύχω 

έκ τούτων άπάντησίν τινα είς τάς παροργιζουσα; με άμφιβολίας.

Ή  κατάστασις τής κόρνις ταύτης είς ουδεμιαν τών γνωστώι 

παρατηρήσεων άνταπεκρίνετο. Ηνοιξα εν προς εν τα  βιβλία μου, 

άλλ’ ούδαμοΰ εύρόν τι νά μ ’ ευχαρίστηση, διότι Υι ασθενής ουδεν 

τών ννωστών συμπτωμάτων έπαρουσίαζε' τοΰτο δ ακριβώς μ 

έτάραττε περισσότερον' ή ελλειψις συμπτωμάτων έπίοεβαιοΰτο έπί 

μάλλον άνά πασαν στιγμήν.
Έπ ρεπεν  άράγε νά πιστεύσω, κατά τους υπαινιγμούς τοΰ θυ-  

ρωροΰ, εις τήν κακήν περιποίησιν, εις την άσιτιαν ; Α λ λ  έκτος 

ότι ή διαγωγή τής μητρός, ή βαθεϊα και ανυπόκριτος στοργή προς 
τήν κόρην, διέψευδον κατηγοροματικωτατα ταςυπονοιας ταυτας και 

ή φυσική κατάστασις τής άσθενοΰς παρείχε, ύπό τήν εποψιν ταύτην,  

ολως έναντίας ένδείξεις.
Κ α τά τ/ιν όλίγην ώραν, καθ’ ήν ήδυνήθην νά τήν έςετάσω 

καί τήν στηθοσκοπήσω, είχον έκπλαγή προπάντων έκ τής ύγιοΰς 

καταστάσεως τών κυριωτέρων οργάνων. Υπήρχεν αναμφιβολως 

βραδεία καί ταχεία άπώλεια ζωικής δυνάμεως, άλλά Ιγεινε δι’ 

ούδεμιΧς έκ τών περιπτώσεων έκείνων, αΐ-ινες έπαφίνουσιν είς τόν 

οργανισμόν βλάβας, δυναμένας νά έπιβεβαιωθώσιν εύχερώς.

Ά λ λ ά  διατί αί δύο γειτόνισσαι νά φανώσιν έννοήσασαι ό ,τι  δι’ 

έαέ εα,ενεν άνεξήγητον ; Διατί ό θυρωρό; διά τών συντόμων έπι-  

φωνήσεών του νά φανή κατηγορών τό παράδοξον πρόσωπον, τδ 

ύπό τό όνομα Βενσάν γνωσθέν, όπερ Ικ πρώτης δψεως μοί έκαμεν 

άληθώς κακήν έντύπωσιν, χωρίς όμως νά παράσχη ένδειξίν τινα 

ΰπονοίας ; . . .  Έ π ί  τίνος πράγματος νά στρέψω τάς ύπονοίας μου; 

. . .  Ό τ ε  αοι έπήρχοντο φρι νώδεις υποθέσεις, έσταμάτοιν . . .  συνά- 

πτων δέ τάς παρατηρήσεις μου έπειθόμην ότι αύται δέν ήσαν βά

σιμοι.
Έ π ε ι τ α ,  υπάρχου σιν, ώς είπον, φυσιθγν&)μίαι ούδέποτε ά π α -  

τώσαι · ή τής νεαρί; μητρδ; άτέπνεε μεγίστην τιμ ιό τη τα ' ή γ ά -  

πα αύτη τήν θυγατέρα τ η ; '  ούδέποτε τήν έγκατέλιπε . . .  "Οχι,



°5ζιι ανωφελές να παρακολουθήσω ίχνη, οΰδεμίαν υπόνοιαν ένέ- 
χοντα η την της συκοφαντίας.

Η έςέτασις αυτη τής λογικής καί τής συνειδήσεοις εϊς τοιοΰ- 

τον βαθμόν νευρικόν με περιήγαγε,ωστε δεν ήδυνάμην πλέον νά μεί

νω έπί πολύ μόνος. Ειχον ανάγκην ν’ ακούσω άνθρωπίνας φω/άς, 

ν ανταλ.λαξω τας σκέψεις μου, νά δροσίσω τόν έγκέφαλόν μου είς 

το ρεύμα τών συνήθων φλυαριών. Έ ξήλθον. Είσελθόντα εις τόν 

φωτεινόν κύκλον, τοΰ έκ τοΰ ζυθοπωλείου έκπεμπομένου αεριόφω

τος, δι’ ού έφωτίζετο ό ταραχώδης όμιλος τών νέων, με ύπεδέ- 

χθησαν ουτοι μετα αλλαλαγμών, καθότι άπό τής εναισίμου δια-  

τριοής μου λόλις τρις μέ ειχον ίδεΐ. Αί φιλικαί βωμολοχίαι έπι- 

πτον επ εμοΰ βροχηδον, αι δε χεΐρες μ ’ εσυρον όπως μ' άναγκά-  

σ»σι νά καθήσω ένώπιον σωροΰ ΰποποτηρίων, σχηματιζόντων είδος 

οβελίσκου έπιτυμβίου τών έξαφανισθέντων ποτηρίων. Έκ άθησα  

λοιπόν μή εχων άλλως τε άνάγκγν παρακλήσεων.

Ο θορυοος η μάλλον ό όργασμος ουτος μ ’ έφαίδρυνε- ώφειλον 

νά δώσω λόγον τής διηνεκοΰς έγκαθείρξεώς μου ■ νά δικαιολογηθώ 
διά τήν πρός τούς αρχαίους φίλους αχαριστίαν νά έξομολογηθώ 

τους σκοπούς, τας ελπίδας μ ο υ - άλλά, προπάντων, νά πίνω καί νά 

ίπαναπίνω τό φρικτόν πνευματώδες ποτόν, τόν ζΰθον, ούτινος ειδι
κή άξία είνε νά καταδικάζη τούς όλιγώτερον διψώντας είς υπερβο
λικήν δίψαν, αιτίαν τής έπαναλή<1<εως.

Ύ π ό  τήν έπήρειαν ταύτην, τήν διεγερτικήν διά τόν έγκέφαλόν 

(μέχρις αύτγ) β«σανίση τόν στόμαχον) αί ίδέαι μου έγίνοντο κ α -  
θαρώτεραι' άνελάμβανον έν έμαυτψ ζωηρώς τήν άντίληψιν τών γε

γονότων, καί ήσθανόμην συνάμα άκατανίκητον έπιθυμίαν νά διηγη-  
θώ τό παράδοξον συμβάν, είς ό πρό ολίγου ειχον άναμιχθή. Λεν 

έβράδυνα νά ύποκύψω είς τήν έπιθυμίαν ταύτ/ιν, καί,έν μ ι*  σχεδόν 
άναπνοή, άφηγήθην τό περιστατικόν.

Επειδή έπρόκειτο περί παιδιού— ζήτημα συγκινοΰν πάντοτε  

xai τόν μάλλον σκεπτικόν— με ήκουον προσεκτικώς ούδείς δε μ ’ 

ίσκωψεν 8τι άνε^ερον τήν θλιβεράν συγκίνησιν ήν μοι έπροξένησεν ή 
3εγνοιά μου.

Ακουίον, είπεν ο I άστων Δουσωλ, νέος δόκτωρ, ούτινος τήν 

j/ΐγάλην άξίαν άνεγνωρίζαμεν άπαντες’ δίν εχω τήν άξίωσιν ν’

Η Π Α Λ Η  ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ

Ο ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ

Ώραίαν τινά ημέραν τής άνοίξεως τοΰ έτους 1 8 . .  μεγαλο

πρεπής άμαξα διήρχετο, τριποδιζόντων τών δύο ύπερηφάνων αυτής 

ίππων, άνά τάς πλήρεις ζωής οδούς τής Πέστης· σταματήσαντος  

τοΰ σφριγών-ος ζεύγους . ών ίππων προ μεγαλοπρεπούς μεγάρου, 
κειμένου έν τή άριστοκρατικωτερα συνοικία, οίκέτης χρυσοενδεδυ- 

μένος ήνοιξε τήν θυρίδα τοΰ ό/ήματος, όπιθεν κατήλθε βραδέως 

νεανίας ένδεδυμένος κατά τόν τελευταΐον συρμόν καί, άφοΰ άπήντησε 

δι' έλαφράς κινήσεως τής κεφαλής είς τήν ταπεινήν ύπόκλισιν τοΰ 

υπηρέτου, ά/ήλθε βραδέως τ ή /  κεχρυσωμένην εΰρείαν κλίμακα, τήν 

εις τό πρώτον πάτωμα άγουσαν.
—  Ό  πατήρ σάς έζήτησε, κύριε, τώ λέγει υπηρέτης τις άπαλ-  

λάττων τόν νεοεισελθόντα -?οΰ πίλου καί τοΰ έπανωφορίου’ ό αυθέντης 

εΰρίσκεται είς τά λογιστήριον καί παρακαλεϊ νά τον πιριμενετε εις 

τό σπουδαστήριον.
Ό  νεανίας, χωρίς ν’ άπαντήση, διήλθε διά πολλών αιθουσών 

πολυτελέστατα συνεσκευασμενων και εισήλθεν εις το γραφεΐον τοΰ 

πατρός του. ΤΗτο τοΰτο μεγάλη αίθουσα διεσκευασμένη πλουσιο

πάροχος μίν ά λλ’ ούχί καί μετά τής αυτής τών άλλων διαμερισμάτων 

φιλοκαλίας. Πάντα τά έπιπλα ήσαν κεχρυσωμένα’ παχύτατος τάπ/,ς

*  Σ .  Μ .  Ν» ώ τ χ τ ο ν  ή θ ο ς ο π λ χ τ τ ι χ ο ν  xoivum*bv μ υ 9 ι ι τ 4 ρ * η α χ  6 π χ γ · ρ · υ -  

Qsv tt vs ^α χ τ ο α J τ τ ί χ ώ ;  τ ο ΰ  7t v c u j j i x t o ;  t o j  J .  \ V . l / t o c h c s t c r  ι ΐ ζ  t i ve t  

Ε κ ι π ο ι ν ί δ χ  ρ ω σ α - . ο χ ,  τ ή ν  μ ι σ ο ί ζ ο υ σ χ ν  W .  Κ .



έκάλυπτε το δάπεδον- πολύτιμοί μεν αλλ ασυναρτητου συνδυασμοΰ 

άριστοτεχνήματα κατέκειντο έπι τών τραπεζών καί τών σκευών 

παμμεγέθη; 8έ τράπεζα κεκαλλυμμένη έκ βιολιών και έγγράφων, 
καί μέγα έρμάριον έδείκνυον οτι ητο γραφεΐον πολυάσχολου άνδρός.

Διατρέξας πολλάκις καί άνυπομόνως την αίθουσαν ό νεανία; 

έρρίφθη έπί τίνος έδρας καί συνωφρυωμενος με την κεφαλήν έπι . οΰ 

έρεισινώτου άφεθη εις ρεμβασμούς.
Ό  γέρων τραπεζίτης Α β ρ α ά μ  Μάγερ ητο ό τύπο; τών Ι

σραηλιτών, τών έκ τοΰ μηδενός άρχομένων και κτώντων, άγνω

στόν πως, κολοσσαίας περιουσίας. Γεννηθείς έν άθλίφ καταγωγίφ  

έπαρ/ιακης τίνος πόλεως ηρξατο τοΰ πλανοδίου έπαγγέλ,αατος, μη 

π^ραλείπων, μετά τοΰ πλήρους διαφόρων πραγματειών δέματος έπ 

ωχων, ουδέ τό άθλιέστερον χωρίδιον. Ε γ κ ρ α τή ς  καί ακάματος, 

βοηθούμενος δέ καί ύπό τινο; τών ευνοϊκών εκείνων περιστάσεων, 

τών προστατευουσών την έργασίαν τοΰ Σ ιμ ή 'ο υ , ό Αορααμ τα 

χέως έγένετο κάτοχος μικροΰ κεφαλαίου, έπιτυχης 6 είτα κερδο

σκοπία τον άνεδειξε πλούσιον, καί ό χρόνος τραπεζίτην εκατομ-  

μυριοΰχον.

Καίτοι αύτός διέμεινεν έβραίο; ψυχο τε καί σώματι, αύστηρός 

τηρητης τών νόν.ων τοΰ Μωϋσέο;ς, έδωκεν όμως ει* τον μονογενή 

υιόν ι ου Σαμουήλ α ν α τ ρ ο φ ή ν  λίαν έλευθέριον. Τό τέκνο ν τοΰτο, 
έλθόν είς τόν κόσμον μετά δωδεκαετή στεΐρον συζυγικόν βίον καί 

στοίχισαν έν τ §  γεννήσει του τόν θάνατον τής μητρός, ήτο τό εϊ-  

δωλον, τό κέντρον τής άφοσιώσεως τοΰ γέροντος Μάγ'.ρ· δι’ αύτό 

ίΐργλζετο καί έπεσώρευεν άπαύστως νέα πλούτη, ούδενό; φεισθείς 

πρός έκπαίδευσίν του Προσθετέον δέ, πρός έπαινον τοΰ Σαμουήλ,  
ότι καί ούτος πληρέστατα έπωφελήθ/, τών τοιούτων μέσων, σπου- 

δάσας έπιτυχώς κατά πρώτον ύπό τήν έποπτείαν τών κ»λλίστων  

τών διδασκχλων καί είτα έν τφ  Πανεπιστήμιο)· ταξειδεύσας δέ 

μετά ταΰτα εις διάφορα μέρη έκ ήσατο τήν τελευταίαν λάμψιν τής 

έκπαιδεύσεω; Ώ μ ίλ ει  καλώς έξ γλώσσας, έζωγραφει άριστα, ήτο  

ίύ/άριστο; μουσικός Πεπροικισμένο; πλουσιοπαρόχως, άλλ εγωι

στής καί έμπαθΛ; είς άκρον ό Σαμουήλ άπη/θανετο τήν ιουδαϊκήν 

αύτοΰ καταγωγήν, ητις πολλάκις τόν έκαμε ν’ άηδιάση, άποκλεί- 

ουσα αύτψ τάς θύρας τών άληθώς αριστοκρατικών οϊκων, είς οΰς

κατετρύχετο ύπό έπιθυμίας νά είσαχθη. Τοΰ πατρος έπιτρέποντός 
ν’ άκολουθή τάς ορέξεις του, ήγε βίον μεγάλου άρχοντος, συνήπτε 

έρωτας, έσχετίζετο μετά τής χρυσής νεολαίας τής πόλεως καί τών 

άοχαίων συσπουδαστών του, ευχαρίστως είς τάς διασκεδάσεις του 

συχναζόντων καί δανειζομένων, κατά τινας περιστάσεις, καί χοή-  
|χατα παρ’ αύτου.

Πολλάκις φίλοι αρχαίοι τοΰ ’Αβραάμ τώ παρετήρουν ότι ό 

υιός του ούδέποτε είσήρχετο είς τήν συναγωγήν, αμελών φανερά τάς 

διατάξεις τοΰ Νόμου καί έπιζητών μόνον τάς σχέσεις καί τάς εξεις 

τών Χριστιανών. Ό  γέρων διά κινήσεως τής κεφαλής άπή/τα  μετά  

ξηροΰ μειδιάματος: ή νεότη; πρέπει νά καλοπερνά αύτοί οί ίδιοι 

Χριστιανοί θά τφ έπιφέρωσι τήν άηδίαν τής φιλία; των · τότε δέ 

άναγνωρίσας τήν απάτην του, θά έπιστρέψη είλικρινώς είς τήν τών 

πατέρων του πίστιν, τήν ούχ ήττον καλώς έργαζομένην έν τή καρ

δία του. Ό  Σαμουήλ είνε μόλις 2 5  έτών, εργαζεται εύσυνειδήτως, 

αγαπα ένστίκτως τήν έργασίαν' άμα ώς παύσωσιν αί τρέλλαι, θά 
γίνη άξιος κληρονόμος μου.

Ικανός χρόνος είχε παρέλθει άπό τής άφίξεώς του, άλλά βεβυ- 

θισμένος είς τούς ρεμβασμούς δέν ένόησεν ό νεανίας, ούδ’ έπαρα- 

τηρησεν οτι είχεν άνυψωθή το χονδρόν μετάξινο·/ παραπέτασμα, 

καί οτι έπί τοΰ ούδοΰ άνεφάνη λευκογένειο; γέρων, ισχνός, κεκυρ- 

τωμένος καί άτενίζων αύτόν μετά έταστικοΰ βλέμματος. Κινη

θείς αυτομάτως ό Σαμουήλ καί βυθίσας τήν χεΐρα ιΐς τήν πυκνήν 

κόμην του, ανέκραξε μετά φωνής πνιγομένης ύπό οργής καί άπελ- 
πισμοΰ. *

Οποια κατάρα ! νά ήνε τις Ε βραίος, ν’ άνήκη είς τήν πε- 

ριφρονημένην ταύτην φυλήν, καί ούδεμία έκπαίδευσις, ούδείς πλοϋτος 
να έξαρκώσι πρός έξάλειψιν του στίγματος τούτου !

Απατ&σαι, τέκνον μου, ό χρυσό; καταβάλλει καί τάς μ άλ
λον έρριζωμένας προλήψεις. Οΐ θρασείς ούτοι χριστιανοί κύπτρυσι 

τον αύχένα πρό τοΰ καταφρονουμενου ’Ιουδαίου, όπως έτιτυχωσι 

παρ’ αύτοΰ ολίγον τοΰ μετάλλου όπερ ούδέν στίγμα διατηρεί, καίτοι 

διά τών χειρών μας δι.λθόν. ’Αλλά, προσέθηκεν ό τραπεζίτης, 

κλείων μετά προσοχής τήν θύραν τοΰ γραφείου, άπό πότε σοι έπήλ-  

βεν ή ιδέα, ή αλλόκοτος, νά περιφρονής τήν φυλήν σου καί νά



έ-rctθυμή<: νά είσαι χριστιανός ; Μήτοι ολίγοι έξ αύτών έρχονται είς 

τ ά ;  συναναστροφάς μας ; κατεληξε μετά κακεντρεχούς μειδιάματος.

—  Ναι, έρχονται, ά λ λ ’ έρχονται οί εχοντες μόνον ύποθεσεις μεθ’ 

ήαών, η οί φοβούμενοι μήπως οέ δυσαρεστήσωσι, καθό εχοντες υπο

χρεώσεις, άνέκραξεν ό Σαμουήλ μετά πικρίας· μ ’ όλην την φιλο

ξενίαν μας, μ ’ όλην την ευγένειαν τών τρόπων καί το ύφος τής 

ϊσότητος όπερ Επιτηδεύονται εις τάς σχέσεις των, ού/ ήττον η φυ

σιογνωμία των ένέχει τι ά ν α φ λ έ γ ο ν  τό αίμά μου. Πόσους τών σν-  

σπουδαστών μου τούτων, τών αξιωματικών τούτων, τών εις τάς  

έορτάς μας σπευδίντων, δεν έβοήθησα, χωρίς νά ζητήσω ποτέ νά 

μοί έπιστρέψωσι ουδέ εν λεπτόν, καί όμως, δοθείσης περιστάσεως, 

μ ’ έπλήοωσαν δι’ άποπομπής.

—  Είνε ούτιδανοί, άχάριστοι, αλαζόνες ώς όλοι οί g o ys ,  είπεν 

ό γέρων τραπεζίτης, καθήσας έπί της έδρας- αναγνωρίζεις οτι οί 

άνθρωποι ούτοι ερ/ονται έδώ μόνον έ/. συμφέροντος κα* θέλεις νά 

είσαι u.6 αύτούς ; Είσαι άδικος, Σ α χ ο υ ίλ ,  απέναντι τοϋ Θεοΰ τών 

πατέρων μ α ς - μήπος δέν σοί εδο .ε πάν ό τι δύναται νά σε κ α τα 

στήσει ευτυχή, Ιπίφθονον μάλιστα ; Δέν είσαι νέος, υγιής σωματικώς 

καί πνευματικώς, ΰπέρπλουτος ; Πρόσεξον, Σαμουήλ, νά μή συν- 

δεθ/ίς μεθ' υπερβολικής οί/.ειότητος μ.έ τούς εχθρούς μ α ς - θά σέ θω-  

πεύωσιν ένόσω ε/ουσι τήν άνάγ/.ην, θά σ’ άποπεμπωσι δέ ώς 

ακάθαρτον κύνα, οτε δέν θά εχω^ι πλέον τήν άνάγ/.ην σου. Ά λ λ  
άφοϋ ήλθαμεν εις τό θέμα τοϋτο επιθυμώ, τέκνον μου, νά σοί κάμω 

ερωτήσεις τινάς. Τί συμβαίνει έν σοί ; Ά π ό  τινων μηνών παρατηρώ 

μετά λύπης ότι ήλλαξες, είσαι ώχρός, οεμβώδης, νευρικός- άμελεϊς 

τήν έργασίαν όμολόγησόν μοι τί τό συνταράσσον σ ε ;
—  Θά δυνηθής, πάτερ, νά μ ’ άκούσης μ ετ ’ έπιεικείας ; Ή  

ομολογία μου θά σοί φανή αποτρόπαιος καί όμως έχάθην άν 

δέν . ά ν . . .
‘Ο Σαμουήλ έπανέπεσιν έπί τής έδρας, καλύψας τό πρόσωπον 

διά τοϋ αανδηλίου του.
—  Οίαδή τις ή ομολογία αύ-η, δικαιοϋμαι νά γνωρίζω τήν 

άλήθειαν· πολλά/ας εγνοις τήν πατρικήν μου έπιείκειαν.

—  'Ε χεις  δί-catov, πάτερ, σοί οφείλω πάσαν τήν άλήθειαν· 

άκουσόν με έν υπομονή :

Πρό έπτά σχεδόν μηνών ήμην, ώς γινώσκεις, εϊς το κτήμά μας 

Ρούδεν/ορ έπήγα, κατά τήν συνήθειάν μου, πρωίαν τινα εις πε

ρίπατον έντός τοϋ δάσους μας, έκτεινομένου μέχρι τοϋ δάσους τοϋ 

κόμητος δέ— Μ - * *. Αίφνης ά/.ούω κρότον θραυομενων κλάδων καί 

φωνήν γυναικός, καλούσης είς βοήθειαν εΛραμον πρός την διευ- 

θυνσιν τής ψωνής καί είδον ίππον κρημνισθέντα μετά τής ιππευου- 

σης αύτόν άμαζόνος- άμα ώς έ'φθασα, ό ίππος τρομάξας ώρθώθη 

είς τούς πόδας καί θά έπανήρχιζε τό κάλπασμά του, σύρων μεθ 

έαυτοΰ τήν νέαν, ής ό ποϋς ειχε περιπλ.ακή εις τον άναβολεα. Δι 
ένός άλματος εύρέθην πλησίον της, ήρπασα τόν χαλινόν καί άπήλ-  

λαξα τόν πόδα τ η ς - ήτο καιρός, διότι ό ίππος τρομάξας καί ριφθείς 

πλαγίως έξέφυγε τοϋ χαλινοΰ καί έξ'Λρμησε μετ αστραπιαίας τ α -  
χύτητος Κύψας τότε άνήγειοα τήν άμαζόνα- ήτο νεάνις σπανίας 

ώραιότητος, καί ήν ουδέποτε μέχρι τοϋδε ειχον συναντήσει- άλλ  

ήτο τοιαύτης θαυμασίας ώραιότητος, ώστε κατεγοητεύ'ην- ό πϊλός 

της είχε πέσει, δύο δέ πυκνοί πλόκαμοι ξανθοφαιοι έξηπλοϋντο έν 

άταξία έπί τών ώμων της. Αίφνης είδον σταγόνας αίματος ρεούσας 

έπί τοϋ μετώπου της.

—  Έπ λη γώ θητε πίπτουσα ; ήρώτησα έμφοβος.

’Εκείνη ύψωσε πρός με τούς ώραίους γαλανούς οφθαλμούς της,  
άλλά δέν άπεκρίθη. ’Εννόησα ότι ό τρόμος τή άφήρει τόν λόγον 

καί οτι ήτο έπχναγκεςνά έπιβρεξω καί δέσω τήν πληγήν της· ούχί 

μακράν τοΰ μέρους τούτου ύπάργει πηγή παρ’ ήν πολλάκις ειχον 

άναπαυθή- έ'δραμον όθεν έ*εΐ, έ'?ρεξα τό μανδύλιον έπανελθών δε 

εύρον τήν νεάνιδα λιπόθυμον?
"Εορεξα τούς κροτάφους της, έ'δεσα τήν πληγήν, ητις ήτο ασή

μαντος, ά λ λ ’ άνευ άποτελέσματος- ή νεάνις διετέλει άναίσθητος, 

έγώ δ’ έν μεγίστη περιπλοκή. Ήγνόουν τό όνομά της, τήν κατοι

κίαν της - δέν ήδυνάμην, ά λ λ ’ ούδ’ ήθελον, νά τήν έγκαταλείψω έκεΐ, 

διά νά τρέξω κ*ί ζητήσω βοήθειαν, διότι έξήσκει ήδη έπ’ έμοϋ γοη

τείαν, διακρατοΰσάν με δέσμιον πλησίον της. Άποφασίσας τέλος 

τήν ελαβον είς τούς βρα/ίονας καί διηυθύνθην μ ετ ’ αύτής είς τον 

οίκόν μας. Ή  όδός είνε μακρά, πρό πάντων μετά τοιούτου φορ

τίου, ούτινος ή μεταφορά άπήτει αεγίστας προφυλάξεις, καί όμω:,  

σοί ορκίζομαι, πάτερ, δέν ήθελον νά τήν συντομεύσω, διότι δέν



Ιχορταινον βλε,,ων το αξιολάτρευτον καί θελκτικόν έκεϊνο π λ ά σ μ α 1 

ή έπαφη τοΰ λεπτοφυούς αύτοΰ σώματος α' έμέθυσκε.

Οι άνθρωποι μας βλέποντες με έρχόμενον πνευστιώντα μετά 

γυναικός αναίσθητου είς τ ά ;  χεΐρας, εδραμον καί α ’ έοοήθησαν νά 

κατακλίνω την νεάνιδα έπί αναπαυτικής κλίνης. Αίφνης δε ό θα

λαμηπόλος μου Στέφανος προσελθών μετά προσ/.εφαλαίου άνέκοα- 
ξεν έκπληκτος:

—  Ά λ λ ’ αύτη είνε ή νεαρα κόμμησα δέ-Μ. η άδελφη τοΰ 

κόμητος Ροδόλφου- γνωρίζω την θαλαμηπόλον της Μάρθαν, είδον 
δε καί ταυτην την ίδιαν πολλά/,ις.

Αν οΰτώς έ'χη, λε'γω, στείλε άμε'σως έφιππον νά ειδοποίη
ση τον κόμητα ότι ή άδελφή του Ισώθη καί εϋρίσκεται έδώ.

Ο Ροδόλφος ουτος δ ε - Μ -- δέν είνε ό αξιωματικός τών 
Ουσάρων, όστις ερχεται συχνάκις ένταΰθα καί ούτινος ό π:·«τήο είνε 
θαλαμηπόλος τής Αύλής ;

—  Μάλιστα, πάτερ, αύτός είνε.

—  Καί δεν είξευρες ότι έχει άδελφήν ; όρώτησεν ό Α βραά μ  μέ 

ειρωνικόν μειδίαμα. "Ισως άγνοεϊς επίσης ότι οί δύο εύγενεΐς άρ

χοντες είνε μέχρι λαιμοΰ καταχρεωμένοι "Ε χω  εί; τό χαρτοφυλά - 

κιον ά ρ « τά ς  συναλλαγματικές τοΰ τε πζτρός κ α ίυ ίο ΰ - ά λ λ ’ έ ς α -  
κολούθησον τήν διήγησιν.

—  Χάρις είς τάς περιποιήσεις μου ή Βαλερία— ούτως έκαλεΐτο 

ή νεαρά κόμησσα— ήνοιξε τούς οφθαλμούς καί μ ’ εύχαρίστησε θερ
μώς έπί τή σωττ.οίκ τγ;ς.

—  Μεγαλώνετε τό πράγμα, κόμήσσχ, τή λέγω μειδιών, τό 

ανδραγάθημά μου έγκειται μόνον είς τό ότι έφθασα έγκαίιως. Ά λ λ ’ 

ότε εμαθεν ότι είχον φροντίσει νά ειδοποιήσω τήν οίκογένειάν της,  

μοι ετεινε την χεϊρα μετά τόσου θελκτικοΰ μειδιάματος, ώστε δέν 
ήδυνήθην ν' άνθέξω, καί ήσπάσθην την χεΐρά τ η ς .

Ελαοεν αναψυκτικά τινα άτινα τή προσέφερον καί μοί διηγήθη 
ειτα οτι ευρισ^ετο εις τ η ν  έξοχη ν προ ολίγων μόνον ημερών. ΙΙερα-  

τωσασα τα τής έκπαιδεύσεω; της εις ιδιωτικόν τι παρθεναγωγεϊον 

έν Βελγίω, διε'μεινεν εν έτος εις ’Ιταλίαν μετά τίνος συγγενοΰς της, 
ήλπιζε δε τώρα ότι θά γίνωμεν καλοί γείτονες.

ΙΤ/.ουον μετ έ&στασεως την άπλοϊΛην ταύτην παιδικήν έοε-

σχελίαν- 5τ«ν δέ οί θελκτικοί γαλανοί οφθαλμοί της, άπαστράπτον-  

τες έκ χαράς καί μειδιώντες έβυθιζοντο έντός τών ΐδικών μου, η 

καρδία μου έπαλλε μέχρι διαρρήξεως- ήμην κατεγοητευμένος.

Ή  άφιξις τοΰ κόμητος Ροδόλφου διέκοψε τήν συνομιλίαν μας. 

Ή σ π κ σ η  τήν άδελφήν του καί μέ ηυ/αρίστησε φιλικώς διά την 

συνδρομήν μου καί τήν εϊδησιν ήν τοΐς έστειλον, καί ητις τους κα- 

θησύχασεν έκ τρομερές άνησυχίας, καθότι ό ίππος της Βαλερίας 

είχεν είσέλθει κατάλευκος έκ τώ\ άφρών καί μέ τάς κνήμας καθη-  

μαγμένας. "Εδωκεν είτα τόν βραχίονα είς την άδελφήν του, καί 

άνεγώρησαν διά νά καθησυχάσουν τόν πατέρα άποχαιρετώσά με δε 

ή Βχλερία, ήν ήκολουθησα μέχοι τός άναβάθρας τής εισόδου τής  

οικίας, είπε σφίγγουσα τήν χεΐρά μου :

—  ’Ελπίζω νά σάς βλέπωμεν συχνά είς τόν οίκόν μας - ό πατήρ  

μου καί ό Ροδόλφος θά ώσιν εύτυχεΐς έκφρκζοντες τάς εύχαριστίας 

των είς τόν σωτήρά μου. "Ανευ τ ή ;  συνδρομής σας θά κατασυνε-  

τρίβετο ή κεφαλή μου έπί τών λίθων καί τών κλάδων. Έ π ί  τοΐς 

λόγοις τούτοις παρετήρησα τόν κόμητα στρέψαντα εκπληκτον βλέμμα  

πρός τήν άδελφήν του, χωρίς δέ νά έπιβεοαιώτη διά λόγου τήν 

πρόσκλησίν της, είπε συστρέφων τόν μύστακα:

—  Στοιχηματίζω, Βαλερία, ότι άγνοεϊς άκόμη τό όνομα τοΰ 

σωτήρός σου· έπίτρεψόνμοι νά έπανορθώσω τό τοιοΰτον, παρουσιά- 

ζων σοι τόν κύριον Σαμουήλ Μάγερ.

Ό  τόνος τής φωνής έφαίνετο ήρεμος καί αδιάφορος- καί όμως 

έπαλλεν έν αύτφ κά :ι τι έκπλήξαν Ιμέ τε καί τήν νεάνιδα, ητις 

άτενίσασα τόν άδελφόν της, είτα έμέ καί χωρίς νά προσθέση λέξιν 

άνήλθεν είς τό όχημα. Ό  Ροδόλφος την ήκολούθησεν έσπευσμένως, 

έ’φερε τήν χεϊρα είς τό κάλυμμά του καί έμαστίγωσε τούς ίππους.

Έπανήλθον μέ συντετριμμένην καρδίαν- είχον έννοήσει την αμ

φίβολον είσήγησιν καί μαντεύσει τό άποτέλεσμα αύτής. Τά λογικον 

καί ή υπερηφάνεια μοί έ'λεγον νά λησμονήσω τό έπεισόδιον τοΰ το - 

ά λλ’ οίμοι ! τό πεπρωμένον μέ είχε θίξει* ή άνάμνησις τής Β α λε

ρίας μοί άφήρει τήν άνάπαυσιν- ημέραν καί νύκτα έβλεπον τήν θελ

κτικήν μορφήν καί τό γοητευτικόν μειδίαμά της  'Υποκινούμενος 

ύπό δυνάμεως ισχυρό τέρας τής θελήσεώς μουμετέβην είς την έπαυλιν 

τοδ δ έ -Μ - Λ . Μοί άπήντησαν ότι οί μέν δύο κόμητες άπουσίαζον



είς την πόλιν, ή δέ κόμησσα, άδιαθετοΰσα, δέν ήδύνατο νά δεχθή. 

Καί όμως δέν την ήμπόδισε τό τοιοΰτο; νά έξέλθγι την εσπέραν είς 

περίπατον. Ή  αποπομπή ήτο φανερά- έπειράθην μολαταύτα καί 

δευτέραν έ.τίσκεψιν, άλλά και πάλιν δέν εγεινα δεχτός- δέν μο  ̂

έ'μενεν άλλο τι η νά υπομένω έν σιωπ^ προσβολήν τόσω ολίγον 

άνταξίαν τής έκδουλεύσεως ην παρεσχον.

Τι νά σοί ε'ίπω,πάτερ ! Μ ’ όλην την έν έμοί άναστάτωσιν τοΰ 

πνεύματος, έμεινα τοσοΰτον καταδεδουλωμένος είς την αδυναμίαν 

μου, οίστε άπλήστως άνεζήτουν πάσαν περίσνασιν, ϊνα ί'δω την 

Βαλερίαν Ιν άγνοια της είς τον περίπατον η είς_ τό θέατρον, ένθα 

την συνήντων συχνάκις Ό  Ροδόλφος ηρχετο πρός με άπό κα.ροΰ 

είς καιρόν, κατά συνήθειαν μάλλον, χωρίς ν' άναφέρη ποτέ τι περί 

τής αδελφής του. Χθές ;ην εσπέρα; συνήντησα άπροσδοκήτως παρά 

τφ βαρώνω Κίρσβεργ την Βαλερίαν, ητις έρυθριάσασα άπέφυγε τό 

βλέμμα μ ο υ - άλλά δέν ήΟέλησα ν’ άπολέσω την πεοίστασιν όπως 

έξηγηθώ έπωφεληθείς στιγμής τίνος, καθ’ ην εύρέθη μόνη έπί τοΰ 
άνδηρου, την έπλησίασα.

—  ’Επιτρέψατε μοι νά σάς ένοχλήσω, κομησσα, λέγω αύτή 
ύποκλινόμενος- ά λ λ ’ επιθυμώ νά γ ωρίσω τόν λόγον τής μεταβολής 
τής πρός με συμπεριφοράς. Διατί, άφοΰ έξεδηλώσατε τοσαυτην 

εύνοιαν, προσκαλέσασά με νά σάς έπισκέπτωμαι, ούδέποτε ησθε 

όρατή, όσά/.;ς έπαρουσιαζόμην είς την θύραν σας ;

Ώχριάσασα μέ κατεμέτρησε διά βλέμματος ύπεροπτικοϋ καί 
περιφρονητικοΰ.

—  Προκαλεΐτε έξήγησιν, Κύριε, ην θά ητο προτιμότερον νά 

άπεφευγομεν, είπε, μέ τόνον σκληρόν <αί παγετώδη, ούτινος έθεώ- 

ρουν άνίκανον τό έπίχρυσον έκεΐνο στόμα. Σάς χρεωστώ χάριν διά 

την υπηρεσίαν ην μοί προσηνέγκατε καί χάριν αύτής συγχωρώ τήν 

μεγάλην έλ,ευθερίαν τοΰ ϋφους σας, την οικειότητα ην έπετρέψατε 

είς εαυτόν άπ;ναντί μου, καί ή τις μέ είχε παρακινήσει νά σάς θεω

ρήσω ώς ενα τών εύγενών γειτόνων μας. ’Εννοήσασα τήν άπάτην 

μου ώρειλον νά πράξω ώς επραξα. Οί έν τώ ήμετέρψ κύκλω τυγ-  

χάνουσι λίαν έπιφυλακτικοί, κύριε Μάγερ, οφείλω δέ σέβας είς τήν 

λεπτότητα τών έπισκεπτομένων τάς αίθούσας τοΰ πκτρίς μου καί

δίν δύναμαι να έπιβληθώ αυτοΐς όπως συναντήσωσιν £ν αύταΐς πρό-  

σωπον απο τοΰ οποου τούς απο/ωρίζει .τ ό./ηψ'ΐζ rpv.leriKi'i.

Είς τάς λεξεις ταύτας, ά ;  έτόνισεν ίδιχζόντως καί αιτινες μοί 

απέδειξαν καταφανώς, ότι ήμην παρίας τις είς τού; οφθαλμούς της  

τε μικράς ταύτης κόρης, ήν έλάτρευον, καί τής υπερήφανου φυλής 

της, το αιμα σννεσ^ρεύθη εις την καρδίαν καί νέφος έσ^ότισε τούς 

ορθαλμους μου. Το'ίτο βεβαίως έννοήσασα μετέβαλεν αμέσως ύφος, 

έθεσε την χεΐρά της έπί τοΰ βραχίονός μου καί είπε μ ετ ’ άγωνκό- 
δους ένδι *φέροντος :

—  ΙΙόσον είσθε ώχρός, κύριε Μάγερ, μήπως είσθε ασθενής ;

Ανετινάχθην ώσεί δηχθείς υπό όρεως.

—- Παρασύρεσθε, κόμησσα, είς βαθμόν νά μιανθήτε έκ τής έπα-  

φής ανθρώπου τοσω πολύ κατωτέρου σας. ’Επιτρέψατέ μοι μόνον 

να σάς ζητησω συγγνώμην -καί σάς έκφράσω τ ή ;  λύπην μου έπί 

τώ οτι σάς απήλλαξα τής όπλής τοΰ ίππου σας, χωρίς νά σκεφθώ 

οτι άνθρωπος τής φυλής μας ατιμάζει τούς προ;ομιούχους, όταν 

παρέχη αύτοίς βοήθίΐαν. Τοΰτο έσται δι’ έμέ μάθημα, όπερ ούδέ

ποτε θα λησμονησω. Μίαν άκόμη τελευταίαν έρώτησιν καί σάς 

απαλλάττω τής ενοχλητικής παρουσίας μου, προσέθηκα βλέπων, 

οτι μοί έστρεφε την ράχιν μ ετ ’ οργής : μήπως ό κύριος άδελφός

σάς έφωτισε περί τής έπιφυλακτικότητος τών συνδαιτημόνων σας 

καί τής διαφοράς, ήν παράγο,ισι μεταξύ τών ανθρώπων αί ψυΜτιχαΙ 
προλήψεις ;

Ναι, ό Ροδόλφος μρί έόωκε νά έννοήσω, ότι ειχον σφάλει.

1 νωρίζετε δε Tt είδος σχέσεων έχει autot; οντος μέ έμέ ;

Η Βαλερία έρυθριάσασα έξετόξευσε κατ’ ij.oO πεισματώδες 
βλέμμα.

—  Ο άδελφός μοι είπεν ότι σάς γνωρίζει καί ότι έρχεται κά
ποτε παρ ΰμϊν, έπειδή έχει υποθέσεις μετά τοΰ τραπεζιτικού οϊ'.ου 
σας καί ότι έν γένει ό άνήρ δέν ΰποχρεοΰται νά ή τόσον επιφυλα
κτικός είί τάς σχέσεις του όσον ή γυνή !

Ενφ ώμίλει ούτω, έξήγαγον τοΰ χαρτοφυλακίου έ ,ιστολην ήν 

πρό 1 5  ημερών ή ειχον λάβει παρά τοΰ Ροδολφου, καί δι’ ής μοί 
έζητει μέγα ποσόν όπως έξορλήση εν χρέος χαρτοπαιγνίου, ίκετεύων 

με νά τον σώσω κατά τήν κρίσιμον θέσιν του, άποκαλώνμε φίλον του.



—  Εύαρεστηθοτε νά βεβαιωθότε, δεσποινίς, δτι ό άδελφό; σας 

καταχράται τών προνομίων τών άρρένων, ίνα ή άνώτερος πάσης 

έπιφυλακτικότητος καί δτι αί ©υλετικαί πρίλήψεις του δεν Εκτεί

νονται καί έπί τοϋ χρυσοΰ.

Κατέρυθρος η Βαλερία άπέσπασε τών χειρών μου την επιστολήν 

καί την διε'τρεξε δι’ ένός βλέμαατος. Ίδοϋσα άνωθεν της υπογραφής 

τάς λέξεις 6 άψωσιωμετος και (αγνώμων έδηξε τά χείλη καί μοί 

έτεινε τδ> χάρτην χωρίς νά προφέρη λέξιν.

—  Φυλάξατε την έπιστολην ταύτην, κόμησσα, τη είπον άπο-  

μακρύνουσα την χ ε ΐρ ά τ η ς - αύτη θά σάς εΐπη κάλλιον ίμοΰ νά 

ήμην άξιος τοσαύτης περιφρονήσεως, σώσας την ζωήν της αδελφής 

καί βοηθήσας τδν αδελφόν, έν κρισίμω περιστάσει καί άνευ υστε

ροβουλίας η συμφέροντος, καθότι, γνωρίζων κάλλιστα τάς υπο

θέσεις τοΰ κόμητος, είμαι βέβαιο; δτι ά^υνατεϊ νά μοί Ιπιστρέψη 

τδ ποσδν τοΰτο.

Μι) δώσας καιρόν ν’ άπαντήσο έξολθον- άντί δε νά είσέλθω 
έδώ μετέβη είς τον επκυλίν μα.: εχων άνάγκην άέοος καί κινήσεως 

ΐνα συνέλθω.

Ό  Σαμουήλ έξηντλημένος έσιώποσε, άνυψώσας διά τών χει
ρών τούς βοστρύχους τ η ;  μελαίνη; κόμη; του, της κεκολλημένης 

είς τδ κάθυγρον μέτωπόν του. Ό  γέρων τραπεζίτης είχεν ακού

σει άνευ διακοπής τον μακράν άφήγησιν τοϋ υίοΰ- θωπεύων την 

μακράν λευκήν γενειάδα ήτένιζεν ά.;δ καιροϋ είς καιρδν τδν νεα

νίαν μέ βλέν.μα μεστδν οίκτου καί ένδομύχου εΰχαριστήσεως.

—  " Ε  λοιπόν ! Σαμουήλ, τί διαλογίζεσαι τώρα νά κάμης ; Νά  

καταστρέψης αύτδ τδ γένος ;

—  Ναι, πκτερ, ά λλ’ άλλως παρ' δπως τδ υποθέτει. "Ηθε-  

λον μόνον νά ειχον είς χειρ ας δλας τάς χρεωστικά; καί συναλ

λα γμ ατικές  τών δύο κομητών. Θά με βοηθήσης είς τοΰτο ;
—  Διατί νά μην έπιδοκιμάσω τοιαύτην δικαίαν έπιθυμίαν ; 

Δέν είσαι ό μόνος κληρονόμος μου ; Κάλεσον τδν Λ ίβη καί 

θά  τακτοποιησωμεν αυτήν την ύ ιόθεσιν κατά την έπιθυμίαν σου.

Δέκα λεπτά μετά ταϋτα , άνηρ ηλικιωμένο; ηδη καί τύπου κα-  

ραρώς σημητικοΰ έπαρουσιάσθη έν τφγραφ είω : ητο ο Ίεσσά Λέβη, 

ό πρώτο; πράκτωρ τοϋ τραπεζιτικοί οϊκου.

Λ

I
—  Ά γ α ,.η τε  Λέβη, είπεν ό τραπεζίτης, άπαντών διά έλαφρΧ; 

κλισεως τ ο ;  κεφαλής ει; την βαθεΐαν καί ταπεινήν ΰπόκλισιν τοΰ 

υφισταμένου, θέλω νά γίνω κάτοχος πασώ/ τών χρεωστικών κα. 

αλλ,ακτικών τών δύο κομητών δε— Μ ” " Συνεν/οηθότε λοιπδν μεθ’ 

όλων τών κολυοιστων της πολεως δσοι έχουν τοιαύτας. Σάς δίδω 

προθεσμίαν ες έοδομαδων, δπως φερητε εις πέρας την ύπόθεσιν 

ταυτην δεν θα λειψω ^ε ν ανταμείψω τδν ζήλον σας

Είςευρετε κύριε Μάγερ, δτι οί τίτλοι τών δύο τούτων κο
μητών εχουσιν αξίαν λίαν αμφίβολον, είπεν ό πράκτωρ' άμφότε- 

ροι εινε χαρτοπαικται, έξοδεύουσι περισσότερα τών εισοδημάτων, 

τα κτήματα των εινε έπιβεβαρημενα καί τούς θεωρώ άναξιοχρέους.

Αδιάφορον· πάντα ταϋτα δέν μεταβάλλουσι τον άπόφασίν 

μου. Προμηθεύθητε τούς τίτλους, άμα δέ τη σύλλογο δλων, έγχει-  

ρισέ του είς τον υίον μου, δν άποκλειστικώς άφορί: ή ύπόθεσις 

αυτη K a t  τωρα, τέκνον μου, άναπαύθητι- φαίνεται δτι δεν είσαι 

εις καταστασιν να έργασΤής * έγω θά έργασθώ δι’ άμφοτέρους* έχω 
δέ νά ομιλήσω περί υποθέσεων μέ τδν Λέβη.

Τρεις έ°δομάδας περίπου μετά την ανωτέρω συνομιλίαν εύρί- 

σκομεν την 1>αλερ'αν όε— Μ " · '  και την καλλίστην φίλην τ η : ,  την 

κόμησσαν Αντωανετταν δ -  Εβερστέιν, έντδς λαμπροΰ κομμωτηρίου 

κεκαλυμμένου πανταχοΰ διά κυανής μετάξης καί κατά κόρον έστο- 

λισν.ένου υπο σπανιωτατων ανθεων. Αι δύο αύται νεάνιδες άπετε-  

λουν τελείαν άντίθεσιν Ή  μικρά καί λεπτοφυής Βαλερία, ης ή 

μαργαροειδης χροιά, η ξανθοφάιά κόμη καί ή χάρις τών κινήσεων 

έδωκαν αύτη τδ έπώνυμον «Νηρηίς», έφαίνετο ώσεί παιδίον απέ

ναντι νος υψηλής καί μιγαλοπρεποΰς Άντω ανέτ ιας μέ τούς έβενώ- 

δει; βοστρύχου;, τού; άπαστράπτοντας οφθαλμού; καί τδ αποφα
σιστικόν ύφο; της.

Φίλαι έκ παιδικής ηλικία;, άνατραφ-ϊσαι έν τώ αύτώ παρθε

ναγωγείο), ήγαπώντο είλικρινώ;, διήρχοντο όλο'.λήρου; εβδομάδας 

μαζή, καθότι ή Άντοιζνέττα έθεωρεϊτο έν τη οικία τοΰ κόαητος 
δ έ-Μ - ·· πλησιεστάτη συγγενής

I £μ·ιώδης καί έμφροντις, έφυλ',ομέτρα ή Άντω ανέττα ίίκονο- 
γραφημένον τι περιοδικόν, έκτοξεύουσα, άπό καιροϋ είς καιρόν, 

ίταστικον βλέμμα έπι τός φίλης της, ητις, χί απαυομίνη έπί τών



προσκεφιάλων μικρού τίνος ανακλίντρου, έφαίνετο ρεαβάζουσα, με 

τους οφθαλμούς ατενείς έν τψ /.ενώ Μολονότι έπληιίαζε μεσημ

βρία, έφόρει είσέτι λευκήν έφεστρίδα, αί <'έ λεπτοφυείς /εΐρές ττ·ί 

έθώπευον τούς κροσσούς της ζώνης. Αίφνης ·< Άντωανέττα ρίψασα 

αό βιβλίον καί έγερθεΐσα βιαίως ανέκραξε :

—  "Ο /ι ,  αύτό δέ/ πρέπει νά έξαΛολουθτση περισσότερον και

ρόν. Τί σοι συμβαίνει, Βαλερία ; Ή  ώχρότης αύτη, η κατήφεια 

αύτη, αί αίώνιχι αύται ονειροπολήσεις, θά εχωσι μίαν αιτίαν: ομο- 

λόγησόν μοι την άλήθειαν. Δέν ώρκίσθημεν νά μή έχωμεν μυστικά 

μεταξύ μας ;

Ή  Βαλερία άνασ/.ιοτήσασα άνε/.άθησε.

—  Τί ανυπόμονος ποΰ είσαι, είπεν αύτη, δράττουσα την χεΐρα 

τής φίλης της καί σύρουσα αύτήν πλησίον της "Αλλως τε έχεις 

δίκαιον- άπό σε δέ/ πρέπει νά άποκρύπτω τίποτε - άλλά, προ τού

του, όαωσόν μοι άπόλυτον Ιγεμύθειαν έφ’ όσων θά σοι έμπιστευθώ, 

διότι εις τήν θλΐψιν μου άναμιγ/ύονται αί ΰ ; οθετεις τοΰ Ρ ο 

δόλφου.

Έ π ί  τώ άκούσματι τοΰ ονόματος τοΰ 'Ροδόλφου, διάπυρον 

ερύθημα έκάλυψε τάς παρειάς τής ’Αντωανέττας - άλλ ’ ή Βαλερία, 

βεβυθισμένη εις τάς σκέψεις της, δέ/ παρετήρησ,ε τίποτε, καί έξη— 

κολούθησε :

—  Ναι, θά σοι είτω τά πάντα, άλλ^: πρέπει ν’ άρχίσω άπό 

τοΰ συμβάντος μοι περί τά τέλη τοϋ Σεπτεμβρίου, τρεις εβδομά

δας πρό τής έπιοτροφής.
—  Εννοείς τήν άπό τοϋ ΐππου πτώσίν σου ; Ό  άδελφός σου 

μοι διηγηθη τό περιστατικόν, όπερ δέν ήτο σπουδαϊον, ούδ’ έπη-  

ρέασε τήν υγείαν σου.
—  Ά π α τά σ α ι ,  διέτρεξα πολύ καλά κίνδυνον θανάτου, αλλ  

άγνοεΐς εις τίνα οφείλεται τό νά λάβη αύτό τοιοϋτον ευχάριστον 

τέλο ς ’ ουδέποτε λέγω τό ονομά του, καθότι αύτο είνε δυσάρεστον 

εις τόν πατέρα καί τόν άδελφόν μου.
—  ’Αλλόκοτον τοϋτο πάλιν- ούδείς λοιπόν μέχρι σήμερον δεν 

έπρόφερε τό δνομα τοΰ είς άπαντας παοασχόντος τοιαύτην άπειρον 

υπηρεσίαν ;
—  Ά φ ε ς  με νά σοι διηγηθώ λεπτομερώς την ιστορίαν, ύπε-

λαβεν ή Βαλερία μετά μικρόν δισταγμόν. Ό τ α ν  ό Φοίβος έκρη- 

μνίσθη, έγώ έπεσα καί ή κεφαλή μου τόσφ δυνατά έ^τύπησε κατά  

γής, ώστε τό παν έσκοτίσθη · ήσθάνθην άοριστως πως οτι ό ίππος 

άνηγ^ρθη *αί μ ’ έσυρεν έπί τών θάμνων, ό δέ ποϋς μου περιεπλέ- 

χθη εϊς τόν αναβολέα. ’Α λ λ ’ ότε συνήλθον, εΰρισ/.όμην εις τάς άγ-  

κάλας θελκτικού νεανίου ζητοΰντος νά μέ θέση ύπό τι δενδρον· δέν 
έ'λαβο/ καιρόν νά παρατηρήσω καλλίτερα, διότι έλιποθύμησα έκ 

νέου- ά λ λ ’ ότε συνήλθον εντελώς, εύρέθη/ έξηπλωμένη έπί ανα

κλίντρου, πλησίον δ’ αύτοΰ ήτο γονυπετής ό ίδιος νεανίας, δίδων 

μοι ν’ ά.απνέω άλατα. Είς τό άλλο άκρον ΐττατο γυ/ή τις σεβα

σμίου έξωτερικοΰ. Είδον τότε ότι ό σωτήρ ήτο ούχί λοινής ώραιό

τητος, μόνον δέ ή υπόξανθος ώχρότης καί ή φυσιογνωμία τοϋ
προσώπου του έπρόδιδον ξένην καταγωγήν.

Μοί προσέφερεν αναψυκτικά, συνωμιλήσκμεν καί άφέθην άνε- 

πιφυλά/.τως εϊς τήν εμπιστοσύνην, ήν μοι ένεπνεε, καθότι ώς έκ 

τής εύγενοϋς συμπεριφοράς καί τής πλούσιας διασκευής τοϋ οική

ματος ένόμισα ότι ειχον νά κάμω μέ ίσον μου.

Εκτός τούτου, πληροφορηΟεΐσα ότι εσχε τήν άβρόφρονα φρον
τίδα νά είδοποιήση τούς οικείους μου, τψ έτεινα τήν χεΐρα, ήν 

ήσπάσθη μ ετ ’ άνυποκρίτου θαυμασμού, όστις μ 'ε/ .αμε νά έρυθριάσω. 
Μετ’ ού πολύ έ'φθασεν ό 'Ροδόλφος- άποχαιρετώσα τόν σωτήρα 

μου, τόν προσεκάλεσα νά έλθη νά μ * ς  ϊδη, φαντάσου ίέ τήν τ α 

ραχήν μου ό :ε ό 'Ροδόλφος μ ’ εν έξ έκείνων τών βλεμμάτων άτινα
γνωρίζεις, αοί τόν έπαρουσιασε : ήτο ό κ. Σ αμ. Μαγερ !

—  ΙΙώς ! Ό  Σαμουήλ Μάγερ, ό υιός τοΰ έκατομμιριούχου Ιου
δαίου ! άνέκραξεν ή Ά ντω ανεττα καί, καταληφθεΐσα ύπό τοελλοϋ 

γέλωτος, έξηπλώθη έπί τοΰ άνακλίντρου. Κ/ϋμενη Βαλερία, έννοώ 

την μελαγ/ολίαν σου' νά σέ φέρη είς τάς άγκάλας του ένας Ε 

βραίος πούφ ! *αί ή ώραια σο.» κεφαλή ν’ άναπαυθή έπί τοΰ στή-  
Ρους ή έπ: ώμων ένός έόραίου, βέβαια, αύτό είνε άποτρόπαιον.

—  Αύτό όέν εΐνε τοσω άποτρόπαιον όσω ή πεποιθησις ότι νέος 

πεπροικισμ νος διά τοιούτου έξωτερικοΰ καί συμπεριφοράς εύγενοϋς 

νά εινε σωσ.ός Ιουδαίος, καί ούτε βαπτισμένος τούλά/ιστον.
Ή  Άντω ανεττα ύψωσε τόέκπληκτον βλέμμα της έπί τοϋ πυ-  

ρίσσοντος καί τεταραγμένου προσώπου τής Βαλερίας.
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—  Νομίζεις, μέ τά σωστά σου, Βαλερία, δτι τά βάπτισμα δύ-  

ναται νά εξαφανίστ, την τοιαύτην καταγωγήν ; Ά λ λ ά ,  τέλος πάν

των, δέν βλέπω άκόμη τά αίτιον τής μεγάλης σου θλίψεως.

—  Ά φ ε ς  με νά τελειώσω. Δίς ό Μκγερ ήλθεν είς τάν οϊκόν 

μας, πρώτον εϊς την έξοχήν καί είτα ένταΰθα' άλλά, κατά δια

ταγήν τοϋ πατρός καί τοϋ Ροδόλφου, δέν έγένετο δεκτός.

—  Νομίζω δτι δέν έχεις ν’ άντείπης είς μέτρον τόσω νόμιμον 

καί φρόνιμον ευχαριστώ διά την εύχαρίσ-ιησιν τοϋ νά συναντήσω 

είς την α'ίθουσάν σας, τάν άνθρωπον τούτον, δστις θ' άποπβμπν) 

την ίδιάζουσαν έκεινην δυσωδίαν τής Ιουδαϊκής γενεάς. Μή μου 

άνοίγγις τ  σον μεγάλα τά ’μάτια σου, διότι ή κληρονομική αΰτη 

δυσώδης άποφορά πραγματική.

—  νΟ /ι ,  οχι, είπεν ή Βαλερία γελώσα άπο καρδίας· αΰτάς 

ούδεμίαν δυσώδη άποφοράν έκπεμπει ήτο μυρωμένος, άλλά κατά 

τάν συρμόν, ώς έκαστος ήμών, ή δ' ενδυμασία του ητο ανεπίλη

πτου κομψοτάτης άπλότητος.

—  Προσεξαι, Βαλερία, πολύ υπερασπίζεσαι αύτά τάν έβραΐον, 

καί σε ύποπτεύω υπερβολικήν, ύπελαβεν ή Ά ντω ανέττα μετά  

προσποιητής άνησυχίας.

—  Μή φοβοϋ, ά λ λ ’ άν μέ διακόπτες πάντοτε δέν θά μάθης τά 

μάλλον ένδ.αφερον τής διηγήσεώς μου. ΙΙρά τριών περίπου εβδομά

δων συνήντησα άπροσδοκήτως τάν Μάγερ παρά τώ βαρώνφ δέ- 

Κίρσβεογ. Πιστεύεις δτι μοί έζήτησε λόγον τής πράς αύτόν συμπε

ριφοράς μου, άπαιτήσας, μέ την άναιδεστέραν επιμονήν, έξήγησιν, 

τοϋ διατί, άφοϋ τόν προσεκαλεσα, νά μην είμαι ορατή δι’ αύτόν ;

—  Χονδρά κεφάλι, καί μάλιστα εβραίικο, άν δέν έκαταλάμ-  

βανε τάν λόγον τοϋ τοιούτου πράγματος.

—  Φαντάσου, άγαπητή Ά ντω ανέττα, νά φαίνηται δτι καθόλου 

δέν τά έκαταλάμβανε "Ημην τόσω μάλλον παρωργισμέ/η διά τήν 

ένό/λησιν ταύτην, καθόσον ήναγκαζόμην νά ερυθριώ δι' έμέ αύτήν : 

διότι, τά >.άτω κάτω τής γραφής, είνε ολίγον σκλ/)ράν ν’ άποπέμπτ) 

τις οΰνω πως τάν σώσαντα την ζωήν του.

—  Ά λ λ  δταν είνε ένας έβραΐος !

—  Άναμφιβολως, άλλά μολαϋτα' ήμην τεταραγμένη καί τφ  

ίδωκα νά έννοήστ, ολίγον σκληρώς, δτι ή θέσις του δέν ητο είς τά

ύ ι { _ _

σαλόνια μας - ήσθάνόη τήν προσβολήν, διότι νεκρική ώχρότης έκά- 

λυψε τά πρόσωπον του, καί ένόμισχ δτι θά πέση · τώ άπηύθυνα 

λέξεις τι-άς συμπαθητικάς, ά λ λ ’ άν ήκουες τήν αύθάδη άπάντησίν 

του έπί τής ΰπολήψεως, ήν έμπνέει ό χρυσάς τών ’Ιουδαίων ! Μέ 

οφθαλμούς λπαστράπτοντας έξ όργής καί περιφρονήσ3ως, μοϋ ετεινε 

μίαν έπιστολην τοϋ Ροδολφου, δι' ής ούτος τφ  έζήτει μέγα ποσάν 

καί τον άπεκάλει φίλον του έπρόσθεσεν δτι αί υποθέσεις μας βαί-  

νουσιν είς δλεθρον καί έξήλθε πριν ή λάβω καιράν νά συνέλθω.

Ή  Βαλερία ήγέρθη έσπευσμένως καί δραμοϋσα εις τι μικρόν 
έ'πιπλον έςήγαγεν έπιστολήν τινα.

—  Ίδ έ ,  αύτή είνε ή έπιστολή, δέν έτόλμησα νά τήν δείξω είς 

τον Ροδόλφον, γινώσ ιουσα, δτι δέν έπέστρεψεν αύτά τά ποσόν.

Διά χειράς τρεμουσης άπεσπατεν ή Άντω ανέττα τήν έπιστολήν 
καί τήν διέτρεξε δι’ ένός β ά μ μ α το ς .

—  Καί πώς τά γνωρίζει;, δτι τό ποσόν αύτά δέν έπεβτράφη ;
—  Δέν βλέπεις τά ύστερόγραφον : ειπεν ή Βαλερία δεικνύουσα 

γραμμάς τινας· άνάγνωσον !

« Α γ α π η τέ  μοι Σαμουήλ, ή έπιστολή μου αύτη εστω έγγύησις 
δτι θά σάς πληρώσω τά χρέος μου διά τών πρώτων χρημάτων, 

άτινα θά εχω διαθεσι ια · τότε θά μοί έπιστρεψητε ταύτην, ήν άφίνω 
είς χ-ϊρας διακριτικάς, τό ήξεύρω».

—  Πρεπει πρό πάντων νά γνωρίζωμεν άν ό άδελφός σου δέν 

έπλήρωσ» τάν άθλ ον τοϋτον τοκογλύφον καί έλησμόνησε τήν έπι

στολήν είς χείράς του - οί νέοι αύτοί είνε τόσφ άπερίσκεπτοι ! άνέ- 

κραξεν ή ’ Αντωανέττα, λΛμβάνουσα άπροκαλύπτως ζωηρόν ένδια- 
φέρον ύπέρ τών υποθέσεων τοΰ νεαροΰ κόμητος.

—  Τις σπουδαία ύπόθεσις σάς άπασχολεϊ οΰτω, κυρίαι μου ; 

ήρώτησε εύηχος τις φωνή καί ό Ροδολφος εύθυμος καί μειδιών 

έπλησιασε τάς δυο νεανιδας, αϊτινες, έντελώς άπησχολημεναι, δέν 
είχο/ παρατηρήσει τήν είσοδόν του,

"Ιδωμεν δέν δύναμαι νά γίνω δικαστής τής διαφοράς σας ; 

Αί παρειαί σου, Βχλερια, φλεγουσι, καί ύμεΐς . Διεκόπη άμεσως 

ερυθριάσας μέχρις ώ :ων και άποσπάσας άποτόμως τήν επιστολήν, 
ήν είχε παρατηρήσει είς τάς χεϊρας τής Άντωανέ ττας.

_  Πώς ετυχεν η επιστολή αύτη είς χείράς σας ; ήρώτησεν 6



κόμης δι’ ύποτρεμούσης φωνής. Μήπως ό Μάγερ έτόλμησε νά ποί- 
ρουσιασθή είς τήν Βαλερίαν u έ τάς απαιτήσεις τ ο υ ;

—  Οχι, όχι, δι άλλην αιτίαν μοί ένεχείρισε την έπιστολήν 

ταύτην, άκουσον.. .  Καί ή νεάνις διηγ^θη έν όλίγοις την συνομιλίαν 

μετά τοϋ τραπεζίτου κατά τήν εσπερίδα τοϋ βαρώνου Κίρζβεργ.

Ό  Ροδόλφος τήν ήκουσε, μέ τήν κεφαλήν κεκλιμένην καί δά-  

κνων νευρικώς τον λεπτόν καί ξανθόν μύστακά του.

—  Μόλα ταϋτα είχες άδικον, Βαλερία, νά φερθής πρός αύτόν 

τόν άνθρωπον μέ τοιαύτην άνυπόκριτον περιφρόνησιν.· εΐνε άθλιος 

έβραΐος, βεβαίως, ά λ λ ’ είνε εκατομμυριούχος καί δύναται νά μάς 

βλάψη περισσότερον παρ’ όσον νομίζεις καί έννοεΐς, είπε στενάξας 

ό νεανίας.

—  Είπεν άνευ ένδοιασμοϋ ότι αί υποθέσεις μας βαίνουσι κα

κώς, άλλά τουλάχιστον τώ έπέστρεψες τό έν τή επιστολή άναφε- 

ρόμενον ποσόν; ήρώτησε μ ε τ ’ άγωνίας ή Βαλερία.
Ό  'Ροδόλφος έδίστασε πρός στιγμήν.

—  ’Ελπίζω νά τό πράξω έντός ολίγου.

—  Ό χ ι  έντός ολίγου, άλλά σήμερον μάλιστα πρέπει νά πλή

ρωσης αύτόν τον ο'-ηματίαν, αυτόν τ·.ν τοκογλύφον, άνέκραξε άπο- 

τόμως ή Ά ντω ανέττα. καί, δράξασα τής χειρός τού κόμητος, έξη— 

κολούθησε μετά πάθους ειλικρίνειας : 'Ροδόλφε, είσθε φίλος μου 

παιδιόθεν, άν δέ διετηρήσατε συμπάθειαν τινα πρός τήν μικράν 
σύντροφόν σας τών παιγνιδίων, έπιτρεψατέ την νά σάς άπαλλάξη  

άπό τής τοιαύτης βδελυράς ύποχρεώσεως. Έ χ ω  τώρα είς τόν οί- 

κόν μας άοκοϋν χρηματικόν π ο σ ό ν  >άβετέ το καί πληρώσατε τόν 

Μάγερ,καί δταν εύκολυνθήτε, μοί έπιστρέφετε αύτό τό μηδαμινόν πο

σόν. “ΐδ υμεν, ειπήτε ναί, προς άνάμνησιν πάντων τών γλυκυσμάτων 

καί πλακουντίων, άτινα άλλοτε διενεμόμεθα μεταξύ μας φιλοφρόνως. 
Οι ύγροΐ καί διαβολεμένοι οφθαλμοί της τόσω ζωηράν παράκλησιν 

έξέφραζον, ώστε ό 'Ροδολφος, έντελώς υποδουλωθείς ήσπάσθη τήν 
μικράν χεϊρά της.

—  Δύναμαι ν’ άπορρίψω προσφοράν ο'ιτωσεί γινομένην ; Δέ

χομαι, Αντωανέττα, ευγνωμόνως, διότι σοί άνήκω ψυχή τε καί 

σώματι.

— ■ Ευχαριστώ, ευχαριστώ' καταλαμβάνω τί μοι θυσιάζετε


