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ΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜfιΝ· TOr ΒΑΝΑ ΤΟΥ' 

CΩμιλήσαμεν εσχάτως περι των έμφανlσεων, κατα τ,'Ίν στιγ
μην τοίι {}ανάτου. Αι έκδηλώσεις, διάφοροι των έμφαν�σεων και 
διαφόρων ειδών, είναι Fξ ϊσου ενδ αφέρουσαι. Μuλϋνότι είναι 
παλαιαl δπως δ κόσμος, ή }'.λασικη ψυχολογία, επιμόνως τας η'" 
γνόήσεν. Είναι, εν tούτοις, ·γεγονότα έξαιρftικοϋ ενδιαφέροντος 
προς μελέτην καί γνώσιν της &νθρωπίνης ψυχής κατα την· διάρ-
κειαν της ζωης,· ...• και μετ, αυτήν. 

Μία εκ των εκδηλώσεων τούτων, με εξέπληξε αλλστε ολως ιδι-
. αιτέρως, εις εποχην κα{}·' ην εlχον καιρον να &ναγινώσκω τα εργα 
τοϋ , Αλεξ(:ίνδρόυ Δουμά. '�γνώρισα δλίγον τον θελκτικον τούτον 
.συγγραφέα, και συνηψά αραιας σχέσεις μετ' αυτοϋ &πο του 189[> 
εως το 1870, δτε α.Jtέθανε. Αϋτος δ -'ίδιος -θ-α μας διηγηθη την 
προσωπικ11ν του παι1ατ�ρησιν, την οποίαν εδημοσίευσεν εις τα α-

πομνημονεύματά του. (Σελ. 224). 
CO_ Στρατηγος Δουμάς, ό :πατήρ τηυ, άπέθανε εις το Βιλλιε-
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Κοτερέ, την t6ην Φεβρουαρίου 1806, και ή ήμερομηνία αϋτη με
ένδιέφέρε, λόγφ του δτι συνέπιπτε με την ημερομηνίαν της γεν
νήσεώς μου, τριάντα εξ ετη βραδύτερον. (Ο 'Αλέξανδρος Δουμάς, 

. έλάτρευε τον πατέρα του, δστις τον εtχε κρατήσει επι των γονά
των του, δεικνύwν εις αϋτον μεγάλα ξίφη και ώραία γαλόνια, τον 
δποίο:ν δμως πατέρα του, μόλις εtχε γνωρίρει, αφοίΊ έγεννή{}η 
την �4 'Ιουλίου 1802 .. CH παιδικη.οικειότης δεν δι1ίρκεσε πολυ, 
αφηκε.ν δμως άνFξίτηλον ανάμνησιν. eo Μνατος, {}ραύωv την 
οικειότητά ταύτην, έσημείωσεν συνάμα έξαιρετικόν φαινόμενον 
το οποίον βα&έως διήγειρε την νέαν φαντασίαν τοϋ μέλΚοντος 
μεγάλου συγγραφέως καί ένετυπώ{}η. 

$Ιδου· πω; αφηγείται ό ϊδιος τα τοϋ φαινομένο,,. 
» Τ·iιν. νύκτα εκείνην ποϋ απέ{}αvε ό πατήρ μου με μετέφεραν

έκ της οικίας, εις την εξαδέλφην μου Μαριάναν, η τις; κατφκει με
τον πατέρα της, όδός Σουο.σών· ε'ίτε δι6τι δεν ηttελαν ν,1 -ftέσουν 
είς έπαφτ1ν την παιδικ11ν μου f1λικίαν μ& ενα φερετρον, κα{}όσον 
δ -ttάνατος πt,>υεβλέπετο, εϊτε διότι έφοβή&ησαν την &μηχανίαν 
την δπυίαν {},1 προεκάλουν, ελαβον το μέτρον τουτο, ·περΊ. τας 5 
το απόγευμα. 'Ελάτρευα τον πατέρα μου. 'Ίσως, εις ,την ηλίκίαν 
αύτ'ήν, το αϊσ&ημα τούτο το όποίuν ονομάζω J'f}μερον αγάπην, 
να μη ήτο, παvα μία α·pελης ειtπληξις δια τον ·ηρ1κλειον εκείνον 
οργaνισι,tον καί δια την γιγαντώδ11εκ·�ίνην δύναμιν, την ό,-iοίαν 
εlδον ε'ίς πλείστας περιστάσεις δρώσαν. 'Ίσω;, ακόμη, ν� μη ητο 
παρα fνας παιδικος και ·κουφο; -ttαυμασμός, προς την κεντητi1ν 
στολή}Ι του καί προς την μεγάλην σπάθην του, την όποίαν 
μόλις ηδυνάμην να κρατήσω. Και σήμερον ακόμη, η ανάμνησις 
τού πατρός_ μου εις πdσαν στάσιν τού σu'ψατός του, εις πάντα 

', μορφασμον του προσώπου του, μου είναι ζώσα, (λ)ς έαν να τον 
έχασα χttέ;. Και σήμερον ακόμη τον αγαπώ. Τον αγαπώ δια τό 
σον .ι-ρυφερας αγάπης, τόσον βα{}είας και πραγματικης, ώ; εάν 
να έ,�έβλεψε την νεότητά μου, και ώς εο.ν νά εσχον την εύτυ
χίαν να διέλ{}ω έκ τfις νεότητος ταύτης εις τ·ην έφηβικ1)ν ηλικίαν, 
στηρι ζρμενος επι. τού ισχυροϋ του βραχίονας. 

» co πατήρ μου, ιτίσης, με ελάτρευε, και δεν {}α ηδυνdμην
να επαναλάβω τούτο, εαν πι,ο ,πάντων, εκ των {}ο.νόvτων1 μένει 
τίποτε το όποίον ακούει ο,τι λέιεται περί αυτών. 
Και μολονότι κατα t'f;V τελευταίον χρόνον της ζωfις του, τά βά
σανα τα όποΙα έδοκίμαζε, του εlχuν μεταβάλλει· τον χαραι.τrιρα, 
μέχρι του σημείου νJ. μη &νέχψαι ουδένα {}όρυβον, 1\ κι νησι ν εις 
το δωμάτιόν του, εlχεν εν τούτοις έξαίρεσιν δι� �με.

»Με αφηκαν λοιπόν, εις τον πατέρα της εξαδέλφης μου, και
εις τας φροντίδας της τελε,)tαίας ταύτης. 

»Ή οlκ�α ΎjtO τοπο{}ετημένη απο την όδον Σουασων, προς
την πλατείαν �οϋ Πύργου. Ή τοπο{}έτησι·ς αϋτη καθίστα η)ν 
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):ατοικ'αν απρόσιτον, δταν ή {}ύρ.� τi . .; όδου Σουftσων και ή {}ύρα 
τ:ιϊ: ·ι..ψω ' ει.λείοντο. Καrα τ.,ς b τu !) ι:Ι(λδυ, ·η έξαδ;λ,ι η μου με
έ-ιιοίμισε και έγω απήλα1•u11 τύν καλον ϋ,τνον, τον όπυi,v δ Θεός 
δί�Fι ε<ις τ,.:ι. παιδία, δπω; τ: r1ν δρό,ιον i: ι, τύ {}έρος. 

) ΊΊ, 1ιεσονύ?ιτιον έξύ .. V ,\OtJ. ΊJ "Ι.ι.ι.λύτεv,ιν έξυπνήσα .. ε·ν. f} ε�α;')έλ
φη μου.κrιl.έγω, εκ τινος ίJχveoJ κ-ιv,ι·ήμa-::σ�- έπι :,ής ,{},ύ�u.ς. 

»Tfi Ι-3οηιt,:: ς,ι τ1ις ν1 1 :-{.τc_,ινϊ1; μιΑ_ά; λά ιπα;;: lboν riιν έξαbt:λ�
ψηv �ιt:υ, ν· 1lνυσ11κι...ύν_-ωι καταη_.1uμαγμενη μέv; ϊΊ..λλ ,_ χοηις νι1. 
εϊπη τίπο·τε. · 

» Κανεις δεν ήτο δυναtι>V να κι-υπήσιι τη:ν έσωτερικη ιf ταύτην
{}ύραν, αφου αί δύο αλλαι rισαν κλειστ1:.ιί. 

» 'Αλλά εγώ, δ οποίος (λVuτ{!ιχιcί.ζω , (,χεδ.;,ν σήμερον γράφων
ταύτα, εγώ, ανη{}έτως, δέν i'1σίtι:ιν<ίμην ;,ανένα φόβον. Κατέβην. 
έκ της κλίνης μου και διηυ{}ύν&ην προς την &ύραν. 

- Που πας 'Αλέξανδρε; μοϋ έφώναξεν η εξαδέΛφη μου� Π0υ
πηγαίνεις λοιπόν ; 

- Βλέπεις κεiλά, άπήντησα ησύχως, πηγαίνω ν' dνοίξω εiς
τον μπαμπά,. δ όπο�ος ερχεται, να μας αποχαιρεηίση. 

»'Π πτωχη �όρη, έπήδησε από την �λίνην της περίτρομος,
με έσταμάτησε την οτιγμην κατά την οποίαν ε&ετα την χείρα 
μου επί tO'u κλείθρου και με εβαλε βιαίως έπι της κλίνης μου. 

» '�κτυπώμ11ν εντος των βQαχιόνων τη;, φωνάζων δι � δλης
μου της δυνάμεως i'.χαιρε μ,ταμπ.i l χαιρε μπαμπά 1 » 

» Κάτι τι το, παρόμο;,9ν προς έκφεύγουσαν πνοην δι ηλ{}εν &πο 
το πρόσωπόν μου και με rισύχασεν. Παρά ταuτα, αzτ;εκοιμή·&11ν 
πάλιν, με τ0υς δφ&αλμους πλήρεις δακρνωv και το.ν λάρυγγα πλή. 
ι_>η λυγμών. 

»Την επαύριον, μόλις εξημέρωσε, 1�1λ-ttον -και μας εξύπνησαν.
» Ό πατήρ μου απέ{}.:.χvε ακριβώς .την ώραν, κατά τ·ην οποίαν

το tσχυρον κτύπημα, περί το-υ όποί.ου ωμίλησα, ήκούσ-ttη έπι της 
{}ύρας. 

>ΤΩτε 11κο, 1σα τους λόγους τούτους., χωρlς v::ι. γνωρίζω ·ποίον
στόμα τους έ.πρόφερε. «Πτωχ6 μου παιδί, δ μπαμπάς σου, που 
τόσο σ� dyαπούσε, απέ{}αvε.» 

- •ο μπαμπάς μου &πωανεν; f1ριοτησα, Τί θα πf} αυτό ;
,_ Λf,το {}α Π'Q δη δεν Μ τον ξαναϊδ11ς.
- 11,ως δεν {}α ξαναιδω τον μπάμπα μου;
-'Όχι.
-- Και γιατι δεν 1'Μ τον ξαναϊδω πειά.
- Διότι δ καλος Θεος σοϋ τον έπ·ηρε.
- Ι'ι�, πά

1

ντα; 
- Για παντα.
- Και λέτε δτι δεν {}α τον ξαναϊδω πειά;
- Ποτέ!



4 ΕΩΝ 
····································································································:····················· ... ·.·-··············

- Ποτέ ;
- Ποτέ l
---'- Και που κατοικεί δ καλος θεJς ;
..:.... Κατοικει εlς :r:ον ούρανόν. 
»'Έμει:να μίαν στιγμην σκε:πτικός.'Όσον παιδίον και αν ημην,

δσον και αν δεν εlχα λογικήν, ηννόουν εν τοvτόις δτι κάτι μοι
ραιον σι·νετελειτο εις ·την ζωήν μου. 'Ύ uτερον, έπωφελuύμενο.; 
της πρώ-της στι γμηc; που δεν έπρόσεχαν εις έμέ, δι.έφυγον και ε-

τ\.'εξα εις· την μητέρα μuυ. 
i Κανεις δεν παρε�ήρησε την εϊσοδόν μου. Τα πάντα ήσαν &

νάστατά εκεί. Είσηλ{}ον εις μικρόν τι δωμάτων, εις το δ:πuίον έ
ψι:λάττοντο τα δπλα. Έπf;ρα εν δπλον, ανήκον εις τ"ον πατέρα 
μου, το· όποίον μου είχαν υποσχεθεί οtι {}α μοϋ εδιδαν δταν εμε
γάλωνα και οϋτω πω;, ώπλισμένος, αvηρχόμην την κλf.μακα. Είς 
το πρώτον πάτωμα, συν'ήντησα ττ1ν·· μητέρα μου, μόλις έξελ&ου
σαν έκ του έ:πι3ανατίου κοιτώνας και κλαίουσαν. 

- Που πηγαίνεις; με ηρώτησεν εκπληκτος, &φου ένόμιζεν δτι
1\μουν είς τοϋ θείου μου. 

- Πηγαϊνω είς τον ούρανόν, απήντησα .
..:- Πως ; εις τον ουραvόν;
- Ναί, αφησέ με να περάσω.
- Και τι πηγαίνεις να κάμης εtς τον οί•ρανόν, πτωχι> μου

παιδί ; 
- Πηγαίνω να σκοτώσω τυν καλον Θεόν, ό όποιο; έσκότω

σε τον μπαμπά μου. 
» Ή μητέρα μου, με έκράτησε έντος των βραχιόνων της και

περισφίγγοι·σά με : 
- "'Ω ! μη λέγεις αύτα τα πράγματα εφώναξε, ε'ίμεθα ηδη

αρκετα δυστυχείς. 
"Ιδυυ ή ίστορία της εκδηλώσεως ταυ πατρος του 'Αλεξάνδρου 

Δουμά, οπως τr.ν διηγή{}η ό 'ίδιο;. 'Ό Δουμάς ήτο μέγας μυ{}ι- _ 
στοριογριίφος, ίκανος διηγηματογράφος, άλλα κανεις καλης πίστ�
ω; άνθνωπος, δεν δύναται να ύπο&έJη, δτι ή ίστορία αϋτη δεν 
εlναι αύ&ε-vτικη και δτι έφευρέ&η υπο της φαντασίας το_ί, μεγά
λου συγγραφέως. Ό ίερος σεβασμος τον οποίον ετρεφε προς τον 
λατρευτογ παtέQα του, δεν εχει {}έσιν δια Πάι'Jαν αμφιβολίαν. ''Ο- . 
λοι οσοι τον έιν(;ψισαν, έξετίμησαν την είλικρ�νειάν του και 
την χρηστότητα τοϋ χαρακτηι,ος του, ή φιλολογικότης δε περι: την 
σύνταξιν τής &ψηγήσειος του, δεν άφαιρεί τί:ποτ� &πο την πραγ· 
μαtικότητα. 

Ποίας λυιπον φύσεως ητο τδ ισχυρσν κτύπημα έπi της {}ύρας; 
ή αύ{}ενtιitότης του δεν εlναι &μφf.!)ολο;. Ποίαι σχέσεις υπάρχουν 
μεταξύ της ψυχης και τών νεκρών είς τα κτυπήματα ταύτα ; Σκέ
,ι;τεταί τις, την ηλεκτρικην μεταβίβασιν. 'Ο κεραυνός, μας άπέ-
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δε, ξε πολλας αλλας. 'Αλλά, δφείλομεν . να όμολ�γήσωμεν, οτι εi.ς 
τάς συγχρόνους ήμων γνώσεις, ή εξηγησις είναι άδύνατος. 

· Το γεγονος δεν είναι δλιγώτερον πραγματικον και &ναμφι
σβήτητον. 

Πρήκει ται -περl. εκδηλώσεως, σχετιζομένης με τον θάνατον. Το. 
f)έμα το οποίον μα<; ενδιαφέρει, είναι να μαθωμεν πότε, πα�άγε
ται το φαινόμενον, ολίγον πριν 'η ολίγον κατόπιν του θανάτου ;

. ·Ει ναι δόνησις τοϋ αιθέρος, είναι ταυτοχρόνως, φύσFως ψυχι κης
καί φι1σικf1ς; eo κρότος ηκούσθη και dπο την εξαδέλφην Μαριά
·ναν, και άπο το παιδίον.

Το παν μας πείθει, .οτι. δεν ητο προμελέτη, οτι δεν ητο ή θέ
λησις, ητις- παρήγαγεν, οπως εις τσς εμφανίσεις, εις τας άκουομέ
νας φωνάς, εις τας διδομένας συμβουλάς, και οrι συνεπω;, δεν 
παρήχθη οϋτε προ οϋτε μετα {}ι.ίνατον δια της σκέψεως τοϋ στρα
τηγού Δουμά, αλλ" δτι συνέπιπτε με την στιyμηιν dκeιβώς . τοϋ 
χωρισμού της ψ,•χης, ώς εν μηχανικον άποτέλεσμα. 

Δεν είναι σ πάνιον ν l άvαγyέλλωνται θάνατοι δι" ίσχυροτά · 
t{l)V. κτυπημάτων. Είναι παράξενον τουτο; άλλα οϋτως εχει και. 
ή στοιχtιώδης &μεροληψία, μας επιβάλλει ν' &νιιγράφωμεν τα γε
γuνότα οπως είναι. Γενικώς, δεν έτόλμησαν να παρατηρήσωσιν 
τα φαινόμενα ταϋτα, διότι άγουν εϊς άμηχανίαν. Είναι. "lSμως i'οϋ
το �νάξιος δειλία τοϋ κα{}ή;tοντος της ελευt}έρας επιστήμης. 

(Το τέλ:ος εί.ς το προσεχες) 

•• 1 - ..... ·- ••• 

ΜΥΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ 

ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

c Εκατοντάδες αΖώνων παpijλθον αφότου δια πρώτην φοράν δ 
άνθρωπος, δφώνων τό βλέμμα προs τον ούpανόν, ήθέλησε να εtσ
δύσ� εΖς_ τα μυστήριά ·του. 

· ,, Α γρυπνος παρατηρητής, χατόπτευσε · και έχάραξε Βστεpον
εΖς την μνήμην του δλας τας φα.νε;,ας κιν-f,σεις τών άστpων καtδλα 
,;α συμ6αίvοντα εlς την φόσιν και iκδηλοόμε�α elς τό στρώμα τοΟ
κόσμου μας. 

· · 

"Όταν δ άνθρωπος δπετάχθη εΖς τας κοtνωνικας οργανώσε�ς 
καl την κοινωνtκην ζωήν, αι παpατηρήσεις του, α'ιτινες άpχικως 
ήσαν άτομtκαί, έyένοντο τό -άντικε(μενοv μεθοδt <ής και συστημ�
τικ·ης έpyα.σ(ας, δια· τής &μ!λλης πλείστων προσώπων άσχο)ου
μενων πpός την. lδ(αν κα.τεύθυvσιν. Και 6λέπομεν τiιν Χαλοα!αν 
40 αlωνας προ Χριστ9σ, ώς iπ(σης καί τήν Α.tγυπτον

1 
vα εtve 

&.ντ(ζηλοι εϊς την &στρολογικην iπ�q�ήμην� 
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Το άστ�ον, τc φωτεινόν τουτο σ·ι,μείον εΖς το �ιά.1τημα, λάμ
πον δια τ9σ τρέμοντας και ώχpοϋ φωτός του τό άστ?ον, το 6πσίον 
εΖς τον όφθαλμον του ν�κ.τε.ϊινοQ ταξειοιώtου, διασχίζοντας .τήν 
χώραν του� φα(νεται ώς τό πλέ?ν iκ(νοuνον αντικείμ�νον τ�ς φύ
σεως, το άστρον ·τοΟτο, εκ. της τόσον μακρuνij; εδρας του, εvερ 
γε! δια δuνά.μεως &φαντά.στοu tπι τcσ πεπρωμένου εκείνων, οϊτ,
νες το παρατηρcσσιν η τό θαuμ±ζουσιν η &.πολαμοά.νοu�ιν &πλως 
την θέαν του. 

· · 

Ol αστέρες, έκτος της iπηρε(ας, ην δι_α�έτουσι, ριζι-κr1ς και 
βαθε(α�, επι των &.νθpωπίνων δντων, δονούμενοι διr4νεκως είς τό 
άπειρον, ενεργώσιν ει.� αuτομάταυ τp6ποu, επι παντός ον-.ος τό 
όπο!ον &.ντιμετωπ[ζει τας &χτίνάς- των, εί-τε κατ&: τ-i,ν &.νατοΗιν 
ε!τε χατα τ:r,v πε p(cf oν της ΠFο6ϊου των είς τ6ν 'tυκτερινe,ν οό
ρανcν τ1\ς γ-ιjς. Το φαιv6μενα της δ:στF tΚΎ,ς ταύτrις ενεργείας, 
iχίη) "ϋντο ι ΤιΕF ισσό-ιεFΟV εlς C:cους ζωσιν tν. τtι φuσει, δnως είς 
τους ποιμένας 'Καl τους_ άλ) ους εpγά:τας τf1ς γ11ς, c.ϊτιvες κατα 

. τr,ν &.νάπαυσιν τιι ν θαυμάζουν τα άστFα. Τότε έΠΎjpεασμένc,ι &.πό 
τα.ς Gtσταζοόσας α:κτ(νας του άσtfOU η ,ων άστ�ων τα 6τιοια &.πο
θαuμάζ-ουσι, πε�ιέ:-,χονιαι είς μύστr

1
ριιί)δη Υ-ο:ί ενθουν τινα χατά

στασιν, �τις κά.π(,τε ε!νέ εuτυχ'i,ς, &.Αλά. -χατα τc πιείΙJτeιν εχ 
φυλλιζομένη. μετσ.6άfλε,:αι εΖ� ο:πόyρυφον τFέλ)αν. 

Ι(α!:ι' δλψ τr1ν άρχαιότr1τα, ή Αίγυπτός Υ-αι 11 Χαλcαια ε1έ
νοντο' ένδοξοι Gtα ·1fιν Π�GCtO'v t.ν επέτt:ιχον ίπι της αστFολογ,ι
χ:r,ς έπιστr,μης -χαι παρα ϊά φcίεpα μέτrα ΜΟ είχοv. λά.6ει - ίνα 
tYιV διατη��σωσι μυστιχr,ν, . παpα τe,γ θανάσιμe,ν δpχe,•/-

.
εις τ�ν 

lποιον όπέβαλον τους μuουμένους ή άστρολογιχη έπιστ1,μr1 εξελ
tlουσα των δ�(ων τfις χώρας της 1ενvrισεώς της lγέ ειο γνωστη 
εlς τrιv γηράιαν Έλ) ά.οσ:, εις τr1ν �Jωv(αν καl δια μέσου τf,ς 
Ρώμης, εφ!:ιασε μέχρι των κόλπ(t1ν τ1

1
ς &ρ-χο:(σ.ς Γα) ατ!ας, δπΟυ 

οί ίεpετς-χαι α[ ίέρειαι 'tΎJς, ήσαν fιδη έτοιμοι �ια να λά6ωσι την 
αποχά)υψιν ταύτην. 

cH μεσολ6..6r,σις του Χ;:: ιστιανισμοΟ έδωσε �ο6εp6ν κτόπrιμα 
εις τ'i;ν &.στpολογικr,ν επιστrjμrιν. Τα [εFα Ηι( ,;[ βιι·μοι της Χαλ
�α(α.ς και της_ ΑΖγι πτου συνετρ(6r,σαν. χαθως -και τr,ς (Ελλά.cος 
-και της Ρώμης χαι ή αστ�ολογια, &πό [ε�α.ς επιστγ'1μ·ι,�, εγένετο 
&.πόχpυφος, οιατr;pοuμένη μεταξυ των οιανοουμέvω.ν ανθρώπων. 

'Έχτοτε, οί χαvόνες-, οί ν6μοι χαι αί κ) ετοες, αί &.ποτελοο• 
σαι την !πιστ1jμψ ταύτ-,1ν, αποχαλuφtιετσαι -εις τc.υς βε6iιλοuς, 
!λησμοvήUησαv η iχά.θ·ησαν. Και παρα tας &.ποπε[pας σο6αρων
προσώπων και άλ)ων είλιχριvων -και ιiχαταπον11των iργατων ή 
&στ;:ολογ(α παρέμεινε εν σύνολον &.ξιωμάτων, αόθαιρέτων πpοτά.
σεων χαι ιεωριων και πάvτqτε &.λλοιουμένη, εφθασε μέχρις ήμ6)ν 
ώς είκων ιξ δλοκλήρου παραμορφωθείσα, μη iχου�α οδδeμl�v ·
'iτλ!ον σχέσ�v πρός 1. ην &ρχικ·ψ τοιαύτην; 

· · 
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(Η γνω-,τή συνεπώ; ά"τpολογ( α σήμερον lχουσα . �ας; &ρχάς . 
. της άπό τής Χαλδα(ας χαl της ΑΖγύπτου, κα'! τοι 8tατηροΟσα 

ηνία τινα άληθεfας, δεν εtνε έκε(νη ·ητις δύναται να fκανοποιήσ'Ώ 
τδν άνθ;,ωπciν του σημεpινόυ- �!ωνος, οδ cε έχ.ε(νη -η τις δόνα.ται να 
συμψιλιώηJτην δλιστιχήν tπιστημην, φίλερ.ιν και Ζσχυρογνώμονα 
άλλως τε, προς πf},-,αν πpοσπ:ά.θεια.ν 1tνευματικότητος. 

ΕΖς τας άκτάς, iν τούτοις, tής 'Α να.τcλι χής Μεσογε!ου, εύλα.-
6εί; δπάpξεις διετήρουν μ(αν έπιστήμην, · όνομαΙJθε!σαν Α.ΣΤΡΟ
ΣΟΦΙΑΝ, εΖς τήν δπο(αν ε,ω-,αν χοιτ(δα.,. τό σχολείον ,, του Πυ
θαγόpα. � !ς έ,ι. των μύ-,των τούτων μετέδωσεν εΖς δύο άτομα τα 
στο·ιχεία τής ΆΕπιστημης ταύτης την δ1tο!αν iκάλει «'0,Jφtκην:. 
χαι χάρις εΖς τα άτομα ταυτα, χρησιμοποιουντες τιχς εοyενως 
παραχωρουμένας εΖ; (μας στήλας τοσ «U Εωνος»», θα ουνηf-tωμεν 
VIX συζΎιtήσωμεν μετα των. &ναγνωστων μας, Π,'Οσεχως, έπt της 
σπουδαιοτάτης ταύτης 'Ι!.:πι-,τ1,μης. 

ΜΕΓ, ΑΤΤ. 

ΚΑΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΙΑΝ 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΙΣ 

"Εκαμα για πρώτrι φορά έπίσκεψι σtδ σπήτι ένός φιλου μου. 
Σύμφωνα μ _ε χάποια παλαια συνι1θεια, δ οΖ χ.οδεσπότης, μ � έπ-r1ρε 
να. μου δείξ1ιJ δλη τr1ν άνεσι του, την εύμάpειά του, τα προνόμια 
και ο!κόσrιμά του, γ1α νά μακαρ!σω βέοαια την τύχη του. 

'Όταν μπiιχαμε στ6ν συζυγιχ.ο κοιτώνα, δεv μπόpεσα να κpα.
τήσω αλλεπάλλr1

λα έπιφωνr,ματα iκ.πλήξεως. ·'Ολόκληρος τοίχος 
εtχε καλυφ(:Jη άπό εΖκeινες, κανδύλια χαι εΖκονοστά.σια χαι γεν
νοϋσε άμέσως τr1ν έντύπωσι1 μιας εpημικης tκκλησίτσας. (rπήρχε 
μ1α εΖκc,να παληά, τριμμέν11, δυσδιάχpιτος «ποϋ βpέl:1ηκε σ· ένα 
σπήλαιο» όπηρχε μία αλλη «που λένε πως την ε'(αμε 6 ίδι,:.ις δ 
ευα.γγελιστης Λουκάς με τα χέp1α του� δπήpχε μια σιτασμένη · 
εΖς δύο «ποσ τήν έσχισε f, αξιvα τ:ιυ iργάτη, δταν δ πpο�πάππος 
μου έχτιζε στ-rιν πατp(δα» και uπήpχε ακόμη ή θαυματουργός 
εΖκων της άγίας Βαρ6ά.ρας, στr:ιλισμένης η χαλλ! τερα φορτωμέ• 
νης με κάμποσα τ·α ξ ι μ σ. τ α. Π�ι5άκ1α- α�ημέν1α, πόδ1α, χέpια, 
κεφάλ1α, [να χ·αίκt και ά"(όμη μ1α καρ�1α χονδpοκαμωμένη, ποσ 
εογαζε φλόγες,, παρομοια πρός κάτι εlκονογpρφημένα δελτάpια. 
c,Ολα αοτα μοσ τα εξήγησε δ φίλος μο�-, iκτός από τ-ην καρδ1ά, 
γ1α την σημασίαν tijς δπο(ας πεpιωρ!σθη να χαμογελάσ-r.ι, πpο
βλέπων με εολά6εια την εΖ κόνα. 

�εν τόν έβίασα να μQΟ έξηγήση τό χαμ6γελQ tQU f1,Qtό, Δεν
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μπόpεσα �μω; να μη κάνω και μεrικες σκέψεις, - εΖς βάρος τής
Upησχολ14ψLας μα.ς. Μεtέpχεται α.ρα. γε τήv Μαγyα.νε!αν 1j &γία 
Βαρβάρα; .,Ή μi1πως 1ί μεσολιi6ησ(ς της στ6ν Παντοδύναμο, έχει 
σκοπeιν να tξuπηpετήσΥ,J τον ε_:;ωτtχό μας πυp�το η το γέμισμα 
της_ τJέπ·t1ς μ�ς από παράδες ; Τα δντα αυτά, ποϋ έζησαν και 
επλήpωσα. ν τrιν ά�ν-t;σίν τους πpGς τr1ν ύλικrJ ζωή μέ ενα μαρτύ
ριο, ε!νε δυνατόν νά. iνδtαφέ;ωνται ϊ1ά ταςόλικά.ς μας δπΌ\:Jέσεις; 
Ό Χpuσόστομος-δπως και τόσοι άλλοι-ε!πε r1ως δεν πρέπει 
να ζητάμε από ισν θεόν όλιΥην iπολαυ-rιν και τα νευρώδη του 
)όγ1�, τα πpο,,έφει;ε στο tκκλησ(ασμά. του, με τόσψ παραστατι
κότητα, ώστε �εν όπέθετε πως ό κλήρος, εμπpσς στους αΖώνας 
που περνοον, θά έμενε &.διά.φοpος και πως δ ),αός, θα εξα�ολου
θ6οσε να εξuπ·tιpετ"Ώ ενα α.ναλλοίωτον ψ υ χ t σ μ ό ν (ά.νιμισμ6ν). 

'Όtαν χανεlς κατοpθώσ�, μόνο μ1α φο_?ά., δια μια.ς πpοσεu · 
χr1ς εΖλιχpινοΟς έκδγιλούσης π(στtν χα.τα το δuvατδν ά.πό)υτον 
τοο ε!ναι, σuνδεομένγ;ς με αυθόρψrιτα δά.κρuα ανuψ�σεως; και 
μετα_?σtώ-:Jεως, να τε�'ζ) εΖς πνευμα η κήν εrιι κοινων(αν με τό ά rτει · 
ρο·ν, τότε δεν ε!\ ε δυνατc.ν παpα yα. μεταοά.λλε tαι ενώπιον της 
εμπpαγμά.του α.όtijς π 1 στε.ως, εΖς Λέοντα Είχονομά.χον. 

Γιαψyος Φeάντζας 

. - .. •----

ΜΙΑ ΚΡΥΦΗ ΛΑΤΡΕΙΑ 

(:Συνέχει-χ sκ του προηγουμένου) 

Δ6ςα είς,τtν 'Όσιριν τον κραταιcν πp(γχrιπα τ·ης γης, δόξα 
είς τeιν Δεσπότψ τής ζωης, δόξα εΖς τ�ν δ(χαιον, δ6ξα είς έκείνον 
δστις !δrιμιούpγrισεν τους μεγάλους, νι;μου;, οί'τ-ιvες δονοΟν και 
έναρμονίζουν τό σuνολο.:-ι της · δπερλάμπpc.,υ Υ'fιtνης δΊ'jμιουpγ(ας, 
δόξα εΖς τcν μεγά.λον σοφόν, δόξα εΖς τόν .,.ίώνιον χαl εγω δ, δουλός 
του, Έρμr1ς δ Τpισμέγιστος, 6μολογ6) τήν πίστιν μου χαι 'Cον θαυ 

· μασμόν μου, δια το Μέγα. του έργον χαι χλ(νων εΖς τους πόδας
του δπεpτά.του θρόνου του αναχ.pά.ζω Α'. Α'. Οϋμ ! λ'. Α'. Ουμ 1
Α'. Α '. Ούμ I Δ:ιξα είς την 'Α γά.π·ψ, δπεpτάτr1ν ενσά.pκωσιν της
φιλανθpώπου θε�τ·φος, δόξα εΖς τήν παγκ6σμιe,ν φιλ6�τοργον
μητέρα. Δόξα είς την δωpήσασαν την άνωτάτην μελωδ[άν του ό
πεpτά.του καλλους κάl της τελεfας &pμον(ας. Δ�ξα εΖς τήν Άyά
πην ητις δr,μιου;ηεί την συμπάθειαν, την ψιλ(αν χαι τiιν αδελφο-
πο(ησιν των ανθρώπων.

Τα άνθ11 περιπλέκονται είς στέφανον προς >3όξα.ν της. Ψα πτη
να ψάλλουν τόν γ λuκύτεpον δμνον προς δόξαν τη; χαι δ ψiθυρος
�;ων οόpανων ε!ναι μουσ�χή πpο�ευχη πpός δόξαν της.
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Δ1ξα εlς την 'Ίσι?α, φυσtκr1ν μη έpα. τής Δ-rιμιJυ?γ'ας. Δό
ξα εΖς τήν α.νωτάτην θε6τητα και Κυ_:;(α.ν τ:;Ο σύμπαντος και . 
!γώ, Έρμής δ Τpισμέγι<Jτός, ταπεινός θεράπων, δμολο (ώ τ'ί;ν
π(στιν μου και κ�· [νων εlς του; π6δας τοΟ ύπερτά.του Θρόνου της
ανακράζω Α'. Α'. Οδν ! Α'. Α'. Ουν ! Α'. Α'. Ουν 1

ΟΕ δύο fε,:οφάνται, αφου &πη.,,θυναν την 6πεpτάτην και μυ
χίαν τα.ύτήν όμο),ογ(αν π(στεω;, �γέpθησαν ώς εlς άν�.:,ωπο; κα.l 
πpοσεκύνηι:Jαν. 

Κατόπιν, δ lιι δε;ιωι ί-1τχμενο;, έ;<.ω:Sώνrρι διχ μικ,,οσ χρυ
σοσ κώδων:ις και οί τέ-,:1α_?ε; β·ηιθοl ενεφσ.ν[,:,θησαν, φέpονtε; 
χα.λάθους. ΕΖς τον πρώτον όπi1pχε μία λε·η:iJ περιστερά.� έχουσα 
καl στίγματα. μα.Οpα, είς τc.ν δεύτερον ε•,ι δέμα ανθέων, είς τόν τρί
τον μικ?οL ά,:>τοι καί είς τόν τέτα,,tον διχφηοι δπώ?αι κα.l zΖδι
χως μπ-zναναt, πiπυ,)ΟL και απεξηραμ{ν:;.ι φ:ι(νικες. ()ί βοηθοl έ
·,ιαπέ�ίε:1αν τήν πpοσφηάν _είς_ του; π?δα; των δύο α.γαλμά.των και
άπεχ.ωpη-Jαν εί; το βiθJ: του να.Jσ, 'Ό πpώτο; [ε?Jψχτης :ΧΠJ·
τειν6μενος eίς τον δεύτερον τφ λέγει:

- Άδελφε tν Π'Jεύμαη, � ω_Jσ. τ·�ς Ου1(�; ήλΘε, ά; pαντισω
μεν δ�α τοϋ αϊματο� τούtο J, τοΟ πλήρους καθα,1τηpιου δ�νι:iμε·ως, 
το �:iθ\JOV του tJ_JόV?U του erπsρτitO'J .,, Αpχοντος. 

- 11ε,,ί τ(νος αϊματο; δμιλε_ί; α�ελφέ, Έ?μ·ή Τpι'1μέγιστε;
- Πεpl του αϊματο. τής πεpι-1τε?ας.
-- Άλλα ή μακpοθυμ(α του 'Uσ(pιδος α�οκpούει το αίμα τής

eκδικήσεω,· και ή &.γά.πη της "Ι�ι�ο; απο.-1τρέcρεται την θυσίαν. 
Και οί ού:ι fε.,ο�χνται !μπ;νευ:1μiν::ιι όrc? της αοτης αντιλή

ψεως, ελα6ον την δέσμην τών ανθέων και λέγοντες μυστικαζ πpο
σευχά.ς, έκαμαν δύο σtεφχνο·Jς χα� χατέθειJεν ειtα-J' :ος τον lθιχ.6ν 
του εlς τας χεϊpα.ς της θε6tητJς την δπ'Jiαν δπφέ ι;ει. Κατόπιν 
κ6πtοντες τους ά?του; τους δι.ένειμον εlς τους βJηθού;, πpοφέpον -
τες μυστικου; λόγου; _και τέλος λαμ61ν�ν rες ,:ου; χαpπους του; 
εκαιον tπl τών 6ωμ�ν των δύο θεqτήτων. 

'Ύσtεpον, ό πρώτος fεpοφά.ντης, λαμοiνων τήν πεptστεp:i.ν, 
συνεκενtpώθη εlς μαχ.pαν διανοητt κ:rιν συγκέντ-pω'1ιν και ενεφύ,,η
σεν tπι ταύτης και εlπεν : 

- Πανεuτυχες δημιούργημα, αί πτέ�υγές σουσυμβολιζοι,ν τ·ψ
&γνότΎ1τα τής ψυχrις σου, ή 'Ίσις σου έδωκε την δύναμ.ιν να όψώ
νεσαι. πpός τόν tlρiινον τr,ς, πέτα!;ε προς τας ά.γνώ:ηους έκτά.σει , 
πpός τόν °Υπέρτατον 'ΆρχGντα και είπε εlς αυτόν δτt δ λαδς εlς 
τον όποίον tξέλέ;ε τόν θρ6νόν του, ε!ν:χι άξιος, αύτοu πλήρης 
σε6ασμοσ, λατpειας και πιστεως. 

Κατόπιν παραδιδων την πεpιστεpαν είς τον ετερον ίεροφάντψ 
δσ .tς iπίσης ε•Jρ(σχετο εlς διανQrιπκήν συγκέντ;ι:ιω-,ιν και δποκλι
ν6μενος, &πρόφερε τον απόρρητον λόγον. 
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υ ετερο;, λαμ6±νων το πτηνόν; ένεφύ'j�σε και ε!π�ν. 
- Πτε.:ωτη ϋπαρξις σuμ6ολίζοuσα την άγνότητα της ψuχ7ι�,

πέταξε εΖς την δημιοu.)γΎjμένψ φύσιν. Θi εϋ,ηις °έχε! τiιν μητέpα 
τών άνθρώπων. Εtπε εΖς αυτην δτι ό λαδς της δεν την iyrιατέ 
λειψε ποσG)ς, δτι ή &.γά.πη δια της δπο(ας τον έπότ·φε, ζ'Ώ εις αυ
τόν, δι' δλα τα πp&γματα &cινα ε�ημιού.?γησεν δι' αιηην και δι' 
εκαι:1τον των ανθρώπων, έπι τ Ϊ)V δπι;;(ων έξέtεινε :cην προ'jtασ(αν 
της και δτι δμολογει προς την ίε?αν θεότη--:ά της τόν 2: εοασμόν, 
την 'Αγάπην και την Π!στιν. 

Μετά του; λό rου; τούτο•Jς δ δεύτερος Ζεpοφ�ντη , �φηκε την 
πεpιστεραν 'να οιαφύy'Ώ εΖς τον σ-,ιοτειν�ν �ι-Μ.:ϊομον, ύ1t-?κλιν6με-
νος δε και �δτος έπρόφερε τον &.πόpρητον λόγον. 

Έν τφ μεταξυ δ καπνος τωy καiντων ·καpπων tσχ:ημάτησε 
_πυκvην-δμ(χλην �τις έκάλυψε δλον τον θό}ον του. ναοϋ. 

�ο ναός γενόμενος iν ptΠ'Ω- όφθαλμου σχ') ειν6�έpος ύπό. την 
γοητε(αν του Λόγου,δύο μεγαλοπρεπη έγρηγορώταάνεφά.νησαν ώς 
εξερχόμενα έκ του καπνου. Οί λίθοι τοϋ ναού εκρόtουν όπό την e,
πή?ρειαν του 1ψώτου και όπό την έπή'?pειαν του δευτέρου, ή·ι.ού
σθ-rι δέ μουσικη πλήρη; γλυκuτάτων :..ιελω�ιων έκ τiις άπηχ·/ι-Jεω; 
τών αστρικών ουσιών. οε βοηθοι πpοσε·χύvησαν. Τα δύο !γpΎιϊΟ· 
pωτα iκυχλοφόρησαν είς τόν ναόν; οονουντα δΑον το κτ(pιfjν. co

_ ναός ταχύτατα καθ(στατο σκοτεινότερος και lκ του �iθ-;υ; του 
καπνου, εt�ον να άναφανωσιν οί δύο fεpοφάνται οrτινες με iπλη
σία�αν και μοQ ώμtλησαν είς τ·ψ μητpικήν μου "γλώσσαν ώς έξ·ης: 

- "Ανθ;,ωπε του χαλοΟ και σε6χσμιε, τpείς καί �μιcrυ γ_ίλι�
οες lτη παρήλθον, άφ' θτου προσφέρομεν την λατpειαν ταύτ-ην εΖ; 
την Σοφ(αν toD Όσfρι�ος και είς την 'Αγάπην τ�.ς μητ,,cς "]σι
δος και δύο χιλιά.δε; αχόμη ετη_ παρηλθον, &φ� δτου οί αληθείς &.- -
,πόγονοι μας προσφέ;;ου'jι την λατpε(αν των ε�ς τ6ν θεtον Βα'Jι 
Ηα τόν Σωτήρ� Χριι:,,;όν. 'fπ�pξες άξιl'Jς • να. γ(ν�ς μipτυς τοϋ 
μυστηplου τούτου τής λατpε(ας μας, εσο διάμεσο� οι' δλους Η
γων εzς:πά.ντας, δτι οί μ;σται της Αιγύπτου, εΖς την λατρείαν των 
Ηάτρευσαν τόν Χριστό.ν. _ _ 

- Χαίρε άνθρωπε του καλοσ και σε6ά.σμιε και �σο ζών μάρ
τυς της αλ rι11ε!ας τi1ν δποιαν χατέχομεν. Χαίρε 1 ••• :

Εtπόντες ταύτα οί fε(οφάνταt έξηφαν(σθησαv εlς -τό σκότοζ, 
εγω-- δέ επανηλθον εtς εμαυτόν και εό,'έfiην καθ·fιμενο; επι του 
λιθου μου. 

- Είδες;
- Ε!�ον, του άπήντφα. Ώ; λ(αν μεμαχρυ1μένον φ-;σ,y1μα ή-

κου:Jα την ψω'Ι�V του ανωtέ,,ω πνεύματος, το δποϊο, ώ?rιγφε τα . 
βήματά μο1

J πρός τα ίερωμένα ταΟτα μέρη και το δποίον μοσ 
ε!πε : 



ΕΩΝ 

- Εί�ες ; ΕΒα του &.rcηντησα.
'Γ( εί�ε, ; με ή-;ώ-;φε.
Είδα τ6 μεγαλετον των πε?ασμiν uν χ-?όνων.

Κιiϊρο-.ί τ� 17 .Σ)6ρ!ου 1915. . 

ΔΩΡΟΣ 

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝ'-'ΜΕΝΑ 
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·rπό -c )'/ τ:-cλον τουτον �ημοσιsύομsν πιiν-c ι, τά. φαινόμεν-χ τά εχοντχ
σχέ.σιν πρός τ:;ιν μετχφυσικ·ίιν sν γέ.νει. Δεχομεθχ ε1χχp!στως �κ.. μέρους τω 
άνχγνωσ-c]ν μας πiσχν σχετικ.ήν ανχκοt'/J)σι-1, σύντομον

,_ 
ύπεύθυνον χα'1

sνυπόγρχφον. 
· ι

'Ορχμ�τισμο� τηλε.πχ6ητι�ο� 

Ή σεβαστη κ. Σ ...•. , μας �ιηγεiται δτι διαμένnυσα εν 
Κεφαλληνι� μετα τuϋ σ,•ζύγ�)υ καί τού αvτιγεννήτου τέκνου της, 
εχρειάσ&1ί να μείvη μόν.1 της επι πέντε περίπου ήμFρας, καθ� ας, 
ό σύζυγός της -θ-ά μετέβαι.νι::ν εις Μεσuλλόγιον, δι' ύπο-θ-έσεις του. 
Την άναχώρησιν του συζ·ύγου της, η,ωλού&,1σε ισχυρJ. καί έπίμο
vος μελαγχολία της κ. � .• _ .•• , την οποίαν αϋτη &πέδωσεν εις 
την μοv�ξιάν της. 

Τ11ν vύκτu. του Σαββάτου πr_Η)ς tην Κυρωκήν, λίαν δυσά
ρεστογ ονειρον την αν,ιuύχησε, την Κυριακην δε το απόγευμα 
διατελούσα πάντuτε ει; την α-uτ:ην κατ<iύτασιν μελα"ιχολίας και 
κα-θ-ημένη εις to δώyια -rης vικ:ας της, είδε πολλας ιlερώδεις σκιάς, 
&ν-θ-ρώπο�,ς κατη.ρείς παρερχομένους ένώπιόν της, ώ; έ i.ν ν:ι. συ
νώδευuν νεκρον και εις απόστuσιν τινα, φέρετρον έντος του όποί-
ου ανεγνώρισε τον πατέρα της. 

tH δπτασtα !ξηφανίσθη, dλλα την &φηκεν έξαιρF.τικώς &νήσυ
χον. Μόλις επέστρsψεν δ σύζ,,γός της, επληροφορi}-θ-η δτι δ. εν 
Μεσολλογίφ επίσης διαμένων πατήρ της, προσβλη{tεις ύπο &πσ· 
πληξίας την νύκτα του Σαββάτου, rlπέ-θ-αη�, κηδευ-θ-εις την Κυρι
ακην το 1πόγευμα, ακριβώ; την σtιγμην κ<�-θ-' ην · η κ. �- ...• 
δραματίσ-θ-η την κηδείαν του. 

Α,α.!σf)ησι; �ι-.,β·�-.,οu 

tH κ. Τ .•. , μας γνωρίζει οtι εξελ-θ-ουσα ·κάπο rε ε'ί; περίπα;. 

τον, ενεπιστεύθη το δίεtες τέκνον της, εις τi1ν πεv-θ-εράν της- και 
αλληv τιvα κ,•ρίαν της οικί�ς της, αίτινcς ησχολουντο την ήμέραν 
εκείνην, εις την πλυσιν των εσωρρούχwν 

Το παιδίογ, διαλα-θ-ον της πρuσοχης των γυναικών, επαιζε μF-
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το εντος μεγάλης τινος χύτρας ϋδωρ, δτε, όλισθηvαν, ε:τcεσε με 
την κεφαλην προς τα κάτω, εντος αϋτης. 

· Όλίγ� δευτερόλεπτα αν παρήρχοντο, το πσιδίον, μη δυνάμε
νον να καλέση εις βοήθειαν, {tα έπνίγετο αναμφιβόλως. 

Την στιγμηv· &κριβώς'εκείνην, ή μη.τηρ του ε:τιανήρχετο. Το 
δωμάτιον της ήτο πλησίον της εξωθύρα;, το δε πλυντ.1�ριον, 
εντελώς εις το βά·θος της οικίας. Έν τούτοις, μόλις εισηλ{}εν εις 
την αιΜ1ν, δι11σθάν{tη, εν &χαρεί, τοv κίνδυνον ον διέτρεχε το 
τέκνον της. Τηςέφάνη δτι φωνή τις εντόνσ; και επιτακτική, την 
έκάλει- εσπευσμένως προς το πνίγόμενον παιδίον και όρμήσασα αλ
λόφρων, διέσχισε ταχέως δλην η'γν αϋλ,ην, κατηυ{}ύν{tη προς την 
μεγάλην. χύτραν και ανέσυρε το τέκνον της, προς� μεγάλην 
μεν χαράν της αλλα καl προς μεγαλειτέρο.ν εκπληξιν των δύο αλ-
λων γυναικών, προ τοϋ άνεξηγήτου φαινομένου. 

Γνώμη 't'OU Ρα.μπελ�ί περί ψuχη; 

<;Ο Ραμπελαί, έξηγών την έρ· ·ασίαν της ψυχης οταν το σώμα 
αδρανεί._ εγραφε τα έξης : 

» Ή ψ,•χή μας, δταν το σώμα κοιμαται, &παλάσσεται ΚGt .επα
ναβλέπει την πατρίδα της, ητις είνε ό οf·ρανός. 

»Άπο εκει λαμβάνει γνώσιν της πρcΙηης 3είας της κα.ταγω�
γης και εν θαυμασμφ προς την απειρον ταύτην σφα'i'ραν εις την 
όπο(αν τίποτε δεν αντιτάσσεται, δεν παρέρχΗαι ουτε έκπίπτει. 
�Η ψυχή μας σημειώνει δχι μόνον δι� έσωτέρας κινήσεώς τα πα
()ελΜντα, αλλα έπίση; και τα μέλλοντα και μr::ταφέρουσα ταυτα 
δια των αlσθήσεων και των λοιπών eργάνων εις .το σ&μα τα 
εκθέτει εις τους φίλους της οίτινες ονομάζουν προφ�την το �
τομον. 

Μολονότι σκοτεινος και ακα{}όριστος ή εργασία ·αϋτη της 
ψυχη;, δμολογουμεν δτι είvε άρκετη ή όμολογία του αϋτη, ίνα μας 
bιaφωτίση περι της πίστεως του Ραμπελαι εις τας άυλους δυνά� 
μεις τας όποίας κατέχει ό αν3ρωπος. 

ΨΥ'ΧΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ 

Ο ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 

cΥπό 'feder έκλι,πόντος Δ�δασκάλοv του. Τάγματος του Μαeτινιι,μοv 

(:Συνέχsια; έκ του προηγουμένου) 

« Τό ζωϊχόν σωμα. δοκιμάζει &λλη_λοδιαδόχούς iπηpε(αξ' iκ 
.του &γώγοσ τοότου, διοχετ-ευόμενον δε εΖc τr,ν δπόσtασιν των 
σωμά. των, τα πpοσβά.λλεt αμέσ·ως. 
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« Έκδηλοσται lδιαιτέpως εΖς Jo ανθρώπινον σώμα, οι' ίδιοτ1,
�ων ανα:._όγων πpος τας τe-υ μαγνή·ου. Διαχp(νονται επ(σης πό
λοι δι:iφορο·ι κ�ι άντ(θετοι, οϊτινες σ:ηχοινωνοΟσί, αλλάσσουσιν, 
χα �αστpέφονταί η ενισχύονται. Το· φαινόμενον ακόμη .τr1ς προς 
αλλiι).οuς κλ(σεως:, πα::-ατηpείται. 

« Ή Ζδι6τr,ς. του ·ζωtκου σ11)μcιτος, η τις. το καθ·ιστά .επι�εχτι
κι:.ν τ·ι,ς επ·rι�είας των ουpαν(ων ΙJ(J)μ±των και τη; άμοι6χίας sνερ · 
γε(ας τω-ν περιστοιχούντων αυτό, ε:ιιδr1λουμένη Εια τής αναλογ(ας 
της προς τe,ν μαγνήτην, μ" έχαμεν να την όνομάσω, ζωϊκον μα-
γνητισμόν. _ · _ . 

« "Η εvέpγεια χαι ή αρετη του ζω"ίχοσ μαγνητισμοσ, οϋτω πως 
χα�ακτηριζ6μεναι, δύνανται τα σιιγκοινωνήσωσι προς άλλα σώ 
ματα, έμψυχα i} άΨυχ.α. 

« Και τα μεν και τα δέ, ε!νε κατ� το μαλλον και ήτον, έπι
δεκτικά.. 

«Ή ενέργεια αϋτη 'και ή &.r,ετή, δόνανται να ενισχuθωσι χαι 
να διαδοθωσι, δια των lδ(ων αυτφν σωμάτων. _ 

« Παρατηρείται, κ:ιτα το πε(ραμα� ή ροη Βλ ης τινδς τi1ς δπο(:. 
ας ή λεπτότης εlσδύει εlς δλα τα σώμα.τα ) χωpις να χάσ'Q,είδtχως, 
την ενέpγειά.ν τγις, . . 

«Ή ένέpγεια της λαμβάνει χώ;:, qν εΖς μεμακpυσμένr1ν άπό 
στασιν, άνευ τής βο1

1
θε(ας διαμέσcυ τιvος σώματος. 

«Αυξάνεται και αντανακλάται διά της δάλου, δπω; το φως. 
«Συγχοινωνε-τ, οιαδLδιται και αυξά.\εται δια τQt) ήχου. 
« ch μαγνrιτικη αΒτη &.rετή, δύναται να συγκεντρωθi), να συλ

λεχ. θ1j χαι νά. μεταφεpθ'Ώ, 
Είπον, δτι τα έμψυχα σώματα δεν ε!νε εξ ίσου iπtδεκτ·ιχά .. 

(Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις,· μολονότι πολυ σπάνιαι, καθ'&ς 
εμψυχα τινα σώματα, εχουν ι:ιότητα τόσον. &.ντιοετον, ώστε και 
μόνή, ή παρeιυσ!α των καταστρέφει δλα τα ά.rcοτελέσμαtα του 
μαγνr1τισμοσ τούτου, εΖς τα άλλα σώματα. 

Ή αντ(θετος αϋτη άρετή, εί�δύει tπισης είς δλα τα σώματα, 
συγκοινωνεί, διαδίδεται, συγκεντροσται, μεταφέρεται, αντανακλά
ται δια της δάλοt.1 και διαδ!δεται δια του ήχοι,, πράγμα το δ
ποίον αποτελεί οχι μόνον στέρησιν, άλλα άκόμη μ(αν θετικήν αν
τ(θετον iρετ·Ι,ν. 

co μαγνήτης, είτε φυσtκδς είτε _τεχνικός, ε!νε καθως και τα 
άλλα σώματα, δτcόκε!μενος εΖς τc.ν ζωϊκόν μαγνητισμον χαθως ε-:

π!σης και εlς τήν· αντ(θετον αpετην, χωρις eν τ�ύtοις, οδτε είς 
τr1ν μ:(ά.ν, ουτε εΖς τήν άλλην περ(πτωσιν, ή ενέργειά του επι του 
σιδήρ_ου χαt της βελόνης να - δφ!σϊ.αται ελξιν τινα, πράγμα το δ
ποίον αποδεικνύει, δτι ή &.pχη τοσ ζωικοσ μαyνητισμοο, διαφέρει 
ουσιωδώς της τοσ -όρυκτc_υ. 

Τό σύστr,μα τοστο, θα δώσ� και νέαν διαφώτισιν eπι της φύ-
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σεως τοο πυ�cς και τc.ϋ φωτός, καθως χαι · είς ·τr1ν θεω1:ίαν της 
ελξεως < κα1 άπώσεω; του Μαγνήτου και τοσ Ή) εχτγ ι11μοο. 

θα χαταστ·fισ'Ώ 1νωστt·ι δτι, δ τεχνη-:ός Μαyνή�tης κ,χl-'Ηλεχ 
τρισμός, εχοuν, αναcρορικως προς τας ασθενε(ας. lδι6τητ�ς χοινας 
προς πολλους άλλο:.>ς ά.γωγου; του; δποfους μα; προσφέρει ή cρύ� 
σι;, χαι δτι �ν ύπ·tιρξαν ώ:ρέλ·[_μα άποτελέ•ψατα &·ιϊ sής χρφι.
μοποιijσεώς των, τα.ϋτα όcμιλονται ε�ς τόν ζωι -κον μαγνητισμ6ν. 

θα &:να.γνωpισθ"Ώ διά των γε·r.ονότων συμψώνως πpος πρcχ:κτι
κQυς χανόνας τους όπ·c.(01.Jς θα καταστ11σω γνωστους δτι ή δύνα-· 
μις ο:δτr1,. δύναται να θεραπεόσ"Ω άμέσως ·τας ά'J'θεvεfας των νεύ-
ρων και iμμέσως τας �λλάς. . 

0Οτι με την β-;ηθιιαν τούτοJ, δ Ζατρcς διαφωτιζεται επι τ-r;ς 
χρήσεως των ψαρμά.χων' δτι τελειοποιεί τήν δρασιν τω, χαι δτι 
ΠFΟχα) ετ χ(.Χι κατεuθύνε_ι τα.ς σωtηρ!ους κρf σεις είς τpόπον· ιl'>σtε · 
να γ!ηJ κύι=ιος. • . 

Γνωστοποιων μ!αν μέ9 ϊδαν, θα &ποδεr ξω δια vέας θεωρ!ας 
των ασθενειών, τ-iιν nιiγχ6σμιον ώcρελ·ιιμότητα τής άpχης τήν δ
ποίαν α,νιι τά.σσω εις ταύτα;. 

Τtι βοηθε!<f τ /1ς γ-.ώσεως ταύτης, δ Ζαtρό; θα ',φίν"Ώ άσφαλως 
τr,ν pιζα.ν, τψ φύσιν -...αι την πρ6οδον τών &σ�ενειών &κόμη χαι 
ιω., iπιπλοκοτέ�ων. θα iμποδ!σ"Ώ τrιν &νάπτυξιν καl θα επιτύχ11 
τi1ν θέpαπε:αν της, χωρις ποτε να εχθέσ1ι1 _τον &σθε�η είς δυ.1άμ
σ�α άποτ_ελέσματα η συνεπε(ας, είς ο(ανδr,ποτε ή:λι κίαν και αν
εδρ(σκεται CιUtO�, χαι οίανδ·i,1Τ'οτε ίδιοσυγχ.pα'Ί:J(αν κ.αί. cρϋλον αν 
άνήκιι• Af γuνατχε;, μάλιστα, χατα την &γχυμοσύνψ :και μετ' 
σ.ότήν, θα απολαύσω'Jt του ί�(ου π)εονεχτήματος. 

Ή θεωpια αδτη, τέλος, Lια επιtρέψ-g εlς -τ;όν ί�τp6ν, νά χριν"Ω 
τον· β�Αμόν της δγειας έκά.στοu ατόμου καl την θεpαπε!αν των α
σθενειών, εϊς ας θα ηΜνατο νά. tκτεθ'Ώ, 

Ή τέχν-� οϋτω του θεpαrtεύειν, θi εcρθ�νε εΖ; τr;ν τε') ευτcχίαν· 
.τελειοπο!·φ(ν της: 

ΓΝΩΜΑΙ ΣοΦΩΝ 

1�t-;σs. 

«'Άνθρωπε, δλη 1ι ζωή σου, ώς-,αμμοΜχος, πάντοτε θα. sπανέρχsται -χα 
θά sπα;ν��ωλ&. • έκαστη των υπάρξειί)V σου δέν χωριζsται της αλλ ης παρά δια 
του μεγάλου δsυτsρολέπτου του άπχραιτ·ήτου Να δλοι οί. δpοι οϊτινsς σέ.εκχ
μαν νά. γsννηθ·(ιξ άνχπαραχθωσι·ι sίς ��ν πχγκόσμιοv κύκλον. 

(Ό Αlώ·,ι�ος Γvρισμ,ός, 25) 

- Τα ζωα εί·ιs συγγsνεις του ανθρώπου καί δ α.νθρωπος συγγsν-ής του
θεοu. · Έδ. Σοvρέ; 

- Πας άνθρωπο; Μν s!νs παρα α'ι'θρωπο.;.
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ΕΙΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΙΝΗΙΙΣ 

Κα:τόπι_ν της υποδοχης ης·ετυχsv ή αποκάλυψις του αστρικου αποτυπώ
μ?;-;:ις «Μία: κρυφή λατρεία» ανχγκχζόμsθχ παρά τάς δυσκολίας του χώρου, 
vά συνsχίσωμsν, sύθύς ιiπό του έ�ομέvου φυλλ;δίου, δεύτερον stς τήv 
σειράν cliche aεtra-1, υπό τόν -τ::τλοv «-Τά sγ,καίvιχ τ·7jς Σφιγγός», Ε!νs θαυ
μασία sξιστόρησι; τω'/ εγκαινίων ,::ιυ συμ6ολικου ιiγιiλματος -τ:l>v Πυριχμί-
8ων, ώς τχυτχ εγένοvτο 3500 ι-τ:η π. Χ. 

-ο-

··� Τό σήμερον θημοσιsυόμεvοv &ρθροv του Καμίλλου Φλαμμαριόv, έλήφθη
από τήv Reνιι�_ SΙ?irite, 42 Rue Saint Jacqnes, Paris.

-ο-·

Εις τό Stead Buι·eau ,τρυ Λονδίνου, δ ιατρός Ellis Τ. Powel, εκα:μs 
λίαν σημαντικηv διάλsξ.ν έπt των σχέσεων ,::)υ πνευμα-cισμου προς 1:ηv Έπι
σ:tήμην, τήv Φιλοσοφία'/ καί ,: l1ν θρησκsίαν. •ο ιατρός ουτος, κατέληξε 
προσθέσχς lδιχιτέρως, δτι ή Άνάστασις ,::)υ Χριστου εγiνετο τελείως σύμ
φωνος προς τούς γνωστούς νόμους του πνsυματισμου. 

-ο-

Εις τάς 3 Άπ;ιιλ[ου έωρτ.iσθη μsγα:λοπρsπως _ε·Ι Άγγλίq, και Γάλλίq, fι 

επέτειος του θ.χνάτου του 8ιχσήμου πνsυματιστου 'Αλλά•/Καρδέκ. Λίαν sν
θιχφέροvτα: πpάγματχ ελέχθησαν sίς τούς Χόγους των pΎ1,:5ρων της ήμέρας, 
1tά.ντsς 8έ ετόνισχν τi1v ιiνάΤ,-τ:υξιν' f)ν έσημsίωσsν δ ριφθείς σπόρος παρα του 
μεγάλου νsκpου sίς τούς ·κόλπους της κοινωνιας, εχθρικως μέχρι τc >ca δια
κειμένης πρός πfί..σχv πνsυματιστικi1ν ίθέαν κ.α:ί πλήρους σκεr,τικισμου. · 

-0-

ΈcριστωμsΥ τi1ν προσοχήν τω'/ ανχγνωστων μας έπt του συμπεράσματος 
της- μελέτης επί του Μαγνη,;ισμου. 

Ό μαγνητισμός θυστυχως, ως θsραπsυτικόν μέσον, ευρίσκεται εισέτι εις 
τά σπάργαν.χ. Οί μόνοι &ρμόθιοι, οι"ιατροί, οϊτινsς θά ήθύναντο Υά έγκύψω
σιΥ έπί του ζητήματος τ:ιύτου, ηδιχcρόρησχν μέχρι σήμερον. Σπορα8i.καϊ εξ
αφέσsίς ιο:,;,,ων·1jσχολ·ήθησα:ν, καί γvωρίζομsν οτι sπέτυχον κα,:χ το· μαλλοv 
καί ητον sιjχάριστ.χ άποτsλέσματα:. Καί .δμω;, δποία ιiνχκούcρισtς 8ια τrιv 
κοι·ΙωνίαΥ yά, κατορθώσ11 δ ιατρός �ά γιν Ώ κύριος των ασθsvsιων καί οχι 
&πλως να. παρα.�ολουθ� τχύτα:ς θsραπsύων ;;/ προλαμ6άνων. Πλήν τούτου, 
δ l\iέσμsρ απsφά'iθη κα.ί δ Teιler ύϊοθsτsζ. δτι θια. του μαγνητισμου δ ιατρός 
Μνzτα:ι να. θsραπsύσ'Ώ αμέσως τα.ς ιiσθsνs(α:ς των νεύρων. Όποιον λοιπόν 
sύsρyέτημα θιi ·ητο ·ή θεραπεία, δια. της μεθόοχυ 'C :ιύτης, της νευρα:σθsvs!ας 
τούλάχισ,:ον υcρ' ης κα-.ατρύχsτχι Ύj σύγχρονός γενεά. 

-Ο -: 

Εις τi1ν πόλιν Cherterfield της Άμs·ρικης ή κ. Jesίe Folsonι-Stewarf, 
!κα:μs πειράμcχ-cχ γρα:cρης δια. των -πνευμάτων ενώπιον 1500 προσώπων. Κ-ι;ι
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τώρθα•σε· να. λά611 420 έπικοινω'/:χς ύπογεγρα:μμένχς •. Έκ τούτων _όκτύ) μόνο'/ 
ά.πέτυχον. Ar λοιπχί πiσχι ά.νεγΥ'J)pισθ-ησχν κχί έ6ε6χιιi)θησχν πχρά τi)Υ συγ
ΎSΥωv τω'Ι νεκpωΥ ώς πpοεpχόμεν .,ι έκ της χειpό:;_,: )i) θχν5ντο; συγγεναυς τ »ν. 

Ό Γχλλικός τύπος ώμ/λησεν 1σχ.·τJ>; ά.ρκε,:'� πεp! το') πχλχιc;,:JiJ (boxeιιr) 
Κουλό'/. Ό π-χλ,:χ;ιστ-r,ς ουτο; ε!νe �σ ή κ ω,: ο ς. Δiν θ1νχτχι:δηλχδή� κχ
νείς έκ των. ανιt χ.γω'Ιιστ;;,ν του νά τόν ά.νεγεψΙ,J. Τό cρχινόμενον έξηγήθη οτι 
δ Κου�όν δι,:χ;θέ,:Jι sξχφετικόν δυνχμισμόν. Τό βέ6χιον εί'/ε δτι, rJ Μνχμι; / 
ήτις κα:τοpθώνsι νά ανεγείρΥ,J ά.ντικείμενχ (κα:ί περί τούτου υπάρχου'/ .πλει
σται αποδείξει; καί πειράμc.:1:χ) οιευθυνομένη έκ τω'/ κC:,:J> πρός τά ανω, Μ
'/α:ται κχι νά πpοσκολλ� gτερα τοιχυτα, διευθυ'iομένη έκ των α.νω πpός τά 
κc.:1:ω. 

-ο-

·ο θιασος του Παπαϊωάννου με,:i τ-r1ν όπερέτταν «θέλω 'Ιά ιaω τόγ Πά.
�α,. ανχγγ,έλλει νέαν οι' έcρέτος, υπό ,:όν τίτλο'/ «Άγαπατε ά.λλήλους». Έν
καινιάζετχι οϋτω νέος �?όπος έξευρέσεως τ[τλων, οι& του Ευα:γγελίου. Τό 
ιερόν δμως τουτο pγ1τόν, τό δποίον επpεπε να μη προcρέpε,: χι εικ fι καί ώς 
!τυχε, πpοοpίζετ χι νχ σχετισθ fι μs τά. έπεισύοια μιας όπεpέτ,: χς. Έκcρpάζο
μεν ,:iJY λύπην μας ειλιχpι'iως κ-χί αναμένομε'/ από τ.όν κ. Διευθυντiι'Ι 1:Υjς
,:ης Άστμνομία:; ένέpγειχv ανά.λογον πρός την καθυ6ρίζομέVηΥ Χpισ,:ικήν
ρησι�.

. ... 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΔ 

.Σ. Ά γ α  θ. Βόλον. Ά.νχμένομεν ένεpγείας σχς. Φύλλα έστε!λαμεν.-Ν. 
Κ α p α γ. Βόλον • .Σας sγρtiψαμεν κρί sστsίλαμεν φυλλtiοια:. Δέν απφιpάλλο
με'i οτι θά εχωμεν πολύ ευχtipιστα νέα .σας. - Α. Π ε p ο. Άλεξάνορεια:ν. 
Πολύ ά.ργti • .:._Γ. Φ ι λ ο π, Έντχυθ.χ. Εuχαpιστουμεν πολύ οιά τά συγχχρη
τήpιά σχς. Πχpχκχλουμεν γνωρίσα:τέ μχς οιεύθυνσίν σας, νά. σας &παντήσω
μεν σχετικως μs αποσταλέντα. - Δ • .'Α μ ε ρ. Έντ:ιυθα. 'Όχι, ούστυχως. -
Ε. Δ. Κάϊpον. Πολύ καλά, περιμsνομεν.-1. Π α  π α 6, "Αρτχν. Ευχαριστου
μsν διά ·τά. κχλά. λόγιχ σχς. Ό «'Έων» απευθύνετχι ιδιαιτέρως πpός τ-r1ν τά
ξιν σχς, .. fιτι; πρέπεί ν:J. οράσr,J δπως γράφετε. 'Ενεργήσατε και αποστείλατε, 
θά. σας γνωρίσωμεν os ποία θά. οημοσιεύθωσι. - Ή λ. Ήλ ι ο  π. Άσλάν:ι..γα. 
Τά. συγχαρητήριά σας δεχόμ�θα ά.σμένως καί έυχαριστουμεν. Κολακευόμεθα 
πιστοποιουvτες δτι ή προσπάθειά μας ευρίσκει τόσον ευγενη ηχώ. Σχς γράφο
με'i καί ταχυδρομικώς. 

Ό Διευθυν,:1), μας εuχαρισ-csί ίδίαι�έρως πtiνται; τούς συγχαρέντ:χς αυτόν 
δια. τ-i1Υ -sκδοσιν του «'Έωνοι;». 
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