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ιr 'Ες 'Α'Ι"ατο1ωr τd φως, τdτε ,ή,lιακJr κα2 τd διαrc,rιτικό'Ι",ι 

( Napa6aς) 

Πλεϊσται οσαι μαρτuρίαι καl yvω�ιατεuσειc �ιαψόρωv σοψωv 
,περιηyηθέντων τάc Ίvδίαc, σανσκριτικαί ,τινεc βίι:$λοι περιελ
Θουσαι είc τήv κατοχήν Ευρωπαίων σόψωv, ;τλέϊσθ' οσα ί
στορικά μαρτuρια καl μν�μεϊα των Ίνδιων άποδεικvύουσιν 
έμψανέστατα οτι η σοψία καl αί έπιστηf:ισι εΤχον προαχθη είc 
υπέρτατον· βαθμόν καί πρό τtολλωv μυριάδων έτων παρά τοϊc: 
άρχαίοιc Ί vδοϊc. . . 

Πρόc: έπι6ε6αίωσιν τηc άποψάνσεωc; τάuτηc παραθέσωf:ιεν 
όλίyαc τινάc μόνον έκ των πλείστων άποδείΕεωv. . . 

Ό ovxJ εvvouc . πpoc: τούc Ί v,δovc κληρικόc ά66αc Γκε.:. 

ρεν γράψει τά έΕηc έν τQ σuyγρά�ψατϊ τού << Ί vδικ� άστρο
νομία κατά τά �ρχαϊα βι6λία . και τούc Βpάχf:ισ6> << Οι Ί v
δot έψήpf:ιο(όv τήν άλyέ6ραν πρόc: τήν yεωι:ιϊτρίαv·, σuvεζ�- · · 
ϊουv περί τηc περί τόv άΕονα κινήσεω� τηc: yηc /ν τQ διά
στήματι ... διελέyοντο περί . τηc αίτlαc τηc πτώσεωc ·των· 
βαρέων σωf:ιάτωv, σuyκρίνοviεc τ�� γην ηρόc f:Ιαγνήτηv· 

� Τ ώσαυτωc περί των ήριτόvων καl των OUVYjf:ΙΙτovwv, . λύοvτεc: 
- ' ευχερέστατα καl ώσεί c

i

πλοvστατον πρό6λημ_α τό τηc ύποτει-
νοuσηc», κλπ. . . . .

"Ετεροc: έπί�ηc κληρικόc ό ί3pαπόστολοc Δοu6όα . έγραψε 
·περί τών βραχμωv ·τά έΕη5 : « Ήσκοvν τ�v δικαιοσuνην, τήv
1ιλαvθρωπίαv, τήv είλικρίνειαv, τόv ελεο;,, τήv _πρόc: τόv
πλησίον άyάπην, ολαc: τάc άρετας τέλοc. παvτωv, διδάσκον
τεc: αvτάc: διά τε τόσ λόγου καl τοv παραδείyρατοc:. Οί. Ίν-
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δοί λοιπόν fδίqdσκοv τάc: αύτάc: με ήμαc: ήθικάc: άρχάc:» 
'Εταιρία τ\c: fΠιστημοvική έv flαρισίοιc: « Άτμική>) (=ψυ

χική) καλουμέyη, ύπό τήv προεδρείαv τοϋ πέρυσι θανόντος -' 
διοσή�ιου άστροvόμου Τ ρεμεσκίvη, σπουδά(ει προ δωδεκαε
τία, σανσκριτικά τιvα βι6λία, περιtλθόvτα είc: την κατ�χήν 
τηc:. 

ΊΈv έvί λοιπόν τovτwv, τQ «Σwμοδαί6y>), τQ yεyραμμέ
v� πρ,ό τριάκοντα χιλιάδων έτωv παρά τοϋ Γ οτόμου, άvα;' 
yράψοvται _ άποδείΕειc: άκρι6εϊc: kqι άvαμψισ6ήτητοι περί της 
περιοδικό_rητοc' τώv κ"ατακλυσμωv είc: o\Jc: ύπ.όκειται ή γη προ., 
άμvημοvε'vτwv αίώvwΎ. Οι· κατακλυσμόί οuτοι όυvδυά(οvτα) 

, , ι �- , _ -,. , . - \ προc: ψαιvομεvα χαρακτηριστικα, ψι,Jσικηc:, αστ�οvο�ιικηc: και 

μετtwρολοyιkηc: τάΕεwc:, περί ων ό_Γ ότομοc: δίδει έΕηyνjσεις 
έπακρι6εϊc:. (ι) . ,, · ,' 

Έv έτέρy ποvήμfτι, γραψέvτι προ εΕ μυριάδων έτωv πα-. 
ρά τοϋ άστροv1όμου Σουρυ �Σhιδδdvτου ,' - υπάρχει σημείωσις 
των ούραvίwy · παρατηρήσε�;v του, · ώc: i<αί τηc; θέσεwc: των 
άπΑαvωv άότέρώv,·· .κ.αθ' ηv έποχήv συvέyραψεv ouτoc:. 'Εκ 
τηc:_ τότε λο,;_ποv θέσεw-c: τQv άστέρωV · παρα6αλλόμέvήc: προς 
τήv Ύvv-θ�οι'ν αύτωv, όποδ_εικvvεται οτί η βί6λοc, έyράψη ' 
rψό ε.Ε περίπου }tυpiάδwv έτων.' 

- 'Εν αύτQ δε τQ συΎyράμματί'' το·u yρ_άψει πρόc: τοίc: qλ
λόιc: ό- Σουρυο/Σιδδάvτοc:· περί των• 'Ιεgωv Βί?λwv (Βέδ·θαc:) 
οτι εΤvε βί6λοι _λίαν σε6α�τοί καί έn\. άρχα�ότnτ�. 

Ό σοψόc: -άv�τολιστηc; Χάλλεδ, ό μεταc\)ραστήc: των βί-
6λwv «;Σάστραc:>), . τtαρc·�ηρεϊ οτι. ούδεv έθνοc κατέχει χροvι-
κά τόσy-άδιαψιλοvίκήτ.οv αύθε�τίαc:, οσοv τά παρά.των άρ-, 

• • Ι 

. 

(1) Τα, έξηγήσεις καl τιν κάτα ':'ΟUζ 'Ινδcuς λόγον τηζπερι-•
οδικότητος των κ-ατα.κΑuσμων άνεγράψαv,εν έν τοίς «Σu'λλόγοις:t . -

Βcuκ.οuρει;τίοu ύπο τόν �ίτλpν α: 'Ο"λίγα. τιyα περl της σοψίας των

, , 'Ι t--;._ ' αpχα.ιων νοων.ι 



(:' 

.. ..  �.t.,;, \ .. \.' 
ιι: 

Ι 
--. ', 

9 

ι.. · , χαLwν βραχμων �ιεταοοθέvτα. Πρόc ύπο:�τ �?ιΕιν τ ηc yνwμα-
ι I ι , ι β g, ι ι , ' 

,, 
τεuσεωc του αναψεpει ιοΛιον τι γεypαιι�ι:νον προ 4000 1 ε-
των, έν y άvαyράψ.εται ή ίστορία ,τοv άvθpwπίyov yέvouc.,, 
άvερχομέvη είc. πολλά έκατnμμύ�ιιι έτϊjv, ·. 

Ή βραχμανικ� χρονολογία fχει και τό έcηc. ίοιάC::οv Παν 
"' / • Ι 

περιστατικόν του βαςιλέwc:, πασα άvάρpησιc. του Βράηιατμα
1 

:! , πασα Ίορuσιc. vαou, παν σπουοαϊοv σuμδεδ�κόc. άvεyράψ οvτο 
ϊ.. ·έvτόc. είοικηc. βί6λοu. Χάριν οε τηc. χ

1
οονολοyία< σuvετάτ

.,.._ · τετο C::wοιακόc., τιc., δεικvύwv έπακριδωc: τ�ν θέσιν του ούρα:

'' 
νοu κατά τήv ή�ιέραν του σu�ι9-:χντοc, οvτι.νο.t τ �v άvάμvη� 

� 1, σιν �θελον ,vά διαιwνίσwq_ι, σημειοuντεc. τ::\ τε λεπτόν .και τ�ν 
., ...

rι,. 

f. \
•' 

r 

ι, 
� 

μοϊραν του C::wοιακοu ση�ιείοv έv · y ευρίσκετο 8 · ίσ��ιεριvόc. 
τηc άvoίc�wc., του ψθι vοπώρου, ε'ίτε πάσψ:: αλλη<2 έποχηc., 

. • 1 .,, • 

\κατά τήν σ,τιyμήν τηc. παρα,τηρήσεwc.:, ·. . .c .· 

Γνωστόν δ' δτι ή �ιεταχώρησιc. των ίσ��ιεριvων είvε, ου-: 
τwc. ειπείν, πλάΕ τιc. απειpοc. ωρολογίου; έψ ). �c. ούvαταί τιc. 
νά καται,ιετρήσ� τούc άίωναc:, oπwc. τάc. ωραc. έπί τινοc. χρο� 

; 
: , νομέτροu., 

γ 

υυσοv ,άψορ� τούc vαoyc. και τά · μv ��ιεϊα δεν περιwρ!C::οv
τΌ εic. τό άναγράψειν έν τ-� είρη'μ,ένΩ βίδλy τ�ν :rε χροvολο�. 

-
1 λίαν τ,ηc. οίκοδομηc και τbν ·c::wοιακόv, άλλ' ϊχάραττοv προσ-, 

έτι και αυτόν τbv ί,WΟιακόv έπl τηc όροψηc.' του περιστvλίοv 
τηc. παyόοαc. η έπί tιvoc. των προσόψεων τΌσ κτιρίου 

'Εκ τούτου έfάyεται οτι � βραηιανική χρονολογία καθό 
έπι τοιούτων βάσεων . βασιC::οι,ιέν�, τυγχάνει� μαθ�ματικηc., 
ouτwc. είπεϊν, ά�pιρείαc και δτι σ�νεπωc ούοε�ιία αλλη χpο

-;

νολοyία ::rov_ κόσμου δύvατdι νά fχΩ παpομοίcχν_L dCίwσιν. Ι 
Έκτόc των χεψοyράψ(,JV, έv OIQ, όί Βράχμαι έοί�ασκον 

τούc. άλyε6ρικούc. τύποuc-. και τό ι,ιvστικόν των άστροvομικων 

ύπολοyισuων, ύπnοχον καl-fτεοα, έν oTc. έσuιιδολίC::ετο, n ά-
ι ΊΙ Ι . ι · Ί . 

οτρον<?�ιικίι περίπτwσιc, ή έπι6ε6αιοuσα τ�ν/χροvολοyίαν συι,ι-: 

6άντοc. τινόc. 'Εκ ;rούτοu αί άyuπέρδλψοι οuσκολίαι τηc. 

' \ 
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έρ.μηvείαc δια τόv μή κεκτημέvοv τήv κλείδα αύτωv των ,, 
σπquδωv: 

Πρόc κ�τάληψιν τηc ,ίδfαc μαc, λάGwμεν έκ των α:Άδα-
δανd Σάσ,ρας )> ( 'Ιστορικών διηyη�ιάτwv) εν yεyovόc, βε-
6αιούμεvοv παρά τιvοc . άστροvο�ιίκηc tταρατηρήσεwc, κεχα-

, ραyμένηc: έπι,τοϋ έπιστημοvικοϋ χειροyρ_άψtu και σuμGολιί:ό
μεvοv έv έτέρy χέιροyράψy, ό:vαyράψοντι έπίσηc τό yεyο\ιόc. 1 

.. « υΟτε ό, αyιόc:ερημίτηc Ύ ατι-Ριχι ώρίσθη ώc ό ίκαvώτεροc 
V' άvτιπροσwπεύσ'(/ τον Βράηια, ό Σοuρύαc (υΗλιοc) �πτετσ 

_ . τοϋ Μεκα (Κριοϋ)
1

δισ των εvερy�τικωv άκτίvwv τοu,ή δ 'ορuί:α 
καιτα σπαρτά, κιτριviσαντα ηδη, ά�έμεVοv τό δρ�παvοV.)) 

Πριν η δώσwμεv τήv έ.Εήyησιν αvτηc τηc ψράσεwc, τηc 
. δεικvuούσηc � �v χροvολ�yίαv τηc έκλοyηc τοϋ σοιpοϋ •γ ατl
Ριχι είc τό ϋπατ��- σ&ίωμα 'rοσ �ραχμάτμα (τοϋ θρησ�εuτι-✓ 

κοσ άρχη yοϋ _των Βραηιωv) ,i ϊδw με V πωc έκψράί:ε τα ι περ ι αύ-
τη c και ή «Βεδάyyσ-Σάστ-ρα)) ή η �uλλοyη τηc ίστορικηc 
χpόvσλοyίάc, .ύπό τηc Άστροvομίαc όριίομέvηϊ .

uo•· 'Β. '· "{ 'Ι)•' ,,· ' - ' , . « τε ο ·. ραχμσηια ., στι- ιχι · εyεvετο κατοχοc τηc ε-
λεψαντίvοu σψαίραc, · ληί: πσρι�τί)σηc τόv κόσμον, καl .. τοσ
·χρvσοv τρίποδοc, ό Σοuρύα� έχώριίεν έΕ 'ίσου τάc ήμέραc: καl
τάc vύκταc, τό :δε ση�ιεΤόv τοϋ ψθι�οπwρ!vο� ίσημεριvοϋ ε�υ- '
ρίσκετο είC τήv irρώτ �v μοϊρσv τοv Κριοϋ\ >:i

/ 

_· ίΑπλοϋc άστροΎομικό_c vπολογισμ?c δίδει ημϊv :rήv χροvο
λοyίαv τ�c: άvqρρήσεώc: :rοϋ 'Υ ατl-Ριχί είς . τό άΕίwμα τοϋ

Ή Ι
' ' 

Βραχμάηια; 
,Γνωστόν οτι ή έτήσιΌc προπορεία τηc )ση�ιερίαc η ή έτή

�ιοc έ�ιGράδuvσιc τηc yηc έπί τηc τροχιαc εΤvε 5 ό' και ι )3 
"_ r 

' 
, . f· , - J - Ι tl . ) � I · \ ·. ' - ' 

. περιποu· εκ τοuτοu εt.αy,εται οτι ειc οιαστνι�ια 71 ετωv και 
· 9 ψηvών προκ�πτει οιαψορά μιαc μ;ίραc, έv διαστήματι δε

.2 ι 53 ,περίπου έτωv προκύπτει διαψορά έvόc . σημείοu ί:wδ1α
. _κοϋ ήτοι. ένόc,άσ_τερισμοϋ. 'Ανερχόμενοι σuvεπωc έκ μ�τdτο

πισμέvοu άστεpιcψοv. εlc, ετερο�, σuvάyομεν οτι ό iσn-
, 
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μερινος τiίc άνοίξεως ευρίσκετο εiς τή.ν .πρώτnν μοϊραν 
τοίι Κp�οίι κα.τα το τριακρσιοστον όγδοn κοστον ογ8οον 
ετος Π· Χ. 

ΈΕακολοuθοϋvτεc ο' όο�γούμεvοι παρά τηc μετατοπίσεwc 
των άστερι6ι-ιωv, σuvάγοι-ιεv οτl ό φθινοπω ρινος iσnμερι
νος εύρ'ίσκετο εiς τη.ν πρώτnν μοϊραν τοu Κριοίι προ 
13,000 €των π χ. 1 

Δuvάι-ιεθα λοιποv vά όρίσwι-ιεv μαθηι-ιατικι_:jc οτι ό Ύ ατί
Ριχί έΕελέyη Βραχμάηια πρό ι 3,οοο έτωv πρίv Χριστοϋ, κα
θότι κατα τήv ήι,ιέραv τηc έκλοyηc. του ό ζwοιακόc, ό χαρα-

, χθείc oπwc όρίσ� τήv τότε, οvρανιον θέσιv,δεικvυει οτι ό ψθι-, 
vοπwριvόc ίσηι-ιεριvο� εύ,ρίσκετο είc τήν ι ην. ι-ιοϊραν · .τοϋ 
Κριοϋ, θέσιν, ήν ό κόcψοc οεv θά έπαvίο� ή ι-ιετά · 11,000 
,περίπου ετη τοvvτεϋθεv. 

Ίοwι-ιεv ήδη τήν έΕήγησιν .· τηc · ψράσεwc. τ_ηc « Άδαοαvά
Σάστραα . « "Οτε ό αyloc ερηι-ιιτ1ηc Ύ.ατί-Ριχί ώρίσθη ί1c 
ό, ί1καvότεοοc V' άvτιπροσwπευσfl τόv Βράχ' uά, ό ΣοvρυαC 

ι Ι ΊΙ , \ Ι . . 

ηπτετο τοϋ Μεκα οιά των εvερyετικων σκτίvwv του, ή ο' ο-
ρuζα και τά σπαρτά, κιτριvίσαvτα 11οη, αvέμενi)\/ τό ορέπ�:.. 

VOV.)) Ό ηλιοc λοιποv έσηι-ιείοu τήv 9θινοπwριv�v ίση�ιερίαv, 
ά9οϋ ή ορuζα και τά γεννήματα άvέμεvο.v ·τόv θερισμόv' ευ
ρίσκετο. δε �ic τήv Αηv ι-ιοϊραv ��ϋ Κριοϋ, ά9�σ ό Σοvρύα�
(ηλιοc) ηπτετο τοϋ Μεκα (τοv Κριόϋ) οiσ των άκτίvwν του. 

Αί άρχαϊαι λοιπόν Ί vοίαι οιε9ι:ηι(ον τcv τότε yvwστov 
κόσμον. Είc τά έvερyετικά νάματα τηc: μεγαλο9vίαc :rwv 
προσέτρεχοv v' άvτλήσwσιν οί ποθοΟvτεc τήv άλήθε1αv. Διά' 
τηc είc τά Μυστήρια ι-ιvήσεwc, οι έΕερχόι-ιεvοι ι<αθαρισμέvοι 
τον τε voόv και τήν καροίαν σuναπεκόμ ι(οv 'ίνα σπείρwσιv 
είc τα πέρατα τηc οίκοvμέvηc τά πολύτψα σπέρματα τηc 
Θείαc Μογάοοc, έy τQ ίερQ·αvτων Τρψοvρτ�; τάc σναί-ιορ-
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ψwτικάc άρχά, τοσ 4ικαίοv, τάc: ψιλοσοψικά,, εrτιστημονι
κάc:, ψιλολοyικάc:, καλλιτεχνικάc: 

1 γνώσει�::', , τάc καταστσσειc:
τό κλέοc: τηc: Έλλάδοc: καl τnc: Ρώμηc:, τάc: μεγάλα,_ αύτάc:.. . " \ , άρχάc: τηc: άνθρwπότητοc:,· μετά των όποίwν ζ� έτι ή Δuσιc: 
�ιαc:, έtακολοvθμ λέγων σvyγραψεΪJc: ηc:: Γάλλο,; καl αc: ο
�ιώc ψtϋ ! σuχνάκιc: ιyκι;χταλείπει ,. άντl τοΟ ψvχροv θετικι -
σ�ιοσ, τοϋ έχθροσ των ύψηλωJ πτήσεων τοϋ π\v.�vματοc:. -

Άλλ' οί ίερεϊc: τοσ )3ράχμα άπέκρvπτον τόϋ , πλήθοvc:1 

τού, έπιστημονικούc: kαl θρησκεvτικούc: τovτovc:: θησαvρούc:, 
έyκλείοvτεc: C(1Jτoύc: έvτόc: άδv;rwv τινωv τηc: Άσίαc:, κεψέ-

\ 

νwν έκrrόc: τηc: περιόδικηc:- κατdκλuσμιαίαc: καταστροψηc:, έvθq: 1 
' 

δεν εύρίσκοvτα� τά τι:rdνώδη οστρακα, ,τά σημεία τ1' προη- , • 
, yοv�ιένηc: κατα6vθίσεωc:. . . . .· · . 

' «Μέμνησο, v_ίέ μοv έλεyοv πρόc: τόvγεόψvτον,--�οτι' ύπ- 1 
,' 

άρχει εΤc: μόνοι:: Θεόc_, · vπέρτατοc: �·vριοι::, άρχή παντοι:: · �ράy
ματοc:, και. δtι παc: βράηιαc: - οψείλει vά τόν λατρεvη έv. μu
στικότφι. 1 Γίvwσκε 1:fρ,όc δt οτι �οστο· 'είνε �ιvστήριογ οtτψ 
όψείλειc νά �ιήγ &ποκ';λ�ψ�c:. ϊί,-τόν εvηθ� οχλον. "Αν η
θέλεc: τό πράΕtι, -�ιεyάλα_δεινοπαθή�ιατα θά σοι έπέλθωσί >> 

, • . 1 · .·, . 
· ·, 

',. Κατά �ιί�ιησιv ,των Ίνδ,i)v και οί,Αίyvπτιο( ?OJo1. έδίδα-
• ' , ' \ . 1 . - ' ' , � ,- . . - . ' - ( \ ' σκον ειc τovc: �ιvσταc: πασ_α� σ,οψια ι εν _τy κρuπτy, Vϊίο ταc:; 

. Πvραμϊδα�_ε_rτε έvτόc; ,των vαωγ τηc: Μέ�ι4-;οοc:, ή τrιc. Ή
λιουπόλεω,; άπ�κρvπτόyτει::' αvτήν τοσ 'πΧηθοv� καl πεpίκ�
λvπτοvτεc: διά �ιvθw,v, έμδληματωv, προληπτικών ίδεωv, κλπ. 

Τ ό αύτό έπρα�ε �l ό • Μ�uσηc, ό-μvηθ�ι1 είc: τήv σ�ψίαv 
τώv ΑίyΙJπτί�ν και γ�ομc: όυvεπωc: τήv τε αλλην �ιαθησιν καί 
τήv 'Ασtροvο�ιίαv. Πάρέοωιοc μεν tηv_ έρμηvεlάy τηc: σvρ-
6ολικηι:: Γ ενέσεωc: και tνjc: αλληc: διδαόκαλίGc: είc τούc: 72 ψv
λqκαc: τηc: ΚιGωτοσ, _μετά τηc : έvτοληc: Υvα καί οvτοι �ιεταδί-
δωσιv a'ύτηv, κατά παράδοσιν oμwc: καl πρΌψορικώi, είc: τούc: , 
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'οιαδεχομέvοvζ α�τού, προε,[άρχοvτα, έv γνώσει και ήθικοϊ, 
προτερήμασιν, άπέκρvψεv oμwc; τοϊ, αλλοι, τά vψηλά διδάγ
ματα, περιορισθεί, δηλ., �, πρό, τbv οχλοv, εί, ..,τήv διδα
οκαλίαν τηc: λατρείαc: έvόc:- μεν Θεοϋ, άλ\' αύστηροϋ, τρο
μεροϋ, έκδικητικοϋ και είc: τήv έπ' όvόματι αύτοϋ ύπόσχε-

- οιν τηc: γηc: τηc: έπαyγελίαc:, ήτοι τοϋ vλικοϋ μόνον αρτοv
τοϋ σώματο,, και νομοθετήσαc: ,και δισκανονίσαc: τά πάντα
σχετικωc; και άvαλόγω, πρό, τήv τότε έπόχήv, τήv σκληρο
καρδίαv _και τήv διαvοητικήv� άvάπτVζ(V των 9vyχρόvwv τοv
Έοραίwv, των δεομέvwv έπίσηc: άρχηγοϋ αύστηροv,, τρομε�

1 ' ' 

ροϋ. (1)
τΗλθεv ό Θεάvθρwποc:· έπλήρwσε τά τοϋ Νό�ιοv τοϋ Μω

vσέwc;· άλλά και πάλιν έδίδαΕε τοϊc; όχλ�ι,-τΌϊc: όψθσλ�ιούc:
έχοvσιv 'ίνα μή βλέπwσι και ωτα 'ίνα μή άκοvwσιv-όχι yv
μvήv τήv άλήθε,ιαv, άλλ' έv παραοολαϊc: κα ί παροι-�ιίαιc:, αC: .

έπέλvεv εΤτα και· κατ' ίδίαv είc: τ�ύc: μαθητά�, είc: ovc: ·πάλιν
δεν έδίδαΕεv &_παντ� καθότι οίικ t\δύ�αντο �αστdσαι άρτι
απαvτα, έπαψήσαc: είc: τόv μέλλοντα έλθεϊv Παράκλητοv (τό.
π_vεϋ�ια i:ηc: άληθ_είαc:) τό έργον τ�c: ύψηλοτέράc: δίαψωτίσεwc:. ·
Τ ovτov ε.vεκα «πολλοί των μαθητωv αvτοϋ άκοvσαvτεc:, εϊ.:..
ποv· Σκληρόc: έστιv. ό λόyοc:· . τίc: δvvαται αύτοϋ ακοvειv, �

, Άποκριθέvτοc: �ε τοϋ .'Ιησοϋ. Διά τοϋτο εϊρη�α vμϊv οτι ού
δείc: δvvαται έλθεϊv πρόc: �ιε, εαy μή � δεδομέyοv αύτy,
πολ/οl άπηλθοv είc: 'τά όπίσw καί ουκ έτι �ιετ' αuτοϋ περιε- · · 

ι πατοvν. >>
\ 

. 

Τ ό μέγα ψω, τοϋ.. �ιvστηρίου τηc: Μεταμορψώ σiω� -έθάμ-

\ 
( 1) Κα.ί δθυιι.ώθη Μωσης ένα.ντίον των άρχηγων, των χι"λιάρ-. " 

χων κα.ί έκα.τοντάρχ_ων κ-χι εΙπεν α.ύτο'ις·· Διστί rχψήσα.τε ζωσα.i; 
. 

\ '  

τα; γυνα.Ίκας όcπάσα.ς και τα πα.ιδία.; Θα.να.τώσα.τε έκ των.παι-
1 � 

δίων πάντα. τα άpρινα. καt άπάσα.ς τάς γυνα.Ίχ.α.ς · τά �έ κοράσια. 
κρατήσα-ι-ε δι: έαυτούς 1 · � Άριθιι·· ΧΧΧΙ1
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6wοε τovc: όψθαλμQvc; καί αύτων'τC\ν προεΕαρχόντων έ'τι τριων' 
μαθητών του· διότι, καθά. λέγει ό θείοc: Πλά,-ωv, όμοιάC:ομεν · 
' , ...... ' . \ , ' ., 1 - 1" εν τοιαuτ'<] περιπτωοε.ι προc: ε.ι,<ε.ινοuc: οιτινε.c: ε.κ γε.vνε.τηc: η-
οαν κρυμμένοι έντόc: οκοτε.ινοϋ οπηλαίοu καl ήγνόοuν σuνε.-

- F , - Ι , 

πι.κ τι ε.οτι ψwc:.
ETc; έΕ αύτωv άποτολμήσαc: �ιικράν τιvα έκδρομ�v, κατ 

αρχά.c: έtεθαμ6ώθη, τα εχ.ασξ:ν · ούδεμίαν ίδέαν τοϋ ψαι vομέ-' 
νου ε.χων, δε.v ήδvνατο νά. εvvοήόη τί σuμ6αίvει· άλλ..' επει
τα, ολίγον κα·τ' ολίγον, οvvελθώv, ήρχιοε να έvvo� τα περί 
αvτόv . , .. Άψοο τέλοc: έθαv�ιασε τήv ε.Εω τοο οπηλαίοv ψv
σιv, έπέοτρεψε, και· τοv;ο, 'ίνα άvακοιvίJσ'<] το νέον είc; τovc; 
σuvτρωyλοδίταc;.τοv. Άλλ' οvτοι ποϋ vά τον πιστεvοwdι ! 
Τ όv έθε.ώρησαΎ τρε.λλόν· και οχι μόνον τοϋτο, άλλα καί έΕ
ωργίσθησαν κατ' αύτοv, vπολά6όντεc: -οτι άvόητόc: τιc; ηλθε 
νάτο;, είπ'<J πράηιατα δηθ�v: νέα καl άσuμοίοαστα προc; τά.c: 
γvώσειc:; πρόc; τά.c; σε6αστά.c; προλήψειc: των ! . ·. . 'Εννοεί
ται οτι ούδε. κ ατεδέχθησαv vάτον μψηθωσι καl να �ιε.τα6ωοι 
να ϊδw;ι το ψωc;; έκ ψό6ο� μ�τοι τρελλαθωσι καl �ύτοί! .. ; ( 1) 

«Δι' ϋθλwv, . εγραψεv ό Γρηγόριοc: ό NaC:ιavC:ηv.oc; προ� 
τον Ίερώvuι.,ιοv, δέοv vά. έπι6αλλώμεθα είc: τόv λαόν- οσον 
όλιγώτε.ροv έvv οεί ovτoc:, τόο�J ι.,ιαλλοv θαυμάC:ει .. Οί Πα
τέρεc: διδάσκαλ�ί ι.,ιαc: είποv πολλάκιc: ουχί ο, τι έσκέπτοvτο, ι 

άλλ' ο,τι άπ�τοvv αί περιότάοε.ιc: καl ή άvάγκη να εrπωσιν:)) 
« Ό λαόc:, ,λέγει -καl .,ό επίσκοποι:; Σvvέ;ιοc;, ψιλεϊ το έtα::rα
τασθαι Τ οvτού εvεκα άvάγκη τοίc: άλλοιc: επίκειται το πλα
v�v αvτόv. Οί άρχαϊοι ίερεϊc: τηc: AiyJπτόu οϋτwc: επραττοv 
αείποτε . . . 'Αλλά κα1 πωc: άλλwc: vά. ψέρεταί τιc: προc; τον 

( 1) Μήτοι κα.ι σ·hμερον δεν σuμ�α.lνει α.ύτό τοvτο μετα.ξίι των
ήμψαθων και των. sπιστηv.όνων έ'τι ώς πρό� τά μαγνητιστικα και. 

.πνεuv.α.τιστικα ψα.\νόv.ενα. ;
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t: λαόν, άφοο εfvε λαdc: ; Τ ό κατ' έ.�ιέ, εσοrιαι ψιμσοψοc: πάν-

: τcτε προς έ.με αύτόν, ίερεvc: δε προς τον λαόν.»

�� Έ νόμιζ?v, , κατά τον άθάνατο� σuγyραψέα των �< 'Ερει-
πίων)) οτι είνε κινδuvωδεc: το οιαψώτί(ειν τόv οχλον, διότι 
ouτoc; καταχραται των ψώτων. Ά να�ιψιδόλωc:, έ.πιπροσθέτει 
ό Volney, κινδuνωδεc; εfνε το προσδάλλειν κατά μέτωπον 
τήν πεπλανημένην πίστιν i:θνouc; τινόc;, άλλα ψιλανθρωπικον 
έ.πίσΥJC: και θεραπεuτικόν μέσον είνε το προπαρασκεuάζειv 
τovc; όψθαλμοvc; είc: τό ψωc:, οπωc: τόv βραχίονα είc: τ �v έ.
λεuθερίαv 

Καί έ.ν 'Ελλάδι ό Όρψεuc:, οι · αpχ�ϊοι σοψσι καl οι ιε
ροψάνται των Μυστηρίων έ.μψήθησαν τovc: Ί vδovc: καl Αίyu
πτίοuς. Είχον δηλ. διπλην διδασκαλίαv· έ.σwτερικήν �ιέν δια 
τovc; μuσταc;, έ.Εωτερικήν δε δια τόν άμαθη λαόν, είc:. όv πα
ρεϊχον τήν σοψίαν κεκαλu�ψέvηv δια �ιuθωv, σuμδόλωv, πα
ραοολωv, άλληyοριωv κλπ. οπωc; ηδuvατΌ άκοuειv. 

Πpoc: κατάληψιv τηc; ίδέαc; �ιαC: παpαθέσω�ιεv δvο μόνον 
"' 1 παραοειyματα. 

Ανάλvdις -,;ov μύθοv τού Θndέως. 

Ό θεοc; Ριιt ( έ.Ε ov αί λέΕειc. supμιt 1 Hre, sυppntanίon),

θεοc; τηc; ίδέαc;, τοϋ λοyισ�ιοϋ, ή ύπερτάτη διάνοια Put.:..Theιιs 
(Πιτθεvc:) δι�ρησε τον ούραvοv είc; τρείc; ζώναc;, ώc. τό τρί
γωνον διαιρεί τον κuκλοv είc: τρία τοΕα. · Αί ζωvαι .. · τοϋ ού
ρανοv καταστασαι ζη."α� ή θεότητεc; τηc: 'yηc., νjσαv. αί των 
άστέρωv, τοϋ Ήλίοu και τηc: Σελήνηc:, ων προίσταyται κα
τά τovc: διαψόροuc: τόποvc: και y λωσοα-c. ό Brahina ό Iiwar

Visnu, ό Z_Euc:; ό Πλοuτων, Iovis .. Οuτω δε θει-.ιελιώσαc: τήν 
, τριάδα τοv κόσμου, έ.θψελίωσε τήν Τ pοι-Ζηvα (Tre Zene), 

με τό σuμ6ολοv τηc: πvρίvοv τpιαίνηc. έ.πι τοv έvoc: �ιέpovc; 
των νομισμάτων τη,. 
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'Ηδασίλευεv έκεϊ, ώc ή βεδαιc\τηc έv' τy χρc\'ν(:), ώc το 
ψω� έv τι� οιαστήμaτι, ή ΑίΕ (Αίyεύc), άστερισμοc τοσ 'μη
vόc Αύyούστοu, τωy Άθηvωv μη έχοuσ 1:ιv οvτε θεοuc οvτε 1 

βασιλεϊc. _ 1 
'Ό Αίyεύc, μη εχωv τέκνον και έπ'ιθuμωv τοιοΟτ ο, σuv

ε6οuλεvθη ΤΟΥ Πιτθέα (Put-Tl1eus, vπtpτατοv Θεόv) οvτι
\ιοc σuvεζεύχθη •την θυγατέρα Αίθραv (τόv Αίθέρα), ητιc με
τα έvvέα ι,ιηvαc έ.yέvvησεv uίόv,όvομασθέvτα Θησέα ('Γha sa

l1a σύvτροψοc τοΟ Σί6α) κdι όψείλοvτα να ψέρ'<] αύ τό το ο- _
' ' , 'Αθ, '' t:' νομα μετα την ειc ·· ηναc αψιr..ι v του. 

Ouτoc ποθεϊ σv οχι vά vπερ6�, τούλάχιστοv να ,yίv'<J έ
ψάμιλλοc τοΟ. ΉΗρακλέοuc (Hara Kala, ηρwc των μα χωv και 

· έπίθετοv τοΟ Σί6α θ°kοο τ,ωv μαχjv 'έv τΏ 'lvδικΏ ποιήσει).
Άμψ οτερο,ι ησαv τηc αύτηc ψύσεwc. Heros. ή, Sorelι δεuτερε

Εάδελψοι, �JC δύνανται να ωσι μεταΕύ τwv ό ηλιοc τ;ο Λέ
οντοc, καl ό τ_η_c Αίγόc. Λαμ6άvει λοιπόν το Εϊψόc τοΟ πα
τρόc καί,, ώc ό Σιν των Σιvωv, ό Ραμαc των Ί vδωv, ό
Σαμψωv των. Έ6ραίwv ,' διατρέχει τόv 'κόσμΘv, τ'ήv γην Υvα
την έκκαθάp'<J των άοικιωv . κάί πάpαvομιωv των τ uράvvwv,
και Υvα έΕασψαλίσ'<J τ �v οι'καιοσύvψ< και. ίσΌτητ-α μεταΕv των
άvθρώπwv, οηλ. τόv ούραvόv, 'ίνα τό:ν έκκαθάρη των άοικιωv
καl ,παραvομιω,v τοσ ήλιοστασίοv, και - ρuθμίση τήv ο ικαιοσύ
vψ τοΟ χρόνου, τήv ίσότψα των ήμερων, την. εύθύτψα
των vύκτι;ιv, την ίση ι-ιερίάv ..

· Και ovτwc· ό Θησεύc, άvτιλογία των Isetp . ή Sisas καl
τοv Thasi ή Iιhas, σελήv�c τηc Αίγύπτοu των Ί vδωv και
τηc Θεσσαλίαc, εϊvε ό ν'jλιοc τόο μηvόc Αύyούστοu, πρώτου
μηvόc τοΟ_ τροπικοΟ Αίyόκερw; οότιc: την 24 ΔεκεμGρίοu
λαμGάvει την. θέσιν το Ο Ίάσων�c., και γεvvαται ι,ιετ α τοο ψw
τc\c, ο,περ αvΕετάι και άvαζ� τήv έπαύριοv 25. Ό Θησεuc
όψείλει να όδηγ,ήση είc Άθήvαc τήv Παρθέvοv (τον άστερι- .,
σμοv) τοΟ Σεπτεμ6ρίοu· ,τούτου 1vεκα δεν _δύναται ν ',άψιχ-
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e� έκεί, vά λά6� το όνομά τοv, v αναγvwρίσ� τόν πατέ
ρα τοv, 'η τον όγδοον μηνα, είc: τάc: ι 5 Αυγ., τήν έποχήν 
�ηλ. καθ' ην άναλαμ6άνει vπ' ευθύνην τοv αυτήν την Τ ρί
ywvov, - αυτήν τήν ουράνιον Παpθέvον, τήv κρατοvσαv τον 

1 l.vyόv τοv χρόνοv. 
Καθ, ην έποχηv έδει νά ψέρ� τον ύπο τοv Mίvwoc: έπι ... 

6ληθέντα ψόpον των 7 παιδίwν καl 7 κορασfwν, ό Θησεύc:, 
Υν' άποψύγ'<] τήν θvσίαν αυτων των 7 ή�ιερων καl 7 νvκτων, 
α'ίτινεc:: άποτελοvσιν έv τQ χρόv� άπώλειαv μιαc: έοδομάδοc:, 
άποψασί(ει νά σvνοδεύσ'<] τά θύματα ν' άπολεσθ� μετ' αυ
τωv η vά τά έλεvθερώσ'<J, Θά έyκλεισθ·� έν τQ Λαοvρίvθ�, 
ώc:: βοpά τοv Μινw-ταύρi:>v, θά καταλά6'<] τον Λα6ύρινθον 
καl θά ψονεύσ� τον Τ αvρσν τοv Μίνwοc:. 

Έπι6ι6c\ζεται λοιπον έπl τηc: Θεω·ρίας, πλοίοv έκ τριά
κοντα κwπων (ώc: ό μήν, πλοίον τοv χρόνοv, έκ 3ο ήμερων),' 
καl παραλαμ6άνει τοv Θόαντα, τον Σόλωνα, τον Εύνεον, ώc: 
,ό άστρονόμοc: εν παντl καιρQ λα�ι6άνει μάρτvραc: τ �ν Σελή
νην, τον 'Ήλιον, τον Κόσμον. Ώvο�ιάσθ� τό πλοίον καl 
Nau-Sitha, πλοίον, τηc: Σελήνηc:. 

Πρwρέα έκλέyει τά 7 άστρα τοv πόλοv, τόν Φαρετρέωνα,

(τόπον σvνάμα τηc: ψαρέτραc: τηc: Διάνηc: καl τοv σρματοc: 
τοϋ Άπόλλwνοc:). 

Πηδαλιοvχον εκλέγει ,τον λα�ιπρότατον άστέρα; τόv σvv
τροψον τηc: Μήνηc:, τον Φαίακα ν) Μενέσθην, οστίc: είv'ε · ή 
'Αφροδίτη. 

Αί'ρει τήν αyκuραν· μετά ευτvχη δε πλοvν άψικνεϊται είc: 
Κρήτην. 'Εκεί δια τοv μίτοv τηc: 1Αριάδν�c: (τηc: περί τήν 
γην περιόδου τηC: Σελήνηc:) ψονεvει τον ταvρον τοv ήλιοστα
σίοv, κυριεύει τον λαι5ύρινθον, και' έλεvθερώvει τά έν αύτQ 
, , , 

θ, εγκεκΛεισμενα uματα. 
Ovτw δε ό Θησεύc:, νικητ�c: τοσ Τ αvροv τοσ Mίvwoc:, 

cSστιc: θlc: τοv έτοuc: ήθελε νά καται5ροχθίζ'<] έν τρισlν ήμέραιc: 
2 
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1
: ταc: 7 ήμέραc: και 7 νύκ1'αc:, αc: ή σεληνια,κη βοϋς ',Iw η 'Τσιι: 1 

�( μηρvκά(ει τότε έν σιwπ�, ό Θησεύc:, λέ.γw, έπανερχεται είc:. 
Άθήναc:, έπιGεGαιων είc: οντιvα 'θελήσι:� να τον έννοήσι:� οη 

' ό Μινώταvροc:, ;ν ένίκησε δια των 7 ήμερων και 7 vvκτων, 
· των 3 )4, τηc: Σελήνηc: εΤvε ό <;otana των Ί νδιωv, ό Άπιc:. ' _
τοσ Αίyvπτίοv, ( ouτιvoc: άντιyραψη είvε ό χρvσοΟc: βovc: των
. 'ΕGραί�ν) και ,_οvτιvος"ό Numitor, ταϋροc: τοϋ Νοvμα, είvε
ό ρι,ψαικοc: μvθοc:. . . , , . 

Έκτοτε δεν πιστεύοvσι πλέον, οτι ό ταvροc: τοσ Mίvwoc
tyεvvήθη έκ των ,έρώτωv αvτοϋ μετά τηc: Πασιφάης, άλλα
σkέπτοvταΊ οτι παc: επαφος ή βοϋς yεvvαται ψvσικωc: παρά:
τιvοc: Έπαφiσης η δαμάλεωc.

υOtτwc ποτ' .άv �, ψθ.άc ό Θησεvc: είϊ Άθήναc μετά τηc
lρίψοv (τοσ άστερισ�ι?ϋ τοό Avyovστov) έΕ ηc έyεvvήθη,

Ι άvαχωρήσαc οε δια Κρήτην κατά τ6 πρώτον τέταρτον τηc:.
'Σεληνηc:, άψικvϊίται έκεϊ·. μετά, πλουν τpιc' έπτά ήμερων κάί

1 ' . ,, 
νvκτωv· δεν .άπέρχεται δ' έκεϊθεv η άψοϋ οαμάσι:� τήν ίσχvv·
τοϋ ήλιοστασίοv τοΌ έαροc, και άποκαταστήσ� - τήν ίσημερίαν
τοϋ ψθιvοπώροv,' έπαvελθωv είc Άθήvαc τηy 7 τοσ Ποσει
δεώνοc (δηλ. τ�ν 7 .ΧGρίοu.) ΈπεΙδ1. δε τότε ή εριψοc τοσ
Α.ύγούστοv έοvσέv έv τοϊc άηιοϊc του xpovov, ό Aiyεvc �κ:... 

πνέει έτrι ·τ� τοιαύτη θέ<;1, έπ{ τ� θέ<;1 'τοϋ �ιέλαΉvοc ίστίοv,
δι' ov ό vίόc τοv έΕήρτησε τό πλοίον τοv.

•ο· Θ , , , , ·'Αθ , 
, , , <:-, , , 

-
1 
ησεvc, μετα την ειc ηvαc: επ.αvοοον τ,οv και· τον.

θάvατρν τοσ Αίyέωc, κατά μίμησιv του Μωvσέwc έν τ� . Ίοv
δαί<;1, τοϋ Sethos έν Αίγύπτy, τοϋ Σιν έv τ� Σιvικ� διαιρεί
τήν Άττικήv είc: 12.δή�ιοvc:, ώc και τ& ετοc είc 12 μηvαc.
Θψελιοϊ ωσαύτwc:, ωc: ρί άvwτέρw, μίαν κvGέρvησιν ανεv βα
σιλέωc, έπαψήσαc ε!c τον λαον την κvριαρχίαν. Διαιρεί τον
λαον είc τρείc: τάΕειc:, νομίσαc δτι οvτω κατώρθωσε τήν ίσό
τητα έν τ� ίσορρο,πί<;1 τηc μιαc δια . τηc έτέραc:, ητοι τηc:
iσxvoc: τοσ στράτιώτοv δια τηc: πείραc: καί' τεχνοvρyίαc: τοΟ

/ 
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.,. ίερέwς, της iσxvoc: και της τεχvοuργίαc: πάλιν τοvτοu, δια 
τοϋ πλήθους τοϋ γεwργικοϋ και έργατικόϋ λαοϋ. 'Α)..λα μετ' 
ou πολu κατανοεί οτι ήπατ �θη είς τους τοιοvτοuc: ύπολογι-

,, ' , ..
� σμοuς. 
,,. Έκτισεν είc: τιμήν του Σόλwνοc:, του κατα μίμησιν τοϋ 

'Iwvα ριψθέvτοc: είc: τήν θάλασσαν, τ�ν Ιlνθώ (ήτοι τήν 
ίvο�κήν έπιστήμην του puter και του supputer= ύπολογίζειν 
τον χρόνον) ηc: ή Πνθiα εΤvε � χρησμοθότιc: ι-ιάντιc:, ό · δε

�ράκwν l Ιύθων τό σύf-ιδολοv. 
Ταuτα κατά τόν σοψόν Βοηf-ιον Ναραδα. 

'Ανά.λvd1c; "COU ιιvθοu -ciίc; ��1γγόc;. 

Γνωστόν ή μαλλοv αγνwστοv τοίc: πλεϊστοιc: τυγχάνει οτι � 
ΣψίyΕ κείται είc: όλίy1ν άπόστασιν άπο τ�c: μεyαληc πvραμί-

� δοc: τ�c: Αίγύπτοv· ένοκλάζοvσα δε και έv τQ yραvίτ� του 
όρσπεδίοv λελαΕcvμέν1 1προσπέψvκε Τ� έδάψει;Το vψoc: αvτηc: 

, (7S περίπου ποδών) ύποδεικvύει τ�v άπέραvτσν εργασίαν ηv
έδέησε vά καταδάλwσιv oπwc: σχ1f-ιατίσwσι το πέριΕ αvτ�c: κε
νόν και ίσοπεδώσwσι r �v έπιψάvειαv έψ' �c: ισταται .. Το μ�
κοc: αvτ�c: εϊvε 120 ποδών- τό άπο τ�c: yαστροc: · ι-ιέχρι τοσ 
πώywvoc: vtoc εϊvε 5ο ποδών, το δε άπο τ;σ πώywνοc: f-ιέχρ 1
τηc; κορvψηc: 25 ποδών- ή περιψέρεια τ�c: κεψαλ�c: κατά το 
ι,ιέτwποv 80 ποδών .. Αί στιδάδεc: τ�σ γpάvίτοv, έ.Ε οδ άπε
χwρίσθ1, ποικίλλοvσι περιέργwc: τό πρόσωπον δι' όριζοvτίwν 
ζωνών. Τό στόμα έσχεδίάσθ1 έ.κ τοιαvτ1c: τινοc: γραι,ιμ�c:,δια
χwριζούσ1c: τά στρώ�ιατα του yρανίτοv. 'Υ rτάρχει κοίλw�ιά τι 
έπί τηc: κορvψηc: τ�c: κεψαληc:, οπερ θά έχρησίμεvεν είc: σvμ
δολικουc: στολισμούc:, δια τιάραv Ίσwc: θρ1σκεvτικήv � στέμμα 
�ασιλικόν. Αύτόc: ό μονόλιθοc:, χρώι-ιατοc: ύπ ερύθρου, έπι τηc: 

,, &μμοu όρθού ι,,:vος, πcpάγει είc: · τήν ψαντασίαv αποτέλεσμα 
τεράστιον. Είνε ψάσμα λίθινον, ιpάινόμενον οίονει προσέχον. 
Νομίζει τιc: οτι το ψάσι,ια τοvτο παρατηρεί, άκούει · το μέγα 

,, 
Ί 
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. ouc. ψαίvεται άrτιλαμ6α�όμενον τόv θόρύδοv TOV παρελθ.όv-
' ; 

τοc.· τά πρόc. Άvατολάc. έστραμμέvα ομματα ψαίvο�ται έπι
σκοποvvτα τό μέλλον- τό βλέμμα έvέχει κατι τ,ι άτεvέc:., μαϊ 

yεuov τόv θεατήv .. 'Επί τηc. είκόvοc. ταvτηc., · κατά τό· ημt(?\J
&γα)ψσ, κατά τό ημισu δε βouvόv, άvακαλvπ.τει τιc. }διάC:οu- '' 
σάv τ1vα ·tιεγαλοπρέπειαv,, μεγάλην τινά γαλήvηv και άρκετήν
μάλιστα δόσιv γλuκvτητοc.. 

Ή Σψίγt ηc. ή έτuμολοyία (σφίγγω) έκψράC:ει τήv ίδέ.αv 
του περι6άλλειv, σuvδέειν, συνίσταται εκ τιvοc. συνθέτου τει... 
τραμόρψοu. Έχέι κεψαλήvΆ Γ'Uναικό(, σώμα Ταvρο'l[,, ovuχαc. 
Λέοντος, πτέρuγαc. l\ ετοϋ ( ι ). Τό σvvoλov παρίστησι ψvσι
ογvωμίαν ψαvταστικήv· άλλα παν Ίχvοc. τερατωδία, έίάψαvίC:ε-
ται, αμα ώc. τό πvεutια τώv σuμδό.λωv έπελθόv παράσχΥJ, ο�- ,, 
τωc: είπείv, τήv C:ωήv. 

•� · κε�αλη. τiίς yuναικος 'προσωποποιεί τήv άνθρωπίvηv
διάνοιαν, ητιc. πρίv ή �ίσέλθ� διά τηc. δράσεωc. είc. τό σ.τάδιοv 
του tιέλλοντοc., όψείλει vά σποuοάσΥJ τόv του βίου σκοπόν, 
τόv προορισtιόv, τά �ιέσα δι ' CJv θά δvvηθ� · νά έπιτvχΥJ τοv 
σκοποσ, τάc. δυσκολία, αc. δέον Υ' άποψvγ�, τovc. σκοπέλοvc. 
ovc. μέλλει vά ύπερδ�. ' 

Τ ό ταύρειον στiίθοc δηλοί οτι ό διά τηc. έπιστήμηc. ώπλι
σμέvοc. όψείλει, ύπό του κέντροv τηc: έπιμόvοv βοvλήσεωc. 
ώθοvμεvοc. καί έv άπαθείq και ύπομοv� διατελών, νά διορvσσ.�;� 
βημα πρόc. βηtια τήv. πρόc. τήv έπιτvχίάv ή τήv πτώσιv αύτοϋ 
" αγΘuσαv 

. Οί δνvχ,ες του λέοντος δηλοϋσιv οτι, οπωc. έπιτvχΥJ ό
αvθρωποc. τοϋ παρά του voόc. όρισθέvτοc. σκοποσ, δε.v άρκεί 
αύτQ τό βοvλεσθαι μόvοv, άλλα δέον αύτQ καί τό τολμαν
δε.v. άρκέί τό έργά(εσθαι, άλλα δέον διαμάχεοθαι έσθ' οτε και 

'

διαvοίγειv τήv όδόν δια τηc. βίαc.. 

· (1). Τικ: των τεσσάpων Εύα.γγε"λιστών σύfΙ-�ολα..
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.. Αί πτέρυγες τοίί άετοv, σv�ιπτuσσόμε ναι έπί τοΟ ίσχu
� ρου oyκov τη, Σψιyyόc, δηλοϋσιv οτι δέον νά περικαλύπτω
,• ,μεν δια πuκνοϋ πέπλου ΤΟ')� σκοπ::,•_;� μ;τ� / μέχ pι τηc στιyμηc 

τηc δράσεωc μετά τοιαύτηc άποψάσεωc:, ωστε, έv άνάyκ<), vά 
πταται quτη είc: τά vψη το Ο θpάσοuc:. 

Ή Σψί?(t λοιπόν δέν ητο είδωλον, οιJοε άίμοGόpον θ�pίον' 
, _ άλλα τό σvμGολοv τηc: άκαταλοyίστ ou ουvάμεwc:, ην δύναται 

νά κατάσχ;;� ή άν�pωπίvη βούλησιι:, παρ,' έκλεκτ�c:. νοημοσύ� 
νηc διεuθuνομέvη. Είνε ή πρώτη κα ί ή τελευταία λέtιc. τηc 
ύψηληc: μuστα yωyίαc:. 

Ή ΣψίyΕ, η c: ό άρχαικόc: τύποc: 'ίσταται έμπροσθεν τηc: 
μεyάληc: πuραμίδοc:, άνα

1

παpίστατο είc τ�V εΥσοδοv ολ�ν των 
ναων Είvέ τ(:)όντι αΥvιyμα λίθινον, πpόλοyοc σιωπηλόc:, κλείc 
μuστηpιώδηc τηc:. άποκpύψοu έπιστή}ι ηc. 

Ή ΣψίyΕ έχpησίμεuεν ωc: είσοοοc: είc: τά ίεpα vπόyεια, έv 
οίc: διηνερyοQντο αί δοκιμασίαι τηc: Μαyικ�c: Σοψίαc:. · Ή εΥ� 
σοδοc: αϋτη I αποπεψραyμέvη τήν σήμερον ύπό τ�c: αμμοu, κα 1 
των ερειπίων, δι·αψαίνεται · είσέτι �ιε'ταΕύ των έ�ιπpοσθίwν 
κνημων τοϋ όκλά(οντοc: κολοσc:iοv; Τ ό πάλαι έκλείετο οι Ή /:;ρει- .
χαλκίνηc θύραc:, ηc: ό μvστικόc: μηχανισμόc: · ητο yvωστόc: πα
ρά των Μάγων μ�νον. 'Εν τ� γαστp1 τηc: Σψιyyόc: ύτ,τάρχοu
σιν ωpuyμ�vα στενά, σuyκοινωyοvντα �ιετά των ύποyείων τ_�c:
μεyάλψ: πvραμί9οc:. Οί · διάδρο�ιοι οvτοι άλλ�λοδιεχωρί(οντο. 
�ιετά τοιαvτηc: τέχvηc:, καθ; ολον τό μηκοc: τοv διαστήματοc: · 

1 τηc: διόδου, T�c: διαχωpι(ούσηc: τά δ.ύο μνη�ι::ϊά, �)στε αν .τιc: 
είσήρχετο τΙJχαίωc: καί άνευ όδηyοϋ εί.c: τό σδιεΕίτητον αύτων 
σύμπλεγμα, ηναyκά(ετο vά έπανέρχηται άπαύστwc: είc: τό 
αuτό μέpοc:, έΕ ov άvεχωρει ; . . 

Ή έ.v Αίyύπτ� λοίπόv πραγματική, ώ� αvw, ΣψίyΕ κ;ί ό 
μεγαλοπρεπ�c σvμGολισ11.όc: αύτ�c:, · �ιετετράπησαν vπο τηc: 
Έλλ. μuθολοyίαc: είc: θηρίον, κατά τό ��ιισv (ι;Jov· και κατά· 
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, " , θ , e , λλ , , .: e , , , , , -το YJtΙΙOV αν ρwποc;, vποοα ον ειc; τovc; Qια9αταc; το vπο του
Οίδίπο.δοc; λvθεv αιvrγ�ια. 

, ·' Η έv Αίγύπτ�.> Σψίyί ητο τό σύμδολοv τηc; σοψίαc;, ώc; ., 
έv Άθήvαιc; � yλαύΕ� ό. δε οιαδάc; αυτήν καί είσελθώv ε'ίτε 
είc: τ6:c; Πvρά�ιίδαc; εϊτε έίc; τόv ναόν τηc; Μέμψιοοc: YJ tηc; 
Ήλιοvπόλεwc; ελύε, διά τηc; �ιvήσεωc; είC: την σοψίqv, τό αι-Ι 

·. νιyμα τηc; (wηc:_ tοϋ άvθpι:.>ποv, μαvθάvwv τά το
1
σ προορr-,

σμοσ αuτοσ, τά τηc:. προuπάρtεωc; και τη,. lvεστώσηc: και 
μελλούόηc; ύπάρξέωc;, τά τηc: vλικηc; δηλ. και . πvεvματικηc; 
vπάρ�εωc; το) άνθρώποu, ένω ό έλληνικόc; μϋθοc; σvαπαριστ� 

'ετερ,οv σuμδολισμόv πάνv· ι)χpόν και �ενιχρόv
,__ 

σ�μδολί(οvτα
�ιόνοv, καί ά�ιuορωc: τό αίvιηια τηc: έvεστώσηc; ύλικη� (ωηc; 
τόϋ άvθρί->ποv. οστιc; yεvvατ�ι τετράποvc:, ;ά,ιοροϋτσι δίπσvc;' 

' 1 1 Ή , • , ,καιyηρασκει τριποvc;. 
* 

'Ι 'Ι '. 

'Αλλ.', oπwc: εί c: παν πραηισ ή κακή χρησιc: και ή κατά
ΧΡΥJ�ιc: έπιψέ-ροvσ ι V σv\ι ι:)ψελ�Γσc βλάδηv .μαλλο-:ι' ovτw και 
τά ελληνικά μ�Θεύ �ιατα, έκψαvλισθέvτα σvv tQ χρόv½J I και 
είc: ψ�ύλην γη v ,σπαρέvτα, μετε6λήθνισ�ν είC' άκάv�σ.c; και 

' τριδόλοuc:. Τοuτο προιοώv ό Πλάτων κατεtανέστη κατά τηc: 
· το,-αύτηc:-κακηc: χρ�σεwc; αύτωv, έπίσηc; _ καί ό ·. 'Απολλwvιοc;
· ό Τ vαvε.Jc; .κατά την παραψήv πλέον τοϋ Έλληvισ�ιοu,άπο

πειραθείϊ,' τό, κατ' αυτόν', vά''
_
έπ�vαψέρ'<] είc: τήν .εύθεΤαv ό-

. δ.όν τά τήν, σκολιάv λp:δόvrrά διδάγματα των•. ίεpοψι;χντων τά 
. -rε εσωτερικά και έϊωτερίκά: 

,, , 

/ 
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λθ ετα τον μι�ρον τοϋτον προ oyov οuναμε α να εισε _ w-
�-ιεν προπαρασκευασμένοι είc: τό προκείμενον καl vά μελετή
σwμεν 

ΤΑ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

«Μα ,-θά�·ειr cr μf:r τ� ούραrϊ;> τJ όρ�r, cr 
δt τη r� τδ άrαμιμ,·rισκεσθαι. Μακ&ριοι: δ 

/ 
' ' 

δια 1ω,· Μvιττrιρίω,· δ,ε1θι�r� οΕτοι: yι'i'Qσκει 
τrι-r dρχrιr κa� τοr σκοπο•· τηc (ωηι:;» 

f Πίrόαροι:) 

Σιyησάσ�c: τηc: έv Αίyύπτ� _σοψωτάτηc: · Σfιyyόc:, .. q_ιyη
,ράντων των έν Έμάδι Μαντείων κ�l Μυστηρίων.,· καισαρι
.σθέvτοc: τοϋ Χριστιαvιό�ιοϋ, . άvτl vά έκχριστιαvισθ� ό Καϊ
.σαρ, · παπiσθέvτοc τοϋ Παvλισμοϋ, · έσίyησαν έκλιποϋσαι αί 

1 ' - ' ' 

έπιστη�ιαι, καl μάλιστα ή θεwρητικ� καl πειραματική έκείνη 
έπιστή μη, δι' ηc: οί άρχαϊοι σbψοl ήδύvαντο -vά καταvοή�ωσι 
καl yvwρίσωσι τοϊc: �ιύσταιc: τα τοϋ προ;:ψισμοσ το9 άνθρωποv, 
τά τηc: vπάρΕεωc: τηc: ψuχηc:, τήv μετά θ.άvάτοv έξάκολού
θησιv τηc: (wηc:, τό «Γvωθι <:�αυτόν:)' δi' ovτιVoc: πάλιν 110-

, 1 
' Γ 

νοv καl κατά τόν Κλήμεvτα, δύvd�αί τιc: να vποΎοήσ� τό. 
Θεϊον, κλπ. 

Εί, �ιάτ�v μετ-�πειτα έπl πολλού, αίωvαc; άπεπειράθησα� 
1τvεύ�ιατά τινα, vπέρτερα τηc έπόχη, των vά vποδείΕωσιν ή 
ν' άvεύρωσι τ �ν άπολεσeεϊσαv κλεϊδά, . τ �ν διανΌίyο,uσαν τάc: 
-πύλα, των άποκρύψωv έπιστημώv των άρχαίώv Lκ καl τήv
ϊων 'Ελευσινίων Μuστηρίωv. · · 

Τ ά πνεύματα ταϋτα διά, λόyouc:, αvαyομέ_vοu, ε.ίc: το ί, ήτη
�r - ,μα τηc: έΕελίΕεωc: τοϋ άvθρωπίvοu πνέύ�ιάτοc:, _ οχι μόνον. δεν· 

έπέτuχοv τη, πρόc: τοϋτο σuμπράΕεwc: των vπο αλληv επο-

<ι' 

ι: • 

. -( 
\, 

1 

t. -

( � ..
•·, 

, ι... ( ., . . , - ' ·- -ψιv �πισηc: uπερτερωv πvεuματωv, των «ψwστηρωv των πyρ-
-οεuσάvτwv την οίκουμένηv,' των μελιρρύτωv ποταμων τηc; 
οο.ψίαc:, των θεοπνεύστων κη-ρύκων, )) των πάνu δικαίωc; βέ-



24 

Gαια έrτασχολοuμένwν περί τά τότε ψλέγοvτα, θεσπΦί,οντα,. 
. προηγούμενα θεολογικά καί άνάπλαστικά τηc έποχηc ζητήμα
τα, άλλ' απήντησαν μάλιστα καί άντίθρασιν έν ταίc έρεv
vάιc των, κατειρwνεuσάντwν τινων έΕ αύτων τάc περί τάc. 
ψuσικάc. και �ιεταψuσι κάc έπιστήμαc ύψηλάc yvώσειc τοϋ τε. 
κατά πολλάc βαθμίθαc ύπερ.τέροv αύτων θείου Πvθαyόροv, 
ώς καί των αλλωv άρχαίωv σοψωv. 

Έκτόc δε τούτοv ό μεν έv• τ� 'Αvατολ� . κcιισαρισθε1c 
χριστιανισμόc κατέΜψισε. τον ίερόν καί μεγαλοπρεπη ναόν 
τηc Έλεvσϊvοc,. ύπό τά έρείπια τοσ όποίοv έτάψη ή Ζ:ωσα 
τότε ,θεωρφι κη καί πειραματική έπιστήμη τηc άπ;δείΕεwc τηc 
ύπάρίεwc τηc ψvχηc καί τοv προορισμοϋ τοϋ άνθρώηοv, ό δε. 
παvλισμόc έ πvρ;όλησε την έν Έψέσt:,J ι πρώτον (ι) καl 1ϊίτατ 
την έν 'ΑλεΕα νδρεί� (2) βι6λιοθήκην, πρόc έΕαψάνισιν των έν 

Ί , . . ·, . \ 

( 1) Αί πρω ται έν 'Εψέσ<J) Jράξει ς τοϋ Παύ).οv, κατα: τοv
Rene Girard �και το ν. Μ Garredi, άπέbλεπον εtc; την πuρπόλη• 
σιν τ�; βιβ λ ιcθήκη; παρ 1 ένος των όπαδων τοu, ).έγοντcς οτι:. 
ποcσα l�ιστήμη ητό ιicνωψέ).ήc;, κα.ι. οτι ήρκει μόνον το εtc;. 'lησοϋv 

... . ' " 

.· 

πιστεύειν • 
. , « 'Ικά. � ol δε των τά περίεργα ,yραξάντων, �υνενέγκαντεc; τοc, 

βίbλους, κα. τέκαιον ενώπιον 1-αντων· καl συνεψήψισαν τάc; .τιμα.' 
αύτων, χ.χι Έύρον ·• άργuρlcυ v;υpιάοάς πέντS: Οϋτω κατ« κράτος l) 
).6γος τοϋ Κυρ ίου .η�ξανε καl 'ίσχυεν:». (Πριχξ. ΧΙΧ.). 

(2) Βρα δύτεpόν ο Τερτου'λιανος και &ηοι πατέρες της .�Εχ.
κ).ησlα;, έ νεπνε�σθησοιν ύπο �ων οιύτων λόγων καl �ς άποτέ'λεσμαι 
-,d�εl άξιο·θ ρήνΎ)τον-ε'σχcν την έντε).η καταστρcφην της άnα
Ι?αμiλλο� �ι6λ1, ο θnκnς ·. τ�ς 'Αλεξανδρείας ( τ<ϊ> 391) ύπο τ�ϋ 
ίπισκόποu . Θεοψί).ου, ούτινοc; το ονομα ώς καl το τοϋ αύτοκριχτο
ρος Θεοοοι;ίου, θ ' άναγριχψ� μετ' άγανα.κτήσεως ή v,έηουσοι �στο
ρία τ:ιϋ π:�λιτιι;:μοϋ καl τω� γραμμ_άτων. 

· Ό έπlσχ.ο'it"?; ούτος. ύπεκlνησε στιχσιν κα.ταΊ.ήξασαν εtς πάλ-nv

' 1 
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αuτ� περισw(ομέvwv άρχαίwv ψιλολοyικ•.Jv θφαJ?.Jν, των 
διαvοιyόvτwv τ�v πρόc:: τ�v άpχαίαv έπι:;τ�μ1v αγουσαv, ό

δε έv τ� Δvσεr παπισθειc; παuλισμόc:: κατέπvιtεv · έπ1 πολλοuc:: 
, - - \ , , ι , ι , - · · ι αιwvαc; πασαv πρc,c; την αρχαιαv επιστrι�ιψι ορywσαv ψυσιv, 

καταδιώtαc; τouc:: μεγαλοψuεϊc:: έκείvοuc::, οσοι έπειρωvτο να 
8ιειοδvσwσ ιv είc; τόv ναόν αύτηc;. 

Άλλ' έv τέλει, δυνάμει τηc; ψυοικηι:: έtελίtεωc. τοϋ άv
θρwπίvου π vεvματοc::, ήρtατο άvαθρωσκοv, δια των Κόπερvί
κωv; τω v Γ αλιλαίwv, κλπ. τό πυθαγόρειον ψωc; • καl διασκε- . 
δά(οv, κατ' άρχάc::, μόνον τό περί τάc; Φ,υσι 1<ά.ς έ -τιστ �μαc; 
οκότοc; τηc; άμαθείαc;. Ήρκεοεv είc; τ6v Koπέpviκov �ιετά δι
οχίλια ε:rη V. άvαyvώσ� οτι αλλ�c; έγίvωσκεv ό Πuθαyόραc; 
τα πεp1 τοϋ Ήλιακοϋ Συστήματοc:, κλπ., Ίνα,· αποσκορα-:-

,, 

� λυσσώδη μεταξύ των, 'Ιοu?αίων χ.χι των Χpισηχνω,1, r.εpιελθόν· 
των είς άοημονία.ν, ενεκ.α τη; άψpόντιοος χνεξ•.θp,ΙJ7Χ.Ξία.ς των διδα
σχ.Qίλων- της σχολης της Ά λεξα.νδpείiχ.ς. Τότε ο. έπίσχ.οπος Θεόφι� 
λος &πωψϊλείtα.ι την -περίστα.σιν οπω; sπιτ;χ� 10.ρά τοt Θaοδο
σίοu την_ αδειαν τη; κ.χται;τpο-pη; τη; βι_bλιο%,<,·ΙJ;. -Κi.ι εΥοον ... 
τότε χ.άταφθάνοντας, χ.ατ' ομίλους, χριστια,10.ύ; μετά [J,Οναχω':Ι, 
ώπλισμένους δια πελέκ.εων κ.αι πuρσων; 'ίνα κα.τεδαψίσω·η χ.χι 
π1.,ρπολήσωσιv - αύτό τό άνάκτορον -των ,;εχ-ιων, αύτόν τόν �αόν, 
τόν -περιχ.λείον-.α την ίστορίαν των Λα&";J -πάσ·Ι)ς έποχη:, άνεp · 
χομένην δε ε!; έκ.α-.ον-.άδα.ς χιλιάδων ,των, πχp' ο!ς αt 40 J0 
sτων της Βίbλοu sφαίνοντο άστείόν -τι. 

1 Ι 

Ή 
, t• " � ,  , 

"λ 
, , <"- ,  , 

, χχται;-.ροφη α.uτη η-.ο οια τον -πο ιτισμον χ.χι οια τον _
κόσμον απαντα απώλεια ανεπα.νόpθω-.ος.Ι •.. 

Όπόσα χ.α.i. οποία πολύτιμά. χ ειρόγpiψα. χ.,χ,i. έπιστηι-ι.ονιχ.α 
βι�λία. sξόχων σuγγρ:χ.φέων χ.α.-.έστρεψεν ή π:χ.uλιι;ηχ.η Άsχ.χ.λησία 
κα.L 't'ό π�u'λισ't'ικ.όν πνεϋv.,χ άπό 1 9 Ύ}δη αί�_νων ο_,JΟΈlζ ού·δέποτε 

θα τό ι,ι.άθ�. 

/ 
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κίσσc: τσc: έ.cqa) �ιέvοc: �ιcσcκσλίσc: των κσθηγητων τοu,1 οιε- ·
ρεuνr,σ� και σνέvρ� ΤΟ· σληθεc: nuθαyόρειον σvοτημα. 

Άλλ' οvχ OVTW� οuνέGη καl ώc: πρcc: τσc: vετα�vσtκας· 
γvώοειc: των άρχαίwΎ καl των. πi.ιθαγορείwv. Έοέη-cε νά πα
ρέλθwοι καl ε τ εF οι πάλιν αίωνεc: Ίνα cvvηθ� ή μετ.αγενtστέ- -
ρα σοψή y ε νεά, cvxl vά είcέλθ� είc: τc: vαcv αvτων, άλλα 
ν' άψιχθ� _μ όλιc: είc: TCV o(ccv αvτων: 

Προσεπάθ η σαν ·cι,vεπC:c πc)) οί των έρ�vνφων νά διει
οοvσwσι καί είc: τ ά Έλεucί·v;α Μuοτηρrα· σλλ' &λλοι μεν ά
παvδήσαvτε/.έκ των όvσtι.ιcμέvw� πρcc: το�το δ.vοκολιων, ά-1 

-

πέσχ ον νά . εκ1έρwσι Υ"ι:, μχ
1
v · σλ) ,c ι οί,. σδvvατοCιvτεc νά εv

ρwσι τό ούyθ ΥJΗα, ήρv.ήθησαv τήv σποuοαιcτητα των ΝΝστη
ρίwv· άλλοι,' ι:jc: ο Β Pauiu�, ένcμlσα� �tι είc τά -'Ελευσί
νια Μυστήρια έδιοάσκετο άπλωc: ή καλλιέργεια τηc: γηc:, των 
bπωρω v · καί των άμπέλwv, οτι αvτά ετvγχαvον un coυrs d' 
�g:ric.ultί1re κάτ_ά τιvα Γ άλλον σ.uγγραψsα ,  κτλ. Και oμwc: 
περί των Έλεvσιvίwv Μvότηρίwv ύπάρχοvσι πολλαι ·περικο
πάl άρχα(wv ·'Ελλήνων όvyyραφέwv και ποιητών·, ύπαιvιrτcμε-

-ν.αι τον ,σ,ποvοαίον, τον ύψηλόv σkοπον αvτωv. Τ αc: περικο...,
' t' ς:r...·, ' �  Ι ... ·, ,· ,, . Ι • . . ' t , \ ..:. , παc: τ�υταc: οεν ηουvαντο να εvν_οησwο ιν οι σοψο ι των προ-

γενεστέρwv yενεωv. 'Έπρεπε να παρέλθ� ή . έποχή, καθ' ην 
εyε�α τοv άνεπιστήμονοc:'. πvεύματοc: · �πικαίρ wc: . έλέχθη τό , 

. ·. «Πίστευε καl μή. ε ρεvvd»' <;Kq ι · νά έπανέλθη ή'. επιστήμων 
. εποχή κ αθ' ηv δέ�v vά Όεqπώσ� · τό άvτίοτ.ρctοv»: 'Ερεύνα 

καl πίστευε, οπερ ύπεvόει και ό Ί. ΧριστόC: διά τοCι «Ζψεϊτε 
κdl εύρήσετε» κα_l να επαληθεύσ� τ,ό ε.τ;ρον. qvτou Άcyιον 
cιΟvδέ.ν · κρυπτόν ο ov μή ψαvέρσv γεvrιcεται». Έδε.ι ν' άvα::.. 

Gι�oy;i' ό σw στίκοc:ηv'εvματιο�ιόc: 'ίνα οιά τηc: αίγληc: αvτοϋ- .. 
διαψwτίο� κα1 τ ά Μvσ�ήρια ταbτα� 

Φέρέ λοιπ ον ίcwμεν πωc: δια τ60 ψwτcc: ι τοΟ νε'wτέροu 
Πνεvμο.τιc .. μοb όvοyινι:,cκεται. ή όπc) εcθέίbα. καl παρεvvcη- '•ι , ι . 
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, θεϊσα σελlc: αuτη των 

ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΉΡΙΩΝ 

'Έλληvέc: τε. καl Ρωμαίοι έσέδοvτο ίοιαζόvτwc: τά, 'Ελευ
σίνια Μvστήρια. Ο ί έκ των σvyypaψέwv οιακwμyοήσαvτε.c:/ 
τouc: μvθολοyικ ouc: �ιύθο;υc: άπέσχοv, �ιή τόλ�ιήσσvτεc:, vά θί'
Εwσι τά τηc: λατρείαc: των «Μεγάλ�v Θ�αινωV)). Ή βασι-
λεία αύτωv. ηττοv θορvδώοηc: τηc: των. Όλvμπίwv, άvεοεlχθη 
έπικρατεστέρα, έπαρκεστέρα. 

Προ άμvη�ιοvεύτωv χροvw,v--έλληvική τιc: άποικία, έΕ Αί
γύπτοv προελθοϋσα σvvαπεκdψισεν είc: τόv ηρεμοv .. ορ�ιοv τηc: . 
Έλεvσϊvοc: τήv λατρεlάv τηc: μεyάληc: Ίσιο�c:, ύπb Jό όνομα 

τηc: Δή�ιητροc: ή τ�c: fταyκοσμίοv �ιητρόc:. Έκ1οτέ ή 'tλεvσlc: 
διετέλεσε κέντρον μvήσεwc:. 

Ή Δη�ιή·τηρ καί ή κόρη· αύτηc: Περσεψοv� προήορεvοv 
των τε Ι'Ελασ σόvwv · και των Mει(ovwv Μvστ�ρίωv. Έvτεϋ
θεv άρχεται ό σvμδολισ�ιόc: .. · 

' ''Αν ό λαο/έλάτρεvεv, .έ.v τy 'προσώπy τηc: Δrι�ιητροc:, 
τήv �:ητέρα γην καl τήv θεάv τηc: γε�ργlαc:, οί �ιvσ�αι oμwc: 
ο,έδλεποv έv αύτy τό ούράvιο.ν ψωc:, μητέρα των ψvχωγ, καl 
τόv θεϊοv Νοϋv, .�ιητέρα τώv κοσ�ιογοvικωv θε,ωv.

Ή" λα;ρεlα τηc: 'έψη�ιί,ρεύετο παρ' ίερέwv άv�κ6vτwv είt: 
τ� v  άρχαιοτέραv ίερατικήv οίκοyέvειαv τηc:_. Άπικηc: .. Άπε
καλοϋvτο vίοί τη, Lελήvηc:, γεvvήθέvτεc: οηλ .. Ίνα · ωσι με� 
σά(οvτεc: �ιt-ταΕu τηc: Γηc: καί τοϋ Ούραvοϋ κ·α, καταγόμενοι 
έκ τηc: σψαίραc:, έv η εϋρηται ή μεταΕυ των ούο �ιερωv, yέ

-, 

"'vοα, οι' ηc: αί ψvχαl αvεδοκαταδαlvοvοιv. 'Eρyov αύτωv έΕ 
Τ ι ι . 

ύπαρχηc: ητο tό <<1οειv, έv αvτ� τ� τ9v άθλιοτήτwν'αδύσσy, · 
τα θέλγητρα τ,ωv oύρα_vlwv μοvωv καί οιοάσκειv τόv · τρόπον
τη, έΕεvρέσεωc: τη., πρόc: αvτάc: άγοvσηc:)>. 'Εκ τούtοv1 tό. 
όνομά τwv Εύμολποι, ά ο-ιδοl οηλ. εύ,εργετι,κωv μελyοιωv, 

, , ή.οέw,ν άναμορψwτικωv τ�v άvθρώπwv.'Οί Έλεvς;iίνιοι ίερεϊc: 
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έaίδασκον τήν μεγάλην έσwτ�pικ�ν οιοσ:-καλίαν τ �c:; Αίyύ
πτοu, άλλ' έ� τ� προοδy των χρόνων, τr1v έστόλισαν δια 
τοϋ θελyήτροu τηc πλαστικηc καί έΕαισίοv μvθολοyίαc. 

Δια λεπτηc καί β;θεί αc τέχvηc, οί θελκτικοί οvτοι Μάγοι 
( σοψοί) έγνwν νά έπwψεληθωσι τα έπίyεια πάθη προc έ�ψρα- -
σιν ού,?ανίwν ίδεων. Έχρησψοποίησαν το θέλγητρον των αί
σθήσεwν' τήν πομπήν των τΘλετων' τα θέλγητρα τηc τέχνηc, 
'ίνα προσελκύσw:,ι καί τrροτρέψwσι τήν μεν ψυχήν προc . C:wήv 
άμείνονσ' τό δε πν�uμα πρόc κατανόη?ιV των θείων άληθειων. 
Είc οuδεν &λλο μέροc τα μuστ �ρια έκψαίvονται vπό �ιορψήν 
τόσy άvθρώπινοy,. τόσy ξωσαν, τόσy λάμποuσαν και χρw-
fιατισμένην. 

·σ μϋθοc ,τηc Δ�μητροc: καί της ΙΤερσεψόνηc άποτελεϊ το
κέντρον τηc λατρείαc: των Έλεuσι.νίwν. υΑπασα · Υ) έν Έλεv
σίνι pύησιc;,ώc: θεωρία λαpπρα,σtρέψεται καί άναπτύσεται πέ
ριΕ αuτοϋ τοϋ ψwtειvοϋ κύκλου. �ο �ιϋθοc: θ' ovτoc, έν τ� 
έσ�τερικ�, τ� αποκρύψy' έvνοίcr-, παρίστησι . σ,υμ6ολικωc: τήν
ίστ?ρί.αν τηc: ψuχ7ic:' δηλ .. πρωϊον τήν έκ6ίασιν και κατl� 
πτwσι� αuτrιc: ε,ίc: τnν ϋλην, ταc: εν τ� σκοτί� τ7ιc:. λήθηt 
ταλlλ tΠwpίαc: τη<, είτα δε τnν .έκ νέου άνάληψιν αύτ7ιc: καί 
τήν είc τnν θείαν C:wήν έπάvοΜv τηc:. 'Εν , αλλαιc: λέΕεσιν 

· είνε, vπ� μ ·pψnv ελληνικ�v, αuτο τ οϋτο το των Γραψων
δρα}ια τηc: πτώσεwc: του άvθρώπου και I τηc άπολvτ?'.Jοεwc:

' , ·-αvτοv. \
Δυνά�ιεθα λοιπον νά βε6αιώσwνεν, έΕακοι ουθεϊ λέγων ό

Schure δτι, οσον αψορ� είc τόv εύπαίδευτον καί μvσταyw- -
. yηθέντα Άθηναϊοv, κα:rά τouc: χρόνοuc τcϋ Πλάτwνόc:, τά
Μυστήρια τηc: 'Ελεuσίνοc: συvεπλήροvν τό έπεΕηyητικόν, τό
άντίστοιχον ψwτειν3 v μέροc: των τραγικών παρς:χστάσεwν των
'Αθηναίων. 'Εκεί εν τQ, θεάτρy τοϋ. Βάκχου, ένώπιον-τοϋ
δίκηV τρικ1:1μιώδοuc:, θαλάσση c: κυμά ινο�ιένοv καί βοv6Οvνίί,ον
τοc πλήθοvϊ, ,αί .τρομεραί έπωδαι τηc: Μελπομένηc: προο�κά-



'29 

λovv τον γήινον αvθρwπ0v, τον vπο των παθών τε.τvψλwμέ
vον, τον ύπό τηc: Νε.μέσε.wc: διά τά εγκλήματά tov καταδιw
κόμενον, τον ύπό. άμειλίκτοv καί, σvνήθωc:, άκαταvο�τοv Εί
μαρμένηc: ταλαιπwροvμενον· εκεί άντήχοv ν αί προμ�θειακαί 
διαμάχαι, αί άρα\ των Έρvννίων· εκε.ί ε6ρvχω ντο οί άπε.λ
πισμοi τοϋ Οίδίποδοc:1, αί ι,ιανίαι τοϋ Όρέστοv· εκεί εδέσπο-

1(εν 
ό 

τρόμοc:, ό yοηρόc: οΤκτοc:. 'Εν ΈλεvGJίνι οε, εν τQ πε
ριGόλy τηc: Δήμητροc:, τό παν διεσαψ�vίζε.το, άπckαλύπτετο, 
διεψωτίζετο. Ό κύκλοc: τι7Jν πραγμάτων επttετείνετο είc: 
τούc: μεμvη�ιένοuc:, τούc:.καταστάνταc: έπό·πτσς 

Ή ίστορία τηc: Ψvχο-Π.ερσεψόνηc: ητο δι' εκαστον τού
τwv ε[αίσιοc: άποκάλuψιc:. Ή ζωή εθεωρείτο, άηεδεικvύετο οι
αρρήδην ώc: εtιλασιΛc: ή ώc: �οκιμασία. Έvτε ϋθεv και εκείθεν 
τοϋ επιγείοu παρόντοc:, ό άνθρwποc: άνεκά λ vπτεν άστρ�αc: 
ζώvαc: τοϋ τε παρελθόντο.c:. καi τοϋ θείου μέλλοντοc:. Μετά 
τούc: τρόμοvc: τοϋ θανάτου, άνεκάλvπτε τάc: έλπίδαc:, τάc: άψέ� 
σειc:, τήv των Ήλύσείωv μακαριότητα, και, διά των άvαπε
πταμένwv στοων τοϋ ναοϋ, τά �σματα των ·μακάρων, τό 
άπλετον ψωc: τοϋ θαvμάσίοu πέραν. 

'�δού τί η σαν τά Μuστ �ρια απέναντι τη c: Τραyyδίαc: · τό 
θείον δηλ. δρα μα τηc: ψuχηc:, το σvι-ιπληροϋν, το επεtηyοϋν 
τό έπίyειον δραι,ια τοϋ άνθρώποu. 

Τα 'Ελάd<Jονα 1'1vdτή.ρ�α εi-ελοϋντο τον ΦεGροuά
ριον έ.ν Άyραιc:, πολvχvίy παρά τάc: Άθήναc;. Οί μϋσται, 
άψοϋ προηγοuμένωc: ύπε6άλλοντο είc: έλεγχον καί άπεδείκνvόν 
τα τηc: καταywyηc:, τά τηc: άνατρο��c:, τά τοϋ εντίμου χα
ρακτηρόc: των, είσήγοντο εί·c: τον παρά του ίεροκήρvκοc: ψv
λασσόμενον πε.ρί6ολοv� Ό ίερεύc ovτoc: παρίστα τον Έρμην, 
ψέροντα τό κηρύκειον και επι κεψαλ�c: τόν πέτασον. Αvτόc: 
νjτο ό όδηyόc:, ό ι,ιεσάζwv, ό έ.tηyητήc: των Μυστηρίων. 'Q-
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θήyει τούc: προοερχομέvοCc: πρόc: vαίοκον έκ ,κιόνων �vθμοϋ 
ίωνικοϋ, άψιερωμέvοv θε πρόc: τήί,, Κόρην, τήν μεγ_άλην Π,αρ
θέvον Περσ-εψόvην. Τ ό χαρiεv αθuτον τηc: Θεαc: έκρι.ίπτετο 
είc: τό βάθ9c: ήσι.ίχοu μικραc: κοιλάθοc:, έν μ�ο� ίέροϋ άλσοuc: , "
έκ λευκών αίyείρωv και σμιλάκων. Τότε ίέρειαι τηc: Περοεψό- , ,
vηc:, αί .ίε:ροψάvτιδεc: έ,ήρχοvτο τοv vαov μετά πέπλων άσπί- . ' 

1 λων, με.;τούc: βραχίοvαc: yuμvovc: καl στεψαvηψόρόι έκ ναρ;
κίσσων. Κατετάσσοvτο έπl τοϋ. άνω μέροvc: τ�c: κλίμακοc:: καl 
εψαλλοv μελοποιιαv βαρεϊαν, κατά τόν θώρειον ρυθμόν. 
"Ελεyοv δ' έ ι,ιι,ιέτρωc: καl ι,ιετά χειροvομιωv τά έΕ�c: : 

« 'Ώ έρασταl των Μυστηρίων ! υlστασθε έ πi τοϋ ούθοσ 
τηc: Περσεψόνηc:. Θά ϊθητε πράγματα έκπληκτι,κά. Θά ι,ιάθητε. 
:οτι Υ] ένεστωσα vπαρειc:: τυγχάνει vψασμα ψεuθων καl σuyκε.
χuι,ιέvων όvείρμν. · Ό vπvoc:, ό περι6άλλων ύμσc:: διά ζώvηc:: 
σκότοuc::, _ παρασvρει. τά όvε,ι ρα καl τάc:: ήι,ιέραc:, έν τ� παλιρ
ροί� του, θίκ�ν σuντρψι,.ιάrων κuι,ιαιvc:ψένωv καl έΕαψανι(ο
f-Ιέ_vωγ. '1Αλλ' l�εϊ πέραν έκτείvεται (ώvη ψώτόc: αίωvίού. Ε'Ιθε 
ή Περσεψόv1 να yίvv;i 'ίλεωc:: ύμϊν, νά ,σαc: θιΜΕ� ή ίθία να 
ύπερπηδηση,ε τόv ποταμόν τοϋ σκδ"τοuc: καl να διεισδvσητε 
μέχρι τ�c:: ουρανίου Δήf,ιητpοC:)). 

· Είτα ή πρόψαvτιc:: ή πpοψητιc::, ή όθηyοϋσα τον χορόv, κα�
τέ6αιvέ τρεϊc:: βαθμίθαc: τ�c: κλίμα·κοc:: καl άπέτειvε μετα ψω
ν�C::, πgνθήι,ιοu καl μετα τροι,ιεροϋ βλέμι,ιατσc:: τήν άραν τα�
τηv. «Ούαl δ' έκείνοιc:: τοϊc: προσερχΌ.f-ιένοιc: 'ίνα βε6ηλώσωσι 
τα Μυστήρια ! Ή Θεα Θα κι;ιταδιώεv;� έκείvαc:: τcxc:: θιεψθαρμέ
vαc:: καρθίαc:: καθ, απαvτα τbv βίο\/' ούθ, είc: αύτό δl ΤΟ βασί
λειον των σκιών θά πάvσηται τηc:: ·καταθpοf-Ι'i'jc::. )) ' 

Πολλαl ήμέραι διήρχοvτο είτα έv νηστείαιc::, καθαρτικαϊc: 
έπιλοvσεσι, προσεuχαϊc::, διθασκαλίαιc::. 

Τ ήν εσπέραν τηc: τελεuταίαc:: ήμέραc: οί · νεόψuτοι σuνήρ
χοvτο είc:: τό μαλλοv άπόκρuψοv μέροc:: τοϋ ίεροϋ άλσοuc:, Υvα 
παραστωc,ιν είc:: τήν ,«άπαyωyήv τηc:: Περσεψόvηc::. )) Ή σκηνή 

ι ' 

Ι 
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t, παρ-ίσταται έ.ν vπαίθρ½,) vπο των ίερειων τοϋ vαοϋ. Ύ πό τοϋ
ίεροψάvτοu όδηyοvμενοι οί άνώνu�ιοι ποιηταl των Έλεuσι-

� ν�ων έπσίησαν, έπt τ� σκηv� ταV.τΥJ, μικρΟv Ορaμα ο\Jτwοεί
πως έκτuλισσό μεν ον.
' (Οί νεόψuτοι 'άψι κνοϋνται άνά δuο είc; τό ϋπαιθρο ν. Εί,
τό βάθοc; βλέπει τιc; βράχοuc; μεθ' ένό, 6πηλαίοu, έ.vτόc;__ αλ-

� 
σouc; έκ μvρτων καί τι vwv λεuκι�ν αίyείρwν. 'Επί τοϋ εμπρο

�, σθεν �ιέροuc; αύτο σ τοϋ λεψωνοc:, νv�ιψαι
1 
κατακλίνονται πέριΕί: πηy1c:. Είc: τό βάθοc: τοϋ σπηλαίου ψαίνεται ή Περσεψόvη

_ καθημένη έπl εδραc:: Είνέ γu�ινή μέχριc: όσψvοc:· ή δε. ραδινή

, προτομή τηc; έκθρώσκει. σψνωc; έΕ vψάσματοc; περιελuyμένοu

�- - δίκην άτμοϋ κuανοϋ περί τάc; πλεuράc;. Φαίνεται εύδαί�ιων,
/ ;ιή σuνειδuία τήν �ραιότητά τη,, και διαποικιλοϋσα �ιακρον
.,.._�· πέπλον δια πολuχρόων νη�ιάτων. Ή Δη�ιήτη ρ, � �ιήτηρ τηc,

·�. ϊσταται όρθία π�ρ' αυτήν, ψέροuσ; τό σκηπτ ρον -είc τ ήΎ χείρα
καί τον κάλαθον έττl κεψαλ1�-) 

,Ερμiί«; (πρόc; TOV( παρεστωταc:). � Ή Δή�ιητpα δωρεί '
�-- ήμίν δvο έΕαίσια δωρα· τοvς καρποvc:, : 'ίνα �ιή ζω μεν ώc: τά
t"' άγρια θηρία, και τή·v �ιuσταyωyίαν, τήv έτι �ιαλλον �δεϊαν
;; : έλπίδα παρέχοuσαν είc; τovc: σu�ιμερι(ο�ιένοuc: αύτ ήv, διά τε

fό τέρι,ια αύτη, τ�c; ύ πάρΕεωϊ και· �ι' αrtασαν τήν αίωνιοτφα
Πρόσχετε καλωc; roύc; λό (OU<:; ο vc: θ' άκοvσφε και τα πράy
�ιατα ά θά ιδητε.

Δnμ1ί-cnρ . (δια τόνοu σο6αροϋ) _:'Κόρη αγαπητή των
ΘεQv, ποικίλου τον πέπλον �ΙΟU και �ιή άποι,ιακpvvοu τοϋ

�-· οπν�λαίοu ί:ιέχοι τίic; έπιστοοιhί\c: ίιοu. Ό Ούοανόc: είνε ν� πα- ι
J . 1 1 1 • 1 ι Τ ΊJ . Γ 1 1 . • ι 

;:. ; τρίc: σοu, ό δε. κόσμο c: σόι:::. Βλέ'πειc: τούc: Θεο1,;c: · έρχονται είc:1 τήν πρόσκλησίν σοu' άλλα ι,ιή άκ
.
οuε

.
· τη, ψωvηc: του π

. 
αvovρ

you Έρω roc: με. τά έρατει ν ά βλέι,ψατα και τάc: δολερά, προ
τροπάς τοu. Πρόσεχε vά ι,ιή έΕέλθηc · του σπηλαίου, μηδέ. vά

�} � ·-σuλλέΕ�c; ποτέ. τα γοητ ευτικά τηc: y1c: ανθη. Τό διεyερτικόv
't:,. και όλέθριον αύτωv αρωι,ια θά σοι έπεvέyκοuv την άπώλειαv 
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τοϋ ού?αvο J και αύτ ηc: τη c: άναμvήσεωc: αύτοϋ. ι,,γ ψC:Χινε τον , � 
πέπλον �ιου καί C:ηθι cύδαίμων μετά των συνοδών vυμψων · • 
μέχρι τηc: έπι:�τροψ�c: �ιου. Τότε δε έπl τοϋ πυρίνου όχήματόc; 

.' 

�ιου, τοϋ ύ,,; οψεωv' συρομέvου, θά σε έπαvαψέρw εί.c; τήv 
λάμψιν το] Atθ.:f)OC: ϋπερθεv τοϋ ΓαλαΕ:ίου. 

Πεydεψόνn.�Ναί, μητερ σε6αστή και τρο_μερά, σοί το - • � 
ύπόσχο,μαι, �ιά τ; πcpικυκλοϋv σε άγαπηΤόν μοι ψωc;. Οί Θεοί 
αc: με τιvwρήσwσιv <!XV οέ:v ΚRατήσw τον .ορκον μου ! 

fo Χορός �ων Νuμψων.-'Ώ Περσεφόνη ! ΤΩ Παρ
θένε, σεtιv1 �ίνηστ ή τοϋ Ούρανοϋ, ητιc:- διαποικιλοϊc; τήν 

\ tιοpψηv των θε 1�ν. έπί τοϋ πέπλου σου; εϊθε vά μή γvωρίσ�� 
ποτέ: τά μάταια όvεψοπολήματα και τά άvάριθμα δεινά τη.c; 
yηc:. Ή αίώv ιοC:: Αλήθεισ ύiτομειοι� σοι. Ό ούράvιοc; σ�� � 

· C:υyόc: σου, ό Διόvυσοc: αvσ�ιένcι σε είc: τά 'Επουράνια. 'Εμ
ψαίvετάί σο.ι ένίοτε ύπό τό σχημα άψεστωτοc; ήλίου· αί άκτί
vέc: του !Οε θwr:rcύoJV' αναπνέει τήν πvοην σου, σv δε άπορ
ροψ�c: τό ψωc: του .... Ό cίc: προώριόται θιά τόv cτεροv ! ....
'Ώ Παρθένε, τίc: λοιπόν εϋτυχεστέρα σου ;

Περ9εψόν1ι.- 'Επί τοϋ κυαvοϋ και πολυπτύχου τού
του πέπλου οιαποικιλJ, ·διά τηc: έλεψαντίν_ήc: βελόνηc: �ιου,
τά� άvαριθμήτουc: μορψάc: τών όντων και. πavτoc: πράγμα--τοc;·
άπεπεράτwσα τήν ίστορίαv των· �εωv· διεποικίλwσα το τρο
μερόν έκατοvτακ�ψσλοv και χιλιόχειροv xd�c:. 'Εκ τούτου
δέον vά προέλθωσι τσ θνητά οvτα· άλλά τίc: ό _ παραγαyωv
αύτά ; Ό Πστήρ· των θεων μοl τό εΤπε · τά . παρήγαγεγ ό
'Έρwc:. Άλλ' έyώ ούδtποτε �,!δον- dύτόν· άγvοω τήv μορψήν
του· τίc: λοιπόν θά μοι ιχvογραψήσ� τό πρόσωπόν του ;
. Α" 1'1', .J1... 'Α ') 

ι Π ι r t , .ι ι 1-,vμ"t:"αt.- �ιε ,ει τουτου. ροc: τι. η ματαια αυτη 
έρώτησιc: ; 

Περσεψόνn ( ανεγερθείσα και άπορρίψασα τον πέπλον).� 
ΤΩ νΕρwc: ! ό άρχσιότεροc: αtια δ� και' vεώτεροc: των Θεωv', 
πηγή άvεΕ:άvτλητοc; χαραc: και δακρύων - καθότι ovτw μοl 
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iJμίλησαν περί σοϋ - Θεε τρομερέ, μόνε αyνωστε, �ιόνε 
\Ιάόρατε των 'Αθανάτων καί μόνε περιπόθητε. Έρωc: �ιvστη

, r pιώδ� ! όποία οι.αταραχ �, όποίοc: ϊλιyyοc: καταλα�ιδάνει με έπί 
_ ϊQ ?'ι :ψατί σου ! 

fO Χορός.- Μή ζήτει νά μάθ�c: πλείονα περί αύτοu. 
,, Αί κινδιJνώθειc: ζητήσει, άπι.Jλεσαν άνθρώποuc: καl Θεοvc: 
ι 

, ,�- }ΙαΛιστα. 

�,• 
(Jερσε�όνn ( άτεvίζοuσα μετά θέοuc: rtρόc: το κενόν).

�_ Μήτοι είvε άvάμv�σίc: τιc: ; Μ�τοι είvε πp?αίσθη�ιά τι · τpo-
r , , , θ ,, J) , , 

1 rερο.v � χαοc: . . . αν ρωποι . . . αοuσσοc: yεvεσεωv, ψωvαι
f τοκετwv, κραuyαί �ιαvιώθειc: μίσοuc:, πολέμων ... βάραθρον 
ι του θανάτου ! 'Ακούω, βλέπω ταϋτσ Π:Jν-α· αύτή θε ή
f � a6uσσoc: μ' έλκύει, με καταλαμΜvει. Πρέπει vά κατέλθw είc: 

i ,αύτήv. Ό Έρωc: μι βυθίζει διά τοϋ έ�ιπρη,στοϋ πuρσο,ϋ. "Α ! 
f; Θ' άποθάvω ! Μακράν μου αύ'Γό το τρο�ιεροv όνειρον ! (Κα
f. , λύπτει το nρόσwπον θιά. των χειρωv καί κλαίει). 
ι Χορός.- Ώ ! θεία παρθένε, . τοϋτο είνε ηδ� άπλοuv 
(: όνειρον· ά.λλά θά λά6� σάρκα θά yίv� άvαπόψεuκτοc:-πραy-

r· !-Ιατικότ�c:· ό ούραvόc: σου θά έκλίπ� είc: �ιάταιον όνειρον άv 
; ύrtοκύψ�c: είc: τόv εvοχον πόθον σου. Ύ πάκοuσοv είc: αύτό 
� . 

f το σωτήριον προμ�ν_u�ια. Έπαvάλαδε τήv βελόνην καί θια-
.ποικίλοu τον πέπλον σου. Λησμόvφοv τον παvοϋρyοv, τ.όν 
άvαιθ�, τcv ενοχοv Έρωτα ! 

Περσε�όνn (άψαιρεϊ τήν χείρα /άπό του προσώπου, οπεp · 
'· <άλάσσει έκψρασιv. Μειθι� διά των θακρύωv).� Τρελλαl ποϋ 
f k.:-- είσθε ! Ά vόητοc: θε κ' έyώ ! Τώρα το έvθuμοuμαι. Ηκοuσα 
� νά λέγουν είc: τά 'Ολυμπιακά μυστήρια τά έΕ:ηc: : Ό Έρωc: 

εΤνε ό ώραιότεροc: των Θεwν· προεδρε..ύει έπί πτερωτοϋ όχή- · 
� }l�ΠOC: κατά τovc: έΕ:ελιyμοvc: των 'Αθανάτων, είc: τήν μίΕ:ιv 

• 1' -τC>ν πρωτίστwν ούσιwv � Αύτοc: αyει τovc: θαρραλέου, αν
�- -δραc:, τovc: ηρωαc: έκ τοϋ βuθοϋ τοϋ Xάouc: είc: τάc: κορuψάc: , 
,; -τοϋ Αίθέροc:. Γινώσκει τά πάντα. Διέρχεται, ώc: το Άρχικόν 
,, Γ 

iS 

'. 
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. Πvρ, δι' oλwv -τ:ωv κοσ�ιwν- κρατεί τάc: κλεϊc: τοv, Οvραvοϋ ��( 
και τηc: Γηc: ! Θέλω vά τόv ί'δw ! 

Χορ($ς.- Στηθι ! Δύστηνε ! 
"Ερως ( ΈΕέρχεται τοv αλσοuc: ύπό �ιορψηv πτερwτοϋ •

�ιε ιρακ ίου). - Με προσεκ&λεσει:: Περσεψόvη ; '1 δου έιγώ ! 

Περdεψόνn ( έπ_αvακάθηται). - Σε λέyo'iJV . �οvηροv' 
και o�ιwc: τό πρόσωπόν σου εΤvε αυτή ή άθwότηc: � σε λέγουν 
παvlσχvροv, και o�ιwc: όμοιάζειC: πρόc: εvθραuστον παιδίοv· σε. 
λέγουν προδοτηv, και oμwc: οσ� παρατηρώ τouc: όψθαλμούc:. , 
σου, τοσ�J ή καρδία �ιοu ψαίορύvετα�, τοσ� λα

1

�ι6άvw' έμτ.rιστο
σύvηv πρόc: σέ; ώραϊ�ν, πρόσχαρον παιδίοv. Σε λέγουν σοψόν 
και έπιτήοειοv. Δύvασαι · νά �ιε βοηθήσ�c: να κ:vτήσw αύτον 
τόv πέπλον ; ' '

. 'Έρως.- Πρpθύ�ιwc:· ίδου έyώ πλησίον ccu, είc: τovc:. 1 

ποδαc: σου .. Όποίοc: θαv�ιάσιοc: πέπλοι: ! Φαίνεϊαι έμ6ε6αμ
�ιέvοc: έντόc: τοv ·κvανοv των όψθαλ�ιωv qov. Όποίαι άΕιο
�αύ�ιαστοι έίκονεc: έκεvτήθ1σαν .ύπό τηc: χειροc: σοv, είκοvεc. 
έv· τοvτοιc: νjττον CJpαίαι τ�c: θεία, οι αποικιλτρίαc:, ητιc: ov-
οέποτε εΤοεν έαvτήv έvτόc: κατόπτρου. ( Ύ πομειοι? πovήpwc:.) 

· Περόεψόνn.-Νά ί'δ� έ�ιαvτήν ! Είvε τοvτο �uνατο:ν; (έ-
puθρι�.) Άλ�α yνwpίζειc: αvτό:': ταc: είκονqc: ; 

"Ερως.·- Ά V ταc: γνωρίζω ! ΕΤvε ή ίστοpία των Θεών. 
Άλλα οιατί vά σταματήσ�c: είc: το Χ.άοc:·; Έκε-ϊ άρχεται � 
πάλη. Δεν θά ύψάv�c: τ6v πολε�ιοv των Τ ιτάvwv, την yέvεσιν 
των άvβρώπwν' τουϊ ερωτάc: των ; 

Περdεψόνn.,- Ή μάθησίc: �ιοu 'σταματ� fwc: εδώ· δεν έv
θu�ιον�ιαι' άλλο τι. Δεν θά �ιε .βο�θήσ�c: vά κεντήσω τήν σuvέ
χει�ν ; 

'Έρως (Τ�- έκτοΕεvtι βλέμμα ψλοyεροv).-Ναί, Περσεψο
v1, ·άλλ' �πό �ιί�v ��μψwvίαv· να έλθ�c: οηλ. έv πρώτοι, vά 
οpέψ�c: �ιετ, έμοv εν άvθοc: άπό ΤΟΥ λεψωvα, τό ώραιοτερον 

1 παyτωv .. 
Ι 
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ί Περdε«t-όνn (σ�6αρά).- 'fi 6ε6αστ1 �αί σuνετ1 μήτηρ μου
Ι οέν μοι το έπέτρεψε. «Μή άκοuε τηι: ψωv7ιc: τοv Έρωτοc:,

�· �ιοί είπε, �'1 ορέψ�c: ανθη τοσ λειμωνοc:· άλλL�C: θά καταστ�c:
• ή μαλλον άθλία τι:�ν Άθανάτwν !

,ι
'. ' - ",Ερ ,,ς.- Έvvοι:)_ Ή μήτηρ σου οεv θέλει �ά μάθ�c: τά

� �ιuστήpια τ7ιc: Υ7ιc: καί τοσ "�oov· δν ανεπνεcc: τά άνθη τοv
� λεψι;JΥΟC:, θά 001 άπεκαλvπτοvτο ταvτα.

1� 
Πε�dε«ι-όνn.-Καί τά yvωpί(ειc: σv;

ι "Ι�ρως.-Όλα· καί,ώc: ΤΟ βλέπειc:, οιά τοuτο οεv εΤι-ιαι �
έτι �ιαλλοv vέoc:, έτi �ιαλλοv 1

ζωηρόc:. τΩ κόρη των Θεων, ή

ι,· 
ά6vσσοc: έχει ψρικιάσειc: καί τpόμοvc:, ouc: ό οvρσνόc: άγνοεϊ· ό
f-'ΥΊ οιελθων οε τ1ν y7ιν και τόν.αοην οεν δvvαται vά έvνόήση
τόν οvραvόν. 

llερdε�όνn.__:_ Κσί ούνασαι vά �ιοί οείΕηc: αvτά οια 'νά τά
ένvοήσω ; 

·Έρως�-Ναί, iοέ! ("Άπτεται τ7ιc: y7ιc: οιά τοJ ακροv τοσ
ϊόtοv του, έΗρχε,ται ο' αvτ7ιc: εϊc: ι-ιέyαc:-νάρκισσοc:.)

Uε.ρdε«t-όνn. -'- Ώ τί έΕαίσιον άνθοc: ! Τ οϋτο οιεyείpει έν
Ί · τ� κ;ροία f-ΙOV θείαν τινά άvά�ινησιν. Έv,.;j έιωιμ�ψην ένίο�ε

έπί τιvοc: κορuψηc: τοϋ προσψιλοϋc: ι-101 άσϊ?ο,J, οπεp χρvσίζc)
αίώvιοc: λάι-ιψιc: oudvτoc: ήλίοv, έGλεπον, c«;,Jπνι(οι-ιένη, έπι
τοϋ ποοιhvοοϋ όοι ίζοντοc: εν άστοοv �pyv,σoxρov ,/ έντοc: τοv

1.τ ι . . ι 

f-Ιαpιιαροειοοϋc: κόλπου τοϋ ύποπρασίνόu οvρανοϋ. Μοί έψαί-
vετο τότε οτι τοϋτο 'ητο ή δάc: τοϋ, καθ' ύπόσχεσιv των
Βεων, άθαvάτοv ov(uyov μοv, 'τοϋ θείου Διονύσου. 'Αλλά
τό αστροv κα� ήρχετο .... κατ ήρχετο. ; .. ή δε o�c: έtψpανί(ετο
�ιακρqν.-Αvτο το θαv�ιάσιοv ανθοc: ό f-ΙΟιάζει πρόc: έκείνο τό
άστρον.

''Ερως.- Έyω οστιc: μϊτα6άλλω καί συvοέω παν πpαηια·
έyω οστιc: σχηι-ιατίζw έκ τοϋ ι-ιιι<ροϋ τ1v ,είκόvα i-οσ μεyάλοv

, και έκ τηc: ά6ύσσοv το κάτοπτρον τοv ovpctvoϋ· έyω οστιc: μι-
' ' ' ' ' ' ιι� ., \ - - ' ' ,, . yvvω τον ovραvov και τον �οην επι ·τηc: yηc:· εγω οστιc: κατερ-

'' . 

\ 
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1 , > 
-' ,. y<1(οι-1αι ολαc. τάc. μορψάc. έvτόc. τοv β�θέοc. ώκεαvοv, έyω 

ενηpyησα τήv έκ τηc. άέiύσσοv yέvεσιv τοv &στροv σοv και· � 
η 

τήv ι-ιεται-ιορψωσίv τοv είc. &vθoc., 'ίνα δvv�θ�c. vά το ψηλα-
ψήσ�c., vά το όσψραvθ�c.. 

f0 Χορός.-ΠρόοεΕε καλά· ή ι-ιαyεία αϋτη εΤvε iσwc: 
παyίc.' ! 

ΙΙερόεψό νn.-Καί πωc. ό:ποκαλεϊc. αύτό τό &vθoc: ; 
· ''Ερως._:_Οί αvθρwπcι τό ό:ποκαλοvσι vάρκισσοv· έyω δε

Ήδόvήv. Ίδε πω, σε βλέπει,, πωc. στρέψεται πρόc: σέ. Τ ά
λεvκά τοv πέταλα ψρικιωσιv ώσεί (ωvτα: 'Εκ τηc: χρvσηc: καρ-
δίαc. τοv .έi<ψεϋγει &ρwι-ια πληροvv τήv ό:ηιόσψαιραν ήοvπα
θείαc.. "Αμα ωc: πλησιάσ�c: αύτό τό μαyικόv άvθοc. είc: τό προ -

' σwποv σοv, θά ίδ�c:, ώc: εν ΤΙVΙ θαvμασί½) καϊ ό:πείρ� είκόη, • 
τά.θ�ρία τηc: ά6ύσσοv, τά βάθη τηc: yηc:, τήv καρδίαv των 
ό:vθρώπwv. Τίποτε δεν θά σοι είvε, κεκρvμμ.έvοv. 

Ιfερόε{ιόν11.-�Ω άvθοc: έΕαίσιον ! έπί τQ μεθύοvτι ό:ρώ-
ματί σοv ή καρδία μοv πάλλει, έπί τ� ψαύσει dov .όί δάκτvλοί 
μου καίοvσι. Θέλω' vά σε όσψραvθω, vci σε άσπασθω, vά σε
θ, , -, - " �, , , ,, , θ, Ι i εσω εrτι T�C. καροιαc. f-ΙΟV,-ΚαΙ σc. απο ανω . 

( Ή yη ήμιαvοίyε,ται παρ' αύτ�. · 'Ο Πλούτων ό:vέρχεται έ'κ 
i-όσ χάσματοc. έπ' όχήματοc., ύπό .δύο μελ'αvωv 'ίππων σvρομέ
νοv; άρπά(ει τήv Περσεψόνηv καθ' �·V σtιγμήv έδρεπε το &v
θoc; καί την σύρει πρόc; έαvτόv. Ε ίϊ ι-ιάτην ό:ποπειρατα( αϋτη 
V' ό:ποσπασθ� των βραχιόνων του, έκοαλοvσα μεγάλην cpwvήv. 
Τ ό οχημα βvθί(εται, έεαcpαvί(εται. Ό ηχοc; ·των τροχωv .έΕα
σθεvεϊ βαθμηδόν ώc; ύπόγειοi:: βροντή. Αί. vύμψαι όδvρόμεvαι 
διασκορπί(ονται είc. το δάσοc.. Ό Έρώc; , ψεύyει τότε καγ
χά(wv). 

Ί:1 �ωνn τnς Περσεφόνη,; (ύπό τήν γην);-Μητέρ μου ! 
Σωσόv με ! ,Μητέρ μοv ! 

'Ερμfίς.-ΤΩ έρασταί των Μvστηρίwv, ων ό βίοc. διατελεί 
είσέτι έσκοτισμένοc; ύπό τηc. 4χλύοc. πονηραc. ζwηc., ίδοu Υ) 
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: ίστορία σαc::. ΦυλάΕατε. καλιJc: καί μελετήσατε αυτον τον λό
f• γον του Έμπεδοκλέουc:. « Ή yέννησιc: εΤνε τρομερά κατα
;( στροψή, μετακομί(ουσα τούc: (,Jvταc: μετα[v των θνητών. Άλ

!-- λοτε έ(ή
ο

ατε τήν άλ
1

θη (wήv· είτα δ' έλκυοθέντεc:: ύπο θελ
" γήτρου τινόc: κατερρίψθητε είc: τ�ν έπίyειον άδvσσον, ύπο τον
ι" 

(vyov του σώματοc:. Το έvεστώc σαc:: είvε οvέιρ�v μοιραίον. 
k.__ Μόνον το παρcλθοv και.το �ιέλλον ύψίσταv,:αι άληθωc::. Γvωτε
ι;_ το άvαμψνήσκεσθαι. Γvωτε το προοραν)). 

'f:v τούτοιc:: ηpχι(ε να vvκτών�· ηvαπτοv λοιπον πvρσοvc: 
( rτ�vθί�ιοvc: μεταΕύ των κvπαρίσσwν, οί δε θεατα1 άπεχώροvv 

έv σιγ�. καταδιwκ�ψεvοι ύπο των kλαvθ�ιηρωv �σ�ιάτw� των 
ίεροψαντίδwv, άvαψwνοvσων : Περσεψόvη ! Περσεφόνη ! .. 

... 

Καί οϋτw λαμδάvει πέραc: ή τελετή των Έλεvσιvίwν Μv
στ,ηρίwν. Οί νε.6ψοιτοι έyένοντο �ιvσ;τ�Ί. Έπσ.νήρχοντο είc: 
ταc: όvvήθω: έρyασίάc:: τwv, άλλα ρέγαc:: πέπλοc:: - των' Μυστη
ρίων έπεΕετάθη έπί των όψθαλ�ιωv τw.v. ΜιταΕv αύτων και 
τόu έΕwτερικοΟ κοσμοv-vέψοc:: τι'παρεvέrτεοέ. Συvά�ια διηνοί
χθη Ιέν τQ πνευ�ιατί τwν έσwτερlκόc: ϊΙC:: όψθαλ�tόi::, δι' ου πα
ρfτήpοvν cψvδρωc: αλ'λον κόσ�ιοv, κcσ�ιον _ πλήρη έλκvστικ 1Jv 
�ιοpψωv. �ιοpψων ΚΙVΟV}ΙενιJν έvτcc: βάpσθι6ων, ότε �ιεν λαμ--
πριJν, 1 ότε οε έpεδw_δων. · 

Τά Μείζο�α- Μ vστη.ρια, ατινα ·,aπετέλο,_;ν σyνέχειαν των 
'Ελασσόνων Μυστηρίων, έτέλοuντο άvα πάσαν· πενταετίαv, 

τον Σεπτέμ6ριο� έv Έ.λεvσίvι. · 
Αί έορτα1 α_yται oλwc: σvμ6ολικαί, οιήρκοvv έvvέα ήμέραc. 

Τ ήv όyδόηv διέ_vειμοv είc:: τovc: μvσταc:: τά όή�ιατα τηc: �ιvή
, \ σεwc:: : τον θvρσον καί' το κάνlστρον' κίστην κα.λοvμενον' τΙJ:

::' λ1yμέν(λ δια κλάδων κισeοΟ. 'Η κίστη περιέκλειεν αντικείμενα 
,; }ΙVστηριώδη, ων � κατανόησιc: έ.Εήyει τό ΗVστήριον τ�,-
' ' -�



/ 

"' ' ' ,ι..,. ,h ι ,. -... 1".; 

..... , . " '
,,, 

1 
-

l:wηc:( ι ). ·Ήτο έσψραγισ�ιέvη·. δεν έ.πετρέ�ετο v' άvοιχθ� � 
είc: τό τέλοc: τηc: μuήσεwc:, και έvώπιοv του ίεροψάvτοu. 

Παρεδίδοv,το είτα είc: Gπέρ�ιετροv άyαλ),ίασιν, χοpόπηδων1 
τεc:, αλλαλάίοvτεc:. , 

, Κατ' έκείv�ν1 δε :rήv ήμέραv σv�οδία έκcψιl:εv έΕ Άθηvωv 
είc: Έλεuσίvα τό αyαλ�ια τοϋ Διονύσου, έπικαλοuμέvοu 'Ιάκ
χοu, έσ�ψμέvοv j.κ �ιύρτwν. Ή. είc: 'Ελευσίνα ελεuσίc: του 
άvήγyελλε τ ήv �ιεyάλην άναγένvησιv: Καθότι παpίστα τe, 
θείον πvεu�ια, . διεισδύοv είc: παν rψ�yμα, τhv άvα�ιοpψωτήν' 

. των ψ�χων, τι� μεσάC:οvτα με ταΕύ γηc: και. οvραvοcϊ. 
Αύτ.rιv τήv ψοράv είσήρχοvtο δια τηc: μuστικηc: θύραc:, Ίνα 

?ιαvuκ�ερcuσι,Jσι τήv ίεραν 1vύκτα, τήy vύκτ� τνjc: · �ιuήσεωc:. 
. Είσήρχοvτό έv πρϊ,τοιϊ tίc έ{ιρεϊαv στοάv, πεpιλαμ6αvομε

vηv εΥ-7'0C: τοϋ έΕ.w'τcpικοϋ πεpι�όλοu. 'Εκεί ό κηρuε άπεμά-
' κρuvε πάvτ9 παρtίσQκτοy δια τρομερωv άπέιλ'ωv, και άvαψw-
vωv « Έc: κάτω _οί βε6�λοι ! )) Ύ �έ6αλλtv είτα cίc: ορκοv τouc: 
�ιύσταc:, uπά ποιvή,ί θ:υάτόu, 'ίγα fιηδεv : <1ποκαλύψwσιv, , έt 
oσwv ήθελον ιδει. Π?-:;;:;�θcτε δε ταϋ:rα; (( !fδou ήμεί< είc: τον 
ύποχθ6vιοv · ούδάv · τ Ίd Περσεψόνηc:. 'Ίνα · καταvοήσητc I τήv

· ( 1 ,) Τ� έν τ� κί,στ� περιχ.λειόv.ενα,χρυσοc ησοcν : Το 11-ΎJ\Ον τη;
πεύκης (σύ11.b::�λ6ν τη;_ γονψότητοc, �ης γενέσεω; ), ο σπειροειοης 
οψιζ ( σύ;ι.b�λον τ7�'ς Π7)'Κ�σv.ίου έξελίξεως της ψυχης : της έν· τ� 

·ϋ'λ� οηλ. π-.ώσεω; αu,ης κα.ί .της-δια_ του πνεύv.α.τος ά1tολuτρώ-
" σεως), το. ώόν (tπενθυv.ίζον τήν σψαϊρ'αν η την θεία.ν"'Ι'ελειότητα, 

-ί\τιc; εΙνε ο σi'.οπες τοv �νθρώποy) . 
. , 'Εκ ;ών τρι'ών. τούτ-ι.ί.>ν συμbόλων της άρχ.αίοcς άποκ.ρύψοu έπι
στήιι.ης έγένετο χρησις. τω� ιι,εν δύο έν τi) Π. Γροcψ� ποcρά των 
δ_ιοcκατοzων της έι;ωτερικ7J; κα�α �οcράδοσιν ιι,ωσαϊχ.ης διδοcσχ.α-' 

' ' 

. 

. 

�ίας,. του οέ τμτου, του χρuσου &.ι,,λ., ώοϋ, παρα -:η; χριστιανικης 
θρησκ.εί :χ.ς ( ώ; ήv.εϊς τοuλάχ. ισ.τον νοv.ίζcψ.εν) των κοκ.κίνων, r.οcσχ. οο-
λινων οcύγων και --:ί:)'Ι χρυσών τοιού,ων -::;v ΓIΧΤρι/ρχ.;ίοu. 
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• μέλλοvσαν C:w�ν σαc: καί τ�v ένεστώσαν κατάσταοίv οαc;, δέον,
, ν-ά διέλθητε τό κpάτοc: τοϋ θανάτοv. Τ οϋτό έσΤι δοκιμασία 
:. ϊών μuστώ-v. Δέον οvτοι V' άψψΗοwσι τον (όψον Ίνα άπο-
t. λαvwσι τοϋ ψwτόα. . · 
t, _ Έvεδvοντο εΤτα τον vεδpοχιτώνα, είκόνα · τηc: καταδίκψ:: 
' ικαί τηc; καιρίοv 

I 

καταθλίψεwc; τηc: έν τ� έοwτάτ� ζwη βvθι
(-οθείσηc; ψux�c:. Μετεπειτα σε, σδεσθέvτwv των ψώτwv, cίσ-
� , , , , , � ι!' θ ..ι- _,ηρχοντο ειc: τον uπογειον Λαοuριν ον. · . · . 

Οί �ιϋσται [δαινον έv τω σκότει ψr1λ<Χψητεί. Ήκοuον θό
f pv.6ov,, στεvαηιοv,, ψωvάC: τρο�ιεράc:. 'Άστρ�παl �ιετά βρΌv

�ωv διέσχι(οv, τα dκότη. 'Εν τ� λ6�ι.J;cι 'αύτων, παρετήροuν 
,., όπτασίαc: ψοδεράc: : qτε μεν θη?ί�v. τι, χί�ιαιραv � δράκοντα,

· , "' • θ .,,, , , , ,., , 
1t.-οτε ο αν ρωπον σψαοαι.,οντα uπο touc; ποοαc: σψιyyοc: τινοc:, 

, ότε δ' άvθ?ώrυvοv ψάvτα:ψα .. Ό Πλοvτcψχοc: , παρο�ιοιάζει 
t' ιτήν των όπτασι 1:ιv τούτων ψρίκην πρόc: τήν κατάστασιν. τοϋ 
!' , .έντόc: τηc: κλίν1c: .έπιθανάτοu άνθρώπόu. 

�� · Ή μα
1

λλον έκπληκτικ� σκην� διεΕήγετο έ�τόc: κρvπτ ηc: 
�, ί\VOC:,' ιvθα ίερεv:::; ΊΙC:, ψpvyιστl ένδεδyμέvο�,· καί πα?ά 1'11/1 

� άνθρακι� ίστά�ιενο:::;, διέτασσε �ιετ 1 έπιδαλλοvσηc: χειρονο�ιίαc: 
ϊOUC: προc,ερχομένοvc: νά καθήσωσι παρα τ-�� εισοδο:ν, ρίπτων 

� σvνάμα έπί τηc: άvθρα·κια� ναpκwτικά άρώ�ιατα. Τότε δε, 
τη, αίθο1.;ση:::; πληpοuμ±ν1c: πuκνοϋ καiτνοϋ, διέκρινοv· μορψάc: 

.. ,μεταδαλλο�ιέvαc: είc: διαψο,::ια (ώα: καl άνθpώπο\Jc; ... Έτειvεv 
έvίοτε ό ίεοεύ, τ'flv · β. :)αχε.Ταν ol6δov. ιιεταΕv των · άτμων, Ι . Ί · ι ·. 1 . Γ , 

!; ΙΚαl τότε ή άπ6ρpοια τ�c: βΌuλήΌεωc: τοu-παρήyαγεν ε-ίc: τ-όν 
.,. 1Τολύμοpψον έ�είνοv: κύκλον κίvησιν στροδιλιστικήν �αί δρασίν 
, δραστικήν, λίαν έκψο6ιστικήv. 

· 
,.- . � 

Προσέλθετε ! · έψώvει · ό Ψ?'Jf ιο:::; ίερεύc;. · Οί ·· �ιύσται τότc

�-, άvοpθοv�ιεvο; έίσήρχοvτο είc: τ6ν κύκλοv· �σθάvοvτο . δ' οί 

,�' πλεϊ:iτοι έαuτοuζπpοσωθοuμ:νοu:::;, άλλ,οι ψ6λαψοu�ιένοu:::; ύπό 

�:,-χειρ�ν άο?άτwν, άλλοί δί τινε� κατεpρίrποντο βιαίωc: κατά 

... ' 1ηc: 

,· 
<-

1 

,, 



,· 

Τότε τινεc; �ιεν ωπιοθοχώροuv έκ τρό�ιοu κ-α1 έπαvήρχοvτ� 
οθεν εΤχ_ο_v έλθει· έτεροι οε; οί θαρραλεώτεροι, θ_ιήρχοντο� 
καθότι άπόψαοιc: οταθερ'ά οιαλvει τήν yοητείαν. ( Ι) 

Μετέ6αινον είτα είc; αιθοuσσν μεycH�v, περιψεpη και άοθε
νωc; ψωτιζομένψ. Είc; τό κέντρον είc; κίων, εν όρειχά.λκι\/ΟV' 

, οένορον οvτινοc; τό μεταλλικόν ψύλλωμα έίαπλοvται έrτi 
τηc όροcpηc: άπά οηc. Είι:: τό ψύλλω�ια τοvτο προοήρτηvταr 
χί�ιαιραι, Ύορyόvεc:, αpπvιαι, βόεc:, στρύyεc;, κλπ. είκόνεc 

( η « :Η σύγχρονος lπιr,τ1ψ.η, λέγει ο Schure άποείδει τα 
τcια.ϋτσι εtι; άπ'λα; παρα.ιr,θήήεις η uπ:cb::ι'λαι; (suggestiohs). Ά'λλ .. 

, ', ι , . ; � t'lrt. ' - J , , ' , 
Ί) αρχα.ια. αποχιρuψ:,; επιση1:1,η απεοιοεν εις α.uτα τα φα.ινομενα 

\ ιχξία.ν τόσ<ι,> u�οχ.ειμενικην ϋr,φ χ.α.l άντι�ειμενικ·Αν. 
« 'Ε1tίστεuε (χ.α.τα την γνώι.ι,ην ομω; των νεωτέρων θεοσόψων) 

είι; τ·�ν vπα.ρξιν Π,νεuμοcτων 'ele,mentaίres (&νεu ψuχη; άτομικεu
θείση;) ήμια.uτοσuνειδ;Ητων, π'ληρcύντων την γ#'νον άτμόσ'φ:χιpα.ν- , 
κα.l _άποτε'λοvντων οίον�l τάι; Ψ•Jχάς των στοιχείων. - Ή, Μiγία.·t -
η,ις είνε ή β::ιύ'λησίς .έν δνεργείο,c κ:χl έκι,ι.�τα.'λ'λεύσει των ι!cποχ.ρv� 
ψων δu�άμεων, τά αποκα.θίστησιν ορατοc. - Ό 'Ηράχ.λειιrnι;�φα.tνε
τα.ι οτι άνα.ψορικq; τούτων- - έλεγ εν : « Ή φύσις πεπ'λήρω
τα.ι πα.νταχοϋ δα.ιμόyων». Ό Πα.ράκε).σοι; τά άποκαλεί eleman
taux. -· Koc rά -:-όν θεόσοφον' τοϋτον_ διδάκτορα τοϋ 16ou αίω -
νος προςε'λκύοντα.ι · uπο τη; μα.γνητιχ.ης �ψ.όσφ�ιpαι; · τοϋ άνθρώπου-, .. 
και καθίστα�fα.ι τότε ίκ.α.να να 7'Εptbληθωσι πα.σαν φα.νταστικην 

- μόρψήν. "Οσφ δε - ιι,χηον ο &νθρωποι; τuγχ'άνει π:χρα.δ-εεψ.ένοι; εtς
τά πάθη ':'OU τόσφ !-'·οcηον κα.θίστα.τα.ι 'λεία. , -rων; χωρlς νά το.
έννο�; Ό Μαγοζ !1-?VOV - τα Sα.μαζει κα.l τιχ διαχ�ιρίζεται κοι._τ�
β'ου'λησ;ν. Ούχ • .ήττον άποτε'λοϋσιl σψαϊράν τινα. · άπατη'λων -πα
ραισθήσεων" χ.α.l μωριων cicι; δέόν �α uπερπηδήσ� κάl κατα.δα.ιι,άσ�

- χ.α.τχ την εt; τον ά�όκρuφον κόσιι.ον είσοδόy τοu)), κλπ.
Οί δε νεώτερct σοφοl οί πspl �ον νεώτερiν πνεuμα.τισμόν άσχΘ-

r . \ f , · ' ·, · , t ~ 

λουμεν:;ι έκψέροuσι �αι ετεραν. γνωι-ι.ην περι ;ιvτων. 

- 1 
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λλ- ' ' , "" - , 1 α .,uοαι περι των επιγειων οειvωv, περι των κατα ϊΟJ α ι-
� θρώποu έκμεvομέvwv δαψ:5vwν. Τ ά θηρία ταυτα cpαίvo ιται 

m λ , , λ , ''{ , , ... , ... , θ παρατu αοσοvτα την ειαv των. πα τα οεvοροv κα ηται 
έπi μεyαλοπρεπουc θρόνου b Άιδwvεvc - Πλούτων, . ψέ?W'Ι 
πορψύραv, κρατωv τήv τρίαιvαv καί εχwv rό �ιέτwπο,1 σv
voq,ρu. Ύ π' αύτόν ή νεuρη · παρ' αuτοv, τον ούδέποτε �ιει
διωντα θεόν του 'Άδου, ή σvί:uyόc του, ή μεγάλ�, � ρ�διv� 
Περσεφόνη. Οί μυσται τήν άvαyvwρί(ουσιv ύπό τά χα.ρακτη
ριστικά τη, ίεροψάvτιδοc, τηc ύποκριθείσψ� τ�ν Θεό:v κατά 

, Έλ ,_ Μ , Ε'Τ , ( , ( , τα εuσινια υστ ηρια. · ιvε παvτστε ωραια· ωραιοτερα 
lowc έv τ� �ιελαyχολί� τηc· άλλά πόσον �ιετα6ε6λημέvη ύπό 
τήν πέvθιμ,v έοθητα, �ιε τά άρyυρα δάκρυα καί τό χρυσουv 
διάδημα ! Δεν . είναι .πλέον rj παρθέvοc · τοσ σπηλαίου· ηδη· 
γινώοκει τόv τοϋ �άτw κόσ�ιοu βίον καί δεινοπαθεί. Βασιλεύει 
έπi κατωτέρων δυνd:�ιεών· είvε ύπερτάτη μεταίύ τr.:;jν νεκρών 
άλλα Εέvη έv. τ� έπικρατεί� τη·c. Άιιuδρόv ύπο�ιειδία�ια δια
ιpα(νεται έπί του προσώπου τηc. 'Α ! , έv τQ ύπομειδιάματι 
TOVT(:J έyκλείεται ή yνωσιc� του Καλοϊι καί τοv Ι\Qκόϋ, .τό 
άνέκcpραστον θέλγητρον τηc λύ�ηc, τ�c (ησάσηϊ καί βw67ιϊ 
λvπηc:. �Η δειvοπάθί,ια_ διδάσκει: τό� οίκτοv .. Ή Περσεψόvη
ύttοδέχεται μετά οίκτίρμοvοc. βλέ�ψατο,, τούc ρύσταc, τούc 
yovυκλtvouvταc καί προσcpέροvταc στεψάvουc έκ Ναρκίσσων. 
ι ότε άvαλά}ιπει. είc τού� όcpθαλμούc τηc 'cρλόί ·. τεθvηκυϊα, 
έλπίc άπwλεσθεϊσα, άvά�ιvησιc: άcρεστηκυία τοσ. ούραvου ! 

Αίψvηc, είc τό άκρον · στοαc τινοc" άvάvτουc, λάμπουσι 
,.,, πuρ9οί, δίκην δε σάλJϊΙιyyοc: φωνή τιc: · άvακρ?(ει :. «Προσέλ� 

- θετε, · μσσται ! Ό Ίακχόc: έπαv7ιλθέv ! Ή Δημ�τηρ άvα
., · �ιένει τ�ν κόρην τηc:. Εύοϊ !)> Ή ήχω τοσ ύπογείου έπαvα

λαμ6άνει τήv κραυyι1v. Ή Περσεcpόνη �νίοταται ώσεί άcpu
πvισθεϊσα βαθέοc: ϋπνου και ύπό τι,ιοc: . άστραπιαίαc: ίδέαc:. 

�- « Τ ό φωc ! Ή �•�τηp �ιου ! ό Ίακχ�c: r·)) άvαcpwvεί. καί ιητεϊ 
J, να έtw,:ψ�σ� · άλλ · ό Άιδωvεύc τήν ·4ναχαιτί(ει δια χεΙpοvο-
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�ιία, κα\ κρατι.Jν σuτηv άπό τη, έσθητοc:. 
1
'Επαναπί1j(τει αϋτπ ,-

έπι τοv θρόνοv, �,σεί νεκρά. Τότε οί λαμπτηρεc: σ6έννvνται " '

α1ψνηc: και ψwv � τιc:. άvακρά(ει : « Τ ό θνήσκειν είναι άνα- � f -

yέννησιc: ! )) Οί δε μσσται qπεύδοvσι τότε διά_ τηc: στοαc: τrων , 
ηρώων και των ή�ιιθ:wγ πρόc: την όπήν τοv . ύποyεΊοv, ένθα
τού, άναμένει ό Έ 1�ψ7ιc: και ό πvρσοψόροc:. Τοϊc: άψαιροvσι 
το δέρ�ιq τοϋ vε6pov, τσύc: περι6άλλ1;>vσι διά λινοv έvδύματοc: 
και' τούc: .όδ'ηyοϋσιv είt τόv ναόν, έκλάμπρwc: πεψwτισμέvοv, 
ενθα- τού, υποδέχεται ό iεp.οψάντηc:, ό μέyαc ίεροψάντηc:, ό 
μέyαc: ίερεύc:: τηc: ,'Ελεvσίvοc:, yέρwv μεyαλοπρέπηc:, διά πορ-

. ψύρα, ,περι�ε6λη�ι:vοc . . . · , . · · 
'\ 

, Ήδη δίδο�ιεv τόv. λόγον εί.c: τόv Πορψύριο�. Ίδοv πφc: 
άψnyεϊται τά τ7ι, μεί(ονοc: μuήσεwc: των Ηειvσιvίwν. 

«Φέροvτε, bτcψάνοvc: έκ. �ιύρτω� . είσερχόμεθα �ιετά των 
άλλων �ιvστων cί.c: · τσν ηρόδρο,μοv τοϋ ναοϋ · τvψλώττοντεc: 
είσέτι · άλλ ) ό έ:,ι αύτy ίεροψάvτψ:: θά μαC: διαvοίΕι:� όσονούπw 

' 'τοv:, όψθα)ψοuζ Έ V πρώτσίc: ·.δέ-ό:c: vιψθωμεν �ιέ το ίερόν 
' vδwρ, καθότι πpοτρcπό�ιεβα vά είσέλθw�ιεν 'εί, τον ίερόν J:ε

ρί6ολον }ίετσ καθαρrJv χειρωv. και καθαραc: καρδίαc:. Όδήyη_
θ.έvτwv ή�ιωv έv�JΠIOV τοϋ ίερ�ψάvτ6u, �ίαc:, άvαyιvώσκ�ι ov-

' 'τ�,, έκ τιvο, 1λίθi 11' βί6λc;v('ι) πρά,γματα �τιvα Ot\l. έrlιτρ{-,'
πεται ·vά δημοσιεύσω μεν έπι ποιν� θdvάτοv. Τ οϋτο μόvο,ν λέ-, 
γο�ιεν 'οτι αύτά' σ,uv,άi\οvσι και σχετί(ονται πρόc: τε τό ,μέρο, 
και τνιv περίσταοιv. Θσ έ'yϊλατε' ισwc: άv ϊrά ήκούετε ϊεw του 
v'αοϋ. Άλλ' έκεΤ ,οvοόλw, θα έyελατε ακοvοvτεc: τού, λόyovc. 

. 

' '• . 
. 

( 1) Τά έπί ) ίθών γεγρψf)-:VΧ έθεωροi;�t� π�ρα των άρχοcίων
ώς έχr..ντοc ύπ:f-:ερον κϋρο, .. , Τούτοu ενεκα: κ.οcι ο Μωϋι;ΎJ� προσi-: 
νεγκe .προς τούς 'l�bp11.ί�u;. τάς έντο"λάς έπί 'λr.θίν.ων r.'λοcκων γε
'V ρ α. u.fl. έ ν � ϊ. 
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i του πρεσ6ύτοu κσι παρατηροϋvτεc τά άποκαλuπτ6μεvα σύμ-
f: cqλα. Έτι δε μαλλοv θ' άπόσχητε τοσ yελEf.v άv ηκούετε αύ
f τή,v τήv Δήμητρα έπι6ε6αιοϋdαv διά τηc ίοια(ούσηc αύτ�
..,._ γλ ώσσηc και τ1Jv ση�ιείwv, διά τωy ί:wηρωv ψwτέιvωv σπιvθη

ρο6ολισ�ιωv, διά τηc έπισwρεύσεwc vεψωv έπι vεψrJv, παν ο,τι
εί'χομεv Ίδει και άκούσει παρα τοu θείου )ερέwc. 

f' \ 

« 'Επί τέλοvc, θαuμάσιόv τι yαλήνιον ψωc έπλήρwσέ τον
ναόν. Βλέπομεv τά 'Ηλύσια πεοία· άκούομεν τόv χορόv των
μα κάρων. Τ ότέ οχι �ιόν ον δι' έΕwτερικόu προσχήματοc; ή διά
ψιλοσοψικηc έρμηvείαc, .άλλ' ovτwc καl πράηιατι ό ·Ίεροψάv
τψ; καθlσταται ό δημιοuρyόc καl άποκαλuπτήc παντόc πράy
�ιατοc. Ό "Ηλιοc:' είνε ό πuρσοψ-6ρ°'C: του, ή Σελήνη ή λει�
τοvρyοuσα παρά τQ βω�ιQ, ό Έρ�ιηc ό μvστικόc του κηρvΕ.

« Άλλ' έλέχθη ή τελευταία λέ.Ειc: ΚόνΕ όμ Π.ιc�Ε. 
« ΉΗ τελετή έτελ�ίwσεν. Ήμεϊc ο' έyεvό�ιεθα έπόπται pιά

παvτόc. )) 
1 

• ' 

1 ' ' 

;, ; · Τί ελεχε λοιπόν ό μέγα, ίερο'ψάvτηc ; Όποϊ;ι ησαν . αύ� ·
,. τοί οί ίεροι λόγοι, αύτή ή ύ1,ερτάτη άποκάλuψιc ; 

• Οί μu::,ταr(wyηθέvτεc έ�ιάvθαv,οv οτι ; ή θεία Πεpσεψόvη,

�,' ηv είχον ίδtί έv �ιέσ½J' το'] τρόμου καί των βασάνων τοu "Αδοu, 
.\ _ητο ή είκων τηc άvθρwπίvηc: ψuχηc, �έσμεu�ιέvηc είc τ�v vληv' 

έv τ� (w� ταύτ�, ή πα?αδεδομέvηc είc χψαίρ'αc . καί βασά-
,._ voue:, έτι �ιaλλοv τροι,,ιεράc, άv ε(qσε· δούλη των παθών τηc.
t Ή έπίγειοc (�ή τυγχάνει έΕιλάσι,,ιόc i ;Ι οοκιμα.σία των προu
�ι. πάρΕεώv τηc. 'Αλλ' ή ψυχή δύναται vά έΕαyνισθη διά τηc

;,�, διαπαιδαywyήσεwc · ούvσται v 'άναι,,ινησθ�,καί: προαισθαvθ� δια 
: τηc: σuvτόvou προσπαθείαc_, όuvδu�(οι,,ιέΎηc οιά τηϊ �ιuήdεwc, ·

r- τοu διαλοyιομοϋ, τηc βοuλήσεwc και vά σu�ψερισθ�, έκ προ
καταδοληc:, τάc εύρείαc άληθείαc, ώv θά λά61<] πλήρη κατο
χή'! έv τy άπείp½J πέραν: Τότε μόνον /ή Περσεψόv� θ' άνα-

1! καταστ� ή άγvή, ή q,wτειvή; ή Παρθέvοc ή άvέψραστοc, ή
.: διάνο�ιεuc τοu έρwτοc καl ·τηc, άγdλλιάσ,εwc ..

-1 

\ 
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Ή δε Δημήτηρ ητο, έν τοϊc: Μυστηρίοιc, τό σύμ6ολον 
τηc θ'είαc vοημοσύν_ηc και τοv διαvοητικοv στοιχείου τοv άν
θρώπου, ατιvα ή ψυχή δέον να έπαvεύρ'<], Υvα καταστ� τελείr:ι. 

!(ατά τούc άλείαvδριvοvc σοψοvc εΤχοv οί υπέροχοι των 
�ιυστων, έ.v τQ έσwτερικQ τοv vαov, bπτασίαc χαρακτηροc 
έ.κστατικοσ καί θαυι,ιασίου, 

'Ιοού τί έyραψε.·καί ό Πρόκλοc έν τοϊc σχολ. τηc Δημοκρ. 
τοv Πλάτ · 

« Κατά, τάc �ιυήσειC: και. τά Μυσ:ηρια,_ οί Θεοί ( ή λέ.Ειc
αvτη σημαίνει έvταCθά τάc τάΕειc των πvε.υμάτwν) έ.πιψαίvον
ται έ.v διαψόροι� �ιοpψ'αϊc. Άλλοτε. έ.v ε.ιοε.; ψwτόc αvευ σχη
ματοc, άλλοτε τό ψωc τοCτο ι,ιεταδάλλεται είc ι,ιορψήv .άvθρw-
πίνηv, aλλοτε είc άλλ,ϊόv τι σχηι,ι�, >> 

Ό δέ. Άπουλαϊοc έyραψεν : « Έπλησίασά πρόc τά σύνορα 
·. τοϋ θανάτου· άψικοιιην είc τόv οvδόν τηc ΤΙερσεψόV'<)C'· έπα

vηλθοv, άψοσ διηλθοv δι '· 6λwv των στοιχείων .. · ΕΤδοv έy τQ
βάθε.ι τΌv }ιε.σονvκτίου τον "Ηλιον' λάμποvτα έ.v ι,ιε.y_αλοπρεπε.ί
ψwτί, συνάμα δε τόύc τε. vποχθοvίοuc και τούc vπερτέροvc
θεούc· πλησιάσαc πρόc αύτο'υc έπ��ρwσα τόv ψόροv· ε&λα6οϋc
λατρε.ίαα κλπ.

· · 

' "Οσ[:J άορίστουc "κάv·' θεwρησ'<] τΊc . αυτά( tάc μcψτυρία·c,
·.,· · - . ) ·, f. ,, � . · -

. 
1 _, 1 ψαιvεται ουχ η:ττοv οτ( οιε.vηρyοuνΤο ψαιvcμενα σπcκρuψα.

Κατά τήv ·άπόκρuψοv έπιστήμηv, aί έ.κοτατικαί οπτασία, τοv
,, vαov παρήyοvτο, "διά τοCι άyvοτέpόυ των στοιχείι,Jν, ο�λ TOV 

πvευματικοCι q,wτόc, είκ.bvιί:οι,ιέvοu διά τηc cύρ�vίαc Ίσιδοc. 
Οί χρησμοί το_ϋ Ζwροάστροu τό ·αποκαλοC?ι . · _ Φύcιv λαλοCι
σαv άψ' έαυτηc; δηλ. Ότοιχεϊοv, οι' ov ό Mάyoc παράγει ι,ιίαv 
εκψρασιv όρατήv και στιγμιαίαν τηc ίδέά�� στοιχείον χρηοι
}tεCιον ωc σώμα &ι,ια καί ώc ένδυμα των ψυχών, α'ίτιv�c πάλιν 
εΤvε. ίδέ.αι τοu Θεοu. Τούτου ενεκα άν ό Ί�ροψάvτηc έ�έ
κτητο τήv δύναμιν TOV πσράγειν αύτο τό ψαιvcμεvοv, τοv 

· θέτειν τovc θvητούc
1
- είc συγκοινwν-ίαv μϊτάc ψυχάc των

/ 
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ήpώων καί τών Θε,.:ιv ( αγγέλων και αρχαγγέλων) έίω�ιοιοϋτο, 
κατ' έκείvηv τήv πεpίστασιv, Π??C: τ�v Δη�ιιοvpyόv, ό Πuρ
σbψ6pοc: πρcχ τήv "Ηλιοv, 01λ πp,c: τ6 ύπcpψuσικ:-v ψ•.:ιc:, ο

Έρ�ι�c: πρ6c: τόv θείον λόγον. 
Όπωc: και άv θεω?ηθ·�σιv αί όπτασίαι σuται, απαvτεc: οί 

αρχαίοι όμοψ�vωc: άvαyvωρίζοuοιv οτι αί τελεuταίαι άποκ:χ
λύψειc: των 'Ελευσινίων παpηγοv γαλήvιοv έvθοuσιαο�ι6v. 
Κατήpχετο τότε πρόc: τήv καpοίαv του μuσταγωγηθέvτοc: 
�yvωστοc: μακαριότηc: ,και ύπεράvθpωποc: γαλ�vη. Ή ζωή 
έψαίvετο ήττημέvη, ή ψυχή λuτρωθείσα, ό τρόμεp6c: κύκλοc: 
των ύπάρίεωv άπηpτισ�ιέvοc. "Απαvτεc: έπαvεύρισκοv κ::χθ:χ
ράv ·αyαλλίασιv, αvεκψραστοv πcποίeφιv είc: τόv καθ:χp:;v 
αίθέρα τηc: παγκοσ�ιίοu ψuχ�c: . 

Άvεyvώριζσv έv τέλει οτι· τό δpαμα · τ�c: Πψπψ:;vrι::: 
οιεοpαματίζετο -�v αύ�οίc: τσίc:_ ί'οίοιc: .. 'Οποία - ο' ε.κπλrι:ι.:, 
6ποία άyαλλίασιc: έπ' αύτ� τ� αποκαλύψει ! 'Άv έοειvηά
θοuv, άν έπiλαιοv, ώc: αuτη, έv τ� έvεoτ.J:Jfj ί,'.J�, cϊχοι, ωc: 

ιJ , • ' '"' - , - , θ , αuτη, την εΛπιο:;ι. τοJ cπανεuοειv την cιαv �ιακα?ι:;τητα, 
τό ψ.:ιc: τοJ ύπεpτάτοu No::i. Οί λ6γοι τοJ ίεpοψάιτοJ, αι 
σκηvαί, αί άποκαλύ-jιειc: τοJ vαο] πα_::,εϊχοv αJτοίc:·τ�ι πpοα
πόλαuσιv. 

'Εννοείται οτι εκαοτοc: ή,νόει αJτά τ:χ πpi (�tατα άvαλό
γwc: τοJ βαθ}ιοJ τ�:: καλλιεprεία.: του, τ1c: οιαιοφικ1.: του
ίκαv6τητοc:· καθότι, ώc: λέγει ό Πλάτω ι,- τοϋτο ο' εϊvε 
'λ θ' 9' "λ 

' , ' ') ' ' . ' ' α η :c: κα ο σ::. τα; εποχα.:. - « Τ)Λ ,οι �ιεv ψ.:pοuσι τον 
θύpσοv καί τήv ?:J53ov, ολίγοι· ο' είσίv οί εvθ:οι,)) και ο

Ήσαί·αc: : Άκο� άκούσετε και ού �ιή ΟJ'Ι�τε, και βλέποvτεc: 
βλέψετε, κ;ί ού �ι� ιδητε. )) -

Μετά τ�v έποχήv τοΟ Μ. Άλc:άvο?ΟU τά Έλευc:iίvια 
έπηρεάσθησαv, ε.v τινι �ι::τρ½-!, ύπ, τνjc: έλληνικ�c: καταπτώ-
σεwc· αλλά τό βάθοc: τ�c: ούσίαc: των διέ�ιειvεν· αύτό δε τά 
οιέσwσεv έκ τνjc: έκπτLJσεwc: είc: ηv οί άλλοι ναοί περιηλθοv. 
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Διά τοσ βάθοuc τηc: ίερac: των διδασκαλίαc:, δια τηc: ποr,ιπηc: / 
τοv διαδρα�ιαησμοv /τwv, τά· Μυστήρια διετηρήθησαv έπl 
τρεϊc: αίωvαc: προ των όψθαλμωv τοv μεyεθuvομέvοu Χριστια
vισμοv .. �uyκατελέyοvτο rστε rιετα[v των όπαδωv αυτών ο� 
αριστοι, ο'Ιτιvεc: μη άρvούμεvοι τήy θείαv έκδήλwσιv τοϋ Ί. 
Χριστοϋ,. ούχ νjττοv σuvεσπειροϋvτο περί αύτc, μή tπιλαv- _ 
e·αvό r,ιεvοι, ώc; ή ;Εκκλησία τηc: έποχηc:, τηc: άρχαίσc έπιστή- -
+ιηc: καl τηc: ίεραι:: αύτηc: διδασκαλίαc:. 'Εδέησε vά έκδοθη δια-

. τ'αy r,ια τοϋ Kwvo�dvτίvou, διάτασσQV τήv κατεδάψισιv τοv 
vαοϋ τηc: Έλεuσϊvοc:, . Ίνα πάύσ� ή σε6αστ � αuτη λατρεία, 
έv � ή r,ια\εία τηc: έλληvικηc: τέχvηc: έvετύπwσε τάc vψηλάc 
διδασκαλία(; τοϋ 'Oρcpέwc:,, τοϋ. Πuθ αγ6pου, τοCι Πλάτwvοc:. 
Σήr,ιεροv τό ασuλοv αυτό τηc άρχαίαc: Δ�μητροc διατελεί , 
νεκρόv. Μόvόv ή χρuσαΆλίc: πτεpvγί(ει περί αυτό κατά τάc: 
ήι-ιέραc: τ'�c: άvοίΕεωc:, vπεvθur,ιί(�uσσ. οτι έκεϊ; πάλαι ποτε, ή 
f-Ιεyάλη . 'Εξόριστος, ή άvθρωπίvη · ψυχή · έπεκαλ-έσθη τo-vc: 
Θεούc: κσ.ί άvεyvώρισε τήv αίώvιόv πατρίδα τηc. -

Τ ήv άvwτέρw yvώμηv έεέψερε; προ επτά έτωv ό Edouarcl

.Scl1nre άyvoωv · τά ερyα _
. 
τ�c άρχαιολοyικηc: ετσιρίαc: μαc: 

προc άvασκαψήv καl τακτοποίησιv. άψ' εvoc τ_ωv ερειπίων, 
προc γvLψισιv δ' άψ' ετέρου τ�c: βαθείαc διδασκαλίαc/ ητιc: 
πάλαι ποτε άvτήχησεv έπί πλείστοuc αίωvαc: έν εκείv1�) τQ 
περι6όλ�, και τηc �θικοπλαστικ�c άvr r,ιοpψLJσεωc: �v αvτη 
παρείχε τQ τότε Έλληvισι-ιQ. 

Έvαπόκει�αι ηδη v r,ιίv� .cρίλοι άvαyvωσται, vά έΕαyάyητε 
το σuι-ιπέρασμα Κ'αt vά κρίνητε r,ιετq[v τηc:' άρχαίαc: ταvτηc:' 

· έπιστ�ι-ιηc καl τηc: των Πανεπιστημίων ι-ιαc:, τηc: παρορμού
σηc: ψεϋ ! τovc: cpοιτητάc:, τούc: λoyίouc: Άδιά των. �λιστικωv
θεωριών πρόc: τήv άσέ6ειαv, τήv. κατάπτωσιv, τήv άπώλειαv.

Οί σocpol έκείvοι ίεροψάvται έμuσταγώyοuv το αvθοc: τηc:
κοιvwvίαc:· τοϋτο δε πάλιν, διά τηc: εύσέ6οvc: διαywγηc και
διδασκαλίαc, διετήρει, άvε(ωπύρει το θpησκ'εuτικόv αϊσθημα
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τοv πλήθοvc:, τή'{ εύσέ6ειαv, τό ίδεωοεc: και παν αλλο γεv
vαϊοv κάί εύyεvεc: αίς,θη�ια,, κατ' άvτiθεσιv τC'>ν σήμερον yι
vcψέvwv, κατ' άvτίθεσιv των vϋv καθηyητωv, ίεpέwv, πολι
τεvτwv ων ή οηλητηριώοηc: ύλοψροσύvη, ή άμάθεια, τό ψαϋ- • 
λ I θ 1 ' (! Ι "'' θ 1 ον, κακοη εc: και ασεο.εc: παραοειγμα προσω οϋσι το μιμητι-
κόv πληθοc:, τήv κοινωvίαv πρόc: τήν κατάπτwσιv. 

'Ο π άλαι θεουργόc: ίερεύc: ώψειλε vά οιέλθη · άπσσαc: τάc: 
χρησίμοvc: βαθμίδαc: τ1c: μαθήσεwc:,, ,;Jψειλε vά (1 α�ιε�ιπτοc: τά 
ηθη και τήv άywyήv- πριν ο' ή λειτοvρ ( ήση ωψειλε vά προ- . 
παρασκεvασθ� οιά προσεvχωv, vηστειων, σκληραywyιωv, καί 
τότε μόνον τQ έπετρέπετο ή είc: τό άουτΌv τοϋ Ναοϋ. εί'σο
οοc:: εvθα τό πvεcνά του, έκτόc: πσσψ: γηίvσυ ίδέαc: οιατε
λοϋv; διεψwτί(ετ� διά των ψώτwv .τηc: θείσc: έπιστή�ιηc:. 

Τ ό riληθόc: βλέπει και ακολουθεί τά 'ερ rσ των διδασκά
λων, των ίερεwν, των άρχόντwν. Ό δε άc;ψατοc: πάλιν κό
σjlοC: αποστρέψει τά ομ�ιατα άπό τάc: τ•jv ψαjλwv διαvοίαc:. 

Άλλ' επι τό πpbκείμεvοv. 
<(Οί �ιϋσται, έεακο)ουθεϊ λέγων ό Scl1nre, �ιεθ' δλαc: τάc: 

προσπαθείαc: πρόc: έΕάπλwσιv τηc: διδασκαλίαc: τ ,;JV άvά τήν 
Άσίαv, τήv Άψpικήv, τήv Εύρώπηv, δεν rι δυvήθησαv V' 

άpθωσιv είc: τό _ϋψοc: τηc:, κοσμογοvίαc: τcΟ Όρψέwc:, τηc: 
'Fόσy μεγαλοπρεπωc:. παρ' αύ:rοϋ έΕvμvηθείσηc:. , Ή δυσκολία 
έ.γκειτ,αι έv τQ οτι ή άvθρώπιvοc: ψύόιc: άδυvατεϊ νά συyκρα
τηθ� ε'ίc: τι διανοητικόv uψoc:. Τ ά �ιεγάλα τηc: άρχαιότητοc: 
πvεvματα έθεώροvv toύc: Θεούc: ώC: εκψρασιv �ιόvοv ποιητικήv 
των ίεραρχικων vό�ιwν τηc: ψύσεwc:, ώc: ε·ί�όνα λαλοϋσαν περί 
τοϋ έσwτερικοϋ αύτηc:. διοργαΎισμοϋ,, ,ώc: 1σv�ιδολα των κοσμικών
καl ψvχικων Ο!))Vαμεwν. 'Εν τ� ίδέ� των �ιυστώv αύτή. ή ποικι
λία των Θεων η των δυνάμεων έδεσπό(ετο και διεχwρεϊ:ο παρά 
τοv ύπερτάτοv Θεοϋ η τοϋ άγνοϋ Π νεύ�ιατοc:. Ό κύριοc: σκο-
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πόc: των σοvτwν τηc: Μέ�ιψιδοc:, των ΔελψC";ν' τ �c: Έλεvσίνοc: 
ητο αύτ-.Υj αϋτη, ή yνώρισιc: τηc: �ιονάδοc: τοϋ Θεοϋ J,-Ιετά των , 
θεοσοψικωv iοει.;;v κσί Ί'ηc:: πρόc αύτάc:: σvνδεδεμένηc:: ηθικηc 

• έκπαίδεvσέw�. Άλλ' οί �Ιαθφαι τοv '??ψέwc::, τοϋ ΙΗθαyό
ροv, τοσ · Πλάτwνοc:: άπέτvχοv, σvyκροvσθέντεc: πρόc τον
έywισ�ιbv των πολιτεvομένwν, τήv ψ5ωλότητα των σοcp1στων,
τά πάθη τοϋ πλ�θοvc::. Ή κοινwνικνι και πολιτική άποσύvθε=
σιc:: τηc Έλλάδοc: ητο σvνtπεια τηc θρησκεvτικηι:: και οιανο
φικηc .ό:ποσvνθέσεwc .. Σιyα πλέον ό Άπόλλwν, ό ήλιακcc
λσyοc:, ή έκον,wσιϊ τοϋ ύπέρτάτοv Όvτοc καί τοQ ύπερyηί
vοv κόσ�ιοv διά τοϋ ωραίου, τοϋ δικαίου, τ�c προμαντείαc.
ΈΕέλιπον πλέον οί. χρησμοί, οί εvθεοi καί άληθεϊc ποιη3αί.
Ή Άθηνα-Σοcpία,. ή Πρόνοια καλύπτcται τό πρόσωπον πp?
το::ι λαο::ι. τ�C, _ �ιεταδληθέvτοc:: είc σατύροvc βεδηλοϋ:νταc:, τα
Μυστήρια, π�ριv6ρί(οvται:: σοcpούι:: τε �αι Θεούι::, έv τQ θεά
τρ� .τοϋ Βάκχου, ,έv άριστοcpαvε:ίαιι:: διακωμωδήσεσι. Καί
σ.ύτά τά Μvστι?ισ. , διαψθε.ίροvται, παραοεχο�ιένωv είc τάc
έο?τάc: τ�c: ΈλεVJϊvοc:: των σvκοψαvτωv και των έταιρωv.(ι)

( 1) �uνεπως, ο' όψ.b'λuνεται, έΥ.πίπτει η ικ.ρετή .. το ·έποπη
κόν χάριιψ.α κ.,ί αύτων έ'τι τι';Ίν 'iψ)ψdντών, ιicψοϋ ο τότε ίερο-

. ψά,ντγ,ς όψ-b'λυι:.πων προς την ύπέροχον άξίαν τοϋ 'Λπολλωνίοu 
τ�v τuανέως χ1.ί .. ηαγνωρίζων -rην θεί!ν αύτ�ϋ· ά.ποr;τcλήν, ΎΙρφ 
νήθη, κατ '&ρχάς, να τόν εϊι;αγάγ� είς τον ναό,·, δΠt τ� ιχνιέρ(ι) 
f.Ι·έ ν προψιiσ ε ί οτι εέ ν ητο έπιτετραιι.μένον ν ,' άπcκαλuπτωνται τα
Μυστήρια είς τούς β.bη'λοϋντας τα θεϊχ, έπr. τci'J πραγμ;τικ.ιj) δε

ψόb(:) μήτcι ο Άπο'λ),ώνιος -i\�ελε μψψθ11 αύτιj) έπί -:-ισι παρεξη
γήσεσι καί σφα'λερχϊ;. -.ροποπciήι;ει;ι των Μυστηρίων. 'Αλλ' εi.ς
τον -ί\ττονχ. έχυτοϋ κ.χταστάντα iκεϊνον ίεροψάντην, καίτοι ιι,ετιχ.
f.Ι·εληθέντα. κατόπιν καί παρακαλοϋντα τον Άπο).).ώνιον να είr;
έι-θ� είς τον ναόν τ11; Δή:1.η-:pοζ, περιωρίσθη _ οuτος να οι�σ� gv
έποπτικόv ιι,άθηv.α, είπ�ν άξιοπρεπώς και άταράχω; οτι 'Π'pοε-

,,,. 

ι , 
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Τη, ψuχη,c: σκληρuνομέvψ:, ή θρησκεία άπο6αίνει είοwλο
λάτριc:. Τηc: ίθ

έαι.: . ύλοποιοuμένηc, ή ψιλοσοψία έμπίπτει έν
τQ σκεπτικισμι.;>, Σuνεπωc: ό Λοuκιαvόc, μι1<ρό6ιον άvαψuιν 

, .έπί το j πτώματοc: τηc: πολvθείαc:, έμπαί(ει τούc: μύθοuc:, άψοο 
πρότερον ό Καρνεάδηc: παρεyνώρισε τήν έπιστημονικ1ν άρ-
:χήν τwν. 

[: 
Δεισιδαί�ιwν έν θρησκεί<;Χ, άδαήμων έν ψιλοσοψί<;Χ, έyωι

ι- -οτική, οιαιpετι1<r1 καί διαλvτικ1 έν πολιτικ�,ε�ιπλεwc: μ
ε
ν ·άναρ

,. 

t•. -:χ
ικ

�
c: 

ό
,�ψ�

c:
, 

μοι
ρ
αίw

:: θε παραθεδομέν� είc: τήν τuραννlαν,
·� \ Ι 1 ! θ 1 'Ελλ 1 ! " 1 \ 'Ε . toov τι απεyεινεν η εια αc:,. η μεταοοϋσα ειc: την σπε-

'• 1 �ία
1

v τ
1

ήν .αίyu�τιακήv έπι�τημην, καί
1 

τα μυστήρια τ
�

c: 'Ασίαc: 
t. , υπο ταc: αθαvατοuc: μορψαc: τοϋ ωραιοv.

i; « Ά ν τιc: κατενόησε τί τό έλλεϊπον είc:' τόν άρ.χαϊον κό
•"·. <:ψον, αν τιc: επειράθη να τόν άνεyείρ� οιά τι νοc: κατορθt:ψα
t τοc: ήρωικόϋ, · �ιεyαλοψvοϋc:, ο�τοc: ητο·

ό 
Μ. ΆλέΕανοροc. Αύ-

' 
!. -τόc: ό ύπέρτατοc: κατακτητήc:, μuηθείc:, ώc: ό πατήρ τοv Φί-
f.' λιπποc:, είc τα Μuστήρ!α τηc: Σαμοθρά'κηc:, τά Καδείρ;α Mu-
1 

ι- στ�ρια, άνεοείχθ1 μαλλον διανοητικόc: vίόc: τοϋ Όρψέωc: ή
J }tαθητήc: τοϋ Άριστοτέλοvc:. Βε6αίwc: ό 'Αχιλλϊύc: Μακεοών, 
L ό' διελάσαc τήv Άσίαν μέχρι των 'Ι νοιω,ν μετά . μιαc: ορακόc: 

'Ελλήνων, ώνειρεύθη τό-παyκό.σ�ιιοv κράτοc:, άλλ' όχι· κατά 
-τόν τρόπον των Καισάρων δια- τηc: καταδuvαστεϊισεwc: των

ϊ λαων, τηc: .θρησκείαc:, τ�c: έλεvθέραc: έπιοτήμηc:. Ή μεγάλη 
�,, του ίδέα ητο ή σv�ιψιλίwσιc: Άσίαc: καl Εύ

ρ
ώπηc: διά τινοc: 

σvνθέσεώc: των θρησκειών, έπί 'έπιστημονικηc: αύθεντίαc: βα-
σι(ομένηc:. 'Ώριμοc: έv τ� ίδέc;ι ταJτ�, έσεδάσθη τ1ν έrτιστή
ιιην τοϋ. Άριστοτtλουc: ώc: καl τ�ν Άθηναν των 'Αθηναίων-

>rίι.ι.α. ν' άνη,.είν�. ειά νά εi.,;χχθ·� πχρ' έ1 έρ,1:1 ο�ηγ�ij, 
:καί dcνipερε τό ·ο'Ιψα κχί εί; ον οντω; &:νετέθη ο 

�αρα. έ'τη. 
ναΟ;· U�eτα τέσ-ι 
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τον Ίεχο6ά τ'rjc:: Ίεροuσαληι-ι ώc:: και τον Αίyύπτιοv νΟσιριν 
και τόv Βράχμα των Ί voωv, άvαyvwρfσαc::, ώc:: άληθήc:: μύστηc::, 
τή'7 αύτήv θεότητα, τήv άύτήv σοcpίαv vcp' ολα ταvτα τά σύμ-
6ολα. Εύρύ οιορατικόv, λαμπρά προ μαντεία αύτοσ τοϋ vέou 
Διονύσου ! Τ ό Eίcpoc:: τοσ ΆλεΕάvοροv 'ητο ή 1ελεvταία λαμ
πηδώv tνjc:: του Όρcpέώc:: Έλλαδοc::, cpwτίσασα Άvατολήv κα\ 
Δύσιv. Άπέθαvεv ό vίόc:: τοϋ Φιλίπποv έv τ� μέθ� των νι
κών και των όvείρwv τοv, άλλ' ή ίδέα τοv δεν σvvαπέθαvεν. 
Είχε θψελιώσει την ΆλεΕάvορείαv, ένθα ή άσιατική cpιλοσο
ψία, ό ίοvδαι�μόc:: και ό έ.λ.ληvισμόc::. ωcpει.λοv vά σvyχwvεvθω
σιv είc:: τό χwvεvτήριοv τοϋ αίyuπτιακοϋ έσwτερισμοϋ, μέxptt 
τηc:: έΕαvαστάσεwc:: τοϋ θείοv λόyσv τοv Ι. Χριστοϋ. >) 

'Επίλογοc; 
,
-tων ;Ελεudινίων 1'Ιud-tί1ρίων 

Οί μϋσται των Μvστηρί�v, ώc:: είοομεv, 'ώρκίζοvτο vά μη 
ψαvερώσwσι τά περί' αύτωv έπι ποιv� θαvάτοv. Και όχι ι-ιόνον 
τοϋτο, ά.λ.λά καl τό όι-ιιλεϊv έτι περί τη< κατασκεl!ηc:: τοv vαοΙJο 
τνjc Έ.λεuσϊvοc:: ητο άπηyορεvμέvοv. Ά V τιc:: αμύητοc:: είσήρ
χετο_είc:: τόv ναόν τηc:: Δήμφροc::' κατεδικάζετο είc:: θάνατον,. 
ώc:: σvvέ6η είc:: δύο vέovc:: Άκαρvάvαc::, είσε.λθόνταc:: είc:: αύτόv, 
έv άyvοία, μετά των μuστωv καl. άποδειχθέvταc:: Οϊι οέν νjσαν-

. ι-ιϋσται. Ό �Οράτιοc:: έπl τ� σιy�' ταύτ� λέγει οτι ή τοιαύτη_ι 
σιγή επάγεται βέ6αιοv ι-ιισθόv, έvQ ό προδίοwv τήv μuστίκηv 
τε.λετήv τηc Δήμητροc:: θέλει τιμwρηθη παρά τοσ Διόc::, κλπ., 

· ό σε Πλούταρχοc:: λέγει τά έΕηC:: : « "Οσοv άψορ� τά Μυστή
ρια, τά όποϊα μόνα ήούvα�το vά μαc διδάΕwσι · τά βέλτιστα
περί τνjc:: cpύσεwc:: των δαιμόνων, όcpεί.λw κάyώ σύμcpwvα τοϊc::
λόyοιc:: τοσ ι Ηροδότου vά σιγω)). Καl oμwc::, ώc:: ε'ίπομεv έv τ�
άρχ� τηc:: ι-ιε.λέτηc:: μαc:: ταύτηc::, έκ πο.λλωv περισwθέvτwv άπο
σπασμάτwv τω,ν άρχαίwv σuyyραcpωv έrcpαίvεται ό κεκρuμμέ
νσc:: σκοπόc:: των Έ.λεvσιvίwv Μuσ,:-ηρίwv, ον oμwc:: οί νεώτε
ροι σvyyραcpεϊc:: παρεϊδοv, f-'Y] δvvηθέvτεc:: vά έμ6αθύvwσιv είc:..

. \ 
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J άύτόv. 'Εκ των περικοπωv αύτωv παραθέτομεv και τιvαc: αλ
λαc: έκτόc: των άvωτέρω, πρόc: άπόοειΕιv τοϋ λόyοv μαc: και 

� π�όc: έπαyωyήv των έπομέv ων σv�περαοι-ιάτωv. 

Ό 'Αnοt.•λαϊο-.;, οοτιc έπι Άδριαvοv ίιτο άρχιερεvc έv 
.• Κα?χηδόvι καί οοτιc:, ι-ιvηθειc: είc: τά Μvστ �ρια, είχεv άvέλ

θει είc: τόv άvώτεροv βαθμόv και είχε καταστη έπόrττn(, δια
, _όληθείc: ο' ώc: ι-ιά (OC: εyραψεv άπολοyίαv τηc: Μ αyεlαc:, άποκα-

1 λύπτει περί των Νlvοτηρίωv πλείοvα ε'ίπερ τιc: και αλλοc:· 
h.λλά τά yραψcψεvtί τοv ψαίvοvται άπόκρvψα, αίvιηιατι.Jδη δια 

:_ τον Ι-i� ι-ιει-ιuηι-ιένοv είc: τά. τοϋ vεωτέροv Πvεvι-ιατιομοϋ. 
, Λέγει λ. Χ. •<Μετέβnν εi<: τά. σύνορα τtίς ζωής κα\ του 

' 1 

f 
Οο, ιiτ()υ (εκοτααιc: των �πvωτι(ομέvων). ·· Άψίχθ�v είc: τόv 

ι ούδόv τηc: Περσεψόvηc: και έπαvηλθοv άψοϋ, fΊ1ή.t θον δι' 
ξ ολων ·ων στο1χείων. τής γης, τού ϊrδατος, τοϋ άέοος, 

ι .. ·•·. 
τοϋ :rτυρος (δοκψαaίαι δι' ϋδατοc:-έπιπλέειv τοϋ vδατοc: άvεv

t ύποοτηρίηιατοc: � ίδίαc: έvερyείαc:-, δια το:ί άέροc: - αίρε-
8 σθαι καί αίωρεϊσθαι είc: τόv άέρα -, δι� το:ί πvρόc: - μή 

προο6άλλεοθαι ι-ι�δέ βλάπτεσθαι ύπ' αύτοϋ-). Ε{δο,, έν τ�> .. 
βάθει τοίι μεαονυκτίοu, τόv η.λ.ιοv λάμrτοντα έν -ι,ιεγαι.ο
πρεπεϊ �ωτί (πvεvματιοτικά ψαίvόι-ιενα τοϋ-ψωτόc:)· συνάιια 

μ 
δe τονς τε ύποχθονίοvς κα\ τους ύπερτέρους Θεοιις πρό 
σωnον προς πρόσωπον ( έvσαρκώο-ειc πvεvι-ιάτωv ,ψαvτάσματα 
όμιλ9vvτα,κλπ.), ovc: πληοιάσαc: έπλήρωσα τόv πρόc: αύτοvc 

_ ψόροv εύλαδοi:c λατρείαc:. >> Άλλοθι δε γράψει. « Ή ι-ιύηοιc: εϊvε 
'· έκούοιόc: τιc: παράδοοιc: είc: τόv θάνατον και άvαyέvv1σιc .ε.ίc 

vέαv (ωήv. Ό άvθρώπιvοc: voϋc: (ό παιδ ικό·c: καί άπλοvc μάλι-
•. στα) δ 1:ιvαrαι οιά ι-ιαyικων iοι-ιάτωv και θvμιαματικωv ερyωv vά 

ύπvωτί(ηται, vά έκδακχεύηται, ν_ά ληομοv� τά παρόντα και 
οϋτωϊ, έπιλήοι-ιωv yεvόμεvοc βαθ1-ι1οόv τ_οϋ σώματόc: τοv, vά 
έπαvέρχηται είc: τ�v πρι1ηv αύτοCι ψύοιν τ�v θείαv, τ�v άθά-
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vατοv, ώσεί οε κα.τ' όναρ vά βλέπ� τά παρελθόντα, να προσ- -\ 
6Αέπ� τά μέλλοντα.>> 

'Ο . 'Λ ρtd�o-cέλnc; άπ�καλεϊ τά έv Έλεuσίvι Μυστήρια 
τό λαμπρότατοv καί θαvμα'Jτότατοv των έρywv, οπερ όψείλει 
παc: τιc: vπερ παν άλλb περί πολλοϋ ποιεϊσθαι. 

Ό Ίπποκρ ά-cnc; θεωρεί αυτά ώc: τό μέγιστον· των δώ
ρων, των δοθέ vτwv είc: τovc:, άvθρώποuc: · σvvεπωc: δε όψεί
λοuσι v οvτοι παvτοϋ 'και πάντοτε V' άvαμψvήσκwvται αυτά 

. . . . ι 

εvyvw�ιόvwc: ι vεκεv τοϋ μεγ�λείοu και τηc: dποuδαιότ�τόc: τwv. 
".Άλλοθι δε λέγει · «Οί άνθρωποι fvεκα τοϋ δή χαρίσματοc: ' 
τ·ωv Έλεvσιvίwv Μvστ�ρίwv άποχwροϋσι τοϋ κόσμ,u τούτου 
μετά πολλQ πλείοvοc: έλπίδοc: δια τό μέλλον .... )> 

'Ο Πλοvταnκοc; έγραψε προc: τήv σύζuy6v του; πεvθοϋ- • 
� J \ 

σαν tπί τQ' θαvάτy . τηc: θύγατρόc: τwv, οτι έ� των Μuστη-
, . ' ,, ' , � . • , . ' ' ύ t:' \ ριwν, ειc: α αμψοτεροι ησαv μεμuημεvοι, εγιvωσκοv οτι η ψuχη 

�ιετά θάνατον έtακολοuθεί να ζ�, vά αίσθάvηται, κλπ . 
. Ό Κtκέρων ·: « ΈΕ oσwv άγαθωv ,έργων έπετέλεσαv αί 

Άθηvαι διά τήv κοι�wvίαv τωy άvθρώπwv, ουδεv κάλλιον 
των Έλεuσιvίwv Μυστηρίων .. : Αvτά ώvομάζοντο iηitia 
( άρχαί), καθό άληθεϊc: άρχαί τηc: ζw�c:, παρέχοvσαι τόv λo
yov εvαρέστοu τε βίου και ευελπιστικοϋ θανάτου.» "Αλλοθι 
δε πάλιν : «Μέμvησο·, καθό μvστψ::, τί έv τοϊc: Μvοτηρίοιc: 
άκούει τι,, καί θά έvνοήσ�c: ό ίδιο, πόσον άλ:ηθε, · ,εΤvε· οτι

. οί Θεοί �ιά, vπηρίαv ποτε άvθρwτtοι; » 
Ό Παudανiαc; έλέγεv οτι οί υ�λληνεc: άπέδιδον εί, τά 

Μυστήρια τόσy vψηλήν 
I 
θέσιν άναψορικω, των λοιπών θρη

σκεuτΊκων έργων,· οσw υπεράνω των ήρώwv κάτέττατον τού, 
Θεούt. · · 

'0 'Ανθvπiατοc; τiίc; 'Αχα·ιαc; είπε ·πρόc: τόv αύτο

. κράτορα Ουαλεvτιαvόv οτι ή_ ζ(,)ή παρά τοϊc: υΕλλησ,ι θ� ητο
άvuπόψορο, αvεu των Μυστηρίων. 

'Ο ρn-cωρ 'A ρtd"Cεiδn� έλε (ε πψί αύτων και τηc: 
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•, μvήόε.ώc: τοv-: « Έv6�ιι(οv οτι άληθwc: ηπτόμην του Θε.οσ 
; ,·καί οτ.ι αvτό--c; �το παρ, έμοί. εύpισκc\μηv οε μεταω έyρηyόρ-

;

r,. σει,κ καί uπvov · τό πνεvμα �ιοv r1το πάvτη έλεύθε.ρον.
, Σ

1

vvέ,6�!vέ �οί τ,., οπ::ο ούτε δ,ύvατ�ί τιc: vά παραστήσ� ούτε
γα το εvvοησ�, αν οεν τυyχαv(Ι μυστηc:. 

i [Ο 8ει.ιid-c10ς Ίνα οώσ� ίοέαv τινά των μακαριοτήτων
� ' της �ιελλοujψ: ί,W�C: παpομοιά(ει αύτάc: πρόc: τα Έλεvσίvια 
[ Μυστήρια. 
r '0,Σ-c()6,αtο<; πα?ο�ιοιά(wv τ�v μύησιν πρ6c: τον θάvα-
• τον, λέγει οτι ή ψυχή έv τ11 θαvάτ� συναισθάνεται αύτο

τοvτο οπερ καί ό μvούμενοc: έv τοίc: Μεγάλοι, Μvστηρίοιc.
•. Ή λέΕις οέ: σvμψwvεϊ προ, τήv λέ:ιv, ϊχ τ6 πραηια προc: 

τό πραγμα, καθότι τελ�υτςίν = θvήσκειv, tελεϊσθαι οέ: =
μvεϊοθαι είc: τά Μυστ,ήρια. 

Ό Κέλdος είc: τήv προc: τον Ώριyένηv άπάvτηοίv τ-οv 
λέγει οτι είϊ τά Μυστ'ήρια έοιδάσκοvτο. μέλλουσα, ά�ιοι6αί καί 

" τψ<ι.ιρίαι, ... 
Κατά τον Eνu1niδnν οί �ιυσται πεpι�ρχοvτο είc εκτα-

, ) � Ι ι/ Τ '11 - , I Ι ,ιι:τρν καταστασιv ευοαιμοvιαc, ητιc ητο αyvwστoc: τοιc: α�ιυη-
τοιc:. Ή σvωτάτ η κατάστασιc:, ή τηc: ύποπτείαc: έθεwpεϊτο 

,,

: - ώc: ή ύψίστ η �ιακαpι 6τηc:. Άλλοθι ο• είπε, · « Τ ίc: οΤοε άv ή 
r, 

' (wή οεv είvε άποδίw:,ιc:, ή ο' άπο6ίωσιc: πi) i'I άv έκεϊ πέραν
οέ:v θειηεϊται wc: (w:ή ·; )> 

, 

Ό !ο�οκλϊις είπεv : « Όπόσον ε�οαίμοvεc: άψικvοuvται 
! . εi, τόv ''�οηv οί �ιvσται ! . Μόνον αύτοί_ (ωσιν έκεϊ 1 οί οέ:
• λο�ποj π�νοvc: μ6vov, κα� δεινά άνcψέvουσι. >>-· 

Καί πάλιν · <<Μακάριοc: ικ των βρcτωv ό ioώv τάc: εν 
·' Έλι:.vσϊvι τελετάc: ! Ό αμοιροc: αvτωv οέ:v qπολαύει ό�ιοίαc:
., τuxvic:, καθ6 είc: σκ6τοc: κατ�pχόμεvοc:. >>
� _ τΗτο λn γιιSν τ� παpά τοϊc: άρχαϊοιc: : «Φαίνομαι οιατε
,, λwv έv τ�· καταστάσει του έπόπτοv, τpu τα Μύστήρια καθο
",ρ(Jv,οc:», όπwc: ή�ιεϊc: λέyσμεν : «Εί�ιαι ώc: έν · οvραν1�)). 
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ι, 
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Ό Λuσiαc; έν τQ λόy½,) κατά τοΟ Ά vδοκίοοv,έταίροu τοv ,.,. 
'Α' /! ά" � ' ' ' ' Μ ' 1 ' '. 

_ ΛΚιοι ο�υ, οιακ�ρυττει τ�ν πρχ τα υστ!]ρ α γιγνομεvιτν , �
άσέ6ειαν ώc; τό μέγιστον προc; τήν πόλιν άσέ6η�ια. Ό παρα- � 
Gαίvων το πρόc; αύτά, bψειλόμενον σέ6αc; έθεωρεϊτο -μαλλον ,,,,, 
εvοχοc; τοΟ άποπειρι.ψέvοu τήv κατάλυσιv τηc; πολ1τείqc; -;-ηc, 1 

\, 

πατρίδοc; του. ' 

TQ Διαγόρq. είρωνευσαμέv½,) ούχί έvτοπίων, άλλά Εέvων 
ΜυστηρίωΙϊ, cπcκηρύχθη εν. μεν τάλαντον είc τόv πάpαοόvτα ., 
αύτοv vεκρόv, δύο οέ τάλαντα ε_ίc τον παραδόvτα' αύτόv 
ζωvτα. 

Ό Αiσκvλοc; το)ψήσαc; . να παροuσ.ιfσ� τιν� των Μu
στΙJpίωv τηc; Έλεuσϊvοc; έπί τηc; όκηvηc; δεν ήδuvήθη vά ..-"', 
σwθ� έκ τη� μαvίαc τοϋ λαοϋ ή διά της προσψuyηc είc; τσv • j 
βw�ιοv τοϋ Διονύσου. ΉθωLJθ!] ο' υπό τοϋ δικαστηρίου έπί 
�ΙόVν;J τ� άποοείΕει_ οτl ούδόλώc; έτύyχανε tιύστηc;. 

, ,_., 

- Ό Νέρ ων δεν έτόλμηΌε vά μυ!]θ� · τα 'Ελευσίνια καθόϊι
οί κακοϋρyοι άπεκλείοvτο ςχύτιJν .· ·'Απεvαντίαc; ό 1'l άρκο<; 
Α.tρήλιοc; , έμυ�θη; 'ίνα Ο Ι]μοσίq. άπαλλαy� τηc; ύπονο.ίαc; 

- tιήπωc; εΤχε λάδει μέροc είc; τον ψόνοv -- του έπάρχοu _ ΌGιδ.
Καρ�ίόu.

'Εκ τούτου είκάζεται οτι τηc; : tιu�πwc; προηγείτο εΤοόc;
τι έΕομολοy�πwi: άμα?τ Ι]�Ιατwv και οτι ό Λvdανδρος ύπε-. -
χρεώθη vά όtιολογήση - τ �ν tι�λλοv παράvοtιοv πραΕι v τη�• 

_ ζwηc; τοu: ,, 

Κοινn πεποί'θnσις ητό· οτι τά Μυστήρια· άπαλλάττοuσ ι 

< τοΟ ψό6οu τοϋ θανάτου· διο καί Ο μdθοc;, ,οη ό Ήρακληc; έκ 
των ΈλεΪJσιvίwv τελετων ήρύσθ� _ το θάρροc τηc; είc; τον 
υΑδην _καθόδου. τοu, - είπώv κατά τον Εvριπίδην : « Ήμψ 
μακάριοc; · ίδών τά Μυστήρια.>> 

'Η Πε�dεcϊ-όνn έθιηεϊτ� ή' ψυχή τηc; _ Γηc· διό, κατά 
τήv τέλεσι�ι των 'Ορψικωv Μuστήρίωv, αί πέρΉιΕ α�τηc; άvα
κινοv}ιεναι άvθpLJϊl ίό:ι GΚiαι έψιθύριζοv : Θεα των vεκ�•Jv'

1 

1 
,, 
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ψuχή της γης, Περσεψόvη Ειμεθα θυγατέρες τοϋ ούραvοϋ· 
• �ιατί λοιπόν νά έΕορισθώμεν είς αύτό τό σκότεισν βασίλειον!
... ..,.Ω θερίστρια τDϋ ούρανοϋ διατί έδρεψες είς τό πεδίον τοΟ

.αιθέρος τάc: ψvχάc: .μας, α'ίτινεc:. ,αλλοτε έπέτωv μακαρίωc: έv � τQ ψωτί,, μεταεv τώv άδελψc:ιv μαc: ;
Ή Περσεψόvη άπήντα . έδρεψα τόv vάρκισσοv- είσηλθοv 

.ε.ίς τόv νvμψικόν θάλαμοv· υπέστην τόν θάνατον �ιετά τηc:. 
L:ωης στενάζω, ώc: vμεϊc:, έvτόc: τοϋ σκότοvc:. 

� � - Πότε θά λuτρωθώ�ιεv ; ·

' ·'

.. -

.... 
' 

Τ 

- ''Οταν ελθ� ό έποvράνιοc: vuμψίοc: �ιοu, ό θεϊοc: λuτρω-
-τήc:, άπήvτα ή Περσεψόvη .... 

Ό 'Ορtεuς διά τοϋ ίεροψάvτοv των, Όρψικωv Μvστη-. 
ρίωv'. τώv έ V τ� κοιλάδι των Τ εμπωv τελοv�ιένωv ( περί ων 
.άλλοτε. ισωc: yράψωμεv), έλεγε τοϊc: μύστάιc: πρόc: τοϊc: αλλοιc: 
-τάδε :

. . . 

«Άκουσον λοιπόν 'τάc: άληθείαc:, αc: δέον V, άποκρύπτω
μεν τοϋ πλήθcuc: .... 

(( Ό Θεόc: εΤvε εΤc:, αείποτε δμοιοc: έαυtQ. Δεσπόζει παv
ίαχοϋ. Άλλ' οί Θεοί εΤνε άπε ιράριθμοι, διάψοροι, κα�ότι ή 
Θεότηc: εΤvε απειροc:, αίώvιοc:· υπέρτεροι έΕ αύτώv .είvε αί ψv
χαί τώv άστέρωv. 'Έκαστοc: των αστέρων, οί ηλιοι; αί γαϊαι, 
aί σεληvαι έχοvσι τήv ψuχ 1v των- απασαι δ' αuταί προέρ
χονται έκ τοϋ θείου ψωτόc:, έκ. τοϋ άρχικοϋ ψωτόc: .... 

«Χαίρετε οί προσελθόvτεc:. 'ίνα άvαyεvvηθητε �ιετά τovc: 
�ιόχθ�υc: τν'jc: yηc:. Πίετε έκ τοϋ ψωτόc: τοϋ vαοϋ οί έκ τηc: 
vvκτόc: έΕ;ρχόμεvοι �ιϋσται, yυvαϊκεc:, μ�μvημtvοι. Ά γαλλια
σθε οί δειvοπαθήσαvτες. Άvαπαύθητε οί παλαίσαντεC:. Ό 

, ηλιοc: ον έπικ�λ�ϋμαι έψ' vμαc: δέ.v εΤvε � ηλιοc: των θνητών· 
.ε.ίνε τό άyvov ψωc: τοϋ Δ�οvύσοv, ό μέyαc: ηλιοc: των μεμ,uη
μέvωv. Δια τώv παρελθόντων μόχθ<Jv ύμωv, _δια τηc: άyο�σηc: 
vμας έvταϋθα παρορμήσεωc: θα vικήσητε. Ά V δε. πιστεύητε 
είc -rovc: θείοvc: λόyovc: έvικήσατε ηδη· καθότί μετα τήv έκ-

Ι 



' 

τεv� περιέλιtιv των ς,κοτείwν vJΤάρΕεwν, θά έΕέλθητε τέλοc 
τοΟ ό�vνηροΟ κύκ.λοv τώv γενέσεων κάί απαντεc θά έπανεv
ρεθητε ώ, εν μόνον σώμα, ώ, �ιία �ι6vη ψvxr1 έvτ,χ τοσ ψw
το, τοσ Δι.ονύσοv ! ' Ό έπJ T�C: yηc: καθ9οηyώv vμαc: θεϊοc 1 

σπινθήρ έvvπάρχει vμϊv. Cvτoc: καθίσταται δ�c: έγ τQ vσ 11,

άστήp έv τy ovραvQ· Ο:.ίτ ,J μεγαλύνεται τό ψώc: τηc: Άλη
θείαc: .... 

ι« 'Αγαπατε - δ;οτι· τό παν άyαπ� - τούc: δαίμονα, τηc: 
άούσσοv, τούc; Θεούc: TO'J αίθέροc:.- Άγαπατε --:- διότι 'FQ παν 
άyαπ� - άλλ' άyαπατε το ψώc:, ουχί το σκοτοc: .... ' 

«Μέμvηοθε τοσ οκοποσ κατά τό ταεείοι6ν. οαc:. Αί ψvχαί, 
• έπαvερχομεναι είc: τό ψώc:, ψέροvοιv, ϊJοεί κηλϊδαc: είδεχΘεϊc:,

' \ - t ., . f , .·. Ι tl \ , Ι - ., 

επι τοv αστρωοv οι,ψατοc: των, απαvτα .τα παραπτωματα τηc • 
(wηϊ .... ,"Ι;α τά έΕαλείψωσιv 1 άπαιτεϊται vά έΕαyνισθώοι κα� 
νά έπαΎέλθwοι πάλιν έπί τ�c: γηc:·. : .. Άλλ' οί άγνοί,οί ίσχv-
ροι .. vπάγ,οuοι προc: τον �λιον τοϋ ΔιονύοοΙJ .... 

« Καί τώpά c;χσατε το Εvοϊ ! » 
Ε�ο'ί ! έκραύγαοαv ·· οί κ�ρvκεc: τών τεσοάρwν άκρων τοϋ 

VM1J1 Εύοτ ! άντήχησαν τά κύ'μGάλα. Εύοϊ ! άπήντη.οεv ή έπι 
τών βαθμ,ίδwν. τοϋ θvσιαοτηρίοv ένθοuc: όμήyvριc:. Καί ή 
κραvγή τοΟ Διονvοοv, το π'ρόc: τ�ν άναγένvησιν, τήν ζωήν 
ίερο� τ;ϋτο κέλεvσ�ια, άvτήχηοε καθ,' οληv τήv κοιλάθα έπα- · 
vαληψθε.ν uπο ·μvρίwv 'στομάτων, άvτηχολογηοαv καθ_' ολα τά 
ορη. Και οί βοσκοί. των ψαράyywv τηc: Όοοηc:, μετέωροι παρά 
τα, yέψη μετά. τών ποιμνίων των καθ� ολην τήγ έκτασιν . των 
� - J ' 

. 

' � ' . 
• . 

οαοων, απΥjvτησαν εv?ι .... 
' ' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  •' .• . . .  -• . .. . .  . . . . . . . . . 
' ' 

' 

ΠεpιοριC:ομεvοι tίc: τ' άνωτέpω, ιo..Jμtv όποϊα έΕ αύτων 
οvv-άμεθα vά έΕαyάyωμεν . 

�� 

,r 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Α .

Κατά τούc: vεwτέροvc: σοψούc: Mei11eι•.;, \,Varbυton, ι:on
sιant, Ouvaroff, κλπ. έδιδάοκετο έv τοϊc: Μvστηρίοιt ό Μονο 
θε\'σvοι; καί ή πvθαyορειοc:' διδασκαλία T�C: tυχης }<01 τής 
fξελ,ξεώς τnς, ητοι ή, l rιίγειο� και ούράνιος iστορίa τnς 
'Ι!vχiίι;, 

. Β'. 
Κατά τόv διάσημοv Γερ.μαvόv καθ�γ�τ�v Κάρολ�ν. θι 

Πρέλ, έκτόc: τοb άvwτέρw ψιλοσοψικοϋ διόάηιατοc: τοϋ Μοvο
θεισ�ιοϋ, διεvηργεϊτο έv τοϊc: Έλεvσιvίοι<: Μv9τ�ρίοκ και ή 
έμπειρικ� ή πειρα�ιατική άπcδειcιc: τηc: άθα,vασίαc: ϊrjC: ψvx�c:, 
δια τοϋ vπvωτισμqϋ, .τηc: θεοvρyίαc: (τrι c: άποπείραc: θηλ. 
όπwc: έεεyέίρwοι τήv vπολαvθάvοvcαv θαψόvιοv ψvσιv τοϋ 

' άvθρώποv καί 'έπεvέyκwσι τήv εvwσίv τηc: πάλιν μετά τοu 
άvwτέρw κοό'ι,ιοv_ των πvεvμάτwv), TWV νεwτεFWV έv ένί 
λογy, πvεvι-ιατιστικωv ψαιvcψένwv. 

Γ 

'Εκ των ιν τοϊc: Μu:�τηρίοιc: Εέvwν λέΕεw� ( ι) καταψαί-

, .( 1) Πολλα των &:'ρχ αtω'Ι μ,uθολογικ.ωy
ιι,ατα τ�ν άρχαί.ων i9νω'Ι κ.αί. -ηνα των 

' ' . . _,_ -την κ.χ.ταγωγ-rιν ικ. τ-rι; σανσκ.ριτιχ.ης. 

όνψάτω'Ι, πολ);ά όνό
&:ρχ.αί.ων σοψ•7)ν έχουσι 

Ραοάι,,.άνθuς: Rl1ada �maηta=τιμωρος τοϋ sγκ.λ·h:.i.ατο�. 
Αtαχ.ός: Aha lca=οίχ.αστής αuι;τηρό;; 
Άριάονη: Αti-a'ila=οε'λε._σθiισ·α παρ' ίχ�pcϋ. 

, Άνοpομέο�: Anaha ra.-rnedha---:-�υ11ί.x. εi.; το πχl),; τ:ιϋ Θiou τω� · 
·� 

i .Περι;εύ;: Para saha=σuνopoι.ι.η, έ'γχ.αι-pος. _
� Όρέστη�: 0-Ιiahsata=χ.αθιεpωι.ι,ένος εi.ς τ·ην δvστvχία.ν. 

Πυλάδης: Pula- da=ψί.λος πχ.ρ-f�γοpο;. 

[."' υοατων. 
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V� τα1 ο"τ ' 'Ε' ' Μ ' ' οvται ει:: Άσίαc: καί ... ι τα Λεuσιvια uστηρια καταy ι.. 
Αίyvπτοu. Έπο�ιέvwc:, 'ίνα κάλλιον ενvοήσwμεv τα περί αύ
τwν, δέον να σποuθάσwμεv καί vά μάθwμεv τί σuvέ6αιvεν 
ώσαvτwc: είc: τα Μυστήρια τηc: Άσίαc: και τηc: Αίyvπτοu. 

Αί λέΕειc: λ. Χ· . ι<ονξ "ι)μ ηάξ θεwροvvται παρα τοϋ 
Wilfort καί του ι ιινaroff σαvσκριτικαί, σημαίvοuσαι : Είeε 
vά πληρwθwοιv οί ποθοι σου· επάvελθε είc: τήν παyκοσμιοv 
ψυχήν. 

Ή λέΕιc: Ει>,α{, Έ6άν, Evoi Εύοt ή μα_λλοv He, Vau. 
He ητο ή ,ίερά κραuyη απάντων των μuστωv τηc: Αίyvπτοv, 
τηc;; -'Iouoaίαc:,- τηc: Φοινίκηc:, τηc: Μικραc: Άσίαc:, τηc: Έλ
λάοόc:. 

Τα τέσσαρα γράμματα προψερομεvα ούτώσεί : .Tod, He, 
Vaιι, I-le παρίστwv τον Θεοv έv τ� αίwvί� του σuyχwvεvσει 
�ιεταΆ τηc: Φvσεwc:, περιελά�ιδαvοv οε το σvvoλov του Όντοc:, 
το /..ων Σvμπαv .. Jod ( ΉΟσιριc:-()-sir-i�= Νοεροc:�Κ�ριοc:) 

. εσήμαιvε τήv κuρίwc: λεyο�ιέvηv θεότητα, τον vοεροv οημι
οvρyοv, τον· \iώνιον-"Αρρενα, τον έv πασί, άπαvταχοv και 
υπεράνω πάντων οvτα. He V�ιι-Ηe δε παρίστα τόv Α·{ώνιον
Θη.λ:uν, τ�v Evav, τήv Ίσιδα, τήv ύψ' ολαc: ταc: όραταc: 

\ Κέντ�.uρος: Κeη-tuΓa:.-ίππάνθρωπος. 
Ζεύc: Ζιi-pϊtri-:--πατηρ τού οvρα:ν;u. 
ΠαΛλας (θε� της σοφίας): Pala sa=σοψία. προστατευτt�tΥ). 
Άθηνοc (θεα σωφροσύνης): A-tanaia:__&νεu τέχνών. 

· Ποσειδών: Pasa uda_:__πρχύνων τα ϋδα.τά..
ΠΛούτων: Ρlushta=πΛήττω� δια τοu πυρός.
'Έ"λλ ηνες: Hela' na==ποΛψιστα.ι Λ:χτρα.ι της ΣεΛ·ήνη;.
Ζωροάστρης: Snrya-stara=δια.χέων την λατρείαν τόu ήΛ(οu .

. _ Πυθαγόρας: Pitha guru=σχ.oλriς. διδάσκαΛος. 
'Ανα.ξαγόρα.ς: λnanga gιirιι-.:.:πνεύμα.τος διδάσχ:χ.Λqς 

' ΚΛΠ. ΚΛΠ. ΚΛΠ. 
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και άοράτοuc:; μορψάc:; Φύσιν, τήν παρ 'Εκείνου γονιμοποι-
οuμενην. 
ι 'Η , 3ιc:; τάc: θεογονικάc:; έπιστήμαc:; και τά θεουργικά εργα 

ύπερτέρα μvησιc:; άvταπεκρίvετο πρόc:; τό Jod. 'Ετέρα τάΕιc:; 
έπιστημωv άvταπεκρίvετο πρόc:; εκαστοv γράμμα τηc:; λέΕεωc:; 
Eve (εΤvαι). Ό Όρψεύc:;, ωc:; ό Μωuσηc:;, έπεψuλάΕατο τάc:; 
πρόc:; τό γράμμα Jocl (Joνe Ζεύc:;, Jupiter) άvταποκρινομέvαc:; 
έπιστ'ή�ιαc:;, ωc:; και rrήv ίθέαv τηc:; Μονάθοc: του Θεου, θιά 
τουc:; �ιύσταc:; του πρώτου βαθμου, �ιερψvήσαc:; συνάμα νά 
uποθάλψΥJ τό πρόc:; αύτάc: έvθιαψέροv του πλ�θοvc:; θιά τηc:; 
ποιήσεwc:, τ�c:; τέχvηc:; των (ώvτwv σu�ιδόλων: Τ ούτοv εvεκα 
ή κραuy rι του Εύοϊ άvεπέ�ιπετο άvαψαvθόv, κατά τάc:; έορτάc:; 
του Διονύσου, ένθα παρεοέχοvτο έκτόc: των �ιvστων και TO\JC: 

άπλουc:; έραστά, των Μυστηρίων. 
'Εν τούτ� θε έγκειται ή θιαψορά �ιεταΕυ του έργου του 

Μωvσέωc:( ι) καl του εργοv του Όpψέωc:( 2 ). Καίτοι τήν αύ
τήν άμψότεpοι έκέκrηντο άλ�θειαν, καθό ά�ιψότεpοι ,όρ�,ώ�ιε
vοι έκ τηc: αύτηc:; αίγvπτιακ�c: �ιu�σεωc:, έψάp�ι6(οuσιν ο�ιωc: 
αvτ7iv κατ' άvτίθετον τρόπον. · 

Ό ΜωJσηc:; αύστηρωc:, (ηλοτvπwc: θοΕά(ει ΤΟΥ ΓΙατέρα, 

( 1) 'Ο Μώi.ίι;Ύi,, κχτα τινχ: των. σοψων α.i.γυπτιο'λόγων, οτε
ητο ίερεύς -:-c.ϋ Όσίριδος ων:ψ.αζετο Χοσσ.ρσήφ. Ά'λ'λα ι-ι,ετα τόν 
φόνον 't'OU Αi.γυπτίοιι, ύπc,�),ηθ�ιζ εi.ς τόν έπι τα.ις τοια.ύ-:-αι', περι· 
πτώσεσι τεταγι-ι.ένον δια τού: ίεpiϊς ληθα.ργικόν (φακ·ι�ροι.όν) ύπνο
θάνατον (καθ; ον ή ψυχη τ.οu ενόχου, ώ; έπιστεύετο. άνεζή-:-ει κα.ί 
έξι'λέωνε τήν του φονευθέντος) χ.αt έξα.γνισθ.lς cϋτω, μετωνόι-ι,α,,;εν 
έαυτόν Μωi.ίσέα, οη'λ. λvτρwθέvτα. 

(2) 'Ορ1)εύς � Άρψα σηι-ι.αrνε: ό θιά του ψωτόc:; θεραπεύων.
'Ωνψ.άσθη ο' οϋτω παρα �ων ίερέων� τ-ϊ�ς Μ ψιpιδος ι-ι,ετα τήν εi.
κοααετη έχει εύοόκψον ι-ι,ύΥJσίν του χάριν τψ'.ης χαt πρός ένδειξιν , 

_ ... 
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τον/ Άρρεvα-Θεόv. 'Εμπιστεύεται τήv ψρούpησίv τοu εί, ίε
ρατ�ϊοv άπόκρuψοv, ύπο6άλλει θε τον λαόν είc: πειθαρχίαv 
ά;uσώπητοv, άψίvwv αύτοv αvεu άποκαλύψεwc:. 
1 'Ο 'Ο ' " θ 

'· '
1 

· 
-Α' ' Θ' ρψεuc: ο�ιw:::, · είο::: ερwτοΛηπτοc: του ιwvιou- � η-

,λεwc:, τηc: ψύσεwc:, δοΕάC:ει αύτήν έv όv6μαη τοσ διεισδύοv.
τοc: αύτ �v Θεοϋ, άποπειρώμεvοc: να επεvέyκη τήv έπί τηc: 
θείαc: άvθρwπότητοc: άvαπίδvσ.ιv αύτηc:. 'lδou διατί ή λεΕιc: 
Εύοί κατέστη ή. ίερά, · κατά προτίμησιv, κpαvyή άπάvτωv των 
Μvοτηρίwv τηc: Έλλάδοc:. 

Ή ύπο τά σύμGολα τοΟ μύθοv τ�c: Περσεψόvηc: έν τοΤc: ' 
&δύτοιc: των έλληvικωv vαωv διδασκαλία τηc: ψvχηc: καί τ1c: 

. έΕελίΕ�ώc: τη,,. ή άποκαλοvrιέvη ώοαύτ�κ: 'Επίγειος 'l<Ot οί1-

ρ<iν-ιος iστορία τiίς 11:uχiίς , και άνταποκρι vο�ιέvη προc: τήv 
τοΟ Χριστιαvισμοϋ άrιολύ.ψωσ-ιν _Ώ ίσ,τ�ρ.ία, λέyομεv, αvτη, 
έλλείπει όλοτελω, έv τ� ΓΙ. Γραψ�• Ούχί, βεGαί�c:,. διότι ό 
Mwvσηc: και οί προψηται ήyvόοvν αύτήv, άλλα διότι τήv έθε-

, ώροvv πολλQ ύπερτέpαν σχετ.ικωc: πρόϊ τήν• μάθηόιν τοσ πλή
θοvc:· τήv έπεψύλαττοv δε. δια τήv πpοψορικήv παρά�qσιv των 
μεμvημέvwv. Άλλ' ή θεία ψv-χή δεν θσ διαμείv� έπι ηολu κε-

. κpvμ�ιένη vπο τά έρμητικα �ύrι6ολα τοο 'Ισ?α�λ· θ:) προσω
ποποι �θ� έv τ� αίθερ.ί<7 . ,και ψwτέιν� έ�ιψαvίσει τοϋ Χρισfοϋ, 
tο:ι έλθόvτοc:' ούχ, Υvα κατ'α'λύσ�, άλλ' 'ίνα πλη1=>�Jσ� τόν Νό
�ιον τοϋ Μwvσέωc:. 

'Εκ τηc: μελέτη, λοιπόγ των αρχαίων Mv:,τ�pίwv βε6αι-:
ούμεθα οτι οί άρχαϊο,ι "Ελ'ληνεc: σοψοί 'έπίστεvόv είc: lvo: κ�ί 
μ6vov Θε6v, e�ιηοϋντε, τouc: -θεούc:, τouc:. ήμιθέοu,, τοv, 
ηρώα,, oπwc οί χριστιανοί τouc: άyyέλοv,, τouc: άρχαy<yiλοv,, 
τouc: άyίovc:. Πάvv άσ6ψω5 αρα διδάσκοuσιv ε.vιοι τών διοα
σκάλwv οτι οί ιiρχαϊοι "Ελλ�vεc:, καθ� πολvθ· ιοταί, vστέρη
σαν τώv Μοvοθειστ•iν έv 'τ� προ6ο•�J κ� τ ι1 πολιτισμQ. Και 

_, 

.

't 

ι,:. 

. 

... 
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πc:ιϊοv &λλο ε.Θνοc: ήοu1νήθη νά παpαγάΗ έκεϊvα τσ οαιμόνια 
, , , ' ( , , , , , ' , . πvεuματα, εκεινοuc: τouc: uπεροχοuc: voαc: εv πασ� σοψι�, τε-

·' χvαιc:, έπιστή�ιαιc:, μεγαλοuργήμασιν, άριστοuργή�ι�:�ιv;
'Οποία δε καi Yj ήθική προαγωγή τοϋ πάλαι λαοϋ ! Πρ_οc: 

τοϋτο θά περιορισθι:ψεv ,είc: εν και μόνον περιστατικόν, χα
ρακτηριστι"κόv τοϋ τοιούτου. 

Οί ίστορικοl άναψέροuσιν οτι ή πέρι, τηc Έλεvσίνοc: πε

, _ διαc: ητο τό πάλαι εvψοροc:, εvκαρποc:, ίκανή πρόc ζwάρκειαv 
άπάντwv των πέριΕ �ιερωγ. Άλλ' οτε προπέρuσι �ιετέδημεv 
είc: 'Ελευσίνα Ίνα έκ του πλησίόν και οιά τ� ψαvτα :,ίαc: άπο

�,, Θαuμάόwμεν τον πάλαι έΕαίσιον vα6v τ�c: Δ�μητροc:, οuτινοc: 

�. το έσwτερικον ήούνατο ,, κατά τον Στράδwνα, νά περιλάδ� 
20 _:__ 30,000 άvθρώπwν, παρετηρ�σσμεν οτι ή έν λόγy πε-
διάc: ητο παρημtλημένη, άτελώc: καλλιεργημένη, άκαρποc:, Τί 

( νά οu�ιπεράνw�,εν έκ τούτου ; Τί άλλο είμ� οτι ό αρχατο:: 
άyροτικοc: λαοc: .· vjτo μαλλοv του νϋν έpyατικόc καί �ιαλλον 

:, ήθικόc:, άψοu ... Τοϋτο . ο:: πάλιν, χάριν τηc: rιθικοπλαστι-
; κηc: iπηρείαc: των 'Ελευσινίων Μυστηρίων 
, 

;, 
Ε'. 

iι « ... Διέλαθεν άρα, γράψει ό Scl1ιn·e,- πολλούc: .των 
νεωτέρων ψιλοσόψων καl ίστορικων περιστατικόν τι λίαν ού-

� σιωδες και έκπληκτικόν. 

ί 
«Καίτοι έν Έλλάδί όί κατά των ψιλοσόψwν καταδιωηιοι 

• · ησαν σπάνιοι, ούδέποτε oμwc: ύπεκινήθησαν . οuτοι ύπό των
ναων, άλλ' άείποτε ύπό τώv πολιπuτων. Ό Uληνικόc: πο� .. 

λιτισμόc: δεν εΤδε, ούδ' ύπέστη τόν μεταεύ · των ίερέwν καί 
των ψιλοσόψwν πόλεμον, οστιc: τοιοϋτον μέγα ·πρό�wπον διε
δραμάτισε και κατέχει έν τQ ήμετέpy, άπό · τ�c: καταστροψηc: 
του χρισηανικοϋ έσwτερισμοϋ, άπό του 6' δηλ. αίώνοc:. 'Ο 
-μεν Θαληc: ήδύvατο νά διθάσκ� άνέτωc: οτι ό κόσμοc: προέρχε-

·. ται εκ του ϋδατΌ::, ό οι Ή?άκλειτο:: έκ TOJ Π.U?Ο(. Ό Άvα•-
' ι 
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Εαγόραc; ήδύvατο 'vά λέγη οτι ό VΗλιοc; εΤvε oyκoc πεπuρω
μένοc, ό Δη.μόκριτοι:: · να διισχuρίC:ηται άvεvοχλήτωc οτι τα 
παν προέρχεται έκ των άτό�ι�v. Ούδειc των ναών σuvεταρά
χθη έπ) τούτοι,. Έvτόc των vαωv έyίvωσκοv ολα ταuτα 
και πλείοvα ετι τούτων. Έyίvωσκοv σuvά�ια οΤΙ οί �•εv δη
θεv ψιλσσοψοϋvτεc:, οί άpvού�ιεvοι τ;ύ, Θεούc:, οεv ήδύvαvτο 
vά τouc έκριC:ώσωοιv έκ τηc σuvειο�σεω:::: τοϋ έθvouc, οί δ' 
άληθεϊc ψιλόσοψοι οτι έπίστεvοv είc: αύτοvc, κατά τόv τρό
πον των �ιuστωv, και οτι διέ6λεποv έv αύτοϊc τα σύμ6ολα των 
�ιεyάλωv ίδιοτήτων T�C διαvοητικηc ίεραρχίαc:, τοϋ Θείου 
τοϋ διεισδvοvτοc και έ�ιποτί(οvτοc: τήv Φύσιν, τοσ,.__ Άοράτοv 
τοϋ διέποvτοc; το· Όpατόv. Ή έσωτερική λοιπόν ψιλοσοψία 
έχρησίμεuεv ώc: δεσμό, �ιεταΕύ τηc ό:ληθοϋc: ψιλοσοψίαc και 
τηc άληθοϋc: θρησκείαc;. 'Ιδού τό έ�ι6ριθέc:, τό άρχικόv και 
τελικόν, τό έΕηyοϋv τον έv τQ έ.λληvικQ πολιτισμQ άπόκpu
ψοv τοvτοv σ)Jvδuασ�ιόv, τήv �ιuοτiκήv cχύτωv σuvεvvόησιv ... 

« Τ ίc λοιπbv ό κατήγορό.:: τοϋ Σωκpάτοuc; ; 
«Οί ίερεϊc τηc Έλεuσ'ϊvοc;, οί άvαθεματίσαvτεc τotc αί

τιου<: τοϋ Πελοποvvηοιακοv πολέ�ιοu-και άvατιvάΕαντεc; τήv 
κόvιv ,των έvοuμάτων αύ��v πρόc; τήv Δύσιν, ούδέvα λόγον 
έΕεψpάσθησαv κατ' αύτοϋ. "Οσοv ό:ψορ� είc; τον ναόν των 
Δελψωv, OJTO(; κατέθηκεv vπερ αύτοϋ τήv καλλιτέραv των 
μαρτuριωv �v 13ύvαταί τιc; vά δώσ� υπέρ · τιvοc των άvθpώ
πωv. Ή Πυθία έρωτηθεϊσα-τί ό Άπόλλ'wv έψpόvει · περί τοϋ 
Σωκράτοuc, άπήvτησεv Ούδειc των άvθρώπωv �ιαλλοv έίο
χοc αύτοv, μαλλοv 13ίκαιοc;, �ιαλλοv vouvεχήc:. 

Αί δύο λοιπόν κεψαλαιώδειc; αίτίαι τηι:: κατηγορία�:: : οτι 
13ηθεv διέψθειρε τήv vε�τητα και δεν έπίστεuεv είc ;rouc: 
Θεούc, ησαv άπλη τιc πρόψασιc .................... , .. . 

« "Οσοv άq,ορ� είC τήv 6', άπολοyούμενοc ό Σωκράτηc; 
εϊπε vικηψόρωc : Άλλ' άψοϋ είc τό ο!κεϊόν μου δαιμόνιον 
πιστεύω, έτι μαλλοv όψείλω αρα vά πιστεύω είc: τούc: Θεοvc:,' 
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��, οϊτινει:; είνε τά μεγάλα δαψ,νια το J κόσ�ιοu ... ,1 • • • • • • • • • •

'Αλλ ' , � ' ' ' ' " ('Ιι, , « α τοτε οιατι αuτο το ασπονοοv μϊσο< κατα τοu σο-
φοσ ; Διότι έπολέ�ιησε τήν άδικίαν, διότι κατέρριψε τό προ

,. σwπείον τηι:; ύποκρισίαι:;, διότι κατέδειεε τό ψεuδοc:: τwν �ια
ταίων άΕιώ:πων. Ο,ί ανθpωποι σuyχω?Ο Jσι ν ολα τά έλαττώ
ματα, ολοuι:; τ�uζ άθεισμούc::, άλλ' ούοέποτε σuyχωροuσιν 

... - έκείνοuc: ο'ίτινει:; άποκαλύπτοudι τό προσωπείον αύτwν. Τού
τοu εν�κα οί πράγματι αθεοι έκ TWV τοσ 'Αρείου Παyοu κα� 
τεδίκα�αv τόv δίκαιον, τόv άθwοv, κατ ηyοροϋvτεc:: αύτοσ το 

, , ι, , , ( ,,� � , 

Ε' , θ 

, αμαρτημα οπερ αuτοι οι ιοιοι οιεπραττοv. ιc:: την αuμασιαν 
άπολοyίαv του ό Σωκpάτψ: έtηyεί τό τοιοuτο �ιετά τελείας 

� άπλότητοι:; : «Αί άκαρποι Ί:ρεuvαί μου, είπε, πρόc:: εvρεσιν 
l' άνθρώπωv σοψωv �ιεταίύ τwv 'Αθηναίων έκίvη σαν κατ' έμοu 
f , , �, , θ, Τ ,  ,, , �, 
r -τοσαc:: επικιvοuvοuc:: εχ ροτηταc::. ouτou εvεκα, και οιοτι

άποκαλύπτω τήv ά�ιάθειαv τιvwv έε αvτwv, αί κατ' έμοσ τοι-'
αuται σuκοψαντίαι .... >) 

«Είc: τραγικός ποιητήc:: αvεu άΕίαc:: ( ό Μέλιτοc::), είc:: βαθύ-
πλουτοι:; πονηρός και ψανατικοι:; ( ό Ά vuτoc::), καl εϊι:; δημαyω-

, 1 

,, 
yot άvαιδήι:; (ό Λύκων) έπέτuχοv οπωc:: καταδικ ασθ� είc:: θάνα-

� τον ό 'άριστοι:; τwv άvθρώπωv. Άλλ' ό θά�ατοι:; οuτοι:; τόv 
tι- κατέστησεv άθάvατοv. Ήδuvήθ� vά εΙΠ'<] ύψηλοψροvωι:; προζ 
L τούς δικαστάι:; του : « Πισ.τεύω είc:: τούc:: Θεούς πλεϊοv � πα� 
ι;· τιι:; τwv κατηγόρων μου ... , 'Αλλά _καιρόc:: v' άποχωρήσωμεv, 
.. έyω μεν Ίνα άποθάνω, ύμεϊc:: δε Υvα ζήσητε. Τίc:: TWV δuο έχει 

τήv καλλιτέραν μ�ρίδα, ό Θεοι:; τό yιvώσκει. >) 

« Ό Σωκράτης οχι μόνον δεν έκλόvισε τήν άληθη θρη
σκείαν καl τά έθνικά αvτηι:; σύμοολα, άλλ' έπειράθη πάσ� 
δυνάμει να έδραιώσ� αvτά . . . Ή πατpίc:: του ο�ιωι:; δεν ήδu
νήθη vά τον ένvοήσ�. Ώc:: ό Ίησοϋι:; άπέθανε σuyχώρwν 
τοvι:; δη�ιίοuc: του καl καταστάc:: το πρότυπον τwv σοψwv μαρ
τύρων άπάσηι:; τηι:; άvθρωπότητ.οι:;, διότι παρίστησι τήv τε-



επιστήμηc:. 
« Έyέvετ,ο τόϋ σvp�ιod σήμερον τό λέγειν οτι ό • Αρειοc: 

Πάyοc: έδικαιοϋτο vά κατοοικάσ� τόv Σwκράτηv, ώc: έχθρον, 
τ.οϋ θρησκεύtιαοο.:: τοϋ Κράτοvc:, καθότι ό Σακράτηc: δηθtν 
άp.vού�ιενοc: τovc: Θεούc:, κστέστρεcpε ·τάc: βάσειc;, τηc: άθηvαί
κηc: δηtιοκρατίαc:. Θά άποοείf.wμεν ΟΤΙ ή άπόcpασιc: αuτη έvέ
χει ούο μεyάλαc: πλάvαc:. 'Αλλά πριν τούτοv, και έv πρ�ηοιc:, 

'αc: �πσμvήσωμεv ο, ΤΙ ό Βίκτωρ Κοvί:εv έτόλtιησε vά / yράψ� 
έπί κεcpαληc: τηc: Ά rιnλογίαc τοϋ Σωκράτους έv τ� ώραί<:f 

�ιεταcpράΌει �ov των ερywv τοϋ Πλάτwvοc: : « Ό μεν Άvv. 
τοc:, πρέπει vά τό ειπwtι::ν, ητο ποΗrηc: άΕιοσύστατοc:, ό δ' 
'Άρειο,c: Πάγοc: οικαστ�ριοv δίκαιον, �ι::τριόcpροv. ''Αν έπρεπέ 
τιc: δε νά έκπληχ'θ� οιά τι, τοϋτο θά ητο διατί ό Σwκράτηc: 
vά κ�τηyόpηθ� τόσφ άργά και διατί vά μή καταδικασθ� διά 

-μείζονος πλειο11:η�ία('. )) 
« ΉΟ ψιλόσοφοc: ύποJ?yόc: τηc: παιδείαc: δεν , παρετήρησεv 

'οτι αν εϊχε δίκαιον εΊc: τούc: σuλλογισ�ιόύc: τοv,επρεπε τότε vά 
καταδικασθωσι συνάμα cpιλοσο�ία τε και θρησκεία, 'ίνα μαιρέ� 
τwc: αποδο�ασθ� ή πολιτικ� τοϋ ψεύδούc:, τ�c: βίαc:, τηc: αύ
θαιρεσίαc:. Δι6τι; άν άψ' cvόc: ή ψιλοσοψία καταστρέψ� βιαίw,:; 
τάc: βάσειc: -:οϋ κοιvu.iνικοϋ κράτοuc:, τότε αuτη δεν είvε αλλο 
τ,ι ή πομπώδψ: τιc: παpάψpοσύvη· αν δ' άψ' έτέροv ή θρη- , 
σκεία δεν δύναται -vά ύψίσταται ή διά τηc: καταpyήσεwc: τη,:; 
έρεύvηc: τηc: άληθείαc:, τότε ή θρησκεία quτη καταvτ':( τ'uραν-
vίό:. ολέθριο,:; ................................... : .. . 

«Πειρατέο,; vσ ωμεv μαλλοv δίκαιοι πρόc τε τήv θρησκείαν 
και τ�v ψιλοσόq,ί .αν των ΈλλήνWV)) ............. .' .... : .. 

ΣΤ' 

. « Ά v λά6wμεv yπ' όψιν, yράcpέι ό σocpόc: Γ ερμαvόc: Κάρ. 
δε Πρέλ, τήν ηv δο:ασίαv εΤχεv ό λαόc: των άρχαίwv Έλλή-
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νwv wc; προc; τήv οίκτράv έv τQ υ �;\δ� κaτάστασιv των τεθvε-
�τwv, σύμψwνα τ� όποί9- δ0Εασi9- ή σκιά τοϋ Άχιλλέwc: ελε
γεv : «Εύyεvη Όδvσσεϋ, μή με παρηyορ�c; διά τον θάνατόν 
J,Ιov· ήθελον καλλίτερα vά η μαι έπι τηc; yηc; ώv, δοϋλοc; αλ
λοu πτwχοϋ άνθρώποu, μή έχοντος περιοvσίαν πολλήv, παρά 
-vά η μαι βασιλεvc; έψ' oλwv των vεκρωv, » δvvάμεθα vά έv
νοήσwμεv καλωc; τον μέyαν έvθοvσιασ�ιόν, ον παρήyαyον τά 
Μυστήρια. 

«Κατά τον Πλάτωνα, οί "Ελληvεc; τηc; έποχη,c; τοv έθεώ- -
ρovv γελοία τά λεγόμενα περί τε τοϋ "Α'δοu και των έν αύτQ 
βασάνων, έψ' οσοv είχοv καλωc; τήν ύyείαv- άλλ' α�ια ώc: 
, ) , ι , , 0 , , ) , �, , � , , .επΛησια-,ον προc; τον ανατον, τοτε ΠΛεον οεν ηοuναντο να 
γίvwσι κύριοι τοϋ τρόμοv τwν. Τ οϋτ' αuτό σuμ6αίνει και τήν 
-σή}ιεροv με τάc; θpησκεvτικάc;, 'δοΕασιάc;, τάc; μετά τ�c; άvα
ϊpοψηc; yαλόuχοuμέvαc;. 

«Δvνάμεθα οθεv vά θέσwμεv έv παραλλήλι:-, τον έvθοvσι
.aσμοv των άρχαίwv Έλλήvwv πρόc; τόv παρ' ήμϊv ύψιστάμε
·νοv ήδη ένθοv;:,ιασ�ιόν πρόc: τοΎ νεώτερον Πvεuματισμόν, τον
.:έvτόc; τεσσάρων 'δεκάδων έτων 'δια'δοθέvτα ταχύτερον q _ οσον

t 
-ό Χριστιαvισμοc; έvτοc: τεσσάρων αίώvwv.

« Τ ά τε - Μvστήρια και ό vεώτεροc: Πvεvματισμοc; παρέ
_χοvσιν είc: τήv άvθpwπότητα τ�ν παρήyορον έλπί'δα ηv πά
λαι �ιεν άψ�ρεσεν αuτηc: ή σκεπτική ψιλοσο<j,ία, νϋν 'δ' άψαιρεϊ 
ό ύλισμόc:. Άλλ' ή άρχαιότηc: ύπεpτερεϊ τηc: έποχηc: μαc; καl 

' -�ατα τοuτο : 
- «Κατά τovc: άpχαίοuc; "Ελληναc: ού'δεμία έπιστήμη, είc: αί

<0θητά πράγματα περιορι(ομέvη, ήΕιοϋτο τοϋ όνόματο( τηc: 
.οοψίαc:. 'Ώστε ύλισται ώc; ό Κριτίαc; και ό "lππων κατελέ
Ύοντο παρά τοϋ Άριστοτέλοuc: μεταcv των χv'δαίwv λογι
στικών. 

. « Τ ά μέγιστα τηc; άpχαιότητοc;πνεύματα παρορμοϋvτο πpόc; 
- -τά Μvστήpια, oπwc: νέαc: οι' αύτων ποpισθωσι 'διαψwτιστικάc;

5 
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Ύνώσειc:, χwρίc: ovδ,λwc: V' άπόθαρρuvwνται έκ T',JV cuσχε- ) 
ρειων &c: συνεπάγονται αί έπαχθε'ίc: πορεϊαι είc: τ�ν Αϊ yu�τov,. ;· 

'

τήv Περσίαv, τάc: Ίνδίαc:. Παp' ήμϊv oμwc: oλwc: τό έναν- ',, 
τίοv σuμ6αίνει

1 
Ό προι: τον Πνεuμqτισμ�v έvθοvσιασμός. 

tvyχάνει λίαν περιwρισμέvοc:, οί δε έπιστήμοvεc:, έκτόc όλί- ..___ · 
yωv έΕαιρέσεwv, έπαναπαuοvται έπί των εvχερ·�v αίσθητων- ;/
ψαιvόμέvwν, έπιψvλάσσοvτει: διά τον πνεuματισμ-=>v τήv εί
ρωνα στάσιν καί τήv χλεuψ,, ή λέyοvτεc, κατά τ:>ν ΚοuΕλεv, 

,-

'οτι καί άλήθij αν ωσιv ;ύτά τά πράγματα (τά πν.:'Jι-ιατιστικά),.

δεJ έvδιαψέροuσιν αvτοΤc ταυ τα. 
_«Έv,τ� άρi(αιuτητι, άπλοuc τιc::yραψεvι: τοJ ναοϋ, () 

Παγκράτηc:, δέ:v άπηuδησε �ιελετωv έπl. είκοσιπενταετίαv, Yvel 
�ιuηθ� είc τά Μυστήρια κάi 'καταστ� κάτοχοι: τ�c αίyvπτια
κηc: παιδεία<:. Οί _vuv δμwc: λόγιοί μαc:, καίτοι σvτi των πά
λαι �ιακρvvωv ταΕειοίωv,. δεν εχοvσιv ήδη vά βαοίσwσιv � 
�λίγα �ιόvοv τιv� βή�ιατα, μέχρι· τηc: . πλησιεστέραc ywvίαc.. 
τηc: όοοCι, Ίνα λά6wσι τήν σταθεράv πεποίθησιv - τ�c άσόψου ' ' ' 

1 
θεωρία, των, δεν άποψασί(οvσι �ιόλον τοϋτο vά λάδwσιν αύ-

1 

70V ΤΟΥ μικpον κόπον. 
«Δvvά��εθα vά θεwρήσωεv σvyχωρητέαc τάc, άιι ψι6ολίαc.. 

� , θ ,ι , ,� , , , , , , , - ' των- οvvαμε α .ετι να παριοωμεν και αvτ�v την σπ _ αρχηc. 
άρvησίv των- άλλ' ή αρv1σιc αvτων, τοσ νά 'ίδωσιv ο, τι σv�ι
Gαίνει πpάyματι και _τόσy πλησίον αvτωv, τοvτο, λέyομεv, 
vπερ6αίvει πα� �ιέτροv σvyyvώμηc._ Ώc: πρόc: τοvτο ή παρα
δολή τηc έπόχηc: μαc: πρόc: τήv άρχαιοτητα τυγχάνει vπερ.,.. 
6αλλόντw� έπαίσχuν;rοc:. 

« Ά v οί λόγιοί �ιαc: έσκέπ rovτo οτι τά πνευματικά ψαιvό
�ιεvα · έΕεδηλοvvτο παρά, τοίc: άρχαίοιc: "Ελλη?ιv έπί οισχίλια: 
καί τόσα lτη, οτι κάτά �ό διάστημα τοvτο οvοεμία άπάτη νι.
πλάνη άvεκcι λuψθη καί ο;ι τά έΕοχώτερα των πvεvμάτwv άvε
γvώρι(οv την άλήθειαv αύτωv, ήθελον τότ.ε ί'σwc πεισθ� v 'ά
'Ίο�αίvwνται ηττοv προπετωc πεp1 _ τοΟ Π vεvματισμοv, άvαλο-

ι'' 

,,,; 
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,1 

Υ 
7, ., , , ϊ ιι.,ομενοι οτι εν τ� αποψάνσει αύτωv περιλαμδάνονται και οί 

:'έξοχώτ.ατοι των Έλλήvώv ψιλοσόψwv. "Ι να δε κρίvwσι τήν 
:·θοtασίαν ταύτην οέον vά μελετήόwσι πρότερον τούc: "Ελλη
;:� vαc: κλαοικούc: οvyγραψεϊc:· τούτοv οε yεvo�ιέvov, εiι.ιί βέοaιο, 
�,οτι οί λόγιοι μac: θά μετα6άλw σι yvώμηv .... >) 
•➔ 
\' - * 

r ΙΊcp1ορι(όμεθα εic: αύτά ι-ιόνον τα σvι-ιπεράσμaτa· ό δ 'έμ
�ριθ�c: άv�γvϊ�στ1c:

1

Μvαται v� έΕαyάγ� καί ετεfα αλλα πρ�σ
ομοια μεtα τ 1v αναyνwσι v τηc: κατwτερw ι-ιελετηc: τΌϋ Γ aλ

L λov σvyγραψέw::; L). λ[etzger έπί τηc: πλαrwνικηc: διοασκαλlac:, 
� τηc: άπο

1
:ψεούοηc: ώc: κ�ί ή των Έλευσιvίwv Μvστ1ριwv έκ των 

t άούτwv -τηc; Μεμψιδοc; και τηc; Ήλιουπόλεωc:, ένθα ό Πλάτ�v 
;1iθιδάχθ1 τα τηc: αίyυπτ-ιακηc: ι-1vσταγwγίαc; ι-ιέχρι τοϋ τρίτοv

� βαθμοϋ, ι:.ιc; λέγοv::,ιν, έπί δεκατέσσαρα · έτη παρά των Mά
�_ywv Παθεvέιτθ, Όχόαψ, Σέχτνοvψιv_ καί Έθώμοv τοu έκ 
·Σεοεvνιθίδοc.

L 

�Ιελέ ηι τi'ιc; Πλα-:tωνη�iίc; Δι&αdκαλίαc; ' 
. 

... ' 
Ά v ό πνεvματισμόc: προτίθεται τ QV σποvδ�ν τοϋ προο-

:ρισμοϋ τηc ψvχηc:·· αν σκοπόc αύτοϋ είνε ή γνωσιc: των δίσ
;.::ιρwν τ�c ψvχηc έκδ1λώσεwν . και τωy πολλαπλών δυνάμεων 
r.αyτηc;· άv ό πνεvι-ιατισμόc οχι μόνον παρακολοvθεί τήν ψv-

ήν, κατά την ένεστωσαν άvάπτvΕιν αύτηc; - απο τοϋ λί
'νοv μέχρι τοϋ τάψοv - άλλ' άποπειραται σύvαμα νά σvv
� έο1<1 το παρόν πρόc τε τό παρελθόν και τό ι-ιέλλοv, τα σvνι
.., rωvτα τρία μέρη έvόc ολοv ά·διαιρέτοv άv ό πvεvματισι-ιόc,
�.κτοc: τοϋ ψuοικοϋ πεδίοv, ένθα ·ή ψuχή διανύει τ�ν έ�έλιΕίν
� YJc; προ των όψθαλμωv μαc: άποπειραται vά διεισδύσ� �ιετ'
;. �, ' ,, θ' \ ' \IJ , : vτηc: μέχρι τοϋ πνεvματικ.οϋ πεοιοv, ειc ο α την avvrwσ'<J
.�θάνατοc:· άv ό πνtuι-1ατιομοc έννοεί v ·, άποδείΕ'<j οτι πaρα
, •� " , , � Τ , , • -. � c; κεψαλαιωοειc; οιαψο?α<:, ταc: οιαχw?ιι.,οvοας; το • εν τοu
� 
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έτέροu των ούο τούτων πεδίων, δεν είvε έv τ,'uτοιϊ τd�r,/
4

� 

δfακεκριμέvσ ταϋτα, ι�Jστε vά μή � δvvαrόv v' άποκατασiα
Θωσι σχέσειc: �ι:τα:ύ αύτωv- άv είc: αυτόν άvήκει v' άποδείΕ� • 
τήv άλuσσοv τι.Jν διαδοχικ·Jv ύπάρΕεώv μαc: καί τ�v έ.π' άyα
θω ν� κακι:Ό} έπiο:ιασιv τοJ μεν έ.πί του δέ, τ�v στεvήv άλλη-./ 

ι Ί I ι 
t 

λεyyύηv μεταtύ των· ( 1.Jντωv καί των τεθvεώτωv, vά σvvδέσ� .: 
τούc: μέv καί τούc: δε π/>c: τ�v πηy�v πάσηc: (ωηc:, πάσηc::_ 

, ,, - Τ f , 

Πλ' .,. σοcpιαc:· αν τοιοuτο:; ειvε ο πvεuματισμοc:, ο ατwν. ητο
άναμψιοόλωc: πvεuμαστιστήc:. 

'Αλλά καί vά σvvενvοού�ιεθα έv τούτοιc:. Δεν άΕιουμe.ν 
νά βεοαιώσω�ιεν οτι έπειρα�ιατf(ε,το διά τηc; τραπε(οκιν1σεωc: 
ή τραπε(ο�ιαvτεfαc:, είτε οτι διηρίπα τούc: vεκpούc: δια τηc: με
σα(ούσηc: δuγά�ιεωc: �ου yράψειν, εϊτε οτι άνέτρεχεv - είc: τά 
άλλα μέσα οι' ων άποπειρω -νται' ηδη _ ψηλαψητί οί νεώτεροί\ 
πvεuματισταί ν αvασηκώσωσι τόv πέπλον, τον καλύπτοvτα 
άπό των όψθαλμ·Jν μα:; τά μvστ1_:>ια τοϋ πέραν του τάψοu. 
Τοϋτο δέ, όχι δ_ιότι ή άρχαιότηc: �yνόει αύτάc: τάc: μεθόδοvc: 
το,ϋ σvyκοιv_,; ιεϊv - �ιετά τοϋ αοράτου. Ό Άι-ψΊαvόc: Μάρκελ
λοc:, .ό Τερτοuλλιαvόc:, ό Ώριyέvηc: κσί' άλλοi τιvεc: όμιλοϋσι 
περί μαντϊvτικωv τραπε(ωv, περί κροτούvτωγ πνεu�ιάτων, 
κλπ. Καί βεοαίωc: οί ύπαινιττόμεvοι πειραματισμοί δεν διέ
ψεροv οuσιωδωc: τ.:Ό)v έν χρήσει ηδη, έν οίc: ή τράπε(α, τό πι
νάκιον, ό πϊλοc:, 'κλπ., χρησιμεύοuσι μετά τοϋ �ιεσά(οvτοc: -
δfκην δια�ιέ?ΟU μεταΕύ ήμωv και των άοράτωv. Άvαμψιοόλwc: 
καl ό Πλάτων, καθό �ιύστηc:, εyvω άπάσαc: τάc: έπί τοϋ τόσy 
έ.νδιαψέροvτοc: τούτου πεδίου διερευvήσειc;. Έκτόc: τούτου ή 
άρχαιότηc: &πασα, ύπ' αuτήv τ �v έποψιv' ώc: και ύπό πολλάc; 
αλλαc:, ητο �ιαλ�οv προωδεuμέvη ή�ιώv των (ώvτωv ηδη έv 
δεκάτy έvvάτy αίωvι ψθfvοvτι. 

Καί οί πρω.-οι χριστιανοί ψαίvεται οτι δεν ηyvόoΙ:Jv ✓τά<:?' 
συyκοινwvίαc: μεταΕύ των δύο κόσ�ιωv, τοϋ έ.πιγείοv καί του 
ύπερyείοv. Τ οϋ Παύλου λέyοvτοc: είc: τήv πρόc: Κοριvθ. ΧΙΙ. 
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ματο, δέδοται λόγο, σοψlαc:, άλλ½; δε λόyy yvώσεωc:, έ.τέpy 
δε. πίοτιc· άλλy δε χαρlσ�ιατα ίαμάτω'Ι" άλλι� δε έvεpyήματα
Όuνάμεωv, άλλy οε προψητεία, άλλι�J οε οιακρίσειc; πνευμά
των, έτέpy οε γένη γλωσσών, άλλy οε έ.ρμηvεία yλωσοwν,» 

• δεν άναyνωρίC:ετε έν τοϊc: τοιούτοιc: χαρίσιιασιν ενια των σή
�ιερον παρατηροuμένων �ιεταΕύ τwν μεσαζόντων ;

Άτuxwc:, ή 'Εκκλησία, πρόc: ύπερlσχuσιν κατά. τήν πάλην 
αϋτη, πpόc: τovc: έθνικούc:, προέδη. όλίyον κατ' όλlyον είc: 
τήν προypαψήν παντόc: ουναμένοu νά έπαναψέρ� τήνπροσέy
yιοιν .τηc: άρχαίαc: πlστεωc: καί yνώσεωc: πρόc: τάc: κατά τό 

' μαλλον καί ηττον νέαc: οιοασκαλίαc:, αc: αϋτη έπαροuσlαζεν 

t εiς τήν άνθρωπότητα, έπενεyκοCiσα οϋτω τό άπόλυτ ον οιαζu-'
t '(l()V �•εταίu τοu χριστιανισμοCi και των εθνικών θρησκειών' 
ι . � � _ �, , . , _ ,, , , Θ , • ft ,αποοιοουοα οε τα ψαινομενα ταuτα ειτε ειc: τον - εον ειτε 

. .. 

�� εί, τον Σαταναν, αν ταϋτα έΕεδηλοCiντο έν �ιέσy κα ί ύπό 
t τήν έμπνευσιν αύτηc:, ή αν έΕεδηλοvντο έκτόc: αύτηc:, άν ·σχι � 

f· 
κ
ατ' αύτηc:. Μ�τοι καί νCiν δεν πράττ� τό αύτό άναψορικωc: 

t 
τuν πvευνατι κ uν έκοηλώσεωv. 

t, 
* 

•'il!"' .'ί- 'ί-

1' ··. 

1 . 'Ο πνεv�ιατισ�ιόc: ή ψvχισμόc: είνε οιπλοCic: : θεωρητικός· 
t καl πειραματικό,. Διδάσκει οηλ. ψιλοσοψίαv καl άποοεικνύει 

''Τα έμψαινό�ιενα yεyοvότα ... Ή ψιλοσοψία οε αϋτ� άπορρέει, 
λοyικι:-ιc: έκ τwν πραγματικών ψαινομέvων. Ό Πλάτων έν 
τοϊc: οιασωθεϊσι συyγράμ�ιασί του, έyκύπτει είc: τό ψιλοσοψικον 
μ:ροc:, άποψαινόμεvοc: περί τη, άθανασίαc: τηc: ψυχηc: ·. και τwν 

,..-,:ιπάρΕεωv αύτ�, τωvτε παρελθοuσwν wc:. και τwν μελλοu- 1 

ρώv, όπωc: κα ι ό νεώτερο, ψυχισ�ιόc:. 
�- Ρίψωμεν οιαδατικόv βλέ�ψα έπι τwν ίοεων τοσ Πλάτωνοc 
-r•�ν σχετικwv προς αύτο το πρόδλημα τwν προ6λημάτwν. 

'Ο Πλάτων �•εταχειρίζεται τήν λέΕ.ιv Θεός, &-λλοτε είc: 
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1 1 i , ' • θ , Ί "1) 't ' ... λ θ τcν ενικ:-ν, ωc οι �ιονο εισται,
1 

και αΛ ,οτε ει τον" η uvτι-, 
κόν, ώ� οί πολuθεισταί. Ούχ ητ:ον ομωc και κατά τάc gύό 
περιπτώσειc::, έvνοεϊ τι, αvεu ούδε.μιαc::, 4μψι6ολlαc οτι πρόκει- ' 
ται περί' τηc:: θείαc: Movάooc::. Μ,εταχειρίί:εται τον πληθuvτ}'-, �
κον 'ίνα σu�ιμορψwθ� μόνον πρόc τάc έ.Εειc:: καί τάc:: πεποιθ�� , 
σειc των σ,uμπολιτων του. « Ό Θεόc;, λέγει, εΤνε ή άρχή, .το 
μέσον και το .τελοc: παvτόc:: όvτoc;)'J. Όρισμοc:: άναπαριστων 

'τον έπί τη, προμετwπίοοc τοϋ �αοϋ τηc Ίσιδσc:: άvαyιvwσκό
�ιεvοv: «Εί�ιί ό ων, ό προώv, ό έσcμεvοc::.>) ..

. Ό Θtoe; τσϋ. Πλάτwνοc:: δεν εΤvε ώc ό των θειστωv, Θεόc 
· tν. τ� άποστάσει άψαν�c::, βεGuθισ�ιένοc:: έvτόc:: τηc 'Ολu�ι-

. ·-
' .' ' ,' \ ' 

πείοu μεyάλειότητοc αύτοϋ,. άδιαψορωv περί τοϋ άyαθοϋ και � -
τοϋ κακοϋ· ά,πεναvτίαc έν,οιαψέρεται πρόc:: τό πλάbμα' του ,. μt-.,
ριμv� περί αύτοϋ. ε·τvc οηλ. � έvεργόc::, rι άyρuπvoc Πρόνοια,
ό Πατήρ.·,

θ 
) , t1 ,.. \ ,.. Ή '�πί τ� έα των οεινοπαθούvτwv ,εyομεv οτι ουτοι εινε 

οuστuχεϊc,. τψwροvμεvοι πq.ρά TOV Θε_οϋ. ''Ο Πλάτων άπο
οοκιμά(ει αύτήv τήv εκψρασιv, λέγων οτι τovc ποvηροvc:: 
οέ,οv vά\ οίκτείρw�ιεv ·έπί. 19 άvαπc.ψεύκτy τη, ποιvηc αuτωv, 
καί οτι αί ηαpά τοϋ Θsοϋ άποστελλcμ�vαι ποivαί εϊvε άyα
θόv τι οι' αύΤούο. Τ οϋτο εϊ νε άhό_χ,ρwσίc τιc Θά εΥπωσιv · 
ίσwc::, άλλ' άπόχρωq,ιc κεψαλα1ώοοuc OΠOUOQ'H)TYjTOC. Ό ,α\/'
θρwπόc: πάσχει, ό Θεcc, άληθωc, σuvσιvεϊ iτροc:: τοCτο _ή και 
το έ�:τιτσσσει, άλλ' ν( θλίψιc 'αϋτη εχε,ι �ον σκοπόν τη,, οστιc 
οεv �Τvε έΕιλασμο� τοϋ μίσοu< ή τη, έκδικήσεwc έvόc: Θεοϋ 

' ' . - / 

σκληροϋ, άλλ' ή, βελτίω�ιc τοσ άvθρώποu, ή 'ήθική τοu πρ9-
αywγή, ή θεραπεία Του. Δεν εΤvε ώραία καί παρήyορρc:: ή 

'ίοέα αvτη, ή καθϊστωσα τήv όθύvηv ·. εΤδόc: τι ήθικηc:: θερα� 
πείαc; προc:: άyvισι-ν τηc ψυχηc::, θεραπείαc; άποσπώσηc; αύτήν -�

"' 

των ψθαρτωv: �ραγμάτwv, 'ί�α τήv προαyάyη είc: τον πόθον 
των vπεp-τέρ�ν άyαθων, σ.τινα ψεϋ ! ' τόσy . εvχερω, λησμΘ-
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,', ' 'Ο τρόπο, ovτoc τοϋ σκέπτεσθαι περί τοϋ Θεοϋ ενέχει 
βε�αίwc: μεγάλην σπουδαιότητα έν τQ πρακτικώ βί(:-) , υ6ταν 

-: , ό δοξαζόμενοc Θεοc: δεικνvεται σκληρο, καl έκδικητικοc:, έκ-
δικοvμενοc: δε άσπόνδwc: τούc: έ.ναvτίοu, ΑύτQ καl ούδέποτε 

, , σuyχwρωv αύτοϊc:, πωc: οί λάτραι Αύτοϋ vά ωσιν άyαθοί · και 

ι 
πραεϊc:; Πwc: V' άποδίδwσί. καλον άντl κακοϋ, γ' άyαπwσι, 

( . νά σuyχwρwσι ; Τί αλλο είνε το 1ίδεώδεc: τηc: ζwηc: ή το 

{', προσεyyίζειν, έν τy �ιέτρy τοϋ δuvατοϋ� προc: τάc: τελειό-
J τηταc: τοϋ ποιητοϋ τοϋ παvτόc: ; Άιλ' άtιoQv τινα είvε βελ-
�- ' τίwν Αύτοϋ, δίδειν Αύτy οίονεl μαθήματα,· έ.πιrlλήττειν, διά 

ί 

y' 

διά τοϋ ί9ίοu έλέοuc, τήν ασπλαyχvον αύστηρότψα Αύτοϋ, 
υ , " ! οι-ά μwρα οιησιc: . . . . . 

Έvτuποϋντεc: τy λαQ τήν γνώσιν Θεοϋ τψwροϋντοc: δι' 
αiwvίou πuροc τα προσωρινά παpdπτώματα των πλασμάτων 
αύτοϋ, θιδ?σκοντεc είc τό πληθοc νά δοΕάζ� τ6ν Θεον των , 
μαχώ'ν, τί αλλο πράττετε ή vά τQ δίδετε �ιαθή�ιατα βία,, 
σ.κληρότητοc ; Δεν είχε χιλιάκιc: δίκαιον ό Πλάτwv λέywv οτι. 
«παρ6μοιοι λόγοι, ώ, και το διδασκειν τήν λατρείαv τοϋ Θεοϋ 
των �ιαχών, τήν αιwνιον ποινήν των προσωρινών παραπτw
μάτwν, κλπ. είνε Μριστικοί πρόc: τό Θείον καΓ έπι6λα6εϊ, εi, 
' κ / το ρατοc:)); 

Δεν έχει _ έπίσηc: δίκα;ον. έtανιστάμενοc: μετά σθέvοuc:
κατά των λεγόντων μετά τοϋ Αίσχvλοu οτι «ό Θεόc, βοuλό
μενοc: απωλέσαι οiκοyέvειάν τινα καθολόκληρίαν, παράγει τήν 
εύκαιρίαν qπωc τήν .τιμwρήσ�;)) Κdί έvταϋθα qεν διακρίνεται 
ή διδασκαλία τοϋ Π_λάτωνοc: · πολλy · ύπερτέρα τηc: έκ τηc: 

, , ίστορίαc:' τοϋ Μωuσέω, cητορρεοvσηc:, οτι ό Θεοc: έσκλήρuνε-v 
άπcχvστωc: τήν καρδίαv τοϋ β.ασιλέwc:, Ίνα δώσ� τήv εύκαι, 
ρίαν είc: τόν δοϋλόv του vά τον πλήΕ� διά πληyωy άλλεπαλ

., λή,\wv κι:χί ετι μαλλοv τρομερών άvά πασαv ήμiραv ; · 
.. , Δεν είvε πολλQ ύπερτέρα, ( προσθέτομεν και ήμεϊc:,) τη, 
. aπορρεοvσηc: έκ τοϋ λοyίοv. τηc: η. Γραψηc: : «Μώραίvtί Kv� ' 
,,., 

.,. 
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ριοc: ον βούλεται άπwλέσαι, » και τηc: τοϋ Παύλου λέyοvτοc:: 
«Διά. τοϋτο πlμψtι αύτοίc: ό Θεbc: έvέργειαν πλάvηc: είc' TC) 
πιστεϋσαι αύτοvc: τy ψεvοει' Ίνα ικριθωσι πάvτεc: οί μή πι
οτεύσαντεc: t9.j άληθεία ... >) και «Διθόvτοc: έκδίκησιν τοίc: 
ι-ιή είδόοι Θεόv και τοϊc: ι-ιή ύπακούοvοι τQ ΕύαyyελίΥ-, οΥτι-
vεc: δίκην τίοοvοιv όλεθροv αίώvιον. ' .. ;)) Τηc: τοϋ Παvλοu 
οιδασκαλίαc: ταvτηc: λέyοι-ιεv, τ�c: άvτικεψέvηc: και έvταϋθα 
πρόc: τήv θείαv διοα�κdλίαv τοϋ 1. Χριστοϋ, το.::i οια6ει5αιώ
σαvτοc: οτι : ,«Θέλημα TO'J ιπovpαvlov Πατρ6c: έστι Ίvr μη
οε\c: τ6v μικρών άπόλλuται; » 

Ό Πλάτων άπαγορεvει ώσάύτwc: τήv είc: τouc παϊοαc 
οιήy'ησιv αύτωv των ίστοριωv των θεών, των άλληλομαχοv,v-
τwv, άλληλοζηλοτvπούντwv, άλληλοαπατώvτwv, κλπ. Τ ό ,ά-

. πάyοpεύει οε οιά δύο λc�(OVC:, �)V ό πρωτοc: είvέ οτι ολαι αu-
, ται αί ίοτορίαι είvε ψεvδεϊc:, ό οε οεύτεροc: ότι οεv εΤvε αύτά 
πράγματα' vά λέywvται · έvώπιο;1 παίοwv στερουμένων είσέτι 
τοϋ λοyικοϋ. . . Δέόv vά σε6ώι-ιεθα άείποτέ και έψ' ocioν 
δεϊ τήv ,διαvοητικήv , και ήθικήν άδvvαμίαv των πdίδwv, 
τήv άθwότ1τα των f-λΙΚpωv τούτwv' άγ�πητωv, ων TIV(,,)V Κd
θηκοv εχοf-λεV V' άναπτύσσwμεv τήv καρδίαv και τό πvεϋμα.,. 

οχι δε v·ά παραyεμί(ωμεv · τήv· · ψαvτασίαv αύτωv με ίστορίαc: 
λvκανθρώπωv, vηpηίδωv, βοvρ6ολάκwv, κλπ. 

« ΊΞπι τοϋ ούδοv των άvακτόρwv τοσ Διόc:, έλεyεv ό "Ο
μηp9c:, · ύπαρχονσι δύο. πίθοι πλήρειc:· ό μεν εΤc: έκ προορισμών 
εύτvχωv' ό ο' ετεροc: -έκ πpοορισι-ιωv κακοδαιμονία,. Ά V ό 
Zεvc: άvτ λήσ� έt άμψοτέρwv των πίθώv δια ΤΙ vci θvητόv' ό 
βίος αύτοϋ θά � άvάμικτοc: αίσίώv και κακών ήμερων·. άλλ • 
αν άv�λήσ� έκ του δευτέρου μόνον,. ό άδηψάγοc: λιμόc: τον 
παρακολουθεί έπί τηc: εύψ6ροv yηc:. >> Ό Πλάτων διαμαρτv-

- ' - , , , ' ' , - -ρεται κατα τηc:. τοιαvτηc: εκψρασεwc:, εκψpασεwc: ποιητικηc: tov 
άρχαίοv πεπρwμέvόv, Ί:.Jc: διαμαρτύρεται έκ τοϋ προτέ�οy 
κατά τοϋ ·παvλιστικόϋ προορισμοu τοu έτι ι-ιaλλοv τpομεροQ 
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καί άκαταλήπτοv Διότι, πρόc: -fό ακα�ιπτον τοu εί�ιαρμένοv, 
ό παuλιστικόc: πpοοpισμόc: προσθέτει κάτι τι ύποκpιτικ6ν, πλη

� - ρεc: είρwνίαc: : πώc: λοιπ6ν ό 'Ιησοuc: ηλθε νά λvτρώΌ� aπαv-
f ται::, άψσu άπό τηc: άρχηc: τcu κόσμοv, πολλοί είσι προwρι-
\ σμένοι είc: τήν καταθίκην καί άψοv μάλιστα οvτοι τvγχάνοv..., 

σιν άνίκανοι νά έπιτύχwσι τήν σwτ�ρίαν αύτών θιά τηc: πί
στεwc:, ητιc: πίστιc: καί αύτή εΤνε χάρισμα τοv Θεοv ; 

Ό Πλάτwy · τέλοc: άyα�ακτεί έρpwμένwc: κατά τών έπι
στηρι(οντwν οτι οί θεοί εΤνε αείποτε ε vθιάθετοι νά σvyχw
ρήσwσι τοίc: πονηροϊc: τά άνομ�ματά τw ν, . άρκεί ο•:iτοι νά 
τorc: παραχwρήσwσι μέpοc: τών άνομη�ιάτwν. « ΈΕ ολwν των 
βλασψήμwν,. λέγει, ό εχων τοtαvτnν ττερ\ θε{J)ν γνώμnv 

., 

. δέον νά. θεωρnΑ� iλλόγως ό μαλλον άνόσιος. D Καί πά
λιν : � Oi μαλλον πονnρο\ των άνθρώnων εiνε oi γνω - · 
tι,Qτεύeντες δtι oi θεοί, dποοεκό μs-νοι τάς .μι,ψάς θν
σίας κα\ τιlς χαμερπεiς κολ.ακεiαc avτωv, σvνετaιρ{ζοv
τ�� προς αvτοvς ϊνα. dφαψέσωσι τ.ή.v περ1οuσίαν τού 
αλλοv, τους dnaλλάττοvσι οε τ&ν μ εγάλων ποινων, ας

lπάγονται τά. άνομή.ματά των. 11 

Πόσοι μεταΕv των χριστιανών -έχοvσι χ ρείαν νά �ιάθwσιν 
ένταi;iθα τό πρόc: τον Θϊόν και τovc: άyίovc: σέ6αc:, άiτό των 
θιασή�ιwν λ�στών τηc Καλαvρίαc: η τών Ά6ροu(wν, '1'Ιτινεc: 
πpοσήρyοντο. εύλα6ωc: νά κλίνwσι yόvv προ τινοc: Παναyίαc, 
ύποσχc�ίεvοι -�,έροc: τών λαψύρwν, άν αvτη τovc: ώδήγει ένώ
πιον πλοvσίόv τινόc: ταΕειδιώτοv Ίνα τόν λ�στεύσωσι, ·μέχριc: 
έκείνwν τών τελούντων έννεάμερα, 'ίνα έπιτύχωσι παρά τοv 
ΘεοQ τον θάνατ�ν έvαvτlciv. τινόc: άvτών ! 

Τοιαύτη έν βpαχvλοyία ή περί τοϋ Θεοv ;λατ�νική ίδέα. 
'Ό Θεόc:, κατά τον Πλάτωνα, είνε τό Όν,. τό εΕόχωc: άγα

, θόv, θiκαιον, άyωτών απαντα τά ποιήματά του, Είνε ό ποιη ..... 
τήc: π<Χντόc: άγαθοu, άλλ' ούχ] και αίτία τοv κακοσ .. (( Όφεί� 
λοvσι, λέγει, οί ποι ητά.ί νά παρ ιστώσι πάντοτε. τον Θ�ον 
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τοιοvτοv, οίοc είvε, δηλ. άπολvτwc: άyαθ6v. 'Ο Θεό, οεν 
είvε ή αίτία πσvτόc πράγματοc:, 'άλλα μόνον τοσ άyαθοσ. Το 
κακόν, αλλην σίτίαv εχει. » !Q Πλάτων λοιΤ,Ιόν έvvοεί τον -
Θεόv, ώ, τό υπέρτατον 'Αγαθόν, τήv ύπερτiτηv Δικαιο
σvvηv, την ύπcρτάτην Ά yάπηv. Έπι τ� τοια�τ� δοcασί<;Χ 
αύτοϋ άΕί(ει. σληθωc τό ,-δοθέν αύτQ έπ�vuμοv τοσ θείου.

* 

'Ο Πλάτων πιστεvwv είc τήv σθάvατοv ψυχήν, άποπειρα
ται vά την άπο·οείΕ�, vά την καταστήσ� έvαρyη, κατάοηλοv 
τοίc: πασι. ·Τ ήν όρίί:ει οε ούσίαv κινοuμένηv άψ' έαuτηc, κα
θορίί:wv ouτwc έΕ ύπαρχηc: τήv· άπόλuτοv ριί:ικήv οιαψοράv, 
τήv ύψισΤα�ιένηv ψεταΕv αvτηc: και τη, ϋλη,. Ή · ψυχή κι·. 
'\'είται, ή δε uλη ίιποοάλλετά:ι είc .ιsίνησιV' � ψυχή I ενέχει 
τό στοιχείον τηι:.: 

1

κιv�σεwc και.τη, ouvάμεwc:, ή οεvλ� λα�ι'-

1' 1 ' ' ' • ' \ " , οαvει την μεν και την οε. 
Πaρατηροcψεv, έv παρ6δy, οτι ή οιά'κρισιc αϋτη με,ταΕv 

·τοv .κιvovvτoc ηvεύματοc καί ' -rηc κιvοuμέvηc vληc δεν εχει
.σή�ιεροv τήv -�v. ·εϊχεv αλλοτε aΕίαv. Καθίσταται, τyόvτι,
έπί �ιαλλοv ·κσί �αλλοv . πιθανόν, 'ίv-α μή ε'

ί
πwμεv βέδαιοv,

.. οτι ή ϋλ1 διατελε! έv διηvεκcί. κινήσει. Ή ψαιvο-μέvη qκιvη
σία οε V ύψίοτατα1 Yj διcι τc V οψθαλμόv }tαc;, τcv λίαν παχv
λόv, o�d.Jc ,διακρίv�, τό_ έv τ� vλ� άπαvστwc:, διεvερyοvμεv;v \ 
μοριάκbv εργοv. Δvvαταί τι<: �μwc �ιολαταGτα vά ίσχuρισθ� 
άληθωc; καί πάντοτε οτι τό πvεCμα, καθό παρόν έv τταvτι 
πράγματι καί πσvτί TGJ;(½), ,κινεί παvταχοv και πάντοτε τήν 
,, ) v,ηv. , 

'Επι6ε6σιοΤ δε . ό Πλάτ,wv οχι μόνον την άθαvασίαy_ τηc: 
ψvχηc:; 'Άάλλcι κσί τήv αίwνιcτητα αύτης. t<Αί αύται ψuχαί, 
λέγει, δέον .να �:ιπάρχ·wσι καί πάντοτε·· διότι, επειδή ούδε�ιία ' 
αύτωv άπόλλuτοι, δεν εΤvε δuvατcv νά έλα'ττwθ� ό άριθ
�ιόc αύτω;/)). 
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Πολύ περίερ yov είνε οτι αύτή ή ίδέα επαvελήψθ'(] καl 
vπεραοπίοθη πολλάκιc; παρά των νεwτέρw V ψιλοοόψw V. Είc: 
«Τ άc: η\εvταίαc: ήμέραc;; έ.voc: ψιλοοόψοv)) b Οuμψρv ΔάGv, . 
είc: των διαοήμwv οοψωv τοv αίωvοc: τοvτοv, λέγει τά έ.Εηc: : 

«Αί ψvχαί είναι αίώνιοι καί άθιαίρετοι,. άλλ' οί τρόποι 
, τοv εΙναι αvτων εΊνε επίοηc: clπείρwc: ποικlλο ι, oπwc: καl τά 

οχήματα τηc: vληc:. Αί ψvχαl ούδ.εv κοινόν· εχοvσι προc: τό 
διάστημα· έν ταίc: μεταGάσεσιν αύτων εΤvε άvείάρτητοι άπο 
τοv χρόνου, είc: τρόπον, ωστε Μναvται vά μεταGωσιν άπό 
TOV έvόc: μέροuc: τοv Ι κόομοu είc: τό αλλ� -�ιά νόμων oλwc: 
εέvwv τηc: κιvήσεwc:. _'Η ποσότηc: ή ό άριθ�ιόc: των πvεuματι-

-, κων ούdιω\/, oπwc: και ή ποσότηc: · ή ό άριθμόc:. των άτόμwν 
�, - , τοd ύλικοv κόσμοv εΤνε πάνΙΓοτε ή αύτή· αί διεuθετήσειc: των

δε εΤvε άπείρwc: ποικΙλαι, oπwc: και αί των ύλικωv ;1 -τ:ηc: ϋληc:. 
•ην ώρtοθησαν νά διοικωσιν. Αί ψvχαί ε.Τνε ovtα δισνοητικά
διαψόρwν βαθf-Ιων,, άνηκόντwν ovτwc: είc: τό απeιpον Π,ίεCψα. ·
Είc: τά πλανητικά σuστwατα · δι.ατελοvσι προcκαίρwc: έ.v δο
κψασία, τείνοuσαι άδιακόπwc: καί, ρέποuσαι διηνεκωc:, εν γέ
νει, προc: εΤδοc: vπάρΕ,εwc: �ιαλλοv vψηλοu)).

Καί rι Μοναδολογία. του ΛtιGvιτί�u δεν διδάσκει cτε
ρόv τι ..

Δεν θα είσέλθwμεv. είc:. ταQ. λεπτο�ιερείαc: των πολλωv
και εκπληκτικών άπο.δείίεwv τοv Π),;άτwvοc: περ ί τηc: άθαvα
οίαc:. Περιορι(όf-Ιεθα f-ΙOVOV είc: αύτό τό αλλο (ήτ,ημα,; Άv '
ή ψυχή εΙνε άθάνατοc:, άν όψείλει νά ζ� πάντοτε και ν' άνα-

- ί,ΥjΟ'(] επί\ τηc: yηc πολλαc: vπάρtειc:, ποιο� ,�ό ύπερ : αύτηc:
,καθηκον TOV άvθρώποu ; Τί δεϊ ποιείν vπερ τηc: άναπτύtεώc:
τψ: ; Π_ωc: vά την έvισχύσ'<J; · vά την άνuψώσ� υπεράνω των
ψθαρτωv, oπwc: τήv προσελκύσ'(] προc: τ� αψθαρτα ων τιvωv

�. οvδεν δύναται να τ� άποστερήσ'(];
\• Ή άνάyνwσιc: τοv · Πλάτwνόc: είνε ύπό πολλJc: έπό1Ι1ειc: · 
ί άποκciλuψιc: και �ιετά. τ�ν χριστιανικήν έτι διδάσ�αλίαν \αι 
i 

�-
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άywyήv. Είσέρχεταί τιc: μετ' αvτοϋ άyvοω εic: ποίοuc: ψw
τεινοuc: και άπροσδο κήτοuc: όpί(οvταc:. Ή έ15πλVJΕ !.f, ή έμή 
τουλάχιστον, άπο6αίvει μεyίΌτη, . παρατηpωv οη άφίνοuο1 
y�vικωc: v' άyvοοϋσιν οί διανvσαvrεc: τάc: κλασικά, σποvδάι:: 
τwv ταc: καλλοναc: κ αί ταc: λα�ιπρότηταc:, τάc: άπαντwμέvαι:: 
είc: τά εpyα τι.;ν ψιλοσόψwν τηc: έλληνικrjc: άρχαιότητοc:. Οία 

· πλοvτη διανοητ,ικα και ήθικα άποστεpοϋσι τηc: πεpιέργοu νε
ότητοc:� τη, διψώσηc: μάθησιv ! Τ ό κατ' έμε θεwpω άνοσι
οvρyη�ια αvτήv τήv άψροvτισίαv. Δεν δικαιοϋvται, οvδε χά
ριν τ�c: άyάπ�c: τηc: χριστιανικηc: iδέαc:, οι' �v Yσwc: ψο6οϋν- -
ται, να καλvπτwσιν OVTW δια τηc: σιwπ�c: και τοϋ σκότοuc:

1-

θησαuρ'όv, άΕίαc: άνεκτψήτοu.; 
Τηc: ψuχηc: άθαvάτοu όuσηc:, 1τοϋ δε σώματοc: .έψημέροu, 

. δέον, καtά προτί�ιησιν, vά ψροντί(wμεν nερι· αύτηc:. «Τό 
μαλλοv έvδιαψέpοv το'ϊc: αvθρώ�οιc:, παρατηρεί ό Πλάτων,• 
δε V είνε ή vπtχρΕιc: και ή άπλη διατήρησιc: τοϋ όvτοc: αύτων' 
άλλα τό να yίvwvται, .οσοv έvεστι έvάρετοι, και να ωσι τοι
οϋτοι' έ,ψ' οσόν ύπάρχοvσι)).' 

Άλλ' αυτήν.· τή� άρετήν, ητιc: εΤvε το καθηκον, ητιc: 
.εϊvε ό σκοπόc:, πωc: τήv άποκτωμεv ; . 'Ο βουλόμεvοc: Άv' άπο
κτ�σ� αvτ�v ·τ�v άρετήv, τήv �ολuτιμοτέp�v oλwv των άyα
θωv τ�c: yηc:, ,όψείλει να_ vποστ� · διηvεκij τινα πάλην. Ό 
Ήσίοδοc: είπεν ηδη : <\ 'Η είc: τήv κακί-αν άyοuσα εΤvε ό�ιαλή· 
τ�ν δiατρέχει τιc: άvεu ίδρωτοc, μετ'. ov πολ� δε άψικvείτα1 
είc: το τέρ}ια αvτηc:. Ά.πεvαvτΙαc: οί άθάvατοι εθεοοv τόύc: 
ίδρωταc: προ τηc: &ρετη c:· _. ή προc: αvτήv άyοuσα άτραπόc: εΤvϊ 
μακρά, άπότομοc:, σκολιά:, άvώμαλοc:: έΕ άρχηc:· άλλ' oτcxv 
άψιχθ� τιc: είc:, τήν κοpuψήν τοπ καθίσταται .ρηιi)�11, κλm· 
((:ο voμi(wv, παpαηνεϊ ό ΠλάτwΎ, QTI άνuψοτ τήν ψuχήν 
τοu δια τwv yv�σε'..JV, το] πλ:�ύτο�, τη, ίσχύοc:, χwριc: vά 
έργά(ηται να τήv κ�τ.αστ�σ� βελτ,ίονα, ψαvτά.(εται �ιεv οτι 
τ�v τιμ�, άλλ' ούδέv έστι τοϋτο)). 

ι, 
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Έπειθή ή πρόc τήν άρετήν αyοuσα είνε. τόσ½J μακρά καί 
χαλεπή, δεν θ,ύναταί τι, νσ άρίηται τη, πορεία, τcσ½J τα
χέwc:;. 'Εκ τούτου ή άvάyκη άywyηc uyε.ιoCιc, άvδ,�,κ�c:. Οί 

' παϊοει:: όψε.ίλουσιν έκ νε.αραc ήλ.ικίαc vά σuvε.ιθίζwσιv ε.ίc: τούc: 
πόνου,, τήv πάλην, ατινα τούc: άναμένοuσιv ε.ίc τό tιέΗον. 
Πω, θά ι::Όισιv άνευ τούτου αvθρε.c έν .τ� άληθε.ϊ καί tιε.yάλη 
ο�μασί� τη, λέίε.wc, ίσχuροί οηλ. τόσy κατά τοϋ ctιυσικοϋ &λ
youc:: οσy καί κατά τού, �θικούc: πειρασμού, και τάc ψαuλότη
ταc ; «Uύχί σωρού, χρuοοϋ, λέyει ό Πλάτων, αλλά μεyά
λ�v δόσιv σεμvότητοc και θιακρίσε.ωc: όψε.ίλει παc: τιc: v' αψ�
σ� είc τά τέκνα τοu. » «Μεyάληc: σποuοαιότητοc: τυγχάνει τό 
vά ωσιv οί λόγοι, ovc κατα πρώτον άκούει ό παϊc:, ίκα'ιοί vά. 

, � - , \ ,· , τον οοηyωσιv ειc την αρετ�v.»
'Υπ-' αυτήν τήv εvvοιαv δέον vά οιεuθύvψαι ή άywyή 

των τέκνων, οιά τε τό Κράτοc, οπερ εσται ο, τι αvτά θά ωσι, · 
καί διά τόv foιov έαuτόv του,, καθότι έκ τ�, καληc: ή κακηc: . 
άyωyηc των 'Ηαρταται ή ε.vτuχία ή ή κακοθαψοvία τwv εν τε 
τ� παρούσ� καί τ� ι-ιελλούσ� ζω�. 

Ό επί τά ιχvη τη, δικαιοσύνη, βαδίζων, τaπειvοψpόvωc: 
μέν, άλλα μετ' ά κλοvήτοu σταθε?ότφοc:, ό ύπακούων εic, τον 
νόμον τοϋ ήθικοϋ ovτoc, ovτoc: εσται μακάριο:. Και οχι t'ό� 
vov ουτοι, άλλά καί �κείνοι �ιετα�ύ · των όποίωv ζ� και εί, 
ovc πράττει τό καλόν. Θά � θέ. χρήσιμο, οχι μόνον είc έαu
τόv και τού, -περί αυτόν, άλλα και ϊίc τήv πατρίδα, ετοιμοc: 
άείποτε v' άψοσιωθ� ύπέ.ρ αύτηc: κqί νά θuσιάσ� δι' · αυτήν 
παν άyαπφόv μέχρι καί αύτηc: τηc (wηc. Τ οιοCτοc ο Σω
κρά.-τηc, ό Βάσιyκτωv, ό Χόc, ό Μαρσύ, απαντεc οί μικροί

.: 
( , -τ ( • \ Τ , -1 " 

t C , ,, 1 οι ταπεινοι, ων η αρετη ειvε τοσy ι-ιαΛΛΟV αc .. ιεπαινοc, οσy 
μαλλον τυγχάνει κεκρuμμέvη, άψαvήc ... 

Ό Πλάτων βεGαιοϊ στι «τά άyαθά τοϋ δικαίου και τά 
δεινοπαθήματα τοϋ άθίκοu, κατά τήv (ωήv ταύτήv, ουδέν είσι 
ούτε κατ' άριθι-ιόv, οvτε. κατά ι-ιέyεθοc έν σuyκρίσει πρόc τά 
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άγαθά καί τά δεινά, τά έν τ� έτέp<t ζw� πε/�uλαyμένα οια

τήν άρετήν καl τήν κακίαν. ,. 
Ή δ' άδικία οεν σuνίσταται μόνον είι::; πpάtειι::; έπι6λα6εϊc:; 

είι::; τούι::; άλλοuι::;. Ό Πλάτwν άποκαλεϊ έπίσΥJι::; άοικίαν ((τήν 
τuραννίαν ην έπί τηι::; ψuχηι::; έΕασκοuσιν ό θuμόc:, 6 ψόGοc, ή 
ήδονή'{ ή AVΠYJ,, ό ψθονοι::; και τά αλλα πάθΥJ )) άνεΕαρτήτwι::; 
των_ έκτοι::; ή�ιων ά ποτελεσμάτwν1 αύτων, και ouτwc;' ό Πλάτwν ' ' 
άνuψοϋται είc: αυτό τό ύπέpτεpον πνευματικόν, είι::; αύτό τό 
ύπέρτεροv ήθικόv, καθ,·& αί σκέψειc:: οεv Ηvε . �ττbv έπιλή-
ψψοι ή :rά έργα. . ,

"Ο,τΊ λέγει π ερί τηι::; οικαιοσιJVΥ)(; κα'ι τηc: άδικίαι::; τοιλέy�ι 
ώσαύτwι::; περί τ ηc: άληθείαc: και τόu ψεύοου'c:,, περί τηc: εύσε- ' 
Gείαι::; και τ�c: ά σε6είαι::;, περί τηι::; έyκρατείαc: και τηc: άκpα
τείαι::;, riερί oλwv των άρετων και ολωv _των κακιωv. Παvτοu, 
πάντaπ, ύq,' ολα τά εϊδη άΕιοί Υvα τό κακόν πατάσσΥJται · 
παvτοu, πάντοτε, ύ'πό παν εΤοοc: αΕιοϊ οπwι::; ό αvθρωποι::; τrρο
σκολλαται είι::; τό ά yαθόν, οπερ. εϊ vε ό vόμοc: τηc: ψuχηc: � (( Τ ό 
άq,ροvτιστείv περί 'τηc: ψuχηc:, λέγει, είvε λίαν βαρύ και κιv-
δuvωδεc:, μή έχούΟΥJ C: αύτ�ι::; ετερΌv �ιiσοv πρόc: άπολύτρwσιv .. 
των δεινών ή νά �αταστ� λίαν άyαθή, λίαν σοψή. AvτYJ δ�v 
συναποκομί(ει ή τό: ήθΥJ καί τάc: εtειc: τΥJι::;, ατιvα είvέ ή αί-
τία τηc: εύδαιμοvίαc: ή τηc: κακοδαιμοv1αc:, άπο, τηc: πρώτηc: 
στιyμηc: τηc: άψίΕεώc: τηc::)) « 'Ο οϋτw, και έv τQ �ιέτρ½J τοϋ 
δuvατοu, έρyα(όμεvοc: και άσκού�ιεvοc: πρόι::; βελτίwσιν ήjc; 
ψuχηc: τοu και πρόc: αyνισιv. άπό παvτόι::; ρύπου, δύναται vά 
έλπίσ'<) επί τ� σuvδp?f-1� των τε θεών και τοϋ δαιμονίόu, οπερ 
παρέχοuσιv ωι::; ψύλακα καί όδηyόv είc: πάντα. αvθρwποv- κα
θότι ή πρόνοια των �εων είνε. θεραπεuτική πρόι::; ,το σuμψέρον 
τοϋ έρyα(ομέvοu vά κατάστ� δίκαιοc: καί να προσεyyίσ'<Ι οια
τηc: άσκήσεwι::; τηι::; άρετ·ηι::;, πρόι::; τήν θειότητα.)) 

· · 

Ό δε άy;θόι::; ;τάλιv δέον νό: παρακαλ� τον Θεόv, vά 
έπικαληται την εύ�ιέvειαν αύτοu, άλλά νσ, μή (ψ� ή μόνον 

\, 

' 1 
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ιt' ,t,' -'0 Πλ ' '� ' '' "'' ' ' , cιοτιαν. ατων οu�εμιαν σuγκαταοασιν πσραοεχεται επ 
•'· cχύτοσ τοϋ C:ητήματοc;. νΟχι έπίγεια καl έψή�ιερα άγαθά, οχι 

ι-ιαταιοδοΕίαc;, οχι πλούτη· καθότι 8λα ταϋτα διαψθε.Ιροvσι 
, τον &νθριJπον και τy καθιστwσι I τήν ασκησιν τούλαχιστον 

τηc; άρετηc; μαλλον δvσχερη. Έ νταϋθα ό Πλάτων σvναντα
ται προς τόν 'Ι. Χριστόν : «Μεγάλη , άρετ � καί μεγάλα 
πλοvτη είνε άσvμ�ίοαστα)), λέγει, 8πωc; ό Χριστόc; θά εΙΠΥJ 
άργότερα : « Ά�ιήν _λέγω ύμϊν δvσκόλω, πλοvσιοc; είσελεv-

' σεται είc; τήν βασιλείαν τwν ούρανων>>. , 
'Εν τοvτοιc;, ειτε καλw, έζηοέ τι, εϊτε κακwc;, όρθοϋται 

ένώπιον πάντων ό θάvατοc;, 8οτιc, άντικεί�ιενον τρόμου δια 
τον ένοχον, καθίσταται θιά τον άοκοvντ� τήν άρετήν ψίλοc;, 
�ιαγγελεύc εύαγγελιζόμενοc;. Ό μόνο�, άλΥJθω,, πόθος τοv 
τελεvταίοv δεν είνε ή άρετή κατά το �ιαλλον ή ηττον τε
λεία; 'Άv δε καί πάλιν ό θάνατοc; εΤνε ό μέγαc; έλεuθερwτήc;, 
άν ouτoc; άvοίγ� έvώπιοv •. ανθρώπου άvαπεπταμέvαc; ταc; θv
ρας τηc: άληθείαc; καί τηί:; �ικαιοοvνψ: μήπωc δια τοuτο δέον 
_νά προοέλθωμεν άναζφwντεc; αυτον, νά τόν προοκα
λέσwμεν, να ριψθωμεν είc; τας άγκάλαc του ; Ούδαμωc. Ό 
πιστεύwν είc; τόν Θεον θεωρεί τ�ν (w�v ωc; καθηκον, μ� 
εχwν τό δικαίωμα να λειποτακτησl), ·8πωc και ό οτρατιώτηc;, 
άπό τήν θέσιν ην τy έvεπιοτεύθησαν. Ά να�ιένει έν ύπο-

- μον�, 8πwc; οί θεοί τον άπαλλάΕωσι τη, ψροvpαc καί. τQ ει
πwσ� : (( ΤΗλθεν ή ωρα)).

Ή αύτοχειρία είνε- άδvναμία, ανανδρία. Ό Πλάτων άπαι
τε('(vα οί αύτόχειρεc έvταψιάζwvται μεμονωμένοι έν ίδιαιτέ
ρy τόπy. Δεν παραδέχεται τήν αύτοχειρίαν ή είς μίαν μόνην
περίπτwσιy. Όπόταν δηλ. ό &νθρωwο, άκατασχέτwc φέρεται
προς το κακόν- •όπόταν μήτε. αί δεήσεις, μήτε αί μετά των
έναρέτwν άνδρwν σχέσεις τοv, μήτε αί μαλλον άλyειναl προ-

- σπάθειαί του δεν θα wσιv ίκαναl νά τον άποτρέψwοι της �ιοι
pαίας κλίσεως, τη, προc; τό κακοvργημα παρασvρούσψ: αύτόν.
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Ύ πό τοιοvτοιc: oρovc:, καλλίτερον ν' άποθάv� τιc:::. 'Αλλά π��t 

, 7 , , , uo ' " τ.� ροuσια1.,εται π::.τε τοιαvτη περιπτωσιc: ; πωc: ποτ αν 1, , 
και έvταcθα ετι ό Πλάτων δεικvvει 6ποίαc: τιμηc: τvyχάνει ή � 
άρ-ετή είc: τouc: όψθαλμούc: του, άψοϋ προτιμ� τον έκοvσιον . : 
θάνατον παρά τήν σδικlαν ή τον ψόνον. Είτε παραδεχθ� τιc; 
ειτε άποκρούσ� τό σvμπέρασμα, _εΤνε ομωc: άδύνατον νά π.α
ραyvωρίσ� ο, τι vπάρχει έvταCθα εvτολμον, πρωτότuπον. 

"Αν ό θάvατοc: είvε άyαθόν τι διά τόν έvάρετοv, τί θα 
εϊvε οιά τόν ποvηρόv, ή διά τον δvα,vύσαvτα ζωήν άνάμι
κτοv άρετηc: και κακίαc: ; Ό Π_λάτων οεν σvμψωνεϊ πάντοτε 
καθ; όλοκληρίαv πpcc: έαv�ον ώc προc: αύτο τό ζήτημα. 'Εν 
τούτοιc:::, και διά των_ μικpωv τούτων άvτιψd:σεωv δεν εΤνε δv
σχεpεc: vά διαyνώσωμεν τiιv έvοόμvχοv ίδέο.v τοv. 

'Εν πρώτοιc: ό θάνατοc: δεν όρί(ει ά_μετακλήτωc: τό μέλλον � 
τηc: ψvχηc:. Ή_ ψvχή δεν έyκαταλείπει μετά τον άποχωρι
σμcv τηc: άπό τοϋ ψvσικοϋ όρyαΎισμοϋ, .· τovc: τόποuc: ένθα 
έ(ησεv, ούδε το έvδιαψέρεσθαι vπερ ων ήyάπησε. «Αί ψvχαι 
των Θαν6vτων, λέγει, διατηροϋσι_ καπωc: τήv χρησιν των δv
νάμεών των και λα�ιδάvοvσιν είσέτι ιιέροc: εί,c: τάc: ύποθέσειc: 
των άvθρώπωv. 'Άc: ψ_ο6ωvται λοιπόν οί ψύλακεc: των vcμwv
έv πρώτοιc: τouc: θεοuc: ο'ίτιvεc: εύσπλαyχvί(οvται · τήν κατά
στασιν τηc: έyκαταλε,ίψεωc: των όρψαvωv, εΤτα δc. τάc: ψv
χάc: των τεθvεώτwν σvyyεvωv, ο'ίτιvεc: διά τιvοc: ψvσικοϋ αί-

. σθήματοc:, λαμδάvόvσιν ίοιά(οv έvδιαψέρον πpόc: ο, τι έvδια
ψέρει· τά τέκνα των, και θέλοvv τό καλόν μεν των καλώς 
προαιροvμεvωv ύπερ αι:ιτωv. τό κακόν δε των παρα�ιελοvvτωv 
αύτ-ά .... Παc: κηοεμΙ.Jv_ή παc: πολιτικόc: αρχwv δέον vά έπι
Gλέπ� έπι τηc: τροψηc: και τηc: άywyηc: των όρψαvωv και ,v' 

. άποοίδ� είc: αύτά πασαv. ύπηρεσίαv, παρ' άύτων έΕαρτωμέvην, 
ώc: άv νjτο δάνειον ΤΙ οπtρ ή�ιέραν τινά Θά έκαρποGτο ειτε 
αύτόc: ό ίδιοc:, ειτε τά τέκνα τοv. 

voσov δ' άψορ� τούc: οολοψοvηθέvταc:, O'JTOI θά οιαψu-
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λάττwσ1 μνησικακίαν κατά τwν ooλocpόvwv. Τ οϋ σuμ6ε6ηκότοc, 
ι,πεf vπέστησαν έμπvέοντοc; αύτοϊc. ψό6ον καί τρόμον, θα τpο
pά(wσι καί -αύτοί, έκ περιτροπ�c;, τούc:_ .οολοψόyοuς των, έμ
πνέοvτέc; αyτο.ϊc; τήy ταραχήν 'έε ηc. καί α_ύτοί οί ίδιοι σuν
ταράοσονται, έπικαλcύμ7νοι προc. .τοϋτο τήν μνήμην καί τήν
σuνείδησιv των ένόχwv. 

Οϋτw πwc. αρά γε οέον vά ίεηyήσwμεν �άc. έκ�ο6ιστικάc: 
:έκείναc, όπτασίαc, κaκouρywv τινωv είc; OUC, ό βίοc, κατaντ9 ά
ψόρητοc: καί ovc: ή αοιάκοποc: θέα των αίμοσταγωv καί πελι
ιδvων θuμάτwv παροp�ι9 είc. τον άπελπισ�ιόv, τήv αύτοχειρίαv, 
η τήν αΜόρμητον παράδοσιν των είc: τήν bικαιόσ�νην; 

Σu�16.άίνει ί,νίοτε ωστε αί δολοψονικαί άπόπειραι ν' άποτύ
χwο.ι καί άvτί ψόνοu νά σuμ6� . πληyή μόνον. Πωc: δέον· να 
t-ιεταχειρισθωσι τόν ένοχον έν τ� τοιαύτ,:ι περφτώσει ; 

« Όψείλοu?ι, λέγει ό Πλάτων, χάριν τηc: μοίραc, tοϋ ε'-
νόχοu, τοϋ μή περιελθόντοc: είc: τό ϋπατον τηc, ο�στuχίαc:,, 
ικαί χάριν του δαιμονίου, Οπψ, εύσπλαγχvισθεν αυτόν τε _καί. 
τον πληγωθέvτα, άπέστρεψ; μεν έκ τοό τελευταίου ,το θαvα
τηψόροv πληyμα, έψείσθη δ · έκείνοu τήv τύχ �ν. καί τό �ιαλ
λον όλέ"θριον σύ�ι6άv, έΕ εύγvωμοσύνηc:, λεγω, πpόc. αϊ;τό 
το οαiμόvιον, καί 'ίνα μή rίαρ�μ6άλωσι πρόσκομμα είc: την ά
γαθοεργίαν tou, δέον να χaρισθω�ιεν είc: τόν · ένοχον, κα�α- _ 
�ικά(οντεc; α�Jτόν V,. άπιλθ� μό,νον. καί- νά C:ήσ,:ι είc: έτέραν 
-τiνά πόλιν.>>

Οvτω τό δαψόvιοvι δπερ κατά τόv Πλάτωνα,· οέδοται έ- _ 
11<άστt:,1, Υvα τQ χρησιμεύ,:ι ώc; όδηγόc., λαμδάνει έvεργητικόν 
ι,ιέροc. είc. τήν C:wηv καί παρεμδαίνει εμμέσwι: tίc: τάc, ύποθέ
.σειc. των άvθρώπων. ΕΤνε άνάγκη vά παρατηρήσwμεν δτι' τό 
�αιμόνιον του Πλάτωνοc, εΤνε αύτόc: ό ψύλαε αγγελοc: τηc. .. 
Έ λ ' 

.ι κ� ησιαc: ; . · - - _
Ά ν έκ τοϋ πέραν τοϋ τάψοu έΕακολοuθοϋσιν· οί γονεϊc, 

:έπιι5λέποντεc; έπJ των τέκνων των καταστάvτωv όρψανων, αν

6 
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οί vπο9τάντει:: βίςιιον ,Θάνατον καταδιώι<όvσι τοvι:: cpove:ίc των,. , ,..v�άρχοvσιν ομw, ετε�άι ψvχαι δι�τελόvσαι οlονει προσκολλη- ι 

μέναι προc .τον έπίyειον τόπον ,, τ�ι:: διdμοvηc κα(, _ μάλιστα; 
προc α�το το σCψά των έπί τιvα χρόνον, άπpοσδιοpiστου διαρ- 1 .. 

κείαc. Ή ψυχή ι<αθηλωμέvη πρόcτό σι:ψά. δια των πcιθωv--αu,-�c:. 
�ιέvει έπι πολv πρ�σκολληr�_έvη προc α•:ιτό,οπωc και είc τον δρα- , _ 
τόv κό\c:ψόv-rιόvοv δέάcpοϋ �πομείv� καi δεινοπάθήσ� αποσύρε-
·ται έντελει τοϋ ο.ώματοϊ διά τri,c βίαc κα1 άκοvσίωc τηc ύπο 1 , 

τοϋ ταχθέvτοc αvτ�· δαιμοvlοv. Άφικομέvηc δέ εic τήv-σvvέv
τεvΕιv των ψvχωv, αν � ακάθαρτοc,άv έρρ,vπάΑη δια JP?VOV �
αλλοv τρομεροϋ iyκν-ήματο�, ολαι αί αλλαι ψvχαι τrιv \ άπο- '
.Ψεύycη.ίσι τήv βδελύσσονται. Δεν έύρr9κει Jϋτη- ο•:Ίτε σύvτρο�
ψοv οvτε όδήyόv και περιπλαvατaι- :έv . πλήρει. έγκατcιλε.ίψει,

, Τ , '_ ·,· , , . , \ . . " με.χρι.c ov μετα τιvα χροvοv ,Ιηv παρασvρ� τ:> σvαπ:ορaστον
· είc το άρ.μό(ό� αvτ� κατοίκημα. Ή δε 'έv έyκρατε.ίC( και 6:yvείr
τόy βίον διαyq:yοϋσα ψvχή εχει αύτοvc το�, . θεοvc:' σvvoδovc.

\ και- όδηγοvc και κατο�κεϊτό προητοψασμένοv i αύτ� μέροc·
καθότι ύπάρχοvσιv έv τ� Υ� τό'iτοι διάψοροι και έεαισιοι.))

Τοιαύτη ή yλωσσα τοϋ Πλάτwvο�. νΑλλοθι, λίyει ώσαύ;
rωc \ (( Άλλ 1 _άv � ψJχή αrίοσύρ�ται - τόϋ σι:ψατοc ρ�παρά ,.

μολvσrιέvη, κηλιδc,ψέvη, �C οτε ητο �ιψιyμέvη rιετ' αύτοϋ,
.. ψροvτίζουσ? _vα τό vπηρε.τ�, ·τετv4>λwι:ιέ°νη έκ.τ.η,:πρόc avτ6 

άyάπηc: και οίήΌεwc, είc: τρόπον LJστε • vά vcψίζ� οτι οvδε.v 
πραyματικ6v �πάρχει 'ν) ο,rι εΤvε σαρκικόv, ο,τι βλέπομεv, α
πτόrιε.θα, πίvομεv; έσθίοrιεv' ή- ο,τι χρησΊμεύει έίc tάc ήδο
vάc: του ερωτ6c, έyQ άψ' έτlροv ·έμίσει, · {ψο6:ϊτο, ό:πέψεvyε. ·
σvvήθwc; πα_v ο, τι vοητόv καί ouτιvoc rιόΎοv ή ψιλο�οψl,q: κα
τέχει τήv εvvοιαv; � τοιαύτη, Hyw, ψυχή ,έΕέρχεται άμηχά-

' 
, ' 

- tΙ - - .. ι ,, ( � . , ., \. vοvσα εvεκα των σαρκικωv ρvπwv, ovc ,YJ οιηvεκηc σχεσιc και
ή στενή εvwσίc 'τη, μετά τοϋ σώματοc, vπε.ρ ου ι,ιόvοv ,ητο
εμψροvτιc, τy κάτέστησαv οίοvει ψυ�ικούc. Αύτοι οί ρύποι
είvε περικάλυμμα βαρύ, δvσψόρητοv, έπίyειοv, όρατόv- ή δε.
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1 , , \ ' ' ' β ι , '\ , , , ' f}, ψVΧ!] κατα1>ορτο(;. με άuτο το (t;:ιο:. εψεΛκvεται εισετι προc; 
f '' c(ιτb_y τ,v όp:π6v κ:ισμον, έκ ψ%οu πρόc; τόv ά:ιρατοv, τόv 
ι ",\δηv- περιψέρεται aε rτερί τα μέρη τη, ταψηc;, περί τovc; 
L τάψοuc; ένθα είοον ψάσμ:πa σκότια, οπω:; είνε καl . τά ψά
� ,σ�ιατα τώv ψuχων έκείνωv α'ίτιvεc; δεν έyκατέλιποv τό σ�μα 
�. 8λωc; έξαyvισμtναι, άλλα διατηροvσαι κάτι τι έΕ αJ.τ�c; τ�c; 
.- όpατηc; ϋληc;, ήτιc; τάc; καθιστ� όραταc; είσέτι. Αί ψvχαί λοι
,• π�v των κακ,;;v άναyκiί:ονται Vd πλανώνται είc; �vτJ τα �ιέρη 

έν.Θα u�ίστανται τ�ν ποιν�ν τ�c; προτέραc; ί,(.)ηc; _ ,ων, τηc; 
ποv,ηραc: · έ.Εακολοuθοσ,ι δ� περιtτλαγώμεvαι μέχριc; ου YJ, άyαπΙJ 
TW'I οι, αύτοv τον διηvεκωc; παρακολοuθοvvτα αύτάc; σαρκι-

/ , . . , . . 

κόv OW?�V' τ&c; άvαyκάσ� vά εrσελθω,σι καί πάλι V F..ιc; :ν σωμα 
καί τ9, βuθίσ� πιθαv,;jc; είc; τά α•:ιτά ηθη είc; α έπΙJσχpλιΊ,θΙJσαv 
κατά τbv πρότε?ον βίον.>> . 1. 

Καί ίδΘv είσε'ρχόμεθ� είc; ΤΟ ίήτη�ια τηc;, μέτενσαρκωσεωc;. 
Παραλοyισμόc:, λέyοuσι. :Αλλά διαtl παρα�ογισμ.όc; ; Μήτοι 

'μαλλοv εκτακτο; είvε τ6· v?:ι. yεvv ΙJθΏ τιc: ,, δίc: άvτί άπαι; 
'Αλλά, έπqvαρωτωσι� πρόc: τί YJ έπcivoδoc; αUΤ!] �Qω κάτω; 
'Ίνα μεyαλvv� τιc; άπλοv στατ�, 'ίνα άvαπτvΕ 1J τό �θικόv αv 
το? όν, 'ίνα έΕ.αyvίσ� ώσαvτωc καl έπαvορ,θώση τό άv9μημα

'είc; ό περιέπ�σεv. · Ή θέσιc; τ,,οσ οψειλετοu άv�μψι6όλωc: δεν 
είvε (ηλωτιΊ,· άλλα τίc; πταίει ; Αι;τl �ε· vά �ιεμψιροψΏ τ:ιc: 
όπόταv vψίσταται .τόv νόμον τηϊ δικαίοσvvηc;, :TOV άείποτε" 

/ μετρια(ό�ιεvοv δια τηc: άydπψ;, �τιc: άy-ά.π
1
� τον θέτει είc:,τάι:; 

αc; αύτόc; ouτoc; εστερΕε, σvvθήκαc;, οπωc: έΕαyvίσή- εν έγκλη.:.. 
, ματικόν παρελθόν; Το έ[αv(σ,τασθα; είc: ούδεv_σuvτελεϊ. Είc;. 

τw ήθικόv όρί(οvτα. δεν vπάρχοuJιV οvτ ε. προνόμια ουτε πα
ρά6λεψιc:. Όψείλει lκαστοc:, δlα προ,ωrτικωv προσπαθειών, v '
άνuψωθ� βαθμνιδόν είc: τά άyv� και αιθέρια Uψlj' ένθα αyvo:.. 

οvσι τovc: πειf)ασμοvc: τηc: ύπερ!]ψαvίαc:, TOV έyωισμοϋ; τηc: 
ήδvπαθείαc:. Πορεία αvάντηc:, έπίμοχθοc:, �ιακpα, άλλ I άπαραί-

' τφοc: · πορεία μεμιyμέν!] μετά πολλ,;;v πϊι.J σεωv κal. οιαδόχι-
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κωv άvορθώσεwν, όθηyοΟσα I ήμαc: βη μα προe2 βη μα μακpύτεpα,'/ 
καί προσεyyίί.οvσα ήμας:, έκ' ίwrιc: είc: (wήv, προc: τό- έ-πάγ--;:� 
γελθlv ίδεώ�εc:. · ,� ,i, 

Ovτw προ6αίvει ή ψύσic: είc: ολα τά ερyα, άvvψοvμ�vη'" 
·δη,λ. κατά βαθμίδαc: άvε·π�ισθήτοuc:, άπό τό άrτλοΟv κύτταρο:�:'
πρόc: τovc: �ιαλλοv σuvθέτoiJc: όpyαvισμοvc:, από -το Ο άσχημd-;
τί�τοv πpώτοπλάσματοc πpόc: τό e·αvμάσιον ον, τόv άvθρwπ�v., 
.,Ο, τι_ δε άληθεvει έ.v τQ ψuσι κQ, άληθεύει έπίσηc: και έv τQ . 
ηθικQ. Παρατηροϋ�ιεν πάντοτε τήv αϋτvιv βραδε.ϊαv πρόοδοv. 

'ΛvεΕαρτ�τwc: λοιπόν παντόc:. άλλοv λόyοv, άρκεϊ v ώc: � 
· · ι • , , , ·( ·· , .· -. ,, , , ψαιvεται; _αuτη μοvη η: πιστοποιησιc:, ινα. σv�ιπεραvωμε.v ηιν
άvάyκηv τQv οιqδοχικωv ύπ.αρΕεωv των ψυχών, α'ίτινεc:, κα.Θό.
άτελεϊc:, όψείλοι.ισι vά τελείοποιωvται. δεν δύvc;χvται ,σε vά '
έi-rιτvχωσι τοv τοίούτσv η ο,ιJ T�C: σvvεχopc: 'έ.ργασlίαc: ήηc:: �
θά διαρκέσ� 'τοσ½) �ιαλλόv. δσ½J μαλλοv,- . άκόλαστοc:r- διαη)εϊ ή
�ιαvιώδηc:. · _ _ 
_ Ναί, αί ψuχ:αι έ.Εελίσσονται. ωc: _τά σώματα. Τό σψάλμα' 

πpλλων σοψώv εΤvε το πιστεύε_ιv δτι ή. ψvσική έ.ΗλιΕιc: έ.11αρ- " 
.· κεΪ είc: έαvτήv και' τό έ.κλα�ί6άvειν τήv .οiαvοητικήv καl ηθι
κήv αvάπτvΕιv · ηtιc: τήv συνοδεύει, �χ σvvέiτε_ιαv, άvτί; vά 
10'<] έ.γ τ� άναπτvΕϊι ταύτ'<],, έν α'ίτιοv,. _τό α{TtOV άκρι6ωc:, , 
τηc: όρyαvικηc: προόδου, νιν μόνο� λαμ6άvοvσιv ύπ' οψει. Ά! � 
ό

rt
oσov ό �λάτωv, ·όπόσο� ό Οϋμψρu _ Δάδu., Όόποσ�v τόσα,. 

αλλα άvώτερα πvεvματα διατελοΟΌι πλησιέστερόν εlc: τήv ά-, '. 
' . . . . 1 

λήθϊι'αv .! Όποταv δηλ. βεδαιωσιv οτι -· aί έπανερχcψεvαι είvε 
αί αύταί πvε-v�ιατΊκαι .ούσίαt, q'lτινεc: δια των ιπαvειλημμέ.vιμv 
μόχθων καί τηc: διηνεκωc: έ.παναλαμδαvομέvηc: καί βελτιοv.μέ- · 
vηc:- πε·ίραc: και άσκήσεωc:, έπιτε(,οϋσι μικρόν κατά μικρόν τήv : 
προοθοv � δι' ηv δικαίωc: σεμvuvόμεθα και �v έκάστοτε ποθοϋ
μiv μaλλ6v πλ�ρη. 

Δι' αύτ60 τοΟ μέσου, κατά τQν Πλάτωνα, σώζεται ό άv
θρωποc: και προσέρχεται είc: τό ψωc: �αί τήν ύπερτάτηv εύ- · 



' 

ϊ.�αψο•ιία,, �ν π5:;ο: ψυχή έφίετ\)ι, και rι τιc: ο:,, εΓνε vι ψεv-
�:�εvλο:6ήc: καί άπρακτοϋσα eεω.,ητική μελέτη και ϋψwσιc; r1c: . 
=ψvχηc: ηρόs; τά θεϊα(cοηteαφl.ιtίοη),1ν ενιοι των τηc: 'Εκκλη
-οί�c: φαντά(.,ονται και έλπί(.,οuσι. Παν ο, τι (.,� έρyά(.,εται, ή δ '· 

; έρyασία αύΕάνει άναλόγwc: τ �c: προαywyηc: των- όντων. 

t. Και oμwc: ετεροι θέλουν να φpοvωσι οτι, οτε ή διάνοια
r ,, ψwτί(.,εται διά νέων λάμψεων, οτε ή σvνείδησιc: qϊρεται είc:
f τήν-άληθη εύχαρίστησιν. δι� τ1c: θ�ιαμGεuτικι:�< ύποστάσηc:
�• -� � ι • , � ι , C ι 7 , , 'ι - " (· οοκιμασιαc:, οτε η καροια ει..εuyεν11 .. εται · και , Λvεται τwν 9ε · 
f σμων διά σvvαισθ��ιατοc: μaλλον έvτόνΌv και ι-ιαλλοv παyκο
� σμίοu άyάπηc:, οτε είσερχcι-ιεθα είc: πλήρη. κατοχή -ι oλwv των 
f , διανοητικωv δvvάμεών �αc: καί ολψ: _ τηc: δράσεώ, . μαc:, θέ.,, 
, λοvσι, λέγω, vά παύσwμεν εύθvc: τότε πασαν ορασιν kαί . 

ένέρyειαν. Όχι· π�λλQ προτιμ ητέα. εΤνε η ένερyόc: ί:wή, η.
καθιστωσα ήμαc:, έv τ� αίwνιότητι, όύνερyοvc: τQ_ Θείy πρόc: 
σωτηρίαν άπάντwν,' διά τηc:- yνώσεw�. τηc αληθείαϊ καί τ 1c: 
άσκ�σε�c: τηc: άyάπηc:. 

'Εν τQ άλλy κόσtιy, ovτwc: έvvoovμέvy,. η θλίψιc: έχει 
t βεGαίwc: τό μέροc: τηc:, oπwc: και ένταϋθα. ο·ί ·.πλείστοι, δηλ. 
�; η�v Θvη_σκ�ντw;ν έν Τ� ί:w�. τοϋ σ�ψατοc:, σvναποκομlί:όvσι 

κ'αί έκεϊσε τό ηθικ�v κακόν ή i-άc: .. άτελείάc · τηϊ ψvχηc: . των: 
f', ,'Αλλ' εσ/�ι τοi:iτο a;ίώvι6ν; Ό ·Π��τwν φαίνεται ·άποδε
; χόμενcc: τό τοιοϋτο- διά τινα tι6νον ·άπστpόπαια · εγκλήματα 
;• · ατιν�, έν τQ σuστ�tιατί του, είνε τά κατά τοϋ Άyίοv Πνεύ-
·} μα�cc άσύyyνwοτα ::1νομ�tιατα: ( ι)
(, << τ;uc: εvεκα τοiΧ μεyέθοvc: .των παραπτw�ιάτwv avτwv,
t · λtyει, -καταστάvταc: ανιατοuc, καθό διaπράΕανταc �ιεyάλa καί
ι πολλ� άvοσιοvρyήματα, φό�οvc: παρανόμοvc: ή. ετε�α π��ι� 
�- -----�---

1 , 1 :, 

� 

i (1) Σ. Μ. «Καi πας ο; sρϊi: λόγον είς τό_ν vίόν ηϋ &:νθpώ-
J� ' 

1 t;_ 1tO•J, άcpeθήιrιται ocvτ�· τ<Ί> οέ εί; το αγιον πνεϋμα, βλα1ψ"11μ·h:-
;.'•αντι, �ν)(. *qι&θήσετοιι/ (Κα.τi Λοvϊt. κ. 12, e _-10) • 

..,· 
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μόια �ακουρyήμ�τα, αύτοv, άψ-9_v1 τouc οι�άσ� τό Εlμαρμtvοv�: ,: 1
του< κατακρη�ιvίί:ει είc: τόv Τ άρταροv έt ον- ούδέποτ,c �Ηρ..:

. ·
χοvται)). , . 

· Άλλ' αί περιπτώσειclαί:ιται είvε λίαν έΕαιρετικαί. Δ•α �
,τού, &λλοv, ή άπλωc: πρόσκαιροc: οε'ινοπάθεια λαμ6άvε, ,τέλ'?c. �, 
θατ.τοv ή βράδιοv, όποτε τά θvματα των 1<ακ�yρyνι-μάτwν αύ- • -
των, παρακελεyσμέv� σvyκατατίθεvται έv τέλει vά σvγχw'ρ�- ' 
σwσr, ·και δπόταv αύτοί ο4 ενοχοι μετά μt+αμελείαc καί τv� • 
ψεwc: τοσ συvειοότοc: μετdστραcpωσι' έπιστραψωσι δηλ. /έλFV- -
θέρwc και: άποψασιστ;κω1c: προc, rό . αγαθόν, ειτε -έΕ ο-1κεία,' 
βοvλήσεw,; ειτε έΕ εύλο;�-ητηc: παρορμήσεwc: των σvμ6ούλw/ν 
καί βοηθ�ν· αvΤωv_ δαψοvίwv. _ . .· Ι 

', . . · .· " 

\ Οί . 'Ιε.ρόψάvτάί {v τ� άρχαιότητι έθίδ�σκοv είc, τovc: μύ- !
στα·�, οτι vπάρχοvόιv έv ,,τQ "}.ιδει ποινdι οιά :rovc: πατραλοίαc: • 
καί οι' ετεpα έyκλή�ιατα, vπερμεγέθη· C>Tt Ή σν. ό ,'έyκληματίαc: 

_ επα�ήρχιζt vέαν ζωήν, θ,ά ύιpίστατ_ο,: έy "τ�ύt,;:� την ποινν\v 
τoCi ψυσιi<οσ Ύόμου, ητοι Ή τ_ηv. τoCi . άvτ_ιπο,ί�.οy, . vψιστ_όμεvοc:
tρ αύ�ό καi<ούργημd ,οr,τερ είc: άλλον οιέπραΕε, , και θvήσκwv 

. · οιάΉ το6 ίδίοv tf�ovc: tοϋ, θανατοv; Ά v ΤΙ�. δηλ. _ έιpδvε\)σε � 
· τον: πατέρα .. τον; Ή θά ψΌvέ\Jθ� .έv . αλλ;:� μετσηνεστέpCf ζwϊ '

παρά τωv \ίοίi/v τού vίώv-· < άv έψc\vεvσι τηv\ιητ(ρα τοv, Θ'
άvαyεvvηθ� έv μορψ�' Κ?Ι v�μάτι. yyvαιχόϊ κάι θά στερηθ� -�
·τηc: (ωνjc: �ά? Ή. έκείvw�ι. ο'Ιτιvεc: Άτήv έλα6οv παρ' αντνjc:.

,«Άλλη έtιλέwσιι: Όεv vπ�ρχcι, λέ'y_ειΆό Πλάτιrv, ο!α .· το χv
θεv αJ�ι<;τ των: σuyyε.vωv,' _ό οέ: ρvrtoc: δεν δύναται: vά εΕαλει.c 

ψθ�'; �ίέχριc: οί:ι � ψvχ� tob έvόχοv :u�οστ� τό. -άvtίποιvοv, 
τοϋ οια,π-ραχθέvτόc: tόνοv και, κατεvvάσ;:�

. 
οv_τώ τήv όρyήv τηc:

σ,ύyyενείαc:. >) 
. . . 1 

ΆλλLκ, τε νομίζω, pτι οεv πρέπει .·· vά έκλά6ωμέv κατά 
yρ'ά�ψα Ο, τι Ο Πλα·r'wv λέyε,Ι έvtαϋθα ( 2) Ktx( ο_, tί .μετ• �ύ- ', , 

'ι> 
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. τό,v έπα-νέλα6ε σχεδόν αύτολtίεl- ό 'iλλάv. Καρδε.κ. 'Α,λλ' 
1 

ότι � δικαιοσ
1
ύvη άπαιτεί βε6αίwc: 'ίνα είc: έκαστον·· άποδρθ� 

ε'ίτε είc: ποιvήν ειτε είc: ε�vτuχίαv το J,,vάλοyον του παρ' αύτοϋ 
πραχθέντοc: καλοσ � 'κακου. 

· · 

Ά v ό Πλάτων όρίC:ει λεπτομερωc: τό μέλλον ,τοϋ είc: vέαv 
ζωήν έπαvερχομέvοu έvόχοu οέv είvε ηττοv . κctτηyορημ,ατι
κοc: όμιλωv περί του έv τQ "�οεί έπιψuλαyμέvοu μέλλο

1
vτ�c: 

τuv έvόχwv. Ύ παρχει τελέία ίσό1τηc: μεταΕu τηc: ·ποιyηc: των 
πονηρών καί τηc: μακαρι6τητοc: των άyαθωv.:. «Αί ψuχαί τι- · 
μwροϋvται δεκαττλασίwc: οι' {καστοv. άδίκημα ο;άπραχθεv έv 
τ� ζw�- ή διάρκεια έκαστηc: ποιvηc: είvε έκατοv έτωv, · οιάp-
κtια φυσική τοϋ άvθρι.Jπίvοv . βίου,' 'ίνα ή · τιμωρία κqταστ� 
.qείπο:rε οεκάπλασία δι' tκαστρv έγκλημα. Qί ρuπαvθέvτι� 
&ρα διq πολλωv ψό�wv, bί προδώσαvτεc: το έθνοc: ή �τρ�τιάc:, 
(vπο�λόvτει: αv_τά� είc:-�οuλείαv),. η δι; αλλ;u ηαρομοίο,uι 
άvοσιοuρyήματοc: έyκλη�ιατ�σαvτε�, βα.σαyί(οvταί_ οεκαπλα
σίwc: δι' εκασrοV ci.vτωv τώv έyκληματώv: "Οσοι άπεvαvτίαc: · 

, επετέλεσαv άyαθοέpyίςχc:, οιετέλεόάv. 00101, έvάρετοι, λαμ6α
vοuσιv έv τ� ίδίq άvαλοyί':( την άμο�δήv τbv · άϊ�ΘΔv πράΕεώv 
τwv. Ύ πά.ρχοuσιv έτι ά�ιοιGαl μεί(οvεc: οιά τouc: · τΊ�•�σαvταc: 
τouc: θεοvc: καl σεGασθέvταc: τοuϊ yοvείι:;, τιμwρίαι δ' ·[κτα
κτο1 οιά τούc: άσεGεΤc:, τούc; πατραλοίαc:, TOVC: οι' ώπλισμέvηc. 

• ,. • • 
' 

1 • 

_χ-ειρόc: άvθρwποκτόvοvc:>'>. .•
* 

Το ύπεvθψον των πράΕεώv : �ιαc: έπάjεται το _,αύηΕοv
σιοv · τό δε αvτεΕοvσιοv, �ατά τόv Πλάτώvα, vψίστά-tαί �όσ½J 
iv τ� έπιyεί� ί,w� οσ� �αι έv Τ�· fΚλοyη μαc: αυτnc; -cηc: (wηc:. 
Ό Qνθρwποc: οεv ρίπτεται τ�χέw<: έπί τ5c:, .σψαίραc: vπό 

.·, 

ψο�, rχη�α. άψορώσιι p.�n�v τηv &ξω"Νριχ.ηv διδα.σ�ι;'λίαv,· ώ; χ.αί 
τιv� �λλα ώσαύτω; lv ;.α.Ϊζ χ.:χ.::ω,έρα.ις r.οcρ:χ.γράψοι,. · 
, 1 
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τινο_<: ίδιοτp6ποu οντο�, άλλ' αύτόc; 9 ϊδιG>c; έκλέyει τήν κο•ι
νωνικήν τάΕιv έv � Θά γενν1θ�. "Οθεν δέον έκτ�τε νά φpον
τίζ� _ περι τη� έ1<λοyηc; ,-οϋ μέροuc; !3περ θά άποφασίση να

έκλέΕ1. Δέον δε vά ψροvτίC:,:ι περί τοσ χρησίμου μόνον αύτy� 
, , , � , ,ι θ I τ , ,� , , , · περι εκεινοu οηΛ. οπερ :J· ,:ι - α,:ψοοιον να καταστησ,:ι την 

ψuχ�v μαλλοv έv�ρετοv. Τ ό σε �ιαλλοv ποθη-τόv οιά τόv 
Πλάτωνα, τό μαλλον οvJι•�δεc: είνε πάντοτε τό άyσθόv, είνε 

. -,, · , .,ι , παvτοτε η αρετη; 
Δεν θά ό.μιλήσωμεν περι ,τη< μετεμψυχώσεως, τηc: μετα

ναστευσεωc - δηλ .. ·τη, 'άvθpώπίvηc; ψuχηc: είc: σώμα ζώου. 
"Ο,τ.ι ό Πλcχτων λέγει< περι αύτοϋ τοϋ άvτικεψέvοu, δέον, 
vομί(ω, ν� έκληψe�· με'ταψορικwc:. Ταϋτα είvε - άπ�σ ,σύμGολ�. 
χρ�σιμεύο.ντα ε ic; τό vά κάτ�στησwσιv ήθικcχc; τιvάc; . άληθείας 

)ιαλλοv, εύλήπτουc:, καί ν� έμπνεύclωσι ψcGov σω.τηρι?v είc 
' τοvς έvόxouc;. ) ο άνθρωποc: οεν άv�yε:,-'vαται ηίθηκοc: ·YJ ψιτ-
- -τακ6c:. Δεν παλιν·ορό�ιtϊ τιC:-τάc: βαθ�ιίοαc: · τηc; κλί�ιακοc; τών
- όyτwv, .άc: απαΕ άvηλθε. -- -.. - - - . . 

,·ο Πλ4τwν·. παραο-ίχεται' άψ' έτέροu· τό αύτεΕοudϊοv μέ::-
χρι και αύτωv των_ ζώwy σvαψορικωc: Ή τηc: είc; _ άvθρώπιvον

_,(ω�ν ·αv.�γενν ήσεώc; :r.ωv. :Α�λω(;τt, με �ήν ηpοόοεvτικήν 
έΕελιΕι·v και τάc: έπι στημοvικά, ίοέα, τηc; σή·μεροv, είc; οώοεν 
;πρΌσκροvε; ή τrροοδεuτικη αuτη άνοδοι:;. - Μητοι δεν ωρισαν 
τόv κϋvα_ ύποψήψιοv δια τήν αvθ'ρωπόtητα ; 

-. "Oπwc: ποτ' &v -�-- περι ,τηc: ίοίαc: τα-ύτψ: iδές.�c, - έvαπομέ---
- νει τό σv_�ιπέρ'ασμα δτι ό άνθρωπο, άψικvεϊται είc: τήν μακα-
ριότητα, οιά τ�c; τ ελειότητό, έv �ιέ_όt:J σειpαc; άπροσοιορίστων
vπάρΕεώv. - _ _ 

Τηc::θέu?ίαc ταuτηc: παp.αδεκτη, yεvομέvηc:, πόλλά :-σκο
. τειvα άληθώc: διαψwtί(οvται. Διατί δε vά - �ιεμψιμοιρώμεν, 

.άψοσ ημεϊc - αύτοί έΕελέΕ<ψεv -- τήv έvεστώοαv κατάστασιν,
την _.αλλωc; τς; άναπόδpαστόν κατtι το' �ιαλλοy καί ηττοv έκ τών 

,. προyενερτέ_ρων βίων �ιαc:;. 'Ά V δε' ψvχαί τι�ε,, άγγελοι ayQ-

/ 
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·,/θότψοc. και έ.θελοθuσίαc., περιπλαvώμενσι, ι,Jc: ψαί νε ται ι,ιε-
r \ t - , ι , 1 1 1 . R , ι � ταc.v ημωv, uψιστσvται ενιοτε θΛιψειc: ύπεpcαινοuσαc: παντα

1, λόγον,· τοvτο πpοέοχετcιι έκ τοv οτι τιvέc: ιιέν αuτων των
,,, - . θ 1) 1 Γ 

f τuχωv η εΛΥ1σαν νά δειvοπαθ�σwσιν ouτw, οπωc: χρη::,ψcυbω-
!" Ol'V ώc: παράδειγμα είc: τovc: μεμψψοιpοvνταc:, τούc: διαμαpτuc.. 
f ;ροuμένοuc:, τούc: βλασψημοϋlντα, έπι τη έλαχίστ'ΙJ όούv�, και 
� �ιδ�Εwσι τήv άνθρwπότητα, τιvέι: οέ oπwc: έΕαγvίσw_οι κακQ� 
i τι παρελθόν, άyνwστον ν1r1ϊν. Τ ό παpελθόv · προετοι ·μαί,ει �ό 
�' \ ' - "'' , ΊΓ. ' , . . . 

παροv, τοuτο ο� εyκuι,ιονεί το μελλον. · 
� , ·�κ τούτου, ή έπι6άλλοuσα άνάyκη· τοv οιαμάχεσθαι,, σπό
' τη, παιδικηc: ήλικ(αc: και καθ' απαντα τον βίόv,. έvαντίον 
, '1,αψόρwν είδwν κσκία,c:. Παν πdράπτwμα, έywισι,ιόc., ψιλαρyu

ρlα, σκληρότηι:, ήδuπάθεια,παραvομί'α ίσχύοc; είνέ οίοvε1 σιο�,.. 
- ροι οεσι,ιόι σuνοέοvτεc. στερεώτερον τήν ψυχήν .ηρόc: τό σC:ψα;

/ l<αJ οσy ι-ιαλλον ή ψυχή . σuν_ταvτίί,εται ovτw μετα τοΟ
ψuσικοv όρyαvι�ι,ιοv, κάτα6ι6αϊ':ομένη · ε.iι:; την στάθμην αύτοϋ,'
τόσy ι,ιαλλοv. θά . οuσκολεuθη ν' άπαλλαy� τηέ:: περισψίyΕϊϊ.Jc., .
του, -ιά έπανέλθι:� είc: έαuτήν, v·ά έπαvαλά6ι:� ·

. τήv άvίοϋόαv .
- 1./ Τ , . \ - · \ t 'Ι πτησιν, ητιc: ειvε ο σκοποc: και ο yoμoc: τηc:.

"Oλwc: άλλο ία εΤvε · ή θέσιc: έκείvοv οοτι< έπψ�λεJ1αι εΜύc: 
έt αρχηc:, πάσαιc: οuvάμεσι, vά οαμάσι:� τήν οfησίν του, vά 
έπι6άλΥJ σιγήν είc:, ταc: Πα?αχόροοv::: ,-κ,νήc,ειc:· T�C: κ�pοίdc:καl 
των αiσθήσεώv του· έκείνοv ΟΟΤΙC:, ' απόψεύγw� παν ψεσδ�c:; 

- t. Ί ' ;.. � , - ι. ·. .. , ι , . ' - · παcιαv uποκρισιαν �- οιπρο:,wπιαν,: παν:rα �γwι?μοv; πασαv
νοσηpαν ψιλοοο�ίαv, ζ� δια ,ήν αλήθείαv καί τό .άyαθόν,.σu-

, σψίγy�v όσημέραι_ του, οεσμουc: ΤΘUζ έ,vouvταc τήν-- ψuχnν 
i του πρόc τά έποuράνια. Διά των καρτερικών f\αΙ θιηνεκων 

� προσπαθε.ι1:;jy τou l . άyuψοϋται βαθμηδόν έκ. των άκαθάρτων, 

f, βαράθpwv' ένθα τ!) άνθρώπtνΌV ον εuρηται βuθ ισι,ιένοv έΕ _ί;,...
::: παρχη,, πpόc: χώpαc: μαλλον αiθερίοuc, rtρoc: αύτο, τό Θε.ϊοv iί , ίοανι�ό�, οuτι:

.
ο:: έΤ

,
, σπrvθ-η.� , τΟύλσχι�τ-� ν ε.ϋpηται εν έκά-.

' στω VΙU,.JV. Οϋτw e� ποα'(ματω�ωuεν εvθvc:. ιvτεvθεν' TV'IV ίε-
1 ·ιι ι .. ι ·ι 
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ράν άρμονίαν, τv1ν ίοορpοπίαν οηλ. μεταΕυ 
τηc:; κcφ'οίαc, �ιά τη, έπιστήμ_ηc:;, καl τη, 
άρ�ιονιία, .σvvθεσίc: παντόc:; άyαθοv, �ίνε 

,_ τοv Θεοϋ. / : 
. 

τοv λονJ,ΚΟV κά,._'1;...:... ,ι .. ' 
' Αu'τν.ι ν�'αρετης. -ι . 1 
ή dοψία, θτψ:χ-τηρ 

'Επέρχεται είτα δ,.θάνατοc: .. Όχι οε μόνον OVϊOC: Οξ:,Υ, 
είvε ό βαοιλεύc: των έ.κψοpισμώv, άπε,ναvτία, - είνε ψ.iλο, με- ... 
οά(wν είρήνη� καί �ια�αριστητ�c:. Τόν χαιpετώμεv μετα ,:η,

civεu, όουρμων � yaλήv'ψ:: τσϋ Σωκράτοu c;, οστιc: κατά την,
✓ 

στιηιηv μάλιστα κ�θ ' .. ηv (πινε τό κώνει�ν; Ή 9uν�ιελέyετο, ά
ταράχώc: κάί Cυιεπ_ιοειk'�:ικωζ; μετά των .άyαπητών μiIΘYj!CJV, " 
1:εpί των ύψηλοτέρών (ητη�ι�τwν των μαλλον . έv�ιαψ-ερ.όντwν 
τοϊc;' αvθρώποιc;, έΕετάζwν .μετ' αύτων, κατ' έκείyην την ύπ.ερ-. 
τάΤ�V οτιηι�V, τouc; λόyοvς. οι·' οvι::: �έον •·. νά πιστε.11wμεν είc; · 
τi -βέλτιοτοv+�έλλον .rηι::: ·ψuχηι:::. Είχε τήv · προ6ραο1ν τόσι:-> -
σαψrϊ, TOO½J. οιαι)yη' ητ.ο .τ9Ο½J βέ?qιοι::: οτι, οεν ή�ελεv c;ιποθά\ � 
vει ολοϊ, ί:;στϊ παρηyορει έκtϊνοc:, τό ό:�ώ9ν θϋμα τ.ών σο<J,ι-
σ/tωv κάί έvθαpρ�vε( τούι::: άκpdaταc: είι::: τήν -�v είχε :πίσ:rιv. 

- Άψοu ο· έπiρα�ε: τόv πpο?·ρισγόv του, κοψατaι ήσvχwι:::, πα-·
ροvσιάίwv οια τοϋ θαvάτοv,· Όύχ ηττον ή οιά . τοσ βίου του,
tταpqοειyγ� άΕιομίμ_ητόν, _ϊκειvοι::: <ιό κάλλίtερpι:::, _ό , οικαιότε
ροι:::, .ό σοψώτεροc των α.vθρώπω>ι>>. . . . , -
. Κσί Όιατιvά έ1οδεΤτο τόv ��νατοv ; Μήτοι οε.ν ητο πε-

·_ πεισμένοι:::- οτι. ό-π6i-αv ή' ψvΔ άποσύρετσι άyv�; χwρίι::: vά
. ΦιατηρΜ� τι έκ TOJ. σώματοι:::; ϊ;c; ητο ή (δία. το\; ψυχή, ή

κστ'ά ΤΟ\/ βίhν Η.'1 εχοvσα :Χύτοπροα,ιρέτώι::: t�ϋyκοινwvίαν μετα 
τοv c,ώρατcι:::, τοv .. άλλ' άπεvαvτίαι:::", αποψεvyο�σα αύτό, καί 
έΥ έαvτη περισvλλεγορtvη και μελετωσά αείποτε, δηλ. ψιλο
�οψ�ϋσα _καί ι,ιαvθiνοvσα, όvτwζ v' άποθν ησκ �; δεν ητο λέyw, 
π�πεισ�ιένοc: .οη όπ6ταν 'Ι ψCχη άποσύρετάι, έν τ9ιαύτ� κα.
τα"στάσει ,· πορεύεται 'πρσc ον οι,ιοιοv, θετον, άθάνατον, π.λη- ;

, ρtι:::: σcψία{, παρ' ζιάπολαύει μακαρι6Τητοc:, ·άπytλλαyμένη τωv 
. ·παράi-ττw�ιατων τηι::: ά�ιαθ.ε(αι:::, τωv τρcμwv, των,., τυραvvικ,:�ν 

ι 
-
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έρώτων καί π�ν1·όι::: αλλου κακοϋ προσιsεκολλημένου r� άv7 

-θρι.,πίν� ψύσειι κα!, ωι::: λέyουσιν οί μJσται, διανύει τήv αίω
νιότητα μετά των Θεών ;

ΠΕ-ΡΙ ΜΑΝΤΕΙΩΝ 

� ΆναΑογιζόμενος QΠόσας ι-ιsγάλα-ς ώφιΑειας ά
π+ινεγκε τb,,; "ΕΗη_σι τό -πρό -τριων χι"λιάεων sτων
πeρίψημον Μχντείον των , ΔεΑψων ;<,-χτά τε τούς 

1 

'Π'-ολέι,ι.ου�, τοuς, λόψ.ού; Μ.ί τ�ς κ,τίι;εις �έων πό-
1 . ι ,, 

λεων, θεωρω ιiμαρτη11,α. τό ιι-r άποο�ϋνοcι την έ 
ξεύρε-σιν και γένεσι.ν α•;τοu εις την θείαν Llρόνοι-vν, 
άΑλ' έίς. τ)yιν τύχην, την .τυφλην ι;ύ,1.πτωι;ινf. 
(Π'λούτάρχ..) 

Ή πρόοοοι::: .έv ταϊι::: έπιστ 1μάιc;, κ�τά τόv Δp<3 �άp; δ� 
Πρέλ, συvίστατd_ι ή είι::: τ�ν ά-vακ'α?ωψιv �ιwv, πpαηιάτών ή 
είι::: τήν έπαχορθωτικήv έΕ1γφιν τ�v άρχαίωv. Δυνατόν _νά 
έΕηγηθ� αίνιyματωδέι::: τι, ά�λά δέον ν' άνάγητ_αι τό τοιοu
τον εiι::: yεyovόc:: γνωστόν ή είι::: σύστημά τι rοιούτωvί ΊΤά αi
vίyματα ομωι::: · δεν λύονται τόσ½J εvχερωC:, _-. άλλ' αvακινοuνται 
μόνον. Ό Νεύτων uπονοέϊ μεν_ τό βάρ.ος ώι::: αfτιο_ν τηι::: κι
νvjσεwι:::_ τ9ν άστέρωv, όλλ' ?ψίν�ι αίνιyμ·ατωqεc: πάλιν κdί ά-
νεΕvjyψον αvτ6 το βάρος - _ _. -_ _ 

Άι::: έψαρ�ιόσωμεv τά Ά&vω έπί των Μαντεί�v. 
Οί,άρχαϊΌι συyyραιpεϊf: λέyουσιν οτί, είι::: ναούc. τιvάι:; ω

ριαμέναι ιερειαι, έν καταοτqσει έκστάι:::εωι:::, έρωτώμtναι περί· 
cιπουδcιίων τΥiι::: πόλεωc.- πραγμ�:rων · ή �,εyάλων έπιχ�ιρ.ησεων, 
προεψήτεuον _ τό ,άποτέλεσμα αvτων. _ 

Τ ά το�αϋτα Μαντεία διεοραμάτι(οv· έν τ� Έλλ., ίστο�ί�. 
σποuδαϊον �jtρoc;. Τ-ό �ήτημ.α ηδ� - εΤvε vσ' γν(;η:1ίσώμεν ϊί� 
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'ΠC,ICV yvwστ�v ψαι'Ιομιεvοv τη, lποχηc: μσ.: o:ov V' άvαyάyw --

ιιεγ τό αίvιηιατωδεc:: αυτό των Μαντείων. 
Άττλούστεροv θα ητο άv ήδvvάμεθα v' άποδείΕwμεv τά 

Μαν;rεία άπ�τηλά -καταστήματα των ίέρέw,:,, C:ητούvτwν δι' , 
αύτων -τήv είc τά τηc πόλε�c:: έπιρροήv τwv. Άλλ' άψεvδέ
στατοι μάρτuρεc τη, άρχαιοτητοc ' έπι6ε6α!οϋσι τήν των ίε
ρειωv έπιδεκτικότητα τοd προορ�v και προλεyειv άκρι6ω, τά 
�ιέλλοντα. ΔιισχuρίC:ονται cμoψώvwc οί. άρχαϊοι ίστορικοί,. 
ποιηται και ψιλόσοψοι οτι τά. Μαv�tϊα σvvέτειvοv τά. μέγιστα 

. Ι .· 
• 

. 

_είς: τήv εύοαιμοvίαv τηc: Έλλά�ο,:- Τ ήv θεwρίαv τηc:: άπατη, 
άvτικρούει ή πολvχρόνιοc δ;άρκέ�α των· Mαv�εiwv. - Πλάνη 

• • • 1 • • 1 . \ 

και άπάτή βέ6αίwζεΤvε βραχύ6ια. Μολοvοτι δε ή άρχή των 
Μαντείων χά_νεται είc .τ.ό σκότοc τηc:: άρχαιότητο,, yινώσ-κο
�ιε\Ι oμwc οτι αuτα ο\ετηpόϋντο και κατά τ �v πρ.ώτ�ν χριστι
αvικήv έποχήv, . άψόϋ ό ναό, ·των Δέλψ;j\Ι ϊκλείσθη έπJ τοv 

. αύτοκpάτ -: Θεοδοσ.ί�v: και μόνον θρηcκι:vτι κqc:: 1/oycc:: ηοvvήθη 
Ήvα καταpyΛό� τά Μαvπία. 'Ή · ...... · .· 

.Ή Κατά τον Μακρό6ιόν, το ΜαντεΤο ν ,τ ijc: Δwδώvηc vπηρ
χεν ηδη καταΆ το ι 400 ετοc π. Χρ. Ο ?Αχιλλεvc: μvημο-. 
vέύει α,ύτό ( 'Ιλ:. XVI, 2 33)>Ό .δε··· 'Ηροδοτοc λέγει -στι αί
_yύπτιοι \tpέϊc μετ �νέγκοv.το χρησfl½JΟείν 'είc:: Δwο�JVην.' 
. . Έvτοtώτερον κατdμαρτvρεϊ·- τηc:: θεω?(αc. τηc:: άπάτηc, η
�ιεyάλη vπόληψιc" �v τα Μαντεία άπηλαvον όχι μοvον παρά 
_τQ θεισιδαίμοvι λαQ, άλλά και �αρά_ τόϊ, μεγίστοιc:: ,;.ι:>v ψΊλο
σόψwv_'και λογίων : τQ -Πλάτwνι', π. ·χ ' τQ ΆρrστοτΗει, τQ 
Σώκpά r�, �Q_ Ί,;τποκράτεί, τ 11 Ξεvοψωντι, τQ Ιiλουτάρχ½), 

. TQ Αίλιαvy; τQ Παvσανί9, τQ Άπολλcο�p½J, τQ Όμήρy, 
· .. τQ Λοvκαvy; τQ Βάρρwvι, τQ Τακ!τy, τQ Σovητwvly, τι;>

Λι6ίy, η� Διονvσίy εξ λλικαρvασσοv, τ-y Φλώρy, τQ η1ι
vίψ, τQ Βιργ;λly, τy 'Ιοv6ε�σλly, τω '06ι-θl½J, κλπ: vΑπαv

.: τες ο�τ�ι. επίστέυόy είc:: τά Μαντε'fα, άποτίοvτεi:: εί, αvτα u
ψιστον σέ5αc; Ι(αι -�:ί Πεpιπατηϊικοι έτι, οί παν άλλο εΤδο, 

,, .. 

1 , 



., 

προ�ητεία� ά?v,ύμενοι, άv:yv·.\,ιζ:ιv ο'.Jχ ηττον τ:> θείον τών 
Μαν,,είωv (Κικέρ. πεpl Μαvτ. Ι. 3, σ. 48 ). 

, 
1 Ό �λάrwv πε?ί τ�� έκ:πατικ�� καταστάσεωι::: των χρ�-

\ σμyοοuσωv ίtρειων λέγει : ι< Νον δε yίγvοvται ή�ιϊv τά μέγι
στα των άyαθωv οιc/ τηι::: �ιαvίαι::: τ�� οιά θείο;ι::: βε6αίwι::: χάριτοι::: 
πα?εχο�ιέν�ι::: ήνϊv- καθότι ή μ1ντιι::: των Δελ1">ώV. και αί ίέρειάι 
τηι::: Δwδώvψ: έποίοvv ίδί<t τε και δ��ιοσί<t ;έv ΤΏ μαvί� αύτωv, 
πολλά τ' άyαθά έv Έλλάο1,έv ο: ΤΏ λοyικ� αυτών καταστάσει 
ουδέν ή όλίyιστα έποίοuv. Έrτιχειροϋντει::: v' άvαyράψw
μεν' _ότι ή Σιδύλλ� καί άλλαι Π?ο:ιΗτεuον τά μέλλοντα 
πολλοϊι:::, .οιά τ�ι:::1 έvθέοu αύτων �ιαντικ�ι:::, ·. �αί οτι σuvέτεινον 
πολύ είι::: τήν �ίαιταv, καί τήν εύ(wίαv τι�v · άλλων, θά έμα-

- - · · ,,. Ή , . , - r , κρuyο?οuμεv, ατε · �ινη�ιοvεuοντει::: πpαηιατων yvωοτων ενι 
έκάστω». 

' 

Οί άρχαϊοι λοιπόν έθεώροuν τήν τοιαύτ�ν �ιανίαν των 
μάντεων ύπερτέραv των ψ

1
,εvωv, καθ:> έκείv�ι::: .�ιεv προερχο- . 

. μέvηι::: έκ τηι::: θεότφοι:::, τούτων δ:. έκ τ�ι::: άνθρωπότψοι::: 
(Πλ. Φαιδ. ). 

'Εκ τηι::: σuλλοyηc: των χρησ�ιων των Μαντείων κάτσοει
, κνύεται όπόσον έ9έ6ετο α_ύτά. ό Πορψύριοι:::. · 

Ό Προκλοι::: έπί πέντε. ετη_ κατέyιvεν · έπισταμέvwc: .είι::: 
τήv έΕήyησιv των χρησμών, είπώv οτί άv. ηθ,λεv εχει · _τήv 
έΕο'uσίαv, θ' ά�εστέρ� των σu,γχρό��ν τοι.ι τ11ν . yvJόιv 
άπάvτwv των άλλων σuyyρα�ψάτwv έκτοι::: τ�ι::: των κρ�σμ•Jv, 
των Μαντείων και τοϋ « Γ ιμαίοu>> τοϋ Πλάτwνοι:::. 

Ό Λοuκάνοc. περιγράψει τήv εκστασιv τ�ι::: -. ίεpείαι::: και 
θεwρεϊ τήv στέρησιv των Μαντείων - τοϋ θαvμασίοv τού-

, - ·, - \ . , - - � του χαρισματοι::: του οuρανοu -'-, το μεyιστον των Ο':)στvχη-
χη�ιάτwν τοϋ αίων6ι::: του. 

'Εν ούδεμι� αλλ� χwρ� έτιμώντο τά Μαντεία τά.σy πολύ, 
οσy έν 'Ελλάδι καί μάλιστ·α κατά τήv έποχήv τοϋ ά�wτάτοu 
πολιτισ�ιοu. Έπ�ρwτώντο αύτά κατ:χ τάι::: μσΧλοv σ_ποuδαίσr: 



' 
. 

περιστcαιειc; τοσ δήμου, ώ� π.χ. τάc; έποικήsειc;, τdς προκνι-
ρvΕειc; τοu trολέμοu, κλπ.�(,) , ' -

Έν Αίγvπτ(:J το Μαντείον τηc: ΛήΤΟUC:: έ.ν τ� πqλει Βούτ' 
1 έθεωρεϊτο τό μαλλοv άλάvθαστον- έv οε τ� 'Ελλάδι τό -ι 

ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ 
Οί Δελφοί σuvίσταvτο κατ' άρχ&c:: έκ Όϊων ovo άγρωv τηc; 

Λ��οupίαc:: και τηc:: Πυθοσc;: vΟθεv τά Μαντεία αύτων ώvο
μάζο,vτο Πυθικά. 

Ό ΣψάtJων λεγει οτι τοστο ,γjτο τ6 άληθέστεροv άπάν
τω.v των I Μανπί(,)ν ( Στρ, ΙΧ, ,3 ). 1ΈΘεωpείτο f.ό κένψον 
όχι μόνο'? τηC::Έλλάδοc::, αλλά.• καί άπάσηc:: τηc:: γηc:. 1 'Η ίv 
τQ μέσy τ.οσ ναοϋ ίσταμέν� λιθίvη ε�ρα έκαλέϊτο « \Jμ,ψαλac; 
τηc; γηα (Αίσχ., Εύ�ι. 40).. · · · ·. .

Το. Σ1.η.ι6οvλιοv. των. 'Αμφικτνόvων ιyκαθιορvθνι έν -Δελ- , 
ψοΤc: παρά .του βασιλέωc; των Άθηνων 'Αμψικτvοvοc:: uί6� τοσ 
Δεvκαλίωvοc;, ώc:: έπίκούρον τόb . Μαν1'ϊίοu> Οί κατ' άρχάς 
τό.v ναόν μόνον iψορωvτεc:: κά'τέστηqαν εΤrα οίτεταγμέvοι κρι- _ 
ταί. του εθvo.uc:, άποψ�σίζοvτεc: ύπϊρ του πολέμου ή τηc:: εί
ρήvψ::, κα.ί σuγιστωvτε.c: τήv άνωτάτηv θικαστικήν άρχήν,/ 
Είχον προc: τοvτοιc: μεyίστην ίσχvv κατά ταc: θρησκε..uτικά<:: ύ
ποθέσειc, κατά τήv· έκθ'ίκαοιν των έθνων,, τάC: έποικήσειc; καί, 
έν γένει; κατά τάc:. σποuθαιοτάταςύποθέ6ειc:: των πόλεων. 

Ό 'Ιοοκράτηc: λέγει οτt το Μαvτ.εϊον των Δελψωνέθεc,μ;; 

(1) · ·ο Λυ"οϋργος !να -περιbάλ� μ\ αύθεντικον κϋρος το κα.
τάλ'ληλον τη; νομοθεσίας το� καt' α-ποb� αί.ίτη ι,ι.οcλ'λον εv-πρόσοε-
κτος -πα.ρα rοίς Σ-παρτιά;αιc, -προεκάλεσε την έ-π' αύτης α-πόφα.ν
σιν του Μαντείου των Δελφών, ο-περ · έκύρωσ� την αξίαν της έν _ 
λόγ<J) νομοθεσίας δια τi)ς α-παντήσεως ταύτης : • Και τούς νόμ,οuς 
)(;αλως 'κiϊσθαι, κ�l- τ·ι�ν -πόλιν ,νο:ιξωτάτην δια.μενείν τ� Λυκούρ
γου χρωμέ1ην 'πολ'ιτείqc , :t 

' 
1 
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pε.ίτο'_ ύπό rτάντων τό άpχαιότ'εροv καί άλΙJθέστεροv ολων 
t .τwv Μαντείων (Ιπ. Άρχ. ι ι ). 

.· 
t 

Ό θε: Κικέρων : « Άvqμψίλεκτοv-άv οε:v ,eμσ�ιεv ν' ά
ι κuρώσω�ιεν απ:ισαν τήν ίστορlαν-οτι· TOUTO τό Μαντεϊόν ϊπl 
�- ποΧλοvc; αiC>vαc ύπηρχεν άληθεc» Cic do div 5, 19, 38). 
ι «Διά τ0-ϋ λόyοv τόvτοu, κατq τόν Nae-gelspa�lι, έ.Ηψρασtν ό 

! Κικέρων τήν πεπqίθΙJσιν ολου τοϋ κόσμοv». Καθ' δλαc τάc; 1 -

σποvδαίαc ύποθέσειc των, επεμποv αί πόΑειc θεωροvc πρόc: .
έρώτησιν περί τοϋ πρακτέου. Τοuτ' αύτό ϊπραττον και ο ί
'Ρωμαίοι έν ωρι;χ άνάyκηc, μ� έχοvτεc; fδιον •Μαντείον.

, , Ό κατά τό 548 π. Xp. πvρποληθείι:: · ναόι:: άνyκοδοι,ιήθη, 
δια1:αy� των Άμψικτv6νωv, μετά πλείοvοc: επ λαμπpότφοc:. 

" Οί τωv Δελψ:ιv · άπε�ταλ�τ:νοι, πεpιε?ΧJι-ι:νοι · τά:; ir6λειc:, έ
σύναζον δωρα διά τ�v άvαdκεvήν · τοu ναοϋ. Μετέπειτα, 
άλλά κα,l τοϋτο προσωρινωι:: μόνον, ήΑατtώθΙJ YJ ο,όΕα !Οϋ 
Μαvτείοv,. οτε οηλ. έyvώσθη ή έκ μέροvι:: .τοϋ Φιλίπποv άπό-, 
πειρα δωροδοκία, τηc: ίερεία::; ή παρακινήσασα -�::ον- ΔΙJι-ιοσθέ�ΙJ 
νά'είπ�Ότι_ � Ι:vθία φιλιππίζει (Παvσ./ .Καί ό Ήρ6δοτο� δε 
μνημονεύει τοιαύτηc: άποπεlραι:: οcι.1ροοοκίαc: (Ηρ. VI. 66):. 

Τά Μαντεία λοιπόν δεν έχαιροv πσ.vτοτε τ�v άύτ�v vπό-
. ληψιν. 'Η ύπ6λψγι; έκάστοv Μ:χντείοv μετε6άλλετο κα;ά 

τάc περιστ�σειι::. Κατά· τήν έποχ�ν τ:::ιϋ Κικέpwν.οc τό Δελ
.φικόν ητο παρη1μελημέvον· άλλα κατα τήv έποχν)ν τοu Πλοv
τάρχοv .έχρησ�ιοδ:ιτει πάλιν. Καί ή περίστασlc: αvτlj όνασ�εv- · 
ά(ει τν)ν I θ�ωρίαν τηϊ άπάτηι:: .;__ καθότι. άπάτη- .δύναται vά 

· yίν� πάντοτε καί παvτοϋ-, δύναται δε vά �ιαι:: όοηyήση είc:,
τήν όρθήν έ.Εήyησιν. vo, τι ό. Κικέρων_ τεκμαίρεται , έκ τού
τοv, ίσχύει καί τήν σήμερον: « �ΑψοJ λέγει, άΕιοϋται νϋν
ησσονοc: δόΕηc:,, έπί τQ οτι ή ορθή έΕήyησιc: των χρησμωv δεν
γίνεται άρκούντωc άκρι6ήc, δέον · vά παραδεχθωμεv οτι οέν Ή
η�ελtν έχει προηyοvμένωc τόσην δόΕαν, αν οέ.ν δίεκρίνετ,d

�ιά τηc μεyiστ ηc: άληθείαΩ>.



, . Άλλη άπό�έΊειc τ�c μεγάλη� οόεηc: tων �ελψώV' καl . 
aιuνάμα τηc; άληθείαc τοv Μαντείου έγκειται έν τ� π-q�vτε-.;·: 
λείCf των έπισw?εutιέν:.Jν άvαθημάτwν. Ό Πλούταρχοc;, λέγει t,
στι' αί vπό τοv Μ:ιντείοu έΕεvεχθεϊσαι άλήθειαι έπΥJ'νtγκον εlc:: �� 
τον ναό,; .χρήματα πολλά ·,Ελλήνων·. τε κάί βαρ6άρwν. Μό-;

νον τά vπό το] Κ?οί6.οv, �ατόπιv δοκιμασίω:; αύτοv ιsαl άvcx-
1yvw?ίσεwc τηc άληθείαc: τοi

ϊ 
Μαντείου, σταλέντα δωρα ηει- ", 

ί,ΟΥ εικο:,ιν cκiτοντακιjtι \,ια. Ό Ήρ6οοτοc; διέοwσε λεπτο- , 
. μεpη ση}ιείώ:,ιν τών ό:vαθη�ιάτwν τούτων (Ηρ. Ι. 60-53). ,' 
Πόλειc; τινεc; διετή,?ΟUΥ έν Δελψοίc ιδιαίτερα κτίρια προc:, από- . 
θεσιν των άναθημ:Jτων α::ιτ�ν. ;ο ΤΟ\/ χωρ�ν τοv Μαντείου . 
�αταστρέψαc: . αύτοκ?άτw? Νέρων άπεκόμισεν έκείθεν 500

χάλκινα άγαλ�ι:χτα· Θ:.:}v η: καί .άΎθ?ώπwν (Παvσ. 7, ι ι). � 
"Απα:jαι αί πε,:Η::�τ1:�ειc: α:iται μαC: ,άπαyο?;ύοιισι vά, θεw

pC:ψεν τούc χpησμο:ι:: ω:: σπ1τηv. των ίεpέwν � δεισιδαιμονίαν 
των χρηστηpια(ομ:ν.,Ν. Ήθ::λεv είσθαι, προσθέτει ό δε Πρέλ 
άσύμψwνον τΛ έπιστ 1�ι� ν' άι"νηθώ}ι::ν είϊ �ά Μαντεία τήν , 

. δύv:ψiν τ�c: π,�ο:pητεία::, έπί τ,:j λόγ� οτι το τοιοϋτοv άvιτι-
6αίvϊι ,ίc τον σημε?ιγόν τρόπον το�• σκέπτεσθαι. Ήθέλομεν 
ψαvη: άσύμψwνο ι τ � ίστο? ίCf · καί τ � -ψvχο.λοy ίCf . ύποθέτοντεc:; 
οτι λαόc;, άvελθr,:jν είc βαθμόv, ;;αιδείαc άνέψικτον άχρι τοϋδε, 
ήπατατο έπί τό,οu::; αί.ω ναc: ύπό των ίερέwν του. Τότε μόνον 
έπΊτρέπεται ή�ιίν , vά κηρύττwμεν απατεωναc τovc ίερεϊc:, οταν ,, 
iδvνατωι.ιεν vά θε(,ψ�σώμεv τά Μαντεϊά με ίερ.εϊc: χpηστούc:. 
Τότε μόνον έπιτρέπεται ήμΤν · vά . κηρύττω μεν τo,vc; έΕόχοuc: 

'vΕλληναc: ψιλοσόψοvc άyo�τovc: καί μwρov·c, όπόταν ή πεποί
θησιc: είc τά Μαντεία είvε •άσvμ6ί6ασ;rοc πρόc: τήν όρθοψροσύ
νην των .σε6ο�ιέvwv σ.ύτά. Αiτία τηc: yενέσεwc: των Μαvτείι..ιν 
δεν δύvατCf ι vά ε�νε η ίσχvρά τάσιc: τοv δεισιδαίμοvοc: λαοv, 
Ίνα μάθ� .τά μέλλοντα, καθότι, κατ' άρχάc:, έγένετο χρ�αιc: ' 

.· των Μαντείων ύπό των· άρχόντwν καί · όχι ύπό τοv λαοΟ, 
οστιc άvαμψι6όλwc; κατόπιν έγέvπο θερμόc λάτpΥJc; αύτων. 

-, 
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. � : Δέον να λά6wμεν ύπ' οψει καί τοvτο, οτι οηλ. παντοίr 
' 

Znou ύπνjρχον Μαντεία εύρίσκοντο καί πηγαί. ή έκ τηc; γηc; 
( <aVfpχόμενοι /�τμοl μ ων έΕήγαγον τήν μαντικην ψvσιν. 'Εκ 
f.,· ϊοvτοu εeηyείται και τό περ�οδικόν τής ένεργείας παρά 
1

° 
τ�σ� Μαν:ε{ο�ς. 'EvQ ή άπατη, καθό άμετό:δλητοc;, ν1θελεν 
'άπαιτήσει qbιακοπον ένέργειαν των Μα ντε ίων. Μαyτεία τινά 

... 

� :εμεyον έ::τί τινα ·χρόνον άψwνα, εΤτα οε πάλιν έθέσπι(ον. Τό 
,, Μαντείον1 των Βραyχιοων έσίγα κατα τήν έποχήν τοσ Ξέρ

:Ε.οu (τοσ λεηλα1'ήσαντο,c:, τήν τε χώραν κα l τον ναόν), εχρη
l.ε οε πάλιν κατά τήν έποχήν τοΌ ΆλεΕ άνδροu Ά(Στρ. XVH. 

1 
1 .43). Έλλειπον λοιπόν αί άπαιτοvμεvα ι, άλλ' εvμετάδλητοι 
,ρuνθηκαι τηc: έκστάσεwc: τηc; ίερεiαc: YJ καί αvτ� ή ίέρεια. 

Τ� λεγό�ιενον στι τό Μdvτείον των Δελψων έχρησμοΜ
-τει έπl ε.Ε μόνον μηναc: τοσ ετrouc: καl οτι μετέδαινεv είτα είc: 
Πάταρον τηc: Λuκiαc:, σημαivει ϊσwc: οτι μiα και ή αυτή ιέ
ρεια ύπηρέπ.ι έναλλάΕ είc: δύο οιό:ψορα μέρη· έκ τοϋ. οτι δε

-το Μαντείον τοίJ Τειρεσίοu έν ΌρχομεvQ, μετά τήν έπιοη-
1-ιiαν λοψοv τινοc: έσιώπησε, θuvάμεθα νά είκό:σw�ιεν . οη ή
;!έρεια, ,προσδληθεϊσα ύπό τηc: νόσαu, άπεδίwσεν.

'Εκ των οιαψόρwν ύπcμνημό:τwν βεδα ιοϋvτ'αι τά έ:Εηc: δύο 
-.πράγματα : ή άληθηc: VΠ;lptic προψητεuοuόων ίερειωv, και ή . 
iπiπνοια αvτωv οι' έΕwtεpίκωv ψuσικων ψαινομέvwv. �Εδρα 

• � Μαντεiοu ύπηρχε τό πάλαι εκεί οποu Ιρρεοv πηγαl ή άvεοί
�οντο ατμοl έκ τηc: yηc:. Άντρα τινά άvαδίδοvτα άτμούc
<κατ' έΕοχήν έν τ� σriηλαίwv γεμοvσ� Βόιwτί't) έyέvόvτο εοραι 
ι,ιαντείωv. Τ ό των Δελψων ωψειλε τήv γέvεσίν του είι:; τόv 
ποιμένα Κ�ρήταν, παρατηρήσαντα οτι αί αΤyέc: του, όσάκιc 

_. .έπλησία(οv είc: ρuγμό:οα τινά, άvεπήοwv αyριαι. Προσελθώv 

, J<αι ό foιoc:, κατελήψθη ύπό προψητικηc: έπιπvοίαc: καl ηρΕατο 
k }Ιαντεvων. Κατ' άρχάc; έχλεύα(οv οί αvθρώποι τά λόyιά τοu, 
τ ' άλλ' εΤτα, των προρρήσεώv του πραηιατοποιηθεισων, έθαv-
ι 1,.1α(οv αυτά. 

.. 
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-
Ό Πίνθαροc; λέγει ότι έv Δελψοίc; οί άτμοl έvίοτε τόσy, ·• 

πλοvσιοtταρόχwc; άνεθίδοvτο, ιJστε έπλ ήροuν όλόκληρον τον ./ 
ναόν. \ 

Ό άτμοc; ovτoc; όvομαC:ο�ιέvοc: cψψΥJ καl πvεϋμα έvθοvσι
αστικόv, έθεw?εiτο ύπ' αλλwv �ιεv ψuσικόc;, ύπ' αλλwv θε. 
θείοι:;. 

Ή ρuγμή, έt ηc; έtήρχοvτο οί άτμοί, ευρίσκετο 
1

έvτοc; τοϋ 
ναοϋ. · 'Επί τηc; ρvyμηc; ταvτηc: Τστατο ό τρίπι;,uc:, έψ' ou rι 
ίέρεια έκάθητο, άψοϋ προηyοv�ιέvwc; έ�ιάσα δσψνόψuλλα και 
έπινε vερόv τηc; Κασταλίαc:. Είτα έπήρχετο ή έπίπνοια αύτηc;. 

Σοψοί τιvε<:' έθtώρουv τούc άηιούc; τούτοuc: ούχί · ωc; τήv 
κvρίαν αίτίαv τηc: προψητικηc; έπιπvοίαc:, άλλ' ώc; μέσον μό
νον τηc: �vαπτύΕεwc: αύτη�. 

�ο λμ�ιώvιοc: yvwματε�ει · οτι ή έπίπvοια πα?άyεται έκ: 
των άτμωv και. οτι παc; τιc: αλλοc;, έκτοι:; τηc; Πuθίαc: ύποGαλ
λόμενοc: είc: αύτούc;, θά περι �ρχετο είc: ό�ιοίαν έπίπvοιαv, α
τοποv σuvεπωc; έθεώρει τό διατηρείv έv τQ Μαvτiί½J μίαν 

_ �ιόνον yuvαtκα καί ύποGάλλειν αύΤήν είc; τόσα βάσανα, C:η
τοϋvτεc; vά τήν διατηρωσι καθ,, απαντά τόv βίόv άyvήv, ά
κηλίδωτοv. 

Είc: τον 'Αμμώvιοv άvτιλέyει ό Πλούταρχοc; _ ίσχuρι(όμε
νοc: δτι ή δύvα�ιιc: τοq:άηιοϋ .δεν έπενερyεϊ είc: ολα τά πρό
σωπα, οvτε �ιετά tηc; αύτ_ηc; ίσχύόc: είc; τό αύτό πρόσωπον• 
άλλ' οτι · ή δύναμιc; αvτη τοϋ άηιοu θεωρητέα ώc; άρχ �. ώζ 
έναυσμα έvερyοv είc; �ιόvα· τά έπι�εκτικά ατομα. 

Ό δε Κικέρων λέγει οτι οί άθάνατοι Θεοί δεν παροvσιά
C:οvται προσwτtικωc; έvώπιόν μαι:;, άλλα μεταδίδοvσι τήv ίσχύν 
των.είc; σλq. tά μέρη τοϋ κόσμου. Έyκλείοu�ι μεν έν τοίς_
σπη'λαίοιc; τηc: yηc; μέροc; τηc; ίσχύοc: τwν, σuνδέόvσι δε ετεροv 
�ιέροc: α6τηc; μετά τηc: άνθρωπίvηc; <pύσεωc;, ωστε ή μεν yηίΎη, 
δύναμιc; εvθouv καθίστησι τήv Πuθίαv, ή δ' έ.τέρα τήν Σί
Guλλαv (Cic de dio. 1. 36). 
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Κατά τήν θεωρiαν ταύτην iι μαντεία έγκειται μέ.ν έ.ν τ� 
9vθρωπiν� φύσει, ούvαται δε. vά διεγείρεται οι' έ.Εωτερικωv 
τινων μέσων, διά σuνθηκων τινων άναποφεύκτωv. "Αλλωc. Θά 
ητο &ούνατοv vά προφητεύωσιv αί Σι6ύλλαι, αvεu δ�λ. των 
τοιούτων σuvθηκωv. 

Έπόμενον ητο vά πλησιάσ� ό Πλούταpχοc. έ.γγύτερον 
είc. τήv όρθήv yvωσιv τοϋΆζψήματοc., καθό τuyxάvωv ό ιδιοc:; 
άρχιερεύc:; έν Δελφοϊc.. Κατά τήν γνώμηv του, ή δύvα�ιιc τcu 
προοp�ν τό μέλλον ε.γκειται έ.v τ� ψuχ� τοϋ άvθρώποu. 
Ούχι ο' έv τ�Ι καvονικ�, άλλ' έ.ν τ� έ.πιπvεuστικ�· καταστά
σει αύτοϋ. Τ αύτην δε. τήν κατάστασιν περιγρά4>ει είc. τfόποv 
ολωc:; .πpοσό�ιοιοv τω vϋv ύπvωτισμQ, τQ έ"έχοvτι και τί1 v 
κατάστασιν, καθ' ηv σuμ6αίνει ή τηλοσκοπία. 

Λέγει δέ. «Άv_έ.v τ� μάντικ� θεωρωμεv τrι� ψuxrιv τοϋ 
' άνθpώποu ωc:; ύλικόν τι, τόv δε. ένθοuσιάζο�τα 0;ηι�ν ή τήv · 

ϊ' πvοήv ωc:; οργαvόv τι ή πλη κτρσv; ούδόλwc αρvούι.ιεθα διά 
τοϋ τοιούτου τήν επ αύτηc. επηρειαν τηc:; θεότ ψοc. ή του 
vοϋ. Διότι άφ' έ.vόc. θεωρεϊται Θεότηc. και ή y�, ή yε.vvωσα 

\ 

τούc. άτμούc., οπωc:; θεωρεϊται θεότηc. κ_αi ό rι λιοc., ο είc; τήv .. 
γην χopfJyωv τήv δύναμιν πρόc. πασαv .μίΕιv και μεταtολήv, 
άφ' έ.τέροu δ: έΕακολοuθοϋ�ιεv δοΕά(οvτεc: .οτι οί δαί}ιοvεc. 
εΤvε ε.φοροι, 4>ύλακεc:; και προιστάμεvοι τοj κpάματοc. τούτου, 

ι , , _ _ , , ι \ , , ι ι , � ,και, _ωc. εν τ� μοuσικ'<), εγ�αιρωc:; οτε μεν αvιοuσιv, οτε ο

έπιτείνοuσιν, αλλοτε δε. μετριά(οuσι τά ύπέ.ρ τό δέον iσχuρά 
πάθη tοϋ έvθοuσιασ�ιοϋ, έπεvεργοϋντεc:; Ίνα αί κιvήσειc. των 
ύπ' αύτωv καταληφθεvτωv ωσιv ά6λα6εϊc.. >> · 

Αύτό ομωc:; τό α6λα6ε.c:; τηc:; ένθοuσιάσ�ωc:; δc.ν. φαίνεται 
τuyχάνον ανεu έ.Εαιρέσεων, ·καθότι ό ϊδιοc. Π\ούταρχοc. άvα
φέρει τοιαύτην περίπτωσιν. «Τί σύνέ6η δ.' είc:; τήy Πuθίαν; 
Κατηλθε μέ.ν αvτ'η είc. το Μαvτεϊοv, άλλά μετά δuσαρεσκείαc. 
και άyαvακτήσεωc:;. Κατά τάc. πρώταc. άπαντ �σειc. τηc. έψάvη 
έ.κ τηc:; τραχε1αc. -φων�c:; τηc:; καταληψθεϊσα ύπο χαλεποϋc. και 
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τήv tψιλίαv π�ρεμποδί(οvτοc άτμοϋ, μή δυναμένη vά _προ:1 -:: 
ψέρ�

1 
σαψέc: τι. 'Επί τέλουc, έκτόc έαυτηc έ-Ε. 1..Jρμησεγέ� τηc , 

θύραc μετά τρομεραc ψwvηc καί έπεσε κατά γη,c;· οιό όχι μe..:- ,.. 
νον οί μάvτειc, άλλα καί αύτόc ό πρσψήτηc Νίκαvορ,οc καί &- r 

'πα�τtc ο\ παρόντεc i'ερεϊc έτράπηόαν είc ψυγήν. Μετ· ov 
πολv έ.παvελθόvτεc άvήγειροv αύτήν oλwc άvαίσθητοv- εζησε ·.,: 
δε.μεrά ταϋτα όλίγαc μ6vov �μέρα�.» 

Ό Πλούταρχοc λοιπόν νομίζει, κατά τον Κάpολο,v δε 
Πρέλ� οτι ό' Άπόλλ�ν' καί , οί ύψιστάμενοι δαίμονε( έπενερ- l' 

- yοϋσι μεν 'έv τοϊc Μανi-�ίοιc, άλλά μόνον Οσον _ άnαιτεϊτα{
tτρ}c άνάπτυΕ.ιv τοϋ έvθο1.,σι�σ�10Cι. Μολονότι οε λέγει οτι οί
οαίΗονεc 'έγκαταλείrrο�σιν έvίο-τε τά Μαντεία, ατιvα τότε , ,

, 
1 

κείνται �c αχρηστά μου,σικά όργανα, γι vώσκει o�ιwc οτι � 'ίέ- . ,
ρεια οεν πρέπει vά θεwpηται παθητικω-c έvθεοc καί .ύπό τοϋ •''
Άπόλλωvοc , κατtχομένη' άλλ ,. ,ένεργητικωc κεκτημlvη τήv ., 

όΕ.είαν ψυχικήν έvόράσιν .. « 'Άv αί ψl.ιχαί, ·αί άποχwρισθεϊσαι
τοϋ σώματοc, είvε, κατ_ά • τόν Ήσίοδοv, ·, οαίμοvεc, διατί v'
άρvηθωμεν. είc τ�ν έν τQ σ�ψαtΊ ψυχην tήv δύναμιν έκεί,.;ηv,

·_οι' ηc οίδαί�ονεc ούvα,1\αι να Ύ'ϊwρίC:wσ.ι τα �ιέλλοvτα καί ,
να τc(προλέγwσ1ν; ΈJvε oλwc άπίθανον V, άfτοκτωσιν αί ψυ-

, , , · , _, , :.. , . ι \ <:'\ ,  χαι μετα τον σr:rοχwρισμοv σπ,ο του σwμστοc: vεαν τιvα ουνα-
μιν ή ίδιότητα, �v δεν είχον πρόΊερον, . Μaλλον- πιθανόν 
είνε ,οτι .κατέχουσιν αυται, καί κατά' τήν �ιετα τοϋ σώματοc 
ενωσιν αiτάσαc τάc δυνάμει<: τwv, .άλλ' έv ηττοvι βαθμy. 
Τιvεc μεν αύτ.ωv είvε αμεσοι καl κεκρuμμέvαι, τιvεc ο' oλwc 
σσ�εvεϊc κα1 άμδλε�c,. άπαι:rόvσαι αί μεν έπιμελη κσλλιέργεια'ν, 
-αί οε άπομάκρυvσιν καl κάθαρσιv των προσκομμάτων. Διότι'
oπwc ό ηλιοc, καίτοι· ύπό των vεψωv κεκρuμμέvοc, λάμπει

' 7' , ·\ , t/ - ' ' ' _. , ' ( \ ουχ ηττον παντοτc, και ·μονοv ενεκα των ατμων ψαινεται η-
μϊν ΟΚ?τεινόc και άμσυρ6c, οtτω καί n ψυχ � ο�ν λαμ6άνει
τήν δύναμιν τοϋ _οιορ�ν τά μέλλοντα όπόταν έΕ.έρχηται τοϋ
σώματοc; ώc έκ vέ�ouc, 'cιλλσ κατέχει σ.ύτ �v καίτοι ημ6λuμέ-

Ι 
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1
, νην, ένεκα της � ιετά τ�, θvφ�c σαρκός οτεv�c: έvώσεω,. 

'Όσ� �' άσθεv�c: και ά� ιGλεία κάv τuyχάv� �· έ�ιψuτο, αvτη 
�ί,Lvαμιc: των ψuχωv, σu�ιGαίvει έv ίοτε vά προεκ�άλλ�, ouτwc: 
ειπείν, μία τιc: αύτwv και vά έκο1λοί τ�v έΕοχοv ο\Jvαμί� τη, 
κατ' οvαρ ή κατά τά Μυστήρια' τοuτο οε οιότι τό καθορ ι-

.,. (ό� ιεvοv σwμα άvακτ� τήv άπαιτοuμέvηv οιάθεσιv . .. Γvw.
ματε�ει μεν ό Εύpιπίοηc: οτι <<ό δuvάμεvοc: va . έΕάy� σuμπε..: 

ράσματα ορθά εΤ,-;ε ό άριστο� προψήτηc:», άλλα σφάλλεται είc: 
τ�στο, καθ�τι ό τοιοuτοc: οεv είvε. ·ή άv�p σuvετ6c:, όδ1'(ού
μεvοc; uπο του λοy ικοϋ καί των λόγων τη, πιθαvότητοc;, έvy 

�. 'ή μαντική δύvα�ιιc: τυγχάνε ι αvτ � καθ
1
' έαuτηv, οίοvεί. πλάΕ

1• τκ άyραψοc:, έπιοεκτική σαψωv ίδεωv και προαισθήσεων ώc: 
ι 

-

t προ, τά μέλλοvrα, άνευ uπολοyισ� ιωv έtαyoμέvwv έκ τοϋ πα-
1. ρόvτοc;. Τοϋτο δε πρqεpχεται έΕ Ι.δίαc: τοϋ σώ�ιστοc: οιαθέσεwc:

η καταστάσεwc:, οι' �' είτα παράγετα ι· έκέιvη ή· �ιέταGολ� �ν
, ένθοuσιασ�ιόv άποκαλοuμεν>>.

· · 

1' << Έv άλλοιc: λόγοιc; : Ή ψuχ� τοϋ άvθpώποu άv ήκει είc:
το yέvoc: των οαψόνwν, είvέ '. δ1λ. ψύσεwc: πνεuμστικηc:; KC'll;

καθο τοιαύτη, τηλεορωσα. Ή ίδιότηc: αϋτ1 τ�c: τηλεσκοπία,
διατελεί λανθάνουσα κάτά τήν έπί τηc: yηc; (wήv, έκθρ�Jσκει

.: · δε �ιόvοv έΕα ιρετικωc: κατά τάc: έκστάσειc:. Ούτε ένθοuσ.ια
�:: σηκοί άτμο ί, ούτε-,. ό θάνατο, θ'ά �δύvαντο vσ · οιεyείpwσι

�-- τήv τηλεσκοπίαv, αν άuτη δ'εν ένέκειτο r101 έν τ� ψ�σει T�C: 

i ψvχηc. :Ατ�ιοί καί θάνατο:: δεν δύνανται n ν' σπcψαΙψύνwσι 

ι τά πρ�σκόμ�ι�τα· το πpόσκο�ι�ια έγκειται ιv τ� �ιε�ά τοJ ,σώ
ι ματοc έvότητι, ήτο ι έν τ� αίσθητικ� σuv� ιδήσει. Ό άνθρw
�: �, ποc:, κ�θο μεταψvσικον όv, τυγχάνει τ1λεσκόποc: .. 'Αλλ,ά πριν
•

�

-
,
,

,
_
:
·
., 

ή άποκαλvψθ� ή ούναμ ιc: αϋτη δέον προ1γοuμέvwc : � 'yη ί .v1 

./. ι' 

σuνείδησιc: τοϋ άνθρώποu vά δ ιέλθ� τοϋ σκότοuc:>>.
4ημειwτέοv oμwc:, έv παpόδ�, καί το�το. Ό Πλούταρ

χο,, wc ό rδιοc: ό�ιολοyεϊ, ώψειλεν, Cκ. ό Ήρ:δστοc:, να τηρ� 
σ�γήv έπί τινωv (ητη�ιάτωv Συvεπ,,j, iJ σνvJ . (VJ,fι1 του 
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θεωρητέα �ιερικ1, έvέχοv::,α �ιίαv μόνην εποψιν τοΟ ί:ητήμ.cχ-,-::. 
τοc. Καθ6τι ό fδιοc Πλούταρχοc άψηyεϊται μαντικά' τινά� 
γεγονότα, έΕηyούμεvα �ιϊv έv �ιέρει δια τηc , ά .vw yvwμοδ,:>
τήσεwc, χρ�C:οvτα · o�ιwc και έτέραc έπεΕηyήσεwc πρόc: τε- 1 

λείαv κατανόησιv αύτωv. . 1 
·� 

Άvαyράψ.ομεv, λ. χ., .δύο �ιόνόν των τοιούτων γεγονότων.✓ '

'Ο Κ 1 ' ' ' ' ' ' ' ' 'Ι ') ' ,,« . · αΛΙ'(ΟVΛσc: εψονεuQε τοv στwικον ψιΛοσοψοv ou ,. .., 
Κάνοv, περί οδ οιηyοvvται και τό c[ηc.. θαι.ψάσιοv ... 'Έvy..: 
«έπί θάνατον ηyετο)) �ιετά ηθοuc: ολωc: cηαράχοu, είπε προc: 
τόν.Όuvοδεύοντα ψίλοv Ά vτίοχοv έκ Σελεvκίαc: οτι τήν · 
πρ_οσεχη νύκτα θά rι ρχετο vά τω, ό�ι.ιλ•1σ� και άvακοιvώσ'<l 
σποuδαϊά τιvα· προσέθεσε οέ. οτι κάί .ό Ρηκτοc:, lτtρoc: ψίλοc:, �

. -r
01 έψοvεύετο παρά TOJ0 Κάλιyούλ� }Ιετά τρείc: ήuέραc:. Α�τη ., 

. , ' 1 

ή διπλ� πρόρρψ:;ιc: έπραηιατ�Jθ1, φθότ! ό μεν· Γηκτcc έθα-
.:vατώθη μετά τρεϊc: ή}ι�ραc, ό δε Άvτίοχοc: διηyήθ1 στι ό 

'Ιούλ. Κάvχ ·τy, ένεψαvίσθ1, _ C:>c: τQ πpοείπεv, οτι σuνδιε
λέχθ�- μετ, αύτοσ περί τηc �θαvασία-:: τηc: ψuχηc: και περί 
τσv έΕόχωc ό:yvov ψωτ6c έvτοc το.v cπόίοu εύρέθη μετά ·τήv 
έκ τ�D-σώvατοc lEoδ6v του». 

« Ό Ρωμαϊοc Εύθύvοvc vjτo vίόc: τοJ · Τvρψιίοv. Έλv -
•σlov, ποοεΕάοχ· ovτoc: έν τω τόπω δια τiiic: άρετiiic τοD πλού-

1 ι \ ι ι Ί - Ί 
;, 

τοv, τηc: ύπολ1ψεωc: .. 'Ο vεαyίαc απέθανεv αιψvηc. ή δ' αί- '

τία τοσ θανάτου r1το }ωστήριοv. Ό ΆΕλύ:;ιοc: ύπέθεσεv οτι -
ό νίόc ;rov θά έδηλητ,ηρι.άσθη, καθb μόvοc κλ�pοvόμοc: ύπεp
μεyέθοvc: πλούτου. Μή δvvάμεvο-:: vά �ι&θ'<l τήv· αλήθειαν,

· �ιετέ61 είc: �ιέροc: εvθσ έπεκαλοJντο τάc: ψvχάc. Μετά τήv ,.,
. τέλtσιv των vεvcψισ�ιέ.;,Jν,· εκοψ1θ� καί ειοέ τbv rτάτέρα τοv :.

εί_c ον δ11y1θ1 τά τοD θανάτου τοD Εύθύνοοc: παρακαλωv vά 
�σv σvvδ?άμ1 Ίv' άvακαλύψ� τον ψοvέα. «Πρόc: τοvτο ηλθοv 
απήντησε· λά6ε παρά τούτοv ο, τι σο.ι ψέρει ·. θά ιδ�c: έvτόc: 
?ύτοD τήv έΕήyησιv τοD θλί6οντόc:; σο>. Λοιπόν έκεϊνοc ον .ι. 

- . ���έδείκvvεv ητο v:.-:ι ιί-:ι::, ί:πά�ιεvο 1

-:: ο;τισθέv -rou. ο�ιοιοc πρ�c: ' 
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r,: 

� · ϊQν uίόν κατά τε �λικίαv καί άvάστημα. Ό Έλύσιοc; ήρώ
ϊ... - ϊησε τlc; ητο. «Είμαι, τQ άπήvτησε, τό δαιμόνιον τοϋ uίοϋ

σου»· καl σuνάμα τQ τrαροuσίασεν ε v έγγραψον. Ό Έλύσιοc; 
iκτuλ(Εαc: α6τό άvέyvw τούc: ά�ολούθοuc: στίχοvc:;. 

« • Αψρwν έρώτησιc: ! Ά�ιαθείc: θνητοί, 
' Ι 

Δι' ύμαc:: μυστήριον τυγχάνει τό Είμαρ�ιέvοv. 
Άv ό Εύθύvοuc:: έζη έπί πλέον έπι τηc: yηc::, 
Θά νjτο τοϋτο δεινόν οι� τε έ.αuτόv καί τouc:: yovείc::. )> 

Κλεlοι,:εv τήv παρέvθεσιν. 
Ή κατάστασιc:: αvτη, κατC( τούc; vεwτέροvc:: πειραματι-· 

,σμούc::, παρατηρείται κατά τόv βαθύv ϋπνοv, τον παρεμψερη 
-πρόc: ,τόv ύπvwτισ1-ιόv, και κατ Ή αύτόv τόv ύπvwτισμόv. Πρέ_. 
πει λοιπόν vά ύποθέσwμεv οτι, οιά των άvαδιοο�ιέvwv άηιωv, 
.αί ίέρειαι περιήρχοvτο είc:: ύπvwτιΌμόv. Είc:: τοϋτο όuμ6άλ
λοuσιv οσα περί τηc; καταστάσεwc; τηc:: Πvθίαc:: γιvώσκο�ιεv, 
ητοι τά περί τηc; άvαισθ1σίαc:: · αύτηt. και τούc: σπασμοvc:, περί 
-ων έγέvετο · ηδη λόyοc;. 

Παρατηροϋμεv, έΕακολοvθεt λέγων ό �ε Πρέλ, .κα1 aλλα 
σημεία κοινά των Πvθιων' καί των vov· ύπνwτι(ο�ιέvων, αΊ
ροvτα πασαν ά�ιψι6ολlαν, . ο Το: ή μετα616ασιc; των όκέψεων, ή 
�ιά μέτρων χρησμ�δlα, ή όΕεια ορασιc: ('δiά �ιέσοu των ύλι-• 
κών αντικειμένων), ή τ�λεσκοπlα, έ.; τε χρονω καί διάστή
ματι, τό έπαvέρχεσθαι είc: τήv έγρήγορσιν μετ '.άμνη�ιοσ.ύ
νηc; κλπ. 

Α, , Δ ) - , , ... - , , � , ι εν ε ,cpoιc:: ιερειαι .ησαv· τρειc:: · αι μεν ovo 
γεί�, ή δε τρίτη έv οιαθεσψcτφι,. οιά τvχ?vσαv 
στασιν. 

έv έvερ
άvτικατά� 

τΗσαν κατ αρχαc: κόραι. Άλλ' άψ οτοu ό Θεσσαλόc: 
Έχεκράτηc: διέψθειρε μίαν tωv ίερειών, άvτικατεστάθησαν 

-,αvται ύπό γuvαικ ων προ6ε6ηκvίαc: ήλικίαc:, έκλεγομέvωv έπι� 
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μελwc; έκ των έν τοίι: Δε1ψοίι::: yvναικwν, �ύχί έκ των εύπάι-, ,; 
δεvτων _, άλλ '' έκ των μαλλον ά�ιάθwν. 

Άνεyνwρί(ετο λοιπόν, ώc:: καταλληλότερον ψvλον, τσ �
δια τηι::: άyαμίαι::: εί.ι::: ύστερικά κλίνον θηλv. 

Δεν έπετρέπετο ovvήθwc:: �1 θέα τηι::: ίερείαι::: είc; τοuι::: έρw
τwνταc: το Μαντείον, πρbc: άtταλλαyήν ίσwc: αύτwν έκ τοσ 
τρομ�κτικοϋ θέάματοι::: των τοιοvτων καταστάσεων. 

Ή ίέρεια, πρίν � · καθεσθ� .έπι το� τρίπο;οι:::, άνεκίνει τήv 
π'αρ' αύτQ δ�ψνην, άπέσπα ψvλλα αύτηc: καί τα έ�ιάσσα. Έ
ψερε δ' έπ' αύτηι::: δαψvίδαc:. 'Αλλά' καί ό τρίποvc: α�το, έ�α
λvπτετο διά. τοιοvτwv καί δια. δαιpνοψvλλwν .. 

'Η διά τοιοvτοvι:::" σκοποvι::: χρησιι::: τηι::: δάψvηι::: είvε και 
, νϋν y�wστή το.ίι::: vπνwτι(ομένοιc. 'Υπνw1'Ι(ομένη τιι::: τοϋ ., 
Κέρvερ Ηεyεν οτί � δάψvη αύίάvει πολv τήv �ια�νητικήν 

. δvναμιv, έσvμ6οvλεvε δε άσθεvοσσcχy 'τινά νά διατηρ� έν τ� 
κοιτwvί. τ1ι::: ψuλλq δάψνηι:::. ΉΤοιαqτα δε κρατοϋσα αvτη έλε-

. γεν, οτι �σθάνετό οτι τά δ?ψνόψvλλα χρηοψεvοvσι πολv είc 
τοvι::: έχόvτ'i:χι::: ψvσικήν τάόιν πρόι::: τ

1
άι::: μαγvητικάι::: 

1
έπ,ιστήμαι::: ,.

·καθότι αί δvvάμειc: τwν άvάπτvciσονται έτι μαλλοv . δι' αό
ιτwν. Προι::: έπίρρwσιν 'τοϋ. vπνwτι�τικο,ϋ τηι::: vπvov διώρ,ι�ε.
κεραοοδαψνόνεροv ποτόν, οπερ· έv έyρηγόρσει ήγνόει. 

Διηγείται δε ό ·Κέρνερ οτι κορη τιι::: είι:: ηv είχε διορίσει 
Ι . , 

τοιόijτον ποτόy .έν σ μικρ� δόόει-στάγδην-καί είι::: ήν έδόθη' 
το τοιοϋτοv, έΕ άγνοίαc · τη4 θεραπαιvίδοc::, είc: κοχΆιάριον 
πλη'ρεC:, περιηλθε V εί c::. �ριήμερον \JΠVWTI κόν\ vrτνον. 
. Ό δε Βάν-Χέλμwv' οτι διά τηι::: · χρήσεwι::: τοv N�pellns 
περιελθωv είι::: vπvwτισμό:V, διεσκέπτετο διά. τοϋ στομάχου. 

Ώc: · μέσ6 v έρεθιστικcν καί προΕενοvν vπνwτισμον σημει
_ο,σvται καί τά . ϋδατα δ19ψόρwν πηγων, ώι::: αί παρά τά Μαν
τεία τηι::: Περγάμου, τ�, -Δ�δώνηι:::, τηι::: 'Επιοαvροu .. Ή Πv

. θία· των Δελψων έπινεν έκ τοο vθατοι::: tηc:: Κασταλίαι:::, πρίν 
άνελθ� έπί τοv τρίποδο,. 

. 

. 
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. Erc: τό Μαντείον ,-ό Κλάριοv έχρησf-ι'�J�ει αρρηv προψ�- '
τηc:, Όστιc: προητοιμά(ετο είc: τοvτο aιά vησ,τείαc:. Πίvωv έκ 
τrjc: έκεί π�yηc; περιήpχετο 'είc: άvαισθφίαv · καί. έχρησ�ι�οει 
είc: το�c: -έρωτwvταc: · έπαvερχόμενο� εic: έαvτόv' οε V ένεθv- . 

- ,, Τ • ( 'Ι , Ρλ ) μειτο ο, τι ειχεv ει πει αf-ιο .. 
Eic: τό Κολοψώvειοv ιΜαvτείοv κατέ6αιvε v ό ίερεύc: είc: 

τό άντρον καl έπινεv έκ τόο έvθοv�ια�τικοu voα-:-oc: {Τπcί-
tus : Annales ΙΙ. S4). . 

Περί τηc: άίιοση�ιειώτοv έπενερyείαc: του vοατοc: έπι1 των 
ύπvωtι(ομένων-έκτcc: τηc: τεχvικηc:- μαyvητίσεωc: · σ�των_:._ , · 
γράψει ό ίατροσύfι6οvλοc: Σχίvτλερ : · <<Πολλοί ύπvωτι(cψεvοι 

� έψελκύονται .�πό έπιψαvειωv ύοάrωv, οπωe: τοϋτο παρετήρη-. 
\ σεv, ό Fisches _καί ό .P,tΌot. Ό Οϊ1ψελαvο διηγείται οτι' γvvή

� , •τιc:, βαδί(οvσα έrtι yεψύραc:, περιέπεσεv εic: ύπvωτισ�ιόν· έτi-
1 • ρ� δε άσθεvήc τοσ Koettgen ητιc: εΤχε προειπεϊ οι _' έαvτήv

', οτι ωψειλε vά προψvλάττηται άπό τοσ ϋοατοc: . καί παρα�ιελή.:. · 
� _ σει τήv ίδίαv τηc: νοvθεσίαv έπεσεν άvαίσθητοc: έvτόc:' τοσ. 

� vδατοc, έν Υ έπλvvε f-ιαΎοvλια. . 
. \ ' 

. Έκτόc: οτι τό �ια yvητισ�ιέvοv vοωρ γίνεται θεραπεvτικόν
είc: τούc: ύπvwτι(ο�ιέvοvc: και αύΕcivε\ τήν τηλεόκοπίαv αύτω_ν, 

·ι, 8rακρίvεται τοuτο παp' αύτωv άπ6 τό �ιή f-tαγνητισμένον v-
.,_

.,_ 

δωρ. Και ό- ΡειχεvΜχ άπέοειίε τήv ύπ.v wτιστικήv έvέρyειάv
τοu μαyνητισ}ιέvοv vδατοc: καί &τι· οί δια1σθητικ91 διαψίνοvσι 
τό vδwρ τό

. 
έκτιθέtιεvοv είc: τάc: άκτϊvαc τοσ. ήλίοv και τηc 

σελήνη,, άπό τοϋ έν τ� σκι� μέvοντσc: (Sc11indles : Das ma
gisclιe) -

Κα, ό τρόποc: οι' οϋ ή ίέρεια ώ�ιlλει ύπεvθvμi(ει ώσαύ-

fr τωc: τον ύπvwτ10�1όν' καθ' ον ή φωνή πολλάκιc: f-Ιετα6άλλε
ται. Ό Τ ερτvλλιαvόc: λέγει οτι ή iέρεια έπίστεvεν &τι σvν-:

ηρπαί,ετο ύπό Θεοϋ TIVOC: καί δια τοστ� Cψίλει άσθμαίvοvσα.' 
Άλλ' ή ιΓJvθία ώμίλει πολλάκιc: λqyovc:, o�c: ούδείc: η -

νόει κα1 ovc: γλωσσrι ι,ιιιτa
. 
ώνόμα(ον. Κατά ,riαρόμbιC'ν τρ .... 
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ποv ό 'Ι. Μπόχμc έψcuρισκε vέαc. όvο�ιασίαc. οιc:ι πράyμ,�τα , "' 
yvwστι1, οι ισχvριζόμεvοc. οτι αύταί ησαv αί ούσιώοειc: 1 όνο- � 
�ιασίαι αύτων. 'Μ μάvτιc: τοϋ Πpε6όρc. εΤχε τ�ν ίοίαν τψ: ;. 
έσωτερικrιν · y λωσσαν, ηc. · ό Κέρν�ρ άvαyράψει παραδείγ-

. 1 ματα τινα .. 
Ά ναψέρετσι έπίσηc. οτι ή Πυθία των Δελψων ώμίλε1 

y λώσσαϊ oλwc: άyvώστο�c. είc: αύτήv. Καθ' ομοιοv τρόπον 

• 

- ,

καί έκείvη ή. άyράμματοc: χwρικ� κόρη τοϋ Άί:aμ �ψίλει λα-/_\_
τινιοτί, κατά τάc. ύπvwτιστικάc: κρίσει� τηc.· τοϋτο δε έθεw- ,' 
ρεϊ�ο θαϋμα και παρ' όλίyοv ή κόρη καθηyιάί:ετο 

· Έ�ι μαλλοv έκπληκτικό� είvε τό ψαιν όμεvοv τοϋ νεwτέ-
ροv πvεv�ιατισ�ιοϋ.ι κqθ' ο πολλοl �ιεσάί:οvτεc. ό

_μιλοvσιν είι;:, 't 

πολλάc. διαψόροvc: yλώσσαc. yvwστάc. τε. κqί άyνώστοvc: τοίc: :.-,
τε �ιεσάί:οvσι και τοϊc. παρ,ι'�τα�ιέvοιc.� · · 

• 

Ό Άρχιε?εvc: τοb _ "A�ιμwvoc. ώ�ίίλησε · προc. τον Μ. Ά
λέΕαvδροv έλλ ηvιστl καθ'· ον cμwc. ·τρόπον. όμιλεϊ τιc: δέvην 

· y�ωσσαν (Πλούτ. 'Άλε.Ε. 27).,
'Α 1 

. ι -
ι θ ' " ' π I θ , ' , "' · νcΎραψονταί περιστασ.ειc, κα · αc._ η v ια ·εχρησμ[:)οει 

. είc: τovc. βαρ6άρ�υc. είc. τήv yλωσσαv αύτων, �κ π.χ. είc: τον
. αyyελοv του Μαρδοvίου, «Κσρί� μιv γ λώσσ� . χραv>> ( Ήρ. , 
VIII. 135) . .

'Εκ τούτου είκαστέοv ΟΗ προc. 'έΕ�yησιv δεν. άρκεϊ ή
- προσκαίρwc έπι-αθεΤσα �ινη�ιοσJvη, άλλ' ύποθετέοv οτι αί

. ίέρειαι. του πάλαι διέκειντο έv :ό�ιοίσ καταστάσει πρQc. τovc::
νυν με�α(οvταc.. .

Ώc:: παρά τοϊc ήμετέροιc: ύπvώτι(ομέvοιc:, συvέ6αινε και 
παρά ταϊc: πάλαι ίε?είαιc: ή �ιετα6ί6ασιc. τηc:: σκέψεwc: Πολλά
κιc: δ' έδίδετο ή άπάvτη?ιc: πρίv η γίv� έρι:ηησιϊ ''Οθεv έλέ
χθη οτι ό. 'Λπόλλwv έvvοεϊ τόv αλαλον και διορ� είc: τ�v ψv-
χ�v -οϋ σιwπC';vτοc:: (C,'oetle). 

. 
ι-. 

Ό Πλοϋταpχο::: λέγει, οτι ή Πvθία έχρησ�ι�οησε πολλά-
κιc: πριν ή έpω-τnθ�, ύπηpετοuσα θ-εQ τιvι, κατά το λεyόμε- r 
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vov : «έ.vvοω τόv έ.vεόv, άκούw τόv αλαλοv όμιλοvvτα». Με 
αvτη ν' την ψράσιv έ.οέχθη ή Πυθία τovc: άyyέλouc: τοv Κροί
σου, πρίv � άναψέρwσι τά ύπ' αύτοv προστεταyμέvα. ν Α.λλαι 
τινεc: ίέρειαι Yjpκovvτo �ιόvοv είc.. τό όνομα τοv προσερχeιμέ.:_ 

,, ι , "' ι vou, ιvα μαvτεvσwσι τrιv αιτησιv τοu. 
Ή ίέρεια τό πάλαι έθεwρεϊτο ενθεοc:, oπwc οί ήμέτεροι 

vπvwτι(όμεvοι, οΥτιvεc πολλάκιc ό�ιιλοvσι περί των άyαθοοαι
�ιόνώv και όδηyωv τwv, ύψ' ων, ώc vομί(οuσιv, έπιπvέοvται. 

Καί αί περιστεραι ετι, αc, ύπvwτιζό.�ιεvαι, άvαψέροu-. 
σιv ώc σu�ι6ολικοvc ύποδολεϊc των, εvρηνται παρά τοϊc άρ
χαίοιc Αί ίέρεισι τηc: Δwδώvηc άπεκαλοvντο π:λειάοεc;.. 

Ώc παρά roϊc vvv ύπvwτι(ο�ιέvοιι:: ovτw και παρά ηχϊc 
ίερείαιc, ύπrιρχοv δύο ε'ίοη τηλεσκοπίαc: 1 

ητοι τό όρav αvεu 
, των όφθαλρ·�ν τά άντικείμtvα καί τό τηλεσκοπεϊν αυτά �ια
κρόθεv κι:ηά τε χρόνον και άπόστασιv. Και ·οί άρχαϊοι �ιέ�ά
ί,οvτεc άvεyίνwσκον, π .. Χ·, τό περιεχόμενον έvc4>pαyίστwν 
έ.πιστολωv Ό Τ ραιαvόc, λ. Χ·, έρwτ�όαc τό Μαντείον :τηc 
Ήλιοuπολεwc, tί ητο yεyρα�ψέvοv έv τ7ι έ.πιστολ� rιν έσψρα
γισμέvψ πp�ι: αύτό εστελλεv, ελαδε τ�v άπάvτ φιv «οτι 
εΤχς. πέ�ιψει χάρτην άyραψον ώι:: έσψρ?yισ�ιέvην έπιστολ�ν)).
Το::iτο πράηιατι εΤχε πράΕει. 

Τ ov τψ,εσκοπεϊν γίνεται τοσάκιc: �ινεία παρά τοϊc: άρ
χαιοιc:, ωστε ό Γκαϊττε, ό vo�ίί(wv. τόv χρcvov �ιέτροv των 
χρη�ιάτw ν1, λέγει · « Άπίστεuτοc εΤvε ·� ταχύτηι:: μεθ' ηc τό: 
Μαντεία είοοποιοvvτο περί oλwv των σπουδαίων σuμδά.ντwv. 
'Εάν οεν θέλο�ιεν V, ά�ψδάλλwμεν περί τ7ιc: άληθείαc των 
πολυαρίθμων τοιούτων εί��σεwv, δέον νά έΕ.ηyήσwμεv τό 
Θαvμα ο,ό:· παρασκεuηc τιvοc: τηλεyραψοειοοwο. 

Τ ό �ιαλλον αΕιομνη�ι:)νεuτον δείγμα τηλεσκοπίαc: Ηαδεv ό 
Κροϊσοc, οοκιμάσαc σuyχpόvwc. τά Μαντεϊα των ΆΑδωv, των 
Φωκέων, των Βραyχιο 1�ν, τηc Μιλησίηc, τηc Δwοώvψ:, το,J 

- Ά�ιψιαράc•J, το-:ί ΤροψΛ'Ιl'?'J, τ:;J Ό-\�ψΛ'ΙΟC και των Δελψωv,
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έΕ �)V άψεvθέστερ,ον εvρε το των Δελψων κσ.ί τό τoij Άμ:_ . \ 
ψιαράοv. Οί είc; τό ΜαντεΤον των Δελψων άπdσταλέντεc; άγ
γελοι :roO Κροlσοv, πριν ή θηλί)σωσι τήv έvτολήv του Κν
ρίοv των, έλα6οv i:JΠO tηc: Πvθίαc:, έv έΕαμέτρ� τον�, tov 
έEijc: χρησμοv : 

' 
1 

Οίθα θ Ή ,έyω ψάμμοv τ, άριθμοv, και ι--ιέτρα θαλάσσηc:, 
Και κωψοσ σuvίημι, και ού ψωvεvvτοc: άκούω· 
όθμη μ' έc: ψρέναc: ηλθε κραταψlvιο χελώvηd 
έψcψέ_vηc; έv 'ΧαλκQ α�ι' άρvείοισι κρέε�σιν,. 
ΤΗν χαλκόc: ι--ιε V ύπέστρωται' χαλκοv θ' έπίεσ.tαv.

Σ�χνοτέρα χρησιc:-τηc: · -iηλεσκοπίαc: έγlνετο ώc προc: το 
�ιέλλοv- χρησι--ιοί θε tοιούτοv ε1θοvc: · άvαψ{ρο�ται καί vπο 
των τραγ�δων;' Τ όν Λάιον νvμψεvθέvτα τήν Τοκάστην, έ.:.. 
νοvΘέτησε_ το Μσ.νtεΤον vά ·ι--111 τεκyοπ'οlήσ�, καθ?τι οί-vίοί 
τ�v ήθελον_' θανατώσει αυτόν' και κ�τdvτήσει τόv οίκον TOV 

/ vά βαlν� άπό α'Ιματοc είc: αίμα (Εύ?ΙΠ ). . ' 

,· · .'Ο Τίμαρχοc: έρωτή�αc: τq Τ ρcq,w_vιov_ περί τοv μέλλον
.τοc: α�τΘv έλα6ε τον χρησ�ι�ν tτι, είc: Άθήναc: έπανέλθώv, 

' ' . 1 

'θά έμάvθ�νε τά περί,· έαvτοv, έvτbc τpιων }Ι�νr:ιγ άκρι6ώc:. 
Μετά τρεΤc:1 μηναc dπε6ίωσεν. . 

:ο ΚροΤ�οc: σuμ6ο�λεvθείc τήν Πvθlσν περί τijc: σψωνlαc: 
του vίov τοv,. έλα6ε τή� άπάντησιv . ' 

' ' ' ' ' ' 

Λvθε yέvoc:, · πολλωv βασιλεv, ι--ιέyα vήπιε Κpοϊσε, 
-- Μή' βοJλεv πολ�εvκτοv -ί'ήv άvά δώμαr' σκούειv 

Πα.ιΜc: ψθεγγο�ιέvου· τcδε· σοι πολv λώιοv άμψίc: 
Έ�ψεναι: αύδήσει yάρ έv η�ιατι πρωτοv άvcλδ,-:,>. 

J 
' • 

Γνωστόν δ '. οτι ό χρησμbc: ouτoc: έΕέπληρώθ� κατά yρά�ψα. 
Πολλάκιc: πpόελέyοvτο ύπο τ-ωv Μαντείων οποvθαϊα σvμ-

6άvτα. Ή. ίέρεια Φαινίc:, θvyάτηp του βασιλέωc Χάωνοc; 
nροε!f>ήτευσϊv, έv τοϊc: άποψθέyμαοιν αύτηc:, προ ι,.ιιαc: οληc: -

J 
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,,- γεvεαc. τvιv �ιέλλοuσαν είσ6ολήv των Γ αλατCν (Παuσ. Φwv. 
' 1 2, 5). 

1 

Ό Πί.ούταρχοc. ύπαιvίττεται τr1v εκρηΕιv τοϋ ΒεΖ:οuδίcu 

.·: (79 π. Χ ), είπωv οτι 'Τά σu�ι6άvτα τηc. Ι<ύ�ιηc. προεψητε.ύ-

rt θησαv ,μη έv τοϊc. Σι6uλλείοιc. καί οτι θεwρητέα α:.ιτσ xpέoc. 

ι άποτ'ιv:ιμεv ον ηδη ύπό τοϋ χρόνου. 

t'. 
Ό Κικέρων είπεv οτι οί χρησμοί έδlδοvτο άσαψ.:ΌJc:, avεu 

,δηλ•βσεw::; τόπο•J κ�ί Χ? 6vou Τοϋτο συνάδει πpόc. τ �ν τ ηλε
σκοπίαν τ•.:ΌJv ύπvwτιί,ο�ιεν W\/ μαc:, τ�ν ένεχοuσαν yvωσίv τιvα 

� 
,άψ'�οη�ιέvη� καί ��

_α
,,γεϊc. είκόναc:, άλλ' ανεu τοπικ1.:ΌJν ή ;:ρο-

r-- νικων προσοιο ρισμωv. . .
;,J Άπαντ(:ψεv έν τ� Έ.λλ. Μυθολοyί':( τό αΕιοση�ιείwτοv 
1 ' 

περιστατικ6ν, οτι αί Π,?CJC: �ιαταίw:;ιv των ύπο των Μαντείων 
��, • πpqψητευθέvτ�v rtpόσπάθει,qι, προκαλοϋσι πολλάκιc: τr1v πpαγ

/ μ�τοποίησιν αύτrJν •' Παρά των άρχαlων έΕ�γεΊται το OU\/0: '

...... ϊον τηc προψητείαc. έκ τηc ίδέαc. τοj πεπρω�ιένοu κσί τ�c: 
(. άvάyκν�c., τ�c. έκπληρώ?εωc: αύτοϋ (Διοy. - Λαεpτ. \;ΙΙ. ι 4'9)·
, Τούτου εvεκά έοωτα ό Κικέοωv . Είc: τί )οιπcν- χοnσιιιεύοu'--
� \ ι Ι . - Ι ·ι Γ . 

'f 

"!,> 

J 

σιv αί πpοψητεϊαι, άψοϋ τά πp:;φφεucμεvα, σu�ιδάvτα. οέv 
άπcιφεύyοv.ται; · Κατά τόv ύπvwτισ�ι?v τ�c: έποχ�c. �ιο:c. ή σ.�ια
πόψεuκτο'c. αϋτη έκπλ�·pwσιc. των rψοψnτειων ϊiv,εται λίαν 
ψανεpά κατά τήν οι.πλην δμασι,(ι) (τ�v έvoov ιloιιble νυe), 
�,ότι, κατ' αύτήv, παpόuσιαί,οvται πpό των πνευματικών 
οwθαλμωv τοϋ έv έκστάσει διατελο)vτ9c: απαvτα τά περιστα-

, 

τικά, aτιvα άκολούθωc: πραyματατοποιοGvται. ( 2) 

( 1) X?YJGtν π,ι,ψεljα �η� 'λ�ξεω: ,J..ϊ.1-:-η� 11-iχρις · O'J έξι:vρ:θη
• Ι .... ) ) , ετερ:χ χ.ατοιΛ ,η ,,τερ:χ. 

(2) Π:χ.ρ7.πέ�,ι.πψεν τό-, χνχγ-,�ι;-:-·rιν εί; 1ά φu'λλχ. τ,;:ι « �Α-
Ρ · ιι ,,, Ι στεω;1> των 5 ι<.:χ.ί 7 τ,;,v πρ::;πχρaλf-Jό,,τ,: Ν::;ψορί::.u, ινχ ιr,11 G'/}·· 

τικ.ον τι σuγzρ,;,ψ:,ν π:r.ρχε. ιγ11.:ι... 'Η ,εη,ι ::;ι;ι :γρχ9ος . ;η "λ. Λ,;,u;, .. 
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Ό Σκοπεvχάοuερ λέγει, 8τι ή πρόc: τοvτο θεωρία τοu • 
σv�ιψωvεί έντελωc: με τά άvαψερόμεvα έ.ν ταίc: τραyyδίαιc: καl · •• 
τ� ίστορίςχ . των άρχαίωv, ήτοι 8τι τά ύπό των Μαντείων 
καί των έ.vuπνίωv προλεγόμενα οuστuχή�ιατα, ισα ίσα έ.Εετε..
λοvvτο, έ.Ε αίτίαc: των προσπαθειών των κατα6αλλομένωv 
πρ6c: πρόληψιν αύ·των· άναψέρει δ Ή έ.κ των πολλών παραδειy
�ιάτων τά τοv Οίδίποδοc:, -rοϋ Κροίσου, τοϋ Ί\.δράστοu. 
"Ομοιον παράδειη,ια χορηγεί ό Άρκεσίλαοc: · οστιc: διά των 
προσπαθειών τοu οπωc: άποψvy'(] τον προψητεvθέvτα αύτQ 

• θάvα'τον, έΕεπλ�ρωσε τον χρησμόν.
Και ή ίστορία τοϋ τρίτου {μερολοyίο/ κατά τ,ήν ι οο ι

νv.κτα άvάyεται είc: τ �ν περίστασι V ταvτψ.· 
Έκτόc: τηc: διπλrις ό ρ σεωι των μεσαC:όντων σuμ6αίvει Ι" ,

. ' 

κcil διπλη. άι<οn ( εκψρασιc: βε6αίωc: άκατάλληλ9c:). Έv τοϊc:
χωρίοιc: τηc: Βεστραλίαc:' υπάρχει σuν �θεία vά κατασκεuάC:ηται
ή νεκροθλκη τοϋ τεθνεωτοc: �πο τοϋ ίuλοuρyοϋ, έ.ν τ� οίκ{ςχ 

τοϋ νεκροϋ και έκ σανίδων χορηyοvμέvων vπ6 τοϋ οiκοδεσπό- - •
τΌu. Χωρικόc: τιc: λοιπόν, κατ ά τον Δρα Κώχλεμπεκ, η�οuεν
έν τ� Εuλοθήκ� tou Θόρv6ον, ωσεί έ.κ σανίδων διαπριωμένων,
Όπερ κατά τήν πεποίθησιν. των ·χωρικωy ητο · οίωνόc: Θσνατοu
τινόc:: Μετ' ολίyαc: �μέρ_αc: εύρέθη ό μέχρι τότε εvρώστοc: πα-
τήρ τοϋ χωρικοϋ νεκροc: έν τQ δάσει. "Ι να τήν πρόρρησιν έν-
τελωc: μαται.ώσ� ό χωρικοc: εϊχε διατάΕει τον Evλovρyov να �
έκλέΕ� μεν ταc: κάταλλ'ήλοuc: σανίδαc: τ�c: Εvλαποθήκηc: τηc: -�
οίκί�c:, άλλά να τάc: .κόψ'(] είc: ΤΟ Evλovρytϊόv του. Έλλιποv-
σηc: ομωc:, διά τ�ν κατασκεvΛv τ�c: νεκροθήκηc: ταιvίαc: τινοc:
fπεμψεν ό Evλovρyoc: τον μαθητεv�μεvόv τοv vά κόψ� τοι- _

.. 

'Γκράν< προειοε οιά τη; πνευ_v.α.τικ.Ύiς τηλεσκοπίας χ.αί άνεχ.οίνωσεv 
εi.ς. πολλοuς τά της μελλο•;σης δολοr.ρονία.ς τοϋ Καρνώ, ητις κχ! 
�πρα. γv,α. τοποιή�·η. 
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ι · . αύτψ έ.κ τ�c; Εuλαποθήκηc: τοϋ χωρικοϋ. Ό έκ οεuτέροu tότε 
,,,. - άκοuσθεlc; κρότος πρίονοc: κατέοειΕεν είc; τ6-ι χωρικόν. οτι αί 

ι, 
.. .

;ι 
l '

Ι' 

1 

< 

πpοψητείαι έκrτληροϋνται άναποψεύκτωc;. 
Ή aί (UΠτιακ� ομωc; έσωη.ρική ψιλοσοψία έοίοασκεν οτι ?

άνθρωπος διά τηc: έλλογου καί προηγμtνηc: έν r1θικ� βόvλή.-
σεώ<; του, δύναται vά έκ6ιάσ� τίrν δpασιν τοϋ εic: αυτόν ά
ψορωvτοc;1 οuστuχηματοc: νά παρεκκλίν� το 1J πcπρω�ιένου. Περί 
τούτου τοϋ ΠfJο6λήματ'οc; ,έγράψαμεν ίκανά έν τQ πονήματί 
�ιαι: « Γά Ιlνευ�ιατιστικά και Μαγνητιστικά ψαιν��ιενα)>� ώc; 

... _ καί έv τQ περιοοικQ ό «Νέοc: Πuθαγόραc:)). 

., 

t 
J 

Ή Φοψοvόη; ή πρώτη ίέρεια των Δελψ·�v, �ιvημοvεύε
ται ώc: ή έ.Εεuροϋσα τον έΕάμετρον. 

Ό Διόδωpοc: άναψέρει οτι; έ.κπολιοpκηθείσ�c: τ�c; Βοιωτι
κηc: πόλεωc; Τιψοσσαίοu vπ? των έπιyόνων άψιερr.Jθ� -τr.) ΘεQ 
των Δελψων ή αίχμαλωτισθεϊσα θυγάτηρ . τοϋ μάντεωc; Τ ει
ρεσίοu Δάψνη, �τιc: έ.πίσηc: -εμπειροc:, ωc:. ό πατ�p �ηc:, περί 
τήν μαντικήν, έ.γέvετο διά τηc: έv Δελψοϊc: οιαμονηc: _ τ�c: 
πολλQ έτι οεινοτέρα έ.ν τ� μαντικ�. Έγραψε πΌλλουc: χpη
σμουc; λίαν τεχvιέvτωc:, ωστε και α:ιτόc: ό_ "Ο�ιηροc:, ώc: λέ
γεται, πολλά έκ των ποιημάτων αυτ�c: ίοιοποιόJμεvοc:, έ.στό
λι(ε οι' αυτών τά ποιήματά του.- Θεωpουμέv� ο' ώc: �ιάv
τιc: εv�εοc:, άπεκαλεϊτο Σί6υλλά. - Τούτου ένεκα ό Πλίνιοc: 
λέγει οτι ό έΕάμετροc; εχει τ�v άρχήv το,υ έκ των Δελψωv .. ' 

Τοϋτο άποδεικvύει οτι ή _ίέρεια πε·ριήρχετο είc: ύπνωτι
σ�ιόv, καθότι και παρά, τοϊc;. σημερινοϊC: ύπvωτι(ο�ιέvοιc:, πα-. 
ρατηρεϊται οτι πολλοί έΕ αυτών, ολωc: άνίκαvοι νά στιχουρ- · 
yωσιv έγρηγορότεc:, στιχομvθοϋσιv vπνωτι(ό�ιεvοι. 

Ό ίατροσ�μ6οuλοc; Σχίvτλεp έθεράπευσε νεάνισα, πολλά- . 
κιc: στιχολογοϋσαv καl .ύποyορεύσασάν πο�ε έκτεν� �δ�ν δια 
τόv Φριδερϊκοv Γοuλιέλμοv 1 Γ'. ,νΑλλοc: άσθεν�c: _αυτοϋ πυ-

, ) / ' ' ρεσσωv εστιχοuργει περι παντειωv
έyρηyόρσει ήyνόει ολωc: το τοιοϋτον. 

άvτικειυέvwν, ένω έv 
1 • 

Ή άy. Ίλδεγάρδη ε-
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ψαλλε πρcc: ο6Εαv τοσ Θεοσ vμvouc:, ,ovc: ούοέποτε-εΙχε μάθει ... -=--,� 
Παρά των άρχαίwv άvαψέρεται ό δια μέτρων λόγοc: τ'ι:ίv λ 

ύπvwτι(ομέvwv καί έκτcc: των Μαντείων. Κατά την εν τοr,·_: 
vαόϊc: κατάκλησιv έπαροuσιάζοvτο ενώπιον των qσθενων τα,: 
φάρ�ιακα κατα τό ψl..(σι κ-όv αυτων σχημα ή σuμ6όλικωc:, οί δε: J

.λ ' ' λ ' , � 1 

κατακ ινομεvοι εστιχο. oyouv. , . , ., 
Ό δε Έπιμεvίο�c: ον οί Κρητεc:, κάθο �ίερέα τοσ 4ιόc', 

άπεκάλοuv Κcuρ�τα, είc: θείαv εκστασιv περ�ερχόμεvοc:, οχι ,, 
μόνον εχρησ�ιώδει, άλλα καί ,εν επεσιv εποίει το τοιοvτο· �ιέ
τρι6ε οε περί ρι(οτομίαv (οιώρι(ε τήv κατασκευήν ψαρμάκwv -Α{ 

έκ τοσ yίvouc: τr::}v ψuτC;v), κλπ. . . ...
. Κqτά τον Βάρρwvα καί τον Άποuλαϊοv οί κάτοικοι των' 

Τ ράλλεwv ε�ιαθοv άπο παϊ�ά ηνα όρι;>vτα έvτοc: άyγείQu εΕ :
vοατοc:, τήv μέλλοuσαv έ�6ασ.ιv τοσ Μιθριοατικοσ πολ1έμοu. ,, 
Ό οε παϊc: OUTO(; πpο::ψήτεuσε το μέλλον εν 160 στίχοιc:. 

Ovτw ΠWC: καί κάτα T�V ηο� , έποχήv μαc: Υ] μεσάζοyσα .: 

σuγγραψεuc: κ .. Άvτώαvέττα Bourdin βλέπει το μέλλοv'έvτοc: : 
ποτηρίοu./ή λεκάv1c: πλήρο\JC: ϋοατdc:., 

''Αν καί μετέπειτα .οί χρη;μοί ·έοίδοντο εν πεζy λόγy ή . , 
.Πυθία έΕ,ηκολούθει χρησμyοοcσα εν �έτρy. 

Ό Πλούταρχοc: πραγματεύεται εκτεvωc: τήν αiτίαv �ι

τόv λόγον οι ! , όv ή· Πυθία οεv -έθέσπι(ε πλέον εν μέτρy."Οσοι
1 

λέγει, έθεώpόuv τovc: χρήσμοuc: ώc: dτtο�θέγματα το-d Θεού 
επρεπε, ψuσικy �Q λόyt:J, ν' άποροσv διατί οί στίχοι-οπwc 
καί είe; τόuc: vπvwτι(ομέvοu, τηc: έποχηc:μαc:-ησαν 1'fολλά.-' 
κιc: έλεει vοί καί σ.vάΕιοι μάλιστα τοσ Θεόσ των άοιοων. Τ ό 

, \;, ζήτημα τοσ Πλοuτάρχοu, τό κατασταv τόσy πολu ένδιαψέρον 
σχετίζεται πρόc: τό cτεροv : έκ ποίαc: πηyηc:. άπορρέοuΌιv οί 
χρησμοί. Άvα-ι(vωρίζwv ό Πλούταρχο,, εvτ� προψητεί�, με
ταψuσ;κήv τινα ίοιότητα τηc: αvθρwπίvηc: ψuχηc:, δεν ήούvατο 
σuvεπωϊνα τιμ� ηκιστα τα Μαvτεϊα, εvεκα τηc μικρας άξίαc � 
των στίχων. Άναψέρει δ' οτι ό Διογένη,' έμέμψετο τovc 
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\..,_; ότίχοuc: των' χρησμων, οϊτινεc:, καθό ποιήματα τοϋ Άπόλλw
.. νοc., τοu ήyέτοu των Μουσών, ένQ ,.:'.Jψειλον να ύπερέχwσι 

ϊouc: τοϋ Ήσιόθοu καί τοϋ 'Ομήρου, άπεναντίαc: ησαν εύτε-
' .λεϊc:. '\)θεν πολλοί έγνwμάτεuσαν οτι ό 'Απόλλων δίθει τήν ' 

:πρώτην μ6νον ώθ�σιν, τ�ν άνταποκpινομένηv είc: τήν ψύσιν 

; έκάστηc: μάντεwc:, καl οτι άν οί χρησ�ιοl έοίδοντο έγγράψwc: 
.καί ούχί προψορικωc:, θά έπετuγχάvετο άλλοϊον (βέλτιοv) ά- · 
.ποτέ.λεσ�ια. ",Η τε ψwνή καί ή εκψρασιc:, καl τό μέτρον άvή-

, �οuόι βε6αίwc; είc; τήv Πuθίαν, ,είc: ηv ό Θεόc:, μόνον ταc: εί·-
, ;κοvαc: καί τάc: ίδέα, ύπο6αλώv; ανάπτει τό ψωc:, 'ίvα τό μέλ-

λον διίδ�. . 
,, Ό Πλούταρχο, λέγει οτι ή ίέρεια των Δελψωv ωψειλεν' 

1 
.-άψ' ενόc; vά � παρθένο, άσπιλο,, καληc: καί · τψίαc; γεvεαc:; 

.. 11ψ' ετέρου θε άνατεθραμμένη έν οικy πτwχων άνθρώπwv. 
ί, 

1 1 Είσερχομένη λοιπόν αvτη .τοιαύτη είc: τό Μαντείον, απειροc: 
f Ωλwc: -πάς,ηc; τέχνη,, πω, ητο θuνατοv να προψέρ� ωc; . άπό 
f- σκηνηc: τοv θεάτρου, άντl λόγου άπλοϋ καl άτεχνου, λόγον

vψηλόv καl έbτολισμενον δια μέτρου των σuλλαGωv, μεταψο
pων καί σοψιόμάτwν ;

"Οτε σuνέ6αινεν, έΕακολοuθιϊ ό Π_
λ
ούταρχοc:, να πα_ύ'<] ή

Πυθία θεσπίζοuσα έν μέτρy, τό τοιοv·τ�ν εGλαπτε πολύ τήν
άΕιοπιστίαν των χρησμών, καθότι ύπετί�ετο οτι ή Πυθία δέν
.:έπρdσπέλαζε πλέον πρόc; τήν θεότητα ή οτι εΤχεv έλαττwθη
,ή δύvαμιc: τοϋ έκ τηc; ψάραyyοc; άνερχΌμένοv άηιοϋ. Καίτοι
i' ό Πλούταρχο, άvαyνwρί(ει οτι έκ τοϋ έμμέτρ;u λόγου
lΕήρτητο ό βαθμόc; τηc: kκστάσεwc:, ούχ ηττον άποψαίvεται
-άψ' ετέρου οτι καi ό πεζό, χρησμοc: δύναται νά έvέχ'<� τήv
άλήθειαv' ΟΠWζ δεν δικαιούμεθα να διισχuρι(ώμεθα οτι ή Σα-

,\>, πψώ μόνον ητο έρωσςχ· έyκ.ωμίαζε μάλιστα ετι �ιαλλον τον πε- .

. , 

l.όν λόγον των χρησμών, καθότι, ώc: καl άλλοι πολλοi yνw- .
ιιατεύοuσιν, αί .μεταψοραί, τά α1vίγματα,τό διψορούμενον πα

S 

, . Ι 
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pέχοuσιv ύπεκψuγάc:, όσάκιc: προψητεία τιc: θεv ήθελεv έtr�'
ληθεύσει. .; 

; 

Άλλ' έπειθή, . κατά τον νεώτερον vπvwτισμόv, μόν, ' 
κ'ατά τάc: έκστάσειc: του ύψηλοu βαθμοΟ λαμ6άvει χώρ·ctν , 
εμμετροc: λόyοc:, νομί(ομεv οτι το άσημον' των πάλιχ, χρή{

ξ'

σμωv ητο ή αίτία τηc: πε(ότητοc: αύτωv. Φαίvεται θ' ό ΠλbV--""._
τ�ρχοc: μή εύκριvωc: μηοε σαιρωc: καθορί(wv τήv yvώμην τοι,,. 
κα1 λίαν έπιιρuλακτικοc: ωc: πρφc: τάc: διαιρόροuc έπόψειc. τ�,/ 

. τοιαύτηc: ή τοιαύτηc: χρησμοοοτήσεwc:, άψοο ό ιδiοc: άvομολο- ), 
γεΤ παρακατιώv, οτι οεν έσuμ6οuλεύοντο πλέον. τά Μαντεϊά: 
δια πολύπλόκοuc:, -}Νστηριώδειc:, σποuοαίαc: κα1 έπικινδύνοu� 
ύποθέσειc:, . άλλά οιά πpάy�ατα άσήμαvτα, ήτοι. κληρονομίαc:, ., 
γάμοuc;, χpη�ιατίστικά, ταΕείδια, vyείαv, αuξησιν κτηνωv ή· 
δημητριακών καpπωv, έv έvί λόy� δι' ύποθέσειc: δι' αc: ό εμ
μϊτροc: λόyοC: η.θελε ψαv.η σοψιστικόc: κ6σμοc:, 

wΑλλην όμ6ιότητα μεταΕv των Μάντείwν καl τοϋ ύπνw- . 
τισμοv άπαvτω�ιεv τό διψορο,ύμεvον, τό ά�ιιρί6ολοy τών λε-
γομένων. , 

Ή γλώσσα των χρηΌμών ητο τiολλάκιc: σκοτεινή τιc: είκό
7 

νολογία, ητιc: �ιέχρι τηc: έκ6άσεwc: του πράγματοc: εμεvεv ά
σάψήc:. Τό συμ6ολικόν, το άλληyορι�όν, το προ6ληματικόν

,. 
� 

τό aμψί6όλοv ίσχύει ήδη είc: τά συνήθη όνειρά �ιαc:· ό δε ίJ_,. 
πvwτισμόc: δεν διαψέρει του σύvήθοuc: vπνοu ή μόνον κατcι
βαθμόv. Τήv αύτήν σκοτειvήv yλωσσαvάπαντώμεν παρά τοϊc. .:. 

. προψήtαιc: τηc: Π. Διαθήκηc: καl τοϊc: Luatrais του Νοστρα- .: 
οάμοuc:. Περί των γοήτwv Ριχαμάvεv βε�αιοϋται ό,ι ή γλωσ- � 
σά των ητο πολλάκιc: τόσ½-1 σκοτεινή και ποιητική, ωστε ό με
ταyλωττιστηc: δεν ήδύvατο. οuτε vά τήv ,μεταψράσ13. Περ�, 
τηc Λενορμάν, ηv ό Ν�πολέwv σuvε6οuλεvετο, Jvαγράψοuσιν- -" 
οτι αί προpρήσειc: τηι:: έν_ίοτε ησαν τόσ½-1 αίvιyματώδειc:, δσ�- . 
και όί χρησμοί τώv Πuθιωv και των Σι6uλλωv. _; 

Και είc: τήv οιπλη.ν δρα.σιv αί όπτασίαι δεν άνταποκρί..:': 
·,, 
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νονται πολλάκιc:: προς τήν μετέπειτα πραyματικ6τητα. Ό 
Σέε'ΡΙV)ρ άναψέρει ότι μαθων ό Κaρθινάλιο, Μπwψόp τόν θά� 
νατον τοu Γλι::ιστερ, άνεψώνησεν : Άπόρρφοc: κρίσιc: τοv 
Θεοu ! ΕΤ�σν κατ' οναρ τόν θοuκα άψwνον καταστάvτα ! » 
Καl ό Γκαϊττε μνημονεvει σuμ�ολικwν τιvwν όvείρwν τοv 
πάππου του. 

Σv�ψwνα τούτοιc: λέγει ό Πλοvταρχο, στι ό 'Απόλλων 
έν τοϊc; Μαντείοιc; οvτε όμιλεϊ, οvτε σιwπ�, άλλά μαντεύε
ται. Καί ό Κικέ?wv, οτι οί χρησμοl πολλάκιc: τ6σy περιπε-'

πλεyμένοι καί σκοτεινοί τuγχάνοuσιν, ι�στε · � έUιyησιc: aύ
των χρ4(ει έτέραc: έiτεΕηy�σεwc:. 

Οί Λακεδαιμόνιοι έρwτήσαvτεϊ δια tόv ι-ιετά των 'Αθη
ναίων πόλεμον, έλα6ον τόν ΧΡ�σμόv · « Ά v �ε v ήθελον ά
νακαλέσ� τovc: άποyόνοuc: τοϋ Παvσαvίοu,. θ_ά έyει:ψywν ι-ιε 
αροτρα άρyvρα)). Τ οϋτο έσήι-ιαιvε κατ' αύτούc:, οτι θά σvνέ-
6αινε λιμόc: καί σuvεπωc: · θά έπορίζοvτο τά τρόψιμα οιά τοϋ 
άρ:γuρίοu. 

Σuι-ι15ολικόv χρησι-ιόv Έ.λα15οv οί Χαλκιδεϊc:. ωe; πρόc: τ�ν 
αποίκησίν των : « Έκεϊ οποu ό ίερόc: ποται-ιόc: · τοϋ Άψίοu, 
κλπ.r 

Οί Λακεδαιμόνιοι ζφοϋvτεc: τά λείψανα τοϋ Όρέστοv έ
λαδοv σvι-ιδολικόv χρησμόν ον έvvοήσαc: ό Λ ίχαc: άvεϋpεΎ έv 
Τ εyέ<;( παρά τιvι σιδηροuρyείt:J τόν σαρκο�ά (�V, _τόv περι-
κλείοvτα τά λείψανα τοϋ Όρέστοu. _ . 

· 

· Τοϋ αύτοϋ Μα_vτείοu των Δελψωv σuι-ιδοuλεύσαvτοc: τοϊc: 
Άθηvαίοιc: vά έyκαταλείψwσι πρό τηc: άψίΕεwc: τοϋ ΞέρΕοv 

τήv πόλιν καί τήv χώραν των, καί οτι μόνον τό Εύλιvοv τεϊ
χοc: ήθελε ι-ιείvει απόρθφοv,_ έπρότειvεv ο Θει-ιιότό.κληc: τήν 
ναvμαχίαv, κάι δι' αύτηc: έσωσε τάc: τε Άθήvάc: καί τήν 
'Ελλάδα. 

υΕνεκα τοϋ σκοτειvοϋ κα) τοϋ λο[οϋ των χρησμών ό Ά
π6λλwν έπwνομάζετο καί Δ οΕίαc:. Πολλάκιc: οε τό άποτέλε..:. 

•
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σμα τοv διψοροuμένοu καί άμψι6όλοu των χρησμών κατέοt 
bλέθριον είc; τόν έμπιστεuόμενον είc; άύτοuc; καl άκολοvθοΟντ'ά, 
κατά γράμμα τήν σuμ6οuλήν. 

Είc; jόν Κροϊσον έρwτήσαντα «εί πολυχρόνιοι:: έσrqr ή_;ς 
μοuναρχία)) «ή Πuθί� οί χρ� τάοε·» 

« Άλλ' οταν ήμίονοc_βασιλεvc;· �ήοοισι yενηται. 
Καί τοτε Λuδε ποοαδρέ, πολuψηψϊδα παρ' έρμον 
Φεvyειν· μηδε μένειν, μηδ' αίοεϊσθαι κακόc; εΤναι. » 

ΕΤχε -δε ό Kvρoc πατέρα μεν εκ Περσίαc, -μητέρα .ο' έκ 
' �· 

Μηοίαc:: . . .. 
Είc; τον. Ήρακλέα ποθοvντα τήν άπαλλάyήν του έ� τ�c; 

δοuλείαc; τ�c Ό�ιψάληϊ, έδ6Θη έλπίc άπελεuθεpώσεwc άπά�
τwν τ.ων βασάνων τοu έντόc; ι 5 έτων'. Μετά •ι 5 έτιη άπε-

1 

6,ίwσεν. · ,J 

υΟτε οί Λακεδαιμόνιοι ήθέλφαν νά έκστρατεvσwσι κατά 
τηc )Αρκαοίαc, τό Μαντείον έθέσπισεν .: 

Άρκαοίην μ' αίτεϊc ; . μέγα ν' ·αίτεϊc;·. οuτοι οώσw, 
π · ) , , 'Α � ι β ) ' ι Ι' ,ι <s ,ι · ο"λ,οι.εν· pκαοι� α,ανοψαοοι αvοpεc.εασιν,
Ο'ί σ' άποκwλvσοuσιν- έy�J οέ τοι ovτt �ιεyαίρw.
Δώοw τοι Τ εy�ην ποόσίκροτον όρχήσασθαl,

. Καί καλον πεδίον σχοίν½J διαμετρήσασθαι:
· Τον χρησμόν τοvτον κακωc · έννο�σαντεc; οί Λακεδαιμό-

.. 

νιοι ις.αί ήπηθέvτεc vπεχρεώθησαν νά καλλιεpyωσι τovc; ά- ,, 
yρούc τpν Τ εyεατων καl vά · �ιετρωσιv αύτούc με σχοί�οuc, 

. · Είc τον Κλεομένηv πρ;>εψητεvθη οτι- θά έκuρίεuε το Άρ
yοc. ,Πuρπολήσαc; οέ ποτε' εν ο:λσοc1 έμαθεν οτι ώvομά(ετο 
ο:λσοc; τοv "Apyouc;, κο:ί ouτwc; έθεώρησε τον χρη,σμον τελε-

; σθέντα. 
1 

Eic. ΤΟVζ Άθηναίοuc; εΤπεν ή Πυθία οτι θά σuνελάμ6αvον 
' ο:πανταc; του<:; Σuρ�κοuσίόu�, άλλα μόνον τόν όνομαστικοv 
κατ άλογον τ11v άνορων τοv -στρατοσ qύτων �uνέλα6οv. 

''Ο Πvρροc ελαδέ τον χρφμόν : «.\iol te, Λcacida, Ro- ,; 

•
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·,manos vincere posse» .- τ άc: λέίειc; te καί Hόmanos ήθύνατό-
� 

\ ' , '11 t t ι , r , 1 � τις να εκΛ�ο� ωc; uποκειμεvον και uc; αντικειμεvοv. 
l, 'Ο Έπαμιvώvθαc; άπετράπη ύιτο τηc; Πuθίαc; απο τοv 
f.'

1 

Πελάyουc;· επεσε θ'' έν Μαvτιvεί� μαχομεvοc; έ�τόc; Mσovc; 
��� καλουμένου Πέλαyοc. . . ' 
r Είc: τον Νέρωνα έθεσπίσθη νά πpοψuλαχθ1 άπο τά 73 

!τη. Ό θια'οεχθείc αύτοv Γ άλδαc; άv�6άc; τοv θpόvov, vjyεv'
ήλικίαv 73 έτωv.

. 

f Ό Δαψίταc; έμπαί(ωv τ� Μαντείο�, ήρώτησεν iάv θά ευ-
,,-

� ρισκε τόν 'ίπποv Ή του, έvQ τοιο:ιτοv θεv εΤχεv. Έλαδε ol: τον 
χρηqμ6v, οτι Υιτπον �ιεv θα εϋρ�, άλλα θά κρημvισθ� &π Ή αύ
τον καl θ' άποθάν�. Μετ' _o,j, πολύ, σuλληψθεlc; ύπό τοv 

,1• Άττάλ�u, έκρη�ινίσθη άπο τινα κρημvόν, :καλούμεvον 'ίπποv.
ι Ό Πύρροc: έλα6ε χρησμον οτι �θελε'ι άποθάvει οτε θά 
ε6λεπε λvκοv t,ιαχcμενοv. προc ταϋροv. Έv Άρyει ,;;_v παρε

, τήρησε καθ' όΜν άγαλμα είκονίζοv πάλην .λύκου μετά τaύ_..:. 
ρου, κρl είτα έψο,vεύθη vπ6 yuvαικoc; ριψάση�· κέραμοv κατά 

� 1 ' τηc; κεψαΛηc; του._ 
,. 1 Ό Κροίσο<: σκοπών vσ. πολεμ�σ� πρ6c τούc Jlέρσαc κάί 
:ν έρωτήσαc: το Μαvtεϊοv, έλα6ε' χρησ�ι�ν_ οτι ?ι,v ύπερέδaι vε 

�: 
τ6v "λλ•J ι Ο:< κατεστρέψετο μέγα βα�lλέίο'Ι· κατεστράψ� - θε 

ι- τά iδικόν του. 
. . -

'l υοτε ό 'Αλέίαν'οpοζ,,, ό βασιλεύc τηc 'Ηπ�ίοοu, . π·ροσε-

� 
κλ,ν'Jθη, η� 325 πρ. ΧΡ·, ύπό τώγ Τ αρavτίνωv· ,εic 'Ιταλίαν,.

r_ ελα6εv άπό το Μαντείον τ�c Δω'οώvηc την νοvθεσίαν νά προ-· 
� ψv.λαχθ� άπό τά 'Αχερούσια ϋδατα. καl τ �ν Πavoc,σίav οποv 
��-
�•. έπέπρwτο αύτQ το τέλοc: τοv βίο�. Δια v '. όπομακρi.ινθ� 

f 
ΑQΙΠ�ν τηc: έv Ήπμρy πόλεωc Πανδοσ_ίαc iσπευσε Ή νά' .με-_ 

�; 
1 
τα6Ώ, wc: τάχιστα, είc; 'Ιταλίaν, � οποv εvρε τον θάνατον· είc:: 

ιί, ' tην Πανδοσίαν -rηc Λοuκανίαc; παpά τy. Άχέροvτι ΠQτaμQ.
'', ' Τ. αι;; α�τά, άμφ,6ολίαc: άπάvτω�ιεv καϊ · είc τιν12c: νεwτέ

"' rιαc: προρρησειc:. 
'·/ 

·;J ι ,' ) "··" 
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Είc:: τόv Έρρϊκοv Δ' προεψητεuθη οτι θ' ά-τέθvησκεv έv ,, 
'Ιεροσολήμοιc:· άπε6ίwσε δε εν τιvι awματίy τνjc:: Μοvη, ': 
Westmίinster ψέροvτι · το όνομα Ίεροuσαλήμ. ,t 
.. - Είc:: τόv Φερδιvάvοοv τον Καθολικόν προεψητεvθΥJ οτι θ' :; 
άπέθvησκεv είc:: Μαδρίγαλ · οθεv άπέψε;Jγε μεν ταu"Ι"ην την 
πόλιν, άπε6ίwσε ο' έv άσημάvτ½J χwρίy του αύτου όνόματοc::. 

Άστρολογο.c:: τιc:: ε.Τπεv 'εic:: τ6v Άλ6αρε( δό Λούνα, να 
προψυλαχθ� αrtb το::ϊ ( 'a})a}1ales οπερ -_ YjTO χωρίον τι παρα ,. 
τήv πόλιν Το.λέοο· αμ' ή λέΕιc: α\jτη _σημαίνει καί το ίκρίwμα. 
Άπέθαvε τyόvτι ό 'Αλ6αρειί, έπί τοu ίκρ:ιώματοϊ. 

Ό Νοστραοάμοc:: προεϊrtεν εiί τrιν Αίκατερίvην των Με
δίκων οτι θ' άπέθvφκεv όπόταv· ήθελ�v ίοει τον sι. Geι main ,__ 

.•,

· �Η Αίκατερίv�. σuvεπωc:: άπέψεvyε του νά με τα6� έrc: l.αίv
Ζερμεv � vά οιέλθ� _ έκεϊθεv. · Άσθεvή6ασα.ομwc:: προσεκάλεσε 1 

παρά τ�. κλίν'(] _τηc:: ίερέα· οστιc::· άπεκαλεJτο Σαίv-Ζερμ,έv.
'Έ ντρό�ιου, οε καταστάσηc:: αύτηc:: έπί T½J άκούσι1ατι του 6νό
ματοc:: καί ?πο6ιwσάσηc::, έπληρώθι� ή πρόρρησιC:.
'.' υΟπwc:: οί ύrtνοΟ(ΙΤαι καί οί νϋν ύπvwτιζό�ιενοι έyείροv+αι
εκ των Έκpίσεώv TWV; ανευ άvcψvήσεώc: fιvoc::, ο�τw καί αί ,:, 
jέρειαι jώv J'1αντείwν. :·

· Ό 'Ιάμδλιχtχ λiγει οπό - προψ�τηc:: τοϋ · σπηλαίου το'j 
Τρ�ψωνίου επιvεv έΕ vποyείου πηyηc:, kαί Οτι �ιετά 1τbv XPYJ
σμbv οεv έv�θυμεΤτο πάντότε τά λεχθέ;ιtα. 

Περί τώv ίέpειώv τηc:: ΔwδώνηC: λέγει ό 'Αρ_ιστείδηc:: ότι 
οGτε προ τηc:: έπιπvεύσεwc:: είΕευρο_v τί θά εί�wσιv, . ουτ� μετά 
τήν �πάvοδοv αύτων είc: τ �ν ψυσίκ�ν σvνείδησί,) των άvε(ιι- .,

μ:..ιήσκοvτο τί είχοv ει πει .. ·· 
"Ωστε παν ο, τι γινώσ�ομεν περί τηc:: 1

καταστάσεw, των,.� 
μάντεων και περί του περιεχομένου των ΧΡψψωv, �•αc πεί- ι' 1,• 

eόvσιν οτι έ.v _τοίc Μαντε--iοι� έπρ6κειτο περί ύπνwτισμοϋ.' \}f 
ν Αλλwc:: δεν Εηyεϊτaι ή άΕιοση�ιείwτοc: σvμψwvία δλwv αύ-✓

-:�: 

'των των πε?ιπτώσεω'Ι. Εί-::: "τbGτο δε δεν πρ-έπει ν. ά�ιψιΜλ-·: • 
,. . ,. \ ' 



'• 
�•,-'Ι 

:, ι J 
ι, , -•· 

λωμεν καθότι τά τε Μuστήρι-a και ή έv τQ ναQ κατάκ,).ισιι::; 
<Χποθεικνuοuσιν οτι ό uπνωτισμοι::; ητο γνωστόc:, εi� τού,:; άρ
.χαίοuc:, καθ' ολα,, rάc έπόψειι:: τοu. 

'Επί τέλοuc:, uπηρχον Μαντεία περι wv ρητωc άναψέρεται 
-.ότι αtιτοί οί ίδιοι έρωτωντει::; καί οvχι οί ίερείc � αί ίέρειαι 

.. · .έλάμβανον τάι::; άπαντήqει,, έν κατaστάσει ϋπνοu. 
Εί, τό Μαντείον τοϋ · Άμψιαράοu ώψειλεν ό _ θέλων νά 

:μάθ� τό μέλλον, νά θuσιάσ•� κριόν, έπί τοϋ δέρματοc rοϋ 
ιόποίοu κοιμώμενο, άνέμενε• τό όνειρον, οπερ θά τQ άποκά-
λvπτε τά μέλλοντα. ' · 

'!Ξ,ν Θή6α,ιι::;,_ κατά η)ν έν τQ ναQ κατάκλισιν, μόνον cί 

t',' ' Ηνοι έλάμ6ανον �πάντησιν, ούχί δε όi έντόπιοϊ. Πιθανόν αί
!:. Ύήιναι έπήρειαι, οι' ων έπηνέγκετο ό ύπνωτισμόc:, νά �ιή έπε-
ί,' νήpyοuν έπί �των είc αύτάc είθισμένων κατοίκων τοϋ τόπου. 

Είι::; τ9 αντρον τοϋ Τ ροψωνίοu, παρά τ� Λε6αοείc:,ι τηι::; 
Βοιωτία,:;, κατήρχοντο οί έπισκέ11τα1 είι::; · όπήλαιόν τι · και έκεϊ 
iλάμ6ανοv, έν κατασ;άοει μεταΕύ ϋπνοu καi_έγρηγόρσεωc, 
τήν αίτηθεϊσαν άπάντησιν. 

Καί ό Βιργίλιο, άναψέρει τοιοϋ;rοv όνειρωτικόv �ιαντεϊον 
(Aiv. VII 81--'-91). 

Καr' άρχάι::; έγνω�ιάτεuον πολλο,· ρτι οί · μαντεuοντϊc:: νjσ�ν 
. �εόπνεuστοι · κατόπιν δε οτι ή μαντεία uπε6άλλετο ύ-πό των 

<1αιμόνωv Καίτοι ό Πλούταρχο,::; λέγει, οτι οεv εiνε άπόρρ1-
ητtα � γνώμη οτι προlσταντάι των Μαvτεί�v, οvχί oi Θεοί, 
,οί μή άναμιγνuόμενοι είc τάι::; yηίvou, uποθέσειc;,·_ άλλ, οί θε
pάποντεc αvτων δαίμοvεc:, άποδίδε� άψ' ,έτέροu είι; τήv ψυχήν• 
iνεργητικ�v ,έvίοτε καί. οvχί παθητικην πάντοτε σuμμετο;zήν 
λέγων: «Φαίνετqι δτι τό όvομαC::όμενοv tνθοuσίασιc __ vά :είνε 
4<pαμά ΤΙ δύο κινήσεων, τηι::; μεν έΕωθ(v είσερχοpέvηc είc: τήv 

_ ψυχήν, τηc δε έντόc: aύτηc ηοη ενuπαρχοuσηc .... >> 
1 Είτα διά τιvοc: καταλλήλου παρcψόιώσεωc ό· Πλοuταρχοc 
θέλει vά -�πονοήσΏ pτι είc τouc; χρησμούc ό 'Απόλλων τήν 
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πρώτψ μόνον ώθησιv οίδει1 --rό δε σχημα αύτωv κ,αtαρτίί:ε- '· 
ται και έκψίρεται ύπό τηc: Πuθfαc:. \,,

Ό Ίά�ι6λιχο.c: πάλιv Ηyει οτι ή ψυχή εί ίδίαc: μεταψvσι- ,,,� 
κηc: ψι.ίσεwc: (τηc: δαψοvικηc:) προφ,ητει.ίει κqί ούχί δι<:χ' της 
θείας δuvάμεwc:. . · _ ,, 

'(? Άμέλιοc: έρwτήσαc: τό Δελψικον Μαντείον μετά τόν 
θάνατον τοΟ Πλwτίvοv, ποΟ μετέ6η · ή ψυχή του, έλα6εv είc; 
άπάvτησιv έyκώμιοv δια ·τόv ψιλόσοψοv, έv y βε6α\οσται οτι 
ό 9�wτίvο�. είχεv ηqη καταστη δαίμwv (Zeller: fhil. d. -;
Gr1echen ΠΙ. ? . 470 Anm'. 

, 1 

. ·. Ό Τίμαpχοc:· ελα6εν εic: τό άντρον τοϋ Τ ρ,οψwvίοu περί 
. _ τοϋ δαιμι::,Vίοu ·τοϋ Σwκpάτοuc: τήv rrληροψορίαν, οτι τό έv λό� 

Υ� δαψόνι9ν ητο 11 ίδία ψιJχή τόσ Σwκράτοuc (Πλούτ. Περί 
τοϋyεν.Σwκρ.).·_· ,·· 1

_ . · .· ι ' 
ΉΟ Πλοvταpχοc: άvαypάψwν _· οτ-ι επί, τηc: είσ�δοu το� 

_vαοϋ τϊJν Δελψωv ύiτηρχεν · ή έπιγραψ,i : «Γ vωθι σαύτον)) r 
λέγει οτι περί ;vτηc: έyένοvτο πολλο:ί ψιλοσοψικαi έρευνα,, 
έί έκάστηc: των όποίώv; ώc: έκ σπέρνατοc:, έfε�v�vτο πληθοc: 
σuyyραψωv (Πλ. Φατορ):; ' . -_ .. . · / . . 

. ' . . . - . . � ' . . . . .  , . . . . . . . . . . . . .· . .. . . .... . .  �-� ·:. . . . --. . . . . . . . . . . •· . . . . . .

<<Τα δυσεπίλυτα ταvτα (ψήματd; έπιλέyει ό δε Πρέλ 1, 

άvάκ;vηθέντα ._και �Ον, άtτό τη, έποχηc τη� έκ ,του σκοτοvc;
άvακι.ίψεwc: τοσ �εwτέρού τ.'ρίποδοι::,, τοv νεωτέρου πvεuματι-
ι.::�μοσ,' του νεωτέρου μαy1vητοuπνψτiσμοϋ, ά1'Ι'αοχολοuσ1 λίαν 

. .( . . ' . ' \ . \ 
· τouc: περί .τα.: τοιαvτα καταyιVcψένοvc: .οοψούc: τε καί ά,σόψο�c:, 
έΕ wv όί, μιν. άλλw,ς ΠWC: έξηγοuσι, τήν τε δελψικήv έπιyρα-
ψ�v. και τά πνευματιστικά. ψαιvόμεvα, - και· .&λλwc πwc: οί δέ, , ' :· 
άvαλόywc: τηζ έπαρκείαc: των οιαψόρwν πειραματισμών αvτQν, �-� 

. τηc: εη αύτωv έπιμόvοu, έμ6ριθοcc: ή έπιπολαίοv μελέτηc: J 
1'Yji:: ψ1:Jσικηc: και ήθικηc: αύτων άvαπ'τι.ίΕ.εwc:, T�i:: επιδεκτικό-
ΤητόC, )) .κλπ. , ·. · . . . _ . ·._ . ι 1 

Άλλ' έπειθ� τά (ητ�μα_τα ταvτα κ εϊvτaι έκτl>ζ τοu �ρο-::_
.κειμένου τα 1άvα6άλλ�ψεv μ. αλλοτε ... � Τ OVTQ �ιόν ον προα

, 1 
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• • 1 θέτοf-ιεy έvταϋθα, οτι Υvα τιc: καταvο�ση εvχερέστεροv τα 
τοϋ νεωτέρου πvεu�ιατισ�ιοΟ ψαιvό�ιενα όψείλει να �ι�λετ�σ� 
τά τοϋ άρχαίοu πvεuματισ�ιοΟ έv τοϊc: Μαντεiοιι::: και τοίι::: 
Μuστηρίοιι:::, και τάvάπάλιν. 

Έπειδη δ' ό λόyοc: περί προψητειCν άι::: �ιvη�ιοvέ.uσwμεv, 
' ' , . • , ι περιερy. χαριv,. και, μιαν χρισϊΙανικην. 

1 

Ό Άπόστ. Βαρvάδαι:::, σύγχρονοι::: τοΟ. ΊησοΟ, · πλήρηc:. 
άπαρvήσεwι::: και 'άψοσιώσtwι::: παpέχώρησεv απασαv τ�v περι
c,uσίαv του είι::: τήv' «Κοιv6τητα των Γ αλιλαίwv)), · Έπιψοpτι-

r.,_\ 
σθειι::: δε παρα τόϋ Πέτρου καί το.ο 'Ιακώ6ο� να διδάΕ� και 
να σuνοδεύσ� τόv Παολοv �ίι::: τα τα[είδ ιά. του, 'ίνα .βtδαιwθ� 

t· 
t,
' π�ρι τηc: άληθείαc: -rίjι::: έπιστροψηι::: του, άπεχ�ρησε με;rά τιvα' 

� ' χρόνον τοο Παύλου, άποδοκιμ άσαι::: τήν βιαιότητα τοu λoyov . 
�'-, '-- και καταv οήσαι::: ται::: όλ,εθ,ρίοvc τάσfΙC:: τηc: .· αύταρχικηc: οιδα-
\ σκαλίαc: του. · · • . 

· 
. . 

ι -·- - .Ρίπτwv. δε τότε βλέμμα -'άετοϋ-έπί τίjι::: άρχη<._ και τοο' 
', 111έλλοvτοc: τηc παuλιqτικηc:, δηλ. τηc: Ρwραικίjc: Έκκλησίαι:::, 

κατελήφθη vπ6 προψητικηc: έμπ�εύσεwι::: .καί έyραψεν αυτήν 
Jην άΕιομvημονεu�όv προψητείαv.., �v ή Ρw�ιαι\rι έκκλησία οεv 

, έλλειψεν έπικuροΟσα ανά πav βη�•α τίjc: ίσt�pία<: τψ:. ·· 
1 . . . ' 

« 't_-1 'Εκκλησία αuτη θ:χ είσελθ� εiϊ την σκολιάv ό?όν, 
,< εί, τ ήv άτραπόv το·J αίwνίοu θαvάτοu καi των βάσάνw� ! Τ ά 

Qεινά, τά κατ-αστρέψοντα τάc: ψvχαc: θ Ή άvαφαvωσιν. Ή είδο-. 
, λολατρεία, ή άvαλ yησ.

ία, 1τό θράσοc:, iι οtησιc:, . ή .· ύ�οκρισία,:; 
1 oi φόνοι, ή θιπροσwπία τηc: κ_αpδίαc:, ή αiμο}ιιΕία, ή κλοπi'f, 
' ή άποστασία; η γοητεία; Ή ή <j"λαργuρία� έσοντqι ή μερlι::: των

1-_: λ'ειτοvρyωv τψ:, ό'ίτιvεc: θά. κ<.ιταστωσ1ν · ο_ί .θιαqιθορείc: Τοσ 

•·, , θείου έργου ! .... οί αvλοκό�ρκε,, qί λά:τρειc: τοΟ πλούτου 
1 ' '/ 

και των θvvαστwv των λawv !)) ( Ίστόρ. τώ_ν Παπών και_ τών 
λvτοκρ(Χτ. σελ. 4� vπό Manrice Lachaιre) ·, 



ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η 1 ΛΕΞΙΣ ΑΛΗθΕ[Α ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡJ.{-ΟΝ -l, 

. ..

-" 
" 

, ,...., 
., 

Ή λέίιc: dλή.θεια δεικνύtι ·άψ � έαvτηc: οτι ή μάθησιc: εΤνε, ,-
άνάμνησιc:· καθό-ι;ι )ι λέΕιι:; αϋτη σvντίθεται }κ τοϋ στερητι-

; 

.κοϋ ο και τηc: λέ.Εεwc: λήθn. Προόαποδεικνύεται τοuτο καί , 
έκ τοϋ όνόματοc: τ.η<ί μητ.p6c: των Μοvσων, κληθείσvιc: �1 \'n
μοσvνnς;, δvιλ: τέχνψ: TO-V άναμιμνήόκεσθαι. Διά των Mov� 

;�ων άνα(ητσϋμεν, διά τηc: Μνημοσύν�c: άνεvρί�κομεν. 
Πασαv γνωσιν και πασαν ά.yvοjαν άποδίδει ό . fΊλάτων εic:' :: 

1 τήν μνήμην και τήν λήθην.
_ - · :Αvαyράψοvσιv αναμνήσεις τινά� . προyεvεςπέρwν v�άp- - / .. 

Εεwν· -rάc: τ;ϋ Μ�ρϊJνοc:, λ. ;(, κλπ. 
"Ac. λά6wμεν ·_. έπίσηc. rψόc: άπόδειtιν του λόγου μαc: τό --

παράθειyμα' των κατατρcψαί,?VΤWV έπί ,:� ', άπλ� θέι;r yαληc: 
τινοc:: ή σαύραc: η χελώνηc.. Ε[δον πολλούc . τοιούτοvc. Ό -
άvεψιόc. τοϋ Βεpίοv, ητο κvvη+6c: αρκτω� καί λεόντων και ό- �
�ιωc: _δεν ηθ'ύvατο ο6δε νά ϊδ�-άλέκτορά Τ•.να . .:.: Έγνώριοα ψαρ-,, �

- μακΟπσiόv ον οί δράκbvτεc: καί αί άσπίδεC:: οvδδλωc: έψο6ι(ον
καί �μ,ωc: ταώc. ΤΙC: ηθ'ύvατο νά τρέψ� αιιτόν είC:ψvγήv_ μετα
κρ9vyων �.απελπιστι κων. . . . _ _ 

. 'Η -αiτΊcϊ έν ταΤc: τοιαύταιc: περirττώσε�ιν άνάyέται προ-
δήλωc: εic. τήν ανci�ινησιν όμοία.-- περιπτώσεwc: ύποστάσηc: ή-δη •:, 
&λλοτε. 

· · 
"� 

· Τ ct .vioyέvvψα δεν yελωσi · ;ό βλέμ�ια τ�ν έvέχει &,r-ριόν; :
τι. επί τρειc: π�οίποv έ6οομάθα� · ΤΟ _ πλείστον τοϋ χρόνοU-,,� 
&πόκοιμωνται. 'Αλλά σuμ6αίπι_ πολ.λάκιc: νά γελωσιι κοιμώ-t7' 
�ενα, να., προσλaμ6άν'1 τό πρόσωπον αύτων φαι�ρότφά.τιν,c{'�; 
Πωc: λοιrrσ') hα?άγεται τό τοιοϋτο ; Π,ιjc; �αμω, �vναται ν�\ 

1 
·,



,. 

' f 

έΕηyηθ� τ:, ψ:ιιν:5μ:νοv τοjτο, είμ� διά τη, uποθέσεωc: οτι 
κατ; έκ:ίν:ι:; τ�::: qτιyμ:ί::, � ψ uχή των έεέρχεται τοϋ βαρά
θpοu, · έvθα � ϋλη διατελεί βυθισμένη, καί οτι όvyκ!vείται 

σuνεπείι;τ πrογεν� ηέ JώV 
εύ ,.( αρίστων αίσθημάτωv καί ψuχι -

κών διαθέσεων ; 
Είc: α.:π�ν τήv αίτίαν, άπο3οτέαι ι:.ι:,αuτωc: αί .ψvσικαί κλί

σειc: πρό::: τοιοϋτον � τοιοjτοv έπ::�y,rελ�ι:ι ·� ασκησιν. 
Τό λέγειν οτι τό τοι6jτο Π?Ο::?χεται έκ του οτι οϋτω πωc: 

_, γενναταί τι:; είvε έ:.ή (1Jι:: χvδ:ιία, έ.:.�y1::,ιc:. cψαθοϋc:, προσ
qpμ1Cοv:,α είc: παν είδο:: άπαvτ �πω::, . όμοι ά(οuσα. πρ:;c. τήν 
έπο�ιtv�v. «Διατί τό όπιον Π,JοκαλεΤ ϋ-τνον ; _;__ Διάrrι έvίχει 
τήv δύναμιν του άποκοιμίζε�ν)): Δέον έν το ύτοιc: v' άvα(ητή-ι' 

, . f - ( ,ι . ,r· .· . - . ι ' -οωμεv τι ση�ιαινει η εκψρασιc: αuτ1 : yεvνα αι τι(· \<(t. (ι τοv

-τον η. τδv rι.υ:.ον tJI) 't')V. ΤοιJτό- σ�μ-:ιίνει δτι οί �ιεv έχοuσι
τοιαύταc διαθέσειc:, οϊ δ:. 

1
άλλοίαc: τιν::�::, δι όη ή διασκεπτομέvη _

ψυχή άναγν!..J,Jί(ει τά πα;,όvrα; καί άν:.ιμψvήσκεται αύτωv κατ'
άvαλοyί,α,, τηc: προ1yοuμέvηc: yv-.�:iεω:: αvτωχ. Δεν θα ήδu
νάμε1θα v� έ:.αyάyω�ι:ν ίδέαv τινά έ.: άλλ1c: τ ινόc:, ον .δεν έv-..
vπη.::>χεv ή�ιϊv αύτοϊc: yvω::,ι:: προ1γοuιιέvη. Τ ουτο :_ό άπέδει-.
Εεv ό Πλάτων. · • 1 · · · 

·· 

Ι 
• 

. 

Τά παιοία �ιανθάvοuσ1 �ιετά πΑείονοc: εύχερεία,; καθότι. 
τuyiavovσι πλ1σιέστερον αύτηc τη: προy�vεστέραc:. (ωηc:, έν 
� ή μνήμη διετηρεϊτό�άκμαία.· 

Οί �ιεν Όιατελουσι �ι:iλλον έπιτήοεϊοι Π?C>C: T.�v δείνα έπι
στή�ιηv, οί δέ, πρόc: qλλ�ν. Πολλοί μαvθάvοu::,ι τό σ�στημα · 
των έπ�στψ,.ωv, χωρίc: vά έχωσ1v cτερ,v διδάσκαλόv η 

'έαuτο�c:. 
Δεν -θvvάμεθα vά έtηyήσωμεv τάc: αvακ:χλύψειc: άλλwc: 

πω, � δtά 1n<; άναμνnσεως. Τ�όvτι θέν άvεμuv� τιc: οvτε 
� ) τι yινr.J·,κει οvτε i, ΤΙ ήyvδει προηy�vμέvωζ, άψ' έτέρόv δεν .. 
�vν,αταί τι, vά εϋρ1 ο,-τι ήyvόει, ..• 

Κα.τά τόv Σαρδοϋ (πατέpα). , 



Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ_ 
1 

ιllε&i τί\c; :Σu�nαθnτ.1κi'ιc; θεραnεuηκί\c; 

'Εκ τη; ,«Revue des Revu,es» ' 
Οί περίεργοι πειραμα τισμcl τοίj colone l de Rocha,s κα} :ov

καθηγητοp Λουη iπl τοϋ ψαινομένcu τ'r)ς πρός -:-οο έκτό; τοv σώ •_ 
ματcς sκπcμπης ( exteriorisation) της διαισθητικότητος προεκά
'λεσl).. ν καi.πά'λι; την προσοχ·hν των. σοφών έπl τοϋ ζwικοϋ ρεuοτοϋ, 
της θεpdπεuτικης θuνάμεώς κόιι. τόσων �λλων i1-cινο1ισεων τοϋ 
μεσαιωνος,, των . τέως νοιι,ιζομένων έσαει. τεθα.μμέ�@.ι. Οί f-',αχ.α.ρί-
τ,αι iνα.ζ-f)σαν-τ:κ άνακτώσιν ώς ψαίνετά.ι, ορεξιν θηριώδη. Αί &:-_ 1 

,, 

-πόκρvφcι &πιστημαι . μη εuχαριστηθεϊσαι . είς -rην άνάκ-rησιν τηζ, '1 

διακινδvνευσάσης θέσεώς των άποπειρωνται ήδη σuνασπ�σμέναι 
ύπο διάψορα όιλ'λόκοτά. όvόματα, νά διαιι.φισ�ητήσωσι τη» δόξαν 
ΚάΙ την θέσιν της ίατρικ'r)ζ' ·lπιστήιι:r,ς καl των' οπαδών αvτ'r)ς. 

ι 
. 

\ . , 

ΚατGC την �pαν ταύτην, οί Παρίσιοι (ή πό'λις τοϋ ψωτός) ύπονο-
1 

:J.εucνται ύπο σφΌδρας πάλης, ην �ί1 οπα._δοl τcϋ Πσ.ρχκέ'λσcυ, Ot � '\ -<1 Μεσμεριστάί, · οί μαγνητισταί, οί ύπνωτιστσ.ί; οί διά των μοuμιων 
θερα.πεuται καl τόσα. &'λ"λα. f-1,έ'λη τ'r)ς μ.εγά'λης στρα.τιας των άπο-
. κρύψων iπιστ'ημG,,ν διεκήρuξα ν κtιτά τ'r)ς έπισήμcy iπιστήι,ι.·ης. Τά
· βι�λία χαί οί τόιι,cι. πίπτοuσι βροyηδc.ν πα�ταχόθεν, . το δέ Ν9μο
θετικον σώ�.α θα έπι'ληιγθ�, ίσως προι;εχώ;, Ά ... έας συζητήσεώς ώς
πρός τηu, -παραχώpησιν ο'λων των δ'λευθεριων, δ�να:τών τε �αι άδv-

'
jj, 

νιίτων εi.ς ·τούς άv�πιονjμοuc:: i.στρού,. « 'Ο Έθvικο, οvvθεσμος
τηc:: έλεvθέραc 'έΕαοκνjοεwc τη., ίατρικνjς)) δεν· χοcνει καιρόν,
α'λ'λ. έrrάζεται δραστηρίως τόσ:(ι) οιά την Υ.ατάρrησιν ·της ίπΙσ-fι-

' ι,ι.οu i.ατρικης έξόuσιοι·ζ, οσ(ι) καl C:ια την ,άνέγερσιν της άπ�x.pu�ou 
i.οιτptΚ'r)ζ. Ή ά1tόπε1ρα. αυτών άψcpif τcν �ρίαιι-�ον τcϋ ί,wικοϋ μα-_ .,. 
γvητιομοv, τοΟ μαyvητιομέvοu ·v_δατος (τοϋ όι)ηθcv; εη'λ. όtγια: '; 
•μcv ), 'τ,ης νεuρικη, άτμόσψαιpάς � (wϊκη, 'bvοίας, τi}ι; φιλ
τρικη, ίατpικης, άvτ·ης οη'λ. · Ύης παροι.tόξ,υ i,α.τριχ:r,,, · της_ διδσ:: 
•χcvσης τον τρόπον τοϋ θεpαπεuνιν τ�ς άσθενείας χ.αi. τ«ς ί-,οχ'λτι- '

' •εις •.. τοv έρωτος διίχ' των ψi'λτρων, τ:;'�ς τελεοματικης ( Τ'ηζ � 
tεpοιπεucvσης δια -περ.ιάπτωγ η ει. Ε\�Χόνων χ.α.τεσχευοίιrμένων ίντέ- ιι 

. χ:νως, 
1 

χ.α.# τό� εύφ�cχ τpόπον τοϋ άθα.νάτου Α rnaldus · de Vil--- \lanovus) 't''r)ζ οιθηρlκης ( sγderiqueι η οuμπαθητικης ( τi}ς θε- -� � 1, 

'Θι..Π&.UΟUσης 7) ,ψΟ'Ιδ\#QΙJG"f)ζ διιi της θέας προσώπων ηνωv .'11 στο,- /' ---.� 
χeί.ων, της άδαμικης (τ� ί�ενψyοuσης οια ψ�σιχ.ών $ψ�'λω�,.. ' ... 1.� 
ζ'ώων, με,-Θί'ι.fων, ,:ιυσιχ.ών · ,Jιηών , τιtψ.ένων ίπ� τών •ι�όfων �, 



•• 

' r -

,., 

μερών τοϋ σώματος των ά.,.fJενων), τη; έμπειρικης ( νέοu ει�c;υ; 6ε • 
pα.π!1,1ηJ<.ης, χρησιν' -ποιουμένη; τοϋ έρμητικοϋ οϊνου , καί τόσων -
�"λ'λων εlδι;iν τ'7); ίατρικη;, άπάντω-. 'έπίσης τε"λεσιουργων, αηνα

... r, , 'ζ . ι "\ , \ , , πα.ρασιω-πωμεν ινα [1,η κcυρχ ω11.εν 6Π 'ΠΛεον τοv; ανα.γνωr;τα.�. 
Διότι -πρός τό έ-pεύρετικόν -πνsϋ:-,.α ο"λων των ιk-π"λοικων σοφών 

Κι:>'.ί των άνα.ιδων άγυρ rων τοϋ παρε"λθόντος προσέρχονται Μη rJ ί 
ο"λω; πρόσφατοι μυστηριώδεις άποκα."λύψεις. Οί sσχοcτωc, λ χ.' 
γενό11.ενοι πειρη.α τι11μοί το� Narl(ίewίcz-Iodlω, 11,έ"λους τοv αύ • 
τΦκρατορ. lατρ. ίνr;τιντούτοu της Πετρeιuπό"λεως πρός άπόδειξιν 
τc7>ν μεγά"λων ,;χέσεων τοϋ ήλεκτρισμοϋ κ.α:ί τοϋ όργανισμοϋ 11,α.ς 
προήγαγον νέαν μέθοδον ής χρηιην ποιοϋνται ·ί\οη -:ιν�; των πρ.α
κτικwν : την δια τ.οϋ ήλεκτρικοίwικ.>ϋ ρεuστοϋ οη"λ. ίατρικ·�ν 
ΓνωQ"τόν οτι ο σοφός Πο"λωνός έπέτυχε σειράν φωτογραψιων,. άπο
τuπουσών τούς μαγνητικού; σπινθηρας, τοuς πάνu ήσύχως c;ίκοϋν
τ�ς έπί της sπιψανεία.ς τοϋ άνθρωπίνου σώμα.τος.· Αί δοκϊμαl ά
πετύποuν τό σχημα πψψό"λυγος ψωτεινης άπεικονιζούq·ΙJς κατά τό 
/J,iλλον ΎJ ήττον την άκτινc�ο"λία.ν "λεπτών τινωv οeνοροειδων ψαι • 
νομένων, άναλόγως της άνα.ιμικη;, της νεuρικης,- της 1tίι1.ατώ3ους 
1� λίαν εύρώστόυ κράσεως τοϋ vποκaψένου. Κατά τ·�ν τε"λεvταίαν 
περίπτωσιν sνετuπcyτο sπί της 'ψωτογραψικης πλακδς ά"ληθ-ής τις 
έ'κρήξις ή"λεχ.τpικων άτόμων. .'Εν ένt "λόγ<�> c;ί πειρα.11,ατισμοι του 
Ίοδκω άποτε"λουσί συνέχειαν -:ων έ'ργων του colonel de Rochas
καt του Δος Λούη. 

\ 

Καίτοι ο κύκ"λος ούτος 'tης sξερεύνης τvγχοcνει εισετι αίνιγ-:-
μα.τώδης προσε"λκύει cύχ ηττον r.ολ"λcύ; διερέυνητας και θια.σώτοι,c, 
πρc{ίάντας 1tο"λύ 1t)}ον των 11-u 1;τ7_γωγων αύτων. 

Ή lατρικ:� "λοιπόν τυγχάνει 1tράγ�.ατι 1tεριεσψιγι.,.ένη' vπό 
πα.-.τό; είοοtcJς νέων καί άλλοκότων μεθόοών, τεινοuσων ν ανα.-

, " ' " ' ' ' . ' ' λ',ι '"'λ' ' στα.τωqωσι>J οχι ί1.ο•icν απασας τας ια.τριι<.αc: α.ντι ηψει,, αΛ α και 
αύτόν τον κ.υκ."λον τω'Ι πε ΠΟLθ·ίJσεων )(.(1.ί των ίδεων ιj,α,. Πα ρχτρέ
χ οντε.ς -:-cύ; χα.τα τό 11,α"λ"λον η, ήττcν σπουδ�ίους κινούνους τούς 
, "' - 1 , , " , "' α � , � επαπεtΛοuντα.ς την ιατριχ.ην, οcς α.ι;χοΛ1}'ιωv.εν εις σειραν τινα 
νέων -πεποιθ·�11εων οι' ών cί 1tασης άπ::.χρώσeω� ι;οψοί πειρωντα� 
νιχ στολίσωσι τό νεώτερ::.ν πνέυ(l,7. · Ί"πάρzο-.τος ζωϊκοίι ρεν
στοίι, "λέγοvσι ν, άνα.δρομ ητ έον 1tρός την άρχ.+ιν, πρός τcύς άνα
)!.α"λύψαντας ιι,Lτό 1tpάγματι κ.αί 11.ποτε"λεσι,ι.ατικως iψαρμόσαντα.,. 
Άψου δέ τό ίπl τόr;οvς αίωνας χi-εvα.σθέν ζωίκον ρευσ-rόν άνεγνω
pίσθη ήδη ίπι1-hv.ως, δέν luναι.ι.εθα. νά ,;ψπεράνωv.εν οτι κ.α.ί αί 



., .. .. ' - - ,, 'Ι'':Ι. • .. , .1. θ • • θ - , , , ,, Ο':ΛΛΟt\ αυτου του ειοου; αναχαΛυψεις οι αναγνωρισ ωσιν �πιση-; σu� · 
- , \ Ο" • - , ... 1 Τ "Ι "Ι 1 • τ<ι> χρον<�> ; υτως εχοντος του πραγματος eιεν εινe ΚOCΛΛL't'epoν νrχ.. 

fΙ,εταστ�μeν προς το ι-ι,έρος των παλαιών εvp'Υι/Ι·άτων, ά-.ιτί �ά τQι. - , 
πολεμω11.εν άνωψελως ; Ίδcv ο συλλcγισ11.ός πcηων σοψων ώς 

1
.

προς την άπόχ.ρυφcν έπιστiψ.ην και tδίω; τοϋ Δρος δέ Πρέλ, τοϋ 
σοφοϋ σ1.γγραψέως της. «Φίλοσοψίαc: τοϋ Μuστικισμοϋ. » Ό ίν 'f 
Μονάχιp ψιλόσοφος άνα.γράψει ίν τ<Ϊ) 1σεριcδικιj') Zukunjt (Νον 33,
:34 ιτοϋ 1894) σειραν ολγ,ν iπιχ.ειρ11ματων προς διεχδίκησιν τι7Jν 
διχ.αιωμά:των της σuμπαθφικηc: θεραπείαc:. Τα έπ:ιχειρήματi... , θ • 1 β p Ι ,, " ? tf , '\ .., του οεν α πεισωσι ειοχιως ΙΧπχντα:, οuχ ·ηττον ομως εισι τοια.υ-

a . ' (' , ' , ςι. ,., - , τα, ωστε να οιεγειρωιτι -:-ο sνc,ιαφερον ΙΧπαντος του χ.οσμου. 
Διότι, ο,τι καί οcν είπωσιν•, ολα τά έψ' ήμων περιπαθώς έπενερ-

- t I ..... . I 'f \ \ - t Ι tl γοuντα απ.οκρυιpα οιενεργηματα ·rισαν γνωστα τοις αρχαιι;ις· ο,τι
δ 'ήλ'λαξε σύν τ<ϊ> χρόνι�>, εϊνε -τ:ιi όνόματα καί α.ί iξηγήσεις αύ-:-ω-ν.

Άσχοληθι7Jμεν, sν πρώτοι,,_ περί της έξωτεrικεύσεως της οι- , �
αισθητικότητος της έν εύθείqc γραμμ� κειμένης προς τήν σψπα-
θητικήν θεραπείαν. 

Κα�οc την πρόκλη�ιν· .τοϋ μα.γνητικcϋ ή οcν θέ'λετε . τοu ύπνω
τικοϋ uπνι;u, ύπάρχει έν εΙC:ος στρώμα.το� άέρος χα.τα τό μαλ'λον ή 
ήττον 11-α.γνητισ11.ένοu και περικuκλοvντος τόν ύπνωτικόy. Ή έ'κτα.
σίς του ,Ινε πολ}.ών. ιι,έτρω•ι. Τιθεμένου ποτήpίοu τινός uδατος &ν• 
τος αύτοϋ τι;ϋ μαγνητισιι.ένοu στρώματοc, τό uδωρ &μποτlζετα:ι ίκ 

. , 

τοϋ άπό τοϋ ύπcχ.εψένοu έκφ�ύγο.vτος 11,ά.γνητισ11,οϋ και προσ) α11,- ι _ 
bάνει ολαc τάς άρετά.ς χ.αι τ.χς ίδιότητας αύτοϋ. �uνάπτεται συ- "" 

1ιά:μα εν εlδcς σχέοεwc: μεταξu αύτcϋ τοϋ ϋδατοc: και τοϋ ύπνω
τικuϋ, σχεσ.ως τόσιι> στεvης ωστε &:ρκεϊ να ψαύσΊJ τι; τό ποτ-f�ριον 
τοϋ uδατοc, �να σuναίσθανθ� τό,τοιcϋτον ο ύπvωτικός. Ό δε

Ρωσας {θεσεν ίντbς αύτοϋ τοϋ ι.ι-οιγνητι,ψένου στρώ:1,Ηοζ άγα.λ- ; ., 
_, , ι - ('-, ιι � , ι , , ι.ι.οcτιον τι κηρινον· τοuτο οε εσχε . τοιαuτήν σχεσιv προς τον 

ύπνωτικόν, ωστε ΎJpκει νά. νύ'ζΊJ , τις διά. κ.,: ρψlδοc το κ-rιpινον άγοι'λ
/.1 άτι ον �να. αίσθανθ� ο. ύπνωτικός τόν πόνον. Ό Ρωσαc άφ-6ρεσε 
προσέτι τρίχας τινάς τ.οϋ ύπνωτιiου και τά:ς έ'θεσεν έπι. της κεφαλης 
τcϋ fγαλματίου� μεταχ.ψισθέντος εΙτα ε'ίς τι πα.ραχ.είμενον .εωμά:- '..{ 
,ιι;ν· οτε δέ άπέσπων τάς τρίχας τοϋ άγαιψ.ατίον,ή ύπνωτική έξε
γειρομένη έκραύγαζε λέγοuσσ. οτι τ·� άπέσπων τά.ς ίδία.ς της τρίχας. 

Φωτογpαψιγ."fl τις μηχανη μέ φωτογράψΎψ.α. τcϋ μαγνητισμένου 
άεριΥ.οϋ στpώιι.ατος . άπέψερεν άποτέλεσμα. έ'τι · μάλλον &χ.πληκτι
κόν. wΟτε έ'vuσσα ν δια καρψίδο; τό φωτηροcψΎΙ/J·α, τό ύποχ.ει. ,, 



12ί 

r,ενον, (ν άγνι;ίο,ι lfOU τcιούτου, ίχραύγαζε κ:χl -ί\-:;τε.το διά των 
χ ειρων Tov μέροuς 't'οϋ ι;ώμα:�όι; τι;v, τoij άντιι;τοιχ οv�το; πρόι; το 
ίπl τοϋ φωτογραφιΜϋ σχεδ!οv νvιθίν. "Οτε ο' άψvπν!ζετο ή ύπνω-

' 1' {'.ι ' θ Ζ. - , ' 
-

Ι ("ι λ ' \ , , , τι)Ι.η ειχε ovo ιρv ρ� σημει:χ. επι τη; χειρο:, οη . εις το αυτο με-
pος είς ο εϊχον νύξει οιά τ·ϊ�:; χ.αρφlδος το φωτογραφιχ.όν έ'�τυπον. 

Παραnέμποντες τούς άναγνι�q,τα, είς την άνiλυσιν δ>.ων · αύ
των των πειραματισμών, των άναγεγραι-ι-ιι-ένων είς πpοηγοvμέ
νους «ριθμοuς της «R�vue des Revues1>. άν:1.γ.pάφομιν ένταϋθ�. 
τόν μαγνητισμέvοv στέφανον τοϋ χ.αθηγητοί; Λούη, πριν 1n με-
τ-αbι�ι-ι.εν εί; τάς θεωρ!:χς τοϋ δέ LJ ρέλ. 

Σ-:-έφανός τις τιθέιι.ενος έπi τοϋ ι.ιετώποu άσθενοϋς τινος πά
σχοντα; παραισθήσεις, τόσ<t> έκορέννυτο έχ της φύσεως της άσθε
νείας τοϋ πάσχο..,τος, ωστε .;\ρκeι νά θέι;ωσιν αύτόν είτα έπl τηι; 
χ.εφαλης οί:χσοήτινος ύπνοbάτιδcς, �να προχ.αλέc� οχι μόνον 'παρ:χ.ι
σθ½σει�, άλλά χ.αf παρ:χισθήι;εις της αύΤης (ρύσεως. ·ΔύναΤαί τις
λ ' ' ' '" Ρ - ' Λ - ' λ'Ί ' "λλ ' οιπον κατα Τον οε ωσιχν, τον ουη χ.αι πο ΛΟUζ ΙΧ ους σοφουζ 
νά sξωτεριχ.εύσ�, οηλ. νά &χ.πέμψ� έχ.τός του σι:ψατος τιχ:; τε αί � 
σθήι;εις ιι,ας ώς και τάς άψΊιρημένας ίοιότητα:ς -rών ψυχών μας. 

Τί &λλο ητο ή σuμπαθητικη θεραπεuτικη η ή αύστηριχ sψ.αρ-
' - ' - - , ' '  \ - 1 ' , - · μογη της αpχ·ης Της εις τα εκτος του σωνατος εκπεμπειν, της , 

άρχηϊ δηλ. των συμπα.θητικων σχέσεων μ·ετα.ξύ τοϋ άσθενοϋς καl · 
των άντιχ.εψένων 'Υ) Των ύποκειμένων των sχτός τοϋ άσθενοϋς τι
θεμένων ; Άρκετ να λαbωμεν ύπ. οψει αύτά Τά διδόμενα. �να 
βεbαι•uθωιι.εν δτι οί πρόγονο! μας sγίνωσχ.ον ήδη πράγματα. αηνα 
Ύ!fl•εϊ� άποπειρώμεθα. ν' άνα.κα.λύψωμεν την σ·hμeρον. Ό, σοφός Σκώ
τος Manvel έ'λeγεν: «. Ή ψυχη δεν ύπάρχει μόνον ίντός των όρα.
των σωι-ι.ά:Των, άλλά χ.αι έχ.τός α.ύτων, ·ι-ι,η περιcρίζομένη ύφ' οίου
δήτινος σώματος· έξ έκιχστοv σ�μα.τος έξέρχο'Ιται άκτίνες σωιι,α.τι
κα.ί, έν αiς πιχρεστιν ή ψυχ;r1 και είς &ς παρέχει ,ίσχύν καl ένέρ
γεια.ν. Ai δε άκτίνες όιύτα.ι έκπέ[J,ΠΟVΤα.ι οχι μόνον τοϋ σώμα.-:-οι; 
άλλά καl sξ αλλων στοιχείων η μερών, κλπ;)) ΈΕχ τ(7>ν σvγγρα
φων τοϋ Παρακέλσου χ.αί άλλων ία.τρων, κάl άλχιμιστων, καl 
άι.rτρολόγ.ων, καl μάγων, κα.l παντός ε'ίδους σοφων τοϋ Μεσαlωνος 
πε!θετα.ί ης δτι α.ί άπόχ.ρυφοι άνα.καλύψεις Τοϋ οέ Ρωσ.χ καl τό
σων αλλων, ησαν γνωσταl η εΙχον προεικασθη κατά τόν Μεσαί
ωνα. Κα.τα τόν δε Πρέλ, αί πεποιθήσεις του Παρακέλσοv καl 
-tcϋ Μαξbελ διεΤηρήθησαν μέχρι του νϋν, Οί Μεσμεριστα.ί, λ.χ., 
11.ατιχ τό 1819 ομιλοϋσι περι των μαγvητικωv σχέσεων μετα.ξΙJ 



- Υ, \ - , , 'Ι(' \ ('tr,\ ' Ι ί � s. Τ. των 1,ω.,των κ�ι των α;ντοι.εψενων. c,ou οε -:-1 γριχψε χ.αι u �e 
Lieurre de '1 Α ιιbepin περι της ύπνοbάτιοος Μα.νέττας, ήν ίθε
ράπεuε, «Τής Μα.νέττα.ς ιχποκοψ.·Ι}θείσης &πι πα.ροuσίqc μου χ.αθ' 
ην στιγι.1.ην έθιγε κΆάδcν τινά ι.ι.uρσίνης, μσ.γνητισθέντα παρ' έμοϋ 
προηγοvμένως, iξΥΙλθο" της α.ίθούr;ης. Έπανελθων μετά τοϋ βο
ηθοϋ μοu, εύρόν τ·ην Μανέτ-:-α.ν ύπνώττοvσαν και περιελθοϋσαν είς 
κρίσιν ούεόλως προbλεψθείσαν παρ' α.ύτης. Άψοϋ την_ ήσύχα.σα, 
τήν ήρι:)τησα. πόθεν προηλθεν ·η κρίσις •της· μοί οcπfιντ�σε πρός, 
έ'κπΆ_ηξίν μοu οτι ύπαίτιος α.ύτ�ς ητc ο β,ηθό; μοv, καθότι ε!χε 
περισψίγξει δια τωy δακτύλων ενα ι<.Άάδcν μυρσίνης τuγχάνοντα 

, ., , ' , - \ (1 ' \ , ' , εις μαγνητικην σχεσιν μετ α.uτης και οτι κατιχ την α.vτην t'•α:i . 
. 'λιστα. στιγι.ι31ν κα.θ' ην έ'πρα.ττε τοϋτο δ βοηθ�ς εΙχε περιπέσει 

α.ϋτη είς νέvρικην ;ιρ_�gιν λίαν όδuνηράν. Προσθέτω δε τοϋτο, οτι ο
iν Άόγιρ -κλάδος _της ι1.vρσίνης ητο οcπομψα.κρuσι.ι.ένος οcπό το;:. 
οcσθενcϋ ,κα.τα εξ μέτρα.» 

Τί Άοιπόν ητο αύτή ή γ.αγνητικ.η σχέσίς ·μ.ετο.cξύ τοϋ κ'λά�οu της 
μυρσίνης κα.ί της ύπνοbάτιδος, &ν οχι ή iκτός τοϋ σι:ψ.χ.τος iκπψ.· 
πή της' διαισθητικότη-:-ος μιταbάσ'Υ)ς να παροικfισ11 είς τόν κλάδον; 

· Ό δε Πρελ &:να.γράψει ετερον γεγονός 1755. Πρόκειται περί
- ' ι - , " ' ι • Δ Α Τ' ζ ., της sπιστημης τ·Ι}ς μοvμιαc; οπως την πσιριστήσιν ο. e . εν εΛ. 

'fί δ' έστι μοuμία κατά την &:πόκρuψον iπιστήμην ; 
' Παν εlδο; sκκρίσεως. τοϋ όργα.νισμοϋ ι.ι-α.ς; cfα.ι α.ί οcποπεμ�ό

ι.ι-ενα.ι τοϋ όργανισ1-1.οϋ ι.ι,ας ίίλαι, καί εΙ τα. &.πα ντα τα ι.ι-έρη τοϋ 
σώματός,μα.ς sν γένει, σψπεριλiμbανομένων τών όνύχων, τοϋ αt
ματος, των βλεννωδών .iJλων των ιχποπψπομένων sκ -;-ου στfιθοuς,' 
των πνευμόνων, κλπ. κλπ. 

WΟλα.ι λοιπόν αί οuσία.ιΆαύτα.ι _κα.θό οcποτε'λέσχσα.ι μέρος το;:, 
. όργανισι.ι.οϋ :μα.ς τuγχ.άνουσιν iv.πεποτισμέναι έχ τοϋ (wικοu ρεu
στοu. Καίτοι δ' αύται. ιχπορριπ-τόμεναι, ούχ ήττον δια.τηροϋσιν 
αύτό τό ,pεvστόν κ.αί τας- ίδιότητάς του· έπομένως, έπενεργοϋν
.τός τινος. iπί. τινο� α.i.ιτων των ούσιων, έπισuμ�αίνει οcντίδρα.σίς τις 
είς τόν 6ργα.νισμόν ι.ι,ετά τοϋ &ποίου, ,ξαχολοvθεί ούσα είς σχ.έσιν. • 

Εvμενγ,ς sπενέργεια.' &Π' αύτων των ούσι ;,ν π-ροκα\εί αίσίαν δ • 
, , , , ~ . -· , ι - , . , (', πηρεια.ν &π αυτοu "t'Ou · οργα.νισμοu· απιναντιας οε, κακοιι.εταχει-

fιζομένης τηc: �ιοuμίαc:, _δ όργανισμό; οcψ' ούτινοι; α,{jτη προέρχε•
ται θα τ.:ιχ11 όοvνηρας σuναισθ·ί),;εω; ( 1) , . . . . . . . r 

( 1 ) Σ. Μ. Περί του σπουοα.ίου τr,υτr,υ καί πιριέργου θiματος θi 'γριί..;
φωμεν πλεί,:,να είζ έτέραν, πpοσεχη μελέτt�ν μας,

1 
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