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11έραν τών 'Ηρακλείων στηλών η πορθ
μού τοΰ Γιβραλτάρ, ώς σήμερον κοινώς λέ
γεται, έν τώ Ά τλαντικώ  Ώκεανώ, παρά τής 
’ \οο-κής τά παράλια, κεϊνται αι ύπο τών 
άοναίων νήσοι τών Μακαρων, υπο οέ τών νε- 
ωτερων Καναρίαι νήσοι λεγόμεναι, έπτά τον 
αριθμόν. Έπι μ'.άς τούτων, Φερου καλούμε
νης, ύπήογεν έν έκ τών πολλών τής φυσεως 
θαυμασίων, τό Γαροχον ή Ιερόν τής νήσου 
Φέοου δένδρον, τό όποιον ο Ιστορικός τών 
Καναρίων Άβρέϋς 1 αλύνοος ιόών πεοιέγρα- 
φεν ώς ακολούθως.

:α τ τεσσαρ: 
μα αποτελεί σχήμα στρογγύλον Ιχον εκατόν 
είκοσι ποδών τήν περίμετρον το σχήμα τών 
κλάδων είναι ωοειδές, αύτοι οε πυκνοί· ό 
καοπός ομοιάζει βάλανον μετά τοΰ περικα
λύμματος της, ό δέ σπόρος εχει το χρώμα 
καί ττν άρωαατιχτν νεϋσιν τών χου.χ,ου.να-
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ρίων τά όποια ό κόνος τής πευκης περιέχει.
Πεοι το οένορον υπήρχε τότε μεγάλη τις
βάτος, ήτις περιετυλίσσετο εις τούς κλόνους
του, πλησίον δέ αύτοΰ φηγοί τινες καί Οά-
ανοι διάφοροι. Τα φύλλα είχε πυκνότατα,
στεοεά, καθαρά, ούδέποτε πίπτοντα καί πάν- ‘ ~ ν τοτε Οάλλοντα· αρκετα ομοια προς τα τη ς
δάφνης αλλά μεγαλείτερα. Έκ τών φύλλων 
αύτοΰ επιπτον άκαταπαύστως σταγώνες Ο- 
δατος, τό όποιον συνήγετο εις δύο δεξαμενάς 
έσκαμμένας παρά τον πόοα το.ΰ δένορου. At. 
δεξαμεναί έκεΐναι είχον είκοσι μέν ποδών πε- 

I ριφέρειαν, τεσσαράκοντα οέ καί ετι. σπιθαμών 
βάθος καί έπρομήθευον εις πολλούς τών κα

ί τοίκων τής ν.ήσου τό άναγκαΐον υοωρ» (1) 
”Οτε οί Ευρωπαίοι ύπήγον κατά πρώτον 

διά νά κατακτήσωσι τήν νήσον, Qt ιθαγενείς 
συνήθροισαν περί τό ιερόν αύτών οένορον με- 
νάλτν ποσότττα ούλλων καί κλαοων δπωςI  ̂ * * »
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κρύψωσιν αύτό άπό τούς ξένους, οί όποιοι μή 
εύρίσκοντες ύδωρ καί κινδυνεύοντες νά άπο- 
θάνωσι της δίψης η σαν έτοιμοι νά έγκαταλεί- 
ψωσι τήν κατάκτησίν των. Νέα τις δμως έκ 
τών ιθαγενών, έρασΟεΐσα Γάλλου τινός ς-ρα- 
τιώτου καί μή δυναμένη νά βλέπη τόν έρα- 
στήν αυτής ύπό τής δίψης τυραννούμενον, 
έφανέρωσεν εις αύτόν τήν θαυμάσιον δενδρο
πηγήν τω ν δ στρατιώτης μετεβίβασε τό μυ
στικόν εις τόν αρχηγόν τά φύλλα μετετο- 
πίσΟησαν, ή πηγή άνεκαλύφΟη καί ή νήσος 
κατεκτήΟη!

ΙΙλήν πώς τό δένδρον έκεΐνο εις πηγήν με- 
τεβάλλετο ; που εΰρισκε τήν τόσην τοΰ υδα- 
τος ποσότητα ; Ό αυτός ιστορικός Οέλων νά 
έξηγήση τό φαινόμενον τοΰτο λέγει· όχι μα
κράν τής κοιλάδος, όπου τό δένδρον κεΐται, 
καΟ έκαστην σχεοον πρωίαν ύψοΰνται άτμοί 
καί νεφη, τά όποια ύπό τών κοινώς εις τά 
μερη εκείνα πνεοντων ανατολικών άνεμων 
ώθοΰνται πρός τούς μεγάλους βράχους, οΐ- 
τινες φαίνονται έκεΐ τεΟέντες επίτηδες διά νά 
τα εμποοίζωσιν. Οί άτμοί ουτοι σωρεύονται 
εις τό δένδρον καί μεταβάλλονται εις σταγό
νας υοατος έπι τών ομαλών φύλλων του· οι 
φηγοί, αί άκανθαι, τά χόρτα και οί βάτοι οι 
γειτνιάζοντες ποιοΰσι τό αύτό· δσον οί ανα
τολικοί άνεμοι κυριεύουσι τόσον καί ή σύνα- 
ξις τοΰ υδατος γίνεται μεγαλειτέρα. Αί δεξα- 
μεναι γεμίζονται. Έν μια ήμέρα έγέμισαν 
ύπέρ τούς εικοσιν ασκούς. Ψύλαξ τις διανέ
μει εις τούς κατοίκους τό ύδωρ.

Ούτως ή θεια Πρόνοια οικονομούσα διά 
Οαυμασίου τρόπου τά πάντα καί εις τά σώ
ματα ήμών παρέχει τά άναγκαΐα καί εις τήν 
διάνοιαν τό ένδόσιμον τοΰ νά Οαυμάζωμεν 
αύτήν.

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ TOV ΚΟΙΝΟΙ'
Ίι

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΥ ΑΑΑΤΟΣ

Τό άλας έχει ιδιότητάς τινας πολύ αξιο
σημείωτους. ΙΙροφυλάττει άπό τήν σήψιν 
και διάλυσιν τό κρέας, καί δμως είναι 
καταστρεπτικόν εις τούς ι,ώντας σκώληκας 
καί ζωύφια, τά όποια διαλύει. Εις τάς τρο- 
φάς μας είναι απαραίτητον κατά δόσεις μέ
τριας, άν δμως κατά μεγάλας ποσότητας 
φαγωΟή επιφέρει θάνατον ώς ερεθιστικόν 
δηλητήριον καί είς ανθρώπους καί είς ζώα.

Τά φυτά καί τάς οπώρας κεκομμένα δια
τηρεί, ένώ ζώντα ούτω καταστρέφει ώστε 
πασα χώρα καταστασα άφορος λέγεται δτι 
«έσπάρη μέ άλας».

Τό άλας εύρίσκεται εις δλα σχεδόν τά 
μέρη τοΰ κόσμου ποΰ μέν ώς ορυκτόν καί ε
πομένως άδιάλυτον, ποΰ δέ διαλυμένον εις 
τά υδατα λιμνών καί πηγών καί πρό πάντων 
τής θαλάσσης, άφ’ ών εξάγεται διά τής έξα- 
τμίσεως. Εις τόπους παραλίους, οί άνθρωποι 
δύνανται νά έξάγωσιν άλας λαμβάνοντες ύδωρ 
θαλάσσιον καί διά τοΰ πυρός έξατμίζοντες 
αΰτό. Διά τοΰ τρόπου δμως τούτου τό άλας 
εξάγεται όχι δσον πρέπει καθαρόν, δθεν καί 
δέν είναι χρήσιμος. Εις τινας χώρας τό ά
λας είναι πολύ ακριβόν καθό έκ τοΰ εξωτε
ρικού φερόμενον. Εις τινα τών ανατολικών 
’Ινδιών μέρη ή τιμή του πολλάκις καταντά 
ύπέρογκος. Ενίοτε οί έπί τοΰ άλατος φόροι 
ύπήρξαν τόσον μεγάλοι ώστε πολύ ύπέφεοον 
ώς έκ τούτου οί πτωχοί. Είς τινα μέρη cl
κάτοικοι προμηθεύονται το προς χρήσιν αύ
τών άλας άπό τήν στάκτην τών φυτών.

Οί 'Ρωμαίοι έπί τής βασιλείας τοΰ Μάρ- 
κουΆγκου 4G0 π. X. τετάρτου βασιλέως τής 
'Ρώμης έθεσαν φόρον έπί τοΰ άλατος. Έπλή- 
ρωνον δέ καί τούς μισθούς τών στρατιωτών 
αύτών έν μέρει μέ άλας έξ ου καί προήλθεν 
ή λέξις salarium σημαίνουσα μισθός (έκ τοΰ 
sal άλας). Εις τήν Συρίαν υπάρχει λίμνη, 
τ ίς  οποίας τά ΰδατα ξηραινόμενα τό θέρος 
έγκαταλείπουσιν εις τόν πυθμένα αύτής 
στρώμα άλατος ετοίμου πρός χρήσιν.

Αί άλατοΰχαι πηγαί γενικώς εύρίσκονται 
ύπό τό έδαφος καί εις πεδιάδας χαμηλοτέρας 
άπό τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, τό δέ ά- 
πολιθωμένον άλας εις άλατορυχεΐα 120 έως 
800 ποδών βάθος. Εις τήν ’Ισπανίαν δμως 
’Ινδικήν καί’Αμερικήν ύπάρχουσι βουνοί άλα
τος ύψούμενοι 500 πόδας ύπέρ τήν πέριξ 
χώραν καί 300 έως 800 ύπέρ της θαλάσσης 
τήν έπιφάνειαν. Ή έν τή βορείω ’Αμερική 
άλμηρά λίμνη Ούτάχη εύρίσκεται έπί μιας 
τών τοιούτων «υψηλών πεδιάδων »,αί τι νες εί
ναι γυμναί καί δλως διόλου άδενδροι. Ή έν
τός τοΰ Περσικού κόλπου εύρισκομένη νήσος 
Όρμούς συνίσταται σχεδόν δλη έξ άπολιθω- 
μένου άλατος· έπ’ αύτής ούτε πηγή γλυκέως 
υδατος άπανταται ούτε χλόη, δθεν καί έγκα- 
τελείφθη άν καί ήτο πριν ή θέσις τής συναλ
λαγής τών Περσών καί Πορτογάλων.
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Τό έκ τών άλατορυχείων έξαγόμενον ά
λας είναι γενικώς είτε κοκκινωπού ειτε πρα
σίνου ή γαλαζίου ή κίτρινου χριυματος καί 
καθαρίζεται διά νά χρησιμεύση. Διά νά κα- 
θαρισθή άναχύεται έντός υδατος καί τό υ
γρόν έκεΐνο βράζεται έντός μεγάλων άβα- 
θών αγγείων. Καθόσον τά άγγεΐα ταΰτα εύ- 
ρίσκονται έπί τοΰ πυρός τό έμπεριεχόμενον 
ανακατεύεται διά νά μή κρυσταλωθή τό ά
λας, τό όποιον άφοΰ μείνη μόνον στεγνώνε
ται καλά καί φερόμενον εις τάς αγοράς μας 
πωλείται εντός κιβωτίων καταλλήλου με
γέθους.

Τό άλατορυχεϊον τής Βιγελίτσικας πλη
σίον τής Κρακοβίας έκμεταλεύονται άπό τοΰ 
έτους 1251 οπότε καί τυχαίως τό άνεκά- 
λυψαν σκάπτοντες πηγάδια. Υπολογίζεται 
δτι είναι ύπέρ τούς χιλίους όκτακοσίους πό
δας κάτω τής έπιφανείας τής θαλάσσης· α'. 
ύπόγειαί του στοαΐ καί οι δρόμοι Ιχουσιν ύ
πέρ τά οκτώ μίλια άγγλικά μήκος. Είσοδοι 
πρός τό άλατορυχεϊον τοΰτο ύπάρχουσιν 
όκτώ, ών εξ έν τοΐς άγροΐς καί δύο έντός 
τής πόλεως. Διά τών δύο τούτων τών τελευ
ταίων καταβιβάζονται έντός αύτοΰ οί έργάται 
καί έξάγεται τό άλας, αί άλλαι εξ χρησιμεύ- 
ουσι διά νά είσέρχηταιάήρ νάρίπτωνται έντός 
ξύλα καί άλλα άναγκαΐα. Πολλοί έργάται 
καί ίπποι διέρχονται δλην αύτών τήν ζωήν 
έν αύτω, έντός τοΰ όποιου ύπάρχουσι χωρία 
μικρά καί έκκλησίαι. Όταν έντός τών υπο
γείων εκείνων άναφθώσι πολλά φώτα τό θέ
αμα γίνεται θαυμαστόν διότι ένεκα τοΰ κρυ- 
στάλου τό φώς διαχύνεται κατά λαμπρώς 
κεχρωματισμένας ακτίνας. Άλατορυχεΐα 
τοιαΰτα άν ούχί τόσον έκτεταμένα, εύρίσκον- 
ται καί άλλοΰ, τό δέ άλας συνήθως άπαν- 
ταται πλησίον αργίλου, πηλοΰ, γύψου, άσβε- 
στολίθου καί άρ,μολίθου.

Τό ύδωρ τών άλμυρών πηγών δέν είναι α
κριβώς δμοιον μέ τό τής θαλάσσης, έπειοή 
έντός ταύτης δέν εύρίσκεται μόνον άλας άλ
λά καί άλλαι ούσίαι ώς έκ τών όποιων τό ff- 
δωρ αύτών είναι πικρόν. Εις τά μέρη μας 
τό άλας έξάγεται διά τών άλικών έκ τής 
θαλάσσης. Είναι δέ αί άλικαί τόποι χαμηλοί 
καί παράλιοι εις τούς όποιους διοχετευόμε- 
νον τό θαλάσσιον ύδωρ κατά τούς θερινούς 
μήνας έξατμίζεται διά τής ηλιακής Οερμότη- 
τος πολλάκις καί κατ’ έπανάληψιν άφίνων ί-  
κάστοτε έπί τής άλικής στρώμα άλατος, τιί

όποιον παχυνθέν θραύεται καί μεταφερόμε- 
νον είς τάς άγοράς πωλείται.

Τό άλμυρόν υδωρ δέν παγώνει τόσον εύ
κολα δσον τό γλυκύ, διότι χρειάζεται μεγα- 
λείτερον ψΰ-/ος διά νά τό μεταβάλλη εις 
πάγον,ώς τοΰτο γίνεται εις τά ψυχρά κλήμα
τα τά περί τούς πόλους.Τό άλας μιγνυόμενον 
μέ χιόνα αυξάνει τό ψΰχός της, ένεκα τοΰ ό
ποιου καί οί κατασκευάζοντες κατά τό θέρος 
παγωτά πολύ τό μεταχειρίζονται δπιος πα- 
γώνωσιν εύκολώτερον τούς χυμούς το̂ ν. Εις 
τάς άλατούχους στέππας τοΰ Όρεμβούργου 
ύπάρχει σπήλαιον άξιοσημείωτον όνομαζό- 
μενον « Σπήλαιον καταψύχον » καθότι τά 
περί τό σπήλαιον τοΰτο άλατα καθιστώσι 
τήν άτμοσραΐραν αύτοΰ τόσον ψυχράν διαρ- 
κοΰντος τοΰ θέρους ώστε πας ό εισερχόμενος 
έντός αύτοΰ κατά τήν θερμήν ταύτην τοΰ έ
τους ώραν αισθάνεται ψΰχος ύπερβιλικόν, έ
νώ τόν χειμώνα τό αύτό σπήλαιον είναι τό
σον θερμότερον τοΰ εξω άέρος ώστε, ώς 
οί 'Ρώσσοι λέγουσι, δύνανται νά κοιμώνται 
έντός αύτοΰ χωρίς τών μηλωτών των.

Τό άλας είς τήν γλώσσαν τών χημικών ο
νομάζεται έγχλώριον νάτριον,ώς συνιστάμε- 
νον έκ χλωρίου καί νατρίου, δύο άπλών σω
μάτων, έκαστον τών όποί<ον Ιχει ιδιότητας 
πολύ διαφόρους άπό τούς τοΰ άλατος.Ή σόδα 
ή ανθρακικόν νάτρον καί τό υδροχλωρικόν ό- 
ξύ έξάγονται έκ τοΰ πολυτίμου όρυκτοϋ τού
του. ’Ά ν έντός τής καμίνου δπου τά κοινά 
άγγεΐα ψήνονται ριφθή άλας, ειδός τι βερνι
κιού παράγεται έπ’ αύτών. Διά τοΰ άλατος ή 
λευκότης καί διαφάνεια τής ύέλου καταντα 
έντελής* δι’ αύτοΰ ό σάπων άποκτα τήν άπαι- 
τουμένην σκληρότητα* άλας μεταχειρίζονται 
δταν άναλύωσι μέταλλα, άλας δταν βάφωσιν 
ύφάσματα,ή φλόξ δι’αύτοΰ σβύνεται καί ξΰλα 
βεβρεγμένα μέ άλμηρόν ύδωρ δέν άνάπτουσι. 
Λουτρά είς ύδωρ έν ω εμπεριέχεται άλας εν- 
δυναμοΰσι τά άδύνατα μέλη, έπειόή τό άλας 
καθαρίζει τό δέρμα καί, προξενοΰν εύάρεστον 
τινα έρεθισμόν, αυξάνει τήν υγιεινήν του. 
ένέργειαν.

ΙΙΚΡΙ ΤΩΝ ΣΦΗΝΟΕΙΔΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

Έν τή ώραία πατρίδι μας, ήας άλλοτε 
ήτο ό λύχνος τής οικουμένης πρό δλίγων 
εΐσέτι έτών ύπήρχον αναρίθμητα τής σεμνής 
άοχαιότητος λείψανα έπί λίθων γεγλυμμένχ



ή /.ε·/αραγμένα, άτινα ήσαν τόσαι έπιστολαί 
τών σοοών εκείνων παλαιών πρός ήμας τούς 
απογόνους τω ν έκ τούτων σήμερον άλλα 
μέν εύρίσκονται εις χεΐρας ξένων, άλλα οέ 
ήφανίσθησαν άπό τοΰ προσώπου της γης.
« Σκάπτοντές ποτε εις τήν Εφεσον διά νά 
κάμωμεν θεμέλια λ μας έδιηγήθη γέρων τις 
άλλ’ άμαθής άρχιτεκτων,«εΰρομεν τέσσαρας 
στυλοβάτας ’γραμμένας άπό όλα τά μέρη. 
Τούς έπελεκίσαμεν και έκτίσαμε-ν. » Μετά 
πόσης λύπης ένθυμούμεθα τάς όλίγας ταύ- 
τας λέξεις πας αναγνώστης φιλόπατρις εν
νοεί· άλλ’ ή λύπη δέν επαναφέρει πλέον είς 
ΰπαρξιν τάς έπιγραφάς έκείνας, δέν έπανορ- 
0οί τήν άνεπανόρθωτον απώλειαν, ώς ούτε 
τά δάκρυα έπαναφέρουσι τόν νεκρόν εις τήν 
ζωήν. Φρονοΰντες όμως ότι, όταν ό λαός μας 
μάθη πόσον φώς τά παλαιά γράμματα, τά 
έπί τών λίθων ευρισκόμενα, χύνουσιν εις 
πολλά ζητήματα, και πόσον ζημιούμεθα 
πρώτοι ήμείς όταν ή ιστορία τής πατρίδος 
μας πάσχη τοιαύτας άπωλείας, δέν είναι ά- 
δύνατον νά διασωθώσί τινα τουλάχιστον τών 
τυχόν ύπολειπομένων προγονικών μνημείων 
Οέτομεν έν συντόμω ύπ’ όψιν τών αναγνω
στών μας τό πόσον ή άρχαία τής Δυτικής 
Ασίας ιστορία διεφωτίσθη έκ τών Άσσυρια- 

κών έπιγραφών. Καί πρώτον περί τής άνακα- 
λύψεως αύτών.

Πρό ενός και επέκεινα αίώνος Γερμανός 
τις ιστορικός Νείβουρος ονομαζόμενος, έπι- 
σκεφθείς τήν Περσίαν, εφερε μεθ’ έαυτοΰ έπι- 
στρέφων, αντίγραφα έπιγραφών τινων γε
γραμμένων δι’ άγνιόστων καί άκαταλήπτων 
γραμμάτων. Τά γράμματα αυτών πρός ού- 
δένα τών γνωστών χαρακτήρων όμοιάζοντα 
εΤχον τό σχήμα σφηνών διαφοροτρόπως συν- 
ίυαζομένων, ώς έκ τοΰ όποιου και ελαβον τό 
όνομα σφηνοειδή· είς ποίαν γλώσσαν όμως 
άνήκον, πώς έκαστον αύτών έπροφέρετο ήτο 
μυστήριον. Έτη πολλά μετά ταΰτα πρόξενός 
τις ' Αγγλος έν Βαγδάτη, ό ’Ιάκωβος 'Ρίτς, 
«κάψας αντίκρυ τής πόλεως Μοσσούλ, έπί 
της άνατολικής όχθης τοΰ ποταμού Τίγρεως, 
ευρε λίθους και πλίνθους, φέροντας γράμμα
τα τοιαΰτα άλλα μάλλον περίπλοκα τών έκ 
Περσίας μεταφερθέντων, τούς όποιους πέμ- 
ψας είς Αονδίνον, έθεσε τά πρώτα θεμέλια 
τής συριακής συλλογής τοΰ Βρεττανικοΰ 
Μουσείου. Ή πρωτοφανής αΰτη καί παράξε
νος συλλογή κεντήσασα τήν φιλοτιμίαν, πα-

ρεκίνησε τήν έν ΙΙαρισίοις ’Ακαδημίαν τών 
Έπιγραφών νά γράψη τό 1 842 πρός τόν έν 
Μοσσούλ πρόξενον τής Γαλλίας Κ. Βότταν, 
παρακαλοΰσα αύτόν νά έρευνήση τόν τόπον, 
και εί δυνατόν νά ένεργήση άνασκαφάς είς 
τινας παρά τήν πόλιν λόφους, και πρό πάν
των είς τον παρά τήν κώμην Κογιουνζσίκ. 
Ό Κ. Βόττας, σπεύσας νά συμμόρφωσή πρός 
τήν επιθυμίαν τής Γαλλικής ’ Ακαδημίας ήρ- 
χισεν άνασκάπτων τόν περί ού ό λόγος λό
φον. Μαθών όμως παρά χωρικοΰ τίνος ότι είς 
τό χωρίον του σκάπτοντές οί χωρικοί τά θε
μέλια τών οικιών των ευρισκον πολύ ώραιο- 
τέρας αρχαιότητας τών όσων αύτός έκεί άνε- 
κάλυπτε, μετέβη αμέσως είς τό χωρίον εκεί
νο, πέντε ώρας πρός βορειοανατολάς τοΰ 
Μοσσούλ κείμενον και Χόρσαβαδ καλούμενον, 
xsct, ειοεν οσα οι χωρικοί εοειςαν ε'.ς αυτόν. 
Έκεί παρατηρήσας ότι έπί τίνος λοφίσκου ή- 
σαν πολλοί πλίνθοι και έπιγραφαί άπεφάσισε 
νά άνασκάψη τόν λοφίσκον εκείνον. Άνασκά
πτων αύτόν ευρε τοίχον, άκολούθως δεύτε
ρον, έπειτα τρίτον καί μετά ταΰτα στοάς 
πλήρης έπιγραφών καί αναγλύφων παριςών- 
των κυνήγια,πομπάς ή πολέμους καί ένί λό
γω εύρέθη έν τώ μέσω έρειπίων μεγαλοπρε- 
ποΰς ανακτόρου, τό όποιον άκολούθως έβε- 
βαιώθη ώς τό άνάκτορον τοΰ βασιλέως Σαρ- 
νοΰν.ί

Προσέτι ό άγγλος Ερρίκος Λαγιάρδος, 
οστις, περιηγηθείς κατά τό 1839— 40 τήν 
Συρίαν καίΜικρασίαν,«ήσθάνθη σφοδράν έπι- 
θυμίαν νά εισχώρηση είς τάς πέραν τοΰ Εύ- 
φράτου χώρας, τάς όποίας ή τε ιστορία καί 
ή παράδοσις όνομάζουσι τόπον τής γεννή- 
σεως τής σοφίας», έπεσκέφδη δίς, κατά τό 
1S40 καί 1842 τάς όχθας τοΰ Τίγρεως, 
κατά δέ τό 1845 έπεχείρησε νά άνασκάψη 
λόφον τινα, εννέα ώρας πρός νότον τοΰ 
Μοσσούλ κείμενον καί καλούμενον ύπό τών 
εγχωρίων Νιμρούδ, τόν οποίον κατερχόμε- 
νος άπό Μοσσούλ εις Βαγδάτην διά τοΰ 
ποταμοΰ εΐδε πλήρη άγγείων καί πλίνθων 
γεγραμμένων. Άνασκάπτων αύτόν εΰρε 
στοάς κολοσσιαίας πλήρεις αναγλύφων καί 
έπιγραφών,μνημονευουσών τά κατορθώματα 
τοΰ κτίσαντος τάς στοάς έκείνας. Δύο μετά 
ταΰτα έτη ό Κ. Λαγιάρδος μεταβάς είς τόν 
παρά τό χωρίον Κογιουνζσίκ λόφον, τόν 
οποίον ό Κ. Βόττας είχεν έγκαταλείψει έ
πεχείρησε καί έκεί άνασκαφάς καί έν οια.-

στήματι έξ μηνών άνεκάλυψεν 06 στοάς κε- 
καλυμμένας ύπό άναριθμήτων άναγλύφων 
καί έπιγραφών, ήτοι τά βασίλεια Σενναχε- 
ρίμ υίοΰ τοΰ Σαργουν βασιλέως τής Νινευή. 
Μετά ταΰτα άνεκάλυψε καί άλλ ας έπιγρα
φάς καί ανάγλυφα καί άγάλματα καί τό ά- 
ξιολογώτατον πάντων, αίθουσαν πλήρη οπ
τών καί γεγραμμένων πλίνθων, ήτις ώς 
μετά ταΰτα άπεδείχθη άπετέλει μέρος της 
βασιλικής τοΰ Σενναχεριμ βιβλιοθήκης καί 
τών δημοσίων αρχείων. Μετά τάς άνακαλύ- 
■•Αεις ταύτας ό Κ. Λαγιάρδος μετέβη καί είς 
τήν παρά τάς όχθας τοΰ Εύφράτου Βαβυλώ
να καί έπεχείρησε καί έκεί κατά τό 1849 ά
νασκαφάς. Τούτον έμιμήθησαν καί άλλοι ώς 
έκ τών έργασιών τών όποιων πολλαί βαβυ- 
λωνιακαί αρχαιότητες ήχθησαν είς φώς.

ΙΙλήν είς τί τά τόσα έξοδα καί οί τόσοι 
κόποι θά ώφέλουν άν τά έπί τών πλίνθων 
εκείνων γεγραμμένα έμενον άγνωστα καί 
ακα τά λη π τα ;... Ά λλά  πώς ήτο δυνατόν 
τοΰτο άφοΰ καί ~ά γράμματα καί ή γλώσσα 
τήν όποιαν παοίστανον δέν ήσαν γνωστά ;
. . . Πολλά έν άοχή φαίνονται αδύνατα άλλ’ 
ή έπιμονή τοΰ άνθρώπου τά καθιστα δυνατά. 
Διά τής επιμονής ταύτης ό Άννοβερός Φρει
δερίκος Γρότεφενδ κατώρθωσε νά διακρίνη 
έπί τών έπιγραφών, άς εφερεν έκ Περσίας ό 
Νείβιυρος, τά ονόματα «Δαρείος» «Κύρος» 
καί τινα άλλα. Ή γλώσσα τής αρχαίας 
Περσεπόλεως κατά πάντας τούς υπολογι
σμούς έφαίνετο άνήκουσα είς τάς Άρίας ή 
Ίνδογερμανικάς καλουμένας γλώσσας, πλη- 
σιέσταται δέ αύτής έπρεπε νά ήναι ή Ζενδική 
καί Σανσκριτική· έδοκιμάσθη λοιπόν άν έφ- 
αρμόζονται αί γλώσσαι αύται είς τάς άρ
χαίας έκείνας έκ Περσίας έπιγραφάς, καί 
ώς έκ θαύματος διά τής έφαρμογης ταύτης 
αί έπιγραφαί ήρχισαν νά κατανοώνται ! Ά λ 
λ ’ αί άλλαι, αί έν Νινευή καί Βαβυλώνι ά- 
νακαλυφθείσαι, ήσαν είς άλλην γλώσσαν 
γεγραμμέναι· πώς δέ άνεγνώσθησαν άκού- 
σωμεν ένός τών ολίγων σοφών, τών κατα- 
γινόντων πρός λύσιν τοΰ δεινοΰ τούτου γρί
φου. «Εύρεθησαν» λέγει ό συνταγματάρχης 
Bawlinson, «εις πολλά τής Περσίας μέρη, 
είτε κεχαραγμέναι έπί βράχων, ώς έν Άμα- 
οάν, Βάν, Βεχιστοΰν, ή γεγραμμέναι έπί 
τών τοίχων τών άρχαίων ανακτόρων, ώς έν 
ΙΙερσεπόλει καί Ηασαργάδη, σφηνοειδείς έ- 
,πιγραφαί, μνημονεύουσαι τών κατορθωμά

των τών Άχαιμενιδών. Αί έπιγραφαί αυταί 
είναι ώς έπί τό πλεΐστον τρίγγλωσσοι, ού- 
σης έκάστης γλώσσης μέ τό είς αύτήν άνή
κον άλφάβητον γεγραμμένης. Τά αλφάβητα 
αύτών διαφέρουσιν ού μόνον κατά τούς χα
ρακτήρας γραμματικώς, ώς άποτελουμένους 
έκ οιαφόρων συνδυασμών τών αρχικών ση
μείων, τά όποία συνήθως όνομάζομεν σφή
νας, άλλά καί έν όλη αύτών τή φωνητική 
συνθέσει καί τώ όργανισμώ». . . «Είς τάς έ
πιγραφάς τοΰ Βεχιστοΰν, τοΰ Νάχρ-'Ρους-άμ 
καί τής Περσεπόλεως, τάς τριγλώσσους, 
εύρεθησαν καί είς τάς τρείς γραφάς ύπέρ τά 
όγδοήκοντα κύρια ονόματα. Των κυρίων τού
των ονομάτων έπί τοΰ Περσικοΰ κειμένου 
εξηκριβώθη ή αληθής προφορά διά τής Περ
σικής αύτών ορθογραφίας, άκολούθως έγέ
νετο προσεκτική άντιπαραβολή ένός καί τοΰ 
αύτοδ ονόματος είς τάς δύο γλώσσας, ή δέ 
ακρίβεια περί τάς φωνητικας διαφοράς, τάς 
ίοιαιτέρας είς έκάστην τών γλωσσών παρή- 
ξε τά μέσα όπως προσδιορισθη κατά τό μάλ
λον ή ήττον ασφαλώς ή άξια έκατόν περί
που Άσσυριακών χαρακτήρων καί ούτως α
ξιόλογος εύρέθη βάσις πρός τελείαν τοΰ αλ
φαβήτου διευθέτησιν.» Γ

Ω; δείγμα τών σφηνοειδών γραμμάτων παραΟέτομεν 
μέρος της έπι του περίφημου οβελίσκου του Βρετ. Μου
σείου επιγραφής. ΊΙ άνάγνωσις είναι κατά τό σύστηιια του 
2. Ρωλινσώνος.

i f f ^ } « <  *>1 1 1 4 ^  ί !
............................αν ναίμ. αο yarp σου
αρ γυ ρον λίθους :ελα βον.

Ή γλώσσα τών έν Νινευή άνακαλυφθει- 
σών έπιγραφών, ώς έκ τοΰ άνωτέρω δείγ
ματος φαίνεται, εύρέθη ούσα Σημιτική, καί 
κατ’ έξοχήν συγγενεύουσα πρός τήν άρχαί- 
αν 'Εβραϊκήν. Πόσα δέ ήρθησαν είς φώς έκ 
τής άναγνώσεως καί κατανοήσεως τών έπι
γραφών έκείνων άκολούθως θέλομεν έκθέσε*„

(1) Ninovch its rise and ruin, not. 3.
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01 ΕΝ ΑΒΤΣΣΙΝΙΛ ΕΒΡΑΙΟΙ.

’Εκτός τών Εβραίων τούς οποίους γινώ- 
σκομεν είς τά μέρη μας, και οί όποιο’, όνο- 
μάζονται 'Ραββινισταί, ώς άκολουΟοΰντες 
τάς διδασκαλίας τών 'Ραββίνων, ύπάρχουσι 
καί οί Καραίται λεγόμενοι, οίτινες, άπορ- 
ρίπτοντες τά διδάγματα ταΰτα μόνην τήν 
Ιίαλαιάν διαθήκην αποδέχονται. Καί οί Σα- 
μαρείται, τά λείψανα ταΰτα τών αρχαίων 
Σαμαρειτών, τούς οποίους τόσον έμίσουν οί 
’Ιουδαίοι καί οί όποιοι μόνον τά τοΰ Μο̂ σέ- 
ως βιβλία ώς άγια Οεωροΰσιν. Έκ τούτων 
περί τάς όγδοήκοντα οΐκογενείας, κατοικού- 
σας παρά τά ερείπια τής αρχαίας πατρίδος 
των μόλις σήμερον σώζονται. Κατά τά τε
λευταία δέ ταΰτα έτη έγεινε γνωστόν δτι 
εύρίσκεται καί τέταρτη τις μερίς Εβραίων, 
κατοικούσα τήν Άβυσσινίαν καί Φα λ ά σ α ι  
όνομα φέρουσα.

« Οί Φαλάσαι », λέγουσι τά ’Ιουδαϊκά 
χρονικά, «άν καί όμοιάζουσι τούς Άβυσσι- 
νούς χριστιανούς κατά τε τήν ενδυμασίαν 
καί τά άλλα, είναι δμως εύρωστότεροι καί 
μελανώτεροι εκείνων· οί οφθαλμοί των είναι 
όλιγώτερον συνεσταλμένοι καί τά πρόσωπά 
των βραχύτερα· όμοιάζουσι δέ παραδόξως 
φυλήν Άγαυϊκήν, κατοικούσαν έν Άβυσσινία 
πρεσβεύουσαν μονοθεϊσμόν καί λαλοΰσαν δι
άλεκτόν τινα Άγαυϊκήν, Φ α λ α σ ί ν α ν  ή 
Κ α ϊ λ ί ν α ν  καλουμένην. Διά ταύτης τής 
γλώσσης ού μόνον διδάσκονται, μεταφρά- 
ζοντες τά συγγράμματα τοΰ Μωσέως καί 
τών Προφητών, άλλά καί προσεύχονται. Ή 
θρησκεία των είναι μέν είδος Μωσαϊσμοΰ 
βασιζομένου έπί Γηζικής τίνος τής Γραφής 
μεταφράσεως, άλλά διαφέρει καί τής τών 
'Ραββινιστών καί τής τών Καραϊτών καί 
τής τών Σαμαρειτών. Οί Φαλάσαι δέν είναι 
οπαδοί τής πολυγαμίας· περιτέμνονται τήν 
έβδόμην ημέραν μόνοι οί ιερείς των φοροϋσι 
σαρίκια· δέν τρώγουσιν ώς οί Άχμάραι κρέ
ας ώμον τήν ημέραν τοΰ σαββάτου δέν πε- 
ρώσι ρεΰμα ποτάμιον, έξ ου καί ονομάζονται 
κ α ί Κ α ϊ λ ί ,  (μή διαπερώντες, τό Φαλάσαι 
σημαίνει άποικοι)· τά κύριά των ονόματα 
παράγονται έκ τής Εβραϊκής, Γηζικής καί 
Άχμαρικής γλώσσης. Έν ταΐς συναγωγαϊς 
των αί γυναίκες δέν συγκάΟηνται μέ τούς

ανορας· εις τά παιοια των διδάσκουσι τά 
συγγράμματα τών Προφητών, τούς ψαλ- 
μούς, προσευχάς καί ίεράν ιστορίαν αί προ- 
σευχαι των (τινας τών όποιων είδομεν είναι 
ώραΐαι. Αί ελπίδες των είναι έστραμμέναι 
πρός τήν Ιερουσαλήμ, άλλ’ αί περί τοΰ 
Μεσσίου ϊδέαι των είναι συγκεχυμένοι. Ά -  
γνωοΰσι καί τήν εβραϊκήν καί τάς έορτάς 
δσαι διετάχΟησαν μετά τάς ήμέρας τοΰ 
Εσορα* ώστε ουτε τό Χανουκά(Ί) γινώσκου- 

σιν ούτε τό Ηουρείμ (2 ·· φυλάττουσιν δμως 
ακριβώς τό σάββατον καί εχουσι καί ήμιεορ- 
τάς εκτάκτους άντιστοιχούσας ώς πρός τήν 
ημέραν τοΰ μηνός μέ τάς έορτάς τάς μεγά- 
λας· τήν δευτέραν καί πέμπτην έκάστης έ- 
βόομαοος νηστευουσι, τήν δέ 9ην τοΰ μη
νός Λβ ι Ιουλίου) εχουσι καΟιερωμένην πρός 
τήν Ολιβεραν τής καταστροφής τών 'Ιεροσο
λύμων άναμνησιν. Πριν ή φάγωσι νήπτονταε 
τάς χειρας, εύχαριστοΰσι δέ μετά τό φαγη- 
τόν. Εχουσιν έκ παραδόσεως τρόπον totov 
τοΰ σφαττειν τά πρός τροφήν αύτών ζώα. 
Κατά τάς έορτάς των έκτελοΰσι Ουσίας 
μνημοσύνους, καί ύπέρ τής άναπαύσεως τών 
νεκρών. Τά νεκροταφεία των εχουσι μακράν 
τών κατοικιών των. Αί γυναίκες χαίρουσι 
τά αυτά ώς οί άνδρες δικαιώματα, δέν κα
λύπτονται, οΰδέ ζώσιν είς χαρέμια. Οί δού
λοι των δουλεύουσιν εξ μόνον έτη καί έπειτα 
έλευθερώνονται. Οί Φαλάσαι ύπολογίζονται 
είς διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας ψυχών. »

ΓΟΗΤΕΣ ΟΦΕΩΝ

Έν άπό τά μάλλον παράξενα θεάματα 
τά όποια κινοΰσι τήν προσοχήν τοΰ έπιακε- 
πτομένου τήν Αίγυπτον, περισσότερον καί 
άπό αύτά τά μυστηριώδη καμώματα τών έν 
Κ αίρω μάγων, οίτινες διατείνονται δτι καί 
νεκρούς έπαναφέρουσιν είς τήν ζωήν, είναι 
τά ύπό τών γοήτων τών όφεων έκτελούμδ-

(1) Ή λέξι; σημαίνει i γ κα ι ν ι α σ μ ό είναι οί οΰτος 
έορτή τών 'Iιβραίων οιαρκοΟσα οκτώ ήμέρας (άπό 25η; 
το3 μηνά; Κισλεϋ, Νοεμβρίου, καί άκολούΟα.?) πρό: άνί- 
μνησιν tij; ύπό των Μακκαβαίουν γενομένη; icavvioiu»; το5 
δευτέρου ναο5.

(2) Πουρέ· μ σημαίνει κ λ ή ρ ο ι, λάγνοι'· είναι ok και 
αύτη έορτή, διαρκοϋσα ούο ήμέρα; (τήν 14ην καί 15ην το'ί 
μηνά; Ά ίάρ ή Φευρουαρίου) καί γίνεται πρό; άναμνησιν 
T?i; έπί τ&ν ήμερών τ?\; βαοιλίσση; Έσθήρ απολυτρώσει; 
τ&ν Εβραίων έκ γειρά; ’Αμάν. Κατ’ αϋτήν ι^υλάττονταϊ 
και αί νηστεΐαι, αί ύπό T?t; [daii/ίτση; εκείνη; o p t s C j T j i u
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να. Οί άνθρωποι ούτοι, οί γόητες, άνήκουσιν 
είς την τάξιν έκείνην τών Δερβισών, τών 
*Ρ ιφ ά ς καλούμενων. Άξιονσι δέ δτι δύ- 
νανται νά άνακαλύπτωσι πάντα φαρμακερόν 
δφιν, ευρισκόμενον έν τή οικία, πραγμα κοι
νόν εις τό θερμόν τής Αίγύπτου κλήμα, καί 
άνακαλύπτοντες ν’ άποσπώσιν αύτόν άπό τό 
ζίς ο κρύπτεται μέρος.

Επειδή είναι πολύ δυνατόν οί γόητες ε
κείνοι νά εχωσιν δφεις κρυμμένους είς τάς 
δίπλας τών κ α υ τ α ν  ί ων  των ή έντός τών 
•πλατέων λ ι β α τ έ δ ω ν  των, διά τοΰτο ό ύ
ποπτος θεατής βιάζει αυτούς νά δείξίοσι 
πρώτον δλα τά μέρη τών φορεμάτων των ή 
καί νά άπεκδυΟώσιν αύτά εις τήν αυλήν καί 
ακολούθως νά εΐσέλΟωσιν είς τήν οικίαν. 
Πολλάκις και αύτά τά ύποκάμισά των πα
ρατηρούνται άφοΰ τοΐς άφαιρεΟώσι τά άλλα 
φορέματα.

Άφοΰ πάντα ταΰτα τά μέτρα ληφΟώσιν, 
■οί γόητες άφίνονται νά εϊσέλΟς^σιν είς τήν 
οικίαν. Ά μ α  λάβωσι τήν άδειαν ταύτην με- 
τασχηματίζουσι το ύφος των εις ύφος μυ
στηριώδες, κτυπώσι τούς τοίχους καί τό πά
τωμα διά μικρας τίνος έκ φοίνικος ράβδου, 
καί, ποιοΰντες κολακευτικόν τινα διά τής 
γλώσσης ήχον καί ξέοντες τό πάτωμα άνα- 
κράζουσι. «Σαςι έξορκίζω εάν ήσΟε έπάνω ή 
κάτω, έξέλθετε!» «Σας έξορκίζω εις τό μέ- 
γιστον δνομα, έάν ήσΟε υπήκοοι έξέλθετε, 
-έάν δέ ήσΟε παρήκοοι άποΟάνετε! άποΟάνε- 
τ ε ! » "Οσον καί άν ήρευνήΟησαν πριν δλαι 
αί γωνίαι καί τά μέρη τοΰ οικήματος, πάντα 
τά έπιπλα καί τά κρεμάμενα φορέματα, γ ε 
νικώς μετά δέκα τής ώρας λεπτά άφότου αί 
φωναί τοΰ γόητος ήρνισαν δφις τις παρου
σιάζεται, έξερχόμενος έξ ενός τών πολλών 
άρμαρίο^ν τών είς πολλά δωμάτια εύρισχο- 
,μένων ή κρεμών εαυτόν άπό τής οροφής τό 
■σανίδωμα. Ά ν  τις τών θεατών έκφράση αμ
φιβολίαν ή είπη δτι ό δφις έκείνος είναι ά
βλαβης, ό γόης κινείται είς άκραν άγανά- 
τκτησιν καί άρπάζιον ώς έπί τό πλεϊστον, ο- 
φιν τινα άπό τόν λαιμόν κατακόπτει αΰτόν 
μέ τούς όδόντας του καί πτύει έπί τοΰ έδά- 
φους τά κοπτόμενα τεμάχια μετ’ όργης καί 
■.πε,ριφρονήσεως.

Ή μόνη λύσις τοΰ μυστηρίου τούτου, (έπί 
τή υποθέσει δτι οί γόητες πρό ώρών ή καί 
ημερών δέν Οέτουσιν είς τάς οικίας πειΟυνί- 
©υς .είς αυτούς δΐεις κα,ί έπειτα παρουσιαζό-

μενοι προσποιούνται οτι ταχα γοητεύουσιν 
αυτούς) είναι δτι οί Λεοβίσοι έκεϊνοι, οί γό
ητες, καταγινόμενοι είς τό νά ήμερώνωσιν 
ο;εις, ζώντες συνήθως μετ’ αύτών, καί μή 
δντες καθάριοι άποκτώσιν όσμήν τινα διαπε
ραστικήν είς τά σώματα και τά φορέματα 
των έξ αιτίας έλαίου τίνος εύρισκομένου έπί 
τοΰ δέρματος τών δ^εων οί όφ·εις λοιπόν, 
δντες πεπροικισμένοι μέ οξέα νεΰρα οσφρη
τικά, ταχέως άντιλαμβάνονται τής οσμής, 
ήτις κατά τό φαινόμενον τοΐς δεικνύει δτι 
μέλος τι τής οΐκογενείας των είναι πλησίον 
έκεΐ, καί έξέρχονται τοΰ κρυψώνός των δ- 
πως τό ένταμώσωσι.

ΘΑΡΡ02 ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙ0ΤΗ2.

Ό αύτοκράτωρ τής Κίνας θάμ είχε διδά
σκαλον Καλέον τινα, δστις βαθμηδόν απέ
κτησε μεγάλην έπί τοΰ μονάρχου έκείνου ε
πιρροήν, κολακεύων αύτόν καί λέγων προς 
αύτόν πάντα δσα τώ έφαίνοντο εύχάριστα, 
άποκρύπτων δέ παν δ,τι φαινόμενον δυσάρε- 
στον επρεπεν εκείνος ώς βασιλεύς νά γινώ- 
σκη. Τοΰτο έβλαπτε πολύ τούς υπηκόους 
άλλ’ ούδείς έτόλμα νά έκφράση τά παράπο
νά του. Τοιαΰτα τής δειλίας τά αποτελέσμα
τα. Είς μόνον άνθρωπος επιβάλλει τήν Οέ- 
λησίν του έπί τετρακοσίων εκατομμυρίων άν- 
Ορώπων, έωσοΰ είς μόνος θαρραλέος δέν 
φαίνεται. Ά λλά  τέλος άξιωματικός τις ά- 
πεφάσισε νά παρουσιασθή εις τόν αύτοκρά- 
τορα καί γονατίσας ένώπιόν του νά περιμε- 
νη. «Τί θέλεις;» τόν ήρώτησεν ό βασιλεύς. 
«Εύδόκησον,» είπεν ό άξιωματικός «νάκόψης 
τήν κεφαλήν κόλακός τίνος αύλικοΰ, δστις 
σέ καταχραται.» «Καί τίς είναι ό άνθρωπος 
ούτος;» ήρώτησεν ό αύτοκράτωρ. «Γ0  Κα- 
λέος, ό ίστάμενος πλησίον σου,» είπεν ό α
ξιωματικός. «Τί,» ανέκραξε μεΟ’ όργής ό αύ- 
τοκράτωρ «θέλεις νά άποκεφαλίσης τόν δι
δάσκαλόν μου, καί τοΰτο πρό τοΰ προσώπου 
μου; Σύρατε τον άμέσως άπ’ έμπροσΟέν μου, 
καί κόψατε τήν ίδικήν του κεφαλήν.» Οί βα
σιλικοί ύπηρέται συνέλ-αβον λοιπόν αύτόν οιά 
νά έκτελέσωσι τήν διαταγήν τοΰ βασιλέως, 
άλλ’ έκεΐνος προφΟάσας έπίασε μικρόν τινα 
ξύλινον κίονα, δστις, ένεκα τής οποίας οί ύ~ 
πηρέται κατέβαλαν προσπαθείας διά νά τόν 
άποσπάσωσιν έΟραύσΟη. Έν τούτω τώ μεταξύ 
τής τοΰ βασιλέως όργής κατευνασΟείσης, δ;-



έταξεν ουτος νά άφίσωσι μόνον τον αξιωμα
τικόν διέταξε δέ προσέτι και νά έπιδιορθωΟή 
τό θραυσθέν, πλήν ού-/ί νά άντικατασταθή 
ύπό νέου. «"Οπως μένη διά παντός εις μνη- 
μόσυνον ότι εις έκ των υπηκόων του εσχε 
τό θάρρος και την πίστιν, διακινδυνεύσας 
τήν ίδιαν του ζωήν, νά συμβουλεύση τόν 
βασιλέα τί πρέπει νά πράξη διά τήν σωτη
ρίαν έαυτοΰ τε και του λαοΰ του ».

ΤΑ UK ΤΗΣ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΚΑΚΑ.

Ούδείς, οσον σκληράν καί αν εχη τήν κάρ
ο ίαν, ύπάρχει όστις νά μή αίσθάνηται απο
στροφήν κατά τής αχαριστίας, νά μή Οεωρή 
αυτήν ώς τό χαμερπέστατον καί μισαρότα- 
τον πάντων των άσχημιζόντων τήν ανθρώ
πινον φύσιν παθών ό φονεύς, ό κλέπτης 
καίτοι πολλάκις καυχώμενοι έπί τοΐς εργοις 
αυτών, άποστρέφονται όμως τό του άχαρί- 
στου επίθετον καί όμως ή αχαριστία είναί 
τι έκ τών κοινότατα άπαντωμένων. Πόσοι 
γονείς δεν εχουσι παράπονα κατά τής τών 
τέκνων των αχαριστίας, πόσοι φίλοι κατά 
τής τών φίλων, πόσοι σωτήρες κατά τής 
τών σο^θέντων ; του τελευταίου τούτου μά
λιστα συγκινητικόν παράδειγμα εχομεν το 
εξής.

ΙΙλοΐόν τι άγκυροβολήσάν ποτε εις τινα 
κόλπον έπεμψέ τινας τών ναυτών πρός ζή- 
τησιν τροφών και υδατος· ή χώρα ήτο κα- 
τοικημένη από ήμιαγρίους ιθαγενείς οϊτινες, 
ίοόντες τούς ναύτας προχωροΰντας πρός 
τήν ξηράν, ένέδρευσαν αυτούς καί έπιπεσόν- 
τες κατ’ αύτών άλλους μέν συνέλαβον άλ
λους δε έφόνευσαν. Έκ τούτων νέος τις ονο
μαζόμενος Τγκλος κατώρθωσε νά διαφυγή 
τούς φονεΐς του. Τούτον άπαντήσασα νεανις 
ιθαγενής τόσην συμπάθειαν ή και Ιρωτα 
πρός αυτόν ήσθάνθη ώστε τόν εκρυψεν εν
τός σπηλαίου καί τόν έπεριποιεΐτο έωσότου 
εύρόντες εύκαιρίαν κατέβησαν καί οι δύο εις 
τόν αΐγιαλόν. Ότε είδον αυτούς οί έκ τοΰ 
πλοίου πέμψαντες τό άκάτιον παρέλαβον αυ
τούς, μαθόντες δέ τά γενόμενα άνεχώρησαν. 
Ό νέος όμως, άμα τό πλοΐον εφθασεν εις 
Βαρβαδούην, λησμονήσας καί τήν συμπάθει
αν καί τήν χάριν τής πτωχής νέας, ήτις μέ 
κίνδυνον τής ιδίας της ζωής τόν έσωσεν, έ- 
πώλησεν αυτήν δούλην ! Ούτως ή πτωχή 
νέα διά τήν αγάπην έχασε τήν ελευθερίαν 
της. ■ · ·

Τοιαΰτα τής αχαριστίας τά αποτελέσμα
τα, ό ύπ’ αυτής κατεχόμενος ούτε γονείς 
τιμα, ούτε φίλους γινώσκει ούτε ευεργεσίαν 
αναγνωρίζει ούτε πατρίδα ή θρησκείαν ά'^α- 
πα. Είθε μεταξύ μας νά μή ύπαρξη τό φΟο- 
οοποιόν τοΰτο τέοας.
I k ^

Ι ϊ  ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΙ Μ Ι  21-2.

Αλλεπάλληλοι έξ ’Ιαπωνίας ειδήσεις έπι- 
βεβαιοΰσι τήν ταχεΐαν κοινωνικήν τής νώρας 
εκείνης κίνησιν. Οί σιδηρόδρομοι βαθμηδόν 
κατες·άθησαν δημοτικοί, σύστημα δέ τι όδών 
αμαξωτών ήρξατο έκτελούμενον εις Ύοκοχά- 
μην. Εταιρία όπως έμποδίζη τάς κατά τών 
ζώων σκληρότητας έσχηματίσθη* ή κυβέρνη- 
σις καταγίνεται πρός έξόντωσιν τής διαφθο- 
ρας· ή δέ ελευθερία τοΰ εμπορίου, αν καίδέν 
έγένετο εΐσέτι παρά πάντων δεκτή, ααίνεταί 
ότι μετ’ολίγον θέλει διακηρυχΟή. Ό νέος Μι
κάδος αύτοκράτωρ ' ΐσταται έπί κεφαλής τοΰ 
κινήματος· δέν είναι πλέον ώς άλλοτε μυς-ή- 
ριον κεκρυμμένον, αλλά παρουσιάζεται έλευ- 
Οέρως ένώπιον τοΰ λαοΰ του. ΙΙαρευρίσκεται 
εις τελετάς δημοσίους, ώς λόγου χάριν τήν 
έγκαινίασιν νέου τίνος σιδηροδρόμου, σπου
δάζει γερμανικά καί τέλος τό έπιόν ετος 
σκοπεύει νά καταστήση τήν χώραν προσιτήν 
πρός πάντας τούς ξένους. Τοιαΰτα τά ’Ιαπω
νικά τών καιρών σημεία.

Ο ί τ ή ς  φ ι λ ο π ο ν ί α ς  καρπο ί .  — Ό 
Φραγκλΐνος ήτό ποτε τυπογράφος άπλοϋς 
καί όμως ακολούθως άνεδείχΟη μέγας τής 
’Αμερικής πολιτικός καί φιλόσοφος. Εις τίνα 
χρεωστεΐ τήν άνύψωσίν του ; Εις τήν οιλο- 
πονίαν, τήν μελέτην καί τήν καρτερίαν του ! 
Διά τής φιλοπονίας, τής μελέτης καί τής 
καρτερίας ό πτωχός ύφαντής Σίμψων ό Σκέ
τος κατέστη μαθηματικός άριστος καί συγ- 
γραφεύς πολλών καί σοφών συγγραμμάτων. 
Διά τής φιλοπονίας, τής μελέτης καί τής 
καρτερίας ό Έρσχελος, όστις ήτο άπλοϋς 
μουσικός εις τόν στρατόν, εγείνεν ό μέ^ας 
φυσικός καί αστρονόμος έκεΐνος. Διά τής αυ
τής όδοΰ καί ό άποικος παΐς, ό μικρός ξυλο
κόπος εφθασεν εις τήν προεδρείαν τών Η 
νωμένων ΙΙολιτειών τής ’Αμερικής καί ώ- 
νομάσθη Σωτήρ τής ένώσεως τής πατρίδος. 
Ώραΐα καί ενθαρρυντικά όντως παραδείγμα
τα. Μή δειλιώμεν λοιπόν τόν κόπον.


