
ΑΔΑΜΑΝΤΕΣ.
Ό άδάμας ούδέν άλλο είναι ή ά ν θ ρ α ξ  

δπως καί οί γεάνθρακες, μέ τήν διαφοράν οτι 
είναι καθαρώτατος, άποκρυσταλωμένος καί 
σπανιώτατος. Καιόμενος άφίνει τον αυτόν 
ώς καί οί γαιάνθρακες άνθρακίτην (coke), 
άλλα διά νά καή άπαιτεΐ θερμότητα καθ’ υ
περβολήν ύψωμένην. Πολλοί χημικοί προσε- 
πάθησαν νά άποκρυσταλώσωσιν άνθρακα κα
θαρόν, δηλαδή νά καταστευάσωσιν άδάμαν- 
τας άλλά μέχρις ώρας ούδέν κατόρθωσαν. 
Καί άν κατορθώσωσι δέ ή άνθρωπότης ολί
γον έκ τούτου θά ώφεληθή, επειδή ή σπανία 
αυτη καί πολύτιμος ΰλη οΰδεμίαν άλλην 
πρακτικήν χρησιμότητα εχει ή νά κόπτη ύέ- 
λους.

Έπί ολοκλήρου τής γης τέσσαρες μόνον 
τόποι μέχρι τοΰ παρόντος εδρέθησαν όπόθεν 
εξάγονται άδάμαντες. Ιον. Έν Ίνδος-άνη εις 
τά αδαμαντωρυχεία τής Γο)*κόνδης καί Βι- 
ζαπούρης, τά όποια είναι καί τά αρχαιότατα. 
2ον Έν Βρασιλία εις τήν Επαρχίαν Μίναν 
Γεράην, ής τά αδαμαντωρυχεία άνεκαλύφθη- 
σαν περί τάς άρχάς τής δέκατης όγδοης έ- 
κατονταετηρίδος. 3ον Έν τή ορεινή χώρα 
τών Οΰραλίων (Τωσσια) εις τό κυβερνεΐον 
τοΰ Πέρμι, δπου άνεκαλύφθησαν τό 1831.  
Καί τελευταΐον έν τή Νοτίω ’Αφρική, εις τήν 
πολιτείαν τοΰ Όράγγη παρά τόν ποταμόν 
Βαάλ, έσχάτως άνακαλυφθέντα.

Είς Μίναν-Γεράην τής Βρασιλίας υπάρχει 
χωρίον τι Ίθάμβη καλούμενον, άπό τοΰ ό- 
■ποίου μέχρι τής Συγκόρας, έπί τοΰ ποταμιοΰ 
Περουαγρουάσου (Βαχία), άπό 20° 19' μέ^ρι 
13- νοτίου πλάτους, ή χώρα είναι άδαμαν- 
τοφόρος. Τοιαΰται προσέτι είναι καί αί έκ- 
βολαί τών ποταμών Δόκου, Άρασουάκη, Ίε- 
κιτιγχόγχα y. λ. π. ό τελευταίος μάλιστα 
ουτος είναι πλουσιώτατος, δι’ δ καί έν αύτώ 
γίνονται πολλαί έργασίαι. Άπό τοΰ άπριλίου 
μέχρι τοΰ όκτίοβρίου μηνός τά ΰδατα τοΰ 
ποταμοΰ ένεκα τής ξηρασίας όλιγοστέύουσι· 
τότε τό ρειθρόν του μεταστρέφεται εντός 
διώρυγάς τίνος έσκαμμένης άνω τής κοίτης 
τοΰ ποταμοΰ έπί προχοιματος έκ σάκκων άμ
μου. Τό έντός μένον ΰδωρ δι’ άντλιών εξά
γεται ή δέ κοίτη σκάπτεται κατά δύο ή τρία 
μέτρα βαθέως. Τό χώμα έκεΐνο, έντός τοΰ 
οποίου ύπάρχουσιν άδάμαντες είναι άργιλλώ- 
οες καί ονομάζεται ύπό τών, εγχωρίων Κ α-

σ κ ά λ χ ο .  Διαρκούσης τής ξηρασίας τό κα 
σκάλχον τοΰτο εξάγεται καί μεταφέρεται 
είς τόν τόπον δπου μέλλει νά πλυθή ακο
λούθως. Συμβαίνει ένίοτε έντός τοΰ αύτοΰ 
χώματος μετά τών άδαμάντων νά εύρίσκη- 
ται καί χρυσός.

Άφοΰ παρέλθη ή ξηρασία καί φθάσει ή έ- 
ποχή τών βροχών τότε παύει ή σύναξις τοΰ 
άδαμαντούχου χώματος καί άρχεται ή έργα- 
σία του έν τώ πλυστηρίω. Τό πλυστήριον, 
συνίσταται άπό πολλάς σκάφας, κατεσκευα- 
σμένας ή μία είς τό πλευρόν τής άλλης καί 
τοποθετημένας εις τρόπον ώστε εις έκάστην 
έξ αυτών νά δύναται νάεΐσέρχηται ΰδωρ άπό 
τήν μίαν άκραν της καί νά έξέρχηται άπό 
τήν άλλην. Επιστάτης τις καθήμενος έπί υ
ψηλής έδρας έπιτηρεΐ δλους τούς εις τήν έρ- 
γασίαν καταγίνομένους μαύρους· έκαστος 
τών όποιων άφοΰ μεταφέρη 20— 25 όκάδας 
κοσκάλχον έντός τής σκάφης τοα, άφίνει τό 
ΰδωρ νά ρέη δι’ αυτής, ταράττων αύτό συγ
χρόνως έωσοΰ τό χώμα παρασυρθή καί τό 
διά τής σκάφης ΰδωρ ρέη καθαρώτατον. Τότε 
τό ρεΰμα κλείεται τά δέ μένοντα εις τόν βυ
θόν τής σκάφης έξετάζονται μετά με
γίστης προσοχής· έάν εύρεθή έντός αύτών ά
δάμας, ό εύρών αύτόν μαΰρος σηκώνεται καί 
κροτεί τάς χειρας διά νά είδοποιήση τόν έπι- 
στάτην, δστις μεταβαίνων, λαμβάνει τό εύ- 
ρεθέν καί θέτει αύτό έντός λεκάνης πλήρους 
ΰδατος. Τό έσπέρας ολοι οί εύρεθέντες άδά
μαντες παραδίδονται είς τόν γενικόν έπιστά- 
την, δστις τούς ζυγίζει, τούς καταγράφει, 
καί τούς βάλλει είς μέρος άσφαλές.

Οί ευρισκόμενοι άδάμαντες είναι ώς έπί 
τό πλεΐστον μικροί· έκ 10 ,000  μόλις ό είς 
έχει βάρος 20 καρατίων (4 γραμ. γαλ. καί 
240 ί  1 0ΟΟ) 8,000 δέ ζυγίζουσιν ολιγώτερον 
τοΰ 1 καρατίου (ήτοι 2 1 2]100θ)  ̂
των δέν έξαρταται μόνον άπό τήν διαφάνειάν 
των, (ή τήν καθαρότητα τοΰ νεροΰ των, ώς 
κοινώς λέγεται) άλλά κυρίως άπό τόν δγκον 
των. Διά νά όνομασθή άδάμας τις σ ι ακε-  
κ ρ ι μ μ έ ν ο ς  πρέπει νά βαρή άρκετά καρά
τια, δταν δέ έχη τό μέγεθος ώοΰ μικροΰ 
πτηνοΰ τότε τίθεται μεταξύ τών σπανιοτή- 
των καί διαφημίζεται. Πλήν φημισμένοι τοι- 
οΰτοι άδάμαντες είναι ολίγοι γνωστοί. Πρώ
τος είναι ό τοΰ 'Ραγια τοΰ έν τήνήσω Βόρ- 
νεο Ματάν δστις άκατέργαστος ζυγίζει 367 
καράτια (75 γραμ.'), δεύτερος ό Κογινούρ
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(ρρος φωτός) δστις άνήκεν είς τό στέμμα 
της Λαχόρης καί, παραχωρηθείς είς τήν 
’Ινδικήν Εταιρίαν, προσεφέρΟη ύπ’ αύτής είς 
τό στέμμα της ’Λγγλίας· τό βάρος αύτοΰ 
ακατέργαστου ήτο 279 καράτια· κατεργα- 
σΟείς ζυγίζει ήδη μόνον 122 3]4. Τρίτος ό 
επονομαζόμενος Ό ρ λ  ώ φ, ό'στις κοσμεί ήδη 
τό σκήπτρον τής Τωσσίας· τούτου ό όγκος 
είναι ισος μέ ώοΰ περιστεράς τό δέ βάρος του 
193  καράτια. Τέταρτος· ό τοΰ ποτέ δουκός 
τής Τοσκάνης, 193  καρατίων καί τέλος ό 
επονομαζόμενος ά ν τ ι β α λ  ε ύ ς τον όποιον ό 
οούξ τής ’Ορλεάνης κατά τήν άνηλικιότητα 
τοΰ Λουδοβίκου ιέ. ήγόρασε παρ’ άγγλου τι- 
τινος καλουμένου 1Ιίτ· τούτου τό βάρος εί
ναι 136 καράτια καί 1]2.

Ή λαμπρότης τοΰ άδάμαντος έξαρταται 
πρό πάντων έκ τής κοπής ή κατεργασίας του 
(Taille)· ώστε άν ή έργασία αυτη δέν έκτελε- 
σθή καλώς λείπει άπό τόν άδάμαντα ή πε
ριζήτητος του έκείνη λαμπρότης. Τοιοΰτον 
τι συνέβη καί είς τόν περίφημον Κο-χι-νούρ, 
όστις μετά τήν πρώτην του κατεργασίαν, 
εκτεθείς είς τήν έν Λονδίνω παγκόσμιον έκ- 
Οεσιν έφαίνετο ώς κοινόν κρύσταλον. Μετά 
δευτέραν όμως κατεργασίαν άνεδείχθη εις 
τών ώραιοτάτων άδαμάντων τοΰ κόσμου. Ή 
κατεργασία αυτη ήτο τόσον δύσκολος ώστε 
Ιγεινεν ανάγκη νά κατασκευασΟή έπίτηδες 
οι αύτόν μηχανή, τεσσάρων ίππων δυνά- 
μεως, οι’ ής, έργαζομένης δώδεκα καθ’ έκά
στην ώρας, ή έργασία έτελειώθη είς τριά
κοντα καί όκτώ ήμέρας.

Τό Άμστελόδαμον τής 'Ολλανδίας είναι 
ή κατ’ έξοχήν πόλις τής κατεργασίας τών 
άοαμαντων. Έξ είκοσι χιλιάδων Εβραίων, 
οίτινες κατοικοΰσιν έν αύτή, αί δέκα άπο- 
κλειστικώς καταγίνονται είς τοΰτο τό είδος. 
Έκτος τής Γ ε ν ι κ ής Έ τ α ι ρ ί α ς τώ ν ά- 
δ α μ α ν τ ο π ωλ ώ ν, ήτις κέκτηται πολλάς 
μηχανάς στρεφούσας πλήθος πρός κατεργα
σίαν τών άδαμάντων τροχών, ύπάρχουσι καί 
πολλά άλλα καταστήματα. Είς τά έργοστά- 
σια ταΰτα οί έργάται κάθηνταί κατά μήκος 
τοΰ τοίχου εχον,τες έκαστος έμπροσθέν του 
πλάκα μεταλλίνην κυκλοειδή (τροχόν), ή 
οποία στρέφεται μετά μεγάλης ταχύτητος 
όριζοντίως· μοχλός τις έχων είς τήν άκραν 
του μίγμα τι, έντός τοΰ όποιου είναι τεθη- 
μένος ό άδάμας, κρατεί τόν πολύτιμον λίθον 
στερεώς έπί τοΰ τροχοΰ. Άφοΰ ό άδάμας

στερεωθή έντός τοΰ μίγματος είς τρόπον ώ
στε μόνον τό πρός κατεργασίαν μέρος του 
νά ήναι έκτός, ό εργάτης χύνει έπί τοΰ τρο
χοΰ κόνιν, προερχομένην έκ τής τριβής τών 
άδαμάντων μετ’ άλλήλων, καί σταγόνας τι- 
νάς έλαίου διά τών όποιων κατεργάζονται 
οι άδάμαντες.

Κοινώς δύο σχήματα δίδονται διά τής 
κατεργασίας είς τόν πολύτιμον τοΰτον λ ί
θον, τό τοΰ ρόδου·(ro^e) καί τό λαμπρύνον 
(brillant.) Είς τό τοΰ ρόδου λεγόμενον σχή  ̂
μα τό μέν κάτω -ιού άδάμαντος είναι πλατύ 
τό δέ άνω ύψοΰται ώς 0όλος κεκομμένος εις 
είκοσι τέσσαρας έδρας. Είς δέ τό λαμπρύ*  
ν ο ν τό άνω μέρος, τό όποιαν είναι καί τό 
τρίτον τοΰ όλου, παρουσιάζει όκτώ κόγχας 
κεκομμένας είς τιγωνικάς, ή ρομβοειδείς έπι- 
φανειας· τό δέ κάτω, τό όποιον είναι τά δύο 
τρίτα τοΰ όλου, είναι είργασμένον είς συμ- 
μετρικάς έδρας ά'/τιστοιχούσας πρός τάς 
τοΰ άνω μέρους*

Ή τιμή τών άδαμάντων είναι υπέρογκος* 
έξαρτάται δέ άπό τήν διαφάνειαν, τό σχήμα, 
τήν λαμπρότητα, καί προπάντων τό μέγε
θος· σήμερον ό καθαρός τιμάται 250 φράγκα 
τό καράτιον, οί δέ προμνημονευθέντες έξε- 
τιμήθησαν πολλά έκατομμύρια έκαστος. Ού
τως τήν ύλην ταύτην (ήτις ώς καί έν αρχή 
είπομεν, είς ούδέν άλλο πρακτικόν δύναται 
νά χρησιμεύη είμή είς τό νά κόπτη ύέλους) οί 
άνθρωποι καί ζητοΰσι καί μετά τοσούτου κό
που κατεργάζονται όπως καταστήσωσΐ λαμ- 
πράν καί τόσον ύπερτιμώσι, τούς δέ αληθείς 
άδάμαντας, τήν διάνοιαν καί τήν καρδίαν 
των, αΐτινες δι’ αύτούς είναι τό παν, ούτε 
έπιμελοΰνται ούτε λαμπρύνουσι καί έπομέ- 
νως ούδέ έκτιμώσιν αύτάς!

JNEA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΩΦΈΛΙΜΑ.
Υ π ό γ ε ι ο ς  σ ι δηρόδρομος .  Άγγέλλδ* 

ται ότι όσον ούπω άρχεται έν Νέα'Ϋόρκη ή 
κατασκευή ύπογείου σιδηροδρόμου συνδέσον- 
τος τό κάτω μετά τοΰ άνω τής πόλεως μέ
ρους. Τό μήκος τοΰ ύπογείου τούτου σίδηρο*· 
δρόμου έσται τεσσάρων περίπου μιλίων.

Μ ε τ α τ ό π ι σ ι ς  ο ι κ ι ώ ν  έν Χ ι κ ά γ ω .  
Είναι συνηθέστατον είς τάς 'Ηνωμένας Πολι
τείας τής Αμερικής νά σηκώνωνται διά μη
χανών οίκίαι ολόκληροι καί μεταφερόμεναι 
νά έναποτίθενται είς άλλας θέσεις, χωρίς 
ούτε καν οί έν αύταΐς κατοικοΰ.ντες νά δχατα·

ράττωνται. Έν Χικάγω, πριν ή καή ή πόλις 
αυτη, τό τοιοΰτον έφηρμώσθη εις όλας της 
σχεδόν τάς οικίας (1867— 68) έπειδή τά έν 
αρχή ώκοδομηθέντα έν αύτή κτίρια ειχον 
κτισθή χωρίς νά ληφθώσιν ύπ’ οψιν οί νόμοι 
τής άερίσεως καί τής ύπονομοποιίας· τήν αύ
τήν σειράν ήκολούθησαν καί τά μετ’ αύτά, 
ή δέ πόλις ταχέως έξαπλωθεΐσα κατέστη ά- 
νυπόφορος. Διά νά έξαλειφθή τό κακόν τοΰτο 
ήτο άνάγκη πασαι σχεδόν αί οίκίαι τής πό
λεως νά μετατοπισθώσι συμφώνως πρός τούς 
νόμους τής άερίσεως. Τοΰτο έξετελέσθη διά 
δοκών μεγάλων καταλλήλως συνδεδεμένων 
καί ύπό τούς τοίχους τεθημένων, ύπό τούς 
οποίους δοκούς έστρέφοντο κοχλίαι (βίδαι). 
Έν έκ τών μεγίστων τής πόλεως ξενοδο
χείων, τό γνωστόν ύπό τό όνομα Βρίξ, τό 
όποιον είχε πρόσοψιν 180  ποδών, βάθος 80, 
όροφάς πέντε, έχώρει 450 ξένους, καί έβάρει 
υπέρ τάς 20000 τόνους, ύψώθη 4 πόδας 
καί δύο δακτύλους άνω τών θεμελίων του, 
χωρίς νά διαταραχθή ούτε εις τών έν αύτώ 
κατοικούντων διαρκούσης τής εργασίας, ήτις 
έξετελέσθη είς ήμέρας είκοσι καί έπτά. 
Ά λλο  ξενοδοχεΐον, Τρεμόν  καλούμενον καί 
ίσον μέ τό προρρηθέν κατάτό μέγεθος,ύψώθη 
έπίσης άνευ δυστυχήματος. Οί κογχίλαι (βί- 
δαι), δι’ ών ύψώθη, ειχον μήκος δύο ποδών 
καί διάμετρον δύο ήμισυ δακτύλων τό μεσό- 
στροφόν των ήτο ήμίσεως δακτύλου διάστη
μα καί είργάζοντο έπί σκληρών μετάλλων. 
Διά νά ύψωθή τό ξενοδοχεΐον Brigg’s έχρειά- 
σθησαν 1480 τοιοΰτοι κοχλίαι καί 600,000  
κηβικών ποδών δοκοί. Διά παρομοίου τρόπου 
ύψώθησαν έν Βοστώνη τό 1868  συνοικίαι ο
λόκληροι· κατά τήν περίπτωσιν ταύτην αί 
οίκίαι ύψοΰντο όμοΰ άνά εξ.

Γ ά ν ω μ α  διά ψ ε υ δ α ρ γ ύ ρ ο υ  ( ζ ί γ -  
κ ο υ). Ό καθηγητής Βοτγέρος λέγει ότι άν 
τις θέλη νά περιβάλη χαλκόν ή ορείχαλκον 
διά μεταλλικοΰ ψευδαργύ.ρου δύναται νά με- 
ταχειρισθή τήν εξής μέθοδον θέτει έντός 
αγγείου πήλινου λεπτώς τετριμμένον ψευ
δάργυρον καί καλύπτει αύτόν μέ πυκνήν δι- 
άλυσιν άλατος άμμωνιακοΰ, έναποθέτει τό 
άγγεΐον έπί τής πυράς έωσότου νά βράση. 
Έχει τό χάλκινον ή όρειχάλκινον σκεΰος, τό 
όποιον θέλει νά γανώση, καλώς κεκαθαρισμέ- 
νον καί θέτει αύτό έντός τοΰ αγγείου άμα 
τοΰτο βράση· όλίγα λεπτά άρκοΰσιν όπως

παραχθή έπί τοΰ σκεύους λαμπρόν μεταλλι
κόν γάνωμα.

ΖΩΩΝ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ.

Καί τοι ή μακροβιότης δέν έκτείνεται έπί 
ζώων πολλών, έν τούτοις ύπάρχουσιν είδη 
τινά καί άτομα φθάνοντα είς άρκετά μεγά- 
λην ήλικίαν. Μολονότι δέ εϊναι άγνωστος ή 
ήμέρα καθ’ ήν ή λέαινα τίκτει τόν σκύμνον 
της, ή ό λύκος άποσυρόμενος είς τό βάθος 
σπηλαίου τίνος έκπνέει, όμως πολλαί περι
στάσεις παρουσιάζονται δι’ ών ή ηλικία τών 
ζώων δύναται νά παρατηρηθή. Προσέτι οί 
όδόντες καί τά κέρατα ειδών τινων δεικνύ- 
ουσιν ώς πρός έγγιστα τήν διάρκειαν τής 
ζωής των.

Ό λαγωός, ό δασύπους (κουνέλι) καί ό 
σκίουρος, έάν διαφύγωσι τόν διά τοΰ κυνη- 
γοΰ θάνατον, φθάνουσι τό έβδομον ετος. Ή  
μέση ήλικία τής άλώπεκος είναι έκ δώδεκα 
μέχρι δεκαπέντε έτώ ν ή γαλή ζή περίπου 
δεκαπέντε, ό δέ λύκος άπό δεκαπέντε εως 
είκοσι. Ό ίππος, ό ήμερος, δέν ζή πλέον τών 
είκοσι ή είκοσι πέντε έτών, ό δέ όνος φθά
νει περίπου τήν αύτήν ήλικίαν. Ό ίππος τοΰ 
Ούελλιγκτώνος «Κοπεγχάγης» λέγεται 3τι 
εζησεν είκοσι έπτά Ιτη. Πλήν ό άγριος ύπο- 
τίθεται ότι ζή πολύ περισσότερα- μάλιστα 
άναφέρεται καί παράδειγμα ίππου ήμέρου 
(παράδειγμα έκτακτον), ζήσαντος έξήκοντα 
δύο έτη. Χοίροι έζησαν περί τά τριάκοντα 
ετη, πλήν γενικώς ή διάρκεια τής ύπάρξεως 
αύτών είναι πολύ μικροτέρα. Ή κάμηλος 
άναπτύσσεται είς πέντε ετη, ζή τεσσαράκον
τα ή πεντήκοντα, καί ένίοτε φθάνει καί ε
κατόν.

Ό κύων δέν είναι πλέον τόσον ζωηρός κα
τά τό έκτον ή έβδομον τής ζωής αύτοΰ ε
τος, οπότε ήδη καί παρήλθεν ή νεότης του. 
Τρίχες λευκαί άρχίζουν έπ’ αύτοΰ νά φαί— 
νωνται κατά τό τέλος τοΰ όγδοου του έ
τους, πρό πάντων περί τούς όφθαλμούς καί 
είς τάς γωνίας τοΰ στόματός του. Τά τοι- 
αΰτα σημεία πληθύνονται μέχρι τοΰ ενδε
κάτου ή δωδεκάτου όπότε καί ή έξασθένη- 
σις συνήθως άρχεται καί τοσοΰτον ταχέως 
προχωρεί ώστε περί τό δέκατον τέταρτον 
τό ζώον είναι φορτεΐον είς εαυτό καί βάρος 
είς τούς άλλους. Κύνες βμως Ιζησαν καί 
είκοσιν ετη.



Ή μέση ηλικία τών προβάτων δέν υπερ
βαίνει τά δέκα ετη. Κατά τό διάστημα τού
το τδ ζώον ζή, γέννα καί άνΟεΐ. Έν τού- 
τοις ύπάρχουσι παραδείγματα μεγαλειτέ- 
ρας ηλικίας. Ό Σομερβίλλης αναφέρει κρι
όν ισπανικόν δστις άπέθανε δέκα τριών ε
τών. Άναφέρεται άμνάς, ήτις έγέννησεν α
μνούς δυο κατά τήν εποχήν τής κουράς· αυ
τή λέγεται οτι έγέννα άνά δυο και δίς τοΰ 
έτους, έπί δεκαπέντε ετη ολόκληρα, καί οτι 
έπί δύο ακόλουθα ετη έγέννα ακόμη άλλ’ έ
να μόνον. Τά πρόβατα τά όποΐα οί ορεινοί 
ποιμένες μεταχειρίζονται δπως όδηγώσι τό 
ποίμνιον είς μέρη έρημα λέγεται οτι ζώσιν 
είκοσι περίπου ετη.

Αί αγελάδες ζώσι κατά μέσον δρον δέκα 
πέντε έτη· δακτύλιοι περί τά κέρατά των 
δεικνύουσι τών έτών των τόν αριθμόν κα
τά τό τέταρτον τής ηλικίας αύτών έτος είς 
τοιοΰτος δακτύλιος σχηματίζεται περί τήν 
ρίζαν έκάστου κέρατος καί άνά παν νέον 
ετος καί νέος δακτύλιος προστίθεται. Οΰτω 
προσθέτοντες τρία ετη είς τόν αριθμόν τών 
δακτυλίων εύρίσκομεν τήν ηλικίαν τοΰ ζώου.

Ή άρκτος σπανίως υπερβαίνει τά εικοσιν. 
Ό ρινόκερος έγνώσθη ότι δέν ζή έπί πλέον 
Γσως δέ καί ό λέων, άν καί κηρύττεται ζώον 
μακρόβιον, δέν τά υπερβαίνει πολύ. Έν τού- 
τοις ύπάρχουσι παραδείγματα λεόντων ο’ί- 
τινες εζησαν έβδομήκοντα· ό κατά τό 17G0 
έν Λονδίνω άποθανών, ου τό όνομα Παμ- 
πίνιος, ήτο ύπερεβδομηκοντούτης. Έκ πάν
των τών έπί τής γής μαστοφόρων ό έλέ
φας φαίνεται ό μακροβιώτατος ώς υπερβαί- 
νων πολλάκις τά εκατόν. Εις μάλιστα δια- 
κεκριμμένος έλέφας λέγεται ότι έζησε πολύ 
περισσότερον. "Οτε ' ό Μέγας ’Αλέξανδρος 
κατέκτησε τάς χώρας τοΰ Πύρου,ένός τών βα
σιλέων τής άνω ’Ινδίας, Ιλαβε μέγαν τινά 
έλέφαντα παρά τοΰ νικηΟέντος βασιλέως, 
ώνόμασεν αυτόν Αίαν, καί άφιέρωσεν είς τόν 
ήλιον, Οέσας δέ έπ’ αύτοΰ τήν έπιγραφήν 
«’Αλέξανδρος ό υιός τοΰ Διός, αφιέρωσε τόν 
Αίαντα τώ Ή λίω», άφήκεν αύτόν. Λέγεται 
ότι τό ζώον εύρέθη φέρον έπ’ αύτοΰ τήν έ
πιγραφήν τριακόσια πεντήκοντα μετά ταΰ
τα έτη. Τοΰτο ήναι αβέβαιο ν  άλλ’ ό έλέ
φας άν καί δέν ήναι ό βασιλεύς, είναι όμως 
ό Μαθουσάλας τών τετραπόδων.

Ό βασιλεύς τών πτηνών αετός, ύπερβαί- 
>ει πολλά τών πτερωτών κατά τήν μακρο-

βιότητα. Εις έν Βιέννη κρατούμενος άπέθανε 
εκατόν καί τέσσαρα έτη μετά τήν σύλληψίν 
του. Ό κόραξ φημίζεται έπίσης ώς ζών αιώ
να ολόκληρον. Πλησίον τής Σελβόρνης ζεΰ- 
γος κοράκων έστησε τήν φωλεάν του έπί γη- 
ραιδς τινός δρυός έπί τόσον χρόνον ώστε 
κατήντησε τό δένδρον νά όνομάζηται κορακό- 
δενδρον. Ά λ λ ’ ό τών κύκνων βίος διαρκεΐ έ- 
κατόν πεντήκοντα καί περί πλέον έτη. Ή με
λωδία τοΰ έκπνέοντος κύκνου ήτις άλλοτε 
κοινώς έπιστεύετο, καί έξήςπαρήχθη ή παροι
μία «κύκνιον ασμα», ήδη άπεδείχθη ότι μό
νον έν τή αρχαία μυθολογία πρέπει νά κατα- 
ταχθή· έπειδή δέ είναι σπανιώτατον νά εύρε- 
θή τις πλησίον τοΰ πτηνοΰ κατά τάς τελευ
ταίας αύτοΰ στιγμάς, αί προσωπικαί παρα
τηρήσεις έχουσι μεγάλην αξίαν. Κύκνος τις  
αισθανθείς φαίνεται τήν προσσέγγισιν τοΰ 
θανάτου άντί νά ζητήση καταφύγιον άφήκε 
τό ύδωρ, καί έκάθησε παρά τής λίμνης τό 
χείλος. Μετ’ ού πολύ κατήντησε τόσον α
σθενής ώστε δέν ήδύνατο πλέον νά κρατή 
τόν μακρόν λαιμόν του. Έκίνησε τήν κεφα
λήν, προσεπάθησε ν’ άνεύρη τάς πρώην δυ
νάμεις· τήν έκίνησε καί πάλιν καί πάλιν 
προσεπάθησεν άλλά τέλος άποκαμών έθεσε 
αύτήν μετάχάριτος έπί τής χλόης, άφήκε τάς 
πτέρυγάς του ^ά άνοιχθώσι, καί έξέπνευσεν, 
ούδεμίαν άφήσας παραπονετικήν φωνήν ούτε 
κάν τήν συνηθισμένην φωνήν του.

Έκ τών ιχθύων ό κυπρίνος (σαζάνι) είναι 
άξιοσημείωτος διά τήν μακροβιότητά του. 
Είς τό Chantilly διετηροΰντο κυπρίνοι ύπέρ 
τά εκατόν έτη, πολύ έξ αύτών έφαίνοντο 
παλαιοί ώς έκ τής ήλικίας καί τόσον ήμεροι 
ώστε άμα ό τροφοδοτών έκάλει αύτούς ήρ- 
χοντο· ό λύκος, (ιχθύς ποτάμιος) έθεωρεΐ- 
το παρά τοΐς άρχαίοις ώς μακροβιότατος, 
νεώτεραι δέ παρατηρήσεις έπεκύρωσαν τάς 
μαρτυρίας ΙΙλινίου τοΰ πρεσβυτέρου. Ά να- 
φέρεται ύπό τοΰ Πε»ννάτου ότι είς έζησε πε
ρί τά έννενήκοντά έτη, άλλά τό μάλλον έκ
τακτον παράδειγμα τής μακροβιότητος αύ
τοΰ άναφέρεται ύπό τοΰ Γεσνέρου. Κατά τό 
1497  ιχθύς τοιοΰτος συνελήφθη έν θα ιλ-  
βρούνη τής Σουαβίας, φέρων δακτύλιον όρι- 
χάλκινον έπί τοΰ όποιου ήτο κεχαραγμένη 
έπιγραφή, γράμμασιν έλληνικοΐς, «Έγώ εί- 
μί ό ιχθύς ό πρώτιστος πάντων ριφθείς έν 
ταύτη τή λίμνη διά χειρός τοΰ της οικου
μένης Κυβερνήτου Φρειδερίκου τοΰ Β'. τήν

5ην ’Οκτωβρίου 1250». Ό  ιχθύς λοιπόν ήτο 
247 έτών ήλικίας καί λέγεται ότι έζύγισε 
■350 λίτρας. Ό σκελετός αύτοΰ, 19  ποδών

τό μήκος, έπί πολύν χρόνον έφυλάττετο έν 
Μανχείμ ώς περίεργόν τι τής φυσικής ι
στορίας.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΟΔΟΝΤΟΡΑΜΦΟΣ Ή  ΜΙΚΡΑ ΔΟΔΩ.

Τό σπανιώτατον τοΰτο πτηνον είς ούδέν 
άλλο μέρος τοΰ κόσμου εύρίσκεται είμή μό
νον είς τάς Σαμόας ή τών θαλασσοπόρων 
’τάς νήσους, κειμένας πρός τά νότια τοΰ Ει
ρηνικού ώκεανοΰ* ώνομάσθη δέ Μικρά \ Δο- 
δώ (DiJanculus striginostris) διότι πολύ 
■συγγενεύει πρός τό περίφημον Δοδώ, τό 
όποιον ήδη έξέλειπεν. Είναι δέ τόσον σπάνι
ον ώστε μετά μεγίστης δυσκολίας εύρίσκε- 
ται, καί δλίγοι έκ τών ιθαγενών τών νήσων 
είδον αύτό καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής ζω
ής των. Κάποτε γέρων τις άπανταται ένθυ- 
μούμενος ότι άλλοτε ευκόλως συνελαμβάνε- 
το καί έθεωρεΐτο ώς τροφή πρέπουσα είς ρ,ε- 
γάλους αρχηγούς, σήμερον όμως ή ημέρα 
τής τελείας έξαλείψεώς του πλησιάζει.

Τό πτηνον τοΰτο κάθηται είς τά κάτω 
τών κορμών ή πρός τάς ρίζας τών δένδρων 
καί ώς έκ τούτου ευκόλως γίνεται θΰμα τών 
αγρίων γαλών, αίτινες είναι πολυπληθείς 
είς τάς Σαμόας, άν καί είσήχθησαν έσχάτως 
■είς αύτάς. Κατά τά τελευταία δέκα έτη ό-

7άγιστα μόνον (6 ή 7) έκ τών πτηνών τού
των συνελήφθησαν καί ταΰτα διά μεγάλης 
έρεύνης καί πολλοΰ μόχθου. Συλλαμβάνον- 
ται δέ κυρίως ή όταν ήναι πολύ μικρά, πρίν 
δηλαδή πτερωθώσιν, ή *£>ταν κάθηνται έπί 
τών ώών των, τό όποιον πράττουσιν εναλ
λάξ καί τό θήλυ καί τό άρρεν. Οί Πολυνήσ- 
σιοι τών Σαμόων όνομάςουσιν αύτά Μα- 
νοΰ-μέα* σημαινούσης τής μέν λέξεως 
μ α ν οΰ, ζώον καί πρό πάντων πτηνόν, τήςν 
δέ μέ α βαθύ κιτρινωπόν, οίον είναι τό χρώ 
μα τών ξηρών φύλλων. Τό μήκος τοΰ πτη
νού είναι περίπου δώδεκα δακτύλων, έμπε_ 
ριλαμβανομένης τής ούρας καί τής κεφαλής' 
καί τό .πλάτος αύτοΰ περίπου τό αύτό άπό 
άκρας έως άκρας τών έξηπλωμένων του· 
πτερύγων. Ή κεφαλή του είναι κεφαλή πτη
νοΰ άρπακτικοΰ τό δέ σώμά του περιστεράς 
σώμα. Κατά τό σχήμα τοΰ ράμφους του καί 
τινα άλλα διαφέρει άπό όλα τά γνωστά τών 
πτηνών είδη. Τό άνω μέρος (χείλος) τοΰ 
ράμφους του είναι κυρτόν καί πολύ άγκ^-



λωτον είς τήν άκραν* τό δέ κάτω είναι ο ίω
ν! κεκομμένον κιχ! εφαρμόζεται ακριβώς έν
τός της κοιλότητος τοΰ άνω. Τρεις καλώς 
διακε,κριμμένοι όδόντες εύρίσκονται άπο το 
εν και τό άλλο μέρος τοΰ κάτω τούτου χεί
λους. Έπί τών πλευρών τοΰ άνω χείλους υ
πάρχει μεμβράνη έντός της οποίας είναι οί 
μακροί του ρώθωνες. Ή τών πτερύγων του 
δύναμις είναι μεγάλη, πετα δέ μετά ιδιαι
τέρου τίνος θορύβου, ώς έκ τοΰ όποιου έγεν- 
νήθη ή Σαμοακή φράσις «θορυβώδης ώς τό 
Μανοΰ-μέα». Αξιοσημείωτος είναιπροσέτι ό 
τρόπος τοΰ βαδίσματος του, καθ’ ό παράγεται 
βαρύς τις η/ος. Τό πτηνόν τοΰτο τρέχει 
προσέτι πολύ ταχέως. Όταν ηναι νέον, πριν 
ή άναπτυχθή καλώς ή ράχη του, τό άνω 
μέρος τών πτερύγων καί της ούρας του εί
ναι έρυΟρομέλανα καθ’ υπερβολήν στιλπνά 
καί ώραιότατα. Ή κεφαλή, ό λαιμός καί τό 
στήθος του εχουσι τό χρώμα τών τής έλαί- 
ας φύλλων τά σκέλη καί οί πόδες του εί
ναι λαμπρά πορφυρά· τό ράμφος του έχει 
χρώμα πορτοκαλλίου έστιγματισμένου διά 
κιτρινωπών λευκωμάτων οί όνυχες του εί
ναι λευκοί κιτρινωποί· περί τούς οφθαλμούς 
του ύπάρχουσι λαμπροί κύκλοι έχοντες 
γρώμα πορτοκαλλίου ή δέ ίρις αύτών είναι 
μελανή.

ΚΥΡΙΩΤΛΤΛ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ
ΕΚ Τ Η Σ  K A T A N O H X E Q S  

ΤΟΝ ΑΣΣΪΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ.
•  Β

Έκ τής τετάρτης τών Βασιλειών βίβλου 
(κεφ. ιζ\ καί ιζ\ %) μανθάνομεν ότι έπί τής 
βασιλείας Ώσιέ υιοΰ τοΰ Ήλα βασιλέω; τής 
Σαμαρείας άνέβη Σαλμανασάρ ό βασιλεύς 
τής Ασσυρίας κατά τοΰ ’Ισραήλ, ό δέ Ώσιέ 
έγεινεν είς αύτόν υποτελής φόρου. Μετ’ ο
λίγον δμως συμμαχήσας ουτος μετά τοΰ 
βασιλέως τής Αίγυπτου Σώ ήρνήθη τήν 
πληρωμήν τοΰ φόρου είς τόν Άσσύριον, ό- 
στις έλθών πάλιν κατά τοΰ ’Ισραήλ έπολι- 
όρκησε τήν Σαμάρειαν, ήτις μετά τριετή 
πολιορκίαν έκυριεύθη· τήν πτώσιν τής Σα
μαρείας ήκολούθησεν ή αιχμαλωσία καί με
τοικεσία τών ’Ισραηλιτών είς τήν Ασσυρίαν 
καί Μη*3ίαν, (ούχί, έννοεΐται,ή τών ’Ιουδαίων 
είς Βαβυλώνα), κατά τό Ιννατον καί τελευ
ταίο ν έτος τής βασιλείας τοΰ βασιλέως αύ

τών Ώσιέ. Ταΰτα έκ τής Γραφής. Έκ δέ 
τών Άσσυριακών επιγραφών μανθάνομεν 
προσέτι ότι ναι μέν ή Σαμάρεια έπολιορκήθη 
ύπό τοΰ Σαλμανασάρου, διαρκούσης όμως 
τής πολιορκίας αύτής ό βασιλεύς ουτος άπέ- 
θανεν, ή δέ πόλις έκυριεύθη κατά τό πρώ
τον ετος τοΰ διαδό/ου αύτοΰ Σαργοΰν. Κατά 
τόν Άσσυριακόν «κανόνα»,ή κατάλογον τών 
βασιλικών ονομάτων, ό Σαργοΰν οΰτος άνέ
βη έπί τοΰ θρόνου τής Νινευή τό τεσσαρα
κοστόν δεύτερον έτος περίφημου τινός έκ- 
λείψεως συμβάσης κατά τόν μήνα Σιβάν 
(’Ιούνιον)· ή οποία έκλειψις ύπολογισθεΐσα 
ώρίσθη τήν 3]15 ’Ιουνίου 703· ώστε μετά 
τεσσαράκοντα καί δύο έτη, ήτοι τό 721 μ. 
X. ήτο τό πρώτον τής βασιλείας τοΰ Σαργοΰν 
ετος όπότε έκυριεύθη καί ή Σαμάρεια. Καί 
τοΰ Πτολεμαίου δέ ή Βαβυλώνιος χρονολο
γία ένουμένη μετά τών έν τή τετάρτη τών 
Βασιλειών βίβλω' αριθμών τό αύτό ετος δ»ι- 
κνύει. Μετά τήν άλωσιν τής πόλεως ήρθησαν 
ύπό τοΰ Σαργοΰν εις αιχμαλωσίαν κατά τάς 
έπιγραφάς 27,280 έκ τών κατοίκων τής 
Σαμαρείας, οίτινες μετωκίσθησαν είς τάς 
πόλεις τής ’Ασσυρίας καί τών Μήοων.

Ό Σαργοΰν ουτος, τοΰ οποίου μόνον τό ό
νομα έκ τοΰ Προφήτου Ήσαίου έγινώσκο- 
μεν, έβασίλευσεν άπό τό 722-705. Περί αύ
τοΰ ούδείς έκ τών ιστορικών αναφέρει τι· έκ 
τών έπιγραφών του όμως μανθάνομεν ότι 
ήτο ό πατήρ τοΰ Σενναχερίβ καί μέγας κα- 
τακτητής, ότι έπολέμησεν είς Βαβυλωνίαν 
Σουσιανήν Μηδίαν, Κιλικίαν, Φιλισταίαν καί 
τά σύνορα τής Λίγύπτου, ότι έκτισε μεγά- 
λην τινα πόλιν πλησίον τής Νινευή, είς ήν 
έδωκε τό όνομά του καί όπου κατεσκεύασεν 
όλην έκείνην τήν σειράν τών μνημείων, τά 
όποια είς Χόρσαβαδ ό κ. Βόττας άνεκάλυ- 
ψε (1) καί τά όποΐα σήμερον είναι τό καύ
χημα τής Άσσυριακής συλλογής τοΰ Λού
βρου. Έκ τών αύτών προσέτι έπιγραφών 
μανθάνομεν ιδιαιτέρως ότι άφοΰ έκυρίευσε 
τήν πόλιν Γάζαν παρήλθον έτη τινά καί ή 
πόλις Ά ζωτος άπεστάτησεν,. άλλ’ άμέσως 
πολυορκηθεΐσα ύπετάγη· ώς έκ τούτου δέ 
έλθών ό Σαργοΰν εις σύγκρουσιν μετά τών 
δυνάμεων τοΰ Σεβέκ, σουλτάνου τής Λ ίγύ
πτου καί Αιθίοπος τήν καταγωγήν, όστις 
έβασίλευε καί έπί τών δύο χωρών, καί νική-

( ! )  Σ ε λ .  1 2 .

σας αύτόν παρά τήν Ταφίαν, εις τά σύνορα 
τής Λίγύπτου, έδέχθη τήν περί υποταγής 
πρεσβείαν τής Αιθιοπίας καί Λίγύπτου, τά 
όποΐα παραβαλλόμενα μέ τό εικοστόν τοΰ 
"Ησαίου κεφάλαιον θαυμασίως κηρύττουσι 
τήν έκπλήρωσιν τής προφητείας.

Έκ τών αύτών έπιγραφών προσέτι μαν- 
Φάνομεν ότι ό Μερωδάχ Βαλαδάν βασιλεύς 
τής Βαβυλώνος ήτο σύγχρονος τοΰ Σαργοΰν 
κατά τά δώδεκα πρώτα έτη τής βασιλείας 
τοΰ τελευταίου τούτου (721— 710), ότι ήτο 
εις μέγαν κίνδυνον νά πάθη ύπ’ αύτοΰ, καί 
ότι τέλος άπεδιώχθη τοΰ θρόνου του ύπό τοΰ 
Άσσυρίου, όστις ύπέταξε τήν Βαβυλώνα καί 
κατέστησεν αύτήν έξάρτημα τής βασιλείας 
του. Τά κατά τήν ασθένειαν τοΰ βασιλέως 
Έζεκίου καί τήν άνάρρωσιν αύτοΰ, τά περί 
τών έκ Βαβυλώνος έλθόντων εις Ιερουσα
λήμ πρέσβεων όπως συγχαρώσι τόν βασιλέα 
τών Ιουδαίων έκ μέρους τοΰ Μερωδάχ Βα
λαδάν, τά περί τών θησαυρών οΰς ό Έζεκί- 
ας πρός αύτούς έδειξε καί ήλέγχθη έπειτα 
πικρώς όιά τοΰτο ύπό τοΰ Ήσαίου είναι με
τά τοσαύτης χάριτος καί δραματικοΰ τρό
που έν τή Γραφή γεγραμμένα ώστε ούδέ πο
τέ έξαλείφονται άπό τής μνήμης τοΰ καί 
άπαξ άναγνώντος αύτά (2)· άλλ’ έν ταΐς έ- 
πιγραφαΐς εύρίσκομεν καί τόν λόγον τής α
ποστολής τών πρέσβεων έκείνων. Ό κύριος 
αύτών, ό Μερωδάχ Βαλαδάν,ήπειλεΐτο μεγά- 
Λως νά έκθρονισθή· λοιπόν ειχεν άνάγκην 
συμμάχων, όθεν έπεδίωκε τήν φιλίαν τοΰ 
βασιλέως τοΰ ’Ιούδα καί τοΰ βασιλέως τής 
Λίγύπτου· ίσως δέ τοΰτο έπέσπευσε καί τήν 
•καταστροφήν του, τήν όποιαν ό Σαργοΰν έ- 
φιλοτιμήθη νά καταστήση γνωστήν καί εις 
τάς έπερχομένας γενεάς.

Τόν Σαργοΰν διεδέχθη ό υιός αύτοΰ Σεν
ναχερίβ, όστις είναι ό περιφημότατος τών 
Νινευητών βασιλέων. Ουτος κατά τόν «κα
νόνα» έβασίλευσεν άπό τοΰ 705 μέχρι τοΰ 
081 Π. X. καί έπραξε πολλά καί μεγάλα. 
Εκτος τών άλλων του πράξεων έν ταΐς έ- 
πιγραφαΐς άναφέρεται καί ότι κατά τήν τε- 
ταρτην αύτοΰ εκστρατείαν, τήν όποιαν τό 
701 π. X. επεχειρησε κατά τής Συρίας, αί 
φοινικικαί πόλεις Τύρος, Σιδών, Άκκη, Σα- 
ρεπτα και πολλαί άλλαι προσέφερον εις αύ- 
τρν τήν ύποταγήν τω ν ότι τ' Άζωτος, ή

1,(2). Β«σιλ. Δ'. ·κ'. [Jjafa; λβ'.
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Μωάβ, ή Άμμών, καί ή Έδώμ, έπλήρωσαν 
είς αύτόν φόρον, ότι ή Άσκάλων, Ίόππη καί 
τρεις άλλαι έκυριεύθησαν* ότι οί στρατοί 
τών Φιλισταίων, Αιγυπτίων καί Αίθιόπων 
κατεστράφησαν καί ότι μετά ταΰτα ό Σεν
ναχερίβ έβάδισε κατά τοΰ Έζεκίου βασιλέ- 
ως τοΰ’Ιούδα, κατά τοΰ οποίου παραπονούμε- 
νος λέγει έν ταΐς έπιγραφαΐς· «δέν ήθελε νά 
ύποταχθή (ό Έζεκίας) είς τον ζυγόν μου» ό
θεν «έβάδισα κατ’ αύτοΰ καί διά τής βίας 
τών όπλων καί τής ισχύος τών δυνάμεών 
μου έκυρίευσα τεσσαράκοντα έξ έκ τών οχυ
ρών πόλεων (τοΰ ’.Ιούδα) έκ δέ τών μικρο- 
τέροον πόλεων τών περί αύτάς έκυρίευσα καί 
κατέστρεψα άναριθμήτους.» Έκ τών διαφό
ρων τούτων πόλεων λέγεται ότι «συνέλαβε 
200,150  άνθρώπους, γέροντας καί νέους, 
ά'νδρας καί γυναίκας, προσέτι δέ ίππους καί 
ήμιόνους, όνους καί καμήλους, βόας καί 
πρόβατα άναρίθμητα.» Περί δέ αύτοΰ τοΰ 
Έζεκίου λέγει «έκλεισα αύτόν εις τήν πό
λιν του, ώς πτηνόν είς κλωβίον, κτίσας 
πύργους περί τήν πόλιν όπως περικυκλώσω 
αύτόν καί ύψώσας χώματα κατά τών πυλών 
όπως εμποδίσω τήν διαφυγήν του. Τότε έ- 
πέπεσεν έπί τόν Έζεκίαν ό φόβος τής δυνά- 
μεως τών όπλων μου καί επεμψεν έξω τούς 
άρχοντας καί τούς πρεσβυτέρους τών 'Ιερο
σολύμων μετά τριάκοντα ταλάντων χρυσοΰ 
καί όκτακοσίων ταλάντων άργύρου, καί δι
αφόρων άλλων θησαυρών, πλουσίου καί με
γάλου φόρου. Πάντα ταΰτα», προσθέτεχ «έ- 
πέμφθησαν πρός έμέ είς Νινευή, τήν έδραν 
τής διοικήσεώς μου, τοΰ Έζεκίου πέμψαν- 
τος αύτά ώς φόρον, καί ώς σημεΐον ύποτα- 
γής είς τήν δύναμιν μου». Έν τοΐς όποίοις 
έχομεν τήν Άσσυριακήν έκδοσιν τών έν τή 
Δ', τών Βασιλειών (κεφ. ιζ'. στιχ. 7, 13  καί 
14) άναφερομένων. Μετά τά πράγματα ταΰ
τα ένώ ήτο φυσικόν νά προχωρήσωσιν οί 
Άσσύριοι κατά τής Λίγύπτου καί νά κυρι- 
εύσωσιν αύτήν άνεξηγήτως πως αί έπιγρα- 
φαί παύουσιν καί δέν άναφέρουσιν έπί τριά
κοντα όλα έτη έκστρατείαν είς ταΰτα τά μέ
ρη. Τό άνεξήγητον τοΰτο έξηγεΐ ό Ηρόδο
τος έν τή δεύτερα τών ιστοριών (141) καί 
ή Γραφή έν Δ'. Βασιλειών (ιθ'. 36, 37.) ό
που λέγεται ότι θαυμαστώς πως ό στρατός 
τοΰ Σενναχερίβ :κατεστράφη. Πλήν ουτος 
δέν έπέτρεψε νά. γραφή τό τοιοΰτον ώς ούτε 
ό μέγας Ναπολέων έπέτρεψε νά γραφώ σι τά



περί τών έν Νείλω, Άβουκίρ, Λειψία και 
Ταλώζη μαχών, εις ας ήττήθη, έπί όσων ά- 
νείγειρε μνημείων.

Κατά τήν Δ', τών Βασιλειών (ιθ'. 37) καί 
τόν Ήσαίαν (λζ'. 38) διάδοχος τοΰ Σεννα- 
^ερίβ λέγεται ό υιός του Έσαραδδών. Ουτος 
κατά τόν Άσσυριακόν «κανόνα» έβασίλευ- 
σε μετά τον πατέρα του άπό τό 681 έως 
668 π. X. καί έφερε κατά τάς έπιγραφάς 
τόν τίτλον τοΰ βασιλέως « τ ης  ’Λ σ σ υ ρ ί α ς 
κα ί  Β α β υ λ ω ν ί α ς . »  Μεταξύ τών εις αύ
τόν ύποτελών φό·ρου βασιλέων συγκαταριθ- 
μεΐται καί ό βασιλεύς τοδ ’Ιούδα Μανασσής. 
Πλήν όλίγαΕ μόνον τών άναφερουσών τάς 
πράξεις τοΰ Έσαραδδών έι^ιγραφών μέχρις 
ήμών διεσώθησαν.

Τόν Έσαραδδών διεδέχθη ό υίός αύτοΰ 
’ \.σούρ-βανί-πάλ ή Σαρδανάπα7^ος, όστις έ- 
βασίλευσεν ώς εικάζεται μέχρι τοΰ 647. 
Ουτος, κατά τάς έπιγραφάς, πολεμήσας εις 
πολλά μέρη ΰψώσε τήν δύναμιν τής ’Ασσυ
ρίας εϊς τόν ΰψιστον βαθμόν· ουτος υπέταξε 
τήν Σουσιανήν καί μέγα μέρος τής ’Αραβί
ας, έκυρίευσε έπί τινα καιρόν τήν Αίγυπτον 
καί έφερε τά τροπαιοΰχα τών ’Ασσυριών ό
πλα εϊς Καππαδοκίαν καί Φρυγίαν. Γύγης ό 
τών Αυδών βασιλεύς φαίνεται οτι έπλήρω- 
σεν εις αύτόν φόρον. Εις τάς Γραφάς όμως 
ούδείς περί αύτοΰ γίνεται λόγος καθότι ό 
Μανασσής σωφρονίσθείς άπό τό πάθημα τό 
όποιον έπί τοΰ Έσαραδδών επαθε (Βασ. Δ', 
λγ'. 11) έ'μεινε πιστός υποτελής τοΰ Σαρ- 
δαναπάλου. Μετά τούτου τοΰ βασιλέως έκ- 
λείπουσι καί αί ’Ασσυριακαί έπιγραφαί, αΐ- 
τινες άρχίζουσαι, άπό Σαλμανασάρου τ&ΰ 
πρώτου, 1230 π. X. παύουσι μέ τόν Σαρ- 
δανάπαλιν 650 π. X., περιλαμβάνουσιν έξα- 
κοσίων είκοσιν έτών χρονικόν διάστημα, δι- 
ευκρινίζουσι τήν ιστορίαν, τήν πολιτικήν 
γεωγραφίαν, περιγράφουσι τά ήθη, τά έθι
μα, τήν θρησκείαν τών εθνών καί τών επο
χών έκείνων, καί ένί λόγω άποτελοΰσι φι
λολογίαν ήτις έπί τοσαΰτα έτη διαμείνα- 
σα τέθαμμένη ήλθε τέλος εις φώς δπως 
μαρτυρήση καί περί τής αλήθειας τής ύπό 
πολλών έπιβουλευομένης θρησκείας,

ΑΝΑΑΕΚΤΑ.
— Τά αρχαιότατα τών σωζομένων χειρο

γράφων είναι γεγραμμένα άνευ τόνων, στί- 
ξεως καί διαστημάτων μεταξύ τών λέξεων.

Μόλις μετά τόν εννατον αιώνα οί αντιγρά
φεις ήρχισαν ν’ άφίνωσι διάστημα μεταξύ· 
τών μερών τοΰ λόγου.

— Αί μέλισσαι είναι καθ’ υπερβολήν αϊσ- 
θητικαί εις τάς μεταβολάς τής ατμόσφαι
ρας. Καί αυτή ή διάβασις πυκνού νέφους 
έμπροσθεν τοΰ ήλιου τάς βιάζει νά κρυφθώ- 
σιν εις τάς κυψέλλας τω ν  5τε οε πνεει ά
νεμος ανατολικός, όσον καθαρός καί άν ήναι 
ό ουρανός, αισθάνονται είδος ρευματικής α
νησυχίας καί καταφεύγουσιν εϊς τά κηψέλ- 
λια.

— Ή μακρυτάτη έν τώ κοσμώ οιώρυξ 
εύρίσκεται έν Κίνα. Αυτη διασχίζει χώραν 
δύο χιλιάδων αγγλικών μιλίων καί διέρχε
ται διά τεσσαράκοντα καί δύο πόλεων. Ή 
κατασκευή της ήρξατο /ατά τήν δεκάτην ε
κατονταετηρίδα.

— Κ ι ν ε ζ ι κ ά  ε π ι σ κ ε π τ ή ρ ι α .  Τά έ- 
πισκεπτήρια τών Κινέζων είναι πράγματι 
περίεργα. Αποτελούνται άπό ύπερμέγεθες 
φύλλον λαμπροΰ πορφυρσΰ χάρτου, φέρον- 
τος γεγραμμένον μέ μεγάλα γράμματα τό 
όνομα τοΰ κτήτορος αύτοΰ. Όσον χονδρά 
είναι τά γράμματα τόσον εύγενικώτερον 
θεωρείται. Εις καθ’ υπερβολήν μεγάλας πε
ριστάσεις ό χάρτης έκεΐνος διπλόνεται δ ε
κ ά κ ι ς τό δέ δνομα γράφεται εις τήν πρός 
τά δεξιά κάτω γωνίαν προταττομένων αύ
τοΰ λέξεων ταπεινοτικωτάτων ώς « ό μω- 
ρότατος αδελφός σου » « ό άνάξιος φίλος 
σου όστις κύπτων τήν κεφαλήν σέ προσκυ- 
νεΐ » κτλ. κτλ. Είναι δέ συνήθεια νά έπι- 
στρέφωνται τά επισκεπτήρια ταΰτα εις τούς 
πέμποντας αύτά, καί δικαίως, διότι τοσον 
δυσκόλως γίνονται ώστε είναι άδύνατον νά 
μοιράζωνται.

ΕΠΗ ΧΡΤΣΑ.
Μόνον άληθές θάρρος είναι τό θάρρος ε

κείνο τό όποιον βασίζεται έπι τής συνειοησε- 
ως καίτό όποιον ούδείς δύναται νά καταβαλη.

Ό άριστος τοΰ ζην τρόπος είναι νά έξα- 
λείφη τις άπ’ αύτοΰ θλίψεις καί ταραχάς τάς 
οποίας άδυνατεΐ νά θεραπεύση λυπουμενος. 
Παν δ,τι εγεινεν ανήκει ήδη εις τό παρελθόν, 
τό όποιον ανεπιστρεπτί πλέον παρήλθεν. Ο 
φρόνιμος δέν βασανίζεται διά πράγματα τά 
όποια πλέον δέν ξ ε γ ί ν ο ν τ α ι ·  ώς ουτε φέ
ρει εις τό παρόν φόβους οι όποιοι άνηκουσιν 
εις τό μέλλον, τό σκοτεινόν καί άβεβαιον.


