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Τήν εκτην (18ην ε. ν.) ’Ιουνίου 181 5  συν- 
εκροτήθη έν Ούατερλώ τοΰ Βελγίου ή φονική 
εκείνη μάχη κατά τήν όποιαν ό έκτακτος 
άνήρ ό καθαιρών και διορίζων βασιλείς κα
τά βούλησιν, Ναπολέων ό πρώτος, ήττήΟη 
τήν έσχάτην αύτοΰ ήτταν. Αρχηγός τοΰ 
συμμαχικοΰ στρατοΰ τοΰ νικήσαντος τήν ά- 
ςιομνημόνευτον εκείνην μάχην ήτο ό Ά γ 
γλος Δούξ τοΰ Ούελιγκτών, άνήρ δστις οια 
τής σπανίας αύτοΰ ίκανότητος άνήλθε κατά 
μικρόν είς τόν υψιστον βαθμόν τής άνθρωπί- 
νου δόξης, τιμηθείς ού μόνον ύπό τοΰ ίδιου 
αύτοΰ έθνους, άλλά και ύφ’ ολων τών βασι
λέων τής Εύρώπης. Κατά τήν νεανικήν αύ
τοΰ ηλικίαν, ότε ό Δούξ ώνομάζετο εΐσέτι 
’Λρθοΰρος Βελλεσλέης, ύπηρέτει ώς συνταγ
ματάρχης εις τόν έν ’Ινδική ’Αγγλικόν στρα
τόν. Ητο τότε τριακοντούτης, άλλ’ ή άν- 
δρεία του, ή θαυμάσιος πειθαρχία τήν οποί
αν όπου έπήγαινεν εΐσήγε καί ή πολλή του 
περίνοια έδείκνυον οτι ό άνήρ έμελλέ ποτε 
νά άναδειχθή, ώς και πράγματι άνεδείχθη.

Ημέραν τινά, ότε ύπηρέτει έν ’Ινδική, ά- 
ξιωματικοί τινες, δντες συνηθροισμένοι, συν- 
ελάλουν περί διαφόρων πραγμάτων. Εις δέ έξ 
αυτών, νέος τήν ηλικίαν, Σάνδυς καλούμε
νος, λαβών τόν λόγον ήρχισε νά λαλή 
χλευαστικώς καί νά έμπαίζη, ώς 0χι μόνον 
τότε- άλλά καί σήμερον εΐσέτι πράττουσι 
πολλοί, τάς εύαγγελικάς άληθείας. ’Ενώ έ- 
λάλει, εχων τόν σαρκασμόν έπί τών χειλέ- 
ων του, φωνή τις καθαρά καί γλυκεία πλήν 
σοβαρά, «Σάνδυ, μή όμιλής περί πραγμά
των τά όποϊα δέν έννοεΐς· μελέτησον πρώ
τον», έξωθεν έρχομένη, έπεσεν ώς κεραυνός 
έπί τοΰ νέου έκείνου άξιωματικοΰ. Ή φο ν̂ή, 
ή έξωθεν έρχομένη, ή φέρουσα τόν σοβαρόν 
καί έγκαιρον έκεΐνο ν έλεγχον, ήτο ή τοΰ 
συνταγματάρχου Αρθούρου, οστις ήκουσε 
λαλοΰντα τόν νέον αξιωματικόν τοσαύτην 
δέ ένεποίησεν έντύπωσιν έπί τοΰ Σάνδυ, ώ
στε ού μόνον διέκοψε τόν λόγον του άμέσως 
καί έμεινε λίαν σκεπτικός, άλλά καί άπό 
τής στιγμής έκείνης έφαίνετο οτι ριζικώς 
μετεβλήθη. Δέν έχλεύαζε πλέον ούοέ ένέ- 
παιζεν άλλ’ έμελέτα. Άπό φλυάρου έγεινε 
σοβαρός καί έμβρυθής· ή έπιπολαιότης, ώς 
έκ τής οποίας ήτο άστατος καί άκατάστα

τος, αίφνης τόν έγκατέλειψε καί έκτοτε έ- 
γεινε τακτικός σταθερός καί τόσον χρηστο
ήθης ώστε οί έκεΐ τότε παρεπιδημοΰντες 
σπουδαίοι άνδρες, οΤος ό Δόκτωρ Κλαύδιος 
Βουχάναν καί άλλοι, δέν ώκνησαν νά τόν 
προσ7^άβωσιν ώς έπιστήθιον αύτών ©ίλον καί 
νά συνάψωσι μετ’ αύτοΰ άκολούθως άλλη- 
λογραφίαν έκ τών άθανάτων έκείνων αί ό- 
ποΐαι δύνανται νά διδάσκωσιν ολόκληρον τήν 
ανθρωπότητα.

Παρήλθον έτη πολλά. Ό Σάνδυς, οστις 
διά τών υπηρεσιών του ειχεν άποκτήσει βαθ
μόν συνταγματάρχου, έπιστρέψας εις τήν

\  Λ, rπατριοα του, εςη μακραν του στρατού· ο οε 
’Λρθοΰρος Βελλεσλέης είχε καταντήσει ς-ρα- 
τάρχης καί Δούξ τοΰ Ούελλιγκτών, άποκτή- 
σας τοσαύτην παγκόσμιον φήμην διά τής έ- 
πί τοΰ Ναπολέοντος νίκης του οσην ολίγοι 
θνητοί άπέκτησαν ή μέλλουσι νά άποκτή- 
σωσιν. Έπιστρέφοντος έκ τής νίκης είς τήν 
πατρίδα του, ή είσοδός του ήτο τόσον θρι
αμβευτική ώστε πολλοί βασιλείς έζήλευον 
τήν θέσιν του, άπειρα δέ συγχαρητήρια, έν- 
δείξεις θαυμασμοΰ καί έκφράσεις σεβασμοΰ 
τώ έπέμποντο πανταχόθεν. ’Εν τούτω τής 
δόξης του τώ σημείω ευρισκόμενος έ'λαβεν 
ό Δούξ καί τινα έπιστολήν μοναδικήν ίσως 
εις τό είδός της. Δι’ αυτής ό έπιστέλλων 
συνέχαιρε τόν Δοΰκα διά τήν εύτυχίαν του, 
έθαύμαζεν αυτόν διά τό κατόρθωμά του καί 
τόν ηύχαρίστει έξ όλης καρδίας του διά φι
λικόν τινα καί άδελφικόν έλεγχον, τόν ό
ποιον ότε καί οί δύο ήσαν νέοι τώ εΤχεν α
ποτείνει. Ό έλεγχος έκεινος τώ έγρααεν, 
έξεγειρας τήν συνείδησίν μου μέ έκαμε νά 
ίδω τήν θέσιν μου καί νά αισθανθώ τήν κα- 
τάστασίν μου· κατάστασιν έλεεινήν, άπό 
τήν οποίαν διά νά έλευθερωθώ κατέφυγον είς 
τοΰ Χριστοΰ τάς άγκάλας. ’Εν τέλειό γρά- 
φων μετά τής αυτής πάντοτε άπλότητος καί 
ειλικρίνειας έξώρκιζε τόν Δοΰκα νά μή έγ- 
καταλειφθή είς τήν γοητείαν τής δόξης καί 
τών τιμών, τάς οποίας τοσοΰτον δικαίως ά- 
πέκτησεν, άλλά νά ζητή τήν έξ ύψους βοή
θειαν όπως φωτιζόμενος δύναται νά έκτιμα 
αύτάς δεόντως καί ούτως ύψωθή ύπεράνω 
τών γηίνων τής παρούσης ζωής. Ή επι
στολή αΰτη έφερε τήν υπογραφήν τοΰ συν-



ταγματάρχου Σάνδυ καί είσέτι εύρίσκεται 
μεταξύ τών εγγράφων του Δουκός. Όποιαν 
έντύπωσιν έπροξένησεν είς τόν στρατάρχην 
ότε κατά πρώτον άνέγνωσεν αύτήν είναι ά
γνωστον, παρετηρήθη όμως οτι εκτοτε ό νι
κητής τοΰ Ναπολέοντος έμελέτα περισσό
τερον καί μετά πολλοΰ τοΰ ζήλου τάς Γρα- 
φάς.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΪΛΛΕΡΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΒΡΙΣΤΟΛΗ ΟΡΦΑΝΑ.

Τήν 10  Φευρουαρίου ε. ν. 1870 πλήθος 
λαοΰ είχε συναθροισΟή εις τό νεκροταφεΐον 
τής Βριστολης (Arno Vale) όπως άποοώση 
τας τελευταίας τιμάς εις κοιμηθεΐσάν τινα 
κυρίαν και δείξη τήν συμπάΟειάν του εις 
τούς έπιζώντας έκ τής οίκογενείας της. Λί 
οδοί, δι’ ών έφέρετο τό λείψανον, ήσαν πλή
ρεις θεατών, τήν δέ κηδείαν συνώδευον ύπέρ 
τά χίλια ορφανά άρρενά τε καί θήλεα. Ή ά- 
ποθανοΰσα ήτο ή προσφιλής σύζυγος τοΰ 
Γεωργίου Μυλλέρου, τοΰ σεβασμίου ανθρώ
που, δστις καί διηύΟυνε τήν νεκρόσιμον α
κολουθίαν. Α ιτία τής πάγκοινου τιμής, τής 
άποοοθεισης είς τήν. κοιμηθεΐσαν καί διά τής 
μεγάλης έκείνης συρροής τοΰ λαοΰ, ώς καί 
οι.ά στιχουργημάτων, ήτο ότι αύτη έχρημά- 
τισεν άξια σύζυγος καί συνεργάτης άνδρός 
δστις άνεδείχθη μέγας τής πόλεως έκείνης 
καί τών περιχώρων της εύεργέτης. Έκ τής 
ετήσιας έκθέσεώς. του, τής πρό τοΰ θανάτου 
τής συζύγου του περί τά τέλη τοΰ 1869  
οημοσιευθείσης, έρανιζόμενοι παραθ έτομεν 
τα ακολουθα έξ ών καταφαίνεται οποίου εί
δους εύεργέτης ύπήρξε.

“Προ τριακοντα και εννεα έτών ήρχισα νά 
βαδίζω τήν μακαρίαν οδόν ταύτην, τής πε- 
ριθαλψεως οηλονότι τών ορφανών, άδιαλεί- 
πτως δέ ειχον βοηθόν μου τόν Κύριον, ού 
μόνον εις τας μεγίστας δυσκολίας άλλά καί 
εις τάς δεινοτάτας άνάγκας καί στερήσεις, 
οιουοηποτε χαρακτήρος και άν ησαν τούτου 
μαλιστα πείραν ελαβον κατά τά τελευταία 
ετη. Οσον δ’ άφορα τά χρηματικά μέσα, ε- 
λαοον οια το εργον τοΰτο, απλώς ώς άπάν- 
τησιν είς τάς προσευχάς μου, χωρίς νά ζη
τήσω άπό κανένα, τό ποσόν 430 ,000 λιρών.

« Εάν ό αναγνώστης, άγνοών τάς προ- 
η^ουμένας εκθέσεις μου, έρωτήση τί εγει- 
ναν αί τετρακόσιαι καί τριάκοντα χ ιλ ιά  δες

λίραι, απαντώ ότι περί τάς 1 7,000 παιδία 
άνετράφησαν είς τά διάφορα σχολεία, τά 
ύπό τοΰ καθιδρύματός μας διατηρούμενα-' 
δτι ύπέρ τάς 48,700 αντίτυπα Παλαιών 
Γραφών, ύπέρ τάς 47,300 Καινάς Διαθήκας, 
ύπέρ τάς 30,000 μικροτέρων τής Γραφής 
μερών καί 33,000,000 βιβλίων καί φυλλα
δίων είς διαφόρους γλώσσας έκυκλοφόρη- 
σαν. Προσέτι 2,879 ορφανά διά τών ιδίων 
μου φροντίδων έξεπα<δεύθησαν καί πέντε 
μεγάλα κτίρια, είς ά έξωδεύθησαν 110 ,000  
λίραι, άνηγέρθησαν, χωροΰντα 2,050 ορ
φανά. Όσον δ’ άφορα τά άποτελέσρ,ατα 
πάντο^ν τούτων, ό θεός μόνος γινώσκει κα
τά βάθος αύτά, πλήν καί έκ τών καρπών, 
τούς όποιους μέχρις ώρας είδομεν, εχομεν 
πολλά διδόμενα όπως δοξάζωμεν καί εύ- 
χαριστώμεν αύτόν. »

. Περί δέ τών ορφανών ή έ’κθεσις λέγει·
« Αί κόραι αίτινες γίνονται δεκταί είς τό 

καθίδρυμα μένουσιν έν αύτω έωσοΰ γίνωσιν 
ίκαναί πρός έργασίαν. Σκοπός μας είναι νά 
κρατώμεν αύτάς έωσοΰ άναπτυχθεΐσαι κα
λώς δύνανται νά καθέξωσιν άξίως θέσιν τινά, 
τουλάχιστον καθ’ δσον δυνάμεθα νά κρίνω- 
μεν. Γενικώς προτιμώμεν νά συνειθίζωμεν 
αύτάς είς τήν έργασίαν, άντί νά τάς διδά- 
σκωμεν καθιστικήν ένασχόλησιν, καθότι τοΰ
το κρίνομεν καταλληλότερον καί διά τά 
σώματα καί διά τάς ψυχάς τω ν  όταν δμως 
ή υγεία των δέν τό έπιτρέπη τότε βαδίζο- 
μεν συμφώνως πρός αύτήν. Ό ταν, ώς έκ 
τής πολυχρονίου πείρας, βεβαιωθώμεν δτι 
δυνάμεθα νά συστήσωμεν αύτάς είς θέσιν 
τινά, τότε δίδομεν είς αύτάς παν δ,τι ταις 
αναγκαίοι δωρεάν. Γενικώς αί κόραι όιατε- 
λοΰσιν ύπό τάς φροντίδας μας μέχρι τοΰ 
δεκάτου έβδομου έτους .της· ήλικίας τω ν πο
λύ δέ σπανίως εξέρχονται άρχήτερον επει
δή δέ προσλαμβάνομεν αύτάς μικρά παιδία 
μένουσι ρ.εθ’ ήμών 13  ή ,14 ετη. Διδάσκομεν 
δέ αύτάς άνάγνωσιν, γραφήν, αριθμητικήν, 
γραμματικήν, γεωγραφίαν, ιστορίαν, παν
τός είδους χρήσιμον διά βελόνης έργασίαν, 
καί πάντα τά τής οικίας εργα. Τά φορέμα
τα των εργάζονται καί έπιδιορθοΰσι μόναι 
των, καί έν ένί λόγω, προσπαθοΰμεν παντί 
σθένει δπως άναδείξωμεν αύτάς χρήσιμα 
τής κοινωνίας μέλη. Τά άρρενα οτανγίνω- 
σι 14  ή 15 έτών θέτομεν πρός έκμάθησιν 
τέχνης. Είς τοΰτο λαμβάνομεν ύπ’ ίψ ιν τάς

δυνάμεις έκάστου χωρίς νά Ιχωμεν όρισμέ- 
νον κανόνα· έκαστον ορφανόν είναι ελεύθε
ρον νά έκλέξη τήν τέχνην τήν οποίαν θέλει 
νά μάθη- άμα δμως έκλέξη αύτήν καί κά- 
ταταχθη δέν τώ έπιτρέπομεν νά τήν άλλά- 
ξη. Είς τά άρρενα, δπως καί είς τά θήλεα, 
όταν τελειοποιηθούν παρέχονται πάντα τά 
αναγκαία δωρεάν. Κατά τά τελευταία είκο- 
σιν ετη δλα τά άρρενα δσα έδιδάχθησαν τέ
χνην εγειναν, ξυλουργοί, λεπτουργοί, κι- 
βωτοποιοί, ύποδηματοποιοί, ράπται καί ύ- 
φασματοπώλαι, μολυβδουργοί, χρωματι- 
σ.ταί, τυπογράφοι, αρτοποιοί καί έν γένει έ'- 
μαθον πασαν χρήσιμον τέχνην έκτος οε 
τούτου ελαβον πασαν δυνατήν διάνοητικήν 
καλλιέργειαν καί ηθικήν διάπλασιν ώς καί 
τά θήλεα, καί εμαθον νά πλέκωσι καί έπι- 
διωρθώσι τ ά ς  περικνημίδας (κάλτσας των), 
νά στρο)νωσι τάς κλίνας των, νά καθαρίζω- 
σι τά υποδήματά των, νά σαρώνωσι τά δω
μάτιά των, καί νά έργάζωνται είς τούς πε
ρί τά ορφανοτροφεία κήπους,· σκάπτοντα, 
φυτεύοντα, ποτίζοντα, κτλ.

«Διά τά ορφανά ούόεμίαν χρηματικήν α
μοιβήν άπαιτοϋμεν πλήν διά νά γίνωσι πα
ραδεκτά άπαιτοΰνται τά τρία ταΰτα·

ά.) Νά μήν ήναι νόθα άλλά γνήσια καί 
νόμιμα τέκνα.

β'.) Νά άπέθανον καί οί δύο των γονείς-καί
γ'.] Οί γονείς των νά τά άφήκαν είς κα- 

τάστασιν άνεχείας.
Όπιος βεβαιωθώμεν δέ περί τών τριών 

τούτων έ'ρευναι μετά πάσης έπιστασίας έ- 
νεργοΰνται- άφοΰ δμως πεισθώμεν περί αύ
τών τότε τό ορφανόν γίνεται παραδεκτόν 
έξ όποιασδήποτε πατρίδος καί άν ήναι καί 
είς όποιανδήποτε θρησκείαν καί άν άνήκη... 
Τά Νέα ορφανοτροφεία τής Βριστόλης δέν 
είναι ίδικά μου ορφανοτροφεία, άλλά ορφα
νοτροφεία τοΰ Θεοΰ καί παν ανθρώπινον 
πλάσμα του, στερηθέν μικρόν τών γονέων 
του, εύρίσκει έν αύτοΐς τήν ίδικήν του κα
τοικίαν. »

Ό Κ. Μύλλερος έκ μικρών άρξάμενος κα
τήντησε τέλος νά άναδείξη εν τών εύγενε- 
στάτων καθιδρυμάτων τοΰ χριστιανικού κό
σμου καί νά περίθαλψη καί άναθρέψη τόσας 
χιλιάδας ορφανών τά όποΐα άλλως, Κύριος 
οίόε τί θ’ άπεγίνοντο. Τοιούτου άνορός άξια 
σύντροφος καί συνεργάτης ητο ή κοιμηθεΐσα 
καί διά τοΰτο πασα ή πόλις τής Βριστολης

συνεκινήθη είς τήν κηδείαν της. Είθε καί είς 
τό έθνος μας νά άναφανώσι ζεύγη τοιαΰτα.

ΚΑΚΟΛΟΓΙΑ.
Ή κακολογία είναι κρυφή τις ύπερηφα- 

νία ήτις άνακαλύπτει τό άχυρον είς τόν οφ
θαλμόν τοΰ άδελφοΰ μας, καί κρύπτει τήν 
δοκόν τήν εύρισκομένην έντός τοΰ ίδικοΰμας- 
είναι φθόνος χαμερπής, δστις, κεντούμενος 
ύπό τής ίκανότητος ή τής ευτυχίας τοΰ άλ
λου, λαμβάνει αύτήν ώς θέμα τής έπιτιμή- 
σεώς του καί προσπαθεί ν’ άμαυρώση τήν 
λάμψιν παντός δ,τι τήν έξαλείφει- είναι μί
σος μετεμφιεσμένον δπερ χύνει έπί τών λέ- _ 
ξεών του τήν πικρίαν τήν κεκρυμμένην έν
τός τής καρδίας· είναι διπροσωπία μισαρά, 
ήτις έπαινεΐ μέν κατά πρόσωπον, κρυφίως δ
μως καταξεσχίζει· είναι έπιπολαιότης αι
σχρά ήτις δέν γινώσκει νά νικαται καί ν’ ά- 
ποσύρηται άπό τίνος λέξεως, καί ήτις συ
χνά θυσιάζει τήν τύχην καί τήν ήσυχιαν 
της είς τήν άφροσύνην έπιτιμήσεως δυνα- 
μένης νά θέλξη- εΐναι βαρβαρότης ψυχρά ή- 
τις καταπληγώνει τόν άπόντα αδελφόν μας· 
είναι σκάνδαλον διά τούς άκούοντας υμας· 
εΐναι άδικία δι’ ής άφαιρεΐς άπό τόν άδελ- 
φόν σου παν δ,τι προσφιλές έχει.

Ή κακολογία είναι κακόν άνήσυχον, τα- 
ράττον τήν κοινωνίαν, ρίπτον διχόνοιαν είς 
τάς πόλεις, χωρίζον τάς στενωτάτας φ ιλ ί
ας· εΐναι ή πηγή τοΰ μίσους καί τής έκδι- 
κήσεως, πληρούσα πάντας ·τούς τόπους είς 
ούς εισχωρήσει, άταξίας καί συγχύσεις, ού- 
σα πανταχοΰ έχθρός τής ειρήνης, τής γλυ- 
κ ύ τ η τ ο ς  καί τής εύμενείας. Τέλος εΐναι πη
γή δηλητηρίου θανατηφόρου· παν δ,τι εξ 
αύτής έξέρχεται είναι δηλητηριασμένον, καί 
δηλητηριάζει παν δ,τι τήν πιρικυκλοΐ. Αύ- 
τοί της οί έπαινοι είναι φαρμακεροί· αί εύ- 
φημίαι της κακεντρεχείς· ή σιωπή της εγ
κληματική· τά κινήματά της, αί κινήσεις 
της, τά βλέμματά της, πάντα έχουσι τό 
δηλητήριον αύτοΰ έκαστον καί τό διαχύνου- 
σι κατά τον ίδιον αύτών τρόπον.

ΜΑΣΣΙΛΛΩΝ.

ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΪ ΟΦΕΠ-.
Ούδενός κτίσματος ζώντος ή όψις προξε

νεί είς τόν θεωροΰντα αύτό τόσην αποστρο
φήν καί τόσον ©όβον δσον ή τοΰ ερπετού ε
κείνου τό όποιον όνομάζομεν ό’φιν, και έν



τ ο ύ τ ο ι ς  τ ό  άποτρόπαιον τοΰτο έρπετον '/.α\ 
ιερόν έθεωρήθη καί έθεοποιήθη και είσέτι εις 
πολλάς χώρας λατρεύεται ! Κατά τάς άρ- 
χαίας ήμέρας οί Αιγύπτιοι κοινώς τό έλά- 
τρευον, έν μεγάλη δέ τινι και δημοσία τελε
τή οί ίερεΐς αύτών, οντες έστεφανωμένοι καί 
φέροντες τά τοΰ οφεως σύμβολα, συνηθροί- 
ζοντο περί τόν βωμόν τοΰ οφεως Οεοΰ των 
καί έπλήρουν τόν αέρα φωνών κραυγάζοντες 
«εύα! εύα!», ίσως αύτό τό δνομα της ύπό 
τοΰ αρχαίου δφεως άπατηθείσης πρωτοπλά
στου έκείνης. Εις τά ιερογλυφικά δέ αύτών 
ήτοι τά ιερά των γράμματα ό ό'φις ητο ση- 
μεΐον δυνάμεως καί έκεντατο έπί της πορ
φύρας τών βασιλέων καί έτυποΰτο εις με
τάλλια.

Ούχί σπανίως ή τοΰ ήλιου λατρεία συν- 
ηνοΰτο μετά τής λατρείας τοΰ δφεως εις 
μέρη δπου καί τά δύο ταΰτα κτίσματα 
προσεκυνοΰντο άντί τοΰ Κτίστου. Πολλάκις 
εύρίσκομεν εικόνας τοΰ τής ήμέρας φωστή- 
ρος περιβεβλημμένου ύπό δφεων, ώς ύπό· 
δόξης, ών αί μέν ούραί άπεμακρύνοντο απ’ 
άλλήλων, αί δέ κεφαλαί των ήσαν συνηνω- 
μέναι έντός τής κεντρικής τών άκτίνων του 
λάμψεως. Πολλαχοΰ ό δφις έΟεωρείτο πη
γή ύπερανΟρωπίνου σοφίας καί πολλά θαυ
μάσια είς αύτόν άπεδίδοντο. Έφ’ ενός τών 
Άσσυριακών λίθων, τών έν τώ Βρεττανικώ 
μουσείφ ήδη εύρισκομένων, φαίνεται μέγας 
τις δφις έξάγων έκ τοΰ στόματος αύτοΰ τά 
τοΰ σφηνοειδοΰς αλφαβήτου γράμματα, άτι- 
να ήσαν τών γνώσεων τό θεμέλιον. Διά τών 
αρχαιοτήτων γίνεται φανερόν προσέτι δτι 
έν Βαβυλώνι, έν τώ ναώ τοΰ Βήλου, δφεις 
άργυροί μεγάλοι κατά τά άρχαϊα έκεΐνα ε
τη έλατρεύοντο.

Αν δέ έκ τής ’Αφρικής καί τής ’Ασίας 
στραφώμεν είς τήν Εύρώπην, εύρίσκομεν καί 
είς αύτήν ,έτι τήν άρχαίαν Ελλάδα, τήν 
τών έπιστημών πατρίδα, τόν δφιν ιερόν κη- 
ρυττόμενον. Τά περί τοΰ έν τή Άκροπόλει 
τών ’Αθηνών τρεφομένου ίεροΰ δφεως ώς 
καί τά περί τοΰένΔελφοίς είναι πασίγνωστα. 
Παρά δέ 'Ρωμαίοις
.· Γράψον (ζωγράφισε) ούο όφει; καί τότε ή βέαις είναι ιερά .»

λέγει ποιητής τις Λατίνος, μαρτυρών δτι
ούτε είς 'Ρώμην ή τοΰ ό'α>εως λατρεία ήτο
r* 1£ενη.

Καί ταΰτα παρά τοΐς πεπολιτισμένοις

τών αρχαίων έΟνών παρά δέ τοΐς άπολιτί- 
στοις, όποιοι τότε ήσαν οί Γαλάται, Γερμα
νοί, Βρεττανοί κλπ., δπου καί τής άμαθείας 
τό σκότος ήτο πυκνότέρον καί ό φόβος έπί 
τοΰ όποιου πάσαι αί ψευδείς θρησκεΐαΐ βασί
ζονται μεγαλήτερος, ή τοΰ δφεως λατρεία 
ήτο χονδροειδεστέρα. Οί ίερεΐς αύτών έκα- 
λοΰντο Δρουίδαι. Παρά τούς πόδας τών 
βωμών αύτών ήσαν πάντοτε δφεις· τό δέ 
έμβλημα τοΰ ίερατικοΰ αύτών τάγματος ή
το δφεως ώά. Σήμερον είσέτι σώζονται έν 
Ούιλσάρη, ώς λείψανα μεγίστου χειροποί
ητου δφεως, τετρακόσιοι εξήκοντα καί εις έ- 
πιμήκεις λίθοι τεθημένοι είς δύο μιλίων μή
κος έπί τοΰ έδάφους καί δεικνύοντες τήν 
Οέσιν αύτοΰ έπί καί πέριξ χλοερών λόφων 
δπου ύπήρχε ναός τών Δρουίδων. Καί πέραν 
δέ τοΰ ώκεανοΰ δτε έκ τής Εύρώπης έπεβι- 
βάσθησαν έπί τής ’Αμερικανικής ηπείρου ευ
ρον παρά τοΐς έγχωρίοις τήν λατρείαν τοΰ 
ό'φεως.

Πλήν ούτε σήμερον είσέτι -έξέλειπεν έκ 
τής γής ή πρός τό άποτρόπαιον ερπετόν 
προσφερομένη λατρεία. Περιηγητής τις, έ- 
πισκεφΟείς έσχάτως τήν Χρυσήν παραλίαν, 
'διηγείται δτι εΐδεν είς Χοάδην λιθόκτιστόν 
τι κτίριον, τό όποιον ήτο τών δφεων ιερόν. 
Θεωρήσας έντός διά τίνος οπής έν τή Ούρα 
τοΰ κτιρίου ευρισκομένης παρετήρησεν έν 
αύτή έκατοντάδας ειδών καί μεγεθών οφέις 
ησυχάζοντας, τετιλυγμένους ώς σχοινιά ή 
κρεμαμένους διαφοροτρόπως. Καθ’ έκάστην 
οί δφεις έκεΐνβι μετά πολλής τής έπιμελεί- 
ας διατρέφονται, τρώγοντες τήν μάλλον έκ- 
λεκτήν τροφήν, τήν όποιαν οί λατρευταί των 
δύνανται νά τοΐς παρέχωσι καί συνισταμέ- 
νην είς γάλα, ζώντα πτηνά καί τά τοιαΰ- 
τα. Ιερός τις βόας είσελθών είς παρακει- 
μένην τινά οικίαν ήρπασε παιδίον παΐζον έ
πί τοΰ έδάφους. Ή δυστυχής τοΰ παιδιού 
μήτηρ έν τη σκληρά θλίψει καί τώ τρόμω 
αύτής ούδέν άλλο έτόλμα νά πράξη ή νά 
προσεύχηται είς τόν οφιν θεόν τής, δπως έ- 
λεήσας μή καταφάγη τό τέκνον της· πασα 
άλλη προσπάθεια δπως σώση αύτό Οά ήτο 
ιεροσυλία !

Διά τής δουλεμπορίας έκ τής ’Αφρικής ή 
τοΰ δφεως λατρεία διεδόθη καί είς τών δυ
τικών ’Ινδιών τάς νήσους. ’Εν Ά ϋτή  μέχρις 
έσχάτων, άν ούχί μέχρι σήμερον, μικρός τις 
πράσινος δφις έλατρεύετο δι’ αγρίων χορών
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καί μορφασμών 'αγροίκων ! Δεν είναι ταΰ
τα πάντα ίχνη Όρ'ατά τοΰ ’Αρχαίου εκεί
νου Όφεως, τοΰ ρίψαντος Ίν ταΐς καρδίαις 
τών ανθρώπων τά τοΰ σκοτισμοΰ -καί τοΰ 
θανάτου σπέρματα δπως άποσπάση κύτους 
άπό τής άγάπης τοΰ Ιίοιητδΰ των ; Αν ού
χί πώς άλλως δύνανται ταΰτα νάεξ'βγηθώσι;

~~-----
ΧΡΪΣΑΕΤ02 ΚΑΙ r W  Ά Α-ΤΠΩΓΩΝ.

Όρη άπόκρημνα κεκαλυμμενα ύπό πυ- 
■κνών δασών καί διακοπτόμενα ύπό φοβερών 
βαράθρων είναι τό προσφιλές ενδιαίτημα 
τοΰ βασιλέως τών πτηνών δστις καλείται 
χρυσάετος. Ο Χρυσαετος άνηκει είς 
τάξιν τών άρπακτικών λεγομενων πτηνών 
καί ώς έκ τούτου ζή ζωήν μονηρη και 
ναι θηριώδης καί λίαν άποτολμος. ϊίερι- 
φρονών τήν νέκραν τροφήν, εις ήν οί γυπες 
‘τοσοΰτον άρέσκσνται, ζή, ώς  ό υπερήφανος 
τών δασών κυνηγός, έκ τής Θήρας τήν όποι
αν, δταν δέν ή ναι βαρεία, μεταφέρει εις τήν 
μονήρη του φωλεάν δπως καταφάγη εν η
ρεμία. Μεγάλα πτηνά, λαγωοί, αμνοί, ερί
φια. καί τά τοιαΰτα άποτε/.οΰσι τήν λείαν 
του. Τήν φωλεάν του, ήτις συνίσταται άπο 
στρώμα ράβδων, στήνει έπί τοδ χείλους βα
ράθρου τινός άπροσήτου, καί έκεΐ γέννα και 
ανατρέφει τά μικρά του, οντα σ υ ν ή θ ω ς  ούο 
τον αριθμόν τρέφει δέ αύτα με τάς αιμο
σταγείς σάρκας τοΰ είσέτι Οερμοΰ θύματος 
του. Ή φθορά τήν οποίαν έν μόνον ζεΰγος 
αύτών προξενεί είς τά ζώα τών περί τήν φω
λεάν του τόπων έπί πολλών λευγών οιαστη- 
μα είναι σγεδόν απίστευτος. Ό Βεχστεϋν 
λέγει δ τι είς μίαν μόνον φωλεάν άετοΰ εν 
Γερμανία εύρέθησαν «οι σκελετοί τριακοσι- 
ων νησών καί τεσσαράκοντα λαγωών» ά- 
ναμφιβόλως δέ ουτοι ήσαν σκελετοί ζωων 
τά όποΐα ό αετός ήδύνατο νά μεταφερη  ̂εις 
τήν φωλεάν του· τά λείψανα τών μεγαλει- 
τέρων βεβαίως ήφίνοντρ είς τήν· θέσιν ό
που έφονεύοντο.

Ό λαμμεργεΐρος ή δασυπώγων Γύψ είναι 
εφάμιλλος τοΰ άετοΰ κατά τήν τόλμην καί 
άρπακτικότητά του. Διαιτώμενος έπι πάν
των τών δρέων τής Ευρώπης, Ασιας και 
Αφρικής είναι ό τρόμος τών είς τάς ύπο- 
ρείας καί έντός τών κοιλάόων βοσκομενων 
ποιμνίων. Ό αίγαγρος τών άλπεων, ό λα- 
■γωός, δ ορειος μΰς -καί τά τοιαΰτα -είναι η

συνήθης λεία του. Προσέτι πίπτουσι θύμα
τά  του τά  νεογνά, τά άρριυστα και τά αου- 
νατα έκ τών μεγάλων τετραπόδων, τών ο
ποίων κάί τά ισχυρά ένίοτε οέν δύνανται νά 
τον διαφύγωσι. Λεγεται προσέτι δτι ηρπα- 
σε καί μικρά παιδία. Πετώμενος ύπέρ τάς 
χιονοσκεπείς κορυφάς τών γιγαντιαίων Ά λ 
πεων παραφυλάττει έωσοΰ ό άπροσεκτος αί
γαγρος πλησιάση τό χείλος βαραθρου τίνος 
ή διέρχηται στενό'/ μεταξύ κρημνών πέρα
σμα, καί τότε αίφνης, ώς ή άποκοπτομενο 
νηφοστηβάς τών μερών έκείνων, ^ριπτε .αι 
πρός τά κάτω καί κρημνίζει το ουστυχές 
ζώον έντός τής χαινούσης άβύσσου. Μετά 
τοΰτο πετών πέριξ, ώς νά έθεατο τό άποτέ- 
λεσμα τής αιμοχαρούς του πραςεως, κατέρ
χεται είς τό βάθος καί κατατρώγει τάς ει- 
σέτι σπαραττούσας σάρκας. Σπανίως ^πει- 
ραται νά μεταφέρη είς τήν φωλεάν του ως ό 
άετος τήν λίαν του* μή εχων τήν ίσχυν εκεί
νου αναπαύει τήν πείναν του έχει άν ομως 
εχη νεογνά τότε σχίζει τήν σάρκα τούλά- 
y ιστόν τών μεγά7νων θυμάτων του καί με
ταφέρει κατά τεμάχια τήν λείαν εις τήν φω- 
}>εά^του. Καίτοι δέ ό I υπαετος ούτος προ
κρίνει νά τρέφηται διά τοΰ καρποΰ τής άρ- 
πάγου τόλμης του, δέν καταφρονεί δμως καί 
τά δυσώδη πτώματα είς ά εύαρεστεΐται ο 
κυρίως Γύψ· πολλάκις όραται πετώμενος 
αργά καί γαμη/νά καί οιευθυνόμενος προ  ̂
τήν τοιαύτην τροφήν έπί τής οποίας καί 
συναπανταται μετά τών όμοιων του τών κα- 
τοικούντων τά περίχωρα. Κοινώς δμως τα 
πτηνά ταΰτα δέν συζώσιν άλλ έκαστον  ̂ sO- 
τεΐ τήν τροφήν του μόνον του, ή συνοοευο-
μενον ύπο τοΰ συζυγου του.

(Έ* το5 Άγγλικοδ) Γ. Μ.

ΚΥΡΙΩΤΑΤΑ ΕΞ,ΛΓΟΜ ΕΛ Α
ΕΚ T i t s  Κ λ Τ Α Ν Ο Η Σ Ι Χ ί ϊ  

ΤΩΝ ΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ.
Περί τά έσχατα τής βασιλείας τοΰ̂  προ- 

μνημονευθέντος Σαρδαναπάλου '!)  ή όλιγον 
t/,ετά τόν θάνατον αύτοΰ, είσεβαλον ει̂ ς τ/;ν 
’Ασίαν, ώς μανθάνομεν έκ τοΰ Ηροδότου, 
Σκύθαι, 'οίτινες 'έκβαλόντες έκ τής Εύρω- 
πης τούς Κιμμερίους καί άκολουΟοΰντες χυ
τούς φεύγοντας κατήντησαν εις τήν Μηο:~

(1.) Σελ. 64.



κήν χώραν (Λ, 103). Τήν Μηδίαν προ μι
κρού είχεν ήδη οιοργανίσει ό Δηϊόκης, είς 
τον θρόνον τής οποίας έπί τής εισβολής τών 
Σκυθών έκάθητ’ο ό έγγονός του Κυαξάρης, 
δστις λέγεται γενόμενος μέγας βασιλεύς 
καί καταχτητής. Πλήν ήττηθείς ύπδ τών 
Σκυθών ήναγκάσθη νά άνέχηται αύτούς έπί 
είκοσι καί οκτώ δλα έτη, μετά τά όποΐα διά 
δόλου κατακόψας πολλούς έξ αύτών έ'λαβε 
τήν κυριαρχίαν τής Άσίας. Τότε οί Μήδοι 
«είλον καί τήν Νΐνον καί τούς Άσσυρίους 
υποχειρίους έποιήσαντο π λ ή ν  τ ή ς  Βαβυ-  
λ ω ν ί η ς  μ ο ί ρ η ς (Ήροδ. Α'. 106). ’Ητο 
λοιπόν φυσικόν μέ τόν Σαρδανάπαλον νά 
έκλείψωσι καί τά μνημεία τής Άσσυριακής 
δόξης· οί διάδοχοί του, διαρκούσης τής Σκυ- 
θικής κυριαρχίας ούδέν κατόρθωμα ειχον 
νά χαράξωσιν έπί τών λίθων· απ’ εναντίας 
τά ύπ’ αύτούς έθνη ήρχισαν νά άποστατώσιν 
εωσοΰ τέλος καί αύτή ή Νινευή καταστρα- 
οεΐσα ύπό τών Μήδων έξέλιπεν. Έν τούτοις 
ή Βαβυλωνία μοΐρα, ήτις δέν ύπέκυψεν εις 
τούς Μήδους, ήρχισε νά ένδυναμοΰται καί 
ύπό τόν Ναβοπαλάσσαρον τόν πατέρα τοΰ 
Ναβουχοδονόσσορος, όστις επεμψε τόν υιόν 
του τοΰτον καί έκυρίευσε τήν Παλαιστίνην 
καί τήν Αίγυπτον 1), άνεδείχθη μεγάλη. 
Αί τής έποχής λοιπόν, τής μετά τήν άλω- 
σιν τής Νινευή έπιγραφαί, αί έν Βαβυλώνι 
άνακαλυφθεΐσαι, αίτινες άρχονται άπό τοΰ 
Ναβουχοδονόσσορος 604 π. X. καί τελευτώ- 
σιν είς τόν Ναβόννηδον 538 π. X., περι- 
λαμβάνουσαι εξήκοντα έξ έτών διάστημα, 
αποδηλοΰσt τήν φυσικήν συνέχειαν τής ι
στορίας ταύτης.

Αλλά, έκτος τών περί τών τελευταίων 
τούτων βασιλέων τής Βαβυλώνος άνακαλυ- 
φθεισών, εύρεθησαν, ώς ήδη είπομεν (2) καί 
άλλαι κατά χίλια καί επέκεινα ετη αύτών 
άρχαιότεραι, αί όποΐαι δυσκολώτατα άναγι- 
νώσκονται καί μόλις κατά μέρος ύπό τών 
σοφών έννοοΰνται. Έπί τών λίθων εκείνων, 
τών παμπαλαίων, σημειοΰνται πράγματα 
πολύ τών Άσσυριακών αρχαιότερα, καί ση- 
μειοΰνται διά γλώσσης ούχί σημιτικής άλ
λά χουσικής ή Αίθιοπικής, ήτις διά τής ο
μοιότητας τών λέξεων αύτής πρός τάς τών 
νΰν έν Άβυσσινία, Γάλλα, Γόγγα, Ά γαΰ

( ί)  Βηρωτ. 5ν Ί ω ι. Α'. κατά Αίπίωνο; |9.
(2) ϊ ί λ .  51.

καί λοιπών τής ’Αφρικής τόπων λαλουμέ
νων εννοείται. Ά ν  είπωμεν δέ ότι τό τοιοΰ- 
τον είναι άπλ-7) τις σύμπτωσις ούδεμίαν λο
γικήν έξήγησιν δίδομενείς τό πράγμα. Πε- 
ριερχόμεθα λοιπόν είς τήν ανάγκην νά πα- 
ραδεχθώμεν ότι, καθώς οΐ πρόγονοι τών 
Κελτών, Τευτόνων, Ίώνων καί Ινδών συ» 
νώκουν καί άπετέλουν ποτέ έν καί μόνον έ
θνος, τό τών Άρίων, ούτως ύπήρξε. ποτε 
καιρός καθ’ ον καί οί Αίθίοπες έλάλουν με
τά τών Βαβυλωνίων μίαν καί τήν αύτήν 
γλώσσαν καί έθεωροΰντο είς καί ό αύτός 
λαός. Τά περί τοΰ Νεβρώδ τοΰ Χουσίτου έν 
τώ βιβλίω τής Γενέσεως λεγόμενα πολλοί 
έθεώρουν απίθανα καί έκήρυττον ώς μύθον 
επόμενοι δέ τώ Κτησία οί πλεΐστοι έπίστευ-· 
ον ότι πρώτος θεμελιωτής κράτους έν τή 
Ά σία  ήτο ό Νΐνος καί ότι μετά τόν θάνα
τον αύτοΰ ή γυνή του Σεμίραμις εκτισε τήν 
Βαβυλώνα, είς δέ τόν Βηρωσσόν όστις 
« μέμφεται τοΐς έλληνικοΐς συγγραφεΰσιν 
ώς μάτην οίομένους ύπό Σεμιράμεως τής 
Ασσυρίας κτισθήναι τήν Βαβυλώνα » ού
δεμίαν εδιδον προσοχήν. Έν όμως έκ τών 
κυριωτάτων αποτελεσμάτων τών έν Μεσο
ποταμία έρευνών ύπήρξε καί ή φανέρωσις 
τής άληθείας περί τής ύπάρξεως άρχαιοτά- 
του Βαβυλωνιακοΰ βασιλείου καί τοΰ χουσι- 
κοΰ αύτοΰ χαρακτήρος.

Καί περί μέν τοΰ έν τή Γενέσει Νεβρώδ 
καί αί άρχαιόταται τών Βαβυλωνίων έπι
γραφών ούδέν άναφέρουσιν, ίσως διότι αί 
περί αύτοΰ λαλοΰσαι δέν περιήλθον μέχρις 
ήμών περί άλλου τινός όμο ς̂ άρχαιοτάτου 
συμβάντος, τοΰ έν τώ δεκάτω τετάρτω τής 
Γενέσεως κεφαλαίω, αυται φαίνονται μετά 
τής Γραφής συμφωνούσα!. Περί τάς ήμέρας 
τοΰ Αβραάμ (2,000) π. X.) ή Οέσιςτοΰ Βα- 
βυλωνιακοΰ βασιλείου είχε πολύ άλλοιωθή, 
διότι άντί κράτους κυριάρχου ήτο ύποτελές 
είς τόν βασιλέα τοΰ Αίλάμ ή Σουσιανής, 
κειμένης μεταξύ τοΰ ποταμοΰ Τίγρεως καί 
τοΰ μεγάλου όροπεδίου τής Περσίας. Κατά 
τήν Γραφήν ό Χοδολλογομόρ, βασιλεύς τοΰ 
Αίλάμ έποίησε πόλεμον κατά τάς ήμέρας 
τοΰ Αβραάμ, πρός τούς βασιλείς τής Πα
λαιστίνης καί είχε μεθ’ έαυτοΰ ώς σύμμα
χον, έκτος άλλων καί τόν βασιλέα τής 
Σενναάρ, ήτοι τοΰ τόπου., έφ’ ου ή Βαβυλών 
Ικειτο. Έξ έσχάτως δέ άναγνωσθείσης επι
γραφής γίνεται φανερόν ότι βασιλεύς τις

τοΰ Αίλάμ, Χουδούρ Νακοΰντα καλούμε
νος, έκυρίευσε τό 2296 ή 2286 π. X. τήν 
Βαβυλώνα, άλλα δέ μνημεία ρ.ας γνωστο- 
ποιοΰσιν ότι ή κυρίευσις αύτη τέλος άπέλη 
ξεν είς τό νά άνέλθη έπί τοΰ Βαβυλωνίου 
θρόνου Αίλαμιτική δυναστεία. Μεταξύ τών 
άναγνωσθέντων όνομάτω> τών άρχαιοτά- 
των βασιλέων τής Βαβυλώνος εύρέθη καί 
τό τοΰ Χουδούρ-Μαβούκ, φέοον καθαρώς Αί- 
λαμιτικόν χαρακτήρα καί ακριβώς άνάλο- 
γον μέ τό τοΰ Χουδούρ Νακοΰντα καί τό τοΰ 
Χουδούρ Λαγομέρ· όστις προσέτι ονομάζε
ται καί «έρημωτής τής Συρίας». Έν γένει 
λοιπόν ή κατ’ έκείνην τήν έποχήν κατάστα- 
σις τής Βαβυ7^ωνίας δεικνύεται διά τών έ
πιγραφών όποια καί έν τώ ΐδ\ κεφαλαίω 
τής Γενέσεως ύποδηλοΰται. Αί τών μετά 
ταΰτα έποχών έπιγραφαί ουδόλως πλέον ά- 
ναφέρουσιν οτι οί Βαβυλώνιοι είσέβαλον είς 
τήν Συρίαν, ή δέ Παλαιά Διαθήκη ουδόλως 
ποιείται μνείαν αύτών μέχρι τής έποχής τοΰ 
Έζεκίου. Πλήν έν τούτω τώ μεταξύ ή Ά σ-

/ r V νΛ V V» _συρια, ως ηοη ειοομεν, ηρςατο οιοργανιςο- 
μένη καί αύξάνβυσα έπί βλάβη τών έαυτής 
γειτόνων έωσοΰ τέλος έπί τών ημερών τοΰ 
Μεροδάχ Βαλαδάν, άλώσασα καί αύτήν τήν 
Βαβυλώνα, άνέδειξε μόνην τής Ά σ ίας πρω
τεύουσαν τήν Νινευή. Κατά τό διάστημα τοΰ 
Άσσυριακοΰ μεγαλείου έπιγραφαί κηρύτ- 
τουσαι τήν δόξαν τής Βαβυλώνος ούτε ήσαν 
δυναταί ούτε άνειγέρθησαν. Μετά τήν κα
ταστροφήν τής Νινευή όμως καί τά κατορ
θώματα τοΰ Ναβουχοδονόσσορος ιδού αύται 
ιπάλιν άρχονται, πλήν ούχί» πλέον είς Χου- 
σικήν άλλ’ είς Σημιτικήν γλώσσαν. Ό Χου- 
σικός χαρακτήρ τής πρώτης Βαβυλώνος έ
νεκα τής έπιπολάσεως τοΰ σημιτικού στοι
χείου ήδη έξέλιπεν.

Αί νεώτεραι τών Βαβυλωνιακών έπιγρα
φών άρχονται, ώς ήδη είπομεν, άπό τοΰ Να
βουχοδονόσσορος, 604 π. X. καί έκλείπουσι 
μετά τοΰ ΪΝαβο.ννήδου άλλ’ είναι λίαν έλ- 
λειπεΐς. Τοΰ Ναβουχοδονόσσορος ούδεμία ι
στορική επιγραφή μέχρις ώρας άνεκαλύφθη, 
Αί δέ εύρεθεΐσαι δέν διηγούνται κατορθώμα
τα, φαίνεται όμως έξ αύτών ότι ό Ναβου- 
κουδουρ-ουζ'ούρ ούτος έγένετο ιδρυτής ή 
μάλλον ανακαινιστής πάντων σχεδόν τών 
ναών καί τών άλλ^ν δημοσίων κτιρίων, πά- 
σης τής χώρας του καί ιδίως τής Βαβυλώ- 
Ύος· ώστε εις βασιλέα οιος ήτο ουτος είναι

φυσικότατον τό ύπό τοΰ προφήτου Δανιήλ 
είς τό στόμα αύτοΰ· τιθέμενον. «Ούχ αύτη 
έστί Βαβυλών ή μεγάλη, ήν έγώ  ωκοδό
μ η σ α  είς οίκον βασιλείας, έν τώ κράτει 
τής ισχύος μου, είς τιμήν τής δόξης 
μου ; (1) » Τό κράτος του, κατά τάς έπι
γραφάς, έξετείνετο « άπό θαλάσσης είς θά
λασσαν» ήτοι άπό τής Περσικής μέχρι τής 

εσογείου θαλάσσης έμπεριλαμβάνον φυσι- 
κώς καί τήν Παλαιστίνην, τά δέ πλούτη καί 
αί έπιχειρήσεις του ήσαν κολοσσιαία· πλήν 
δυστυχώς αί περί τών εκστρατειών αύτοΰ 
λαλοΰσαι έπιγραφαί δέν εύρεθησαν ώστε τά 
κατά τήν πολιορκίαν καί άλωσιν τών Ιερο
σολύμων, τήν καταστροφήν τοΰ περίφημου 
πρώτου ναού καί τήν αιχμαλωσίαν τοΰ ’Ιούδα 
λείπουσιν.

. Ό Ναβουχοδονόσσορ μετά βασιλείαν τεσ
σαράκοντα καί τριών έτών (604—561 π. X.' 
άρρωστήοας, κατά τόν Βηρωσσόν, άπέθανε· 
«τής δέ βασιλείας κύριος έγένετο ό υίός αύ
τοΰ Εύειλμαράδουχος. Ούτος προστάς τών 
πραγμάτων άνόμιος καί ασελγώς, έπιβου- 
λευθείς ύπό τοΰ τήν αδελφήν έχοντος αύτοΰ 
Νηριγλισοορου άνηρέθη, βασιλεύσας έτη 
δύο (2) ». Περί τοΰ υίοΰ τοΰ Ναβουχοδονόσ
σορος τούτου αί έπιγραφαί ούδέν λέγουσι· 
καί είναι φυσικόν κατά τόν βίο ν τον όποιον 
διήξεν. Ό φονεύσας αύτόν όμως, οστις καί 
έβασίλευσε τέσσαρα έτη (559— 555 π. X.) 
έφιλοτιμήθη ν’ άφίση πλίνθους γεγραμμέ- 
νους. Έκ τούτων μανθάνομεν ότι ό Νεργάλ- 
σάρ-ουζούρ ουτος, ό γαμβρός τοΰ Ναβουχο
δονόσσορος, μετά τού βασιλικού αξιώματος 
ήνωνε καί τό μέγα τότε έν Βαβυλώνι αξί
ωμα τοΰ Τούβου-Έμγα ή 'Ραβ-Μάγ· καί 
φαίνεται ότι ήτο είς έκ τών στρατηγών τοΰ 
πενθεροΰ του είς ούς άνετέθη ή ιδιαιτέρα 
περί τοΰ Τερεμίου μέριμνα. Τοΰτον διεδέχθη 
ό υίός του Λαβοροσοάρχοδος, όστις ήτο 
παιδίον καί έβασίλευσε μόνον έννέα μήνας, 
ρ.ετά τούς όποιους «διά το πολλά έμφαίνειν 
κακοήθη άπετυμπανίσθη». Μετά τήν απώ
λειαν τοΰ κακοήθους παιδιού «συνελΟόντες 
οί έπιβουλεύσαντες αύτω κοινή τήν βασιλεί
αν περιέθηκαν Ναβοννήδω τινί, τών έκ Βα
βυλώνος, οντι έκ τής αύ/τής έπισυστάσε
ως ί3)». Τό δέκατον έβδομον ετος τής βα-

(I) Δ«ν. ο'. 27, (2) Βτ,ρω» έν Ίωσ κ«τά ’A” i-‘ .
20. (3).



σιλείας τοΰ Ναβοννήδου τούτου (538 π. X.), 
Ινύρος ό βασιλεύς των Περσών, άφοΟ ύπέτα- 
ξε τήν λοιπήν ’Ασίαν, πάσαν, ώρμησε καί 
κατά της Βαβυλωνίας μετά δυνάμεως πολ
λής. Ό ΤΝαβόννηδος τότε απαντηθείς μετ’ 
αύτοΰ ήττήθη και μετ’ ολίγον φυγών έκλεί- 
σθη εις τήν πόλιν των Βορσιππηνών. Άφοΰ 
ό Κύρος έγένετο κύριος τής Βαβυλώνος, έ- 
κίνησεν επί Βόρσιππον κατά τοϋ Ναβοννή- 
δου, όστις, παραδοθείς,. έπέμφθη ύπό τοΰ ν-ι- 
κητοΰ, δπως διέλθη τό έπίλοιπον τοϋ βίου 
του εις Καρμανίαν. Ούτος κατηργήθη καί ή 
Παβυλώνιος μοναρχία, κυρίαρχοι δέ πάσης 
τής Άσίας άνεοείχθησαν οί ΙΙέρσαι καί Μή- 
δοι.

Εις τά κατά τήν άλωσιν ταύτην τής Βα
βυλώνος καί τά περί τοϋ τελευταίου αυτής 
βασιλέως Ναβοννήδου ή Ααβυνήτου καί ό 
Ηρόδοτος καί ό Βηρωσσός καί ό Πολυΐστωρ 
καί ό Άβυδινός συμφωνοΰσι, μόνος δέ ο 
τότε σύγχρονος καί έν αυτή τή Βαβυλώνι 
ζών προφήτης Δανιήλ φαίνεται ού μόνον μή 
σύμφωνων αλλά καί άντιφάσκων προς τούς 
ιστορικούς τούτους. Κατά τον Δανιήλ τήν 
νύκτα καθ’ ήν οί Μήδοι καί ΙΙέρσαι είσήλθον 
νικηταί εις Βαβυλώνα ευρον επί του θρόνου 
αυτής Βαλτάσαρόν τινα τον όποιον καί έφό- 
νευσαν. Οί ζητοΰντες λοιπόν αφορμήν όπως 
διασύρωσι τήν θρησκείαν, βασιζόμενοι επί. 
τής αξιοπιστίας τών Ελλήνων ιστορικών έ- 
κήρυττον τον Δανιήλ ως ιστορικώς έσφαλ- 
μένον καί επομένως ανάξιον πίστεως. Τό 
πράγμα έφαίνετο δεινόν. Ά φ ’ ενός ή αξιο
πιστία τών συγγραφέων ήτο έκτος πάσης 
αμφιβολίας, άφ’ ετέρου τό βιβλίαν του Δα
νιήλ, αποτελεί μέρος τής Γραφής, ήτις υπό 
πάντων τών χριστιανών πάντων τών αιώνων 
και πιστεύεται καί κηρύττεται άσφαλτος. 
Επι τοΰ σκοτεινού τούτου καί δεινοΰ τής ι
στορίας μέρους μικρά τις άνακάλυψις γενο- 
μενη προ τινων ετών διέχυσε τόσον οώς 
ώστε τά παντα ήλθον εις αρμονίαν. Ή άνα- 
κάλυψις συνίσταται εις επιγραφήν έπί τής 
οποίας άναγινώσκεται ότι «Λ:αβοΰ-Ναήδ ό

λαβε Βίλ-σάρ-ούζούρ, τον πρεσβύτατον αύ
τοΰ υιόν συμμέτοχον τής βασιλείας» κατά 
τά τελευταιά της έτη. Κατά τήν εισβολήν 
τών Ηερσών και Μήδων λοιπόν οέν έβασί-

λευε μόνος ό Ναβόννηδος· αν δε ήσαν έπ£ 
τοΰ Βαβυλωνίου θρόνου δύο βασιλείς είναι 
φυσικόν ότι ό είςέξαύτών ήθελε τρέξειπρό τοΰ· 
έπερχομέναυ κινδύνου-, όπως- άποσοβήση αυ
τόν, ό δέ έτερος, ό’ καί. άπειρότερος θά έμε- 
νεν έν· τή πρωτευούση, όπως καί. συνέβη. 
Ίουτο ύποδηλοΰ^αι καί έν αυτή- τή οιηγήσει 
τοΰ προφήτου λέγοντος, ότι- τήν αυτήν νύ
κτα καθ’ ήν οί ΙΙέρσαι εμέλλον νά εισβάλω- 
σιν ό Βαλτάσαρος ών Αιχν τεταραγμένος 
προσεκάλεσεν αυτόν καί τω είπεν, «Δανι
ήλ, εάν δυνηθής νά μοί άναγνώσης τήν 
γραφήν ταύτην καί. νά. έξηγήσης αυτήν, θέ
λω σέ ένδύσει πορφύραν καί. θά άοξης τ ρ ί
τ ο ς  έν τή βασιλεία μου.» Ή περίστασις 
ήτο τόσον δεινή ώστε ούχί τ ρ ί τ ο ν  αλλά  
δεύτερον ήθελε τον κηρύξει αμέσως, αν ή 
δευτέρα θέσις δέν κατείχετο ύπ’ αύτοΰ.

ϊο ιαΰτα  τά κυριώτατα αποτελέσματα τών 
διά σφηνοειδών γραμμάτων επιγραφών, ώς 
κατ’ επιτομήν προ πάντων έκ τών τοΰ κα- 
θηγητοΰ Τωλινσώνος ήρανίσθημεν. Πόσον 
οέ διέχυσαν φώς ού μόνον έπί τής αρχαίας 
ιστορίας αλλά καί έπί παντός είδους ΰλης 
αρχαίας, βεβαίως είναι αδύνατον δι’ ολίγων 
νά παρασταθή. Έλπίζομεν όμως ότι καί διά 
τών ολίγων τών έπί τοΰ θέματος τούτου μέ
χρι τοΰδε ρηθέντων, άν όχι άλλο τούλάχι- 
στον έδείχθη ή μεγάλη άξια τών έπί τών 
λίθων άπαντωμένων παλαιών γραμμάτων, 
τά όποια όταν δέν έκτιμώμεν ού μόνον τήν 
πατρίδα αλλά καί δ,λην τήν ανθρωπότητα 
ζημιοΰμεν.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Κοινώς εις τάς μολυβδαύχους γέας έμ~ 
περιέχεται τόσος άργυρος ώστε ή από τοΰ 
μολύβδου διαχώρησίς του άφίνη μεγάλα
κερόη.

— "Οτε, ώς έν περιπτώσει άσθενείας, εί
ναι ανάγκη νά διατηρήται άμυδρόν τι φώς 
έντός τοΰ δωματίου καί πάντα τά άλλα μέ
σα έλλείπουσι, τότε καί διά μικραΰ τίνος τε
μαχίου κηρίου (σπερματσέτου) έπιτυγνάνε- 
ται τούτα. Ό τρόπος δέ δι’ οΰ έπιτυγχάνε- 
ται, είναι νά θέση τις άλας ψιλόν έπί τοΰ ά- 
ναπτομένου μέρους τοΰ κηρίου έωσοΰ τό ά
λας φθάση τό μαυρον τήςδριαλλίδος (τοΰ φη- 
τυλίου.) Διά τοΰ τρόπβυ τούτου μικρά καί ώ- 
ραία φλόξ διατηρείται καθ* όλην τήν νύκτα.


