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Λ1 1 ΟΒΛΡΒ ΛΡΩΣΕΩΣ.
Είς τά βόρεια της 'Ρωσσίας μέρη, πρός 

τόν βόρειον παγωμένον ώχεανόν, κατοικεί 
φυλή τις ανθρώπων Λαπλανδών χαλουμέ
νων, έξ ών καί ή χώρα λέγεται Ααπλανδία. 
Οί άνθρωποι έχεϊνοι ούτε σωματιχώς ούναν- 
ται νά άναπτυχΟώσιν οΰτε διανοητικώς ώς 
ουτε γράμματα εχουσιν οΰτε γνώσεις, οί δέ 
πλεΐστοι έξ αυτών κατέχονται υπό τόσον 
χονδροειδών προλήψεων καί είδωλολατρικοΰ 
σκότους δσον είς ούδένα έτερον λαόν σχεδόν 
άπανταται. Τούτους καί άλλας τινάς ομοίως 
έχπεπεσμενας φυλάς ανθρώπων άφοΰ αναφέ
ρει ό Ουγγος Μίλλερος καί περιγράψει αύ- 
τάς ώς ειδών ανθρωπίνων παραλλαγάς (va
riations) αΐτινες έξέπεσον έκ τοΰ άρ-/ικοΰ τύ
που τοΰ τελείου ανθρώπου έρωτα. «Έάν ό άν
θρωπος, τουλάχιστον είς τάς μάλλον έξευ- 
τελισμένας παραλλαγάς τοΰ γένους του ταύ- 
τας, δεν ήναι όποιος έξ άρχης ύπό τοΰ Πλά- 
ς-ου του έδημιουργήΟη, ώς καΟαρώτατα τοΰτο 
φαίνεται, υπο τίνος αρα το όυστηνον πλάσμα 
έποιήθη τοιοϋτον, όποιον είς τάς φυλάς ταύ- 
τας άπαντώμεν; » Άπαντών δέ ό ίδιος είς 
*77)7 EpcoT7]Gtv του ταυττ]ν Χεγει· « ο άνθοω- 
πος εγεινεν όποιος είναι ύπ αύτοΰ του ίοίου, 
ό ώε τροπος δι οΰ τοιοΰτος κατήντησεν είναι 
ενώπιον τών οφθαλμών μας. Καθ’ έκάστην 
βλέπομεν, άν ούχί φυλάς ολοκλήρους τουλά
χιστον άτομα καί οίκογενείας νά καταβιβά- 
ζωνται είς κατάστασιν έξευτελισμένων, βαρ
βάρων ή καί άγριων όντων.»

Είς τάς μεγάλας πόλεις, δπου λέγουσιν 
οτι ό πολιτισμός γιγαντιαίοις βήμασι προο
δεύει, έκει μάλιστα καί ό τρόπος της πτώσε
ως τοΰ δυστήνου ανθρώπου εύκολώτερον πα- 
ρατηρειται. Ή μέθη καί τά σύν αυτή έπι- 
σπευοουσι τήν αθλιότητα τήν προερχομένην 
έκ τροφών άθλιων καί άθλιων οικημάτων. 
Λν όε τις έπισκεφθή τά έν Ευρώπη κατα

γώγια και τά παρ’ ήμΐν οινοπωλεία καί άλλα  
του ειοους τουτου καταστήματα ούκ όλιγους 
θέλει απαντήσει, καί νέους καί γέροντας, ο
λίγον τών Καγοτων ή Λαπλανδών διαφέ- 
ροντας η ήθικώς η φυσικώς. ΓΗ δέ κατάστα-

στυχώς είς μόνον τά έκπίπτοντα άτομα, 
άλλά μεταβιβάζεται καί είς τά τέκνα αυτών, 
ήτοι είναι κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ή !  «Είναι τρομε
ρόν,» λέγει Ευρωπαίος τις συγγραφεύς, «καί 
άξιον βαθυτάτης μελέτης τό πλησίον καί πέ- 
ριξ ήμών συμβαινον καί σήμερον έν ταις 
καρδίαις τών μεγάλων μας πόλεων καί έν 
ταις κατοικίαις τών έργατών μας νόμος τις 
φυσικός καί απαρασάλευτος ένεργει έν ολη 
αύτοΰ τή δυνάμει. Δι’ αύτοΰ ή κατάπτωσις, 
ή ήθική, ή διανοητική καί ή φυσική, μεγάλης 
μερίδος ανθρώπων έκτελειται, καί έχτελεΐται 
ούχί όπως έκλειψη μετά τής ύπαρχούσης γε
νεάς, άλλ’ όπως μεταδοθή ετι μεγαλητέρα 
είς τά τέκνα καί είς τά τέκνα τών τέκνων 
των· κατάπτωσις κληρονομική καί αυξουσα, 
ήτις φθάσασα είς σημεΐόν τι τοσοΰτον έπη- 
ρεάζει τάς τοΰ άνθρώπου δυνάμεις ώστε κα- 
θιστα αυτόν ανίκανον όπως έκτιμα τά καλά 
τοΰ πολιτισμού ή έννοή τής θρησκείας τάς 
άληθείας.»

Έν τή ιστορία άπαντώνται πολλά παρα
δείγματα άποδεικνύοντα τρανώτατα τήν α
λήθειαν τής κληρονομικότητος τής φοβέρας 
ταύτης καταπτώσεως, ού μόνον ώς έκαστος 
ήμών σήμερον όφθαλμοφανώς δύναται νά 
βλέπη είς άτομα ή οίκογενείας, άλλά καί είς 
φυλάς ολοκλήρους. Τό 1641 συνέβη έν Ούλ- 
στέρη τής ’Ιρλανδίας ανταρσία τις μετά τό 
πέρας τής όποιας, ώς καί τό 1689, πολλοί 
ιθαγενείς ’Ιρλανδοί άπεδιώχθησαν, έκ τής 
Άρμάγης καί τών πλησίων μερών, είς τά 
ορεινά τά εκτεινόμενα έκ τής βαρωνίας τοΰ 
Flews πρός άνατολάς μέχρι της θαλάσσης. 
’Από τό άλλο τοΰ βασιλείου μέρος ή αύτή 
φυλή άπεοιώχθη πρός τό Λειτρίμι Σλίγον 
καί Μ άγιον. ’Εκτοτε σχεδόν άδιακόπως δια- 
τελοΰσιν έκτεθημένοι είς τά τής πείνης και 
τής άμαθείας, τών δύο τούτων άποκτηνωτών 
τής ανθρωπότητας, αποτελέσματα. Οι άπό- 
γονοι τών έξορίστων έκείνων σήμερον εΰκο 
λώτατα διακρίνονται από τούς ομοφύλους 
αυτών τούς κατοικοΰντας είς Μεάθην καί 
άλλα διαμερίσματα, τά οποία δέν έ'παθον

σι,αυτ/],καθ ήνκαιτό σώμακαι ό έσωτερικός διακρίνονται δέ άπό τά άνοικτά καί προέχον- 
άνθρωπος φθείρονται, δέν περιορίζεται δυ- τα στόματά των, τούς έξέχοντας όδόντας



καί τά έκτεθημένα ουλα των, τά όστα τών 
μήλων, τά όποΐα πολύ έξέχουσί, καί τάς πε- 
πλατισμένας ρίνας των, τάς φερούσας έπι 
τοΰ μετώπου των βαρβαρισμόν. Είς τό Σλί- 
γον καί τό βόρειον Μάγιον τά αποτελέσματα 
τοΰ έξευτελισμοΰ καί της κακουχίας δύο αι
ώνων φαίνονται ετι μάλλον ού μόνον έπί τοΰ 
προσώπου τών έξορίστων άλλά καί έπί 
ολοκλήρου τοΰ σώματός των. Μικρόσωμοι, 
μέ κοιλίας έξεχούσας σκέλη, μικρά καί πρό
σωπα παραμεμορφωμένα, φέρουσαι δάκη άντί 
φορεμάτων, αί σκιαί αυται λαοΰ άλλοτε γεν
ναίου άνδηροΰ καί χαρίεντος, έξέρχονται νΰν 
φέρουσαι είς τό τοΰ πολιτισμού φώς τάς ά- 
νάγκας καί ασχήμιας της ’Ιρλανδίας, ού- 
σαι συγχρόνως παράδειγμα τρομερώτατον 
άποβαρβαρώσεως έκ γνωστών αιτίων.

Είτε λοιπόν έξ άκρασίας καί καταχρή
σεων ή τών γονέων κατάπτωσις εγείνεν, είτε 
ύπό καταπιέσεως καί έξωτερικών περιστά
σεων είς αύτούς έπεβ)\ήθη, τά τέκνα καί τά 
Ιγγονα ού μόνον διαιωνίζουσιν άλλά καί αύ- 
ξάνουσιν αύτήν!

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΡΟΝ’ΑΣ.

Πρός δυσμάς τής Σκωτίας εύρίσκεται σω
ρός νήσων τριακοσίων περίπου τόν αριθμόν, 
αίτινες όνομάζονται Έβρίδες. Τούτων 80 ή 
90 κατοικοΰνται ό δέ πληθυσμός αύτών ανέρ
χεται είς 70,000 περίπου. Ά νατολικώ τερον  
τοΰ σωροΰ κεΐται ή μικρά βραχώδης καί ξηρά 
νήσος Τόνα, ήτις ένεκα τής μεμονωμένης 
θέσεώς τη ; μόλις είναι γνωστή καί σπανίως 
άνθρωποι τήν επισκέπτονται* καί όμως δέν 

, είναι άνευ ένδιαφέροντος, διότι είς τήν βορει
οδυτικήν αύτής άκραν ύπάρχει όρμος, όνομα- 
ζόμενος ύπό τών πλεόντων τάς βραχώδης 
έκείνας παραλίας ναυτών « Όρμος τοΰ Μοΰ- 
κλι». ’Εν τώ  όρμω έκείνω όσα πλοΐα άγκυρο- 
βολήσωσιν εύρίσκονται είς άκραν ασφάλειαν, 
πλήν διά νά είσέλθωσιν είναι δύσκολον, καί, 
παράξενον! ή είς αύτόν είσοδος έν καιρω νυ- 
κτός είναι πολλάκις εύκολωτέρα ή έν καιρω 
ήμέρας.

Αίτιον τοΰ παραξένου τούτου είναι ότι έν
τός τοΰ όρμου έκείνου εύρίσκεται καλύβη με
μονωμένη πτωχής τίνος γραίας χήρας. Έν 
τή νεότητι αύτής ή γυνή έκείνη είδε τόν σύ
ζυγόν της ναυαγήσαντα, είδεν αύτόν παλαί- 
οντακατά τής βίας τών κυμάτων,είδεν αύτόν

τέλος καταβυθιζόμενον όπως ούδέποτε πλέον 
άναφανή ! Ή απώλεια τοΰ συζύγου της αύτη 
έγέννησεν είς τήν καρδίαν τής γυναικός τό
σην εύσπλαγχνίαν πρός τούς δυστυχείς τών 
μερών εκείνων ναύτας ώστε εκτοτε, άνά- 
πτουσα άφ’ έσπέρας τον λύχνον της, άφίνει 
αύτόν καθ’ όλην τήν νύκτα έπί τοΰ μικροΰ 
παραθύρου τής καλύβης της, ύπό δέ τοΰ άμυ- 
δροΰ φωτός έκείνου οδηγούμενοι οί ναΰται 
εισέρχονται άσφαλώς είς τόν λιμένα.

Διά τοΰ τρόπου τούτου ή γραία έκείνη γυνή 
έσωσε πολλών ανθρώπων τήν ζωήν, οί δέ 
ναΰται ύπό εύγνωμοσύνης κινούμενοι όνομά- 
ζουσιν αύτήν μέν « πιστόν φύλακα » τήν δέ 
πτωχήν καλύβην της «φάρον» τής ' Ρόνας .

Πλήν τί μέγα, τί διδακτικώτατον μάθημα· 
ή απώλεια τής ζωής ένός νά γίνηται αιτία 
όπως σώζωνται π ολλο ί!... Ή γυνή έκείνη 
γνωρίσασα έκ πίκρας πείρας ότι διά νά όδη- 
γώνται οί ναΰται διά τοΰ έπικινδύνου έκείνου 
περάσματος εΐχον ανάγκην φωτός, φ ώ ς  με- 
τεχειρίσθη καί δι’ αύτοΰ Ισωσε καί σώζει αν
θρώπους. Ανευ φ ω τ ό ς  είναι αδύνατον νά 
διέλθωμεν διά τοΰ επικινδύνου περάσματος 
τοΰ βίου τούτου. Φώς λοιπόν έκαστος έξ ή
μών άς ζητή, φώς καί δι’ εαυτόν καί διά τόν 
πλησίον.

Β. Α. Σ.

ΕΠΗ ΧΡΥΣΑ.

— Τό φώς τοΰ ήλιου είναι ίσχυρότατον 
κατά τών ασθενειών άντίδοτον. Έάν λοιπόν 
ποθής υγείαν καί εύδαιμονίαν (καί τίς δέν τάς 
ποθεί;) προσπάθησε νά κατορθώσης όπως τό  
φ ώ ς τοΰ ή λ ί ο υ  ελθη έντός τοΰ οίκου σου.

— Αί ύβρεις, λέγει νέος τις φιλόσοφος, 
είναι όμοιαι μέ κίβδυλα νομίσματα. Τό νά 
μας τάς προσφέρωσι δέν δυνάμεθα νά έμπο- 
δίσωμεν. πλήν δέν είμεθα καί ύπόχρεοι νά 
τάς λαμβάνωμεν.

— Χαλήνωνε τούς στοχασμούς σου όταν 
ήσαι μόνος καί τήν γλώσσάν σου όταν ήσαι 
μέ άλλους μαζύ.

— Τό νά ύπομένη τις παν βάσανον μάλ
λον ή νά πράξη πραξίν χαμερπη εΐναι αλη
θούς άνθρώπου διαγωγή.

— Ε λ ε υ θ ε ρ ί α .  Ούδείς δύναται νά ά- 
γαπδ έκ καρδίας τήν έλευθερίαν έκτος τοΰ 
άγαθοΰ (καλοΰ) άνθρώπου. Πάντες οί άλλοι 
άγαπώσιν ούχί τήν έλευθερίαν άλλά τήν κα- 
τ άχ ρ η σ ι ν,ήτις άγει πρό τήν τυραννίαν. Έ

νεκα τούτου οί τύραννοι ούδέποτε έφοβήθη- 
σαν τούς κακούς, ούδέποτε άμφέβαλον περί 
τής δουλικότητός των. Είς όσους όμως ά- 
πανταται άρετή πολλή καί άλήθεια, τούτους 
καί πολύ φοβούνται, ώς δικαιώματι κυβερ- 
νήτας, καί κατά τούτων στρέφεται άπασα 
αύτών ή άντιπάθεια, όλαι αύτών αί ύποψίαι.
(ΜίλτωνΧ\ /

ΘΥΓ ΑΓΡΟΣ ΑΦΟΣΙΩΣΙΣ.
Τό 1793 ή κυρία Σωσσάνδη διέτριβε μετά 

τής θυγατρός της Ίσαύρας, δεκαεξαετοΰς κό
ρης,είς τό έν Καπεντρα κτήμα της. Κατά τάς 
ήμέρας έκείνας μετά τής αίσχρας άγενοευ- 
γενείας κατεδιώκετο καί ή αληθής εύγένεια, 
παραγνωριζομένη ύπό τοΰ έκ πολλών κατα
πιέσεων έξαχρειωθέντος καί έξαγριωθέντος 
πλήθους. Τινές λοιπόν έκ τών χωρικών ύπο- 
πτευθέντες, κατεμήνυσαν τήν γυναίκα είςτό 
έν Όράνζη έπαναστατικόν δικαστήριον, κατά 
συνέπειαν τοΰ όποιου, καί έφυλακίσθη. Τότε 
ή προσφιλής της Ίσαύρα μή θελήσασα νά 
έγκαταλείψη τήν ακριβή της μητέρα θελη- 
ματικώς έπηγε μετ’ αύτής καί θεληματικώς 
ύπέφερεν ό7\α τά τής φυλακίσεως βάσανα. 
Τέλος αμφότεραι, καί μήτηρ καί θυγάτηρ, 
άχθεΐσαι ένώπιον τής έπιτροπής, κατεδικά- 
σθησαν είς θάνατον, ώς ήτο συνήθεια τής 
σκληρας έκείνης έποχής. Ά λ λ ά  τό θάρρος 
καί ή ώραιότης τής ’Ισαύρας τόσον συνεκί- 
νησαν ύπέρ πάντας τόν δήμιον ώστε διά νά 
τήν σώση άπεφάσισε νά τήν νυμφευθή. Οί 
δικασταί τό παρεδέχθησαν, ή δέ Ίσαύρα 
είδοποιήθη ύπό ποιον όρον ήδύνατο νά σώση 
τήν ζωήν της. Όδηγηθεΐσα ένώπιον τών δι
καστών ή ήρωΐκή κόρη ήρώτησεν αύτούς άν 
διά τής Ουσίας ταύτης ήδύνατο νά σώση τήν 
μητέρα της. Ό πρόεδρος τή άπήντησεν ότι 
μόνον ή ίοική της ζωή τή έχαρίζετο διά τού
του. «Τότε» άπεκρίθη ή τρυφερά Ίσαύρα, 
« φέρετε καί έμέ είς τον θάνατον, δεν θέλω 
νά χωρισθώ τής μητρός μου.» Όθεν καί αί
δύο άπεκε'ίαλίσΟησαν !* *

ΡΙΩΤΑΤΑ ΕΞ Λ ΓΟΜΕΝΑ
ΕΚ T H S  K A T A N O H i K U S  

ΤΩΝ ΑΣΣΪΡΙΑΚΩΝ U11 ΓΡΑΦΩΝ.
Α

Εκ τών αρχαίων τών γραψάντων καί περί 
’Ασίας, ό μάλλον εκτεταμένα περί τής ’Ασ

συρίας γράψας είναι ό Κνίδιος ιατρός Κτη- 
σίας ό καί θεραπεύσας τόν μέγαν βασιλέα 
’Αρταξέρξην άπό τής όποιας ό άδελφός του 
Κύρος τώ έπροξένησε πληγής (1). Τούτου 
μέρη τών περί Νινευής καί Βαβυλώνος, ώς 
γνωστόν, διέσωσαν ό Διόδωρος, Κάστωρ, Κε- 
φάλων καί άλλοι καθότι αύτό του τό σύγ
γραμμα άπώλετο. Κατά τοΰτον πρώτος ό- 
στις ύπέταξεν ύφ’ εαυτόν πάντα τά τής ’Α 
σίας εθνη ήτον ό Νΐνος, όστις καί εκτισε τήν 
ομώνυμον αύτω πόλιν· μετά δέ τόν Νΐνον ή 
γυνή του Σεμίραμις έΟεμελίωσε τήν Βαβυ
λώνα. Πλήν αί τοΰ Κτησίου διηγήσεις φαί
νονται τοσον εςωγκωμεναι, ως λ. οταν
λέγη οτι ή Σεμίραμις κατεσκεύασεν έπί τοΰ 
τάφου τοΰ Νίνου χώμα τοΰ οποίου τό υψος 
ήτο έννέα στάδια κτλ. ώστε πολλοί κριτικοί 
κατέταξαν αύτόν μάλλον μεταξύ τών μυθι- 
στοριογράφων. Όλιγώτερα πλήν άξιοπιστό- 
τερα τοΰ Κτησίου άναφέρει περί τής ’Ασσυ
ρίας ό Ηρόδοτος, όστις όμιΛεΐ περί αύτής 
παρεκβολικώς, τοΰ Βηρωσοΰ, τοΰ Άβυδινοΰ, 
τοΰ Μανεθώνος καί Μενάνδρου τοΰ Έφεσίου 
σώζονται μόνον τινά τεμάχια. ΓΩς έκ τούτου 
λοιπόν αί περί τάς ’Αρχαίας ’Ασσυρίας ειδή
σεις ήσαν τόσον συγκεχυμέναι ώστε κατήν- 
των σκοτειναί καί άντιφατικαί. Πλήν αί έν 
Νινευή καί Βαβυλώνι εύρεθεΐσαι έπιγραφαί 
διέχυσαν τόσον φώς έπί τής σκοτεινής ταύ
της ιστορίας όσον ούδείς ούτε καν ύπώπτευεν.

Έκ τής γλώσσης τών έν Νινευή άνακαλυ- 
φθεισών διά σφηνοειδών γραμμάτων έπιγρα
φών,ήτις, ώςένσελίδι 13  είπομεν, συγγενεύει 
πολύ πρός τήν άρχαίαν Εβραϊκήν, καταφαί
νεται ότι ό λαός τής ’Ασσυρίας ήτο Σημιτι
κής καταγωγής ώς οί Άραβες, Σύροι, καί 
Εβραίοι. Ά λ λ ’ αί άρχαιόταται τών έν Βαβυ
λώνι άνακαλυφθεισών, αίτινες είναι καί πολύ 
τών Νινευητικών παλαιότεραι, δέν είναι είς 
τήν αύτήν γλώσσαν γεγραμμέναι, καί ούδε- 
μία τών Σημιτικών γλωσσών έπ’ αύτών έ- 
φαρμόζεται· μόνον διά τών έν τή Αιθιοπία 
λαλουμένων, γλωσσών όπωσοΰν έννοοΰνταΓ 
τό όποιον φανερώνει ότι οί αρχαιότατοι τής 
Βαβυλώνος κύριοι δέν ήσαν, ώς οί τής Νι
νευή, Σημΐται, άλλ’ ήσαν Αίθιοπικής κατα
γωγής. Τοΰτο ούδείς τών άρχαίων ιστορικών 
αναφέρει έκτος τοΰ Μωϋσέως όστις λέγει, 
ότι ό Νεβρώδ, οστις ήτο υιός τοΰ Χούς καί 
έγγονος τοΰ Χάμ, ήτοι φυλής αίθιοπικής,

(1) Κύρου όνάβα. ή. 26, 27.



πρώτος ήρχισε νά ήναι γίγας ή μέγας έπί της 
γης καί έβασίλευσεν είς Βαβυλώνα καί Όρέχ 
καί Άρχάδ καί Χαλάννην έν τη γη Σενναάρ. 
Έκ της γης έκείνης έξήλθεν ό Άσσύρ, δστις 
ήτο υιός τοΰ Σήμ, καί εκτισε τήν Νινευή κτλ. 
(Ίοε Γένεσιν κεφ. ί.) ώστε οΰ μόνον τά καθέ
καστα άλλά καί αί ριζικαί πληροφορίαι τοΰ 
Κτησίου άποδεικνύονται έσφαλμέναι· καθότι 
άρχαιοτάτη πρωτεύουσα δέν. ητο ή Νινευή 
άλλ ’ ή Βαβυλών, ήτις κατά τάς 2000 11..X. 
ετη φαίνεται οτι ύπήρχεν έδρα X ο υ σ ι κ ο ΰ 
βασιλείου.

Έκ τών έπιγραφών λοιπόν μανθάνομεν 
οτι ή ’Λσσυρία μετά τής πρωτευούσης αυτής 
Νινευή ητο σχετικώς αφανής μέχρι τοΰ 1270  
πρό Χρ. οπότε διοικηθείσα ύπό Σαλμανασά- 
ρου τινός τόσον ισχυρά έγένετο ώστε ήρ- 
ξατο κατακτώσα πλησίον καί μακράν χώρας· 
τότε καί ή Βαβυλών έταπεινώθη ένώπιον τής 
Νινευή. ’Από τό 1 1 50  μέχρι τοΰ 1 1 0 0  κα- 
θήξε τόν θρόνον τής ’Ασσυρίας άνήρ μεγα- 
λεπίβουλος, φέρων τό όνομα Θεγλάθ Φελα- 
σάρ Λ', δστις ύποτάξας πάντα τά γειτνιά- 
ζοντα έ'Ονη δσα μέχρις αύτοΰ ήσαν ανυπότα
κτα, έπροχώρησε μέχρι τής βορείου Συρίας. 
Έκ τής μεγάλης ιστορικής έπιγραφής τοΰ 
μονάρχου τούτου (ήτις καί είναι τό άρχαιό- 
τατον άσσυριακόν μνημειον τό εχον μεγα- 
λην εκτασιν) μανθάνομεν τόν τρόπον καθ’ ον 
έπολέμουν τόν δωδέκατον πρό Χ ρ ισ το ΰ  αι
ώ ν α ,  ακριβή τήν πολιτικήν γεωγραφίαν τής 
έποχής έκείνης καί ποικίλας π λη ρ ο φ ο ρ ία ς  
περί τής ’Ασσυριακής θρησκείας, τών έθίμων 
καί τοΰ τρόπου τοΰ σκέπτεσθαι καί ενεργεί 
τών βασιλέων. Τό κυνήγιον ήτο ή κυρι- 
ωτέρα βασιλική διασκέδασις έν Άσσυρί?» 
ώ ς  έν καιροΐς άρχαιοτέροις έν Βαβυλώνι 
(Γεν. ί. 9) τά δέ βασιλικά κατορθώματα έθε- 
ωροΰντο άξια άπομνημονεύσεως. Ώς θεοί έ- 
λατρεύοντο ό Βήλος, ό Νεργάλ καί ό ΝΤνος· 
Έκ τής αύτής έπιγραφής μανθάνομεν προ
σέτι τήν άνέγερσιν ύψηλών καί μεγαλοπρε
πών κτιρίων, καί έν ένί λόγωδι’ αύτΤίς ή ’Ασ
συρία τίθεται ένώπιον ήμών ούχί ώς κράτος 
παγιωθέν, άλλ’ ώς μεγάλη κατακτώσα δύ- 
ναμις, άδιακόπως έπιχειροΰσα έπιδρομάς είς 
τάς γειτονικάς χώρας καί φέρουσα λάφυρα 
καί αιχμαλώτους. Ενίοτε φυλαί τινες ύφί- 
στανται τιμωρίαν σκληροτέοαν καθιστάμενάι 
υποτελείς. Περί τούτων τών βασιλέων καί 
τής κατ’ αύτούς έποχής ούδέν μέχρι τοΰδε 
ΐγ ινώ σκετο!

’Ακολούθως αί έπιγραφαί άναφέρουσι 
Σαρδανάπαλόν τινα, βασιλεύσαντα άπό τό 
886 μέχρι τοΰ 858 II. X. Ουτος προσέθηκε 
πολλάς κατακτήσεις εις τάς τών πρό αύτοΰ 
προχωρήσας μέχρι Φοινίκης, ής αί πόλεις 
'Γύρος, Σιδών, Βύβλος καί Άραδος τώ έπλή- 
ρωσαν φόρους· εκτισε δέ καί μεγαλοπρεπή 
βασίλεια είς Καλάχ, το νεώτερον Νιμρούδ, 
όπου φαίνεται οτι είχε τήν πρωτεύουσάν του, 
καί άφήκε πολλά απομνημονεύματα, ών άρ
κετά εφθασαν μέχρις ήμών. Πλήν ούδέ 
περι τουτου γίνεται μνεία ούτε καν έν τή 
Ά γ ια  Γραφή, ήτις άν καί έμπεριέχη θη
σαυρούς ανεκτίμητους άρχαιοτάτων ειδή
σεων, οέν εκτείνεται όμως καί είς τά μή 
σχετιζόμενα μετά τής ιστορίας τής θρη
σκευτικής.

Διάδοχον τοΰ Σαρδαναπάλου κυρήττουσιν 
αι έπιγραφαί τόν υίόν αύτοΰ Σαλμανάσαρον, 
βασιλεύσαντα άπό τοΰ 858 μέχρι τοΰ 823  
11. X. Ο βασιλεύς ουτος, λέγουσι, προχωρή- 
σας μέχρι τής νοτίου Συρίας συνεκρότησε 
μεγάλην μάχην κατά τών Χετταίων, τών Ά -  
μαθητών, τών Δαμασκηνών, κ α ί τ ο ΰ ' λ α ο ΰ  
τ ή ς  Σ αμα ρ ε ί α ς. Έπί κεφαλής τών Σαμα
ρειτών ητο ό Ι σ ρ α η λ ί τ η ς  β α σ ι λ ε ύ ς  Ά -  
χαβ,  αρχηγός δέ τοΰ συμμαχικοΰ στρατοΰ 
ό Δ α μ α σ κ η ν ό ς μ ο ν ά ρ χ η ς Β έ ν Ά  δ ά δ 
(πρόσωπα γνωστά έκ τής Ηαλαιας Γραφής). 
Ετη τινά μετά τήν μάχην ταύτην ό Σαλμα- 

νασαρος έξεστράτευσε καί πάλιν κατά τής 
Δαμασκού, άλλ’ έπί τοΰ θρόνου αύτής δέν 
υπήρχε πλέον ό Βέν Άδάδ. Τό όνομα τοΰ 
τοτε βασιλέως της ήτο, κατά τάς Άσσυρια- 
κάς έπιγραφάς Χαζάϊλ, ήτοι ό Ά ζαήλ τής 
Γραφής, δν ,εστεψεν Έλισσαΐος ό προφήτης. 
(Βασ. Δ', ιέ.) Ιίατά τήν περίστασιν ταύτην ο 
Ά ζαήλ ένικήθη μέν άλλά δέν ύπέκυψεν, οί 
δέ βασιλείς τής Φοινίκης καί Σαμαρείας διά 
πολλών οωρων έπέτυχον τοΰ νικητοΰ τήν εύ
νοιαν. Έπί τοΰ « μελανός οβελίσκου.» τοΰ 
Βρεττανικοΰ μουσείου φαίνονται καί οί Έβραΐ- 
οι, οί τά δώρα κατά τήν περίστασιν ταύτην 
φέροντες καί πρός τόν βασιλέα τής Ασσυρίας 
παρουσιάζοντες αύτά διά τοΰ άρχιευνούχου.

Μετά τόν βασιλέα τοΰτον, τά έν ταις έπι- 
γραφαΐς άναφερόμενα πράγματα είναι ήττον 
ένδιαφέροντα. Οί άμεσοι διάδοχοι τοΰ Σαλμα- 
νασάρου φαίνονται έκστρατεύοντες κατά τής 
Συρίας, Φιλισταίας,Σαμαρείας,καί Έδώμ καί 
λαμβάνοντες φόρους, άλλ’ οί μετά τούτους 
δέν ήσαν τόσον δραστήριοι ώς έκ τοΰ οποίου

τό κράτος ήρξατο έξασθενοΰν. Έκ τούτου έ- 
ξηγεϊται πώς δ Τεροβοάμ, ό βασιλεύς τής 
Σαμαρείας ήδυνήθη κατ’ έκείνην τήν εποχήν 
νά έκτείνη τά δρια τοΰ ’Ισραήλ μέχρι τοΰ 
Εύφράτου.

Πλήν μετ’ όλίγον ή βασιλεύουσα δυνα
στεία αλλάζει καί βασιλεύς φέρων τό περί- 
φημον τοΰ Θεγλάθ Φερασάρ ό'νομα ανέρχε
ται έπί τοΰ θρόνου (745— 727 11. X.) Εατά 
τάς έπιγραφάς ό θεγλάθ Φελασάρ ουτος, δ 
β'. έπολέμησε κατά τοΰ 'Ρεσίν, βασιλέως τής 
Δαμασκού, καί Μεναήμ καί Φεκία, βασιλέων 
τοΰ ’Ισραήλ, έ'λαβε φόρονπαρά τοΰ βασιλέως 
το ΰ ’Ιούδα, ον όνομάζουσιν Ίεοάχαζ, τών βα
σιλέων τήςΤύρου Γάζης καί Άσκάλωνος·άπό 
τούς Μωαβίτας,Άμμωνίτας καί Ίδουμαίους. 
Πλήν αί τοΰ βασιλέως τούτου έπιγραφαί δέν 
εφθασαν δλαι μέχρις ήμών ώστε τά καθέκα
στα τής βασιλείας του μας είναι άγνωστα. 
Έν τούτοις τά διασωθέντα μέρη τών άπομνη- 
μονευμάτων του είναι είς πλήρη αρμονίαν 
μετά τών έν τή Παλαια Γραφή άναφερομέ- 
νων. (Βασ. Δ', ις-'. 7— 10.)

Περί τοΰ διαδόχου αύτοΰ, τοΰ φέροντος τό 
•όνομα Σαλμανασάρ, περισσότερα γινώσκο- 
μεν έκ τής Δ', τών Βασιλειών βίβλου ή έκ 
τών έπιγραφών, καθότι αί τά κατορθώματα 
αύτοΰ μνημονεύουσαι άπωλέσθησαν. Έπί δύο 
τεμαχίων πολύ έφθαρμένων καί άνηκόντων 
είς τοΰτον τόν βασιλέα άνεγνώσθη έπί μέν 
τοΰ ένός τό όνομα «Ώσιέ βασιλεύς Σαμα
ρείας, » έπί δέ τοΰ άλλου 'Ρεσίν υίός βασι- 
λέως Συρίας. Ά ν  δέν έσώζοντο καί τά. δύο 
ταΰτα τεμάχια ούδέν ίχνος τοΰ Σαλμανα- 
σάρου τούτου Οά υπήρχε καθ’ δλην τήν έκ- 
ταφεΐσαν φιλολογίαν. Έν τώ περιφήμω κα- 
ταλόγω τών Βασιλικών όνομάτων τό μέν ό
νομά του'εύρίσκεται μεταξύ τοΰ θεγλάθ Φε
λασάρ β'. καί τοΰ Σαργούν,ή δέ βασιλεία του 
λέγεται διαρκέσασα πέντε ετη. Ό βασιλεύς 
ούτος είναι ό πολιορκήσας τήν Σαμάρειαν, 
ήτις μετά τριετή πολιορκίαν έκυριεύθη. Ά λ 
λά τά κατά τήν πολιορκίαν, τήν αιχμαλω
σίαν τοΰ ’Ισραήλ,καί τά μετά ταΰτα έστωσαν 
διά τό επόμενον.

ΕΦΕΤΡΙίΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΎΨΕΙΣ.

Είναι γνωστόν οτι είς πολλά πηγάδια, καί 
προπάντων τά βαθέα, όταν καταβή τις, είτε 
δ'.ά νά τα καθαρίση, εί'τε δι’ άλλον σκοπόν

προσβάλλεται ύπό ασφυξίας πολλάκις.Τοΰτο 
προέρχεται άπό τό αέριον ανθρακικόν δξύ τό 
όποιον εύρίσκεται είς τό βάθος έκεΐνο. Διά νά 
καθαρίσωσΐ τά πηγάδια άπό τό θανατηφό- 
ρον αέριον πυρώνίυσι σίδηρον εως δτου κοκ- 
κίνίση καί έπειτα καταβιβάζοντες βουτώσιν 
αύτόν είς τό νερόν τοΰ πηγαδιού* ώς έκ τού
του παράγεται άτρ.ός, δστις άμέσως άπορ- 
ροφα τό αέριον.

ΆνεκαλύφΟη νέον τι χρώμα πράσινον τό 
όποιον λέγεται άρκετά λαμπρόν δπως δι’ αύ
τοΰ άντικατασταθή τό φαρμακερόν πράσινον 
τό όποιον γίνεται έκ τοΰ άρσενικοΰ. Κατα
σκευάζεται δέ έξ είκοσι μερών όξυδίου ψευ
δαργύρου (oxyde de zinc) καί ένός μέρους 
θειϊκοΰ άλατος κοβάλτου (sulf;ilo do cobalt) 
μιγνυομένων μεθ’ ΰδατος είς είδος φυράμα
τος καί έκθετομένων είς πΰρ.

Έπανηλειμμέναι φωτοσκοπικαί παρατη
ρήσεις, γενόμεναι κατά τό παρελθόν έτος έν 
Γερμανία ύπό τοΰ καΟηγητοΰ Ζολνέρου καί 
Βόγελ, δεικνύουσιν δτι ή ταχύτης τής περί 
τόν άξονά του περιστροφής τοΰ ήλιου είναι 
000 μίλια τήν ώραν. -----·■-***

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ.

yEr/; τινά μετά τήν άνακάλυψιν τοΰ Πα- 
πινου (1) δύο άγγλοι, ό σιδηρουργός Νιούκο- 
μεν καί δ ύελουργός Κώλης, κατεσκεύασαν 
ατμομηχανήν (1705) όμοίαν μέν μέ τήν τοϊί 
Παπίνου τελειοτέραν δμως. Είς ταύτην, διά 

νά ψυχραίνηται καί ύγροποιήται ό έντός τοΰ 
κυλίνδρου της άτρ.ός καί ούτω καταβαίνη τό 
κινούμενον εμβολον, δέν άφηρειτο τό πΰρ,ώς 
είς τήν μηχανήν τοΰ Παπίνου, άλλά διά τής 
χύσεως ΰδατος ψυχροΰ έπί τοΰ έμπεριέχον- 
τος τον ατμόν μέρους ή ύγροποίησις έπετυγ- 
χάνετο εύκολωτέρα καί ταχυτέρα. Μετά 
ταΰτα έγένοντο καί άλλα ι τινές βελτιώσεις 
άλλ’ ή άτμομηχανή ήτο είσέτι είς τά σπάρ
γανά της έκ τών οποίων εμελλε μετ’ ού πολύ 
νά τήν έλευΟερώση νέος τις εργάτης, δ Ι ά 
κωβος Ούάττης.

Ό Ιάκωβος Ούάττης έγεννήθη είς Γρηνό- 
κην τήςΣκωτίας τό 1 736  έκγονέων πτωχών. 
Διά νά κερδαίνη τόν άρτον του ό Ούάττης έ- 
γεινεν έργάτης μηχανουργείου. Τό 1763 έ- 
δοθη είς αύτόν ευρισκόμενον είς Γλασκώβην, 
παρά τοΰ πανεπις-ημίου τής πόλεως έκείνης,

(I) Σελ. 2.7.



ατμομηχανή τις τοΰ Νιούκομεν διά νά επι
διόρθωση αύτήν. Εργαζόμενος έπί τής μη
χανής εκείνης εννόησε τάς ελλείψεις της και 
ήρξατο νά έπιδιορθώνη αύτάς. Καί πρώτον 
έπειοή τό μήκος τοΰ κυλίνδρου ήτο πολύ δυσ
ανάλογον προς τήν έστίαν ήλάττωσεν αύτό· 
ακολούθως έφεΰρε τρόπον όπως άποφύγη 
τάς θερμάνσεις καί ψυχράνσεις τοΰ κυλίν
δρου, μεταφέρων τον πρός ύγροποίησινάτμόν 
εις ιδιαίτερον δοχεΐον. Διά τούτων καί πολ
λών άλλων βελτιώσεων άνέοειξε τήν ατμο
μηχανήν χρήσιμον καί έφαρμόσιμον, ού 
μόνον εις μεταλλεία, ώς έως τότε έγίνετο, 
άλλά καί είς παν είδος εργασίας. Ιίυριωτάτη 
τών ανακαλύψεων καί βελτιώσεων, άς έπή- 
νεγκεν είναι ή π ε ρ ι σ τ ρ ο φ ι κ ή  κ ί ν η σ ι ς  
τήν όποιαν κατώρθο^σε νά επιτυχή διά τής 
εφαρμογής τοΰ παραλληλογράμμου του, τοΰ 
αριστουργήματος τούτου τής μηχανικής τέ
χνης. Ό ίδιος Ούάττης έθαύμασεν δτε κατά 
πρώτον είοεν αύτό κινούμενον. «Ή κανονι- 
κότης τών κίνήσεών του,» λέγει « μέ ί'ς ί- 
πληξεν. Ότε τό εϊδον κινούμενον ήσθάνθην 
άπασαν τήν ηδονήν τήν προερχομένην έξ ό- 
όεως καινοφανούς τίνος ποάγματος, ώς εί 
Ιβλεπον τήν έφεύρεσιν άλλου ανθρώπου.»

Άφοΰ ό Ούάτ
της έτελειοποίη- 
σε > ουτω τήν ά- 
τμομηχανήν ήρχι- 
σαν νά γίνωνται 
καί άπόπειρ&ι δ- 
π^ς έφαρμοσΟή αυ
τή καί εις 
λασσοπλοίαν.Πρός 
άντικατάς-ασιντών 
κωπών καί τών ι
στίων διά μηχα
νημάτων άλλων 
πολλαί πολλάκις 
έγένοντο απόπει
ρα», καί μάλιστα, ώς γινώσκομεν, εις πρό 
οιακοσίων έτών συγγραφείς άπαντώνται ι- 
χνοι δτι πυρομηχαναί ή άτμομηχαναί είναι 
δυνατόν νά έφαρμοσθώσιν είς τήν θαλασσο
πλοΐαν έν αρχή αί δοκιμαί έγένοντο διά 
μηχανών κινουμένων ύπό τής χειρός ή ίπ
πων καί ένεργουσών διά πτυαρίων. Τό 1082  
τοιαύτη μηχανή κινουμένη ύπό ίππου έδοκι- 
μάσθη έν Α γγλ ία  καί έπέτυχε πληρέστατα. 
Ό "ίππος «έφυγε μέ τό πλοΐόν του άφίσας 
όπισω πλοιάριον ύπό δεκαέξ εύρώστων κω

πηλατών κινούμενον.» Ακολούθως έγένον
το καί πολλαί άλλαι δοκιμαί. Τό δέ 1736  
ό Τωνάθαν Χούλης, ταπεινός άλλ’ εύφυής 
άνθρωπος, ελαβε δίπλωμα προνομίου διότι 
«άνεκάλυψε μηχανήν δπως είσάγη ή έξάγη 
πλοία είς λιμένας, ποταμούς κτλ. εναντίον 
τών ανέμων καί τών γευμάτων, ή έν καιρώ 
γαλήνης.» Ή έπίνοιά του αυτη φαίνεται 
έν τή προκειμένη εικονογραφία, ής τό πρω
τότυπον εύρίσκεται είς τό Βρεττανικδν μου- 
σεΐον. Πλήν φαίνεται δτι τό σχέδιό ν του 
δέν έπραγματοποιήθη διότι ό άνθρωπος ήτο 
πτωχός καί δέν ευρε φίλους δπως τόν ύπο- 
στηρίξωσι. '

Τό 1788  ό Κ. Μίλλερ, εύγενής έν Δαλ- 
σιντόνη τής Σκωτίας, έδοκίμασε νά έφαρ- 
μώση τον ατμόν δπως κινήση μικρόν τι 
πλοΐον. Διά τον σκοπόν λοιπόν τοϋτον ό Κ. 
Σύμιγκτον κατεσκεύασε μικράν, μηχανήν 
ή δέ έπίμονος έπιδεξιότης του έστέφθη δι’ 
έπιτυχίας. Τό μικρόν άτμόπλοιον διέπλευσε 
τήν μικράν λίμνην τής Δαλσιντόνης μέ τα
χύτητα πέντε μιλίων τήν ώραν. Ά λ λ ο ι έπι- 
δέξιοι άνδρες ειχον δοκιμάσει καί έν Γαλλία  
καί άλλαχοΰ άλλ’ ή έπιτυχία των δέν ήτο 
τοιαύτη. Δι’ δ ένθαρρυνθέντες ουτοι ύπό

ταύτης τής έπιτυ
χίας έπανέλαβον 
τάς δοκιμάς των, 
έπί πλοίου μεγά
λη τέρου καί έπέτυ- 
χον ταχύτητα μι
λίων επτά. Πλήν 
τόσην ευρον άντί- 
στασιν αί έργασίαι 
τών εύεργετών τού
των τής ανθρωπό
τητας, ώστε καί τό 
πλοΐον τοΰτο μετ’ 
ού πολύ κατεδικά- 
σθη είς αχρηστίαν. 

Τέλος τό 1807  ό Αμερικανός 'Ροβέρτος 
Φοΰλτον, δστ:ς είχεν ίδεΐ τό άτμοκίνητον 
τοΰ Συμιγκτόνος, κατεσκεύασε τόπερίφημον 
« Κλερμόν » μεταχειρισθείς τήν μηχανήν τοΰ 
Ούάττη, διά νά πλέη τόν ποταμόν Ούδσωνα 
άπό Νέας Ύόρκης μέχρις Αλβανίας (έν Α 
μερική). Τά δεινά τά όποια καί ούτος ύπέστη 
έωσότου φέρη είς πέρας τό πρώτον τοΰτο 
χρησιμοποιηθέν άτμόπλοιον είναι πολυδιή- 
γητα, ώς μεγάλη είναι καί ή έκπληξις τήν 
όποιαν έπροξένησεν είς τούς κατά πρώτον

ϊδόντας αύτό ανθρώπους. «Άπό τών πλοίων 
τών δντων έντός τοΰ ποταμοΰ,» λέγει ό τοΰ 
Φούλτονος βιογράφος, «ή δψις τοΰ άτμο- 
πλοίου ήτο τρομερά δτε οιήρχετο. Διά νά 
Οερμαίνωσι τούς λέβητας είς τά πρώτα α
τμόπλοια ώς καύσιμον ύλην μετεχειρίζοντο 
ξηρά ξύλα πεύκης, τά όποΐα έκπέμπουσιν ύ- 
ψηλήν στήλην καπνοΰ άνημμένου, καί δταν 
τό πΰρ αύτών σκαλισθή άφίνουσι γαλαξίαν 
σπινθήρων, τήν δέ νύκτα παρέχουσι θέαμα 
λαμπρότατον καί ώραιότατον. Τό ασυνήθι
στο ν τοΰτο φώς έπέσυρε κατά πρώτον τήν 
προσοχήν τών ναυτών έκ τών άλλων πλοίων, 
οίτινες βλέποντες τό άτμόπλοιον νά πλη- 
σιάζη ταχέως πρός αύτούς, καίτοι ό άνεμος 
καί τό ρεΰμα ήσαν έναντία, κατελαμβάνοντο 
ύπό θαυμασμού· δτε δμως ήρχετο πλησίον 
καί ό κρότος τής μηχανής του ήκούετο πολλά 
πληρώματα έκρύπτοντο έγκαταλείποντα τήν 
υπηρεσίαν τών πλοίων των, άλλα δέ έρρί- 
πτοντο έπί τών γονάτων, παρακαλοΰντα τήν 
Πρόνοιαν δπως τούς προφύλαξη άπό τό πλη- 
σιάζον τρομερόν τέρας, τό τρέχον έναντίον 
τοΰ ρεύματος καί φωτίζον τά ίχνη του μέ τό 
πΰρ τό όποιον έιχέσσει.»I ι

Μετά τόν Φούλτωνα καταγινόντες πολλοί 
μεγάλοι άνδρες τόσον έτελειοποίησαν τά α
τμόπλοια ώστε άντί λιμνών καί ποταμών δι’ 
οΰς κατά πρώτον κατεσκευάσθησαν σήμερον 
διασχίζουσιν άπαντας τούς ώκεανούς καί τάς 
δαλάσσας.

ΑΣΤΕΙΑ..
— Μικρόν τι κοράσιον περιέγραψε τόν ο- 

φιν ώςεν « πραγμα τό όποιον άπό τήν άκραν 
εως τήν κεφαλήν είναι δλον ουρά.»

— Λέγεται δτι ό βασιλεύς τής Δαχομέης 
(είς Αφρικήν) ήλλαξε τόν τρόπον τοΰ ύπο- 
δέχεσθαι τούς ξένους. Πρό όλίγου ύπεδέχθη 
επιστημονικήν επιτροπήν καθήμενος έπί τοΰ 
θρόνου καί κατακεκοσμημένος άπό γαλάζια, 
καί χρυσά καί πράσινα χαρτίατά όποΐα προσε- 
κτικώς έξεκολλήθησαν άπό βουκάλια πλήρη 
ιατρικών μεταφερθέντων έξ Ευρώπης είς τήν 
έπικράτειάν του.

Ή γ ε ω γ ρ α φ ί α  π α ρ ά  τ ο ΐ ς  π λ ε ί -  
σ τ ο ι ς  τ ώ ν  Γ ά λ λ ω ν .  Διαρκοΰντος τοΰ 
γαλλογερμανικοΰ πολέμου οί Γάλλοι επαθον 
πολλά ένεκα τής περί τήν γεωγραφίαν άμα- 
Φείας των. Ώς νεώτερον παράδειγμα τής ά

γνοιας των ταύτης λέγεται τό εξής. Δύο α
στοί γάλλοι (Bourgeois) ελεγον τά νέα εν 
τινι προαστείω- ό πρώτος είπε, « τά έκ 'Ρωσ- 
σίας νέα είναι τρομερά. Είκοσι χιλιάδες άν
θρωποι έκάησαν άπό τήν εκρηξιν τοΰ Βεσου
βίου. Ό δεύτερος παρισινός μετά θεατρικής 
έκπλήξεως άνεφώνησεν. Ώ, είναι, τρομερόν, 
τρομερόν! άλλά τίς έ'θεσε τό πΰρ;» Ό πρώ
τος άπήντησεν « είναι άγνωστον ακόμη, άλλ’ 
ό Σουλτάνος άναμφιβόλως θέλει έ ξ ε τ ά σ ε ι  
καί ό ένοχος θέλει ύποστή δλην τήν αύστη- 
ρότητα τοΰ νόμου!.

ΒΡΟΧΗ ΕΞ ΑΜΜΟΥ.

Είς Παλέρμον Κοσέντσαν καί Περουγίαν 
τής ’Ιταλίας παρετηρήθη τήν 4  καί τήν 
10  τοΰ παρελθόντος Μαρτίου βροχή έξ άμ
μου, ήτις τεθεΐσα ύπό τό μικροσκόπιον άπε- 
δείχθη προεοχομένη έκ τής Αφρικανής ε
ρήμου. Τό φαινόμενον τοΰτο δέν είναι σπάνι
ον είς τήν Ιταλίαν, είς δέ τήν Μελί την είναι 
πολύ γνωστόν. Τήν άμμον ταύτην φερου- 
atv οί έκ νότου πνέοντες άνεμοι, άλλ’ ύπό 
περιστάσεις ιδιαιτέρας.

β   >___________

Η ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΪΣΕΙΟΝ ΤΩΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ 
ΕΠΙΣΚ.ΕΨΙΣ.

Τά παρατράγωδα τά όποΐα κατ’ αύτάς 
συμβαίνουσιν έν Ιίωνσταντίνουπόλει ένεκα 
τοΰ μονοπωλείου τοΰ καπνοΰ φέρουσιν είς 
μνήμην ήμών έπίσκεψίν τινα είς τό έν τώ 
τελωνείω τοΰ Λονδίνου εύρισκόμενον μου- 
σεΐον τών 7ναθρεμπόρων. « Ότε έφθασα, είς 
τό τελωνεΐον » λέγει ό έπισκεφθείς τό μου- 
σεΐον έκεΐνο,«καί έξέφρασατόν σκοπόν τής έ- 
πισκέψεώς μου άξιωματικός τις εχων λυγ- 
κός οφθαλμούς μέ εβλεπεν δλον άπό κεφα
λής μέχρι ποδών καί έπί τινα χρόνον μοί 
έλάλει άορίστως πως περί τής ύπάρξεως τών 
όσων έπεθύμουν νά ίδω. ’Ίσως ένόμισεν δτι 
ανήκω είς τών λαθρεμπόρων τό τάγμα, ύπο- 
ψίαήτις δέν ήργησε νά διαλυθή άμα ήλθο- 
μεν είς συνομιλίαν, διαρκούσης τής όποιας 
κατηντήσαμεν ένώπιόν τίνος θαλάμου. Ά -  
νοίξας τόν θάλαμον έκεΐνον ό συνοδεύων με 
άξιωματικός είσήλθομεν καί λαβών πραγμά 
τι,μοί τό ένεχείρισε λέγων. «Πώς όνομάζετε 
τοΰτο;» «Ξύλον σαρώθρου, νομίζω », τώ ά
πήντησα. «Όρθώς,» μοί εΐπε, «καί ίύοί-



σκονται πολλά όμοια εδώ. Ξύλα τοιαΰτα εί- 
σάγονταί κατά μεγάλας ποσότητας εϊς τήν 
πόλιν πρό τινων δέ έτών εν δέμα τούτων έ- 
φέρθη ενταύθα, πλήν ό κύριός του ουδόλως 
τό έζήτησε. Έμειναν λοιπόν, και διά νά μή 
μάς ή ναι έμπόδιον τά έΟέσαμεν εις γωνίαν 
τινά τοΰ καταστήματος. Ημέραν δμως τινά 
τοΰ χειρ,ώνος δύο έκ κών γραμματέων διά 
νά θερμανΟώσιν άπεφάσισαν νά παίξωσι ρα
βδομαχίαν μεταχειριζόμενοι δύο έκ τών σα- 
ρωΟροξύλων έκείνων. Μόλις έπαιξαν ολίγον 
καί ή ράβδος τοΰ ενός έθραύσθη ακριβώς δ
πως τήν βλέπετε, οπότε καί εύρέθη δτι δλον 
τό ξύλον ήτο εσωθεν κοΐλον, ώς νά άποτέλει 
μακρόν τι κφώτιον πεπληρωμένον καπνού. 
Έπί πολύν καιρόν, κύριε, καπνά εϊσήγοντο 
λαΟραίως διά τών ξύλων τούτων έωσοΰ άνε- 
καλύψαμεν αύτό!»

λΤί είναι τοΰτο ;» μέ ήρώτησε πάλιν ό οδη
γός μου έγχειρίζων μοι, πράγμα όρ,οιάζον 
μέ δερμάτινον υποδήματος πάτον. « Πάτος 
υποδήματος» άπήντησα. « Ναι,» μοί είπε 
« πάτος ύποδήμα νος είναι άλλ’ ούχί δερμά
τινος. Είναι κατεσκευασμένος άπό καπνόν. 
Διά τούτου τοΰ τρόπου πολλά καπνά είσή- 
χΟησαν λαΟραίως άν καί πολλοί λαθρέμποροι 
συνελήφθησαν καί έτιμωρήΟησαν άλλα δέν 
είναι δυνατόν νά έπιθεωρώμεν παν ζεύγος ύ- 
ποδημάτων.»

« Έξαίρετον παλαμάρι* δέν ε ί ν α ι ρ . έ  ή
ρώτησε καί πάλιν δτε οί πόδες μου έπλησία- 
σαν εις χονδρόν τι τυλιγμένον σχοινίον μαΰ- 
ρον ώς έφαίνετο. Ά ν  δέν είχον ϊδεΐ τά προ- 
ρηΟέντα, ώραίον παλαμάρι Οά ελεγον καί 
εγώ, πλήν τήν φοράν- ταύτην μοί έγεννήΟη 
υποψία· επειδή δέ ή οσμή βοηθεΐ εις άπόκτη- 
σιν γνώσεων έπλησίασα τήν ρίνα. Ήτο κα
πνόν! «Ναι, καπνόν» μοί άπήντησε, «καί. 
δέν δύνασθε νά φαντασΟήτε πόσον δύσκολον 
είναι νά μή άπατηΟή τις άπό σχοινίον τοιοΰ- 
τον δτε εν μόνον εις μέρος τι εύρίσκεται βέ
βαια καί τήν οσμήν του τίς δοκιμάζει καί τήν 
γεΰσίν του ακόμη, άλλά νά μεταβαίνη τις εν
τός πλοίων δπου έκατοστύες σχοινίων εύρί- 
σκονται έστιβαγμένα καί εκεί νά διακρίνη 
ποΐον τό αληθές άπό τό έκ καπνοΰ είναι-πολύ 
δύσκολον, διότι δέν δύναται νά όσφραίνηται 
παν σχοινίον τό όποιον εύρίσκεται έντος τών 
πλοίων.»

Μετά τήν παρατήρησιν ταύτην έ'θεσε κατά 
μέρος τό έκ καπνοΰ σχοινίον καί μοί ένεχεί-

ρισε σκληρόν τι σώμα φαινόμενον άκριβώς 
ώς πυρήνες δι’ ών τρέφονται οί βόες. Μετα- 
χειρισΟείς καί πάλιν τήν όσφρησίν μόυ έ'μα- 
θον δτι καί εκείνοι είχον τήν οσμήν τοΰ κα
πνοΰ. Οι φαινόμενοι πυρήνες ήσαν τ α μ β ά -  
κ ο ς ίσχυρώς πεπιεσμένος, τον όποιον διά νά 
μεταχειρισΟή τις ήτο ανάγκη νά κοπανίση.

Ά λ λ ά  τό μάλλον ευφυές μηχάνημα διά 
τό λαθρεμπόριον τοΰ καπνοΰ είσέτι δέν είδον 
ό δέ οδηγός μου έπέσυρεν έπ’ αύτοΰ τήν προ
σοχήν μου. «Τοΰτο μοί είπε δύνασθε νά όνο- 
μάσητε κλωβίον, καί είναι κλωβίον, διά πε
ριστεράς μάλιστα. Ήξεύρετε δέ δτι πολυά
ριθμοι περιστεραί εΐ,σάγονται εδώ. Τό κλω
βίον, ώς παρατηρείτε, είναι ουτω πως κατε- 
σκευασμένον ώστε τά πτηνά νά ήναι κατά 
σειράς, έκαστον δέ πτηνόν νά ε^η τήν Οέσιν 
του· πλήν τά πλευρά, τό άνω, τό κάτω καί 
τό όπίσω έκάστης έκ τών θέσεων τούτων 
δέν κατέχεται ύπό ξύΧου ώς φαίνεται, διότι 
πράγματι ταΰτα εσωθεν είναι κοίλα, αί δέ 
κοιλότητες αυται έγεμίζοντο μέ καπνόν,, 
τό όποιον κατ’ ετος εϊσήγετο λαΟραίως έω
σοΰ κατά τύχην ε^ανερώΟη.»

Σ Τ Α Τ Ι Π Ί Κ . Α Ι .

Ε υ ρ ώ π η ς  π λ η θ υ σ μ ό ς .  Ή Ευρώπη 
υπολογίζεται δτι εχει 300,000,000 κατοί
κων. Πρό εκατόν έτών είχε μόνον 60,000, 
000 .

Π λ η Ο υ σ μ ό ς Κ ί ν α ς.Ύπολογίζεται δτι 
ό δλος πληθυσμός τής Κίνας ανέρχεται εις 
τουλάχιστον 300,00.0,000 ψυχών.

Κ α μ ι ν ε υ τ ή ρ ι α  έν Α γ γ λ ί α .  Τά έν 
Μεγάλη Βρεττανία 600 καμινευτήρια έκκα- 
μινεύουσιν ύπέρ τά 11 ,5 00 ,000  τόνων έκ- 
βολάδας καί σκωρίας καί παράγουσι 5,500, 
000 τόνων μέταλλα.

Σ χ ο λ ε ί α  Σ μ ύ ρ ν η ς  Ε λ λ η ν ι κ ά .  Ή  
Σμύρνη εχει ύπέρ τάς 200,000 κατοίκων 
ών τουλάχιστον αί 90,000 είναι ορθόδοξοι 
Έλληνες. Άποτελοΰσι δέ ουτοι τουλάχιστον 
12,000 οϊκογενείας. Έπί τή ύποΟέσει λοι
πόν δτι έκάστη Ελληνική οικογένεια εχει 
ενα μόνον παΐδα κατάλληλον διά τό σχο- 
λεΐον, οί μαθητευτέοι έλληνόπαιδες ανέρ
χονται εις 12,000. Εις τά πεπολιτισμένα 
μέρη εχουσι καί εν σχολείον διά 50— 70 μα- 
θητάς. ΤΙμεις καί δι’ 100  μαΟητάς άν ύπο- 
Οέσωμεν έκαστον σχολείον πάλιν χρειαζό- 
μεθα τουλάχιστον 120. Πόσα εχομεν;


