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II ΕΥΡΩΠΗ ΕΝ ΕΤΕΙ 1876.

Καί τοι οί έπιπολαίως περί τοΰ Γαλλο- 
γερμανικοΰ πολέμου κρίνοντες θεωροΰσιν αύ
τόν ώς βροντήν έν αίθρίω ούρανω καί άπο- 
δίδουσιν εις τδ ά.Ι.ΙοπρόσαΛον των /ια
χών ττ,ν μεταβολήν ήν έπέφερεν έν Ευ
ρώπη, καθίσταται δμως αδύνατον είς τούς 
γράφοντας την ιστορίαν τών τελευταίων 
χρόνων νά μή Οεωρήσωσι τήν κατάστασιν 
ταύτην ως άποτέλεσμα αιτίων τών όποιων 
ή δρ&σις εινε ήδη άρχαιοτάτη.

Ό Προτεσταντισμό; είχε διαιρέσει τήν 
δυτικήν Εύρώπην εις δύο αντίπαλα στρα
τόπεδα, άτινα λυσσωδώς έπολέμησαν προς 
άλληλα κατά τόν φοβερόν Τfitaxorraerfj 
xd.fe/iox. "Αμα τή παυσει τοΰ πολέμου 
αύτοΰ ειδον δτι αί στιγμιαία', κατακτήσεις 
τή; νέας Έκκλησίας έν τή αρχαία ρωμαϊκή 

(ΟΜΙ1ΡΟΪ ΦΤΛ. Α’.) 

αυτοκρατορία ήσαν έφήμεροι. Αί πολιτεϊαι 
αϊτινες άλλοτε άνήκον είς τόν Καίσαρα Ύ- 
πίρταΐον Άρχιιρία έπανήλθον διά τής κα
θολική; Παλινορθώσεως (α) ύπό τήν εξουσί
αν τοΰ Κυριάρχου Άρχίίρίωΐ. Τό άγιον 
Ρωραϊχύν ΚράτοΓ, ού πρωτεύουσα ήν ή 
Βιέννη, τό .X ρισζιανιχώτατον βασί.Ιιιον, 
ού ό κυριάρχης ήρχεν έν Παρισίοις, ή Κα- 
θο.Ιιχη Ισπανία, εις τά κράτη τής οποίας 
δέν έδυεν ό ήλιος, διετέλουν είσέτι ούσαι 
δυνάμεις επίφοβοι, ίκαναΐ νά υπερασπίσω» 
κρατερώς τά δικαιώματα του Καθολικισμού.

Κατά δυστυχίαν των αί πολιτεϊαι αύται 
ήσπάσθησαν πολιτικήν συντηρητικήν μικοό- 
φρονα και επίμονον, ήτις ωφειλε νά παρά
λυση έν αΰταϊς πάσαν ενέργειαν καϊ ζωήν. 
'Π ’Εκκλησία μηδέν πλέον έκ τών ετεροδό
ξων φοβούμενη άπεναρκώθη έν τή εΰμαρείιη

(α) Τήν ιστορίαν τής Παλινορθώσεως 
ταύτη; ευρίσκει τις έν τώ λαμπρώ συγγσάμ- 
τι τοΰ Λεοπόλδου 'Ράγκε, Die lUimische 
Papite.
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καί τή απατηλή ασφαλεία (α). Ή πολιτική 
εξουσία,καταστάσα έπί μάλλον καί μάλλον 
απόλυτος, κατέπνιξε πάντα τά σπέρματα 
τής πρωτοβουλίας. Έπί Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ', 
ή μοναρχία τοϋ Λουδοβίκου τοϋ ΙΔ'. ήπει- 
λήθη ήδη ύπδ καταστροφής καί ό ακόλα
στος δεσπότης τών Βερσαλιών προέβλε* 
πε τδν χαταχΑνσμόχ δστις έμελλεν έπί 
τοΰ διαδόχου του νά καταπνίξη τδν 
θρόνον και τδ θυσιαστήριον (β). ’Ιωσήφ δ 
Β'.,ήττον εγωιστής τοϋ Λουδοβίκου ΙΕ'.,ά- 
πεπειράθη νά είσαγάγη τδ μεταρρυθμιστι- 
κδν πνεΰμα είς τδ κράτος του, άλλά δέν 
είχε τόσην Ικανότητα δσην καί καλήν 
θέλησιν, δ δέ δεύτερος αύτοϋ κληρονό
μος ώφειλε νά άποθέση τδ στέμμα τοΰ 
Καρολομάγνου εις τούς πόδας Ναπολέοντος 
τοΰ Α'. (γ).

Ή Γαλλική έπανάστασις πρέπει νά Οεω- 
ρηθή ώς ευεργετική άπόπειρα τοΰ γαλλικοϋ 
λαοΰ πρδς έπανάκτησιν τής προτέρας εύ
κλειας, ήν άπώλεσεν ώς έκ τής παρακ
μής τοΰ αρχαίου πολιτικού συστήματος. 

τΗ απόπειρα αΰτη ταχέως άπέτυχεν ενεκεν 
ής αναρχίας,άκολούθως δ’ ένεκεντής κατα

κτητικής καί δεσποτικής τάσεως τής Ι
ταλικής δυναστείας (δ),τής παραχθείσης έκ 
τής έπαναστάσεοις, καί ϊληζεν είς τρεϊς (ε) 
έπιδρομάς, (1814—1845—1870) έν ώ

(α) Αύτδς δ κόμης Μόνταλαμπέρ κατ’ έ- 
πίσημόν τινα εύκαιρίαν άπέδωκε τήν πα
ρακμήν τών καθολικών πολιτειών είς έλ- 
λειψιν πολιτικής καί θρησκευτικής έλευθε
ρίας. νΐδε τδν λόγον αΰτοΰ έν ταϊς Καθο- 
Αιχαϊς Συνύδοις (Έπιθεώρησις τών Λύο 
Κόσμων τής 15 Σεπτεμβρίου 1875).

(β) Ίδε τοΰ Μισελέ 'latoplar τής Γα,Ι· 
Αίας, Λουδοβίκος ΙΕ'.

(γ) *ΐδε Θιέρσου ΊστορΙαχ τής ύπατεΐ- 
ας xal rfjc αΰιοχρατορίας.

(δ) Αί τρείς πρώται ήσαν καταγωγή; 
γερμανικής.

(ε) A de Vaulabelle, Αί δύο Πα.Ιιχορ- 
ΰώσεις.—Τ. Delord, Ή Αευτύρα Αύτο- 
χρατορία.

αί άφρονες κατά τής Γερμανίας προσβολαί 
ήνά^καζον ταύτην δπως συγκέντρωση φο
βέρας δυνάμεις καί προπαρασκευαση τήν 
παλινόρθωσιν τής Γερμανικής αύτοκρατορί- 
α; (α). ΊΙ Πρωσσία, τής δποίας οί πολιτι
κοί άνδρες, ώς οί Στάίν καί οί Σανδρστ, 
ανέπτυξαν μετά τήν καταστροφήν τής Ίέν- 
νης άληθή μεγαλοφυΐαν δργανιστικήν, 
ήτις έπεφάνη έπι τών πεδίων τών μαχών, 
δπου δ Βλύχερος διέπρεψε διά τδ άτρό- 
μητον αΰτοΰ καί ίνθα κατεβλήθη ή Γαλ
λική αΰτοκρατορία (1813—1 81 5), έφαίνε
το είς τά δμματα τών Γερμανών ώ; ή μό
νη δύναμις ή δυναμένη ν’ άποδώση τήν άρ- 
χαίαν εύκλειαν είς τήν δυτικήν Εΰρώπην, 
ήτοι είς τά γερμανικά καί διαμαρτυρόμενα 
έθνη. Οί Όεντσόλλερν έφαίνοντο προω- 
ρισμένοι ν’ άποδειχθώσιν οί διάδοχοι τοΰ 
οίκου τής Λοθιραγκίας, δν οί Πρώσσοι ήθε
λον νά καταστήσωσι δευτεροβάθμιον. Άν 
ή πρωσσική μοναρχία δέν ήδυνήθη ν’ άπο- 
κτήση άπδ τοϋ Φρειδερίκου τοΰ Β'. μο
νάρχην έξοχον, εΰρεν δμως έν τοΐς πολιτι
κούς αύτοΐς άνδράσιν έκτελεστάς τών σχε
δίων τοϋ μονάρχου έκείνου. Τά αύτά συνέ- 
βησαν καί έν ’Αγγλία, έν ή τοϋ εΰτυχοϋς 
άντιπάλου Λουδοβίκου )Δ', τοϋ καρτερικού 
δηλ. καί συνετοΰ Γουλιέλμου τοΰ Γ' (β), οί 
διάδοχοι, οΐτινες ήσαν οί πρώτοι ηγεμόνες 
έκ τοϋ οίκου τοΰ Άννοβέρου, άπεδείχθη- 
σαν άνάξιοι καί χυδαίοι (γ). Μεγάλοι 
δμως ύπουργοί διωκησαν ύπδ τδ όνομα 
Γεωργίου καί Γουλιέλμου Λ', καί έπεξέτει- 
ναν τδ βρετανικόν κράτος μέχρι τών εσχα
τιών τής ύφηλίου. Ή Γαλλία, πρώτη έγ- 
κατασταθεΐσα είς τάς ’Ινδίας, δέν ήδυνήθη 
νά διατηρήση αύτάς. ΊΙ βόρειος ’Αμερική 
όμοίως άπηλλάχθη αΰτής. Ή άνδρεία τοΰ 
Μοντκάλμ δέν κατώρθωσε νά διατηρήση

(α) I . Lan fray, 'Ιατορία τοΰ Α’ Να- 
πο.ΐέοιτος.

(β) V. Macauley, History of England 
from the occasion of James the second.

(γ) Ίδε F. Tackeray, Οί Tpeti. Γεύρ- 
γιοι, καί τδ Journal de Greville. 

ύπέρ έκείνης τδν Καναδάν, έν δέ τή Δουί- 
σιάνη άφήκε νά έκπνεύσωσιν έν τή άγχόνη 
τής Ισπανίας οί πρόμαχοι τής Γαλλικής 
σημαίας, (α) Ή ’Αγγλία έπωφελήθη τήν 
πτώσιν του Ναπολέοντος, ϊν’ άρπάση άκό
μη άπδ τήν Γαλλίαν λείψανα τών άποικιών 
της, καί ήδη ή στενή νήσος, ήν κατέκτησεν 
έν μέρει ό Νορμανδδς Γουλιέλμος, κατέστη 
τδ κέντρον άχανοΰς κράτους περιλαμβάνον- 
τος πλέον τών 200 έκατομμυρίων ψυχών (β). 
Πρδς άνατολάς ή Γαλλία δέν έτυχεν ομόρων 
ήττον προθύμων πρδς έπέκτασιν τών ορίων 
αύτών. Ή Πρωσσία έν ταΐς ήμέραις ημών 
δέν έπελάθετο τής έκτελέσεως τσϋ σχε
δίου, δπερ δ αύτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας, ’Α
λέξανδρος ό Α', τήν ήμπόδισε νά πραγμα- 
τοποιήση κατά τδ 1 81 5 (γ), ήτοι νά κα- 
ταλάβη τάς κατακτήσεις τοϋ Λουδοβίκου 
ΙΑ' καί τδ κυριώτερον μέρος τής κτήσεως 
Λουδοβ ίκου ΙΕ' πρδς τδ ανατολικόν μέρος 
τής Γαλλίας. Αν δέ ή Πρωσσία δέν κατώρ
θωσε νά δώση βασιλέα είς τούς Λατίνους 
τής Ισπανίας, έπέτυχεν δμως ΐνα οί Λατί
νοι τοΰ Δουνάβεως λάβωσι τοιοϋτον έκ τών 
έπιφόβων χειρών της (δ).

(a) A. de Lamothe Εκδρομή είς Κα- 
raddr ir τφ Tour du Monde τοΰ 1875.

(β) Πολλοί μάλιστα βεβαιοϋσιν δτι μόνη 
ή Ινδική περιέχει τδν πληθυσμόν τής Εύρώ
πης.

(γ) A. de Vaulabelle Αί Αύο HaAirop- 
θώσεις.

(δ) Ή Πρωσσία προχωρεί και πρδς τά 
σκανδιναυϊκά κράτη (Δανιμαρκίαν, Σουηδίαν 
καί Νορβηγίαν), γνωστόν δέ δτι ήρπασε, 
δίχως ν’ άναφέρωμεν άλλας χώρας κατοι- 
κουμένας ύπδ Γερμανών, τδ βόρειον Σλέ- 
σβικ,δπερ ανήκε τοϊςΔανοΐς. ’Εντούτοις φιλι- 
κωτάτας διατηρεί σχέσεις πρδς τδ βασίλειον 
τής Σουηδίας καί Νορβηγίας άπδ τοΰ θανά
του τοΰ τελευταίου βασιλέως. ’Επί τής Γαλ
λικής δυναστείας (τών Βερναρδόττων) τδ 
εΰημεροϋν αύτδ βασίλειον έξακολουθεϊ ν’ 
άπολαύη βαθείας ειρήνης καί νά προάγηται 
επα.σθητώς.

Είναι άπίθανον δτι ή 'Ρωσσία θά έβλε- 
πεν άνεξικάκως τήν έγκατάστασιν τών Ό- 
εντζόλλερν έν Βουκουρεστίω αν οί τήν αύ
τοκρατορίαν τών Τσάρων κυβερνώντες Όλ- 
στάϊν· Γκοττδρπ δέν συνεδέοντο ατενώς 
πρδς τούς κληρονόμους Φρειδερίκου Γου
λιέλμου τοϋ Γ'. Αί δύο οικογένειας η
σαν συνησπισμέναι κατά Ναπολέοντος τοϋ 
Α'., ή δέ πολιτική αΰτη συμμαχία συν- 
εσφίγχθη βραδύτερον δτε Νικόλαος ό Α'. 
ένυμφεύθη τήν αδελφήν τοϋ Φρειδερίκου 
Γουλιέλμου Δ', καί τοϋ Γουλιέλμου Α'. Διδ, 
δτε αί δυτικαί δυνάμει; προσέβαλον τήν 
Ρωσσίαν καί η Αΰστρία έκλινε πρδς έκείνας, 

δ Φρειδερίκος Γουλιέλμος Δ' δέν άπέκρυψε 
ποσώς τάς πρδς τδν γαμβρόν ένθέρμους 
συμπάθειας του. Ή Πρωσσία, καταστάσα 
διαιτητής τής Εύρώπης (α), δέν άπε
δείχθη αχάριστος. Χάρις είς αύτήν δ αύ
τοκράτωρ ’Αλέξανδρος Β'. ήδυνήθη άμαχη- 
τί νά σχίση τήν συνθήκην τών Παρισίων. 
Ουτω νΰν, ώς καί μετά τήν συνθήκην τοΰ 
Τιλσίτ, δύο κράτη, έν τών δποίων θεωρεί
ται ώς δ καρπός άγαθής τύχης δμοίας τής 
τοΰ Α' Ναπολέοντος, κατέχουσι τήν πρώ
τον θέσιν έν τή Εύρωπαϊκή ήπείρω. Προ- 
φήταί τινες διαβεβαιοΰσιν δτι δέν θέλει 
διαρκέσει έπί πολύ ή φιλία αύτών, δπως 
συνέβη καί μεταξύ τοΰ Ναπολέοντος καί 
’Αλεξάνδρου, καί δτι ενεκεν συμφερόντων 
άλλοίων θέλει έπέλθει πολιτική πάντη διά
φορος. Προκειμένου έντούτοις περί αποφάσε
ων μήέξαρτωμένων έκ τών τάσεων τών έθνών, 
άλλ’ έκ τών θελήσεων τών άρχόντων, παι
δαριώδεις δλως έξελέγχονται αί τοιαϋται

(α) Έν τώ καθ’ ήμάς αίώνι—τοΰτο δέ 
τυγχάνει οιωνός ή σημεΐον τών καιρών,— 
ύφίσταται πάντοτε διαιτητής τις της Ευ
ρώπης" άλληλοδιαδόχως άνεδείχθησαν τοι- 
οϋτοι, Ναπολέων δ Α'., ’Αλέξανδρος δ Α'., 
Νικόλαος δ Α'.,Ναπολέων ό Γ'., Γουλιέλμος 
δ Α . 'Ώστε ή πρωτοκαθεδρία ανήκε κατ’ 
άρχάς τή Γαλλία (1800 —1814), ακολού
θως τή 'Ρωσσία (1814 —1855) καί τέλος 
τή Γερμανία. 
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είζασίαι, αϊτινες δύνανται τάχιστα νά δια- 
ψευσθώσιν.

Β'.

Άρχομένου τοϋ 1870 ή Μεγάλη Βρετα
νία είναι ή ένεργητικωτάτη (α), ή μάλλον 
ελεύθερα ζαί ή πλουσιωτάτη τών επικρατει
ών τής Εύρώπης (β), ζαί έχει τούς πολυ
πληθέστερους υπηκόους έξ δλων τών χρι
στιανικών δυνάμεων. Άλλ* ή επιρροή αυ
τής έπί τής ευρωπαϊκής ’Ηπείρου δέν είναι 
ανάλογος τής λαμπράς αύτής ζαταστασε- 
ως. Ό στόλος της, άληθώς, είναι Απα
ράμιλλος,άλλ’ δ στρατός αύτής διατελεϊ κα
τά πολλά ύποδεές-ερος τών ς-ρατών τής'Ρωσ- 
σίας καί τής Γερμανίας, έζ άλλου δέ είναι 
διεσπαρμένος εις τάς Αχανείς αύτής κτήσεις. 
Τέλος νΰν ένδιαφέρεται είς τά Ευρωπαϊκά 
πράγματα, μόνον οσάκις πρόκειται νά προα" 
γάγη τάς ειρηνικά; διαθέσεις της,τάς τοσοϋ
τον συμφερούσας είς τό άζμάζον αυτής έμπό- 
ριον.ΊΙ Αριστοκρατία τών χρημάτων,ήτις τδ- 
σοΰτον καθ’ έκάστην έπεκτείνεται, ώστε δ 
λόρδος Ιωάννης 'Ροϋσσελ ώρισε τήν διοίζη- 
σιν αύτοϋ π.Ιουτοχ ρα.τίαν, πολύ απέχει 
τοϋ νά ήναι πολεμική ώς ή έκ γενετής αρι
στοκρατία. ’Εκτός τούτων ύπάρχουσι δια
κεκριμένοι άνδρες έν ’Αγγλία:, οΐτινες θεω-

(α) Ό Γάλλος συγγραφεύς Ταιηββίστο- 
ρΐα τής ’Αγγ,Ιιχής Φι.Ιο.ΙογΙας, φαίνεται 
περιδεής έζ τής αγγλικής δραστηριότητος.

(β) Μετά τόσας, συνήθως αγόνους, έπα* 
ναστάσεις, άρχίζουσι νά μανθάνωσι τοΰτο. 
«Φεουδαλική είναι είσέτι ή αγγλική αριστο
κρατία, λέγει ή έφημερΐς ΈΛευθερία, καί 
μέγα έπί τούτω φρονεί, άλλά διατελεϊ καθ’ 
όλα υπείζουσα είς τήν κοινήν γνώμην. ΤΙ 
δευτέρα αύτη διάταξις τόσον διορθοί τήν 
πρώτην, ώστε έν δλίγοις ή ’Αγγλία κυβερ- 
νάται μάλλον φιλελευθέρο»; ύπο τών ανώ
τατων αύτών τάξεων ή ή Γαλλία ύπό τών 
Αστών της, τών μωρών αποδεικνυομένων μ’ 
δλας τάς παρ’ αύτών έπαγγελλομένας δημο
κρατικά; Αρχάς.» (’Αλληλογραφία έζ Λον
δίνου τής 31 ’Οκτωβρίου 187-5.) 

οοϋσι τόν πόλεμον ώς λείψανον τών παρα
δόσεων τών βαρβαριζών χρόνων (α), προω- 
ρισμένον νά έξαλειφθή μετά τήν βάσανον, 
τήν μισαλλοδοξίαν, τάς κατά μαγγανείας 
δίκας ζαί άλλους παοαλογισμούς καί φρί
ζας τών Αξιοθρήνητων έκείνων έποχών, τάς 
δποίας οί αγνοοϋντες τήν ιστορίαν δνομά- 
ζουσιν εύήθως ευτυχείς χρόνους. Διό εϊδο
μεν τρις καταφεύγουσαν είς τήν διαιτησίαν 
πρός έξωμάλυνσιν διεθνών δυσχερείων, κα
τά τό μάλλον καί ήττον σοβαρών, έζ 
παραδόξου δέ συμπτώσεως,μηδόλως άποδει- 
κνυομένην ένθαρρυντιζήν διά τήν ’Αγγλίαν, 
διότι τρις οί διαιτηταί έδιζαίωσαν τούς Αν
τιπάλους αύτής.

'11 μικρά διάθεσις τής Αγγλίας ύπέρ τοΰ 
πολέμου (γ) δέν ήλάττωσε τήν εμπάθειαν 
αύτής πρός τάς θρησκευτικά; διαμάχα;. 
Χωρίς νά έξετάσωμεν λεπτομερώς τάς λίαν 
ακανθώδεις θρησκευτικά; συζητήσεις, ών 
αΰτη τυγχάνει τδ θέατρον, όφείλομεν ν’ ά- 
ποδείξωμεν δτι δύο τάσεις πρδ πάντων 
ένεργοΰσι πρδς Αποσύνθεσιν τής Αγγλικα- 
νικής ή έθνικής ’Εκκλησίας. 'Ο ’Αρειανισμός, 
δστις τοσαύτας προόδους έποιήσατο 
έν Γερμανία (δ), παρεισάγεται έπί μάλ
λον καϊ μάλλον έν ταΐς τάξεσι τοϋ 
κλήρου, τδ δέ ζΰρος τδ τοσοϋτον τέως σε
βαστόν τής Γραφής, τήν όποιαν ώνόμασαν 
Πί-ταχ Χάρτινο?, έπϊ μάλλον καί μάλλον 
κλονίζεται ένεκα τής έν ταϊς Γραφαϊς ερμη
νείας,ήν έζ τών γερμανικών πανεπιστημίων 
παρέλαβεν. "Οπως έπενεργήση κατά τών 
δρθολογιστικών τούτων τάσεων δ πουσεϊ-

(α) "ΐδε Esquiros, Ή Άγγ.ΙΙα καί ό 
άγγ,ΐιχός βίος.

W Αί κρίσιμοι μάχαι, έλεγεν δ Κ. Δισ- 
ραέλης έν τώ συμποσίιρ δπερ δ λόρδος δή
μαρχος προσέφερε τδν Νοέμβριον τοϋ 1875, 
συνήθως περί οΰδενός ζρίνουσι.

(γ) Τδ σύγγραμμα τοϋ Κ. Patrice Lar- 
roque άποδεικνύει δποΐα είς τδ άνθρώπινον 
γένος δεινά έπιφέρει δ πόλεμος.

(δ) ”1δε Armand Saintes Κριτικήν ι
στορίαν τοϋ ορθολογισμού έν Γερμανία. 

σρός, όστις ώνομάσθη ούτω; έζ τοΰ διδά - 
ζτορος Pusey, χαΐ τδν όποιον έν ’Αγγλία 
καλοΰσι Λατρείαν τοΰ τε.Ιετιχοΰ (ritua- 
lisme), προσεγγίζει πρδ; τάς 'Ρωμαϊκά; 
παραδόσεις’ προελείανε δέ οΰτω τήν δδδν 
πρδς μεταστροφήν είς τδν καθολικισμόν 
πολλών λειτουργών τής άγγλιζανιζή; ’Εκ
κλησίας χαΐ πλείστων εύγενών αριστοκρα
τών, έπίσης πτοηθέντων έχ τών προόδων 
τών δρθολογιστιζών χαΐ δημοκρατικών ιδε
ών. Τδ μυθιστόρημα τοΰ Δισραέλη τδ έπι
γρ φόμενον vLolkair» περιέχει περίεργον 
εικόνα τών ένεργειών τής καθολική; προπα- 
γάνάας" τόν ’Ιρλανδόν καρδινάλιον Οΰάϊζε- 
μαν, συγγραφέα τοΰ μυθιστορήματος /'«- 
biola, άντικατέστησεν έν Λονδίνω δ πρώην 
διαμαρτυρόμενος "Αγγλο; ίερεύς Μάνιγκ, 
τοϋ όποιου τάς έζδουλεύσεις καί τδν ζήλον 
διά τήν ύποστήριξιν τοϋ Αλάθητου τοΰ πά
πα άντήμειψεν ή 'Ρώμη προσενεγζοΰστ αύ
τώ τον έρυθρδν πίλον τών καρδιναλίων. Τδ 
Λονδίνον άρα ώς ή Νέα 'Υόρκη έχει σήμε 
ρον τδν ήγεριόνα τής ΈχχΛηοίας.

Τδ καθολικόν ζήτημα έν τή Μεγάλη 
Βρετανία συνδέεται μετά σπουδαίου πολι
τικού ζητήματος. Τήν αγγλικήν έθνιχό- 
τητα άποτελοΰσι τρία στοιχεία (α), τδ 
Κελτικόν (β), τδ Σκανδιναυϊκδν (γ) καί τδ 
Γερμανικόν (δ). Τά δύο γερμανικά στοιχεία 
λίαν συνεχωνεόθησαν, άλλά τδ κελτικόν 
δέν μεταβάλλεται εύκόλως είς αγγλικόν, 
άμα ήναι καθολικόν. 'Η Ιρλανδία λοιπόν 
εΐναι ή εστία τών θρησκευτικών κινήσεων. 
Κατά τδ 1875, δτε έτελεϊτο ή έορτή τής 
πρώτης εκατονταετηρίδας τοΰ ’Οκωνέλλου, 
άπεδείχθη δτι οί άποσπαστιζοί Ιρλανδοί

(α) Περί τοΰ Νορμανδιχοϋ στοιχείου ϊδε 
τδ Norman People., σύγγραμμα σπου- 
δαιότατον ζαί έμβριθές. Οί Νορμανδοί κα
τάγονται έκ Σκανδιναυών, άλλ’ έπί τής 
καταζτήσεως εΐχον ήδη άναμιχθή πρδ; τούς 
Γάλλους.

(α) Ή Βρετονικόν.
(α) Δανιμαρχικδν καί Νορμανδικόν.
(α) "Αγγλοι ζαί Σάξωνες. 

δέν άπώλεσαν τήν έλπίδα τοϋ νά τύχωσι 
κυβερνήσεως αυτονόμου. Άλλ’ ή τελετή 
αΰτη έποίησεν ώσαύτως καταφανείς τά; 
διαιρέσεις τών Ιρλανδών, διότι τδ κληρικόν 
κόμμα ούδόλως στέρηει νά συνεννοηθή πρδς 
τδ έτερον κόμιζα,τδ κελτικόν πολιτικόν. Αί 
διαιρέσεις αύται παρεμβάλλουσι πρόσκομ
μα εί; τάς απαιτήσεις τής Ιρλανδίας, χώ
ρας δηλ. ήτι; εύκόλως βόσζεται ύπδ 
έλπίδων. Μετά τήν μάχην τή; Μαγέντας 
οί Ιρλανδοί έπεμψαν, ώς λέγεται, ξίφος 
πρδς τδν στρατάρχην Μακμαών, απόγονον 
συμπατριώτου των, έπιγράψαντες : Πρός 
τόν ΛΙαχιιαόιν βασιΛία τής Ί ρ.Ιανύίας. 
Ή ’Ιρλανδία κατά τδ 1876 δέν έχει βασι- 
λέα’ άλλ’ δ δούξ τής Μαγέντας κατέχει 
έν Παρισίοις (ή κάλλιον είπεΐν έν Βερσαλί- 
αι;) τήν θέσιν τών Βουρβόνων (α), οΐτινες 
παρέσχον άσυλον είς τδν προπάτορά του, 
άναγζασθέντα νά καταφυγή είς τήν Γαλλίαν 
μετά τοΰ καθολικού ’Ιακώβου τού Β'.

Γ'.

'Π Ισπανία εΐδεν άλλοτε τοσοϋτον μεγά
λην θέσιν νά ζατέχη τδ κελτικόν στοιχεΐον 
έν τή εύρεία ταύτη χώρα, ώστε οί κάτοικοι 
τής χερσονήσου, διηθημένης ουσης σήμερον 
άνίσως είς 'Ισπανού; ζαί Πορτογάλλους, 
ελαβον τδ όνομα τών Αρχαίων Κελτιβή- 
ρων. Μετά τήν 'Ρωμαϊκήν κατάκτησιν οί 
"ΐβτρες δέν έξελατινίσθησαν δλοτελώς’ πρδς 
τδ βόρειον δέ μέρος τή; Ισπανία; διετήρη- 
σαν τήν γλώσσαν, τά έθιμα καί τάς ιδιαιτέ
ρας παραδόσεις.Έκεΐ, ώς κα’ι έν ’Ιρλανδία, τδ

(α) Τδ σύνταγμα ζαί ή κατάστασις πο
λιορκίας είς ήν υπεβλήθη μέρος τής Γαλ
λίας παρέχουσιν είς τδν δούκα τής Μαγέν
τας περισσοτέραν έξουσίαν ή είς τόν τελευ
ταίου τών Βουρβόνων, Λουδοβίκον Φίλιπ
πον. Διδ δικαίως έρρέθη δτι ή Γαλλία εΐναι 
μοναρχία μέ πρόεδρον,ένώ ή ’Αγγλία πράγ
ματι εΐναι δημοκρατία με βασίλισσαν. Τά δ- 
νόματα δλίγονπαρέχουσιν ενδιαφέρον, αφού 
τδ πάν συνίσταται είς τά πράγματα.
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άπολυτόφρονας, τούς συντηρητικούς καί τούς 
δημοκρατικούς. "Οπως έν Γαλλίοε, ούτο> 
καί ένταΰθα ή έλπίς τής δημοκρατίας έγ
κειται μάλλον είς τάς λυσσώδεις διαμά- 
χας τών οπαδών τή: μοναρχίας ή είς τάς 
δημοκρατικά; πεποιθήσεις τών πολλών.

Μ’ δλην τήν γειτνίασιν τοΰ 'Ισπανικού 
ηφαιστείου, ή Πορτογαλλία απολαύει μεγί
στης ησυχίας. Τό συνταγματικόν τοΰτο 
βασιλείου κυβερνάται, ώς δλα σχεδόν σή
μερον τά Ευρωπαϊκά κράτη, υπό τής Γερ
μανικής δυναστείας τών Κοβούργων, δια- 
δεχβέντων τόν οίκον τής- Βραγαντίας (α), 
μετά τδν θάνατον τής Δόνας Μαρίας Β', 
αδελφής τοΰ Δδμ Πέτρου Β' τής Άλκαντά- 
ρας, αύτοκράτορος τής Βρασιλίας, δστις κα
τά τό 1875 έξελέγη μέλος τοΰ ’Ινστιτού
του τής Γαλλίας. «Μακάριοι οι λαοί οί μή 
έχοντες ιστορίαν ! » Ή Πορτογαλλία φαί
νεται δτι επιδιώκει τήν πραγμάτωσιν τής 
εύχής ταύτης. ’Εντούτοις έν τή ειρηνική 
καί μετρία ταύτη μοίρα δέν αναπολεί αρά 
γε ένίοτε τού; ένδόξου; χρόνου; τών Δ·.άζ, 
τών Γάμα, τών Καβράλ, τών Άλμεϊδών, 
τών Άλβομενιδώ/, χρόνους καθ’ ο4»; ή πα- 
τρίς τοΰ Καμοένς ήτο πρώτης τάξεως ναυ
τική δύναμις ; Οί Άγγλοκέλται και οί Γερ
μανοί άφήρπασαν, φαίνεται, άπό τών Λα
τίνων τό μυστήριον τοΰ άποικισμοΰ. Μι
κρόν γερμανικόν κράτος,ώς ή 'Ολλανδία (β),

(α) 'Ο οίκο; ούτος αντιπροσωπεύεται έν 
Εύρώπη ύπδ τής οικογένειας τοΰ Δδμ Μι- 
γουέλ, δστις είχεν άρπάσει τδν θρόνον κατά 
τδ 1827. Οί Μιγουελισταί είσιν έν Πορτο
γαλλία τδ κόμμα τών άπολυτοφρόνων καί 
τών σφόδρα καθολικών.

(β) Τδ κράτος τυΰτο, ού ή κυβέρνησις εί
ναι συνταγματική, είναι εύδαιμονέστατον 
καί λίαν πεφωτισμένου ('ΐδε Esquiros ΊΙ 
Νηρ.Ιανδία καί δ Νηρ.Ιαΐύιχός βίος.') *Λ- 
νευ αποικιών, άς δέν καθιστά δυνατά; ή 
θέσις τη; έν τώ κέντρω, ή 'Ελβετική δμο- 
σπονδία εκπροσωπείται έν τφ έξωτερικώ ύ
πδ πολλών έμπόρων. Καί άν ό διανοητικός 
αύτή; βίος δέν είναι τόσον ανεπτυγμένο;

ζήτημα τίς καταγωγής συνδέεται μετά 
τοΰ θρησκευτικού καί πολιτικού ζητήμα
τος. ’Εκ τών λοιπών 'Ισπανών, οί Ίβηρες, 
οΐτινες άποτελούσιν άληθή Ισπανικήν /far- 
rf/ar, εύρίσκουσι τον καθολικισμόν πολύ 
μέν άνειμένον, αλλά λίαν ειλικρινή’ καί 
τοι δέ υπερβαλλόντως άφωσιωμένοι είς τάς 
άρχαίας αυτών έλευθερίας, έπιθυμοΰσι νά 
έπιβάλωσιν είς τήν 'Ισπανίαν άπόλυτον 
κυβέρνησιν, ικανήν νά νομοθέτηση τάς δι
δασκαλίας τοΰ περίφημου Συ.ΙΛάβου τοΰ 
Πίου θ'. Άξιούσι δέ ν’ άντιπροσωπεύω- 
σι ταύτοχρόνως τον άληθή καθολικισμόν 
καί τήν άληθί νομιμοφροσύνην. Ώς έκ 
τούτου ή βασιλεία τοϋ Άλφόνσου IB', δια
δόχου ’Ισαβέλλας της Β', δστις ούχί άδί- 
κω; πιστεύεται καθολικώτατος, επειδή πα
ρά τώ νεαοώ τούτω κυριάρχη διατελεϊ 
διαπεπι ττευμένος νούντσιος ή πρεσβευτής 
τού Πάπα, διατείνεται δτι τυγχάνει νομι- 
μωτέρα τής τοΰ Καρόλου Ζ'. Οί Αλφοισι- 
σται διατελοΰσι τωόντι πιστοί είς τό άρ
χαΐον εθνικόν δίκαιον, δπερ ούχ ήττον ή 
έν Κωνσταντινουπόλει (αρκεί τό παράδειγ
μα τής ανγούστας Αγίας Πουλχερίας) δέν 
απέκλειε τοΰ θρόνου τάς γυναίκας. Οί Καρ- 
λισταί πάλιν άξιούσιν δτι ή δυναστεία τών 
Βουρβόνων έσύστησε τόν aa.hxitr rdjtor, 
είσαχθέντα έκ τής Γαλλίας, καί δτι άπό 
Φιλίππου τοΰ Β' ούδεμία γυνή δύναται νά 
φέρη τό στέμμα τής 'Ισπανίας καί τών 
’Ινδιών. Είτε νόμιμος, είτε ου, ούδόλως 
άπίΟανον ό ευθαρσής ήγεμονόπαις, ού τήν 
οικογένειαν έγνώρισα έν Βενετία, δ νΰν ανί
σχυρος δπως άναγνωρισθή έν τή κεντρι
κή καί τή νοτίω Ισπανία, νά έπιτύχη είς 
τό μέλλον νά ίδρύση κράτος ίβηρικόν μή 
έξαοτώμενον έκ τής Μαδρίτης. Ού μόνον 
δέ αί νότιο: έπαρχίαι δέν διάκεινται συμ
παθώ; πρός τούς Καρλιστάς, άλλά καί α: 
δημοκρατικαί ίδέαι είσέδυσαν έν τή Ισπα
νία τόσον, ώστε παρέχουσι πράγματα τή 
κυβερνήσει Άλφόνσου τοΰ IB'.. "Ωστε ή 
Ισπανία διαιρείται, ώς καί ή Γαλλία, εί; 
τρία κόμματα (μή συγκαταλεγομένων τών 
φατριών, ών ή επιρροή είναι μετρία), τούς 

έξουσιάζει έν τφ’Ωκεανώ (α) δεκαέζ έκατομ
μύρια ψυχών, αϊτινες πλουτίζουσι τήν Νηρ- 
λανδίαν.

Δ'.

Οί προγεγραμμένοι τών ηττημένων φα
τριών έν Ισπανία, είτε Καρλισταί, είτε δη
μοκρατικοί,είτε κοινωνΐζ·αί(άδιάλλακτοι κα
τά τούς Ισπανούς) διέρχονται τά Πυρηναία 
καί άπέρχονται έν Γαλλί$ πρδςάνεύρεσιντής 
είκόνο; τών διχονοίων, αϊτινες σπαράττου- 
σι καί καταστρέφουσι τήν χώραν των. Ή 
Γαλλία είναι άληθές δτι δέν υποφέρει έκ 
τής φυλετικής πάλης (γ)' πρδς άνατολά; 
οί κάτοικοι τής Λοθιραγγίας, τοΰ Μέτς καί 
οί Άλσατοί τού Στρασβούργου, ησαν άφω- 
σιωμένοι είς τήν Γαλλικήν έθνικότητα, δ
σον καί οί πρδς δυσμάς "ίβηρες (άρχαΐοι 
Άκουΐτανοί). Τδ ’Ιταλικόν στοιχεΐον, ισχυ
ρόν έν τή άρχαία κομητεία τής Νίκαιας, 
φαίνεται τδ μόνον δπερ δείκνυται όλίγον 
διατεθειμένου νά συγχωυευθή πρδς τούς 
Έλλυολατίυους τής Προβηγκίας (δ). ’Αλ
λά θαυμασία άπρουοησία άφηρεσεν άπ’ 
αύτοΰ τδ εύεργέτημα τής ισχυρά; αύτού 
πολιτικής έυότητος. Καί κατ’ αύτούς έτι 

δσον έν 'Ολλανδία,ούχ’ ήτον ή γεωργία κα- 
τδ έμπόριον εύημεροΰν.

(α) Είς τδ μέρος δπερ καλοΰσι Μαλασσί- 
αν ή Νοτασίαν.

(β) Πάλη τόσον έπικίνδυνος διά τήν Αύ- 
στροουγγαρίαν, ένθα οί Γερμανοί, οί Σλαΰ- 
οι, οί Ιταλοί, οί Μαγυάροι, οί 'Ρουμάνοι 
δέν δμοφρονοΰν.

(δ) Γνωστόν δτι αί έλληνικαί πόλεις Μασ
σαλία, Νίκαια, κτλ. μετέδωκαν τόν πο
λιτισμόν έν τή έπαρχία ταύτη, δπου τά ί
χνη τον 'Ελληνισμού δέν έξηφανίσθησαν. 
Ίδε Egger Ό 'ΕΑΛηησμύς ir ΓaJJiq. 
Καί έν αύτοίς τοίς νεωτέροις χρόνοις δέν εί
ναι δύσκολον νά εύρη τις διαθέσεις έλληνι- 
κάς ή φιλελληνισμόν παρά τοΐς διασήμοις 
Γάλλοι;, ών αί οίκογένειαι άνεμίχθησαν 
δ ά συνοικεσίων τοΐς "Ελλησι, ήτοι τών Άν- 
δρέου Σενιέ καί τών θιέρς.

τούς εύτυχεΐς πολέμους τής δευτέρας αύ
τοκρατορίας ήδύνατό τις νά προϊδη τά ά- 
ναπόφευκτα αίτια μελλούσης καταστρο
φής, ώς άποδεικνύουσι τά πράγματα, τ’ α
ληθώς παράδοξα, άτινα αναφέρει τδ Elak- 
■wood Magazine. Έν τώ Κριμαΐκώ πολέ
μιο 70000 άνδρε- άπέθανον έξ ασθενειών 
καί στερήσεων, τοσοΰτον άθλιος ήν ό διορ- 
γανισμδς τοΰ στρατοΰ, ένώ 20000 άπέθνη- 
σκον έπί τών πεδίων τών μαχών ή έκ τραυ
μάτων. Ή αύτή όλιγωρία έπεκράτησε καί 
έν τώ Ίταλικώ πολέμφ. Ό ιατρός Σαμ- 
πολλιών άναφέρει δτι οί τραυματίαι τών 
πάντων στερούμενοι ήναγκάζοντο νά σύρων- 
ται έξω τών κλινών καί νάέπαιτώσιν έν ταΐς 
όδοΧς. Οτε έγένετο λόγος νά άποδυθώσιν 
είς κρίσιμου πάλην έναντίον άπάσης τής 
Γερμανίας, μόλις εύρέθησαν 93,000 άνδρες 
ύπδ τάς σημαίας, ένώ έπρεπε νά ύπάρχωσι 
500,000.

'Ηδη ή θρησκευτική μισαλλοδοξία δια- 
δεχθεΐσα τδν πολιτικόν φανατισμόν τού 
Δήμου, δστις ήθέλησε νά πυρπολήση τούς 
Παρισίους, σοβαρωτέραν καθιστά τήν τοσοΰ
τον ήδη κρίσιμου κατάστασιν τής Γαλλίας. 
Αί καθολικαί χώραι, αϊτινες έπί τοσοΰτον 
χρόνον έκραύγαζον κατά τής όρθοδόξου ’Εκ
κλησίας, διότι παρεδέχετο καί έσέβετο τά 
δικαιώματα τής πολιτείας, αισθάνονται έπί 
μάλλον και μάλλον τά ατοπήματα τοΰ θεο
κρατικού συστήματος, δπερ είσήγαγεν έν 
τοΐ; κόλποι; αύτών ύλοπνευματισμδν λίαν 
έπίφοβον διά τήν δημόσιον ειρήνην καί διά 
τήν ανεξαρτησίαν τής χώρας. Αί καταχρή
σεις τής θεοκρατίας ώφειλον άφεύκτως νά 
παραγάγωσι τδν ορθολογισμόν. Ό δρθολο- 
λισμδς, τδν όποιον ό Βολταΐρος καί οί 
έγκυκλοπα δισταί τοΰ ΙΗ' αΐώνος τοσοΰτον 
ένίσχυσαν, προσεκτήσατο τούς δημοκρατι
κούς τών μεγαλουπόλεων καί τούς Όρλεα- 
νιστάς έκ τής τάξεως τών αστών, καίτοι 
ούτοι πολλάκις δείκνυνται άμφιρρέπον- 
τες (α). Οί νομιμόφρονες εύγενεΐς, ύπδ συν-

(α) Τδ κωμικόν πρόσωπον τοΰ Κ. Στρα
τάρχου (Marechai) έν τώ Fils de Giboyer
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τηρητικοϋ δρμώμενοι πνεύματος, καί οί χω
ρικοί υπδ τοΰ πνεύματος τής άφοσιώσεως εΐ; 
την παράδοσιν ήτις πανταχοΰ χαρακτηρί
ζει τήν τάξιν τών γεωργών, μέγαν ζνλον 
δεικνύουσι πρδς τήν ρωμαϊκήν ’Εκκλησίαν 
καί πρδς αύτδ τδ άλάθητον τώνπαπώ··. Οί 
βοναπαρτισταί, καίτοι ήττον τών όπαδών 
τοϋ 'Ερρίκου Ε' δρθόδοξοι, οφείλουσι νά σέ 
βωνται τάς πεποιθήσεις τών χωρικών, τών 
δποίων αί ψήφοι ίδρυσαν τήν δευτέραν αύ 
τοκρατορίαν καί οϊτινες είσίν ή κυριωτέρα 
έλπί; τοϋ Ναπολέοντος Δ'. Οί διαμαρτυ- 
ρούμενοι, οί νΰν εύάριθμοι (β), άσήμαντον 
κατέχουσιν έν τη πολιτεία θέσιν. Τδ αύτδ 
δμως δέν συμβαίνει καί περί τών Ιουδαίων, 
οϊτινες διά τής απείρου επιρροής ήν παρέ 
χει αύτοΐς ό πλοϋτός των άναπληροϋσι τδ 
μικρόν τοϋ άριθμοΰ. Άλλά πλεϊστοι αύ
τών έγένοντο Γερμανοί ώς έκ τής προσαρτή- 
σεως τών δύο έπαρχιών, αϊτινες περιεΐχον 
τους πολλούς Ιουδαίους (β). Τδ μυθιστό
ρημα τοϋ Δισραέλη Ή ΣΜ.Ι.Ιη ή τά όΰο 
* Εθνη, διεγείρει τάς σκέψεις περί τής θέ
σεως τής Γαλλίας, ένθα δύο λαοί έπί τοϋ 
αύτοϋ έδάφους ζώντες, ούδεμίαν κοινήν δο
ξασίαν έχουσιν. Αί διαιρέρεις έπί πολιτι 
κών ζητημάτων είσί περισσότερα! ή έπί θρη
σκευτικών. Συγγραφεύς τις Γάλλος διακε
κριμένος έλεγεν ότι, «’Ενώ τά έθνη ταΰτα 
(ή Γερμανία κτλ.) έπεκτείνονται ή άναλαμ- 

κωμωδίας τοϋ Κ. Ούζιέ, περιγράφει φυσι
κότατα τδν άστδν τδν διακυμαινόμενον με
ταξύ τών εθίμων του καί τοϋ φόβου τοϋ ν’ 
άπομονωθή τής τάξεως τών εύγενών πρε- 
σβεύων τά τοϋ Βολταίρου.

(α) Κατάγονται έκ τών Ουγενότων έ
κείνων τών τόσον άπηνώς καταδιωχθέντων 
ύπδ Λουδοβίκου ΙΔ'. (Ίδε Michelet Louis 
XIΚ el la revocation de I' Edit de Nan
tes). Πολλοί είχον καταφύγει είς Πρωσσίαν, 
ένθα οί απόγονοί των άποδεικνύονται ένθερ
μοι αντίπαλοι τής Γαλλίας, ήτις τόσον α
πηνής έφάνη πρδς τούς προγόνους των.

(β) Ίδε Δανιήλ Στάουμπεν Σχηκάς τοΰ 
’Ιουδαϊκού βίου έν Ά.Ισατία. 

βάνουσίν, έν Γαλλία έρίζουσι περί άθλιί- 
στάτων ζητημάτων’ ή Γαλλία φαίνεται δτι 
κατέστη ανίκανος νά έπιμείνη είς θέλησιν 
τινα ένδελεχή, εις φρόνημά τι διαρκές. Ύ- 
πάρχουσιν έν αύτή μικρομέγαλοι τινέςάνδρες 
θέλοντες νά παραστήσωσι πρόσωπόν Μιρα- 
βώ ή 'Ροβεσπιέροου. Τήν έπιοΰσαν τής μά
χης τής Σαδόβας καί βασιλεύοντος τοϋ Να
πολέοντος άπήντα τις άνθρώπους λέγοντας: 
«Είμί Γιρονδϊνος,» καί άλλους : «Είμί ’Ια
κωβίνος.» Δέν ύφίστανται δύο μόνον κόμ
ματα, άλλά δέκα, ήτοι οί νομιμόφρονες, 
οί καθολ.ικοί νομιμόφρονες, οί καθολικοί 
βοναπορτισταί, οί δημοκρατικοί βοναπαρ- 
τισταί, οί συντηρητικοί βοναπαρτισταί, οί 
δημοκρατικοί όρλεανισταί, οί νομιμόφρονες 
δρλεανισταί, οί μετριόφοονες δημοκρατικοί, 
οί έρυθροί ή άγαν δημοκρατικοί, οί κοινο- 
κτήμονες, κτλ. Οί Γάλλοι, δαπανώμενος 
είς τάς λυσσώδεις διαμάχας των, φαίνεται 
δτι ούδόλως διορώσι τήν κρίσιμον κατάστα- 
σιν τής χώρας των, έν τή οποί? ή φιλολο
γία καϊ ή έπιστήμη (β) παρακμάζουσι προ
φανώς καί ήτις διατρέχει κίνδυνον ν’ άπο- 
λέση τήν έν Εύρώπη έπιρροήν της.

Έν ’Ιταλία ή έθνική ένότης, ήτις πρδ 
ολίγων συνετελέσθη έτών, φυσικώ τώ λόγω 
είναι ήττον στερεά ή έν Γαλλία, τών Κελ
τών, τών υίών τών Αογγοβάρδων, τών Λι- 
γυστικών, τών βορείων Ούενέτων, τών Έ-

(α) Μάτην άπεπειράθησαν νά εισαγάγω- 
σι τήν υποχρεωτικήν προκαταρκτικήν έκ- 
παίδευσιν, τήν τόσον εύχερώς δεκτήν γενο- 
μένην έν Ελβετία, καί νά μεταρρυθμίσωσι 
τήν άνωτάτην καί μέσην έκπαίδευσιν’ έξα- 
κολουθοϋσι δ’ είσέτι τάς απηρχαιωμένα; 
μεθόδους τών Ιησουιτών τοϋ 1ΣΤ' αίώνος. 
Έν χώρα έν ή άφειδώς δαπανώσιν εκατομ
μύρια πρδς ϊδρυσιν μονών, εκκλησιών πολυ
τελών, κτλ., έλλείπουσι χρήματα διά τήν 
έκπαίδευσιν. 

(α) Ό Auyuslin Thierry έν ταϊς Έ.τι- 
στο.Ιαΐς περί τής Ιστορίας τής Γα.Ι.Ιίας 
άποδεικνύει δτι ή γαλλική έθνικότης δέν 
άνέρχεται πέραν τής έποχής τοϋ Καπέτου.

τρούσκων, τών κεντρώων Λατίνων καί τών 
πρδς νότον Ελλήνων μή συμπαθούντων έν- 
Οέρμως πρδς άλλήλους. Τό έμπόριον δέν 
πλουτίζει πλέον τδν τόπον, ώς έν Γαλλία, 
μεγάλη δέ παρατηρεΐται διαφορά έν τή εξα
γωγή καί εισαγωγή. ’Αλλ’αί θρησκευτικά! 
διαμάχαι δέν έπιφέρουσι βαθείας διχοφρο- 
σύνας έν ταϊς διαφόροις ταξεσι τής χώρας, 
δπως έν τή γαλλική Δημοκρατία, δπου τά 
κόμματα ποιοϋσι χρήσιν τών θρησκευτικών 
πεποιθήσεων πρδς έπίτευξιν τοϋ σκοπού 
των. Εξαιρέσει μεμονωμένων τινών οπα
δών τής αντιδημοτικής δυναστείας, δέν ύ- 
φίσταται έν τή ιταλική χερσονήσω κυρίως 
νομιμόφρον κόμμ.α. Πρδς τούτοις, ό κλή
ρος, δστις βασίζεται έπί τής αιωνίου άφο- 
σιώσεως τών πλείστων Ιταλών, δέν έκδη- 
λοΥ μέγαν ζήλον (ώς έδείχθη έν έτει 1875 
κατά τήν καθολικήν σύνοδον τής Φλωρεν · 
τίας) ϊν’ άποκρούση τούς δρθολογιστά; καί 
νά περιβάλη τήν χώραν μέ άπειρον διακλά- 
δωσιν άδελφοτήτων. Τέλ.ος οί δημοκρατι
κοί άπέβαλον πολύ τής σημασίας των άπδ 
τοϋ θανάτου τοϋ Ματζίνη καί τής άπο/ω- 
ρήσεως τοϋ στρατηγοί Γαριβάλδη άπδ τής 
πολιτικής. Ό πνευματικός Ορθολογισμός 
του διάσημου Γενουηνσίου δημαγωγού δέν 
έχει πλέον τούς δραστήριους εκείνους έξα- 
ποστόλους, οϊτινες άπεδεικνύοντο ό τρόμος 
τών κυβερνήσεων καί τοΰ καθολικού κλήρου. 
Οί κοινοκτήμονες δέν άποτελοΰσι πλέον, 
δπως εν Γαλλία καί Γερμανίγ, κόμμα ισχυ
ρόν, δπερ τάς θεωρίας αύτάς τοΰ Ματζίνη 
νομίζει ώς άπαόγασμα τοϋ έκ Γενεύης I. I. 
'Ρουσώ, ώς άληθεϊς τετριμμένα; ιδέας. Έκ 
τών τριών μεγάλων λατινικών έπικρατειών 
ή Ιταλία άρα είναι ή μόνη, ής ή κατάςασι; 
’■υΥΖ“νει» συνελόντι ειπεΐν, ή μάλλον τών 
άλλων ολιγωτέρας παρέχουσα ανησυχία;.

Πολιτικό; τις έλεγε μετά τδ Σεδάν : 
«Δέν υπάρχει πλέον Εύρώπη !» Ή άπομί- 
μησι; αότη τοΰ περίφημου λογίου «Τετέ- 
λεσται ή Πολωνία!» πόρροι απέχει τοϋ νά 
δώσρ ιδέαν άκριβή τής άληθοΰς τών πραγ- 

r ματων καταστάσεως. Πολλάκις οί λαοί τή;
Ευρώπης υπέκυψαν είς τήν υπεροχήν έθνους 

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΥΛ. Α'.)

τινδς τής ήπείοου ταύτης. Ότε δ Καρολο- 
μάγνος, έκ συμφώνου μετά τή; παπωσύνης, 
ϊδρυσε τήν άγίαν ρωμαϊκήν αΰτοχρατο- 
ρία,ν, ή Εύρώπη ύπήκουσεν είς τούς Φράγ
κου;, τούτέστι τούς Γερμανούς. Οί διά
δοχοι τοϋ μεγάλου Καρόλου πολλάκις άπε- 
πειράθησαν νά άνακτήσωσι τήν πρώτην υ
περοχήν. Ότε δέ’ομώνυμος αύτφ αύτοκρά
τωρ (Κάρολο; δ Ε'.) έγένετο κύριο; τής Ι
σπανίας καί τής ’Αμερικής, έπιστεύθη δτι 
οί Ισπανοί ήθελον επιβάλλει τδν συγκεν
τρωτικόν καθολικισμόν καί τήν άπόλυτον 
μοναρχίαν είς δλην τήν Εύρώπην (α). Ό Να
πολέων, θέτων τόν αετόν τής 'Ρώμης έπί τή; 
τριχρόου σημαίας και άποκαλών προσποιη
τό»; τδν Καρολομάγνον σεβαστόν προχάτο- 
χάν τον, ποοέβαλλεν έαυτδν ώ; τόν συνε- 
χίσοντα τήν πολιτικήν τών Καισάρων καί 
τών άρχηγών τή; άγία; αύτοκρατορία;, 
οϊτινες έλογίζοντο οί κληρονόμοι τών Αύ- 
γοόστων καί τών Τραϊανών. Ή είκών τοΰ 
φοβεροΰ αύτοϋ πολεμιστοΰ δεν διέλειπε νά 
προσβάλλη κατά τδν αιώνα τοΰτον τήν 
φαντασίαν τών ηγεμόνων μεγάλων έπικρα- 
τειών, μή άναμνησθέντων δτι ή έπί τήν 
'Ρωσσίαν εκστρατεία έπέφερε τόν συνασπι
σμόν τής Εύρώπης δλης κατά τή; κυριαρ
χίας τής Γαλλίας. Κατά τά τέλη τή; βα
σιλείας Νικολάου τοϋ Α'. συνασπισμός έ- 
θηκεν έπίσης τέρμα εις τήν ύπεροχήν ήν 
δ έχέφρων Αλέξανδρο; έκληροδότησε τώ 
διαδόχω του. Τέλος δέ δ πόλεμο; κατά 
τή; Πρωσσία; έπέφερε συνασπισμόν τών 
γερμανικών επικρατειών, 8ν υπεστήριξαν 
ήθικώ; αι πλεϊσται τών δυνάμεων, κατά 
Ναπολέοντος τοβ Γ'. Άναμφιβόλως, χάρις 
είς τους σιδηροδρόμους, εί; τδν τηλέγραφον, 
εί; τά; ς-ενωτάτα; σχέσεις αϊτινες έδημιουρ- 
γήθησαν μεταξύ τών εύρωπαϊκών λαών, 
θά ην εύκολώτερον ήδη εί; ηγεμόνα τινά νά

(α) 'Π 'Ισπανία παρήγαγε τους δομινι
κανούς καί τού; Ίησουΐτας, οϊτινες τοσοϋ
τον συνετέλεσαν εί; τδ νά ένισχύσωσι τήν 
παπικήν έξουσίαν κατά τής έξουσίας τών 
έπισκόπων καί τή; πολιτική; άρχής.

2
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κυβεριήση τήν μικράν ήμών Εύρώπην ή επί 
τών. χρόνων Καρόλου τοΰ Ε'· Ό αύτοκρά- 
τωρ τής Κίνα-, καί τοι μή έχων τόσον ευ
νοϊκά τά πράγματα, κατορΟοΐ νά ύπακούη- 
ται υπό 4'00,000,000 ’Ασιανών- II βα
σίλισσα Βικτωρία έχει υπηκόου; τόσους, ό
σοι είναι καί οί κάτοικοι τής Ευρώπης, ή
τοι έν Αονδίνω (Ευρώπη), Καλκούτη ( Α
σία), Μελβούρνω (Αύστραλία), Όττάβα 
(’Αμερική) έν τώ άκρωτηρίω τής Καλής Έλ- 
πίδος (Αφρική), δηλ. εΐ; τά πέντε τοϋ κό 
σμου μέρη. Άλλ’ έάν τδ τής φιλοπατρίας 
πνεΰμα, ώς ένόουν αύτδ μέχρι τών ημερών 
ήμών, κατέστη χαλαρώτερον, άν ή φυλε
τική πολιτική απέκτησε πολλού; όπαδούς, 
άποσκιρτήσαντας τής πολιτικής τών εθνι
κοτήτων, ή μικρά πραγματική συμπάθεια 
ήτις υπάρχει μεταξύ τών διαφόρων φυλών 
η έΟνικών οικογενειών, μεταξύ δηλ. τών 
Τουρανίων καί τών Σλαύων, μεταςύ τών 
Γερμανών καί τών Σκανδιναυών, μεταξύ 
τών Λατίνων και τών Ίβήρων, ό υπέρ ποτέ 
σφοδρότερος Υποδεικνυόμενος ανταγωνισμός 
τών ’Εκκλησιών, ή δυσχέρεια μεθ’ ής ήγε- 
μών ξένης καταγωγής γίνεται δεκ ιός εΐς 
τινας χώρας (ό δούξ τής Άόστης, ΐνα 8ν 
άναφέρωμεν παράδειγμα, δέν έπέτυχεν έν 
Ισπανία καλλίτερον τοϋ ’Ιωσήφ Βοναπάρ · 
του), καί άλλοι είσέτι λόγοι τείνουσι νά 
πιστώσωσιν ότι άν δ αϋεοχράτιυμ τί/c ύρη- 
.Ιίου, 8ν προεΐπεν ό Φουριέ, δέν Οά βα- 
σιλεύση κατά τόν 1ΘΖ. αιώνα, δ αυτοχφά- 
τα,ρ τής Ενρύιπης βεβαίως δέν Οά στεφΟή 
έπί τών ήμερων ήμών.

ΔΟΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ.

ΠΕΡΙ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ-

’Εν παντί καιρώ οΐ τε βάρβαροι και οί 
πεπολιτισμένοι έφερον ποικίλα κοσμήματα, 
ούδέν δμω; αύτοιν ανακαλεί άναμ.νήσεις λο- 
γου άξίας δσας δ δακτύλιος. ΊΙ άρχή αύτοΰ 
ανάγεται εΐς απώτατους χρόνους, έπί αιώ
νας δέ πολλούς δ δακτύλιος συνεύεΟη πρδς 
τά; σπουδαιότερα; πράξεις τοϋ δημοσίου 

καί ιδιωτικού βίου τοϋ ανθρώπου- έχρησί- 
μευε τούτέστιν ώς μέσον άναγνωρίσεως, ώς 
πληρεξούσιον, καί άντικαΟίστα τά συστα
τικά γράμματα, ών χάριν δ κομίζων τυγ
χάνει έγκαρδίου υποδοχής- προσέτι άπεδει- 
κνύετο χρήσιμος ισάκις έξεδίδοντο βασιλι
κά διατάγματα καί ισάκις έπρόκειτο νά 
μεταβιβασΟή είς άλλον ή κυριαρχι/.ή έξου- 
σία. Ό μέγας Αλέξανδρος Ονήσκων έδωκε 
τόν δακτύλιόν του τώ Παρμενίωνι εΐς ση
μεϊον δτι αύτώ μεταβιβάζει τήν εξουσίαν.

"Οτε δ Φαραώ άνέΟηκε τώ ’Ιωσήφ τήν 
κυβέρνησιν τής Αΐγύπτου, έξήγαγε τδν δα
κτύλιόν του καί έδωκε τώ νέω ’Ισραηλίτη 
εΐς σημεϊον τή;|ΐσχύος, δι’ ής τδν περιέβαλ 
λεν. Ό Άρταξέθξης τδ αύτδ έπραξε πρδς 
τδν ’Αμάν ότε ένέκρινε τδ σκληρόν σχέδιον 
τοϋ έξοντώσαι δλους τούς Εβραίους, και 
άργότερον δτε διέταξε τον Μαρδοχαϊον νά 
γράψΐ) πρδς άνάκλησιν τής πρώτης διατα
γής- τά γράμματα αύτά ήθέλησε νά σφρα- 
γισΟώσι διά τοϋ δακτυλίου του.

Ό δακτύλιος κατ’ άλλην έποχήν Υποδεί
κνυε’ τήν κοινωνικήν τάξιν καί τήν έζουσί- 
αν τοϋ άνδρός' δ δέ βασιλικός δακτύλιος 
είχε τήν αύτήν άξίαν ήν καί τδ σκήπτρον 
ή διάδημα.

Τδ σχήμα τοϋ δακτυλίου εΐναι σύμβολον 
αιωνιότητας, αί δέ πολύτιμοι δλαι, ές ων 
σύγκειται, είσί σύμβολον μεγίστων αρετών. 
Ό δακτύλιο; είναι δ δεσμός δ συνδέων τούς 
έρώντας- είναι άνάμνησις υποΟάλπουσα καί 
διατηρούσα τήν αγάπην πρός του; φίλους, 
οΐτινες κατέλιπον ήμάς. Άπασαι αί άρεταί 
αύται έξηγοΰσιν ήμΐν ^διατί δ δακτύλιος 
τόσων ήξιώΟη τιμών έν τω μύΟω καί τή 
παραδόσει- Έν τώ περίφημο) σανσκριτικό) 
δράματι όπερ έγραψεν δ Καλιδάσα, έμπνευ- 
σΟείς έκ τών συμβάντων τής ωραίας Σα- 
κουντάλας, όλη ή ραδιουργία περιστρέφεται 

j εί; δακτύλιον, δν δ Δουσιάντας έδωρησε τή 
■ νεαρά συζύγο) του καί δστις συντελεί εις 

τήν άναγνώρισίν της. Αί Νηρηΐδες καί τά 
δαιυ.όνια συνεχώς χρώνται δακτυλιοις ινα 
έξαπατήσωσι τούς ανθρώπους καί άποσπά- 
σωσιν αύτούς τών νομίμων συζύγων. Εγ

καίρως έγένετο ή παρατήρησις δτι οί ίχθΰς 
άπληστος κατέπινον άπαντα τά λαμπρά 
άντικείμενα άτινα έροίπτοντο είς τό ύδωρ, 
οί δέ παλαιοί μυΟολόγοι έπωφελήθησαν έκ 
τής παρατηρήσεως ταύτη; καί κατά κόρον 
έπαναλαμβάνουσιν δτι οί άπολεσΟέντες δα
κτύλιοι άνευρέθησαν, δσάκις οί κύριοί των 
ήΟέλησαν, έν τώ στομάχι.) άτακέως, λύκου 
(ιχθύος τών ποταμών), ή κυπρίνου.

Οί άρχαΐοι δέν έμεγαλοφρόνουν έπί τή 
επιτυχία τόσον τυφλώς όσον ήμεΐς. Πολυ
κράτης ο τή;·Σάμου τύραννο; τόσης διαρ
κούς εύδαιμονίας άπήλαυεν, ώστε ήρχισε νά 
δύσπιστή πρός τήν εύνοιαν τών θεών. Ό 
σοφός βασιλεύς τής Αΐγύπτου ’Αμασις συν- 
εβούλευσεν δΟεν αύτόν νά έξευμενίση τήν 
Ν'έμεσιν, άποβάλιον τδ πολυτιμ,ότεοον τών 
πραγμάτων του (α). Ίίρεσε τώ Πολυκρά
τη! ή συμβουλή καί έπιβάς πεντηκοντόρου 
άνήχΟη εις τδ πέλαγος καί έρριψε τήν ·?,ν έ- 
φόρει χρυσόδετον έκ σμαράγδου σφραγίδα, 
έργον τοϋ Θεοδώρου Τηλεκλέους Σαμίου- 
τοΰτο δέ ποιήσας άπέπλεεν- άφικόμενο; δέ 
εις τά οικία έλυπεϊτο (’Ηροδότου Β. Γ. κεφ. 
39—45). Τάν πέμπτην ή εκτην άπδ τού
των ήμέραν αλιεύς λαβών ίχΟύν μέγαν τε 
και καλδν, ήξίου νά δώσρ δώρον τώ Πολύ

Upoo- 40. Καί κω: τόν Άμασιν έπευχέ- 
<υν μεγάλω; ό Πολυκράτης ούκ έλάνΟανε, άλλά 
οΙταΟτ’ ήν επιμελές- πολλάκις δ’ έτι πλεΟνό; 
ο! εύτυχϊη; γινομίνης, γοάψα; εΐς βιβλίον τάδε 
έπέστειλε έ; Σάμον. 'Αμασις Πολυκράτεϊ ώάε 
λέγει- ήού μέν πυνΟάνεσΟαι άνδρα φίλον ζαί ξεΐνον 
εύ πρήσσοντα- έμοί δέ αί σαί μεγάλαι εύτυχία! 
ουζ άρέσζουσι, τό θειον έπισταμένψ ώ; έστι φθο
νερόν- καί κω; βούλομαι -καί αύτό; καί τ©ν δν 
ζήδωμαι, τό μέν τι εύτυχέειν των πρηγμάτων, 
τό δέ προσπταίειν -καί οΰτω διαφέρειν τόν αιώ
να έναλλάς πρήσσων, ή εύτυχέειν τά πάντα- 
ούδένα γάρ ζψ λόγιρ οΐδα άκούσας, βστι; έ; τέ
λος ού -κακώς ^έτεζεύτησε πρόρριζος, εύτυχέων 
τά πάντα- σύ ών νθν έμοί πειΟόμενος ποίησον 
πρός τά; εύτυχία; τοιάδε- φροντίσάς τό άν εύρη; 
έόν τοι πλειατου λόγου άξιον, ζαί έπ’ ώ σύ ά - 
πολυμένψ μάλιστα τήν ψυχήν άλγήσε·.;, τούτω 
όπόΰαλε οΰτω δπω; μηζέτι' ήξεις έ; άνθρωποι;· 
ήν τε μή εναλλάξ ήδη τ-υπό τούτου αί εύτυχίαι 
τοι ταΤσι πάΟαισι προσπίπτω®·., τρόπφ τφ έ;' έ - 
μεΰ ύποζειμένψ άζέο. 

κρατεί’ ένώ δέ οί θεράποντες έταμον, εύρον 
έν τή νηδύϊ τήν σφραγίδα τοϋ τυράννου. 
’Αμα ό ’Αμασις έμαθε ταΰτα, έξ έπιστολής 
τού Πολυκράτους, έπεμψεν εΐ; Σάμον κήρυ- 
κας ΐνα διάλυση τήν ξενίαν (συμμαχίαν), 
διότι έγνω έκ τή; τόσης ύπερμέτρου ευτυ
χίας ότι ό Πολυκράτης δέν έμελλε νά τε
λευτήσει καλώς. Τωόντι- ή τύχη είχε μετά· 
βληΟή, ό δέ Πολυκράτης, αιχμάλωτος τών 
Περσών γενόμενος, άνεσκολοπίσΟη. 'Εν τι· 
νι βιογραφία δυτικού άγιου (’Αγγλου) α
παντάται παράδοσις περί δακτυλίου άπολε- 
σΟέντος καί άνευρεΟέντος. Βασίλισσα τή; 
'Αγγλίας έρασΟεΐσα ωραίου στρατιώτου έδω- 
ρήσατο αύτώ δακτύλιον, 8ν παρά τού άν
δρός τη; είχε λάβει. Ό βασιλεύς άπαντή- 
σας ήμέραν τινά τόν στρατιώτην κοιμώμε- 
νον καί φέροντα τόν δακτύλιον, έλαβε του· 
τον καί έρριψεν εΐς τδν ποταμόν- μεθ’ 8 με
τέβη παρά τή γυναικί καί έζήτησε τδ κό
σμημα. ΊΙ δυστυχής βασίλισσα έστειλε πα
ρά τώ στρατιώτη τήν έξ απορρήτων της ΐνα 
λάβη τό ζητηΟεν, άλλά τούτο ειχεν άπολε-· 
σθή' καταΟορυβηΟεΐσα όθεν έσπευσε νά έπι- 
χαλεσΟή τήν άντίληψιν τοΰ μνησΟέντος ά
γιου, Κέντιγκερν καλούμενου Ούτος, δστις 
τά πάντα έγίνωσκε, μεταβαίνει είς τάς 
οχΟας τοΰ ποταμοΰ Κλύδ, άγρεύει άτακέα, 
σχίζει αύτόν, ευρίσκει τδν δακτύλιον καί 
πέμπει εί; τήν βασίλισσαν, ήτις έμπλεως 
χαρά; κομίζει είς τδν βασιλέα. Ό δέ βασι
λεύς δστις έπείσΟη ότι ήδίκησε τήν γυναίκα, 
ωμοσεν οτι Οά τιμωρήση αύστηρώς τούς 
συκοφαντήσαντας αύτήν, άλλ’ ή γυνή έμε- 
σολάβησεν ύπέρ εκείνων καί ούτως άπέφυ- 
γαν τήν τιμωρίαν. Κατόπιν ή βασίλισσα έ- 
ξωμολογήΟη είς τδν άγιον Κέντιγκερν, έτυ- 
χε τής άφέσεως τών αμαρτιών καί έγένετο 
σώφρων.

Έν τώ πρώτορ βιβλίο) τής Γραφής γίνε
ται λόγος περί δακτυλίων καί φαίνεται ότι 
οί Ισραηλϊται έν άπάσαις ταΐς έποχαϊ; τής 
ιστορίας των έφερον, καί πολλούς μάλιστα. 
Αί ώραΐαι τής Παλαιστίνης κυρίαι έκόσμουν 
τους δακτύλου; των πλουοίοις δακτυ-
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τηρώσι τδν τύπον τών δακτυλίων ατινα κα- 
τεσκεύαζον μή ίζιΐκαι
σφραγίδα φυ.ίάττίΐχ τοΐ σραθέκτοζ ύαχτυ- 
,ίίυυ). Κατόπιν οί Έλληνες έφερον δακτυλί
ους κεκοσμημίνους λίθοις τιμαλφέσι, καί 
μάλιστα δύο ή τρεις. Έκ τών άνδρών παρέ- 
λαυον και αί γυναίκες τδν κόσμον και οί δι’ 
αύτάς δακτύλιοι κατεσκευάζοντο έξ έλέφαν
τος καί ήλέκτρου.Ό Δημοσθένης ήγάπα πο
λύ τούς δακτυλίους καϊ κατηγόρησαν αυτού 
ότι έν ήμίραις πονηραϊς τής δημοκρατίας 
έξώκειλε λίαν εις τήν πολυτέλειαν αυτήν. 
Οί κατά πάντα λιτοί Σπαρτιάται έναβρύ- 
νοντο φέροντες άπλώς σιδηρούς δακτύλους.

Τοιοΰτοι ήσαν καί τών άρχαίων 'Ρωμαί
ων οί δακτύλιοι, οί δέ άγαν πατριώται καί 
άφοΰ βίσήχθησαν οί έκ πολυτίμων μετάλ- 
λιβν, πάλιν σιδηροΐς έχρώντο. Οί πρέσβεις 
έφερον χρυσούς δακτυλίους, οΐτινες άπετέ- 
λουν μέρος τής επισήμου στολής των. Τδ 
προνόμεον τοΰτο ακολούθως άπενεμήθη καί 
τοΐς συγκλητικοΐς καί τοΐς λοιποίς άρχουσι 
καί δικασταϊς, ώς καϊ τώ τάγματι τών ιπ
ποτών, 8 περ άπέκτησε τδ δικαίωμα χρυσοΰ 
ύαχτο.Ιίου (jtll annuli aWti). Οί αύτοκρά- 
τορες έπεφυλάσσοντο έαυτοΐς τδ δικαίωμα 
τού άπονίμειν τήν τιμήν αύτήν, τήν λίαν έ- 
πίζηλον, διότι ήν, τρόπον τινά, τίτλος 
εύγενείας. Προϊόντος τοϋ χρόνου όμως, δτε 5 
αϋτοκράτωρ Αυρηλιανδς παρεχώρησεν είς ό
λους τους στρατιώτας τδ δικαίωμα τοϋ νά 
φέρωσι δακτυλίους, ή τιμή αΰτη άπέβαλε 
τήν άξίαν της. Έπί τής βασιλείας τοϋ Ιου
στινιανού οί δακτύλιοι κατέστησαν κοινότα
τοι καί πάς πολίτης έδύνατο νά φέρη.

Ή είς τάς σφραγίδας τών 'Ελλήνων καί 
'Ρωμαίων εισαγωγή γεγλυμμένων ζώων υ
ποτίθεται 8τι έγένετο κατά μίμησιν τών ιε
ρών συμβόλων τών Αιγυπτίων’ άργότερον 
δέ, δτε έγενικεύθη ή συνήθεια τοϋ θεοποιεί? 
τούς ηγεμόνας καί λατρεύειν τούς ήρωας, 
τούς άρχαίους τύπους αντικατέστησαν αί 
άνθρώπινοι μορφαί- Έπί Πλινίου ήσαν έν 
'Ρώμη τοϋ συρμού δακτύλιοι φέροντες κεφα
λήν ή προτομήν τοϋ 'Αρποκράτους. Οί 'Ρω
μαϊκοί δάκτυλοι, πάγιοι καί πελώριοι, έφαί- 

λίοις καί έτίμων ιδίως τους φέροντας άν
θρακας, σμαράγδους κα'ι χρυσολίθους.

Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι ήχον πολλούς δα
κτυλίους μέ σφραγίδας χρυσάς, αργυρά; ή 
όρειχαλκίνους, έν αίς συνεχώς ην γιγλυμ- 
μένος ό ιερός κάνθαρος. Τδ έντομον, δπερ 
έλάτρευον ζών, μετά θάνατον έταρίχεβον’ 
έτίμων δ’ έν αύτώ τδ έμβλημα τού ήλίοβ 
καί τδ σύμβολον τοϋ κόσμου. Οί δακτύ
λιοι τών τής κατωτέρας τάξεως Αιγυπτίων 
ήσαν συνήθως έξ έλέφαντος ή έκ κυανού 
πηλού.

Ό σίρ Γάρδνερ Ούΐλκινσων περιγράφει 
πελώριον δακτύλιον άνήκοντα είς Γάλλον 
διαμένοντα έν Καίρω" ήν έκ χρυσού άξίας 
500 φράγκων καί μεταξύ διαφόρων ίμβλί) 
μάτων κεχαραγμίνων έν τώ μέταλλο» ύπαρ
χε τδ όνομα βασιλέως διαδόχου ’Αμενου- 
πόλεως τοϋ Γ’., ζήσαντος κατά τδ 4 4-00 
π. X. καί γνωστού παρ’ "Ελλησιν υπδ τ’ 
όνομα Μέμνωνος.

Έν τοΐς ποιήμασι τού Όμηρου ούδείς 
υπαινιγμός περί δακτυλίων γίνεται’ φαίνε 
ται δ δτι άργότερον είσήχθησαν ούτοι έν 
'Ελλάδι. Τοϋ συρμού &παξ είσαχθέντος, 
μεγάλη ήρχισε νά γίντ,ται χρήσις, έπι δέ 
τών χρόνων τού Σόλωνος δλοι οί έλεύθεροι 
πολϊται τής 'Ελλάδος έφερον δακτύλους μέ 
χρυσήν,άργυράν ί) έρειχάλκινον σφραγϊδα(α). 
Πρδς πρόληψιν παραποιήσεων ί μέγας έκεϊ- 
νος πολιτικός άπηγόρευσε τοΐς γλύπταις νά

(α) Ήσαν 8’ αί σφραγΐοες κατ’ άρχάς έν γί
νει, καϊ έπειτα παρά τοΤς πτωχοΤς, 9 ρ t π ό- 
β ρ ω τα ή βριπήδιστα ξύλα, ώ; λέγει ό ’Αρι
στοφάνης. Συνήθως 3* εΐχον ο! πολλοί σιδηροΟς 
δακτυλίους, αξίας τρι6ν όοολών, καϊ τόσον κοι
νή ήν ή χρήσις αύτΟιν, ώστε δακτυλίους εΐχον 
όλοι ο! δεκακισχίλιοι μετά τοΟ Κόρου συνανα- 
βάντες. Τέλος δ’ ίγλύφοντο σφραγίδες καί έπϊ 
πολυτίμων ψήφων (λίθων), καί οί έπί τοιούτοις 
κομπάζοντε; πλούσιοι χλευάζονται ύπό τοί Ά
ριστοφάνους «ϊ,βραγιδονυ -χα ρ γ υ ρ ο κο
μήται,· κκϊ «οίτάς σφραγίδας ί- 
χ ο ν τ ε ς. · Αί τοιαΰται δέ σφραγίδες έτιμ&ντο 
συνήθως δέκα μνΟιν καϊ έφοροΟντο είς τόν παρά
μεσου δάκτυλον.—Ίδε ’Αρχαιολογίαν 'Ραγκα- 
βϊξ, τόμ. ά. σελ. 202—203, 416—447, 550— 
551.___

νοντο είς τούς αβροδίαιτους λίαν βαρείς καί 
θερμοί τδ θέρος’ κατεσκεύαζον δέ τοιού- 
τους διά διαφόρους τοϋ έτους ώρας. Έν 
καιρώ πένθους ό Ρωμαίος άντήλλασσε τδν 
χρυσοϋν δακτύλιόν του πρδς σιδηροϋν, καί 
πολίτου Ονήσκοντος συνεχώς μετά τοϋ λει
ψάνου συνεκαίοντο οί δακτύλιοί του

Είς τ’ άγάλματα τών θεών καί τών η
ρώων συνεχώς έθετον δακτυλίους, οΰ; ηλ- 
λασσον κατά τήν φύσιν τής τελουμένης εορ
τής. Πολλάκις οί βωμαϊκοί δακτύλιοι ήσαν 
βαρύτιμοι’ ό τής αύτοκρατείρας Φαυστίνης, 
λ. χ., υποτίθεται δτι έστοίχισεν Sv έκατομ- 
μύριον φράγκων, ό δέ τής Δομητίας Sv καί 
ήμισυν.

Οί άρχαΐοι χριστιανοί ουδόλως παρεδέ- 
χθησαν τά έν πολλοϊς βάναυσα καί άσεμνα 
εμβλήματα τών ’Ρωμαίων" έξελέξαντο ό
μως τά μάλλον συνάδοντκ πρδς τήν πί- 
στιν των, ήτοι τήν περιστεράν, τήν άγκυ
ραν, τδν ίχθϋν, κλάδον φοίνικος, κτλ- Κατά 
τδν μεσαιώνα μεγάλη άπεδείχθη ή τών δα
κτυλίων βιομηχανία καί έν Γαλλία ύπήρχε 
σωματείου τεχνιτών, γνωστών υπδ τδ ό
νομα δαχτυ.Ιΐύαοιοί.

Οί αρχαίοι Κελτικοί δακτύλιοι κατεσκευ- 
άζοντο συνήθως έκ χρυσού έλάσματος. Ό 
Άϊλδεργόϊδχ, υίδς τού Μουϊνεχημπόϊν, ό 
βασιλεύσας κατά τδ έτος 3070 άπδ κτί
σεως κόσμου, λέγεται δτι ήν ό πρώτος η- 
γεμών, δστις είσήγαγεν έν ’Ιρλανδία τόν 
συρμόν τοϋ φέρειν χρυσούς δακτυλίους’ διέ
νειμε δέ τοιούτους είς τού; διαπρέποντας 
είς τάς τέχνας καί έπιστήμας.

Οί νεώτεροι δακτύλιοι όφείλουσι τήν καλ
λονήν των δλην είς τούς λίθους, μηδόλως 
λαμβανομένη; ύπ’ όψιν τής τέχνης έν τή κα
τεργασία τοϋ χρυσού. Έν τώ δεκάτω έβδό 
μω αίώνι οί τού συρμού οπαδοί καί οί φι
λάρεσκοι έφερον πυραμειδοειδεϊς άδαμαν- 
τίνους δακτυλίους’ μετεχειρίζοντο δ’ αύ- 
τού;| ϊνα!γράφωσιν έπί τών ύέλων στίχου; 
και κύρια όνόματα.

Παρά τοΐς ’Ιουδαίοι; ό δακτύλιος έφέρε- 
το είς τδν μεσαϊον δάκτυλον ή τδν ωτίτην, 
ιδίως δτε έχρησίμευεν άντί σφραγίδας, ώς 

εξάγεται έκ τίνος χωρίου τού Ίερεμίου’ βε
βαίως δέ ΐνα πιστώς άκολουθήσωσι τδ βι
βλικόν αύτδ προηγούμενον οί δυτικοί επί
σκοποι έφερον είς τήν δεξιάν χεΐρα τδν έπι- 
σκοπικόν δακτύλιον. ’Απεναντίας οί Αιγύ
πτιοι έθετον τδν δακτύλιον είς τδν παρά
μεσου δάχτυλου· ή έπιβάτην, καί φαίνεται 
δτι δέν ήρκοϋυτο εί; ε«α’ δύναται δέ τις νά 
ϊδη τςρόντι έν τώ Βρετανικά Μουσείω έπί 
τοϋ σώματος τεταριχευμένου νεκρού παρά- 
στασιν γυναικός φερούσης έπί τών δακτύ
λων καί τών άκρων αμφοτέρων τών χειρών 
απείρους δακτυλίους.

Οί ’Ρωμαίοι κατ’ άρχάς τού; απλούς δα
κτυλίου; έφερον έπί τή; μιά; ή τής άλλη; 
χειρός, άδιαφόρω;’ άλλ’ δτε ήρχισαν νά κο- 
σμώσιν αύτούς πολυτίμοις ή γεγλυμμένοι; 
λίθοις, έφερον κατά προτίμησιν έπί τής α
ριστερά;, διότι θηλυπρεπές ήν νά φέρωσιν 
έπί τής δεξιάς. Ένώ δέ κατ’ άρχάς ένα 
μόνον έφερον, έπειτα ήρχισαν νά φέρωσιν 
έφ’ έκάστου δακτύλου καί κατόπιν έφ’ έκά
στης φάλαγκος. Ό Χαρϊνος, καθ’ α. συγγρα- 
φεύς τις αναφέρει, έφερε καθ’έκάστην έξή ■ 
κόντα δακτυλίους, S' έφ’ έκάστου δακτύ
λου, καί μετά' τούτων έκοιμάτο· Έν Γερ
μανία οί δακτύλιοι έφέροντο συνεχώς είς 
τάς φάλαγκας, κατά τήν ρωμαϊκήν συνή
θειαν.

Ο; δακτύλιοι έχουσι καί ιστορικήν άξίαν, 
διότι πολλάκις έχρησίμευσαν ώς δεσμός 
μεταξύ τοΰ βασιλέως καί τού βασιλείου, 
μεταξύ τοϋ έπισκόπου καί τού ποιμνίου του, 
μεταξύ τοϋ άβοά καί τοΰ μοναστηριού του, 
μεταξύ τοΰ δόγου καί τής Βενετίας ότε έ- 
νυμφεύετο τήν Άδριατικήν κατά τήν έορτήν 
τής Κοιμήσεως τής ΙΙαναγία; ρίπτων τόν 
δακτύλιόν του καί έκφωνών τάδε :

«Σέ νυμφευόμεθα, θάλασσα, διά τοΰ δα- 
«κτυλίου τούτου, εί; σημεΐον τής διηνεκούς 
«κυριαρχίας μας έπί σέ.»

Έν τώ Βρετανικό» Μουσείω ύπάρχουσι 
πολλοί δακτύλιοι διάσημων προσώπων, 
έν οΐ; καί ιστορικός τις Μαρίας τής βασιλίσ- 
σης τής Σκωτίας. Ό σεβάσμιος Κ. Χαρλ- 
τσώρν πρό τινων έςέθηκεν έν τή Αοχαιολο-
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ρήφανον έπιγραφήν Jch gab Gold um Eisen 
(Έδωκα χρυσίον άντϊ σιδήρου).

Έν τή ρωμάνα Έκκλησίφ ή χειροτονία 
τοΰ νέου επισκόπου γίνεται διά δακτυλίου, 
οπερ έστ'ι τό σύμβολον τοΰ γάμου του 
πρός τήν 'Εκκλησίαν. Τώ 11 94 ό πάπας Ί - 
νοκέντιος ώρισε τό σχήμα τοΰ έπισκοπικοΰ 
δακτυλίου. Ώφειλε δηλ. νά ήναι ολόχρυσος 
καϊ νά φέρη ένα λίθον άνευ έντομής. Οί έν 
χρήσει λίθοι ήσαν ό άνθραξ, σύμβολον τής 
δόξης, ο σμάραγδος, σύμβολον τής γαλήνης 
καϊ τής εύτυχίας, ό κρύσταλλος, σύμβολον 
τής απλότητας καϊ άγνότητος. Οί δακτύ
λιοι ουτοι συνήθως έχρησίμευον ώς σφρα
γίδες, κατά τινας μάλιστα περιστάσεις. 
Έν Ισπανία, λ. χ., καί Γαλλίγ. οί έπίσκο- 
ποι διά τοΰ δακτυλίου των έσφράγιζον τάς 

κολυμβήθρας άπό τής άρχής τής τεσσαρα
κοστής μέχρι τοΰ μεγάλου Σαββάτου.

’Η σφαγϊς τοΰ πάπα (α) είναι δακτύλιος 
8ν δέν φέρει μέν, άλ λ’ δστις άπό τής δεκά- 
της πέμπτης έκατονταετηρίδος .χρησιμεύει 
ινα σφραγίζωνται τά άποστολικά ή παπι
κά θεσπίσματα' πρό δέ τής έποχής έκείνης 
έσφράγιζε μόνον τήν ιδιαιτέραν τοΰ πάπα 
άλληλογραφίαν. Ό δακτύλιος ούτος φυ
λάσσεται ύπό τοΰ καρδιναλίου άρχιγραμ- 
ματέως καϊ έχει έκ χάλυβος τήν σφραγί
δα. Τόν δακτύλιον άποθανόντος τοΰ πάπα 
συντρίβουσι μέ χρυσοΰν σφυρίον καϊ κατα- 
σκευάζουσι νέαν διά τόν διάδοχον. Τοΐς 
καρδινάλιοι; μόλις κατά τόν δωδέκατον 
αιώνα έπετοάπη νά φέρωσι δακτύλιον έκ 
σαπφείρου, δστις είναι τό έμβλημα τοΰ υ
ψηλού ιερατικού αξιώματος’ δίδεται δ’ αύ- 
τοϊς καθ’ ήν ήμέραν προάγονται είς τό ά- 
ξίωμα αύτό. Τό δώρον δμως τούτο δέν εί- 
vat άδωρου, διότι ό λαμβάνων όφείλει νά 
πληρώση άδρόν ποσόν χρημάτων. Οί καρ
δινάλιοι φέρουσι τόν δακτύλιόν των καθ’ 
έκάστην, έκτός τής μεγάλης Παρασκευής,

γική Έταιρία τής ’Αγγλίας τον περ(φημον 
δακτύλιον τοΰ Καίσαρος Βόργια’ εΐναι δέ 
έ* χρυσού, όλίγον σμιλτωμένος χαι έπϊ 
τοΰ έσωτερικοΰ κύκλου φέρει τό απόφθεγ
μα : Π pallor δ,τι όφεΙ.Ιζις, καί γεχίσϋω 
δ,τι όυχατόχ, μέ τήν χρονολογίαν 1 503. 
Τό κοίλωμα φέρει άνεστραμμένοις γράμμα- 
σι τό όνομα τοΰ Βόργια, περικυκλωμένον 
μέ τάς λέξεις Cor unum, una via (Μία 
καρδία, μία δδός). Εντομή πρός τά κάτω 
έφερεν, ώς λέγουσι, τό δηλητήριον, δπερ δ 
Βόργιας έκέρα εις τόν οίνον τών άνυπόπτων 
ξένων του. ’Αννίβας ό Καοχηδόνιος έφερεν 
έφ’ έαυτοΰ δηλητήριον, περιεχόμενον έντός 
δακτυλίου, καϊ διά τοΰ δηλητηρίου αύτοϋ 
έδωκε τέλος είς τήν ζωήν του άφοΰ πασαν 
άπέβαλεν έλπίδα. Ο πάπας ’Αλέξανδρος 
ΣΓ' (Βόργιας καϊ αύτός) κατείχε δακτύλιον 
φέροντα κλείδα,ώς είχον καϊ οί αρχαίοι 'Ρω
μαίοι' περιείχε δέ δηλητήριον. Όσάκις 
άγαθός εκείνος ήθελε ν’ άπαλλαχθή άμφι* 
βόλου φίλου,τώ έδιδε τόν δακτύλιόν του καϊ 
τόν παρεκάλει ν’ άνοιξη τό έν αύτώ κιβω- 
τίδιον. Τό κλείθρον δυσκόλως ήνοίγετο’ 
δτε δέ έπιέζετο, έξήρχετο άκωκή ήτις έπέ
φερε νυγμόν θανατηφόρου. Οί τοιοΰτοι δα
κτύλιο·., άνευ δμως δηλητηρίου, δέν ήσαν 
σπάνιοι’ συνεχώς δέ προσέδενον είς τους 
δακτυλίους κλείδας άνοιγούσας πολ.ύτιμα 
κιβωτίδια. Σημειώσωμεν δτι ύπήρχον δα
κτύλιοι,ών τό κοίλωμα περιείχεν ώρολόγιον 
καί τοΰτο άκωκν,ν, ώστε δ κάτοχός του έ
δύνατο νά έξυπνήσ'/) καθ’ οίανδήποτε τής 
νυκτός ώρας διά' νυγμού προσγινομένου έκ 
τής άκωκής.

Αί γυναίκες πάντοτε μεγάλην έδειξαν 
προθυμίαν είς τό Ουσιάσαι τά τιμαλφή κο- 
σμήματά των έν έθνικαϊς άνάγκαι;* ή εύγε- 
νεστέρα δ’ αμοιβή,ής ή άφοσιωσίς των έτυ- 
χε, χρονολογείται άπό τού πολέμου τής 
γερμανικής ανεξαρτησίας (1813). Αί Γερ- 
μαναί κυρίαι ειχον στείλει τότε δλα τά ά- 
δαμαντουργήματα καϊ κοσμήματά των είς 
τό θησαυροφυλάκιο*, κατόπιν δ’ έλαβον άνά 
ένα σιδηρούν δακτύλιον μέ τήν έξής ύπε-

(α) Ό τοΰ πάπα ίακτύλιο; ονομάζεται τοϋ 
άλιέω;· οέρει οέ τήν εικόνα τοϋ άποστόλου Πέ
τρου (ΰπάρξαντος άλιέω;), καθημένου έπί πλοία, 
ρίου.

διότι ή Έκκλησία πενθεί τόν νυμφίον της. 
"Αλλοτε συνειθίζετο νά Οάπτωσι τούς καρ
διναλίους μέ τόν δακτύλιόν των, ώς καί 
τούς βασιλείς καϊ άλλα έξοχα πρόσωπα. 
Τοιοΰτοι δακτύλιοι εύρέθησαν είς τά μνή
ματα,ήτοι έν ’Αγγλία Ερρίκου τού Β'., 'Ρι- 

. χάρδου τού Β'. καϊ τής Ματθίλδης, γυναι- 
κός Γουλιέλμου τού Κατακτητοΰ’ συνεχώς 
δμως τυμβωρύχοι ήνέωξαν τούς τάφους ϊνα 
ληστεύσωσι τούς θησαυρούς καϊ πολλάκις 
καθ’ οδόν προσέβαλαν εκφοράς νεκρών. Ή 
Έκκλησία, ή ανατολική μάλιστα,κατά δια
φόρους έποχάς άπεκήρυξε τά κοσμήματα 
ώς πράγματα μάταια, άλλ’ έφάνη συγκα
ταβατική διά τού; δακτυλίους. Ουτοι έν 
τή δυτική Έκκλησία κατά τινας περιπτώ
σεις άντικαθίστων τά κομβολόγια καϊ δ φέ
ρων ύπεχρεούτο νά είπη τόσα Θεοτόχε Παρ- 
0ere, Πάτερ ήρώχ, Πιστεύω, κτλ. δσοι 
ήσαν οί κόκκοι τοΰ κομβολογίου.

Καϊ ή δικαιοσύνη είχε τούς δακτυλίους 
της. Ό πρώτης τάξεως δικηγόρος κατά 
τήν ήμέραν τής δρκομοσίας του διένεμε τοΐς 
παρευρισκομένοις άξιωματικοΐς καϊ υ- 
παλλήλοις τών δικαστηρίων χρυσού; δακτυ
λίους, ών τινες ήσαν βαρύτιμοι. Οί κατά 
τό 1737 έγκατασταθέντες 14 δικηγόροι 
διένειμαν 1 09 δακτυλίους άξίας 20 χιλιά
δων φράγκων* ώφειλον δέ νά δαπανήσωσι 
περισσότερα διά τούς δακτυλίου; οδ; έδω- 
καν είς τούς συναδέλφου; των.

Εί; τού; δακτυλίου; άπεδίδοντο άλλοτε 
πολλαί μυστικοί άρεταί. Οί Πολωνοί καϊ 
νΰν έτι πιστεύουσιν δτι έκαστος μήν διατε- 
λεί ύπό τήν έπιρροήν πολυτίμου λίθου καϊ 
οτι ή έπιρροή αύτη έξασκείται έπί τών γεν- 
νωμένων κατά τόν μήνα έκείνον παιδιών. 
Ό Καρχηδόνιος λίθος ήν αφιερωμένος είς 
τόν ’Ιανουάριον καϊ έσήμαινεν ευστάθειαν 
καϊ πίστιν’ ό αμέθυστος ήν Φεβρουάριος καϊ 
έδήλου ειλικρίνειαν' δ Μάρτιο; είχε τον αί- 
ματίτην, δπερ σημαίνει θάρρος και έτοιμό- 
της πνεύματος' δ ’Απρίλιο; τόν άδάμαντα 

άθωότη;" δ Μάιο; τόν σμάραγδον ευ
τυχία καϊ έρως’ ό ’Ιούνιος τόν αχάτην—ύ- 
γεία καϊ μαχροβιότης' δ Ιούλιος τόν σάρ-

διον—φαιδρότη;’ δ Αύγουστος τόν σαρδώ- 
νυχα—συζυγική εύδαιμονία' δ Σεπτέμβριος 
τόν χρυσόλιθον—άντίδοτον κατά τής μω
ρίας δ Οκτώβριος τόν δπάλλιον - έλπίς. 
δ Νοέμβριος τόν τοπάζιον—πίστις’ δ Δε
κέμβριος τόν κάλα'ίν—εύτυχία.

Οί άρχαϊοι ειχον δακτυλίους είς οδ; άπέ- 
διδον δύναμιν ιαματικήν ή άλεξιτήοιον τών 
κακών. Έν τή αραβική φιλολογίφ ύπάρχει 
βιβλίον άποκλειστικώς πραγματευόμενον 
περί μαγικών δακτυλίων ή σα.1χου0άτ' πε
ριφημότερο; δέ πάντων θεωρείται δ εύρεθεϊ; 
είς τά έντόσθια ιχθύος καϊ μεταβιβασθεϊ; 
υπό τοϋ πατρδς τού Ένώχ άπό γενεά; είς 
γενεάν είς τόν Σολομώντα. Ό δακτύλιος ου
τος τού σοφού βασιλέως έχοησίμευε πρός 
σφοάγισιν τών άγγείων έν οί; ήσαν έγκε- 
κλεισμένα τά άπειθή ΤζΙχ (τελώνια ή δαι
μόνια), καϊ άτινα έρριπτον είς τήν θάλασ
σαν,ώς άναγινώσκομεν είς τήν Χαλιμάν. Ό 
δακτύλιος τού Γύγου, βασιλέω; τής Λυδίας, 
είχεν άλλην αρετήν’ καθίστα δηλ. άόρατον 
είς τούς θνητούς τόν φέροντα αύτόν. Πολ
λοί άλλοι δακτύλιοι, φέροντες έπιγραφάς 
καβαλιστικάς, έθεωρήθησαν δτι έδύναντο 
ν’ άποκρύπτωσι τόν φέροντα άπό τά όμμα- 
τα τών άνθρώπων. Πολλά έθνη μετεχειρί- 
σθησαν τούς δακτυλίους ώς φυλακτήρια κα
τά τή; βασκανίας, κατά τών δαιμόνων, τής 
άνικανότητος, τής ένεργείας φλογών, κτλ. 
ή δέ γοητεία έπιφ-εύετο δτι δτέ μέν ύπήρχεν 
έν τώ λίθω, δτέ δέ έν τοϊ; κεχαραγμίνοις 
μαγικοί; χαρακτήρσι. Μαγικοί δακτύλιοι 
κατεσκευάζοντο πολλοί έν Άθήναις έκ ξύ
λων, όστέων καί άλλων έφθηνών ύλών. Τύ
ραννος τής Φωκαίας έφερε δύο δακτυλίου; 
οδ; συνέκρουεν ϊνα έκ τού ήχου μαντεύση τί 
έδει νά πράξη ή τί έπρόκειτο νά τώ συμβ^.

Οί Γνωστικοί έχάραττον έπϊ τών δακτυ
λιόλιθων άλληγορικά σχήματα, ών έκαστον 
είχεν ιδίαν άρετήν ή ιδιότητα. Κοιναί έπι- 
γραφαϊ ήσαν ή λέξις Άταπζαπτά καϊ τά 
ονόματα τών τριών μάγων, τών προσελ- 
θόντων είς προσκύνησιν τοΰ τεχθέντος Χρι
στού- Κατά τόν μεσαιώνα οί δακτύλιοι δσοι 
έφερον εΰλαβώ; κεχαραγμένα τά όνόματα
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τοϋ Ίησοϋ, τής Παναγίας καί τού Ιωσήφ 
έθεωροΰντο ώς προφυλακτικά κατά τή; πα 
νώλου;· Αί διάφοροι δέ γ'λυφαί εΐχον άλ 
ληγορικά; σημασίας. Ο Πήγασος λ. χ. καί 
δ Βελλεροφόνττ.ς έχορήγουν εΐ; τού; πολε- 
μιστάς εύτυχίαν, τόλμην καί ευστροφίαν. Ό 
Ώρίων νίκην. 'Ο Ερμή; άπένειμε ττ,ν φρό- 
ντ,σιν καί ττ,ν πειθώ. Ή είκών τοΰ άγιου 
Χριστοφόρου ήν παρά τοΐ; δυτικοί; φυλα
κτά,ριον κατά τοΰ αιφνίδιου θανάτου. Ό δα
κτύλιος ό παριστών τον Ηρακλή άπάγχοντα 
τδν Νεμαϊον λέοντα έΟεράπευε τδν κωλικό
πονον καί τ,ν σκέπη έν πολέμω. Ό κατά τής 
βασκανία; δακτύλιος παρίστα βασιλίσκον, 
δστις, κατά τήν παράδοσιν, έξεκολάπτετο 
έξ ώοΰ όρνιθας, είχε πόδας κα! πτερά, ου
ράν σκολιάν, λόφον ώς τοΰ άλέκτορος καί 
τδ βλέμμα θανατηφόρον. Τινές τών δα
κτυλιόλιθων ένομίζοντο οτι θεραπεύουσι 
τό έρυσίπελας, τάς αιμορραγίας (δ αίμα- 
τίτης) καί άλλας άσθενείας. Ίτρδς ζών 
έπί τής βασιλείας Μάρκου Λΰρηλίου συν- 
εβούλευε τού; πάσχοντας άπδ πόνον εΐ; 
τά πλευρά νά φέρωσι τήν Πέμπτην τοΰ τε
λευταίου τετάρτου τή; σελήνης (Χασόπεμ- 
πτον παρ’ ήμΐν) δακτύλιον έκ καθαρού χρυ
σού έχοντα έλληνικά γράμματα. ’Αρχαίος 
συγγραφεύς αναφέρει τινά διώκοντα τά δαι
μόνια, αμα έθετεν υπδ τήν ρίνα τών δαι
μονιζόμενων δακτύλιον φέροντα έν τφ κοι- 
λώματι ρίζαν κατά τήν συνταγήν τοΰ σο
φού Σολομώντος Οί δακτύλιοι οί κατα- 
σκευαζόμενοι έξ άλύσεων κακούργων ή σι
δήρου άποσπασθέντος έξ αγχόνης έθερά- 
πευον κατά τδν μεσαιώνα διαφόρους άσθε
νείας· οί πλεΐστοι δέ τών πολυτίμων λί
θων έθεωροΰντο δτι ειχον ιαματικήν δύνα- 
μιν, καί πρδ, τοΐς άλλοις ό ίασπις, ου καί 
δ Γαληνός επαινεί τάς άρετάς, μετ’ αύτόν 
δέ δ κάλαΐς (περουζές), δστις ένίσχυε τήν 
δρασιν, έξήγειρε τδ πνεύμα, κατήναυζε τήν 
έχθραν, συνδιήλλασσεν ανδρόγυνα καί μετέ
βαλλε χρώμα δσάκις έπέκειτο κίνδυνος’ 
θαυμασιωτάτη δμως τών άρετών ην, οτι έ- 
έπροστάτευε τδν πίπτοντα, δστις ούδέν έ· 
πασχε, συντριβόμενου μόνον τοΰ πολυτίμου 

λίθου. Ιατρός {τής Λειψίας έπίστευεν 
δτι δύναται νά θεραπεύη τήν έπιληψίαν 
διά δακτυλίου κατασκευασμένου έζ δδόντο; 
θαλασσίου ίππου. Ό rppvvdJovc δ καί δα- 
τραχίτης καλούμενος, είχε μεγάλην ιαμα
τικήν δύναμιν’ έδάνει ζον δέ τδν λίθον αύτδν 
είς ζτούςJ ασθενείς, άλλ’ έπί υποθήκη, πολ
λών χρημάτων καί έπί οροί μεγάλης άπο- 
ζημιώσεως άν έχάνετο. Έπίσης έφέρετο 
καί υπδ τών λοχευομένων. Περί τοΰ λίθου 
τούτου έλέγετο^δτι εύρίσκετο εις τήν κεφα
λήν φρύνου καί άφελώ; πάνυ διηγείται 
συγγραφεύς ’τις τδν καλλίτερου τρόπον 
ϊνα γί»τ τις κάτοχος τοΰ λίθου. Συλαμ- 
βάνε.ς τουτέστι γέροντα φρΰνον, δν κλείει; 
είς πήλινον άγγεΐον καί τοΰτο θέτεις εί; 
μηρμυκιάν. Οί μήρμυκες κατατρώγουσι τόν 
φρΰνον, τδ δέρμα, τήν σάρκα καί τά δστά 
καί έν τώ βάθει τοΰ άγγείου μένει δ λίθο;’ 
ϊνα δέ ϊδης άν δ λίθο; ήναι άληθής ή ψευδής, 
οφείλει; νά τόν έκθέσης είς τά ομμματα 
φρύνου. Έάν ηναι άληθής, δ φρΰνος όρμά 
καί ζητεί νά τδν άρπάση—τόσον ζηλεύει 
νά τδν βλέπη είς χεΐρα; άνθρώπου.

Ό άχάττ.ς καθίστα τούς άθλητάς άητ- 
τήτους, έθεράπευε τού; ασθενεί; καί περιε- 
ποίει τώ φέροντι’τδν έρωτα τών γυναικών. 
Ό ήλεκτρο; ήν άλεξιτήριον κατά τοΰ 
δηλητηρίου, δ αμέθυστος άντίδοτον κατά 
τής μέθη; καί κατά τής μαγείας καί δ αί- 
ματίτης, ώς καί παρ’ ήμΐν έτι φρονοϋσιν, 
έπαυε τάς αιμορραγίας. Έπίσης καί δ αδά
μα; ήν άντίδοτον κατά τοΰ δηλητηρίου. 
Ό δπάλιος καθίστα δξυτέραν τήν δρασιν 
τοΰ φέροντο; αύτδν καί έσκότιζε τού; συν- 
οδίτας. Ό άνθραξ ήλλασσε χρώμα δσάκι; 
έπέκειτο συμφορά. Ό σάπφειρο; έπαυε καί 
αυτός τάς αιμορραγίας καί τδ τοπάζιον ήν 
άλεξιτήριον τής τρέλλας, κατεπράΰνε τήν 
οργήν καί τήν λύπην, κτλ. Ούδόλως λοι
πόν παράδοξον δτι οί λίθοι ούτοι έπωλοΰν- 
το εί; υπέρογκους τιμάς (α) *Εν τινι άρχαίω

ω Μή ζαϊ σήμερον πολλοί οέν φέρουσι δα
κτυλίου; και άλύσεις ήλεκτρομαγνητικά; πιστεύ- 
οντε; δτι οι’ αύτών θεραπεύονται ο! ρευματισμοί ; - 

ίλληνικώ περί ji-z/yozr, ήτοι δακτυλιόλιθων 
ποιήματι άποδιδομένω είς τδν Όρφέα, ά- 
παριθμοΰνται αί μαγικαί άρεταί αύτών.

Περί δακτυλίων παρά τοϊ; αρχαίοι; δρα 
Λεξικόν τής Ελλ. ’Αρχαιολογίας Σμήθ, με- 
ταφρασθέν υπό Δ ΙΙανταζή, έν λέξει da- 
xri.hoc, σελ. 226 καί έφεξής.

Ν. Γ.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΑΤΑΙΟΦΡΟΣΥΝΑΙ.

'Π Βρετανιχι) Έπιθεύρησις έν άρθρω 
Περί Έρβ.Ιηιιάζων έλεγε πρό τίνος δτι οί 
πεπαλαιωμένοι τύποι τών παρεληλυθότων 
χρόνων καθίστανται όσημέραι αδιάφοροι 
ταΐς νΰν γενεαΐς. Η παρατήρησις δ’αυτή 
δέν έφαρμόζεται μόνον είς τά; σημαίας, τά 
σήματα, τού; αλαλαγμού; καί τά έθνικά 
άσματα. Υπάρχει τάς·.; πραγμάτων τό
σον παρηκμασάντων, μή έχόντων σχέσιν 
πλέον πρδς τήν αγωγήν καί τά ήθη ήμών, 
ώστε οί πλεΐστοι ζώμεν καί θνήσκομεν δί
χως τό παράπαν νά ύποπτευθώμεν τήν υ- 
παρξιν αύτών, ή δίχως τούλάχιστον νά ή- 
ξεύρωμεν αύτά. Έάν τυχαΐόν τι συμβάν 
6έ-η υπ’ όψιν ήμών έκεΐνα, τά βλέπομεν 
μέν μετά τινο; περιεργείας, κατά τά; ι
διαιτέρα; ήμών κλίσεις, άλλ’ έπειδή τυγ- 
χάνουσιν δλω; ξένα πρδς τήν ένεστώσαν 
ύπαρξιν ήμών καί έπειδή ούδέν κοινόν έχου
σι πρό; τά οικονομικά ζητήματα ή πρδ; 
τήν κατάστασιν τών είσοδιών, πρδ; τδ 
δογματικόν ή πρδς τά ιππικά γυμνάσια, 
πρός τά περισπούδαστα μυθιστορήματα ή 
πρδ; πάν άντικείμενον έχον τδ προνόμιον 
τοΰ έφελκύειν τήν προσοχήν μας, ούδόλω; 
διανοούμεθα νά έμβαθύνωμεν εί; αύτά. Καί 
δμω; διόλου δέν τυγχάνουσιν άξια περιφρο
νήσεις;’ διότι ένίοτε παρέχουσιν ώφελίμου; 
πληροφορία; καί πάντοτε τέρψιν. "Εκαστον 
τών άντικειμένων τούτων άπησχόλησε λίαν 
τά σπουδαιότατα ταύτα πνεύματα καί έ
καστον έχει τήν φιλολογίαν του, τήν ιστο
ρίαν του. Έξ αύτών διδχσκόμεθα περιέρ-

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΤΛ. Α'.) 

γου; ιστορίας, μανΟάνομεν δτι ή ματαιο
φροσύνη τών έθνών φθάνει είς βαθμόν α
πρόσιτον είς τήν ματαιοφροσύνην τών άτό
μων. Τό τελευταΐον τοΰτο αξίζει νά γίνη 
κατάδηλον πρδς παραμυθίαν τή; άνθρωπό- 
τητος’ διότι δσον δεινός καί άν τυγχάνη ό 
ατομικός τύφος ήμών, μικρός άποδεικνύε- 
ται άπέναντι τοΰ τύφου τοΰ έν γένει έθνους 
είς δ άνήκομεν.

Τά διάφορα βιβλία, έξ ών ή αλήθεια αυ
τή συνάγεται, έν πρώτοι; όρίζουσι κατ’ 
άρχήν δύο θεμελιώδη δίκαια διά τά έθνη’ 
τήν ανεξαρτησίαν καί τήν ισότητα. Πρδ; 
έξασφάλισιν δέ τών δικαίων τούτων έφεΰ- 
ρον τό Γυπικύν η Τε.Ιετικόν.

Άπδ τοΰ Βάττελ μέχρι τοΰ Φίλλιμορ δ ■ 
λοι οί δημοσιογράφοι έγραψαν περί τοΰ άν- 
τικειμένου τούτου, οί πλεΐστοι δέ δ-.επραγ- 
ματεύθησαν αύτό ώ; εί έπρόκειτο περί θρη
σκεύματος, καί φαίνονται τείνοντε; προ; 
άποθέωσίν του. ’Ιδίως οί Γερμανοί συγγρα
φείς απασαν κατέβαλαν τήν έπιστήμην 
των, απασαν τήν σχολαστικότητά των, ά- 
πασαν τήν σύννοιάν των’ τό άνέλυσαν, διΰ- 
λισαν, διήρεσαν, έταξινόμησαν, άποσυνέ- 
θηκαν καί άνέταμαν’ έν τφ έπιμόχΟω δέ 
ένθουσιασμω αύτών τό έβάπτισαν Ευγένει
αν των έθνών—λέξεις εύφυεϊς μάύλον ή ά
ληθεΐς, καθότι τό τυπικόν ή τελετικόν ού
δόλως παρήχθη έκ τής εύγενείας, ήτις εί
ναι αίσθημα εύμενές, άλλ’ έκ τοΰ όγκου ή 
τύφου,δν πάσα χώρα διατηρεί απέναντι τών 
γειτόνων της καί έκ τή; πεποιθήσεως τών 
δσα ούτοι τή ίφείλουσιν.

’Οπωσδήποτε, οί πολλοί τών τομογρά
φων περί πλείστου ποιούνται τοΰ τυπικού. 
Ό μέγας Βάττελ, δ σχολιαστής τοΰ Γρο- 
τίου, τοΰ Πουφενδόρφ καί τοΰ Βόλφ, δμι- 
λών περί τών λεπτομερειών τής πολιτικής 
φιλοφροσύνης, λέγει :

«Τό ν’άποδώση τις αύτήν είς ματαιοφρο
σύνην, είναι τό αύτό ώς νά άγνοή άπειροκά- 
λω; τήν τέχνην τοΰ βασιλεύειν καί ώς νά 
περιφρονή έν τών έδραιοτάτων στηριγμά
των τοΰ μεγαλείου καί τής ασφαλείας κρά
τους τινός.»

3
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έφρόνει γράφων μετά τοΰ ιδιάζοντας αύτώ 
πομπώδους υφους :

«Ή πρός τούς ίδιώτας πίστις είναι δ 
πλοΰτος, τ, δημοσία τιμή είναι ή άσφάλεια. 
Τδ πτερδν δπερ κοσμεί τδ βασιλικόν πτη
νδν στηρίζει τοΰτο έν τή πτήσει του· Άφαι- 
ρέσατε τά πτερά του, καϊ καρφόνεται τδ 
πτηνδν έπϊ τής γής.»

Οί μεταγενέστεροι δμως άλλως δμιλοΰ- 
σιν. Ό Κάλβος, τδ αύτδ πραγματευόμενος 
άντικείμενον, λέγει δτι «’Εάν τά ζητήμα
τα ταΰτα ούδέν άπέβαλαν τής ιστορικής 
των άξίας, άφ' ένδς αί πρόοδοι τοΰ πολι
τισμού, άφ’ έτέρου ή έλάττωσις τής γοη
τείας ήν άλλοτε έξήσκει τδ μοναρχικόν ά- 
ξίωμα, πολύ έξησθένησαν τήν σημασίαν 
τών ματαίων αύτών αξιώσεων, εΐς άς δέν 
έπιτρέπεται πλέον νά Ουσιάζωνται τά μέ
γιστα τών συμφερόντων τής άνθρωπότη- 
τος.»

Πρίν ή προβώμεν, όφείλομεν νά παρατη- 
ρήσωμεν δτι, καί τοι οί νομομαθείς άξιοΰ- 
σιν δτι τδ τυπικόν είναι παράρτημά των, 
καί τοι άπεδείχθη άναμφισβήτητον στοι
χείων τοΰ κώδηκος τών έθνών, ή τε.Ιετη 
προΰπήρχε πρίν έτι γείνη λόγος περί τοΰ 
χοίΓοάιζαιου {droil des gens). Μή δ Κύρος 
δέν διέταξε ν’ άποκεφαλίσωσι δύο σατρά- 
πας, διότι έν τώ χαιρετίζειν αύτδν δέν έ- 
θηκαν τάς χεΐρας είς τάς χειρίδας τών εν
δυμάτων ; Μ ή πρώτος δ Άδριανδ; δέν εσύ 
στησεν αύτοκρατορικδν οίκον ; Ό Καρολο- 
μάγνος, δ άπλούστατος, δ δλιγωτέρας τών 
λοιπών ηγεμόνων άξιώσεις έχων, δεν ύπη- 
ρετεϊτο έν τή τοαπέζη ύπδ ύποτελών βα
σιλέων ; Βασιλικαί χειρες δέν παρουσίαζαν 
είς έκαστον τών γευμάτων του οβελόν πε· 
ριέχοντα οπτόν αγριόχοιρον ; Ό δέ άγιος 
Άδαλβέρτος δέν έγραψε βιβλίον, έν φ άπο- 
μνημονεύονται οί τίτλοι τών αξιωματικών 
τών άνακτόρων, έκτεινόμενος, πρδς τοΐς 
άλλοις, περί τοΰ αξιώματος τών αρχιμα
γείρων καί ιδίως άναφέρων τήν ύπεροχήν 
τού οικονόμου ή οψοφύλακος έπϊ τοΰ ο'.νο- 
χόου έν τή αύλή τοΰ Άκου'ίσγράνου;

Έν τούτοις ούδέν έτι διεθ ν’ες ύπήρχεν, 
οί δέ τιμητικοί ούτοι τύποι άφεώρων ούχί 
το κυρίως λεγόμενον τελετικδν, δπως κα
θορίζεται και αναγνωρίζεται έν τοΐς καθ 
ημάς χρόνοι;, άλλά κλάδον τοϋ τελετικοϋ 
αύτοΰ, δστις κανονίζει τδν εσωτερικόν διορ- 
γανισμδν καϊ καλείται έθιμοζαζία. Τδ α
ληθές τελετικδν είναι μεγαλήτερον, εύγενέ- 
στερον καϊ σεμνοπρεπέστερον. Θεωρητικώς 
ϊσταται άνω τών βασιλέων, διότι έπικυροϊ 
τα δικαιώματα τών έθνών' δεν άσχολεΐ- 
ται περί τών προσώπων μόνον, άλλά αντι
προσωπεύει συλλήβδην τους λαού;, καϊ ή 
γλώσσα, ήν δμιλεϊ, είναι παγκόσμιος. Δυσ
τυχώς δμω; έν τή πράξει αί ύψηλαϊ αύ
ται αξιώσεις δέν εύδοκιμοΰσι, τδ μέγα αύ
τδ γόητρον οίχεται. ’Εν τή πράςει τδ τε- 
λετικδν άποδεικνύεται ανθρώπινον, δπως 
και ήμεΐς, έχει τάς αδυναμίας, τά γελοία 
καϊ τάς ταπεινοφροσύνας ήμών,δλα τά κακά 
τής ήμετέρας φύσεως. Άπόδειξις δέ τού
του δτι δσον άτομικώς οί άνθρωποι είσί 
ματαιόφρονες, τόσον άποδεικνύονται χείρις-οι 
συλλήβδην, ήτοι ώ; έθνος.

Τδ τυπικόν διαιρείται ύπδ τών σοφών 
αύτών είς πέντε κυριώτερα τμήματα' είς 
τήν πρωτοκαθεδρίαν τών πολιτειών, τάς βα
σιλικής τιμάς, τδ διπλωματικόν τελετικδν, 
τδ ναυτικόν τελετικδν και τήν έθιμοτα- 
ξίαν.

Ή έθιμοταξία είναι ή άρχή τοΰ τελετι- 
κοΰ καϊ θεωρείται παλαιοτάτη’ τινές δέ 
τήν γαλλικήν λέξιν Etiquette παράγουσιν έκ 
τής ελληνικής στίχος, σημαινούσης τάξιν. 
Οίαδήποτε δμως και άν ή ή παραγωγή της, 
ή έθιμοταξία της αύ.Ιής ανάγεται είς τούς 
χρόνους Φιλίππου τοϋ Καλοΰ, δουκδς τής 
Βουργονδία;' κατ’ άλλους δε μετεφέρ- 
θη έν τή Δύσει ύπδ τής Βυζαντινής ήγεμο- 
νίδος Θεοφάνιας, ήτις κατά τδν δέκατον 
αιώνα συνεζεύχθη πρδς Οθωνα τδν Έρυ · 
Ορόν. Έκ τής Γαλλίας μετεδόθη είς τήν Αύ- 
στρίαν καϊ τήν Ισπανίαν, κα'ι έν τώ τελευ
ταίοι βασιλείω άνεπτύχθη πολύ, άπιστεύ- 
τους λαβοΰσα διαστάσεις. Άνδρες καϊ γυ
ναίκες δεν ήσαν πλέον άνθρώπινα δντα πε

προικισμένα μέ θέλησίν, άλλά μηχαναί 
υποκλίσεων ή ταπεινών χαιρετισμών. Ό 
άριθμδς τών βημάτων, καϊ δ βαθμός τών 
Υποκλίσεων ά; έκαστος ώφειλε νά κάμη πρδ 
τοΰ βασιλέως, τδ πλάτος τών επενδυτών, 
τό μήκος τών ταινιών καϊ, τδ σπουδαιότε
ρου, ή λίαν πολύπλοκος διαίρεσις τών αξι
ωμάτων καϊ Υπουργημάτων ώρίζοντο μετ’ 
ακρίβειας ής παράδειγμα έν τή αριθμητική 
μόνον άπαν-.άται, έν τώ δεκαδικώ συστή- 
ματι· Ίΐ σπουδή τής έθιμοταξίας πρδ μι
κρού έτι ήν τδ κυοιώτερον στοιχεΐον τή; έκ 
παιδεύσεω; Ισπανού εύγενούς/Ενεκεν δέ τή; 
έθιμοταξίας ταύτης πολλά συνέβαινον γε
λοία. Ή σύζυγος Καρόλου τοΰ Β'. βασιλέως 
τής Ισπανίας πεσοΰσα ήμέραν τινά έκ τοΰ 
ίππου έμεινε κρεμασμένη έκ τοΰ ποδδς, πε- 
ριπλεχθέντος είς τόν αναβολέα, ένώπιον 43 
μεγιστάνων τής αύλής μή τολμώντων νά 
τή παράσχωσι βοήθειαν, διότι έλειπεν δ 
άρχιιπποκόμος, δστις καί μόνος είχε τδ 
δικαίωμα νά έγγίση τόν βασιλικόν γόμφον, 
ή δε Α. Μεγαλειότης έπ’ αόριστον χρόνον 
θά έμενεν ούτως, άν ξένος, άδαής τής έθι
μοταξίας, δέν άνελάμβανε νά τήν άπαλλά- 
ξη. Καϊ έλαβε μέν ουτος είς άμοιβήν πολ
λά δουβλόνια, άλλ’ έξωρίσθη ένεκεν τής 
άσυγγνώστου αδιαφορίας του·

Φίλιππος δ Γ'.,ύποφέρων έκ τής μεγάλη; 
θερμότητος πυράς, παρεκάλεσε τδν μαρ- 
κήσιον ΙΙομπάο νά σβύση αύτήν' άλλ’ δ 
μαρκήσιος ήρνήθη, δ ά τδν λόγον δτι τοΰ
το ώφειλε νά πράξη δ δούξ Ούζέδ, δστις έ- 
τυχε νά ήναι είς τδ κυνήγιον. Ό μονάρχης, 
δστις Οά έξέπιπτε τής άξίας του άν έσβεε 
τδ πΰρ, ύπέμεινε τήν θερμότητα, άλλ’ αυ
τή τώ έπέφερεν έρυσίπελας, έξ ού άπεβίω- 
σεν.

Ούδόλως άρα παράδοξον άν δ λαός ήν δ- 
λος έθιμοταςία. «Ή Εύγενεία σας ήριστεύ · 
σετε τήν πρωίαν τσικολάταν,» έλεγεν ημί 
γυμνός έπαίτης είς συνάδελφόν του ρακεν- 
θυτην. Οί μεγ στά ες, οΐτινες είχον τδ δι- 
*αιωμα νά έχωσι κεκαλυμμένην τήν κεφα
λήν ένώπιον τοΰ βασιλέως, έθεώρουν έαυ- 
•νυς υπερτέρου; τοΰ σύμπαντος' άπόδειξις 

δέ δ επόμενο; διάλογος μεταξύ εύγενοΰ 
Πορτογάλλου καϊ Κασταλλιανοΰ.

Ό πρώτος κατήρξατο τής συνδιαλέξεως 
άπονείμας είς τδν άλλον τδν τίτλον 'Εξο
χότατε' ούτος δέ άπήντησε διά τοΰ : Ή 
Ε νγ f γειας σας. Ό ΓΙοοτογάλλος, νομίσας 
οτι δέν μετεχειρίσθη τήν κατάλληλον λέξιν, 
έπανέλαβεν : 7/ Εύγεγεϊα σας, ό Ισπανός 
δμως άπήντησεν : 77 Ύ/εετ/ρα Έξοχότης. 
Ό Λουσιτανδς, άμηχανών, έζήτησε παρά 
τοΰ Κασταλλιανοΰ έξήγησιν, ούτος δέ ύπέ- 
λαβε ψυχρώς : «Όλοι οί τίτλοι μοί είναι ί
σοι, άρκεϊ νά μή ύπάρχη τι ίσον μεταξύ 
ύμών καί έμοΰ.»

Καϊ έν Γαλλία ή έθιμοταξία άπεδείχθη έ
πίσης τυραννική, δσον καϊ έν Ισπανία. Τά 
ανάκλιντρα, τδ κλινοκαθέδριον καί τά πτυ- 
κτά θρανία έπϊ αιώνας μεγάλης ήξιώθησαν 
πολιτικής σπουδής καϊ περιδόξου άμφισβη- 
τησεως. «Ί1 έθιμοταξία τών κλιντήρων, 
λέγει δ Βολταΐρος μετά τής συνήθους αύτώ 
δηκτικότητος, χρονολογείται άπδ τής έπο
χής τής βαρβαρότητας, καθ’ ήν έν έκάστη 
οικογένεια είς μόνον δίφρος ύπήρχε προωρι- 
σμένος διά τούς ασθενείς. Τό έπιπλον αύτδ 
είς τινας έπαρχίας εκαλείτο ί'ιΐγ,α detroJo- 
γία< ή ταραποΓου καϊ έν Γερμανία λέγου- 
σιν αύτήν μέχρι τοΰ νΰν «Jpar άσθετοΰς 
(Krankensessel).» Ό πατριάρχη; Φένεΰ 
προσθέτει δτι ή μεγάλη Δέσποινα διήλθε τδ 
τέταρτον τής ζωής της έν δεινή άμηχανία 
ίνα μάθη άν ώφειλε νά καθ'ση είς τοΰτο ή 
έκεϊνο τδ δωμάτιον, έπϊ έδρας ή πτυκτοΰ 
θρανίου, ή νά μή καθίση διόλου. Ή αύλή 
αιωνίους είχε περισπασμού; πρδς λύσιν ό
μοιων ζητημάτων' καϊ αύτδς δέ δ βασιλεύς 
δέν ήν έλεύθερος νά καθίση άν δέν συνε- 
μορφοΰτο πρδς τούς κανόνας. Έάν ηύδόκει 
νά έπισκεφθή αύλικδν άσθενοΰντα καϊ κλι
νήρη, η έθιμοταξία έξηνάγκαζε τήν Λ. Μ. 
νά κατακλινθή, διότι άδύνατον έφαίνετο νά 
διατελή αναπαυόμενος ύπόκοος ένώπιον τοΰ 
κυριάρχου του καϊ νά μή πράξη ούτος τδ 
αύτό' διό όσάκις έπρόκειτο νά μεταβή δ 
βασιλεύς είς τδ δωμάτιον ασθενούς, έφοόν- 
τιζον προηγουμένως νά θέσωσι κλίνην διά 
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τήν Α. Μεγαλειότητα. Τοιουτοτρόπως Λου
δοβίκος ό ΙΓ'. έπεσκέφθη τδν 'Ρισελιώ είς 
Ταρασκών καί Λουδοβίκος δ ΙΕ'.τδν ς-ρατάο- 
χην δέ Βιλϊάρ, πληγωθέντα είς τήν μάχην 
τοΰ Μαλπλακέ.

Ή έθιμοταξία έξησκησε τδ κράτος της 
έπ! τε τών πράξεων καί έπί τών τρόπων. 
Έν τή αυλή Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ', έσπέραν 
τινά η βασίλισσα δέν έτόλμα νά παίξη χαρ
τιά, διότι πρδ μικροΰ είχε γνωσθή δ θάνα
τος Γερμανού Ηγεμονίσκου- εύτυχώς δμως 
ό δέ Μωρεπδ άπηλλάξεν αυτήν τή; εύλαβεί- 
ας βεβαιώσας δτι τδ ηικίτον W παίγνιον 
ύπδ τών πενθούντων παιζόμενον.

Τδ τελετικδν κατά βάθος είναι διεθνής 
έθιμοταξία καί περιστρέφεται είς τδ μέγα 
τής πρωτοκαθεδρίας ζήτημα. Έπί αιώνας 
τήν πολιτείαν έξεπροσώπει δ βασιλεύς- καί 
κατ’άρχάς μέν οί βασιλείς ησαν ίσοι μεταξύ 
των, άλλ’έπειδή ούδείς ήθελε νά παραδεχθή 
τήν ισότητα ταύτην, έκαστος προσεπάθει 
νά έπιβεβαιώση δι’ δλων τών φαντασιωδών 
μέσων τήν υπεροχήν του έπί τών άλλων Η
γεμόνων. Ή υπεροχή δ’ αΰτη έβασίζετο 
έπί τής άρχαιότητος τοΰ στέμματός των, 
έπί τής έκτάσεως τής χώρας των, έπί τών 
τίτλων ού; κατείχον έκτδς τοΰ κράτους 
των, ύπδ τής άξίας τών υποτελών των καί 
έπί τών τιμών άς άπένειμον αύτοΐς οί αύτο- 
κράτορες ή οί πάπαι. 'H έποχή τής εις τδν 
χριστιανισμόν μεταστροφής τών προγόνων 
των συχνάκις προϋτείνετο ύπό τινων ηγε
μόνων ώς τίτλος, έφ’ ού έστήριζον τά δι- 
καιώματά των είς τήν πρωτοκαθεδρίαν Καί 
όμως, μ’ δλας τάς αιωνίους συζητήσεις πε
ρί τοϋ δικαιώματος αύτοϋ, ούδέν δριστικδν 
άπεφασίσθη περί τοϋ βαθμοΰ τών διαφό
ρων εύρωπαϊκών επικρατειών. Οί πάπαι μυ
ριάκις άπεπειράθησαν νά λύσωσι τδ ζήτημα 
διά τής αυθεντίας των. Τδ I 508 Ιούλιος 
δ Β'. συνέταξε καί έδημοσίευσε κατάλογον 
περί τής τάξεως ήν οί παρ’ αύτώ πρεσβευταί 
ωφειλον νά έχωσιν έν τώ παρεκκλήσια) του 
καί συνέστησε τήν παραδοχήν αύτοϋ είς δ
λας τάς αύλάς τής Εύρώπης. Ή νϋν τηρου- 
μένη τάξις τόσον διαφέρει τής έπί Ιου

λίου τοΰ Β'., ώστε ένδιαφέρει άληθώς νά 
δημοσιεύσωμεν τόν κατάλογον έκεΐνον,τού
λάχιστον καθδ δηλοΰντα τάς έπελθούσας 
μεταβολάς. Έξ δλων τών άναφερομένων 
τίτλων, μόνον τρεϊς άπελείφθησαν έν τή αρ
χαία μορφή των—τοΰ πάπα, τοΰ νέου αύ- 
τοκράτορος τής Γερμανίας καί τοΰ βασι- 
λέως τής ’Αγγλίας—οί λοιποί έξέλιπον ή 
μετεβλήθησαν. Παρατηρητέον δτι δ τοπάρ
χης (margrave) τοΰ Βραδεμβούργου κα
τατάσσεται είς τδν εικοστόν βαθμόν καί δ 
δούξ τής Σαβοΐας είς τδν εικοστόν δεύτε
ρον, η δέ 'Ρωσσία ούδ’ άναφέρεται έν τώ 
καταλόγω, καί τοι οί μεγάλοι δούκες τής 
Μόσχας ησαν τότε ισχυρότατοι.

Πρώτος ήν δ πάπας" 2ος δ αύτοκράτωρ 
τής Γερμανίας- 3ος δ βασιλεύς τών 'Ρωμαί
ων ('Ρώμης)- 4ος δ βασιλεύς τής Γαλλίας- 
5ος δ βασιλεύς τής 'Ισπανίας (Κασταλλίας 
καί Λεών)- 6ος δ βασιλεύς τής Άραγονίας- 
7ος δ βασιλεύς τής Πορτογαλλίας- 8ος δ βα
σιλεύς τής ’Αγγλίας- 9ος δ βασιλεύς τής 
Σκωτίας- 10ος δ βασιλεύς τής Σικελίας- 
11ος δ βασιλεύς τής Ούγγαρίας- 12ος δ 
βασιλεύς τής Ναβάρρας- 13ος δ βασιλεύ; 
τής Κύπρου- 14ος δ βασιλεύς τής Πολω
νίας- 1 5ος Η δημοκρατία τής Βενετίας (διά 
τήν Κύπρον, Κρήτην καί Δαλματίαν)- 16ος 
δ δούξ τής Βρετάνης- 17ος δ δούξ τής Βουρ
γουνδίας" 18ος δ δούξ τής Βαυαρίας καί 
Παλατϊνος- 19ος δ έκλέκτωρ τής Σαξωνίας- 
20ος δ τοπάρχης τοϋ Βραδεμβούργου- 21ο; 
δ άρχιδούξ τής Αύστρίας" 22ος δ δούξ τή; 
Σαβοΐας- 23ος δ μέγας δούξ τής Τοσκάνης- 
24ος δ δούξ τής Λοθιραγκίας- 25ος οί πρίγ
κιπες τής αγίας έδρας- 26ος οί ανεψιοί τοΰ 
πάπα καί οί έξαρχοι (λεγάτοι) τής Βολω- 
νίας καί τής Φερράρας.

Περιττόν νά είπωμεν ότι η τάξις αΰτη 
δέν διετηρήθη, διότι καί αύτδ; δ πάπας δέν 
ϊσχυεν έπί τοιούτων πραγμάτων.

Καί τοι δέ ούδέποτε ώργανίσθη έντελώς 
Η ιεραρχία τών έθνών, έγένοντο όμως πα
ραδεκτοί δύο ούσιώδεις όροι- ά. ότι αί κα
λούμενα1. βασι.Ιιχαΐ zt/ial μόνον
ταϊς αύτοκρατορίαις, ταϊ; βατιλείαις, τώ 

ποντιφικώ κράτει, τοϊς μεγάλοις δουξί, 
τώ έκλέκτορι τής Άσσίας καί τή, Ελβετι
κή 'Ομοσπονδία- β'. ότι δ αύτοκράτωρ τής 
Γερμανίας ήν δ πρώτος τής Εύρώπης κυρι- 
άρχης, δυνάμει τοΰ ρωμαϊκού στέμματος 
δπερ έλαβεν έκ τον Καρολομάγνου. Τήν έξη- 
γησιν ταύτην τής αύτοκρατορ κής υπερο
χής εςηγεϊ ο Φιλλιμορ λέγων ότι οί αύτο* 
κράτορες τή; Γερμανίας έθεωρούντο ώς διά
δοχοι τών 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων, δ δέ 
Βάτελ λέγει οτι «έπί τών χρόνων τοΰ Κα
ρολομάγνου έπεκράτει πρόσφατος ιδέα τοΰ 
μεγαλείου τής άληθοΰς ρωμαϊκής αύτοκρα- 
τοριας.» Τέλος δ Βαρθδλ πρδ πεντακοσίων 
ετών έθεώρει αιρετικούς τού; μή άναγνωρί- 
ζοντας τήν «υπεροχήν τής μεγάλη; αυτο
κρατορίας, ή; τδ μεγαλεΐον ιπτατο έπί τοΰ 
κόσμου.ο

Έκ τής γενικής ταύτης καί βαθέως fp- 
ριζωμένης έντυπώσεως άνεφύη κατά τδν 
μεσαιώνα η μιμητική ροπή επικρατειών τι- 
νων πρδς τδ προσαγορεύειν έαυτά αϋεο- 
χρατο^ίαι;' τούτο δέ ανακαλεί είς τήν μνή
μην ημών τδν μύθον τού βατράχου, δστις 
έξωγκοΰτο ινα εξομοιωθή πρδς τον βοΰν. 
Εντούτοις μετά τήν άπδ τοΰ θρόνου παραί- 
τησιν Καρόλου τοΰ Ε'. καί τδν επελθόντα 
πολιτικόν διαμελισμδν, η τιμητική Οέσις έ- 
παυσεν άνήκουσα τώ αύτοκράτορι. Ταύ
την διημφισβήτησαν Γαλλία καί Ισπανία 
έπι διακόσια ετη καί η πρώτη ύπερίσχυσεν 
έν έτει 1761 δυνάμει συνθήκης μεταξύ 
τών μελών τής βασιλικής οικογένειας. 
’Αργά πολύ όμως επέτυχε τοΰτο η Γαλλία, 
διότι τδ έτος 1789 έπήρχετο γ-οργοϊς βη- 
μασιν, ώστε δέν άπήλαυσεν έπί πολύ τήν 
κατάκτησιν.

Αί δημοκρατία! τής Βενετίας καί τών 
Κάτω Χωρών έπετράπησαν νά συμμετάσχω- 
σι τών βασιλικών τιμών, άλλ’ οί πρεσβευ
ταί των ωφειλον νά έρχωνται μετά τούς 
πρεσβευτάς τών έστεμμένων κεφαλών. Ίί 
δημοκρατία τής Γενούα; καί τδ τάγμα τών 
ιπποτών τή; Μελίτης ούδέποτε απόλαυσαν 
ρητώ; τδ προνόμιον αύτδ, καί τοι η μέν 
πρώτη έξητήσατο τήν αύτήν ισότητα, ήτι; 

άπενεμήθη τή Βενετίερ, καί νά προηγήται 
τής 'Ελβετίας, τδ δέ τάγμα τής Μελίτης 
ήζίωσε νά λάβη μοναρχικά δικαιώματα, δυ
νάμει τής αιρετής κυριαρχίας ήν έπι τής 
νήσου έξήσκει. Επ’έσχάτων αί Ηνωμένοι 
Πολιτεϊαι τής ’Αμερικής, η γερμανική 'Ο
μοσπονδία καί η αύτοκρατορία τής Βρασι- 
λίας έθεωρήθησαν ώς κεκτημέναι δικαιώ
ματα εί; βασιλικά; τιμάς.

ΊΙ δυσχέρεια ήν επικράτεια! τινες ύφί- 
σταντο 'ίνα τύχωσι τοϋ πρώτου βαθμοΰ, 
άποδεικνύει περί πόσου έποιοΰντο τού πράγ
ματος- διό αί άπολαμβάνουσαι τδ διεθνές 
τοΰτο τυπικόν ούδόλως έφαίνοντο διατεθει
μένα1. νά τδ παραιτήσωσι παρά τάς έν τή 
καταστάσει των έπελθούσας μεταβολάς. Ό 
Κρομβελ, λ. χ.,ήξίου ύπέρ τής δημοκρατία; 
τδτελετικδν δπερ έτηοήθη πρδς τήν μοναρχί
αν, πρόσφατον δέ παράδειγμα τούτου άπαν
τώμεν έν τώ είκοστώ τρίτο) άρθρο) τής συν
θήκη; τοϋ Κάμπο-Φορμίου,έν ή δ Βοναπάρ- 
της έταςεν ότι « H. Μ. ό αύτοκράτωρ, βα
σιλεύ; τή; Ούγγαρίας καί Βοημία;, καί η 
γαλλική Δημοκρατία θά τηρήσωσι τό αύτδ 
τυπικόν ώς πρδς τον βαθμόν καί τήν λοι
πήν έθιμοταξίαν δπω; και πρδ τοΰ πολέ
μου.’> '11 κατάστασις αΰτη τών πραγμάτων
έπεκυρώθη διά τή; συνθήκης τής Λουνεβίλ- 
λης (1801). Ενόσω τδ Οεϊον δίκαιον έθεω- 
ρεϊτο πηγή τής νομίμου έξουσίας, αί κυβερ
νήσεις αί παραχθεΐσαι διά τής ψηφοφορίας 
τοΰ λαοΰ μόνον διά τών όπλων έπέτυχον 
τάς τιμάς τάς άπονεμομένας είς τάς προ- 
παραδότους μοναρχίας. Τωόντι ό βαθμός 
ον ωφειλον νά εχωσιν αί δημ.οκρατίαι ού
δέποτε ώρίσθη σαφώς. Οί βασιλείς άπέσχον 
νά τδν άναγνωρίσωσι καί η σύνοδος τής 
Βιέννης άπεπειράθη νά κανονίση τά κατ’ 
αύτόν- μόλις δέ κατά τούς τελευταίους χρό
νους, ότε νέαι επικράτησαν ίδέαι, άπασαι 
αί δημοκρατία·., περιλαμβανόμενων καί τών 
τής Νοτίου ’Αμερικής, σιωπηλώς έπέτυχον 
έν τω τελετικώ τά εί; τάς άλλας κυριάρ
χου; έ τικρατείας άπονεμηθέντα δικαιώματα.

Έν Γερμανία, τή κατ’ έςοχήν χώρα τών 
διατυπώσεων, πολλαί περί τοΰ τελετιζοΰ 
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δυσχέρεια; άνεφύοντο μέχρι τή; καταλύσεω; 
τής άρχαίας 'Ομοσπονδία; (l8G6)’ άλλ’ 
ήδη άλλως έχουσι τά πράγματα.

Το διπλωματικόν τελετικόν έδημιουργή- 
θη πρός τόν σκοπόν τοΰ έπικυρώσαι τήν δύ 
ναμιν τών επικρατειών διά τών άντιπροσώ 
πων των. Έπί τρεις όλους αιώνας διηνε
κής έπεκράτει πάλη περί πρωτοκαθεδρίας 
καί βιβλία δλόκληρα έδΰνατό τις νά γράψη 
περί τών διαμαχών αυτών. Προτιαοτέρα 
δέ πρός λύσιν διαφορά έθεωρεΐτο ή διά τής 
βίας οσάκις δ ταύτην διαπράττων δέν έφο 
βεΐτο νά τιμωρηθή. 'Ισπανός απεσταλμέ
νος άπαντίσας καθ’ οδόν, ένώ μετέβαινεν 
εις τ’ ανάκτορα, τόν πρεσβευτήν τής Γαλ
λίας, έφόνευσε τού; Ίππους καί τούς άν
θρώπους τούτου καί ήκολούθησε τήν πορείαν 
του κομπάζων ότι ύπεστήριξε τήν τιμήν 
τής πατρίδος του πρώτος φθάσα; είς τήν 
αυλήν. "Οτε ή βία εις ούδέν ΐσχυεν, οί άν- 
τίπαλοι κατέφευγο* είς άλλα μέσα Ίνα ή 
ίσότη; τηρηθή. Τοιοΰτο σχέδιον έγένετο 
παραδεκτόν δτε έπρόκειτο νά συνέλθωσιν δ 
Μαζαρίνο; καί δ δόν Λουδοβίκος δέ Χάρο 
καί κανονίσοισι τά περί τοΰ συνοικεσίου Λου 
δοβίκου ΙΔ'. καί τή; Μαρίας Θηρεσίας, ιν
φάντη; τή; Ισπανίας. Όπως τηρηθή άνέ- 
παφος ή αξιοπρέπεια τών δ νο εθνών, οί 
δύο υπουργοί συνηντήθησαν υπό σκηνήν τινα 
έν μικργ χερσονήσω τής Βιδασόας, χωρι- 
ζούσγ, τήν Γαλλίαν άπό τής Ισπανίας’ είσ 
ήλθον δέ συγχρόνως καί έκάθησαν δ μεν α
πέναντι τοΰ δέ πρό τραπέζης τετραγώνου 
καί έπί εδρών μαθηματικώς ίσων. Ό Μπέλ 
δελφ άναφέρει τό εξής περιστατικό*. Δύο 
πρεσβευταί, δ εί; έκ Γενούα; καί δ άλλος 
έκ Βραδεμβούργου,μή δυνάμενοι νά συμφω 
νήσωσι τίς έπρεπε πρώτος νά παρουσιασθή 
είς τόν βασιλέα τής Γαλλίας, άπεφάσισαν 
Ίνα προηγηθ/j εκείνος δστις πρώτος ήθελεν 
άφιχθή είς Βερσαλλίας. Ό πανούργος ΙΙρώσ- 
σος μετέβη εις Βερσαλλίας άπό τής παρα
μονής καί διήλθε τήν νύκτα έπί θρανίου έν
τός τών άνακτόρων. Ό ’Ιταλό; άφίχθη τήν 
αυγή.’ όργισθεί; δέ διότι ένεπαίχθη, προσ- 
εποιήθη δτι ηττ-ήθη’ άλλ* δτε ήνοιξεν ή βα

σιλική θύρα, εύρε μέσον νά είσδύση πρώ
τος καί ήρχισε τάς υποκλίσεις. Τοΰτο δεν 
ήοεσεν εί; τόν Γεομανόν, δστις δρμήσας έ
συρε τόν αντίζηλον έκ του έπενδύτου καί 
ανέκτησε τήν θέσιν ήτις τώ ανήκε. Δύο 
πρεσβευταί συναντηθέντες είς τήν γέφυραν 
τή; Πράγας έμειναν έφ’ δλόκληρον ήμέραν 
άκίνητοι, διότι ούδέτερος ήθελε νά παραχω
ρήσω, τά πρωτεία. ’Ενίοτε ή γυμναστική ά- 
πεφάσιζε τίς δ ύπερισχύσων ’Εν χορώ δι- 
δομένω έν έτει 1768 δ τή; 'Ρωσσία; άν- 
τιπρόσωπος Ίβάν Τσερνιτσέφ έκάθησεν απο- 
τόμως παρά τώ αύτοκοατορικώ απεσταλ
μένα), εί; τήν θέσιν ήν έπρεπε νά καταλά
βω δ τή; Γαλλία; αντιπρόσωπος, Κατελέ 
Δομών. Ούτος, έλθών μετά τινα λεπτά, ού
δέν εΐπε’ μετά μικρόν δμως, ούδενός προ
σέχοντας, ώρμησε διά μιά; μεταξύ τών 
δύο συναδέλφων καί άνέκτησε τήν θέσιν 
του. Έκ τούτου έπήλθε μονομαχία, καθ’ 
ήν έπληγώθη δ Τσερνιτσέφ.

Ού μόνον δέ μεταξύ των ήριζον οί πρε
σβευταί, άλλά συ-εχώς καί πρό; τάς κυβερ
νήσεις παρ’ αί; ήσαν διαπεπιστευμένοι. Ό 
κατά τό τέλος τή; δεκάτης έβδομης έκα- 
τονταετηρίδος πρεσβευτή; τή; Γαλλίας πα
ρά τή Ύψ. Πύλη Κάρολο; δέ Φεριόλ, μαρ- 
κήσιος τοΰ Άρζαντάλ, τόσην έδείκνυεν έπι- 
μονήν ύπέρ τών τυπικών δικαιωμάτων του, 
ώστε, πρός τοΐς άλλοις, ήρνεΐτο νά παρου
σιάζεται είς τόν Σουλτάνον άνευ τής σπά
θης του, δπερ ήν δλω; άπηγορευμένον άπό 
τή; εποχής, καθ’ ήν δερβίση; εΐχεν άποπει- 
ραθή νά δολοφονήση τόν Βαγιαζήτ Β'. «Θ’ 
ατιμάσω τόν κύριόν μου, έλεγεν, άν άφίσω 
τήν σπάθην μου.» Κατά τήν ομολογίαν τών 
αρμοδίων, δ Φεριόλ εΐχεν άδικον, διότι δέν 
έπρόκειτο τωόντι περί διεθνούς τελετικοΰ, 
άλλά περί τοπική; έθιμοταξίας, ·?,ν πάσα 
αυλή δικαιούται νά κανονίζη δπως θέλει. 
Καί άλλο; πρεσβευτής τής Γαλλίας, δ Γκιλ- 
λΐεράργ, ουδέποτε ήθέλησε ν’άναγνωρίση τό 
δικαίωμα αύτό τής Πύλης καί μετά πέντε 
έτών φιλονεικίας ύπερίσχυσεν. Ό θρίαμβος 
ούτος δυσηρέστησε τούς γέροντας μουσουλ
μάνου;. Ό Τεσριφάτ Έμινή (μέγας τελε

τάρχης) έξητήσατο Ίνα τό πράγμα έγγρα
φή είς τά αρχεία ώς μυσαρά έξαίρεσις. «Είς 
τί, άνεβόησε, χρησιμεύει ήδη ή τών τελε
τών βίβλος; Είναι τό αύτό ώ; εί έκαίετο.»

Συνεχώς οί πρεσβευταί ένήργουν άπό κοι
νού ΐνα προφυλάξωσι τά δικαιώματα τούτου 
ή έκείνου τοΰ άντιπροσώπου, άπειρα δέ τοι- 
αΰτα παραδείγματα άναφέρονται.

Τήν αύτήν άξίαν, ήν καί οί αντιπρόσω
ποί των,άπέδωκαν συνεχώς εί; τά τοιαύτης 
φύσεως ζητήματα οί μέγιστοι τών μοναρ
χών’ ιδίως δέ Ναπολέων δ Α'. ούδόλως ύ- 
πεχώρει, ένθα ένόμιζεν δτι έπρόκειτο πε
ρί τής άξιοπρεπείας τοΰ στέμματός του. 
Έρρέθη ήδη δτι είς Κά μπο-Φόρμιο» ύπες-ή- 
ριξε τά δικαιώματα τής Γαλλίας’ ώς αύτο- 
κράτωρ δέ ούδόλως ήμέλησε τά έαυτοΰ καί 
ύφίσταται έτι τό περί τελετικοΰ βιβλίον 
του, δπερ εΐναι τοσοϋτον πολύπλοκον, το- 
σοΰτον λεπτομερές, δσον καί τό έφ’ ού βασί
ζεται Λουδοβίκου τοΰΙΔΖ. Ένώ ήσχολεΐτο εί; 
τοΰ πονήματος αύτοΰ τήν σύνταξιν, άπε- 
τάθη εί; διάφορα μέλη τή; αρχαία; αύλή; 

ϊνα λάβη πληροφορίας, άλλ’ όλίγοι ύπήκου- 
σαν, ή δέ πριγκιπέσσα Chimay, κυρία τή; 
τιμής τής άτυχούς Μαρία; ’Αντουανέττας, 
άπήντησεν ώ; έξή; είς τόν άπεσταλμένον 
του: « Εύαρεστήθητε νά εϊπητε τώ αύτο- 
κρατορι δτι τά πάντα έλησμόνησα, έκτός 
τής καλοκαγαθία; καί τών δυστυχιών έκεί
νη; ήν ύπηρέτησα.» Ό Ναπολέων δθεν μό
νο; συνέταξε τά τής έθιμοταξίας του,διατή
ρησα; πανταχοΰ δι’ έαυτδν τήν πρωτοκα
θεδρίαν, τώ δέ 1 808 έδωκέ περίεργον πα
ράδειγμα τών φιλοπρωτείων του. Διέταξε 
νά κατασχεθή τό διά τό έτος έκεϊνο έκτυ- 
πωθέν γνωστόν τή; Γότάας ’ 
διότι, κατα την πρό άμνημονεύτων χρόνων 
παραδεδεγμένην συνήθειαν, οί ήγεμόνε; ήσαν 
έγγεγραμμένοι κατά αλφαβητικήν τάξιν. 
Ο νέο; αύτοκράτωρ, δστις δέν ήνέχετο νά 
διατελή άναμεμιγμένος μέ πολλούς^ έστω 
καί ηγεμόνα;, έθεώρησε τερατώδες τό ν’ 
άρχηται κατάλογο; άπό τών δουκάτων τοΰ 
Αγχάλτ’ διό τό ήμερολόγιον μετετυπώθη, 
φερβν έν τή πρώτη σελίδι τόν Ναπολέοντα.

"Ενεκεν άδιαλεί ττων μεταξύ τών πρε
σβευτών περί πρωτοκαθεδρίας ερίδων ή έν 
έτει 181 4 συνελθοΰσα σύνοδος τής Βιέννης 
διώρισεν έπιτροπήν Ίνα κανονισθώσι τά κα
τά τού; βασιλείς, κτλ., ή δ’ έπιτροπή υπέ
βαλε τήν έκθεσίν της έν τή συνεδριάσει τή; 
9 Φεβρουάριου 4 815 έ. ν , προτείνασα νά 
διαιρεθώσιν είς τρίΐς βαθμούς τά έθνη’ άλ
λά μετά πολλάς συζητήσεις τό σχέδιον ά- 
περρ'φθη καί έκανονίσθη ή νυν έν ίσχύϊ τα
ξί; περί τοΰ βαθμοΰ τών πρεσβευτώ*. Διά 
πρακτικού συνταχθέντο; τήν 7(1 9 Μαρτίου 
1815 οί διπλωματικοί πράκτορε; ύπήχθη- 
σαν εί; τρεϊ; κατηγορία;’ Ιον τού; πρεσβευ
τής, τού; έξάοχους (λεγάτου;) καί αντιπρο
σώπους (τοΰ πάπα) ή rovrtalovc' 2ον τούς 
απεσταλμένους ή υπουργούς διαπεπιστευ- 
μένους παρά τοΐς κυριάρχαις’ 3ον τού; έ- 
πιτετραμμένους, διαπεπιστευμένου; παρά 
τοϊ; υπουργοί; τών έξωτερικών. Τετάρτη 
έν τώ μεταξύ κατηγορία, ή τών ποοσέδρων 
υπουργών (mifM’stres residents) προσετέθη 
τώ 1818 ύπό τή; συνόδου τοΰ Άκουϊσγρά- 
νου.

Απασαι αί έπικράτειαι δέν έχουσι τό αύ
τό τελετικόν, δι’ ού κανονίζονται αί τιμαί 
αι δφειλόμεναι εί; έκάστην τών τεσσάρων 
τούτων κατηγοριών, διότι τό τελικόν δέν 
έχει τι τό διεθνές καί είναι απλώς τοπι
κόν. Ο ήγεμών έκάστη; χώρας ορίζει κατ’ 
ιδίαν θέλησιν τάς τιμάς δσας δφείλει ν’ άπο- 
νέμη εί; τού; ξένου; αντιπροσώπους.

Επισήμων ακροάσεων {audiences solen- 
nelles)y.itov οί πρεσβευταί τυγχάνουσιν’ δδη- 
γοΰνται δέεν τήαίθούσΐ) τοΰ θρόνου ύπό τών 
εισηγητών τών πρέσβεων καί μεταφέρονται 
έφ’άμαξών τή; αύλής συρομένων ύπό έξ ϊπ- 
πων(μόνον ή τάξις αΰτη διατηρείται παντα
χοΰ).Άπονέμονται δ’αύτοΐ; στρατιωτικαί τι- 
μαί καί οί πρεσβευταί γίνονται δεκτοί πρώ
τον υπό τοΰ ήγεμόνος, περις-οιχιζομένου ύπό 
τής αύλή; του, έν τή αιθούση τοΰ θρόνου, 
καί έπειτα ύπό τή; ήγεμονίδο; έν ι’διαιτέ- 
ρω δωματίω. Τελειωθείσης τής ύποδοχή; δ 
πρεσβευτής έπανέρχεται εί; τήν πρεσβείαν 

μετά τή; αύτής τελετής. Είς τινα; χώρας
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μετά τήν άκοόασιν περιμένει έν στολή τόν 
υπουργόν τώ* έξωτερικών, δστις παρελθού- 
σης ήμισείας ώρας αποδίδει τήν έπίσκεψιν 
έν όνόματι τοΰ ήγεμόνος καί έαυτοΰ' αλ
λαχού πάλιν, ώς έν Γαλλία, μετά τήν βα
σιλικήν άκρόασιν, δ πρεσβευτής μεταβαίνει 
παρά τώ ύπουιγώ τών έζωτεριχών, ούτος 
δέ μόλις μετά τήν δευτέραν έπίσκεψιν ταύ
την άντεπισκέπτεται. Οί πληρεξούσιοι υ
πουργοί τυγχάνουσιν υποδοχής ήττον έπι- 
σήμου' τούτους δηλονό τι δ ήγεμών υποδέ
χεται εις άλλο δωμάτιον (ή αίθουσα τοϋ 
θρόνου επιφυλάσσεται διά τούς πρεσβευτάς 
μόνον),παρόντων δύο ή τριών υπουργών καί 
τινων αξιωματικών τής αύλής. Έν Κων- 
σταντινουπόλει υπάρχει ίδιον έΟιμον' οί 
πρεσβευταί δέν έγχειρίζουσι τά διαπιστευ
τήριά των εΐς αυτόν τόν Σουλτάνον (ώς γί
νεται έπί τών λοιπών ηγεμόνων), άλλ’ είς 
τόν μέγαν βεζύρην έπί παρουσία τής Λ. Α. 
Μεγαλειότητος.

"Αμα νέος απεσταλμένος γίνη δεκτός έ* 
πισήμως υπό τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Κράτους, έ- 
πισκέπτεται τά μέλη τοΰ διπλωματικού 
σώματος' έάν δμως έχη τίτλον πρεσβευ- 
τοϋ, απλώς κοινοποιεί αύτοϊς δτι παρου-

σιάσθη καί περιμένει τήν έπίσκεψίν των, ήν 
προσωπικώς αποδίδει είς τούς πρεσβευτάς 
καί εις τούς λεγομένους υπουργούς (minis- 
Ires) δι’ επισκεπτηρίων χαρτών. ’Εντού
τοις διάφοροι ύπάρχουσιν ϊδιαι διατυπώ
σεις εί; τινας χώρας καί συνεθίζεται δ νεω- 
στί έρχόμενος, έκτός άν δέν φωτισθή υπό 
τών γραμματέων του (secretaires), νά συμ
βουλευτή τόν αρχαιότερου.

Έν ταΐς μεγάλαις τελεταϊς ή τιμητική 
θέσις είναι έν τώ κέντριρ, δπου εδρηται τό 
διπλωματικόν σώμα' έκεϊ έκαστος κατα
λαμβάνει τήν οικίαν Οέσιν. Έάν τό διπλω
ματικόν σώμα συνέρχηται εις συνδιάσκεψιν 
περί τράπεζαν, ή τιμητική θέσις είναι άπέ- 
ναντι τής Ούρας. Τιμητικωτέρα είναι ή δε
ξιά παρά ή αριστερά, έκτός έν Τουρκία, 
δπου ή αριστερά είναι τιμητικωτέρα. Καί 
έπί τών ημερών ήμών οί πρεσβευταί έν ώ 
άναγινώσκουσι τόν συνήθη λόγον διατηροΰ- 
σι τό προνόμιον, ού δμως δέν ποιοΰσι πλέον 
χρήσιν,τοΰ έχειν κεκαλυμμένην τήν κεφαλήν.

Ευτυχώς, αί λεπτολογίαι αύται ήμέρα 
τή ημέρα άποβάλλουσι τήν άξίαν των.

Μετάφρασις κατ’ έκλογήν ύπό Σ. Γ.

1 ■ - -----------

ΠΡΟΣΕΥΧΗ.

Tij προσφι.Ιιΐ μοι Μαρία. 
(!8Ί2).

Μαρία, 
Είς τ’

προσευχήΟητι. ’Ιδού ή νύξ έγγίζει· 
ούρανοϋ τό πέλαγος Ιν άστρον λαμπυρίζει.
Τό δένδρον, ύπνον καί αύτό διψούν, άνατινάσσει 
Τών φύλλων τόν κονιορτόν- ψυχή, Οά ήσυχάση.

ΓΠ δειλή ανυπόμονος καί τρέμουσα απλού ται·
Φιλεΐ τήν λίμνην ό αήρ, κ’ έκείνη ρυτιδουτα·· 

'Ρύακες, δένδρα, ατραποί, σκιαι, τό πάν μαυρίζει, 
Ό οδοιπόρος, έντρομος τριγύρω ατενίζει.

Ήμέρας δημιούργημα,—χολή, θυμός, κακία·
Τής δέ νυκτός,—ή αρετή, κατάνυξις βαθεία·

'Π φύσις, άπαυδήσασα, διψεΐ τήν ηρεμίαν,
Ό πάσχων κόσμος έκζητεΐ Θεόθεν θεραπείαν.

Στιγμή, καθ’ ήν σείς, φίλτατα, τόν "ϊ’ψιστον ύμνειτε· 
Καί άγγελοι σας εύλογοΰν άφοΰ δέ κοιμηθήτε,

Πάν βλέφαρόν σας γίγνεται ούράνιος κυψέλη,
Έν η θηλάζει τ’ ονειρον τοΰ βίου του τό μέλι.

Α

Ώ ύπνε νηπιότητος ! Αγγέλων όπτασία ! 
Φαιδρότητος καί γέλωτος ανάμικτος θρησκεία !

Προοίμιον άνέφελον μακράς νυκτός τοΰ βίου ! 
Κατόπτρισμα τής άνωθεν μορφής τοΰ Αιωνίου !

Β'.
Ω τέκνον ! — ΠροσευχήΟητι. Έν πρώτοις δι’ Έκείνην, 

Ήτις ψυχήν σέ έλαβεν όθεν χαρ’ ανατέλλει· 
(ΟΜΠΡΟΣ ΦΤΛ. Α'.) ί
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Σέ άνεχλίνιζε μωρόν, χαι τής ζωής τό μέλι
Σοι έδωκε, κρατήσασα εκείνη τήν οδύνην.

ΊΙ τις αιδώ χαι αρετήν στεφάνους φέρει ίσους·
Ψυχής καθρέπτην ζωντανόν, τό κάλλος τοϋ προσώπου, 
Καί ήθη διαλάμποντα, διαύγειαν μετώπου, 

Μετρώσα εις έν βλέμμα σου μυρίους παραδείσους !

Κατόπιν προσευχήΟητι, Μαρία, δι’ ’Εκείνον,
Όστις φανόν, τήν αρετήν έν κόσμω σοί προτάσσει·
Όστις τοϋ βίου σύντροφον Οά σοι προετοιμάστ;, 

Και γέρων, άνοιξιν θ' άντλή είς σέ, ευώδες κρίνον !

Είπε : Θεέ μου ! Πάτερ μου Τόν άλλον μου πατέρα, 
Καθικετεύω, φύλαττε ! ΊΙ δέ άγνή φωνή σου, 
Πρός ούοανούς Οά ύψωθή, θυμίαμα ψυχής σου,

Ώς μύρον άνερχόμενον πρός ήρεμον αιθέρα.

Πρός ουρανούς Οά ύψωθή- διότι καθ’ έκάστην,
Πρός έν σημεΐον βλέπει τις, ότι τά πάντα τείνουν 
Πειθήνιοι πρός θάλασσαν οί ποταμοί εκχύνουν, 

Πρός άνθος τρέχ’ ή μέλισσα, ό δ’ ύμνος πρός τόν Πλάστην.

Γ'.

Και ήδη, τούς προπάτορας. Αύτοί, έν τή μορφή σου, 
’Ακτίνας διαβλέπουσι προδρόμους παραδείσου.

Τήν φλόγα τών άρχαίων των πταισμάτων, δλην σβύνει 
Μία άγνή σου προσευχή· κ’ έν δάκρυον σου πλύνει 

Και μώμους κοινωνίας 
Καί στίγματα καρδίας.

*
Καί μετ’ αύτούς, ύπέρ έμοΰ. Ναί, φίλτατον, έλλείψεις 
Μυρίαι μέ βαρύνουσι καί συνειδότος τύψεις.

Πλήν δλα,—ογκος εμπλεως μακράς αϊδοΰς καί λύπης, 
Πτερόεντα 0’ άπήρχοντο, άν σ’ ήκουον νά εϊπης, 

Τώ Πλάστη χεΐρας τεΐνον : 
Συγχώρησον κ’ έκεΐνον !

Καί ύπέρ δσων σήπονται έντός δεσμωτηρίου·
Καί δσων κλυδωνίζονται έν σάλω μαύρου βίου·

Όσων πλανώνται έν ξηρά ή πλέουν έν πελάγει·

ΠΡΟΣΕΥΧΗ. 27
Καί δσων άλλων αρπαγές υπήρξαν άδδηφάγοι 

Πολλών πτωχού ιδρώτων, 
Υπέρ τών τεΟνεώτων.

Τών τεΟνεώτων, οίτινες ποικίλας βίου φάσεις 
ΔιήλΟον καί άτάραχοι νϋν κεϊνται είς τό μνήμα, 
Τήν τέφραν, τέφρας σφίγγουσαι, αιώνιόν των κτήμα· 
Σκιαί, σκιάς καθ.ύπτουσαι, μττέρες τάς μητέρας, 
Κονιορτοί κονιορτούς, πατέρες τούς πατέρας,

Ώς κύματ’ άλλα κύματα εις στρώμα τής θαλάσσης !
*

Σύ, τέχνον μου κοιμώμενον, γελάς- ένώ τά σμήνη 
Γλυκών ονείρων ίπτανται τριγύρω τής σκιάς σου· 
Όταν ο’ άνοιξης, άγγελε, τά Οεΐα βλέφαρά σου· 
Γλυκοχαράζει ραδινή τοΰ βίου μου ήμερα· 
Καί τ’ούρανοΰ ό οφθαλμός απλόν’ είς τόν αιθέρα

’Ακτίνα, ήτις τήν ζωήν είς τόσους κόσμους χύνει !*
’Ενώ αύτοί. . . τόν άλυτου κοιμώνται, μέ παχαΐα 

Έκ λίθων προσκεφάλαια· σινδόνην δέ χαί^ στρώμα, 
Τόν παγετόν τοΰ μνήματος καί βορβορώοες χώμα ! 
Ώς σκώληξ ή συνείδησις τά σπλάγχνα των τιτρώσκει 
Ή νύξ των άτελεύτητος· ήώς δέν ύποφώσκει-

Τών τάφων μόνον φάσματα όρχοΰνται φρικαθ.εα.

Φιλτάτη μου, σύ δύνασαι μέ μίαν λέξιν μόνον, 
Είς τήν συνείοησιν πτερά νά δώσης νά πετάξη· 
Τήν τέφραν τοΰ βλεφάρου των ώς πτίλου νά τινάξη· 
Καί νά Οερμάνη τά όστά αύτών, καί νά φυσήση 
Αύρα έν τόπω πνιγηρώ' καί φώς νά πλημμυρήση

Ένθα βαρύς ό τάρταρος εδραίου έχει θρόνον

Όταν έκεΐ, δπου συχνά κουφομιλεΐ ή φύσις·
Είς φλοίσβον τοΰ οίγιαλοΰ, είς αύρας Ορηνωδιας·
Είς ρύακος κελάρυσμα, εϊς θέσεις τάς όποιας, 
Μόνον ή πάσχουσα Ψυχή ήξεύρει νά έκλέγη· 
’Ακούεις ήχον, ώς φωνήν αόρατον, νά λέγη :

Παιδίον προσευχόμενου, καί ήμάς νά λησμονήσης !
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Είναι έκεϊνο, τών νεκρών παράκλησ-.ς μεγάλη· 
Άλλο, Μαρία, δέν ζητούν. Θ’ ακούσουν τ’ ό'νομά των 
Καί θά τινάξουν έκ χαράς τά κρύα σάβανά των 
Τήν άψυχον καρδίαν των είς ήχο'ς σου Οά θίξη, 
Καίδάκρυον το βλέφαρόν αύτών Οά διάνοιξη,

"Όπως εΐς αύλακα ξηρόν, έν κρίνον άναθάλλει!
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Ε'.

"Οταν αγνόν προσεύχησαι, εις άγγελος σιμά σου 
Μέ τάς χρυσας του πτέρυγας μυρόνει τά μαλλιά σου !

Σπογγίζων μέ έν φίλημα τό δάκρυ σου τό ΟεΙον 
Κρατεί αόρατος αύτός τό άγιον βιβλίον.

Ήλθεν, Ύψίστου εντολή, ηχώ τής προσευχής σου, 
Νά μεταφέρ’ είς ουρανούς τό μΰρον τής φωνής σου.

Τό φαεινόν του μέτωπον χρυσοΰν εϊναι, δοχεΐον, 
Νά παραλάβη έτοιμον τούς σταλαγμούς δακρύων

Τής τρΰφερας καρδίας σου, οΰς χύνεις καθ’ έκάστην·
Καί προσευχήν καί δάκρυα τά φέρει πρός τόν Πλάστην, 

"Οστις τόν κόσμον αγαπών δι’ όλης τής ήμέρας, 
Λατρείαν Θέλει καί αυτός όλίγην τό εσπέρας.

ΣΤ'.
Σύ δέ, σκιά αόρατος ! Σύ, άγγελε αγγέλων ! ,

Σύ, κύκνε λίμνης διαυγούς ! Σύ, πνεΰμα τής ψυχής του! 
Σπινθήρ τής διανοίας του ! Ψυχή τής προσευχής του !

Σύ, τής ζωής του παρελθόν καί ένεστώς καί μέλλον !
*

Εΐς σέ τό έμπιστέύομαι. Τής νεαράς ζωής του
Ό κάλαμος ν’ άνέρχηται ώς γής εύώοους θρέμμα !
Γελόεν δέ ή ενδακου τό αϊθριάν του βλέμμα,

Νά όμοιάζη, διαυγές, τό βάθος τής ψυχής του !

Φ. \. Β.

ΤΙ δοξασία περί μελλούσης κρίσεως καί 
άνταποδόσεως είναι παλαιοτάτη, δσον καί 
αύτός ό κόσμος, άπαντα δέ τά έθνη, είτε 
βάρβαρα, είτε άγρια, είτε πεπολιτισμένα 
πιστεύουσιν δη μετά θάνατον οί μέν καλοί 
0’ άνταμειφθώσιν, οί δέ κακοί Οά λάβωσι 
τά επίχειρα τής κακίας των. Οί "Ελληνες 
καί οί 'Ρωμαίοι είχον τά Τίλύσια Πεδία, 
τήν νήσον τών Μακάρο>ν καί τόν Τάρταοον’ 
δλα δέ τά έθνη παραδέχθησαν καί παραδέ
χονται Παράδεισον, ήτοι τόπον αιωνίου μα
καριότατος,ζαί Κόλασιν,τούτέστι μέρος προ- 
ωρισμένον διά τούς κακώς βιώσαντας έν τώ 
κόσμω τούτω.

"Απαντες ήξεύρομεν τί περί τούτων δι
δάσκει ή χριστιανική θρησκεία. Ό ιουδαϊ
σμός έπίσης άπαγγέλει άμοιβά; μέν είς 
τούς δικαίους, ποινάς δέ είς τούς αδίκους 
καί κακούς. Τά αύτά καί ό ισλαμισμός.

Οι ειύωλολάτραι τάς αύτάς περίπου δο- 
ςασίας έχουσι’ περίεργον δέ δτι καί οί ά
γριοι αύτοί, ών τινων δ βίος είναι σχεδόν 
κτηνώδης, φρονούσιν δτι υπάρχει μετά θά
νατον κρισις καί άντάποδοσις. Οί Φουεγι- 
ανοι, ο'ύς περιηγηταί τινες πεοιγράφουσιν 
ως τους εσχάτους τών ανθρώπων, μικρόν 
διαφέροντας τών ζώων, δοξάζουσιν δτι αί 
ψυχαί έμφανίζονται ένώπιον τοϋ δικαστη
ρίου τοϋ Νύεγγίη, ύπερτάτου δηλ. δντος’ 
καί δτι πλησίον τούτου ισταται φοβερός 
ϊιγ«ί. κρατών πελώριον πέλεκυν καί ζη
τών ν’ άκρωτηριάση τάς ψυχάς τάς παρου- 
σιαζθμένας είς τό φοβερόν κριτήριου.

Πολλά έθνη πιστεύουσιν δτι αί ψυχαί, 
πρίν ή έμφανισθώσιν είς τό φοβερόν κριτή- 
ριον, ύφίστανται βάσανόν τινα ή πρώτην 
δοκιμασίαν. Οι Γροελλανδοί φρονούσιν δτι 
η ψυχή μετά θάνατον πλανάναι έπί πέντε 
ημέρας πρό φρικτοϋ βράχου κεκαλυμμένου 
ύπό πεπηγότος αίματος. Οί Χουρώναι (//u 
fons) παριστώσι τό ταξείδιον τή; ψυχής 
πλήρες δυσχερειών και κινδύνων, διότι ο
φείλει νά διέλθη ορμητικόν ποταμόν, βχί— 

νουσα έπί δοκοΰ τρεμούσης, ένώ κύων, ά
γριο; φόλας, δμοιος σχεδόν πρός τόν Κέρβε
ρον τών άρχαίων 'Ελλήνων, έκ τής άλλης 
όχθης προσπαθεί νά έμποδίση τήν διάβασιν 
καινά καταταρταρώση τήν οδοιπόρον. Πέραν 
τοϋ ποταμοΰ υπάρχει στενωπός, έλισσομέ- 
νη μεταξύ κινούμενων βράχων, κρημνιζο- 
μένων είς τήν θάλασσαν καί καταβαλλόν- 
των τάς ήττον εύκινήτους ψυχάς. Κατά 
τούς Άμενάνας (φυλήν Μαύρων) καί αύτοί 
οί δίκαιοι κα'ι αγαθοί πριν ή είς Θεόν άπέλ- 
Οωσιν, οφείλουσι νά ύποστώσι τούς διωγ
μού; τών κακών πνευμάτων ή Mi, ζητούν- 
των ν’ άρπάσωσι καί σύρωσιν έκείνου; μεθ’ 
εαυτών, έφ’ ώ οί ζώντες προσφέρουσι θυμιά
ματα καί θυσίας εΐς τά άιδί ϊνα τά έξευμε- 
νίσωσι.

Καί οί άγριοι άρα αισθάνονται δτι ό άν
θρωπος, δσον έναρέτως καί άν έβίωσεν έν 
τώ κόσμο) τούτω, φέρει μεθ’ έαυτοΰ κηλϊ- 
δα ήν οφείλει νά έξαγνίσγ.

Μαϋροί τινες τής Γουινέας είσί πεπεισμέ
νοι οτι πάσα ψυχή, απερχόμενη τοϋ κό
σμου τούτου, συνοδεύεται ύπό δύο πνευμά
των, τοϋ μέν καλοΰ, τοϋ δέ κακοΰ. Έπί 
τής όδοΰ ύπάρχει διάβασις έπικίνδυνος, 
καθόσον έν τώ μέσιρ ήγειρται τείχος. Ό 
εύσεβώς βιώσας εύκόλως διέρχεται τοΰτο, 
βοηθεία τοΰ καλοΰ πνεύματος, άλλ’ αί πο
νηρά! καί διεστραμμένα·, ψυχαί κατασυν- 
τρίβουσι τήν κεφαλήν.—"Ενταΰθα ύπάρ- 
χει άναλογία τις προς τήν γέφυραν τών 
μουλσουμάνων ζ/.ί Σίξιάτ.

Κατά τάς δοξασίας τών διαφόρων έθνών, 
η κόλασις είναι τόπο; σκοτεινό; καί υπό
γειος, διοικούμενος ύπό βασιλέως ή βασι- 
λίσσης. Οί Γροελλανδοί πιστεύουσιν οτι 
κυβερνά έκεϊ είδος Περσεφόνης, έχούσης τόν 
θρόνον της εΐ; τά βάθη σπηλαίου καί περι- 
κυκλουμένη; υπό θαλασσίων τεράτων. Οί 
κολασμένο·, χρησιμεύουσιν ώς τροφή τοίς 
δαίμοσιν ή διάγουσι βίον οΐκτρόν, τρεφόμε
νοι άπό τέφραν, ό'φεις, σαύρας ή χρυσαλλί
δας.

Συνηθεστάτη τιμωρία τών κακώς βιω- 
σασών ψυχών είναι τό νά έπανέρχωνται έπί
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τή; γής, νά πλανώνται περί τάς οικίας, έν 
αίς διγτώντο, νά έκφοβίζωσι καί νά κατα- 
ταράττωσι τούς ζώντας· Κατά τινας φυλάς 
Μαύρων, αί ψυχαί, αί γενόμεναι λεία τών 
κακών πνευμάτων, πληοοϋσι θορύβου τήν 
ατμόσφαιραν, κάμνουσι ταραχήν είς τούς 
θάμνους καί διαταράττουσι τόν ύπνον τών 
ανθρώπων οΰς μισοϋσιν. Εάν ψυχή τις 
έμφανίσθή τρεϊς μετά τόν θάνατον ήμέ
ρας, σημεΐον οτι δέν άπήλθεν είς τον Θεόν, 
τό δέ πτώμα τοϋ θανόντος καίεται άνευ 
τιμών. Αί τών δικαίων ψυχαί δέν επα
νέρχονται είς τήν γήν, δπερ καί ό Σωκρά
της λέγει έν τώ Φαίδων..

'11 πίστις τών αγρίων περί τής ευδαιμο
νίας,ής έν τή άλλη ζωή άπολαύουσιν οί άν
θρωποι, διαφέρει κατά τήν φύσιν τών τα
λαιπωριών,ύφ’ ών οί δυς-υχεί; έκεϊνοι κατα- 
τρύχονται έν τφ κόσμω τούτω. Ό Εσκι- 
μώος, ό παγόνων ύπό τοΰ αιωνίου καί αδυ
σώπητου πολικού χειμώνας, ονειροπολεί 
θέρος άτελεύτητον, ήλιον διαρκή καί πηγήν 
άκένωτον πτηνών καί ιχθύων. ΊΙ γή, ήν έν 
τώ κόσμω τούτω κατοικεί, είναι λίαν ά- 
φορος καί ό ουρανός πένθιμος, ώστε ουδό 
λως σκέπτεται αύτοϋ νά. θέση τόν παράδει
σόν του, 8ν, άπεναντίας, ζητεί έν τώ ώκεα- 
νώ, διότι αύτός τόν διατρέφει. Ό κάτοι
κος τής Καμτστάτκας επιζητεί φαντασιώδη 
Καμτσάτκαν, πλουσίαν είς ιχθύς καί άλλην 
άγραν, άνευ Ηφαιστίων, άνευ ελών, οπού 
οί πάντες είσίν ίσοι καί οπού ό έχων δλι 
γους έπί τής γής κύνας (ούτοι είσίν οί πο
λυτιμότεροι βοηθοί τών πτωχών έκείνων 
ανθρώπων) Οά έχη πολλούς, άπηλλαγμένους 
μάλιστα τοϋ καμάτου καί τοϋ θανάτου. ΊΙ 
φαντασία τών ανθρώπων από τών άρχεγό- 
νων ήδη χρόνων έν τώ ούρανώ έζή-ησε τήν 
κατοικίαν τών μακαρίων, ό δέ γαλαξίας 
είναι η οδός ή άγουσα πρός εκείνον, καί οί 
τοϋ πόλου άγριοι πιστεύουσιν οτι βλέπου- 
σι χορούς ούρανίων πνευμάτων έν τοϊς μυ- 
στηριώδεσι δονήσεσι τοϋ βορείου σέλαος.

Συγκεχυμένοι είσί τών αγρίων αί δοξα- 
ξίαι περί τών άμοιβών έν τώ παραδεί
σιο καί περί τών τιμωριών έν τή κολάσει"

ώς πρώτην δ’ αρετήν καί κατά συνέπειαν 
αμοιβήν έν τή άλλη ζωή Οεωροϋσι τάς εκ
δουλεύσεις πρός τήν ιδίαν φυλήν, ήτις εις 
άδιάλειπτον διατελεϊ πόλεμόν πρός τους 
γείτονας’ κατόπιν έπέρχονται αί ανδραγα
θία·., τά ηρωικά κατωρθώματα καί αι έπι· 
τυ/ίαι έν τώ βίω. Οί Έσκιμώοι φρονοϋσιν 
δτι' τήν βασιλείαν των ουρανών κληρονο- 
μήσουσιν οί περισσοτέρας φονεύσαντες φω
κάς καί οί καταφρονήσαντες τούς κινδύνους 
τής θαλάσσης καί τών τρικυμιών (α). Αί 
κατά τόν τοκετόν Ονήσκουσαι γυναίκες πι
στεύεται οτι μεταβαίνουσιν είς τόν παρά
δεισον,ώς ύπέρ τής κοινότητοςΟανοϋσαι. Πα- 
οήγορος τωόντι ή ίδεα αΰτη διά τους α
γρίους. τ

' Ίί κόλασις παρ’ άπασι τοϊς έθνεσιν είναι 
προωρισμένη διά τούς κακούς. Οί πεπολι- 
τισμένοι στέλλουσιν εις τό πϋρ τό έξώτε- 
ρον τούς επιόρκους, τούς φονεΐς, τούς μοι
χούς, κτλ. οί δέ βάρβαροι τούς αδυνάτους 
καί τούς άνάνδρους.

Τά όνειρα καί παρά τοϊς άγρίοις αποδί
δονται είς ψυχικήν δύναμιν, τό δε περί α
θανασίας τής ψυχής ζήτημα, δπερ τυγχά
νει σπουδαιότατου, έν έκτάσει διεπραγμα- 
τεύΟησαν οί άρχαϊοι. Ο Πλατών, ο Κικε- 
ρων καί άλλοι αρχαιότατοι συγγραφείς είσί 
πεπεισμένοι δτι ό ύπνος θέτει ήμάς εις ά
μεσον συγκοινωνίαν πρός τά πνεύματα τών 
τεΟνεώτων, πρός τά ύπερφυσικά όντα. Έν 
τώ φαινομένω τούτω τοϋ ύπνου οι πλεϊστοι 
τών νϋν φυσιολόγων διορώσιν ίδιαν τοϋ εγ
κεφάλου κατάστασιν’ ούχ ήττον προσφάτως 
έτι έγεννήθη αΐρεσις φιλοσοφική, ούτως ει- 
πεϊν, τών πνευματοφόρων, οίτινες πιστευ- 
ουσιν δτι όμιλοΰσι πρός τάς σκιάς τών τε
Ονεώτων, καί τοι οί πολλοί τούτο Οεωροϋ- 
σιν άγυρτίαν.

Κατά τόν Κ. Πρίτσαρ, άπαντες οί κάτοι
κοι τής Γουινέας, αί διάφοροι δηλαδή φυ
λαί, πιστεύουσιν δτι ή ψυχή είναι αθάνατος,

(α) ΊΙ ηθική αΰτη εΐναι δντω^ϋψηλή, διότι 
προτίΟεται νά έδραιώτη έν τή καρδία τοϋ απο
λίτιστου έκείνου τήν καρτερίαν καϊ τήν προς 
τού; κινδύνου; περιφρόνησιν.

δτι καί μετά τόν χωρισμόν άπό τοΰ σώμα
τος έξακολουθεϊ νά ζή, δτι έχει άνάγκας 
τινάς, έκτελεΐ διαφόρους πράξεις καί ιδί
ως δύναται νά αίσθάνηται εύτυχίαν καί 
δυστυχίαν. Είς Τόγκαν (α),λέγει ό Κ. Μάρι- 
νερ, ύ.τοΟέτουσιν οτι αί τών τεΟνεώτων 
ψυχαί μεταβαίνουσιν είς Μπολοτού, μεγά
λην νήσον κειμένην πρός τά βορειοδυτικά 
τής χώρας, έχουσαν λαμπρά καί χρήσιμα 
φυτά καί παράγουσαν γλυκυτάτους καρπούς, 
ώραία άνθη κτλ. άμα δέ δρέψη τις τά άν
θη ή τούς καρπούς, εύθύς φύονται άλλα. Ή 
Μπολοτού (ή τών Μακάρων τών άρχαίων 
Ελλήνων) τόσον μακράν απέχει, ώστε μέ
γαν κίνδυνον τρέχουσι τά εγχώρια μονό
ξυλα άν θελήσωσι νά πλεύσωσιν έως έκεΐ’ 
πιστεύουσιν δμως δτι μονόξυλόν τι κατώρ
θωσε νά περαιωθή είς Μπολοτού. Τό πλήρω
μα άπεβιβάσθη,άλλ’ άμα οί άνθρωποι ήθέλη
σαν νά έγγίσωσι πράγμά τι, τά πάντα έφευ-
γον,έπαθον τούτές-ιν δ,τι έπασχεν ό Τάντα
λος. Ετρεχον δέ τόν έσχατον κίνδυνον τοϋ 
ν’ άποθάνωσι τής πείνης’ διό άπεφάσισαν νά 
έπιβιβασθώσι πάλιν τοϋ μονοξύλου των καί 
κατώρθωσαν νά έπανέλθωσιν είς τά ίδια 
σώοι καί άβλαβείς.

Ο θάνατος είναι φαινόμενον σφοδοώς κα- 
ταταράσσον τήν φαντασίαν, δυσκόλως δέ 
δύναταί τις νά έννοήση όποιαν είς τούς άρ- 
χεγονους άνθρώπους ένεποίει έντύπωσιν καί 
οποίαν ετι εμποιεί εϊς τούς αγρίους. Ό ι
σχυρός καί φοβερός αρχηγός τούτων, δν έ
θεώρουν σχεδόν θεόν, αίφνης κεΐται νεκρός, 
ακίνητος, πεπαγωμένος’ έξ δλων δέ τών 
πραγμάτων, άτινα πανταχόθεν φοβίζυυσι 
τόν δυστυχή άγριον, δεινότερου είναι δ θά
νατος. Τήν νύκτα ό εγκέφαλος τών αγρίων 
καταταράσσεται ύπό τή; είκόνος τοϋ άπο
βιώσαντος καί, όπως συμβαίνει έν τοΐς δ- 
νειροις, ούτος παρίσταται μεγαλήτερος τοϋ 
πραγματικού, μάλλον άκαμπτος' φαίνεται, 
καθά καί ό Λουκρέτιος λέγει, δτι κινεί μέ-

(α) Ο! μέν άρχηγοί ΟεωροΟνται έν ταΤ; νή
σοι; Τόγκα αθάνατοι, οί οέ Ταόα ή ).αύ; Ονη-

λη ευρύτερα, δτι έχει ζωήν μάλλον ένεργη- 
τικήν καί δτι είναι καθ’ δλα άτρωτος. "Ο
ταν έςεγεοθώσι τοϋ ΰπνου, άνακοινοϋσιν άλ- 
λήλοις τό δνειρόν των καί πείθονται δτι ό 
αρχηγός των πράγματι ζή, διότι είδον ήδη 
αύτόν. Α·. αμαθείς αύται διάνοια·, δέν εί
ναι είς κατάστασιν νά ποιήσωσ; διάκρισιν 
μεταξύ τών φασμάτων τών διιπταμένων έν 
τή φαντασία είς τό λυκαυγές τών Ονείρων 
καί τών πραγματικοτήτων, ών αί αισθή
σεις άντιλαμβάνονται. ’Εντούτοις τό πτώμα 
κεΐται έκεΐ’ καθίζουσι δ' αύτό έν τή καλύ- 
βη, του, ήτις καθίσταται τό έπικήδειον δω
μάτιον. Κατά τοϋ θανάτου δέν έθριάμβευσε 
τό άδρανές αύτό σώμα’ τί λοιπόν έθριάμ
βευσε ;—Σχήμα όμοιάζον πρός αύτό, πράγ
μά τι άναμφιβόλως, δπερ έζη, έκινεΐτο μετ’ 
αύτοϋ -καί αίφνης άπεσπάσθη, ή σχιά του 
ίσως. Οΰτω τορόντι έχει, διότι άμα τή δύ
σει τοϋ ήλίου, κατά τήν ώραν δηλαδή έκεί
νην καθ’ ήν ή φαντασία αισθάνεται έαυτήν
κατεχομένην ύπό τών αορίστων ανησυχιών 
τής νυκτός, ή σκιά είναι μεγαλητέρα τοϋ 
σώματος πρός 8 συνδέεται’ μεγαλητέρα 
άρα του σώματός του ήν ή είκών τοϋ έμ- 
φανισθέντος αρχηγού’ έντεϋθεν δέ ή πίστις 
αΰτη, ή γενική έν τή παιδική ηλικία τών 
λαών, δτι ή σκιά έπιζή τοϋ άνθρώπου καί 
έντεϋθεν ή δοξασία άγριων τινών φυλών δτι 
τά πτώματα δέν σκιάζουσι τόν ήλιον.

Οι Δαγιάκαι (Dtiyaks) Οεωροϋσι τά όνει
ρα ώς συμβάντα πραγματικά’ πιστεύουσι 
δε οτι ή ψυχή τοϋ κοιμωμένου ότέ μέν μέ
νει είς τό σώμα, ότέ δέ εγκαταλείπει αύτό 
καί απέρχεται μακράν. Έπίσης φρονοϋσιν 
δτι ή ψυχή, εϊτε έν τώ σώματι διαμένει, 
είτε ίπταται μακράν, βλέπει, ακούει, όμιλεΐ 
καί κατέχει προνοητικόν δπερ δέν έχει δ
ταν έγοηγορή. Αί λειποθυμίαι θεωρούνται 
ως προερχόμενα! έκ τής αποδημίας τής ψυ
χής, καταλιπούση; τό σώμα καί άπελθού- 
σης μακράν. "Οταν Εύρωπαΐός τις δνειροπο- 
λή ι’ήν άποϋσαν πατρίδα του οί Δαγιάκαι 
φρονοϋσιν δτι ή ψυχή του διέσχισε τάς απο
στάσεις καί τήν νύκτα έπεσκέφθη τήν Εύ
ρώπην. Πολλαί φυλαί πιστεύουσιν δτι τά
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II ΑΛΙΕΙΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑΙΣ 
Ν11Σ01Σ.

Ούδείς τών έν ’Αγγλία βιομηχανικών 
Χ,λ,άδων άνεπτύχθη διά τών σιδηροδρόμων 
τόσον, δσον ή άλιεία. ΙΙρίν ή κατασκευασθή 
ή σιδηρά οδός τών ανατολικών κομητειών, 
η μεταφορά τών Ιχθύων άπδ Γίαρμούθ είς 
Λονδϊνον έγένετο διά ελαφρών αμαξών, συ
ρόμενων ύπδ ταχυδρομικών ίππων, καί μό
λις είσήγοντο κατ’ έτος 2000 γΛτοι, ήτοι 
τδ ήμισυ σχεδδν τοΰ νΰν έντδς δεκαπενθη
μερίας στελλομένου είς Αονδΐνον καί εί; τάς 
μεγάλας βιομηχανικά; πόλεις τής Μεγά
λης Βρετανίας.

Κατά τδ 1833, τδ έτος δήλα δή τής 
Αανμασίου Λ.Ιιύας τοΰ Γίαρμούθ, έστάλη
σαν έκ τοΰ λιμένο; τούτου είς Αονδΐνον καί 
τάς έπαρχίας 12000 τόννοι ρίμζώ/· μόνον. 
Εΐ; Γρίσμπυ κατά τδ 1872 ήλιεύθησαν 
καί έστάλησαν είς τδ εσωτερικόν διά τοΰ 
σιδηροδρόμου 31,000 τοννοι ιχθύων, άπϊ- 
στευτος δέ καταντά. η ποσότης ή έκπεμπο- 
μένη νΰν έκ τών κυριωτέρων σιδηροδρομικών 
σταθμών. Ό σταθμάρχης τοΰ Λαουεστόφτ 
(Lowestofl) είπε κατά τδ 1 8όί είς τά μέ
λη τής βασιλικής επιτροπής δτι έντδς τών 
δύο προλαβόντων έτών συνέβη νά στέλλρ 
•καθ’ ήμέραν έκ τής πόλεως ταύτης εκατόν 
άμαξας φορτωμένα; ίχθΰς, έκάστη; μεταφε* 
ρούση; 3 ή 4 τόννου;. Έντδς μιάς εβδομά
δας μόνη ή πόλις Δουμπάρ έστειλε διά τοΰ 
σιδηροδρόμου εί; τδ έσωτερικόν τή; Σκω
τίας 4 έως 3 χιλιάδας τόννους ριγχωχ καί 
1000 τόννου; άλλων ιχθύων.

Πρδ τής έπεκτάσεως τών σιδηροδρόμων 
ή κατανάλωσις τών νωπών ιχθύων περιω- 
ρίζετο είς τάς παραλίους πόλεις, είς τήν 
πρωτεύουσαν καί εί; τάς άξιολογωτέρα; πό
λεις τοΰ εσωτερικού. Οί πλεΐστοι τών κα
τοίκων τοΰ εσωτερικού μόνον ίχθΰν έγνώρι- 
ζον τήν ταριχευτήν ρέγκαν’ άλλ' ήδη καί 
ό πτωχότερος δύναται νά τρώγη συνεχώς 
νωπήν ρέγκαν ή άλλον έφθηνδν ίχθΰν, χά
ρις είς τού; σιδηροδρόμους.

'II άνάπτυξις τή; αλιείας συνετέλεσεν είς 
τήνάνάπτυξιντή; ναυτιλία;. Κατά τδ 1814 
μόνον 5 αλιευτικά πλοία ύπήρχον έν ’Αγ
γλία. πλέοντα είς μεμακρυσμένα μέρη πρδ; 
αλιείαν, σήμερον δέ τούλάχιστον εκατόν ά- 
ποπλέουσ.ν εί; τά; βορείου; θαλάσσας, ύπέρ 
τά τριακόσια δέ άλιεύουσιν εί; τήν Μάγχην, 
εκατόν εί; τήν ιρλανδικήν θάλασσαν, κτλ.

Δύσκολον είναι νά φαντασθή τι; όποία ά
πειρος ποσότης ρεγχωχ άλιεύεται εί; τά πα
ράλια’ άν δμως λάβη ύπ’ δψιν δτι έκα
στον βαρέλλιον περιέχει κατά μέσον όρον 
750 ίχθΰς, συνάγει δτι τώ 1872 ήλατ'σθη- 
σαν 580 έκατομμύρια ρίγκώχ, μή περιλαμ
βανόμενων τών πωληθεισών νωπών. ’Απο
ρεί τις άναλογιζόμενος όποία απειρία ιχθύων 
ύπάρχει έν ταϊ; Θαλάσσαις, άφοΰ οί άλιεϊς 
ποσοστδν μόνον αύτών δύνανται ν’ άγρεύ- 
σωσιν. Ή έκτασις τών δικτύων, τών χρη- 
σιμευόντων είς τήν αλιείαν τών ιχθύων, 
όσον μεγάλη καί άν τυγχάνσι, είναι ασή
μαντο; απέναντι τή; θαλάσση; καί τοΰ κε
νού, δπερ μένει ελεύθερον καί έν ω ό ιχθύ; 
δύναται νά βόσκη άνύποπτο;, μή φοβούμε
νος τδν άλιέα.

Τού; ίχθΰς δέν κατατρέχει μόνον δ άν
θρωπος, άλλά καί άλλοι ίχθΰς καί πετεινά 
τοΰ ούρανοϋ. Αί μεγαλήτεραι έκατόμβαι 
φαίνεται δτι γίνονται τήν έποχήν καθ’ήν ό 
νέος ίχθΰς άποκτα: ΰπαρξιν ανεξάρτητον καί 
πειοάται νά τραπή μόνος εί; τδν βίον,νά κο
λύμβηση δηλ. διά τών ιδίων πτερυγίων είς τδν 
περί αύτδν 0αΛάσσιθχ κόσμοι. "Αμα κατα- 
στή ίκανδς νά κινηθή,άρχεται παλαίων πρδς 
τδν βίον. Πρέπει νά φάγη, νά προφυλαχθή 
δέ μή τδν φάγωσιν’ άλλ’ έν τώ άδιαλεί- 
πτιρ πολέμιο 8ν πρδ; άλήλλους συνάπτουσιν 
οί ίχθΰς (οί μεγάλοι τρώγουσι τού; μι
κρού; καί οί μικροί τού; μικρότέρους), μυ
ριάδες μικρών νεωστί έκκολαφθέντων έξ ά
νάγκης έσθίονται πριν ή καταστώσιν ικανοί 
νά έπιτεθώσι κατ’ άλλων. Ούχ ήττον μυ
ριάδες μυριάδων τών μικρών τούτων οντων 
άποφεύγουσι θάνατον άωρον, όχι ίσως ίνα 
άνδρωθώσιν, άλλ’ ίνα ικανόν ζήσωσι χρόνον, 
ώστε νά λάβωσιν ενεργόν μέρος είς τήν κα

ταστροφήν τών μικρότερων όμοιων των καί 
χρησιμείσωσιν είς ταρίχευμα.

Ύπολογίζουσιν ότι περί τήν νήσον Σαΐν 
Κίλδα ϊπτανται 200,000 πτηνών καί οτι 
έκαστον τούτων έσθίει καθ'έκάστην 5 ρ'έχ- 
καΐ ώστε άνά πάσαν ήμέραν έξαφανίζον- 
ται I έκατομμύριον ρεγκών. 'Ο καθηγητή; 
Οΰξλυ (Huxley) λέγει δτι, άν έζων αί ρέγ- 
και ά; καταβροχθίζουσιν έτησίως οί αίλου
ροι καί οί άντακαΐοι είς τά παράλια τή; 
Σκωτίας, θά ύπερέβαινον τδ έτησίως υπό 
τών άλιέων άγρευόμενον ποσόν’ άλλ’ οί εχ
θροί ταύτης δέν είναι μόνον οί άναφερόμενοι 
δύο ίχθΰς. Έκ τής κοιλίας φαλαίνης έξή- 
γαγον ήμισυ βαρέλλιον (21 4 λίτρα;) 
χώι·, ά δέ καρχαρίας, δ θαλάσσιος κύων καί 
άλλα θαλάσσια ζώα άφανίζουσιν αύτάς’ ό 
κύων μάλιστα διώκει πρδς τήν έπιφάνειαν 
τήν βένχαν, άλλο δε ζώον τήν ωθεί είς τήν 
ακτήν ή είς τδν πυθμένα καί οΰτω τά με
γάλα ζώα βοηθοΰσιν άλληλα πρδς άγραν τή; 
ρίγχας.

Τέσσαρας τρόπους μεταχειρίζονται πρδς 
άγραν τών ιχθύων’ Ιον τά συοτά ή σύροντα 
δίκτυα’ 2ον τά έπιπλέοντα δίκτυα’ 3ον 
τήν ορμιάν καί 4ον τήν σαγήνην ή γάγγα- 
νον.

Καλλίτερο; πρδς άγραν ιχθύων τινών τρό
πος είναι ό διά τών συρομένων δυκτίων (α
νεμότρατας), διότι τδ δίκτυον αύτό σαρόνει 
τήν θάλασσαν καί συνάγει εί; τδν σάκκον 
όλου; τούς έν τώ πυθμένι τή; θαλάσσης ί 
χθΰς. Τό δίκτυον δεν σκάπτει, άλλά απλώς 
οαρόνει ελαφρώς τήν άμμον, ώστε ό ίχθΰς 
μόνο- του πίπτει είς τδν σάκκον. Τό είδος 
τοΰτο τών δικτύων χρησιμεύει κυρίως είς 
ομαλού; πυθμένας, οπού κοινώς οίκοΰσι παν
τοειδείς πλατείς ίχθΰς.

Γά τοιαΰτα δίκτυα εχοντα αλιευτικά 
πλοιάρια συνήθως είσί μακρά CO καί έπέκει 
να πόδα; καί τινα είσί χωιητικότητος 70 
τόννων. Αμα φθάσωσιν εΐς τδ μέρος τής 
αλιείας, χαλαρόνουσι τά ιστία καί στρέφου- 
σι προ; τήν διεύθυνσιν πρό; ήν προτίθενται 
** ούρωσι τά δίκτυα, δπερ, φυσικώ τώ λό- 
ΤΦι εζαρτάται έκ τοΰ άνέμου. Όφείλουσι δέ 

νά πλέωσι κατ’ ευθείαν γραμμήν, δπερ α
παιτεί άνεμον ισχυρόν καί οϋριον, καί νά 
έχωσι πολλά αναπεπταμένα ιστία, διότι 
δυσκόλως σύρονται τά δίκτυα. Τόσον δυσ- 
κόλω; δέ σύρονται ταΰτα ,ώς-ε τδ αλιευτικόν 
πλοϊον, μ’ δλον τδν οϋριον άνεμον καί τά 
πολλά ιστία, μόλις διανύει 2 μίλλια τήν 
ώραν.

Καλή ji-αμιά θεωρείται άμα τδ αλιευτι
κόν πλοιάριον άγρεύση ένα τόννου ιχθύων’ 
συνεχώς δμω; άγρεύυυσιν έν μια νυκτί τρεις 
τόννους.

Κατά τεΰ τρόπου τούτου τή; αλιείας 
έξανέστησαν πολλοί, διά τδν λόγον δτι έξο- 
λοθρεύονται οί ίχθΰς’ τδ πράγμα δμως δέν 
έχεται αλήθειας καί φρονοΰσι μάλιστα οτι 
τδ σνρτύχ δίκτυον μάλλον εφελκύει τού; 
ίχθΰς, διότι θέτει είς κίνησιν περί αύτδ τούς 
σκώληκας καί τά οστρακόδερμα. Ούχ ήτ
τον βέβαιον είναι δτι τά συρτά δίκτυα συλ- 
λαμβάνουσιν απείρου; ποσότητας νεαρών 
ιχθύων, οΰ; καλλίτερον ήτο νά άφινον εϊ; 
τήν θάλασσαν’ άλλά τά πλοιάρια τ’ άλι- 
εύοντα τά; καρίδας εί; ρηχά καί αμμώδη 
υδατα έπιφέρουσι μεγαλητέραν ζημίαν, διό
τι και μικρότατου; συλλαμβάνουσι καί ώά 
φθείρουσι Σήμερον είναι αποδεδειγμένου 
δτι οί παντοειδείς ίχθΰς σπείρουσι τά ώά 
των εί; τήν έπιφάνειαν τοΰ υδατος ή κατα- 
θέτουσιν αύτά είς βραχώδη βάθη πλησίον 
τής ακτής, έν οί; έκκολλάπτονται καί αύξά- 
νουσιν’ ώστε τά ώά ούδόλως παραβλάπτον
ται ύπδ τών μεγάλων συρτών δικτύων' μό
νον τά μικρά δίκτυα έπιφέρουσι ζημία; καί 
συχνάκις εϊδομεν χιλιάδα; νεαρών ρόμβων, 
νεαρών ψησών καί νεαρών γλωσσών άγρευο- 
μένων μετά τών /.αριδών έν τώ δρμω τοΰ 
Μορεκάμπ.

«ΊΙ άγρα τών καριδών, άν πρόκηται νά 
γίνηται έπί βλάβη τών μεγάλων ιχθύων, 
πρέπει νά καταργηθή,» ε'πέ τις. ’Αλλ’ έκ 
τής αλιείας ταύτης έξαρτά.ται ή ύπαρξις χι
λιάδων έργατών,διότι όλα τά κεφάλαια τών 
άνΟρώπων αύτών συνίστανται εΐ; τδ πλοιά
ριον καί τδ δίκτυόν των, ή δε άπαγόρευσις 
τή; άλιεία; τών καριδών θά άπέβαινε κα- 
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ταστοεπτική δ·.’ αύτούς. Μόνη ή πόλις Λέϊγ, 
έν τη παραλία τής κομητείας τοΰ Έσεξ, 
στέλλει συνεχώς είς Λονδϊνον καθ’έκάστηι 
2000 γαΜύηα «αριδών (α).

Τά αλιευτικά, τά έχοντα συρτά δίκτυα» 
πλέουσι πολλά συγχρόνως, τά δέ πληρώμα
τα γενικώς υποχρεούνται δι’ ές εβδομάδας- 
άπο καιρού δέ είς καιρού στέλλουσι τήν ά
γραν των δ-.ά ταχυπόρων κερκουρων (κοτέ- 
ρω··) είς τήν αγοράν τού Billingsgate. Τούς 
ιχθύς μεταφέρουσιν ένίοτε καί έλικοκίνητα 
άτμόπλοα.

Εις τήν βόρειον θάλασσαν τ’ αλιευτικά 
άλι-ύουσιν ές εβδομάδας έως δύο μήνας, 
συνεχώς δέ είς τόσην άπδ τή; παραλίας ά- 
πόστασιν, ώστε μεγάλους διατρέχουσι κιν
δύνους. Τόν χειμώνα συμβαίνουσι ναυάγια 
ούκ ολίγα, κατά δέ τδ 4 863 άπωλέσθησαν 
7, άνήκοντα είς μόνον τδν λιμένα τή; Χουλ, 
καί εϊκοσιν έρρυμουλκήθησαν έν κακή κα- 
καστάσει.

Ό καλλίτερος τών υπδ τών πλοιαρίων 
αύτών άλιευόμενος ιχθύς εΐναι ό ρόμβος, 
δστις εύκόλως πωλείται. ΊΙ αφθονία έπ’ 
έσχάτων ήλάττωσε κατά πολύ τήν τιμήν 
του, διότι ένώ πρδ τριακονταετίας έςεποιεΐ- 
το έν Αονδίνω μίαν έως μίαν καί ήμίσειαν 
γινέαν, ήδη μόλις απολαμβάνει I σελίνιον 
τήν λίτραν. Ό ιχθύς ούτος εύρίσκεται είς 
δλας τάς Οαλάσσας τής ’Αγγλίας καί τή; 
Σκωτίας, άναφέρεται δέ δτι είς Ούΐτμων ή- 
γρεύθη είς 6 ποδών μήκους. ΊΙ βόρειος θά
λασσα φημίζεται διά τάς ρόμβου; της, ιδί
ως τά παράλια τής 'Ολλανδίας, δπου κατά 
τδ θέρος πολλοί άγρεύονται είς τά ρηχά υ 
δατα.

ΊΙ συνήθεια τού διατηρεϊν τούς ιχθύς 
έντδς πάγου προσφάτω; έτι είσήχθη. Μέγα

(α) Ό Κ. Μ iycw άποδεικνύει έν -φ συγγράμ · 
ματί του Lnihiun Labour and London I'oor, 
οτι έν τή άγορ3 τοϋ Billingsgate πωλούνται έ- 
τησίω; 500 έκατομμύρια καριδών. Τούτων 770, 
000 πίνται (σχεδόν 321 τήν πΐνταν) πωλοΟνται 
έν ταΤ; όδοΐ; τοΟ Λονδίνου. Λ! καλλίτερα» στέ>- 
λονται έκ Λέϊγ, πωλοΟνται δέ 10 πέννας ϊω; 2 
1(2 σελίνια τό γαλλόνιον, ήτοι α; ί 1(2 λΐτραι. 

μέρος τών άγρευομένων ιχθύων τίθεται είς 
δεξαμενήν πάγου, ήν πάς ιχθυοπώλης έχει 
καί παν πλοιάριον φέρει. Ούδεμ.ία αμφιβο
λία δτι ο τρόπος ούτος τής διατηρήσεως ά- 
φαιρεϊ τι έκ τής ούσίας τού ιχθύος, άλλ’ 
ούχ ήττον βέβαιον είναι δτι δι’ αύτοϋ ό ι
χθύς δέν βλάπτεται εύκόλως.

Τώ 1872 μόνον είς Γρίμσμπυ είσήχθησαυ 
έκ Νορβηγίας 22000 τόννοι πάγου. Είς τδν 
πυθμένα έκάς-ου αλιευτικού υπάρχει δωμά
τιον ερμητικώς κεκλεισμένον, έν (■> πρδ τού 
απόπλου Οέτουσι 2 μέχρις 9 τόννων πάγου. 
Τά πλοιάρια τά μή στέλλοντα τήν άγραν 
των άμέσως εί; Billingsgate διά τίνος τών 
κερκουρων τού σταθμού, στοιβάζουσι τού; ι
χθύς κατά στρώματα έπί τών πάγων, έως 
ου συμπληρωθώ ολόκληρον τδ φορτίον" μετ’ 
απουσίαν δέ 10 μέχρι 14 ημερών τδ πλοϊ- 
ον επανέρχεται είς τόν λιμένα του καί εκεί 
οί ίχθϋ; στοιβάζονται είς άλλον πάγον καί 
στέλλονται είς Λονδϊνον ή άλλο μέρος. 
"Ωστε οί πλεϊστοι ιχθύς,οί παρατιθέμενοι εις 
τάς τραπέζας, τούλάχιστον 15 ήμέρας έ
μειναν εκτός τού ύδατος.

Λαμβανομένων ύπ’ δψιν τού άπόπλου 
καί κατάπλου καί τών διακοπών, συνάγε
ται δτι ή αλιεία διαρκεϊ-έννέα μήνας τδ έ
τος, έπικερδεστέρα δέ άποδεικνύεται τόν 
χειμώνα, διότι τότε διαρκέστερον πνέει δ 
αναγκαίο; άνεμος.

"Αλλοτε αί παραγγελία! άπασαι πρδς α
γοράν ιχθύων διεβιβαζοντο έν Λονδίνω, σή
μερον δμως αί διαταγαί δίδονται καθ’ έκά
στην διά τού τηλεγράφου εί; πράκτορα; ά- 
ποκαταστημένους είς τού; διαφόρου; λιμέ
νας, έν οί; αποβιβάζονται οί ιχθύς, ώστε 
προκύπτει μεγάλη οικονομία χρόνου καί ε
ξόδων.

Μετά τήν αλιείαν εις βαθέα υδατα διά 
δικτύων συρόντων, άξ-.ολογώτεροι τρόποι α
λιείας θεωρούνται οί διά μακρά; ορμιάς καί 
ορμιάς τής χειρός" δι’ αύτών δ’ άλιεύουσιν 
εί; τά παράλια τή; Μάγχης καί εΐ; τήν θά
λασσαν τή; ’Ιρλανδίας ιδίως άντακαίους, δ- 
νίσκου; καί άλλους ιχθύς. Πολλά πλοιάρια 
ασχολούνται εί; τήν αλιείαν αύτήν. "Εν 

πλοιάριον φέρει συνήθως 7200 δργυιάς ορ
μιάς, έξ ή; κρέμανται 4 680 άγκιστρα’ ή 
Ορμιά ρίπτεται τήν αύγήν, ή ένωρίτερον, 
καιρού συγχωρούντος, καί σύρεται πρδ τής 
νυκτός- έπειδή δέ ό άντακσίος έχει μεγά
λην άξίαν,πράττουσι πάν δ,τι δύνανται ϊνα 
άφιχθβ είς τήν άγοράν έν καλή καταστή
σει, δπερ έπιτυγχάνεται άν διατηρήσωσιν 
αύτδν ζώντα πλειότερον, δσον ένεστι, χρό
νου. "Αμα έξαγκριστρωθή, ήτοι έξαγάγωσι 
τδ άγκιστρον, θέτουσιν αύτόν είς ιδιαίτε
ρον μέρος, είδος δεξαμενή; ύπαρχούσης έφ’ 
δλων τών πλοιαρίων, έν ή δ·.’ οπών εισέρ
χεται θαλάσσιον ύδωρ, συνεχώς δέ πλοιά- 
ριόν τι έπανέρχεται είς Dogger Bank μέ 
4-00 ή 700 ζώντας άντακαίους καί μέ 
200-250 έστοιβασμένου; εί; πάγον.

"Οταν τά τοιαΰτα αλιευτικά έπιστρέψω- 
σιν είς τδν λιμένα μέ τό φορτίον των, άπο- 
σύρουσι τού; άντακαίους έκ τών φρεάτων 
διά μικρών δικτύων καί θέτουσιν αύτούς είς 
ξύλινα κιβώτια ή εργαστήρια, ών τά πλεΐ
στα θέτενται είς τά νεώρια τού Γρίμσμπυ 
καί έν οΐς οί ιχθύς μένουσι μέχρι ού ή α
γορά λάβη άνάγκην αύτών. "Εκαστον κιβώ 
τιον περιέχει 40 άντακαίους μεγάλους καί 
100 περίπου μικρούς" ζώσι δέ 1 δ περίπου 
ήμέρας καί έν Γρίμσμπυ ύπάρχουσι 1 5 έως 
20 χιλιάδες άντακαΐοι περιμένοντες τήν σει
ράν των ϊνα μετακομισθώσιν είς Λονδϊνον 
ή άλλαχοΰ. 'Αμα έλθη ή παραγγελία, ανοί
γονται τά κιβώτια, οί δέ άντακαϊοι φονευ- 
όμενοι στέλλονται διά τοΰ σιδηροδρόμου 
δπου δει. Ό ιχθύς ούτος πωλείται άκριβά 
καί θεωρείται τό προσφιλές έδεσμα τή; αρι
στοκρατίας. Μόνον τδ Λονδϊνον καταναλί- 
σκει έτησίως 500.000 νωπών άντακαίων’ 
και τοι δέ ό ιχθύς είναι λίαν γόνιμο; και 
δεν έπίκειται φόβος καταστροφής, ή κυβέρ- 
νησις έχε» άπηγορευμένην τήν αλιείαν του 
διά μακρών δρμ ών έπί τρεϊς τού έτους μή
νας.

II αλιεία διά τή; ορμιάς τής χειρός δέν 
είναι μεγάλη- παρέχει δμως άρίστους καί 
νωποτάτους ιχθύς. Ίί διά τών επιπλεόν

των δικτύων ανάγεται εις αρχαιότατους 
χρόνους, δι’ αύτών δ’ άγρεύουσι βέγχας.

Ή αλιεία τής ρίγχας είναι πηγή πλού
του διά τούς 'Αγγλου; καί 'Ολλανδούς. Ό 
ιχθύ; ούτος φαίνεται δτι ήν άγνωστος παρά 
τοϊς αρχαίοι;, διότι ούδεί; συγγραφεύς "Ελ- 
λην ή 'Ρωμαίος άναφέρει αύτόν" ή αλιεία 
αύτοϋ άνεπτύχθη κατά τδν αιώνα τούτον" 
άπαιτεϊται δέ τέχνη τις πρδ; άγραν τή; 
ρίγχας καί φαίνεται δτι κατάλληλος καιρός 
είναι ή ασέληνος νύξ καί ολίγος άνεμος. 
Κατά τόν παρελθόντα αιώνα ή αλιεία ήν ά- 
πηγορευμένη έν Σκωτία δτε ή σελήνη έφώ- 
τιζε τήν νύκτα.

Ό ιχθύ; ούτος είναι λαμπρότατο; καί 
θρεπτικότατος, άλλά δέν έκτιμάται δσον 
δεϊ, βεβαίως ένεκεν τή; αφθονίας του, καί 
μόνον υπδ τών πτωχών τάξεων έσθίεται, 
τών πλουσ'ων προτιμώντων άλλους- Οί Σκώ- 
τοι θεωρούσι τήν ρέγχακ έθνικόν έδεσμα. 
ΊΙ αλιεία άρχεται τόν Φεβρουάριον, αλλά 
αί ρέγχαι δέν είναι παχεϊαι κατ’ έκείνην 
τήν έποχήν, διό πωλούνται έφθηνά καί οί 
γεωργοί τού Νόρφολκ καί τού Σούφολκ με
γάλα; ποσότητας άγοράζουσιν ϊνα λιπά- 
νωσι τούς αγρούς των. Παχεϊαι καί καλαί 
είναι τον Αύγουστον καί Σεπτέμβριον.

’Αδύνατον νά παραστήση τι; δι’ αριθμών 
τήν άπειρον ποσότητα τών έτησίως εί; τά 
παράλια τή; Σκωτίας άλιευομένων ρεγχώι·· 
Τώ 1873 ήλατίσθησαν 939,233 βαρέλια" 
ύπολογιζβμένων δέ κατά μέσον δρον 750 
ιχθύων κατά βαρέλλιον, εύρίσκσμεν δτι ήλα
τίσθησαν κατά τδ έτος έκείνο 704 έκατομ
μύρια pij-χώ»·. Κατανοεί τις τί ποσδν νω
πών έπωλήθη.

Αί ολλανδικά» ρέγχαι, ών μέγα ποσδν τε- 
ταριχευμένων καταναλίσκεται έν τή ήπεί- 
ρω, φημίζονται ώς κάλλιστα προπαρεσκευ- 
ασμέναι. "Αμα ό ιχθύ; άγρευθή, εύθύς ανοί
γεται, καθαρίζεται, αλατίζεται καί στοιβά
ζεται είς τό βαρέλλιον. Τά πρώτα είς Άμ- 
στελόδαμον φθάνοντα βαρέλλια συχνάκις έ- 
πωλήθησαν άντί 14 90 φράγκων τό βαρέ- 
λιον, δπερ περιέχει 700 ιχθύς.

Τά ολλανδικά αλιευτικά, άτινα είναι.



38 Π ΑΛΙΕΙΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑΙΣ ΝΠΣ01Σ. II ΑΛΙΕΙΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑΙΣ ΝΙΙΣΟ1Σ. 39

ωραία πλοία φέροντα 1 I ναύτας καί 5 ναυ
τόπαιδα;, άποπλέουσι τδν ’Ιούνιον διά τά 
παράλια τής Σκωτίας. Ταΰτα σννοδεύουσι 
δύο πολεμικά, ϊνα διατηρώσι τήν ήσυχίαν 
καί έπιτηρώσι τήν έκτέλεσιν τών περί αλιεί
ας κανονισμών. Απαγορεύεται τοΐς αλιεΰσι 
τδ νά είσέρχωνται εΐς ξένου; λιμένας, νά 
πλησιάζωσιν εΐς ώρισμένην άπδ τής παρα
λία; άπόστασιν καί νά πωλώσι ττ,ν άγραν 
των έν τή θαλάσση. Τά έκατδν πρώτα ά- 
λατισμένα βαρέλλια μεταφέρονται διά πολε
μικού δρόμονος κατ’ ευθείαν εις Βλαάρδιγ- 
κεν, δπου χαιρετίζουσιν αυτά διά εορτών 
καί πανηγύρεων. Κοσμούσι τά παράθυρα 
διά σημαιών καί στολίζουσι τάς οικίας διά 
κλάδων καί άνθέων. 'Ρέγκα έκ τών καλλί
τερων μεταφέρεται έπί 'στολισμένης άμά- 
ξης καί προσφέρεται τώ βασιλεϊ, δστις ευ
χαριστεί καί δίδει δώρον 500 φιωρινίων' 
άναφέρουσι δε πλουσίους 'Ολλανδούς προσε- 
νεγκόντας 1 δουζ,άτον κατά fipxar, έκ τών 
πρώτων δηλ. άφιχθεισών.

Μετά ττ,ν ρΐγχατ, άξία λόγου άλιεία έ
πέρχεται ή τοΰ ιχθύος pilchard, είδους ρέγ
κας' ένεργεϊται δέ κυρίως εις τά παράλια 
τής Κορνουάλης δι’ έπιπλεόντων δικτύων 
καί διά σαγηνών. Μόνον τδ Mount ’S Bay 
έχει 500 πλοιάρια Ασχολούμενα εις ττ,ν 
αλιείαν τοΰ ιχθύος αύτοΰ (α)’ είναι δέ εύχά- 
ριστον θέαμα τδ τοΰ απόπλου τοΰ στόλου 
αύτοΰ κατά Ιούλιον, δτε άρχεται ή άλιεία, 
ήτις διαρκεϊ καθ’ δλον τδ θέρος καί τδ φθι- 
νόπωρον. "Ολοι σχεδδν οί ίχθΰς πωλούνται 
έπιτοπίως, διότι Ολοι οί Κορνουάλιοι εφο
διάζονται μέ αλατισμένους pilchards, ού; 
έσθίουσι μέ μεγίστην δρεξιν τδν χειμώνα μέ 
γαιώμηλα, διότι ί κάτοικος τής Κορνουά
λης θεωρεί τδν τόπον του ώς τδν άριστον 
πάντων καί πιστεύει δτι δ κασσίτερος, ό 
ίχθΰς καί δ χαλκδς αύτοΰ εισι τά κυριώ- 
τέρα στοιχεία τοΰ πλούτου καϊ τοΰ μεγα
λείου τής ’Αγγλίας.

(α) “Εν τδ>ν πλοίων τούτων, -χωρητικότητο; 
1 4 τόννων, επλευσεν άπό ’Αγγλίαν εί; Μελ- 
oojpvov (ΐύϊτραλίαν) μέ 4 ναύτα:, μετανα- 
στ-ιίσαντα; είς τήν αποικίαν Βικτωρίας

Άξία λόγου Υποδεικνύεται ή διά τής σα
γήνης άλιεία τοΰ pilchard· υπολογίζεται δτι 
45000 βαρέλλιαάλατίζονται καί ς-ίλλονται 
έτησίως είς Ιταλίαν, μέγα δέ ποσδν κατα
ναλίσκεται εις άλλα μέρη. Περί τάς 20000 
τόννων άλατος έξοδεύουσ ν είς Κορνουά- 
λην πρδς άλάτισμα’ τών ιχθύων. "Ετερος 
ίχθΰς, προσφιλής παρά τοΐς γαστρονόμοις, 
είναι δ hake, δστις ένίοτε ζυγίζει μέχρι 30 
λιτρών και δστις Υποδεικνύεται αληθής 
μάστιξ τών μικρών ιχθύων. Έκ τοΰ υδα
τος, δπερ είναι έρυθρδν καί έφ ού έ.τιπλέει 
έλαιον, έννοοΰσιν οί άλιεϊς ποΰ βόσκει 
ούτος καί άμέσως άγρεύουσι διά σαγηνών.

Ό ονίσκος (μπακαλάο;) άφθονεϊ είς τά 
παράλια τή; Κορνουάλης καί τοΰ Δεβονσάϊρ 
μεγάλα; δέ ποσότητα; άγρεύουσι διά ορμιών 
τή; χειρός.

Εί; Mount ’S-Bay Απαντάται ή ερυθρά 
τρίγλη, ίχθΰς νοστιμότατος, διδ καί προσ
φιλής παρ' άπάσαις ταϊ; τραπέζαις. Αφθο
νοι είναι οί σκόμβροι είς τά δυτικά τοΰ α
κρωτηρίου Land 's End, οΰ; άλιεύουσιν 
άπδ τοΰ Φεβρουάριου μέχρι τέλους Ιουλίου. 
’'Αλλοτε οί ιχθύ; ούτοι έπληρόνοντο λίαν 
Ακριβά, άλλ* ήδη, ένεκεν τής άφθονία; των 
καί τή; έπεκτάσεως τών σιδηροδρόμων, πα- 
ραχωροΰνται είς τιμήν εύτελή. Τώ 1821 
εξήκοντα πλοιάρια τοΰ Lowestoft ήγρευσαν 
έντδ; μια; ήμέρας σκόμβρου; άζίας 5252 
λιρών στερλινών, οί δέ άλιεϊς τοΰ Σούφολκ 
έπώλησαν έν μιά έπίσης ήμέρα 1 1000 λί
ρας. Εί; Γΐάρμουθ πολλάκι; έκέρδησαν έκ 
τής άλιεία; τών σκόμβρων 35000 λίρα; 
στερλίνας.

Μ’ δλην τήν ύπδ τών άνθρώπων καί των 
πτηνών καταστροφήν τών ιχθύων, ή θάλασ
σα είναι πηγή ακένωτο;' άν δέ οί ιχθύ; ά- 
φίνοντο νά πολυπλασιάζωνται άπεριορίστως, 
ή Θάλασσα, δσον μεγάλη καί άν ηναι, δέν 
Οά έπήρκει πρδ; κατοικίαν των. Ό Βυφών 
άπέδειξεν δτι ζεΰγο; μεχπώ»·, πολυπλασια- 
ζόμενον άπροσκόπτως, τοΰ χρόνου προϊόντος 
ήθελε δώσει γενεάν ιχθύων, ών ό όγκος ήθε
λεν ύπερβή είκοσάκις τδν τή; ήμετέρας 
σφαίρας, ό δέ υπολογισμό; τοΰ σοφού φυ- 

σιολύγου ουδόλως είναι ύπερβολικδ; άν λά- 
βτ, τις ύπ’ ίψιν δτι ή Οήλεια ρέγκα περιέχει 
6 έως 8 έκατομμύρια ώών. Τόση είναι ή 
αφθονία τών ώών τή; ρέγκας τών διασπει- 
ρομένων είς τήν Ακτήν τοΰ Ααβραδοιρ, λέ 
γει αξιόπιστος παρατηρητής, ώστε ή άκτή 
φαίνεται κεκαλυμμένη έξ αύτών εί; βάθος 
2 ποδών έπί έκτάσεως πολλών μιλλίων. 
Συγγραφεύς τις δέ είπεν δτι «άν παν έπί τής 
γή; χρήο^ον *ρδς βρώσιν ζώον έξέλειπεν, 
ί άνθρωπότης έδύνατο έπ’ άπειρον νά πο
ρίζεται έκ τοΰ Ωκεανού τδ γεύμα καί τδ 
δεΐπνόν της.»

II έν ταΐς βρετανικαΐς νήσοι; ένεργουμέ- 
νη άλιεία άξίζει νά έφελκύση τήν προσοχήν 
τών κατανοούντων πόσον ή εύημερία λαοΰ 
τινο; έγκειται έπί τής ταπεινή; μέν, άλλά 
στερεά; ταύτης βάσεως' τροφή άφθονος καί 
έφθηνή.

Ί πολογίζεται δτι τδ Αονδΐνον κατανα- 
λισκει έτησίως 800,000 βόας, οίς έγγιστα' 
έκάστου δε βοδς ζυγίζοντος 30 0 χιλιόγραμ
μα, ή κατανάλωσις τοΰ κρέατος είναι 90, 
000 τόννοι. Πρδς τδ παρδν ύπάρχουσι τού- 
λκχιστον 900 αλιευτικά πλοιάρια, έφωδια- 
σμέ··α μέ συρτά δίκτυα καί προμηθεύοντα 
τδ Αονδΐνον άπδ ίχθΰς* υπολογιζόμενου 
δτι έ’καστον αύτών άγρεύει 90 τόννους, εύ- 
ρισκομεν οτι τδ σύνολον τών άλιευομένων 
ιχθύων ανέρχεται είς 81,000 τόννους' είς 
του; αριθμούς δ’ αυτούς δέν περιλαμβάνον
ται αι άπειροι ποσότητες ριγχύχ, σκόμ- 
βρων καί άλλων ιχθύων συλλαμβανομένων 
οι έπιπλεόντων δικτύων, δι’ δρμιών καί 
σαγηνών. ΙΙλέθρον γής καλώς καλλιεργη
μένης δύναται ν’ άποδώση έτησίως ένα τόν- 
νον σίτου ή <00 λίτρα; βοείου ή πρόβειου 
κρέατος άλλ’ δμοία έκτασι; ίχθυοφόρου 
θαλάσσης δύναται νά χορηγή καθ’ έκάστην 
είς τδν έργατικδν άλιέα ποσότητα Θρεπτι- 
>·ής ούσίας άπείρω; μεγαλητέραν. Ό Κ. 
j ayew υπελόγισεν δτι κατά τού; μήνας 
Οκτώβριον καί Νοέμβριον, δτε δηλ. είναι I 
ή άφθονος jfapid, πωλούνται εί; Αονδΐνον 

00 εκατομμύρια ριγχωχ, παρεχουσών είς 

τάς έργατικά; τάξει; τροφήν ύγειή καί έ- 
φθηνήν.

'Αλλοτε έπιστεύετο δτι ό ίχθΰς δέν είναι 
ουσία πολύ θρεπτική, άλλ’ έκ τής γενο- 
μένης άναλύσεω; διαφόρων ειδών ιχθύων ά
πεδείχθη δτι τδ κρέας αύτδ περιέχει σχε
δδν τόσα; λευκωματώδεις δλας δσας καί 
τδ κρέας τών τετράπόδων, ή δέ ρέγκα μά
λιστα έχει πευίσσοτέραν έλαιώδη δλην, ή; 
ένεκα είναι Ορεπτικωτέρα.

Πρόδηλον άρα δτι ό ίχθΰς ήν προωρισμέ- 
νος νά καταλαβη άξίαν λόγου θέσιν έν τή 
τροφή τοΰ άνθρώπου, καί άναμφιβόλως συν
τείνει είς τήν ποικιλίαν τή; τροφής, ήτις 
ποικιλία είναι έπωοελής είς τήν υγείαν. Τδ 
ύπαρχον έν τοΐς ίχθΰσιν άζωτον έξερεθίζει 
τδν ζωικόν οργανισμόν, ό δέ ίχθΰς είναι τρο
φή παράγουσα κρέας καί μύς, όχι δέ λίπος' 
διδ βλέπει τις δτι οί τά παράλια οίκοΰντε; 
συνήθως είναι ισχνοί μέν, άλλά μυώδεις καί 
ισχυροί,άπηλλαγμένοι τών σαρκωδών έκείνων 
εξογκωμάτων καί τοΰ λίπους, άπερ χαρα- 
κτηρίζουσι τδν κρεατοφάγον 'Αγγλον.

Αδύνατον νά μή όμολογήση τις τάς εύ- 
εργεσίας τή; θείας Προνοίας, ήτις ού μόνον 
παρέσχε τώ άνθρωπίνω γένει τροφήν εύάρΐ- 
στον, άλλά έπροίκισε τούς ίχθΰς διά θαυ
μάσιου γονιμότατος, ώστε ούδείς νά ύφίστα
ται φόβος εξαλείψω; αύτών.

Οί ίχθυοπώλαι τοΰ Λονδίνου άποτελούσι 
σωματεϊον πλούσιον καί ισχυρόν' προσφά- 
τως δ’ έτίμησε τδ συμπόσιον αύτών ό έπί 
τών οικονομικών υπουργός, δστις καί λόγον 
πολιτικόν Απήγγειλε.

(Κατά τδ Blackwood’s Magazine.
ύπδ ϊ. Π. Ρ.
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Κατά τδν ’Ιούνιον τοϋ λήξαντος έτους 
είχεν άποπλβύσει έκ Σουηδίας τδ άτμόπλουν 
Π(αΙβε>·, φέρον τέσσαρας σοφούς ζαι διευ- 
θυνόμενον πρδς την Νέαν Ζέμβλαν’ οί σο
φοί δ’ ούτοι προέθεντο νά έξερευνήσωσι τά 
σχεδδν άγνωστα μέρη εκείνα καί ν’ άνεύρω- 
σι τήν περίφημον βορειοανατολικήν δίοδον, 
ήν μάτην άπδ τριών αιώνων άνεζήτησαν 
Νορβηγοί,- 'Ρώσσοι καί 'Ολλανδοί.

Τδ πλοϊον μετά 14 ήμερών πλοϋν προσ 
ωρμίσθη εϊς Νέαν Ζέμβλαν, ήν έξερεύνησαν 
μέχρι τοΰ πορθμού τοΰ τέμνοντος αύτήν είς 
δύο κυριωτέρας νήσους, άλλ’ επειδή τδ Μα- 
τότσκον Σάο ήν άποκεκλεισμένον έκ πά
γων, οί σοφοί έστράφησαν πρδς νότον και 
προσωρμίαθησαν εϊς Βαϊγάτς, δπου εύρον 
Ί’ώσσους καί Σαμογέδας- έζεϊθεν δέ έτρά- 
πησαν είς Γίουγίρσκη Σάρ καί είσέδυσαν 
εϊς τήν τοΰ Καρά θάλασσαν, ήν εύρον έλευ- 
θέραν πάγων. Πολλαί σπουδαιότατα·, παρα
τηρήσεις έγένοντο εις τά μέρη έκεϊνα καί 
συνήχθη δλη πλείστου λόγου άξια. Τδ πλοί
ου κατόπιν περιέπλευσε τδ Γιολμάλ, παρέ
πλευσε τήν Λευκήν νήσον [Blanche είς τούς 
γαλλικούς χάρτας) καί τέλος τήν 3)1 5 Αύ
γούστου έφθασεν εϊς τδν ποθητόν δρον, ήτοι 
εϊς τάς έκβολάς τοΰ ποταμοΰ Γενισέη. 'II 
βορειοανατολική δδδς εύρέθη καί τδ μέγα 
πρόβλημα, δπερ άπδ αιώνων τριών άπη- 
σχόλει τούς σοφούς καί τούς θαλασσοπό
ρους, ήτοι δδδς θαλάσσης συντομωτέρα άπδ 
τής βορείου Εύρώπης πρδς τήν ’Ασίαν, έλύ- 
Οη. Φαίνεται τωόντι δτι ή θάλασσα τοΰ 
Καρά είναι πλωτή, τούλάχιστον ε’πί πέντε 
ή S; εβδομάδας τοΰ έτους.

Μετά 4 ήυ.έρας τδ Πραίβεν άπέπλευσε 
τών εκβολών τοΰ Γενισέη καί τήν 2 Οκτω
βρίου έ. ν. ήγκυροβόλησεν είς Τρομσόε, άφοΰ 
πολλάς ύπέστη κατά τδν πλονν τρικυμίας.* *

»
Πλούσιος έν Πετρουπόλει 'Ρώσσος, δστις 

δέν ήθέλησε νά καταστήση γνωστόν τ’ όνο
μά του, προσέφερεν 25 χιλιάδας ^ουβλίων 

ϊνα όργανισθή κατά τδ προσεχές θέρος έπι- 
στημονική έκδρομή πρδς έξερεύνησιν τής 
θαλασσίου δδαΰ τής άγούσης άπδ 'Ρωσσίας 
είς τδν πορθμόν τοΰ Βέχριγκ. Τήν εκδρο
μήν θέλει διευθύνει δ καθηγητής ΝορδενσκΙ- 
έλδ. Ετέρα έπιστημονική έκδρομή ύπδ 
τδν 'Αγγλον πλοίαρχον Ούίγγανς θά έξερευ- 
νήση τδν κόλπον τοΰ Όμπη καί Οά ζητήση 
θαλασσίαν δίοδον μεταξύ τού ’Αρχαγγέλου 
καί τών ποταμών τής Σιβηρίας. Ιΐρδς τήν 
έπιστημονικήν εταιρείαν, τήν δργανίσασαν 
τήν εκδρομήν ταύτην, έστάλησαν ύπδ δια
φόρων δωρητών 26 χιλιάδες ρουβλίων.

*

ΊΙ γεωγραφική 'Εταιρεία τής ’Ιταλίας 
διοργανίζει έπιστημονικήν έκδρομήν πρδς 
έξερεύνησιν τής κεντρικής ’Αφρικής. Οί έ
πιστήμονες διευθυνθήσονται κατά πρώτον 
είς Άγκομπέρ (πρωτεύουσαν τού βασιλείου 
τής Χόας) καί έζεϊθεν θά όδεύσωσιν είς τήν 
χώραν τών Γάλλας ζαί είς τήν λίμνην Βι
κτωρίαν Νυάνζαν. Τά έξοδα τής έκδρομής 
ύπελογίσθησαν είς 100 χιλιάδας φράγκων, 
συνήχθησαν δ’ άχρι τοΰδε έκ δωρεών ύπέρ 
τάς 50,000.— Κατά τά μέσα τοΰ μηνός 
τούτου ή έκδρομή άναχωρεΐ διά τδν πρδς 
δν δρον.

* ♦
*

Ό ανθυποπλοίαρχος τοΰ πολεμικού αγ
γλικού ναυτικού Κ. Καμερών, δστις είχεν α
ναχωρήσει κατά τδ 1872 έκ Ζαγγιβάρης 
πρδς άνεύρεσιν τού διάσημου Λιβιγκστώνος, 
τήν 7(19 άπελθόντος Νοεμβρίου άφίκετο 
είς άγιον Παύλον τής Λαόνδας (έπί τής δυ
τικής παραλίας τής ’Αφρικής), άφού περιη- 
γήθη διάφορα μέρη ζαί πολλάς ύπέστη κα- 
ζακοπαθείας, άπολέσας και δύο Εύρωπαίους 
συνοδοιπόρους του. Φέρει δέ ζαί ούτος ά
πειρα διά τήν έπιστήμην έφόδια. Τδ άπδ 
Ούζίζη μέχρις άγιου Παύλου δ.ήνυσεν είς 
έν καί ήιζισυν έτος.

Α Γ. I.


