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Ειδοποιούνται oí Κ. Κ. συνδρομηται της Άνθο.ίογίας των χοινωψε-
Λων γνώσεων, οτι η πρώτη έ ζαμηνία το ν Β'. έτους άρχίσασα τον 
Ανγουστον του 1837 χαι Λήζασα τον , Ιανουάριον του τρέχοντος ίτονς, 
dtv θέ.Ιει ένει δεντέραν εζαμηνίαν άΛΛά προς ενχο.Ιίαν των συνδρο--
(17/ΐών τε xal τον Λογιστικού μέρους της υπηρεσίας μας, αρχίζει άπα τον 
Ιανουάριον νέα ετησία συνδρομή) ώστε εκδίδονται τον Ιανου
άριον τέσσαρα ψυ.Ι.Ιάδια, δυο δηΛ· δια την παρεΛθοϋσαν εζάμηνον xal 
δύο δια την ένεστώσα-i έτησίαν συνδρομήν. 

Η Λιεύθυνσις της Ανθολογίας τον κοινο^ελών γνώσεων. 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ. 

Συγκριτική χα,τάστασις της στοιχειώδους χα\ επιστημονικής 
παιδείας εις την Εύρώπην. 

Αν καΐ ομολογουμένως άναγκαιοτάτγ) ή Ο'Λμοτιχή λεγομέντ) καθ' ήμας 
έ*παίδευσις, είναι δμως άτζίίςχτχ ώργανισμένγ) εις τους πλείς-ους τόπου; 
τ/ίς Εΰρώπν,ς και κατά την εκτασιν της διδασκαλίας καί κατά τ/,ν 
παραδοχών των διαφόρων μεθόδων. Ωφέλησαν fjtèv αναμφιβόλως τα αλλη
λοδιδακτικά σχολεία, άλλα δεν ευρίσκονται κατά δυστυχίαν παντού. Εις 
την Δανίαν υπέρ το ήμισυ μέρος των δημοσίων σχολείων δηλ. 2646 άπα 
Κ100 είναι ώργανισμένα κατ' αυτό το σύστημα. Εις δε την Ελλάδα εχο-
μεν περίπου 150. 
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Εις τήν Λόνδραν προ ολίγων ετών άριθμήθησαν 120,000 άνθρωποι 
παντελώς αγράμματοι. Κατά δέ τό 1828 ύπήρχον εις τήν Αγγλίαν 4187 
σχολεία προικισμένα με 80 έκατομ. περίπου δραχμών, 14,282 άπροίκι-
στα, και 5162 κυριακάτικα, όπου έδιδάσκοντο 644,282 παιδία. Βεβαι-
ούσι δέ δτι τά σχολεία αυτά εχουσι τήν σήμερον 1,500,000 μαθητάς των 
δύο γενών.' 

Εις την ΐρλανδίαν κατά το 1811 μόλις ήσαν 4900 σχολεία και 200, 
000 μαθηταί· κατά δε τό 1824 ό αριθμός τών σχολείων αύξησεν εις 
11843" ó τών διδασκάλων άνέβη εις 12,530, ó δε τών μαθητών κατήν-
τησεν εις 568,000. Αναλογούν ά'ρα 41 μαθηταί καθ' έκαστον σχολεϊον, 
εις δέ μαθητής μεταξύ 1 3 κατοίκων. 

Εις την Σκωτίαν ή στοιχειώδης η δημοτική έκπαίδευσις προχώρησε 
πολΰ προ πολ.λού· έ·-.ειδή άπό τό 1656 τό βουλευτήριον έθέσπισε νά έχη 
πάσα ενορία τουλάχιστον τό σχολεϊον της, και ó μισθός τών διδασκάλων 
νά μή ήναι ολιγότερος τών 190 δραχμών προσετέθησαν δ' έπειτα και 
ιδιαίτερα σχολεία, τά όποΤα ήσαν 2,222 κατά τό 1822, έν ω τά ένορί-
ακά έ'μενον προσδιωρισμένα 942. Τήν σήμερον δε ή Σκωτία εχει 50 μα-
θητά; κατά σχολεϊον και ένα μαθητήν μεταξύ ένδεκα κατοίκων. 

Εις τό βασίλειον της Προυσσία; ύπήρχον κατά τό 1825, 21633 δημο
τικά σχολεία, 249S9 διδάσκαλοι άνδρες και γυναίκες, 1,66400 μαθηταί. 
δηλ. 54 μαθηταί χατά σχολεϊον, 48 κατά διδάσκαλον και 1 μεταξύ 7 
κατοίκων. 

Εις τάς Βορείους επαρχίας τών κάτω χωρών (Βελγικήν και όλλανδίαν) 
ευρίσκονται 105 μαθηταί κατά σχολεϊον, και εις μεταξύ 9 κατοίκων. Ει; 
δέ τάς Μεσημβρινά; 91 μαθηται κατα σχολεϊον και 1 προς 12 κατοίκους. 

Εις τήν Παβαρίανύπάρχουσι 93 μαθηταί κατά σχολεϊον δηλ. εις πρός 
οκτώ· έξ ού βλέπομεν ποσόν ή παιδεία είναι έζαπλο>μένη εις τήν φυσικήν 
πατρίδα του σεβαστού ημών Ανακτος. 

Από τό 17S9 ώς τό 1820 εξαιρουμένης της Δανίας, συστήθησαν εις 
τήνΕύρώπην έπέκεινα τών 5,600 σνολίϊα άμισθα, άπό δε τά 1820 ώς τά 
1829 περίπου 19,600 νέα συχναζόμενα άπό 4,700,000 μαθητάς. Η Γαλ
λική κυβέρνησις προσήλωσεν έζάιρέτως τήν προσοχήντης είς τήν δημόσιον 
έκπαίδευσιν κατά τους τελευταίους τούτους χρόνους, ό'θεν συστη'θησαν 
5,000 νέα σχολεία, τά όποια αύξησαν τόν άρ.τών μαθητών μέ 400,000. 

Η δευτερόβαθμος, ούτως ειπείν, παιδεία περιορίζεται είς τάς μέσας της 
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κοινωνίας τάξεις, έπλουτίσθη δέ και αυτή πολλαχοϋ μέ τεχνικά σχολεία, 
ό'που εφαρμόζονται α'ι έπιστημονικαί γνώσεις εις τήν βιομηχανίαν , π. χ. 
είς μόνον τό βασίλειον τοϋ Βούρτεμβεργ ήσαν κατά τό 1813 , 260 τοι
αύτα σ/ολεϊα συ/ναζομενα άπό 10,000 μαθητάς· κατά δετό 1823 ευρέ
θησαν 324 όπου έδιδάσκοντο 14,000 μαθηταί. 

Λλλ' ή Ευρώπη γενικώς έφιλοτιμήθη μάλιστα περί τήν άνωτάτην παι-
δείαν" οθεν ό αριθμός τών σοφών υπερβαίνει τάς αληθείς της κοινωνίας 
χρείας. Είς τήν Ρωσσίαν μόλις ύπάρχουσι 69,000 μαθηταί, έζ ών 12,000 
άκολουθούσι τά γυμνάσια και τά πανεπιστήμια. Εις τήν ίσπανίαν μεταξύ 
633 κατοίκων ευρίσκεται 1 είς τα γυμνάσια. Εις τήν Αύστρίαν (εξαι
ρουμένης της Ουγγαρίας) -ήσαν 128 γυμνάσια συχναζόμενα άπό 28,000 
μαθητάς, και 1 μαθητής γυμνασίου εύρίσκετο μεταξύ 741 κατοίκων. Είς 
δε τήν Προυσσίαν ήσαν 112 γυμνάσια και 23,767 μαθηταί. 

Υπάρ/ουσι δέ τήν ση'μερον είς τήν Εύρώπην, κατά τάς άκριβεστάτας 
έρευνας, 104 πανεπιστημεϊα' και 70,235 μαθηταί, ώστε 700 μαθηταί 
άναλογοΰσιν είς μίαν άκαδημίαν, και 1 μεταξύ 300 κατοίκων άλλ' ό 
αριθμός ούτος είναι μ.;γαλήτερος είς τήν Αγγλίαν τωόντι κατό τό 1828 
ήσαν 5164 μαθηταί είς τό πανεπιστη'μιον της Κανταβριγίας, και 5,000 
είς τό της ϋξωνίας. Πολλά πανεπιστη'μια της ίσπανίας και άκαδημίαι 
της Γαλλίας δέν έχουσιν υπέρ τούς 200 μαθητάς. Είς δέ τήν Αύστρίαν 
(εξαιρουμένης πάντοτε της Ουγγαρίας) ήσαν 17896 μαθηταί οηλ. 1 μα
θητής άπό 1,144 κατοίκους. 

Εις τήν Προυσσίαν κατά τό 1820 ήσαν 939· άλλά κατά τό 1828 
άριθμήθησαν 1,984. Είς μόνον τόν τόπον τούτον έπερίσσευσε μάλιστα ή 
δυσκολία της χρήσεως τόσου πλήθους σοφών. Επειδή άπό 10 ήδη χρόνων 
μέχρι τούδε οί διαμαρτυρικοί θεολόγοι έδιπλασιάσθησαν, οί καθολικοί έτρι-
πλασιάσθησαν, οί νομικοί αύξησαν κατά τό τέταρτον, οί δέ ιατροί κατά 
τό έβδομον μέρο;· οθεν ευρίσκονται είς τήν Προυσσίαν 1 θεολόγος μαθητής 
είς 442 κατοίκους, 1 νομικός εις 822, 1 ιατρός είς 3660· άλλ' είς τόν 
τόπον άρκεϊ 1 ιερεύς διά 1350 κατοίκους, 1 υπάλληλος διά 630 και 1 
ιατρός διά 3,516. 

Εις δέ τά ; μικράς χώρας της Γερμανίας υπάρχει ετι μάλλον δύσκολος 
καί αμφίβολος ή μέλλουσα τύχη τών μαθητών επειδή εις τό δουκάτον 
του Βάδεν π. χ. συαπίπτουσι κεναί θέσεις νομικών οκτώ μόνον κατ' έτος, 
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ίν ω παρουσιάζονται 46 είς τάς εξετάσεις, και 26 1 υποψήφιοι έξετασμέ-
νοι ήδγι περιμένουσι κεχηνότες· ώστε έκαστος νέος σπουδάρχης πρέπει νά 
περιμείνη ικανού; χρόνους έο>ς έλθη ή σειρά του! 

II διανοητική αγωγή τών σχολείων και πανεπιστημίων συμπληρούται 
μέ τά βιβλία. Ευρίσκονται δε έκ τούτων 20 εκατομμύρια είς τάς δημο
σίους βιβλιοθήκας τή ; Ευρώπης, τουτέστιν είς τήν Γαλλίαν 6,400,000' 
είς τήν Γερμανίαν 5,700,000' είς τήν ίταλίαν 3,000,000' είς δέ τους 
άλλους τόπους 15,000,000. Πιθανόν δέ ότι και αί ιδιαίτερα·. βιβλιοΟήκαι 
περιέχουσι τουλάχιστον εν έκατομμύριον. 

Είς τήν Γερμανίαν ευρίσκονται ώς 10,000 αναγνωστήρια. Πολλαχού 
συνιστώνται βιβλιοΟήκαι περιοδικαί, ·?ι μετατατικαί μεταφερόμεναι δηλ. 
κατά μήνα άπό χορίου εις χωρίον. ί[ δέ συ<-ηθεϊσα άπό τόν Λόρδ Βρού-
χαμ κατά τό 1827 εταιρεία έμοίρασεκατά χιλιάδας 50 βιβλία τραγματευ-
όμενα έκαστον ίδια'ιτερόν τινα κλάδον τών ανθρωπίνων γνώσεων. (3 ) 

Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α . 

Γερμανία. 

Αφ' ου περιεγράψαμεν τινας άρκτικάς χώρας έπαναλαμβάνομεν τήν 
κατά τήν Εύρώπην περιήγοσιν . 

Από τήν Κο.τεγγι-άγην μετέβημεν είς τήν Λουβέκ, αύτόνομον πόλιν της 
Γερμανίας, και μέρος τής Ομόσπονδου τών Γερμανών πολιτείας· κείται δέ 
προς ανατολάς του δουκάτου Χόλστε'ίν μεταξύ δύο ποταμών είς ύψηλόν 
τόπον, έχουσα σχήμα ωοειδές, ρύμας ωραίας, ευθείας και κατασκίυαζομένας 
άπό φιλλυρών άλωάς. Λί λιθόκτιστοι και μεγαλόθυροι οί ιίαι έχουσιν όλαι 
τερπνούς είς τά ό'πισθεν κήπους- ό λιμήν είναι εύορμος και τό φρούριον 
όχυρόν. Εχει δέ ή πόλις και δημοσίους οίκοδομάς αξίας λόγου- άλλ' ή πα
λαιά λαμπρότης αυτής έξέπεσεν, άφ' ού ή πολιτική τής Γερμανίας αδυνά
τισε τήν συμμαχίαν τών αυτονόμων πόλεων και ό'μως ή Λουβέκ δεν είναι 
καταφρονητόν εμπΓ.'Χΐον , επειδή περιέχει διάφορα βιομηχανεΐα και ναυ
πηγεία έπαινούμενα. 

Από τήν ΑονΰΙχ, ύπήγομεν είς τήν Χαμβούργην, τήν διαπρεπεστάτην 
καΐ πλουσιωτάτην τών Γερμανικών πολ,εων. I I Χαμβούργη εμπορεύεται 
μέ ό'λατά μέρη τ?ί; Ευρώπης και μέ δλας τά: αποικία;· τήν στολίζει δέ και 
ό ποταμός ή ίίλβα, είς τόν όποιον άναβαίνουσι τά πλοία- έ'χει δέ 100,000 
κατοίκων. Τά αξιοθέατα αυτής κτίρια είναι τρεις ναύσταθμοι, τό λιμεν-
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αρχείον, τό όρφανοτροφεϊον, τό νομισματοκοπεϊον , τό πτωχοκλωστήριον 
(ό'που κλώθουσιν αί πτωχα'ι γυναίκες) και τό δημαρχεϊον. Ολίγοι τόποι 
εύαρες-οϋσι τόσον τόν άνΟρωπον και διά τήν ωραιότητα τών περιχώρων, και 
διά τήν άφθονίαν τών πραγμάτων, και διά τών ανθρώπων τήν εύγενειαν. 

Αφ' ού διετρίψαμεν είς τ/;ν ώραίαν ταύτην πόλιν ίκανάς ημέρας άνεχω-
ρτ'σαμεν είς τό Βερολϊνον τήν καθέδραν τής Προυσίας· κείται δέ αύτη είς 
τάς όχθας του ποταμού Σπρέα περικυκλωμένη άπό δάση και έλη. Εχει 
πολυτελέστατα κτίρια, και δρ ίμους πλατείς και λιθόστρωτους- εις δέ τού
των χρησιμεύει ώς περίπατος τών φιλοκάλων, καθώς και ή δενδροστιχία 
τών φιλλυρών" αί δέ συνοικίαι χα>ρίζθντ-/ι μεν άπό διύρυγας, συνάπτονται 
δέ μέ κινητός γέφυρας. 

Τό δέ Πόσζδαμ ό'που ευρίσκεται τό περίφημον παλάτιον Sans-souci 
κείται εις μικράν τινα νήσον μεταξύ Σπρέα και Χάβελ τών ποταμών. Τό 
ώραιότατον τής πόλεως ταύτης μέρος είναι πρός τόν κήπον, διά τό πλή
θος τών στύλων και αγαλμάτων ό κήπος δέ αυτός ςολίζεται μάλιςα άπό 
τά χρυσωμένα αγάλματα τού Ποσειδώνος, τής Αμφιτρίτης και τών Τρι-
τώνιον διατεθειμένων κατά σειράν τίνος λίμνης. Τό είρημένον παλάτιον, 
ό'που άνεπαύετο ό μέγας Φριδερίκος άπό τό βάρος τών φροντίδων τής βα
σιλικής αξίας, κείται είς εοημον και άνυδρον βουνόν διηρημένον είς τέσσαρα 
έπιπεδ(όματα στεφανωμένα με αμπέλου; και άναδενδράδα;- έχει δέ θέαν 
λαμπράν και έκτεταμένην και διακρίνεται κατά τ>,ν ωραιότητα τών ζω-
γραφημάτων και γλυπτικών έργων. Η αίθουσα, ή βιβλιοθήκη, ή πινακο
θήκη, ό δρυμών, και μάλιστα ό κήπος χρειάζονται ίδιαιτέραν περιγραφηΎ. 
Επειδή είώ φαίνεται οικία χτισμένη κατά τόν Ιαπωνικό·/ τρόπον, έκεΐ δε 
περιστύλιον κυκλοειδες, μακρύτερα δε γέφυρα επάνω διώρυγος μέ ναόν έκ 
δεξιών, και παλάτιον έξ αριστερών. -

Η Jnéaoa μητρόπολις τής Σαξοινίας μοί έφάνη πολύ ωραιότερα παρ;; 
τήν καθέδραν τής Προυσίας, κείται δέ παρά τήν Ελβαν έ'·θ=ν και ένθεν 
μεταξύ δύω βουνών, τών οποίων μέγα μέρος είναι άμπελόφυτον. II γέφυρα 
τού ποταμού εχει δεκαοκτώ αψίδας, οί δρόμοι και αί πλατεΐαι είναι αξιο
θέατοι. Από τά περίεργα πράγματα, τά όποια ευρίσκονται αποταμιευμένα 
είς τό μουσεΐον, παρετήρησα διάφορα ειδώλια έλεφάντινα, αργυρά και χ,ρυσα 
στολνίσμένα μέ πολυτίμου; λίθους· άλλ' έθαύμασα μάλιστα τήν αίθουσαν 
της ζωγραφιά;. 

Οί Σάξοινες άγαπώσι κατ' εξοχήν τό κυνήγιον και μέ τούτο φιλοφρο-
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νοϋσι καί του; ξένους, δσους θέλουσι να περιποιηΟώσι. Αυτοί προσέτι είναι 
οί άριστοι των Γερμανικών λαΰν και κατά την παιδείαν και κατά τάήΟη· 
όμιλοϋσι δέ καί τήν γλώσσαν παρά τους λοιπούς καΟαρώτερα. 

Οί ταχυδρομικοί άμαξηλάται τ η ; Γερμανία; έχουσιν ίδιαιτέραν τινά 
ένδυμασίαν επειδή φοροϋσι περιΟωράκιον καί ζώνην κίτρινου χρώματος, 
καί πίλον μαϋρον άπό δέ τοϋ; ώμου; των κρε'μαται κέραταν, τό όποιον φυ-
σώντες, όταν έμβαίνωσιν εις τάς πόλεις, η εύρίσκωνται εί; στενούς δρόμους, 
διδουσιν είδησιν εις τους οδηγούς τών μεγάλων αμαξών νά παραμερίσωσι. 

Περίεργον μάλιστα εύρήκα καί επισκέψεως άξιον το άργιλλοπλαστεΐον 
είτε τό ε'ργαστ/íptov, ό'που κατασκευάζονται τά ώραϊα τ η ; Σαξωνία; φαρ-
<ρουρία· νομίζω όμως ότι τό φαρφουρίον τοϋ άργιλλοπλαστείου τοϋ Σέβρ 
(πλησίον τών Παρισίων) είναι κατά πάντα τελειότερον. 

Η Λευ'ία κειμένη παρά τόν ποταμόν Πλέϊς, εί; εύφορον πεδιάδα, είναι 
πόλι; καί αύτη ωραία. Χωρίζεται δε áíti τά προάστεια διά φιλλυρών, αί 
όποϊαι την περικυκλοϋσι πανταχόθεν. Εχίϊ γίνονται κατ'έτος τρεις πανη
γύρεις, τήν πρώτ/;ν τοϋ χρόνου, τό πάσχα, καί τοϋ αγίου Μιχαήλ , ό'που 
συνέρχονται έμποροι άπό διάφορα μέρη τ?;ς Εΐοώπη; καί τ η ; Τουρκία; 
καί εκτελείται τά μέγιστον τών βιβλίων έμπόριον. 

Η Γοτίγγη, εις τήν οποίαν μετά ταύτα μετέβ/,μεν, εξαιρουμένων τοϋ 
πανεπιστημίου, ό'που διαπρέπουοι δοκιμότατοι διδάσκαλοι, τοϋ ταμείου 
της φυσικής ιστορίας καί τής πλούσιας νομισμάτων συλλογής, δέν προσ-
φε'ρει τίποτε άλλο άξιοθέατον καί περίεργον. ( 2 ) 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

Περί μελισσών, μέλιτος και κηρίον· 

Πολλοί βλέπουσι τά ; μέλισσας, ολίγοι ομως γνωρίί','ουσι τήν φυσιν των· 

δθεν νομίζομεν ώφέλιμον νά εί'πωμέν τινα περί τούτου. 
Τό σίμβλον είτε κοφίνιον τών μελισσών περιέχει I . μίαν θηλυκήν 

μέλισσαν τήν Βασίλισσαν 2. χιλίας πεντακόσιας ή όκτακοσίας αρσενικά; 
λεγομένας χηψηνας· 3. πλήθος άλλων ουδετέρων, τάς οποίας όνομάζουσιν 
('ργάηόας. 

Η βασίλισσα διαφε'ρει κατά τό εξωτερικόν παρά τ ά ; άλλας, γέννα ώς 
30 καί 40 χιλιάδας ωών κατ' έτος, τρέφεται άπό τάς μέλισσας καί έκ-
βαίνει σπανίως άπό τό σίμβλον. 

Αί άρσενικαί έ'χουσι μεγαλητερον σώμα καί είναι χωρίς κέντρον' επειδή 
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δμως δέν εργάζονται κατατρώγουσι δ'έξ εναντίας τών άλλων τοϋ; κόπους, 

περί τον ίούλιον μήνα αϊ ούδέτεραι τάς φονεύουσι. 

Αί ούδέτεραι πρέπει νά ύπάρχωσιν ώς εικοσιπέντε χιλιάδες διά νά εύΟη-

νήση τό σμήνος· τότε τοϋτο δέ ζυγίζει ώς 5 περίπου λίτρας. 

Τπάρχει δέ τοιαύτη έχθρα μεταξύ τών θηλυκών, ώστε αν τύχωσι δύω, 

πολεμούνται άσπόνδως έως ού φονευΟγί ή μία άπ' αύτάς' αί δε ούδέτεραι 

μένουσαι Οεαταί τοϋ πολέμου άναγνωρίζουσιν έπειτα ώς βασίλισσαν νόμι-

μον τήν νικήτριαν. 

ή βασίλισσα ώοτοκεϊ άπό τό έαρ ώς τό φθινόπωρον βάλλει δέ εν ώόν 

εις έκάστην τρύπαν τής κυψέλης- τό ώόν τοϋτο τεσσάρας ημέρας ύστερον 

μεταβάλλεται εις σκώληκα, τον όποιον τρέφουσιν αί έργάτιδες μέλισσαι· 

ó δέ σκώληξ μεταμορφοϋται καί αυτός έπειτα εις χρυσαλίδα ή ατελή, τε-

λευταίον δέ εί; τελείαν μέλισσαν. 
Αί νεογνοΐ αύται μέλισσαι καί διά τήν στενοχωρίαν τοϋ τόπου καί διά 

τήν πολλήν θερμότητα δέν δύνανται νά μείνωσιν δπου ευρέθησαν άπ' αρχής· 
δθεν ζητοϋσιν έξω νέαν κατοικίαν, καί ή βασίλισσα τάς ακολουθεί. Τότε 
δ μελισσουργός πλησια'ζων κοφίνιον τό κλίνει προς τήν γήν καί τά άφίνει 
ολίγον άνοικτάν, ώστε δλαι αί μέλισσαι δέν άργοϋσι νά έμβωσιν εις αυτό. 

Εις δέ τό πάλαιαν σίμβλον, τό όποιον άφήκαν, νέα βασίλισσα δεσμία 
έως, τότε έκβαίνουσα πρώτον άπό τό παλάτιον, έπειτα δε άπό τό σίμβλον, 
όχ_εύεται άπό άρσενικήν μέλισσαν, οί μεν λέγουσιν εις ένα ή δύο χρόνου; , 
οί δέ διά βίου. Κατ' αυτόν τόν τρόπον σχηματίζεται νέον σμήνος καί ανα
χωρεί ομοίως, τοϋτο δε γέννα πάλιν άλλο μετά 20 ή 30 ημέρας κτλ. 

Παραμελοϋντες ήδη δσα νομίζομεν γνωστά εις τούς μελισσουργούς τής 
Ελλάδος, κρίνομεν ώφέλιμον νά συνάζ(ομεν ενταύθα εις έν τινά παραγγέλματα 
σκοπόν έχοντα τήν διατήρησιν και άφΟονον δσω δυνατόν καρποφορίαν τοϋ 
περιέργου τούτου εντόμου της φύσεως. 

Η έ'κθεσις τών κυψελών ειτε κοφιν'ιων, δπου κατοικοϋσιν αί μέλισσαι, 

διαφέρει κατά τά κλίματα· επειδή εις μεν τά θερμά πρέπει αί κυψέλαι 

νά μένωσιν εις τήν σκιάν, εις δε τά ψυχρά προς ανατολάς καί πράς νότον 

άλλά πάντοτε νά βάλλονται εις τρόπον ώστε αί μέλισσαι νά έκβαίνωσιν 

ίσιο δυνατόν πρωί εις τό έργον , επειδή τότε συνάγουσι πλειότερον μέλι 

παρ' δταν αύξάν/ι ή θερμότΛς καί τά διάφορα ζωύφια πίπτωσιν εις τά 

άνθη. 
Πρό; τούτοι; αί κυψέλαι συμφέρει νά μή εύρίσκωνται έκτεθειμέναι εις τοϋ; 



κατά τόπον σφοδρούς άνεμους, νά ήναι Ενα ή δύο πόδας ύψωμέναι επάνω τής 
γης διά νά προφυλάττωνται άπό τήν ύγρασίαν, νά άπέχωσιν έξ "σου ή μία 
άπό τήν άλλην, καθώς τά διαγράμματα τοϋ Ζατρικίου ή τής Δάμας. Κα
λόν είναι δέ νά σκεπάζονται καί μέ κοινήν σκέπην διά νή μή πάσχωσιν 
άπό τήν βροχήν, τήν χιόνα, τον πολύν ήλιον, καί τά διαβαίνοντα ζώα. 

Αν αί μέλισσαι τίνος σμήνους τύχωσι πολυάριθμοι καί έφωδιασμέναι μέ 
τήν άναγκαίαν τροοήν, ύποφέρουσιν ευκόλως τό ψύχο;· άλλ' αν τό σμήνος 
τύχη αδύνατον, πρέπει νά τάς ένώσωμεν μέ άλλο. Χάριν δέ τούτου όταν 
περί τό εσπέρας αί μέλισσαι εύρίσκωνται συναΟροισμέναι βοτρυδόν εις την 
έσωτερικήν κορυφήν της κυψέλης, σ'ηκόνομεν αύτ/;ν, τήν κτυπώμεν έν κτύ
πημα έπάνωθεν σινδονίου εξαπλωμένου κατά γης, καί σκεπάζομεν ευθύς τάς 
μέλισσας μέ άλλην κυψέλην περιέχουσαν τό σμήνος, μέ τό οποίον θέλομεν 
νά ένώσωμεν τό αδύνατον, τό όποιον κατασταίνεται έκεϊ τον νύκτα. 

Εν καιρώ πάγων επισκέπτονται τάς κυψέλας, διά νά ϊδωσιν άν έχωσι 
χρείαν τροφής, όταν πάσχωσιν έλλειψιν ó μελισσουργός προσφέρει εις αύτάς 
σιρόπιον σύνθετον άπό μίαν λ,ίτραν μέλιτος καί μίαν μηλίτου οίνου , ή 
γλεύκους, τά όποια έξαφρίζει καί βράζει έως ου πηξωσιν αρκετά· έπειτα δέ 
τό μίγμα τοϋτο φυλάττει εις βωκάλια. Οταν δέ λαμβάνωσι χρείαν αί μέ
λισσαι τροφή:, ó μελισσουργός γεμίζει ήμισυ βωκάλιον, σκεπάζει τό στό-
μιον μέ άραιόν πανίον καί γυρισμένον ανάποδα βάλλει αυτό εις τήν κατα-
κόρυφον τρύπαν της κυψέλης. 

Ανατείλαντος του έαρος καθαρίζονται αί κυψέλαι καί μένει ελευθέρα ή 
είσοδος. 

Οταν δέ γεννώνται τά νέα μελίσσια, ό μελισσουργός τά ακολουθεί, τά 
δέχεται, καί τά τοποθετεί κτλ. 

Παρά τό άναγκαΐον δέν πρέπει νά εύρίσκηται τίποτε άλλο εις τάς κυ
ψέλας καί μάλιστα βρωμεράν πράγμα· αί κηρίθραι ας μένωσιν άνοικταί, 
καί ποτέάς μή άφανίζωνται αί παλαιαί κυψέλαι είτε τά παλαιά σιμβλα. 

Οταν φαί^ωνται τά νέα μελίσσια, χωρίζει ó μελισσουργός τό σκέπασμα 
μέ σύομα, τό βάλλει επάνω κυψέλης, ή οποία δέν έχει τίποτε, καί αυτήν 
στηρίζει έπειτα επάνω εκείνης, όπου ευρίσκονται ακόμη αί μέλισσαι. Τότε 
δένει μέ πανίον τόν γύρον τοϋ επάνω κοφινίου όστις έγγί,ει τό κάτιο, διά 
νά εμπόδιση τήν έξοδον τών μελισσών, καί κτυπά τό κάτω μέ ραβδίον, ή 
φυσά ολίγον καπνόν ύπό τήν βάσιντου διά νά άναβώσιν αί μέλισσαι εις 
τό επάνω τό όποιον έπειτα φέρει εις τον τόπον τοϋ παλαιού· αί μέλισσαι 
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σχηματίζουσιν έ/ει κηρίθραν ( μελικηρίδα )· εις δέ τοϋ; καλούς χρόνου;, 

προ τοϋ Ιουνίου μηνός έκβάλλει τό σκέπασμα καί τό άνατληροΐ μέ άλλο. 

ίΐ πράξις αύτη είναι αναγκαιότατη εις όλα τά σμήνη τεσσάριον χρό

νων επειδή συμφέρει νά άνακαινίζωνται αί κηρομελίδες (κηρίθραι) καί νά 

έμποδίζηται έν καιρώ ή διαφθορά των. 
Α'. κυψέλαι πρέπει νά έχωσιν ωοειδές σχήμα εις δύο κομμένον, πλάτος 

1 2 δακτύλων, ϋψος δέ δεκαπέντε* είναι δέ καλόν ό γύρος τοϋ κοφινίου νά 
έπιτηδευθή καταπακτος είτε έσκαμμένος ώστε -τύ σκέπασμα νά προσαρμό-
ζηται εις αυτόν καθώς τό επάνω τής ταβακοθήκη; προσαρμόζεται εί; τό 
κάτω" επειδή κατ' αυτόν τόν τρόπον μένουσι πολλά μέρη ό'που προσκολ
λώνται εκεί αί κάτω κηρίθραι. Περιττόν νά είπωμεν ότι αί έγγίζουσαι άκραι 
τών δύο κοφιν'ιων πρέπει νά ήναι καλώ; κλεισμέναι, ένωμέναι καί δεμέναι. 

Οταν έλθη ή ώρα νά κοπώσιν αί κηρίθραι, ό μελισσουργό; άναστ,κόνει 
προσεκτικές τό σκέπασμα έπειτα κόπτει επιτήδεια τάς κηρίθρας μέ σύρμα, 
καί βάλλει έπάνωθεν νέον σκέπασμα, τό όποιον δένει καί κολλά. 

Από τήν στυππωμένην κατακόρυφον τρύπαν τοϋ σκεπάσματος δίδουσιν 
αέρα εις τάς μέλισσας κατά τάς εύδίους ήμ'ρας τοϋ χειμώνος- άλλα τό 
θέρος πρέπει νά μένη εκ διαλειμμάτων άνασηκωτή ολίγον όλη ή κυψέλη. 

(Ακολουθεί) ( 3 ) 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

Περι χρηματιστικής τραπέζης η συναΙΛαγματηρΙων. 

Εις τάς έμπορικάς αγοράς τής Ιταλίας κατά τίρώτον έφάνησαν τράπεζαι 

διά τήν άλλαγήν τών νομισμάτων. Εκαστος έμπορος είχεν ίδιαιτέραν τρά-

πεζαν. Οτε δέ δυ<-υχήσας εί; τάς ληψοδοσία; του άνεγνωρίζετο χρεωκόπος, 

ή τράπεζα (ή λογισσήριον) περί τής όποιας ε'ίπαμεν, συντρίβετο, τό όποιον 

ίταλιστί λέγεται banca rotta. 

Εις τήν Βεγγάλην (έπαρχίαν τ.υν ανατολικών Ινδιών) ό χρεωκοπήσας 

έμπορο; άφ' ού άνάψη λύχνον εις τό μέρο;, όπου διαμένει, αναχωρεί, ούτε 

τολμά πλέον νά φανή πριν οί δανεισταί του μαθόντε; τό συμβάν παραιτη'-

σωσι τό δάνειον φορεί δέ προσέτι ανάστροφα καί τά ενδύματα , έ'ως ου 

εξόφληση όλον τό χρέος οπωσδήποτε. 

Εις χώρας δέ τινας τής Αφρικής, καί όνομα-τί εις τό Βουρνού, όπου κατά 
πρώτον Αγγλοι ύπήγον κατά τό 1324, ό αποδειχθείς χρεωκόπος δίν κατα
διώκεται, άλλ' ό δικαστής λέγει τ'ς αυτόν « όθεος νά σέ δώση τρόπους νά 
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» εξόφληση; τά χρέη σου » οί δε παρόντες λέγουσι γένοιτο* άλλ' άν μετά 
ταϋτα τόν συναπαντήσωσι φορουντα δύω ενδύματα, και κόκκινον πίλον, ό 
δικαστής δύναται νά τόν γύμνωση και τά ενδύματα χρησιμεύουσιν εις χρε-
ωλυσίαν. 

Οι τραπεζίται τήν σήμερον άλλάσσουσι χρν'ματα με έγγραφα και έγ
γραφα, μέ χρήματα διατάττουσι νά πληρωθή εις τόν δείνα τόπον η1 άνθρω-
πον ή χρηματική ποσότης, ή οποία τοΤς δίδοται, και ένεκα τούτου έγχει-
ρίζουσι έπιστολήν τινα λεγομένην συναλλαγματικήν δυνάμει τής οποίας 
λαμβάνει τις τό αργυρών του εις τόν διωρισμένον τόπον άλλ' έκαστος 
τραπεζίτης λαμβάνει κέρδος τόσον τοις εκατόν άπό τήν ποσόσητα τήν 
οποίαν δίδουσιν εις αυτόν λαμβάνει δέ ομοίως και ό ανταποκριτής του άπό 
τόν όποΤόν τις δέχεται τά χρήματα. 

Εκτός δέ τής ωφελείας ταύτης , οί τραπεζίται εχουσι καΐ αλλην προ-
ερχομένην άπό τ^,ν άξίαν των νομισμάτων δηλ. άπό τήν διαφοράν, ήτις 
υπάρχει μίταξυ των δύο τόπων εις τ>,ν τιμήν των νομισμάτων. 

11 δέ^κοινή ή δημόσιος τράπεζα οικονομείται κατ' άλλον τρόπον επειδή 
εις αυτήν οί ίδιώται εμπιστεύονται χρήματα μόνον προς άσφάλειαν και 
χωρίς όφελος, καθώς τούτο συνέβη κατ' αρχάς εις τό Αμστελόδαμον και 
Ροττερδάμ· ή συνίσταται εις έταιρείαν διαφόρων ανθρώπων , οί'τινες λαμ
βάνοντες τά χρήματα τών ιδιωτών, δια νά μεταχειρισθώσιν αυτά πρός 
όφελος των, δίδουσιν εις εκείνους νενομίΓμένον τινά τόκον, καθώς γίνεται 
εις τήν Αγγλίαν και Γαλλίαν κτλ. 

Η τράπεζα τος Βενετίας συστηθεί σα κατά τό 1157 διωργανίσθη μάλι
στα περί τό 1587. Κατ ' αρχάς ή διοίκησις τής ειρημενης λαμπράς και 
περίφημου πόλεως δέν έδέχετο ξένα κεφάλαια, ώστε ό Ιωάννης ί. βασιλεύς 
τής Πορτουγαλλίας διά νά βάλη εις τήν τράπεζαν ταύτην εκατόν χιλιάδας 
σκούδα έλαβε χρείαν ιδιαιτέρου δόγματος τής βουλής. 

II τράπεζα τής Βιέννης συς-ήθη, και ύπεσχε'Οη πέντε τοις εκατόν τόκον 
εις τούς δανειστάς· ήσαν δέ έγγυηταί τού χρέους ή πόλις αυτή και οί διά
φοροι πολιτικοί σύλλογοι· ή δέ διαχείρησις τού καταστήματος ήτο έμπε-
πιστευμένη εις τούς άρχοντας τής καθέδρας ταύτης κατά τό 1700. 

Η τράπεζα τής Κοπεγγχάγ/ις συστήθη 29 όκτωβρ. 17 36 διά συνδρο
μής χιλίων μετόχων συνεισφερόντων έκάς-ου πεντακόσια σκούδα. Εδάνειζε 
δέ αύτη μέ 4 τοις εκατόν κέρδος , ώστε ό τόκος τού δανείου ό'στις ήτον 
πρότερον πέντε και έξ κατέβη εις αυτήν τήν ποσότητα. 
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Η τράπεζα του Στόκχολμ συσταθείσα κατά τό 1 7 6 8 σύναγε πολλούς 
χρόνους ολας τάς προσόδους του βασιλείου και έφύλαττεν εις ιδίας άπο-
θήκας τόν χαλκόν τόν έξορυσσόμενον άπό τά μεταλλεία τής εξουσίας. I I 
δε συνέλευσις τού 17 7 8 διέταξε νά λαμβάνωνται κατά πάσαν τριετίαν 
λογισμοί άπό τούς διαχειριστά» τού καταστ/ίματος και νά ζητώνται οί 
τρόποι δι' ών ήθελε αυξήσει, ή πρός αυτούς πίστις. 

II αύτοκρατόρισσα Αικατερίνα Β. σύστησε κατά τό 1768 τάς τράπεζας 
τής Μόσχας και Πετρουπόλεως , έπιοορτίζουσα αύτάς νά δέχωνται και νά 
άνταλλάσωσι μέ χρήματα τά χαρτονομίσματα τής διοικήσεως, τά οποία 
διέταξε νά έχωσι τήν αυτήν μέ ταύτα τιμήν. 

11 τράπεζα τής Αγγλία; διοικούμενη κατ' αρχάς άπό τόν έ'μπορον Πα-
τερσόν εϊχεν άλλοτε 1,200,000 λιτρ. στερ/.ίνων κεφαλαιον, τό όποιον 
κατά τό 1817 άνέβη εις 11,080,800. Εχει δέ σκοπόν αύτη κύριον τό νά 
διαχειρίζη και έξοφλΐ) εν ονόματι τής κυβερνήσεως τό δημόσιον χρέος. 

Ε/.τός τών ανωτέρω ονομαστών ευρίσκονται και εις άλλας πόλεις τής 
Εύρώ-ης μικρότεραι δανειστικαί ή άποθε,αατικαί τράπεζαι. 

Τών δέ συναλλαγματικών τήν αρχήν έρευνώντες ακριβώς εύρίσκο.αεν εις 
τών Ελλήνων τά συγγράμματα. Ο ίσοκράτης τωόντι αναφέρει τινά ξένον, 
όστις μετακομίσας εις τάς Αθήνας σίτον, έδωκεν εις έ'μπορον άλλον Στρα-
τοκλεα λεγόμενον συναλλαγματικήν διά πόλιντινα τού Ευξείνου πόντου, 
όπου είχε δανεισμένα χρήματα, ώστε ό φέρων τό έγγραφον τούτο δέν έκιν-
δύνευε νά άφαιρεθή όλην τήν περιουσίαν του άπό τούς πειράτας τής Λακοί-
νίας. 

Αλλά κατά τόν μεσαίωνα (1 161) έμποροι τής Πείσας έδωκαν συναλ
λαγματικές διά τήν Μεσσήνην και Κωνσταντινούπολη, ϊΐσαν δέ αύται 
γνωσταί και εις τήν Κίναν άπό τά 1236 κατά τόν Βλακεστώνην , μετέ
πειτα όέ κατεστάθησαν κοιναί εις όλην τήν Εύρώπην. (3·) 

Ε Μ Π Ο Ρ I Ο Ν 

Ρυμουλκούμενα πλοία. 
Μή εύχαριστούμενοι οί άνθρωποι ότι τά τρία τέταρτα τής γης σκεπά

ζονται άπό θάλασσαν, σπεύδουσι πάντοτε και τό μικρόν τούτο τής στε
ρείς μέρος νά περιορίζωσι καθ' ήμέραν ποτέ μέν άπονησούντες τάς χερσο
νήσους, ποτέ δέ διακόπτοντες τάς ηπείρους με δυώρυγας , αϊ όποϊαι συνά-
πτουσι τά διαστήματα και τούς ποταμούς τόν ένα μέ τόν άλλον. Αλλά 
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τοϋτο απαιτεί ή εύκολίατής κοινωνία;· επειδή όσω εύκολωτέρα είναι ή 
μετακομιδή τών φυσικών ή τεχνικών προϊόντων, τόσω όλιγοστεύει καί ή 
τιμή των. Οθεν ή Αγγλία, ή Γαλλία καί ή Ολλανδοβελγία, καί μέρος τ ή ; 
Γερμανία; είναι διεσχισμέναι άπό δυώρυγας, εί; τά ; οποία; πλέουσι διά
φορα μεγάλα καί μικρά πλοία, ί'ίς νά μή ήτο δέ πάλιν ικανή καί ή ευκολία 
αύτη, μετεχειρίσθησαν οί βιομήχανοι καί εδώ τήν άτμοκίνητον μηχανην" 
ώστε τό πλοϊον δεν περιμένει πλέον τον εύ'διον ά'νεμον διά ν' άρμενίση. 

Αλλ' έκτό; τούτων δλων εταιρεία νεοσύ"-ατος εις τήν Γι-.λλίαν ύπό 
τ/)ν διεύθυνσιν τοϋ περίφημου μέν άλλοτε διά τόν πλοϋτον, αξιότιμου δέ 
πάντοτε διά τά φρονήματα τραπεζίτου Λαοίτ , άναδέχεται νά κατα-
στήση έτι μάλλον ταχεΐαν καί έκ τρίτου εύθηνοτέραν τήν ναυτιλίαν εις 
τοϋ; ποταμού; όμοίω; καί εί; τήν θάλασσαν. Τό άτμοκίνν-τον προπό ρευ-
όμενον ώ; οδηγό; σύρει ή μάλλον ρυμουλκεί κατόπιν του τρία ή τέσσαρα 
άλλα πλοία φορτηγά αλληλένδετα· επειδή όλοι γνωρ-.ζουσιν οτι τά ατμο
κίνητα δεν δύνανται νά οορτισΟώσι μεγάλην πραγματειών ποσότητα διά 
τήν άναγκαίαν προμήίειαντών ανθράκων, οί οποίοι καταλαμβάνθ;σιν δλον 
σχεδόν τοϋ πλοίου τό κοίλωμα. Αλλά διά τοϋ είρημένου τρόπου άναπλη -
ροϋται ϋπερεκπερισσοϋ ή έ'λλειψις αύτη, καί δέν μένει σχεδόν αμφιβολία 
δτι τά ατμοκίνητα σύροντα κατόπιν των τήν άρκετήν καύσιμον υλην θέ-
λουσιν επιχειρήσει εί; το έξή; νά διαβώσι καί τόν ί ίκεανόν διά νά καταντή-
σωσι καί ώ ; τόν νέον κόσμον, τό οποίον δέν ήτο μέχρι τούδε κατωρθωμένον. 

Τήν ίδέαν δέ τής ναυτικής ρυμουλκία; ταύτας έδωκεν ή ρυμουλκία εις 
τοϋ; σιδηροστρώτου; δοόμου;, δπου ή ατμοκίνητος άμαξα ( ε ί ; τήν Αγγλ. 
μάλι-τα) σύρει κατόπιν τ η ; πολλά; φορτηγού; ή καί άνθρωπαγωγοϋς άλλα;. 

Αλλά διά τό ένδεχόμενον σφοδρά; τρικυμίας καί ανέμων βιαύυν δυνα 
μένων ν' άποσπάσωσι τά ρυμουλκούμενα ταύτα πλοία, ευρίσκονται έτοιμα 
δλα τα αναγκαία άρμενα καί σκεύη καί τό άπαιτούμενον (πλήρωμα) προ-
σωπικόν εί; τήν κυβέρνησιν τοϋ πλοίου, ώστε έν καιοώ τοιούτου κινδύνου 
τό άποχωρισμένον πλοϊον υπάρχει πάντοτε έτοιμον νά πλεύση άνεξάρ-
τητον , καθώς τά άλλα. 

Χάριν δμω; πλειοτέρας τοϋ σκοποϋ επιτυχίας, ήτις θεοιρεϊται αναμφί
βολος ή ανωτέρω εταιρεία οδηγούμενη άπό τήν πεϊραν ένταυτώ ναυτικών 
δοκίμων καί τήν σοφίαν μαθηματικών ανδρών ναυπήγησε πλοϊον κατά νέον 
τινά τρόπον , ώστε καί τό σχήμα αυτό νά συντείνει εις τήν ταχυναυτίαν 
τοϋ πλοίου. 
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Λεν δυνάμεθα τωυντι κατ'άξίαν νά θαυμάσωμεν, άλλ' ούτε καν νά φαν-
τασΟώμεν τάς μεγάλας μεταβολάς τάς όποιας είναι προωρισμένος ό ατμός, 
ή νέα καί ανέλπιστος άλλοτε φυσική αύτη δύναμις, νά φέργ, εις τό άνθρώ-
πινον γένος. ί[ προερχομένη έκ τούτου εύκολωτέρα τών εθνών επιμιξία θέλει 
εξαπλώσει τόν πολιτισμύν άπό τοϋτο εις εκείνο, τα ήθη θέλ.ουσιν ήμερωθή, 
ίσως δέ και αί Οςησκείαι άπό πολλών συγκεντρωθώσιν εις μίαν μόνην τήν 
αληθή καί ήθικωτάτην. Αυτά δέ όλα έχομεν λόγους νά έλπίσωμεν διά τάς 
έπίρχου.ένας τουλάχιστον γενεάς, βλέποντες ότι εντός δεκαοκτώ ρ.όνον 
ήμερων ανταποκρίνονται οί Αγγλοι εις τήν Αλεξανδρειαν διά τοϋ Αιγυ
πτιακού ισθμού μέ τ ά ς Ανατολικά; Ινδίας, καί τά γράμματα παραλαμβα-
νόμενα άπό τά Γαλλικά νάτμοκίνητα μεταφέρονται εκείθεν εντός ολί
γων ήμερων εις αυτήν τήν Αγγλίαν , έν ώ άλλοτε εχρειάζοντο ολόκλη
ροι μήνες, συνέβαινεν δέ καί δαπάνη μεγάλη , καί πολύς κίνδυνος εις τήν 
μακράν θαλασσοπλο'ί'αν. 

ΙΙμεϊς δέ μή έχοντες ποταμούς διά νά άνοίξωμεν διώρυγας, θέλομεν 
απολαύσει τουλάχιστον κατά θάλασσαν τά ; ευεργεσίας τοϋ άτμοϋ. Αν δέ 
κατά τά ; παρατηρήσεις των εις τήν -Ελλάδα χωρογράφων Γάλλων δέν δια-
οέρη καθώς άλλοτε έπις-εύομεν , τό έπίπεδον τών Κεγχρεών καί Αεχαωϋ 
ή διακοπή ίσθμοϋ τής Πελοποννήσου δέν θέλει φανή πλέον δυσκατο'ρθωτον 
έργον, καθώς έπί Νέρωνος καί άλλων, οί οποίοι τήν επεχείρησαν. (2) 

ΗΘΙΚΗ. 

Jlfpl χαραχτηρος του άνθρώχου. 

Εκαστος σπόρος καί έκαστον φύλλον έχουσί τ ί ν α ; ιδιαιτέρου; χαρακτή
ρα;. Μόνο; αρά γε ό άνθρωπο; δέν πρέπει νά έξεταοθτ) κατά μέρος; ή δ;'ν 
διαφέρει, καί αυτός καθώς τά φυτά τοϋ αύτοϋ γένους; 

Αλλ' έσφαλα κατά τοϋ to' επειδή ό άνθρωπος διαφέρει καί άπό αυτόν 
τόν εαυτόν του πολλάκις· έπειδ/; χίλιαι περιστάσεις προέρχονται άπό τήν 
αίώνιον πάλην τή ; r ύσε:υς μέ τήν συνήθειαν, καί τοϋ λογικού με τά πάθη. 
Οποίας δέ και ή κοινή γνώμη ιδέας δέν σκορπίζει εις τήν ζωήν! Οθεν τις 
δύναται νά εύρη τό βάθος, νά άκαλουθήστι τάς διεξόδους, νά γνωρίσν] τάς 
ταχεία; κινήσεις καί ποικιλίας τών ανθρωπίνων ψυχών; 

Θελομεν τωόντι πολλάκις νά έξηγήσωμέν τινας πράξεις, τάς οποίας 
βλέπομεν γινομένας έμπροσθεν μας, καί εύρίσκομεν ίσως τάς αιτίας· άλλ' 
ό άνθρωπος μάς διαφεύγει πάντοτε. Τρέχομεν κατόπιν τής αφορμής, ήτις 
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τόν κινεί, άλλ' όταν πλησιάζωμεν νά την πιάσωμεν, ό άνθρωπος δεν μένει 
πλέον ό αυτός. Κ.ατ' αυτόν σχεδόν τον τρόπον ζητών και ό ανατόμος τήν 
αρχήν τής ζωής εις τό σώμα τοϋ ζώου, τήν χάνει δια μιας, ένώ ήλπιζεν 
ότι τήν άνε/.άλυψε. 

Αλλά και τά όργανα, τά όποϊα μεταχειριζόμεθα προς έξέτασιν , διαφέ-
ρουσι, καθώς και τά έξεταζόμ3να πράγματα· επειδή τά ήθη τών άλλων, 
τά όποια έρευνώμεν, άλλοιοϋνται άπί τά ; ιδέα; μας, και ή φύσις των τρόπον 
τινά μεταβάλλεται άπό τά πάθη, μέ τά όποια τά θεωρούμεν, και ή φαν
τασία ώς πρήσμα τά μεγαλύνει, τά πολλαπλασιάζει, τά αναστρέφει, και 
δίδει εις αυτά διαφόρου; χρωμάτων παραλλαγάς. 

Επειτα ή ζωή εμποδίζει τ',ιν δρόμον της διά νά τήν έρευνήσωμεν ήσύ-
χως; Ες εναντία; τρέχει μέ τοσαύτην βίαν, ώστε δέν άφίνει όπισθεν οϋ'τε 
ΐχνος. Μχταίω; άρα ζητούμεν νά έμβλέψωμεν εις τήν οΰσίαν πραγμάτων, 
τά όποια φεύγουσιν άεννάως. Εις δέ τήν παλιρροιαν τών παθών, ή αφορμή 
ήτις μας κινεί, πολλάκις λανθάνει και ημάς αύτοΰς· όθεν όταν κοιμωμένων 
τών αισθήσεων περιπλανάται και ενεργεί ή άγουπνος φαντασία, συχνάκις 
αίσθανόμεθα τήν έντυπωσίν τίνος αντικειμένου , τό οποίον ή μνήμη δέν 
δύναται νά ένθυμηθη μεταξύ πολλών άλλων, όσα την ένασχόλησαν. Τόσον 
απόκρυφος είναι ή αιτία τών ανθρωπίνων πράξεων! 

Απαντώμεν ενίοτε εις τήν κοινωνίαν χαρακτήρας τόσον ειλικρινείς, ώστε 
όλος ό κόσμος τους διακρίνει. Είναι δέ ομοίως καί σκοτεινοί τίνες άλ.λοι οί 
όποιοι κανένα δέν λανθάνουσιν, επειδή τό σκότος φαίνεται ευκόλως καθώς 
τό φίς. Αλλά σπανιώτατον πράγμα είναι ό σταθερός χαρακτήρ, επειδή 
όσονδήποτε δυνατή τύχη ή κλίσις του άνθρωπου , ή ψυχή μεταβάλλεται 
μέ Οαυμάσιον ταχύτητα , η λαβύρινθος εναντίον περιστάσεων τον κρύπτει 
άπό τον παρατηρητήν, ί| καί ή προσποίησις τήν παραλλάσσει διόλου. Πολ
λάκις δέ καί ό εύη'Οης ά'νθρωπος ώ; άπό πολιτικήν δήθεν άγαπα νά ΰποκρί-
νηται, ό δούλος καπηλεύει καί τον άλήθειαν , ό φρόνιμος μας άπατα μέ 
αδυναμίας τινάς, τάς οποίας δέν πιστεύομεν οτι έχει, ό δε μωρός διά τήν 
άκατάστατον καί άνομόλογον διαγωγη'ν του μένει πάντοτε αγνώριστος. 

Ο θεός καί οί νόμοι, τούς οποίους ή σοφία του έθέσπισε, μόνοι είναι πάν
τοτε οί αυτοί καί αμετάβλητοι· άλλά νά θέλωμεν νά γνωρίσωμεν τόν χα
ρακτήρα του άνθρωπου ομοιάζει τό να τρέχωμεν κατόπιν παροδικού τινός 
πτηνού. 

Ματαίως άρα ό σοφός βλέπων μέ προσεκτικόν όμμα τά πράγματα ζητεί 
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νά άναβνί άπό τά αποτελέσματα εις τάς αιτίας, νά κρίνη έκ τών φαινο
μένων τά αφανή, καί νά άποδείξη οτι τό κατά τύχην γενόμενον έπρεπεν 
άφεύκτως νά γένη. Επε:δή ή δυσμένεια τής τύχη; ή καί ή απιστία της 
ερωμένης καί άλλαι περιστάσεις ανάλογοι βιάζο-.σι τούτον μεν νά δοθή εις 
τάς υποθέσεις χάριν αντιπερισπασμού, εκείνον δέ νά καταντήση μελαγχο
λικός καί μισάνίρωπος' καί ό μέν ανακουφίζεται άπό τό βάρος τών φρον
τίδων παραιτούμενος τήν διο'ικησιν, ό δέ φέρων τά πάντα άνω καί κάτω. 
Τέλος ή αυτή άφόρμή ήνάγκασε τόν Κάρολον Ε. νά αναχώρηση εις μονας-ή-
ριον, καί τόν Φίλιππον Β*, υιόν του νά ριψοκινδυνεύση εις μεγάλας μάχας. 

Ο άνθρωπος φαίνεται πολλάκις ανακόλουθος καί αντιβαίνων εις τόν 
χαρακτ?,ρατου. Επειδή ενίοτε καί κακός ων εκτελεί ενάρετους πράξεις" ίσως 
επιτυχία τις έμπνευσεν εις τήν καρδίαντου ευγενή συμπαθείας φρονήματα, 
ίσως δέ καί ή αιθρία εαρινής ή θερινή; ημέρας συνήργ/)σεν όπωσοΰν εις 
τούτο. Ο μέν καί μή ταπεινόφρων ύπαρχων, τέρπεται εις τήν έρημίαν διά 
νά μή προσβάλν) τάς ασθενείς καί μυδριώσας όψεις του ή λαμπρά θέα τών 
προτερημάτων καί της δόξης άλλου τινός· ό δέ βλέπει με άνδραποδώδη 
φόβον πλ.ησιάζοντα τόν θάνατον εις τήν κλίνην του· ό δέ κατακείμενος 
ώς χθες δυστυχής καί πένης , λησμονεί σήμερον επί τής πολιτικής του 
δόζης τήν πάλαιαν τών φίλων του σχέσιν , άλλος δέ βλάξ καί μωρός έκ 
φύσεως αποδίδει εις τήν άξίαν του τό προσωρινόν της τύχης μειδίαμα 
καί κομπάζει γελοίως έως ού πεοιέλθη εις τ/ιν πρώτην του καί φυσικήν 
μηδαμινότητα. Ευρίσκονται τέλος τίνες, οί όποιοι εύδοκιμούσιν εις τόν 
κόσμον διά τής κολακείας καί ύπο*ρίσεως. Αν δέ ύποθέσωμεν ότι ό άνθρω
πος φαίνεται άπό τάς πράξεις άλλά καί τότε πόσαι έκ τούτων λανθάνουσι' 
πόσαι δέ μένουσιν απόκρυφοι καί άγνωστοι! 

Οί χαρακτήρες λαμπρύνονται μάλιστα άπό ττ^ άξίαν τού άνθρωπου, 
ό πενιχρός άγιος, γίνεται σεβασμιώτερος άν τύχνι άρχιερεύς. 0 δίκαιος 
γραμματεύς τής επικρατείας δοξάζεται πλειότερον παρά τον δίκαιον δικα-
στήν καί ή άνδοεία τού απλού στρατιώτου γίνεται μάλιστα περιφανής 
εις τόν στρατηγόν. 

Τά ήθη μεταβάλλονται μέ τήν τύχην καί ή διάθεσις κατά τήν δΐαφο-
ράν του κλίματος· αϊ δέ ίδέαι ημών συμφωνουσι πολλάκις μέ τάς αναγνώ
σεις μας, τέλος αί πολιτικαί άρχαί, τάς οποίας έχομεν , προσγίνονται ενί
οτε άπό τάς διαφόρους τού καιρού περιστάσεις. Ερώτησον τόν έμπορον τ ί 
φρονεί, καί θέλεις μάθει, ότι τό έμπόριον ευτυχεί· άλλ' δ ύπό δυσμένειαν 



& 32 • & 

πεσών καί στερηθείς τόν μισθόν του πολιτικός υπάλληλος θέλει ειπείν ότι. 
ό το'πος ολόκληρο; πλησιάζει εις τόν κίνδυνον. 

Θέλομεν νά κρίνωμεν περί της φύσεως αύτη; τοΰ άνθρωπου; άλλ' ή φύσις 
άμαυρούται άπό τήν εςιν, ή άλλοιού'ται καί μένει κεκρυμμένη άπό τό 
άτομικον συμφέρον ενίοτε δέ δολία πολιτική καταλαμβάνει τόν το'πον της. 

Ζη'τησον άρα νά γνωρίσης μάλλον τό έπικρατέστατον καί κύριον πάθος 
του άνθρωπου , τόν όποιον επιθυμείς νά γνωρίσης· επειδή δταν εύρης τήν 
άκραν του ράμματος , ό δεσμός όλο; ευκόλως διαλύεται. 

Αφ' ού δέ γνωρισθη ή φύσις, έκλείπουσι πλ.έον τά τεράς·ια, ό δρόμος τών 
κομητών γίνεται τακτικός καί ό άνθρωπος γίνεται εύκατάληπτος. Αλλά 
δέν πρέπει νά συγχέωμεν τά υπάλληλα καί δευτερΓ Ίοντα πάθη μέ τό έπι
κρατέστατον καί κύριον. Οτε ό Κατιλίνας μέ τάς άρπαγας καί ληστείας 
έπεσώρευε θησαυρού;, ύ δε Καίσαρ διέφθειρε τήν διασημοτάτην τών γυναι
κών της Ρώμης, δέν έκίνεΐ καθαυτό ή φιλαργυρία τόν πρώτον καί ή ακο
λασία τόν δεύτερον άλ.λ' αί πράξεις των ησαν άπλα μέσα διά νά φθάσωσιν 
εις τον σκοπόν, ή δέ αιτία ήτον ή φιλοδοξία· ύ Καίσαρ αυτός, άν έζη κατά 
τους χρόνους τού Σκιπίωνος ήθελε σπουδάσει νά δοξασθνί διά τ ή ; σωφρο
σύνη; , καθώς εκείνος, ό δε Λούκουλλος ήθελε βράζει ίσως λάχανα εις τό 
άγροκήπιον του, άν ή εγκράτεια έτιμάτο τότε εις τήν Ρωμην. 

Πράγμα παράδοξον! ό χρόνος όστις φθείρει τά πάντα δέν εχει κάμμίαν 
ίσχύν εις τό επικρατούν τού άνθριόπου πάθος, επειδή μέ αυτό άποθνήσκο-
μεν. ό αυλικός δέν άφίνει τήν κολακείαν καί ύπουλότητα , ό σοροδαίμων 
ήδη φιλάργυρος δέν γί-.εται μεταδοτικός, ό γαστρίμαργος καί έκπνέων 
ζητεί τήν άπαγορευμένην άπό τόν ίατρόν τροφήν, η δέ καλλωπίστρια καί 
φιλ.άρεσκος γυνή ψιμμυθια τό πρόσωπον ώς τάς έσχάτας τής ζωής τ η ; ώρας, 
διατάττουσα καί τά νεκρικόν αυτή; σάβανον νά έτοιμασθΐ) άπό πολ.ύτιμον 
ύφασμα! (3 ) 
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