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[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΛΟΙ.

Ή άνάπτυξις τής ναυτιλίας έχει τοιαύτην σχέσιν πρός τήν 
άνάπτυξιν τοϋ έμπορίου, εις μεταφοράν τών υλών του όποιου 
είναι αναπόφευκτος, ώστε μεθ’ όλας τάς διακυμάνσεις τοϋ 
κλάδου τούτου τής περί τά ναυτικά έθνικής έργασίας δέν δυ
νάμεθα νά άποφύγωμεν τούς τελικούς όρους τής έκτεθείσης 
άναλογίας μεταξύ έμπορίου καί ναυτικής. ΊΙ προαγωγή τής 
σιδηροδρομικής συγκοινωνίας καί ό δι’ αύτής σύνδεσμος τών 
άπομεμακρυσμένων χωρών έξασκεϊ βεβαίως κρίσιμου έπιρροήν 
έπί τοϋ ναυτικοϋ έμπορίου, άπό τοΰ όποιου άφαιρει μεγάλας 
ποσότητας καί πολυτίμους άξίας. Πάντοτε δμως ή Οαλασσία 
όδός θέλει έχει τά ιδιαίτερα καί άναφαίρετα πλεονεκτήματα 
της, τής ευθηνείας έν τή μεταφορά, τής άναγκαιότητος έν 
τοΐς διαχωρισμοΐς τών ήπείρων καί τών νήσων καί έν γένει 
έν τή λοιπή τής μεγάλης συγκοινωνίας διανοία.

Κατά τόν Neuniiinn-Spallart τό έμπορικόν ναυτικόν τής 
Εύρώπης άπό 10,800,647 τόνων τφ 1863, άνέβη είς 12,607, 
627 τώ 1871,καίεΐς 15,786,687 τφ 1878. Ή αύξησιςαυτή 
χαρακτηρίζει τήν δύναμιν τής έμπορικής βιομηχανίας έν τή γε
νική προαγωγή αύτής καί διατελεΐ ύπό διαφόρους ορούς, τών 
οποίων ή ποικιλία δέν είναι ό μικρότερος χαρακτήρ. Έν γένει 
δύναται νά παραδεχθή τις, δτι ή ναυτιλία αποτελεί τό βαρό
μετρου τής παγκοσμίου έμπορίας καί ώς τοιαύτη καθίσταται 
θέμα έξετάσεως διά μέσου τών παραλλαγών τών τυχών αύ
τής. Έκ πρώτης ό'ψεως, λέγει τό έγκριτον φύλλου the Sta- 
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tist, ή προεκτεθεΐσα έ’ντασις είς κατασκευήν πλοίων, μαρτυ- 
ρουμένη έκ τής αύξήσεως τών τόνων αύτών, είναι άπόδειξις 
δτι σπουδαιότατον’κεφάλαιον έδαπανήθη είς τήν ναυπηγίαν 
κατά τά 10 ή 12 τελευταία ετη. Περί τά τέλη 1878, κατά 
συνέπειαν τής έν Σκωτία πτωχεύσεως τής μεγάλης τραπέζης 
City of Glascow, παρετηρήθη χαλάρωσις τις είς τήν Άγ
γλικήν ναυπηγίαν, έκτοτε όμως ή κατασκευή σιδηρών πλοίων 
έξηκολούθησε πάλιν προαγομένη και καθ’ ολα τά ναυπηγεία 
παρατηρεΐται ζήτησις έργασίας μέχρι προβιβασμού έπαισθητοϋ 
τών ήμερομισθίων^κατόπιν διαφόρων απεργιών τοϋ έργατικοΰ 
τών ναυπηγείων πληθυσμού. Ιδίως κατά τδ τρέχον έτος ή 
ναυπηγική βιομηχανία τής Αγγλίας διατελεϊ ούσιωδώς αν
θηρά, έάν κρίνωμεν έκ τών μέχρι τοΰδε συμπληρωθέντων μη
νών τοΰ ενιαυτού.

Έάν έξαιρέσωμεν τάς έποχάς τής στασιμότητος τών έμ
πορικών ύποθέσεων, αϊτινες είναι κοιναϊ είς τήν φύσιν δλων τών 
κλάδων τής συναλλαγής και έπισκέπτονται περιοδικώς τήν 
οικονομίαν τών άνθρωπίνων κοινωνιών, είναι βέβαιον οτι μεθ' 
ολην τήν αύξησιν τών πλοίων, τήν όποιαν έσημειώσαμεν κατά 
τήν τελευταίαν δωδεκαετίαν, ύπάρχει άφθονος μεταβιβαστική 
έργασία πρδς χρήσιν δλου τούτου τοϋ έν λόγω έμπορικοϋ ναυ- 
τικοΰ. Καλώς κατηρτισμένον πλοΐον, έάν μάλιστα είναι άτμο- 
κίνητον, καθίσταται διά τοΰ χρόνου ιδιοκτησία κατά πολύ 
κερδαλαία, έάν διατηρήται έν καλή καταστάσει και πλέη συ
νεχώς καλώς φορτωμένον καί καλώς ναυλωμένον. Παρατη- 
ρεΐται έν τώ έμπορίω τάσις χαρακτηριστική είς ταχυτέραν 
αύξησιν, σχετικώς πρδς τά μέσα τής μεταφοράς τά όποια τψ 
είναι άναγκαϊα. Καί δ λόγος είναι προφανής, διότι ή κατα
σκευή τοΰ πλοίου άπαιτεΐ χρόνον, είναι δέ αδύνατον νά έπαρ- 
κέση ή ναυπηγική είς τήν αύξάνουσαν ζήτησιν τών μεταγω
γικών τής έμπορίας πλοίων διά τής ταχύτητος έκείνης, ή 
όποια διακρίνει τήν πρόοδον τής έμπορίας έν τή καλή έποχή. 
Άφ’ έτέρου τά βάρη άτινα φέρει τδ πλοΐον καί ή καταπόνησις 
τών μηχανισμών αύτοϋ τδ φθείρουσι ταχέως, έάν πρδ πάντων 

δέν ένεργώνται έπ’ αύτοϋ έγκαίρως αί άναγκαΐαι έπισκευαί 
καί έάν έκτίθεται είς τήν θάλασσαν έν μέτρια καταστάσει, 
όπως συμβαίνει συνεχώς, όταν ύπάρχη μεγαλειτέρα τοΰ ύπάρ- 
χοντος άριθμοΰ πλοίων ζήτησις αύτών.

Οί ναΰλοι ύπόκεινται είς ιδιαιτέρους όρους έπηρεαζομένους 
ύπδ τών διαφόρων έν γένει έμπορικών περιστάσεων, χωρίς νά 
είναι άλλοτρία και ή ειδική φύσις τών μεταφερομένων πραγ
ματειών. Βεβαίως άπλοΰν είναι τδ έμπόριον τδ συνιστάμενον 
είς τήν πώλησιν ή άγοράν τούτου ή έκείνου τοΰ είδους τών 
πραγματειών, έν τόπω δεδομένω, έπί τώ δρω τής άμεσου ή προ
σεχούς παραδόσεως αύτών. Είναι δμως πολύ διάφορον τδ έμ
πόριον έκεΐνο, δπερ περιλαμβάνει δλα τά είδη καί δλα τά γένη 
τών πραγματειών, δλους τούς χρόνους, όλους τούς τόπους 
καί δλας τάς ποσότητας. Τό έμπόριον τοϋτο είναι άναγκαίως 
λίαν περιπεπλεγμένον. Ύπάρχουσι δέ εί'δη έμπορικής ύλης, τά 
όποια δέν μεταβιβάζονται είμή είς μεγάλας ποσότητας καί 
κατά περιοδικάς έποχάς, ώς τδ ρίζιον καί κατά μικρότερον 
λόγον ό βάμβαξ. "Οσον άφορα τούς ναύλους, αί τοπικαί συνή- 
καί ώς ίδιαίτεραι συμφων tat, διαφερουσι πολύ άναλόγως τής 
έμπορικής ύλης ήτις πρόκειται νά φορτωθή. Ό τρόπος καθ’ον 
προσδιορίζονται οί ναύλοι καί τό ποσδν αύτών είναι έντελώς 
διάφορος μεταξύ τών ανατολικών χωρών, έν αίς απαντάται 
μεγάλη ποικιλία προϊόντων, καί τών Ηνωμένων π. χ. Πολι
τειών τής’Αμερικής, έναΐςτά μεγάλα αντικείμενα τής έξαγω
γής περιορίζονται σχεδόν είς τά σιτηρά καί είς τόν βάμβακα.

Λί έπόμεναι καταστατικοί περί τών έν τή τελευταία 
διετία 1880 —81 ναύλων πληροφορίαι καί τοι ούσιωδώς πε
ριορισμένα·. κατά τόπους καί έμπορεύματα, έ'χουσιν έν τού- 
τοις διά τήν εκτασιν τής κατ’ αύτάς γενικής έμπορίας πολύ 
τό ένδιαφέρον καί χαρακτηρίζουσι τάς έκτεθείσας παρατηρή
σεις. Ούτως έπί τών δημητριακών καρπών δ ναύλος αναβι
βάζεται έν τή έννοια τών μέσων όρων, ώς έξής διά τούς λι
μένας τής Αγγλίας α') έκ τών Ηνωμένων Πολιτειών (Νέα 
Ύόρκη) κατά Ιανουάριον τοΰ 1880 μέν 5 σελίνια, τοϋ 1881 
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δέ 6 χαί χατά ’Οκτώβριον τοϋ 1880 μέν 5 σελίνια χαί 11 
δηνάρια, τοϋ 1881 δέ 4 σελ. β') έκ τής Ρωσσίας (’Οδησσός) 
κατά’Ιανουάριον τοΰ 1880 μέν 20 σελίνια, τοΰ 1881 δέ 18,9 
χαι κατά ’Οκτώβριον τοΰ 1880 μέν 23 σελ. τοΰ 1881 δέ 
35.—Όσον άφορα τόν βάμβαχα, ό ναύλος αυτοϋ άνεβιβάζετο 
άπό τής ’Ινδικής (Καλκούτα) διά τήν ’Αγγλίαν χατά Ια
νουάριον τοΰ 1880 μέν εις ’/, δην. τοϋ 1881 δέ εις ’/« χαι 
κατά ’Οκτώβριον τοΰ 1880 μέν είς ”/Μ τώ 1881 δέ είς 
’/is- —Όσον άφορα τό ρίζιον, ό ναΰλος αύτοΰ άνεβιβάζετο άπό 
τών λιμένων τοΰ Άτλαντικοΰ ’Ωκεανού διά τήν ’Αγγλίαν 
κατά ’Ιανουάριον τοΰ 1880 μέν είς 67,9 σελίνια, τοΰ 1881 
δέ είς 57, και χατά ’Οκτώβριον τοΰ 1880 μέν είς 55,10 τοΰ 
1881 δέ είς 58,9.

Μεγάλην έπί τών ναύλων έπιρροήν φυσικφ τφ λόγφ έξα- 
σχεϊ άφ’ ένός ό τόπος τής προελεύσεως χαί άφ’ έτέρου ό τό
πος τής διευθύνσεως. Έάν τό πλοΐον πρέπει νά μεταβή είς 
τόν πρώτον άνευ φορτίου δπως παραλαβή τά προϊόντα αύτοΰ, 
έξ άνάγχης δ ναΰλος αύτών θά περιλάβη χαί τάς δαπάνας 
τής άνευ φορτίου μεταγωγής τοϋ πλοίου. ’Επίσης δέ και άν 
τό πλοΐον διευθύνεται είς λιμένα, έν ώ δέν ευρίσκει νά φορτωθή 
άλλα προϊόντα, δέον νά εύρη έν τώ ναύλω τών μετσφερομέ- 
νων εις τόν λιμένα τοΰτον πραγματειών άνάλογον είς χρή
ματα ίχανοποίησιν. ’Ήδη άρχει νά άναστραφώσιν οίδροι, δπως 
χαί τά περί τον κανονισμόν τών ναύλων άλλην τραπώσι διεύ- 
Ουνσιν. Πάντοτε δμως ή βάσις έπί τοΰ προκειμένου θέματος 
άνήκει είς τήν ποικιλίαν ή τήν μονοτονίαν τής παραγωγής, 
διότι, καθ’ δσον αύτη διατελεϊ ύπό τούς ορούς τής πρώτης ή 
τής δευτέρας, κατά τοσοϋτον ή μεταβιβαστική διά τών πλοίων 
βιομηχανία τροποποιεί τάς άπαιτήσεις της, άναλόγως τών τό
πων χαί τών τοΰ έτους ώρών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΓΕΩΡΓΩΝ

Έν τή χατά τό 1864 δημοσιευθείση ΰπό τής 'Ελληνικής 
Κυβερνήσεως Στατιστική τής Ελληνικής γεωργίας περιλαμ
βάνονται παρατηρήσεις καί άποφθέγματα τοΰ γεωργικού τής 
'Ελλάδος Λαοΰ, έπί τών όποιων δύναται ή πρακτική νά χρη- 
σιμεύση ώς βάσις περαιτέρω έτι μελετών, διότι ή θεωρία τήν 
οποίαν δημιουργοΰσιν οί Λαοί, είναι ή λαμπάς τήν όποιαν ζη- 
τοΰσιν οί έπιστήμονες. Ή περί ής πρόκειται γεωργική είς λαϊ- 
κάς σκέψεις προμήθεια διαμοιράζεται κατά τόπους ώς έξής :

1) ’Αττική. — Έάν αί βροχαί ώσι πρώιμοι, ήτοι άρχί- 
σωσι τόν Αύγουστον μήνα, προμηνύεται άφορία είς τά γεν
νήματα, διότι ή γή χάνει ταχέως τήν δύναμιν της, τά χόρτα 
αύξάνουσι καί τά γεννήματα πνίγονται- έάν αί βροχαί άρχί- 
σωσι τόν ’Οκτώβριον περιμένεται εύτυχία.—Έάν έπί τής άν- 
θίσεως τών άμπέλων καί τών έλαιοδένδρων έπέλθουν βροχαί 
περιμένεται δυστυχία είς αύτά. — Έάν έν καιρώ χειμώνος 
πέση χιών ήτις νά χαλύψη τήν γήν, ή δέ διάλυσις αυτής δεαρ- 
χέση 6 —10 ήμέρας περιμένεται είς μέν τά προϊόντα έν γένει 
εύτυχία, είς δέ τά ποίμνια δυστυχία. — Τό κλάδευμα τών άμ
πέλων, ή έμβολίασις καί έμφύτευσις τών δένδρων, καί ή υλο
τομία κατά τήν πρώτην καί δευτέραν φάσιν τής σελήνης δέν 
είναι έπιτυχής, άλλά κατά τήν τρίτην καί τετάρτην φάσιν 
αύτής. — Τόν Γενάρην κόψε κλήμα καί φεγγάρι μή γυρέψης. 
— Κόψε ξύλον τον Γενάρη καί μή καρτερείς φεγγάρι. — Γε- 
ναριώτικον φεγγάρι κλάδευε καί μέραν μή ξετάζης.—Μάιος 
άβροχος μούστος άμετρος.—Γενάρη μήνα κλάδευε καί φεγ
γάρι μή γυρεύης.— Τόν Νοέμβριον μήνα σπείρε. — Χαρά στά 
φώτα τά στεγνά καί τήν λαμπρή βρεγμένη. — Όλον τόν Μάρ
τιον φοβούμαι καί έως τ’Άπριλίου τάς δεκαοκτώ.—"Αν κάμ’ 
ό Μάρτης δύω νερά καί ’Απρίλης άλλο ένα, χαράς τόνε τόν
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άρχοντα πούχει στην γήν σπαρμένα. — Χαρά στά γέννα τά
στεγνά, τά φώτα χιονισμένα χαϊ τήν λαμπρήν βρεχούμενη τ’
αμπάρια γεμισμένα.

2) Λ ε β α δ ε ί α. — Το κλάδευμα τών αμπέλων θεωρείται 
έπιτυχές έντός τοϋ μηνός ’Ιανουάριου γινόμενον· οθεν : Γενάρη 
μήνα κλάδευε φεγγάρι μήν ξετάζεις.—Ώς πρός τήν σελήνην 
δοξάζεται υπό τών γεωργών, ότι έφ’ δσας ήμέρας διαρκέση 
αυτή φωτεινή μετά τό "Αγιον Πάσχα εις τόσας δραχμάς θ’ 
άναβή τό κοιλόν τοϋ σίτου και σχετικώς τών άλλων καρπών. 
—Ώς πρός τήν χιόνα διατηρείται τό απόφθεγμα, οτι έάνκα- 
ταπέση άφθονος χιών αί σποραί εύτυχοϋσι, διότι φρονοϋσιν 
δτι ή χιών λυπαίνει τούς αγρούς καϊ καθίστησιν αύτούς γονι- 
μωτέρους.

Μ έ γα ρ α. — Όταν τήν ημέραν τοϋ προφήτου Ήλιου (20 
Ιουλίου) φανερωθή σύνεφον είς τόν ουρανόν πριν εύγη ό ήλιος, 
θεωρείται χρόνος εύτυχησμένος.—Όταν τά ξημερώματα τής 
ήμέρας τοϋ προφήτου Ήλιου ό σκύλος κοιμάται μέ τήν μύ
την είς τήν ούράν (δηλ. κουλουριασμένος) ό χειμών περιμένε- 
ται δριμύς, δταν δέ κοιμάται ξαπλωμένος περιμένεται καλός. 
—Τά ήμερομήνια τοΰ Αύγούστου (δηλ. άπό 1 — 6) άν δ ου
ρανός ήναι συνεφιασμένος προμηνύεται εύτυχία.—"Αν τόν Αύ
γουστον τό φυτόν μπότζικας (σκυλλοκρομμύδα) βγάζη στάχυ, 
τό στάχυ τοϋτο ονομάζεται γεωργός, καϊ άν έχη καρπόν τό 
στάχυ σημαίνει εύτυχία, άν δέ όχι, δυστυχία. —"Αν πάρη ό 
Μάρτης μιά βροχή κι’ δ ’Απρίλης άλλας δύω, νά ΐδεϊς αμά
ξια σάν αύτό, πόσα θάναι στο χωριό.—Άν κάμ’δ Μάρτης 
δυω νερά κι ’Απρίλης άλλο ενα, χαρά σ’ έκεϊνον τόν γεωργόν 
ποΟχει στήν γήν σπαρμένα. —Όταν τά πρόβατα βήχουν και 
χορεύουν προμηνύεται χειμών. -Όποιος σπείρει καϊ δέν σπεί
ρει τόν Μάϊον μετανοεί. - Τετράδη ημέρα τοΰ Χριστοΰ τοΰ 
τράγου ή μάνα χαίρεται (θά γείνει χόρτον). — Ή πρώιμος 
σπορά είναι εύτυχία. — Όταν ό σχΐνος έχη καρπόν, σημαίνει 
εύτυχίαν είς τάς έλαίας.—Όταν τόπρινάρι έχει καρπόν, ση
μαίνει εύτυχίαν είς τάς έλαίας.-—Τό ρύκι (έρύκη) δταν άνοίγη 

τόν 'Οκτώβριον σημαίνει εύτυχίαν είςτά μελίσσια.—Όταν τό 
σφεντάμι άνοίγη τό Γενάρη σημαίνει εύτυχίαν είς τά μελίσ
σια καί είς τά σπαρτά.—Τό σύναγμα τών φυτών είς τήν χά- 
σιν τοΰ φεγγαριού.—Τό σμίξιμον τών ζώων τήν πρώτην ήμέ- 
ραν τοΰ φεγγαριοΰ. — Τό φύτευμα τών έλαιών άπό τόν Φε
βρουάριον μέχρι τοΰ ’Ιουνίου.— Τό μπόλιασμα τών έλαιών εις 
τήν χάσιν τοΰ φεγγαριού. — Το μπόλιασμα τών άχλαδιών 
κατά τό ύστερον τέταρτον τοΰ φεγγαριού. — Αν ό σκύλος του 
ποιμένος τήν 29 Αύγούστου είναι κουλουριασμένος καϊ έχη 
τό κεφάλι του άνάμεσα τών οπισθίων ποδών του, σημαίνει 
βαρύν χειμώνα.

Σαλαμίς. — Όταν ό στάχυς τής άγριοκρομμύδας ήναι 
γεμάτος καρπόν, σημαίνει εύτυχίαν είς τά γεννήματα.— Ο
ταν πάρη ό Μάρτης δύω νερά κι’ ό Απρίλης άλλο ένα, ό γεωρ
γός γεμίζει δύω άποθήκας.—Χαρά στά φώτα τά στεγνά καί 
τήν λαμπρή βρεγμένη. — Τό χιόνι είναι κοπριά στά έλαιό- 
δενδρα.—’Ορθό φεγγάρι, δίπλα καραβοκύρη. — Δίπλα φεγγάρι, 
ορθός καραβοκύρη. —Τό κλάδευμα τών άμπέλων έν πανσε- 
λήνω.—Τό σύναγμα τών φυτών κατά τό τελευταϊόν τέταρ
τον τής σελήνης.

Έλευσί ς. —Ό βλαστός τής σκυλλοκρομμύδας άν καρ
πίση, εύτυχία είς τά σπαρτά.—Ό σχΐνος άν καρπίση, καρπι- 
ζουσι τά έλαιόδενδρα. —Όταν ή ημέρα τοΰ προφήτου Ήλιου 
(20 ’Ιουλίου) ήναι συνεφώδης, γίνεται τό βαμβάκι εύτυχές.

G) Ε ί δ υ λ λ ί α.—Όταν δ ήλιος ήναι λαμπρός τήν πρω
τοχρονιά, σημαίνει εύτυχίαν.

7) X α λ κ ίς. — Ή σπορά τών πρωίμων θεωρείται γόνιμος 
τόν Νοέμβριον. — Τόν Νοέμβρη νόει καϊ σπέρνε. — Δεκέμβρη 
δίκαια καϊ άν έσπειρες, άν έχης άκόμα σπείρε. —Τοΰ Γενάρη 
τοϋ ζευγάρι, διάβολος Οέ νά το πάρη. — "Αν καμ Απρίλης 
δυώ νερά κι’ δ Μάης άλλο ένα, τότε τ' άμπελοχώραφα χαί
ρονται τά καϊμένα. - Τόν Γενάρη κλάδευε καϊ φεγγάρι μή γυ
ρεύεις. — Αύγουστος άβροχος, μούστος άμετρος. —"Ενας κόμ
πος πέντε μήνες, πέντε κόμποι ένα μήνα· (νοεϊ δτι δ ίδιο- 
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κτήτης πρέπει νά έχη πρόχειρα τά έξοδα τής καλλιέργειας 
εις τον καιρόν). —Τον Φεβρουάριον και Μάρτιον παρατηρούν 
τήν νέαν σελήνην, δτε δεν κλαδεύουν παρά μετά παρέλευσιν 
όλίγων ήμερων άπό τής άναφανίσεώς της.

8) Μ ε σ ολ ό γ γ ι ο ν. — Γενάρη μήνα κλάδευε, φεγγάρι 
μή τηρείς. — Τόν Νοέμβριον νόγα καί σπέρνε. — Τόν Δεκέμ
βριον δίκαια σπέρνε.—Όστις θέλει νά βαμβακώση, (νά έπι- 
τύχη τό βαμβάκι του) τον γενάρη νά όργώση. — Χαρά στά 
γένα τά στεγνά, τά φώτα χιονισμένα κ»ί τήν λαμπρή βρο- 
χούμενη τ άμπάρια γεμισμένα.—Τοιαύτην παροιμίαν έχουσι 
καί οί Αλβανοί λέγοντες: τό λαμπρά βρεμένη, τό κοφίνα γε
μισμένη.—Διά τήν ευτυχίαν τών αιγών καί προβάτων: Τρα- 
γομάνος χαίρεται, δταν συμπέση ήγέννησις τοϋ Χρίστου ήμέ
ραν. τετάρτην.—Κριομάνος χαίρεται, δηλ. ό ποιμήν τών προ
βάτων, δταν συμπέση πέμπτην. Παρατηρούνται τά λεγόμενα 
ήμερομήνια, τάς πρώτας έ'ξ ήμέρας τοΰ Αύγούστου καί υπο
λογίζεται έκάστη ημέρα είς δύω μήνας, καί έκ ταύτης προ
οιωνίζεται έάν ό χειμών έσεται δριμύς, ή τό έναντίον. —Μάης 
άβροχος, μούστος άμετρος. "Αν λείψουν τά νερά μου, νά ίδώ 
τά λάχανά σου· (έννοεΐ άν δέν βρέξη τό φΟινόπωρον, δέν έπι- 
τυγχάνουσιν οί δημητριακοί καρποί).

9) Ν α ύ πακ τ ος.—Τό "Αγιον Πάσχα λέγουσιν, οτι δσας 
ήμέρας υπολείπονται πρός συμπλήρωσιν τοΰ τελευταίου τε
τάρτου τής σελήνης, τόσας δραχμάς τιμάται έκαστον κου- 
βέλιον (30 όκάδ.) αραβοσίτου.— Έάν βρέξη τήν ήμέραν τής 
άναληψεως οί ποιμένες λέγουσιν, δτι ούδέν άρνίον γίνεται ζυ
γούρι [διετές), δηλαδή ψοφά.—Έάν βρέξ’ 'Απρίλης δύω νερά, 
καί ό Μάης άλλο ένα, χαρά σ' έκεϊνα τά σπαρτά, ποϋ ’ναι ’ς 
τήν γήν σπαρμένα.

1 0) Φ 0 ι ώ τ ι ς. —Όποιαδήποτε άτμοσφαιρική κατάστα- 
σίς κυριεύσει τήν πρώτην τοΰ έτους, έξακολουθήσει ώς ή έπι- 
χρατεστέρα χαθ’ δλον τό έτος. Κατ’ άλλους, ό πνεύσων κατά 
τήν ήμέραν τών θεοφανείων άνεμος, έσεται ό έπικρατέστερος 
καθ’ δλον τό έτος, καί εί μέν βόρειος οιωνίζεται εύχαρπία, ώς 

προσδοκούμενον υγρόν τό έαρ καί τό θέρος. Τήν βροχήν κατά τήν 
ήμέραντοϋ Πάσχα Οεωροΰσινώςεύτυχίαν. Τήνδέτρίτην Μαιου 
έκλαμβάνουσι έπί κακοΰ. Έπί τών πρώτων δώδεκα ημερών 
τοΰ Αύγούστου οιωνίζεται ή κατάστασις τών δώδεκα μηνών 
του έτους, έκάστης ήμέρας άντιστοιχούσης μέ τόν σχετικόν 
μήνα. Τό κλάδευμα τών αμπέλων θεωρείται εύτυχίστερον 
κατά τό τελευταϊον τέταρτον τής σελήνης. Έπί τής σελή
νης παρατηροϋσιν, δτι εί μέν κατά τήν πρώτην φάσιν αύτής 
φέρη τό κοίλωμα πρδς τά άνω, σημαίνει ανομβρίαν και κα
λοκαιρίαν· εί δέ πρός τά κάτω προμηνύει θυελώδη χειμώνα. 
— Ή χιών θεωρείται γενικώς ώς ιΰφελοϋσα άπαντα τά προϊ
όντα τής γής, βλάπτουσα δέ τήν κτηνοτροφίαν, δταν καλύ- 
ψη άφθόνως τάς πεδιάδας.

11) Πάτραι. Ή πούλια βασιλεύοντας καί ό καλός ζευ
γολάτης άποσπέρνοντας.—Γενάρη μήνα κλάδευε, φεγγάρι μή 
τηράζης. —Χαρά στά γένα τά στεγνά καί τήν λαμπρή βρεγ
μένη. _ Νά βρέξη ό Μάιος δύο νερά καί ό θεριστής (’Ιούνιος) μό
νον ένα· (λέγεται διά τά σπαρτά τών όρεινών,δπου αίκατά τόν 
Μάϊον βροχαί ώφελοϋσι.— Μάϊον άβροχον, χρονιά εύτυχισμένη· 
(λέγεται διά τάς πεδιάδας δπου αί κατά τον Μάϊον βροχαί βλά
πτουν οσον δλίγαι καί άν ήναι. — Ό καλός Μάρτιος είς τά 
κάρβουνα, καί ό κακός στον ήλιον. — "Οτι τά κατά τόν Μάρ
τιον ψύχη καί βροχαί ώφελοϋσι τα σπαρτά καί τάς δενδροφυ- 
τείας).— Όρθή σελήνη δίπλα καραβοκύρη· δίπλα σελήνη όρ- 
θός καραβοκύρης.—Όταν καί καλού καιροΰ ύπάρχοντος ό σκύ
λος τοΰ ποιμένος βάλη τήν μύτην πρός τήν γήν καθήμενος, 
προμηνύεται μεταβολή τής άτμοσφαίρας ταραχώδης.

12) Καλάβρυτα. Γενάρη μήνα κλάδευε, φεγγάρι μή 
πξετάξης__ Τά πολλά χ,ρόνια προμηνύουν εύφορίαν. Αί πρώται
ήμέραι τοΰ Αύγούστου κοινώςήμερομήνια λεγόμενα(άπό 1—6) 
παρατηρούνται υπό τών ποιμένων ίδια, οτι έξ αύτών προοιω
νίζεται ό καιρός δλου τοΰ χρόνου, άποδιδομένου τοΰ ήμίσεως έ
κάστης ήμέρας είς έκαστον μήνα, καί δτι καιρόν κάμει τό ή- 
μισυ τοΰτο Οά κάμει καί ό μήν είς ον αποδίδεται.
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1 3) Ή λ ε ί ct. Έάν ή πρώτη ή μέρα τοϋ Αύγουστου ήναι νε
φώδης, ή άνοιξις δέν είναι καλή καί βλάπτει εις δλα τά προϊ
όντα.—Έάν ό Μάϊος ήναι βροχερός καταστρέφονταιτά γεννή
ματα, τά φυτά καί αί σταφίδες. —Ό καλός Μάρτης στά κάρ
βουνα καί δ κακός στους ίσκιους· (δηλοϊ δταν τόν Μάρτιον συμ- 
βαίνουσι ψύχη καί βροχαί σημαίνει ευτυχία, και τ' άνάπαλιν 
δταν ζέστη).Άν βρέξη ό Μάρτης δύω νερά καί ό ’Απρίλης άλλο 
ένα, χαρά σέ έκεϊνον τόν γεωργόν π’έχει πολλά σπαρμένα.— 
Χαρα στά γέννα τά στεγνά τά φώτα χιονισμένα και τήν λαμ
πρά βρεχούμενητ’ αμπάρια γεμισμένα. - Έπί τής Σελήνης εί ■ 
κάζουν, δτι δταν τάς κεραίας έχη έστραμμένας πρός μεσημβρίαν 
προμηνύει δετόν, δταν δέ πρόςτά άνω εύδίαν.— Έπι τοϋ ήλιου 
δταν άνατέλη καθαρός σημαίνει εύδίαν, δταν δέ έρυθρός βρο
χήν, δταν πάλιν δύη καθαρός σημαίνη εύδίαν, και βροχήν 
τ’ άναπαλιν. — Έπί τής χιόνος δταν τά χιόνια ήναι πολλά 
προμηνύεται εύτυχία και ξυλοκαρπία—Προγινώσκουσι τινές 
τον καιρόν έκ τών λεγομένων ήμερομηνίων· ήτοι άπό τής 1 
ήμέρας έως τής 12 τοϋ μηνός Αύγουστου· έκάστη ήμερα 
δηλοϊ τδν καιρόν ένός μηνός· ήτοι ή πρώτη σημαίνει τόν 
Αύγουστον, ή δευτέρα τόν Σεπτέμβριον καί καθεξής δλους 
τούς λοιπούς μήνας τοΰ έτους· έκ τοΰ πνέοντος ανέμου ή ά- 
ναφανέντος νέφους είκάζουσι, δτι ό δείνα μήν θά είναι βροχε
ρός ή μή· έάν δηλαδή κατά τάς ήμέρας αύτάς πνέη ζέφυρος 
προμηνύεται βροχή, άν δέ βορράς ξηρασία καί 
αν κατά τούς μήνας τοϋ τε φθινοπώρου καί τοΰ εαρος ήναι 
ύετοί προμηνύεται εύφορία δημητριακών καρπών· άν δέ άνομ- 
βρία, αφορία καί δυστυχία.

14) ’Αρκαδία. Έάν ό ασφόδελος (σφερδούκλι) έχη 
κατα τόν ’Απρίλιον καρπόν, προμηνύεται εύτυχία είς τούς 
δημητριακούς καρπούς. — Έάν ή καλλιεργουμένη γή έχη πά
χνην παχεϊαν, προμηνύεται εύφορία είς τούς δημητριακούς 
καρπούς.—Αύγουστος άβροχος, μοΰστος άμετρος__ Έάν τήν
ήμέραν τών Χριστουγέννων πνέη βόρειος άνεμος καί συμπέση νά 
πνέη τοιοΰτος καί έπί τών Θεοφανείων οιωνίζεται, εύτυχία είς 

καθεξής· καί

τά προϊόντα, ώσαύτως καί έάν τήν πρώτην τοΰ έτους ήναι 
καλοκαιρία.—"Οταν ό Σεπτέμβριος ήνε βροχερός, προμηνύε
ται εύτυχία είς τούς δημητριακούς καρπούς, διότι άρχεται 
προιμως ή σπορά καί τελειώνει μέχρι τής 18 Νοεμβρίου, δτε 
δύουσι τά άστρα τής καλουμένης πούλιας (πλειάδος). "Οθεν ή 
έξής παροιμία: — Ή πούλια βασιλεύουσα (δύουσα) και ’πίσω 
παραγγέλλουσα, μηδέ τζοπάνης στά βουνά, μηδέ γεωρ
γός στούς κάμπους. — Χαρά στά φώτα τά στεγνά κλπ. 
—Νά βρέξη ό ’Απρίλης δύω νερά κλπ. — Τοΰ Μάϊ τής νύ
κτας τό νερό τ’ άλάφια ξεμονίζει (τά ψοφά). — ‘Η πέμ
πτη τοΰ Αύγούστου άνεφος, και ό Μάης άβρεχος. — Ζουρ
λός (τρελός) σπέρνει, Χριστός εύλογάει· (τούτέστι ό γεωρ
γός πρέπει νά σπείρη πάντοτε). — Γέρο κριθάρι θέριζε, σιτάρι 
παληκάρη. - Πρώιμα έσπειρες τό κουβέλ’ έγέμισες. —"Οταν 
δ δίσκος τής σελήνης είναι όρθιος σημαίνει ξηρασίαν, οθεν 
— Σελήνη ύρθή, δέν έχει βροχή.—"Αμα ή Σελήνη άρχίση να 
έλαττοϋται, άν βρέξη προμηνύεται εύτυχία, δθεν: — Βρεγμέ 
νον γύρισμα (σελήνης) άμπαριοϋ γέμισμα. — Παρατηροΰσι 
τήν Σελήνην τό Πάσχα, καί εί μέν αί ήμέραι τής άνανεώ 
σεώσεώς της πολλαί, προμηνύεται εύτυχία. — Τό κλάδευμα 
τών άμπέλων ένεργεϊται, δταν ή σελήνη εΰρίσκεται είς έλάτ- 
τωσιν, δέν ένεργεϊται δέ δταν ήναι πανσέληνος, ή δταν εύρί- 
σκεται είς τήν στροφήν της. —Αί φυτεϊαι όπωροφόρων δέν
δρων μετά τά Χριστούγεννα, τών δέ μωρεών καί άμπέλων 
τόν Μάρτιον καί ’Απρίλιον καθ’ ήν έποχήν ή Σελήνη εύρίσκε- 
ται είς έλάττωσιν.—Ό ήλιος παρατηρεΐται κατά τήν 9 Δε- 
Χ3μβρίου, ήτοι κατά τήν άρχήν τής χειμερινής ώρας, και εί 
μέν αί άκτϊνες του είναι καυτεραί, προμηνύεται χειμών βαρύς 
καί είσοδεία μέτρια· εί δέ νεφελώδης, χειμών δλίγος καί εύ
τυχία.—Όταν βρέξη κατά τά ήμερομήνια(1— 6 Αύγούστου,) 
δριμιάζονται αί έλαΐαι καΓδέν καρποφορούν ώσαύτως και όταν 
βρέξη είς τό άνθος των.

15) Γύ θ ει ο ν. Όταν δ καιρός ήναι βροχερός αί έμφυτεύ- 
σεις τών δένδρων εύδοκιμοΰσι. — Τό κλάδευμα τών δένδρων,
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ένεργεΐται, όταν ή σελήνη άρχεται νά έλαττοΰται. — Όταν
πέση χιών, προμηνύει εύτυχίαν είς τά σπαρτά καί τά δένδρα.

16) Οΐτυλον. Έάν εύτυχήση τδ πρώιμον, ή τδ όψιμον 
σποριον σου (σπορά), μή τδ είπης ούτε είς τά παιδιά σου· ση
μαίνει, οτι τδ μεσαΐον σπορίον είναι άσοαλέστερον. —Έάν τδ 
τεσσαραχονταήμερον δέν ούρήση ούτε λαγώς είς τά γεννήμα
τα, είναι εύτυχία. — Και τά φώτα φωτερά, και τδ Πάσχα 
βροχερόν. - Όλος δ κόσμος χαίρεται καί ή Κρήτη καμαρώ- 
νΜ· ^v ° Μάρτης τρία νερά και ό Απρίλης άλλα δύω, 
νά ίδής τοϋ Μάρτη τά κουκκιά τ’ ’Απρίλη τά σιτάρια, νά 
ϊδής τον γέρον κρίθαρον πώς στριφτεί τό μουστάκι. — Τά πρω- 
τόβροχα (αί βροχαί τοΰ Σεπτεμβρίου) πρέπει νά ευρουν τά 
λούπινα εις τήν γήν.—Όταν τά λούπινα κάμουν καλόγηρον 
(τδ άνθος των), τά άρνιά πρέπει νά μή βόσκουν είς αύτά.— 
Μέσα ο Μάρτης, μέσα ή σβάρνα.— Τδν Φεβρουάριον οργώ
νουν την γήν δι όψιμα και άφίνουν τδ πρόσωπον αύτής μέ 
δύω αύλακας, άλλ’ άφοϋ άρχίση δ Μάρτης, τότε είναι χρεία 
νά ίσοπεδωθή.—Όταν ή σκυλλοκρομμύδα άνθη, έάν έχη είς 
τους κλάδους τοϋ στελέχους της άνθη πολλά είς τήν άρχήν 
τοΰ στελέχους της, ήτοι τά τρία πρώτα άνθη φανερώνουν εύ
τυχίαν είς τά πρώιμα, τδ μεσαΐον δεικνύει εύτυχίαν είς τόν 
σίτον, καί τδ τρίτον είς τά όψιμα.

1 7) Μ ε σ σ η ν ί α. Επιτυχής ή σπορά, δ'ταν ήθελε γίνει 
έν οσφ έςακολουθεΐ φαινόμενος δ πλανήτης (πλειάδες) πούλια 
κοινώς.— Παρατηρούνται αί πρώται ήμέραι τοΰ Αύγούστου 
(I — 6) ήμερομήνια καλούμενοι, έξ ών προμηνύεται ή κατά- 
στασις τοΰ καιροΰ έκάστου τών δώδεκα μηνών τοΰ έτους· 
τάς ήμέρας ταύτας δνομάζουσι δρύματα. — Τήν πρωίαν τής 
20 Ιουλίου ήμέραν τοϋ προφήτου Ήλιου, οί ποιμένες παρα
τηρούν τούς κύνας των καί έάν ούτοι εύρίσκωνται κυκλοειδώς 
κείμενοι, προμηνύεται δριμύς δ χειμών. — Χαρά στά γέννα τά 
στεγνά κλπ. — Μάης άβρεχος μούστος άμετρος.—Τδν Γενάρη 
κλάδευε και φεγγάρι μή ρωτάς. - Καλός Μάρτης στά κάρβουνα 
και δ κακός στον ήλιο. —Τδν άλωνάρη έβρεχε στδ ποντισμέ-
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νο τόπο.—"Αν βρέξ’ δ Μάρτης δύω νερά κ’ δ ’Απρίλης άλλο 
ενα, νά ίδής σταφύλια σάν παιδιά καί πήταις σάν άλώνια.
Χριστούγεννα χριστόχιονα, Φώτα φωτεινά, Άποκριαΐς άπο- 
κλεισταΐς, Ααμπρά καλοβρεγμένη, είν’ δ χρόνος δ καλός.

18) Ά ρ γ ο λ ί ς. Όταν οί πόνοι (κουκουνάρα) τών έλάτων 
χύνουν πολλήν ρητίνην προμηνύουν δριμύν χειμώνα καί χιόνι 
άφθονον.

19) Σύρος. Νοέμβρη νόει καί σπέρνε χλωρά ζηρά πε- 
λίκαστα.—Δεκέμβρη ίδέ καί άπόσπερνε, ειδέ καί δέν άπο- 
σπείρεις τάγιζε καί σταύλιζε.—Άν κάμ’ δ Μάρτης δύω νερά 
καί δ Απρίλης άλλο ένα, χαρά σ’ έκεινο τόν ζευγά πώχει 
πολλά σπαρμένα. — Πάτει μαλλιά στον αύλακα καί όχι μαλ
λιά στ’αλώνι. — Κάλλιο λόγια στδ χωράφι πάρα μάλωμα 
στ’ αλώνι. — "Ενα χρόνο άσπορο, πέντε χρόνια άζυμος. 
—Άν κάμης χέρσα καί κάμουνε, μή τδ είπής τοϋ παιδιού 
σου.—Τδ νερό τοϋ Απριλίου είναι πλούτος τού κόσμου.—Κα- 
κοθερίζεις τραγωδεϊς, κακόν χειμώνα θ’ έχεις. —Τήν ύστερη 
εβδομάδα τού Μαρτίου καί τήν πρώτη τ’ Απριλίου, βρέχει, 
χιονίζει, κάνε μπαμπάκι.—Τδν Γενάρη κόψε βέργα καί φεγ
γάρι μή γυρεύης.—Τάς 25 τού Μαρτιοΰ μήτε σκύλος κούν- 
τουρος (κολωβός) νά μήν έμβη είς τδ άμπέλη.— Βάλε άσπρο- 
γένη νά μέ κλαδεύση, άμύστακο νά μέ σκάψη, τδ φύλλον 
μου μή πάρης, τήν κοπριά σου δέν θέλω καί θά βγάλω τδ 
χρέος σου. —Ό σωρόκος άκαρπος, άγαλος άσταχυς.—Αρνιά 
καί ερίφια τδ Μά'ί δεικνύουν. — Τδ Μάρτη τό πρωί πηλά και 
τδ βράδυ χώματα.

20) Μύκωνος. Τδν Γενάρη κόπτε κλήμα καί φεγγάρη μή 
γυρεύης. — Όκτώβρη κιάν δέν έσπειρες όκτώ σωρούς δέν έκα
μες.—Άν καμ’ δ Μάρτης δύω νερά κι’ δ Απρίλης άλλο ένα, 
Οά ίδής τά σιτοκρίθαρα στδ κάμπον ξαπλωμένα.

21) Θήρα. Όψιμον νιατδν καί πρώιμον δίβολον.—Τδν 
Μάρτη σκύλος κούντουρος (χωρίς ούρά) μήν έμβη στδ αμπέλι 
—Τδ χιόνι κοπριά είς τδ χωράφι.—Άν κάμη δ Μάρτης θύω 
νερά κ.’Απρίλης άλλο ενα, νά δήςκολούραις φουσκωταϊς καί 
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πήταις σάν αλώνι. —Άν τά φώτα φωτερά ζαι τά λαμπρά 
σκοτεινά (βροχερά), χαρά στον βουν καϊ τόν ζευγάν.—Τά Νι- 
κολοβάρβαρα οί τοίχοι ιδρώνουν και τά φωτοκάλαντα οί τοί
χοι άποξυλώνουν. — Όταν θέλης σπείρε, μέ τόν Μόρτην 0’ 
άνθιση. — Αμπέλι τοΰ χεργιοϋ σου, οικία τοΰ καιρού σου, καϊ 
έλιά τοϋ παππού σου. — Τοΰ οίκοκύρη τό μάτι είναι κοπριά 
είς τό χωράφι.

ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑΙ.

Έχομεν ύπ’ δψιν διδαζτιζωτάτην μελέτην έπϊ τής τραπε
ζικής λειτουργίας, σχετικώς πρός τήν έπίτασιν τοΰ κερδοσκο
πικού πνεύματος τής χρηματιστικής, τήν όποιαν έδημοσίευσε 
τελευταϊον ή Σαββατιαία Έπιθεώρησις τοΰ Λονδίνου, άπό τών 
δεδομένων τά όποϊα χορηγεί ή ’Αγγλική πρακτική. Κατά 
τάς στατιστικός λέγει τό έγκριτον φύλλον, τάς δϊς τοΰ έτους 
δημοσιευομένας ύπό τοΰ «Οικονομολόγου» τοΰ Λονδίνου, αί 
τράπεζαι τοϋ 'Ηνωμένου βασιλείου κατά τόν παρελθόντα ’Ο
κτώβριον ειχον άνά χεΐρας περϊ τά πέντε ή εξ έκατομμύρια 
λιρών αγγλικών είς καταθέσεις. Βεβαίως δλόκληρον τό κολοσ- 
σαϊον τοΰτο ποσόν δέν άντιπροσωπεύει πραγματικός καταθέ
σεις, κατά τήν έννοιαν ύφ’ ήν έννοεϊ συνήθως τήν λέξιν ταύ
την τό κοινόν. Μέρος αύτοΰ ύπολογίζεται δϊς, ώς λ. χ. τά ι
σοζύγια τών τραπεζών εΰρηνται έν τε τοϊς λογαριασμοϊς τής 
τραπέζης τής ’Αγγλίας καϊ έν τοϊς τών τραπεζών τών δεχο- 
μένων καταθέσεις. Μέρος έπίσης άπαρτίζεται έκ τών προϊόν
των τών δανείων καϊ τών προεξοφλήσεων. Όταν δ κάτοχος 
συναλλαγματικής τίνος προεξοφλή αύτήν ή δταν δανείζηταί 
τις χρηματικόν τι ποσόν έκ τραπέζης, τό προϊόν τών πράξεων 
τούτων έν άμφοτέραις ταύταις ταϊς περιπτώσεσι καταχωρίζε
ται εις πίστιν αύτοΰ έν τοϊς βιβλίοις τής τραπέζης. Γενικώς 
δέ αί οΰτω γινόμεναι προκαταβολαϊ δέν άποσύρονται έκ τής 
τραπέζης εις μετρητά χρήματα, άλλά πληρώνονται δι’ έπι- 

ταγών, καϊ οΰτω φαίνονται μόνον ώς λογαριασμοί έν τοϊς βι- 
βλίοις. Καϊ τελευταϊον μέγα μέρος άπαρτίζεται έκ τρεχούμε
νων λογαριασμών.

Άλλ’ οίασδήποτε άφαιρέσεις καϊ άν έκτελέσωμεν έξ δλων 
τούτων τών κονδυλίων, αί πραγματικαϊ καταθέσεις,—ήτοι τά 
αποταμιεύματα τών άνθρώπων — οΐτινες καταθέτουσι τά χρή
ματα αύτών παρά τραπέζαις, είτε διότι έπιδιώκουσι κατάλ
ληλον έπιχείρισιν πρός χρησιμοποίηση» τών κεφαλαίων αύτών, 
είτε διότι δέν γινώσκουσιν πώς νά άποκτήσωσι δι’ αύτά άνω- 
τερόν τινα τόκον, είναι μέγισται, και άπέναντι τών καταθέ
σεων τούτων τό μόνον άποθεματικόν κεφάλαιον είναι τό τής 
τραπέζης τής ’Αγγλίας. Τό ύπό τής τραπέζης τής ‘Αγγλίας 
φυλαττόμενον άποθεματικόν τοΰτο κεφάλαιον έπϊ εβδομάδας 
δλοκλήρους διεκυμαίνετο περϊ τά 10 έκατομμύρια. Αί άλλαι 
τράπεζαι ούδέν πράγματι άποθεματικόν κεφάλαιον φυλάττουσι 
παρ’ έαυταϊς. Τά ποσά, τά όποϊα διατηροϋσιν αύται παρά τή 
τραπέζη τής ’Αγγλίας είναι κατατεθειμένα δπως χρησιμεύωσι 
μόνον διά τάς άνάγκας τσΰ έκ καθαριστηρίου, καϊ κατ’ αύστη- 
ράν έννοιαν όφείλουσι νά θεωρώνται ώς πρόχειρα χρήματα 
τής καθημερινής άνάγκης. Τά δέ χρήματα τά όποϊα φυλάτ- 
τουσιν έν τοϊς ίδίοις αύτών ταμείοις διά τάς άπό ήμέρας είς 
ήμέραν παρουσιαζομένας είς αύτάς άνάγκας, έπ’ ούδενϊ λόγφ 
δύνανται νά Οεωρηθώσιν ώς άποθεματικόν κεφάλαιον. Και αί 
μόναι άλλαι προφυλάξεις, τάς οποίας λαμβάνουσι κατ’ ένδε- 
χομένων μεγάλων καϊ αιφνίδιων άπαιτήσεων είναι τά δάνεια, 
τά όποϊα προκαταβάλλουσιν είς τούς μεσίτας, είτε έπϊ πρώτη 
άναζητήσει είτε έπϊ βραχυτάταις προθεσμίαις, ώς και τά 
χρεώγραφα τά όποϊα άγοράζουσι. Τά πρός τούς μεσίτας δμως 
δάνεια ούδόλως δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς άποθεματικόν κε- 
φάλαιον, διότι οί μεσϊται ούδέν έχουσι άποθεματικόν κεφά· 
λαιον, έξ ού νά λαμβάνωσι χρήματα· καϊ όσάκις άναγκάζον- 
ται αί τράπεζαι ν’ άποσύρωσι τά είς τάς χεΐρας τούτων ευρι
σκόμενα χρήματα, οί μεσϊται ούδέν άλλο έχουσι καταφύγιον 
ή τήν τράπεζαν τής ’Αγγλίας. Τελευταϊον δέ, τά είς άγγλι-
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χά και άλλα πρώτης τάξεως χρεώγραφα δέν άποτελοϋσι ο,τι 
κυρίως θεωρείται άποθεματικόν κεφάλαιον. Έάν έπισυνέβαι- 
νεν έμπορική τις κρίσις, ήθελεν είσθαι άδύνατον νά πωλήση τις 
τά τοιαϋτα χρεώγραφα, καϊ αύτά τά χρεώγραφα ούδόλως ή
δύναντο νά χρησιμεύσωσι διά τάς πληρωμάς. "Οθεν έπανα- 
λαμβάνομεν ο,τι ειπομεν ήδη, δτι τδ μόνον έν τφ Ήνωμένω 
Βασιλείω άποθεματικόν κεφάλαιον είναι τό ύπό τής τραπέζης 
τής ’Αγγλίας φυλαττόμενον, καί δτι τό άποθεματικόν τοϋτο 
κεφάλαιον δέν άναβαίνει ούτε εις 2 '/, τοις °/0 τών καταθέ
σεων έν γένει. Έν άλλαις λέζεσιν, έάν πάντες προσέτρεχον 
ταύτοχρόνως εις τάς τραπέζας, ούδέν υπάρχει πρός πορισμόν 
χρημάτων άποθεματικόν κεφάλαιον έξαιρέσει τοΰ ύπό τής 
τραπέζης τής ’Αγγλίας φυλαττομένου, καί τούτου άλλως 
πάντη άνεπαρκοϋς έφ’ οσον Ισχύει ό τραπεζικός νόμος.

Έκ πρώτης δψεως φαίνεται άπίστευτον, οτι άνθρωποι οι- 
τινες συνήθως θεωρούνται τόσον συνετοί καϊ προσεχτικοί, δσον 
οί τραπεζΐται, ούδέν λαμβάνουσι προφυλακτικόν μέτρον κατά 
τών κολοσσιαίων υποχρεώσεων τάς όποιας άναδέχονται καί 
τάς όποιας δφείλουσι νά έκπληρώσωσι καθ’ οίανδήποτε στιγ
μήν. Άλλά τό γεγονός εϊναι ότι συνείθισαν ουτοι νά στηρί
ζονται έπϊ τής κυβερνήσεως. Άπαιτεΐ αυτή δπως, άναφυομέ- 
νης χρίσεώς τίνος, ή τράπεζα τής Αγγλίας έλθη είς βοήθειαν 
αύτής· καϊ δταν πάλιν ή τράπεζα τής Αγγλίας περιέλθη εις 
κίνδυνον έκ τής πορείας ταύτης, άπαιτεΐ αυτή δπως ή κυ- 
βέρνησις έπιτρέψη τήν άναστολήν τοΰ περϊ τραπεζών νόμου. 
Ή τοιαύτη τών πραγμάτων κατάστασις δέν είναι πολύ εύά- 
ρεστος, καϊ δέον νά ληφθώσε τά κατάλληλα μέτρα δπως τε- 
θή τέρμα είς αύτήν. Ό περϊ τραπεζών νόμος πολλάκις έδέησε 
νά άνασταλή, καϊ ώς έχουσι νΰν τά πράγματα πιθανώτατον 
είναι, δτι θέλει παρουσιασθή ή άνάγκηκαϊ πάλιν ν’ άνασταλή. 
Ό μόνος δμως τρόπος δι’ ου δύναιται τοϋτο νά έμποδισθή 
εΐναι άν αύται αί τράπεζαι φυλάττωσι παρ’ έαυταϊς έπαρκές 
τι άποθεματικόν κεφάλαιον πρός τώ ύπό τής τραπέζης τής 
Αγγλίας φυλαττομένφ· καϊ άλλοι δέ ύπάρχουσι λόγοι, ώς 

παρακατιόντες θέλομεν καταδείξει, οΐτινες καθιστώσι τοϋτο 
άναγκαιότατον. Παραδεχόμεθα, δτι τοιαύτη κατεσπευσμένη 
εις τάς τραπέζας προσφυγή, οιας έμνημονεύσαμεν, είναι ήτ
τον πιθανή νϋν ή κατά τό παρελθόν. Τό κοινόν κέκτηται πλείο
νας γνώσεις, έννοεΐ τά οικονομικά ζητήματα κάλλιον, καϊ 
έπερχομένων τών κρίσεων διατηρεί τήν διαύγειαν τοϋ νοός 
αύτοϋ. Ή πτώχευσις τής τραπέζης τής Γλασκόβης άπέδειξε 
τοϋτο έναργέστατα. Έάν τό έν Σκωτίι^ κοινόν κατελαμβά- 
νετο ύπό φόβου, ήθελε κατά πάσαν πιθανότητα άναγκάσει 
ολας τάς άλλας Σκωτικάς τραπέζας νά κλείσωσι τάς θύρας 
αύτών· άλλά πράγματι αί άλλαι Σκωτικαϊ τράπεζαι ούδέ
ποτε διέτρεξαν κίνδυνόν τινα. "Οθεν παραδεχόμεθα, oTt δέν 
είναι πιθανόν, δτι ήθελέ ποτέ έπισυμβή σύγχρονος καϊ κατε
σπευσμένη τις προσφυγή είς ολας τάς τραπέζας τής χώρας· 
άλλ’ ούχ ήττον δέν είναι άδύνατον τό τοιοϋτον νά συμβή, καϊ 
βεβαίως ούδόλως είναι άπίθανον τό τοιοϋτον νά συμβή εις μίαν 
ή δύο τραπέζας, καϊ νά προκαλέση σπουδαίας καταστροφάς. 
Καϊ κατ’ αύτήν τήν πτώχευσιν τής τραπέζης τής Γλασκό
βης, μία τών έν Αονδίνφ μεγίστων καϊ άριστα διευθυνομένων 
τραπεζών είχε περικυχλωθή ύπό άπαιτητών έχόντων καταθέ
σεις παρ’ αύτή. Εύτυχώς τοϋτο έπαυσε πριν ή έπακολουθή- 
σωσι δυσάρεστοι συνέπεια!' άλλά τό γεγονός τοϋτο άποδει- 
κνύει, οτι τοιαύτη έστω καϊ μερική προσφυγή είς τάς τραπέ
ζας δύναται νά λάβη χώραν, καθ’ήν οί έχοντες κατατεθειμένα 
χρήματα παρά τραπέζαις άριστα διευθυνομέναις καϊ έντελώς 
άξιοχρέοις δύνανται νά καταληφθώσιν ύπό πανικού φόβου, ου- 
τινος αί συνέπειαι δύνανται ν' άποβώσι καταστρεπτικωταται.

Άναμφιβόλως δέ ό λόγος δι’ δν αί τράπεζαι ούδέν φυλάτ- 
τουσι πραγματικόν άποθεματικόν κεφάλαιον είναι, οτι γενικώς 
είναι ήναγκασμέναι νά καταβάλλωσι τόκους διά τάς παρ’ αύ- 
ταΐς καταθέσεις. Έάν έφύλαττον αύται μέγά τι μέρος τών 
καταθέσεων τούτων νεκρόν, ήθελον ύποστή ζημίας, καϊ κατά 
συνέπειαν προσπαθοϋσιν δσον οΐόν τε νά χρησιμοποιώσι καϊ 
τό τελευταίον λεπτόν, δι’ ο καταβάλλουσι τόκους. Περιεγρά- 

ETOS 9-ΦΓΑ. 106-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1381. 2» 



450 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΛΓΓΑΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ!. 451

ψαμεν ήδη τήν έπιρροήν, ήν ή συνήθεια αυτή έξασκεϊ είς τό 
νά διακυβεύη τό οικονομικόν τής χώρας σύστημα· άλλ έξ 
αύτής προκύπτει και άλλη συνέπεια, ούχ ήττον καταστρε
πτική ήτοι ή ώθησις ήτις δίδεται είς τάς κερδοσκοπίας ύπό τών 
τραπεζών ώς έκ τής έπιθυμίας τούτων νά χρησιμοποιώσιν έπω- 
φελώς δλας τάς καταθέσεις των.

Ή κυρία χρησιμοποίησις τών χρημάτων ύπό τών τραπεζών 
είναι είς συναλλαγματικάς. Τράπεζά τις προεξοφλούσα άξιο- 
χρέους συναλλαγματικάς, γινώσκει άκριβώς πότε θέλει λήξει 
έκάστη συναλλαγματική και κατά συνέπειαν κανονίζει τάς 
προεξοφλήσεις αύτής ούτως ώστε άπό ήμέρας είς ημέραν νά λή- 
γωσί τινες αυτών· ούτως ούδέποτε μένει ύπερβολικόν μέρος τών 
χρημάτων αύτής κατάκλ.ειστον ή νεκρόν άλλ’ απεναντίας 
βασίζεται είς ώρισμένας τινάς εισπράξεις καθ’ ημέραν. Έν τού- 
τοις αί είς προεξόφλησιν παρουσιαζόμεναι συναλλαγματικαί άν- 
τιπροσωπεύουσι ποσά πολύ μικρότερα τών ύπό τών τραπεζών 
κρατουμένων χρεωγράφων.

Χάρις είς τούς σιδηροδρόμους, τά ατμόπλοια καί τούς τη
λεγράφους, δέν είναι πλέον άναγχαϊον, δπως οί έμποροι έχωσιν 
άνά χεϊρας μέγιστα ποσά έμπορευμάτων ώς άλλοτε, καί κατά 
συνέπειαν δέν άπαιτοϋνται τόσον μεγάλα κεφάλαια, δσον άλ
λοτε πρδς έκτέλεσιν τών αύτών έργασιών. Έν άλλαις λέξεσι 
τά κεφάλαια έμπορου τίνος είναι άποτελεσματικώτερα νϋν ή 
άλλοτε. Πρδς δέ αί χαμηλαί τιμαί, αϊτινες άπό τινων έτών 
έπικρατοϋσι, καθιστώσι τά κεφάλαια τοΰ έμπορου έ'τι άποτε- 
λεσματιχώτερα. Καί τέλος τά μεγάλα κέρδη, τά όποϊα προέ- 
κυψαν έκ τών έμπορικών έπιτυχιών κατά τά τελευταία τριά
κοντα έτη, κατέστησαν τούς έμπορους πλουσιωτέρους ή άλ
λοτε. Δι’ δλους αύτούς τούς λόγους οί έμποροι δέν έχουσι τό
σην άνάγκην τών έκ προεξοφλήσεων εύκολιών ώς άλλοτε. 
Ταύτοχρόνως δέ αί καταθέσεις βαθμηδόν αύξάνονται. Ή βελ- 
τίωσις τής καταστάσεως πασών τών κοινωνικών τάξεων πα- 
ρέσχεν είς πάντας τά μέσα νά άποταμιεύωσι πλέον ή πριν. Αί 
τραπεζικαί εύκολίαι χρησιμοποιούνται ωσαύτως εύρύτερον, καί 

κατά συνέπειαν αί μέν καταθέσεις αύξάνονται, αί δέ συναλ- 
λαγματικαί άποβαίνουσι σπανιώτεραι. Οΰτω δέ οί τραπεζϊ- 
ται οέν δύνανται πλέον νά χρησιμοποιώσι τδ αύτδ ώς καϊ πρίν 
ποσόν έκ τοΰ ταμείου αύτών είς τήν προεξόφλησιν συναλλαγ
ματικών. ’Οθεν Αναγκάζονται νά έξευρίσκωσιν άλλους τρό
πους χρησιμοποιήσεως τών χρημάτων αύτών. Είς τούτων εί
ναι ή άγορά άξιοχρέων τίτλων, οϊοι είναι τά ’Αγγλικά πάγια, 
τών Ηνωμένων Πολιτειών τά χρεώγραφα,τά ’Ινδικά καί άποι- 
κιακά χρεώγραφα, καϊ τά τοιαϋτα. Άλλά τοϋτο δέν δύναται 
νά γίνη είμή μέχρις ώρισμένου τινός σημείου ύπδ τών τραπε
ζών. Ώς είδος τι άποθεματικοΰ τά χρεώγραφα τής ’Αγγλικής 
κυβερνήσεως είναι ού μόνον χρήσιμα άλλά καί άναγκαϊα. Ή 
τράπεζα όμως ή άφιεροϋσα μέγα μέρος τών κεφαλαίων αύτής 
είς τά τοιαϋτα, παύει κατ’ούσίαν τοϋ νά είναι τράπεζα. Έκτος 
τούτου, έάν δλαι αί τράπεζαι ήγόραζον πολλά τοιαϋτα χρεώ
γραφα, αί τιμαί ήθελον άναβιβασθή είς τοιοΰτον σημεΐον, ώστε 
τδ έκ τοιούτων πράξεων κέρδος ήθελεν έκλίπει,

Ό τρίτος τρόπος, δι’ ού χρησιμοποιοϋσιν αί τράπεζαι τά 
χρήματα αύτών, είναι έκεϊνος, ού έμνημονεύσαμεν άνωτέρω, 
ήτοι διά δανείων έπί πρώτη άναζητήσει ή έπί βραχυτάταις 
προθεσμίαις πρδς τούς μεσίτας· άλλά καί τδ οΰτω διαθέσιμον 
ποσόν είναι λίαν περιωρισμένον. Οΰτω δέ δέν άπομένει είμή είς 
έ'τι τρόπος, δϊ ού τά χρήματα ταϋτα δύνανται νά χρησιμο- 
ποιηθώσιν, ήτοι ό διά δανείων έν τώ χρηματιστηρίω· κατά 
τά τελευταία δέ έτη, τά είς τδ χρηματιστήριον ύπδ τών τρα
πεζιτών δανειζόμενα χρήματα έπϊ μάλλον καϊ μάλλον αύξά- 
νονται. Πας οστις έπέστησε τήν προσοχήν του είς τό ζήτημα, 
γινώσκει βεβαίως όποια μεγάλη ύπήρξεν ή κατά τάς τιμάς 
δψωσις τών χρεωγράφων κατά τά τελευταία δύο έ’τη. Καί 
πράγματι κατά τδ πλεϊςον τής χρονικής ταύτης περιόδου αδιά
φορου ήτο όποϊα χρεώγραφα ήγόραζέ τις,διότι ή τιμή πάντων 
τούτων έμελλεν άφεύκτως νά ύψωθή. Κατά συνέπειαν οί κερδο- 
σχόποι ήδύναντο νά άγοράζωσι σχεδόν τυχαίως καί μετ’όλίγον 
νά πωλώσιν έπικερδώς.Ή φυσική συνέπεια τούτου ήτο,ότι άν ■
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θρωπον παντός είδους, πάσης τάξεως και άμφοτέρων τών γε
νών προσέτρεχον είς τάς κερδοσκοπίας· δλίγιστοι δέ τούτων 
ειχον τά χρήματα, δι’ ών νά κερδοσκοπώσιν. Οί μεσϊται αύ
τών έδανείζοντο παρά τών τραπεζών, δπως μεταφέρωσι τάς 
έκ τών κερδοσκοπιών προκυπτούσας διαφοράς άπό λογαρια
σμού είς λογαριασμόν, τών κερδοσκόπων καταβαλλόντων τάς 
ζημίας ή λαμβανόντων τά ένδεχόμενα κέρδη.

Έφ' οσον οί μέν κερδοσκόποι ήδόναντο νά καταβάλλωσι 
τάς διαφοράς ταύτας, αί δέ τιμαί έξηκολούθουν νά άναβιβά- 
ζωνται, τά πάντα έ'βαινον κατ’ εύχήν· άλλά μετά τινα χρό
νον ήρξαντο αί τράπεζαι άνησυχοϋσαι. Ειδον, οτι αί τιμαί εί- 
χον φθάσειείς σημεϊον, έφ’ ού δέν ήδύναντο έπί πολύ νάδιαμεί- 
νωσιν. Έκτός τούτου ειδον, δτι έπί τοσοϋτον ειχον αυξήσει τά 
δάνεια αύτών, ώστε οίονδήποτε συμβεβηκός ήδύνατο νά 
διαταράξη τήν αγοράν, καί νά θέση αύτάς εις σοβαρώτατον 
δίλημμα. Κατά συνέπειαν κατελήφθησαν υπό φόβου καί ήρ
ξαντο νά μή δίδωσι νέας προκαταβολάς. Μετά ταΰτα ήρξαντο 
άναζητοϋσαι μέρος τών δανείων αύτών, καί έπί τέλους άπαι- 
τοϋσαι, δπως τινές τών λογαριασμών αύτών κλεισθώσιν. Άφ’ 
έτέρου δέ οί μεσϊται, εύρεθέντες έν τοιαύτη στενοχώρια, έπίε- 
σαν τούς πελάτας αύτών, καί όσάκις δέν ήδύναντο νά πλη- 
ρώσωσι διά τάς αγοράς αύτών, προέβαινον είς πωλήσεις. Αί 
τιμαί ήρξαντο έν άκαρεϊ έκπίπτουσαι, καί ειδός τι κρίσεως 
έπηκολούθησεν. "Οταν αί τιμαί έξέπεσαν έπαισθητώς, καί οί 
πλεϊστοι τών κερδοσκόπων άπεμακρύνθησαν μεγάλας ΰποστάν- 
Έες ζημίας, οί μεσϊται έξώφλησαν τό πλεϊστον μέρος τών δα
νείων άτινα ειχον αποκτήσει παρά τών τραπεζών, καί αί τρά- 
πεζαι εύρέθησαν αυθις έχουσαι άνά χεΐρας νεκρά χρήματα. 
Ήρξαντο τότε φρονοϋσαι, δτι ένήργησαν λίαν κατεσπευσμέ- 
νως. Έπανέκτησαν τά χρήματα αύτών άνευ ζημίας, καί μετά 
λύπης έβλεπον τόν μικρόν τόκον είς ον υπεχρεοϋντο νά άρκε- 
σθώσιν, άντί τών μεγάλων κερδών, τά όποϊα πριν έπορίζοντο. 
Έγένοντο δέ αυθις πρόθυμοι νά δανειζωσι ώς καί πριν, νά ανα
βιβάζαμε τάς τιμάς, καί νά ένθαρρύνωσι τάς κερδοσκοπίας.

Ουτω δέ αί αλλεπάλληλοι αύται υψώσεις καί πτώσεις προ- 
καλούνται ύπό τοΰ πόθου τών τραπεζών τοϋ νά χρησιμοποιώσι 
τάς καταθέσεις αύτών έπικερδώς καί συνάμα άσφαλώς.

Συνειθίζει ό κόσμος νά όμιλή περί τοΰ χρηματιστηρίου, ώς 
περί τόπου χαρτοπαιγνίου καί περί τών μεσιτών ώς περί χαρ- 
τοπαικτών· άλλά δύναται τις νά ϊδη δτι οί μεσϊται πολύ όλί- 
γον δύναται χαρτοπαικτικώς νά κερδοσκοπώσιν άνευ τής βοή
θειας τών τραπεζών, καί δτι οί τραπεζϊται πράγματι συντε- 
λοϋσιν είς τό χαρτοπαίγνιου τοΰτο τόσον, δσονκαί οί μεσϊται, 
άν καί οί τραπεζϊται, όσάκις έπέρχονται αί καταστροφαί, συ- 
νειθίζουσι νά ΰψώσι τούς ώμους έπί τοΐς έν τω χρηματιστη- 
ρίω διαπραττομένοις έγκλήμασιν. Αί τράπεζαι πρώτον ένθαρ- 
ρύνουσι τάς κερδοσκοπίας, καί μετά ταΰτα έπιταχύνουσι τήν 
χρίσιν διά τής κατεσπευσμένης άναζητήσεως τών δανείων 
αύτών. Δύναται τις νά είπη, δτι οί κερδοσκόποι είναι άξιοι 
τής τύχης αύτών. Άλλά τό ζήτημα τής άξιοπαθείας ή άνα· 
ξιοπαθείας όλίγον διαφέρει, δταν τό τελικόν άποτέλεσμα έπι- 
φέρει είς τήν κοινωνίαν ζημίας, στενοχώριας, καί καταστρο- 
φάς. Είναι δμως πολύ εύκολώτερον νά ύποδεικνύη τις τό κα
κόν άντί νά προβάλη θεραπείαν τινά. Ή άρχική τοΰ κακοΰ 
αιτία, ώς εϊπομεν ήδη, είναι δτι αί τράπεζαι καταβάλλουσι 
τόκους διά τάς παρ’ αύταΐς καταθέσεις, καί κατά συνέπειαν 
αποβαίνει άπαραίτητον δι’ αύτάς νά χρησιμοποιώσι τάς κατα
θέσεις ταύτας μέχρι τοΰ τελευταίου λεπτού. ’Αλλ’ αί κατα
θέσεις, όφείλομεν νά ένθυμώμεθα, άποτελοΰσι πράγματι τά 
άποτελεσματικά τών τραπεζών κεφάλαια. Τά ουτω όνομαζό· 
μένα κεφάλαια ήτοι τά υπό τών μετόχων ΰπογραφέντα κε
φάλαια είναι ασήμαντα συγκρινόμενα πρός τάς κολοσσαίας 
έργασίας, τάς όποιας έκτελοϋσιν αί τράπεζαι, καί δύνανται 
νά θεωρηθώσι πράγματι μόνον ώς ειδός τι άσφαλείας, ήτις 
ήθελε χρησιμεύσει ώς άποθεματικόν κεφάλαιον έν περιπτώσει 
χρηματικών στενοχώριών.

Τό πραγματικόν κεφάλαιον, τό χρησιμεΰον είς τάς έργα
σίας, άποτελεϊται έκ τών καταθέσεων, καί δέν είναι^ δίκαιον 
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νά άπαιτώμεν δπως οί μέν καταθέται χορηγώσιν είς τάς 
τραπε,ας τά κεφαλαία, αυτοί δε ούδέν λαμβάνωσιν έχ τού
του χερδος, Ως μετεχούσιν ούτοι τών κινδύνων, δικαιούνται 
Αναμφιβόλως χαί είς μέρος τών κερδών. Καί είναι βέβαιον, 
οτι έάν ούδέν έδίδετο αύτοϊς όφελος, ήθελον ούτοι αποσύρει τάς 
καταθέσεις αύτών· καί αί τράπεζαι ταχέως ήθελον ανακαλύψει, 
δτι έστερήθησαν τών μέσων τοϋ νά διεξαγάγωσι τάς μεγά
λας πράξεις, άς έκτελοΰσι νϋν. Έν πολλαϊς περιπτώσεσι 
τοϋτο ήθελεν είναι αναμφιβόλως εύεργητιχόν. Τινές τών με
γάλων τραπεζών άνεπτύχθησαν ύπέρ τό δέον, καί ήθελον 
πράγματι άποβή Ασφαλέστερα καί βελτίονα καταστήματα, 
έάν εϊχον έλάσσονας καταθέσεις. Άλλ’ οπωσδήποτε δέν είναι 
πιθανόν, δτι καί αύται σκέπτονται ούτω, δέν είναι δέ πιθα
νόν οτι θέλουσι προσφύγει είς οίονδήποτε μέτρον τεϊνον εις 
τήν Απομάχρυνσιν τών καταθέσεων άπό τών ταμείων αύτών. 
Οθεν δφειλομεν νά θεωρώμεν ώς Αναπόφευκτου αμοιβήν τινα 

πρός τους καταΟέτας. Είναι δμως αξιον τοϋ κόπου νά έξετα- 
σθή τό ζήτημα έάν δέν ήτο προτιμότερον νά δίδηται είς αύ
τούς κέρδος τι άντί νά τοϊς καταβάλληται έκ τών προτέρων 
ώρισμένος τόκος. Εάν ή είς αύτούς χορηγουμένη αμοιβή έ- 
ξηρτάτο άπό τών άποκτηθέντων κερδών, ή έργασία ήθελεν 
είναι άσφαλεστέρα ή νΰν, δτε δ είς τούς καταθέτας καταβαλ
λόμενος τόκος άποτελεί μίαν τών κυρίων δαπανών τής έπι- 
χεφήσεως, και πράγματι είναι μέρος τών τακτικών τοιούτων.

Ν. I.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ, ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ.

Έν τή σφαίρα τής οικονομικής αί τρεϊς έννοιαι: χρήσιμό· 
της, αξία καί τιμή, άποτελοϋσι τήν πρακτικήν σημασίαν τής 
κυκλοφορίας τών έφοδίων τής ζωής έν τή άνθρωπίνη κοινω- 
νίφ. ‘II μέν ίδιότης, τήν οποίαν κέκτηνται τά πράγματα δ- 

πως χρησιμεύωσιν είς τάς άνάγκας τών άνθρώπων, λέγεται 
ώ φ έ λ ε ι α, ή δέ έπιδεξιότης αύτών, δπως γίνωνται αντικεί
μενα συναλλαγής, λέγεται ά ξ ί α, ό δέ έκάστοτε προσδιορι
σμός τής άξίας των ταύτης έκφραζομένης είς νόμισμα λέγε
ται τιμή. Αί άπλαϊ αύται εννοιαι δέν είναι πάντοτε άπηλ- 
λαγμέναι παρεξηγήσεων, ή καΟαρότης δέ αύτών έν τή ποικι
λία τοϋ ενεργού βίου τής άνθρωπότητος αναπτύσσεται ύπό 
τοΰ Dl’OZ ώς έξής:

‘11 ώφέλεια δύναται νά ύπάρχη άνευ άξίας, άλλ’ ή άξια 
άναγκαίως εχει βάσιν τήν ώφέλειαν. Περί πράγματος άνω- 
φελοΰς ούδείς προσφέρει τι. Άμα δέ εύτυχής τις άνακάλυψις 
διδάξη, οτι τό αύτό τοϋτο πράγμα δύναται νά εύχαριστήση 
χρείας φυσικάς ή έπιτετηδευμένας, εύθύς λαμβάνει άξίαν υ
περβολικήν. Φυτόν τι ξένον, τό όποιον δέν ούναται νά χρη- 
σιμεύση ώς τροφή, καί τοΰ οποίου τό άνθος δεν παριστάνει τι 
εύάρεστον, είναι γνωστόν είς μόνους τούς βοτανικούς· άλλ’ 
άμα γενή δήλον, δτι τό φύλλον τοΰ φυτοϋ τούτου ςηραμε- 
νον, είς είδους σωλήνος περιτετυλιγμένον, ή είς κόνιν μετα- 
βεβλημένον, προσαρμόζεται είς τήν προσωπικήν τών ά/Ορώ- 
πων χρήσιν, δτι τό άρωμά του διασκεδάζει τάς Αηδίας, έξυ
πνη τάς ιδέας τοΰ φιλοσπουδαίου, καί δίδει άναψυχήν είς τόν 
ύπό χαλεπούς κόπους καταβεβαρυμένον έργάτην, εύθύς είς δ- 
λίγον έτών διάστημα χεϊρες πάμπολλαι συντρέχουσιν είς 
τήν καλλιέργειαν τοΰ φυτοϋ τούτου καί πολυάριθμα χειρο
τεχνεία άνεγείρονται διά νά τό παρασκευάζωσιν ές αύτής δέ 
τής νέας βιομηχανίας γεννώνται άλλαι· ιδρύονται έργοστασια 
καπνοσυρίγγων καί ταμβακοθηκών πολλοί μικρέμποροι είς αύ- 
τάτά ποικίλα προϊόντα χρεωστοΰσιν δλην τήν κατάστασιν 
των, οι δέ μεγαλέμποροι κινοΰσι πλοϊα διά νά φερωσι μακρό- 
Οεν φορτία πολυτίμων ταμβάκων, και αι κυβερνήσεις παραυτα 
έπιβάλλουσιν υπέρογκους δασμούς είς προϊόν πολύν χρόνον 
παρημελημένον και άχρηστον.

ΊΙ ώφέλεια δέν είναι ή μόνη άρχή, ούδ’ ο άποχρών τής ά
ξίας λόγος. Πρέπει προσέτι νά άπαντώνται καί έμπόδιά τινα ή
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δυσκολίαι είς άπόκτησιν τοϋ ωφελίμου πράγματος, δθεν πα
ρακινούμενος ό άνθρωπος ήθελεν άποφασίσει τήν παραχώρη- 
βιν άλλου πράγματος είς άλλαγην. Τό ύδωρ είναι τόσον κοι
νόν, ώστε δεν τό πληρόνομεν, άνταμείβομεν δέ μόνον τόν κό
πον έκείνου, δστις μας τό φέρει· έν τούτοις γενόμενον σπάνιον 
πρέπει νά τό άγοράσωμεν· είς τινας όρεινούς τόπους τής Γαλ
λίας καθ’ οσον χρόνον π. χ. διαρκοΰσι τά κυνικά καύματα 
πωλείται ένιοτε ακριβωτατα τό τών χιόνων ύδωρ, τό οποίον 
φροντίζουσί τινες νά συνάζωσε τόν χειμώνα και τό έαρ. Ύ- 
πάρχουσι λοιπόν θέσεις οίκτραί, έν αίς τά άγαθά, οσα ή φύσις 
διασκορπίζει άφθονωτατα, προσπορίζονται μετά μεγίστης δυ
σκολίας, και τότε μόνον δύνανται ταΰτα νά άνταλλάσσωνται 
καϊ νά πωλώνται. Πόσοι δυστυχείς κινδυνεύοντες νά άπολε- 
σθώσιν εις τά βάθη δυσώδους καϊ σκοτεινού δεσμωτηρίου δέν 
έπεθύμησαν νά άγοράσωσι δι’ άδρας αργυρίου δόσεως, άπό ά
σπλαχνους δεσμό φύλακας, ίλίγον άέρα έξωτερικόν καϊ φώς 
τής ήμέρας!

Η ώφέλεια και ή σπανιότης έ'ναι τά δύο διακριτικά τής 
άζίας στοιχεία. Έάν τό δεύτερον φαίνεται έπέχον τόν τόπον 
τοϋ πρώτου, τοΰτο έ'ναι απλή τις άπάτη· τά μάταια έκεϊνα 
πραγματα, τά όποϊα λαμπρύνουσι και κατακοσμοϋσι πλούσιόν 
τι έργαστήριον, οίον πολύτιμοι λίθοι, μαργαρϊται, κλπ. δέν 
έχουσι, κατά τήν γνώμην τινών, τίποτε ώφέλιμον, και μόλον 
τοΰτο έχουσι μεγάλην άξίαν. Ή ώφέλεια, ώς τήν ώρίσαμεν, 
είναι ή ίδιότης τινών πραγμάτων τοϋ νά άναπαύωσι τάς 
χρείας ήμών εί'τε φυσικάς, εί’τε έπιτετηδευμένας· αί δευτεραι 
δύνανται νά ίσοδυναμώσι καϊ πολλάκις νά ύπερβάλλωσι κατά 
τήν έπέκτασιν τάς πρώτας. Γυνή τις νέα και κενόδοξος, ήτις 
φοβείται νά ΐδή τήν έπαύριον, είς πάνδημόν τινα έορτήν, τόν 
καλλωπισμόν της όλιγώτερον επιδεικτικόν καί άκτινοβόλον ή 
οσον έπιθυμεΐ, κοιμάται ίσως ύπνον άνησυχώτερον παρά τήν 
πτωχήν έκείνην μητέρα, ή όποϊα νομίζει έαυτήν ίκανώς εύ- 
τυχή, έάν δύναται νά προμηθεύση τόν έπιούσιον άρτον είς τά
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τρυφερά αύτής τέκνα, άποκόπτουσα μέρος έκ τής Ιδίας της 
•τροφής.

Ή σπανιότης διεγείρει εις τινας τήν έπιθυμίαν τής κτή
σεως· τά δέ αντικείμενα, έξ ών ή έπιθυμία γενναται, διά 
τοΰτο μάλιστα έχουσιν ώφέλειαν, έπειδή δύνανται νά διασκε- 
δάζωσι τήν έλαφράν ή ζωηράν άλγηδόνα, ύπό τής οποίας πάν
τοτε χρεία τις μή πληρωθεϊσα έ'ναι συνωδευμένη. Οί χειροτέ- 
χναι είναι δημιουργοί ώφελείας, όσάκις παράγουσι πράγματα 
δυνάμενα νά πωληθώσι· και μεταξύ έκείνων, δι’ ών ούτοι κα- 
θιστώσι ύποφόρους τάς έπιτετηδευμένας χρείας, τινά ύψόνον- 
ται είς μεγάλην άξίαν, έπειδή άφ' ένός μέρους έχρειάσθησαν 
έργασίαν δύσκολον καϊ πολυδάπανον, άφ' έτέρου δέπροσφέρον- 
ται είς εύπορους άνθρώπους, έρεθιζομένους εις τάς δαπάνας 
των ύπό τής ματαιότητας καϊ πολλάκις ύπό τών κακών έ
ξεων τής τρυφηλότητος.

Παρατηροΰσι τινές εύλόγως, δτι δ όρος τής ώφελείας στε
ρείται, έν τή πολιτική οικονομία, τής αύστηρας έκείνης καϊ 
άκριβοΰς έννοιας, τήν οποίαν έχει έν τή ήθική. Αί δύο αύται 
έπιστήμαι έ'ναι λοιπόν άντικείμεναι περϊ τοιοΰτον ούσιώδες 
κεφάλαιον ! Άλλ' δ φιλόσοφος τών πραγμάτων έξεταστής 
τάς βλέπει πάραυτα νά προσεγγίζωσι καϊ νά συνάπτωνται 
φιλικώς. "Οταν αί είρημένοι έπιστήμαι στηρίζονται είς άρχάς 
άκριβεϊς βοηθοΰσιν άμοιβαίως ή μέν τήν δέ.Ή ήθική, έντρομος 
διά τάς έκ τής ταλαιπωρίας άναφυομένας κακίας, δίδει τήν 
πρέπουσαν καϊ δικαίαν άξίαν είς τά διάφορα μέσα, έπι- 
τήδεια ή ικανά νά έξορίσωσιν αύτήν τήν στυγεράν τής άν
θρωπότητος μάστιγα. Μεταξύ τών άντικειμένων τά όποϊα ή 
βιομηχανία χορηγεί είς τάς έπιτετηδευμένας χρείας, δέν γνω
ρίζω άλλα τόσον άχρηστα καϊ μηδαμινά ώς τά τρίχαπτα· 
καϊ όμως πας φιλάνθρωπος καϊ νουνεχής δύναται νά Οεωρή 
ασμένως τήν κατασκευήν αύτών άποτελοΰσαν πόρον βέβαιον 
πολλών χιλιάδων γυναικών, ένασχολουμένων οπότε καϊ οσά
κις αί οίκιακα'ι φροντίδες ταϊς τό έπιτρέπουσιν ή άπολαυσις 
έ'ναι μέν μετριωτάτη, άνακουφίζει δμως ούκ άλίγον τήν
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στενοχώριαν πολλών οικογενειών· αί έργάτριαι μετέρχονται 
τά ίπιτηδεύματά των κατ’ οίκον, ή μήτηρ διδάσκει τήν κό
ρην της, και τήν βλέπει έργαζομενην ύπό τήν άμεσον έπιτή- 
ρησίν της· εις τρόπον ώστε ή βιομηχανία αυτή είναι άρμο- 
διωτέρα νά διατηρή τόν σύνδεσμον τών οικογενειών και τά 
χρηστά ήθη παρ’ άλλην τινά άπειράκις ώφελιμωτέραν βιο
μηχανίαν.

Ή ηθική δέν άποβάλλει ούδέ καταδικάζει έργασίας, τών 
οποίων είναι μέν σκοπός ή ματαιότης, άλλ’ αί όποϊαι συν
τείνουν νά έπεκτείνωσι τήν εύπορίαν, καί νά διατηρώσι τήν 
χρηστοήθειαν εις τήν πολυάριθμον τής άνθρωπότητος τάξιν· 
έν τώ αύτώ δέ χρόνφ ή ηθική προτιμά και έγκρίνει έκείνας, 
τάς έργασίας τών όποιων τά προϊόντα, αληθώς ώφέλιμα, εύ- 
χαριστοϋσιν δχι τής ματαιότητος τάς έπιθυμίας, άλλά τάς 
πραγματικάς τών άνθρώπων χρείας. Ή πολιτική οικονομία, 
μηδόλως είς τάς κρίσεις ταύτας έναντιουμένη, άποδεικνύει μά
λιστα, οτι τά ει’δητής κατασκευής, τά έπαρκοΰντα εϊς τάς α
ληθείς χρείας άποτελοϋσι τήν γόνιμον καί άνεξάντλητον τής 
εύδαιμονίας παντός έθνους πηγήν, ώστε καί διά τήν πληθύν τών 
χειρών, τάς όποιας θέτουσιν είς ένέργειαν, καί δια τά πλούτη, 
τά όποια διασκορπίζουσιν άφθόνως, είναι άσυγκρίτως ύπέρτερα 
τών μικρών έκείνων ειδών τών οποίων τά λαμπρά και τήν 
ήδυπάθειαν ύποθάλποντα προϊόντα είναι διωρισμένα εις χρήσιν 
ολίγων μόνον άνθρώπων.

Ή πολιτική οικονομία δεικνύει προσέτι, δτι γονεύς τις έλεύ- 
θερος νά έκλέξη χάριν τοϋ παιδός του έπιτήδευμα οποιονδή- 
ποτε, πρέπει νά προτιμήση εν έξ έκείνων, τά όποια αί πραγ- 
ματικαί ήμών χρεϊαι καθιστώσιν άναπόφευκτα- έπειδή διά 
τών έπιτηδευμάτων τούτων καθείς είναι βέβαιος, δτι είμ
πορεϊ νά καρποϋται πάντοτε καί είς οίανδήποτε τών πραγ
μάτων μεταβολήν τά πρός τό ζήν άναγκαϊα. Περιστάσεις 
απρόοπτοι ύποχρεόνουσι πολλάκις τούς άνθρώπους νάπεριστέλ- 
λωσι τάς δαπάνας των· πόλεμος, ταραχαί έσωτερικαί, φέρουσι 
τήν κοινωνίαν είς κρίσιμον κατάστασιν, περιοριζομένων δέ τότε 

τών άναγκαίων δαπανών, τί θέλουσι γίνει αί περιτταί ; Άλλά 
καί χωρίς νά έπέλθωσι συμφοραί άπροσδόκητοι, ή συνεχώς 
μεταβαλλομένη τοϋ νεωτερισμού έπιρροή αρκεί νά καταστή- 
ση τήν έπαύριον έπιζήμιον έπιχείρησιν ήτις σήμερον είναι 
κερδαλέα. ‘Οθεν είναι δήλον δτι ή κατασκευή καί ή έμπορία 
ώφελίμων πραγμάτων, κατά τήν άκριβή τής λέξεως σήμα ■ 
σίαν, είναι τά άσφαλέστερα μέσα καί τά μάλλον έγγυώμενα 
τήν διαρκή καί βεβαίαν εύπορίαν τήν όποιαν πρέπει νά έχη 
πρό οφθαλμών πας φιλόπονος πατήρ οικογένειας, πεφωτισμέ
νος περί τά άληθή αύτοϋ συμφέροντα. Λί βλίγαι αύται παρα
τηρήσεις αϊρουσιν έκ τοΰ μέσου τήν άντίφασιν, ήτις ήδύνατο 
νά ύποτεθή έπί άντικειμένου τόσον ούσιώδους, μεταξύ ηθικής 
καί πολιτιτικής οικονομίας.

Ή ώφέλεια καί ή σπανιότης, αί δύο άναγκαϊαι, ώς έρρέθη, 
συνθήκαι τής άξίας, έχουσιν άποτελέσματα πολύ διάφορα· 
ή μέν είναι χρήσιμος καί ώνητή είς πάντας, ή δέ έν γένει 
βλαπτική, καθότι έμπεριλαμβάνει τής στερήσεως τήν ιδέαν 
διά τόν μεγαλείτερον άριθμόν. Οί άνθρωποι, συμφωνοϋντες 
περί τής πρώτης άνευ τινός άμφιλογίας, διαφέρουσι μεγά
λως, καθ' ήν εύρίσκονται θέσιν, είς τάς περί τήν δευτέραν κρί
σεις των. Ουτω π. χ. ο χειροτέχνης έπιθυμεϊ νά είναι αί μέν 
άκατέργαστοι υλαι κοιναί διά νά τάς έχη εύθηνας, αί δέ κα- 
τειργασμέναι σπάνιαι, ώστε νά λαμβάνωσι πολλήν άξίαν. Έν 
τούτοις έν τή τελική της άναπτύξει ή πολιτική οικονομία 
άποβάλλει τούς μικρούς καί μηδαμινούς λόγους τοΰ μερικοΰ 
συμφέροντος καί άσχολείται είς τήν αύξησιν τής ώφελείας 
καί τήν καταπολέμησιν τής σπανιότητος.

Μετά τάς είρημένας γενικάς περί άξίας ιδέας επεται ήδη 
νά άποδειχθή πώς αύτή έκτιμάται μετά τίνος άκριβείας, δ έ- 
στι τίνι τρόπω γίνεται δ προσδιορισμός τής τιμής τών πραγ
μάτων. Ή τιμή, ώς έρρέθη έν άρχή, δέν είναι είμή ή άξία έκ- 
φραζομένη είς χρήματα μετρητά. Έκ πρώτης δψεως φαίνε
ται, δτι ή έκτίμησις τών πραγμάτων είναι έντελώς αύθαίρε- 
τος, έξαρτωμένη άπό τής χρείας, τήν όποιαν ούτος μέν έχει 
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νά άγοράζη, έκεΐνος δέ νά πωλή, χαι οτι έπομένως τήν αύτήν 
ώραν έπί τής αύτής άγορας συμβαίνει, ώστε εις πράγματα 
τοϋ αύτοϋ είδους νά δίδωνται τιμαί πολύ διάφοροι· άλλά δέν 
έχει ούτω τό πράγμα. Ή αξία πάσης πραγματείας εύρίσκε- 
ται έν γένει σταθερώς ώρισμένη- χαι όταν μεταβάλλεται, ή 
αύξησις ή έλάττωσις είναι έπίσης προσδιωρισμένη διά τρόπου 
γενιχοΰ. Πώς δέ έκτελειται τό φαινόμενον τοϋτο τής όμοει- 
δοϋς έκτιμήσεως, τά έπόμενα θέλουσι έξηγήσει.

Ή κατασκευή ή ή κατεργασία πάσης πραγματείας απαι
τεί δαπάνας, καθόσον ό έργολάβος αγοράζει τάς πρώτας υ- 
λας, πληρόνει μισθούς κλπ. αί δαπάναι δέ αύται είναι πρόκα· 
ταβολαί, τών όποιων ή αξία μεταβαίνει είς τό κατειργασμέ- 
νον πραγμα. Όταν ό παραγωγός τό έκθέτη είς πώλησιν, έάν 
πληρόνηται μέν ένεκα τών προκαταβολών του δέν άπολαμβά- 
νη δέ τι περιπλέον, πωλεϊ είς τήν τιμήν τής κατασκευής· έν 
τούτοις έ’πρεπεν εύλόγως νά έλπίζη κέρδος τι. Ή ποσότης λοι
πόν τών προκαταβολών καί αύτό τό εύλογον κέρδος άποτε- 
λοϋσι τήν πραγματικήν τιμήν τής πραγματείας. Έάν ύποτεθή 
οτι αί προκαταβολαΐ δέν ήσαν ύπερβολικαί έξ αίτιας τής ά- 
πειρίας και άμελείας τών παραγωγών, ήθελεν είναι εύκταΐον 
το νά πωλώνται τά προϊόντα πάντοτε είς τήν πραγματικήν 
αύτών τιμήν. Μήτε οί άγορασταί, μήτε οί πωληται δέν δύ
νανται τότε νά παραπονώνται, καί τά πλούτη θέλουν διασκορ- 
πίζεσθαι κατά τόν ώφελιμώτερον είς τήν κοινήν εύτυχίαν 
τρόπον·

Πολλάκις όμως λέγεται καί ή έκφρασις είναι δρθοτάτη, δτι 
αί δείνα πραγματεία·, έπωλήθησαν άνωτέρω ή κατωτέρω τής 
πραγματικής των άξίας· αί τιμαί λοιπόν υπάγονται είς κα
νόνα τινά ισχυρό τερον παρά τούς όποιους άνεφέραμεν. Σπα- 
νίως ό άγοραστής φροντίζει περί τών έξόδων, τά όποϊα άπαι- 
τεϊ ή κατασκευή τών πραγματειών καί σπανιώτερον ίσως 
ό πωλητής περιορίζεται είς τό εύλογώτατον κέρδος, έάν δύνα
ται νά τό αύξήση χωρίς νά βλάψη τό έμπόριον του. Όταν 
πραγματεϊαι προσφέρωνται πολύ καί ζητώνται ολίγον, εί

ναι φανερόν οτι κρέμαται έντελώς άπό τούς άγοραστάς νά 
έλαττώσωσι τήν υπό τών πωλητών προτεινομένην τιμήν, έν 
ώ ούτοι σπεύδουσινά λάβωσι τήν προτίμησιν. Όταν τούναν- 
τίον αί ζητήσεις είναι πολλαί καί αί πραγματεϊαι σπάνιαι, οί 
πωληται, όπως έπαρκέσωσιν είς αυτάς έξ ολοκλήρου, είναι 
τότε είς τήν καλλιτέραν θέσιν, όντες αύτοϊ κύριοι τής άγο· 
ράς. Έπομένως ή ίσοστάθμισις τής προσφοράς καί ζητήσεως 
κανονίζει τήν άγοραίαν τιμήν.

Άφ’ ού έγνωρίσαμεν τό άναντίρρητον τοϋτο διδόμενον, πρέ
πει ήδη νά παρατηρήσωμεν, ότι ή ισχύς τών πραγμάτων τεί
νει άκαταπαύστως είς τό νά προσεγγίζη τήν άγοραίαν πρός τήν 
πραγματικήν τιμήν. Καί τωόντι έάν ή πλησμονή τών πραγ
ματειών συντρέχη είς υπερβολικήν έλάττωσιν τής αγοραίας 
τιμής, πολλοί μέν χειροτέχναι ζητοϋσιν άλλην τής βιομηχανίας 
καί τών κεφαλαίων των χρήσιν, ούτω δέ άλλοι δέ περιορίζουσι 
τήν χειροτεχνίαν των, ούτω δέ ή ποσότης τών προϊόντων έλατ
τοϋται καί άποκαθίσταται ώς έγγιστα ίση πρός τάς ζητήσεις. 
Έάν τούναντίον ή άγοραίαιτιμή είναι ύπερηυξημένη, καθότι εύ- 
ρίσκονται πολλοί άγορασταί καί δλίγοι κατασκευασταί, ή βε- 
βαίωσις τής πωλήσεως ένισχύει τούς δευτέρους νά παράγωσι 
περισσότερον, ή έλπίς τής συμμετοχής είς τά μεγάλα κέρδη 
δίδει άφορμήν νά άναφανώσι νέοι παραγωγοί, ή ποσότης τών 
πρΧγματειώ ν αύξάνει, καί τό άποτέλεσμα τής πλησμονής των 
είναι ή προσέγγισις είς τήν πραγματικήν τιμήν. Τοιοΰτος εί
ναι τούλάχιστον ό ροϋς τών πραγμάτων έν τοϊς τόποις ένθα 
ή νομοθεσία έγγυαται είς τήν βιομηχανίαν τά καλά τής έλευ- 
Οερίας, μόνον δέ δπου εύρίσχονται κατεστημένα μονοπώλια, 
καί προνόμια, αί τιμαί τής άγορας δύνανται νά κρατώνται 
πολύν χρόνον είς δριον πολύ διάφορον τής πραγματικής τιμής. 
Μετά τών άγαθών τής έλευθερίας πρέπει νά ένοΰνται καί τά 
τής παιδείας καί ηθικής, τά όποϊα δύνανται έπίσης νά συν- 
τρέχωσιν είς τήν ΰπερίσχυσιν τής πραγματικής τών προϊόν
των τιμής. ‘Η κοινή υπόληψις καταισχύνει άνθρωπον, οστις 
καταχράται τήν άγνοιαν ή τήν δυστυχίαν άλλου, είτε Οέλων 
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νά τώ πωλήση πράγμα τι είς υπερβολικήν τιμήν, εί'τε προσ- 
παΟών νά τό άγοράση παρ’ αύτοΰ είς χαμηλήν τιμήν· άλλά 
πόσαι καταχρήσεις καί άπάται, κατά τό μάλλον ή ήττον δεί
να-, διαφεύγουσι τόν έλεγχον, μένουσαι έν σκότει καίπαραβύ- 
στω! Πάν δ τι δύναται νά έπεκτείνη τήν ειλικρίνειαν και τήν 
έπιθυμίαν τής αμοιβαίας συνδρομής, συμβάλλει τά μέγιστα 
είς πολαπλασιασμόν τοΰ πλούτου, και τών μέσων τής άπο
λαύσεως αύτοΰ.

Δ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΝ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΤΠ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ.

Οί τόν χειμώνα άποτελοΰντες τρεις μήνες Δεκέμβριος, 
Ιανουάριος καί Φεβρουάριος άνήκουσιν είς σπουδαίαν τής γε
ωργίας καί ζωοτεχνικής βιομηχανίας έποψιν, τήν οποίαν κατά 
τό 1869 ή «Γεωργική Έφημερίς» έπραγματεύθη έν τοϊς έ- 
πομένοις ίκανώς ένδεικτικοϊς:

Λ.'. Λεκέμ.€ροος.

Ό Δεκέμβριος είναι αληθώς ή έποχή τοΰ έτους ή μάλ
λον λυπηρά καί αχάριστος. Ή έξοχή είναι πένθιμος. Ή 
βροχή, ό παγετός καί ή χιών σταματοϋσιν έπ’ όλίγον τάς 
γεωργικάς έργασίας. Πανταχοΰ τά δένδρα έκτός τών άειθα- 
λών έχουσι ρίψει τά φύλλα των. Ή πυραλίς (κοκκινωπόν πτη- 
νόν), ή ύπολαΐς (ποταμίδα), τά τσουνιά, καλημάνες, μπεκα
τσόνια, νερόκοτες, φονεύονται ύπό τών κυνηγών, τά σπουργί- 
τια πλησιάζουσι τάς οικίας καί τούς κοπροσωρούς τών σταύ- 
λων, είς τά ορεινά μέρη γίνεται ή διάβασις τών ψαρονίων. 
Φυτά καί άνθη είναι εύάριΟμα, χειμονοτριανταφυλέαι βιολέ- 
ται κλπ.
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1. Γεωργικά.

Έργασίαι τών αρχηγών τής καλλιεργεί ας.
’Ασχολούνται ούτοι είς τήν πώλησιν τών καρπών καί τών 

παχυνΟέντων ζώων. ’Επισκέπτονται τάς άποθήκας και έξασφα- 
λίζουν τούς καρπού ς, γεώμηλα κλπ. Έξακολουθοΰσι τήν συγ
κομιδήν τών έλαιών καί τήν κατασκευήν τοΰ έλαίου. Είς τό 
τέλος τοΰ μηνός κλείουσι τούς γεωργικούς λογαριασμούς τοΰ 
έτους καί τών έξόδων τής οικογένειας καί λογαριάζουσι τά 
κέρδη καί τάς ώφελείας.

Έργασίαι ζ ε υ γ η λ α τ ώ ν. Έξακολουθοΰσιν ούτοι τά 
οργώματα τοϋ χειμώνος, έάν δ χειμών δέν τούς έμποδίζη, καί 
προετοιμάζουσι τάς γαίας διά τήν εαρινήν καλλιέργειαν. Κατά 
τάς ημέρας τής μή καλλιέργειας μεταφέρουσι κόπρον είς τούς 
άγρούς. Συλλέγουσι φύλλα δένδρων καί άναμιγνύουσι ταΰτα 
μέ χλόην καί χώμα πρός κατασκευήν κόπρου. Έξακολουθοΰσι 
τάς τοΰ παρελθόντος μηνός έκχερσώσεις.

Έργασίαι διά τ ώ ν χ ε ι ρ ώ ν. ά) Έ σ ω τ ε ρ ι κ α ί. 
Κόπτουσι σχοίνους είς τεμάχια πρός τροφήν τών ίππων. Δέ- 
νουσι είς δεμάτια τό ν χόρτον. Προπαρασκευάζουσι τά τής 
χειρός έργαλεϊα. Προετοιμάζουσι τό λινάρι, κανάβι, βαμβάκι, 
καί δένουσι τά σ άρωθρα. Καθαρίζουσι τούς πρός πώλησιν ά
γρούς, κοπανίζουσι τόν Αραβόσιτον καί καλαμβόκι. β') Ε
ξωτερικά?. Καθαρίζουσι τούς ρύακας καί δπου είναι Ανάγ
κη κατασκευάζουσι νέους. Επισκέπτονται τά υπόγεια καί τά 
προπαρασκευάζουσι πρός διέξοδον τών ύδάτων. Κατασκευάζουσι 
κόπρον τεχνητήν καί φυσικήν. Κόπτουσι φτέρην διά στρω
μνήν τών ζώων καί μεταβολήν ταύτης είς κόπρον. Άνοίγουσι 
λάκκους διά φύτευσιν δένδρων. Προπαρασκευάζουσι τούς φραγ
μούς τών άγρών.

Σπορά. Είς τά πεδινά μέρη έξακολουθοΰσι τήν σποράν 
τοϋ σίτου, τών κυάμων καί μπιζελιών.

Λειμώνες φυσικοί καί διοχετεύσεις. Εξακο
λουθεί δ ποτισμός τών ξηρών λειμώνων, έαν δ καιρός τό έπι- 
τρέπη, έάν δέ είναι ψυχρός έμποδίζεται. Διότι, έάν μετά τόν 
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ποτισμόν έπέλθη ισχυρός παγετός, τότε τό ύδωρ πήγνυται, 
καταστρέφει τά φυτά και άνασηκόνει τό χώμα· διά τοϋτο 
μετά τό πέρας τοΰ χειμώνος ή τών παγετών καί ιδίως κατά 
τόν Φεβρουάριον καλόν είναι νά κάμνωμεν κυλινδρισμούς έπί 
τοϋ λειμώνος έκείνου, έπι του οποίου τάφυτά (διάφορα χόρτα) 
δέν είναι καλώς προσηρμοσμένα έπι τοϋ χώματος, όπως δια 
τοϋ μέσου τούτου στερεωθώσι. Έκβάλλουσι τά βούρλα καί τούς 
θαμνίσκους κλπ. έκ τών λειμώνων. Έξετάζουσιν έάν είς τινα 
μέρη τών λειμώνων διαμένει ύδωρ, κα'ιτό έκβάλλουσι διά 
κατασκευής νέων οχετών.

’Αμπελουργία. Άνοίγουσι λάκκους οπού είναι άνάγκη 
διά καταβολάδας. Προμηθεύονται πασσάλους διά τάς αμπέ
λους καί σταφίδας. Έπισκευάζουσι τούς φραγμούς. Εις τά 
παράλια μέρη έξακολουθοΰσι νά μονοβεργώσι. Μεταγγίζουσι 
τούς λευκούς και άνευ ρυτίνης οίνους. Έξακολουθοΰσι νά άνα- 
κατονωσι καί ένεργώσι τήν μεταφοράν τών νέων οίνων τών 
κατασκευασθέντων κατά τό έτος αυτό.

Δενδροφυτεία. Προετοιμάζουσι τήν γήν τήν προσδιω- 
ρισμένην διά δενδροσποράν κατά τήν άνοιξιν, καί τήν κοπρί- 
ζουσι καί τήν καλλιεργοϋσι διά τοΰ αρότρου καί λίσγου (πτυ- 
αρίου).

Καρποφόρα δένδρα. Άφαιρούσι τόν ιξόν (κισόν), τον 
άναφυομενον είς τάς μηλέας καί άχλαδέας, καί καθαρίζουν τάς 
λειχήνας καί τήν μούχλαν, αϊτινες σκεπάζουν τάς φλέβας τών 
δένδρων. Κλαδεύουσι καί καθαρίζουσι τάς έλαίας, έάν ό καιρός 
είναι καλός. Έξακολουθοΰσι τήν συλλογήν τών έλαιών διά τό 
έ'λαιον.

Δασονομία. Έξακολουθοΰσι τήν συλλογήν σπόρων. 
Εάν ό καιρός είναι καλός, κόπτουσι τά δένδρα. Άνοίγουσι λάκ
κους διά τήν καλλιέργειαν τής άνοίξεως. Μετακομίζουσι τάς 
καλάς ήμέρας ξύλα.

2) Ζωοτεχπκά.

“ίπποι. Άποχωρίζουσι τάς έγγύους ίππους άπό τά άλλα 
ζώα είς υγιεινόν μέρος καί δίδουσιν είς αύτάς άφθονον καί
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καθαράν τροφήν. Έκβάλλουσι τούς μικρούς πώλους έξω, έάν 
είναι καλός καιρός. Άρχίζουσι νά άντικαθιστώσι τό ήμισυ 
τής κριθής διά κολοκυνθίων ή δαυκίων.

Βόες. Προσπαθοΰσι νά παχύνωσι τούς βόας, άλλά πρέ
πει νά διατηρήται θερμόν τό βοοστάσιον. Τά κοκκινογούλια 
καί κολοκύνθια δίδονται μετά προσοχής εις τούς βόας πρός 
αποφυγήν δυσπεψίας καί φουσκώσεως. Παύουσι δέ τήν τροφήν 
ταύτην πρό 15 ήμερών άπό τής πωλήσεως καί τήν άντικαθι- 
στώσι διά πιτύρων καί ξηρού χόρτου.

’Αγελάδες. Αύξάνουσι τήν στρωμνήν των διά πλειο- 
τέραν ζέστην. Έξακολουθοΰσι νά τάς τρέφωσι μέ χόρτα ξηρά 
καί μέ ρίζας. Αί αγελάδες αί συνουσιασθεϊσαι τήν άνοιξιν άρ
χίζουσι νά γεννώσι.

Πρόβατα. Αί προβατίναι άρχίζουσι νά γεννώσι καί ά- 
παιτοΰσιν άδιάκοπον περιποίησιν καί χωρισμόν τών μελλου- 
σών νά τέξωσιν άπό τάλλα πρόβατα. Προφυλάττουσι τά γα- 
λάρια άπό τό ψϋχος,καί τήν ύγρασίαν, καί τά καθαρίζουσι συ
χνά, έχουσιν έντός αύτών ξύλινον άγγεϊον (κορίτον) δπως ποτί- 
ζωνται τάμή έξερχόμενα μακράν. Καλόν είναι έντός τοΰ ύδατος 
αύτοϋ νά ρίπτωσι σκωριασμένα σιδηρά, δπως καθίστανται 
τονικά τά πρόβατα. "Οταν είναι καλός καιρός, μεταφέρουσι 
ταϋτα είς τούς λειμώνας, άλλως τε τά φυλάττουσιν είς μέρη 
ξηρά.

Χοίροι. Διατηροϋσι τό χοιροστάσιον είς θερμήν κατάστα- 
σιν. Τάς ψυχράς ήμέρας δίδουσι χυλόν είς τούς χοίρους έξ 
άλεύρου καί χλιαροΰ ύδατος.

Τ υ ρ ο π ο ι ί α. Έάν ό καιρός είναι καλός, άρχίζουσι νά κα- 
τασκευάζωσι γιαουρτην, τυρόν, βούτυρον καί άλλα γαλακτε
ρά- άλλ’ απαιτείται είς τό κατασκευαστήριον νά διατηρήται 
μία κανονική θερμοκρασία.

Πτηνότροφ ία. Παχύνουσι τάς όρνιθας, γάλους καί έν 
καιρφ ψύχους τοϊς δίδουσι ζεστήν τροφήν έξ άλεύρου καί ζε- 
στοϋ ύδατος.

Μελισσοτροφία. ’Επισκέπτονται καί περιποιούνται τ ά 
ΕΤΟΣ 9—ΦΤΑ. 106—ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1881. 30
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μελίσσια, έάν έχωσιν άνάγκην. 'Ανάγκη νά ληφθή φροντίς
ώστε νά μή είσέρχηται άήρ χαι ύδωρ έντός τής κυψέλης άλλά
μόνον μία μικρά οπή νά ύπάρχη, έξ ής νά εισέρχωνται και
έξέρχωνται αί μέλισσαι.

3) Κηπουρικά.

’Εργασία κήπου. Επισκέπτονται τά μικρά δσπριώδη 
φυτά, άτινα έκοψαν καί έχουν είς τάς άποθήκας δϊά νά μή 
τά προσβάλλη δ παγετός. ΓΙροβλεπομένης χιόνος, σκεπάζουσι 
τούς λαχανοκήπους μέ άχυρα καί άλλα καλύμματα ένεκα 
τοϋ παγετού. Φυτεύουσιν είς τά έξογκώματα (σαμάρια) τών 
πρασιών μαρούλια. Φυτεύουσιν είς τάς πρασιάς φασιόλους καί 
έρεβίνθους. Έν καλαϊς ήμέραις συλλέγουσι φύλλα δένδρων 
καί τά έναποθέτουσιν είς σωρούς ρίπτοντες έπ’ αυτών κόπρον, 
ήν προετοιμάζουσι δ.ά τά προϊόντα τής άνοίξεως.

’Εργασία δπωρωφόρων δένδρων. Έξακολουθοϋσι 
τήν φύτευσιν καί κλαδεύουσι τά έχοντα σπόρους (κουκούτσια) 
δένδρα (π. χ. μηλέας, άχλαδέας, σταφυλάς) έάν ό καιρός εί
ναι καλός. Φυλάττουσι τάς λεμονοπορτοκαλέας άπο τούς 
παγετούς, ρίπτοντες κόπρον μισοχωνευμένην, κατά δέ τούς με
γάλους παγετούς άνάπτουσιν άχυρα μακρόθεν καϊ καπνίζον
ται. Δύνανται έπίσης νά καθαρίζωσι τά καρποφόρα δένδρα 
άπό τάς λειχήνας (ψώρα καλουμένας) καί νά τά άσβεστόνωσι 
διά γάλακτος τής άσβεστου (χορηγόνερον).

Έργασία άνθ οφόρων κήπων. Φυτεύουσι τά λευ- 
κόϊα τά εύπατόρια. Έπιτηροϋσι τά ζουμπούλια καί τά λώρια· 
Κόπτουσι τά στελάχη τών χρυσανθέμων. Έκβάλλουσι τά φυ
τά τά άποθαμένα (ξηραμένα) και καλλιεργοϋσι τάς πρασιάς. 
Επισκέπτονται τάς ντάλιας έν τφ μαγαζείφ δπου έχουν τούς 
βολβούς των.

Κ ατα ναλ ισκό μ ε ν α προϊόντα, ά) λαχανικά είς 
τούς άγρούς καϊ κήπους, πράσα, σπανάκια, άγγινάραι είς τούς 
κήπους, σφαράγγια ήμερα, β') σταφυλαϊ είς τάς κρεβατίνας, 
παρτοκάλλια, μανδαρίνια.
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Β'. ’Ιανουάριος.

Κατά τόν μήνα τοϋτον αι έργασίαι είναι πολλά δλίγαι έ
νεκα τοϋ καιροΰ καί τής άτμοσφαίρας, ήτις δύναται νά μετα- 
βληθή άπό ήμέρας είς ήμέραν. "Οθεν έάν κάμωμεν κλαδεύ- 
ματα, υπάρχει φόβος μήπως έπέλθη κακοκαιρία καϊ τά βλά- 
ψη. "Ενεκα δέ τής βροχής τά δργώματα, διά τής άνοίξεως 
τήν σποράν,καθίστανται δύσκολα. Ή έξακολούθησις τών ζευ- 
γαρίων είναι βραχεία. Αί βιολέται, μενεξέδες, έξακολουθοϋσι 
νά άνθίζωσι.

Γεωργικά.

Έπασχόλησις τοΰάρχηγοΰ τής έπαύλεως. 
Οί γεωργοί ή οί έπιστάται δφείλουσι νά έργασθώσι καϊ τάς 
νύκτας, ϊνα τακτοποιήσωσι τήν γεωργικήν λογιστικήν των έρ
γασίαν καϊ είίρωσι τό άποτέλεσμα τών κερδών καϊ ζημιών. 
Όφείλουσι λοιπόν νά έξετάσωσιν, έάν πρέπει νά μεταβάλωσιν 
ή ού τό άμειψισπορικόν σύστημα, ή νά έπινοήσωσι νέαν έπι- 
κερδοσκοπικήν μέθοδον. Ασχολούνται είς τήν έξακολούθησιν 
τών έργασιών έπί τοϋ τοκετού τών προβάτων, αγελάδων καϊ 
τήν κατασκευήν τυροΰ, άγοράζουσι ισχνά ζώα καϊ πωλοΰσι 
τά παχυνθέντα καϊ έπιτηροϋσι τά έν ταΐς άποθήκαις προϊόντα. 
Παρίστανται είς τήν μετάγγισιν τών οίνων καϊ τήν έξακολού- 
Οησιν τής κατασκευής τοϋ έλαίου. Έξετάζουσι τάς άκαλλιερ- 
γήτους γαίας, τάς όποιας δύνανται ν’ άποξηράνωσι δι’ ύπο- 
γείων σωλήνων, νά έκχερσώσωσι καϊ νά τάς φυτεύσωσι δένδρα 
ή φυτά. Όροθετοΰσι τά περιφράγματα τών άγρών, άμπέλων 
κλπ. Έπιτηροϋσι τά παχεύματα τών βοών, άτινα γίνονται είς 
τούς σταύλους ή είς τά λειβάδια.

Έργασίαι τών ζευγηλατών. Μεταφέρουσι κόπρον 
είς τούς άγρούς. Φέρουσι γήν καϊ φύλλα δένδρων πρός κατα
σκευήν παχευμάτων. Έξακολουθοϋσι τήν όργωσιν τών άγρών, 
οΰς Οά σπείρωσι τήν άνοιξιν, καϊ καλύπτουσι τήν κόπρον, ήν 
έπ’αυτών είχον ρίψει καϊ ιδίως τούς σπαρησομένους βάμβακας,
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καπνόν χαι μποστάνι.Έξαχολουθοΰσι την έχχέρσωσιν τών μή 
προσοδοφόρων λειμώνων.

Έ ρ γ α σ ί α ι δ ι ά τών χειρών. ά)’Εσωτερικά ί. 
Έξαχοχουθοΰσι νά κοπανίζωσι τόν άραβόσιτον. Καθαρίζουσι 
διά τοϋ καθαρτηρίου (άερολογίου) τούς|σπόρους, οΰς θά σπεί- 
ρωσι αυτόν τόν μήνα. ΔιαιροΟσι καί κόπτουσι άκάνθια καί δέ- 
νουσι χόρτον διατηρούμενον εισέτι άδετον.Μεταγγίζουσι οίνους 
καί άποπληροϋσι τους πίθους. Καθαρίζουσι καί λαναρίζουσι 
τό λινάρι, κανάβι καί βαμβάκι. Έπιδιορθόνουσι τά έργαλεϊα. 
Κατασκευάζουσι κοφφίνια, κάνιστρα διά τά μελίσσια, πλύσιν 
καί έναπόθεσιν άρτων, β') Έ ξ ω τε ρ ι κ α ί. ’Επισκέπτονται 
τούς έσπαρμένους σίτον χαί χουχία αγρούς χαί καθαρίζουσι 
τούς αύλακας διά νάμή λιμνάζωσι τά υδατα. Έπιδιορθόνουσι 
καί κατασκευάζουσι τά περιφράγματα τών άγρών, κήπων 
καί άμπέλων, συλλέγουσι τά πίπτοντα φύλλα καί άλλας ύ- 
λας διά τήν κατασκευήν κόπρου, πρός δέ καί ξηρά χόρτα άτινα 
κόπτουσι καί χάμνουσι στρωμνήν τών ζώων καί έπειτα κό
προν. Σκεπάζουσι διά χόρτου τούς ισχνούς έσπαρμένους σίτους. 
Καθαρίζουσι τούς κατά τήν άνοιξιν σπαρέντας λειμώνας άπό 
τάς πέτρας. Έάν ό καιρός είναι καλός καί ή γή ολίγον στεγνή, 
άρχίζουσι τάς άποξηράνσεις διά τών οχετών ή καί λίθων. 
Ψαλλιδίζουσι καί κουρεύουσι τά περιφράγματα τών άγρών 
καί κήπων, ένθα διαιρούνται τά τεμάχια. Έπισκευάζουσι τούς 
λιθόκτιστους φραγμούς, τά σκεπάσματα τών στεγών καί ά- 
ποτελειόνουσι τήν έκκοπήν τών καλάμων.

Σπορά. ’Έχουσιν άποπερατώσει τήν σποράν τοϋ σίτου 
καί άρχίζουσι τόν δψιμον σίτον (διμηνιόν κλπ.) νά σπείρωσι.

Συγκομιδή. Συλλέγουσι τούς βολβούς τών κολοκασί- 
ων. Κορυφολογοΰσι τά λαχανικά, τά δίδουσιν είς τάς άγελά- 
δας, ή έχριζόνουσι καί έκβάλλουσι ταΰτα ώς άχρηστα πλέον. 
Άποπερατοΰσι τήν συλλογήν τών έλαιών καί τήν κατα
σκευήν τοΰ έλαίου.

Λειμώνες φυσικοί καί διοχετεύσεις ύδά
των. Παύουσι πλέον τοΰ νά ποτίζωσι τούς λειμώνας καί έ-
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ξακολουθοΰσι τάς έργασίας τής άποξηράνσεως, καί τοΰ κα
θαρισμού άπό άκάνθας, βοΰρλα καί βάτους. Έπιρριπτουσιν είς 
τούς λειμώνας, μετά τήν στέγνην, τήν κατασκευασθεϊσαν έκ 
διαφόρων ύλών κόπρον. Γεμίζουσι τά κενά μέρη τών όδών 
χαί λειμώνων μέ χώμα καί λίθους. Έπιδιορθόνουσι τά διά 
φυτόν περιφράγματα τών λειμώνων καί έξακολουθοΰσι την 
έκχέρσωσιν τών μή προσοδοφόρων.

’Οχήματα. Φέρουσι κόπρον καί παχεύματα είς τάς 
άμπέλους, καί μυτηρίζουν τάς πασσάλους, άς Οά έμπήξωσιν 
είς τάς σταφίδας, ή άμπέλους, δπου είναι συνήθεια.

Δασονομία. Έξακολουθοΰσι νά κόπτωσι τά δένδρα είς τά 
κτήματα κατά τό διαιρετικόν ή κυκλικόν σύστημα, δπως μή 
καταςρέφωνται τά νεώτερα και καλλίτερα. Ασχολούνται είς 
τήνέκκαθάρισιν τών ξηρών κλάδων τών δένδρων καί τήν άναγ- 
καίαν άραίωσιν αύτών. Συλλέγουσιν είς δέσμην τους έκκοπεν- 
τας στρεβλούς κλώνους, τούς δέ ίσους έμπήγουσιν είς τά περι
φράγματα καί μεταφέρουσι τά ξύλα οίκαοε. Έπιδιορθόνουσι 
τάς οδούς τών δενδροφυτειών καί τάς χαραδρας τών ρυάκων 
πρός έκροήν τών ύδάτων. Συγκομίζουσι τούς σπόρους τών 
σκευών, μελέγων. Επισκέπτονται τάς βαλάνους και τά κα- 
στανα, άς ειχον εις τάς στιβάδας τόν θβριον. Εκλεπίζουσι 
τάς Ίταλικάς λεύκας. Έκβάλλουσι τά ξηραθέντα δένδρα, καί 
έμπήγουσι ράβδους είς τά περιφράγματα τοΰ δάσους.

Δενδροφυτεία. Έξακολουθοΰσι ν’ άνορύττωσι λάκ
κους πρός φύτευσιν μωρεών. Βάλλουσι κόπρον είς τας παλαιάς 
μωρεάς. Φυτεύουσι δένδρα.

2.J Ζωοτεχπκά.

Βοοστάσιον. Έξακολουθοΰσι νά παχύνωσιν είς τούς 
σταύλους τούς έπί τούτω όρισθέντας βόας. ΈπιτηροΟσι τήν 
διανομήν τών τροφών, καθόσον είναι άνάγκη τά ζώα νά μή 
έχτίθενται είς τάς δυσπεψίας καί διάρροιαν, διότι αί ένοχλή- 
σε-.ς αύται φέρουσιν είς κύνδυνον τούς παχυθέντας βόας καί 
όπισθοδρομοΰσι τήν είς τήν αγοράν (χρεωπωλεϊον) μεταφο-
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ράν των. Πολλαχού παχύνουσι διά τό κρεοπωλεϊον καί στεί
ρας αγελάδας. Άνάγκη νά διατηρήται εις τούς σταύλους κα
τάλληλος θερμοκρασία, όπως μή προσβληθώσι τά ζώα άπό

Άγε λά δε ς. Έξακολουθοΰσι νά δίδωσι είς τάς τεκούσας 
άγελάδας χλιαράν τροφήν έξ άλεύρου και ύδατος (πλύματα) 
καί νά τάς άποχωρίζωσι άπό τάλλα ζώα καί θέτωσιν είς ί
διον ζεστόν μέρος και ν’ άποφεύγωσι τό ψυχρόν ρεϋμα τοΰ άέ
ρος. Πρό τοΰ τοκετού έπί 15 ήμέρας τάς τρέφουσι μέ ξηρόν 
χόρτον.

Ποιμνοστάσιον. Είναι δ τελευταίος μήν, καθ' δν 
γεννώσι τά πρόβατα. Είναι άνάγκη τά άγγεια ένθα πίνουσι 
ύδωρ τά πρόβατα νά έχωσι και σκωριασμένα καρφία. Έν 
καιρώ βροχής δέν πρέπει νά βόσκωσι τά πρόβατα κατά τήν 
πρωίαν εις τάς πεδιάδας, άλλ’ εις τάς πλευράς τών λοφίσκων 
και όρέων.

Χοιροστάσιο ν. Έπιτηροϋσι τάς χοίρους, δταν έγγίζη 
δ τοκετός αυτών, καί θέτουσιν αύτάς είς χωριστόν μέρος στε
γνόν καί ζεστόν, ένθα κατασκευάζουσι στρωμνήν έξ άχύρου 
χονδρού, διότι είς τό λεπτόν άχυρον υπάρχει φόβος μήπως τά 
χοιρίδιά άποθάνωσι έξ άσφυξίας· τήν στρωμνήν άντικαθιστοΰν 
έξ άχύρου σικάλεως καί έπιτηροϋσι τάς χοίρους μήπως πλα- 
κώσωσι τά νεογνά. Οί χοίροι έν καιρώ ψύχους ζητοΰσι τροφάς 
χλιαράς. Έξακολουθοΰσι τήν τροφήν πρός πάχυνσιν τών χοί
ρων.

Γαλακτοποιία. Έξακολουθοΰσι τήν κατασκευήν τοΰ 
τυρού ώς καί τοΰ βουτύρου. Είναι άνάγκη νά ρίπτωσιν άπό και
ρόν είς καιρόν ολίγον ζεστόν γάλα, βπως πήξη τό βούτυρον. 
Έάν δέ θέλωμεν νά κατασκευάσωμεν πρόβειον βούτυρον ωχρόν 
ώς τό έκ τών άγελάδων, ρίπτομεν έντός αΰτοΰ ζωμόν δαυκίων 
και τότε άποκτςί κιτρινωπόν χρώμα.

Πτηνοτροφία. Τά όρνιθοπούλια πρέπει νά προφυλάτ- 
τωνται έκ τοΰ ψύχους καί υγρασίας καί τήν πρωίαν νά τούς 
δίδηται τροφή θερμή και έρεθιστική. Αί χήνες καί αί νήσσαι 

άντέχουσιν είς τό ψύχος περισσότερον τών ορνίθων. Έξακο- 
λουθοΰσι τήν πάχυσιν όρνίθων, ίνδιάνων καί χηνών, έν ξηρώ 
καί ζεστώ μέρει. Κατά τάς ψυχράς ήμέρας δίδουσιν είς τά 
παχυνόμενα πτηνά τό ύδωρ είς τήν θύραν τών όρνιθόνων.

Μ ε λ ι σ ο τ ρ ο φ ί α. Έν καιρφ ψύχους προφυλάττουσι άπό 
τόν άνεμον καί ήλιον καί έξετάζουσι έάν ή τροφή των ε'ναι 
έπαρκής. Δέν πρέπει δέ νά έμποδίζωσι τόν άνεμον, οστις είναι 
άνάγκη νά είσέλθη έντός τής κυψέλης, άλλά νά φράττωσι 
τήν οπήν αύτής διά κιγκλιδωτής μεταλίνης πλακός έπιτηδείως, 
δπως μή είσχωρώσι ποντικοί έν ταΐς κατοικίαις των. Κατά 
τό ψύχος είναι άνάγκη νά μή ταραχθή ή κυψέλη, καί πέσω- 
σιν αί μέλισσαι είς τά κοφφίνια, καθόσον αύται ναρκοϋνται είς 
τό ψύχος καί πίπτουσι, καί άμα πέσωσι τότε ή κατάστασίς 
των αύτη δέν τοϊς έπιτρέπει νά έπανέλθωσιν είς τάς θέσεις 

των.
%.) Κηπουρικά.

Κήποι. Σκάπτουσι καί κοπρίζουσι τά τετράγωνα τών 
κήπων καί τά κατωφερή αύτών μέρη, άτινα δέν είναι κεκαλυμ- 
μένα άπό φυτά, καί έκτελοΰσι βαθεΐαν καλλιέργειαν ώστε τό 
κάτω χώμα νά έλθη άνω καί τάνάπαλιν. Κατασκευάζουσι 
τετράγωνα (τσάκια ή βραγιές) καί σπείρουσι ντομάτα, κα
πνόν διά φυτώριον, κολοκύνθια κλπ. Προπαρασκευάζουσι κα
λύμματα διά τά φυτώρια ταϋτα, μήπως προσβληθώσιν υπό 
τού παγετού. Σπείρουσι σκόροδα, κρόμμυα, μαρούλια, λαχανι
κά, σπανάκια, δαυκία, κοκκινογούλια καί λοιπά φυτά τής έ

ποχής ταύτης.Έργασία καρποφόρων κήπων. Καθαρίζουσι τούς 
φλοιούς τών ψωραλέων δένδρων καί τούς πλύνουσι μέάσβεστό- 
νερον διά νά καταστρέψωσι τάς κάμβας καί άλλα βλαβερά 
ζωύφια ή έντομα. Κλαδεύουσι τάς κερασιάς, ροδακινέας, δα- 
μασκινέας, έάν δ καιρός κλίνη πρός τήν ξηρασίαν. Έξακολου- 
Οοΰσι τά κλαδεύωσι τά δένδρα, άχλαδέας, μηλέας.

Έργασία τών άνθοφόρωνκήπων. Σκεπάζουσι
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μέ άχυρον τά βολβόριζα άνθη, ϊνα μή χαταστραφώσιν έκ του 
παγετού.

Προϊόντα καταναλώσεως. ά) Λαχανικά. Έκ 
τών άγρών και κήπων παράγονται πράσα, κουνουπίδια, μα
ρούλια, άγγινάραι, μακηδονήσι. Έξακολουθοϋσι τόν σκόλιμον, 
τους πόγκους, κοκκινογούλια, δαυκία, γεώμηλα, κολοκύνθια, 
άγγινάρας. 2) Ό π ώ ρ α ι. Δύνανται νά καταναλίσκωνται 
αχλάδια τοϋ χειμώνος, σταφυλαϊ, πορτοκάλλια κλπ.

Γ’· Φεβρουάριος,

Ο αήρ είναι όλιγώτερον δριμύς καί ό ήλιος έχει περισσό
τερόν δύναμιν. 01 παγετοί προχωροϋσι μέ μικροτέραν έντα· 
σιν, ή δέ χιών εις τά βορειοανατολικώτερα μέρη δέν διαμένει 
έπι πολύ εις τήν γην. Είς τά έπιστατικά κτήματα άρχίζουσι 
νά ζευγνύωσι τούς ίππους και βόας, οΐτινες έσχόλαζον ώς έκ 
τής υγρασίας. Τό δεύτερον δεκαπενθήμερον τοϋ μηνός παρου
σιάζει καλάς ήμέρας, αϊτινες έπιτρέπουσι τήν έναρξιν τής 
σποράς τής άνοίξεως. Τά κελαδήματα τής κίχλης, σκίζας καί 
τών μικρών μελισσοφάγων προαναγγέλλουσι και περιγράφουσι 
τήν βλάστησιν τών πρώτων άνθέων ήτοι β α τ ρ α χ έ ω ν, 
χ ε λ ι δ ο ν ί ω ν,β η χ ί ω ν, ή ρ α ν Ο έ μ ω ν, λ ε ο ν τ ο δ ό ν τ ων, 
μενεξέοων, κλπ. Παρατηροϋμεν τήν έναρξιν σχηματισμών 
καλύκων (μπουμπουκίων) έπί τών ιτεών, τήν άνΟησιν τών 
άμιγδαλεών, φουντουκεών καί β ε ρ ι κ ο υ κ ε ώ ν. 
Ηκορφοξυλέα, τό άγιό κλήμα άρχίζουν νά σχηματί- 
ςωσι τά φύλλα των. Τά εύπατόρια, τά ήράνθεμα, αί βιόλαι 
είναι ήδη μέ άνθη πολλά. Ή έρείκη έξακολουθεΐ ν’ άνθη.

1) Τεωρχεκά.

Έργασίαι τοΰ άρχηγοϋ τής καλλιέργειας. 
Αρχίζει νά πωλή τά ζώα, άτινα ήγόρασε διά πάχυνσιν έν τω 
κτήματι. Επισκέπτεται καί έξασφαλίζει τά έν ταΐς άποθή- 
καις του προϊόντα Εξακολουθεί νά παρατηρή τήν κατάστα-
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σιν τών ριζών, κοκκινογουλίων, δαυκίων, γεωμήλων καί τήν 
διατήρησίν των. Εξετάζει κατ' αυτήν τήν έποχήν τήν ποσό
τητα τοϋ χόρτου, άχύρου ο δύναται νά κατανάλωση. Ενα 
σχολεϊται είς τήν προετοιμασίαν τής γής, ήν προσεχώς θά 
σπείρη καί έπιμελεϊται τούς φυσικούς λειμώνας, έπιτηρεϊ τήν 
κλάδευσιν τών άμπέλων, τήν μετάγγισιν τών οΓνων καί άπο- 
περατοΐ τήν δυναμένην νά γίνη φύτευσιν τών δένδρων. Επί 
τέλους ένασχολεϊται είς τήν πώλησιν τών έν ταΐς άποθήκαις 
καρπών.

Έργασίαι ζευγηλατών. Έξακολουθοϋσι τήν προε
τοιμασίαν τής καλλιέργειας καί τήν μεταφοράν τής κόπρου. 
Τελειόνουσι τήν έκχέρσωσιν τών δασοφύτων γαιών. Σκαλί- 
ζουσι διά τοΰ σκαλιστηριού τάς κυάμους (κουκιά). Σβαρνι- 
ζουσι τά σιτηρά, έάν ή γή έχη φλοιόν (κόραν), δπως τήν ά- 
ραιώσωσί. Κυλινδρίζουσι τά σιτηρά, έάν αί βροχαί καί οί πα
γετοί άνύψωσαν τήν γήν, δπως τήν στερεοποιήσωσιν.

Έργασίαι διά τών χειρών. α')έσωτερικαι. 
Καθαρίζουσι τούς έν ταΐς άποθήκας σπόρους. Δένουσι χόρτον. 
Καθαρίζουσι τούς περιςερεώνας, όρνιθώνας, καί προπαρασκευ- 
άζουσι τά έργαλεΐα. Επισκέπτονται καί έπισκευάζουσι τάς 
στέγας, έάν ήναι άνάγκη. Έξακολουθοϋσι τήν μετάγγισιν 
τών οίνων, β') Έ ξ ω τ ε ρ ικ α ί. Άποπερατοϋσι τάς τεχνικάς 
κόπρους καί τάς τάφρους τών περιφραγμάτων. Τελειόνουσι 
τήν κούρευσιν τών μέ φυτά περιφραγμάτων καί τά κατασκευα- 
ζουσι μέ πασσάλους. Έξακολουθοϋσι τήν άποξήρανσιν τών 
φυσικών λειμώνων διά χανδάκων καί υπογείων σωλήνων.

Σπορά. Άρχίζουσι τήν φύτευσιν καπνοϋ, άραβοσίτου, 
μηκόνων, φασιόλων, λαθουρίων, πεπονιών, βάμβακος.

Φ ύ τευ σ ι ς. Φυτεύουσι τόν καπνόν, βάλλουσι εις τήν θέ
σιν τά παχύσαρκα τά φέροντα σπόρον, τά κοκκινογούλια, 
δαυκία, γογγύλια· λαμβάνουσι δέ τήν έπιμέλειαν, δπως άραιώ- 
σωσι κατόπιν τά είδη αύτών.

Φυσικοί λειμώνες καίδιοχέτευσις. Άποσείρουσΐ 
τά ζώα έκ τών λειμώνων καί τούς ποτίζουσιν, άφοϋ προηγου-
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μένω; συλλέξωσι διά σαρώματος, έάν υπάρχωσι, τά φύλλα
τών δένδρων, όπως μή σηπόμενα ταΰτα έκβάλωσι διάφορα
βλαβερά οξέα χατά τήν βλάστησιν τοϋ χόρτου. 'Ρίπτουσι
στάχτην έν αύτοϊς, τεχνικά λιπάσματα καϊ χόπρον. Καλλι-
εργοϋσι τους μεταβαλλόμενους λειμώνας είς φυσικούς πάλιν.

Συγκομιδή. Συλλέγουσι τά άχρηστα λαχανικά καϊ τά 
δίδουσιν είς τάς άγελάδας, πρόβατα καϊ χοίρους.

’Αμπελουργία. Άποτελειόνουσι τήν κλάδευσιν τών 
αμπέλων καί σταφίδων, έάν ό καιρός έ’ναι καλός. Ένεργοϋσι 
τήν έμφύτευσιν κλημάτων εις τά κενά μέρη τής άμπέλου. 
Εξακολουθοΰσι τήν κατασκευήν πασσάλων διά τήν άμπελον 
καϊ σταφίδα. Σκάπτουσι ταύτας ή τάς καλλιεργοΰσι διά τοΰ 
αρότρου.

Μωρεοφυτεία. Καλλιεργοΰσι τάς μωρέας ή διά τής 
άξίνης ή δι’ αρότρου.

Δενδροφυτεία. Άποτελειόνουσι τήν φΰτευσιν τών 
έλαιών, κοπρίζουσι ταύτας και τάς έμβολιάζουσι. Σκάπτουσι 
πανταχοΰ τάς άχλαδέας, μηλέας, κερασέας κλπ.

Δασονομία. Έξακολουθοΰσι τήν έκκοπήν τών δένδρων 
έκεϊ ένθα ή ανάγκη τό χαλεϊ. Άποπερατοΰσι τήν έκκαθάρισιν 
τών δένδρων καϊ παραφυάδων, καϊ άραιόνουσι τά δένδρα φυ- 
τεύοντες ταΰτα κατά δενδροστοιχίας. Έξακολουθοΰσι νά κά- 
μνωσι στεφάνια άπό τά δενδρόφυτα δπου έκοψαν, καϊ πασ
σάλους διά τά περιφράγματα. Μεταφέρουσι τά ξύλα. Καθα
ρίζουσι τάς λεύκας καϊ τάς ιτέας. Έξακολουθοΰσι τήν συγ
κομιδήν τών σπόρων, τών σφεδαμνών κλπ. Φυτεύουσι τά κά
στανα, βαλάνους καϊ σπόρους τής οξιάς. Άποτελειόνουσι τήν 
φύτευσιν τών αειθαλών δένδρων. Άρχίζουσι καϊ τελειόνουσι 
τήν κατασκευήν τών άνθράκων.

2) Ζωοτβχτίκά.

"Ίπποι. Αί έγκυοι ίπποι κάμνουσιν έργασίαν συγκαταβα
τικήν καϊ ήρεμον. Αύξάνουσι τήν τροφήν τών καλλιεργητι-
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χών ζώων. Παύουσι νά δίδωσιν είς αυτά φαλαρίδα καϊ άκάν- 
θια. Αί ίπποι άρχίζουσι νά τίκτωσι.

Βόες. Έξακολουθοΰσι τήν πάχυνσιν τούτων είς τους 
σταύλους, καϊ άρχίζουσι τήν άντικατάστασιν έν μέρει τών 
υγρών τροφών άπό πιτυρίδας, όταν θέλωσι ν’ άποκτήσωσι τά 
ζώα κρέας.

Αγελάδες. Είς ταύτας έξακολουθοΰσι νά δίδωσι κοκ
κινογούλια, δαυχία, χόρτον, λάχανα και φύλλα, είς δέ τάς 
νεοτεκούσας δίδουσι άλευρόνερον. Οί δίμηνοι μόσχοι άρχίζουσι 
νά τρώγωσι χόρτον καϊ τοϊς δίδουσιν άλευρόνερον.

Ποίμνια. Βελτιουμένου τοΰ καιροΰ, βόσκουσι ταΰτα είς 
έπίπεδα μέρη καϊ έξακολουθοΰσι νά τοϊς δίδωσιν άλας. Άπο- 
γαλακτίζουσι τά άρνία τοΰ δβρίου καϊ 9βρίου. Έξακολουθοΰσι 
νά παχύνωσι τά ζυγούρια καϊ τάς γηραιάς προβατίνας. Είς 
τά άρνία δίδουσι τροφήν έκ ρόβης καϊ ξηροΰ χόρτου. Τάς χα
λάς ήμέρας τά βόσκουσιν είς τάς πλευράς καϊ πεδιάδας. Κα
θαρίζουσι τά γαλαρία καϊ ποιμνιοστάσια καϊ συλλέγουσι τήν 
κόπρον. Ευνουχίζουσι τά άρνία.

Χοίροι. Χωρίζουσι τάς έτοιμογεννήτους χοίρους. Έξακο- 
λουθοΰσι τήν άλευρώδη τροφήν τών χοίρων. Έκλέγουσι χοι
ρίδια καϊ τά κρατοΰσι διά παραγωγούς. Πωλοΰσιν ή σφάζουσι 
τους παχυνθέντας χοίρους καϊ τούς γαλακτωμένους.

Γ1 τ ηνο τ ρ ο φ ί α. Αί όρνιθες καϊ οί γάλοι άρχίζουσι νά έπω- 
άζωσι (κλόζωσι) τά τικτόμενα ώά. Σκέπασον τά ώά τής ορ- 
νιθος καϊ πάπιας άπό τους κλόζοντας γάλους. Άσβεστόνουσι 
τους τοίχους τών βρνιθώνων διά νά καταστρέψωσι τά βλα
βερά είς τά πτηνά έντομα καϊ ζωύφια.

Μελισσοτροφία. Άφαιροΰσι τήν κιγκλιδωτήν όπήν 
τών μελισσίων, ήν έθεσαν τόν Ιανουάριον. Καθαρίζουσιν έξωθι 
τάς κυψέλας καϊ τήν γήν, έν ή είναι έναποτεθειμέναι αύται.

3) Κηπουριχά.

Εργασία λαχανοκήπων. Έξακολουθοΰσι τάς προε
τοιμασίας τών πρασιών (βραγιών). Σπείρουσιν είς τούς άγρούς
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έπί τετραγώνων καλώς έκτεθειμένων δαυκία, κοκκινογούλια, 
κουκιά, σύγχον κλπ. Φυτεύουσι γεώμηλα. Άναφυτεύουσι τόν 
είς τάς πρασιάς (βραγιάς ή τσάκια) φυτευθέντα φυτόν έκ μα- 
ρουλίων, ντομάτας κλπ.

Έργασία καρποφόρων δένδρων. Φυτεύουσι 
δένδρα. Έξακολουθοΰσι τά κλαδεύματα τών δένδρων τής 
άμπέλου καί τών φραγκοστάφυλών. Έξακολουθοΰσι τήν φύ- 
τευσιν έκ μασχαλίδων. Έξακολουθοΰσι τήν καταστροφήν 
τών βλαβερών έντόμων άπο τά δένδρα διά τοϋ άσβεστόματος.

Έργασία άνθοφόρων κήπων. Έκσκεπάζουσι τά 
φυτά καί τά βολβόριζα, άτινα ειχον καλύψει διά τους παγε
τούς καί τάς βροχάς. Σπείρουσι καί φυτεύουσι διάφορα άνθη 
τό άκόνιτον, τά Γα, τό λύριον, τήν μπελατόνα, τό άναμόνιον 
κλπ. Κλαδεύουσι τάς τριανταφυλλέας, λεβάντας, δενδρολί- 
βανα, γιασεμιά κπλ.

Προϊόντα καταναλώσεως. Καταναλίσκουσι άγ- 
γινάρας, ξυνίθρας, σπανάκια, μαρούλια, κρομυδάκια, κουκιά, 
σφαράγγια, μπιζέλια, γεώμηλα, πορτοκάλλια, σταφίδα. Στα- 
φυλαί πλέον δέν ύπάρχουσι.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ.

Ή χρηματιστική έχει διαφόρους έπόψεις, έκ τών όποιων 
ή περί τάς τιμάς κίνησις άποτελεϊ ιδιαιτέρως περισπούδαστον 
κλάδον, βστις προσαρμόζεται είς τάς περιστάσεις τών χρόνων 
καί τών τόπων. Ούτως έν Άθήναις έπί τών δημοσίων χρεω
γράφων καί τών μετοχών τών Τραπεζών καί τών έπιχειρή 
σεων έχει ώς έξής :

Α'. Αάτεια.

α') Τών 120,000,000 έπί τόκω 5 °/0 φρ- 360
β') Τών 60,000,000 » » 6 » » 432
γ') Τών 26,000,000 » » 6 » » 422
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δ') Τών 10,000,000 έπι τόκφ 6 φρ. 210
ϋ Τών 28,000,000 » 9 » δρ. 304
<?') Τών 28,000,000 » 8 » » 293
Ό Τών 6,000,000 9 » 6 » » 116
η') Τών 4,000,000 9 » 8 » » 290
θ') Τών δανείων τοϋ 1824 καί 1825 λ. στ. 79

Β'. Τράπεζα/..

1) Εθνική Τράπεζα δρ. 4175
2) Δάνειον Έθνικής Τραπέζης λαχειοφόρον φρ. 160
3) Γενική Πιστωτική Τράπεζα 9 395
4) Τράπεζα Βιομηχανική » 150
5) Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως 9 300
6) Ναυτική Τράπεζα Αρχάγγελος 9 64
7) Έμπορική Τράπεζα τής Αλεξάνδρειάς 9 75
8) Γενική Τράπεζα τής Αίγύπτου δρ. 580

Γ'. Έχιχβιρήσίΐς·

α') Μεταλλουργεία Λαυρίου φρ. 162
β') Γαλλική έταιρία Λαυρίου » 830
γ') Σιδηρόδρομος άπ’ ’Αθηνών είς Πειραιά δρ. 130
δ') Φωταέριον ’Αθηνών » 270
ε') Φωταέριον Πατρών » 300
ς') Ελληνική Άτμοπλοϊκή έταιρία Σύρου » 175
ζ') Πανελλήνιος Άτμοπλοϊκή έταιρία φρ. 250
θ') Ελληνική Έταιρία Μαρμάρων Πάρου » 500

ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 
ΙΙρος τον Λ,αόν τής ΆτΉΜ^ς.

A α ί,
Ή πατρίς έπροδόθη ύπό άνθρώπων, τούς όποιους τό πολί

τευμα έθεσεν είς φύλαξιν τών ιερών αύτής. Τά έθνικά οι- 
καιώματα κατεπατήθησαν, ή τιμή τής 'Ελλάδος περιυβρί- 
σθη, ή γενεά τών οπλών έθεωρήθη ώς άγέλη άνδραπόδων,
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τά δημόσια χρήματα έληστεύθησαν, ή πολιτεία άπό νομικής
αρμονίας περιέστη είς δικτατορίαν μικρομεσαιωνικήν. Είναι
τις δστις αναίσθητε? πρός τήν τοιαύτην τής ’Ελλάδος τα-
πείνωσιν ;

Συνετελέσθησαν τοσαϋτα έγκλήματα ύπό τής διοικούσης 
τόν τόπον Σχολής, ώστε δέν ύπάρχει άλλη διέξοδος έκτός 
τής έθνικής δικαιοσύνης. Όσοι αντιτάσσονται κατ’ αύτής, 
προετοιμάζουν τήν έπανάστασιν, ήτις άναγκαίως έρχεται, 
όταν δ ήθικός νόμος καταπίπτη, δταν δ πολιτικός νόμος είναι 
ανεπαρκής, δταν ή άγανάκτησις καταλάβη τήν πνευματικήν 
τοϋ έθνους κίνησιν.

Όσοι θέλουν νά άφήσουν είς τά τέκνα των έλευθερίαν καί 
ευνομίαν, δσοι θέλουν νά άσφαλίσουν τό μέλλον είς τήν κρη
πίδα τής τάξεως, άς έναγκαλισθώσιν άλλήλους έν τφ έργφ 
τοϋ έθνικοϋ έξαγνισμοΰ. Μή νομίσουν, δτι έχουν πάντοτε τόν 
καιρόν τής άναβολής είς τήν διάθεσιν αύτών. ’Αθηναίοι ! έν- 
θυμηθήτε τούς Τριάκοντα τυράννους· οί διάδοχοι αύτών 
μετ’ αύθαδείας σας προκαλοΰν.

Σύνθημα τοϋ έκλογικοΰ άγώνος είναι τό Ειδικόν Δ ι- 
καστήριον καί ή άμείλικτος τοΰ ύπερτάτου τής πολι
τείας νόμου έφαρμογή. Ό όργανισμός τοΰ Ύπουργοδικείου 
δέν μας άρκεϊ. Πρέπει νά είσαχθώσιν έν αύτφ στοιχεία λαϊ
κότερα καί οί μεγάλοι τών άρχαίων δικαστηρίων άριθμοί. 
Όταν δ μικρός έγκληματίας δικάζηται ύπό τού Λαοϋ, είναι 
άντίφασις έπικίνδυνος δ μέγας έγκληματίας νά δικάζηται υπό 
τών προνομιούχων δημιουργημάτων του.

Έγένετο τοσάκις κακή χρήσις τοΰ δικαιώματος τής διαλύ- 
σεως τής Βουλής, ώστε έφθάσαμεν είς τό άκατονόμαστον 
πόρισμα, δτι ή τελευταία Βουλή διελύθη, ϊνα μή κατηγορή- 
ση τούς ένοχους ύπουργούς. Μεγαλείτερον σκάνδαλον δέν ήδύ
νατο νά ύπαρξη. Αποκαλύπτεται ολόκληρον έπί τής σημαίας 
τοΰ έθνους, έπί τής οποίας άνέγραψεν ή συνείδησις αύτοϋ τήν 
άνάγκην τής σχετικής άναθεωρήσεως τοΰ Συντάγματος. Τό 
δικαίωμα τής διαλΰσεως τής Βουλής δέν είναι έκ τών θεμε

λιωδών· δύναται κατά τούς συνταγματικούς ορισμούς νά 
άφαιρεθή άπό τοΰ βασιλέως, χωρίς έντεΰθεν τό πολίτευμα νά 
άλλοιωθή.

Έξασφάλισις τής έκ τών σπλάγχων τοϋ έργατικοΰ Λαοΰ 
έθνικής άντιπροσωπείας, τήν δποίαν αί παραφυάδες αύτοϋ, 
ύπό διάφορα έμβλήματα, κατά τό μάλλον ή ήττον, τελείως 
άπερρόφησαν. Νομοθετικός έκ τής Βουλής έπί μίαν τετραε
τίαν άποκλεισμός τής παλαιάς ζύμης, όλων τούτέστι τών 
διατελεσάντων βουλευτών καί πληρεξουσίων· πρόνοια δέ περί 
τοΰ μέλλοντος, ινα μή τό βουλευτικόν άξίωμα είς έπάγγελμα 
μετατραπή.

Κάτω τό τραπεζικόν προνόμιον. Τό μέλλον 
άνήκει είς τάς 9 Τραπέζας τής Ισπανίας, είς τάς 15 τής 
Πορτογαλλίας, είς τάς 18 τής Γερμανίας, είς τάς 35 τής 
Ελβετίας, είς τάς 184 τής ’Αγγλίας, είς τάς 2899 τών 
Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής. Κτυπήσατε τήν θύραν 
τοΰ τραπεζικού προνομίου, θέσατε τό ους είς τόν ήχον τών 
μυστηρίων αυτοΰ, καί έπειτα άποφανθήτε δλοι σεις, τούς 
οποίους ή τραπεζική δικτατορία έκμεταλλεύεται.

Κάτω τό προνόμιον τής δικαστικής ισόβιό- 
τητος. Είναι πιθηκισμός, τόν όποιον παρελάβομεν άπό έθνών 
άλλοφύλων. Αί παραδόσεις τοϋ ‘Ελληνικού Λαοϋ έπί άλλου 
ορίζοντας ζητοΰν τούς δικαστάς του.

’Οργανισμός κοινοβουλευτικής έρεύνης έπί τών πανταχό- 
θεν τής έπικρατείας συναθροιζόμενων κραυγών κατά τοϋ τρό
που δι’ ού άπονέμεται είς τούς πολίτας τό δίκαιον.

’Οργανισμός κοινοβουλευτικής έρεύνης περί τών περιουσιών 
καί τών πόρων, τούς οποίους συνήθροισαν περί εαυτούς, άμέ
σως ή έμμέσως, οι Υπουργοί καί έν γένει οί διαχειρισταί τής 
έπικρατείας καθ’ δλας τάς βαθμίδας αύτής.

Μισθοδοσία τών ιερέων, εκπαιδευτικός δέ άμα καί κοινωνι
κός προβιβασμός τής ύψηλής τοΰ κλήρου αποστολής.

Κατάργησις τών τελωνιακών δασμών έπι τών πρώτων 
έφοδίων τής ζωής καί τών πρώτων τής βιομηχανίας ύλών,
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Φορολογία τών μεγάλων γαιοκτητών, ατέλεια τών μικρών·
κατάλυσις δέ καί τοϋ έπί τών άροτριώντων κτηνών φόρου
τών πενήτων τής έξοχης έργατών. Φορολογία τών μεγάλων
εισοδημάτων καί έν γένει τών αντικειμένων τής απολαυστι
κής πολυτελείας.

Πολιτειακή καί νομική άναθεώρησις τών διπλωμάτων τών 
μεγάλων γαιοκτησιών, αιτινες κατά τό πλεϊστον ανάγονται 
είς ιστορικάς καταπιέσεις, τάς όποιας ή βία καί ή άπάτη 
ένήργησαν έπί τών χωρικών κοινοτήτων.

Βελτίωσις τής παιδείας, έντασις έπί γενναία δημοσίφ δα
πάνη τής κατωτάτης παιδεύσεως καί καθαρισμός τοϋ Πανε
πιστημίου ριζικός. Ίδρυσις βιομηχανικών σχολείων κατά τά 
μεγάλα κέντρα τής έπικρατείας καί γεωργικών κατά τάς προσ- 
φορωτέρας άγροτικάς περιφέρειας.

Στρατιωτικός οργανισμός ανάλογος πρός τήν φυλετικήν 
καί ιστορικήν τής χώρας άνάπτυξιν. Στρατιωτική θητεία ένός 
έτους. Αϋξησις τοϋ στρατιωτικού σιτηρεσίου. ’Οργανισμός 
στρατιωτικού ταμείου διά τό πολεμικήν μέλλον τοΰ Ελληνι
σμού.

Ή μεταρρύθμισις τής πολιτείας είναι άνάγκη, πρός τήν 
οποίαν σήμερον πανταχόθεν άγουσιν αί δοκιμασία', τών πραγ
μάτων, έν ολη τή έπισημότητι καί τή έπιβολή τών ύφαινου- 
σών τήν έθνικήν ζωήν περιστάσεων. Χαρά καί δόξα είς έχεί- 
νους, οί'τινες δυνηθώσι νά συντελέσωσιν είς αύτήν διά τής 
υπέρτατης τοΰ Νομοθέτου λειτουργίας. Τπεράνω τούτου ού
δείς. Ή νομοκρατία είναι ή ούσία τοΟ καθαρού τών έλευ- 
θέρων Λαών πολιτεύματος. Ένώπιον αύτής άς άποκαλυφθώ- 
μεν, Συμπολϊται, διότι άποτελει τό σύνθημα τών τίμιων άν
δρών.

Αύτών τάς ψήφους ζητώ. Καί τάς ζητώ έν τή τελεία: έπι· 
γνώσει, δτι τό πνεύμα των κέκτηται χαρακτήρα ίδιάζοντα, 
τόν όποιον τό άνθος τής Ελληνικής φυλής, δ υπερήφανος 
Λαός τής ’Αττικής, πιστός είς τάς προαιώνιους παραδόσεις 
του, έπί τής έκλογικής κάλπης μου έννοεϊ νά διατυπώση.

Έν Άθήναις τή 14 Δεκεμβρίου 1881.

ιΟ πο.11τη<
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ.


