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ΠΟΘΕΝ ΓΕΝΝΑΤΑΙ Η ΔΙΑΙΡΕΊ Κ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ;

"Ολαι αί δυνάμεις ήμών δέν Οά έξετέλουν έν συνόλω δ,τι 
ή διαίρεσις αυτών έχτελει. "Όλοι οί ρύαχες ηνωμένο*.  Οά ζα- 
τεσζεύαζον τόν μέγιστον τής φαντασίας ποταμόν, Οά ητο 
ουτος πέλαγος ρςον, άλλά Οά ήτο άνάγζη νά οιαιρεθτ) έζ 
νέου τοΰτο εις ρύαχας ίνα ποτισΟώσιν αί πρός συντήρησιν 
τής ζωής γήινοι εκτάσεις. Αύται αί δυνάμεις τής φύσεως, 
τών οποίων ή ένότης είναι ό ύπέρτατος νόμος τής ύπάρ- 
ξεώς των, άνευ τής διαιρέσεως, τήν όποιαν αύτή ή φύσις 
χαράττει είς τάς εμφανίσεις των,Οά ήσαν ασυμβίβαστοι πρός 
τόν σκοπόν τής έπί τής γής ζωής. Ή δύναμις π. χ. τοϋ 
ανέμου, έάν δέν διηρεϊτο εϊς ρεύματα,Οά έσάρωνε τήν γήν έκ 
μιας διευΟύνσεως ζαί-Οά ζαΟίστα άδύνατον τήν φυσικήν οικο
νομίαν τής ζωής. Έν γένει δλαι αί διαζεχυμέναι έπί τοΰ 
πλανήτου φυσίζαί δυνάμεις σώζονται έν τή ένότητι τής ύ- 
πάρξεως ζαί λειτουργουσιν έν τή ποικιλία τής διαιρέσεως.

Ή διαίρεσις τών ανθρωπίνων έργων είναι ύποτύπωσις 
τοϋ μεγαλειοτάτου αύτοΰ νόμου τής φύσεως. "Ολον τό αν
θρώπινον γένος βαδίζει είς τήν οδόν του,και τά άτομα αύτοΰ 
διαμοιράζονται -.ά πρός τό τέλος τοΰτο έργα του. Αί μεγά
λα*.  βελτιώσεις τής παραγωγικής δυνάμεως τοΰ ανθρώπου 
οφείλονται εις τήν διαίρεσιν τών έργων. Αύτή είναι ή αιτία 
τοΰ πολλαπλασιασμού τών προϊόντων τής ανθρώπινης έργα
σίας. Καί ή τελειοποίησις αύτών διά πάσης οικονομίας τό
που, χρόνου καί μέσων δέν είναι είμή τής διαιρέσεως τών 
έργων αποτέλεσμα.

ΊΙ διαίρεσις τών έργων, λέγει ό Smith, δέν πρέπει νά Οεω- 
ρηΟή είς τήν αρχήν της ώς τό άποτέλεσμα ανθρώπινης τίνος 
σοφίας, προνοούσης καί σκοπούσης τήν γενικήν ευπορίαν,
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ήτις προέρχεται έξ αύτής. Ή διαίρεσις τών έργων είναι ή 

αναγζα-α συνέπεια, καίτοι βραδεία χαί βαθμιαία, φυσικής 
τ'.νος κλισεως παρ’ ολοις τοΐς άνθρώποις, οίτινες δέν έχουσι 
σχοπούς ώφελείας τόσον έκτεταμένους. Ή φυσική χλίσ{ς 
ωΟεί τους ανθρώπους είς τήν εμπορίαν, είς τήν ανταλλαγήν 
ενός πράγματος δι’ άλλου.

, Δέν ανήκει είς τό ήμέτερον θέμα , λέγει ό περικλεής τής 
οικονομικής επιστήμης θεμελιωτής, ή έξέτασις αν ή ζλίσις 
αυτή είναι μία τών πρώτων άρχων τής ανθρώπινης φύσεως, 
των οποίων δέν δύναται τις νά δώση τόν λόγον, ή, όπερ φαί
νεται και τό πιθανώτερον, αν είναι αναγκαία συνέπεια ’τής 
χρήσεως του λογικού καί τής ομιλίας. Ή κλίσις αΰτη είναι 
κοινή παρ’ οΛοις τοΐς άνθρώποις καί δέν παρατηρειται παρ’ 
ουοενι τών άλλων ζώων, παρά τοΐς όποίοις τό είδος τοΰτο 
τής συναλλαγής είναι ώς καί όλα τά λοιπά άγνωστον. 
Δυο θηρευτικοί κΟνες, οίτινες ζαταδιώκουσι τόν αυτόν λα- 
γωόν, έχουσι ενίοτε τό ύφος ότι ένεργουσιν έκ συμφώνου· 
εκατερος πέμπει τό θήραμα πρός τόν σύντροφόν του ή ποο- 
σπαθεϊ νά τό συλλάβη κατά τήν διάβασιν όταν τό πέμπη 
προς αυτόν. Έν τούτοις τό φαινόμενον τοΰτο είναι άποτέ- 
λεσμα ούχί συμφωνίας τίνος μεταξύ τών θηρευτικών κυ- 
νων, άλλα τυχαίας συνδρομής τών παθών των πρός ένα καί 
τον αυτόν σκοπόν. Ούδείς ποτέ είδε κΰνα άνταλλάσσοντα, έκ 
προσυνενοήσεως, όστοΰν μετ’ άλλου κυνός. Ούδείς ποτέ είδε 
κτήνος προσπαθούν διά φωνής ή σχημάτων νά παραστήση 
εις ετερον τήν έξής πρότασιν : «τοΰτο είναι έμόν, τοΰτο 
είναι σόν σοί δίδω τό μέν διά τό δέ.» Όταν κτήνος τι Οέλη 
να άποκτήση τι,π«ρ’άλλου κτήνους ή άνθρώπου, δέν έχει 
άλλο μέσον έκτος τής προσπάθειας νά άποκτήση τήν ε’υ- 
νοιανεκεινου τοΰ οποίου έχει τήν άνάγκην. Τό μικρόν θωπεύει 
τήν μητέρα του ζαί ό ζύων, όστις παρίσταται είς τό γεΰμα 
τοΰ κυρίου του, προσπαθεί διά χιλίων τρόπων νά έλζύση 
την προσοχήν αύτοΰ όπως επιτυχή τήν τροφήν του. Ό «ν- 

Ορωπος ένεργεΐ ένιοτε κατά τόν αυτόν τοόπον άπέναντι τών 
όμοιων του, ζαί όταν δέν έχη άλλο μέσον νά υποχρέωση 
αύτούς νά πράξωσι κατά τήν έπιθυμίαν του, προσπαθεί νά 
κερδίση τήν εύνοιάν των διά κολακειών καί δουλικών περι
ποιήσεων. Έν τούτοις δέν έχει πάντοτε τόν χρόνον νά θέτη 
τό μέσον τοΰτο είς ένέργείαν. Έν πεπολιτισμένη κοινωνία 
έχει άνάγκην ζατά πάσαν στιγμήν τής βοήθειας καί τής 
συνδρομής πλήθους άνθρώπων, ένώ όλη του ή ζωή μόλις Οά 
ήρζει νά άποκτήση τήν φιλίαν τινών.

Καθ’ όλα τά είδη τών ζώων, έζαστον άτομον, όταν φθάση 
είς τήν τελείαν άνάπτυξιν αύτοΰ, εΐναι όλως άνεξάρτητον, 
ζαί έφ’ όσον μένει έν τή φυσική του ζαταστάσει δέν έχει ά
νάγκην τής βοήθειας ούδενός ζώντος πλάσματος. Ό άν
θρωπος όμως έχει σχεδόν άζαταπαύστως άνάγκην τής βοή
θειας τών όμοιων του ζαί είς μάτην θά περιέμενεν αύτήν έκ 
μόνης τής εύνοιας των. Θά είν αι βεβαιότερος είς τήν έπιτυ- 
χίαν του, έάν αποτείνεται είς τό προσωπικόν αύτών συμ
φέρον καί άν τούς πείθη, ότι ή ιδία των ώφέλεια τοΐς έπιβάλ- 
λει νά πράξωσιν ό,τι ουτος έπιθυμεΐ παρ’ αύτών. Αύτό πράτ
τει ό προτείνων εις άλλον συναλλαγήν τινα. Τό πνεΰμα 
τής προτάσεώς του είναι τοΰτο: «δός μοι μοι αύτό τοΰ ο
ποίου έχω άνάγκην ζαί λάβε παρ’ έμοΰ αύτό τοΰ όποιου 
καί σύ έχεις άνάγκην.η Τοιουτοτρόπως δέ άποκτώμεν τάς 
πλείονας ύπηρεσίας τών όποιων έχομεν άνάγκην. Δέν περι- 
μένομεν τό γεΰμα ήμών έκ τής εύνοιας τοΰ κρεοπώλου ή 
τοΰ άρτοπώλου άλλ’ έζ τής φροντίδος τήν όποιαν ουτοι 
ζαταβάλλουσιν ύπέρ τοΰ συμφέροντος των. Άποτεινόμεθα 
ούχί είς τήν φιλανθρωπίαν των άλλ’ είς τόν εγωισμόν των, 
ούδέποτε τοΐς όμιλοΰμεν περί τών ήμετέρων άναγκών, πάν
τοτε δέ περί τής ώφελείας των. Μόνος ό έπαίτης δύναται 
νά ζαταδιζάση εαυτόν είς τήν άπό τής εύνοιας τών άλλων 
έξάρτησιν. Καί αυτός δέ άμα έξ αύτής λάβη τό άναγκαΐον 
είς συντήρησιν του έφόδιον, τό μεταχειρίζεται ώς οί λοιποί 
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τών ανθρώπων είτε εϊς άνταλλαγήν, είτε εϊς πώλησιν, είτε 
εϊς αγοράν άρτου, ένδύματος, είς μίσθωσιν κατοικίας κλπ.

Καθόσον ούτω διά συμφωνίας,δι’ άνταλλαγής ζαί δι’ άγο- 
ράς επιτυγχάνομε·/ παρά τών άλλων τό πλεϊστον τών υπη
ρεσιών, αίτινες είναι άμοιβαίως είς τούς ανθρώπους άναγ- 
καιαι, αύτή ακριβώς ή πρός συναλλαγήν διάθεσις έγέννησεν 
άρχικώς τήν διαίρεσίν τών έργων. Έντός φυλής π. χ. κυ
νηγετικής ή ποιμενικής κατασκευάζει τις τόξα καί βέλη 
μετά πλείονος ταχύτητος καί έπιδεξιότητος· Οά άνταλλά- 
ξη συνεχώς τό άντίζείμενον τοΰτο πρός τούς συντρόφους 
του άντί κτηνών καί θηρευμάτων, Οά παρατηρήση δέ τα
χέως ότι διά τοΰ μέσου τούτου δύναται νά προμηΟευΟή 
πλείονα κτήνη ζαί Οηρεύματα παρά έάν έπήγαινεν αύτός είς 
τό κυνήγιον ύπολογίζων λοιπόν τό συμφέρον του ζαΟιστά 
ζύριον επάγγελμά του τήν ζατασζευήν τόξων ζαί βελών 
ζαί ιδού έγένετο είδος οπλοποιού. “Αλλος έξέχει είς τήν 
άνέγερσιν καί έπιστέγασιν τών μικρών καλυβών οί γείτο
νες του συνειθίζουσι νά τόν μεταχειρίζωνται είςτήν έργασίαν 
ταύτην καί τώ δίοουσιν εις άμοιβήν κτήνη καί Οηρεύματα, 
είς τρόπον ώστε έπί τέλους ευρίσκει συμφέρον του νά άσχο- 
λήται άποκλειστικώς είς τήν έργασίαν ταύτην ζαί καθίστα
ται ξυλουργός καί οικοδόμος. Τρίτος καθίσταται κατά τόν 
αύτόν τρόπον σιδηρουργός ή χαλκεύς, τέταρτος κατασκευα
στής τών δερμάτων τά όποια άποτελοΰσι τό ζύριον ένδυμα 
τών άγριων. Τοιουτοτρόπως ή βεβαιότης τοϋ δυνατού νά 
άνταλάσση τις τό υπεράνω τής προσωπικής του κατα
ναλώσεως προϊόν τής έργασίας του άντί ώσαύτως περισσεύ
ματος τής έργασίας τών άλλων, τό όποιον τώ είναι άνα- 
γζαιον, ένθαρρύνει έκαστον άνθρωπον νά άφοσιοΰται είς ει
δικήν ένασχόλησιν, ζαλλιεργών καί τελειοποοιών τήν διά
νοιαν και τό προτέρημα αύτοϋ διά τό είδος τοΰτο τής έργα
σίας.

“Ανευ τής φυσικής ταύτης τάσεως τών άνΟρώπων πρός 

τήν έμπορίαν καί τήν συναλλαγήν, έ/.αστος Οά ήτο ήναγζασ- 
μένοςνά παράγη μόνος όλα τά αναγκαία ζαί χρήσιμα 
εϊς τήν ζωήν αυτού. "Ολοι Οά τ-σχολοΟ'το είς τά αύτά έργα, 
καί δέν Οά έσχηματίζετο έν τή άνθρωπό τητι ή μεγάλη αύτή 
διαφορά τών έπιτηδευματικών ένασχολήσεων, ήτις μόνη 
δύναται νά παραγάγη μεγάλην διαφοράν προτερημάτων. Ή 
φυσική αΰτη τάσις τής συναλλαγής δέν δημιουργεί μόνον 
τήν ποικιλίαν τών προτερημάτων, τήν τόσον αξιοπαρατή
ρητο'/ μεταξύ ανθρώπων διαφόρου έπαγγέλματος, άλλά καί 
καθιστά τήν διαφοράν ταύτην ωφέλιμον. Άπαντώνται καί 
εις τά γένη τών ζώων είδη έχοντα φυσιζάς δεξιότητας έζ- 
φραστικοτάτας. Έν τούτοις, έλλείψει τής φυσικής τάσεως 
πρός συναλλαγήν, αί δεξιότητες αύται, αί άπαντώμεναι έν 
τώ αύτώ γένει τών ζώω / κατά τά διάφορα είδη αύτοϋ, ούδα- 
μώς χρησιμοποιούνται είς τάς ζοινάς άνάγκας του. Άπ’ 
έναντίας έν τω γένει τών άνΟρώπων τά πλέον αντίθετα 
προτερήματα είναι άμοιβαίως ωφέλιμα, τά διάφορα δέ προϊόν
τα τής βιομηχανίας τών άνΟρώπων,διά τής γενικής ταύτης 
τάσεως πρός έμπορίαν καί συναλλαγήν, τίθενται ούτως εί- 
πειν έ / κοινώ όπου έκαστος δύ /αται νά άγοράση, κατά τάς 
άνάγκας του, μέρος όσονδήποτε τοΰ προϊόντος τής βιομη

χανίας τών άλλων.

ΜΟΛΌΐ1« νΚΙΟΛί ΧΤΛΦΙΛΟΧ.

Α'.

Πλούτος είναι παν σπάνιον και άναγκαϊον. Τοιοΰτον τού
λάχιστον διά τής πείρας εϋρομεν ημείς τόν ορισμόν τοΰ 
πλούτου. Τά άχυρα,άν ήναι σπάνια ζαί άναγκαΐα,δύνανται νά 
πωληΟώσι καί άντί χιλίων δραχμών τό φορτίον ζαί μέγαν 
πλούτον νά δώσωσιν. Κατά τόν 'Αμερικανικόν πόλεμον οί
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Νότιοι έπλήρωνον είς Νέαν Όρλεάνην διά τήν πυρίτιδα ζαί 
μέχρις οκτακόσιων λιρών στεριλνών τόν τόνον, ζαί μέχρις 
έβδομήκοντα φράγκων τό ζεύγος τών ύποδημάτων, τών α
ξίας οέζα φράγζων. Κατά τόν Γα)Λογερμανιζόν πόλεμον 
έπωλήΟησαν πρός τούς Γάλλους τουφέκια μέχρις εκατόν 
πεντήκοντα φράγζων έκαστον, άξίας σημερινής μόνον είκο
σι δύω φράγκων. Είδομεν δέ έν ζαιρώ άνάγκης νά πωληΟώσι 
τά σκουριασμένα κσρφία καί άλλα άχρηστα σίδηρα, τεθραυ- 
σμένα καί άπερριμμένα μηδαμινής άξίας, άντί επτά καί όκτώ 
λιρών τόν τόνον.

Ή Ελλάς έχει διάφορα προϊόντα σπάνια καί πολύ άνα- 
γκαϊα τήν σήμερον είς τήν Εύρώπην, προϊόντα μή συναγωνι- 
ζόμενα, έξ ών ή Εύρώπη δέν δύναται πλέον νά άποχωρισΟή. 
Ή 'Ελληνική Κυβέρνησις μονοπωλούσα ταύτα θέλει μέν βλά
ψει τά συμφέροντα σμικροτάτης τινός μερίδος κερδοσκόπων, 
άλλά Οά εύεργετήση άνεξαιρέτως πάντας τούς ιδιοκτήτας 
τών προϊόντων ζαί τούς λαούς έν ο’ς γίνεται ή κατανάλω- 
σις. Μεταξύ τών προϊόντων τούτων ή Κορινθιακή σταφίς 
προεξέχει. Ή Κορινθιακή σταφίς εισέρχεται άν ούχί έπιου- 
σίως τούλάχιστον δίς καί τρις τής έβδομάδος είς τε τήν 
μιχροτέραν καλύβην τοΰ πτωχού Άγγλου, ώς καί είς τά 
μέγαρα τού πλουσίου, ένθα ζαταναλίσκεται. Πρό είκοσι έτών 
έγένετο αύτη μ ία άνάγκη, ή δέ άνάγκη αύτη έξηπλώθη, έρρί- 
ζωσε, διό καί ή εισαγωγή της έφθασεν εΐς τήν τών ών ούκ 
άνευ εισερχομένων προϊόντων, ζαί τοι σπουδαίως έζωλύθη 
ή ταχυτέρα αύτής διάδοσις διά πολλών έπί τοΰ παρόντος 
αρρήτων αιτιών. Τ ό έπαναλέγομεν λοιπόν, είναι μία άνάγκη 
έν ’Αγγλία, διό ό λαός της δέν δύναται πλέον έζ ταύτης νά- 
άποχωρισΟή· είναι δέ ζαί προϊόν σπάνιον, διότι ούδέν έτερον 
έθνος έκτός τή ς ‘Ελλάδος έχει τό προϊόν τούτο, ζαίτοι έ
γένοντο πλεΐσται δοκιμαί τής βλαστήσεώς του έν ’Ισπανία, 
Γαλλία ζαί έν αύτή τή ’Αγγλία ύπό τάς ύέλους.

‘Η Κορινθιακή σταφίς έξήχΟη ζατά τάς πληροφορίας, άς 

συνελέξαμεν παρά διαφόρων έζ τών άλωνίων τών ιδιοκτητών 
αύτής, δηλαδή έπληρώΟη έπί τών άλωνίων,τά παρελθόντα εί
κοσι πέντε έτη, κατά μέσον όρον τών διαφόρων ποιοτήτων 
ζαί τών διαφόρων παραγωγών γαιών τοϋ προϊόντος, όχι 
άνω τών είκοσι όζτώταλλήρων άνά τάς χιλίας άγγλιζάς λί- 
τρας, δηλαδή 56 τάλληρα άνά 2,000 λιτρας, ήτοι άντί 11 
άγγλ. λιρών στερλινών τόν τόνον (τοΰ αγγλικού τόνου ύ- 
πολογιζομένου είς 2,000 λίτρας άγγλικάς).

Έν ’Αγγλία άπό τοϋ 1856 μέχρις 1880 ή σταφίς έπω- 
λήΟη, σχετιζώς τών ποιοτήτων αύτής, είς τά παντοπωλεία 
τοΰ Λονδίνου καί λοιπών πόλεων, δηλαδή πρός τόν λαόν, 12 
δηνάρια τήν λίτραν,11 δην. τήν λίτραν,6 δην. τήν λίτραν και 
5 */ 2 δην. τήν λίτραν, δηλαδή 100 λίρας στερλίνας τόν τό
νον, 91 λ. στεο. τόν τόνον, 66 λ. στερ. τόν τόνον,58 λ. στερ. 
τόν τόνον, 50 λ. στερ. τόν τόνον καί 45 λ. στερ. τόν τόνον. 
Έννοοΰμεν βέβαια ούχί τήν ακάθαρτον ζαί χαλασμένην στα
φίδα, ή έζείνην τών παρελΟουσών έσοδιών. Περί αύτών αλ
λού ποιοΰμεν λόγον. Τό 1885 εΐσήχΟησαν είς ’Αγγλίαν μό
νον 163,729 καντάρια, διό ταϋτα έπωλήΟησαν είς πρώτην 
πώλησιν, άφαιρουμένου τοϋ δασμού, μέχρι 3 λιρών στερλι
νών τό καντάριον, τούτέστι άντί 60 λιρών τόν τόνον. Οί δέ 
παντοπώλαι έπώλουν αύτήν τότε πρός τόν λαόν 12 δηνάρια 
τήν λίτραν, τούτέστι 100 λίρ. στελ. τόν τόνον. Έζτοτε ή ει
σαγωγή ηύξησε καί αί τιμαί έκλιναν, είς τά έπόμενα

δέκα έτη.

Εισαγωγή 
(είς καντάρια) 

1860 κ. 755,412
1862 » 573.529
1863 » 920,446 
1865 > 939,230

Ό δασμός πρό
τό 1834 έγεινε 15 λίρας 
ζαστον τόνον.

Πώλησις είς έμπορους 
(έξα-.ρουμένου τοΰ δασμού) 

22 λίρας δ τόνος
ο

*

28
?Ι
17

Πώλησις έν 
παντοπωλείοις. 
70 λιρ. ό τόνος 
60 »
60—70 » 
70—75 »

*
»
V

»
»

οϋ 1834 ήτο 44 λίρας τόν τόνον,μετά δέ 
τόν τόνον και τέλος 7 λίρας δι’ έ-
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Άπό τοΰ έτους 1867 ή εισαγωγή τής σταφίδος έν Αγ
γλία έγεινε μεγαλειτέρα, διότι τό 1867 είσήχθησαν 4,002, 
366 καντάρια, τούτέστι 50,000 τόνων. Τό δε 1879 ή εξα
γωγή τής σταφίδος άνέβη τάς 188,920,913 λίτρας μέχρι 
τής 10ης Δεζεμβίου άνευ τής έξαγωγής τοΰ σταφιδοκάρπου 
τής Κεφαλληνίας,ή δέ τιμή αύτής είςπρώτην αγοράν τών εμ
πόρων ήτο μικροτέρα τών λιρών 35 τόν τόνον, εις δέ τούς 
παντοπώλας 50—60 λίρας τόν τόνον. Ό κ. Μακόλοκ λεγει 
έν τώ γνωστώ αύτοΰ λεξικογραφικώ συγγράμματι, ότι απο
ρεί πολύ πώς έν τοιοϋτον απολύτως άναγκαΐον προϊόν έχει 
τόσον μικρόν δασμόν.

Έάν εις 28 τάλληρα τάς χιλίας λίτρας, δηλ. ένδεκα λίρας 
τόν τόνον προσθέσωμεν τόν έν ’Αγγλία δασμόν επτά λιρών 
δι" έκαστον τόνον,τήν δαπάνην τοΰ ναύλου δύω λιρών τόν τό
νον, καί διά τά έξοδα τής μεταφοράς,τής φορτώσεως,τής έκ- 
φορτώσεως, τής έναποδηκεύσεως καί άλλων άγνώςων καΐ τυ
χαίων δαπανών πέντε ετέρων λιρών τόν τόνον, τοΰτεστιν ; 
1 I -J-7-J-2-}-5=25,έχομεν τήν σταφίδα μέχρι Λονδίνου διά 
25 λίρ.τόν τόνον,λαμβανομένης δετής κατωτέρας άξίας τής 
πρώτης ποιότητος Κορινθιακής σταφίδος άντί 50 λιρών κα. 
τά τόνον, δι’ής εισέρχεται είς τάς οικίας τοΰ λαοΰ, έχομεν 
διαφοράν 25 λιρών ςεολινών τόν τόνον,ήτις έπί 180,000,000 
λιτρών τούτέστι 90,000 τόνων, έτησίως τής νΰν παραγωγής 
(α), άφίνει περίσσευμα έτήσιον 2,250,000 λιρών στερλινών, 
τούτέστι 56,250,000 φράγκων, όπερ περίσσευμα νέμεται έν 
’Αγγλία, ούχί ό λαός, τό όποιον περίσσευμα νέμονται έν Έλ" 
λάδι ούχί οί ίδιοκτήται τοΰ προϊοντος, άλλ’ οί κερδοσκόποι» 
οί έμποροι, οί μεσιτέμποροι,οί σταφιδοτραπεζίται, οί μεσίται’ 
οί μεταπ ρ άται καί τέλος οί παντοπώλαι.

(α) Ί1 παραγωγή τοΰ IS79 iTvat 94,420 τόνοι άνιυ τοΰ προϊόντος 
τής Κ-'φαλληνίας· ώστε διχαιοΰμιΟα νά βασίσωμεν τούς υπολογισμού; 
ήμών είς 93,000 τόνου ς, ών ό αριθμός τής καταναλώσεως, ώς παραχατι- 
όντες άποδεικνύομεν, διά τοΰ μονοπολείου θέλει αύξήσει καΐ όχι έ,'αττωΟή.

Σημειωτέον ότι τάς άνωθι δαπάναςέξωγκώσαμεν μάλλον 
ή έσμικρύναμεν,διότι έθέσαρεν λίρ. 2 τόν τόνον,ένφ οί ναύλοι 
κατά τά τελευταία πέντε έτη ήσαν μεϊον τών 1 */.,  λιρών, τά 
δέ έξοδα τής μεταφοράς, φορτώσεως καί έκφορτώσ.-ως δύναν
ται νά γίνωσι πολύ όλιγώτεοα τών 5 λιρών τόν τόνο/. Έκ 
τοΰ όλικοΰ ποσοΰ τών 56,250,000 φράγκων ή Έλληνι- 
κή κυβέρνησις έχει νά διάθεση 16,250 000 ή καί πολύ ήτ- 
τονα, όπως πραγματοποίηση τό μανοπωλεΐον αύτής,ώστε έν 
πάση περιπτώσ-ι Οά έναπομείνη πρός όφελος τοΰ δημοσίου 
καθαρόν έτήσιον εισόδημα έκ 40,000,000 φράγκων, δηλαδή 
1,600,000 λιρών στελινών εις τήν Τράπεζαν τής Αγγλίας, 
έν ’Αγγλία έτησίως είς τήν διάθεσιν τής Ελλάδος.

Β’.
"Αν ή Ελληνική κυβέρνησις δεν ήτο συνταγματικήζαΐ τό 

Κράτος ήμών έκ τών μικρών τής Εύρώπης,δι’ ενός ρωσσικοΰ 
ούκαζίου Οά ήδύνατο νά μονοπωλήση έντός καί έκτός τοΰΚρά- 
τους τόν Κορινθιακόν καρπόν καί τότε ούδεμιαν άνάγκηνείχε 
νάδαπανήσητά 16,250,000 φράγκων πρός τόνσκοπόν τού
τον. ’Επειδή όμως ή Ελλάς είναι μικρόν συνταγματικόν 
Κράτος καί έπειδή έχει νά ικανοποίηση έκτός καί έντός τοΰ 
Κράτους πολλούς, όπως τήν συνδράμωσιν είς τοΰτο,οφείλε1 
'ά δαπανήση τό είρηυένον ποσόν διά τήν πραγματοποίησιν 

τοΰ μονοπωλείου.
Ένπρώτοις οφείλει νά κ όψη (ώς λέγουν)έφ’άπαξ τακτι

κήν έτήσιον τιμήν τής σταφίδος έπί τών άλωνίων διά τρόπου 
γενναίου, τούτέστι νά πληρώνη πρός τούς σταφιδοκτήμονας 
έτησίως, κατά μέσον όρον τής ποιότητος καί τών παραγωγών 
γαιών τοΰ προϊόντος,32 ,/2 τάλληρα τήν χιλιάδα,ήτοι ί 1 2 
τάλληρα έπί πλέον, τούτέστι εννέα τάλληρα τόν τόνον.Τοΰτο 
έπί 90,000 τόνων αποτελεί ποσόν 162,000 λιρών στερλινών 
ήτοι 4,050,000 φράγκων.Τοΰ ποσοΰ δέ τούτου άφαιρουμένου 
έκ τών 16,250,000,μένουσι 12,200,000 φρ.διά τάς έν Έλ- 
λάδι καΐ ’Αγγλία έτησίας δαπάνας καί άνάγκας τοΰ μονοπω
λείου.
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Έχ τούτων οφείλει ή Έλλ. κυβέρνησις νά δαπανά έτησίως 
τούλάχιστον διά τά τρία πρώτα έτη 30,000 λιρών στερλινώ7 
κατ’έτος είς γνωστοποιήσεις ζαΐ δημοσιεύσεις διά τώνσπου- 
δαιοτέρων ημερησίων καί εβδομαδιαίων εφημερίδων τοΰ τε 
Λονδίνου καί πασών τών έπαρχιών καί εις διατάξεις τοΰ 
μονοπωλείου, όπως μέχρι τής ελάχιστης ζωμοπόλεως ό άγ- 
γλικός λαός πληροφορηθή εις τίνα οδόν πόλεως ή κωμοπόλε
ως πρέπει νά ζητήση τήν σταφίδα καί όποιαν μόνιμον τιμήν 
οφείλει νά πληρώση.Οΰτω δε μάλλον διευκολύνει ζαΐ έξαπλό- 
νει τήν άνάλωσιν αύτής, άντί ζατά τό έλάχιστον τό μονο- 
πωλεϊον νά τήν έμποδίση. Αί 30,000 λίραι στερλίναι, άποτε- 
λοϋσι 7'50,000 φράγζα,τά όποια άφαιρούμενα έζ τών 12,200 
000 φρ. μά; άφίνουσι 11,430,000.Ή Έλλ. κυβέρνησις έχει 
νά πληρόνη έτησίως πρός ένα ή δύο αγγλικούς σταφιδοτρα- 
πεζιζούς οίκους εκατόν χιλιάδας λίρας διά προμήθειαν,δπως 
άναδεχΟώσι τήν έπί τών φορτωτικών χορηγίαν τών άναγζαί- 
ων ετησίων κεφαλαίων πρός αύτήν,ίνα αύτη δύναται νά πλη- 
ρώνη τούς ΐδιοκτήτας πρό τής φορτώσεως ή σύν τή φορτώ
σει τής σταφίδος έν Έλλάδι δι’ ’Αγγλίαν, τούτέστι 2,500, 
000 φράγκων. Έναπομένουσι δ' άρα, τοΰ ποσοϋ τούτου ά- 
φαίρουμένου έκ τών 1 1,450,000 φρ., διά τάς περαιτέρω δα- 
πάνας 8,950,000 φράγκων, τούτέστι λίρ. στερλ. 354,000.

Διά τοΰ ποσοϋ τούτου ή 'Ελληνική κυβέρνησις δύναται νά 
πληρώση τούς παντοπώλας ή τούς ύπα/.λήλους της έν έκά
στη πόλει τής ’Αγγλίας, όπως πώληση έκαστος δι’ αύτήν 
τήν σταφίδα εις τάς ώρισμένας τοΰ μονοπωλείου τ μάς, ή 
τούς σταφιδοτραπεζικούς άγγλιζούς οίκους τοΰ κλάδου τού
του τοΰ έμπορίου, όπως ούτοι άναδεχΟώσιν έπί έγγυήσει πά
σαν τής άναλώσεως τήν λεπτομέρειαν,έκτος έάν ή 'Ελληνική 
κυβέρνησις θέλη νά ένοικιάση έπίτηδες εις έκάστην πόλιν 
καί κωμόπολιν τής Άγλλίας έν δύο ή ζαΐ πλείονα έργαστή- 
ρια άναλόγως τοΰ μεγέθους τής πόλεως ζαΐ θέση ύπάλλη- 
λόν της εις έκαστον αύτών, ίνα τήν πωλή, ώς ήδη γίνεται 

εις τό μονοπωλεΐον τοΰ καπνού καί άλλων ειδών ύπ’ άλλων 
κυβερνήσεων. Τιθέμενοι ώς μέσον όρον έτησίως λιρ. στερ. 
30 τό ενοίκων ένός τοιούτου έογαστηρίου εις τάς διαφόρους 
πόλεις τής Αγγλίας, ’Ιρλανδίας ζαΐ Σκωτίας, ζαΐ 50 λίρας, 
κατά μέσον όρον, τόν έτήσιον μισθόν τοϋ διά τήν πώλησιν 
ύπαλλήλου τοΰ εργαστηρίου, δηλ. τό ολον 80 λίρας κατ’ 
έτος, ή Οέτοντες ώς μέσον όρον ότι ή Έλ’ληνιζή κυβέρνησις 
Οά πληρόνη 80 λίρας εις έκαστον παντοπώλην έτησίως, 
όπως πωλή δι’ αύτήν είς τό παντοπωλείου του τήν σταφίδα, 
καί λαμβάνοντες έπίσης ώς μέσον όρον, ότι Οά έχωμεν ά- 
νάγκην 3,500 τοιούτων εργαστηρίων εις 3,500 πόλεις ζαΐ 
ζωμοπόλεις τών εΐρημένων μερών τής ’Αγγλίας, έξομεν λίρ. 
στερλ. 280,000 έτησίαν δαπάνην, ήτις, άφαιρουμένη έκ τών 
354,000 λιρ. στερλ., άφίνει εις χεϊρας τής Έλλ. ζυβερνή- 
σεως ύπόλοιπον 74,000. Έάν τώρα λάβωμεν έζ τών 5 λι
ρών, άς προσδιωρίσαμεν διά δαπάνας τής φορτώσεως ζαΐ έκ*  
φορτώσεως, μόνον μίαν λίραν τόν τόνον διά τάς έκφορτώ- 
σεις τούτέστι 90,000 λιρών,καί εϊς τάς‘90,000 τόνων προσ- 
Οέσωμεν τάς 74,000 δηλ. 74,000-j-90,000=164,000, 

έχομεν τό ποσόν τοΰτο τών 164,000 διά τούς σιδηροδρό
μους, ναύλους ζαΐ μεταφοράν τοΰ ζαρποΰ έζ Λονδίνου είς 
τάς διαφόρους άζρας τής ’Αγγλίας. Έάν δέ ύπολογίσωμεν 
τήν μεταφο ράν έκάστου τόνου, είς μέσον όρον, μίαν λίραν, 
δηλ. 90,000 διά τάς 90,000 τόνων, καί τό ένοίζιον έτη
σίως τής μεγάλης άποΟήζης τοΰ Λονδίνου, ζαλουμένην 
WhaT, έν ή Οα έκφορτόνηται ο σταφιδόκαρπός, μετά τών ύ
παλλήλων ζαΐ έργατών της, 20,000 λίρ. στερλ., Οέσωμεν δέ 
δύο τό πολύ σελίνια τόν τόνον διά δαπάνην έζφορτώσεως, 
τούτέστι διά τάς 90,000 τόνων=| 80,000 σελ., ήτοι 9,000 
λίρας, Οέλουσιν έτι μένει είς χεΐρας 45,000 λιρ. διά τάς λοι- 
πάς δαπάνας.

Έξωγζώσαμεν πάσας ταύτας τάς δαπάνας τούλάχιστον 
κατά 20 °/0, όπως μή άφήσωμεν θυρίδα άμφισβητήσεως και 
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άντιρρήσεως ανοικτήν εΐς τούς φιλέριδας καί σχολιαστάς ή 
τούς μή συνετισμένους εΐς το-σύτου είδους επιχειρήσεις. 
Ήμεϊς εϊμεθα ύπερβέβαιοι, ότι ή Έλ?κην.ζή κυβέρνησις άμα 
γνωστοποίηση τήν άπόφασιν τη; περί μονοπωλείου τής στα- 
φίδος, θέλει εΰρει μεγάλας άγγλικάς άρχαίας στερεάς εται
ρίας, μεθ ών νά συνεργασθή, άρκεϊ μόνον νά γνωρίζη νά 
κάμη τήν εκλογήν τών άνθρώπων και νά μή θέση τήν τύχην 
τοϋ Κράτους, τούς ύλικωτέρους πόρους αύτοϋ, εΐς χεϊρας 
c καταλλήλων άνθρώπων, ώς μέχρι τοΰδε έποίησε· διό καί 
έμεινεν όπίσω εΐς πάντα, ού μόνον δέ τοϋτο άλλά καί κατέ- 
στρεψεν ό,τι εύρε, φυτευθέν ζαί ριζωθέν ύπό τών πατέρων 
ήμών πρό τή; άνδρώσεως τοϋ έθνους.

Ή 'Ελληνική κυβέρνησις οφείλει νά έχη ιδιαίτερον γραφεϊ- 
ον έν Αονδίνω, διευθυνόμενο ν ύπό συμβουλίου έκ δώδεκα κυ
ρίων κατοικούντων έκάστου πρό δέκα έτών έν Αγγλία, άν- 
δρών έντιμων καί έργασΟέντων έκεϊ πρό πάντων ώς γενικών 
μεσιτών, δηλ. έξ "Αγγλων καί έξ 'Ελλήνων προεδοευομένων 
ύπό τίνος άνωτέρου προσώπου άπεσταλμένου τής Ελληνι
κής κυβερνήσεως, οίτινες Οά ’λαμβάνωσι πάντες έπιουσιωί 
ένεργόν μέρος, και άποκλειστιζώς έργάζωνται ζαί διευΟύνω- 
σι τό όλον μονοπωλεϊον, δηλ. τά διάφορα τμήματα τής έπι
χειρήσεως, τούτέστι τήν έζφόρτωσιν, τήν στάθμίσιν, τήν με
ταφοράν ζλπ. καί οίτινες Οά εύρίσζωνται είς άμεσον συνά
φειαν μετά τών ’Αγγλικών οίκων τών άναδεχΟέντων τήν 
διεξαγωγήν τοϋ οΐζονο μιζοϋ μέρους τής έπιχειρήσεως ζαί 
τήν έξάπλωσιν τοϋ μονοπωλείου. Τούς συμβούλους τούτους 
δέν πρέπει νά έζλέξη ή Έλλ. κυβέρνησις έζ τών πλουσίων 
ζαί έχόντων έργασίαν άλλην, άλλ’ έζ τών δεδοκιμασμένης 
τιμής ζαί ίζανότητος μή έχόντων άλλην έργασίαν, οφείλει 
δέ μετά τριών έτών δοκιμήν νά ποιήση τούτους ισοβίους ζαί 
συνταξιούχους,έκτός έάν διά τών δικαστηρίων τής ’Αγγλίας 
άποδειχθη τις τούτων καταχραστής. Διά τόν σκοπόν τοΰτον 
οφείλει νά πληρώνη τόν μέν προεδρεύοντα λίρ. στερλ. 2,000 

ζαπ’ έτος, τούς δέ συμβούλους πρός λίρας στερλ. 1,000 έ
καστον, ήτοι τό όλον 14,000 λιρών στερλινών. Διά δέ τόν 
οίκον τών γραφείων τής έπιχειρήσεως ένοίζιον 1,000 λίρας, 
διά τό προσωπικό? αύτής, τούτέστι διά 100 γραμματείς 
πρό; λίρ. στερλ. 150 έτησίως ζατά μέσον όρον, τό όλον 
I 5,000 λίρας, αΐτινες μετά τών άνω 14,000 συμποσοϋνται 
είς 29 χιλιάδας λιρών. Άφαίρουμένου δέ τοϋ ποσοΰ τούτου 
έκτων 45,000, έναπομένουσι έτεραι 16,000 λιρών διά τάς 
λοιπάς γραφικός ζαί έζτάζτους δαπάνας.

'Ο προορισμός τοΰ συμβουλίου τούτου έσεται μετά τρία ή 
πέντε έτη,δηλ. μετά τήν στερέωσιν τήςέμποριζής ύπολήψεως 
τής έπιχειρήσεως, νά άναδεχθή τοϋτο αύτήν έν ’Αγγλία ολό
κληρον, καί ούτω αί 100,000 λιρών στερλ. νά έπανέλθωσιν 
εΐς τό ταμεΐον τοΰ Κράτους ή χρησίμεύσωσιμετά τώντοϋ πε
ρισσεύματος, τών 1,600,000, ώς έγγυημένος έτήσιος τόκος 
έντος, τοϋ Λονδίνου ένόςή πλειόνων δανείων πρός 5 τοΐς °y0.

Άφαιρέσαντες έζ τών πέντελιρ. στερλ. τάς οποίας προσ- 
διωρίσαμεν διά τάς δαπάνας τής φορτώσεως ζαί έζφοοτώ- 
σεως μίαν λίρ αν διά τήν έν’Αγγλία έζφόρτωσιν αύτής, ένα
πομένουσι τέσσαρες λίραι στερλ. έν Έλλάδι διά τάς δαπά
νας τής μεταφοράς ζαί έξαγωγής. Εκ τούτων (λίρα μία) 
τούτέστι λίραι 90,000 ήτοι 2,250,000 φράγκων θέλουσι 
δαπανηθή διά τούς μισθούς τών ύπαλλήλων τής παραλα
βής καί φορτώσεως τής σταφίδος. Αί δέ λοιπαί (λίραι τρεις) 
τούτέστι 270,000 λίραι στερλίναι ήτοι τα 6,750,000 φράγ
κων θέλουσι δαπανηθή διά τήν μεταφοράν, εΐς τούς λιμένας, 
τάς άποθήκας καί τάς λέμβους τής φορτώσεως, στίβαν τών 
άτμοπλοίων, βαρέλια, άσφάλειαν ζλπ.

Τ'.

ΙΙολλοί παρακολουθοϋντες τούς άνωθι ύπολογίσμούς ά- 
γνοοϋντες τόν συστηματικόν, τόν τυπικόν, τόν ράδιον ζαί 
όρθώς ζεζανονισμένον τρόπον, μεθ’ ού γίνονται αί έπιχει- 
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ρήσεις έν ’Αγγλία, βεβαίως Οά ζατατρομάξωσΐ εις τό μέγεθος 
τής έπιχειρήσεως καί Οά ζατατάξωσιν ώς πρώτον έπιχείρημα 
οτι είς τήν έπιχείρησιν αύτήν παρουσιάζονται δύο άνυπέρ- 
βλητα εμπόδια Ίον αί καταχρήσεις ένταϋΟα και έν ’Αγγλία 
καί 2ον ό κερδοσκοπικός κίνδυνος, τόν όποιον έκάστη ζυ- 
βέρνησις οφείλει νά άποφύγη όπως μή, άντί νά αύξήση τούς 
πόρους της, λάβη ύποχρεώσεις έπιζημίους, τάς όποιας δέν 
ΟάδυνηΟη νά εκπλήρωσή. Ούτε τό έν Οά άκολουΟήση ούτε τό 
έτερον, διότι καί διά τό έν δύναται νά πρόβλεψη καί διά τό 
έτερον. Έν Αγγλία ύπάρχουσι βιομήχανοι ή εμπορικοί οί
κοι, οϊτινες διεξάγουσιν έπειχειρήσεις τοιούτου γιγαντι- 
αίου μεγέθους, οϊτινες έχουσι ί—3000 έργάτας καί ύπαλ- 
λήλους, τών οποίων οί κύριοι συχνά ταξειδεύουσιν ή διαμέ- 
νουσιν έν Αονδίνω ώς μέλη τοΰ Κοινοβουλίου χωρίς καν τά 
καταστήματά των νά αίσΟάνωνται τήν ανάγκην τής παρου
σίας των. "Αμα ύπάρχη οργανισμός, πειθαρχία αύστηρά, έν
τυπος κανονισμός καί συμβόλαια συνυπογεγραμμένα, "εις 
προσοδοφόρο1/ τινά έπιχείρησιν έν ’Αγγλία, ή δέ ^έπιχείρησις 
δέν βαδίζει κανονοικώς ώς ώρολόγιον, σημεϊον είναι ότι ή 
ριζική αιτία είναι ή κεφαλή τής έπιχειρήσεως καίόχι τό σώμα 
αύτής.Έν Έλλάδι ή 'Ελληνική κυβέρνησις ό,τι έχει νά φρον- 
τίση είναι μόνον πώς νά πέμψη τόν σταφιδόκαρπόν καί νά 
είσπραξη πρό τής δωδεκαμηνίας τό άντίτιμον αΰτοΰ. Έν 
Αονδίνω,όπου εΐναι πλησμονή άνΟρώπων,ικανών και ύπό τήν 
προστασίαν δρακοντίων νόμων διατελούντων, ή έργασία 
Οά βαδιζη ώς ώρολόγιον, άμα θέση ή Ελληνική κυβέρνησις 
τάς πρώτας βάσεις αύτής έν ’Αθήναις, διά νόμου τής Βουλής 
άναλλοιώτους καί ανεξαρτήτους πάσης ύπουργικής μετα
βολής. Κάλλιστα έλάβομεν ύπ’όψιν συγχρόνως, ότι οί 
90,000 τόνοι, τούς όποιους παράγει ή Ελλάς, δέν πέμπον- 
ται όλοι είς Αγγλίαν, άλλά προβλέπομεν οιά τό ζήτημα 
τοΰτο είς τό επόμενον κεφάλαιον.

Καί έν ‘Ελλάδι δέ δέν δύναται νά άκολουθήσωσι κατα

χρήσεις, διότι οί άνθρωποι, οϊτινες πρέπει νά άποφασίζωσι 
περί τήςποιότητος τής σταφίδος έκάστου ιδιοκτήτου, Οά είναι 
"Αγγλοι γνώσται καί ειδικοί τοΰ έμπορίου τούτου, μεσίται, 
παντοπώλαι μεταπράται, ή όμοιοι τοΰ έμπορίου τούτου. Έκ 
τούτων δέκα Οάπέμπωνται κατ’ έτος, διά δαπάνης GO λιρών 
στερλινών κατ' έτος, πρός έκαστον ως οώρον 2 λιρών καθ’ 
έκάστην διά τήν τρίμηνον συντήρησίν του,καί 60 λίραι δι’ έ
ξοδα τοΰ ταξειδίου αύτοϋ, Οά έχωμεν δι’ 90 ημέρας 180-1- 
G060=300, δηλ. τριακοσίας λίρας δι’ έκαστον, τούτέστι 
έτησίαν δαπάνην οιά τούς δέκα έκ 3,000, λιρών. Τούς τοι- 
ούτους δέν Οά δυνηΟή ούδείς κτηματίας νά έξαγοράση ή έξα- 
πατήση, ζαθ’ότι οί τοιοΰτοι πρώτον γνωρίζουσι ποιαν προτί- 
μησιν ζαί άξίαν έκάστη ποιότης έχει έν’Αγγλίαείς τά παντο
πωλεία, ζαί δεύτερον ύπαγόμενοι είς τούς αυστηρούς ποινι
κούς νόμους τής ’Αγγλίας, άν ήΟελον περάση παραζατινόν 
πράγμα ώς καλόν, διά δωροδοκίας ή άμελείας,ύπόζεινται είς 
ζαταδίωξιν διά τόν δόλον ή τήν αμέλειαν ζαί ού μόνον τιμω
ρούνται είς δύο μέχρι? εξ έτών δεσμά, άλλά ζαί ηθικώς ζαί 
ζοινωνιζώς ζαταστρέφονται έν’Αγγλίαδιά παντός.Καταχρή
σεις δέ είς τά σταθμά (ζύγια) έν τοΐς λιμέσι τής φορτώσεως 
έπίσης δέν δύνανται νά λάβωσι χώραν, όπως ή Κυβέρνησις 
έξαπατάται καίπληρόνη περισσότερον πράγμα άφ’ όσον πα- 
ραλαμβάνει, έάν ό νόμος γίνη ώστε ή Κυβέρνησις παραλαμ- 
βάνουσα τόν σταφιδοζραπόν τοΰ έμπόρου νά πληρώνη τοΐς 
μετρητοΐς μόνον τό ήμισυ τής άξίας του είς τά αλώνια ή 
•ιετά τήν φόρτωσίν του έπί τοΰ άτμοπλοίου δηλ. έπί τής 
φορτωτικής, τό δέ έτερον ήμισυ μετά την έζφόρτωσίν του 
είς Αονδίνον μετά 40 ήμέρας. Τούτου δέ ζυγιζομένου τότε 
ύπό τών άρχών αύΟεντικώς είς τά Docks, όπως λάβωσιν 
αύται τόν δασμόν των ζαί ό πλοίαρχος τόν ναΰλόν του έπί 
τοΰ είσαγομένου, ή ‘Ελληνική κυβέρνησις Οά πληρώνη τήν 
άληΟή ποσότητά του. Ούδείς δέ ποτέ διεφιλονείζησεν έτι 
έζεΐσε περί τών ζυγίων τών τελωνείων τής ’Αγγλίας, ένώ 
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καΟ‘έζάστην είσάγονται μυριάδες τόνων εμπορευμάτων πάν
των τών εθνών.

’Επειδή δέ ό σταφιδόκαρπός φορτώνεται έπι ατμόπλοιων, 
τά όποια έντός 20 ήμερών φθάνουσι είς ’Αγγλίαν και έντός, 
πέντε τό πολύ ήμερών έζφορτόνονται, τό δέ φορτίον ζυγίζε
ται συγχρόνως άμα τή έκφορτώσει, ή ‘Ελληνική ζυβέρνησίς 
πρό τοϋ τέλους τών 40 ήμερών Οά έχη τά άληθή ζύγια του 
καρπού, και ό σταφιδοκτήμων πληρωΟήσεται τό έπίλοιπον 
άντίτιμον τοΰ σταφιδοκάρπου έντός τής προθεσμίας τών τεσ
σαράκοντα ήμερών, άπό τής φορτώσεως του έν Πάτραις ή 
εις άλλους λιμένας τής Πελοπόννησου ή τών Ίονίων Νήσων. 
’Οφείλει δέ ή διεύΟυνσις τοΰ Λονδίνου νά γράφη μέ τό πρώ
τον ταχυδρομείο-, είς τόν λιμένα τής φορτώσεως, πρός τόν 
αντιπρόσωπον τής Κυβερνήσεως ζαί πέμπη πρός τούτον 
τά ίδια ζύγια τοΰ τελωνείου τοΰ Λονδίνου έπικεκυρωμέναπαρά 
τών ’Αγγλικών αρχών. Ουτος δέ σύν τή παραλαβή αύτών 
έζδίοει τό ένταλμα τής πληρωμή; τοΰ ύπολειπομένου ποσοΰ 
τής σταφίδος πρός έκαστον κτηματίαν. Επειδή όμως όλος 
ό σταφιδόκαρπός δέν Οά πωληΟή διά μιας έν ’Αγγλία, πα
ρουσιάζονται τά έξής δύο ζητήματα, ή πρεπει νά φορτωΟή 
οιά μιας όλος δι’ Αγγλίαν ή νά τεΟή μέρος τούτου είς τάς 
άποΟήκας τής Κυβερνήσεως έν Έλλάδι καί βαθμηδόν έκεί νά 
πέμπηται.

Κατά τήν ταπεινήν ήμών γνώμην νομίζομεν, οτι προστι
θέμενου και τοΰ δια τήν Μεσημβρινήν Ρωσσίαν καί τόν Εύ- 
ξεινον άποστελλομένου μικρού ποσοΰ τής σταφίδος, ασφα
λέστερο-, ζαί συμφερώτερον είναι νά πέμπη-αι όλος ό στα
φιδόκαρπός είς τήν έν Λονδίνω μεγάλη-, αποθήκην τής 'Ελ
ληνικής κυβερνήσεως ζαί έκεϊθεν νά πέμπηται είς Γαλλίαν, 
Ρωσσιαν καί ’Αμερικήν δια τούς επομένους λόγους.

Ιον Διότι έν τή μεγάλη ταύτη αποθήκη είναι άσφαλέσ- 
τερος ύπό τούς αγγλικούς νόμους ή έν ‘Ελλάδι· διότι άν έν 
τή άποΟήζη είσέλθωσιν εκατόν τόνοι, ούτε εις τόνος ποτέ Οά 

λείψη,εκατόν Οά έξέλθωσι καθότι,καίτοι τά σταθμά τής έζφοο- 
τωΟείσηςσταφίδος δίδονται συγχρόνως τής έκφορτώσεώ; της 
ό έμπορος δέν είναι ήναγζασμένος νά πληρώση τόν δασμόν μέ
χρι; ού ό σταφιδόκαρπός έξέλθ/j τής αποθήκης αύτής (όπως 
μεταβή πρός τούς παντοπώλας), ήτις έστω έπί Ταμέσιως ή 
έντός τίνος Dock, έντός τού όποιου φυλάττουσιν άδιακόπως 
δράκοντεςύπάλληλοι τοΰ τελωνείου,όπως ούτε τόνος έξέλΟη 
πρότής πληρωμής τοΰ δασμού.Άρα κλοπή ή κατάχρησις δέν 
δύναται νά λάβη χώραν, έκτός άν οί ίδιοι τελωνοφύλακες 
είναι συνέταιροι μετά τών κλεπτών ύπαλλήλων. Τοΰτο έν 
’Αγγλία, άν ούχί αδύνατον, σπανιώτατα συμβαίνει· διότι ό 
νόμος τοΰ λαθρεμπορίου είναι φριχτός.—Ηρό τινω , έτών 
είς μικρός καπνέμπορος έξήγαγε λαθραίως κιβώτια τι -α σι- 
γάρων, συλληφθέϊς δέ κατεδιζάσθη είς διετή φυλάζισιν. 
Άλλά τούτον, άποπερατώσαν τα μόλις τήν ποινήν του, ό 
πειρασμός ώθησε μετ’ ού πολύ νά κοόψη, έπισκεφΟείς τά έν 
τή γενική αποθήκη καπνά αύτοΰ, ύπό τόν μανδύαν του πο
σόν τι φύ?\λων, δύο ή τριών οκάδων. Τότε κατεδιζάσθη είς 
απεριόριστον φυλάκίσιν, έν ή έλησμονήθη πλέον ζαί έσήπετο 
μέχρι πρό τριών έτών. Κύριος δ’οίδε εί τις ποτέ μνησΟήσε- 
ται αύτού ζαί μεσιτεύση πρός άποφυλάκισίν του.

2<>ν ’Εν τή άποΟήζη ήμών ταύτη ό δευτέρων ποιοτήτων 
σταφιδόκαρπός Οά διαλύηται,Οά καθαρίζεται ύπό τών άνΟρώ- 
πων τής Κυβερνήσεως διά τών έκεΐσε εύρισζομένων ειδικών 
μηχανών και Οά προσφέρηται είς τό κοινόν ύελίζων ώς καθα
ρός,οίος ό τών παντοπωλών,ώστε νά τιμάται 6 δηναρίων τήν 
λίτραν,τούτέστι 50 λιρών στερλινών καθ’έκαστον τόνον. 05- 
τω δέ τό μονοπώλιο-, Οά έπαυξήση τήν φήμην τοΰ προϊόντος 
καί δέν Οά έλαττώση αύτήν. Σήμερον ή πλείστη σταφίς πω
λείται σκονισμένη καί είς βώλους, ώς έξέρχεται πατημένη έκ 
τών βαρελίων.

3ον Έζ τής άποθήζης αυτής (ήτις Οά έχη βεβαίως καί 
κλάδον είς Λιβερπούλην) Οά πέμπηται εύωνότερον, ταχύτε- 
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ρον χαί καθαρώτερον τό προϊόν είς ’Αμερικήν, Ρωσσίαν καί 
Γαλλίαν ή άλλας τής Δυτικής Ευρώπης χώρας, διότι, ευρι
σκόμενον έν τή αποθήκη ήμών ώς είς διαμεταζόμισιν, δέν 
Οά πληρώνη τόν δασμόν, άλλ’ούτε Οά έχη εκτάκτους δα
πάνας, έκτός τής μικράς μισθοδοσίας -ιών τελωνοφυλάκων, 
διότι τοϋτο Οά φορτόνηται ύπό μονίμων ύπαλλήλων,και τοΰ 
προσωπικού τής αποθήκης, δΓ ούς ή δαπάνη άνωΟι έση- 
μειώθη ήμϊν. Έπειδή δ'έζ Λονδίνου ή Λίβερπούλης ύπάρ- 
χουσιν ήμερήσιοι άπόπλοί άτμοπλοίων δ ι' δ λο ν τ ό ν ζ ό- 
σ μ ο ν, λαμβανόντων μυΟωδώς εύώνους ναύλους, ζαί τηλε
γραφική εύωνος συγκοινωνία, ό σταφιδόκαρπός δύναται έν
τός 24 ωρών νά πεμφθη έπι μηδαμινώ ναύλω εΐς οΐον δήπο
τε λιμένα τής βορείου Γαλλίας ζαί Γερμανίας, έντός δέ 
τριών ήμερών εΐς μεσημβρινήν Γαλλίαν καί έντός οκτώ εΐς 
Αμερικήν ή Ρωσσίαν διά τής Βαλτικής είς μεγάλα ή μικρά 

μάλιστα ποσά μέχρι μιας . ή δύο οκάδων, ένώ πεμπομένη ή 
σταφίς έξ 'Ελλάδος εΐς Γαλλίαν ζαί ’Αμερικήν δέν δύναται 
νά πεμφθή ή διά ναυλωμένου έπίτηδες άτμοπλοίου δι’ ολό
κληρον τό φορτίον ή διά τής μεταφορτώσεώς της· τούτου 
ένεκα ό καρπός Οά έπιφορτισΟή διά μεγαλειτέρων δαπανών, 
Οά βραδύνη δέ κατ’ ακολουθίαν νά φθάση είς τόν όρον του, 
πλειότερον.

4ον ”Οντος όλου τοΰ σταφιδοκάρπου έν Αονδίνω ζαί είς 
χεϊρας τής Διευθύνσεως, οηλ. εΐς μίαν μόνην χεϊρα, ήτοι είς 
μίαν μόνην διατακτικήν διάνοιαν ζαί ούχί εΐς πολλάς, αύτη 
Οά κανονίζη μέν τήν άνάλωσιν αύτοΰ, Οά φροντιζη δέ διά τήν 
χρησιμοποίησιν τοΰ έναπομένοντος τών παρελθόντων έτών 
καρποΰ είς τήν βιομηχανίαν, ή είς τήν εισαγωγήν αύτοΰ 
πρός άλλους λιμένας τής Βαλτικής ή Νοτίου ’Αμερικής. 
Διότι ώς νΰν ύπάρχει τό έμπόριον τοϋτο, διά τοΰ άχαλινώ- 
του συναγωνισμού τών μικρεμπόρων 'Ελλήνων, οί πλεϊστοι 
τών οποίων άμα φθάση ή φορτωτική ύποθηκεύουσιν αύτήν, 
δανειζόμενοι χρήματα έκ τών "Αγγλων σταφιδομεσιτών, 

όπως προφθάσωσι τάς πληρωμάς τών απέναντι συρόμενων 
συναλλαγμάτων, ώς νΰν, λέγομεν, υπάρχει τό έμπόριον τού
το, οί έμποροί του θέτουσιν εαυτούς ύπό τό κράτος τών με
σιτών, οίτινες, μετά τό προσδιορισμένου διάστημα τοΰ χρό
νου τοΰ δανείου,ή οίκειοποιοΰνται τήν σταφίδα, διά τό ποσόν 
δ έδάνεισαν (καί όπερ φυσικώ τώ λόγω είναι έλαττον τής 
άξίας τοΰ καρπού) ή οημοπρατοΰσιν αύτήν είς οίανδήποτε 
τιμήν, φοβούμενοι μή τοι αί δαπάναι τών αποθηκών κλπ· 
δέν άφήσωσι τούτους νά πιάσου ν, ώς λέγει ό κοινός λό
γος, ούτε τά χρήματα ποΰ έδάνεισαν.

Ύπάρχουσι καί άλλοι πολλοί δευτερεύοντες λόγοι, δι' 
ο’ύς φρονοϋμεν ότι ή άποστολή ολοκλήρου τού καρπού έν 
’Αγγλία είναι συμφερωτέρα πρό πάντων όμως διότι, τής στα- 
φίδος έξ ’Αγγλίας πεμπομένης είς τά λοιπά Κράτη άναλό
γως τής ζητήσεως, δέν είναι δυνατόν έπί τού παρόντος νά 
όργανισΟη έντός τούτων τό μονοπώλιον αύτής διά τήν με- 
τρίαν άνάλωσιν της. Ή έν Αονδίνω Διεύθυνσις ώς έκ τούτου 
εσεται ή μόνη, ήτις δύναται νά κανονίστ] μέν τάς τιμάς, 
πέμπη δέ τόν καρπόν άναλόγως τής ζητήσεώς του, ώστε νά 
έμποδίση πάσαν ένδεχομένην ευωνον ύπό Γάλλων ή Ρώσσων 
άγοράν, τοΰ άπομένοντος πράγματος έν Έλλάδι, τό όποιον 
διά τής Γαλλίας ή Ρωσσίας πεμπόμενον είς ’Αγγλίαν καί 
είς μεταβλητός τιμάς πωλούμενον, δύναται νά φέρη δονι- 
σμόν κάί περισπασμούς μεγάλους είς τό έν Αγγλία μονο
πώλιον, πρό τής στερεώσεώς του. "Επειτα οί κερδοσκόποι 
δύνανται, άγοράζοντες έν Έλλάδι τό παραζατινόν πράγμα 
εύώνως ζαί πέμποντες τούτο εΐς Γαλλίαν, έζεϊθεν δέ φορτό- 
νοντες διά τόν πλησιέστερον λιμένα τής Ισπανίας, νά έξα- 
γάγωσιν αύτό έζεϊθεν είς ’Αγγλίαν, ώς προϊόν ’Ισπανικόν, 
ώς δήθεν τής καλλιέργειας αύτοΰ έπιτυχούσης έν ’Ισπανία. 
Τότε, τού λαοΰ τής ’Αγγλίας έξαπατωμένου καί άγοράζον- 
τος είς άνωτέραν τιμήν τόν καρπόν, έφ’ όσον τούλάχιστον 
γνωσθη ή άλήθεια, τό μονοπωλεϊον ύφίσταται ού μικράς ζη
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μίας ζαί κλονισμόν εις τά αρχικά αύτοϋ θεμέλια πρό της 
στερεώσεώς του. Εις τοΰτο λοιπόν ή Ελληνική κυβέρνησις 
ό -ειλει πολύ νάέπιστήση τήν προσοχήν της- καθ’δτι ό ζή- 
σας έν ‘Αγγλία έπί πολλά έτη καί καί άναμιχθεϊς είς εμπο
ρικός καί βιομηχανικός επιχειρήσεις γνωρίζει καλώς, δτι 
πλεϊστα φυσικά ή βιομηχανικά προϊόντα έξαποστέλλονται 
πρός τόν τόπον τής παραγωγής τών όμοιων των, πλήν χαι- 
ρόντων φήμην μεγαλειτέραν τών άλλων Κρατών, καί, βαπτι- 
ζόμενα μέ τό όνομα καί τήν φήμην τοϋ τόπου εκείνου, έπι
στρέφονται είς τά Κράτη έφ’ ών έγεννήθησαν καί περνούν 
ώς τά πεφημισμένα παγκοσμίως. Λόγου χάριν, σιγάρα τής 
Γερμανίας πέμπονται είς ’Αμερικήν ζαί έπιστρέφουσιν είς 
Αγγλίαν ζαί Γερμανίαν, ώς σιγάρα τής Σαβάνας : ζεφαλαί 
ζαζχάρεων τής Νάντης τής Γαλλίας έρχονται εϊς ’Αγγλίαν 
καί εξάγονται έξ ’Αγγλίας ώς ζεφαλαί αγγλικών ξαζχά- 
ρεων τό αύτό ζαί οίνοι ζαί άλλα προϊόντα.
Τέλος έξαποστέλλουσα ή'Ελληνιζή κυβέρνησις έτησίως όλον 

τό προϊόν είς ’Αγγλίαν εντός τριών μηνών, άπαλλάσσεται 
ού μόνον έζ τών πιθανών καταχρήσεων ενταύθα, άλλά καί 
έκ τών διαφορών καί ερίδων καί τής μεγάλης δαπάνης τής 
διατηρή.σεως προσωπικού, μεγάλων άποθηζών καί τής πι
θανής φθοράς του, ώς μή έχουσα τάς καταλλήλους άποθή- 
κας. Εκτός τουτου, οφείλει νά δώση εις τήν έν Αονδίνω Δι- 
εύθυνσιν τόν άπαιτούμενον χρόνον, ού μόνον δπως τό κα- 
Οαρίζη άλλά καί, μετά τήν άφιξίν του έκεϊ, έξαγάγή έζ τών 
βαρελίων καί θετή, οιά μέτριας τινός δαπάνης, είς κουτιά 
κομψά, 10—20 λιτρών χωρητικότητος έκαστον, ώς ποάτ- 
τουσιν ήδη οί έμποροι διά τήν Ισπανικήν σταφίδα τής Μα- 
λάγας, χάριν τών εύπορων οικογενειών, αί'τινες Οά προτι- 
μώσι νά άγοράζωσι διά μιάς 3 —4 κουτία τοιαϋτα έζάστοτε, 
με τήν αυτήν τιμήν πάντοτε τιμώμενα, έν ή προστίθεται μό
νον ή αξία τοϋ ζουτιου. Ούχί δέ μόνον τοΰτο άλλά καί πολ- 
λαί εύποροι οικογένεια'. ζατοιζοϋσαι είς έξοχιζάς οικίας, 

γνωρίζουσαι έκ τών γνωστοποιήσεων τών εφημερίδων τήν τε 
άξίαν τών κουτιών καί τό κεντρικόν γραφεϊον τής Διευθύν- 
σεως, δέν έχουσιν ή νά ρίψωσιν είς τό ταχυδρομικόν κιβώτιου 
τής έξοχης των επιστολήν περιέχουσαν έντός αύτήςχρηματι
κόν γραμμάτων (post office order) ζαί τήν εντολήν περί όσων 
κουτίων έχουσιν άνάγζην ή δέ Δίεύθυνσις (αύθημερόυ διά 
τών γνωστών έταιριών, πρός μεταφοράν δεματίωυ ή παντός 
είδους πράγματος καί οίουδήποτε βάρους μέχρι τοΰ σμιζροτέ- 
ρου),πέμπει ταϋτα πρός τόν άποστέλλοντα τήν έντολήν μετά 
τοϋ εντάλματος. Τοιουτοτρόπως δέ τής έξωνήσεως κατ’εύ- 
Οείαν γενομένης, ή ΔιεύΟυνσις όφεληθήσεταΐ τήν προμήθειαν 
ήν έχορήγει πρός τούς δι’ αύτήν πωλοΰντας παντοπώλας ή 
άλλους τόν σταφιδόκαρπόν.

’Εκτός δέ τούτου ή υπό τής Διευθύνσεως παραχώρησις 
τής κεκανονισμέυης προμήθειας πρός τάς οικογένειας τάς 
άγοραζούσας, διά μιάς ζαί δΓ έτησίας προπληρωτικής ύπο- 
χρεώσεως, προσδιορισμένου τι ποσόν προϊόντος, Οά έφελκύση 
πολλάς οικογένειας δπως προμηθεύωυται αύται κατ’ εύθείαν 
έζ τής γενικής άποθήζης τήν άυαγζαιοϋσαν αύταϊς ποσότη
τα, ώς ήδη ποιοϋσι δΓ αΚΚα είδη. Τοΰτο δέ ποιοϋσιν ή δπως 
άποφεύγωσιν ένδεχομένας νοθεύσεις τών παντοπωλών, ή 
δπως, άγοράζουσαι κατά τήν ιδέαν αύτών έζ τής κεντρικής 
άποθήζης τής Ελληνικής κυβερνήσεως, άγοράζωσι τό καλ
λίτερου πράγμα.

Δ'.

Ενταύθα παρουσιάζονται τρία κύρια ζητήματα, τά έξής : 
1ου ’Αν είναι δυνατόν νά λάβωσι χώραν καταχρήσεις 

παοά τών παντοπωλών ή τών διευθυνόντων τά σταφιοοπω- 
λεΐα (Gurrant’s shops) τής Κυβερνήσεως, ή νά φέρωσι κερ- 
δοσκοπικάς ζημίας ή εύθύνας πρός τήν Ελληνικήν κυβέρ- 
νησιν.

2ον Άν αί 80 λίραι στερλίναι, τάς όποιας προσδιωρί-
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σαμεν είτε ώς αμοιβήν τών παντοπωλών είτε διά τήν πώ- 
λησιν τής σταφίδος διά τών σταφιδοπωλείω > χαί ύπαλλή
λων αύτής, πληρέστατα έπαρζώσιν εις τάς άνάγκας τοϋ 
μονοπωλείου.

3ον Όποίαι έσονται αί ζημίαι καί εύθύναι τής Ελληνι
κής κυβερνήσεως, όψέποτέ τινες τών παντοπωλών τούτων 
χρεωζοπήσωσιν ή σφετεριζόμενοι τά χρήματα δυστροποΰσι 
νά τά πληρώσωσιν.

Έν Αγγλία, έν ή, παρά παν άλλο κράτος, τό νοθευτι- 
ζόν σύστημα τοσοΰτον επικρατεί, ή νοθεία τοΰ σταφιδοκάρ
που εσεται άζατόρθωτος.

Ό άφιχθείς σταφιδόκαρπός είς ’Αγγλίαν, μετά τήν ενα
ποθήκευσα, συμφώνως πρός τάς εκθέσεις τών απεσταλμέ
νων δέκα ελεγκτών τής Κυβερνήσεως, χαρακτηρισάντων 
τήν ποιότητα αύτοΰ μετά ψηλαφητήν έρευναν, διαιρεθήσεται 
είς τρεις ή τέσσαρας τάξεις ή κατηγορίας, τούτέστι τής ά. 
ποιότητος, τής β'. ποιότητος, τής γ'. ποιότητος καί τής δ', 
ποιότητος. Τής πρώτης ποιότητος ή σταφίς πρέπει νά πω- 
λήται 7 [δηνάρια, καί τής δευτέρας 6, τής τρίτης 5, τής τε- 
τάρτης 3 */ 2. Τούτέστι έλαττον ή ότι έπωλήθη κατά τά τε
λευταία είκοσι πέντε έτη είς μέσον όρον ό σταφιδόκαρπός 
είς τάς διαφόρους πόλεις καί άκρας τής ’Αγγλίας. Είς τινα 
παραζατινά μέρη τοΰ Λονδίνου, ώς έν τή όδώ τοΰ Καμπερ- 
γουέλ, το ΰ Σχροοερίτζ καί πέριξ τών Docks τής‘Αγίας Αι
κατερίνης, ώς καί έν τισι βορβορώδεσι ένορίαις τών μεγάλο- 
πόλεων τής Μάντσεστερ, Βιρμιγγάμης, Σχέφιλδ καί Γλα- 
σζόου, όπου επικρατεί ή πενία έν λιμοζτονικώ βαθμώ, εϋρο- 
μεν λά μπουσαν Κορινθιακήν σταφίδα μέχρι 2 4/2 δηναρίων 
τήν λίτραν. Άλλ’ ή σταφίς αΰτη εΐναι καρπός παμπάλαιος, 
καλοπλυμένη καί λ ουστ ρ αρι σ μέ νη μέ τινα άθώαν χημι
κήν σύνθεσιν, ήν ούτε οί σταφιδοφάγοι τών ένοριών τούτων 
δύνανται νά έννοήσωσιν, άν ζαί ξυνίζη, ούτε οί άγορασταί 
τών άνωτέρων τάξεων φοιτώσι τά μέρη ταΰτα όπως άγορά- 

σωσι χαί έξιχνιάσωσι τόν δόλον. Πρός δέ τούτοις ό σταφι
δόκαρπός ουτος εύρίσκεται άναμεμιγμένος μετά τής μικρας 
μελαίνης σταφίδος τής Γαλλίας ή Ισπανίας ή καί μετά τής 
έπικαλουμένης φ ρ α γ κ ο σ τ ά φ υ λ ο ν, μικρόν τι μεγα- 
λητέρας, και περιεχούσης πυρήνας (κουκούτσια), ήτις εΐναι 
λίαν εύωνος. Οί πωλοΰντες αύτόν τόν καρπόν πρός 2 ί/2 δη
νάρια πρός τήν π τ ω χ ο λ ο γ ί α ν εύρίσκουσι κέρδος.

Συλλαβόντες πρό έτών τήν ιδέαν τοΰ μονοπωλείου τού 
του ώς βάσιν καί θεμέλιον μεγίστου συστήματος, τό οποίον 
ενταύθα άπροφυλάζτως άποκαλύπτομεν ώς τοΰ μόνου, κατά 
τήν ταπεινήν ήμών γνώμην, δυναμένου νά έξαγάγη τόν τό
πον έζ τών έπαπειλουσών ζαί περιζυζλουσών αύτόν πολι" 
τικών ζαί στρατιωτικών καταστροφών, δέν έλείψαμεν είς έ" 
ζάστην πόλιν, έξ ής διηρχόμεθα τό 1874 διά τήν πώλησιν 
τοΰ σιδήρου τών εντιμότατων Συμβούλων τής Με" 
τχλλευτικ.ής, νά ποιώμεν έρευνας ποΰ καί πώς αναλίσκεται ή 
Κορινθιακή σταφίς. Οί άναγνώσται ήμών δύνανται τάς πα
ρούσας σημειώσεις νά λάβωσιν ούχί ώς φανταστικός άλλ’ 
άντιγραφήν πιστήν τών γεγονότων. Διά τόν λόγον τοΟτον 
έν τώ μονοπωλείω ήμών ή τιμή τών 2 1 2 δηναρίων δέν πρέ
πει νά ύπαρξη. ‘ΓΙ κατώτερα τιμή έστω ή τών 3 4/2 δηνα
ρίων, καί είς τήν περίστασιν ταύτην ή πτωχολογιά θέλει ά- 
γοράζει γνήσιον ζαί άληθή καρπόν ζαί ούχί νοθευμένον· 
Άρα ό σταφιδόκαρπός ήμών πωληθήσεται πρός 38 λίρας 
τόν τόνον τής ά. ποιότητος, πρός 50 λιο. τής β'. ποιότητος, 
41 λίρ. τής γ'. ποιότητος ζαί 29 λίρ. τής δ'. δΓ έκαστον 
τόνον. Αί τιμαί αύται είσί μέτρια' διά τήν Αγγλίαν, καθ’ ήν 
εποχήν ή ζήτησις τής σταφίδος εις ’Ιταλίαν ζαί Γαλλία7 
θέλει προσεχώς φέρει είς τόν καρπόν μεγάλας κερδοσζο” 
πικάς ανωμαλίας. Άλλά τινες έσονται αί ποιότητες αύται’

Μεταξύ τών εκατόν είκοσι περίπου εμπόρων καί ζερδοσ 
ζόπων τής Αγγλίας ό ζαρπός ονομάζεται ό τοΰ Αίγιου 
τών ΙΙατρών, τοΰ Πύργου, τής Ναυπλίας, τής Μεσσηνίας’ 
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της Ζακύνθου καί τής Κεφαλληνίας ή οί ζοό-ω-ι παρόμοιοι. 
Οί "Ελληνβς έμποροι τοϋ Λονδίνου πωλοϋσι διά τούτων 
τών ονομασιών πρός τούς εΐρημένους ζερδοσκόπους ή έμπό- 
ρους τόν σταφιδόκαρπόν καί πληρόνονται μέ τιμάς διαφό
ρους, τοΰ καρποΰ τοϋ Αίγιου προεξέχοντας. Άλλ’ ό λαός 
τής Αγγλίας, δηλ, αί πολλαί μυριάδες άγοράζουσι τήν Κο
ρινθιακήν σταφίδα ύπό τό όνομα Currants, χωρίς νά δύνανται 
νά προφέρωσι καν τά μέρη ταϋτα καί άν τις είπη αύτοΐς 
περί τούτων πολύ δέ μάλλον νά τά γνωρίζωσΐ· εΐς ούδέν 
μάλιστα τών μεγάλων και πλουσίων παντοπωλείων, όπισθεν 
τών ύέλων τών οποίων εκτίθεται ό σταφιδόκαρπός, γράφε
ται ή πατρίς τής σταφίδος ποός διάκρισιν τής ποιότητάς της. 
"Ο,τι γράφουσιν είναι· The dcst Currents of Patras δηλ. ό 
κάλλιστος τών Πατρών σταφιδόκαρπός. Τό Patras κτυπά 
εΐς τάώτα τοΰ κόσμου εκείνου μάλλον ή τό τοΰ Αίγιου· πιθα
νόν δέ, ζαί τοϋτο τό λέγω όπως μή προσκρούσω εις τήν 
γνώμην τιν ός, νά είχε έγγραφη εις τι παντοπωλεϊον ή 
ζαλλίστη τοϋ Αίγιου (σταφίς), άλλ’ έγώ δέν ενθυμούμαι 
νά άπήντησα τό τοιοϋτον. ΊΙ ίδική μας άρα πρώτη ποιότης 
τής σταφίδος τοϋ Αίγιου έν τοϊς παντοπωλείοις τής ’Αγ
γλίας δέν περιορίζεται εΐς τήν μικράν ποσότητα τοϋ προϊόν
τος τοΰ Αίγιου, άλλά ζαί είς τάς τών λοιπών μερών τής 
Πελοπόννησου ζαί τών Ίονίων νήσων, άρκεϊ μόνον νά εί- 
σέλθωσιν έντός τών μεγάλων παντοπωλείων, τών λαμπρών 
ζαί εύρέων οδών τών πόλεων τής Αγγλίας, έντός τών 
όποιων πάντα τά τρόφιμα ζαί οί ξηροί καρποί, τετυλιγμέ- 
νοι εΐς χρυσά ή πολύχροα χαρτία καί τιθέμενοι είς κομψά 
ζαί μικρά κιβώτια, πωλοϋνται πρός πλουσίους κατά 50— 
100 τοΐς εκατόν, καί ένίοτε ζατά 200 τοΐς % άζριβώτερα 
ή τά έν δευτερευούσαις ή τριτευούσαις ζαί άλλαις άποζέν- 
τροις όδοΐς πωλούμενα όμοια αύτών. "Αρα έν τώ μονοπω- 
λείω ήμών ή ποσότης τοϋ σταφιδοκάρπου τής πρώτης τά
ξεως δέν Οά περιορισθή είς μόνην τήν τοΰ Αίγιου, άλλ' είς 
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ποσόν μεΐζον, άρζεΐ μόνον νά είναι, ώς λέγουσίν οί "Άγγλοι 
Well dressed, τούτέστι καλώς ένδεδυμένη, δηλ. καθαρά, ύε- 
λίζουσα καί καλώς περίπεποιημένη καί είς καλά κουτιά το
ποθετημένη.

'Επειδή δέέν δηνάριον είς τήν λίτραν αντιστοιχεί πρός 8 λί
ρας ζαι 8 σελ. είς τόν τό ιοί, έννοεΐται ότι άμα τή ένάρξει τοΰ 
μονοπωλείου, τής κερδοσκοπίας ληγούσης καί έκλειπουσών 
τών ονομασιών Αίγιου κλπ. καί μόνον διά γνωστής λέξεως : 
Κ ορ ι ν 0 ι α κ ή σ τ α φ ί ς,προσδιοριζόμενου τοϋ καρποΰ εΐς 
τό κοινόν τής Αγγλίας, ή Διεύθυνσις θέλει κατατάξει τού
λάχιστον 30,000 τόνων αύτοΰ είς τήν πρώτην τάξιν πρός 
7 δηνάρια τήν λίτραν ήτοι πρός 58 λίρας τόν τόνον έτέρας 
δέ 40,000 τόνους είς τήν δευτέραν τάξιν πρός 6 δην. ήτοι 
λιρ. 50 τόν τόνον 1 0,000 τόνους είς τήν τρίτην τάξιν πρός 
δηνάρια 5 ήτοι πρός λίρας 41 τόν τόνον καί 10,000 πρός 
δηνάρια 3 */ 2 είς τήν τετάρτην δηλ. πρός 29 λίρ. τόν τονον· 
"Εξομεν λοιπόν

30,000 τόν. X58 λίρ. σ'ιέρ =1,740,000

40,000 » Χ50 » =2,000,000

10,000 » Χ41 » = 410,000

10,000 » Χ29 » = 290,000

όλον λίρας στερλίνας 4,440,000

Άφαιροϋντες έζ τοΰ ποσοΰ τούτου τά 2,250,000
τήν τιμήν ήν ή Κυβέρνησις έχει νά πληρώνη πρός τούς στα- 
φίδοκτήμονας πρός 32 τάλληρα τήν χιλιάδα καί δι'έ
ξοδα μεταφοράς, ναύλου καί δασμού, τούτέστι τάς 25 λίρας 
τόν τόνον, έχομεν κέρδος καθαρόν λίρ. στερλ. 2,190,000, 
ήτοι 54,750,000 φράγζων.

Έπειδή δέ διά τοΰ μονοπωλείου τούτου ή Ελληνική κυ
βέρνησες οφείλει νά προσδιορίση τάς τιμάς τής άποστελ- 
λομένης είς Γαλλίαν, ’Αμερικήν, Αύστρίαν καί Ρωσσίαν 
σταφίδος, πρός αποφυγήν τών όσων άνωθιέσημειώσαμεν, 
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ζατά τί μεγαλειτέρας τών έν ’Αγγλία πωλουμένων, τούτέ- 
στι νά θέση είς τούς λιμένας της έξαγωγής άναλόγους δασ
μούς, άν δέν παραδεχθή τήν άρχήν τοΰ νά πέμπηται όλος 
ό καρπός εϊς 'Αγγλίαν, ζαί επειδή διά τοΰ μονοπωλείου ήτε 
καλλιέργεια καί ή άνάλωσις Οά αύξήσωσι τούλάχιστον (ώς 
σχεδόν ήδη ύπάρχει) κατά 10,000,000 λίτρας_τούτέστι 5, 
000 τόνους, εϊς τά επόμενα έτη έάν λάβωμεν μόνον λίρ. 
στερ. 41 τόν τόνον έπί 5,000 τόνων, έ’ξομεν περίσσευμα ά- 
νώτερον τών 56,250,000 φράγκων τό όποιον έν άρχή έμνη- 
μονεύσαμεν, άνώτερον τών 60,000 000 φρ.

Παραδεχόμενοι τά άνωΟι, προσΟέτομεν ότι ούδεμία κατά- 
χρησις ή νόΟευσις δύναται νά λάβη χώραν έζ μέρους τών 
παντοπωλών. 0? άναγινώσχοντες έν Αονδίνω τήν έβδομα- 
διαίαν έφημερίδα τήν ζαλουμένην ό II α ν τ ο π ώ λ η ς (The 
Grosser) ενθυμούνταιοίαι ανακαλύψεις καθ’έκάστην γίνοντα· 
νοΟεύσεως τών διαφόρων τροφίμων έν τώ πελάγει έζείνω 
τής άνθρωπότητος καί διά τινων αύστηοών προστίμων τι
μωρούνται οί συλλαμβανόμενοι ένοχοι.Άλλ’ό νόμος περί τών 
νοΟευόντων τό ίδιον αύτών έμπόρευμα είναι διάφορος τοΰ διά 
τούς νοθεύοντας τό έμπεπιστευμένον αύτοΐς έμπόρευμα, διό τι 
είς μέν τήν πρώτην κατηγορίαν ύπάρχει δόλος (fraud), έν ω 
είς τήν δευτέραν είναι κλοπή (roh'ipery) ζατά τοΰ κυρίου του 
(his imployer) ζαί πρέπει νά παοαπεμφΟή ένώπιον των 
ένορκων.

’Εν 'Αγγλία καί αύτός ό μάλλον έξηχρειωμένος πολίτης 
τρέμει ένώπιον τοΰ νόμου. Δέν είναι λοιπόν πιθανόν ότι παν
τοπώλης τις, όσου δήποτε μικρόν κύκλον ζαί άν έχη έμπο
ρίου έν τώ ζαταστήματί του, όστις έχει τήν οικογένειαν του 
συνήθως άνωθι τοΰ παντοπωλείου του καί όστις έχει διά τήν 
πελατείαν τής ένορίας του ζαντάριά τινα σταφιδος, νά κερ- 
δοσκοπήση διά τής νοΟεύσεως έπί τών ολίγων τούτων καν- 
ταρίων. θά ζινδυνεύση τό παν, διότι είς ’Αγγλίαν αγαθός 
ή ζςιχός, συγγενής ή φίλος, άΟώος ή ένοχος, άμα τις κατα- 

δικασΟή ύπό τών ένορκων ώς κλέπτης ζαί φυλαχισθή, έξερ- 
χόμενος τής φυλαζής του είναι χαμένος άνθρωπος, παύει 
πλέον τοΰ νά είναι μέλος τής κοινωνίας. Ούδείς,ούδείς, καί τά 
τέκνα του τά ίδια τόν συναναστρέφονται χάριν τής έντιμό- 
τητός των. Διό οφείλει νά άλλάξη όνομα, νά άποχωρισΟή 
τούς πάντας ή έγζαταλείψη τήν ’Αγγλίαν, άλλως άπό χει- 
ρόνων πίπτει είς τά χείριστα. ’Εκτός τούτου ή ΔιεύΟυσις του 
Μονοπωλείου Οά έχη μυστικούς ύπαλλήλους, έλεγζτάς έπί 
μισΟώ ή άμοιβή, ώς παν μέγα εμπορικόν κατάστημα έχει 
περιεχομένους άγνώστως πανταχόΟεν, ή θέλει προσδιορίσει, 
ώς άλλοι ποιοΰσι 100—200 λίρας δώρου πρός όυ τινα ήθε
λε καταγγείλει μετ’ αναμφισβήτητων αποδείξεων πρός τήν 
ΔιεύΟυνσιν τόν νοΟευτήν τοΰ ζαρποΰ. Έν όλίγαις λέξεσιν ού
δεμία δύναται νά λάβη χώραν ζατάχρησις τοιούτου είδους, 
φέρουσα κέρδος σζοπουμένην ζημίαν ή εύΟύνην πρός τήν Ελ
ληνικήν κυβέρνησιν, καθ’ ότι έπαναλαμβάνομεν, οί ποινικοί 
νόμοι τής ’Αγγλίας είναι τοιοϋτοι, ώστε μεταξύ τών 3,500 
πωλητών άμφιβάλλω άν ποτέ είς φωραΟή τοιοϋτος, κάλ- 
λιστα γνωρίζων ότι ή Δίεύθυνσις άδυσσωπήτως Οά τόνκατα- 
διώξη, ώς παράδειγμα. Διότι έκεϊ τά πάντα δημοσιεύονται 
είς τάς καθημερινός εφημερίδας, ιδίως δέ είς τήν έβδομα- 
διαίαν τόν ΙΙαντοπώλην (Crosser). "Ωστε ζαί άν ήθελε διαφύ- 
γει τήν καταδίκην, ούδείς τής ένορίας του Οά τόν πλησιάση 
άμα άζουσΟή ότι πωλεϊ νοθευμένα πράγματα· καί Οά άκουσ- 
Οή, διότι οί συναγωνισταί του παντοπώλαι Οά φρουτίσωσι 

νά άκουσΟή.
"Οσον άφορα δέ τήν δευτέραν κατηγορίαν άν αί 80 λίραι 

στερλ. έπαρκώσιν ή όχι δι’ έκαστον τών πωλητών τής στα- 
φίδος, λέγομεν ότι ή τιμή αύτη είναι τούλάχιστον 20 0/0 α
νώτερα τής ήν ή κυβέρνησις έχει νά χορηγήση· διότι αί 80 
λίραι είναι μόνον μέσος όρος άναλόγως τοϋ ποσοϋ τών τό
νων ή κανταρίων τοϋ .χορποΰ, τά οποία ό παντοπώλης Οά 
πώληση. Μεταξύ τούτων ύπάρχουσι τινες, οϊτινες έχουσι 
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πελατείαν χιλιάδων οικογενειών έν Αονδίνω ζαί έν διαφόροις 
πόλεσι τής Αγγλίας ζαί τών ’Αποικιών, πρός τάς οποίας 
πέμπουσι χιλιάδας καντάρια. ΙΙρός τούτοις άρα ή ΔιεύΘυνσις 
έχει νά πληρώση ούχί 80 λίρας άλλ" ίσως 800 ή ζαί I 500 
λίρας στερλίνας κατ’ έτος· έν ω πρός άλλους παντοπώλας, 
οίτινες πωλούσι καντάρια τινα, δέν έχει νά πληρώση ή μό
νον 5 ή 6 λίρας στερλίνας. Διά τόν λόγον τούτον άν ό καρ
πός ήμών έχη νά πωληΟή διά τών παντοπωλών τής’Αγ
γλίας, ή μετά τού καταλλήλου σταφιδοτραπεζιζού οίκου συ- 
σχέτησις ήμών είναι έζ τών ών ούζ άνευ· διότι ή ΔιεύΘυνσις 
θέλει διανέμει ασφαλώς τήν σταφίδα ζαί διά τούτου έξει τήν 
έγγύησιν τής ασφαλούς έζποιήσεώς της. ’’Εχει δέ νά προσ- 
οιορίση τόν μέσον όρον, οι’ ού Οά πληρώ·· η τήν προμήθειαν 
πρός τούς πωλητάς αύτής· λ. χ. αί 90,000 τόνοι ποιοϋσι 
1,800,000 καντάρια· έπειδή δέ προσδιωρίσαμεν διά τά έξοδα 
τού μονοπωλείου 280,000 λίρ. στερλ. δαπάνην έτησιων προ
μηθειών ή μεσιτειών, δηλ. 5,600,000 σελινίων, ή προμήθεια 
τής πωλήσεως άναβαίνει εις 3 σελίνια τό καντάρι ή 3 λιρ· 
στερλ. τόν τόνον. Ή ΔιεύΘυνσις έν πάση περιπτώσει πρέπει 
νά έχη τήνισχύν νά άποφασίζη τήν προμήθειαν εις έξερετιζάς 
τινας περιστάσεις, άναλόγως τής έμποριζής έζτάσεως τού 
παντοπωλείου, τό όλον τών οποίων ούδέποτε πρέπει νά ύπερ- 
βαίνη τό προσδιορισθ'ν ποσόν τών 280,000 λιρών στερλι
νών. Αέγομεν τήν ισχύν, διότι Οά παρουσιασθώσι περιστάσεις 
καθ’άς μεγάλο: παντοπωλοέμποροι, γνωρίζοντες ότι δέν 
δύνανται νά πωλήσωσιν ή μόνον εις τήν ώρισμένην τιμήν οί
τινες έχουσιν ύποκαταστήματα παντοπωλείων εις πλείστας 
ενορίας τοΰ Λονδίνου καί διαφόρων πόλεων τής Αγγλίας, 
έχουσι δέ τούς άγοραστάς των έξησφαλισμένους, Οά ζητή- 
σωσινά άγοράσωσι πολλούς τόνους διά μιας ζαί προπληρώ- 
σωσιν αύτούς, έπί σπουδαία παραχωρήσει προμήθειας, παρά 
τής ΔιευΟύνσεως, ήτις βεβαίως Οα τήν ά’φαιρέση έζ τών μι
κρών αναλώσεων τών άλλων παντοπωλών. Ή ΔιεύΘυνσις Οά

διανείμη είς τά διάφορα παντοπωλεία τόν σταφιδόκαρπόν 
διά πώλησιν· ούτως ή έχει νά παραδίδη :ΐς έκαστον ποσότη
τά τινα ζανταρίων διά τρεις μήνας όπως τόν έκθεση ύπό 
τάς ύέλους τοϋ παντοπωλείου αύτού διά λογαριασμόν της 
έπί έντύπω αποδείξει παραλαβής ζαί τών σταθμών (ζυγίων) 
ώς ιδιοκτησίαν τής ΔιευΟύνσεως, ή πρέπει νά τήν πωλήση 
άπ’ εύΟείας πρός τούς παντοπώλας εις τάς όρισθείσας τιμάς 
τών ποιοτήτων, ήλαττωμένας διά τής άν αλόγου προμήθειας. 
Διά τόν λόγον τούτον οφείλει νά έχη έντυπα συμβόλαια διά 
τήν ποώτην κατηγορίαν, ώς ακολούθως, ύπογραφόμενο έξ 
άμφοτέρων τών μερών: «Έλαβον παρά τής ΔιευΟύσεως.....
καντάρια, ήτοι τόνους... σταφιδοκαρπού, όπως πωλήσω αύ
τόν διά λογαριασμόν αύτής πρός..... καί έπί μεσιτεία....... έν
τός τής προθεσμίας τών .... ήμερών. Υποχρεούμαι δέ νά έπι- 
στοέψω αύτά πρός ταύτην, όψέποτε ήθελε νά ζητήση πρό ή 
μετά τό μνησθέν διάστημα, άν μένωσίν είσέτι άπώλητα· άλ
λως νά πληρώνω τό άντίτιμον αύτών. Έπί ούδεμια δέ πε- 
ριπτώσει Οά ποιήσω χρήσιν άλλην τού σταφιδοκάρπου, ή 
διαχειρισΟώ τά έζ τής πωλήσεως είσπραχΟέντα χρήματα, 
άλλ’ έβδομαδιαίως Οά πληρόνω αύτά πρός τήν ΔιεύΟυνσιν, 
άναλόγως τών πωλήσεων άνευ έτέρου έκπεσμού ή τόκου.»

Διά τού τοιούτιυ συμβολαίου ζαί άν πτωχεύση ό παντο
πώλης, ζατά τούς νόμους τής’Αγγλίας οί δανεισταί του 
δέν δύνανται νά έγγίσωσι τόν σταφιδόκαρπόν, διότι ουτος 
είναι ξένη ιδιοκτησία. ' Αν δέ μεταχειρισθή τά είσπραχΟέντα 
χρήματα δι’ άλλον σκοπόν, τιμωρείται ποινικώς καί ώς δό
λιος χρεωζόπος, διότι είναι απλώς υπάλληλος (imp loyer) 
καί μεσίτης. Έκτός τούτου πολλοί μικροί παντοπώλαι δύ
νανται νά υποχρεωθώ σι νά δώσω σι substantial έγγυητάς πρό 
τής ύπογραφής τού συμβολαίου καί τής παραλαβής τής στα
φίδος, ώς συνήθως δίδουσιν οί λαμβάνοντες άγνωστοι έπί πι
στώσει πραγματείας.,Εις πάσαν πεοίστασιν, έπειδή οί ύπάλ- 
Αηλοι τής ΔιευΟύνσεως άνά παν σάββατον Οά εΐσπράττωσίν 
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έζ τών παντοπωλών τό άντίτιμον τοΰ πωληθέντος έντός 
της έβδομάδος πράγματος, ό έζ της χρεωκοπίας κίνδυνος 
σχεοόν μηδενίζεται, διότι περιορίζεται εΐς τής μιάς έβδομ,ά- 
οος μόνον τάς πωλήσεις καί πιστώσεις, άν τις τούτων πτω- 
χεύση, όπερ είναι σπανιώτατον, διότι,ώς γνωστόν έν 'Αγγλία 
οί ταχύτερον πλουτοϋντες καί οί ασφαλέστεροι πάντων άν
θρωποι είναι οί παντοπώλαι. *Οσον  δέ διά τούς ύπα)ίλήλους 
τής Διευθύνσεως, τούς άνά πάν σάββατον συλλέγοντας τά 
χρήματα τών πωλήσεων τοΰ σταφιδοκάρπου, ούδείς φόβος υ
πάρχει καταχρήσεων, διότι ό νόμος είναι τοιοϋτος, ώστε έπ| 
τή βεβαιότητί δτι ούτος έπληρώθη μέν ύπό τοΰ παντοπώ
λου, έσφετερίσΟη δέ τά χρήματα, ή δέν τά έφερε τήν ιδίαν 
ήμέραν ή τήν έπιοΰσαν, άπέφυγε δέ νά προσέλΟη εΐς τό γρα- 
φειον τής Διευθύνσεως,χωρίς νά άναγγείλη τούς λόγους τής 
άπουσίας του, παράδίδεται είς τήν ’Αστυνομίαν προφυλακί
ζεται, καί άν άποδειχθή ένοχος, παραπέμπεται προφυλακι- 
ζόμενος εί; τό κακουργιοδικεϊον καί καταστρέφεται. Ούδείς 
άρα διά τινας τινας λίρας Οά διακινδυνεύση τήν έλευθερίαν 
καί τήν τιμήν του· διότι, προκειμένου περί ποσοΰ μείζονος 
μιάς λίρας, οί παντοπώλαι Οά πληρώσωσι τό άντίτιμον τής 
σταφίδος διά τραπεζικών ένταλμάτων εΐς διαταγήν τής Δι- 
ευΟύνσεως κατ’ αίτησιν αύτής· ώστε έν τοιαύτη περιπτώσει 
ούδεμίαν ό συλλέγων τά χρηματικά εντάλματα δύναται νά 
κάμη ΧΡ’Οσιν> έκτος άν γείνη ένοχος καί πλαστογραφίας, 
οπότε ό νόμος είναι αυστηρότατος διά τήν συνδυασμένην 
κλοπήν μετά τής πλαστογραφίας.

Ίδη παρουσιάζεται ή περίστασις καθ’ ήν ή Διεύθυνσις 
έχει σταφιδοπωλεϊα, τούτέστι καθ’ ήν ή ιδία Ελληνική κυ- 
βέρνησις διά τής ύπό τάς διαταγάς αύτής Διευθύνσεως πω- 
λεΐ τόν καρπόν άπ’ εύΟείας πρός τόν αγγλικόν λαόν, ούχί 
διά παντοπωλών, άλλά διά τών ιδίων αυτής ύπαλλήλων, 
ώς ήμέραν τινά πρέπει νά γίνη, δταν τό μονοπωλεϊον όογα- 
νωΟρ και στερεωΟή καί δέν έχει άνάγκην πλέον τών άγγλι- 

κών σταφιδοτραπεζικώ; οίκων, δπως τήν βοηθήσωσιν είς 
τοϋτο. Ύπελογίσαμεν 3,500 σταφιδοπωλεϊα· διότι καί τοι 
ό άριθμός τών πόλεων, κωμοπόλεων καί χωρίων τής ’Αγ
γλίας είναι μείζων τοΰ άνωτέρω άριΟμοΰ, τά 3,500 σταφιδο- 
πωλεϊα έπαρκοΰσι πληρέστατα δπως έφοδιάσωσιν έκαστον 
οΐκον τοΰ λαοΰ της μέχρι τής έσχάτης καλύβης διά τοΰ 
σταφιδοκάρπου. Πολλαί μικρα'ι πόλεις κωμοπόλεις καί χω
ρία εύρίσκονται πέριξ μεγάλης τινός έμπορικής ή βιομηχα
νικής πόλεως, άπέχουσαι αύτής, διά τοΰ σιδηροδρόμου, πέν
τε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι ή τριάκοντα λεπτά. Οί κάτοικοι 
δέ τώνέργατικών κοινοτήτων έρχονται εωθινοί είς τάς πόλεις 
ταύτας καί έπιστρέφουσιν τό εσπέρας είςτούς οίκους των,διά 
τών καλούμενων annual cheap trains,ήτοι έτησίων εύώνων άμα 
ξοστοιχμών,πληρόνοντες 2 λίρ., ή καί έλαττον, κατ’ έτος κα[ 
μέ τό ε ί σ ι τ ή ρ ι ο ν (Ticket) άνά χεϊρας πηγαινοερχόμενο£ 
οσάκις άρέσκονται καθ’ έκάστην. Ούτοι συνήθως προμηθεύ
ονται έκ τών πόλεων τούτων τά τρόφιμά των διό σπανίως 
εύρίσκει τις είς τάς κωμοπόλεις καί μικράς πόλεις τρόφιμα 
τής αύτής ποιότητος τών έν ταϊς μεγάλαις πόλεσιν ευρι
σκομένων. Αί δέ γυναίκες τών οικογενειών των κατέρχον
ται άπαξ τής έβδομάδος είς τάς πόλεις ταύτας συνήθως τό 
Σάββατον δηλαδή τή ήμέραν τήν καλουμένην Μ ά ρ κ ε τ (’Α
γοράν). Κατά τήν ήμέραν ταύτην κατέρχονται έξ όλων τών 
πέριξ κωμοπόλεων καί χωρίων είς τήν πόλιν ταύτην πάν- 
τες οί χωρικοί καί μικροβιομήχανοι μετά κρεάτων, λαχανι
κών, οπωρών, βουτύρου καί παντός άλλου τροφίμου, καθώς 
καί μετά σανδαλίων, ένδυμάτων, σκευών καί παντός είδους 
έμπορικοϋ ή βιομηχανικού, καί τό πωλοΰσιν ή ένταλλάσσου- 
σι μετά τών τροφίμων, ή έμπορευμάτων τών άλλων, όσων έ- 
χουσιν άνάγκην.

Τό τοιοϋτον λαμβάνει χώραν είς πάσαν έπαρχίαν τής 
’Αγγλίας, Σκωτίας καί Ιρλανδίας καί είς πάσαν μεγάλην 
πόλιν τών χωρών τούτων περιέχουσαν πλέον τών 10,000
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κατοίκων. Ό γνωρίζων δέ τινι τρόπω ό όλος πτηθυσμός 
τών 33,000,000 τής μεγάλης Βρετανίας συγκοινωνεί κα- 
Οημέραν οιά δικτίου 18.000 μιλιών αγγλικών σιδηροδρό
μων, κάλλιστα γνωρίζει ότι δέν ύπάρχει άνθρωπος άπό τοΰ 
εσχάτου γεωργού τών άγρών μέχρι τοϋ πλουσίωτέρου ευπα
τρίδου, όστις νάμή ταξειδεύη σχεδόν καθ’έζάστην διά τίνος 
τών σιδηροδρόμων τούτων, έστω ζαΐ διά πέντε λεπτών της 
ώρας ταξείδιον. ’Έξωθεν δέ τής Ούοας τών σταθμών τών 
σιδηροδρομικών τούτων γραμμών ύπάρχουσι μεγάλα παν
τοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζρεωπωλεΐα, λαχανοπωλεία, σιγα- 
ροπωλεϊα και έφημεριδοπωλεΐα, έξ ών οί πλεΐστοι τών τα- 
ξειδιωτών άγοράζουσι τά άναγκαΐα αύτοΐς καίπηδώσιν αΰθις 
έπί τής αμαξοστοιχίας πρός έξαζολούθησιν τής οδοιπορίας 
των.’Άραό άριθμός τών 3,500 σταφιδοπωλείων,ά ώρίσαμεν, 
είναι τούλάχιστον κατά 30 τοΐς °/0 άνώτερος τοϋ όσον θά 
χρειασθώμεν. Εις τινα τών σταφιδοπωλείων τούτων, άτινα 
θά συνιστανται έξ ένός ή δύο θαλάμων, έχομεν κατ’ άναλο
γίαν νά πληρώσωμεν τριάκοντα λίρας ένοίζιον έτησίως, είς 
άλλαδέ 50 ή καί είς άλλα 2θ.Είς δέ τόν ύπάλληλον τόν πω- 
λοΰντα τόν σταφιδόκαρπον 40—50 λίρας κατ’ έτος, διότι 
ζαίτοι ούτάς είναι ύπάλληλος τής Διευθύνσεως,ή Δίεύθυνσις 

Οά έπιτρέπη νά πωλρ ζαΐ άλλα είδη, ήτοι χαρτία,σιγάρα κτλ. 
Είς τήν Διεύθυνσιν δέ,εΰθυς άφ’ού ένοικιάση τά δωμάτια ή τά 
έργαστήρια ταϋτα, Οά παρουσιασθώσιν, άμα γνωσθή διά τών 
έφημερίδων ή πρόθεσίς της, δέκα τούλάχιστον μνηστήρες 
δι’ έζάστην θέσιν μετά συστατικών άναμφισβητήτων τής τι- 
μιότήτος αύτών ζαΐ μετά εγγυήσεων. Ό γνωρίζων τήν Αγ
γλίαν γινώσζει κάλλιστα ότι πας, όστις προσφέρει κατοι
κίαν δωρεάν καί μίαν λίραν τήν έβδομάδα μισθόν διά τινα 
έπιχείρησιν του, δύναται νάεϋρη χιλιάδας οικογενειών πτω
χών μέν άλλά τίμιων, τρεχουσών ?ά συναγωνίσθώσι διά 
τήν Οέσίν ταύτην, καθ’ ότι, έκάστου τούτων ή σύζυγος ή ή 
Ουγάτηρ ή ό υιός δύνανται άπό πρωίας μέχρις έσπέρας, κα- 
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τοικοϋντες τά δωμάτια, νά πωλώσι τόν σταφιδόκαρπόν, ό 
δέ οικογενειάρχης Οά διώζη άλλο έργον μακράν. Εΐναι δέ 
μόνος ύπεύθυνος διά τήν έκποίησίν του, είτε μακράν εύρί- 
σκεται, είτε έντός τοϋ εργαστηρίου του, έξασζών άλλο έπι- 
τήδευμα. Διά τοϋ μέσου τούτου ή Ελλάς έξει 3,500 οικο
γένειας έν ’Αγγλία ζώσας έξ αύτής, συμπαθούσας ζαί άγο- 
ρευούσας ύπέρ αύτής. Καταχρήσεις παρ’ ούδενός τούτων 
δύνανται νά λάβωσι χώραν, διότι ύπόζεινται είς τόν νόμον 
τών ύπαλλήλων ή τών καλούμενων αγγλιστί Servants of 
the business, όστις εΐναι τρομερός· διότι άμέσως γίνεται φυ- 
λάζισις, δημοσίευσις γενική τοϋ ονόματος του διά πασών 
τών έφημερίδων τοϋ κράτους ζαί τελεία καταστροφή. Ούτοι 
άπαξ τής έβδομάδος θά πέμπωσι διά τών τραπεζών ή 
τών τραπεζικών ταχυδρομείων (Money Post OficeonlcrJ τά 
συλλεχθέντα χρήματα πρός τήν Διεύθυνσιν.

Περιττόν νά προσθέσω, ότι τά άνωθι συσσωματοϋνται σα
φέστερο·?, άκρ,βέστερον, κανονικότερο·? ζαί άπλούστατα,άμα 
ή Δίεύθυνσις τυπώση πάσας τάς συμφωνίας ζαί εύθύνας εις 
τά συνυπογραφησόμενα συμβόλαια μεταξύ αύτής καί τού
των, έν οΐς θά διαλαμβάνωται τά χρέη και οί όροι έκάστου 
τών συμβαλλομένων μερών. Κατ’αύτόν τόν τρόπον ούδε- 
μία παρεννόησις ή έξαίρεσις δύναται νά λάβη χ^ραν, δι ού
δέν α τούτων.

"Ετερος 3έ τρόπος, όπως διαθέση τόν σταφιδόκαρπόν της ή 
Δίεύθυνσις,εΐναι νά δώση αΰτη μέγα μέρος τής πρώτης ποιότη- 
τος πρός τούς μεγάλους παντοπώλας, καί οιά τάς κατωτέ- 
ρας ποιότητας νά έχη τούς εΐρημένους ύταλλήλους της, 
ένοίζιάζουσα μικρότερο·? άριθμόν σταφιδοπωλείων.

Σ. ΞΕΝΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ·

Ή νομισματική κυκλοφορία ανήκει είς τήν εύρυτέραν σε
λίδα τής οικονομικής ιστορίας τών έθνών. Περιλαμβάνει τό

ΕΤΟΣ 11—ΦΤΛ. 150—ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1885. 28 
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γενικώτερον όργανον τής συναλλαγής και αποτελεί τό θερ
μόμετρου, τρόπον τινα, τής μεγάλης κοινωνίας τών συμφε
ρόντων.

"Εχομεν ύπ’ ό'ψιν τάς ζατά προσέγγισιν εκτιμήσεις τοΰ 
Bullionist, όσον άφορα τήν έν μηνΐ Όκτωβρίω τοΰ έτους 
1882 νομισματικήν κυκλοφορίαν έν Γαλλία, ’Αγγλία, Γερ
μανία, Αύστρία, ’Ολλανδία, Βελγίω και Ήνωμέναις ΙΙολι- 
τειαις τής ’Αμερικής, τήν όποιαν, ύπό τήν έποψιν τών χρυ
σών νομισμάτων, τών αργυρών νομισμάτων, τών τραπεζο
γραμματίων καί χαρτονομισμάτων, ζατατάσσομεν ζλιμα-

β'. Άργυρά νομίσματα.

κηδόν ώς έξής:
α'. Χρυσά νομίσματα.

Γαλλία 4,700,000,000 ν. δρ
Αγγλία 3,000,000,000 » '

Ήν. Ιίολιτεΐαι 2,820,000,000 »
Γερμανία 1,935,000,000 »
Βέλγιον 515,000,000 »
Αύστρία 163,000,000 »
’Ολλανδία 146,000,000 »

Γ αλλία 3,000,000,000 ν. δρ.
Γερμανία 1,103,000,000 »
Ήν. Πολινεϊαι 1,046,000,000 »
’Αγγλία 440,000,000 »
Βέλγιον 297,000,000
’Ολλανδία 282,000,000 »
Αυστρία 264,000,000 »
γ'. Τραπεζογραμμάτια καί χαρτονομίσματα.

Ήν. Ιίολιτεΐαι 3,960,000,000 ν. δρ.
Γαλλία 2,800,000,000 »
Αύστρία 1,495,000,000 »
Γερμανία 1,055,000,000

’Αγγλία 1,000,000,000 ν. δρ.
’Ολλανδία 375,000,000 »
Βέλγιον 322,000,000 »

δ'. 'Ολική κυκλοφορία.

Γαλλία 10,000,000,000 ν. δρ.
Ήν. Ιίολιτεΐαι 7,826,000,000 »
Αγγλία 4,440,000,000 »
Γερμανία 4,093,000,000 »
Αύστρία 1,922,000,000 »
Βέλγιον 1,134,000,000 »
’Ολλανδία 803,000,000 »

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡίΟΝ OESCAAONIKHS·

Μετά τήν Κωνσταντινούπολή έρχεται ή Θεσσαλονίκη. 
Καΐ όμως ή Θεσσαλονίκη προηγείται τής Κωνσταντινουπό
λεως ! Ιδού συλλογισμός, τόν όποιον οί σχολαστικοί δέν 
έννοοΰσι και οί πατριώται έξ ένστικτου γνωρίζουσιν. Άλλ’ 
ό σκοπός ήμών δέν εΐναι νά γράψωμεν περί διεθνούς πολι
τικής. Θά περιορισθώμεν εις τά τοΰ έξωτερικοϋ έμπορίου 
τής Θεσσαλονίκης, τό όποιον αποτελεί ιδιαιτέραν έποψιν 
τοΰ πολλαπλού ζητήματος, είς τό όποιον ή 'Ελληνική χερ
σόνησος ανήκει.

Έκ τής έκΟέσεως, τήν οποίαν ό έν Θεσσαλονίκη πρόξενος 
τής Γαλλίας διεβίβασεν πρός τήν κυβέρνησιν αύτοΰ, πληρο- 
φορούμεθα, ότι κατά τό έτος 1882 ή έν τώ λιμένι τής Θεσ- 
σα/.ονίκης εισαγωγή άνέβη είς 31,942,994 ν. δραχμάς ήτοι 
είς 3,390,600 πλέον τής έν έτει 1881· ή δέ εξαγωγή άνέβη 
είς 26,644,221 ήτοι είς 3,405,840 πλέον τής έν έτει 1881.
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Έπί της εισαγωγής τήν πρώτην θέσιν κατέχει ή Αύστρία, 
είσαγαγουσα έν Θεσσαλονίκη τώ 1872 έμπορεύματα άξίας 
9,424,681 ν. ορ. Κατόπιν έρχονται έν τη εξής σειρά ή Γαλ
λία, ή ’Αμερική, ή Ιταλία, ή 'Ελλάς, τό Βέλγιον καί ή 
Γερμανία. Ή εισαγωγή τής 'Ελλάδος έν Θεσσαλονίκη ύπε- 
λογίσθηείς 738/121 ν. δρ.

Έπί τής έξαγωγής τήν πρώτην θέσιν κατέχει ή Γαλλία, 
πρός τήν όποιαν έξήχθησαν έκ Θεσσαλονίκης τώ 1882 έμ
πορεύματα άξίας 7,334,018 ν. δρ. Τό ποσόν τοϋτο είναι μι
κρότερο·; τοΰ έν έτει 1881 έξαχθέντος διά τήν Γαλλίαν πο
σοΰ κατά 4 καί πλέον έκατομμύρια. Κατόπιν έρχονται έν τή 
έξής σειρά ή Αύστρία, ή ’Αγγλία, ή Ιταλία, ή Ελλάς, ή 
’Αμερική καί ή Ισπανία. Ή πρός τήν 'Ελλάδα εξαγωγή 
ύπελογίσθη εΐς 2,1 38,1 56 ν. δρ.

Μεταξύ τώνδιαφόρων έμπορευμάτων τής εισαγωγής, σχε
τιζώς πρός τό έτος 1881,αύξησιν μέν παριστώσιν ή ζάζχαρις, 
ό καφφές, τό ρίζιον, τά σιδηρά, αί μηχαναί, τά μεταξωτά 
ύφάσματα, τά χειροτεχνήματα, τά χημικά προϊόντα, τά 
φάρμακα, τά πνευματώδη ποτά, οί άνθρακες· έλάττωσιν δέ 
τό πετρέλαιο·/, ό χάρτης, ό σάπων, τά βιβλία, τά δέρματα. 
“Οσον άφορα τήν έξαγωγήν, ό μέν καπνός ύπέζυψεν είς έ- 
λάττωσιν σχετικώς πρός τό έτος 1881 κατά 25—30 τοΐς 
°/0, τά δέ κυριώτερά τών λοιπών έμπορευμάτων είναι τά 
έξής : δημ.ητριακοί καρποί, μεταξοβόμβυκες, έρια, βάμβαξ, 
σησάμιον.

Ή έν έτει 1882 κίνησις τών πλοίων έν τώ λιμένι τής 
Θεσσαλονίκης παριστα, σχετιζώς πρός τό έτος 1881, αύξη- 
σιν κατά G00 πλοΐα και 84,880 τόνους. Εΐδικώς είσέπλευ- 
σαν 1177 πλοΐα χωρητικό τη τος τόνων 417,850 καί έξέ- 
πλευσαν I I00 τόνων 410,308, έν συνόλω 2,343 πλοία χω- 
ρητιζότητος τόνων 834,158.’1δού πώς έν τή κινήσει ταύτη κα
τατάσσονται, ύπό τήν έποψιν τών τόνων, αί σημαΐαΐ τών 
διαφόρων έπιζρατειών: Τήν πρώτην θέσιν κατέχει ή Γαλλική 

μετά 262 πλοίων χωρητικότητος 259,600 τόνων, κατόπιν δέ 
έρχονται ή ’Ιταλική,ή ’ Αγγλική,ή \ύστριακή,ή'Ελληνική, ή 
Τουρκική,ή Ρωσσική, ή Γερμανική, ή‘Ολλανδική, ή Σουηδική, 
ή Δανική.'II ειδική σημασία τής 'Ελληνικής σημαίας ύπελο- 
γίσθη εΐς 1268 πλοΐα χωρητικότητος 48,490 τόνων.

“νξιον σημειώσεως διά τήν 'Ελλάδα ιδιαιτέρως, οτι 
κατέχει αύτη τήν πέμπτην θέσιν έν τή κλίμακι τόσον τής 
εισαγωγής, δσον καί τής έξαγωγής, καθώς καί τής κινή- 
σεως τών πλοίων. Έν τούτοις καί ή Αύστριαζή ύπεροχή 
έπί τής εισαγωγής (σχεδόν τό τρίτον τοΰ όλου) καί ή Γαλ
λική ύπεροχή έπί τής έξαγωγής (περίπου τό τέταρτον τοΰ 
όλου) καί έπί τής κινήσεως τών πλοίων (σχεδόν τό τρίτον 
τοΰ όλου) δέν πρέπει νά μ,είνωσιν απαρατήρητοι. Όσον άφο
ρα ιδιαιτέρως τήν Αύστρία·/, ή έντασίς τοΰ πρός τήν Θεσ
σαλονίκην έμπορίου αύτής άποτελεϊ ζρισιμωτάτην έποψιν 
τών περί τήν Μακεδονίαν πραγμάτων.

ΕΙΪΠΡΑΞΕΙΪ.

Αί τελωνιακαί εισπράξεις τής 'Ελληνικής έπιζρατείας 
κατά τό μέχρι 31 Αύγούστου οκτάμηνον διάστημα τοΰ 
έτους 1883 αναβιβάζονται υπό τών έσχάτως δημοσιευθέν- 
των πινάκων τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών είς δραχ. 
1 4,762,866, έζ τών οποίων 12,272,026 άνήκουσιν εΐς τήν 
εισαγωγήν 1,012,032 είς τήν εξαγωγήν, 131,412 είς τήν 
οιαμεταζόμισιν, 1 02,458 είς τά λαθρεμπόρια ζλπ., 1,1 33,157 
είς τούς εγγείους φόρους καί 1 I 1,779 είς τά δικαιώματα. Αί 
κατά τό άντίστοιχον ό.-.τάμηνον τοΰ έτους 1882 τελωνιακαί 
τής 'Ελληνικής έπιζρατείας εισπράξεις άνέβαινον εΐς δραχ. 
14,286,442, έξ ών 11,795,774άνήζον είς τήν εισαγωγήν, 
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601,836 είς τήν έξαγωγήν, 110,375 είς τήν διαμεταζόμι- 
σιν, 73,31 Οείςτά λαθρεμπόρια κλπ., 1,612,814είς τούς έγ
γειους «όρους, ζαΐ92,330 είς τά δικαιώματα. "Ωστε καθόσον 
μεταβαίνομεν άπό τής πρώτης όζτομηνίαςτοΰ 1882 είς τήν 
πρώτην όκταμηνία/ τοϋ 1883, παρατηρειται αύξησις τών 
τελωνιακών εισπράξεων κατά οραχ. 476,424.

’Ιδιαιτέρως αί τελωνιακαί εισπράξεις ζατά Αύγουστον 
1883 διαιρούνται κατά κεφάλαια ώς έξής : Εισαγωγή οραχ. 
1,987,620, εξαγωγή 99, 357, διαμετακόμισις 16,440, 
λαθρεμπόρια κλπ. 14,267, έγγειοι φόροι 390,596, δικαι
ώματα 18,41 6. Ή κατάλογον τών έν τώ μηνι τουτώ εισ
πράξεων σημαντιζότης τών διαφόρων τελωνείων τοΰ Κρά
τους παρίσταται ζλιμαζηδόν ώς εξής : ΙΙειραιώς δραχ. 664, 
655 (εισαγωγή 649,834), ΙΙατρών 585,803 (εισαγωγή 317, 
492), Σύρου 41 5,313 (εισαγωγή 400,975), Κέρκυρας 146, 
345 (εισαγωγή 91,61 8), Καλαμών 122,084 (έγγειοι φόροι 
61,048), Ζακύνθου 112,163) έγγειοι φόροι 59,377), Βόλου 
101,100 (εισαγωγή 61,1 36).

Τά λοιπά τών τελωνείων έρχονται κατόπιν, ύπολογιζο- 
μένων τών τελωνιακών 'έκάστου εισπράξεων έλαττον τών 
100 χιλ. δραχμών.

Α. Γ.

HEI*I ΛΕΙΙίΛΛΙΜ.ν.

Μεταξύ τών διαφόρων κλάδων τής εθνικής οικονομίας ό 
γεωργικός καί ποιμενικός άποτελοΰσι τήν όπισΟοπορείαν 
τής καθολικής προόδου. "Εγκειται είς τήν φύσιν τό βραδύ 
τής άναπτύξεως τών υπαίθρων. "Οσον άφορα ιδίως τήν ποι- 
μενιζήν, αί προμήθεια', τήτ τροφής τών άνηζόντων είς αύτήν 
διατηροΰσι τόν αρχαϊκόν τύπον τής πρωτογενούς ποιμενιζής 

περιόδου, μετά σταθερότητος τήν οποίαν αί εξαιρέσεις ακόμη 
καΐ σήμερον έπιβεβαίοΰσιν. Έννοούμεν τήν άπό λειβαδιών 
κτηνοτροφίαν, ήτις, έξαιρουμένων τών εις τήν κτηνοτροφίαν 
μάλα γε προωδευμένων εθνών, κατά τό πλεΐστον τής λοι
πής οικουμένης συνδυάζονται κυρίως πρός τήν αύτόματον ύ- 
παρξίν τών χλοερών επιφανειών τής γής, παρά πρός τήν τε
χνικήν κατασκευήν τουτων(1).

(I) "11 γλωτσολογική πσρ’ ήμΐν διασκευή τής λέξεως λ< ιβάδ·. ον ή 
λιβάδιον σχετίζεται ακριβώς πρός τήν φυςιζήν τών λειβαδιών δπάρξιν 
άπόσταλαγμοΰ'ζαΐ κατά μικρόν διαχΰσεως τοΰ δδατος (λιβάς,) ήτι; κατα
σκευάζει τούς διαρκώς χλοερού; τόπους, είτε έξωθεν έρχεται τό ΰδωρ είτε 

ένδοθεν άναβρύει.

Μετά τήν γενικήν ταύτην έννοιαν ό,τι ιδιαιτέρως ένδια- 
φέοει τήν προζειμένην μελέτην είναι ή έρευνα περί τών λει
βαδιών τής προζεχωρημένης μερίδος ?οΰ άνθρωπίνου γέ
νους. Είς δύο ζατηγορίας διαιρούνται τά λειβάδια αύτής, εις 
μόνιμα ζαί είς πρόσκαιρα. Καί μόνιμα μέν λέγονται έζεϊνα, 
τών οποίων ή διάρκεια είναι άπροσδιόριστος, καλούμενα ε
πίσης κάΐ λειβάδια φυσικά, καθόσον σχηματίζονται ύπό μό
νης τής φύσεως. Ή γή, άφινομένη είς έαυτήν, σκεπάζεται 
αυτομάτως ύπό χόρτων διαφόρων και ποικίλων ειδών, ένεκα 
δέ τούτου τά λειβάδια ταΰτα ώνομάσθησαν καΐ π ο λ ύ φ υ τ α. 
“Έκαστον έδαφος σκεπάζεται εύζολ.ώτερον ή δυσκολώτερον 
ύπό ιδιαιτέρων τινών φυτών, διακρινόντων έκαστον έδαφος 
διά χαραζτήρος άνεξαντλήτου. Ό Γασπαρΐνος διαιρεί τά 
μόνιμα ή φυσικά λειβάδια είς τρεις ζατηγορίας, άριθμών τά 
είς έζάστην κατηγορίαν εύοοκιμοΰντα φυτά. Καΐ διά μέν τά 
ύ γρ ά εδάφη άριθμεΐ 20 ειδών φυτά, διά δέ τά δ ρ ο σ ε ρ ά 
28 καΐ διά τά στεγνά 41. Καΐ ταΰτα μένείναι γλυκέα έ- 
δ ά φ η· ύπάρχουσιν όμως καΐ οξέα, είς τά όποια βλαστά- 
νουσιν άλλα φυτών είδη, άσθενεστέρας βλαστήσεως ζαΐ πτω- 
χοτέρας θρεπτικής ουσίας. Τά μόνιμα λειβάδια δέν λαμβά- 
νουσιν άλλην καλλιέργειαν είμή τήν τοΰ ζατ’έτος καθαρισμού 
άπό τούς θάμνους, άπό τά άχρηστα χόρτα, ή άπό τά δ'κί'{0 > 
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θρεπτικά. "Άν δέ παρατηρητή, ότι 'λείπει άπό τό λειβάδιον 
ειόος τί φυτοΰ ωφέλιμου, σκορπίζεται ό σπόρος τοΰ έλλεί- 
ποντος έπί τής ποοφύτου έπιφανείας, διά νά πολλαπλασιασ
τή καί τοΰτο, άλλ’ ούδέποτε άροτριάται ή γη, διότι τό ποό- 
φυτον ένδυμα εΐναι πολύτιμον τοΰ λειβαδιού θεμέλιον. ”Αν 
τό έδαφος είναι πτωχόν, κοπρίζεται· άν δέ εΐναι τοιοΰτον 
ώστε δέν παράγει αύτομάτως φυτά, σπείρονται εις αύτό 
τοιαϋτα, μετά προηγουμένων τοΰ άγροϋ άροσιν καί Ορέψιν 
τής γής, άλλ’ άπαιτοΰντάι πολλά έτη ίνα σχηματισΟή τό 
ποόφυτον ένδυμα, και φθάση τό λειβάδιον είς τό άπαιτού- 
μενον τής βλαστήσεως μέγεθος. "Οσοι έχουσιν ϋδατα, ποτί- 
ζουσι τά μόνιμα ταϋτα λειβάδια. Τά μόνιμα λειβάδια, βοσκό- 
μενα εις τόν τόπον ύπό κτηνών, λαμβάνουσι καί τό όνομα 
τής νομής ή β ο σ κ ή ς. 'Οσάκις δέ τό χόρτον κοσσι- 
ζεται, τό λειβάδιον λέγεται φυσικόνήκοσσιζό- 
μ ε ν ο ν λ ε ι β ά δ ι ο ν. Τά μόνιμα λειβάδια εΐναι άναμ- 
φισβητήτως ή άσφαλεστέρα βάσις πάσης κανονικής γεωρ
γίας. Άπαιτοΰσιν όλίγην έργασίαν καί άνεξόδως δι’ αύτών 
βελτιοΰται ή καλλιεργήσιμος γή. Τά είσοδήματά των δύ- 
νανται νά φΟάσωσι τόν άνώτατον όρον, άν θυσιάση τις δι' 
αύτά μέρος τών λιπασμάτων, τά όποια παράγουσι τά πρϊόν- 
τα των, καί άν πάντοτε σκορπίζη έπ’ αύτών τά σπέρματα 
τών φυτών έκείνων, τά όποια είς πλησιεστάτας έποχάς 
πρέπει νά άνανεόνωνται. Τά μόνιμα λειβάδια είναι ωφελιμό
τερα είς τούς μεσημβρινούς τόπους όπου ή διανομή τής Οερ- 
μότητος καθβ όλον τό έτος είναι άνισος. Μόνος ό κάτοχος 
μονίμου λειβαδιού ή νομής δύναται νά έχη σταθερόν άριΟ- 
μόν κτηνών, διότι, άν τό λειβάδιον εΐναι δημιουργημένον 
έπι γαιών καταλλήλων ήτοι δροσερών, ή αυξομείωσες τοΰ ει
σοδήματος του είναι όλιγώτερον έπαισΟητή παρά είς τά 
άλλα είδη τών λειβαδιών.

II ρ ό σ κ α ι ρ α δέ λειβάδια λέγονται έκεινα τών όποιων ή 
διάρκεια προσδιορίζεται κατά τόν χρόνον τόν όποιον κατέχου- 

σιν έν τός τής καλλιεργητικής περιόδου έπισποράς τίνος, τής ό
ποιας άποτελοΰσι μέρος. Λέγονται καί τε χ ν η τ ά λειβάδια, 
διότι σχηματίζονται τή βοήθεια τής τέχνης. Τά πρός σχη
ματισμόν τών πρόσκαιρων λειβαδιών σπείρομε α φυτά διαι
ρούνται ά) εις ομάδα έκ 14 φυτών, β ε λ τ ι ο ν ό ν τ ω ν τ ό 
έ δ α φ ο ς,β')είς έ τέραν ομάδα έκ 5 φυτών, έξαντλούντων τήν 
γονιμότητα τοΰ έ δ ά φ ο υ ς. Δι’ άκριβοΰς τίνος ά- 
ναλύσεως τοΰ πριιόντος τών κτηνοτροφικών φυτών, καί 
οι’ άκριβοΰς έκτιμήσεως τής καταστάσεως εις ήν άφίνουσι 
τό έδαφος μετά τήν συλλογήν, άπεδείχθη ότι τά τής πρώ
της διαιρέσεως φυτά παράγουσι πλειοτέρας γονίμους ύλας 
άφ’ όσας ευρον είς τό Ορέψαν αύτά έδαφος, τάς οποίας έδανεί- 
σΟησανβεβαίως έκ τής άτμοσφαίρας, ένώ τά τής δευτέρας διαι- 
ρέσεως άπεδείχθη οτι έλαβον έκ τοΰέδάφουςπάντα τά στοιχεία 
τής διατροφής των. Τά μόνιμα λειβάδια είναι μάλλον εύχρη
στα εις τά μέρη έκεινα όπου ή άνοιξις καί τό θέρος σπανίως 
παρουσιάζουσι ξηρασίας, είς τήν σποράν καί είς τό προϊόντών 
κτηνοτροφικών φυτών έπιβλαβει^/Γά πρόσκαίραλειβάδια ύ- 
πόσχονταιτάάκόλουΟα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα : Ί) Νά ώ- 
φελήταΐ τις κατ’ έτος τάς προκαταβολάς, τάς όποιας διά 
τήν χρήσιν τής κόπρου κατέβαλε. 2) Νά λαμβάνη κατ’ έ
τος, διά καλλιεργειών παρ ενθέτων, τό πλεονάζον τών λιπα
σμών τούς όποιους τά κτηνοτροφικά φυτά έκ τής άτμοσφαί
ρας ώφελήΟησαν, χωρίς νά άφίνη άπρόσοδον σημαντικήν συσ- 
σώρευσιν γονιμοποιών στοιχείων, ύπό τό φυτικόν ένδυμα 
τών λειβαδιών (ώς είς τά μόνιμα λειβάδια). 3) Νά πορίζηται, 
έντός συντόμου διαστήματος, τόν άνώτατον όρον τοΰ εισο
δήματος τών κτηνοτροφικών φυτών, πράγμα τό όποιον Οά 
περιμένη πολλά έτη άπό τά μόνιμα λειβάδια. 4) Νά έκλέγη 
τά φυτά, διά τών όποιων θέλει νά θρέψη τά κτήνη του, καί 
νά μή ύπόκειται είς τήν άβεβαιότητα ήτις έπιζρατεΐ είς τόν 
σχηματισμόν τοΰ ποοφύτου ένδύμάτος. 5) Νά προτιμά 
πρώιμα φυτά, χορηγοΰντα χόρτον πρό τής έποχής καθ’ ήν 
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τά μόνιμα λειβάδια άρχίζουσινά δίδωσι τοιοϋτον.
Έν γένει ή βάσις τής διατροφής τώ·' κτηνών πρέπει νά 

είναι τά έπί δροσερών ή ποτιστικών γαιών μόνιμ,α λειβάδια. 
Τό πρόσκαιρο' λειβάδιον πρέπει \ά Οεωρήται ώς τό κατά τό 
μάλλον ή ήτττον άναγκαιον παράρτημα, προσδιωρισμένον 
εΐς τάς παχύνσεις τών ζώων, τό όποιον έξακολουΟει τις νά 
μεταχειρίζηται, ή διακόπτει τήν χρήσιν του, κατά τάς περι
πέτειας τών ώρών τοϋ έτους. Άλλ’εΐς τόπους όπου δροσε
ρά λειβάδια δέν ύπάρχουσι, τά δέ μόνιμα δέν δίδουσιν ικανόν 
εισόδημα, άναγκαιον καταφύγιον αποβαίνει ή χρήσις τών 
π ρ ο σ κ α ί ρ ω ν λειβαδιών. Εΐς τοιαύτας όμως περιστάσεις 
δέν δύναται τις νά τρέφη σταΟερώς ώρισμένον άριθμόν κτη
νών, είς έκτασιν έπίσης ώρισμένην. Τό προϊόν αύτών είναι 
άβέβαιον καί ποικίλου, ώς αί ώραι τοΰ ενιαυτού, καί εΐς τοι
αύτας περιστάσεις αί καλλιέργεια: τών ριζοφόοων φυτών 
χορηγοϋσιν ώφέλιμον είς τήν τροφήν τών κτηνών άναπλή- 
ρωσιν. Ριζοφόρα φυτά λέγονται τά κοκίνογούλια, τά γογγύ
λια, τά δαυχία καί τά όμοια τούτοις. "Οσον αφορά τά λοιπά 

κτηνοτροφικά φυτά, τά χρήσιμα πρός σχηματισμόν μονίμων 
καί πρόσκαιρων λειβαδιών καί πρός τροφήν τών ποοφάγων 
κτηνών, διαιρούνται είς δύο κατηγορίας, καθόσον γίνεται 
χρήσις αύτών έν καταστάσει νωπή ή έν καταστάσει ξηρά. 
Τρίτην δέ κατηγορίαν αποτελεί ή άπό ριζών, ώς έξετέθη, 
κτηνοτροφία.

II.

n iEKTIkll ΙΠΟΜΙΙΧΛΜΛ.

Ή πλεχτική βιομηχανία άνήκει είς ούσιώδη τάξιν τών 
κοινωνικών αναγκών, τής όποιας ή κυριωτέρα έποψις αφο
ρά είς τήν ενδυμασίαν. Ή βιομηχανία αύτη περιλαμβάνει 
τήν κατασκευήν όλων τών πλεκτών αντικειμένων, οιων φλε- 

ΙΙΑΕΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

νελών, καλτσών, χειροκτίων καί λοιπών τοΰ είδους τούτου 
ενδυμάτων δι' άμφότερα τά γένη καί δι’όλας τάς ήλικίας. 
Καί ύπάρχουσι μεταξύ τών ποικίλων πλεκτών άντικειμενων 
τινά, τά όποια χρησιμβύουσιυ ώς γέφυρα, τρόπον τινα, με
ταξύ τής πλεχτικής καί τήςέρισυργικής(τσοχοποιϊα.ς),ίκανώς 
δεικνύοντα τήν άρχήν του μεγάλου τούτου κλάδου τής εθνι
κής παραγωγής. Διά νά οώσωμεν, λέγει ό Δόσιος έν τώ περί 
βιομηχανίας πονήματί του,έξ ού άρυόμεΟα τάς πληροφορίας 
ταύτας, ιδέαν τινά τής έκτάσεως τής πλεχτικής βιομηχα
νίας,άρκει ή άξια τών προϊόντων αύτής παντός είδους έν Αγ
γλία καί Γαλλία. Έν τή πρώτη έπικρατεία παράγονται ένι
αυσίως άντικείμενα άξίας 180,000,000 δραχμών και έν 

τή δευτέρα 120,000,000.
Αί μέθοδοι τής πλεκτικής βιομηχανίας είναι διάφοροι. Ή 

άρχαιοτέρα είναι ή πασίγνωστος έκτελουμένη άπό χε'ρός διά 
τών έκ σιδήρου ή ξύλου βελονών τοϋ πλεξίματος, έν χρήσει 
ήδη πρό Χριστού. Κατά πάσαν πιθανότητα ή πρώτη μηχα
νή πλεκτικής έφευρέΟη κατά τό 1589 ύπό τοΰ William Lee. 
ΔΓ αύτής παράγοντα: πολλοί βρόχοι (βελονιαί) διά μιάς, 
ένω διά τής χειρός παράγεται εΐς μόνος. Διά τής μηχανής 
όμως παράγονται έπίπεδοι έπιφάνειαι, τάς οποίας πρέπει νά 
σύνδεση τις μετά ταύτα δΓ ιδιαιτέρας συμπλέξεως, ένώ διά 
τής χειρός δύναται νά παραγάγη άπ’ εύθείας έπιφανειας 
οίουδήποτε σχήματος.Ή μηχανή αύτη, ήτις κατ’ άρχάς κα- 
τεσκευάζετο έκ ξύλου, τροποποιηΟεϊσα καί βελτιωΟεϊσα τήν 
σήμερον καί κατασκευαζομένη έκ σιδήρου, πολλαπλασιάζει 
κατά πολύ τήν παραγωγικήν τού εργάτου δύναμιν. Κατά 
τό 181 5έφευρέθη νέον σύστημα μηχανής,έκτού οποίου δεν πα
ράγονται έπίπεδοι έπιφάνειαι,άλλά στογγύλαι,είς σχήμα σω
λήνων έχ πλεκτού ύφάσματος διαφόρουπλάτους. Έκ τού :ου 
κόπτονται τά πρός κατασκευήν αντικειμένου ώοισμένου σχή
ματος άναγκαϊα τεμάχια, άτινα συρράπτονται μετά ταύτα 
συνήθως δι’ ιδίων ραπτικών μηχανών. Αί τοιαϋται πλεχτικά
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μηχαναί κατασκευάζουσι πολλάκις διά μιας περισσοτέρους 
σωλήνας· έκαστον πρός παραγωγήν ενός σωλήνος σύστημα 
όνομάζεται κεφαλή. Τοιουτοτρόπως υπάρχουσι μηχαναί έ- 
χουσαι δύω, τρεις, τέσσαρας κλπ. κεφαλάς, ήτοι παρασκευά- 
ζουσαι διά μιδς δύο, τρεις,τέσσαρας κλπ. πλεκτούς σωλήνας. 
Τοιαύτη μηχανή κατασκευάζει συνήθως 96 χιλιάδας βρόχους 
εις έκαστον λεπτόν τής ώρας, παράγει δέ έντός μιας έβδομά- 
δος ύφασμα διά 1200 ζεύγη περιποδίων. Μικρά μηχανή, έ- 
χουσα δύο μόνον κεφαλάς, παράγει καθ' ήμέρανύφασμα 5060 
τετραγωνικών μέτρων· ύπάρχουσιν όμως καί μηχανα’ι παρά- 
γουσαι είκοσι σωλήνας διά μιας, τών όποιων ή παραγωγή 
είναι πλέον ή δεκαπλάσια.

Άπασαι αί -τοίανταΐ μηχαναί δύνανται νά τεΟώσιν είςκίνη- 
σιν είτε διά χειρός είτε διά μηχανήςάτμου ύδατο-,κλπ.έκτό; 
τών μεγαλειτέρων,πρός τάς οποίας ή διά χειρός κίνησις είναι 
ανεπαρκής. Ή άξια τών διαφόρων μηχανών είναι διάφορος 
άναλόγως τοΰ μεγέθους καί τής λοιπής κατασκευής. Αί 
κατά τό νεώτερον σύστημα μηχαναί, κατασκευάζουσοί διά 
μιας 3 — 8 κυλινδρικά ύφάσμβτα, τιμώνται έν Σαξωνία άνα
λόγως τοϋ άριΟμοΰ τών κεφαλών καί τοΰ άριΟμοΰ τών βελο
νών, έπομένως τής λεπτότητος τοΰ παραχθησομένου ύφάσ- 
ματος,105—275 πρωσσικα τάλληρα (441— 1 155 δραχ.

’Επίσης καί αί τιμαί τών διαφόρων μηχανών άλλου συ
στήματος δέν είναι ύπερβολικαί, καί είναι δυνατόν εις επι
μελείς καί οικονόμους έργάτας νά προμηΟευΟώσι τοιαύτας, 
μάλιστα έάν τοΐς δοΟώσιν αί άναγκαΐαι εύκολίαι πρός πλη
ρωμήν τής άξίας είς δόσεις. Έκτός τούτου δυνατόν νά άνή- 
κωσιν αί μηχαναί είς τόν έμπορον, διά λογαριασμόν τοΰ ό
ποιου έργάζεται ό έργάτης.

Έκ τών άνωτέρω γίνεται δήλον, ότι ή παραγωγική τοΰ 
εργάτου δύναμις πολλαπλασιάζεται ύπερβαλλόντως. Ένώ 
ή έπιτηδείοτέρα έργάτις δέν δύναται νά κατασκευάση διά τής 
βελόνης πλέον τών 10 βρόχων είς έκαστον λεπτόν τής ώ

ρας, ύπάρ χουσι μηχαναί διά τών όποιων δύναται είς έργά
της νά παραγάγη ύπέρ τούς 480,000 βρόχους είς τό αύτό 
χρονικόν διάστημα· αί παραγωγικοί δυνάμεις τών δύο εργα
τών έχουσίν ώς 1 πρός 6000. Φυσική συνέπεια τής τοιαύ- 
της αύξήσεως τής παραγωγικής δυνάμεως ήτο άφ’ ένός μέν 
ή ύψωσις τών ήμερο μισθίων τών διά τών τελείοτέρων μέσων 
έργαζομένων εργατών, ώς έν Γαλλία π. χ. έν ή ηύξησαν τά ή- 
μερομίσΟια αύτών κατά 30 τοΐς °/0,άφ’ έτέρου δέ ή έλάττωσίς 
τοΰ κέρδους τών έμμένόντων είς τάς αρχαίας τής έργασίας 

μεθόδους.
ΙΙόσον εύΟηνώς δύναται νά παραγάγωσιν αί νεώτεραι μη

χαναί, καί έπομένως πόσον δύσκολος είναι ό πρός αύτάς 
συναγωνισμός, έξάγεται προσέτι και έκ τών έξής : Κατά τήν 
τελευταίαν έν ΙΙαρισίοις έκΟεσιν έξετέΟησαν ύπό Γάλλων 
βιομηχάνων περικνημίδες, τών όποιων δέν γίνεται μεγάλη 
χρήσις, διό τι φυσικώ τφ λόγω φθείρονται ευκόλως, τών ο
ποίων όμως ή δωδεκάς δέν τιμάται πλέον τών 2 δραχμών 
περιπόδια δέν άντί I i/2 δραχμής, ή δωδεκάς. Επίσης έξέΟη- 
κεν ή Αγγλία λεπτοϋφεΐς καί λευκασμένας περικνημίδας 

πρός 2 ι/2 δραχμάς τήν δωδεκάδα.
"Οσον άφορα τήν μεταξύ τών νεωτέρων χειροκινήτων ή 

μηχανοκινήτων μηχανών σχέσιν, αί δεύτερα·, είναι οίκονο- 
μικώτεραι τών πρώτων. Έν τούτοις ή διαφορρά δέν είναι 
τοιαύτη, ώστε ένεκα τοΰ συναγωνισμού νά μή συμφέρη ή έπί 
χειροκινήτων μηχανών έργασία. Ή χειροκίνητος μηχανή 
έχει τό μέγιστον πλεονέκτημα, ότι ό έργάτης έργάζεται 
έν τή οικία αύτοΰ, έν τώ μέσω τής οικογένειας του, όπου 
και ό βίος είναι εύδηνότερος, έκτός δέ τούτου ή τοιαύτη 
έργασία έχει άπειρα πλεονεκτήματα υπό ηθικήν έποψιν, 
συγκρινομένη πρός τήν έν τώ έργοστασίω άσχολίαν. Τέ
λος ό έν τώ ίδίω οίκω εργαζόμενος δύναται νά φροντίζη συγ
χρόνως καί τάς άλλας αύτοΰ έργασίας π. χ. τήν καλλιέρ
γειαν κήπου ή μικρού άγροΰ, ασχολούμενος περί τήν πλε
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χτικήν, δταν σχολάζη άπό έκείνας. "Ενεκα δέ τούτου, άν 
χαί τό κέρδος τών έν ταΐς οίκίαις αύτών εργαζομένων είναι 
30 τοΐς 100 κατώτερον ή τό τών έν έργοστασίω έργαζομέ- 
νων, μ’όλον τοΰτο μόλις τό ι/ια τών έν Γαλλία περί τήν 
πλεχτικήν άσχολουμένων έργάζεται έν τοΐς έργοστασίοις. 
"Ομοιόν τι συμβαίνει χαί έν Σαξωνία· κατά τό 1861 ύπήρ
χον έν ταΐς οίκίαις 21,179 χειροκίνητοι μηχαναί, έκτος δέ 
τούτων 151 έργοστάσια έμπεριέχοντα 3,92δ μηχανοκινή
τους καί 775 χειροκινήτους μηχανάς. Διαφέρει ή έν ’Αγγλία 
πλεχτική βιομηχανία, διότι είναι συγκεντρωμένη μάλλον 
εις μεγάλα καλώς ώργανισμένα έργοστάσια. Σ. Δ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝ ΠΡΩΣΣΙΑ-

’Επί πληθυσμού 27,287,860 άνΟρώπων εί; δν ή ύπογραφή 
τής 5 Ιουνίου 1882άνεβίβασε τούς κατοίκους τής Πρωσσίας 
μόνον 11,712,485 άντιπροσωπεύουσι τήν κυρίως είπεΐν οι
κονομικήν δύναμιν τής έπικρατείας,δαπάναις δ’ αυτών ζώσιν 
οί λοιποί 15,575,375, διαιρούμενοι είς δύο κεφαλαιώδεις 
κατηγορίας, έξ ών ή μέν περιλαμβάνει τήν παιδικήν ηλι
κίαν αριθμούσαν 9,261,802πρόσωπα,ή δέ περιλαμβάνει τήν 
έσωτεριχήν τής οικία; διακονίαν άριΟμοΰσα 6,31 3,573 πρό
σωπα. Οί 11,712,485 έπαγγελματίαι διαιρούνται είς έξ 
κλάδους τούς έξής :

ά) Γεωργία, κτηνοτροφία, κηπουρική, δασονομία, κυνη- 
γητική και άλιευτική περιλαμβάνουσι 4,692,348 (40,06 
τοΐς °/0), έζ ών 3,462,268 άνδρες καί 1,230,080 γυναίκες.

β') Μεταλλεία, έργοστάσια, χειροτεχνία καί οικοδομική 
περιλαμβάνουσι 3,650,626 (31,18 τοΐς °/0), έξ ών 3,065, 
218 άνδρες καί 585,408 γυναίκες.

γ') Έμπόριον και ναυτιλία 911,706 (7,78 τοΐς °/0), έξ 
ών 766,127 άνδρες καί 145,579 γυναίκες.

δ') Τπηρέται καί ημερομίσθιοι έργάται 278,923 (2,38 
τοΐς °/0), έξ ων 160,640 άνδρες καί 118,283 γυναίκες.

έ) Στρατός, πολιτικοί καί έχχλησιαστίκοί ύπάλληλοι, έ- 
λευΟέριοι τέχναι 587,210 (5,01 τοΐς ®/0) έξ, ών 526,549 
άνδρες καί 60,661 γυναίκες.

ς·') "Ανευ έπαγγέλματος καί ομολογίας τοιούτου 705, 
495 (6,02 τοΐς ®/0), έξ ών 352,431 άνδρες χαί 353,064 
γυναίκες.

<·ί τέσσαρες πρώτοι κλάδοι,συγκεφαλαιούμενοι είς 9,254, 
703 άνθρώπους, ύποδιαιρούνται είς τρε'ς κατηγορίας, έξ ών 
ή μέν πρώτη περιλαμβάνει τούς άνεξαρτήτως έργαζομένους 
καί τούς κυρίους καταστημάτων, συμποσουμένους είς 3,418, 
448, έξ ών 2,805,728 άνδρες καί 612,720 γυναίκες, ή δέ 
οευτέρα περιλαμβάνει τό προσωπικόν τών γραφείων συμπο- 
σούμενον είς 189u982, έξ ών 1 81,583 άνδρες καί 8,309 γυ
ναίκες, ή δέ τρίτη περιλαμβάνει τούς ύπαλλήλους καί έργά
τας συμποσουμένους είς 5,925,173,έξ ών 4,466,942 άνδρες 
καί 1,458,231 γυναίκες. Ιδού πώς έν έκάστω τών τεσσάρων 
κλάδων διανέμονται οί άνεξάρτητοι καί κύριοι καταστημά
των, τό προσωπικόν γραφείων καί οί ύπαλληλο-εργάται.

Έντή γεωργία, κτηνοτροφία, κηπουρική, δασονομία, κυ
νηγετική καί άλιευτική α')1,830, 962 άνεξάρτητοι καί 
καταστηματάρχαι, έξ ών 1,614,212 άνδρες και 216,750 γυ
ναίκες, β') 51,929 τοΰ προσωπικού τών γραφείων έξ ών 49, 
625 άνδρες καί 5,304 γυναίκες, γ') 2,806,457 ύπαλληλο- 
ίργά'αγ ές ών 1,798,431 άνδρες καί 1,008,025 γυναίκες.

Έν τοΐς μεταλλείοις, έργοστασίοις, έν τή χειροτεχνία καί 
οικοδομική, α') 1,184,076 άνεξέρτητοι καί διευΟυνται, έξ ών 
866,914, άνδρες καί 317, 162 γυναίκες, β') 59,179 τού 
προσωπικού τών γραφείων, έξ ών 57,842 άνδρες χαί 1,337 
γυναίκες, γ') 2,407,371 ύπαλληλο-εργάται, έξ ών 2,140, 
4624άνδρες καί 266,909 γυναίκες.

Έν τώ έμπορίω καί τή ναυτιλία α') 403,410 άνεξάρτητοι 
καί διευΟυνται, έξ ών 324,602 άνδρες καί 78,808 γυναίκες, 
β') 75,874 τοΰ προσωπικού τών γραφείων, έξ ών 74,116 άν
δρες και 1758 γυναίκες, γ') 432, 422 ύπαλληλοεργάται έξ 
ών 367,409 άνδρες καί 65,013 γυναίκες.

Έν τή ύπομισΟίω ύπηρεσία καί τώ ημερομίσθια» έργασία 
α' καί β') ούτε άνεξάρτητοι,ούτε καταστηματαρχαι,ούτε προ
σωπικόν γραφείων, άλλά μόνον ύπαλληλοερ-γάται έξ ών 
160,640 άνδρες χαί 118,283 γυναίκες
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