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ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ Κϊ ΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ.

ΊΙ οικονομική τών κεφαλαίων έννοια συνδέεται στενώς 
πρός τόν προορισμόν της χρήσεως αύτών. Έάν διασώζη- 
ται τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας καί τό γεγονός τής κατο
χής τοΰ κυρίου, τά κεφάλαια έχουσι τι σταθερόν είς χεϊρας 
αύτοΰ καί τούτω λόγω είναι πάγια. Έάν άπ’ έναντίας 
σύν τή χρήσει αύτών μεταβάλληται καί ή ιδιοκτησία καί ή 
κατοχή, σημείον δτι ό Ιδιαίτερος χαρακτήρ τοιούτων κεφα
λαίων εΐναι ή μεταβίβασις άπό χειρός εις χεΐρα, έξ ού καί 
κυ κ λ ο φ ο ροΰντα έπονομάζονται.

Ή Ιδέα τής ύπό τοΰ αύτοΰ προσώπου επαναληπτικής 
χρήσεως εΐναι άχώριστος έκ τής έννοιας τών παγίων κε
φαλαίων. Τοιουτοτρόπως τά εργαλεία καί αί μηχαναΐ 
είς χεϊρας τοΰ (είτε αύτοπροσώπως είτε δι’ έργατών) κινοΰν- 
τος αύτά βιομηχάνου εΐναι πάγια κεφάλαια, ένώ είς χεΐ- 
ρας τοΰ πωλοΰντος αυτά εμπόρου εΐναι κυκλοφοροΰντα. 
Οΰδεμίαν έχει έπί τοΰ προκειμένου έπιρροήν τό κατά φύσιν 
εύκίνητον ή δυσκίνητου τών κεφαλαίων. Δύναται π. χ. 
είς χεϊρας κατασκευαστοΰ καί έμπορου οικιών νά κατα- 
στή τό έν αύταϊς κεφάλαιον τόσω κυκλοφορούν δσω καί 
τά έν ταΐς περίουσίαις εύκινητότατα νομίσματα νά κατα- 
στώσι πάγια έν τοϊς μεταλλικοϊς άποταμιεύμασι γραμμα- 
τιο-τραπέζης.

Έν γένει ή μεταξύ τών διαφόρων έπαγ ρε .μάτων δια
νομή τών παγίων καί τών κυκλοφορούντων κεφαλαίων πα- 
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ρέχει μεγάλη·/ άναλογιών ποικιλίαν. Ώς παρατηρεί ό 
Smith, ένιρ ό έμπορος μόλις έχει στοιχεία τινα παγίου κε
φαλαίου, ό τεχνίτης έξ ανάγκης δίδει εις μέρος τών κεφα
λαίων του, κατά τό μάλλον ή ήττον σημαντικόν, τόν χα
ρακτήρα τών παγίων. Τοιουτοτρόπως διά τόν ράπτην τό 
πάγιον κεφάλαιον αύτοϋ συνίσταται εις τινας βελόνας, διά 
τόν υποδηματοποιόν ή άξία τούτου προβιβάζεται καί διά τόν 
υφαντήν έτι μάλλον. "Οσω δέ ή βιομηχανία δεΐται πλειό- 
νων καί ισχυρότερων οργάνων, τόσω τό πάγιον κεφάλαιον 
αποβαίνει σημαντικότερου. Ούτως έν μεγάλω π. χ. σιδη- 
ρείω ό πρός τήξιν κλίβανος καί τά λοιπά βοηθητικά τής 
βαρείας ταύτης βιομηχανίας εφόδια προΰποθέτουσι σπου
δαίας προζαταβολάς. "Εκαστος δέ εννοεί τάς πρός καλλιέρ
γειαν τών μεταλλείων άναποφεύζτους είς πάγια κεφάλαια 
κολοσσαίας χρηματικός άνάγκας.

Τό μέρος εκείνο τοΰ κεφαλαίου, όπερ ό καλλιεργητής 
τών γαιών καταβάλλει είς προμήθειαν αγροτικών οργάνων, 
άνήκει είς τήν κατηγορίαν τώυ παγίων κεφαλαίων άπ’ έ
ναντίας τό είς μισθούς καί τροφήν τών έργατών αύτοϋ 
άνήκει εις τήν τάξιν τών κοκλοφορούντων. ΤΙ έκ τών κε
φαλαίων τούτων ωφέλεια τοΰ καλλιεργητοΰ συνίσταται 
είς τήν τήρησιυ μέν τών πρώτων έν τή κατοχή αύτοϋ, 
μεταφοράν δέ τοΰ έτέρου είς άλλου εξουσίαν. Οί άροτή- 
οες βόες καί ίπποι αύτοϋ είναι πάγια κεφάλαια, όπως 
καί τά λοιπά γεωργικά όργανα, ένώ αί πρός συντήρησιν 
αύτών τροφαί άνήκουσιν είς τήν έννοιαν τών ζυκλοφο- 
ρούντων κεφαλαίων. Καί ενταύθα ή ώφεΑεια τοΰ καλ
λιεργήσου συνίσταται είς τήν τήρησ'ν μέν τών ζώων, Ου
σίαν δέ τών τροφών αύτών. "Οταν όμως πρόκειται περί 
κτηνοτρόφου. όστις αγοράζει καί παχύνει βόας, ούχί όπω 
μεταχειρισθή τήν κινητικήν αύτών δύναμιν, άλλ’ όπως τού 
μεταπώληση, τότε καί ή άξία τών βοών τούτων καί ή τρο
φή αύτών είναι κυκλοφοροΰντα κεφάλαια, διότι ή ώφέλεία 
άποτελεϊται κατά τήν στιγμήν τής έκ τών χειρών τοΰ κε
φαλαιούχου άπομακρύνσεως τοΰ κεφαλαίου αύτοϋ. Έν τού- 

«Η

τοις ό άγοράζων ποιμνίου καί συντηρών αύτό χάριν τοΰ 
έρίου, γάλακτος, ή τών αμνών του, προφανώς καταρτίζει 
πάγιον κεφάλαιον. Ή ώφέλεια συνίσταται είς τήν διατή
ρησε·*  τοΰ ποιμνίου· αί δέ είς τροφάς, φύλαξιν κλπ. δαπά
να: άποτελοΰσι κυκλοφορούν κεφάλαιον, τό όποιον ανευρί
σκεται, ώς καί μέρος τής άξίας τοΰ ποιμνίου μετ’ άναλό- 
γου εκατέρωθεν κέρδους, έυ τή τελική τών προϊόντων τοΰ 
ποιμνίου έσοδεία.

Ή έπιρροή τής ειμαρμένης του κόσμου τούτου φθοράς 
ένεργεΐται μετά διαφόρου έντάσεως, καθ’ όσον πρόκειται 
περί παγίων ή κυκλοφορούντων κεφαλαίων. Ένώ έπί τών 
πρώτων τά αποτελέσματα αύτής άναφαίνονται βαθμηδόν 
καί σχεδόν άνεπαισθήτως, μόλις ό ιδιοκτήτης ποίηση 
χρήσιν τών δευτέρων κεφαλαίων, εύθύς ταΰτα μεταβάλλον
ται είς έτέραν μορφήν. Έάν έξαιρέσωμεν τάς περιπτώσεις 
τής δωρεάς τών κυκλοφορουσών περιουσιών, τό έν ταΐς 
λοιπαΐς άπαλλοτριώσεσιν αύτών άντίτιμον έξηγεΐ τήν είς 
αύτό μεταβολήν των. Καί όμως τό ούσιώδες είναι πάν
τοτε ή μή άπομάκρυνσις τών παγίων κεφαλαίων έκ τής 
έξουσίας τοΰ κυρίου αύτών, διότι ύπάρχουσι καί περιπτώ
σεις καθ’ ας ή μεταμόρφωσις τών κεφαλαίων δέν άρκεΐ. 
Τοιουτοτρόπως αί σποραί τών γεωργών, καί τοι φθειρόμ,ε- 
ναι ίνα κατά τό ρήμα τοΰ Εύαγγελίου φέρωσι καρπόν, εί
ναι πάγια κεφάλαια, διότι δίδονται μέν τω ύγρω καί άνα- 
λαμβάνονται έξ αύτοϋ, οέν έχουσιν όμως τόν χαρακτήρα 
τής μεταξύ τών άνθρώπων κυκλοφορίας, ή δέ έξ αύτών ώ- 
φέλεια δέν συνίσταται είς τήν πώλησιν άλλ’ είς τόν πολ
λαπλασιασμόν των.

Ή κατάταξις τών κεφαλαίων ύπό τήυ έποψιν τής έθνι
κής οίκονομ.ίας μαρτυρεί πολλά συγκρίσεως σημεία κοινά 
πρός τήν τής ατομικής οικονομίας. Τοιουτοτρόπως συλ
λήβδην τά κεφάλαια δεδομένου έθνους, καθ’ όσον μέν άφο- 
ρώσιν είς διαφόρους κλάδους τής έργασίας αι του καί χρη- 
σιμεύουσιν ώς όργανα, είναι πάγια, καθ’ ό ο δέ είναι αν
τικείμενου διεθνούς συναλλαγής άνήκουσιν Τς τήν κατηγο
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ρίαν των κυκλοφορούντων. Τά εργοστάσια, τά χτίρια, αί 
μηχαναί, αί βελτιώσεις της γης άνήκουσιν είς τήν πρώτην 
έννοιαν, τής δευτέρας δέ τήν σφραγίδα άνακαλύπτομεν έν 
τοΐς τεΛωνίακοΐς σταθμοΐς έπί τών διαδαινουσών πραγμα
τειών. Ή άτομική έποψις είναι μάλλον σχετική· ένώ τά έκ- 
τεθέντα πάγια εθνικά κεφάλαια συνδέονται πρός τήν ύπαρξιν 
αύτήν τής έπικρατείας, άμα μεταδώμεν είς τήν σφαίραν τών 
Ιδιοκτητών, δύνανται τά κεφάλαια ταΰτα κατά τόν προορι
σμόν των νά μείνωσι πάγια ή νά καταστώσι ζυζλοφοροΰντα.

Έν τούτοις υπάρχει είδος κεφαλαίων, περί τών όποιων δύ
ναται νά είπη τις ότι μέχρι τής έν τώ φυσικω προσώπω κα
ταστροφής των είναι άναλλοιώτως πάγια. ’Εννοώ τά πνευ
ματικά καί ηθικά κεφάλαια. Ή ύπό τών κατοίκων τής επι
κράτειας (λέγει ό Sn ith) άπόκτησις ωφελίμων προτερημά- 
προϋποθέτει πραγματικήν δαπάνην είς συντήρησιν τών ά- 
ποκτώντων αύτά, κατά τόν χρόνον τής ανατροφής καί τής 
έκπαιδεύσεως· ή δέ δαπάνη αυτή είναι πάγιον κεφάλαιον 
συσωματωθέν, ούτως είπεϊν, μετά τοΰ είς δ ζατεδλήθη 
προσώπου. Έάν τά έντεΰθεν προζύπτοντα προτερήματα 
άποτελώσι μέρος τής περιουσίας τών ατόμων, άποτελοΰσιν 
έπίσης μέρος τής περιουσίας τής κοινωνίας, είς ήν ταΰτα 
άνήκουσιν. Αί ανεπτυγμένα', δεξιότητες τών έργατών δύ
νανται νά θεωρηθώσι όπως καί αί μηχαναί έζεΐναι καί τά 
όργανα, δι’ ών εύζολύνεται καί συντέμνεται ή έργασία. "Ο
πως έπί τών τελευταίων τό καταδληθέν είς άπόκτησιν αύ
τών κεφάλαιον άποφέρει καρπούς, οΰτω καί έπί τών πρώτων 
ή άμοιδή δέν λείπει. Έν τούτοις ή έννοια τοϋ άναλλοιώ- 
του τών ά ν 0 ρ ω π ι ζ ώ ν κεφαλαίων εΐναι αχώριστος έζ 
τής ιδέας τής έλευΟερίας, ή οικονομική σημασία τής όποιας 
άναλύεται έπί τοϋ προκειμένου είς τήν αύτόδουλον χρήσιν 
τών κεφαλαίων τούτων. Ή αρχή τοΰ άναπαλλοτριώτου 
τής έλευΟερίας εκτείνεται καί έπ’ αύτών, ινα έν τοΐς προζε- 
χωρημένοις πολ'.τισμοϊς έπιτρέψη μόνον τήν έξ έλευθέρας 
θελήσεως διά τοΰ συναλλάγματος τής μισθώσεως μεταδί- 
δασιν τής προσωρινής χρήσεώς των.

Ή έποψις τών έντός τής έπικρατείας κυκλοφορούντων 
κεφαλαίων περιλαμβάνει κατά πρώτον λόγον τά πρός συν 
τήρησιν τών παντός είδους έργατών άναγκαΐα έφόδια είς 
τροφάς, ενδύματα κλπ. μέχρι τής στιγμής τής ίδιοποιήσεως 
αύτών ύπό τών καταναλωτών. Αίπρός συντήρησιν τής έθνι
κής έργασίας πρώται ύλαι άνήκουσιν είς αύτήν έν γένει 
τήν κατηγορίαν, καθ’ όσον περιορίζονται είς τήν συναλ
λαγήν άπό τών χειρών τοΰ πρώτου παραγωγού μέχρι τοΰ 
τελευταίου πωλητοΰ οι’ όλης τής σειράς τών βιομηχανι
κών καί εμπορικών μεταμορφώσεων. ’Επίσης ή άξία τής 
έργασίας, ή συσωματωθεΐσα μετά τών διαφόρων έν τή έθνι- 
κή άγορα προϊόντων, έχει τόν χαρακτήρα τοΰ κυκλοφο- 
ρσΰντος κεφαλαίου. Τέλος τά νομίσματα καί τά άναπλη- 
ροΰντα αύτά πιστωτικά όργανα άνήκουσιν είς τήν εύρείαν 
τής κυκλοφορίας τών κεφαλαίων έννοιαν, έφ’ όσον διά τής 
μεσολαδήσεως αύτών ή όλη συναλλαγή κινείται.

Έάν μελετήσωμεν τάς άμοιδαίας τών κεφαλαίων σχέ
σεις, ή μεταξύ αύτών αρμονία παριστά τό περιεργώτατον 
φαινόμενον, ότι τά μέν πάγια κεφάλαια άποτελοΰσι τήν 

, βάσιν, τά δέ ζυζλοφοροΰντα τό λοιπόν τής έθνικής οικο
δομής σύμπλεγμα. Τοιουτοτρόπως ύπό γενικωτάτην έ- 
ποψιν τό κατ’ έξοχήν πάγιον άνθρωπο-ζεφάλαιον είναι τό 
κέντρον, πρός δ στρέφεται όλη ή άποταμιευτική τών κοι
νωνιών δύναμις. Χάριν αύτοΰ όλαι αί έργασίαι καί όλοι 
οί μόχθοι. ’Ακολούθως πάσα έλπίς ατενίζει είς τήν κατάρ- 
τισιν όσον ένεστι σταθερωτέρου ύλιζοΰ κεφαλαίου ένώπιον 
τοΰ άδηλου μέλλοντος. Έν τώ άγώνι τούτω συμδαίνουσι 
αναβάσεις καί καταβάσεις, έπιτυχίαι καί καταστροφαί. Ά- 
διάφορον ! Είς τό τέλος τοϋ σταδίου τήν οριστικήν έζζα- 
θάρισιν έπιφυλάσσονται οί μεταγενέστεροι.

Κατά κανόνα τά πάγια κεφάλαια σχηματίζονται έκ τών 
κυκλοφορούντων καί μόνον δι’ αύτών συντηρούνται. Εύρε- 
τέ μοι π. χ. τόν τρόπον τής κατασκευής οικίας, μηχανής 
κλπ. άνευ κυκλοφορούντων κεφαλαίων, είς πρώτας υ/.ας, 
μισθούς έργατών κττ. ’Αφήσατε δέ τήν παγιωτέραν πε-
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ριουσίαν άνευ τής συντηρητικής τών κυκλοφορούντων κε
φαλαίων δαπάνης καί έπειτα περιμείνατε τήν καταστρεπτι
κήν 
νοια
τών κυκλοφορούντων. Δώσα
φάλαια, μή άνακίνειτε δι’ ετέρων τήν δραστηριότητα αύ-

Έάν έγ
κατά τά πρώτα έτη

τοϋ χρόνου ενέργειαν ! Έν γένει ή οικονομική έν- 
τών πάγιων κεφαλαίων προϋποθέτει τήν ύπηρεσίαν 

ε εις τήν γήν δσα θέλετε κε-

τών, ό χρόνος τής συγκομιδής δέν θά βραδύνη. 
κατάλελειμμένη άμπελος δίδη ολίγους 

καρπούς, ζατά τά επόμενα έντελώς άρνεΐται τοιούτους. Ή 
υπαρξις αύτή τοϋ μεγαλειτέρου έργοστασίου αποβαίνει ά- 
λυσιτελής, όταν αί κάμινοι θέλουσιν άνθρακας, τά έργαλεΐα 
υλας καί τά έλατήρια άνθρώπους, χωρίς ό κύριος τοϋ 
πάγιου τούτου κεφαλαίου νά έχη είς τήν διάθεσιν του τό 
τρέφον όλα κυκλοφορούν κεφάλαιον.

Ή οικονομική λοιπόν δραστηριότης είναι ούσιωδώς χα- 
ρακτήρ τών κυκλοφορούντων κεφαλαίων, ένώ τό ίδιάζον έν 
τοΐς παγίοις κεφαλαίοις έχει τι άνάλογον πρός τόν μοχλόν 
τόν όποιον έκεϊνα κινοϋσι. Έάν ύποθέσωμεν, ότι έθνος τι ά- 
πεγυμνοΰτο άπό όλης τής κινητής αύτοΰ περιουσίας, εί
ναι φανερόν ότι τά άκίνητα θά παρημελώντο. Ή ιδέα δέ » 
αΰτη άρκεΐ ίνα φέρη ζατά νοΟν τήν στασιμότητα, ήτις ή
θελε καταλάβει τόν τόπον διά τής αίφνηδίας στερήσεως 
τών κυκλοφορούντων έν αύτώ κεφαλαίων. "Οταν οί βάρ
βαροι τοϋ Ρωμαϊκού κόσμου κατακτηταί είσήλασαν έν τή 
χώρα, τό πρώτον είς ο άπέβλεψαν ύπήρξαν τά κυκλοφο- 
ρούντα κεφάλαια. Τό άποτέλεσμα έν τούτοις δέν έβράδυνε. 
Τόποι, πολυάνθρωποι καί ανεπτυγμένοι, μετ’ ολίγον χρό
νον ήρημώθησαν καί είς μέγιστον πενίας βαθμόν περιέπε
σαν. Άναπολών δέ τις τάς προσπάθειας τών πρώτων Βυζαν
τινών αύτοκρατόρων, ίνα προσηλώσωσι τούς χωρικούς είς 
τήν καλλιέργειαν τών άδιακόπως καταστρεφομένων ύπαί- 
θρων, πείθεται περί τής έντελούς έν τή έποχή έκείνη άγνοιας 
τού οικονομικού τούτου νόμου, διότι περιέμενον καρπούς 
έκεϊέ,θα αί είσοολαί δέν άφινον κυκλοφορούντο κεφάλαια.

Έν γένει ή πρόοδος τού πολιτισμού μαρτυρεί λίαν έν- 

δεικτικός τάσεις*  πρός άνάπτυξιν τών παγίων κεφαλαίων. 
Ένώ πολλαπλασιάζονται. τά κινητά, ούοαμώς καθυστεροΰσι 
τά πάγια. ΊΙ νόμιμος έν τή έλευθερία τάξις ένθαρρύνει 
τούς παραγωγούς, ίνα έξαπλώσωσι τάς περιουσίας των, 
δίδοντες είς αύτάς μάλλον δυσκίνητον χαρακτήρα. 'Όταν 
όμως έκαστος φοβήται τού δεσποτισμοΰ τάς άρπακτιζάς 
ιδιοτροπίας ή τής αναρχίας καί τού πολέμου τάς κατα- 
στροφάς, έξ άνάγζης φροντίζει νά δώση εις τήν περιουσίαν 
του τήν μάλλον ευκρυπτον μορφήν. Ό άληθής ούτω πο
λιτισμός δέν έχει άνάγκην τελειοτέρας άποδείξεως. Κρίνατε 
τάς έπικρατείας έκ τού άριθμοΰ τών παγίων έν αύταΐς κε
φαλαίων, διότι Φαίνονται.

Έν τούτοις ύπάρχει έπί τοϋ προκειμένου καί ή πτέρνα 
τοϋ Άχιλλέως. Δέν θέλω βεβαίως νά έξασθενίσω τήν Ελ
ληνικήν δόξαν τών άρχαίων ‘Αθηναίων. 'Υποθέτω όμως 
ότι, όταν ό Θεμιστοκλής ήπείλει τούς Σπαρτιάτας, ότι δύ
νανται οί συμπολΐται αύτοΰ νά είσέλθωσιν είς τά πλοΐά 
των καί νά έγκαταλείψωσι τούς άλλους "Ελληνας είς τά 
περιωρισμένα τού Κορινθιακού ισθμού σχέδιά των, δέν ήτο 
απλούς κατασκευαστής ρητορικού έπιχειρήματος. Ή οικο
νομική τών χρόνων έκείνων συγζρότησις έπέτρεπεν έκ τής 
έπόψεως τών παγίων κεφαλαίων πλείονα αύταπαρνήσεως 
έλατήρια τών όσων διαθέτουσι πλούσιοι είς τοιαύτας πε
ριουσίας λαοί, οιτινες πολλάκις ένώπιον τοϋ έπερχομένου 
έχθροΰ δέν έσχον τό θάρρος νά Ουσιάσωσι τά είδωλα τής 
ύλολατρείας.

’Ήκουσα ότι οί Γάλλοι ζατά τήν τελευταίαν πολιορκίαν 
τών Παρισίων άνήρτησαν εις τούς τοίχους τών οδών τήν 
εικόνα τού Μεσολογγίου. ’Αμφιβάλλω άν ήδύναντο νά ώ- 
φεληθώσιν έζ τού παραδείγματος αύτοΰ.
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ΟΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΙ

ΠΑΡΑ ΤΟΪΣ ΑΡΧΑΙΟΙ Σ.

Όσον εγκύπτει τις εις τήν σπουδήν ζαί μελέτην τών 
αρχαίων, τόσον απορεί ζαί έξίσταται απέναντι τής έν γένει 
προόδου αύτών ζαί μάλιστα διά πράγματα άτινα νομίζει 
τις εφευρέσεις σημερινός. Μόλις πρό είζοσιπέντε έτών 
έγένετο γνωστός ό ήλεζτρισμός ζαί ή έφαρμογή αύτοϋ είς 
τούς τηλεγράφους έπί πολλούς δέ αιώνας, ό ζόσμος, ήγνόει 
μέσον ταχείας μεταβιβάσεως ειδήσεων, ζαί όμως πολυει- 
δώς, πρό δύο χιλιάδων έτών, τοιαΰτα μέσα έζέζτητο ή άρ
χαιότης.

Α.

Ό άνθρωπος, βεβαίως, πριν έτι πολιτισθή ήσθάνθη τήν 
άνάγζην τής μαζρόθεν ταχείας συνενοήσεως, τούλάχιστον, 
έν σχετικαΐς κρισίμοις τεριστάσεσιν, διό ζαί έπραγματο- 
ποίησε τάς άνάγκας του ταύτας όπως ήδυνήθη· ζαί οσάκις 
μέν ή άπόστασις έπέτρεπεν αύτώ νά ήναι ορατός, έπραγμα- 
τοποίει τοϋτο διά κινήσεων ή σχημάτων οσάκις δέ δέν 
ήτον ορατός δ'.ά συμπεφωνημένων σημείων. Τά κοινότερα 
σημεία τής παναρχαίου έποχής ήτον ό καπνός ζαί αί πυ- 
ραί. (Όρα Άγαμ. τοΰ Αισχύλου). Βραδύτερου όμως πολλά 
τών άρχαίων έθνών ζαί μάλιστα οί "Ελληνες, διωργάνισαν 
τηλεγραφικήν υπηρεσίαν, διά τό κράτος, ήτις έκτός τοΰ 
ήλεκτρισμοΰ σχεδόν δέν ύπελείπετο τής σημερινής· άλλως 
καί ή ταχυδρομική υπηρεσία πολλών άρχαίων λαών παρέ
χει πολλάκις έζπληκτικά άποτελέσματα ('), έν τή άρχαιό-

(’) *0οα  μικρού λόνου άξίαν πραγματείαν ήρών πίρΐ Tayυδρο
βίων. Άμθ. 1118, 1120, 1125 καί 1126. Έτος Ε\ 1871. Λω>- 
aravtirouxu.ltw;.

τητι. Τά τηλεγραφικά είδη ή συστήματα τής άρχαιότητος 
ήσαν πολλά, ή έποχή δέ τής πρώτης αυτών χρήσεως ά
γνωστος ήμΐν· τοϋτο μόνον γινώσκομεν ότι έπί Πολυβίου 
υπήρχον έν ένεργεία πολλά συστήματα ζαί ότι οί Καρχη- 
οόνιοι έκέχτηντο σύστημά τι λίαν άνάλογον τοΰ σημερινού. 
Παραθέσωμεν δ’ ένταΰθα ολόκληρον τό σχετικόν χωρίου 
τοΰ Πολυαίνου καί τοΰ Πολυβίου, 
Οΐζ. Έπιθεωρήσεως άνέτως καί 
τών άρχαίων τηλεγράφων.

ίνα οί άναγνώσται τής 
έξ ολοκλήρου ίδωσι τά

Β.

Κατά τάς άρχάς τοΰ δ' αίώνος π. X., οί Καρχηδόνιοι, 
διατελοΰντες τότε έν άπάση τή άζμή τής ισχύος των, 
προσεπάθουν νά ζατακτήσωσιν όλοσχερώς τήν Σικελίαν, 
ής έκέζτηντο σχεδόν τά τέσσαρα πέμπτα. Σχεδόν μόνη ή 
πόλις τών Συρακουσών άνθίστατο, ζαί Διονύσιος, ό άρχη- 
γός της άνθίστατο μετά πολλοΰ κόπου έναντίον τών Καρ- 
χηδονίων. Ό μακρός ούτος πόλεμος, πλήρης ένεδρών, 
στρατηγημάτων ζαί άπροόπτων συμβάντων, έζ.ούραζε τά 
μέγιστα τούς τελευταίους, τόσον διά τήν άπόστασιν τής 
’Αφρικής έξ ής διά τής θαλάσσης προεμηθεύοντο τά άναγ- 
ζαΐα, όσον ζαί διά τήν άβεβαιότητα έν ή διετήλουν οί κά
τοικοι έν Καρχηδόνι, μάλιστα ώς πρός τάς άνάγκας τοΰ 
έν Σικελία στρατοΰ των, αί άνάγκαι αύτών μετεβάλλοντο 
πολλάκις άπροόπτως. Διά νά άπαλλαχθώσι τών κακών 
τούτων, ζαί έπί τή έπί τή έλπίδι νά θέσωσι τέρμα είς τήν 
έζστρατείαν ταύτην, οί Φοίνικες, έσύστησαν τηλεγραφικήν 
ύπηρεσίαν κατά τόν εξής τρόπον.

«Καρχηδόνιοι Σικελίαν πορθοΰντες, όπως αύτοΐς άπό 
Λιβύης διά τάχους τά άναγζαΐα ζομίζοντο, κλεψύδρας δύο 
ποιήσαντες ίσας τοΐς μεγέθεσι, κύκλους έν έκατέρα διέγρα- 
ψον ίσους, έχοντας τήν αύτήν έπιγραφήν. Έπεγέγραπτο δέ 
ού μέν, Χρεία νεών, ού δέ, Στρογγύλων 
πλοίων, άλλαχοϋ δέ X ρ υ σ ί ο υ, καί πάλιν άλλαχοϋ 
Μηχανημάτων, καί πάλιν, Σίτου, καί πάλιν,
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Θηρίων, καί πάλιν, 'Ό πλ ω ν, καί Πεζών, καί Ί π- 
ν. Οΰτω δή πάντας τούς κύκλους έπιγράψαντες, τήνπ ε ω

έτέραν τών κλεψυδρών έν Σικελία κατασχόντες, [τήν έτέ- 
ραν] έξέπεμψαν είς Καρχηδόνα, συντάξαντες, ήν ίοωσιν άρ- 
θέντα πυρσόν παρ’ αυτών, ά π ο σ κ ο π ε ΐ ν, ότ’ άν ό δεύ
τερος άναδειχθή πυρσός, ποίω κύκλω τοΰτο συμβήσεται· 
ού τήν επιγραφήν άναγνόντας, ότι τάχος τό σημαινόμενον 
διά τών γραμμάτων έκπέμπειν. Τούτον τόν τρόπον όξυ- 
τάτην είχον Καρχηδόνιοι τήν κορ,ιδήν τών είς τόν πόλεμον 
αναγκαίων]) ζ1).

Νΰν παραθέσωμνν καί τό χωρίον τοΰ Πολυβίου.
«"Ινα δέ μηδέν αυτόν λανθάνη τών πραττομένων, διεπέμ- 

ψατο πρός Πεπαρηθίους καί πρός τούς έπί τής Φωκίδος, 
ομοίως δέ καί πρός τούς έπί τής Εύβοιας, καί παρήγγειλε 
διασαφεΐν αύτώ πάντα τά γιγνόμενα διά τών πυρσών έπί 
τό Τίσαιον. Τούτο δ’ έστϊ τής Θετταλίας όρος, εύφυώς κεί
μενον πρός τάς τών προειρημένων τόπων περιφάσεις.»

«Τοΰ δέ κατά τάς πυρσείας γένους, μεγίστας δή παρε- 
χομένου χρείας έν τοΐς πολεμικοί;, άνεξεργάστου πρότε
ρον ύπάρχοντος, χρήσιμον είναι μοι δοκεϊ τό μή παραορα- 
μεϊν, άλλά ποιήσασθαι περί αύτοΰ τήν άρμόζουσαν μνήμην. 
"Οτι μέν ούν ό καιρός έν πασι μεγάλην έχει μερίδα πρός 
τάς έπιβολάς, μεγίστην δ’ έν τοΐς πολεμικοΐς, παντί δή- 
λον τών δέ πρός τοΰτο συναγωνισμάτων πλείονα έχουσι 
δύναμιν οί τ.υρσοί. ’Άρτι τά μέν γέγονε, τινά δ’ άκμήν 
ένεργεϊται· καί δυνατόν έστι γιγνώσκειν ώ μέλει ποτέ μέν 
ημερών τριών ή τεττάρων οδόν άπέχοντι, ποτέ δέ και πλει- 
όνων. "Ωστ’ άεί τοϊς έπομένοις πράγμασιν έπικουρίας πα 
ράδοξον γίγνεσθαι τήν βοήθειαν διά τής τών πυρσών άπαγ- 
γελίας. Τόν μέν πρό τούτου χρόνον απλώς γιγνομένης 
τής πυρσείας κατά τό πλεΐστον αύτήν ανωφελή συνέβαινε 
γίγνεσθαι τοΐς χρωμένοις. Διά γάρ συνθημάτων ώρισμέ- 
νων έδει τήν χρείαν συντελεΐν τών δέ πραγμάτων άορι-

(’) Πολυαίνου Στραττγζματα, Βιβλ. τ’, κεφ. ιτ’. $ 2 

στων ύπαρχόντων, τά πλεΐστα διέφυγε τήν τών πυρσών 
χρείαν, οίον έπ’ αύτών τών νΰν είρημένων. "Οτι μέν ούν 
εις Ωρέον καί ΙΊεπάρηθον ή Χαλκίδα πάρεστι στόλος δυ
νατόν ήν διασαφεΐν τοΐς περί τούτου συνθεμένοις· ότι δέ 
μεταβάλλονται τινες τών πολιτών ή προοιδόασιν ή φόνος 
έν τή πόλει γέγονεν ή τι τών τοιούτων, ά δή συμβαίνει 
μέν πολλάκις, πρόληψιν δέ έχειν πάντην άδύνατον μάλι
στα οέ τά παραδόξως γιγνόμενα τής έκ του καιρού συμ- 
βουλίας καί έπικουρίας προσδεΐται· τά τοιαΰτα πάντα διέ

φυγε τήν τών πυρσών χρείαν περί ών γάρ ούκ ένεδέχετο 
προνοηθήναι, περί τούτων ουδέ σύνθημα ποιήσασθαι δυ
νατόν. »

«Αινείας δέ ζουληθείς διορθώσασθαι τήν τοιαύτην απορίαν, 
ό τά περί τών Στρατηγικών ύπομνήματα συντεταγμένος, 
βραχύ μέν τι προεβίβασε, τοΰ γε μήν δεόντως άκμήν πάμ- 
πολυ τά κατά τήν έπίνοιαν άπελείφθη. ΙΙοίη δ’ άν τις έζ 
τούτων. Φησί γάρ δεΐν τούς μέλλοντας άλλήλους διά τήν 
πυρσήν δηλοϋν τό κατεπεΐγον αγγεία κατασκευάσαι κερα
μέα, κατά τε τό πλάτος καί κατά τό βάθος ισομεγέθη πρός 
ακρίβειαν εΐναι δέ μάλιστα τό μέν βάθος τριών πηχών, τό 
δέ πλάτος πήχεος. Ειτα παρασζευάσαι φελλούς βραχύ 
κατά πλάτος ένδεεΐς τών στομάτων, έν δέ τούτοις μέσοις 
έμπεπηγέναι [βακτηρίας διηρημένας είς] ίσα μέρη τριδά- 
κτυλα, καθ’ έκαστον δέ μέρος είναι περιγραφήν ευσημον. 
Έν έζάστω δέ μέρει γεγράφθαι τά προφανέστατα καί κα- 
θολιζώτατα τών έν τοΐς πολεμικοί; συμβαινόντων, οίον εύ- 
θέως έν τώ πρώτω, διότι πάρεισιν ίππεΐςείς τήν 
χώραν, έν δέ τώ δευτέρω διότι πεζοί β α ρ ε ΐ ς, έν 
δέ τώ τρίτω ψιλό ί, τούτων δ’ εξής, πεζοί μ ε θ’ ί π- 
π έ ω ν, ειτα πλοΐα μετά δέ ταΰτα σίτος, καί κατά τό 
συνεχές ούτω, μέχρι άν έν πάσαις γραφή ταΐς χώραις τά 
μάλιστ’ άν έκ τών εύλόγων προνοίας τυγχάνοντα και συμ- 
βαίνοντα κατά τούς ένεστώτας καιρούς έζ τών πολεμικών. 
Τούτων δέ γενομένων άμφότερα κελεύει τρήσαι τά άγγεΐα 
πρός ακρίβειαν ώστε τούς αύλίσζους ίσους εΐναι καί κατ’ ί



ΟΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΙ ΠΑΡΑ ΤΟΪΣ ΑΡΧΑ1Ο1Σ. 445
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ.444

σον άπορεϊν- εΐτα πληρώσαντας ΰδατος έπιθεΐναι τούς φελ- 
λούς έχοντας τάς βακτηρίας, κάπειτα τούς αύλίσκους άφεΐ- 
ναι ρεΐν άμα. Τούτου δέ συμβαίνοντος δηλον ώς ανάγκη 
πάντων ίσων καί όμοιων οντων, καθ’ δσον άν άπορρέη τό 
ύγρόν, κατά τοσοΰτον τούς φελλούς καταβαίνειν καί τάς 
βακτηρίας κρύπτεσθαι κατά τών αγγείων. "Οταν δέ τά 
προειρημένα γένηται κατά τόν χειρισμόν Ισοταχή καί σύμ
φωνα, τότε κομίσαντας επί τούς τόπους, έν οις έκάτεροι 
μέλλουσι συντηρεΐν τάς πυρσείας, έφ’ έκάτερον θεΐναι 
τών άγγείων. Εΐτ’ έπειδάν έμπέση τι τών έν τή βακτηρία 
γεγραμμένων, πυρσόν άραι κελεύει, καί μένειν, έως άν άν- 
ταίρωσιν οί συντεταγμένοι· γενομένων δέ φανερών άμφο- 
τέρων άμα τών πυρσών, καθελεΐν εΐτ’ εύθέως άφεΐναι τούς 
αύλίσκους ρεΐν. 'Όταν δέ καταβαίνοντος τοΰ φελλοΰ καί 
τής βακτηρίας έλθη τών γεγραμμένων δ βούλει δηλοΰν 
κατά τό χείλος τοΰ τεύχους, άραι κελεύει τόν πυρσόν τούς 
δ’ ετέρους έπιλαβεΐν εύθέως τόν αύλίσκον, καί σκοπεΐν τί 
κατά τό χείλος έστι τών έν τή βακτηρία γεγραμμένων- 
εσται δέ ταύτό τώ δηλουμένω πάντων ίσοταχώς παρ’ άμ- 

φοτέροις κινουμένων.»
«Ταϋτα δέ βραχύ μέν τι τής διά τών συνθημάτων, πυρ

σείας έξηλλαχέναι δοκεΐ, ομοίως δ’ έστιν αόριστα. Δήλον 
γάρ έστιν ώς ούτε προϊδέσθαι τά μέλλοντα πάντα δυνατόν 
ούτε προϊδόμενον είς τήν βακτηρίαν γράψαι- λοιπόν όπό- 
ταν έκ τών καιρών άνυπονόητά τινα συμβαίνη, φανερόν ώς 
ού δύναται δηλοΐσθαι κατά ταύτην τήν έπίνοίαν. Καϊ μήν 
ούδ’ αύτών τών έν τή βακτηρία γεγραμμένων ούδέν έστιν' 
ώρισμένον. Πόσοι γάρ ήκουσιν ιππείς ή πόσοι πεζοί καί 
ποΰ τής χώρας καί πόσαι νήες καί πόσος σίτος ούχ οίόν τε 

διασαφήσαι- περί γάρ ών άδύνατόν έστι γνώναι πριν ή γε- 
νέσθαι, περί τούτων ούδέ συνθέσθαι πρό τοΰ δυνατόν. Τό 
δέ συνέχον έστι τοΰτο- πώς γάρ άν τις βουλεύσοιτο περί 
τοΰ βοηθεΐν μή γιγνώσκων πόσοι πάρεισι τών πολεμίων ή 
ποΰ ; πώς δέ Οαρρήσαι πάλιν ή τούναντίον ή τό καθόλου 

διανοηθείη τι μή συνείς πόσαι νήες ή πόσος σίτος ήκεί παρά 
τών συμμάχων ;»

«Ό δέ τελευταίος τρόπος, έπινοηθεΐς διά Κλεοξένου καί 
Δημοκλείτου τυχών δέ τής έξεργασίας δι’ ημών, εστι μέν 
ώρισμένος καί παν τό κατεπεϊγον δυνάμενος άκριβώς δια- 
σαφεΐν, κατά δέ τόν χειρισμόν έπιμελείας δεΐ καί παρατη- 
ρήσεως άκριβεστέρας. Έστι δέ τοιοΰτος. Τό τών στοιχείων 
πλήθος έξής λαμβάνοντας δεΐ διειλεΐν είς πέντε μέρη κατά 
πέντε γράμματα. Λείψει δέ τό τελευταϊον ένί στοιχείω- 
τοΰτο δ’ ού βλάπτει πρός τήν χρείαν. Μετά δέ ταϋτα πλα
τεία παρεσκευάσθαι πέντε τούς μέλλοντας άποδιδόναι τήν 
πυ ρσείαν άλλήλοις έκατέρους καί γράψαι τών μερών έξής 
είς έκαστον πλατεΐον, κάπειτα συνθέσθαι πρός αύτούς διότι 
τούς μέν πρώτους άρεΐ πυρσούς ό μέλλων σημαίνειν άμα 
καί δύο καί μενεΐ μέχρι άν ό έτερος άνταίρη. Τοΰτο δ’ έ- 
σται χάριν τοΰ διά ταύτης τής πυρσείας έαυτοΐς άνθομολο- 
γήσασθαι διότι προσέχουσι. Καθαιρεθέντων δέ τούτων λοι
πόν ό σημαίνων άρεΐ μέν τούς πρώτους έκ τών εύωνύμων, 
διασαφών τό πλατεΐον ποιον δεήσει σκοπεΐν, οιον έάν μέν 
τό πρώτον, ένα, έάν δέ τό δεύτερον, δύο, καί κατά λόγον 
ούτω- τούς δέ δευτέρους έκ τών δεξιών κατά τόν αύτόν λό
γον, ποιον δεήσει γράμμα τών έκ τοΰ πλατείου γράφειν αυ 
τόν άποδεχόμενον τήν πυρσείαν.»

ενοι
του τόπου, δεήσει πρώτον μέν διόπτραν έχειν δύ’ αύλίσκους 
έχουσαν, ώστε τοΰ μέλλοντος άντιπυρσεύειν τώ μέν τόν 
δεξιόν τόπον, τό δέ τόν εύώνυμον δύνασθαι θεωρεϊν. Περί 
δέ τήν διόπτραν έξής ορθά δεΐ τά πλατεία πεπηγέναι, πα- 
ραπεφράχθαι δέ καί τόν δεξιόν καί τόν εύώνυμον τόπον έπί 
δέκα πόδας, τό δέ βάθος ώς άνδρόμηκες, είς τό τούς πυρ
σούς αίρουμένους μέν παρά ταϋτα τήν φάσιν άκριβή ποιεΐν, 
καθαιρουμένους δέ τήν κρύψιν. Τούτων δ’ έτοιμασθέντων 
παρ’ άμφοτέροις, όταν βούλη δηλώσαι λόγου χάριν διότι 
τώνστρατιωτών τ ι ν ε ς, είς εκατόν ά π ο κ έ
χω ρ ή κ α σ ι πρός τούς ύπεναντίους, πρώτον δεΐ διαλέξαι 

«Όταν οε ταϋτα συνθεμ χωρισθώσιν έκάτεροι έπί
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τών λέξεων, όσοι δι’ ελάχιστων γραμμάτων δύνανται ταύ- 
τό δηλοϋν, οίον άντί τοϋ προειρημένου Κ ρ ή τ ε ς έ ζ α τ ό ν 
άφ’ήμών ηύτομόλησαν νϋν γάρ τά μέν γράμ
ματά έστιν έλάττω τών ήμίσεων, διασαφήται, δέ ταύτόν. 
Τούτου δέ γραφέντων είς πινάκιον, ούτω δηλωθήσεται τοΐς 
πυρσοΐς. Πρώτον δ’ έστί γράμμα τό κάππα· τοϋτο δ’ έστιν 
έν τη δευτέρα μερίδι ζαί τώ δευτέρω πλατείω. Δεήσει δέ 
καί πυρσούς έζ τών εύωνύμων δύ’ αΐρειν, ώστε τόν άποδε- 
χόμενον γιγνώσκειν ότι δει τό δεύτερον πλατείαν έπισζο- 
πεΐν. Ειτ’ έκ τών δεξιών άρει πέντε, διασαφών ότι κάππα· 
τοϋτο γάρ πέμπτου έστί τής δευτέρας μερίδος, δ δεήσει 
γράφειν είς τό πινάκιον τόν άποδεχόμενον τους πυρσούς. 
Είτα τέτταρας έκ τών εύωνύμων, έπεί τώ ρω τής τετάρτης 
έστί μερίδος. Ειτα δύο πάλιν έζ τών δεξιών δεύτερον γάρ 
έστι τής τετάρτης. ’Εξ ού τό ρώ γράφει ό δεχόμενος τούς 
πυρσούς, καί τά λοιπά τόν αύτόν τρόπον. Προδηλοΰνται 
μέν ουν παν τό προσπϊπτον ώρισμένως κατά ταύτην τήν 
επίνοιαν, πολλοί δέ γίγνονθ’ οί πυρσοί διά τό δεΐν ύπέρ 
έκάστου γράμματος διττάς ποιεΐσθαι τάς πυρσείας. Ού μην 
άλλ’ έάν τις εύτραπή ποίηση τά πρός τό πράγμα, δύνανται 
γίγνεσθαι τό δέον. Καθ’ έκατέραν δέ τήν έπίνοιαν προμε
λετάν δει τούς χειρίζοντας, ίνα τής χρείας γιγνομένης ά- 
διαπτώτως δύνωνται διασαφεΐν άλλήλοις. Πηλίζην δέ συμ
βαίνει φαίνεσθαι τήν διαφοράν έπί τών αύτών πραγμάτων 
πρώτον λεγομένων ζαί πάλιν κατά συνήθειαν γιγνομένων, 
έζ πολλών εύχερές τω βουλομένω καταμαθεΐυ. Πολλά 
γάρ ού μόνον τών δυσχερών, άλλά ζαί τών άδυνάτων είναι 
δοζούντων κατά τάς άρχάς, μετά ταΰτα χρόνον καί συνή
θειας τυχόντα ράστα πάντων έπιτελεΐται. Τοΰ δέ τοιούτου 
λόγου παραδείγματα μέν πολλά καί έτερα πρός πίστιν, 
έναργέστατον δέ τό γιγνόμενον έπί τής άναγνώσεως. Έπί 
γάρ έκείνης, εί τις παραστησάμ,ενος άνθρωπον άπειρον μέν 
ζαί άσυνήθη γραμματικώς, τάλλα δ’ άγχίνουν έπειτα παι- 
δάριον έξιν εχον παραστήσαι ζαί δούς βιβλίον κελεύοι λέ- 
γειν τά γεγραμμένα, δήλον ώς ούζ άν δύναιτο πιστεϋσαι 

διότι δει πρώτον έπί τάς όψεις τοϋ ένός έκάστου τών γραμ
μάτων έπιστήσοι τόν άναγινώσκοντα, δεύτερον έπί τάς δυ
νάμεις, τρίτον έπί τάς πρός άλληλα συμπλοζάς, ών έκα
στον ποσοΰ χρόνου τίνος δεΐται. Διόπερ όταν άνεπιστάτως 
Οεωρή τό παιδάριον ύπό τήν αναπνοήν έπτά καί πέντε στί
χους συνεΐρον, οΰζ άν εΰχερώς δύναιτο πιστεύσοι διότι πρό
τερον ούτος ούκ άνέγνωκε τό βιβλίον· εί δέ καί τήν ύπό- 
ζρισιν ζαί τάς διαιρέσεις, έτι δέ δασύτητος ζαί ψιλότητος 
δύνοιτο συσσώζειν, ούδέ τελέως. Διόπερ ούκ άποστατέον ού 
δενός τών χρησίμων διά τάς προφαινομένας δυσχερείας, 
προσακτέον δέ τήν έξιν, ή πάντα τά καλά γίγνεται Οη- 
ρατά τοΐς άνθρώποις, άλλως τε καί περί τών τοιούτων, έν 
οις πολλάκις κεΐται τό συνέχον τής σωτηρίας (*}.))

(·) Πολυβίου Β·.βλ. X, κεφ. 42—47.
Τχς πλζροφορίας ταύτας άρυόμεθα έκ τοΰ άςιολόγου συγγράμ

ματος του : Recherches sur 1’ origine et Γ emplacement des Em- 
p ria Phenieiens dans le Zeugis et le Byzaciam. "Opa σελ. 233 
καί 281.

Γ'.

Τάάνωτέρω χωρία τοΰ Πολυαίνου ζαί Πολυβίου παρατε- 
θέντα έξ ολοκλήρου, ούδεμίαν άφίνουσιν αμφιβολίαν περί 
τής χρήσεως τοϋ τηλεγράφου παρά τοΐς άρχαίοις. Επα
ναλαμβάνομε'; οτι τό σύστημα π. χ. τό αλφαβητικόν καί 
τοι άνευ ήλεζρισμοΰ, ούχ ήττον έξεπλήρου άρκούντως τάς 
άνάγκας των. Τά χωρία όμως ταΰτα παρέχουσιν καί τήν 
έξής βεβαιότητα· ότι τά διόπτρα ή τηλεσκόπια ήσαν έπίσης 
γνωστά τοΐς άρχαίοις.

Άπό τήν εσχατιάν άκραν τοΰ Έρμαιου ά κ ρ ω- 
τ η ρ ί ο υ τής ’Αφρικής (Καλόν άκρωτήριον), μέχρι τοϋ 
ακριβώς αντίκρυ κειμένου άκρωτηρίου τής Σικελίας, κατά 
τάς πληροφορίας τοϋ ζ. Daus (:),ή άπόστασις είναι 134 χι
λιόμετρα, ήτοι πλέον τών 24 θαλασσ. λευγών. Έν τοιαύτη
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άποστάσει είναι απολύτως αδύνατον, ανθρώπινη άοπλος 

δρασίς νά διαχρίνη ζαΐ μάλιστα συμβόλιζα φώτα· ζαΐ έπί 
τή ύποθέσει άχόμη ότι ή άζοιβώς έν τω μέσω τών περί ών 
ό λόγος ακρωτηρίων χειμένη νήσος Παντελλερία έχρησί- 
μευεν ώς διαβιβαστικός σταθμός. Τό σφαιροειδές τής θα
λάσσης μηδενίζεται άπό τό ύψος άμφοτέρων τών άχρωτη- 
ρίων· άλλως τε ό κ. Daux άνέβη έπί τοΰ 'Ερμαίου άκρωτη- 
ρίου· ό καιρός ζατά τήν ημέραν ταύτην ήτον ωραίος ζαΐ ή 
άτμόσφαιρα καθαρά, καί δμως έστάθη άδύνατον νά διακρίνη 
τήν παραλίαν τής Σικελίας, μόλις δέ διά καλοΰ τηλεσκο
πίου παρετήρησε τά παράλια τής Σικελίας· άλλως τε ό 
Πολύβιος λέγει ρητώς δεήσειδέδιόπτραν έχε ιν, 
δύο αύλίσκους έχουσαν.

Ή ύπαρξις τών οργάνων τούτων χρονολογουμένη άπό 
τής ις' μ. X. έκατονταετηρίδος δέν πρέπει νά μάς έκπλήτ- 
τη ποσώς, διότι γινώσζομεν ότι ή ύελος ήτο γνωστός εις 
λίαν άρχαιοτέρας έποχάς. Ή μόνη άμφιβολία ήτις δύνα
ται νά παρουσιασθή εϊναι ότι οί άρχαϊοι δέν έτεμον ούτε 
έστιλβον, φαίνεται, τήν ύελον γινώσζομεν όμως άφ’ έτέ- 
ρου ότι έτεμον καί έστιλβον λίθους σζληροτέρους τής ύέ- 
λου, ώς τούς πολυτίμους λίθους. Έντός τών έριπείων άρ- 
χαιοτάτων οικοδομών τοΰ Μεξικού άνεζαλύφθησαν φακοί 
έκ φυσικού κρυστάλου (loupes r. lentiles en cristal de r che) τε
τμημένοι καί στιλβωμένοι, άνερχόμενοι είς έποχήν λίαν άρ- 
χαιοτέραν καθ’ ήν οί Φοίνικες ζατεσχευαζαν τήν ύελον είς 
τήν Τύρον καί Σιδώνα. Κατά τά 1868 έν τή συλλογή Bo- 
ban έκτεθείση έν τώ ύπουργείω τής οημ. έκπαιδεύσεως έν 
Παρισίοις, υπήρχε ήμισεληνοειδής φακός έκ φυσικού κρυ
στάλου. Αί άρχαιότεραι μαρτυρία', τού Μεξικού άναφέρουσι 
φυσικούς κρυστάλους τετμημένους έποχών 2000 έτών 
π. X. ’Αλλά καί άσυζητητί παραδεχόμενοι ότι οί άρχαϊοι 
δέν έτεμον ούτε έστιλβον τήν ύελον, έξετέλουν τάς άνάγ
κας των ώς έξής. Μετεχειρίζοντο μικράς φυάλας έκ λε- 
πτοτάτης ΰέλου, κοίλας καί στρογγυλάς, ών τά στόμια ή
σαν οξέα πέριξ, ή δέ έπιφάνεια άνάκοιλος. Ειχον σχήμα 

φακού- αί φυάλαι αύται έπληροΰντο ΰδατος (’). Σήμερον 
άκόμη ό τρόπος ούτος διαιωνίσθη είς τινας βιομηχανίας, 
καί οί τήν έσπέραν εργαζόμενοι έργάται βοήθεια τοΰ φω
τός, δίερχομένου δι’ ύελίνων σφαιρών πεπληρωμένων ΰδα
τος. Έν τώ διυλισμένω τούτω ύγρώ υπάρχει ώρισμένον τι 
ποσόν θειούχου χαλκού, παρέχοντος είς τό έκ τών σφαιρών 
φώς, έκτος τοΰ άναλόγου τής διαμέτρου μεγέθους, καί τό 
χρώμα τοΰ ήλιακοΰ φωτός. Τό πράγμα τοΰτο δέν πρέπει 
νά μάς έκπληξη ποσώς διότι κατά τόν Δίωνα Κάσσιον καί 
τόν Πλίνιον οί άρχαϊοι κατεσκεύαζον ύελον ελαστικήν.

Ό Πολύβιος δέ όμιλών περί τών περί ών ό λόγος τηλε
σκοπίων, όμιλεϊ περί πραγμάτων γνωστοτάτων κατά τήν 
έποχήν του, ώστε ήσαν πρό πολλοΰ γνωστά. Ή κατασκευή 
βεβαίως τών δακτυλιόλιθων ήτον άρχαιοτάτη· καί ό τυχών 
εννοεί ότι έπί έπιφανείας ένός περίπου τετραγωνικού έκα- 
τοστομέτρου, είναι άδύνατον νά χαράξη τις διά γυμνοΰ 
οφθαλμού συμπλέγματα έκ πολλών πολλάκις προσώπων 
φερόντων καί τάς έλαχίστας λεπτομέρειας τών χαρακτηρι

στικών καί ιματισμού των, ώστε έξ απάντων τών τεκμη
ρίων τούτων έξάγεται ότι οί άρχαϊοι έγνώριζον καί μετε
χειρίζοντο όχι μόνον τούς τηλεγράφους, άλλά καί τά δίο
πτρα (2), ώστε ένταύθα αρμόζει είπερ άλλοτέ ποτέ τό : rien 
n’esl nouveau sous le soleil.

A. X. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ.

ΕΤΟΣ I—ΦΥΛ. 22—ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 187 4. 29

(*) Sen&jue, Natural, quaest, Βιβλ. Α'. κεφ.
(’) Άποροΰμεν πώς λόγου γινομένου εσχάτως έν τί. έν Άθν,ναις 

ιατρική Έταιρία περί τής πρώτχς χρχσεως τών διόπτρων, δέν άνε- 
φέρθν.σαν τά άνωτέρω χωρία τοΰ ΙΙολυαίνου καί Πολυβίου, άλλά 
μόνον τό πασίγνωστο·? χωρίον τοΰ Άριστοφάνους. οπερ άπαντες οί 
σχολιασταί καί μεταφρασταΐ αύτοΰ δεόντως σζμειώνουσιν. ("Ορα 
’Λσζ.έζ/.τιό»·, σύγγραμμα περιοδ. τής έν Άθήναις ιατρικής Έταιρίας 
τόμ. IB’ τεύχος Λ*. σελ. 32 : 1874 .
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ΦΟΡΟΑΟΓΙΚ Α ϊ ΥΜ ΠΤΩΜΑΤΑ·

, Αί κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν τάσεις τής ήμετέρας 
φορολογίας είναι άξίαι μεγάλης προσοχής. Ένώ κατά τό 
186 4- ό προϋπολογισμός υπέβαλε τό έθνος εις τήν πληρω
μήν 23 348 685 δραχμών, ζατά τό 1873 έζήτησε πα
ρ’ αύτοΰ 35 757 000, τούτέστιν έπί μάλλον 12 σχεδόν 
εκατομμύρια δρ. Έν τόσω μικρω χρόνου διαστήματι τά 
βάρη τής έπικρατείας ηύξήθησαν οΰτω κατά τό τρίτον, 
χωρίς έπέκτασιν ορίων, χωρίς αυξησιν δημοσίων έργων καί 
έντός τοΰ αύτοΰ καχεκτικοΰ διοικήσεως κύκλου.

Έν τώ σοβαρωτάτω τούτω φαινομένω, τοϋ όποιου πα
ραλείπω τά σκιερότερα χρώματα, πρέπει νά μελετηθή κατά 
πόσον τά βάρη διανέμονται επί τών διαφόρων τής εθνικής 
οικονομίας κλάδων. Διότι έάν συνήθως τό ταμιευτικόν 
πνεΰμα εύχαριστήται είς τούς παχύτερους αριθμούς, μικράν 
δεικνύον εύαισθησίαν πρός τάς πηγάς, έξ ών ούτοι άπορ- 
ρέουσιν, άπ’ έναντίας διά τήν αληθή έπιστήμην ή άνάπτυ 
ξις τών πηγών τούτων του έθνικου πλούτου άποτελεΐ ζωη
ρότατου, είς ύπατον βαθμόν, διαφέρον.

Αί σημαντικότερα', πρόσοδοι τοΰ ήμετέρου δημοσίου Οη-
σαυροϋ ήζολούθησαν έν τή δεκαετία 1864-—73 τήν έξης
άνάπτυξιν.

1864 1873
Έγγειος φόρος καί επικαρπία 7 632 800 δρ. 9 400 000 δο.
Τελώνια .··■·· 5 000 000 a 10 700 000 »
Χαοτόσηαον...................... 2 100 000 » 3 350 000 »
Φόρος έπϊ τών ζώων . · · · 1 350 000 » 1 450 000 »

» ο ι> οικοδομών . · 900 000 » 625 000 »
"Αλας............................... 650 000 » 750 000 »
Μεταλλεία καί δίυκτά · · - 450 000 » 1 592 000 a
Ταχυδρομεϊον .·.··· 417 006 » G5O 000 8
’Επιτηδεύματα ..... 400 000 » 800 000 8

"Ολον .............................. .... 1 8 899 000 δρ. 29 317 000 δρ·
4 449 685 s 6 440 000 »

"Ολον........................................ 23 348 685 δρ. 35 757 000 δρ.

Έκ τοΰ πίνακος τούτου εξάγεται, οτι μεταξύ όλων τών 
φόρων μόνοι οί έπί τών οικοδομών εΐναι είς έλάττωσιν. 
Σημειωτέον όμως, ότι πρόκειται απλώς περί προϋπολογι
σμών καί ότι κατά τό 1864 έβεβαιώθησαν οί φόροι ούτοι 
άπό 900 000 είς 590 000. Τό άλας καί ό έπί τών ζώων 
φόρος μικράν σχετικός άνάπτυξιν δεικνύουσιν (άνά 100 χιλ. 
δρ.). Τό ταχυδρομείου είναι έπαισθητώς ζωηρότερον (κατά 
233 χιλ. δρ. έπί πλέον). Τό χαρτόσημον άποδεικνύει τήν 
έκτασιν τών συναλλαγών, αϊτινες πληρώνουσιν αύτό, διότι 
προσφέρει έπί πλέον 1 2 έκατομ. δρ. Ή μείζων άνάπτυξις 
άπαντάται έπί τής έξ ορυκτών καί μεταλλείων προσόδου 
τοΰ δημοσίου θησαυρού, διότι ύπερετριπλασιάσθη αύτη (727 
χιλ. δρ. ή σμύρις, 670 χιλ. δρ. αί σκωρίαι τοΰ Λαυρίου, 
30 χιλ. αί στρεμματικαί τών μεταλλείων παραχωρήσειςλ 
Ή άπό τής καλλιεργούμενης γής δημοσία πρόσοδος ηύξη- 
σε κατά 2 σχεδόν έκατομμύρια. Τέλος τά έπιτηδεύματα 
καί τά τελώνια προσεκλήθησαν νά δώσωσι διπλάσιους άπό 
τής άοχής τής δεκαετίας καρπούς.

Έάν άφήσωμεν κατά μέρος τά έζ τών ορυκτών καί με
ταλλείων εισοδήματα, έν τοΐς όποίοις όμως ύπολείπεται 
πάντοτε είς σπουδαίαν έρευναν τό ζήτημα ζατά πόσον έπι- 
βαρύνεται άτόπως ή ζυρίως μεταλλουργική τοΰ έθνους έρ
γασία, έπί τών λοιπών δημοσίων εισοδημάτων προξενεί με
γάλην έντύπωσιν ή γενική τής παρ’ -ήμΐν φορολογίας τά- 
σις είς μείζονα όσημέραι έπιβάρυνσιν τών πρώτων στοιχείων 
τής ζωής. "Ινα έννοηθή κατά βάθος ή διεύθυνσις αύτη τοΰ 
παρ’ ήμΐν ταμιευτικού πνεύματος, άρκεϊ ή σύγκρισις αύτής 
πρός τά έν ’Αγγλία συμβαίνοντα έπί τινων κεφαλαιωδεστά-
των φορών.

18721842
Φόρ. τής γής καί τών οίκοδ. 3 000 000 λιρ. τ. 2 300 000 λιρ. -

» έπί τής ζακχάρεως . · 5 300 000 3 300 000 » »
8 έπί τού τείου ... 3 900 000 a » 3 200 000 » »
» έπί τοΰ καφέ ■ · · . 900 000 a η 200 000 » »

"Αλλα τελωνιακάδιχαιώματα5 000 000 » » 600 000 8 ο
"Αλλα βάρη έπί τών τής πρώ

της ανάγκης αντικειμένων 3 500 000 » » 600 000 » »
21 600 000 λιρ. γ. 10 200 000 λιρ. γ
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Ένω λοιπόν τό Αγγλικόν έθνος προάγεται είς πληθυ
σμόν, είς πλούτον, είς παντοίας κοινωνικάς καί οικονομι
κές σχέσεις, ή έπί τών πρώτων εφοδίων της ζωής φορολο
γία του παριστά έν διαστήματι τριακονταετίας έλάττωσιν 
κατά 11 j· σχεδόν έκατομ. λιρ. στ. Είς τά όμματα επι
πόλαιου κριτοΰ τό σύμπτωμα τοϋτο έχει τόν χαρακτήρα 
τής οικονομικής άντιφάσεως, διότι έπρεπεν άναλόγως τής 
έθνικής άναπτύξεως καί τά εισοδήματα τής έπικρατείας νά 
πολλαπλασιασθώσι. Μήπως έν Έλλάδι δεκαετής περίοδος 
δέν ήρκεσεν, ώς είδομεν, νά διπλασιάση τά τελωνιακά ει
σοδήματα καί νά έπιβαρύνη τήν μερίδα τής γής διά δύο 
νέων εκατομμυρίων ; Έάν ήρκουν οί αριθμοί ούτοι, ήδυνά- 
μεθα νά δώσωμεν μαθήματα είς τούς μάλλον προζεχωρη- 
μένους λαούς. Άτυχώς όμως ύπάρχουσι ζαί άλλοι άριθ- 
μοί, καλοϋντες τήν μάλλον ένδιαφέρουσαν μελέτην.

Έπί τοΰ όλου άπό τοΰ 1842 μέχρι τ0° Ί872 τά εισο
δήματα τής ’Αγγλικής έπιζ.ρατείας μαρτυροΰσι κολοσσαίαν 
άνάπτυξίν, διότι άπό 5'2 έκατομ. λιρ. στ. άνεβιοάσθησαν 
είς 76 έκατομ. λιρ. στ. Έάν ή έπί τών πρώτων έφοδίων 
τής ζωής φορολογική έντασις ήλαττώθη έν Αγγλία, δέν 
είναι τοϋτο πάθημα τής έθνιζής οικονομίας, άλλ’ αύστηρά 
συνέπεια τής προνοίας τοΰ νομοΟέτου, όστις ζατεβίβασε 
τούς έπί τών πρώτων αναγκών φόρους, ίνα διευκολύνη τήν 
ζωήν τών μεγάλων πληθυσμών. Ένώ δέ τοιουτοτρόπως 
ύποβοηθεΐται ή περαιτέρω οικονομική τοΰ τόπου άνάπτυ- 
ξις, ένδεικτικώταται είναι περιπλέον αί φορολογικά· τάσεις, 
όσον άφορα τήν πολυτελή, ούτως είπεΐν, κατανάλωσιν.

1842 1872
Γίνευματώδ·/, ποτά . ■ · 7 600 ()u() λφ. 7. 18 600 000 /.<=. -
καπνός........................  3 500 006 » » 7 ΟΟΟ ΟΟΟ » «
ζύθος..................... 5 300 ΟΟΟ » » 7 500 ΟΟΟ » »

16 400 ΟΟΟ 7.15^7. 33 100 ΟΟΟ 7.φ. -.

Τοιοΰτο σύστημα φορολογίας, άποτεινομένης μάλλον είς 
τήν κατάχρησιν τών αναγκών ή τήν λογικήν τούτων υπη
ρεσίαν, νομίζω άρμονικώτερον τοΰ άπροσέκτου έκείνου τα-
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μιευτικοΰ πνεύματος, του όποιου ή όλη άρετή σώζεται έν 
μόνη τή πεπατημένη όδω. Έκ πρώτης όύεως έλάχιστον 
θεωρείται, άν είς τόν ήδη ύπάρχοντα φόρον προστεθή καί 
έν περιπλέον δέκατον ή εικοστόν. Τοιαύτη μέθοδος, είσδύ- 
ουσα κατά μικρόν έν τή φορολογική τών έθνών πρακτική, 
φέρει κατά νοΰν τήν πρεσούτιοα εκείνην, ήτις, συνεθίζουσα 
καθ’ έζάστην νά άνασηζώνη τόν μόσχον αύτής, δέν έδίστα- 
σε νά έγείρη αύτόν ζαί 3οΰν καταστάντα. Μέχρι τίνος ό
μως ορίου δύνανται νά φθάσωσι τοιαΰτα πειράματα έπί τών 
οικονομικών δυνάμεων τών έθνών, είναι πάντοτε χρόνου ζή
τημα, τοΰ όποιου ή ιστορία μαρτυρεί πάντοτε καταστρε
πτικήν τήν λύσιν. Δύνασθε ούτω νά αύξάνητε άδιαζόπως 
τούς φόρους τής ζωής μέχρι τοΰ σημείου καθ’ δ Οά άοχίση 
άφεύζτως ή φθορά αύτής. Καί είναι τωόντι δεινόν σύμπτω
μα, ότι έν τή τελευταία δεκαετία ηύξήθησαν παρ’ ήμΐν αί 
φορολογικοί μονάδες τής άναποφεύκτου ζαί κοινής κατα- 
ναλώσεως πολύ πλειότερον τοΰ όσον άναλόγως ήλαττώ- 
θησαν έν ’Αγγλία. Άρκεΐ νά συγκρίνη ό αναγνώστης τούς 
ανωτέρω Έλληνο-Άγγλικούς πίνακας, ινα πεισθή περί τής 
μεταξύ τοΰ προϊόντος έν γένει τών φόρων ζαί τής μονάδος 
αύτών άντιθέσεως πρός τούς οικονομικούς τών δύο έπικρα- 
τειών όρους. Πρός δείγμα δέ μάλλον συγκεκριμμένον, δέν 
δύναται τις νά ίσχυρισθή ότι ή άνάπτυξις τών έπιτηδευμα- 
τιών ύπήρξε σχετικώς μάλλον εύρωστος έν Έλλάδι άπό 
τοΰ 1864—73, ή έν’Αγγλία άπό τοΰ 1842—72. Καί ό
μως έν ’Αγγλία, καθ’ όλην τριακονταετίαν, τά έζ τών επι
τηδευμάτων δημόσια εισοδήματα άνεβιβάσθησαν άπό 2 700 
ΟΟΟ λιρ. στ. είς 3 900 ΟΟΟ λιρ. στ. ένώ έν Έλλάδι, ζατά 
μόλις δεκαετίαν, έδίπλασιάσθησαν. Ό λόγος είναι ότι, τό
σον έπί τών έπιτηδευμάτων, όσον καί έπί τών τελωνιακών 
τής καταναλώσεως βαρών, ή φορολογική ψαλίς πλησιάζει 
έν Ελλάδι πλειότερον τό δέρμα τών μεγάλων πληθυσμών.

Απέναντι τοιούτων τάσεων οί έχοντες πολλά άντιτίθεν- 
ται πρός τούς έχοντας ολίγα. Ένώ οί πρώτοι μόλις θυ- 
σιάζουσι έν τή σφαίρα τής καταναλώσεως εύτελές σχετί- 

01K.0N0MlK.il
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ζώς ποσόν είς συντήρησιν τής έπικρατείας, χάριν ταύτης 
οι δεύτεροι έπαισθητώς περιορίζουσι τά έφόδια τής οικογε

νειακής αύτών ύπάρξεως. Ύπό τήν έποψιν ταύτην ή ιδέα τής 
φορολογίας τών εισοδημάτων (iiicometax) παρίσταται μετά 
μειζονος οιαφέροντος τοΰ όσον κοινώς νομίζεται, καϊ ή κα
νονική άποκατάστασις τής φορολογίας τής γής άποτελεϊ 
ζήτημα κοινωνικόν πρώτης τάξεως. Διότι ένώ άφ’ ένός ή 
άνάπτυξις τοϋ κινητού πλούτου κατά κοινήν πείραν είναι 
περίπου διπλάσιά τής τοΰ άκινήτου, άφ’ ετέρου έν τή πρα
κτική, καί τής φορολογίας τής γής καί τής φορολογίας τής 
καταναλώσεως, τό κατ’ έξοχήν φορολογούμενο'? ύποκείμε- 
νον είναι ό μέγας καί σχετικώς πενέστερος π/^ηθυσμός, τά 
οέ μεγάλα έν τώ ζοινωνικώ σώματι εισοδήματα ύπό τήν 
σημαίαν τής αριθμητικής ίσότητος μεγάλην κατεργάζονται 
γεωμετρικήν ανισότητα.

ΟΙΚ.ΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ·

Ή οικονομική έπιχείρησις εϊναι ή μόνη άληθής πηγή 
τής μορφώσεως νέων μεγάλων περιουσιών. Μεγάλην πε
ριουσίαν δύναται νά άποκτήση τις έκ κληρονομιάς, διά γεν
ναίας δωρεάς καί διά τυχηρών παιγνίων ή παιγνιωδών ύ- 
πολογισμών. Άλλ’ ή άπόζτησις περιουσίας δέν εϊναι καί 
μόρφωσις νέας περιουσίας. Διά τής κληρονομιάς, διά δω
ρεάς, διά παιγνίων μεταβιβάζεται απλώς ύφισταμένη πε
ριουσία άπό ένός είς άλλον. Μόνη όμως ή αποκτώμενη 
δι’ οικονομικής τινός έπιχειρήσεως δύναται νά ήναι νέα καί 
μεγάλη.

Τίς ή άληθής φύσις τής οικονομικής έπιχειρήσεως, τί- 
νες δέ οί οικονομικοί λόγοι τής ιδιαιτέρας άμοιβής, τόσον 
έζτάζτου πολλάκις, τοΰ έπιχειρούντος, ποια τά είδη καί αί 
ποικιλία*.  τών επιχειρήσεων, τίς δέ ή θέσις καί αί άρεταί τού 

άληθοϋς έπιχειρητοΰ. ’Ιδού έν συνάψει τά ζητήματα, άτινα 
διά βραχέων προτίθεται νά έξετάση ή παρούσα μελέτη.

Α'.

Καί αί ακίνητοι κτήσεις, καί ή έργασία καί τά κεφάλαια 
εϊναι πηγαί παραγωγής ζαΐ πλουτισμού. Άλλ’ ή οικονο
μική έπιχείρησις δέν εϊναι ούτε άπλή καλλιέργεια ή έπιμέ- 
λεια ακινήτων, ούτε άπλή βιομηχανία ή έμπορία. Άλλά 
καί έν τή έπιμελεία ακινήτων καί έν τή βιομηχανία καί 
έν τή έμπορία επιδιώκει ίδιάζοντα, νέον συνδυασμόν τών 
παραγωγικών πηγών, πρός κρείσσονα παραγωγήν τής συ
νήθους.

Πώς δύναται ή οικονομική έπιχειρισις νά φέρη κρείσσονα 
τής συνήθους καί έκτακτον παραγωγήν ; α) δι’ άναζα- 
λύψεως όλιγοδαπανωτέρας παραγωγής ο) διά χρησιμοποιή- 
σεως ή κρείσσονος χρησιμοποιήσεως οικονομικής άχρη
στων ή μικράς άξίας πραγμάτων γ) δι’ έφευρέσεως νέων 
αναγκών ών τήν θεραπείαν διώκει ή έπιχείρησις. Άλλά 

πάσα έφεύρεσις κατορθοΰται δι’ ένεργείας τής φανταστικής 
δυνάμεως τής ψυχής καί άναγζαίως φέρει έν έαυτή στοιχεία 
φαντασίας, καθόσον υπολογίζει πολλάκις έκ τών προτέ- 
ρων συνέπειας, περί ών δέν χωρεΐ έκ τών προτέρων άκριοής 
υπολογισμός. Διά τοΰτο εϊναι πολύ εύζολον νά νομίζη τις 
ότι έφεΰρεν νέαν τινά διά νέου συνδυασμοΰ μέθοδον παρα
γωγής καί όμως έν μεγίστη νά εύρίσκηται πλάνη. Καί διά 
τοΰτο ιδιαζόντως χαρακτηρίζει τάς έπιχειρήσεις έκ τών προ
τέρων ό κίνδυνος. Τόν κίνδυνον τούτον πρέπει νά φέρη τις, 
ούτος δέ εϊναι ό άληθώς έπιχειρών, όστις διενεργεί τήν 
έπιχειρησιν τή αποκλειστική ή τή πρώτιστη αύτοΰ ένοχή 
είς τόν κίνδυνον.

Τρία λοιπόν τά κύρια προσόντα πάσης άληθώς οικονο
μικής έπιχειρήσεως α) ή καινότης τοΰ συνδυασμοΰ τών 
παραγωγικών πηγών β) ή οικονομική έφεύρεσις καί γ) ό 
κίνδυνος δν φέρει έν πρώτοις ό έπιχειρών.

Τών τριών τούτων προσόντων τά δύω πρώτα δύνανται 
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νά συμπίπτωσι ενίοτε, διότι πολλάκις ή έφεύρεσις συνίστα
ται έν αύτη τή καινότητι τοΰ συνδυασμού τών παραγωγι
κών πηγών, όταν διά τής χαίνότητος ταύτης ή παραγωγή 
καθίσταται οίκονομικωτέρα ή άφθονωτέρα. Συνήθως δμως 
ή καινότης τοΰ συνδυασμού είναι συνέπεια τής έφευρέσεως, 
καθόσον ή καινότης τοΰ έπιχειρητέου συνεπάγεται σχεδόν 
πάντοτε εις χαινότητα τοΰ συνδυασμού τών παραγωγικών 
πηγών. Τό τρίτον δμως προσόν, τό τού κινδύνου είναι 
άναγκαΐα συνέπεια τών δύω πρώτων, τούτων δέ ούχί άμέ
σως άλλά καθ’ δσον τίθενται εις ένέργειαν, είς πραγματο- 
ποίησιν. Διότι ή πρώτη πραγματοποίησις νέου τίνος έπι- 
χειρήματος παρίσταται πάντοτε ώς δοκιμασία, καί ή εύ- 
λογοφανεστάτη δέ έπιχείρησις πολλάκις αποτυγχάνει, ώς 
καί ατυχέστατα·, φαινόμεναι τό πρώτον έπέτυχον ύστερον 
πληρέστατα. Σημειωτέον δέ δτι ό έκ τής έπιχειρήσεως 
κίνδυνος δέν άναφέρεται ένίοτε είς μόνην τήν περιουσίαν 
τοΰ έπιχειρητοΰ, άλλ’ ύπάρχουσι καί περιστάσεις διακιν- 
δυνεύουσαι αύτοΰ πρός τή περιουσία καί τήν ΰπόληψιν καί 
τιμήν.

Έκ τών είρημένων λύεται εύχερώς τό ζήτημα εί τό έκ 
τής έπιχειρήσεως κέρδος δέον νά άναχθή είς τήν κατηγο
ρίαν τής άποφοράς έξ ακινήτων rente ή είς τήν τοΰ τόκου 
ή τής άμοιβής τής έργασίας. Καί κατά τρία ούσιώδη αυ
τής στοιχεία ή έπιχείρησις ανήκει είς τήν έργασίαν, ούχί 
βεβαίως τήν συνήθη, άλλά πάντοτε είς τήν κατηγορίαν τής 
έργασίας καϊ διά τοΰτο καί τό κέρδος αυτής εΐναι αμοιβή 
έργασίας. "Ο,τι έκ τής έπιχειρήσεις προκύπτει πέραν τοΰ 
συνήθους τόκου τών έν χρήσει τεθέντων κεφαλαίων, πέ
ραν τής συνήθους άποφοράς τών έν χρήσει ακινήτων, πέ
ραν τής συνήθους άμοιβής τής έργασίας, τοΰτο είναι ή 
ίδιάζουσα άμοιβή έκ τής έπιχειρήσεως καί αύτη άνήκει τω 
έπιχειρουντι. Έάν δμως οί μετέχοντες είς τήν έπιχείρησιν 
διά κεφαλαίων ή δι’ έργασίας άπολαύουσι καί τών κερδών 
αυτής, τοΰτο συμβαίνει όταν καί ούτοι συνεπιχειρώσιν, 
συνεπιχειρούσι δέ δταν κοινωνώσι ένός τίνος προσόντος τής 

έπιχειρήσεως, ιδιαζόντως δταν μετέχωσι τοΰ κινδύνου, δταν 
ύπάρχη δηλονότι έταιρία.

Έκ τών αύτών λύεται καί ή άπορία ή προβαλλομένη έκ 
τινων κοινοποιούντων τάς κτήσεις περί τής δήθεν αδικίας 
τής προσγινομένης είς τούς έργάτας παρά τών έπιχειρη- 
τών, δτι ένώ έκεΐνοι τελοΰσι άπασαν τήν έργασίαν ούτοι 
άποφέρουσι τό κέρδος. Έκ τών κοινοκττμονικών οί μέν 
άρνοΰνται, ώς γνωστόν, τήν παραγωγικότητα τών κεφα
λαίων, οί δέ τό δικαίωμα πρός ωφέλειαν έκ μόνης τής χρή
σεως τών κεφαλαίων άνευ έργασίας. Οί έπιεικέστεροί δμως 
ώς ό Αασσάλης, ό Δυρίγγιος καί άλλοι όμολογοϋσι μέν 
άμφότερα, άλλά τοσούτω δριμύτεροι αντεπεξέρχονται κατά 
τής άμοιβής τών έπιχείρητών. Ή άμοιβή τών έπιχειρη- 
τών λέγουσι δέν εΐναι άπλή άμοιβή έργασίας, δέν εΐναι ό 
καρπός τής χρήσεως τών κεφαλαίων ή τών άκινήτων, άλ
λά δι’ έντεχνου οεξιότητος σφετερίζεται τό πλεΐστον έκ 
τής έργασίας προϊόν κέρδος, άπονέμει δέ είς τούς αληθώς 
κατεργαζομένους τοΰτο έργάτας τό σύνηθες άντίτιμον τής 
έργασίας τό όοιζόμενον διά τοΰ συναγωνισμού καί έκ τής 
ζητήσεως και τής παροχής ώς έπί παντός ώνίου. Άλλά καί 
ή φαινομένη αύτη αδικία δέν εΐναι άληθής καί ύποστατή. 
Διότι καί οί κοινοκτημονικοί δέν δύνανται νά άμφισβητή- 
σωσι δτι ύπάρχει διαφορά έργασίας πρός έργασίαν καί δτι 
άδικον εΐναι έπίσης νά άμείβωνται έξ ίσου οί έργαζόμενοι 
άνίσως, ώς καί τούναντίον ίσως έργαζόμενοι νά άμείβων
ται άνίσως. Ή συζήτησις λοιπόν περιορίζεται καί εύκρι- 
νίζεται μάλλον διά τής επομένης θέσεως τοΰ ζητήματος. 
Εΐναι ή έργασία τοΰ έπιχειρητοΰ ή αύτή καί όμοια πρός 
τήν τών συνήθων έργατών ή όχι; έάν δέ καί εΐναι διάφορος, 
εΐναι αύτη έπί τοσοΰτον διάφορος όσον καί ή άμοιβή ; καί 
έν γένει εΐναι ή άμοιβή τοΰ έπιχειρητοΰ ανάλογος πρός 
τήν έργασίαν αύτοΰ ;

Ή έργασία κρίνεται έκ τοΰ ποιοΰ καί τοΰ ποσού αύτής. 
Κατά τά αύτά δέ γίνεται καί ή σύγκρισις τών διαφόρων 
εργασιών, Άλλ’ ούτε τό ποιόν ούτε τό ποσόν εξετάζεται 
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έπί οικονομικών εργασιών άπολύτως. Ούχί ή παραγωγή 
ζαλλίονος, ώραιοτέρου καθιστά κρείσσονα τήν έργασίαν, 
άλλ’ ή παραγωγή χρησιμωτέρου, οίζονομικωτέρου, διαρκέ
στερου προϊόντος. Ωσαύτως ζατά τό ποσόν τό πλεΐον πρέ
πει νά ήναι έπίσης καλόν διά νά ήναι προτέρημα ή παρα
γωγή πλείονος. Ή έργασία είναι λοιπόν ζρείσσων όταν 
οίζονομιζώς ήναι παραγωγιζωτέρα και έπί τοσοΰτον ζρείσ
σων έφ’ όσον παραγωγιζωτέρα Ή δέ άμοιβή αυτής είναι 
τότε μόναν δίκαια, όταν ζατά τό μέτρον τής παραγωγιζό- 
τητος ορίζεται. Ό ολίγα παράγων πρέπει νά ζερδαίνη 
ολίγα καί ό πολλά πολλά. Καί ό συμβαλλόμενος άρα ολί
γα ολίγα πρέπει ζαί νά ζερδαίνη ώς τούναντίον ό συμ
βαλλόμενος πολλά. Άλλ’ είδομεν έν τή άναλύσει τής οι
κονομικής φύσεως τής έπιχειρήσεως, ότι τά έκτακτα αύτής 
κέρδη είναι προϊόν καθαρόν τής έζτάζτου διανοητικής οικο
νομικής έργασίας καί τοϋ οικονομικού κινδύνου. "Οστις 
προσάγει ταΰτα ή μετέχει αύτών έν τή οικονομική επιχει
ρήσει εκείνος ζαί δικαιούται είς άπόλαυσιν τοΰ έξ αύτών 
κέρδους. Άλλ’ ό έργάτης έργάζεται άνευ κινδύνου ζαί 
αμείβεται έάν τε έπιτύχη, έάν τε άποτύχη ή έπιχείρησις, 
είς τήν διανοητικήν δέ έργασίαν τοΰ συνδυασμού καί τής 
έφευρέσεως δέν έχει συνήθως ούδεμίαν μετοχήν.

Β'.

Συνήθως ύπολαμβάνουσι πολλοί ότι πάσα έπιχείρησις 
συνεπάγεται άναγκαίως μεγάλων κεφαλαίων χρήσιν, ότι 
δέ δαπάνη υπέρογκων κεφαλαίων πρός οικονομικούς σκο
πούς είναι ταύτόσημον τή έπιχειρήσει καί ότι τέλος, έπειδή 
ή έπιχείρησις λαμβάνει τήν άρχήν κυριώτατα άπό ίδιά ■ 
ζοντος συνδυασμού κεφαλαίου, έργασίας ζαί φυσικών 
δυνάμεων, συνήθως είς καταρτισμόν έπιχειρήσεως πρέπει 
νά συντρέχωσι ταΰτα πάντα παρά πολλών καί διαφόρων 
παρεχόμενα καί ότι ό έπιχειρητής πρέπει άναγκαίως νά ήναι 
άμα κεφαλαιούχος ή έργάτης ή κτηματίας. Αί δόξαι αύται, 
αί τόσον συνήθεις άλλως, άπτονται έπί μέρους μόνον τής 

αλήθειας. Εΐναι άληθές ότι πολλαί επιχειρήσεις μόνον με
γάλη κεφαλαίων δαπάνη δύνανται νά εύοδωθώσι. Είναι ά- 
ληθές ότι έν πολλαΐς συνέρχονται είς καταρτισμόν έπιχει
ρήσεως κεφαλαιούχοι ζαί έργάται χωρίς έκαστοι, ό δέ έπι- 
χειρητής εΐναι πολλάκις διάφορος άμφοτέρων. Δέν εΐναι 
όμως καί άληθές ότι ένθαδήποτε δαπανώνται καθ’ ύπερβο
λήν πολλά πρός οικονομικήν παραγωγήν, ότι ενταύθα 
ύπάρχει άναγζαίως ζαί έπιχείρησις. Δέν εΐναι άληθές ότι 
άληθής οικονομική έπιχείρησις δέν δύναται νά ύπάρχη καί 
άνευ μεγάλων κεφαλαίων δαπάνης. Ούχί δέ σπάνιον άλλά 
συχνότατου εΐναι ό αύτός νά ήναι έπιχειρητής ζαί άμα 
κεφαλαιούχος ζαί παρέχων κτήματα καί έργασίαν πρός 
τήν έπιχείρησιν.

Ή πολλή σύγχυσις προέρχεται συνήθως έζ τούτου, ότι 
πολλαί ποριστιζαί παραγωγαί διότι φέρουσι ένα τινα επι
χειρηματικόν χαρακτήρα, λαμβάνονται συνήθως ώς άλη- 
θεΐς επιχειρήσεις. Τούτο συμβαίνει συνήθως έπί παραγω
γών φερουσών οικονομικόν τινα κίνδυνον. Ό κίνδυνος εΐ
ναι βεβαίως εΐς τής οικονομικής έπιχειρήσεως όρος, άλλ’ 
ούχί ζαί ό μόνος. Δύνανται δέ νά ένεργή τις οίζονομιζά 
μετά κινδύνου χωρίς άληθώς νά έπιχειρή. Ό άνιδρύων φέρ’ 
είπεΐν όμοιόν τι ύφισταμέναις παραγωγαΐς, ό μετερχόμενος 
τό πρώτον εμπορίαν ήν μετέρχονται ήδη ζαί άλλοι, ό άνι
δρύων βιομηχανικόν ζατάστημα όμοιον προϋπάρχουσιν ήδη, 
κινδυνεύει βεβαίως, καθόσον ή πλείων παραγωγή δύναται 
νά ύπερακοντίση τής ζητήσεως ζαί τής χρείας, ή ύπερβο- 
λιζή δέ παραγωγή άνευ άναλόγου ζητήσεως νά φέρη έζ- 
πτωσιν τιμών ζαί ζημίαν. Άλλ’ ό τοιούτος ζίνδυνος δέν 
εΐναι ό τής άληθοΰς έπιχειρήσεως. Διότι αί τοιαΰται πα
ραγωγαί εΐναι άπλαΐ επαναλήψεις ύφισταμένων καί στε
ρούνται τών ούσιωδεστάτων τής οικονομικής έπιχειρήσεως, 
τής ζαινότητος τοΰ συνδυασμού τών οικονομικών πηγών 
καί τής οικονομικής έφευρέσεως.

Κατά τά μέχρι τοΰδε είρημένα οικονομική έπιχείρησις 
εΐναι δυνατή έν ττάσι τοϊς ζλάδοις τής παραγωγής, έν τε 
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τη γεωργία καί τή κτηνοτροφία, έν τη άνορύξει ορυκτών 
καί μετάλλων, έν παντι είδει τεχνουργίας, έμπορίας, τραπε
ζών, ώς καί έν έπιχειρήσει έργων δημοσίας χρήσεως καί 
ώφελείας. Είναι δέ δυνατή έν σμ κροϊς καί έν μεγάλοι;. Ώς 
οέ έπί πάσης παραγωγής ότέ μέν έχει τήν υπεροχήν αΰτη 
ή έκείνη ή πηγή παραγωγής, αί φυσικαί δυνάμεις λόγου 
χάριν ή ή έργασία ή τά κεφάλαια, ούτω καί έν τή έπιχειρή- 
σει ότέ μέν τό παν ήρτηται έζ τής ίδιαζούσης χρήσεως τών 
φυσικών δυνάμεων, ότέ δέ έζ τής έργασίας, ότέ δέ έκ τοΰ 
κεφαλαίου, ότέ δέ καί έξ ίσου συνδυασμοΰ καί τών τριών.

Αί έπιχειρήσεις είναι όλίγαι καί ή πρός αύτάς ορμή 
μετρία έφ’ δσον καί ή παραγωγή τών κτημάτων είναι 
σχετιζώς γενναία. 'Γούναντίον δέ είναι ακάθεκτος ή πρός 
αύτήν ορμή δταν ούτε τά κεφάλαια άποφέρωσι γενναϊον 
τόκον ούτε αί κτήσεις άμείβουσι διά τής παραγωγής γεν- 
ναίως. Συμβαίνει δμως ενίοτε καί έν ύπερόγζω τόκω καί 
γενναία ζαρπώσει κτήσεων, νά παρατηρήται έκτακτος πρός 
έπιχειρήσεις κλίσις. Τό τελευταϊον είναι τότε φαινόμενον 
οικονομικής καχεξίας. Τάς έπιχειρήσεις διώκουσι τότε ούχί 
ώς έπιχειρήσεις, άλλά διότι έν γένει οί άνθρωποι έζλιπου- 
σών τών φανερών έλπιδων τρέπονται είς τάς άφανεϊς, είς 
τήν τύχην άγαπώσι δέ τάς έπιχειρήσεις ώσαύτως, ώς καί 
τά παίγνια καί τούς παιγνιώδεις ύπολογισμούς, διότι πάντα 
ταϋτα παρέχουσι αιφνίδιου καί γενναίου κέρδους προσδο
κίαν, δυστυχώς δμως καί έπίσης αιφνίδιας καί γενναίας 

ζημίας.
Ώς πρός τήν θέσιν τοΰ έπιχειρητοΰ παρατηρητέον, δτι 

ό έπιχειρητής είναι συνήθως ό διοργανίζων καί έπιτηρών 
τήν έπιχειρησιν, άλλά πολλάκις περιορίζεται καί είς τα- 
πεινωτέρας έργασίας ώς τήν τοΰ λογιστοΰ ή τοΰ ταμιου, 
τής διευθύνσεως άνατιθεμένης είς έπί τούτω διοριζόμενο·? 
διευθυντήν, ένίοτε δέ ώς έπί χειρωναξίας καί γεωργίας συ
νεργάζεται καί αύτός μετά τών κοινών έργατών. ’Αλλά 
καί δταν ενεργή διά πρακτόρων ή έπιχείρησις ανήκει είς 
αύτόν, είς αύτόν δέ καί ή έκ τής έπιχειρήσεως άμοιβή έφ’ δ-
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σον ή έπιχείρησις συγκρατεϊται τώ ίδίω όνόματί καί τό βά
ρος πίπτει έπί τέλους είς αυτόν.

ΊΙ αίτια αποτυχίας πολλών, πλείστων έπιχειρήσεων δέν 
έγκειται πολλάκις έν αύται; ταΐς έπιχειρήσεσι, αιτινες δύ
νανται νά ήναι άρισται, άλλ’ έν τή άδεξιότητι τοΰ έπιχειρη- 
τοΰ. ’Επειδή δέ πολλάκις καί παρ’ ήμΐν ή άδεξιότης αύτη 
έγένετο παραιτία αποτυχίας έπιχειρήσεων, διαγράφομεν 
έπί τέλους καί τάς τοΰ άληθοΰς έπιχειρητοΰ άρετάς ού
τως, δπως ύποτυποΐ αύτάς ό Roscher (Συστήματος τομ. Α'. 
§ 196). Αί άρεταί τοΰ έπιχειρητοΰ είναι ήθικαί καί τεχνι- 
καί. Καθόλου είπεΐν πρός επιτυχίαν μεγάλου έζ τής έπι
χειρήσεως κέρδους είναι μάλλον συντελεστιζαί αί ήθι- 
ζαί ή διοικητιζαί άρεταί τών τεχνικών. Είς τάς ήθιζάς ή 
διοικητικός τοΰ έπιχειρητοΰ άρετάς άνήκουσι έν πρώτοις ή 
ίκανότης, δι’ ής δύναται τις νά έμπνευση έμπιστοσύνην είς 
τούς κεφαλαιούχους, ύπακοήν δέ καί πειθώ είς τούς έργά- 
τας. Άπαιτεΐται ιδίως ίδιάζουσα διοικητική ίκανότης ινα 
τις μέγα σύνολον έξ άνθρώπων διοργανίση ζατά σκοπόν 
καί διατηρή έν τάξει μετά σταθερότητος άλλ’ άνευ μικρο- 
λογίας, μετά φειδοΰς άλλ’ άνευ γλισχρότητος. Ούχ ήττον 
είναι άναγκαϊαι πολλάκις καρτερία καί παρουσία πνεύματος.

I. II. ΕΥΤΑΞΙΑΣ.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΩΤΟΙ·

'Όταν ό Δάντης, περιηγούμενος ύπό τήν οδηγίαν τοΰ 
Βιργιλίου τόν "Αδην, έφθασεν είς τό τέλος τοΰ τρίτου κύ
κλου αύτοΰ, «ή κατωφέρεια (λέγει ό μέγας ποιητής) έγέ
νετο μάλλον άπότομος, είς τό άκρον δ’ αύτής εύρομεν τόν 
Πλούτον, τόν φοβερόν τούτον εχθρόν. Μόλις ούτος είδεν 
•/'μάς, οιά βραγχώδους καί τραχείας φωνής έζραύγασεν : 
«έλθέ, Σατάν, έν τή μεγαλοπρεπείς τής δόξηςσου.» Άλλ’ό
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γενναίος όδηγός μου, άφθονος σοφίας πηγή, μοί είπε: «μή 
φοβοΰ· όση ζαΐ άν είναι ή δύναμις του, δέν θά σέ έμποδιση 
νά καταβής έν τώ περιβόλω τούτω.» Έπειτα αποτεινόμε
νος πρός τόν ύπερήφανον δαίμονα: «σιώπα τώ λέγει, κατη- 
ραμένε λύζε, φάγε τάς σάρζας σου έν τή λύσση σου. Δέν 
ζαταβαίνομεν άνευ λόγου εις τήν άβυσσον ταύτην. Τοι
αύτη είναι ή Οέλησις έζεΐ ένθα ό Μιχαήλ έτιμώρησεν τήν 
ύπερηφάνειαν τών επιόρκων αγγέλων.» Τό φοβερόν τότε 
θηρίον έπεσε ζατά γής, όπως τά ιστία τών πλοίων, δταν 
θραύονται οί ιστοί. Έφθάσαμεν δέ εύζόλως εις τό τέταρτον 
σπήλαιον, είσδύοντες οΰτω βαθύτερον είς τήν ζαταχθόνιον 
ζαταβόθραν τών εγκλημάτων τής οίζουμένης. “Ω δικαιο- 
σύνη τοΰ Οεοΰ ! Τίς δύναται νά περιγράψη τάς νέας βασά- 
νους, αϊτινες παρέστησαν εις τούς οφθαλμούς μου ; . . . Έν 
τώ περιβόλω τούτω έτελεϊτο καταπληκτικός τις ζαΐ διαρ
κής χθρός, καθ’ δν οί τιμωρούμενοι μετά βίας πρός άλλή- 
Λους συνεκρούοντο ζαΐ μετά πατάγου, δπως παρά τήν Χά- 
ρυβδιν τά αντίθετα τών ύδάτων ρεύματα. Διέζρινα τότε 
άπειρους σκιάς, φερούσας έπ’ ώμων υπερμεγέθη φορτία ζαΐ 
όλολυζούσας έν λύπη. Έζτύπων αί μέν τάς δέ ζαΐ έφώ- 
ναζον άμοιβαίως: «διά τί κρατείς σύ άκαταπαύστως—ζαΐ σύ 
διά τί ρίπτεις πάντοτε ;» At ψυχαί έστρέφοντο τοιουτοτρό
πως έν τώ σζοτεινώ περιβόλω, έπαναλαμβάνουσαι τήν αισ
χρών ταύτην έπωδήν· άμα δέ οιέτρεχον τόν ήμισυ τοΰ 
προσδιωρισμένου αύταϊς ζύκλου, έπέστρεφον δρομαϊαι ϊνα 
συγζρουσθώσιν έζ νέου έν τή άσπλάγχνω συμπλοκή. Ή 
ζαρδία μου ήτο συγκεκινημ,ένη. Ήρώτησα τόν διδάσκαλόν 

μου: «ποιοι είναι οί ατυχείς ούτοι. Μεταξύ τών πρός δε- 
ξιάν ήμών βλέπω πολλούς χωρίς τρίχας είς τήν κεφα
λήν . . . .» Μοί άπεζρίθη: «ούτοι υπήρξαν τόσον είς πνεΰμα 
φαλακροί, ώστε κατά τήν πρώτην αύτών νεότητα δέν με- 
τεχειρίσθησαν μετά φρονήσεως τήν περιουσίαν αύτών. ’Εν
νοείς όποιοι ήσαν ούτοι, άζούων τάς φωνάς των δταν φθά- 
νωσι είς τό μέσον τοΰ δρόμου, ζαθ’ δ χωρίζει αύτούς τό αν
τίθετον τής φιλαργυρίας ελάττωμα» . . . «Άλλά δέν εΐναι 

δυνατόν, εΐπον τότε, νά γνωρίσω τινας έξ αύτών; «Όχι· μοί 
λέγει. Ή βδελυρά έπί τής γής ζωή των παρεμόρφωσεν 
αύτούς έπί τοσοΰτον, ώστε αδύνατος είναι ή άνεύρεσις τής 
φυσιογνωμίας των . . . . Οί μέν έξέρχονται έζ τών τάφων 
αύτών μετά κλειστής χειρός, οί δέ μετά κεφαλής άτριχου. 
’Επειδή κακώς έδωσαν ζαΐ κακώς έκράτησαν, ιδού σύρονται 
είς τήν αιώνιον ταύτην μάχην.»

Ή ποιητική αύτη είζών δέν είναι άλλοτρία πρός τήν 
ύπό τόν ήλιον πραγματικότητα. Ή μεταξύ φιλαργυρίας 
ζαϊ άσωτείας σύγζρουσις, τήν όποιαν ό Δάντης εύρεν τόσω 
φοβεράν έν "Αδη, άρχεται άπ' αύτής έτι τής έπιγείου ζωής. 
Πόσοι άνθρωποι δέν περιφέρονται μετά κλειστής αείποτε 
χειρός, σύννοες καί ώς συνομώται '■ Καί πάλιν πόσοι άν
θρωποι δέν άποφαλακροδνται έν τώ τής άσωτείας μοχθηρώ 
πνεύματι ! Έν γένει τό φαινόμενον τοΰτο όφείλεται είς 
ισχυρότατα έλατήρια, τά όποια ή κατάχρησις έπιβάλλει είς 
τήν πρακτικήν. "Οταν, λέγει ό Sav (Μαθ. Πολιτικής Οικο
νομίας μέρ. 7 κεφ. ΊΟ), έξογκώνη τις τάς μελλούσας ά- 
νάγζας του καί άποδίδη αύταϊς μείζονα τής όσην έχουσι 
σπουοαιότητος, ύποπίπτει είς τήν φιλαργορίαν. Όταν άπ’ έ
ναντίας δέν άποδίδη τήν δέουσαν σημασίαν είς τάς άνάγ
κας ταύτας, δταν Ουσιάζη τό μέλλον είς τό παρόν, ύποπί- 
πτει είς τήν άσωτείαν. Καί ή φιλαογυρία καί ή άσωτεία εΐ
ναι έλαττώματα. Ένώ αύτη δέν δύναται νά άντισταθή είς 
τάς ιδιοτροπίας τής έπιθυμίας, έκείνη δέν δύναται νά ύπερ- 
νικήση τήν έπιρροήν τοΰ τρόμου. Ό φιλάργυρος φαντάζε
ται, δτι θά στερηθή άπό παντός έφοδίου, καί ό άσωτος νομί
ζει τόν κόσμον ώς εύρύ τών ιδιοτροπιών του στάδιον. Ά- 
φαιρέσατε τήν μεταξύ τών δύω τούτων άκρων μέσην οικο
νομικήν τάξιν, τήν εύτυχώς αποτελούσαν τό άσυγκρίτω τώ 
λόγω μέγιστον τοΰ ανθρωπίνου κόσμου μέρος, καί άμέσως 
παρίσταται ή είκών τών έν τώ Άδη τοΰ Δάντου συγκρουο- 
μένων ύπό τήν αίσχράν έπωδήν τών μέν «οιατί κρατείς ά
καταπαύστως ;» καί τών δέ «διά τί δίδεις πάντοτε;»

"Οπως καί άν έχη αί οίκονομικαί συνέπειας τών δύω τού
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των τής κοινωνικής περιουσίας οδών εΐναι διάφοροι καθ’ ό
σον μελετώνται έκ τής έπόψεως τής φιλαργυρίας ή τής 
άσωτείας. Έν τή πρώτη ή κυκλοφορία τών έφοδίων τής 
ζωής περιβάλλεται τι ούσιωδώς βραδυκίνητο'/. At ύπόνοιαι 
τοΰ κινδύνου καί τής απιστίας δεσμεύουσι τό έπιχειρημα- 
τικόν πνεΰμα είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε άν ύπετίθετο οτι 
όλη π. χ. ή χρηματική περιουσία δεδομένου έθνους υπήρ
χε·/ είς χεΐρας ολίγων φιλάργυρων έπί διακόσια έτη, μό
λις τό τρίτον τοΰ χρόνου τούτου ήδύνατο νά λογισθή είς 
τήν πρόοδον τής έθνικής ζωής, τό δέ λοιπόν απώλεια. Βε
βαίως Οά έσώζοντο παλαιά ράκη καί παλαιοί μέθοδοι, Οά 
έλειπεν όμως ή ισχυρά τής προόδου πνοή, ή άείποτε έχουσα 
άνάγκην άνανεώσεως. — Άφ’ έτέρου, έκ τής έπόψεως τής 
άσωτείας, έμπιστευθήτε έπί αιώνα τήν διαχείοησιν τής έθνι
κής περιουσίας είς άνθρώπους μόνην τήν ηδονήν λατρεύον
τας καί έπειτα θερίσατε αγρούς, τούς όποιους ούδείς έφρόν- 
τισε νά καλλιεργήση. Ή σημαία τής άσωτείας εΐναι σημαία 
παιδαριώδης, τήν όποιαν έπισείει ή απρονοησία έπί τών έρει- 
πίων, τά όποια πέριξ έαυτής άρέσκεται νά δημιουργή.

Έάν συγκρίνωμεν τά αποτελέσματα τής φιλαργυρίας 
πρός τά τής άσωτείας, ούδεμία άμφιβολία ότι τά τής δευ- 
τέοας εΐναι κατά πολύ χείοονα. Μετά τόν φιλάργυρο·/ δυ
νατόν νά έλθη ό παραγωγικός- άλλά μετά τόν άσωτον έρ
χεται πάντοτε σχεδόν ό άθλιος. Έάν ό φιλάργυρος βασα- 
νίζηται διά τό μέλλον, ό άσωτος καταστρέφεται δι’ αύτό. 
Δέν ύπάρχει μείζων τοΰ ασώτου οικονομικός τών κοινωνιών 
έχθρός. Ή ιδέα ότι παρά τοΐς άσώτοις δούλοις τής πολυ
τελείας ζώσι πολλοί πτωχοί, μόνον πρός τούς μύωπας δεϊ- 

ται ανασκευής. Μήπως τό άπονεκρούμενον κεφάλαιο·/ τής 
ματαίας έπιδείξεως δέν ήδύνατο νά συντηρήση, τιθέμενο·/ είς 
τήν ένέργειαν τής παραγωγής πολλαπλασίους άνθρώπους 
καί πολλαπλάσια έργα διά τής άδιακόπου άνανεώσεώς του; 
Διότι ύπάρχει κατανάλωσις παραγωγική καί κατανάλωσις 
μή παραγωγική- καθώς δέ λέγει ό Say, διά μόνου τοΰ χρυ
σοΰ σειραδίου ένός θαλαμηπόλου δύνανται νά ένδυθώσι τρεις 

καί τέσσαρας έργάτας. Ή πρός τούτους δαπάνη ανευρίσκε
ται είς τό τελικόν τής έργασίας πόρισμ.α καί τοιουτοτρόπως 
δύναται νά χρησιμεύση είς νέας προμήθειας έπίσης, πρός 
τήν βιομηχανίαν ώφελίμους. Άλλ’ όποια έσονται τά απο
τελέσματα τοΰ άντιθαλάμου ; Όποια προϊόντα ύπόσχεται 
τό άντρο·/ τοϋτο τής οκνηρίας ; "Ο,τι αύτη κατηνάλωσεν 
άπωλέσθη διά παντός. Πρέπει άρά γε νά άπορίση τις, ότι 
αί χώραι τών βιομηχανικών καταστημάτων αύξάνουσιν είς 
πληθυσμόν, ένώ αί χώραι τών άντιθαλάμων έλαττοΰνται;

Έν γένει οί κοινωνικοί κίνδυνοι άπό τής φιλαργυρίας 
μέχρι τής άσωτείας άποκλίνουσι τήν πλάστιγγα μάλλον 
πρός τήν δευτέραν. Ένώ άφ’ ένός ή προϊοΰσα έμπέδωσις 
τής νομίμου τάξεως καί οί όσημέραι τελειοποιούμενοι οι
κονομικοί τής πίστεως, τοΰ έμπορίου καί τής βιομηχανίας 
οργανισμοί έμπνέουσι μεΐζον θάρρος είς τούς δειλούς θη- 
σαυριστάς, ινα ούτω βαθμηδόν μετατρέψη τό φιλάργυρο·/ 
πνεΰμα αύτών είς έπιχειρηματικόν άφ’ έτέρου ή απολαυ
στική ηδονή, όσον προάγεται ό πολιτισμός τόσον καθίστα
ται μαγευτικωτέρα. Έν γένει λοιπόν οί φιλάργυροι δέν 
πολλαπλασιάζονται μετά τής αύτής εύκολίας, τήν όποιαν 
άπαντώμεν πρός τό μέρος τών άσώτων.

Μεταξύ τών δύο τούτων παρασίτων τής κοινωνίας τάσεων 
άναφαίνεται τρίτη τις έν ταϊς προκεχωρημέναις τών λαών 
περιόδοις. Ό κύριος χαρακτήρ αύτής άποτελεϊται έκ τής 
τραγελαφικής μεταξύ φιλαργύρου καί άσώτου ένώσεως έν 
τώ προσώπω τοΰ π λεονέκτου, όστις θέλει πολλά, ινα 
καταβροχθίση πολλά. Ή έμφάνισις τοΰ οικονομικού τούτου 
έξαμβλώματος ένώπιον ούδεμιάς πονηριάς σταματά. Ένώ 
ό φιλάργυρος κινεί τόν οίκτον, ένώ ό άσωτος μετέχει γεν
ναιότητάς τίνος, ό πλεονέκτης άπό πρωίας μέχρις έσπέρας 

, διανοείται πώς νά έκμεταλλευθή τούς άπλουστέρους, ρίπτων 
στάκτην είς κλειστούς οφθαλμούς, θέτω·/ χεΐρα είς άλλό- 
τρια βαλάντια καί εύρύνων άδιακόπως τήν έν τώ πυθμένι 

τής ηδονής οπήν.
Δέν ύπάρχει δεινότερο·/ κατά τάς παρεκκλίσεις τών κοι- 
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ιωνιών σύμπτωμα. Διά τοΰτο παρακολουθεΐται πάντοτε ή 
άριθμητική άνάπτυξις του ύπό μεγάλων συμφορών, τών 
οποίων ή δεινότερα φάσις παρίσταται, δταν ό στρατός τών 
πλεονεζτών θέσει τόν πόδα του έπί τής πολιτικής μηχα
νής. Τότε τά πλήθη μεταβάλλονται είς άγέλας, τάς οποίας 
καρποΰνται αί άργαί γαστέρες, διά τοϋ νόμου καί τοΰ χω- 
ροφύλαζος.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗΝ·

Καθ’ δσον ή Πολιτική Οικονομία άσχολεϊται εις τήν με 
λέτην τών διαφόρων φαινομένων τής κοινωνικής προόδου 
καί ιδιαιτέρως τής παραγωγής, διανομής καί καταναλώσεως 
τών έφοδίων τής ζωής, κατά τοσοΰτον εύρίσκεται ένώπιον 
σπουδαιοτάτων τής φύσεως νόμων. Τό κλίμα, ή χώρα, ό 
άνθρωπος, προϋποτίθενται είς πάσαν οικονομικήν άνάπτυξιν. 
Αύτών δέ μεταβαλλομένων καί τά κοινωνικά άποτελέσματα 
συμμεταβάλλονται.

’Εντεύθεν ουνάμεθα νά έξάξωμεν δτι σημαντικωτάτη εί
ναι διά τήν έφηρμοσμένην Πολιτικήν Οικονομίαν ή έπιστή- 
μη εκείνη, ήτις έπιδρα έπί τών τόπων καί τών άνθρώπων. 
Έννοοΰμεν τήν ύγιεινήν.—Χάρις είς τάς αποκαλύψεις καί 
τάς μεθόδους τής έπιστήμης ταύτας, έν αναλογώ τινι δια- 
στήματι χρόνου δύνανται νά τροποποιηθώσιν έπί τό βέλ- 
τιον οί έπαγγελματικοί όροι τών διαφόρων τής κοινωνίας 
έργατών καί νά έπεκταθή τοιουτοτρόπως ή παραγωγική δύ- 
ναμις τοΰ έθνους. Τόποι, έγκαταλελειμένοι είς τήν έπιρροήν 
τής νόσου, άποκαθίστανται διά τών κανόνων τής ύγιεινής 
είς εύρύ στάδιον περαιτέρω κοινωνικής ακμής. Αί άνάγκαι 
τών τροφών, τών κατοικιών, τών ενδυμάτων οέν εϊναι μό- 
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νδν άτομικαί, άλλ’ έχουσι γενικωτάτην έννοιαν. Πώς συν
τηρείται ό π)<ηθυσμός τής χώρας καί πώς ήδύνατο κάλλιον 
νά συντηρηθή, είναι ζήτημα τοΰ οποίου τήν λύσιν τά μέ
γιστα ύποβοηθεϊ ή βαθμηδόν άναπτυσσομένη γνώσις τών 
νόμων τής ύγιεινής. β’Εάν, λέγει ό Mah<5, καί δι’αυτόν τόν 
πλούσιον ή ύγεία είναι αγαθόν άνώτερον πάντων τών άλ
λων, πόσον αΰτη είναι πολυτιμωτέρα διά τούς έκ τής έρ
γασίας ποριζομένους τόν έπιούσιον άρτον ! Ή ύγεία εϊναι 
ό θησαυρός, έξ ου καθ’ έζάστην άντλοΰμεν, εϊναι ό τρέφων 
άρτος, τό σβύνον τήν δίψαν ποτόν ...»

Έν γένει ούτω Πολιτική Οικονομία καί Υγιεινή εϊναι 
δύο όψεις μιας καί τής αύτής έννοιας, τής καθολικής ήτοι 
έν τή κοινωνία προόδους. Ή μελέτη τής ύγιεινής μεγάλας 
έποίησεν προόδους κατά τόν αιώνα τοΰτον έν τή πεφωτισμέ
νη Εύρώπη. Ή ύγιεινή θεωρείται σήμερον ού μόνον εις τών 
ούσϊωδεστάτων κλάδων τών ιατρικών επιστημών, άλλά καί 
ώς έν τών σπουδαιοτάτων αντικειμένων τής διοιζήσεως. Οί 
ίοιώται καί αί κυβερνήσεις μετ’ επιστασίας παρακολουθοΰσι 
τάς θεωρίας τής ύγιεινής καί έκ παντός τρόπου έπιδιώζουσι 
τήν πρακτικήν αύτών έφαρμογήν. Πλεΐσται λεπτομέρειαι 
τοΰ κοινωνικού βίου διεφωτίσθησαν έκ τών αποκαλύψεων 
τής έπιστήμης ταύτης, είς τήν όποιαν μεγίστην θά άσκή- 
σωσιν έπιρροήν αί περαιτέρω πρόοδοι τής φυσικής, τής χη
μείας, τής φυσικής ιστορίας, τής άνθρωπολογίας κλπ. καί 
αύτών έτι τών ήθικών καί πολιτικών έπιστημών.

"Οπως δώσωμεν θετικωτέραν έξήγησιν τής έπί τών τό
πων καί τών πληθυσμών αποστολής τής ύγιεινής, δανειζό- 
μεθα εύχαρίστως τάς έπί τής Ρουμανίας παρατηρήσεις τοΰ 
Δ?<κ Κ. Obedinare έζ τής περί Πυρετών σοφής πραγματείας 
αύτοΰ. Όμιλοΰντες περί χώρας κατοιζουμένης ύπό μυριά
δων Ελλήνων, μεθ’ ής άπ’ αιώνων τό ’Ελληνικόν έθνος συν
δέεται δι’ αδελφικών δεσμών, είς ούδένα θά οιδάξωμέν τι 
καινόν, σημειοΰντες ότι ή Ρουμανία εϊναι μία τών πλου- 
σιωτάτων καί εύφορωτάτων χωρών τής ύφηλίου καί ότι 
κατοικειται ύπό λαοΰ άγαθοΰ καί εύφυοΰς. Καί όμως ό 
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λαός ούτος κακοδαιμούεΐ έν μέσω χώρας τόσον πλούσιας, 
έν γένει δέ ό πληθυσμός αύτοΰ μένει ούσιωδώς στάσιμος. 
Αί αποκαλύψεις τοϋ Κ. Obeditmrc θλίβουσιν έπί τοΰ προκει
μένου πάσαν ψυχήν φιλάνθρωπον. Πολλαί χιλιάδες παίδων 
άποθνήσζουσιν ύπό τών πυρετών, πολλαί δέ χιλιάδες χω
ρικών έργατών έκ τής αύτής αιτίας αναγκάζονται έπί πολ
λάς έβδομάδας νά έγκαταλείψωσι τά εαυτών έργα. Σπα
νίως άπαντώνται ιατροί έν τοΐς χωρίοις καί ή σώτειρα δέ 
κινίνη εΐναι τοσοΰτον άχριβη !

Ή 'Ρουμανία παρουσιάζει απανταχού, έκτος τών Καρ
παθίων όρέων, πεδιάδας εκτενείς, περιβρεχομένας ύπό πο
ταμών καί ρυάκων. Ή λυπαρά αύτής γή εΐναι συνεχώς 
ύγρά ένεκα τών συχνοτάτων βροχών, καί συνεχώς άπαν
τώνται μικραί λίμναι, λιμνάζοντα ύδατα καί έλη. Έκ τού
των πάντων προκύπτουσι μιάσματα, ώς συμβαίνει καί παρ’ 
ήμΐν έν Έλλάδι εις διαφόρους ελώδεις πεδιάδας, παράγοντα 
άσθενείας διαφόρους, έξ ών αί συνειθέστεραι εΐναι οί πυρε
τοί. Παρετηρήθη δ’ έν γένει, ότι τά μιάσματα δηλητηριά- 
ζουσι τούς έν μέσω αύτών ζώντας πολύ πριν παρουσια- 
σθώσι τά συμπτώματα ορισμένης νόσου. Εΐναι δέ τοιαύτη 
ή έπιρροή τής καταλαμβανούσης τούς κατοίκους μιασματι
κής, ούτως είπεϊν, αδυναμίας καί κακοδιαθεσίας, ώστε κα
θίστανται ούτοι νωθροί, τό τε σώμα καί τό πνεΰμα. ’Ανά

λογα φαινόμενα άπαντώνται είς όλας τάς τοιαύτης φύσεως 
πεδιάδας. Αί πέριξ τής ’Ρώμης π. χ. ούδαμώς διαφέρουσι 
τών 'Ρουμουνικών.—Ή νωθρότης δέν εΐναι είς τόν χαρακτή
ρα τοΰ 'Ρουμουνικου λαοΰ, άλλ’ άφευκτος συνέπεια τής νο- 
σηράς τοΰ τόπου καταστάσεως, είς ήν ύπόκεινται καί οί 
έποικίζοντες είς αύτόν ξένοι. Τούναντίον οί 'Ρουμοΰνοι χω
ρικοί εΐναι νοήμονες καί φύσει έργατικοί, ώς γίνεται κατα
φανές έπί έκείνων οϊτινες, είς καλητέρας βιοΰντες περιστά
σεις, εΐναι άπηλλαγμένοι τών μιασματικών έπιρρειών. 
'Οπωσδήποτε έν γένει ή έπιρροή τοΰ κλίματος εΐναι τοι
αύτη, ώστε παρετηρήθη, ότι οί άπό δύο γενεών έγκατεστη- 
μένοι έν 'Ρουμανία Γερμανοί δέν όμοιάζουσι πρός τούς νεή- 

λυδας συμπολίτας αύτών, άλλά παρουσιάζου σι τάαύτά 
τών εντοπίων εθνολογικά φαινόμενα.

Μεταξύ τών διαφόρων αιτίων τής πρός τούς μιασματι
κούς πυρετούς εύπαθείας τών πλείστων 'Ρουμούνων χωρι
κών, εΐναι ό έν γένει ούχί ύγιεινός αύτών βίος, καί ιδία ή 
ανεπαρκής αύτών τροφή. Ή μ α μ α λ ί γ κ α (είδος τι 
πλακουντίου έξ άραβοσίτου) άποτελεΐ τήν ζυριωτέραν αύ
τών τροφήν, είς ήν προστίθενται ένίοτε ολίγον γάλα καί 
χόρτα. Κατά δέ τάς πολυπληθείς νηστησίμους ήμέρας ή 
τόσον ολίγον θρεπτική αύτη τροφή μεταβάλλεται είς έτι 
άνεπαρκεστέραν. Τοιουτοτρόπως ό διερχόμενος διά τών 
χωρίων τών κειμένων έν ταΐς μεταξύ τών Καρπαθίων όρέων 
καί τοΰ Δουνάβεως πεδιάσι, βλέπει χιλιάδας πολλάς παί
δων ισχνών καί πελιδνών, φερόντων έπί τοΰ προσώπου αύ
τών τόν τύπον τής άσθενείας. Ό ζητών πληροφορίας μαν
θάνει, ότι έν έκάστη χωρική οικογένεια άπέθανον τό ήμισυ 
ή καί πλέον τοϋ ήμίσεως τών τέκνων. Έξερχόμενος δέ έκ 
τίνος χωρίου, μόλις διά τηλεσκοπίου δύναται ένίοτε ν’ ά- 
νακαλύψη έτερον χωρίον είς τόν ορίζοντα, πολλάκις δέ δύ
ναται έπί ώρας νά όδεύη έφ’ άμάξης έν πλήρει έρήμω.

Έν συνόλω λοιπόν όλιγανθρώπία έν χώρα εύφορωτάτη, 
στασιμότης τοΰ ολίγου τούτου πληθυσμοΰ άπ’ αιώνων, 
νοσηρά αύτοΰ κατάστασις καί ώς έκ τούτου άπασχόλησις 
αύτοΰ συχνή άπό τών έργων του, έπί τέλους δέ φυσική 
καί ήθική αύτοΰ νωθρότης έζ τής άσθενείας προκύπτουσα, 
ιδού τά ύπό έποψιν οικονομικήν άμέσως καταφανή άποτε- 
λέσματα τής ύγιεινής καταστάσεως τής Ρουμανίας. Άπ’ έ
ναντίας τά άμεσα έν τή χώρα ταύτη άποτελέσματα τής 
βαθμιαίας έφαρμογής τών κανόνων τής ύγιεινής, διά τής 
βελτιώσεως τοΰ τόπου, ήγουν διά καταλλήλου φυτείας, δΓ 
άποξηοάνσεως τών ελών κτλ. καί διά καταλλήλου διαίτης 
καί θεραπείας τών κατοίκων, ήθελον εΐσθαι έτι μεγαλειτέρα 
εύφορία τής χώρας, συνεχής καί τακτική αύξησις τοΰ πλη
θυσμού, εύρωστία καί οραστηριότης τών κατοίκων, ήγουν 
παραγωγή πλούτου πολλαπλασία τής σημερινής καί εύη-
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μερία τοΰ λαοΰ εκείνου. Είθε ούτως αί παρατηρήσεις τοΰ 
Κ. Obedinare (') νά γίνωσιν αφετηρία έθνικών έν Ρουμανία 
προσπαθειών πρός περαιτέρω προαγωγήν τοΰ άδελφικοΰ 
καί άξιολόγου τούτου λαοΰ, όστις πρός τόν ήμέτερον πολλά 
παρέχει κοινά συμπράξεως σημεία.

Έάν στρέψωμεν τό έταστικόν ομμα τής έπιστήμης πρός 
τά έν Έλλάδι συμβαίνοντα, παρατηροΰμεν τήν αύτήν ολι
γωρίαν πρός τούς κανόνας της δημοσίας ύγιεινής, καί δύ
ναται τις νά άριθμήση πλείστας αιτίας άπό τής ύγιεινής 
τοΰ τόπου άποκαταστάσεως, δι’ ας καί παρ’ ήμΐν έπίσης με
θ’ ικανής βραδύτητος αύξάνει ό πληθυσμός. Άρκούμεθα 
ν’ άναφέρωμεν μίαν μόνην περίστασιν, τά μέγιστα έπηρρεά- 
ζουσαν τό κλίμα πρός βλάβην άνυπολόγιστον τής φυσιο
λογικής καί οικονομικής άναπτύξεως τών κατοίκων, τήν 
έτησίαν ήτοι πυρπόλησιν τών Ελληνικών δασών. Ή αστυ
νομική διαρρύθμισις τών ήμετέρων πόλεων παριστα μέγι
στα ύπό τήν έποψιν τής ύγιεινής κενά. Έν τοΐς χωρίοις αί 
άπλούστεραι τής έπιστήμης ταύτης άρχαί είναι έντελώς 
άγνωστοι. Πόσον δέ πρέπει νά ήμεθα εύγνώμονες είς τήν 
λεπτότητα τής ήμετέρας άτμοσφαίρας !

Άλλ’ ή υγιεινή δέν άφορα· μόνον είς τήν ύλικήν, άλλά 
καί είς τήν πολλώ ταύτης τίμιωτέραν καί ύψηλοτέραν κοι
νωνικήν καί ηθικήν τής άνθρωπότητος προαγωγήν. Άφ’δ- 
του κατεδείχθη ή έπιρροή τών δυνάμεων τής έξωτερικής 
φύσεως έπί τοϋ ανθρώπου καί ή έπιρροή τών φυσικών έπί 
τών ήθικών τοΰ άνθρώπου δυνάμεων καί τάνάπαλιν, αί πρώ- 
ται θεωρίαι καί παρατηρήσεις τοΰ Ίπποκράτους, τοΰ Άρι- 
στοτέλους, τοΰ Γαληνοΰ, τοΰ Μοντεσκίου, καί τοΰ Cabanis, 
έπολλαπλασιάσθησαν καί διευκρινήθη σαν ούτως, ώστε με- 
τέβαλλον, ούτως είπεΐν, τήν δψιν τών ήθικών καί πολιτι-

(’) Συμφώνους όλως πρός τάς παραττ,ρχσε'.ς τοϋ Κ. Obedinare πλη
ροφορίας έδωκεν ήμΐν πρό έτών ό σοφός Πρίγγζψ Νικόλαος Α. Σοΰτζος, 
πρών,ν ύπουργός έν Ρουμανία καί συγγραφεύς σπουδαιότατου περί, 
τής Καταστατικής τής χώρας ταύττ,ς συγγράμματος. 

κών επιστημών καί νέας όλως είς αύτάς άπεκάλυψαν έπό- 
ψεις (’).

Πόσον ένδιαφέρεται έντεΰθεν ή Πολιτική Οικονομία, πρό
δηλον διότι οι’ αύτήν τό σύνολον τών κοινωνικών φαινομέ
νων είναι αναγκαία προΰπόθεσις, μεταξύ δέ τοΰ ύλικοΰ κό
σμου καί τοΰ ήθικοΰ είναι πάντοτε στενότατος ό σύνδεσμος. 
Ή ιδέα περί κοινωνικής ιατρικής τοΰ Δ-ρος Κ. 
Devay περιέχει εύρύτατον μέλλον. «Ή κοινωνική, λέγει ου
τος, ιατρική προσδιορίζει άφ’ ένός τήν σχέσιν τοΰ ήθικοΰ 
κακοΰ πρός τήν νόσον παρά τοΐς άνθρώποις καί άφ’ έτέρου 
τήν σχέσιν τοΰ ήθικοΰ άγαθοΰ πρός τήν ύγείαν, έκτιμα δέ 
τάς σχετικάς μεταβολάς, ας έπιφέοουσιν έπί τής ύγείας έν 
γένει αί έν ταΐς κοινωνίαις διαμορφώσεις τών ηθών καί τών 
έθίμων. Τό έργον είναι μέγα· δυνάμεθα όμως νά είπωμεν 
ότι ή ήμετέρα έποχή παρασκευάζεται είς αύτό. Ήδη συν- 
αρμολογοΰνται διάφοροι μελέται, έξ ού προκύψουσι σπου
δαία υγιεινά παραγγέλματα πρός τελειοτέραν άνάπτυξιν 
τής ύγείας έν τή οικογένεια, ήτις είναι έν τή κοινωνία ή 
πρότυπος ένότης καί πασών τών άλλων ενοτήτων μήτηρ. 
Είς τήν κοινωνικήν ιατρικήν έπίσης άπόκειται νά κατάδειξη 
εύκρινέστερον τήν άμεσον ώφέλειαν, ήτις θέλει ποοκύψει 
ύπέρ τής ύγείας τών λαών έκ τής λύσεως τοΰ έξής σοβα
ρού τής έποχής ήμών προβλήματος, τό νά κατορθωθή τό 
άναγκαΐον 
τοΰ ήθικοΰ 
τ α λ η π τ 
είναι ή 

τήρησιν τής δυνάμεως 
τήν άνάγκην τής έργασίας πρός παραγωγήν, 
δάσκει τήν έν ταΐς ήδοναΐς μετριότητα είς

φροντίδων καί 
ο ΰ τ ω κ α - 
ή ύ γ ι ε ι ν ή 
ν ο μ ί α. Ή

ίσοζύγιον μεταξύ τών υλικών 
Θέλει κ α τ α 

αλήθεια,
βίου.

ο τ έ ρ α ή
άληθής πολιτική 

μέν καταδεικνύει τήν άνάγκην τής 
ών οργάνων,

στη
ό τ ι
ο ί κ
έργασίας πρός συν-

ή δέ καταδεικνύει
Ή μέν δι- 

τήν κατανάλω-

(‘)!ιπΠΟΚΙ’Λ ΤΟΥΣ. /7fpr ί·(/ρω>·, ζαΐ το.τα»·.— ΑΡ1ΣΤ0-
ΤΕΛΟΥΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΑ — MONTEHQYliiti. Esprit des lots.— 
C t IIA MS, Rapports, du physique el du moral de ί Itoiume, 
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σιν τών φυσιολογικών δυνάμεων, ή δέ διδάσκει τήν με
τριότητα εί; τήν ζατανάλωσιν καί είς τήν άπόλαυσιν, 
χάριν τής παραγωγής τοΰ κεφαλαίου έξ ου πηγάζει ό 
πλούτος. Ή ύγιεινή καί ή πολιτική οικονομία καταδικά- 
ζουσιν εξίσου παν τό μή παραγωγόν, πάσας τάς πράξεις 
τάς μή συντελοΰσας είς τήν τελειοποίησιν τής κοινωνικής 
ένότητος, καθιεροΰσι δ’ άμφότεραι αί έπιστήμαι αυται τούς 
Λόγους τοΰ μεγάλου Φραγκλίνου, είπόντος, οτι άπαιτούν- 
ται πλειότερα χρήματα πρός διατροφήν μιας κακοήθους 
έξεως ή πρός άνατροφήν τριών τέκνων.»

Τοιαύτη έν βραχυτάτοις ή σπουοαιότης τοΰ αντικειμέ
νου τούτου, άφορώντος είς τήν ύλικήν, τήν κοινωνικήν καί 
τήν ηθικήν πρόοδον τών έθνών. Περί αύτοϋ όλίγον ήσχο- 
λήθησαν είσέτι έν τή ήμετέρα πατρίδι, άνάγκη δέ νά στρα- 
φή έπ’ αύτοϋ ή προσοχή τής παρ’ ήμϊν πεφωτισμένης κοι
νής γνώμης, διότι αύτόθι κεΐται κατά μέγα μέρος τό έθνι- 
κόν μέλλον.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΪΠΑΛΔΟΣ.

ΕΛΑΙΙΝΟ-ΙΤΑΛΤΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ·

ΊΙ έρευνα τών μεταξύ ’Ελλάδος ζαί 'Ιταλίας έμποριζών 
συναλλαγών άποτελεϊ θέμα περισπούδαστον καθ’ δλας τάς 
περιόδους τής ιστορίας τών δύο χερσονήσων. Έάν άφήσω- 
μεν κατά μέρος τάς μεγαλοπρεπείς τύχας τών πρός δυ
σμάς έν τή αντίκρυ ξηρά άρχαίων ήμών αποικιών, καί έν 
τοϊς μεταγενεστέροις χρόνοις διετηρήθη σταθερώς έκ τής 
φύσεως τών πραγμάτων στενός ό σύνδεσμος τών συμφερόν
των τών δύο λαών. Καί ή μένπολιτική άνάπτυξις τών συμ
φερόντων τούτων άπό τής κυριαρχίας τής Ρώμης μέχρι τής 

θαλασσοζρατορίας τών 'Ενετών καί τών Γενουηνσίων έπί 
τής Ελληνικής ’Ανατολής δέν άνήκει είς τήν προκειμένην 
μελέτην. "Οσον όμως άφορα τήν έμπορικήν έποψιν, υπήρξε 
τοιαύτη κατά τούς μέσους αιώνας ή έπίορασις τών ήμετέ
ρων πραγμάτων πρός τά ’Ιταλικά, ώστε, καθώς λέγει ό ζ. Δ. 
Βιζέλας έν τή σπουδαιοτάτη αύτοϋ Μελέτη περί Βυζαντι
νών (σελ. 105), «ή έπαφή έζείνη τών ’Ιταλών πρός τούς 
Βυζαντινούς ύπήρξεν ανέκαθεν ή κυρία άφορμή καί ή αφε
τηρία τής ύλικής ζαί διανοητικής άχμής τών Ιταλικών πο
λιτειών, ήτις προηγήθη τής άναγεννήσεως τής λοιπής Εύ
ρώπης.» Ή κυρία οδός, έξ ής προέκυψε τό έθνολογικόν 
τοϋτο φαινόμενον δέν ήσαν απλώς τά γράμματα, άλλ’ ή 
μεγάλη έμπορική τών έθνών ζωή, έν τή όποια, όπως οί 
Έλληνες π. X., ούτω καί οί ’Ιταλοί περί τούς χρόνους τών 
ήμετέρων μεγάλων συμφορών πρωτηγωνίστησαν μέχρι τοι
ούτου βαθμού, ώστε, ώς λέγει ό προμνησθείς συγγραφεύς 
(σελ. 103), «έπέτυχον νά μετατρέψωσιν έπί τέλους τά έμ- 
πορικά αύτών έν τή ’Ανατολή γραφεία είς κράτη έντός τοΰ 
κράτους» ζαί νά συγζεντρώσωσιν είς χέϊράς των «τό έσω- 
τερίζόν ζαί έξωτερικόν τοϋ τόπου έμπόριον.»

’Από τής έποχής ταύτης μέχρι τής καθ’ ήμάς είναι βε
βαίως χρόνος μακρύς, διά πολλών οοζιμασθείς περιπετειών. 
Προτιθέμενος έν τούτοις νά πραγματευθώ τά όσον ένεστι 
τελευταία μεταξύ τής Ελληνικής ζαί τής ’Ιταλικής χερσο
νήσου άμοιβαϊα έμπορικά φαινόμενα, ζατ’ άνάγκην περιορί
ζομαι είς τήν γενικήν έννοιαν τών έπισήμων ζατ’ άμφότερα 
τά έθνη δημοσιεύσεων τοΰ 1871, έζ τών οποίων πολλά 
αντλούνται στοιχεία τής εκατέρωθεν βιομηχανικής ζωής.

Έν γένει ζατά τό έτος τούτο έπρομηθεύθημεν έξ ’Ιταλίας 
91 κεφαλαιώδη βιομηχανικών προϊόντων είδη, άξίας τό 
όλον 7 374 817 ορ. καί άπεστείλαμεν αύτή 24, άξίας τό 
όλον 1 387 552 δρ. Μεταξύ τών ’Ιταλικών προϊόντων δια- 
κρίνεται ζατά πρώτον λόγον τό θειον ^121 718 στατ. 

1 339 916 δραχ.), άκολούθως τό όρύζιον (1 867 523 όζ. 
1 292 504 ορ.), τά άκατέργαστα δέρματα (320 429 όκ. 
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1 082 563 δρ.), ή πρός οικοδομήν ξυλεία (625 334 ζομ- 
ματ. 848 958 δρ.), τά τεταριχευμένα (563 727 όζ. 567 
930 δρ.), τά βαρελοσανίδα (696 664 ζομματ. 355 521 δρ.), 
ή είς στεφάνια ξυλεία (56 728 δεμάτ, 301 349 δρ.), ό χάρ
της (152 844 όκ. 233 143 δρ.), τό έλαιον (123 307 όζ. 
143 267) δρ.), ζλπ. Μεταξύ δέ τών 'Ελληνικών προϊόν
των τό σημαντικώτερον εΐναι τό έλαιον (865 108 όζ. 1 048 
123 δρ.) μετ’ αύτό δέ έπονται αί βάλανοι (7 197 στατ. 
105 040 δρ.), ό βάμβαξ (891 στατ. 89 150 δρ.), ή στα- 
φίς (149 160 λίτρ. 28 810 δρ.), ό σάπων (428 στατ. 23 
072 δρ.), τά έρια (262 στατ. 22 596 δρ.), τά κουκούλια 
(899 όζ. 13 400 δρ.), ό οίνος (26 821 όκ. 10 736 δρ.) 
ζλπ. Προξενεί έντύπωσιν ή Ελληνική ζαΟυ στ έρησις εις είδη, 
έν τοϊς όποίοίς ό τόπος πάντως έχει τήν φυσικήν ύπεροχήν. 
Τοιουτοτρόπως ή είς οίνους ήμετέρα έξαγωγή εΐναι ασή
μαντος, ζαΐ άν άφαιρέσωμεν τήν έξ Ιταλίας άντεισαγωγήν 
τοιούτων (1 644 όζ. 6 891 δρ.), αποβαίνει ούσιωδώς μιζρο- 
σκοπιζή. Ή τέχνη ζαΐ έζ τοϋ μέρους τούτου, όπως ζαΐ έζ 
τών λοιπών, κρατεί είς χεϊρας τά μυστήρια τής τών λαών 
άναπτύξεως. Τις νά τό πιστεύση ; Ένώπιον τών ωραίων 
τοϋ Πεντελικοϋ μαρμάρων ούδέ ένός λεπτού έξαγωγή διά 
τήν ’Ιταλίαν, ένώ έξ αύτής 16 338 τεμάχια διά τήν Ελ
λάδα άξίας 38 212 δρ. Τό περίφημον μέλι τοϋ 'Υμηττού 
μόλις έν Ιταλία γνωστόν (155 όζ. 175 ορ.), ένώ έκεΐθεν 
9 112 όζ. προμηθευόμεθα εις κηρόν άξίας 54 544 δρ. Ή 
έποψις τής ξυλείας εΐναι μάλλον ένδεικτική. Τόσα όρη ζαΐ 
τόσαι ακαλλιέργητοι έζτάσεις δέν άρζοΰσιν εις τάς άναγ- 
καίας πρός 1 έκατομ. άνθρώπων προμήθειας, χάριν τών 
όποιων κατά τό έτος 1871 έπλήρωσεν ή Ελλάς έν γένει 
4 193 608 δρ. (1 838 106 πρός τήν Αύστρίαν, 1 538 661 
πρός τήν ’Ιταλίαν).

Ή μεταξύ τών δυο χερσονήσων συγκοινωνία άποτελεΐ 
ιδιαιτέραν σελίδα τής οικονομικής αύτών ζωής. Έπί 11 
503 μέν έζ τής αλλοδαπής κατάπλων ή ’Ιταλία κατέχει 
τήν ρευτέραν Οέσιν (1 201 πλοία, 278 980 τόν.), τής πρώ

της άνηζούσης είς τήν Τουρκίαν (7 942 πλοΐα, 682 895 
τόν.), τής τρίτης είς τήν ’Αγγλίαν (1 026 πλοΐα, 238 899 
τόν.), καί τής τετάρτης είς τήν Γαλλίαν (163 985 τόν.). 
Καί έπί τών 10 255 δέ πρός τήν άλλοδαπήν απόπλων ή 
’Ιταλία κατέχει τήν δευτέραν έπίσης θέσιν (795 πλοΐα, 
249 204 τόν.), τής πρώτης άνηζούσης ώσαύτως είς τήν 
Τουρκίαν (7 521 πλοΐα, 867 380 τόν.), τής τρίτης είς τήν 
Αίγυπτον (158 154 τόν.), τής τετάρτης είς τήν Γαλλίαν 
(542 πλοία, 116 134 τόν.) καί τής πέμπτης είς τήν ’Αγ
γλίαν (344 πλοία, 105 710 τόν.).

Μεταβαίνοντες, έπί τής μεταξύ τών δύο χερσονήσων έμ- 
πορικής ταύτης κινήσεως, είς τάς Ίταλιζάς πηγάς, παρα- 
τηροΰμεν ότι ό άριθμός τών έξ ’Ιταλίας πρός τήν Ελλάδα 
άναχωρήσεων καταβιβάξεται είς 770 πλοΐα (279 633 τόν.), 
όπως καί ό τών έξ Ελλάδος είς ’Ιταλίαν κατάπλων είς 
458 πλοΐα (169 351 τόν.)· ύπάρχει τούτέστιν έλάττωσις 
ώς πρός τάς ήμετέρας πηγάς κατά 431 πλοΐα έν τή πρώ
τη περιπτώσει καί κατά 337 πλοΐα έν τή δευτέρα. Ή έπο- 
ψις τής χωρητικότητες παριστα αυξησιν έν ταΐς έξ Ιτα
λίας άναχωρήσεσιν κατά 653 τόνους καί έλάττωσιν έν τοΐς 
πρός αύτήν κατάπλοις ζατά 79 853 τόνους. Βεβαίως ή άνά- 
μιξις λογιστικού λάθους έν ταΐς άνά χεϊρας έκθέσεσι τής 
διεθνοϋς καταστατικής δέν εΐναι άλλοτρία πρός τάς μεγάλας 
άντιθέσεις τών αριθμών τών έκατέρωθεν απόπλων καί κα- 
τάπλων. “Οπως καί άν έχη, πάντως σημαντική ποσότης 
πλοίων κατά τόν μεταξύ τών δύο χερσονήσων πλοΰν ήναγ- 
κάσθη νά μεταβάλη διεύθυνσιν. Ένώ όλιγώτερα άνεχώ- 
ρησαν έξ ’Ιταλίας διά τήν Ελλάδα, έφθασαν πλείονα είς 
αύτήν· καί τάνάπαλιν ένώ πλείονα άνεχώρησαν έξ Ελλάδος 
διά τήν ’Ιταλίαν, έπεσκέφθησαν ταύτην όλιγώτερα. Τό οικο
νομικόν τοΰτο φαινόμενον δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς άπο
τέλεσμα άπλώς θαλασσίων περιστάσεων. ’Ανήκει μάλλον είς 
τάς σχέσεις τής έμπορικής συναλλαγής, έκ τών όποιων 
ή χρησιμότης τής μέν 'Ελλάδος προϋπελογίσθη έν ’Ιταλία 
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έλάσσων, τής δέ Ίταλίαςέθεωρήθη έν Έλλάδι ανώτερα τής 

πραγματικής.
Έάν έπί τή βάσει τών Ελληνικών πληροφοριών συγχρί- 

νωμεν τά πορίσματα τοΰ μεταξύ ’Ιταλίας ζαί Ελλάδος 
ναυτικού τών δύο ‘τούτων χωρών συναγωνισμού, τά πρω
τεία άνήκουσιν είς τήν 'Ελληνικήν σημαίαν. Έπί μέν 1 201 
έξ ’Ιταλίας κατάπλων οί 484 (86 978 τόν.) άνήκουσιν εις 
τήν Ελληνικήν ναυτιλίαν καί οί 330 (75 990 τόν.) είς 
τήν ’Ιταλικήν, Ακολούθως δέ έρχεται ή ’Αγγλική (153 πλ. 
73 456 τόν.) καί ή Αύστριακή (87 πλ. 29 022 τόν.). Έπί 
δε 795 δι’ ’Ιταλίαν απόπλων οί 364 άνήκουσιν είς τήν 
Ελληνικήν σημαίαν, οί 218 είς τήν Ιταλικήν, οί 133 είς 
τήν ’Αγγλικήν. Διαφέρει ώς πρός τούς τόνους, διότι κατ’ αύ
τούς προίσταται μέν ή ’Αγγλία (107 614), έπεται δέ ή ’Ι
ταλία (64 368) ζαί τρίτη ή Ελλάς 53 214). Τό ζήτημα 
ουτω τών μεγάλων έν τή ήμετέρα ναυτιλία διαστάσεων 
τών σκαφών όσημέραι περιβάλλεται μεΐζον διαφέρον έκ τής 
άναπτύξεως τοϋ μεγάλου κατά τήν νεωτέραν έποχήν έμπο
ρίου. Άναλόγως τοϋ άριθμοϋ τών πλοίων, καί έπί τών άπό
πλων καί έπί τών κατάπλων, ή χωρητικότης αύτών άπο- 
δειζνύει σπουδαιοτάτην καθυστέρησιν τής ήμετέρας κατά 
θάλασσαν βιομηχανίας. 'Γπό τήν έποψιν δέ ταύτην όφεί- 
λομεν είς τόν κ. Τ. I oua (') τά έπόμενα λίαν ένδιαφέροντα 
στοιχεία συγκρίσεως έζ τής κινήσεως τών ’Ιταλικών λιμέ
νων κατά τό 1871, οσον άφορα τήν ζατά μέσον όρον χω
ρητικότητα ζαί δύναμιν τών διαφόρων πλοίων.

Πλοία
χωρνίτιζότχς

είς τόνους
Δύναμις 

εις 'ίππους
1 χωρζτικότ/.ς Δύναμις 

εις ίππουςΠλοία ε:ς τόνους

Άγγλικ. 474 574 Σουν.δ. 311 __
Άμεο-.ζ. 429 _ ' Ελλγ,ν. 193 30
Όλλανδ. 414 184 Αυστρ. 165 1S2
Γαλλιζ. ' 351 161 Ίταλ. 133 113

Έάν ούτως ύπό τήν έποψιν τής κινούσης δυνάμεως κα- 
τέχωμεν τήν τελευταίαν θέσιν, ύπό τήν έποψιν τής άναλό
γως ζΐνουμένης χωρητικότητας προϊστάμεθα καί τής Αύ- 
στρίας καί τής ’Ιταλίας. Ή έπί τοΰ προζειμένου /λειτουρ
γία τοΰ πληρώματος οέν είναι όλιγώτερον άξία σημειώ- 
σεως, διότι τό όλον Ελληνικόν άποτέλεσμα ζατορθοΰται 
διά τοΰ έλαχίστου πληρώματος, καθ’ ά μαρτυροΰσιν οί εξής 
ζατά μέσον όρον άριθμοί : Γαλλία 25, ’Αγγλία 20, 'Ολ
λανδία 18, Σουηδία 16, Αύστρία 13, ’Αμερική 11, ’Ιτα
λία 10, Ελλάς 9.

Ή μεταξύ τών δύο χερσονήσων οιά θαλάσσης ζίνησις 
είς άνθρωπίνους πληθυσμούς δεϊται ιδιαιτέρας έρεύνης, διότι 
ή ψυχή τής παραγωγής είναι ό άνθρωπος ζαί έν τή έθνιζή 
ζαί έν τή διεθνεΐ οικονομία. Κατά τοϋτο ή μελέτη τοΰ ζ. 
Τ. Loua παρέχει ήμΐν τά έξης πορίσματα. Έν γένει έπί 
144 259 άνθρώπων ή 'Ελλάς άντιπροσωπεύεται υπό 4 049, 
έξ ών 2 225 ζατά τήν είς ’Ιταλίαν εισαγωγήν ζαί 1 824 
κατά τήν έξ ’Ιταλίας εξαγωγήν προίσταται δέ ούτω τής 
Τουρκίας (445 είσ. 441 έξ.), τής 'Ισπανίας (74 είσ. 324 
έξ.), τών Κάτω Χωρών (60 είσ. 50 άξ.), τής Ρωσσιας 
(41 είσ. 13 έξ.). Έξ έτέρας όψεως πρωτεύει ή Γαλλία, ά- 
ριθμοϋσα 36 877 άτομα είς τήν εισαγωγήν ζαί 31 339 είς 
τήν έξαγωγήν άκολουθοΰσι δέ ή Αύστρία (14 14 304 
είσ. 14 421 έξ.) ζαί ή ’Αγγλία (4 285 είσ. 2 981 έξ.).

Βεβαίως αί τάσεις αύταιτοΰ άνθρωπίνου ρεύματος έπί τών 
’Ιταλικών έκτων είναι ύπό τήν έποψιν τών χρόνων ζαί τών 
τόπων ούσιωδώς πρός τήν Ελλάδα σχετικαί. "Οταν όμως 
έπί 16 έθνών, τά όποια έχω ύπ’ όψιν, ή Ελλάς κατέχει 
ήδη τήν έκτην θέσιν έν τή κατά τήν ’Ιταλίαν είς άνθρώπους 
συναλλαγή, έκαστος δύναται νά κρίνη περί τοΰ βαθμού τής 
έπιρροής, τήν όποιαν πρόκειται βαθμηδόν νά έξασκήση ή 
ιστορική ζαί γεωγραφική μεταξύ τών δύο χερσονήσων α
μοιβαία άναγκαιότης.

(') Journal de la Sot'i<5l6 de Statislique de Paris, Νοέμβριος 
1374. «λ. 288.
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-

Άφ’ ής έποχής, ό μέν Χαίρεφών ήρώτησε τόν έν Δελ
φοί; Θεόν «είτις Σωχράτους σοφότερος,» ή δέ Πυθία άπήν- 
τησε «μηδένα σοφώτερον είναι,» μέχρι σήμερον αί περί τής 
ανθρώπινης σοφίας έρευναι ούδέν προσέθηκαν είς τήν Σω- 
ζράτην Θεωρίαν. Έν γένει ό νομίζων όλιγώτερα τών άλ
λων είδέναι προσεγγίζει πλειότερον είς τό πνεΰμα τοΰ χρη
σμού. — Και δμως ή θεωρία αύτη έχει τι ούσιωδώς άπό- 
λυτον, θά έλεγε δέ τις, μάλλον έξ ύποκειμένου. Άμα ό 
άνθρωπος είσέλθη είς τούς σχετικούς τής πρακτικής όρους, 
αναγκάζεται νά όμολογήση ότι δέν άρκεΐ νά φρονή, δτι 
όλιγώτερα τών άλλων γνωρίζη, διότι ό καθολικός νόμος 
τής προόδου τόν διδάσκει, δτι πρέπει νά μάθη δσον ενεστι 
πλείονα.

Πάσα ένασχόλησις άπό τής ύψηλοτάτης μέχρι τής εύ- 
τελεστάτης ύπόκειται είς τόν νόμον τούτον τής άδιακόπου 
άναπτύξεως τών γνώσεων. Καθ’ δσον δέ τά έθνη καί αί 
έποχαί είσήλθον βαθύτερον είς τήν μελέτην τοΰ νόμου τού
του, κατά τοσοΰτον καί δ πολιτισμός αύτών προεβιβάσθη- 
καί τάνάπαλιν, καθ’ δσον ή πνευματική λειτουργία αύτών 
καθυστέρησε, κατά τοσοΰτον καί ό πολιτισμός των έμεινε 
στάσιμος (Ευρωπαϊκός καί Σινικός πολιτισμός). Υπό έτέ- 
ραν έποψιν ή παραμέλησις τής κα?<λιεργείας τών κοινωνι
κών γνώσεων μεταβάλλει τόν αγρόν αύτών είς γήν χέρ- 
σον, ίνα τοιουτοτρόπως τήν έποχήν τής ακμής διαδεχθή ή 
τής πτώσεως καί άποτελεσθώσιν οί αιώνιοι τών έθνών κύ
κλοι, τούς όποιους συνδέουσιν αί μεσαιωνικαί αύτών περίοδοι.

Έάν άναλύσωμεν έχάστην κοινωνικήν ένέργειαν, πειθό- 
μεθα δτι τά στοιχεία όλων δύνανται νά διαιρεθώσιν είς δύο 
μεγάλα; κατηγορίας. Άφ’ ένός γ ν ώ σ ι ς καί άφ’ ετέρου 
κ ίν η σ ι ς. Μόνη ή άνάμιξις αύτών διαφέρει- διότι ότέ μέν 
ύπερτερεΐ ή γνώσις, ότέ δέ ή κίνησις. Παντελώς δμως νά 
λειψή ή μία έξ αύτών, άδύνατον. Τοιουτοτρόπως ό ασχο
λούμενος είς τά τοΰ θεωρητικού βίου έχει άνάγκην κινή- 
σεώς τίνος έπί σταθμών ύλικών είς διατήρησιν τών ιδεών 
αύτοΰ (χάρτης, μελάνη, βιβλία κλπ.)· άφ’ έτέρου δέ καί 
αύτό; ό άναζινών διά τή; άξίνης αύτοΰ τούς βώ?.ου; τή; 

γής δεΐται βαθμού τίνος έπιστήμης. Έπί τοΰ όλου έν έζά- 
στη έποχή καί χώρα κυκλοφορεί άνάλογός τις ποσότης ώ- 
φελίμων γνώσεων, κατά τό μάλλον ή ήττον σπουδαία, 
δπως καί κινήσεων ζατά τό μάλλον ή ήττον δραστική, έζ 
τών δύο δέ τούτων όμοϋ άποτελεΐται τό σύμπλεγμα τής 
έθνικής έργασίας.

Είναι περίεργος ή ιστορική έμφάνισις τής οικονομικής 
ταύτης αλήθειας. Έάν έξαιρέσωμεν τήν φανταστικήν, ούτως 
είπεΐν, περίοδον τών πρώτων τοΰ άνθρωπίνου γένους τυχών, 
έν ή κυρίως έπιζρατεΐ τό θηριώδες μάλλον τής σωματικής 
ισχύος, ένδεικτίζωτάτη είναι ή είς τά σκότη τοΰ παρελθόν
τος άναγωγή τών σημαντιζωτέρων τής καθολικής έπιστή
μης εφευρέσεων. Οϋτω Οαυμάζομεν ένώπιον άτμοζινήτου 
μηχανής, είς μίαν ώραν διατρεχούσης άπόστασιν 65 μιλιών, 
καί δμως λησμονοΰμεν τήν μεγαλοπρεπεστάτην έφεύρεσιν 
τοΰ πυρός, διά τήν οποίαν ό ΙΤρομηθεύς έδέθη έπί τοΰ Καυ- 
ζάσου. Βεβαίως οέν θέλω νά συγκρίνω τό μεγαλεΐον τών 
νεωτέρων τής έπιστήμης κατακτήσεων πρός τάς ήδη ίκα- 
νώς έν τή άδυσσωπήτω πρακτική τετριμμένας. Άλλ’ δταν 
ό Αρχιμήδης διά τών κατόπτρων αύτοΰ κατέκαιε τούς πο- 
λιορκοΰντας τάς Συρακούσας στόλους, δταν τό Ελληνικόν 
πΰρ τής Βυζαντινής έποχή; έζαιεν έντός τής θαλάσσης τους 
εχθρούς, όλιγώτερον έκπλήσσομαι έζ τών φοβερών τοΰ 
νεωτέοου πυροβολικού ήχων.

Διαφέρει έν τούτοις ή έφαρμογή τής έπιστήμης είς τήν 
βιομηχανίαν. Έποχαί, καθ’ άς ή έργασία δέν είναι είς ύπό- 
ληψιν (καί τοιαΰται είναι δλαι αί βάρβαροι, όπισθοδρομικαί, 
ή στάσιμοι), άποτρέπουσι τά έν αύταΐς ύψηλότερα τών 
πνευμάτων έζ τών πεδινών τής βιομηχανίας οδών. Οί σο- 
φισταί π. χ. τών Αθηνών, άν έπεκράτει έν τή πόλει ταύτη 
μάλλον ή βιομηχανική ή ή ιδεολογική τάσις, δέν ήσαν 
πνεύματα ανάξια τοιαύτης τιμής. Καί δμως άπωλέσθησαν 
διά τήν άνθρωπότητα άνεπιστρεπτεί. Έντεΰθεν έξηγεΐται 
ή νεωτέρα βιομηχανική μάλλον τάσις τών έπιστημονικών 
έρευνών. Καθώς δέ έλεγεν ό Βάζων, έπιστήμη νΰν, ήτις 
δέν άγει άμέσως ή έμμέσως είς τήν ωφέλειαν τοΰ άνθρω
πίνου γένους, είναι καθαρά ματαιοσχολία.

Ή καθόσον προβαίνει ό βίος τής άνθρωπότητος, κατά 
τοσοΰτον προϊοΰσα διαίρεσες καί ύποδιαίρεσις τών ανθρωπί
νων έργων έδωζε τήν εύζαιρίαν είς τούς έκλεζτοτέρους 
νόας, ίνα καλλιεργήσωσι ιδιαιτέρως τήν έπιστημονιζήν άλή-
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Οειαν είς τά διάφορα στάδια αύτής. Τοιουτοτρόπως έσχη- 
ματίσθησαν τά μεγάλα εκείνα ταμεία τών γνώσεων, έν οις 
καί σύγχρονοι καί μεταγενέστεροι άντλοΰσι τάς πνευματι
κός έκείνας χρησιμότητας, τάς οποίας δύναται τις ευκόλως 
νά άνακαλύψη είς παν τής έργασίας αύτών προϊόν. Καί 
συμβαίνει έντεΰθεν, ώστε, χωρίς νά εΐναί τις έξοχος εις δε- 
δομένην έπιστήμην, έκ τών φώτων τά όποια αύτη διαδίδει 
είς τά πέριξ, έπειδή εύρίσκεται έντός τών άκτίνων αύτής, 
χειραγωγείται είς τάς οδούς του όσονένεστιν άσφαλέστερον. 
Γενικώτερον δέ όσω διανοίγεται ό πνευματικός τής κοινω
νίας όρίζων, τόσω ή ανάγκη περαιτέρω εύρύνσεως καθίστα
ται έτι μάλλον απαιτητική. Τότε δέν άρκεϊ εις έπιστήμων, 
ίνα λέγωσιν οι άλλοι θνητοί «αυτός έφα.» ’Απαιτούνται 
πλείονες καί ό κύκλος ευρύνεται, μετ’ αύτοΰ δέ καί τό 
κοινωνικόν στάδιον έν γένει.

Κατά τοΰτο ύπάρχει πληρέστατη άμοιβαιότης μεταξύ 
έπιστήμης καί βιομηχανίας. Οί πλείονες τής έπιστήμης θια- 
σώται δέν άπαντώνται είς τάς όπισθοδρομικάς κοινωνίας, 
άλλ’ είς τάς μάλλον άνεπτυγμένας βιομηχανικώς. Έάν 
άφήσωμεν κατά μέρος τάς λοιπός έπιστημονικάς ένασχο- 
λήσεις, μόνη ή ιατρική δύναται νά δώση πληρεστάτην έν
νοιαν, όπως ύπελογίσΟη κατά τό 1842 έν ταΐς ύιαφόροις 
κατά τήν κοινωνικήν άνάπτυξιν χώραις τής Αύστριακής 
αυτοκρατορίας.
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Έν γένει οί μεγάλοι καί πυκνοί πληθυσμοί παριστώσι 
τό οιπλοΰν συγχρόνως φαινόμενον τής μείζονος επιστημο
νικής άμα καί βιομηχανικής άναπτύξεως. Διότι έχουσι καί 
αί γνώσεις τών άνθρώπων, όπως καί τά έργα αύτών, διττήν 
άνάγκην διαιρέσεως άμα καί συγκεντρώσεως. Ώς εΐναι δέ 
πρόδηλον, έν μικροΐς καί άραιοις πληθυσμοϊς άμφότεραι αί 
όψεις αύται τής τελεσιουογοΰ ταύτης άνάγκης μικράν σχε- 
τικώς ύπόσχονται έπίδοσιν έκ τής φύσεως τών πραγμάτων. 
Καί εΐναι μέν αληθές, ότι έν τοϊς νεωτάτοις χρόνοις ή διευ
κόλυνσής τής συγκοινωνίας έπέδρασεν ούκ ολίγον έπί τών 
άκρων συνεπειών τοΰ προκειμένου νόμου, έντεΰθεν όμως δέν 
έπήγασεν άκύρωσις, άλλά μετάθεσις άπλώς τών συνεπειών 
αύτοΰ.

’Εν Άβτ,ναις, I Δεκεμβρίου V87 i.


