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ΑΓΓΑΙΚΙΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΟΠΑΡΑΓΩΠΙ·

Σημαντιζώτατον άποτελεΐ θέμα έν τή όσημέραι ανα
πτυσσόμενη βιομηχανία η πρόοδος τής παραγωγής τοΰ 
κινοΰντος αύτήν γαιάνθρακος. Άπό τών χωρών εκείνων, 
έν αις ή φύσις ύπήρξε γεναία είς τοιούτου είδους προμή
θειας, μέχρι τών άτυχέστερον προιζισθεισών, απανταχού ή 
έντασις ή ή έκπτωσις τής καθόλου γαιανθρακοπαραγω- 
γής ανάγεται είς τάς περαιτέρω μηχανικός τής άνθρω- 
πότητος τύχας, αΐτινες έπί τοΰ πυρός πρό πάντων έστη
σαν τόν έαυτών θρόνον.

Έζ τών έν ένεργεία άνθραχοφόρων γαιών ή σπουδαιο- 
τάτη απαντάται ζατά τό Ηνωμένου βασιλείου τής Με
γάλης Βρετανίας. Καθώς παρατηρεί ό Κ. Carnail, κατά 
τό έτος 1857 διεμοιρίζετο ή παγκόσμιος γαιανθραχοπα 
ραγωγή ώς εξής μεταξύ τών διαφόρων χωρών.

Έπικράτειαι 
Αγγλία
Ήν. Πολιτεΐαι
Πρωσσία
Βέλγων

Τόνοι Έπικράτειαι 
67,500,000 Γαλλία 
15,000.000 Αύστρία 
12,500,000 Σαξωνία 
8,800,000 Διάφοροι

Τόνοι
7,500,000
2,500,000
1,500.000
9,700,000

"Ολου 125,000,600 τόνοι. .

ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Ν. Γ. ΠΑΣΣΑΡΗ, Όδος Εύριπίδου. 51.

’Επομένως πλέον τοΰ ήμίσεως τής όλιζής παραγωγής 
άνήκει εις τήν ’Αγγλίαν, τής όποιας τά άνθραζωρυχεΐα 
ώνομάσθησαν μαΰραι Ί ν δ ί α ι άπό μεταφορικής τίνος
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τοΰ ’Αγγλικού λαοΰ άναλογίας πρό; τάς περίφημους έν 
τή ’Ινδική κτήσεις του.

Διά τήν Εύρωπαϊκήν καθόλου βιομηχανίαν ή ’Αγγλία 
αποτελεί γενικήν, τρόπον τινα, άποθήζην τή; ανθρακικής 
Οερμότητος. Έάν άλλαι χώρα: έπροικίσθησαν άφθονώτε- 

ρον άπό Οερμότητος ηλιακή;, μέχρις ότου αύτη έκβιομη- 
χανισθΐ;, τις οιδε, μίαν ημέραν, τό ’Αγγλικόν πλεονέ
κτημα πάντως Οά εξακολούθηση τόν οικονομικόν δρόμον 
του. Διότι, καθώς είπε τις, «ό άνθραξ καί ό σίδηρο; κατέ
στησαν τήν ’Αγγλίαν ό,τι είναι.» "Ινα δώσω γενικήν έν
νοιαν περί τής σημασίας τοΰ πρώτου φυσικού τής χώρας 
ταύτης προϊόντος, άρζεΐ ή πληροφορία τής κατά τό 1870 
διορισΟείσης ερευνητικής έπιτροπής, ύπολογισάσης τό εις 
γαιάνθρακα άποταμίευμα μιας μόνης επαρχίας, τής Ούαλ- 
λίας, εις 32 ~ διλιούνια τόνων.

Ή άπό τών άρχών τοΰ παρόντος αΐώνος ’Αγγλική 
γαιανθραζοπαραγωγή συνδέεται στενώ; πρός τήν σύγ
χρονον τεραστίαν τώ όντι βιομηχανικήν τής χώρας άνά- 
πτυξιν, τήν όποιαν λίαν ένδεικτικώς παρακολουθεί ή επο
μένη ζατά τά διάφορα έν τώ μεταξύ έτη πρόοδος :

Έτη Τόνοι Έτη Τόνοι.
— — — —

1801 13,600,000 185 ί· 64,961,400
1835 26,000,000 1864 92,787,873
1839 31,024,447 1869 107,427,557
1845 34,255,000 1871 117,352,028
18 ί 8 34,754,750 1875 131,867,105

Ένώ ζατά τήν πρώτην πεν ταετίαν ή ένιαύσιος παρα-
γωγή έχει τι, κατά τό πλεΐστον, ήρεμον, έν τή δεύτερα 
πενταετία, ζατά τό δεύτερον τοΰ αΐώνος ήμισυ, διπλασιά
ζεται ζαΐ τετραπλασιάζεται, αύξανομένη ζατά δεκάδας ε
κατομμυρίων. ,

Έν γένει ή καλλιέργεια τοΰ Αγγλικού γαιάνθραζος, 
ύπό τήν έποψιν τών χρησιμευόντων είς αύτήν φρεάτων,

ΑΓΓΛΙΚΟ ΓΑΤΑΧΘΡΑΚΟΠΑΡΛΓΩΓΠ. •J

παριστά τούς έξής άριθμούς ; τώ 1854, φρέατα 2,241· 
τω 1864, φρέ. 3,195 (αυξησις ζατά 754)· τώ 1869,φρέ. 
2,819 (έλάττωσις ζατά 376)· τώ 1871, φρέ. 2,835 (αύ- 
ξησις ζατά 14)· τώ 1875 φρέ. 3,933(αυξησις κατά 1048). 

Ή τελευταία τών φρεάτων αυξησις είναι προϊόν τής έν 
έτει 1872 ά ν 0 ρ ακ ο δ ε ί ας, ή καθώς τήν άποκαλοΰσιν 
οί Άγγλοι ά ν 0 ρ α κ ο π είν η ς, ζατά συνέπειαν τής ο
ποίας έδόθη είς τήν καλλιέργειαν τού γαιάνθραζος μείζων 
έντασις. ’Επειδή δέ πρός έκαστον φρέαρ ύπολογίζεται δα
πάνη άπό 1,000 μέχρις 100,000 λιρ. στ., έάν λάβωμεν 
ώς μέσον όρον 50 χιλ. λιρ. στ. καθ’έκαστον νέον φρέαρ, 
ιδού ότι διά τήν μεταξύ τών έτών 1872 ζαΐ 1875 αύξη- 
σιν ζατά 1048 φρέατα έδαπανήθησαν 52 | έκατομ. λ. 
στ. ήτοι πλέον τού 1 διλιουνίόυ νέων δραχμών.

Κατά πόσον ή κολοσιαία αύτη δαπάνη άναλογεΐ πρός 
τό τελικόν πόρισμα τής ’Αγγλικής γαιανΟρακωρυχείας, 
εΐναι έργον τοΰ, πρός καλλιέργειαν 3,933 φρεάτων, βιομη
χανικού συμφέροντος ίνα έξετάσρ. Τό άζριβές εΐναι ότι 
έπί 185 φρεάτων μόλις έγένετο μεταξύ τών έτών 1871 
και 1875 αυξησις ζατά 426,754 τόνους γαιανθράκων, καί 
ότι μάλιστα 141 φρέατα, μεταξύ τών είρημένων έτών, 
ύπέπεσαν είς τήν σπουοαίαν έλάττωσιν 2,402,453 τόνων. 
Τοιουτοτρόπως τό δωδέκατον σχεδόν τών καλλιεργούμε
νων έν ’Αγγλία γαιανθρακωρυχείων στρέφεται περί τήν 
στασιμότητα καί όπισθοδρόμησιν. Οί όροι λοιπόν τής βιο
μηχανικής καλλιέργειας έχουσι τι απανταχού άπαραίτητον. 
Ούδ’ έπ’άπειρον δύναται τις νά έζτείνη τήν έλαστιζότητα 
αύτών."Οπως καί άν έχη, δέν πρέπει νά μείνη άπαρατήρη- 
τος ή επομένη περί τόν προβιβασμόν τής ’Αγγλικής γαιαν- 
θρακοπαραγωγής κίνησις,διότι τό απέναντι τοΰ 1854 πλεό
νασμα αύτής έν έτει 1864 κατά 28 έκατομ. τόνων, κα
ταπίπτει άπό τού 1864 μέχρι τού 1869 είς 15 έκατομ. 
τόνων, καί άπό τού 1869 μέχρι τοΰ 1871 είς 10 έκα
τομ, τόνων, άνασηζωθέν δέ άπό τοΰ 1871 μέχρι τοΰ 
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1875 εις 14 ψ έκατομ. τόνων διά της προσθήκης 1048 
φρεάτων, πρέπει νά παρατεθή άπέναντι τοϋ έξ 28 έκατομ. 
πλεονάσματος τοϋ 1864, κατορθωθέντος διά τής προσ
θήκης μόνον 754 φρεάτων.

Εάν πρός τά άνωτέρω συνδυάσωμεν τήν, ζατά τό 
μάλλον ή ήττον, σταθερότητα τών ύψωμένων ημερομι
σθίων, τά γενικά βάρη είς φόρους κλπ. τής άνθρακοζαλ- 
λιεργείας, καί τήν προϊούσαν πάντοτε είς γαιάνθρακας ζή- 
τησιν, ούδαμώς παράδοξον άν είς προσεχή τινα βιομηχα
νικήν περίοδον έπαναληφθή ή προσημειωθεισα άνθρακο- 
δεία τοϋ 1872.

ΠΕΡΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Δυνάμεθα νά εΐπωμεν διά τρόπου γενικού, οτι τό κε- 
φάλαιον εΐναι ό καρπός τής έπισωρεύσεως. Εΐναι τό ά
θροισμα τών αξιών τών προαφαιρεθεισών έζ τής άπαρα- 
γώγου καταναλώσεως ζαί τών κληροδοτηθεισών παρά 
τοϋ παρελθόντος είς τό παρόν.

Ό ορισμός αύτός, ακριβής έν τή γενική αύτοΰ έζφρά- 
σει καί δυνάμενος νά έπαοζή, εΐναι σύμφωνος μέ τόν δο- 
Οέντα ύπό τοϋ,/. If, Say έν τω έπομένω χωρίω. «Τό κε- 
φάλαιον, έν τή εύρυτέοα αύτοΰ σημασία, εΐναι έπισώρευσίς 
τις άξιων άφαιρεθεισών έζ τής άπαραγώγου καταναλώ
σεως»· διαφέρει όμως κατά τι, άν ούχί κατ’ ούσίαν, τού
λάχιστον ζατά τόν αριθμόν ζαί τήν ποικιλίαν τών ο
ποίων περιλαμβάνει αντικειμένων, άπό τόν δοθέντα ύπό 
τινων άλλων οικονομολόγων, καί, έν τισι περιπτώσεσιν, 
ύπ’ αύτοΰ τοΰ J. If. Say.

Τής λέξεως κεφαλαίου έγένετο συνεχώς χρήσις έν τή 
Πολίτική Οικονομία,, ώς έν τω κόσμω, ύπό πολλάς ση> 

μασίας. Άλλ’ ή άνάγκη τής άζριβολογίας, έν έπιστήμη 
διατεινομένη ότι είναι άζριβής, ήνάγκασε τούς οικονομο
λόγους νά δώσωσίν είς τήν λέξιν αύτήν σημασίαν καθα- 
ρωτέραν, χωρίς όμως ν’άποδιώξωσι καθ’ όλοχληρίαν τήν 
ποικιλίαν τών σημασιών,τών έπιβαλλομένων ποτέ μέν ύπό 
τής τυραννίας τής χρήσεως, ποτέ δέ ύπό τής ποικιλίας 
τών απόψεων, καί ενίοτε ύπό τοΰ άνεπαρκοϋς ζοινοΰ ονο
ματολογίου.

Όπότε γίνεται λόγος περί τής περιουσίας άνθρώ
που τίνος, τής λέξεως κεφαλαίου γίνεται σχεδόν πάν
τοτε χρήσις κατ’ άντίθεσιν τής λέξεως εισοδήματος. 
Συμπεριλαμβάνει δέ έν τή περιπτώσει ταύτη άδιακρίτως 
άπάσας τάς άξίας τάς ύπό τοϋ άνθρώπου τούτου κατε- 
χομένας, πλήν εκείνων τάς οποίας καταναλίσκει ή δύνα
ται νά καταναλίσζη έτησίως διά τάς άνάγκας του.

Τής λέξεως κεφαλαίου γίνεται έπίσης ένίοτε χρή
σις, προκειμένου δανείου τινός, κατ’ άντίθεσιν τής λέξεως 
τόκου. Τό κεφάλαιον εΐναι ή δανεισθεΐσα ποσότης ή ά
ξία,ώς ό τόκος εΐναι ό έτήσιος φόρος ό π7.ηρωνόμενος ύπό 

τοϋ οφειλέτου.
Άλλ’ έν τή επιστημονική διαλέκτω, έν τή άληθώς οι

κονομολογική διαλέκτω, χωρίς ν’ άπολέση άπολύτως τήν 
συνήθη αυτής σημασίαν, ή λέξις κεφάλαιον έχει πάντοτε 
σημασίαν εύρυτέραν, δεικνύει κοινώς τό σύνολον τών ά- 
ξιών, δι’ών ή κοινωνία έπλουτίσθη διά τών προγενεστέρων 
έργασιών της, δυνάμει τής έπισωρεύσεως καί τής οικονο
μίας, καί τών όποιων δύναται νά ποιήση χρήσιν έν ταΐς 
μελλούσαις έργασίαις της. Πρέπει μ’ όλον τοϋτο νά όμο- 
λογήσωμεν ότι ή σημασία τής λέξεως αύτής διαφέρει 
μεταξύ ένός καί άλλου οικονομολόγου, καθότι, και τοι 
περιστρεφομένη έπί βμφεως κοινών ιδεών, έχει ποτέ μεν 
έκτασιν μάλλον περιωρισμένην, ποτέ δέ εύρυτέραν.

’Εξαιρούμενων συγγραφέων τζνών, αιτινες δέν άπρτε- 
λούσιν αύθεντίαν i> τή ίπμπήμη, ολ« οί οικονομολόγο?
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συμφωνοΰσι νά μή συμπεριλαμβάνωσιν είς την λέξιν κ ε- 
φ ά λ αι ο ν την γην, ούτε τά όργανα τά δοθέντα ύπό της 
φύσεώς, άλλά μόνον τάς άξίας τάς δημιουργηθείσας ύπό 
ανθρώπινης χειρός καί προεπισωρευθείσας. Οϋτω,ποιοΰντες 
λόγον περί τών μεγάλων δραστήρων της παραγωγής, ά- 
ρεΟμοΰσε πάντοτε τρεις, έντελώς άπ’ άλλήλων διαστελ- 
λομένους, τήν γην, τό κεφάλαιον καί τήν εργασίαν, χω- 
ρίζοντες ούτω καθαρώς τήν γην, ή τό αρχικόν κτήμα τό 
δοθέν ύπό τής φύσεώς, έκ τοΰ συνόλου τών αξιών καί τών 
προϊόντων τών ύπό τοϋ άνΟρώπου διαδοχικώς είς αύτό 
προστεΟέντων διά τών προγενεστέρων εργασιών του καί 
ύπ’ αύτών δεικνυόμενων διά τής λέξεως κεφ ά λα ι ο ν.

Άλλά τό κεφάλαιον συμπεριλαμβάνει όλας τάς άξίας 
τάς προπαραχθεϊσας διά τής χειρός τοΰ άνΟρώπου,ή μόνον 
τάς είδικώς έφαρμοζομένας είς τήν παραγωγήν; Ένταΰθα 
άρχεται ή διαφωνία. Διά τούς μέν, παν προϊόν έπισωρευΟέν 
είναι κεφάλαιον, οίαδήποτε καί άν ή ή φύσις καί ή χρήσις 
αύτοϋ, καί αύτά είσέτι τά έναποταμιευθέντα διά τήν άμε
σον κατανάλωσιν τοΰ άνΟρώπου άντικείμενα. Διά τούς δέ, 
μόνα τά άντικείμενα τά ευθέως προωρισΟέντα διά τήν 
παραγωγήν άποτελοΰν μέρος τοΰ κεφαλαίου, τοιαϋτα δέ 
είσίν αί πρώται ύλαι, τά έργαλεΐα αί πρός έκμετάλλευ- 
σιν οίκοδομαί κτλ.

'Αξιόν παρατηρήσεως έστίν δτι δι’ άπαντας τούς οικο
νομολόγους, άνευ έξαιρέσεως,ήτής παραγωγής ιδέα συν
δέεται άναποσπάστως μετά τής ιδέας τοΰ κεφαλαίου. 
"Οσον μεγάλη καί άν φαίνηται ή μεταξύ αύτών διαφωνία, 
άπαντες έννοοΰσι τό κεφάλαιον ού μόνον ώς πλοΰτον δν 
έκτήσατο ή κοινωνία διά τών προγενεστέρων έργασιών 
της καί διά τών οικονομιών της, άλλά προσέτι ώς μοχ
λόν μέλλοντα ν’αύξηση τήν ένέργειαν, τήν δύναμιν, τήν 
γονιμότητα τών μελλουσών έργασιών της. Έν τούτοιςτήν 
παραγωγικήν αύτήν δύναμιν τήν έκτείνουσι μάλλον ή 
ήτον μακράν. Οί μέν τήν άποδίδουσιν είς πάντα άπο-

ΠΕΡ1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ί) 

κτηθεντα πλοΰτον καί είς αύτά είσέτι τά πρός άμεσον 
έκπλήρωσιν τών άναγκών τοΰ άνΟρώπου άποταμιευΟέντα 
πράγματα,Οεωροΰντες αύτόν ποτέ μέν ώς άναγκαΐον άπο- 
ταμίευμα δπως εύκολύνωσι τάς περαιτέρω έργασίας, 
ποτέ δέ ώς παραγωγό ώφελείας ή τέρψεως. Οί δέ άνα- 
γνωρίζουσι τήν παραγωγικήν ταύτην δύναμιν είς τά κυ
ρίως λεγάμενα έργαλεΐα τής έργασίας, άποκλειομένων τών 
διά τήν άμεσον κατανάλωσιν προωρισμένων πραγμάτων.

Μ’ δλον δτι αί διαφωνίαι αύται ύφίστανται μάλλον 
κατά τό φαινόμενου παρά έν τη πραγματικότητί των, 
κατά τοΰτο τούλάχιστον καθ’ δσον περιστρέφονται μάλ
λον είς λέξεις παρά είς πράγματα, χωρίς ν’ άλλοιώσιν 
έπαισθητώς τά τελικά συμπεράσματα, μ’ δλον τοΰτο, ε
πειδή τείνουσιν είς τό νά ρίψωσιν άβεβαιότητά τινα έν ταΐς 
ίδέαις, ταραχήν τινα έν τοΐς όρισμοις,θέλομεν πείραθή, τό 
έν ήμΐν, νά άρωμεν αύτάς έκ τοΰ μέσου,ή τούλάχιστον νά 
δείξωμεν τήν πραγματικήν αύτών αιτίαν έκ τοΰ άνεπαρκοΰς 
τής γλώσσης, ής κατ’ άνάγκην γίνεται χρήσις. ’Επειδή 
δέ τό τοίοΰτον άποτελεΐ εν τών άξιολογωτέρων μερών 
τής Οικονομικής έπιστήμης, Οέλομεν πραγματευθή αύτό 
μεθ’ όλης τής άπαιτουμένης προσοχής, βασιζόμενοι πάν
τοτε, καθόσον γίνει άνάγκη, έπί τής αύθεντίας τών έπι- 
σημοτέρων οικονομολόγων.

Α'.—Τί έ σ τί κε φά λ α ι ο ν, έ κ τίνων σ ύ γ κε ι- 
ται πραγμάτων.

Ώς πρό ολίγου είδομεν, ύπάρχουσι δύο τρόποι δλως δια
φορετικοί τοΰ όρίζειν τό κεφάλαιον. Ό μέν περιλαμβάνει 
ύπό τήν έπωνυμίαν αύτήν άπάσας τάς έπισωρευθείσας ά
ξίας. Ό δέ περιλαμβάνει άποκλείστικώς τάς άξίας έκείνας 
τάς εύθέως προωρισμένας διά τήν παραγωγήν,ώς τάςπρώ- 
τας ύλας,τά έργαλεΐα,τάς διά τάς βιομηχανικός έκμεταλ- 
λεύσεις είδικώς προσδιωρισμένας οικοδομάς, κλπ. Μεταξύ 
τών άντιθέτων αύτών γνωμών ύπάρχουσιν ενίοτε διάμεσοι· 
άλλά τάς λαμβάνομεν έν τή άπολύτω έκφράσει των διά 
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νά σταθμίσωμεν καλλίτερον την άξιάν μιας έκάστης 

αύτών.
Μεταξύ τών Γάλλων οικονομολόγων ή διαφωνία αύτη 

έκδηλοΰται πρό πάντων παρά τοΐς ./. Β. Say καί floss». 
Μεταξύ δέ τών Άγγλων οικονομολόγων παρατηρεΐται, έ

πίσης τούλάχιστον ισχυρά, παρά τοΐς Attain Smith καί 
Malthus άφ’ ένός, καί τώ Mac Cullocli άφ’ ετέρου.

Ό J. Garnier, όστις έν τοΐς στοιχείοις του περί Πολιτι
κές Οικονομίας έσυνόψισε ποΐ,λάκις τάς γνώμας τών 
μάλλον διακεκριμένων οικονομολόγων, συνοψίζει έπίσης, 
ώς πρός τό περί ου πρόκειται άντικείμενον, τάς διεστώσας 
γνώμας τοΰ J Β Say καί τοϋ floss/, λέγει δέ, όμιλών 
περί τοΰ τελευταίου τούτου, «κατά τόν οικονομολόγον 
αύτόν πρέπει νά όρίζωμεν τό κεφάλαιον ; π ρ ο ϊ ό ν ά π ο- 
ταμιευΟέν προωρισμένονδιά την παραγω
γήν. Ό ορισμός αύτός συμπεριλαμβάνει τρεις ιδέας; την 
τοΰ προϊόντος, την τοΰ άποταμιεύματος καί την 

παραγωγής, θ ·Α Β. Say είσήγαγε πολλάκις έν 
όρισμώ αύτοΰ μόνας τάς δύο πρώτας- διά τής λέξεως κε
φαλαίου ήνυόει την απλήν έ π ι σ ώ ρ ευ σ ι ν τ ών π ρ ο ϊ- 
ό ν τ ω ν. Ό δέ Rossi, ΐνα καλώς έξηγήση τόν στοχασμόν 
του, αναλύει τήν έργασίαν τοΰ αγρίου όστις, άφοΰ έφό- 
νευσε ζώον τι, διαιρεί αύτό είς τρία μέρη· έν τό όποιον 
τρώγει, έτερον τό όποιον φυλάττει διά τήν έπαύριον, καί 
άλλο τοΰ οποίου δύναται νά ποίηση χρήσιν έν τώ κυνη- 
γίω· τά του ζώου κέρατα, έν παραδείγματι, τά όποια θέ
λουν εΐσθαι έργαλεΐον έργασίας, έργαλεΐον παραγωγής, 
κεφάλαιον τέλος. Κατά τόν Rossi ή οικονομία διά τήν 
έπαύριον δέν εΐναι κεφάλαιον, διότι άλλως δύναται νά 
ειπη τις έπίσης ότι ό μύρμηξ κεφαλαιοπσιεΐ.»

Τοιαύτη έστίν ή διαφωνία τών γνωμών ή έκδηλουμένη 
έν τοΐς συγγράμμασι τών δύο αύτών οικονομολόγων. Έκ
δηλοΰται μάλιστα έν τοΐς εαυτών συγγράμμασι ισχυρό

τερου άφ’ όσον φαίνεται ένταΰθα, διότι ό J, Β. Say, μ' ό» 

της 
τώ

λον ότι δέν τό επαναλαμβάνει πάντοτε, καί μ’ όλον ότι 
τήν ιδέαν τοΰ κεφαλαίου συνδέει έπίσης μέ τήν τής παρα
γωγής, συμπεριλομβάνει άναμφισβητήτως ύπό τό όνομα 
αυτό όλα τά άντικείμενα τής καταναλώσεως, τά όποια 

ό Rossi αποκλείει, διά τρόπου έπίσης αναμφισβήτητου, 
άπό του ονόματος αύτοΰ.

Τίς έχει δίκαιον ; τίς έχει άδικον ; ποιαν τών δύο τού
των γνωμών όφείλομεν νά προτιμήσωμεν ;

Είναι ώφέλιμον, εΐναι σχεδόν αναγκαίου έν τή Πολιτική 
Οικονομία, διά τήν έκθεσιν καί τήν άπόδειξιν τινώυ έκ τών 
μεγάλων άληθειών τής έπιστήμης, νά έχωμευ λέξιν τινά 
όεικνύουσαν καί συμπεριλαμβάνουσαυ, διά τρόπου γενικού, 
τό σύνολον τών αξιών, τάς οποίας τό παρελθόν έκληρο- 
οότησεν είς τό παρόν, αιτινες είσίν ό καρπός προγενεστέ

ρων έργασιών, τής οικονομίας, τής έπισωρεύσεως, καί αι- 
τινες προσθέτουσι τί είς τήν δυναμιν τοΰ άνθρώπου. Έν 
τ’ί “Ρ7.ή> ° άνθρωπος εύρίσκεται μόνος, μετά τών φυσικών 
δυνάμεών του, άπέναντι τής κτηνώδους φύσεως.Έυ τή κα- 
ταστάσει ταύτη ή υπαρξίς του εΐ"αι πολύ άβεβαία, ή έ- 
νέργείά του έπί τής φύσεως λίαν άσθενής, ή παραγωγική 
δύναμις του καθ’ ύπερβολήν περιωρισμένη. Άλλ’ ολίγον 
κατ’ ολίγον, χάρις τή Ιδιαιτέρα προνοητικότητι μεθ’ ής 
είναι πεπροικισμένος, κατασκευάζει έργαλεΐα κατάλληλα 
νά βοηθήσωσι τήν έργασίαν τών χειρών του, κτίζει κατοι
κίας προφυλαττούσας αύτόν έκ τής δυσκρασίας τοϋ άέρος, 
παρασκευάζει είς εαυτόν επισιτισμούς, αποταμιεύματα 
οι’ ών τώ έπιτρέπεται νά ένασχολήται είς έργασίας μάλ
λον έκτεταμένας, μάλλον έξασφαλιζούσας αύτώ τό έπαύ
ριον. Ένί λόγω καθωραίζει τήν γήυ διά τήν χρήσιν του, 
ένώ συγχρόνως αυξάνει καθεκάστην τά μέσα, τά όποια 
εΐχε πρός έκμετάλλευσιν αύτής. Αί άξίαι δι’ ών περιστοι
χίζεται ούτω πρός βελτίωσιν τής καταστάσεώς του παρί- 
στανται ύπό χίλια διάφορα σχήματα καί έφαρμόζονται είς 
άνάγκας άπείρως ποικιλουμένας. Αί άξίαι «ΰταί είσίν όρ.



12 ΟΙΚ.ΟΝΟΙΚ.Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΠΕΡΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 13

γανα, έργαλεΐα, οικήματα, οίκοδομαι πρός έκμετάλλευσιν, 
οικιακά ζώα, σπόροι, ένδύματα, ζωοτροφίαι παντός είδους· 
άλλ’ άπασαι έχουσι χαρακτήρα τινά κοινόν, έκεΐνον τοΰ 
άνυψώνειν τήν κατάστασιν τοΰ ανθρώπου και έξασφαλίζειν 
τήν κυριαρχίαν του έπί τής φύσεώς. Λοιπόν αύτό τό ά
πειρον σύνολον "ίων άξιων τό όποιον προσΟετόμενον, ύπό 
χιλίας διαφόρους μορφάς, είς τήν άρχικήν κτήσιν τοΰ 
άνΟρώπου, αύξάνει τήν κτήσιν αύτήν, τήν πλουτίζει καί 
τήν γονιμοποιέ?, δίκαιον εΐναι νά δυνάμεθα νά τό δεικνύω- 
μεν διά μιας μόνης λέξεως, διαχρίνοντες αυτό άπό τοΰ 
άρχικοΰ κτήματος εις δ προστίθεται. Είς τοΰτο, έν τή 
διαλέκτω τοΰ I. Β. Say καί τών Γάλλων οικονομολόγων 
τών άκολουΟησάντων τό παράδειγμά του, άφιεροΰται ή λέ- 
ξις κ ε φά λαι ο ν.

Αύτήν τήν εύρειαν σημασίαν τήν ύπό τοΰ J. Β. Say δο- 
θεΐσαν είς τήν λέξιν κεφάλαιον ό Rossi τήν άπωθεϊ. 
Δέν θέλει νά θεωρή ώς κεφάλαιον είμή τό μέρος εκείνο 
τών έπισωρευθεισών άξιών ού γίνεται χρήσις πρός σχη

ματισμόν τοΰ εισοδήματος.Ώς πρός τοΰτο, συμφωνοΰμεν, 
προσεγγίζει πλειότερον εις τήν κοινήν γλώσσαν, καί τό 
τοίοΰτον δέν είναι άνευ άξίας. Νομίζει ότι οϋτω μένει πι
στότερος είς τόν ορισμόν καί τάς κατατάξεις τάς ύπό τών 
"Αγγλων οικονομολόγων παραδεχΟείσας,τοΰ Adam Smith, 
τοΰ Malthus κλπ.* Αλλά τέλοςάρνούμενος νά έφαρμόση τήν 
προσωνυμίαν κεφάλαιον εις τό σύνολον τών έπισω- 
ρευΟεισών άξιών, ό Rossi έχει τούλάχιστον έτέραν τινά 
λέξιν πρός άντικατάστασιν ; "Οχι· έν τώ ονοματολογία) 
του πας ό σωρός αύτός πλούτου προαποκτηΟέντος δέν 
έχει ειδικήν προσωνυμίαν, ούτε δύναται νά ύποδειχΟή είμή 
διά περιφράσεων. ‘Ο λόγος ούτος φαίνεται ήμΐν άποχρών 
όπως άποφασίσωμεν. Τό ονοματολογίου τοΰ./. Β. Say 
φαίνεται προτιμότερο·), ώς μή έμπεριέχον τούλάχιστον 
χάσμα άνεπανόρΟωτον.

Δυνάμεθα νά είπωμεν διά τοΰτο μετά τοΰ Mac Callock

ότι αί έπισωρευΟεΐσαι άξίαι όφείλουσι πάντοτε νά Οεωρών- 
ται έν τώ συνόλω αύτών, ότι καμμία διάκρισις δέν δύνα 
ται νά γίνη μεταξύ τών έναποταμιευθεισών διά τήν άμεσον 
πλήρωσιν τών άναγκών τοΰ άνΟρώπου ή καί τών επιθυ

μιών του, τών φαντασιοκοπιών του. τών ιδιοτροπιών του, 
καί τών είδικώτερον προωρίσμένων είς νέαν παραγωγήν, 
δηλαδή είς τόν σχηματισμόν τοΰ εισοδήματος ; Βεβαίως 
οχι. Τό ίσχυρίζεσΟαι ότι άπασαι αύται αί άξίαι είσίν έπί
σης παραγωγικαί καί κατά τό αύτό μέτρον, έστι προσ
βολή κατά τοΰ όρθοΰ λόγου βεβαιοΰντος τό έναντίον. Ό 

./. Β. Say έχει ίσως ενίοτε τό άδικον αύτό, άλλ’ άνήκει 
κυρίως είς τόν Mac Cullochl όστις, έν τή ύπερβολική έπι- 
Ουμίατου τοΰ Οέσαι άπάσας τάς έπισωρευθείσας άξίας έπί 

τής αύτής γραμμής, βαίνει μέχρι τοΰ ίσχυρίζεσΟαι ότι τά 
αντικείμενα πολιτελείας τά όποια δέν εύχαριστοΰσίν είμή 
τήν έπίδειξιν τών πλουσίων, συνεισφέρουσιν, ώς παν 
ά)λο άντικείμενον (τά γεωργικά έργαλεΐα έπί παραδείγ
ματος) είς τήν παραγωγήν.

’Αλλά διότι άπασαι αί άξίαι δέν όφείλουσι νά συγχέων- 
ται, δέν έπεται άναγκαίως έκ τούτου ότι δέν δύναται νά 
έφαρμοσΟή είς αύτάς ή αύτή προσωνυμία, πρό πάντων 
όπότε δέν ύπάρχωσιν δύο ονόματα έπίσης κατάλληλα 
όπως έφαρμοσΟή τό κατάλληλον είς έκάστην αύτών ιδιαι
τέρως. "Επεται μόνον έκ τούτου ότι πρέπει νά διαιρώνται, 
νά κατατάσσονται τά κεφάλαια, νά διαστέλλωνται τά 
μέν άπό τά δέ, προσΟετομένων είς τήν γενικήν καί κοινήν 
προσωνυμίαν έπιΟέτων ιδιαιτέρων δεικνυόντων τήν διαφο
ράν των. Νομίζετε ότι αί είδικώς διά τήν παραγωγήν 

προωρισμέναι άξίαι διακρίνονται καλώς άπό τάς άλλας· 
τό πιστεύομεν έπίσης, μ’ όλον ότι φαίνεται ήμΐν ότι δέν 
είναι πάντοτε εύκολου νά γίνη ή διαστολή αύτη. Λοιπόν 
ώνομάσατε τά κεφάλαια παραγωγικά, διά νά τά διαστέλ- 
λετε άπό τά άλλα, τά όποια θέλετε ονομάσει απλώς, κε

φάλαια. Άλλως τε, δι’ οίουδήποτε τρόπου καί άν έρμη-
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πλειοτέρων διαδόχων του. Ούτος διαιρεί

u
νευθή η λέξις, πρέπει πάντοτε νά παραδεχθώμεν οτι ύπ- 
άρχουσι πολλά είδη κεφαλαίων καί νά τά κατατάςωμεν. 
Μόνον μίαν διαστολήν περισσοτέραν Οά ποιήσωμεν, δια
στολήν πρώτην και γενικήν ήτις θέλει χρησιμεύσει ώς 
αφετηρία δι’ δλας τάς άλλας. Τοιουτοτρόπως δέν θέλει 
υπάρχει πλέον χάσμα έν τώ οικονομολογικά» όνοματολο- 
γίω,καί δλαι αί άνάγκαι τής έπιστήμης θέλουσι πλ,ηρωθή.

Β'.—Δ ι α ί ρ ε σ ι ς ή ζ α τ ά τ α ξ ι ς τ ώ ν κεφαλαίων. 

Τά κεφάλαια δύνανται νά διαιρεθώσιν ή νά ζαταταχ- 
Οώσι ζατά διαφόρους τρόπους. ‘Ως πρός τοΰτο δέν ύπάρ- 
χει κανών άπόλυτος, ούτε δυνάμενος νά κληθή αμετά
βλητος. Είναι δμως άναγκαϊον νά μή παραλείφθή ζανέν 
είδος παραγομένης άξίας, ή δέδιαίρεσις νά βαίνη άπό τοΟ 

γενικού είς τό μερικόν
Ό Adam Smith έποίησε κατάταξιν, ήτις φαίνεται ήμΐν 

αρκούντως εύχάριστος, έπαναληφθεΐσαν σχεδόν ύπό τών 
τό γενικόν 

σμα τών έπισωρευΟεισών άξιων εις τρία μέρη. Τό πρώτον 
περιλαμβάνει δλα τά άντιζείμενα τά μή χρησιμεύοντα 
είμή είς τήν διατήρησιν τοϋ άνΟρώπου· τό δεύτερον πε
ριλαμβάνει τό μέρος έκεΐνο τών παραγωγικών κεφαλαίων 
τό έργαζόμενον χωρίς ν’ άλλάσση Οέσιν, καί τό όποιον 
όνομάζει πάγιον κεφάλαιον τό τρίτον περιλαμβάνει τό έ
τερον έκεΐνο μέρος τών παραγωγικών κεφαλαίων, τό ό
ποιον δέν εργάζεται είμή μεταβαίνον άπό μίαν είς άλλην 

χεΐρα.
«Τό γενικόν, λέγει, χρήμα κοινωνίας ή τόπου τινός 

έστι τό αύτό μέ έκεΐνο δλων τών μελών του ή τών κα
τοίκων του, καί επομένως διαιρείται φύσει είς τά αύτά 
τρία μέρη, έκαστον τών όποιων έχει τήν ιδιαιτέραν λει

τουργίαν του.»
« Τό πρώτον είναι τό μέρος έκεΐνο τό όποιον έναπο- 

ταμιεύεται διά τήν άμεσον κατανάλωσιν, καί τοϋ όποιου 
ό διακριτικός χαρακτήρ είναι νά μή παράγη ούτε είσό- 

15
δημα, ούτε κέρδος· συνίσταται δέ είς τό σύνολον τροφών, 

ενδυμάτων, έπίπλων κτλ. ήγορασμένων ύπό έκείνων οΐ· 
τινες τά καταναλίσκουσι καί τά όποια δέν κατηναλώθη- 
σαν όλοκλήρως. Τό σύνολον οικιών αιτινες, έν τίνι τόπω, 

χρησιμεύουσι μόνον ώς κατοικία άποτελεΐ μέρος τής πρώ
της αύτής μερίδος. Τό τεΟέν χρήμα έν τινι οικία, έν ή ο
φείλει νά κατοίκηση ό ιδιοκτήτης, παύει άπό τής στιγμής 
ταύτης ν’ άποτελή τήν λειτουργίαν κεφαλαίου ή ν’άποδί- 
δη εισόδημά τι εις τόν κάτοχον τοιαύτη οικία δεν συνεισ
φέρει τελείως είς τό εισόδημα έκείνου δστις τήν κατοικεί, 
καί, μ’ δλον δτι τώ είναι άναμφιβόλως λίαν ώφέλιμος, 
είναι ώς τό ίματοφυλάκιόν του καί τά σκεύη, άτινα άπο- 
τελοΰσι μέρος τής δαπάνης του καί ούχί τοϋ εισοδή
ματος του.»

«Τό δεύτερον τών τριών μερίδων, έν αίς διαιρείται τό 
γενικόν χρήμα τής κοινωνίας, είναι τό πάγιον κεφάλαιον, 
τοΰ όποιου τό οικριτικόν σημεΐον είναι δτι αποδίδει εισό
δημά τι ή προϊόν χωρίς νά κυκλοφορώ ή νά μεταβάλλη 
κύριον. Συνίσταται δέ κυρίως εις τά τρία έπόμενα άρθρα.

» Ιον. Είς άπάσας τάς μηχανάς καί τά χρήσιμα τοϋ 
επιτηδεύματος έργαλεΐα, τά εύκολύνοντα καί βραχύνοντα 
τήν έργασίαν.

« 2ον. Εις άπάσας τάς έπικερδεΐς οικοδομάς, τάς άπο- 
φερούσας εισόδημά τι οΰ μόνον είς τούς ίδιοκτήτας αύ
τών τούς μισθώνοντας αύτάς, άλλά καί είς τό πρόσωπον 
τό πληρώνον τήν πρόσοδον αύτών· τοιαϋτα είσι τά εργα

στήρια, αί άποΟηχα'. μετά τών σταύλων των, αί σιταπο- 
θήκαι καί αιλοιπαί άπ’ αύτών έξαρτώμεναι οίκοδομαί κτλ. 
Κατ’ άντίΟεσιν τών οικιών, αιτινες δέν χρησιμεύουσιν είμή 

πρός κατοικίαν, αί οίκοδομαί αύται είσίν είδος τί έργα- 
λείων τοϋ έπιτηδεύματος καί δύνανται νά θεωρηΟώσιν ύπό 
"ήν αύτήν έποψιν.

“ 3ον. Εις τάς βελτιώσεις τών γαιών, ή εις τά έργα 
ών έγένετο χρήσις πρός άροτρίωσιν αύτών, πρός διοχέ- 
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τευσιν τών ύδάτων, πρός περίφραξιν καί λίπανσιν αύτών, 
ζαΐ όπως καταστήσωσίν αύτάς καταλλήλους πρός καλ
λιέργειαν. ’Αγρός βελτιωμένος δύναται δικαίως νά θεω- 
ρηθή ώς αί ώσέλιμαι έζεϊναι μηχαναΐ, αί εύζο.'.ύνουσαι και 
βραχύνουσαι τήν εργασίαν, ζαΐ διά τών όποιων κεφάλαιον 
τι ίσον κυκλοφορούν άποφέρει εισόδημα κατά πολύ μεγα
λείτερον εις τόν μεταχειριζόμενον αύτό. ’Αγρός βελτιω
θείς είναι επίσης επικερδής ζαΐ διαρκέστερος πάσης άλλης 
έζ τών μηχανών αύτών, καί δέν απαιτεί πολλάκις άλλην 

έπιδιόρθωσιν είμή τήν καλώς έννοουμένην εφαρμογήν τοϋ 
κεφαλαίου, τό όποιον μεταχειρίζεται ό εκμισθωτής πρός 

καλλιέργειαν αύτού.
»·ί ον. Εις τά επίκτητα ζαΐ ωφέλιμα προτερήματα όλων 

τών κατοίκων ή τών μελών τής κοινωνίας. Ή ζωή ζαΐ 
ή συντήρησις τών ζεζτημένων τά προτερήματα αύτά ύ- 
πόκείνται πάντοτε εις πραγματικήν δαπάνην διαρκούσης 
τής ανατροφής των, τών σπουδών των ή τής μαθητείας 

των, ζαΐ ή δαπάνη αΰτη είναι κεφάλαιον πάγιον, ζαΐ πραγ- 
ματοπεποιημένον,ώς είπειν, έν τώ προσώπω των.Τά πλεο
νεκτήματα τά άποτελούντα μέρος τής περιουσίας ανθρώ

που τινός, ποιουσιν έπισης μέρος τής περιουσίας τής κοι
νωνίας τής οποίας είναι μέλος. Ή τελειοποιηθεϊσα έπιτη- 
δειότης έργάτου τίνος δύναται νά θεωρηθή ύπό τήν αύτήν 
έποψιν μιας μηχανής ή ένός έργαλείου εύζολύνοντος ή 
βραχύνοντος τήν έργασίαν καί άποδίδοντος μετά κέρδους 

τά έξοδα τά πρός άπόζτησιν αύτών δαπανηθέντα.»
Έρχεται τέλος τό άλλο μέρος τοΰ παραγωγικού κε

φαλαίου, τό κυκλοφορούν κεφάλαιον, παρουσιαζόμενον έ- 
πίσης μετά τών κυριωτέρων ύποδιαιρέσεών του.

« Έ τρίτη καί τελευταία τών τριών μερίδων έν αις 
διαιρείται τό γενικόν χρήμα τής κοινωνίας είναι τό 
κυκλοφορούν ή κινητόν κεφάλαιον, τού οποίου ό δια
κριτικός χαραζτήρ είναι τό μή άποφέρειν εισόδημά τι, 
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είμή κυκλοφορούν ή μεταβάλλον κυρίους. Σύγκείται ε
πίσης άπό τρία μέρη.

α ά.) Έκ τού αργυρίου διά μέσου τοϋ όποιου τά τρία 
άλλα μέρη κυζλοφορούσι καί διανέμονται είς τούς έχον
τας άνάγκην νά ποιήσωσι χρήσιν αύτών ζαι νά τά κατα- 
ναλώνωσι.

« β'.) Έζ τοΰ συνόλου τών ζωοτροφιών ή εδωδίμων 
τών εύρισκομένων είς τήν κατοχήν τοΰ ζρεωπώλου, τού 
ζτηνοτρόφου, τού εκμισθώσου, τού σιτεμπόρου, τού ζυθο
πώλου κτλ., έκ τής πωλήσεως τών οποίων περιμένουσιν 
ουτοι ν’ άπολαύσωσι κέρδος.

« Έζ τών υλών, είτε απολύτως ακατέργαστων, 
είτε μάλλον ή ήττον κατειργασμένων, χρησιμευουσών 
πρός κατασκευήν ενδυμάτων, έπίπλων καί οικοδομών, μή 
λαβουσών δέ είσέτι κανένα τών τύπων αύτών, άλλά με· 
νουσών έν ταΐς χερσί τών παραγωγέων, έργοστασιαρχών, 
παντοπωλών, χλαινοπωλών, έμπορων οικοδομήσιμου ξυ
λείας, ξυλουργών, λεπτουργών, πλινθουργών, κλπ.

« δ’.) Έζ τών συντελεσθέντων εργόχειρων εύρισκομέ
νων είσέτι παρά τώ έμπορο» ή τώ έργοστασιάρχη, μή 
δοθέντων δέ ή μή διανεμηθέντων είσέτι τοΐς μέλλουσι ποιή- 
σαι χρήσιν αύτών ζαΐ ζαταναλώσαι αύτά. Έπί τέλους τό 
κυκλοφορούν κεφάλαιον συνίσταται είς τάς ζωοτροφίας, 
τάς ϋλας καί τά έργόχειρα παντός είδους, τά εύρισζόμενα 
έν ταΐς χερσί τών εμπόρων, ώς είς τό άργύριον τό άναγ
καϊον διά τήν κυκλοφορίαν καί τήν διανομήν αύτών έν 
γένει πρός τούς είς ούς άνήκει νά τά μεταχειρισθώσι καί 
τά ζαταναλώσωσι.»

Ή ζατάταξις αΰτη μικρόν άφίνει νά έπιθυμήση τίς. 
Περιλαμβάνει ολόκληρον τό κεφάλαιον έν τή εύρυτέρα 
τής λέξεως σημασία. Περιπλέον απαριθμεί δλα τά είδη 
Οέτουσα έκαστον εις τήν θέσιν του. Επιθυμητόν ήθελεν 
εισθαι ίσως έάν ό Adam Smith έποίει, ώς πρός τάς έναπο- 
ταμιευθείσας διά τήν άμεσον κατανάλωσιν τοΰ ανθρώπου

ΕΤΟΣ 5—ΦΥΛ. 49—-ΜΑΡΤΙΟΣ 1S77. 2 
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άξίας, διαστολήν όμοίαν πρός έκείνην ήν έποίησε διά τά 
κεφάλαια τά είδικώς εις τήν παραγωγήν προορισΟέντα. Τά 
τελευταία ταΰτα διαιρούνται, ώς είδομεν, εις κεφάλαια 
πάγια καί κεφάλαια κυκλοφοροϋντα, τά μέν ποιοϋντα ύ
πηρεσίας αδιάλειπτους μένοντα είς τάς χεΐρας εκείνων 
οΐτινες τά κατέχουσΐ, τά δέ χρησιμεύοντα καθόσον άπαλ- 
λοτριούνται ή μετασχηματίζονται. Ωσαύτως μεταξύ τών 
άντικειμένων τών προωρισμένων είς τήν άμεσον κατανά- 
λωσιν ύπάρχουσι τινα καταναλισκόμενα ολόκληρα καί μή 
όντα ώφέλιμα είμή διά τοϋτο· τοιαΰτα δ’ είσίν έν γένει τά 
εδώδιμα. Ύπάρχουσιν έτερα. απ’εναντίας, τά όποια διαρ- 
κ.οΰσιν έπί τινα χρόνον τούλάχιστον, καί τών όποιων μόνη 
ή χρήσις καταναλίσκεται· τοιαΰτα είσί τά έπιπλα καί κυ
ρίως τά οικήματα· άλλά δέν έπιμένομεν έπί τής διαστο
λής ταύτης, ουσης κατά πολύ όλιγώτερον άξιολογωτέρας 
τής άλλης ώς πρός τά οικονομολογικά αύτής άποτε- 

λέσματα.
Γ'. — Σχηματισμός καί πολλαπλασιασ

μός τών κεφαλαίων. Δέν ύπάρχει οικονομολόγος 
μή άφιερώσας ειδικόν κεφάλαιον τής πραγματείας του 
είς τήν έκθεσιν τοΰ τρόπου, δι’ ού τά κεφάλαια σχηματί
ζονται καί πολλαπλασιάζοντας Άλλά καθόσον τά κεφά

λαια είσί καρπός τής οικονομίας καί τής έπισωρεύσεως, 
ή μέν έννοια τής πρώτης άνήκει είς τήν ηθικήν τοΰ αν
θρώπου άξίαν, ήτις πάντοτε είναι ή βάσις, ή δέ οικονομική 
σημασία τής δευτέρας άπετέλεσε ιδιαιτέραν μελέτην έν τω 
προηγουμένω φυλλαδίω τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως 

(φυλ. 4-8 σελ. 544'.
Δ'. — Άνάγκη τοΰ κ ε φ α λ α ί ο υ ώ ς β ο η 0 ο ύ 

τής έργασίας. "Οση διάστασις γνωμών καί άν έξε- 
δηλώθη μεταξύ τών οικονομολόγων ώς πρός τός ορισμόν 
τεϋ κεφαλαίου, δέν ύπάρχει ούδεμία άφορώσα είς τήν ά
νάγκην αύτοΰ ώς βοηθού τής έργασίας. Ένταΰθα ά- 

πασαι αί διαφωνία·. παύουσιν. Άπό τοΰ Adam Smith μέ

χρι τοϋ Rossi, όλα οί μΰσται τής έπιστήμης συμφω- 
νοΰσιν ώς πρός τούτο, ότι δηλαδή άνευ τής βοήθειας του 
κεφαλαίου έν τω έργω τής παραγωγής ό άνθρωπος ούδέν 
δύναται, καί αύτή ή έργασία του μένει στείρα ; Έργαλεΐα 
πρώται ΰλαι, έπισιτισμοί παντός είδους, όλα ταΰτα είσίν 
άναγχαιότατα.

Εΐναι λοιπόν βέβαιον, ότι είς όλα τά έργα τής παρα

γωγής, τό κεφάλαιον εΐναι ό σύντροφος, ό άπαραίτητος 
βοηθός τής έργασίας, ώστε δύναται τις νά εΐπη αύστη- 

ρώς, ότι άνευ κεφαλαίου έργασία δέν υπάρχει. Τούτο είναι 
άληθές έτι καί ώς πρός τήν άγρίαν κατάστασιν, καθ' ήν ό 
άνθρωπος δέν ύπάγει εις τό κυνήγιον άνευ τόξου καί βε
λών ή άλλου τινός ισοδυνάμου εργαλείου. Κατά πλείονα 
λόγον αύτό τούτο εΐνοί αύστηρώς άληθές ώς προς τήν 
πεπολιτισμένην κατάστασιν, καθ’ ήν αί έργασίαι είσί πάν
τοτε περιπλοκότερα·, καί δέν παράγουσιν ποτέ άποτελέσ- 
ματα τοσοΰτον άμεσα.

Ό ./. R. Say άπέδειξε τήν άνάγκην τοΰ κεφαλαίου οι' 
έκθέσεως ούδεμίαν έπιτρεπούσης άμφιβολίαν. « Παρα- 

τηροΰντες, λέγει, τούς τρόπους δι' ών οδεύει ή βιομη
χανία, δέν θέλομεν βραδύνει νά έννοήσωμεν ότι μόνη, 
έγκαταλελειμμένη είς έαυτήν, δέν άρκεΐ όπως δημιουρ
γήσω άξίαν είς τά πράγματα. Πρέπει περιπλέον ό βιομή- 
χανος άθρωπος νά κατέχη προϊόντα ήδη ύπάρχοντα, άνευ 
τών όποιων ή βιομηχανία του, δσον επιτήδεια καί άν ύπο- 
τεθή, ήθελε μένει άδρανής. Τά είδη ταΰτα είσί τά εξής·

κ Ιον. Τά έργαλεΐα, τά όργανα τών διαφόρων τεχνών. 
Ό γεωργός ούδέν δύναται άνευ τής δικέλλης του καί τής 
άξίνης του, ό υφαντής άνευ τοΰ έργαλείου του, ό θαλασ
σοπόρος άνευ τοΰ πλοίου του.

« 2ον. Τά πρός τό ζήν άναγκαΐα τοΰ βιομηχάνου, μέ
χρι; ού άποπερατώση τό μέρος του έζ τής έργασίας έν 
τώ έργιρ τής παραγωγής. Τό προϊόν είς τήν παραγωγήν 
τού οποίου ό βιομήχανος ένασχολεΐται, ή τό τίμημα τό 
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όποιον έκ τοΰ προϊόντος αύτοϋ Οά ώφεληθή οφείλει α
ληθώς νά πληρώνη τά πρός τό ζήν αναγκαία του, τά ό
ποια είναι ούτος ύποχρεωμένος νά προκαταβάλλω πάντοτε.

« 3ον. Αί ακατέργαστοι ϋλαΐ. τάς όποιας ή βιομηχα
νία του οφείλει νά μετασχηματίσω εις προϊόντα τέλεια. 
Εΐναι άληθές ότι αί ϋλαι αύται τώ δίδονται ενίοτε δω
ρεάν ύπό τής φύσεώς- άλλ’ ώς επί τό πλεΐστον είσί προϊ
όντα ήδη δημιουργώ,θέντα ύπό τής βιομηχανίας, ώς σπό
ροι τούς όποιους παρέχει ή γεωργία, μέταλλα όφειλόμενα 
εις τήν βιομηχανίαν τοϋ μεταλλευ τοϋ καί τοϋ χωνευτού, 
φάρμακα τά όποια ό έμπορος φέρει άπό τά άκρα τής γής. 
Ό εργαζόμενος αύτά βιομήχανος έστίν ώσαύτως ύποχρεω- 
μένος νά προκαταβάλλω τήν άξίαν των.

« 'Π άξία όλων αύτών τών πραγμάτων αποτελεί τό 
καλούμενον παραγωγικόν κε φ ά λ α ο ν.»

’Επειδή τό κεφάλαιον είναι αναγκαίου, κατά διαφόρους 
βαθμούς, εις όλα τά είδη τής έργασίας, δυνάμεθα νά 
συμπεράνωμεν έκ τούτου άπό τοϋδε,πρώτονμέν ότι ό άριθ
μός τών βιομηχανικών έργων αύξάνειφύσεί, καθόσον αύξά- 
νει τό κεφάλαιον, έπειτα δέ ότι ή έργασία καθίσταται 
κατά τήν αύτήν αναλογίαν μάλλον παραγωγική, καθότι 
παρέχει, έπί ίσοις μόχθοίς, άφθονωτέρους καρπούς.

Λέγομεν ότι ή αύξησις τοΰ κεφαλαίου αύξάνει τά 
έργα τής έργασίας. Καθώς, τώ δντι, ό άνθρωπος δέν δύ
ναται νά παράγω μηδέν άνευ κεφαλαίου, καί τό κεφάλαιον 
δέν δύναται νά λειτουργώ άνευ τής βοήθειας τοϋ άνΟρώ
που. Έάν ό γεωργός ούδέν δύναται ποιεϊν άνευ τοΰ α
ρότρου του καί τής άξίνης του, τό άροτρου καί ή άξίνη 
ούοέν δύνανται έπίσης, μή τιθέμενα είς ενέργειαν ύπό τοΰ 
βραχίονος τοΰ γεωργού- ή έξάρτησις είναι αμοιβαία- είναι 
μάλιστα μεγαλειτέρα διά τό έργαλεΐον παρά διά του βρα
χίονα καί τόυ νοΰυ, οίτιυες τό ώθοΰσΐυ. Έπειτα εύκό
λως δύναται τις νά έννοήση, ότι πάσα αύξησις τοϋ κεφα
λαίου, πάσα δημιουργία νέου κεφαλαίου, γεννά άμέσως 

διά τόν άνθρωπον νέας περιστάσεις, όπως χρησιμοποίηση 
τάς δυνάμεις του καί τον νοΰυ του. "Αμα σχηματίζεται 
έν τινι μέρει, διά τής οικονομίας καί τής έπισωρεύσεως, 
δι’ ένός πλεονάσματος τής παραγωγής έπί τής κατανα
λώσεως, μέρος τί τοϋ κεφαλαίου, έκτος άν ό κάτοχος 
δεν άπολέση αύτό, όπερ εύτυχώς καθίσταται ήμερα τή ή

μερα σπανιώτερου, ζητείται δι’ αύτό έπασχόλησίς τις είς 
τι τώυ τής παραγωγής μέσων, καί μόλις εύρεθη ή έπα- 
σχόλησις αύτή, δημιουργεΐται οιά τής αύτής περιστάσεως 
νέον έργον διά τήν βιομηχανίαν τοϋ άνΟρώπου.Είναι άλλως 
άληθεστατον, ότι ή σφαίρα τών δυνατών έργασιών έκτεί- 

νεται καθόσον τό κεφάλαιον αύξάνει, διότι έάν ύπάρχωσι 
πολλαί ώς αί τοϋ ράπτου καί τοΰ ύποδηματοποιοϋ, αϊ* 
τινες εύτυχώς δύνανται νά έκτελεσθώσι διά πολύ μικρών 
προκαταβολών, ύπάρχουσιν άλλαι, πολλαί έπίσης, μή 

ουναμεναι νά έκτελεσθώσιν, άλλ’ ούτε νά έπιχειρισθώσιν 
άνευ τής βοήθειας μεγάλων προκαταβολών.

Ο Οέλωυ νά έννοήση τήν αλήθειαν ταύτην, καθ’όλην 
αύτής τήν εύρύτητα, έγκαταλείπων τάς λεπτομέρειας, 
άς ακολουθήσω τήν ανθρωπότητα, έάν έπιτρέπηται νά τό 
είπωμεν, εις τούς κυριωτέρους σταθμούς της, άπό τής ά
γριας ή βαρβάρου καταστάσεως μέχρι τής πεπολιτισμέ- 
νης είς ήν άφίζετο.

Εΐναι δίκαιον νά είπωμεν ότι έάν τό κεφάλαιον πολλα- 
πλασιάζη,κατά γενικόν κανόνα,τούς τρόπους τής έργασίας, 
και άνοίγει άδιαλείπτως νέα στάδια είς τήν ενεργητικότητα 
τοΰ άνΟρώπου, έτέρωθευ έλαττόυει έπίσης έ/ίοτε τόυ αριθ
μόν αύτών είς τινας ειδικούς κλάδους τής βιομηχανίας, 
καθόσον ύπό τό σχήμα τοιούτου τίνος εργαλείου άντικα- 
θιστάται, έν τινι μέτρω, είς τήν εργασίαν τών βραχιόνων. 
Τόν ψόγον τούτο» άποδίδουσί τινες ιδιαιτέρως εις τάς 
μηχανάς αΐτινες εχευσίν,ισχυρίζονται,τό μέγα άτοπου τοΰ 
άφαίρεΐν άπό τούς έργάτας το έργον των,έκπληροΰσαι άφ’ 
έαυτών μέρος τής είς εκείνους άνηκούσης έργασίας. Εΐναι 
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βέβαιον, τώ όντι, ότι ατμομηχανή τις, έπιστατουμένη καί 

φρουρουμένη ύφ’ ένός μόνου ανθρώπου, δύναται ν’ άντιζα- 
ταστήση τήν δύναμιν τών μυώνων πολυαρίθμων βραχιό
νων. ’Επίσης μηχανή τι; κλωστική,έΐτιτηρουμένη ύφ’ ένός 
ή δύο προσώπων τό πολύ, έκτελεϊ τή/ εργασίαν πολυα
ρίθμων ανθρώπων, έζ τώυ οποίων δύναται νά εϊπη τις ότι 
άφαιρεΐ μέρος τής έργασίας των Έάν μέχρι τινός τά 
γεγονότα ταΰτα είσίν ακριβή, άφ’ έτέρου έχουσι τι άτο
που αί έξ αύτών συναγόμεναι ύπό τίνων γενιζαί συνέπειαι, 
ώς Θέλει άμέσως άποδειχθή.

Σκοπός τής βιομηχανίας δέν είναι τό πορίζειν ένα- 
σχολησιν τινα είς τόν άνθρωπον, άλλά τό Οεραπεύειν είς 
τάς άνάγζας του. 'II έργασία δέν είναι είμή τό μέσον· 
έζπλήρωσις τών αναγκών είναι ό σζοπός. 'Οπότε, χά
ρις είς τήν αύξησιν τοΰ κεφαλαίου, ανοίγονται νέαι διέ 
ξοδοι είς τήν βιομηχανίαν, τοΰτο γίγνεται πρός πί'.ήρωσιν 
νέων άναγκών, ή όπως πορισθώσι τή κοινωνία νέαι ευχα
ριστήσεις. '11 βιομηχανία προσφέρει, άληθώς, διά τοϋ 
τροπου τούτου πολυζριθμότερα έργα είς τήν ενεργητικό
τητα τοΰ ανθρώπου, όπερ αναπόφευκτου. Άλλά τοΰτο 
συμβαίνει, ώς είπειν ,παρακολουθηματιζώς· ό τελικός σζο
πός της, ό πρώτος νόμος της είναι πάντοτε ή έπέζτασις 
τής παραγωγής ζαΐ ή αυξησις τοΰ αριθμού τών προϊόντων. 
'Οπότε λοιπόν διά τής άπλοποιήσεως τών μεθόδων της, 
διά τής αύςήσεως τής δυνάμεως τών μέσων της, οιά τής 
ζαθυποτάξεως πλειοτέρων φυσικών οργάνων είς τήν 
κυριαρχίαν της, αύξάνεται ή παραγωγή μεΟ’ήττονος ζατα- 
ναλώσ-ως δυνάμεωυ, ή άναπληρουτα: εν τισι περιπτώ- 
σεσιν ή έργασία τοΰ άθρώπου ύπό τών φυσικών δυνάμεων 
τών τιθέμενων έν ενεργεί», ή βιομηχανία μένει πιστή είς 
τήν κυρίαν αποστολήν της. Δι’αύτοΰ μάλιστα τοΰ τρό
που αυξάνει καθ’ ημέραν τό σύνολον τοΰ πλούτου ήμών. 
Μήπως έπεται έντεΰθεν ότι, διά τοΰ τρόπου αύτοΰ, τό 
άθροισμα τής έργασίας, ήτις ανήκει εις τόν άνθρωπον, έ- 

λαττοΰται πράγματι ; Όχι, βεβαίως. Τό κεφάλαιον, καθό
σον αυξάνει, γεννά πάντοτε πλειοτέραν έργασίαν, άφ'δσην 
καταστρέφει. Έάν άπλοποιή ές ένός μέρους, έάν, χάρις 
είς τήν δύναμιν τών οργάνων τά όποια επιτρέπει νά τε- 
(Ιώσιν είς ενέργειαν, καταργή μέρος τών διακονιών τοΰ άν- 
Ορώπου είς τινας ειδικούς κλάδους, τοσαύτην άφ' έτέρου 
παρέχει ενεργητικότητα είς άπαντας τούς λοιπούς κλάδους, 
ανοίγει οέ είς τήν βιομηχανίαν τοσαύτας νέας διεξόδους, 
ώστε άντί ένός έργου,τό όποιον καταργεί, πορίζει δέκα.

Αύτό τοΰτο δεν είναι ύπόθεσις- είναι συνέπεια φυσική, 
αναγκαία τοΰ γεγονότος, τό όποιον άναλύομεν. Είναι άλ
λως τε άλήθεια ιστορική, τής όπο’ας ή άζρίβεια έπηλή- 
Οευσεν έπί χιλίων διαφόρων περιστάσεων· ή άλήθεια αύτη 
έκδηλοϋται ίσως ήττον έμφα/τιζώς όζει ένθα ή εισαγωγή 
τών νέων τρόπων, τών νέων μεθόδων, τών απλοποιήσεων 
παντός είδους, άντί νά είναι φυσική συνέπεια τής προοδευ
τικής αύξήσεως τών κεφαλαίων, προζαλεΐται διά τεχνη
τού τρόπου ύπό τήν ώθησιν τών περιοριστικών νόμων 
άλλά νομίζομεν, καί πανταχόθεν άποδεικνύεται, ότι καί είς 
αύτήν έτι τήν περίπτωσιν δικαιολογείται πάντοτε ή περί 
ής πρόκειται συνέπεια.

Έάν έκαστος ένεφορεϊτο τελείως ύπό τής άληθείας ταύ
της, ήθελε λυθεί ίσως άλλως πως, ή όπως πολλάκις έγέ
νετο τό μέγα ζήτημα τών μηχανών. ‘Η έφεύρεσις τών 
νέω> μηχανών αυξάνει ή έλαττόνει τάς διακονίας τής έρ
γασία; ; Τάς έλαττόνει, λέγουτιν οικονομολόγοι τινές, 
τουλάχιστον έν τισι περιπτώσεσιν έπιτρέπιυσα ινα πλη- 
ροΰται ή άνάγκη τής ζητήσεως τών προϊόντων δι’αθροί
σματος έργασίας πολύ όλιγώτερον ισχυρού. Όχι, λέγουσι 
άλλοι* δέν τά; έλαττόνει, είμή μόνον ένίοτε έυ χρονίζω 
τινι διαστήματι, διότι ή άπλοποίησις τώ/ μέσων, καταβι- 
βάζουσα τάς τιμάς τών προϊόντων, αύξάνει κατά τήν αύ
τήν αναλογίαν. Ούτω πως θεωρούμε-ον τό ζήτημα δέν 
φαίνεται ήμ’ν δυνάμενον νά λυθή οιά γενικού τρόπου. Ιά 
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ύπέρ καί ζατά δύν>.νται έπίσης νά δικαιολογηθώσι άπό ιδιαι
τέρων τινων γεγονότων. Ύπάρχουσι σήμερον πλείονε. τυ
πογράφοι άφ' όσοι άλλοτε ύπήρχον άντιγραφεΐς. Τό βαμοα- 
κουργεΐον μεταχειρίζεται ώσαύτως πλείονα πρόσωπα άφ’ ού 
χρόνου ένεργεΐ διά μηχανών, παρ’ δσα μετ χειρίζετο άλ
λοτε όπότε έλειτούργει διά τή-, χειρός· άλλ’ έξ άλλου μέ
ρους, ύπάρχουσι πλειότεροι τυπωταί μο σικής άφ’ όσοι 
άλλοτε υπήρχον ά τιγραφεΐς μουσικής ; Ή μηχανική χαρ
τοποιία μεταχειρίζεται τόσους άνθρώπους μεθ’ δλην τήν 
πραγματικήν αυξεσι» τής ζητήσεως, άφ’ δσους μετεχειρί- 
ζετο, πρό τινων έτών, ή διά τής χειρός χαρτοποιία ; Είναι 
αμφίβολον. Ή μηχανική κλωστική τοΰ λιναριού μεταχει
ρίζεται έν Γαλλία τόσους άνθρώπους καί πρό πάντων γυ
ναίκας, δσους πρό ολίγου μετεχειρ ζετο ή διά χειρός κλω
στική ; Δυνάμεθα ν’ άπαντήσωμεν θαρρα/.έως — Όχ·.

Ύπάρχουσι λοιπόν γεγονότα, τά όποια δύναται τις νά 
έπικαλεσθή ύπέρ καί κατά. Άλλά τό αληθές ζήτημα δέν 
εΐναι αύτό. "Ο,τι πρέπει νά έρωτήσωμεν έχει ώ; εξής : 
Δέν εΐναι αληθές δτι ή έγκατάστασις τώ» μηχανών, 
τινες άναπληροΰσι τήν εργασίαν τοΰ άνθρώπου, εΐναι 
εξάγομε.ον τής αύξήσεως 
θελεν ύπάρχει άνευ τής αύξήσεως 
θές, άφ’ έιέρου, δτι αύτή ή αυξχσι 
σχεν είς δλους τούς άρχαίους 
ωθεσιν μεγαλειτέρα' 
βιομηχανιών, τάς ι 
μικρός άριθμός τών 
φθόνως άνεπληρώθη ύπό νέων έρ ων ; 
τιθέμενου δέν φαίνεται ήμΐ» έπιδεκτικόν τής ελάχιστης ά 
βολίας. ’Αντιτάσσεται δμως πάντοτε, εΐναι άληθές, 
έάν ή έργασία δέν ήλαττώθη, τούλάχιστον έξετοπίσθη· 
άλλ’ αί εκτοπίσεις αύται, ήττον δυσάρεστοι 
ποτίθενται, ήθελον εισθαι σχεδόν ά επαίσθη-οι, άν δεν ήσα» 
συχνάκι- λίαν αιφνίδιοι, παραγόμεναι διά μέσων τέχνη- 

αΐ· 
τό 

; τών κεφαλαίων, καί δτι δέν ή- 
ταύτης ; Δέν είναι άλη- 

οϋ κεφαλαίου παρέ- 
κλάδους τής βιομηχανίας 

ι, μή λαμβανομένων ύπ’ δώιν τών νέων 
όποιας παρήγαγε, καί δτι έπομένως ό 

καταργηθέντων άφ’ ένός έργων ά- 
Τό ζήτημα οΰτω 

ς άμφι
ο ότι

άφ’ δσον ύ-

τών, καί έάν ή διανομή καί ή διευθέτησις τών κεφαλαίων 
έστενοχωροΰντο ήττον ύπό τών προσκομμάτων τών εις 
αύτά παρεμβαλλόμενων.

"Οπως ποτ’ άν ή, βέβαιον έστίν δτι τό κεφάλαιον, καθ’ 
δσο' αύξάνει, τείνει άεννάως είς τό νά -ροκαλή εύρυτέραν 
άνάπτυξιν τής άνθρωπίνης έργασίας. Ή άλήθεια αύτη εΐναι 
πρό πάντων έναργεστάτη, όπότε συγκρίνονται πρός άλλη- 
λας δύο ζοινωνίαι, εϊς μεγάλας αποστάσεις εύρισζόμεναι 
άπ’ άλλήλων, ώς πρός την επισώρευα ν τοΰ πλούτου. Δυ
νάμεθα νά είδωμεν ένι'οτε έν τή μια πληθυσμόν εύάριθμον 

μαραίνομε ον έν τή άεργ α δι’ έλλειψιν έργασίας, ένώ έν 
άλλη πληθυσμός πολυάριθμος εργάζεται καί ταράσσεται. 
Άλλά καί όπότε είσέτι ή άντίθεσις δέν εΐναι τόσον πρό
δηλος ή άλήθεια αυτή δέν εΐναι ήττον έπαισθητή.

Οσου άφορα τάς ώφελείας, τάς οποίας ή αύξησις τοΰ 
κεφαλαίου παρέχει ύπό άλλας επόψεις εις τήν κοινωνίαν, 
διά τής όσημέραι έπεζτάσεως τών είς τήν διάθεσίν της χο
ρηγού μενών εφοδίων, αί ώφέλε.αι αύται είσί τόσον έναργεϊς, 
ώστε μόλις καθίσταται άναγκαϊον νά τάς άναφέρη τις.

Ε'.— Διά τίνων μέσων έκτελεΐται έντω 
κύκλω τής κοινωνίας ή συνδρομήτοΰ κε
φαλαίου καί τής έργασίας. ’Επειδή τό κεφά- 
ύαιιν καί ή έργασία ούδέν δύνανται τό μέν άνευ τοΰ δέ, 
ή φύσις τω» εΐναι νά συνεπιζητώνται πάντοτε. Πολλάκις 
τά παρέστησαν ώς εύρισζόινενα άεαγκαίω; είς πάλην 
άλλ’ ούδέν τούτου ψευδέστερον. Βέβαιου έστίν δτι, τεθει
μένα ύπό τοΰ νόμου τής έαυτών φύσεώς έν Αμοιβαία άλλη- 
λοεξαρτήσει, όφείλουσι νά τείνωσι σταθερώς πρός τόν συυ- 
εταίισμόν των, καί τοΰτο συμβαίνει τώ οντι πάντοτε. Είναι 
άληθές δτι οι όροι τής συμμαχίσς αύτής ποικίλονται κατά 
τάς περιστάσεις, καί δέ > εΐναι πάντοτε έπίσης εύνοϊζοί είς 
τήν εργασίαν. Άλλ’ ό συνεταιρισμός δέν εΐναι ήττον α
ναγκαίος έν άπάσαις ταΐς περιστάσεσι."Ας έζθέσωμεν τούς 
διαρόρους τρόπους δι’ών ό συνεταιρισμός ούτος έκτελεΐται.
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Ό κάτοχος κεφαλαίου τινός ό μή δυνάμενος νά τό χρη
σιμοποίηση άφ’ έαυτοΰ, ή κεφαλαίου πολύ μεγάλου ώστε 
νά μή δύναται νά τό χρησιμοποίηση ολόκληρον, έχει τρία 
κύρια μέσα, όπως προσκαλέση είς βοήθειάν του τήν έρ
γασίαν άλλου.

Ίον. Δύναται νά γίνη βιομηχανικός εργολάβος, συ- 
σταίνων κατάστημα άνάλογον μέ τό μέγεθος τοϋ κεφα
λαίου του καί νά προσκαλέση παρ’ έχυτώ ά,θρώπους οίτι- 

τίνες ύπό τό όνομα έργάται και έπί ώρισμένω μισθώ, νά 
τώ παράσχωσι τήν συνδρομήν της έργασίας των.

2ον. Δύναται προσέτι νά δανείση τό κεφάλαιον τοϋτο 
εις τινα βιομηχανικόν εργολάβον, οστι; νά τό διαχειρίζη- 
ται ύπ’ εύθύνην του, ύπό τόν όρον νά τό έπιστρέψη ακο
λούθως π).ηρώνων έτησίαν χορήγησιν, ύπό τό όνομα τό

κος, κατά τήν διάρκειαν τής χρήσεώς του.
3ον. Δύναται τέλος νά λάβη μετοχήν εις τινα βιομη

χανικήν έπιχειρησιν, καταθετών τά κεφάλαιά του, ώς χρη
ματοδότης ή ετερόρρυθμος συνέταιρος, δηλαδή συνεταιρί- 
ζων τά κεφάλαιά του πρός όλους τους κινδύνους καί τάς 
ώφελείας τής έπιχειρήσεως, διά νά συμμερισθή τά κέρδη ή 
τάς ζημίας.

Έν άπάσαι; ταύταες ταΐς περιπτώσεσι ταΐς συμπερι 
λαμβανούσαις σχεδόν, έν τή γενική έκφράσει των, όλους 
τούς δυνατού; συνδυασμούς, ό κάτοχος τοϋ κεφαλαίου 
ούδέν έτερον πράττει κυρίως είμή νά συνεταιρίζη τό κε- 
φάλαιόν του μετά τής έργασίας τοϋ άλλου. Άλλ’ είτε τό 
χρησιμοποιεί άπ’ εύθείας, τή βοήθεια τών έργατών του, 
είτε τό έγκαταλείπει, έπί έτησίω τόκω εϊς άλλον έργο 
λάβον χρησιμοποιοϋντα αύτό ύπό εύθύνην του, είτε τέλος 
τό έπασχολεΐ εις ξένην τινά έπιχειρησιν, ύποβάλλων αύτό 
είς άπαντας τούς κινδύνους τής έπ χειρήσεως αύτής, είναι 
πάντοτε βέβαιον ότι έν όλω ή έν μέρει, τό κεφάλαιον αύτό 
τίθεται έν ένεργεία ύπό ξένων χειρών. Υπάρχει λοιπόν 
ένταΰθα ά)»ηθής συμμαχία τών κεφαλαίων άφ’ ενός χαΐ 

τής έργασίας άφ’ έτέρου. Τά δύο ταΰτα άναγκαΐα όργανα 
τής παραγωγής, τό κεφάλαιον ζαί ή έργασία, τεθειμένα 
είς διαφόρους χεΐρας προσήγγισαν άλλήλοις, συνεδυάσθη- 
σαν, ήνώθησαν, καί χάρις τή συμμαχ α ταύτη λειτουρ- 
γοϋσιν εφεξής συνάμα.

Ό μή ών κάτοχος είμή τής έργασίας του έχει έπίσης 
τρία μέσα όπως συμπληρώση ό,τι τώ έλλείπεί συνεταιρί- 
ζων τήν έργασίαν αυτήν πρός τό κεφάλαιον τοΰ άλλου,καί 
τά μέσα ταΰτα ιίσίν ακριβώς όμοια τοΐς πρό ολίγου ση- 
μείωθεΐσι. Δύναται ή νά προσφέρη τάς ύπηρεσίας του είς 
τινα βιομηχανικόν εργολάβον, ή νά λάβη ώς δάνειον καί 
έπί συμπεφωνημένω τόκω τό κεφάλαιον, τό είς αύτόν έλ- 
λεΐπον, ή τέλος νά προσκαλέση είς εαυτόν χρηματοδότας 
οΐτινες νά συναινέσωσι είς τόν συνεταιρισμόν τών κεφα
λαίων των πρός όλας τά; περιπέτειας τών έπιχειρήσεών του.

ΣΙ'. —’Αποτελέσματα τής σπάνιό τ η τος ή 
αφθονίας τών κεφαλαίων — ’Αφθονία από
λυτος ζαί άφθονία σχετική. — 'Γάένεργά 
κεφάλαια ζαίτάάκίνητακεφάλαι α.— Εί
δομεν ήδη πώς, καθόσον τό κεφάλαιον αύξάνει έν τινι 
χώρα, ή βιομηχανία εύρίσζει νέας διεξόδου;, έκτείνουσα 
καθ' έκάστην τήν κυριαρχίαν τοϋ άνθρώπου καί άνταποκιι- 
νομέ.η έπίσης ζαθεζάστην είς νέας άνάγκας. ’Αλλά καί 
έν αύταΐς ταΐς διεεόδοίς,τάς οποία; ήνοιξεν προγενεστέρως 
ή βιομηχανία, βαδίζει αύτη διά τρόπου εύρυτέρου καί συγ
χρόνως καρποφορωτέρου μάλλον έκεΐ ένθα τό κεφάλαιον 
συρρέει έν αφθονία, ή έκεΐ ένθα σπανίζει.

«Τά έθνη τά έχοντα όλίγα κεφάλαια, λέγει ό J. Say, 
μειονεκτοΰσιν έν τή πωλήσει τών προϊόντων αύτών, δέν 
δύνανται νά ααραχωρήσωσιν είς τούς άγοραστάς των, ημε
δαπούς ή άλλοδαπούς, μεγάλα; προθεσμίας, εύκολίας διά 
τήν πληρωμήν. Τά έθνη τά έχοντα έτι μ,ικρότερα κεφά
λαια δέ εΐναι είς θέσιν νά προζαταβάλλωσιν ούτε τά έξοδα 
τών πρώτων ύλών των ζαί τής έργασίας των. Δ ά τοϋτο, 
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οί εμπορευόμενοι μετά τής ’Ινδίας ζαί τής 'Ρωσσίας, είσίν 
υποχρεωμένοι νά βτέλλωοιν ένίοτε τήν τιμήν τοϋ έμπο- 
ρεύματος, τό όποιον άγοράζουσιν, έξ μήνας ζαί μάλιστα 
έν έτος πρό τής στιγμής, καθ’ ήν αί παραγγελίαι των δύ
νανται νά έχτελεσθώσι. Πρέπει τά έθνη ταΰτα νά εύνο- 
οΰνται πολύ ύπό άλλας επόψεις, δπως ένεργώσι πωλή- 
σεις τοσοΰτον σημαντικός μεθ’δθων αύτό τό μειονέκτημα.» 
Άλλ’ δπερ δεινότερον, ίσως ή τών μισθών ύποτίμησις 
έστίν άναπόοραστος συνέπεια τής σπανιότατος τοΰ κεφα
λαίου. 'Υπάρχουσιν ώς πρός τοϋτο δυο ούσιώδείς λόγοι. 
Ό μέν, δτι ένθα τό επιχειρηματικόν πνεύμα ένθαρρύνεται 
όλιγώτερον, ύπάρχουσιν όλιγώτερα στάδια ανοικτά είς 
τήν ενεργητικότητα τοΰ άνθρώπου, έπομένως δέ μεγαλύ
τερος άριθμός όκνηρών,έζόντων ή άχόντων. ‘Ο δέ, δτι 
διά τοϋ αύτοΰ άθροίσματος έργασίας, έζτελοΰνται έχει 
όλιγώτερα προϊόντα. "Ένθα ή έργασία είναι όλιγωτέρα, 
ένθα, περιπλέον, διά τής αύτής έργασίας κατορθοΰνται ό- 
λιγώτεροι καρποί, έχει δέν εΐναι άναγκαΐον, άναποδραστον 
δπως ή τό έπιβάλλον έχάγω μέρος άσθενέστερον ; Λέγομεν 
δτι έν τή περιπτώσει ταύτη οί μισθοί έζπίπτουσι καί πρέπει 
τό πράγμα νά έχη ούτω. Άλλά δέν λέγομεν τό δλον. 
Διότι αύτή τότε ή γενική θέσις τοΰ πλούτου εκπίπτει, χαί 
ή ολική κατανάλωσες έλαττοϋτιΐ μετά τής παραγωγής. 
Τούτο δέ εΐναι άληθές ού μόνον ώς πρός τήν έργατικήν τά
ξιν, άλλά καί ώς πρός άπάσας τάς τάξεις τής κοινωνίας, 
έκτος τινων έξαιρέσεων. Ό πτωχός εΐναι μάλλον πτωχός, 
καί ό πλούσιος ήττον πλούσιος, κατά τοϋτο τούλάχιστον 
καθόσον όλοι είσίν’ήναγχασμένοι νά εύχαριστώνται είς ό
λιγώτερον μέρος προϊόντων.

"Ο,τι άποτελει τήν ύπεροχήν λαού τίνος άπέναντι άλ
λου,δέν εΐναι πάντοτε ή σχετική σημαντικότης τών υπ’αύ- 
τοΰ έπισωρευθεισών άξιων άλλ’ ένίοτε χαί μάλιστα πολ- 
λάκις ή ύπεροχή του έν τώ τρόπω τής χρήσεχς αύτών. 
Διά τήν Αγγλίαν δυνάμεθα νά παραδεχ/ώμεν ώς βέβαιον, 

δτι τό άθροισμα τών πραγματικών κεφαλαίων της, τών 
προγενεστέρως έπισωρευθέντων εΐναι άνώτερον έκ-.ίνου παν 
τός άλλου λαοΰ τής Εύρώπε,ς. Άλλ’ εΐναι άρά γε τό 
αύτό ώς πρός τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής ; 
’Επιτρέπεται ήμΐν ν’ άμφιβάλλωμεν. 41 άρχτώα ’Αμερική, 
χώρα νέα, έν τώ πλείστω τής έκτάσεως της μέ,.ει ιιαι 
είσέτι ανεκμετάλλευτος, δέν δύναται νά κατέχη κεφάλαιον 
πραγματικόν ίσον πρό- έκεΐνο, τό όποιον χώρα τίς τής Εύ 
ρώπης, ή 1 αλλια, έν παραδείγματι, όφείλει είς τάς έργα 
σιας τών παρελθουσών γενεών καί εί; τάς συνεχείς έπι 
σωρ-ύσεις πολλών αωνων. Μεθ’ δλα ταΰτα γε ονός βέ
βαιον έστίν, δτι τό κεφάλαιον εΐναι πολύ άφθονώτερον έν 
ταΐς Ηνωμέναις Πολιτείας παρά έν Γαλλία, ζαά τοϋτο 
τουλάχιστον καθόσον έχει προσφέρεται εύχολώτερον χαί 
μετά άπείρως μεγαλειτέρας δοψιλείας είς τάς παρα- 
ζεΛεύσεις τής έργασίας. Πόθεν τοϋτο προέρχεται ; Άπό 
πολλάς αιτίας, συνοψιζομένας είς μίαν, δηλαδή δτι είς τάς 
‘Ηνωμένας Πολιτείας τό κεφάλαιον φέρεται πάντοτε είς 
τόν αληθή προορισμόν του, καί ότι ποτέ δέν άργεΐ- "Η
θελε τρομάξει τίς άν ήδύνατο νά άναλογισθή, έν Γαλλία, 
τήν ποσότητα τών κεφαλαίων, τών καθημέραν άποτρεπο- 
μενων άπό τής γονίμου αύτών χρήσεως δπως άχθώσιν είς 
άγονους διεξόδους. Ήθελε τις τρομάξει περισσότερον ίσως, 
αν ήουνατο νά υπολογίση ακριβώς τήν ποσότητα τών κε
φαλαίων, τά όποια άργοΰσιν ού μόνον ύπό τό σχήμα με 
τρητών, άλλά ζαί ύπό τό σχήμα έμπορευμάτων καί άξιων 
παντός είδους. Τό κακόν τοϋτο εΐναι πολύ μιχρότερον έν 
ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις παρά έν Γαλλ·α, μ’ δ ον δτι 
δέν εΐναι καί έκεΐ έντελώς άγνωστον. ’Ιδού δέ διατί μετά 
ποσότητος πραγματιζοΰ κεφαλαίου, ίσως μιχ.οτέρα·, άπο- 
λαμβάνουσιν έχει σχετικήν αφθονίαν πολύ μεγαλειτέραν. 
Ύπάρχουσιν ίσως πλειότερα κεφάλαια έν Γαλλία, άλλ’ έν 
ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις ύπάρχουσι πολύ περισσότερα 
ενεργά κεφάλαια.

(Έρανιοθέν)

Ν. I. ΒΑΛΣΑΜΑΚΙ1Σ.
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IIΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΒΑΜΒΑΚΟΤΡΓΙΑ.

Έκ τώυ πινάκων τής κινήσεως τοΰ ήμετέρου εξωτερι
κού έμπορίου προκύπτει ή εξής πληροφορία· ότι ένω άφ' 
ένός καθ’ έκαστον τών πρό τού 1862 τεσσάρων έτών εί- 
σήγοντο έν Έλλάδι πλείονες τών 400 χιλ. οκάδων νη
μάτων, μάλιστα τώ 1860 πλείονες τών 500 χιλ., άφ’ε
τέρου καθ’ έκαστον τών τριών έτών 1S62—1864 είσήχ- 
Οησαν όλιγώτεραι τών 200 χιλ. οκάδων. Έν τούτοις 
ζατά τήν έπομένην έπταετίαν 1865—1871 ή ενιαύσιος 
εισαγωγή τών νημάτων άναβιβάζεται άπό 344,000 όκ. 
μέχρι 465,000, ένα καταπέση πάλιν έν τή κατόπιν τριε
τία εις 284,000 τω 1872, είς 241,000 τώ 1873 και εις 
218,000 τώ 1874.

Βεβαίως ή άντίθεσις μεταξύ τών άνωτέρω τεσσάρων οι
κονομικών συμπτωμάτων έχει τι περίεργον. Έάν ή πρώτη 
περίοδος τής έλαττώσεως τής εισαγωγής συμπίπτη πρός 
τήν επαναστατικήν τοϋ 1862, ή δευτέρα περίοδος τής 
έλαττώσεως συμπίπτει πρός τήν εύρυτέραν άνάπτυξιν τής 
έν Έλλάδι βαμβαζουργιζής. Διότι έζ τών αύτών πάλιν 
εμπορικών πινάκων έξάγεται,ότι ένώ ζατά τό 1872 έξήχ- 
θησαν έκ τής Ελλάδος 4,000 όκ. νημάτων, τώ 1873 ά- 
ναβιβάσθη τό ποσόν εις 60,000 καί τώ 1874 εις 283,000 
Σημεΐον ότι τά ξένα νήματα, ζατά τήν δευτέραν περίοδον 
τής έλαττώσεως τής εισαγωγής των, εύρον συναγωνι
στήν έν Έλλάδι ίσχυρότερον ή πριν, ζαΐ ότι ή έγχώριος 
βαμβακουργία έλαβε πλείονα έαυτής συνείδησιυ, άφοϋ άπό 
τών έντοπίων άναγκών προέβη ζαΐ εις τάς τής γείτονος 
χώρας, πρός ήν κατά πάντα λόγον ή περί ής πρόκειται 
έξαγωγή διηυΟύνθη.

Ή έξαγωγή τοΰ βάμβαζος έρχεται νά προσθέση νέαν 
έξήγησιν τοϋ φαινομένου τούτου, διότι άπό 20,352 στα

τήρων τώ 1872,κατέβη είς 5,453 τώ 1873 καί κατέπεσεν 
είς 2,807 τώ 1874. Άντιθέτως δέ ή εισαγωγή του άπό 
639 στατήρων τώ 1872, άνέβη είς 1,966 τώ 1873 καί 
2,615 τώ 1874. Υπολείπεται βεβαίως ή γνώσις τοΰ 
παραχθέντος υπό τής Ελληνικής γής βάμβακος κατά τήν 
έν λόγω τριετίαν. Έν τούτοις ζέκτηται πάντως ενδει
κτικήν σημασίαν ή έκτεΟεΐσα αντιστροφή τοϋ ρεύματος 
τής περί τόν βάμβακα εισαγωγής καί έξαγωγής.

Ή έν Έλλάδι βαμβακουργία δύναται νά δια.ρεθΐ. είς 
τρία στάδια· τό μέν άφορδ είς τήν έχζόκισίν, τό δέ είς 
τήν νηματοποίησίν αύτοϋ, τό δέ είς τήν ΰφανσίν του. Ή 
ζατάταξις αύτη αρμόζει είς τήν φύσιν έν γένει τής βαμβα
κουργίας. Έν τούτοις ιστοριζώς έν Έλλάδι τά έζκοκι- 
στήρια εΐναι μεταγενέτερα τών κλωστηρίων, διότι όταν 

τω 1846 συνέστη τό πρώτον έξωθεν τών Πατρών κλω
στηρίου, ή έκζόζισις τοΰ έν αύτώ ζαταναλισζορέ>ου βάμ
βακος δέν άπετέλει ιδιαιτέραν βιομηχανίαν. "Ωστε προέ- 
ζ.υψεν αύτη βαθμηδόν, καί έπί τοϋ προκειμένου θέματος 
όπως καί έπί τών λοιπών, διά τοϋ οικονομικού νόμου τής 
δσον προάγεται ή κοινωνία έπί τοσοΰτον διαιρέσεως τών 
έργων αύτής.

Ό άριθμός τών έν Έλλάδι έζκοζιστικώυ, κλωστικών 
καί υφαντικών καταστημάτων αναβιβάζεται είς 33, έζ 
τών όποιων 18 εΐναι άτμοζίνητα ζαΐ 15 υδροκίνητα Άπο- 
γραφικαί Ιίληροφορίαι ’Ά.Μανσόλα, 1876, σελ.3 ζοί 10). 
Καί έν ΙΙειραιεΐ μέν περιλαμβάνονται 2 έχκοζιστήρια 28 
ίππων δυνάμεως, 6 κλωστήρια 295 ίππων δυνάμεως, καί 
2 υφαντήρια 96 ίππων δυνάμεως,άπαντα άτμοζίνητα· έϊ 
Λεβαδεία δέ 4 έζζοκιστήρια 102 ίππων δυνάμεως καί 4 
κλωστήρια 88 ίππων δυνάμεως, άπαντα ύδροκίνητα- έν 
Πάτραις δέ 4 κλωστήρια 60 ίππων δυνάμεως, έξ ών τό 
εν υδροκίνητον 6 ίππων δυνάμεως- έν Στυλίδι δέ 1 έζκοζι- 
στήριον καί 1 κλωστηρίου, άτμοζίνητα, έζάτερον 30 ίπ
πων δυνάμεως· έν Λαμία δέ I έζκοκιστήρίον άτμοζίνητον
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12 ίππων δυνάμεως·έν Έρμουπόλει δέ 1 κλωστήριον ά- 
ιμοχινητον 25 ίππων δυνάμεως'έν Αίγίω δέ I κλωστήριον 

υδροκίνητον 20 ίππων δυνάμεως.
Έν γένει έπί τή; ‘Ελληνικής βαμβακουργίας ή μέν 

διά τού άτμούκίνησις ύπολογίζεταιείς 509 ίππων δύναμιν, 
ή δέ διά τοϋ ύδατος είς 166'ίππων δύναμιν. ‘Η έχχόχισις 
περιλαμβάνει 171 ίππων δύναμιν, ή κλωστική 480 μετά 
31,636 ατράκτων, καί ή ύφαντική 96 μετά 10,300 άτρά- 
κτων καί 180 ιστών. Καθώς άνωτέρω παρετηρήθη, ή έν 
Έλλάδι βαμβακουργία συγκεντροϋται, τό γε νυν έχον, 
είς οκτώ πόλεις, έφ’ ών προίσταται ό ΙΙειραιεύς, όστις 
μόνος ύπολογίζει έν έαυτώ 406 ίππων δύναμιν άτμοκί- 
νητον, ένώ διά τήν λοιπήν Ελλάδα άπομένει τοιαύτη μέν 
μόνων 163 ίππων, ύδροχίνητος δέ 166, τό δλον 329 ίπ
πων δύναμις.

Ή μεταξύ τοΰ άτμοϋ χαί τοϋ ύδατος αναλογία προ
ξενεί βεβαίως έντύπωσιν, προκειμένου περί τόπου έν ώ ή 
ποικιλία τού έδάφους καί τά δι’ αύτής ρέοντα ύδατα ή
δύνατο πολλω πλείονα φυσικήν τής χώρας δύναμιν κινή- 
σεως νά θέσωσιν είς ένέργειάν. Άλλά τό φαινόμενον 
έξηγητέον έκ τής έλλείψεως μάλλον καλοϋ συστήματος 
συγκοινωνίας. Αρκεί τό παράδειγμα τής Αεβαδείας, ήτις 
έπί τής υδροκινήτου βαμβακουργίας κατέχει τήν πρώτην 
Οέσιν, ινα απόδειξη πόσα άλλα κέντρα βαμβακουργικά ή- 
δύναντο νά συγκροτηθώσι διά τοϋ συνδέσμου τής φυσικής 
τοϋ βάμβακος παραγωγής, προς τήν τεχνικήν κατεργασίαν 
του καί τήν μεταξύ παραγωγού καί καταναλωτού ευκο- 

r λον έπιμιξίαν.
Αξιοπαρατήρητος είναι ή έντασις τής βαμβακουργικής 

έν Έλλάδι βιομηχανίας μετά τήν έπανάστασιν τοϋ 1862. 
Ένω πρό αύτής έν μόνον κλωστήριον ύπήρχεν έν τώ 
τόπω (Πάτραι 1846), μετ’ αύτήν προσετέθησαν 17. Ύπό 
τήν έποψιν ταύτην, ή σημαντικωτέρα άνάπτυξις άνήκει 
είς τό έτος 1869, καθ’δ ώργανίσθησαν 4 κλωστήρια (2 

έν Πειραιει, 2 έν Αεβαδεία, 1 έυ Στυλίδι)· κατόπιν έρχεται 
τό έτος 1873, καθ’ δ ώργανίσθησαν 3 κλωστήρια (2 έν 
Πειραιει, 1 έν Πάτραις)' τά έτη 1870, 1871 καί 1874 
ύπολογίζουσι τήν συγκρότησίν δύο έκαστον κλωστη
ρίων τά έτη 1865, 1866, 1868 καί 1872 άνά έν έκαστον 
συνεκρότησαν κλωστήριον.

*Η βιομηχανική αύτη δραστηριότης δέν δύναται νά Οεω- 
ρηθή άλλο τρία πρός τήν νέαν ώθησιν, τήν όποιαν ή με
ταβολή τών πολιτικών πραγμάτων έδωκε άπό τοΰ 1862 
εις τά πνεύματα. Βεβαίως δέν δύναται έπί τοϋ προκειμέ
νου νά εύρη ό άπορών τάς αποδείξεις έκείνας, τάς όποιας 
έζήτει ό Θωμάς παρά τοϋ Κυρίου. Άλλ’ έάν είναι άληθές 
δτι έπί τής βασιλείας τοΰ ΌΟωνος οί άνθρωποι πλειότε
ρον ήλπιζον είς τήν κηδεμονείαν τών κυβερνήσεων του, 
ή όσον ήδη έν τή πρακτική δέχονται, άναντιρρήτως ή 
έπελθοϋσα άποκάλυψις τής πλάνης (διότι έπί τέλους δέν 
ήδυνήθη εκείνη ούδ’ έαυτήν νά σώση) καί ή έντεΰθεν κα- 

ταρτισθεΐσα χειραφέτησις έν τή οιαυοία τό>ν διοικουμένων 
έσχε μέγιστον μέρος είς τήν έκτύλιξιν τών οικονομικών 
φαινομένων, τά όποια άλλεπαλλήλως ή ατομική πρωτο
βουλία προήγαγεν έν τή εθνική τοϋ τόπου ζωή.

' ΑΡ.

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.

Έν γένει οσω πολλαπλασιάζεται τό ανθρώπινον γένος, 
τόσω ό άριθμός τώυ άγριων ζώων έλαττοΟται. Άλλ’ έάν 
έπί τής ξηράς ή βιομηχανία αντικαθιστά είς τούς έκλεί- 
ποντας μεγάλους άριθμούς αύτών μείζονας έτι έξημερω- 
μένων ζώων, εντός τής θαλάσσης τό φαινόμενου τούτο
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έντελώς καθυστερεί έζ τής φύσεως τών πραγμάτων. ‘Π 
εύρεΐα θάλασσα εΐναι τό αιώνιον κέντρον τήςάγρίας ζωής.

Έν τούτοις παρετηρήθη καί έπί τών αλμυρών ζαί έπί 
τών γλυκέων ύδάτων,δτι χ ώραι,βρίθουσαι άλλοτε ιχθύων, 
κατέστησαν ήδη πτωχότεροι είς τό είδος τοϋτο τοϋ φυ
σικού πλούτου. Καί βεβαίως μέν αστυνομική τις έι τή 
πράξει πρόνοια ήδύνατο νά χρησιμεύση κατά τάς έπο- 
χάς τής φυσιολογικής μορφώσεως τής υδάτινης ζωής, 
τό κύριον όμως άνήκει πάντως είς τόν πολλαπλασιασμόν 
αύτής άπό βιομηχανικής τινός ειδικής καλλιέργειας, τήν 
όποιαν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν ιχθυοκαλλιέργειαν.

Άπό παλαιών χρόνων είναι γνωστή ή φυσική μέθοδος 
ποταμίων τινων ιχθύων, άναβαινόντων πρός τά καθαρό
τερα τοϋ ρέοντος υδατος μέρη καί άποτιθέντων μεταξύ 
χαλικων τά ώά αύτών, έν ω χρόνω οί άρρενες Ιχθεϊς έπι- 
χέουσίν έπί τών ώών τούτων τό ζωογονον σπέρμα των. Ή 
παρατήρησις αύτη ύπήρξεν αφετηρία είς τήν μόρφωσιν 
τής περί ής πρόκειται βιομηχανίας. Άπό τών μέσων τοΰ 
παρελθόντος αίώνος ό Jacobi, δι’ άλ) επαλλήλων πειραμά
των, απέδειξε κατά πόσον ή τέχνη ήδύνατο νά υποβοή
θηση τήν φύσιν. Αί δοκιμαί έπανελήφθησαν καί άπό θεω
ρητικών μάλλον τό κατ’ άρχάς μελετών, κατά τά μέσα 
τοϋ παρόντος αίώνος,κατηρτίσθη πρακτικώς ή τέχνη τής 
ιχθυοκαλλιέργειας, άν όχι μέχρι τής έννοιας τοϋ Qualre.· 
fages περί σποράς τών ιχθύων, όπως ένεργεϊται ή έπί τής 
γής σπορά, τούλάχιστον είς βαθμόν έγγυώμενον περί εύ- 

ρυτάτου μέλλοντος.
Αμφιβάλλω έάν ύπάρχωσι πολθ.οΐ τόποι έν τή καθ ήμάς 

ήπείρω δεόμενοι μείζονος τοϋ ήμετερου έπιστασιας εις ά- 
νάπτυξιν τής έν ύδατι όσημέραι έλαττουμένης ζωής.Άρκεϊ 
νά σημ^ιωθή ότι έν ούδεμιά άλλη Εύρωπαϊκή παραλία αί 
τιμαί τών ιχθύων, σχετιζώς, εΐναι άνώτεραι τών έπί τής 
‘Ελληνικής. Ποταμοί, περίφημοι ά/.λοτεέν τή ιστορία διά 
τούς ιχθεϊς των, ούδέ υπολογίζονται νΰν έπί τοϋ ζητή

ματος τής κρεατίνης τροφής τών πέριξ οίκούντων λαών.
‘Ιπο τοιούτων σκέψεων κατεχόμενος περιεπάτουν πρό 

ό/.ιγων έτών έπί τών οχθών τής λίμνης τοϋ Φενεοϋ,ένώπιον 
τής γραφικής θέσεως τών πέριξ όρέων τής Αρκαδίας. 
Ίίνος ένεκα τόσον εύρεία λίμνη δέν περιέχει ιχθεϊς δυνα- 
μένους νά Ορέψωσι τούς απογόνους τών προσελήνων Άρ- 
κάδων ; Εΐναι άρα γε άδύνατον νά έποικηθη ή λίμνη τοϋ 
Φενεοϋ έζ τών κατοίκων τοϋ έξ αύτής πιθανώς έξερχο- 
μένου γειτονικού ποταμού Λάδωνος ; Μήπως τό άπότο- 
μον καί μεγαλοπρεπές όρος, τό έπί τής λίμνης τρόπον 
τινα, κρεμάμενον, έκφοβίζει τήν έν αύτη ζωήν; Έπί τών 
άποριών τούτων καί τού κινοϋντος αύτάς οικονομικού 
τής χώρας διαφέροντος έγένετο ή έπομένη αλληλογρα
φία, τήν όποιαν δανείζομαι έν τοϋ έν Αγγλία έκδιδομένου 
ειδικού περιοδικού συγγράμματος «ΐ.αηά and lEitlerj) 7 Δε
κεμβρίου 1872), μεθ’ όλου τοΰ κύρους δπερ παρέχει τό 

ύπογεγραμμένον όνομα τσΟ επισήμου ‘Άγγλου σοφού.
«ΙΙρό ολίγου, έπιστρέψας άπό τήν εις ’Αρκαδίαν έκ- 

δρομήν μου, λαμβάνω τό θάρρος νά ύποβάλω ύμΐν ερωτή

σεις τίνάς, ώς πρός τήν ιχθυοτροφιζήν δεξιότητα τής λί
μνης Φενεοϋ. Ή λίμνη αΰτη κειται 2,320 πόδας άνω τής 
επιφάνειας τής θαλάσσης, έχει καθαρόν καί διαυγές ύδωρ, 
ούδέποτε παγόνον, ζαί βάθος κατά τόπους διάφορον· εΐναι 
δε αμφίβολον άν δύνηται ή λίμνη αΰτη νά καταστή πλώ- 
ϊμος· έν γένει περιζυκλοϋται ύπό ύψηλών όρέων, τά ό
ποια χωρίζονται άπό τών οχθών τής λίμνης διά χαμη· 
λοτέρων γηλόφων. Έν τών όρέων τούτων, όνομαζόμενον 
Σαϊτά, ό αρχαίος Σκίαθις, ζατά τόν Leake, υψηλόν έως 
5,580 πόδας άνω τής επιφάνειας τής θαλάσσης, χωρίζει 
τήν λίμνην Φενεοϋ άπό τοΰ ποταμού Λάδωνος.

«ΌΛάδων εξέρχεται μεγαλοπρεπώς, έν όλη αύτοϋ τή 
ουνάμει, άπό τής όπισθεν τής λίμνης υπώρειας τού όρους 
Σαΐτα. Άπό τοΰ Παυσανίου δέ έως τώρα, θεωρείται γε
νικώς, ότι ό Λάδων δέχεται τα υδατα τής λίμνης Φενεοϋ 
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δι’ ύπογείων φυσικών οχετών. Ό Παυσανίας λέγει περί 
τών ύδάτων τοϋ Λάδωνος, ότι είναι τά χάλλιστα όλων 
τών 'Ελληνικών ποταμών.«'Ο δέ Λάδων ποταμών τών έν 
Έλλάδι ϋδωρ παρέχεται κάλλιστον» (Παυσ, Δ', κεφ. 20). 
Τάς αύτάς εντυπώσεις έσχε καί ό συνταγματάρχης Leake, 
διότι είς τάς έν Πελοποννήσω περιηγήσεις αύτοϋ (Τομ. 
11 σελ. 100) περιγράφει τόν ποταμόν τούτον, ώς τόν ω
ραιότατου τής χερσονήσου, και σχετικώς πρός τό προ- 
ζείμενον θέμα αναφέρει ότι «παράγει τόν κέφαλον, τό 
»λ α β ρ άκ ι καί τό χ έ λ ι, άπαντα, κατά τόν Θελπού- 
»σΐον οδηγόν μου, έκ τής θαλάσσης άναβαίνοντα είς τόν 
»ποταμόν, εις τά ανώτερα μέρη τοΰ όποιου εύρίσκονται 
»ή πέστροφα, ό τροχός καί τό μ ο υ σ τ ά. ζ η· 
ϊδ’εν ήξεύρω ακριβώς ποιους ιχθείς εννοεί διά τών δύο 
τελευταίων ονομάτων.

«Δέν δύναμαι νά σάς δώσω τά ’Αγγλικά ονόματα τών 
ιχθύων τούτων, άλλά δύναμαι ές ίδιων παρατηρήσεων νά 
συμπληρώσω τήν περιγραφήν τοϋ Leake, ώς πρός τό ά
νώτερον ρεϋμα τοϋ ποταμού, καί πρό πάντων δσον άφορα 
τήν «πέστροφα».

«Άλλ’ ένω ό ποταμός είναι τόσον πλούσιος είς ίχθεΐς, 
ή λίμνη έχει μόνον ολίγα, μικρά καί άσήμαντα ήδη ι
χθύων. Νομίζετε δυνατόν νά μετενεχθώσιν είς τήν λίμνην 
είδη τινά τών Ιχθύων τοϋ Λάδωνος, καί ιδίως ό τρώκτης ; 
Συμβουλεύετε τήν μεταφοράν τοΰ ιχθύος ή τών ώών αύ- 
τοΰ ; Ποία είναι ή καταλληλοτέρα έποχή, καί τί απαι
τείται είς έπιτυχίαν ; Καί τέλος, ποιοι εΐναι οί έν γένει 
άπαΐτούμενοι όροι οιά τήν ιχθυοκαλλιέργειαν τής λίμνης 
Φενεοϋ ;

«Άπό τάς ερωτήσεις μου Οά έννοήσητε, ότι πρόκειται 
περί πρωτοπείρου, καί ότι θά χρειασθώσι λεπτομερέστερα', 
πληροφορία! εις έμέ ή είς τούς άλλους άνταποκριτάς σας. 
Έπί τοΰ όλου ελπίζω, ότι τό καινοφανές τής μελετωμέ- 
νης ιχθυοκαλλιέργειας θέλει κινήσει τό ενδιαφέρον υμών, 

καί δύναμαι νά προσθέσω, ότι ή ύμετέρα συμβουλή δέν 
θέλει άπολεσθή· διότι παρά τάς όχΟας τής λίμνης ύπαρ
χε: μικρόν Μοναστήριον, τοϋ όποιου οί κάτοικοι, δύο πρό 
πάντων φιλόπονοι καί ίκανώς εύφυεΐς Μοναχοί, μοί ύπε- 
σχέθησαν καί έπιθυμοϋσι ζωηρώς νά κατορθώσωσι τήν 
ιχθυοκαλλιέργειαν τής λίμνης. Έάν νομίζητε άλλο τι 
είδος παρά τόν τρώκτην (κοινώς πέστροφα) καταλλη
λότερου διά τήν λίμνην τοϋ Φενεοϋ, έλπίζω, ότι, καί έν 
τή περιπτώσει ταύτη, θά μέ άξιώσητε διά τοϋ φωτός τής 
έπιστήμης ύμών.

Έν Άθήναις 15 Νοεμβρίου 187'2.

Λ. Ο.

«Θέλω εισθαι πολύ ευτυχής, έάν γίνω χρήσιμος τω 
Α. Ο. Εΐναι καλόν σημεΐον διά τήν ιχθυοκαλλιέργειαν, άν 
ή αγαπητή μου αΰτη έπιστήμη εισαχθή εις τήν ‘Ελλάδα. 
ΙΙαρετήρησα, όσον κάλλιον ήδυνήθην, έπί τοϋ χάρτου, τό 
μέρος, όπερ αναφέρει ό Α. Ο. Βλέπω, ότι δύο ποταμοί 
(ίσως ρεύματα κατάλληλα εις ιχθυοτροφίαν), χύνονται 
έντός τής λίμνης Φενεοϋ, καί νομίζω πολύ πιθανόν, ότι 
ό ποταμός Λάδων έχει τήν πηγήν του έξ αύτής τής λί
μνης, διά τίνος ύπογείου διαβάσεως, όπως ό ποταμός 
Galway έν ’Ιρλανδία έξερχεται άπό τήν λίμνην J/as/.· ύπο- 
γείως, διά μέσου τών όρέων. Ή λίμνη Φενεοϋ εΐναι κα- 
ταλληλοτάτη, νομίζω,διά τόν charr τοϋ Cumberland,Salmo 
Alpinus, Άλπεων Άττακέα, κοινώς Σαλομόν, καί άλλα 
είδη. Έάν ό Α. Ο. έπιθυμή νά δοκιμάση ό Κ. Parnaby, 
διευθυντής τοϋ έν Keswick ιχθυοτροφείου τοΰ Troullabe, Οά 
δυνηθή άναμφιβόλως νά τω προμηΟεύση ώά δι’ εφέτος, 
τών όποιων τήν έπιμέλειαν 0’ άναλάβωσιν οί παρά τήν 
λίμνην οΐκοϋντες Μοναχοί. Πληροφορούμαι, ότι 9 ημέρας 
άπέχουσιν αί Άθήναι τοϋ Λονδίνου, καί ήθελον νά μάθω 
τήν γνώμην τοϋ Κ Parody, άν τά ώά τοϋ charr μετακο- 
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μίζωνται άσφαλέστερον τιθέμενα έντός πάγου, άμα τώ 

χωρισμώ αύτών άπό τοΰ ιχθύος, ή τιθέμενα άπλώς μετά 
τοϋ ανοικτού έμορύου έντός χάρτου. Έάν οιά ιχθύων 
τοιουτοτρόπως μεταφέρωνταΐ έξ ’Αμερικής, διατί νά μή 
διατηρηθώσι μέχρι τών ’Αθηνών ; "Οπως καί άν έχη, ά- 
ξιολογώτατου είναι νά δοκιμάση τις.

«Φρονώ, ότι ό τρώκτης δύναται νά μετενεχθη έκ τοΰ 
ποταμού είς λίμνην. ΊΤ δοκιμή πρέπει νά γείνη μόνον διά 
μικρών ίχθυδίων, τά όποια πρέπει νά τεθώσιν έντός αγ
γείων, έκ κασσιτέρου ή άλλης ύλης, περιεχόντων ύδωρ 
τοΰ ποταμού, λαμβανομένης τής προνοίας, ώστε νά μή 
τεΟώσι πολλά ίχθύδια έντός ένός καί τοΰ αύτοΰ άγγείου. 
Τό ύδωρ πρέπει ν’ άλλάσηται καθ’ όσον τό δυνατόν συ
χνότερου. "Οσου ψυχρότερος ό καιρός, τόσον πιθανωτέρα 
ή έπιτυχία. Κατά τήν μεταφοράν ό άήρ πρέπει ν’ άνα- 
νεώται εντός τού ύδατος διά ζεύγους φυσητήρων. Έάν 
δεν ήναι εύκολου νά γίνη ή δοκιμή του cli'irr, -fftskov συμ
βουλεύσει νά δοκίμασθή άμέσως ό εγχώριος τρώκτης.

«Βλέπων τόν χάρτην, κρίνω δυνατήν τήν καλλιέργειαν 
καί τών όστρειδίωυ έν Έλ/.άδι. Βλέπω, ότι ύπάρχει έν 
αύτή ίκανώς μέγα τέναγος, όμοιάζον πρός τό έλος, τό 
όποιου εΐναι όπισθεν τοϋ Chesil Bank είς Portland παρά τώ 
Weymouth.

«Βλέπω έπί τοϋ χάρτου, ότι αί λέξεις «ιχθυοτροφεία 
Άγουλινίτζης» είναι γεγραμμέναι αντίκρυ τοϋ τενάγους 
τούτου· ώστε είναι πιθανόν, ότι ύπάρχουσιν ήδη όστρειδο- 
τροφεία κατ’ αύτό τό μέρος. "Οπως καί άν ήναι, άξίζει 
νά έξετάση τις τό πράγμα. Τό ύδωρ αύτοΰ τοΰ τενάγους 
πρέπει άναγκαίως νά ήναι ήσυχου, καί πιθανώς πολύ 
θερμόν τό θέρος, καθ’ όσον αί δύω αύται ιδιότητες είναι 
άναγκαιόταται διά τά όστρείδια, όταν γεννώσιν. Έάν δο
κιμάση τις νά τά συνάξη έντός καλαθιών κλπ. ίσως έπι- 
τύχη. Οά προσπαθήσω νά εύρω ποιοι ΐχθείς έννοοϋνται 

διά τών ονομάτων, άτιυα δέν μετεφράσθησαν. Άλλά Οά 
μέ υποχρεώση πολύ ό Α. Ο. άν μοΐ στείλη δείγματα αύ
τών έντός κοινού ξερού άλατος.

FRANK BUCKLAND.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ EMOPIKON ΝΑΤΤ1ΚΟΝ

Ή Οικονομική Έπιθεώρησις έπραγματεύθη άλλοτε 
(φυλ. 44, σελ. 338) περί τής έν έτει 1874· καταστάσεώς 
τοϋ εμπορικού ναυτικού τής 'Ελλάδος, μετά τίνος συγ
κριτικής πρός άλλα τινά έθνη έρεύνης. Έν τούτοις όφεί- 
λομευ είς τόν Κ. Γ. Cobb νεωτέρας έτι πληροφορίας, γε- 
νικωτέρου διεθνούς διαφέροντος, καθόσον περιλαμβάνει τήν 
κατά τό 1876 κατάστασιν τοΰ παγκοσμίου έμπορικοϋ 
ναυτικού. Έάν έκ τής κατωτέρω άπογραφής έλλείπουσι 
τά ονόματα άπομεμονωμένων πινών μερών τής οικουμέ
νης, ή παρατήρησις αύτη έξηγεϊ, τρόπον τινα, τήν έννοιαν 
τής έν τή προκειμένη μελέτη καθολικότητος, διότι έχει 
ύπ’ όψιυ μόνην τήν έν συναλλακτική, διά τοΰ Ευρωπαϊκού 
πολιτισμού, επιμιξία διατελούσαν άνΟρωπότητα.

Χώραι ’Ιστιοφόρα ’.-Ατμοκίνητα Όλοντόν.
— Πλ'.ΐα Τόνοι Πλοία Τόνοι —

Μ.Βρεταν.20,265 · · 5807,365—3,299 · · 3362.992 - 9,170,357 
Ήν.Πολιτ. 7,288 ••2390,521 — 605·· 789,728—3,180,249 
Νορβηγία 4,749 ·· 1410,903 - 122·· 55,874—1,466,777
■Ιταλία 4,601 ·· 1292,076— 114·· 97,582—1,389,658
Γερμανία 3,456·· 875,995— 226·· 226.888—1,102,853 
Γαλλία 3,85S·· 725,048— 314·· 334,334 — 1,059,382 
Ισπανία 2,915·· 557,320— 230·· 176,250— 733,570
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— Πλοία Τόνο·. Πλοία Τόνοι —
’Ελλάς 2,121 ·· 426,905— 11 .· 7,133— 434,038
'Ολλανδία 1,432 ·· 399,993- 126·· 134,600- 534,593
Σουηδία 2.121 ·· 399,128 - 219·· 88,660 - 487,788
Ρωσσία 1,785 ·· 391,952 — 151 ·· 105,962- 497,914
Αυστρία 983 ·· 338,684 - 78·· 81 269— 419,953
Δανία 1,343 ·· 188,953— 87·· 60,697 — 249,650
Πορτογαλ. 456 • · 107 016 - 26·· 22,277 - 129,293
Νόϊ.Άμεριικ. 2'3 ■ · 95,459— 81 ·■ 59,263— 154,722
Κεντρ.Άμιφ. 153 • · 57,914— 6·· 3,132— 61,076
Τουρχ.κ.Αϊγ. 305 ■· 48,289 — 30 ·· 28,264 — 76,553
Βελγίον 54 • · 23,3 44 - 35·· 40.700— 64,044
’Ασία. 42 ·· 16,019- 11·· 10,877-- 26,966

Έάν υπολογίσωμεν ιδιαιτέρως τάς χώρας, τών όποιων
τό ναυτικόν υπερβαίνει, είς χωρητικότητα, τόνων, τό έκα- 
τομμύριον, ή ’Αγγλική σημαία περιλαμβάνει πλειότερα 
τών όσα δλαι αί λοίπαί όμοϋ ήνωμέναι (9, 170,357 τόν. 
πρός 8,198,919 . ’Αξιοσημείωτος είναι ή δευτερεΰουσα 
θέσις τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, καί έτι 
μάλλον ή ύπεροχή τής Νορβηγικής σημαίας απέναντι 
τών λοιπών, χωρίς νά λησμονήσωμεν ότι ή Γαλλική 
κατέχει τήν τελευταία·? βαθμίδα τής κλίμακος, καί ότι 
προίσταται αύτής,άν ούχί κατ’αριθμόν, τούλάχιστον κατά 
χωρητικότητα τό Γερμανικόν ναυτικόν.

Μετά τήν πρώτην ταύτην τάξιν τών εκατομμυριούχων 
επικρατειών έρχεται ή τάξις τών ύπό τό εκατομμύριον 
άριΟμουσών τούς τόνους τοΰ ναυτικού των. Έν τή τάξει 
ταύτη ή Ελλάς κατέχει τήν δευτέραν Οέσιν (ή πρώτη 
ανήκει εις τήν Ισπανία·?,όσον άφορα τόν άριΟμόν καί τήν 
χωρητικότητα τών ιστιοφόρων πλοίων,και τήν προτελευ- 
ταίαν ξή τελευταία άνήκει είς τήν Κεντρικήν Αμερικήν), 
όσον αφορά τον αριθμόν καί τήν χωρητικότητα τών άτμο-
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κινητών. Πρέπει έν τούτοις νά γίνη ή παρατήρησες, ότι ό 
είς 11 Έλ/ ,ηνιζά άτμοκίνητα υπολογισμός έχει τι ουσιω- 
δώς έλλειπές, διότι τοσαΰτα είναι περίπου τά έν ταΐς ‘Ελ
ληνικά?; Οαλάσσαις κινούμενα, ένώ πέραν αύτών υπάρχου- 
σιν όμολογουμένως ζαί άλλα ατμοκίνητα, έφ’ ών κυμα
τίζει ή 'Ελληνική σημαία.

Σχετικώς πρός τήν γενικήνξιςιοφόρων ζαίάτμοκινήτων) 
χωρητικότητα,τό Ελληνικόν ναυτικόν κατέχει τήν πέμπτην 
έν τή προκειμένη τάξει Οέσιν. Έάν ύπερβαίνη όμως αύτό 
ζατά 300,000 τόνων τό Ισπανικόν καί κατά 100,000 τό 
‘Ολλανδικόν,άφ’ετέρου ή ύπέρβασις τοΰ Ρωσσικοΰ καταπί
πτει εις 63,000 ζαί τοϋ Σουηδικού είς 53,003. Έν τού- 
τοις προίσταται καί ή Ελλάς άπέναντι εννέα 'ετέρων χω
ρών, τής Αύστρίας κατά 1,500 τόνους, τής Δανίας κατά 
185,000, τής Πορτογαλλίας ζατά 203,000, τής Νο- 
τείου ’Αμερικής ζατά 280,000, τής Κεντρικής ’Αμερικής 
κατά 373, 000, τής Τουρκίας καί Αίγύπτου όμοϋ 
κατά 358,000,τού Βελγίου ζατά 3 70,000, ζαί τής’Ασίας 
ζατά 407,000 ! Ω άρχαΐαΐ μεταξύ 'Ελληνικής καί ’Α
σιατικής άνθρωπότητος ναυτικαΐ αναμνήσεις !

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΒΑΥΑΡΙΑ 
ΕΡΓΑΤΩΝ.

Τό ζήτημα τού νομοθετικού κανονισμού τών σχέσεων 
μεταξύ τών παρεχόντων ζαί τών δεχομένων έργασίαν 
συνδέεται πρός τήν προηγουμένην έξακρίβωσιν τών πραγ
ματικών έκάστου τόπου περιστάσεων. Αί περί αύτών έρευ- 
ναι άποτελοΰσι λοιπόν λίαν ενδιαφέρον διοικητικόν έργον, 
δείγμα τοΰ όποιου έχομεν τήν πρό τριών έτών ένεργηΟεΐ- 
σαν επίσημον έν Βαυαρία έξέτασιν,όσον άφορα τάπρός όφε
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λος τών έργατών υφιστάμενα καθιδρύματα καί την έπί τής 
καθόλου βιομηχανίας ύπάρχουσαν αναλογίαν μεταξύ τών 
έργατών τοΰ ανδρείου καί τοΰ γυναικείου φύλου.

Τό πόρισμα τής περί ής πρόκειται έρεύνης εΐναι, κατά 
τήν Γενικήν ’Εφημερίδα τής Αύγούστης, ότι ή Βαυαρία 
καϊ έν τοΐς φιλανθρωπικούς καθιδρύρασι ύπέρ έργατών 
δέν ύστερεϊ άλλων πίπολιτισμένων κρατών. Άπεδείχθη 
δτι έπί 692 έργοστασίοις, άσχολοΟσιν 72,097 έργάτας,
ύφίστανται 2,478 
σεως, διανεμόμενα

φιλανθρωπικά καθιδρύματα πάσης φύ-
κατά νομούς ώς εξής :

Άνω Βαυαρία 102 12,198 358
Κάτω Βαυαρία 
ΙΙαλατινάτον

57 3,347 148
152 13,347 518

Άνω ΙΙαλατινάτον 63 4,749 194
Άνω φραγγία 73 7,572 251
Μέση Φραγγία 117 9,460 369
Κάτω Φραγγία 57 4,443 177
Σουηδία 71 16,988 463

652 72,097 2498

Τό δλον τών έργατών έξ 72,000 είς στρογγυλόν άριθ-
μόν διανέμεται είς ’ ανδρείου φύλλου καί | γυναικείου.
Έπί τής χρήσεως άνδρών ή γυναικών είς εργασίαν παρα- 
τηρεΐται μεγάλη κατά τόπους διαφορά, τήν αιτίαν αύτής 
έχουσα έν τή ποικιλία τών βιομηχανιών. Τήν μεγίστην 
άντίθεσιν άποτελοΰσιν ή "Ανω Βαυαρία καί ή Σουηδία. Έν 
τή πρώτη κατεργάζονται κυρίως μηχαναί, άτμάμαξαι, 
τά χρειώδη έν γένει είς σιδηροδρόμους· εΐναι δέ αύτη καί 
ή χώρα τής κατ’ έξοχήν παραγωγής τοΰ ζύθου. Ή 
Σουηβία τούναντίον έχει πολλά κλωστικά καί υταντικά 
καταστήματα.

Ένω λοιπόν έκ τών 12,198 έργατών τής Άνω Βαυα

ρίας 10,61 I εΐναι ανδρείου φύλου καί μόνον 1,587 άνή- 
κουσιν είς τό γυναικεϊον, έκ τών 16,988 έργατών τής 
Σουηδίας 8,587 είναι άνδρες καί 8,401 γυναίκες, έν άλ- 
λοις λόγοίς ή χρήσις ανδρείας καί γυναικείας έργασίας 
εΐναι σχεδόν ή αυτή.

I. ΤΙ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τοϋ 1877-

Άπό 37 εκατομμυρίων δραχμών τώ 1874,τά έσοδα 
τής Ελληνικής επικράτειας υπελογίσθησαν εις 35 f-j τω 
1875, είς 38 τω 1876 καί είς 39 2_ τώ 1877. Άφ’ 
'ετέρου άπό 41 Ά εκατομμυρίων δραχμών τώ 1874, τά 
έξοδα τής 'Ελληνικής Επικράτειας υπελογίσθησαν είς 39 
τώ 1875, είς 39 τώ 1876 καί είς 41 τοΰ 1877. ΙΙαρα- 
λείπων τήν αμφιβολίαν τών περί τά έσοδα προϋπολογι
σμών, ύποθέτω πρός στιγμήν ότι οί άριΟμοί τών έξόοων 
εΐναι σταθεροί, καί ότι, δσον άφορα ιδίως τόν τοΰ τελευ
ταίου έτους, δέν θά έπαυξήση ούτος έκ τής προσθήκης 
νέων άναγκών. Εΐναι προφανές δτι δι’ έλλειμάτων έννοεΐ 
ή διοικούσα τήν ήμετέραν πολιτείαν τέχνη, ινα έκπλη- 
ρώση τό δυσχερές έργον της. Καί δέν τό έννοεΐ έν μόνη 
τή τελευταία τετραετία. Πρόκειται περί συστήματος, τρό
πον τινά, τό όποιον μετά σταθερότητος εκτυλίσσεται άπό 
πολλών ήδη έτών.

Τοιαύτη μέθοδος δύναται προσωρινώς νά καυχηθή 
ότι εξοικονομεί τό παρόν. Έξομοιοΰται δμως πρός τήν 
ιατρικήν εκείνην εμπειρίαν, ήτις διώκουσα τάς πληγάς 
τοΰ δέρματος εισάγει τό δη'λη-.ήριον αύτών έντός τών 
όστών. Δέν γνωρίζω όλεθριωτέραν οίκονομικο-πολιτικήν. 
Προετοιμάζει κατά μικρόν,άμα δε καί άναποφεύκτως, κοι
νωνικόν βάραθρον, ίνα κρημνίση έν αύτώ καί ένοχους καί 
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αθώους ύπό τό μαγευτικόν άσμα τής σειρήνος Απρο
νοησίας.

"Οπως έχουσι νΰν τά οικονομικά τής 'Ελλάδος, ύπό τό 
βάροςτοσούτων ήρτημένων αναγκών ζαΐ πλείστων έτιάπό 
ημέρας εις ημέραν επικειμένων, απαιτείται αληθής έπιστη- 
μονιζή ισχύς,ινα άφ’ ένός περισφίξη τό άπό πολλών χρό
νων χαλαρωθεν κιβώτιον τοΰ δημοσίου θησαυρού, ζαΐ άφ’ 
έτέρου ώθηση πρός τά εμπρός τήν είς ένδυασμούς περίπε- 
σοΰσαν φορολογικήν μηχανήν. Ή οικονομική ισορροπία, 
τήν οποίαν είς μάτην θά έπιζητήση ή εμπειρική,έξαρτάται 
έζ τής επιστημονικής τοΰ όλου άναλύσεως, άτό τών καθ’ 
έκαστα είς τά γενικά. Έζ τής έπόψεως τών τελευταίων, 
ιδού πώ; έχουσιν έν τώ προΰπολογισμώ τοϋ 1877 τά έξο
δα καί έσοδα τής έπικρατείας: ΑΛΈ ξ ο δ α.Χρέος δημόσιον 
δρ.12,352,519. Χορηγία πρός τόν Βασιλέα δρ. 1,125,000. 
Χορηγία πρός τήν Βουλήν δρ. 450,000. Γενική υπηρεσία 
δρ. 22,163,014. Έξοδα διοικήσεως, επιστασίας καί είσ- 
πράξεως τών φόρων δρ. 2,773,262. Διάφοροι πληρωμαΐ 
δρ.2,204,000.—Β' Έ σ οδ α/Αμεσοι φόροι δρ.11,605,000. 
Έμμεσοι φόροι δρ. 18,155,000. Δημόσια καταστήματα 
δρ. 1,155,000. Δημόσια νομήματα ζαΐ κτήματα δρ. 2, 
580,000. Έκποίησις έΟνικών κτημάτων δρ. 3,000,000. 
Διάφορα εισοδήματα δρ. 956,000. ’Εκκλησιαστικά εισοδή
ματα δραχ. 296,000. Έσοδα κεζλεισμένων χρήσεων 
δρ. 1,500,000.

Έζ τής έπόψεως τών έξόδων Οά περιορίσθώ είς τήν 
σύγκρίσιν δύο μόνων άριθμών έν τώ ζεφαλαίω τής γενι
κής ύπηρεσίας. Τό ύπουργεϊον τών Εσωτερικών άπαιτεϊ 
δρ. 4,802,754 ζαΐ τό ύπουργεϊον τών Στρατιωτικών 
7,637,104. ΙΙοία αναλογία ύπάρχει μεταξύ τών δύο τού
των κλάδων ; Τή άληθεία έν σωστόν εκατομμύριο·; ήδύ
νατο, άπό τίνος τών διοικητικών άναγκών συνδυασμού, νά 
μεταβιβασθή έκ τοϋ υπουργείου τών Εσωτερικών είς τό 
τών Στρατιωτικών. Ή δικαιοσύνη τής Ελλάδος άπαιτει 

δρ. 3,16,043. Αύξήσατε τούς μισθούς καί έλαττώσατε 
τό προσωπικόν, Οά έχετε δέ ώς πόρισμα πλείονα καί ζαλ- 
λιτέραν έργασία;. Ή διοίζησις τών φόρων κατατρώγει 
2,773,262 δρ. τό δέζατον τέταρτον περίπου τής όλης 
δημοσίας δαπάνης. ’Αρα γε έπί τοΰ μέρους τούτου ή έν 
Έλλάδι δημοσιονομία έξήνεγκε τον τελευταϊον αύτής 
λόγον ;

Έκ δέ τής έπόψεως τών εσόδων, άπό ;ε ι .ωτάτης 
τινός έρεύνης, ήδύνατο νά άπαιτήση τις έκ τών επιτηδευ
μάτων, άναλόγως τής οικονομικής προαγωγής αύτών, 
αντί τών έν τώ προΰπολογισμώ σημειουμένων 950,000 
δρ., δύο έζατομμύρια.'Ο έπί τών οικοδομών φόρος δεν είναι 
είς αναλογίαν πρός τό έν τή νεωτέρα περιόδω τίμημα 
τής χρήσεως αύτών, ούδέ έμελετήθη έζ τής έννοιας τής 
όσημέραι προαγομένης οικοδομικής πολυτελείας. Κατά 
τό 1864 ύπέλογίζετο εις 36,686,560 δρ. ή ακαθάριστος 
πρόσοδος τών κατοικίδιων ζώων. 1 Ιώς συμβαίνει ότι εν έτει 
1877 ό έπί τών ζώων φόρος μόλις ανέρχεται είς δραχ. 
1,200,000 ; "(να δείξω τήν δυσαρμονίαν, αρκεί ή ση- 
μείωσις, ότι ένώ κατά τό 1864 ή άκαθάριστος πρόσοδος 
τών σπειρομένων δημητριακούς καρπούς γαιών ύπελογί- 
ζετο είς δρ. 43,482,515, ό έπ’ αύτών έγγειος φόρος καί 
τό δικαίωμα έπικαρπίας ορίζεται κατά τό 1877 είς δρ. 
8,500,000. Έπί τήςαύτής λοιπόν,κατάτόμάλλον ή ήττον, 
βάσεως ήδύνατο ό έπί τών ζώων φόρος νά φθάση τά δύο 
και ήμισυ εκατομμύρια. Τά έκ τοΰ χαρτοσήμου έσοδα 
δέν έλαβον έτι τήν οριστικήν αυτών άνάπτυξιν. Ιίροσφορώ- 
τερος δέ τελωνιακός οργανισμός ήδύνατο νά άναβιβάση 
κατά τό ήμισυ τούλάχιστον τάς έξ αύτοΰ προσόδους, άπό 
13 είς 18 εκατομμύρια δραχμών.

Έάν πρός τά άνωτέρω, τών όποιων ή ένδεικτική ση
μασία είναι προφανής, συνδυάσωμεν τήν περαιτέρω διά 
πάσης έντάσεως λειτουργίαν τοΰ δημοσίου θησαυρού πρός 
τόν όγκον τών ζαθυστερούντων, καί, θλιβερόν είπειν, πρός
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τήν έκτασιν τών προβιβαζομένων καταχρήσεων, δυνάμεθα 
νά συλλάβωμεν γενικήν ιδέαν περί τής υπολειπομένης 
έν Έλλάδι, καθ’ όλους τούς κλάδους τών εξόδων καί τών 
εσόδων, δημοσιονομικής ένεργείας καί τών τελικών αύτής 
πορισμάτων. Ούδεμίαν έχω αμφιβολίαν ότι, όπως έχει 
νΰν ή γενική τοΟ τόπου οικονομία, ήδύνατο νά είσαγάγη 
έντός τών ταμείων τής έπικρατείας πεντηκοστά καί πλέον 
έκατομμύριαδραχμών. Εις όρος εΐναι απαραίτητος,— ό κατά 
σκοπόν καθαρισμός τών φορολογικών διωρύγων. Πρέπει 
νά σπουδάσωσιν οί διαχειρισταΐ τής Ελληνικής έπικρα
τείας τήν τέχνην τών γεωργών, οίτινες,καθαρίζοντες τούς 
αύλακας, αύξάνουσι τό διοχετευόμενον ύδωρ.

Έπί τοΰ όλου τό έργον είναι αντάξιον τής μεγαλειτέ- 
ρας φιλοδοξίας. Πρόκειται περί οικονομικής μεταρρυθμί- 
σεως,ήτις προώρισται, έγκαίρως ένεργουμένη,νά σώση τήν 
ήμετέραν πολιτείαν άπό συμφορών, τών οποίων τάς δια
στάσεις ή πολιτική τών καιρών ήρχισε νά διαβλέπη. 
Πολλά απαιτούνται πρός τοΰτο εφόδια. Πρό πάντων εΐναι 
αναπόφευκτο·/ νά συμβαδίσωσιν άπό νέας τίνος διευθύν- 
σεως, κατ’ εύθείαν πρός τόν σκοπόν, καί τά οικονομικά 
καί τά διοικητικά τής επικράτειας. Ή έντεΰθεν παραλυσία 
επιφέρει καί τήν έκεϊθεν εκπτωσιν.Τί περιμένετε έκ τοΰ οι
κονομικού πνεύματος τής οίκοδεσποίνης, όταν ή ενεργη
τική ίζανότης τοΰ οικοδεσπότου κρημνίζη τήν οικοδομήν!

Μή νομίση οέ τις έκ τών προσημειωθέντων ενδεικτι
κών υπολογισμών τής δυνατής αύξήσεως τών δημοσίων 
έσόδων τής 'Ελληνικής έπικρατείας, ότι απαραίτητος εΐ
ναι ή έπιβάρυνσις τών φόρων. Τό παν έξαρτάται έκ τής 
ορθής μάλλον τοποθετήσεως αύτών. Δέν εΐναι οί βαρείς 
φόροι οί πληροϋντες τά ταμεία τοΰ κράτους, άλλ’ οί άνά- 
λογοι πρός τούς φορολογουμένους πόρους τής ιδιωτικής 
οικονομίας. Οί συντρίβοντες τούς πολίτας φόροι ύπενθυ- 
μίζουσι τήν τέχνην τοΰ αγρίου, όστις συλλέγει τόν καρπόν 
τοΰ δένδρου ζόπτων αύτό έζ τής ρίζης. Ή αληθής έν 

τούτοις οικονομική πολιτική συνίσταται είς τήν διά τών ε
λαφρών σχετικώς φόρων ίκανοποίησιν τών δημοσίων άναγ
κών. Είς αύτήν οφείλει ή ’Αγγλία τήν άνόρΘωσιν τών 
οικονομικών της. Πρός αύτήν ή τής Πολιτικής (οικονο
μίας έφαρμογή οδηγεί πανταχόθεν τήν νεω τέραν κοι 
νωνίαν.

Τό ακριβές είναι ότι απαιτείται καί σύμπτωσ·ς χρόνων 
επιτηδείων καίσύμπτωσις προσώπων ικανών, όπως είσαγα- 
γωσι τήν οικονομικήν τής πολιτείας μηχανήν έν τω προ
οδευτικά» τής επιστήμης σταδίω. Πλήν ακούω φωνάς τινας, 
—θεωρίαι. θεωρία'., καί δέν έχω τήνεύκαιρίαν νά αποδείξω 
ότι έποιζοδόμησαντε; έπί τής Τουρκικής πρό τοΰ 1821 
οικονομικής, κακώς δέ κατόπιν δανεισθέντες έζ τής Εύ- 
ρωπαϊζής, κατεσζευάσαμεν τόν δημόσιον θησαυρόν τής 
Ελλάδος, οΐος πράγματι εΐναι.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΛ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

Έάν άληθεύη ότι ή διάδοσις τών γνώσεων εΐναι τό δρασ
τηριότερου τοΰ πολιτισμού μέσον, πασα νέου τυπογρα 
φείου συγκρότησις πρέπει νά θεωρηθή ώς σημαντικότατου 
έν τή κοινωνία θέμα. Τοιουτοτρόπως δύναται τις νά παρα
κολούθηση τήν έν Έΐ.λάδι πνευματικήν πρόοδον, μελετών 
τήν προαγωγήν τής τυπογραφικής τέχνης. ’Από τών 
αρχαϊκών τυπογραφείων τής τρίτης τοΰ παρόντος αίώνος 
δεκαετηρίδας, περιλαμβάνει ήδη ή 'Ελλάς πλεΐστα διά πά- 
σης τελειότητας καταρτισμένα. Παρήλθε πλέον ή έποχή, 
καθ’ ήν μόνον τρεις ή τέσσαρες πόλεις ήκουου τόν κρότον 
τοΰ τυπογραφικού πιεστηρίου,χαράττοντος επί τοΰ λευκού 
χάρτου τά μελανά γράμματα αύτού. Κατά τό τελευταΐον 
έτος ή τυπογραφία έξεπλήρου τόν προορισμόν αύτής άπό 
23 πόλεων, δι’128 εφημερίδων καί περιοδικών συγγραμ-
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μάτων (Τδ. ’Επετηρίδα τών Ταχυδρομείων της Ελλάδος 
1877), μη υπολογιζόμενων τών εις βιβλία κλπ. δημο
σιεύσεων. ’Ιδού πώς διανέμεται κατά πόλεις ή περιοδική 
τής 'Ελλάδος δημοσιογραφία:

Άθήναι 
Έρμούπολις
Πάτραι 
Ζάκυνθος 
Καλάμαι 
Κέρκυρα 
Σπάρτη 
Ναύπλιον

55

10
9
7
6
6
-ί
3

Αίγιο ν 
Κεφαλληνία 
Θήβαι
Λαμία 
Κόρινθος 
Μεσολόγγιον 
Πειραιεΰς 
Τρίπολις

3|Χαλκίς 2
3 Γύθειον 1
3 Κυπαρισσία 1
3 Λεύκάς 1
2 Μεσσήνη 1
2 Πύργος 1
2 Αεβαδεία 1
2

Βεβαίως οί ανωτέρω άριθμοΐ δεν άντέχουσιν είς απόλυ
τον σύγκρισιν πρός τούς έν Γαλλία, έν ή τό 1873 έξεδί- 
δοντο 2074 εφημερίδες, έξ ών 854 καθαρώς πολιτικοί 
καί 210 ημερήσιοι. ’Εν μόνω τώ νομω τοΰ Σηκουάνα 
έδημοσιεύοντο 772 εφημερίδες καί περιοδικά. Και όμως 
έπί συγκρίσεως σχετικής πρός τούς έν Έλλάδι καί έν 
Γαλλία πληθυσμούς (τώ 18"0 Έλλ. 1,457,894 καί τώ 
1872 Γαλλ. 36,102,921) ό αριθμός τών'Ελληνικών ε
φημερίδων καί περιοδικών είναι, άναλόγως, κατά τό τρί
τον καί πλέον ανώτερος τοΰ Γαλλικού.

Έκ τών Ελληνικών έφημερίδων 8 έκδίδονται καθ’ έ- 
κάστην, 71 άπαξ τής έβδομάδος, 1 έξάκις τής έβδομάδος, 
1 πεντάκις, 3 τετράκις, 4 τρις, 10 δίς· αί λοιπαί άνήκουσι, 
κατά τό μάλλον ή ήττον, είς τήν τάξιν τών περιοδικών. 
Ή πλειοψηφία λοιπόν άνήκει είς τάς εβδομαδιαίας δη
μοσιεύσεις. Καί έπειδή έκ τών ημερησίων έφημερίδων 7 
έκδίδονται έν ΆΟήναις, 1 έν Πειραιεΐ, καί οΰδεμία έν 
ταΐς έπαρχίαις, δυνάμεθα έντεϋθεν νά κρίνωμεν περί τής 
σχετικής ταχύτητος τής πνευματικής κατά τόπους ζωής. 
Αί έπαρχίαι έχουσί τι απανταχού βραδύτερον.


