
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΛΟΡΟΥ 

ΑΙ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΝΩΜΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Ό 'Ελληνισμός πρώτος âv τφ κόσμω ανέπτυξε τελειότερον τήν Ιδέαν του δικαίου 
καΐ του νόμου, ένφ προ αυτού ή θέλησις των βασιλέων της Ανατολής άπετέλει νόμον, 
δσον αυθαίρετος καΐ αν ήτο. Ό ανήσυχος καί δαιμονιώδης ελληνικός νους, δ έλευθέ 
ρως σκεπτόμενος, Μθιξεν δλα τα προβλήματα του επιστητού καί είς τα περισσότερα έξ 
αυτών Κδωκε τήν προσήκουσαν λύσιν. Εορε καί εφήρμοσε πρώτος δλα τα εϊδη τών πο
λιτευμάτων άπό τοΰ απολυταρχικού τών αίσυμνητών μέχρι του κομμουνιστικού τών 
Λιπαρών νήσων *. 

ΟΙ αρχαίοι προγονοί μας πρώτοι αντελήφθησαν τήν ούσίαν τών κοινωνικών 
προβλημάιων καί αντέδρασαν κατά της κοινωνικής αδικίας, χωρίς βεβαίως να δώσουν 
όριστικήν λύσιν είς αυτά. "Εθεσαν απλώς τα ζητήματα καί μέ τάς άποπείρας λύσεως 
των κατέδειξαν τήν μεγάλην δυσκολίαν αυτών. Κατά τον Laurent ol αρχαίοι "Ελληνες 
έγνώριζον δλας τάς μορφάς τών κοινωνικών αγώνων καί είς τό σημείον τούτο άπό 
24 αΙώνων αϊ μεταγενέστεροι γενεαΐ ουδέν είς τάς παρατηρήσεις εκείνων προσέθεσαν 8 . 

ET ναι αληθές δτι περί τών οίκονομικών προβλημάτων δέν έδειξαν ζωηράν διαφέ-
ρον, διότι κατά τήν αρχαιότητα τά οίκονομικά προβλήματα ήσαν πολύ άπλα καί ώς 
συνδεόμενα μέ τήν έργασίαν καί τον ύλικόν πλοοτον δέν ί-τυχον τής δεούσης προσο
χής. Ή εργασία ή άφορώσα είς τήν παραγωγήν ολικών αγαθών έκάλυπτεν αποκλει
στικώς το διαφέρον τών δούλων καί δχι τών ελευθέρων πολιτών ". «Νή Δί' 2φη ούτοι 
μέν γαρ ώνούμενοι βαρβάρους ανθρώπους Ιχουσιν, ώστ' άναγκάζειν έργάζεσθαι, ά κα
λώς έχει* έγώ δ* ελευθέρους καί συγγενείς». ΕΙς τήν Σπάρτην μάλιστα άπηγορεύετο 
ύπό τών λυκουργείων νόμων ή περί τά βιοποριστικά επαγγέλματα ένασχόλησις : «Έν 
δέ τη Σπάρτη ό Λυκούργος τοις μέν έλευθέροις τών άμφΐ χρηματισμόν άπεΐπε μηδενός 
άπτεσθαι». Δια τούτο ουδέν αυτοτελές έργον τών φιλοσόφων περί οίκονομίας διεσώθη 
μέχρις ημών, έάν έξαιρέσωμεν τά «Οίκονομικά», ?ργον ψευδαριστοτέλειον. Τά οίκονο
μικά προβλήματα θίγονται έκτενέστερον είς τά êpya του Πλάτωνος «Πολιτεία» καί 
«Νόμοι» καί είς τά «Πολιτικά» καί «Ηθικά Νικομάχεια» του 'Αριστοτέλους. Ό Πλά
των άντιμετωπίζων τά οίκονομικά προβλήματα τής εποχής του άπό πολιτικής καί 
ηθικής σκοπιάς εξαίρει τά έκ τής γεωργίας αγαθά, καταδικάζει τό κέρδος καί τον δα-
νεισμόν έπί τόκω, δέχεται δπως ό χρυσός άποτελέση μέσον συναλλαγής, άλλα μόνον 
μέ τό έξωτερικόν, καί είναι θιασώτης καί υπέρμαχος τής κατανομής τής εργασίας, ήτις 
θα έξασφαλίση τήν Ιεραρχίαν καί άρμονίαν τών τάξεων. Ό 'Αριστοτέλης εξετάζων τά 
οίκονομικά προβλήματα αντί τής θεωρητικής μεθόδου του Πλάτωνος ήκολούθησε τήν 
άναλυτικήν έν συνδυασμφ μέ τήν παρατήρησιν καί κατέληξεν είς όλως διάφορα συμπε
ράσματα, δσον άφορφ είς τήν όργάνωσιν τής οίκονομίας τής 'Αθηναϊκής πολιτείας. Κατά 

1) Pôhlmann - Fr. Oertel, Geschichte der Sozialen Frage und der Sozialismus 
in der antiken Welt, 3η Ιχδ., 1, 1925, σβλ. 36. 

2) J. Laurent, Essais d' Histoire Sociale. La Grèce Antique, 1933, σελ. 23. 
3) Εβνοφ. Άπομν. 2, 7, 6. 
i) Ξβνοφ. Λακεδ. Πολιτ. 2, 2. 



• 127 — 

τον Σταγιρίτην φιλόσοφον το άτομικιστικον πνεύμα είναι μέγα κίνητρον προς άτομι-
κήν δρδσιν καί πρόοδον, ή δέ πολιτική δρδσις δέν δύναται να Κχη απόλυτον άποτε 
λεσματικότητα επί της οικονομικής ζωής. 

Άλλα καί δ Ξενοφών ήσχολήθη περί τα οικονομικά προβλήματα, at δέ οίκο-
νομικαΐ του απόψεις είναι εγκατεσπαρμένοι είς τάς διαφόρους συγγραφάς του καί 
Ιδία είς τήν «Περί προσόδων», έ*νθα έν τη επιθυμία του, δπως παράσχη σύμβουλος είς 
τους δυσπραγουντας Αθηναίους ε*νεκα της απώλειας μεγάλου μέρους του φόρου των 
συμμάχων, αναπτύσσει ουσιώδεις δημοσιονομικούς κανόνας σχετιζομένους προς τήν 
αϋξησιν τών δημοσίων προσόδων. 'Ωσαύτως είς τον «ΟΙκονομικόν» περιγράφει κατά 
τρόπον λίαν παραστατικόν τήν μορφήν καί τήν σύνθεσιν της οικιακής οίκονομίας' είς 
τήν «Κύρου Παιδείαν» παρέχει θαυμάσιας εικόνας του καταμερισμού τών ëpycùv και 
τέλος είς τα «Απομνημονεύματα», το «Συμπόσιον» κ.λ. άπτεται διαφόρων θεμάτων 
οίκονομικής υφής. 

Τα σημαντικώτερα οικονομικά προβλήματα, τα όποΐα θίγει, είναι τα έξης : 01-
κονομία καί οικονομική επιστήμη, στοιχεία συνιστώντα τήν ëvvoiav της οίκονομίας 
(άνάγκαι—μέσα ικανοποιήσεως αυτών), al άνάγκαι ελατήρια τών πράξεων, κορεσμός 
καί συνεχής άνάκτυξις τών αναγκών, συντελεσταΐ τής παραγωγής, νόμος της προσφο
ράς καί τής ζητήσεως, άξια καί τιμή τών αγαθών, άξια καί είδη αυτής, καθαρόν 
προϊόν, οίκονομικαΐ μονάδες, χρήμα, φυσιοκρατική καί έμποριοκρατική όργάνωσις τής 
οίκονομίας κ. λ. 

Έκ τών θεμάτων τούτων άλλα μέν αναπτύσσει συστηματικώτερον, άλλα δέ 
απλώς σκιαγραφεί. 

Οικονομία και οικονομική επιστήμη 

Οικονομία κατά τον Ξενοφώντα είναι επιστήμη, δπως ή Ιατρική, ή χαλκευτική 
καί ή τεκτονική καί Ιχει ώς Εργον τήν καλήν διοίκησιν καί διαχείρισιν του οίκου : 
«ΕΙπέ μοι, Εφη, ώ Κριτόβουλε, αρά γε ή οίκονομία επιστήμης τινός ονομά έστιν, ώσπερ 
ή Ιατρική καί ή χαλκευτική καί ή τεκτονική ; . . . Δοκεΐ γουν, Εφη ό Κριτόβουλος, οι
κονόμου άγαθοο είναι εδ οίκεΐν τον έαυτου οίκον» ι. Ή οίκονομία είναι ή αρετή τής 
συνετής ρυθμίσεως τών δαπανών, δι* ής αποφεύγεται ή σπατάλη" «άρχεται μέν γαρ εις 
τήν οίκίαν δια τών του ανδρός πράξεων τα κτήματα ώς επί το πολύ, δαπανάται δέ 
δια τών τής γυναικός ταμιευμάτων τα πλείστα» 8. 

'Ανάλογοι προς τάς φιλοσοφικός αντιλήψεις του σωκρατικού Ξενοφώντος είναι 
καί al οίκονομικαί του τοιαΰται* μεταφέρει τον φιλοσοφικον όρθολογισμον καί είς τα 
οικονομικά προβλήματα. "Οπισθεν τών μεταβλητών φαινομένων του ύλικοΟ καί πνευ
ματικού κόσμου υπάρχει ή σταθερά καί αναλλοίωτος ουσία των, ήτις συνιστά" τήν 
αληθή πραγματικότητα. Εις τήν γνώσιν τής πραγματικότητος ταύτης φθάνει ό άνθρω
πος δια τής νοήσεως, ήτις εΐναι άφ* ένας μέν τό μέσον τής θεωρητικής γνώσεως, άφ* 
έτερου δέ δ γνωμών τής πρακτικής ενεργείας. Ή βούλησις καί al άλλαι ψυχικαΐ δυ
νάμεις του άνθρωπου εΐναι άπλαΐ παθητικαΐ δυνάμεις καί παράγοντες δευτερευούσης 
σημασίας : «"Εστιν άρα, Εφη ό Σωκράτης, τήν τέχνην ταύτην έπισταμένω, καί ει μή 
αυτός τύχοι χρήματα Ιχων, τον άλλον οίκον οίκονομουντα ώσπερ καί οίκοδομοΰντα 
μισθοφορείν ;» ·. Ή γνωστική δύναμις παρέχει τήν δυνατότητα τής καλής χρήσεως 
ανεξαρτήτως τής επεμβάσεως τών ψυχικών Ιδιοτήτων : « . . . λέγων δτι τφ μή έπιστα-
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μένω ίπποις χρήσθαι ούκ εϊη χρήματα ol ίπποι ουδέ ή γη, οοδέ τα πρόβατα ουδέ άρ-
γύριον οοδέ άλλο ουδέ §ν δτω τις μή έπίσταιτο χρήσθαι ;» *. Παρά ταύτα δμως δ 
Ξεν. αναγνωρίζει τήν συμβολήν της βουλήσεως ώς σημαντικώτατον παράγοντα των 
οίκονομικών φαινομένων : «7Η καΐ τον άλλον δέ οίκον, έφη δ Σωκράτης, εΐ έπιτρέποι 
τις αύτώ\ ούκ άν δύναιτο, εΐ βούλοιτο, εΰ οίκείν, ώσπερ καΐ τον έαυτου ;> ». 

Τά οΙκονομικά φαινόμενα, δια ν' αποτελέσουν το άντικείμενον της επιστημονι
κής γνώσεως, πρέπει να έχουν ύλικόν χαρακτήρα. "Η οίκονομική ενέργεια παρέχει είς 
τον άνθρωπον υλικά αγαθά καί ύλικάς Ικανοποιήσεις, επομένως ώς ασχολούμενη περί 
τήν ολική ν πλευράν της ανθρωπινής υπάρξεως είναι ολική επιστήμη. ΟΙκονομικόν 
δμως χαρακτήρα προσλαμβάνουν καί τά άυλα μέσα, έάν αφορούν είς οικονομικούς 
σκοπούς" ή αθλητική, το τραγούδι λ. χ. αυτό καθ' εαυτό είναι πρδξις καλλιτεχνινή, 
έάν δμως γίνη μέσον βιοποριστικόν, τότε καθίσταται πραξις οίκονομική : «ώσπερ γε 
αυλοί τφ μέν έπισταμένω άξίως λόγου αύλεΐν χρήματα είσι, τφ δέ μη έπισταμένω 
οοδέν μάλλον ή άχρηστοι λίθοι, εΐ μή άποδιδοί τό γε αυτούς». 

Ό Ξενοφών έν αντιθέσει προς πολλούς νεωτέρους οικονομολόγους επιστήμονας· 
οΐ τίνες προσεπάθησαν να συνδέσουν τήν ύλικότητα της οίκονομικής ενεργείας προς 
τήν παραγωγικότητα καί κατά συνέπειαν φρονοΟντας δτι ή οίκονομική πράξις κατά· 
λήγει πάντοτε είς τήν παραγωγήν υλικών αντικειμένων, διατυπώνει τήν γνώμην δτι 
αύτη ενδιαφέρεται κυρίως δια τήν παραγωγήν οίκονομικής αξίας. Δια τήν παραγωγήν 
ολικών αντικειμένων ενδιαφέρεται πρωτίστως ή τεχνική, ήτις είναι δλως διάφορος της 
οίκονομικής καί ευρίσκεται πολλάκις είς τελείαν αντίθεσιν προς αυτήν, δταν τά παρα
γόμενα αντικείμενα συσσωρεύωνται, χωρίς να υφίσταται ή δυνατότης διοχετεύσεως 
των είς τήν άγοράν : «προς τά αυτά δέ καί τά σώματα τών ανθρώπων καλά τε κάγαθά 
φαίνεται, προς ταύτα δέ καί τάλλα πάντα οΐς άνθρωποι χρώνται καλά τε κάγαθά νο
μίζεται, προς άπερ αν εύχρηστα fj. ?Ap* οδν, έφη, καί κόφινος κοπροφόρος καλόν έστι ; 
Νή Δί', έφη, καί χρυσή γε ασπίς αίσχρόν, έάν προς τά εαυτών έργα ό μέν καλώς πε-
ποιημένος fj, ή δέ κακώς? 8. 

Έκ του ανωτέρω χωρίου καταφαίνεται δτι άπό οίκονομικής έπόψεως ή υλική 
παραγωγή καθ' έαυτήν δέν ενδιαφέρει, αποκτά" δέ οίκονομικήν σημασίαν, έάν ίκανοποιη 
τάς άνάγκας του άνθρωπου. Κατ' άκολουθίαν ή οίκονομική Ιδιότης δέν αποτελεί έσω. 
τερικήν Ιδιότητα τών αγαθών, δύναται δμως ν* απόκτηση τοιαύτην συσχετιζόμενη μό
νον προς τήν άνθρωπίνην άνάνκην. 

Κατά τάς απόψεις του Ξενοφ. τά υλικά στοιχεία συνιστούν μόνον τήν άφετη-
ρίαν της οίκονομικής ενεργείας, καθίστανται δέ οίκονομικά, έάν άναφέρωνται είς τήν 
άνθρωπίνην δράσιν καί τάς άνάγκας τού άνθρωπου : «καί ομολογουμένως γε, ώ Σώ-
κρατες, ό λόγος ημών χωρεί, έπείπερ είρηται τά ώφελοΰντα χρήματα είναι' μή πωλού
μενοι γαρ ού χρήματα είσιν οί αυλοί" ουδέν γαρ χρήσιμοι είσι" πωλούμενοι δέ χρή
ματα» 4, 

Κατά τον Ξενοφώντα ή θεωρητική γνώσις δέν είναι αυτάρκης' ή γνώσις χωρίς 
άλλην τινά θετική ν προστάθειαν ή πρωτοβουλίαν δέν εϊναι αρκετή δια τήν έξασφάλι-
σιν της ευτυχίας του άνθρωπου' είναι απαραίτητος καί ή συμβολή της βουλήσεως : 
€έκεΐνο δ' ήμιν τί φαίνεται, οπόταν όρώμέν τινας έπιστήμας μέν έχοντας καί άφορμάς 
άφ" ών δύνανται εργαζόμενοι αύξειν τους οίκους, αίσθανώμεθα οέ αυτούς ταύτα μή θέ
λοντας ποιεΐν, καί δια τοΟτο όρώμεν ανωφελείς ούσας αύτοΐς τάς έπιστήμας άλλο τι ή 

1) Ξενοφ. ΟΙχον. 2, 11. 
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τούτοις αδ οδτε at έπιστήμαι χρήματα είσιν οοτε τα κτήματα ;» * Κατ' αυτόν τον 
τρόπον δ Ξεν. έρχεται είς αντίθεσιν προς τον άρχηγόν των φυσιοκρατών Quesnay, δστις 
ώς Ιατρός εξήρε τον βιολογικόν παράγοντα καΐ είσήγαγε τήν οργανικήν θεωρίαν, Ό 
è ν λόγω ιατρός πρώτος ώμίλησε περί κοινωνικού οργανισμού καΐ παρέβαλε τήν κυ· 
κλοφορίαν των ολικουν αγαθών εντός της κοινωνίας προς τήν κυκλοφορίαν του αίμα
τος εντός του ανθρωπίνου οργανισμού. Παρ' δλας τάς φαινομενικός αποκλίσεις του δ 
Ξενοφών παραμένει πιστός εις τήν άποψιν δτι ή γνωσις έχει το προβάδισμα έναντι των 
ψυχικών Ιδιοτήτων : COÒKOGV, έφη δ Σωκράτης, επιστήμης μέν τίνος έδοξεν ήμίν δνομα 
είναι ή οίκονομία, ή δέ επιστήμη αοτη έφαίνετο fj οίκους δύνανται αοξειν ol άνθρωποι, 
οΤκος δ* ήμΐν έφαίνετο δπερ κτήσις ή σύμπασα, κτήσιν δέ τούτο έφαμεν εΐναι δ,τι έκά· 
στω εΐη ώφέλιμον εις τδν βίον, ωφέλιμα δέ όντα εύρίσκέτο πάντα δπόσοις τις έπί-
σταται χρήσθαι» ». 

Ό Ξενοφών δέν διαστέλλει τήν θεωρητικήν γνώσιν άπδ της πρακτικής ενεργείας 
καΐ τοιουτοτρόπως απέφυγε το σφάλμα, είς το όποιον όπέπεσεν ή κλασσική οικονομική 
σχολή : «προς δέ Πιστίαν τον θωρακοποιόν είσελθών, έπιδείξαντος αυτοΟ τφ Σωκράτει 
θώρακας εδ είργασμένους, Νή τήν "Ηραν, έφη, καλόν Υε, ώ Πιστία, τό εορημα τό τα 
μέν δεόμενα σκέπης τοΟ άνθρωπου σκεπάζειν τον θώρακα, ταΐς δέ χερσί μή κωλύειν 
χρήσθαι» » καΐ άλλαχοΟ «οΐς οί επισταμένοι χρήσθαι καΐ τά Ιδια καΐ τα κοινά καλώς 
πράττουσιν, ot δέ μή επισταμένοι άμφοτέρωθι πλημμελουσι» *. Ό διαχωρισμός οδτος 
έκ τών πραγμάτων είναι αδύνατος δχι μόνον δια τάς πνευματικάς έπιστήμας άλλα 
καΐ δια τάς φυσικάς τοιαύτας. Ή επιστήμη κατ' αρχήν προήλθεν έκ της πράξεως. Ή 
ανάγκη της δράσεως και Ιδίως της μελλοντικής κατά τάν Η. Bergson ώδήγησεν είς 
τήν έρευναν, τήν γνώσιν καΐ τάς ανακαλύψεις. Έάν ή επιστήμη, λέγει δ L. Robbins, 
έδείκνυε διαφέρον μόνον δια τήν άλληλουχίαν τών φαινομένων καΐ τήν άποκάλυψιν 
τών νόμων, χωρίς άλλην έπιθυμίαν ενεργείας δι* αυτών, ή έννοια καΐ ή σημασία αυτής 
θά ήσαν εξαιρετικώς περιωρισμέναι. Ή άνακάλυψις νόμου τινός κατά κανόνα οδηγεί 
είς τήν άνακάλυψιν νέων δυνατοτήτων δράσεως καΐ ενεργείας καΐ εις τήν έπαύξησιν 
της πράξεως, έξ ής κατά τήν άποψιν τοΟ (W. James) κρίνεται ή αξία της έπιστημονι· 
κής άνακαλύψεως καί έπιβεβαιοΟται ή όρθότης της επιστημονικής γνώσεως. Ό επιστή
μων δέν εκτιμάται μόνον δια τον θεωρητικδν έξοπλισμόν του άλλα καί δια τήν πρα* 
κτικήν του άπόδοσιν. 

Στοιχεία συνιστώντα τήν εννοιαν της οικονομίας 

Τά στοιχεία, τά όποια συνιστούν τήν οίκονομίαν, είναι 1) αϊ άνάγκαι καί 2) τά 
μέσα Ικανοποιήσεως τών αναγκών. 'Ανάγκη άπό οικονομικής έπόψεως είναι πδσα 
εσωτερική έλλειψις του άνθρωπου' at άνάγκαι εκκινούν έξ ενός σημείου καί αναπτύσ
σονται προς δλας τάς κατευθύνσεις. Ό Ξενοφών διακρίνει δύο είδη αναγκών, τάς 
άνάγκας υπάρξεως καί τάς άνάγκας τοΟ πολιτισμού. Τήν διάκρισιν ταύτην δ Ξεν. 
ποιείται έναντι τών εννοιών της παραγωγής καί της καταναλώσεως : €Πρώτον μέν οδν 
δπόσοι δντες Ικανοί άλλων εργαζομένων τρέφεσθαι...» e* al άνάγκαι υπάρξεως συνιστούν 
τό πρώτιστον είδος τών αναγκών : «ΟύκοΟν χρήσιμα y* άλφιτα ; Σφόδρα γε. Τι δ' άρτοι ; 
ουδέν ήττον. Τί γάρ ; έφη, Ιμάτια τε ανδρεία καί γυναικεία καί χιτωνίσκοι καί χλαμύ-

1) Ξενοφ. Οίκον. 1, 16. 
2) Ξενοφ. Οίκον. 6, 4. 
3) Ξβνοφ. Άπομν. 3, 10, 9. 
4) Ξενοφ. Άπομν. 3, 4, 12. 
5) Ξενοφ. Κύρ. Παιί. 8, 16. 
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δες καΐ έξωμίδες ; Σφόδρα y', Εφη, καΐ πάντα ταύτα χρήσιμα» *. Ή ίκανοποίησις των 
αναγκών τούτων είναι απαραίτητος δια τήν ζωή ν καΐ ϋπαρξιν τοο άνθρωπου. At άνάγ-
και του πολιτισμού ή άλλως απολαυστικοί καλούμενοι αποβλέπουν είς τήν αοξησιν 
τής ευημερίας υπέρ το δριον της θεραπείας των αναγκών υπάρξεως : «ΟΙ μέν γαρ άν
δρες άμφί δπλα τε καλά καΐ ίππους αγαθούς καΐ οΙκίας καΐ κατασκευάς μεγαλοπρε
πείς βούλονται δαπανδν αϊ δέ γυναίκες είς έσθήτα πολυτελή καΐ χρυσοΟν κόσμον 
τρέπονται» '. Ωσαύτως δ Ξενοφών διατυπώνει καΐ εμμέσως καθορίζει καΐ άλλο ζεύ
γος αναγκών, τας στατικάς καΐ τάς δυναμικάς τοιαύτας : «Ποίους πένητας και ποίους 
πλουσίους καλείς ; Τους μέν, οΐμαι, μή Ικανά έχοντας είς S δει τελείν πένητας, τους 
δέ πλείω τών ικανών πλουσίους. Καταμεμάθηκας oCv δτι ένίοις μέν πάνυ ολίγα Εχου-
σιν où μόνον άρκεΐ ταύτα, άλλα καΐ περιποιούνται άπ' αυτών, ένίοις δέ πάνυ πολλά 
ούχ ικανά έστι;» ·. 

Κατά ταΟτα αϊ στατικαΐ άνάγκαι Ικανοποιούμενοι αναπαράγουν απλώς τήν κα-
ταναλωθεΐσαν έργατικήν ένέργειαν, δια δέ της Ικανοποιήσεως τών δυναμικών αναγκών 
εξυψώνεται ή παραγωγικότης της εργατικής ενεργείας. 

Τά υλικά μέσα, δια τών όποιων Ικανοποιούνται αϊ άνάγκαι τοο άνθρωπου, ό 
Ξενοφών αποκαλεί αγαθά ή κτήματα : «δτι τοι ήμίν έδόκει οίκος ανδρός είναι δπερ 
κτήσις. Νή Δι* Ιφη ό Κριτόβουλος, δ,τι γέ τις αγαθόν κέκτηται" oô μα Δι', ούκ εΐ τι 
κακόν, τούτο κτήμα έγώ καλώ» *. Τά αγαθά ταύτα ή οίκονομική επιστήμη διακρίνει 
εις 1) άφθονουντα ή φυσικά ή ελεύθερα αγαθά, λ. χ. ό άήρ, τά ϋδωρ, άτινα απαντούν 
άφθόνως είς τήν φύσιν καΐ 2) οΙκονομικά αγαθά, λ. χ. τά μέσα διατροφής, άμφιέσεως> 

ύποδέσεως κ.λ., τα όποια δέν ευρίσκονται έν αφθονία' είς τήν στενότητα δέ αυτών 
οφείλεται καΐ ή δπαρξις της οικονομίας. 

ΑΙ άνάγκαι έλατήριον τών πράξεων 

Κατά τον Ξενοφ. αϊ άνάγκαι άποτελοΟν τό έλατήριον έκαστης πράξεως' δ άν
θρωπος προβαίνει είς πράξίν τίνα, έφ* δσον δύναται να ώφεληθή έξ αυτής καί να πλή
ρωση ώρισμένην ανάγκην : «Ουδ* άρα γε ή γη άνθρώπω εστί χρήματα, δστις οοτω ερ
γάζεται αυτήν ώστε ζημιουσθαι εργαζόμενος. Ουδέ ή γη μέντοι χρήματα έστιν, είπερ 
αντί του τρέφειν πεινήν παρασκευάζει» 6. Τό είδος τών πράξεων καθορίζεται έκ του 
είδους τών αναγκών' ό άνθρωπος προβαίνει είς ένέργειαν τίνα, έφ* δσον προσδοκά να 
ώφεληθή έξ αυτής καί να Ικανοποίηση τάς ύφισταμένας άνάγκας του. 'Αναλόγως λοι
πόν του είδους τών αναγκών καί συμφώνως προς τήν άξίαν μιας έκαστης τούτων κα
θορίζονται αϊ πράξεις, έκαστη τών όποιων έχει σκοπόν, δια τοϋ οποίου διαστέλλεται 
τών απλών φυσικών ή ψυχικών γεγονότων. Ό σκοπός αυτός δίδει είς τήν πρδξιν τό 
ήθος της, τήν θετικήν ή άρνητικήν της άξίαν. Προ τής πράξεως βεβαίως ό άνθρωπος 
εκτιμά τήν άξίαν τής ανάγκης, τής όποιας τήν πλήρωσιν επιδιώκει* έάν δέ κατά τήν 
ίεράρχησιν τών αναγκών διαπίστωση ύπεροχήν τής άξιας μιας ώρισμένης ανάγκης» 
προβαίνει εις άνάλογον πράξιν, έν εναντία δέ περιπτώσει καταλείπει ταύτην ανίκανο· 
ποίητον. "Ολαι αϊ άνάγκαι Εχουν άτομικόν χαρακτήρα καί συνεπώς δλαι αί πράξεις 
αποβλέπουν εις τήν πλήρωσιν ατομικών αναγκών, χωρίς δμως τούτο να σημαίνη δτι 
δλαι αί πράξεις δχουν έγωιστικόν χαρακτήρα. 

1) Ξενοφ. Άπομν. 2, 7, 5. 
2) Ξενοφ. Πόροι 4, 8. 
3) Ξενοφ. Άπομν. 4, 2, 38. 
4) Ξενοφ. Οίκον, 1, 7. 
5) Ξενοφ. Οίκον. 1, 8. 
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Κορεσμός και συνεχής άνάπτυξις των αναγκών 

Κατά τον Ξενοφ. ή έντασις πάσης ανάγκης μειουται δια της συνεχούς χρήσιμο, 
ποιήσεως μείζονος ποσότητος του αντιστοίχου μέσου Ικανοποιήσεως ταύτης, ήτις έξ 
ενός σημείου καΐ εκείθεν καθίσταται αρνητική : «έπειτα δ", έφη, εκείνο εδ οΐδ' δτι καί 
συ έμπειρος εΐ δτι δσω αν πλείω τις παραθήται τά περιττά των ικανών, τοσούτω θάτ-
τον κόρος εμπίπτει της έδωδής» *. ΕΙς τήν νεωτέραν οίκονομικήν έπιστήμην δ νόμος 
οδτος είναι γνωστός ώς νόμος του Goschen* ό οικονομολόγος οδτος μετά τοΟ Cournot 
ύπήρξεν ό πρόδρομος τοΟ L. Walras, του εισηγητού" της μαθηματικής μεθόδου είς τήν 
οίκονομικήν έπιστήμην. Οί οπαδοί της σχολής ταύτης αποδίδουν μεγάλην σημασίαν 
εις τάς ποσοτικάς σχέσεις των ανταλλαγών, αίτινες ουδέν άλλο είναι ή ποσοτικοί 
σχέσεις Ή παραγωγή κατ' αυτούς είναι ανταλλαγή δυνάμεων, αΐτινες κατεβλήθησαν 
προς παραγωγή ν ώρισμένων αγαθών. Τόσον ή σχολή αϋτη δσον και ή ψυχολογική 
ής Ιδρυτής ύπήρξεν ό Menger, δύνανται ν* αποκληθούν υποκειμενικοί ή ηδονιστικοί, 
διότι αναγορεύουν τάς άνάνκας του άνθρωπου ώς τήν άνωτάχην κινητήριον δύναμιν 
είς τόν οίκονομικόν βίον. Ό Ξενοφών καί άλλαχοο τών έργων του άπτεται του ζητή
ματος τής Ικανοποιήσεως τών αναγκών : «δμως δέ περίεστί μοι καί έσθίοντι άχρι του 
μή πεινήν άφικέσθαι καί πίνοντι μέχρι τοο μή διψήν καί άμφιέννυσθαι ώστε έξω μέν 
μηδέν μάλλον Καλλίου τούτου του πλουσιωτάτου όιγών» ». 

"Ο ανωτέρω νόμος είναι προσηρτημένος προς τον νόμον της ατέρμονος άναπτύ· 
ξεως τών ανθρωπίνων αναγκών, καθ' δν ή πλήρωσις ενός ορισμένου άριθμοδ αναγκών 
δέν συνεπάγεται καί τήν πλήρη ίκανοποίησιν του άνθρωπου, άλλα τουναντίον δημιουρ· 
γεΐ νέας άνάγκας καί κατ' άκολουθίαν ή ανάγκη ώς τοιαύτη παραμένει ανικανοποίη
τος. Άλλα καί ό νόμος αυτός, του οποίου λείπει μόνον ή θεωρητική διατύπωσις, 
άπαντςε είς το Συμπόσιον του Ξενοφώντος : «δμοια γάρ μοι δοκοδσι πάσχειν ώσπερ 
el τις [πολλά έχων καί] πολλά έσθίων μηδέποτε έμπίπλαιτο» ». 

ΣυντελεσταΙ της παράγωγης 

Ό Ξενοφών θεωρεί τήν épyaoiav ώς τον κύριον συντελεστή ν τής παραγωγής. 
Ό βασιλεύς τών Περσών παρέχει δώρα πρώτον μέν είς τους γενναίους πολεμιστάς, 
διότι ουδεμία ωφέλεια δύναται να πρόκυψη έκ τής γεωργίας, δν δέν υπάρχουν οί στρα-
τιώται, οίτινες θα εξασφαλίσουν τήν ακεραιότητα τής χώρας. "Επειτα δέ εις τους έρ· 
γάτας τής γής : «ΦασΙ δέ τίνες, έφη ό Σωκράτης, ώ Κριτόβουλε, καί δταν δώρα διδώ 
βασιλεύς, πρώτον μέν είσκαλεΐν τους πολέμω αγαθούς γεγονότας. δτι ουδέν δφελος 
πολλά άρουν, εί μή εΐεν οί άρήξοντες' δεύτερον δέ τους κατασκευάζοντας τάς χώρας 
άριστα καί ενεργούς ποιουντας, λέγοντα δτι ούδ* άν οί άλκιμοι δύναιντο ζήν, εί μή 
εΐεν οί εργαζόμενοι» *. Ή εργασία εΐναι ή εκτελεστική ενέργεια, ήτις εκπροσωπείται 
δχι μόνον όπό τής σωματικής άλλα καί τής πνευματικής τοιαύτης* επομένως ή εργα
σία δέν είναι στοιχείον ομοιογενές, άλλ* αποτελείται έκ δύο τελείως διαφόρων ώς 
προς τήν οίκονομικήν λειτουργίαν των ενεργειών τοΟ άνθρωπου* τό πνεΟμα καθορίζει 
τι πρέπει νά γίντ), πώς καί πότε πρέπει να γίνη τούτο, ή δέ σωματική ενέργεια εκτελεί 
τυφλώς το υπό του πνεύματος έπιτασσόμενον : <ώσπερ οδν ταύτα έχει, οοτω καί ό 
Κύρος συνεκεφαλαιώσατο τάς οικονομικός πράξεις* ώστε καί τφ Κύρω έγένετο, όλί-

1) Ξενοφ. Ίέρων 1, 19. 
2) Ξενοφ. 2υμπ. 4, 37. 
3) Ξενοφ. Συμπ. 4, 37. 
4) Ξενοφ. Οίκ. 4, 15. 
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γοις διαλεγομένω, μηδέν των οίκείων άτημελήτως έχειν» ι . Έκ των δύο τούτων λοι
πόν ενεργειών ή μέν πρώτη κατευθύνει, ή δέ δευτέρα εκτελεί : «εΐ δέ τις, έφη, δυνα
τός ών τών της πόλεως πραγμάτων έπιμελόμενος τήν τε πόλιν αοξειν καΐ αυτός δια 
τούτο τιμασθαι, οκνο(η δή τοΟτο πράττειν . . . » · . Ό Ξενοφών είς ούδετέραν τών 
ενεργειών τούτων αποδίδει μεγαλυτέραν σημασίαν, άλλα τουναντίον θεωρεί ταύτας 
Ισοτίμους : « . . . πολλοί δέ καΐ άλλοι 'Αθηναίοι τε καΐ ξένοι, οΐ τφ σώματι μέν οϋτε 
βούλοιντο άν oöts δύναιντ" άν έργάζεσθαι, τη δέ γνώμη έπιμελούμενοι ήδέως άν τα επι
τήδεια πορίζοιντο» *. Ή κατευθυντήριος ενέργεια του άνθρωπου, ή δια της γνωστικής 
αυτού Ικανότητος έκδηλουμένη, αναμφιβόλως πλεονεκτεί έναντι της εκτελεστικής, έφ* 
δσον ό άνθρωπος δια ταύτης δύναται νά ώφελήται καΐ έκ τών πλέον απίθανων περι
πτώσεων : «ΟΙκονόμου άρα εστίν αγαθού καΐ τοις έχθροΐς έπίστασθαι χρήσθαι ώστε 
ώφελεΐσθαι άπό τών έχθρων». 

Κατά συνέπειαν έν παντί τόπω καΐ χρόνω υπάρχουν δύο μόνον ένέργειαι, αΐτι-
νες ώς προς τήν οίκονομικήν λειτουργίαν των συνιστούν δύο εντελώς διαφορετικούς 
συντελεστάς τής αξίας καΐ της παραγωγής, ή κατευθυντήριος καΐ ή εκτελεστική. Ή 
πρώτη ενέργεια εκπροσωπείται αποκλειστικώς ύπό του πνεύματος, ή δέ δευτέρα ύπο 
της σωματικής ενεργείας καΐ του κεφαλαίου. Το κεφάλαιον κατά τόν Ξενοφώντα είναι 
άπαραίτητον καΐ πρέπει νά χρησιμοποιήται είς παραγωγικάς επενδύσεις : «'Οπότε γε 
μήν αφορμή ύπαρχοι, καλόν μέν καΐ αγαθόν, ναυκλήροις οίκοδομεΐν καταγώγια περί 
λιμένας προς τοις ύπάρχουσι' καλόν δέ καΐ έμπόροις επί προσήκοντος τόπους ώνή τε 
καΐ πράσει, καΐ τοις είσαφικνουμένοις δέ δημόσια καταγώγια» *. Κατά ταύτα τό κε
φάλαιον είναι παράγων εμπεριέχων τό στοιχεΐον τής παραγωγικότητος. Τό κεφάλαιον 
δμως περιέχει πλεόνασμα τι παραγωγικής ενεργείας ή έξισοΟται προς τό σύνολον τής 
προς άπόκτησίν του καταναλωθείσης εργατικής ενεργείας ; "Εναντι του προβλήματος 
τούτου του εξόχως σοβαρού ό Ξενοφών δέν λαμβάνει ώρισμένην θέσιν άλλοτε φρονεί 
δτι τό κεφάλαιον είναι αποτέλεσμα αποταμιεύσεως πλεοναζόντων αγαθών καΐ άλλοτε 
δτι είναι αποτέλεσμα τής κατευθυντηρίου ενεργείας του άνθρωπου: «άλλ* ή ν τισι γένη-
ται παμπληθές, τό περιττεΟον κατορύττοντες ουδέν ήττον ήδονται ή χρώμενοι αύτώ»5. 
Έκ του χωρίου τούτου και έξ άλλων αναλόγων καταφαίνεται δτι κλίνει υπέρ τής από
ψεως δτι τό κεφάλαιον οφείλεται είς τήν άποταμίευσιν. Έξ άλλων δμως χωρίων κατα
δεικνύεται δτι τούτο είναι δημιούργημα τής πολλαπλασιαστικής Ικανότητος τοΟ ανθρωπί
νου πνεύματος. Τοιουτοτρόπως Ô Ξενοφών θέτει τό πρόβλημα, χωρίς δμως καΐ νά τό λύη. 

Τήν σπουδαιότητα τοΟ κατευθυντηρίου παράγοντος έτόνισαν έπ' έσχατων δύο 
"Έλληνες οίκονομολόγοι οί κ.κ. Ξεν. Ζολώτας και Άλέξ. Κόκκαλης. 

Έάν λαός τις δέν καταναλίσκη πάντα τα ύπ' αυτού παραγόμενα αγαθά, άλλ* 
άποταμιεύη μέρος αυτών, δημιουργεί κεφάλαιον άνάλογον προς τό άποταμιευθέν πο
σόν. Έάν όμως καταναλίσκωνται δλαι at οίκονομικαΐ άξίαι ή περισσότεροι τών εκά
στοτε παραγομένων, θα έξαφανισθή μέ τήν πάροδον του χρόνου δλον τό κεφάλαιον. 
Έ ν τοιαύτη περιπτώσει δέν δημιουργείται νέον κεφάλαιον, τό πάλαιαν καταναλίσκεται 
καΐ ή χώρα βαίνει προς έκμηδενισμόν του συντελεστού τούτου τής παραγωγής. 

"Ο Ξενοφών φρονεί δτι at πλεονάζουσαι παραγωγικοί δυνάμεις πρέπει νά διο· 
χετεύωνται προς ένίσχυσιν άλλων παραγωγικών έργων : *ήν δ' επί πλείον τών Ικανών 
έμβάλλη τις, ζημίαν λογίζονται* έν δέ τοις άργυρίοις δρνοις πάντας δή φασιν ένδεί-
σθαι εργατών» β . 

1) Ξβνοφ. Κύρ. Παιδ. 8, 1, 15. 
2) Ξβνοφ. Άπομν. 3, 7, 2. 
3) Ξβνοφ, Πόροι 4, 22. 
4) Ξβνοφ, Πόροι 3, 12. 
5) Ξβνοφ, Πόροι 4, 7. 
6) Ξβνοφ. Πόροι 4, δ. 
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Al δυνατότητες προς Ικανοποίησιν τον αναγκών μας είναι περιωρισμέναι, εΐναι 
δμως ταυτοχρόνως καΐ πολλαπλαΐ. Ή οίκονομική πράξις της ύπερνικήσεως της σπα-
νιότητος τών αγαθών προϋποθέτει τήν έκλογήν μεταξύ των πολλαπλών αναγκών προς 
Ιεράρχησιν αυτών κατά σειράν προτεραιότητος : 

«ΤοιγαροΟν οοτως έφαρμόσας τάς δαπανάς ταΐς προσόδοις ουδέν ήναγκάζετο 
χρημάτων Μνεκα άδικον πράττειν» ι. 

'Αξία και εΐοη αυτής 

Κατά τον Ξενοφώντα Εκαστον αγαθόν έ"χει δύο αξίας, ήτοι άξίαν χρήσεως καΐ 
άνταλλακτικήν τοιαύτην : e . . . άλλως τε καΐ τών αυτών όντων αγαθών εϊς τε τήν 
χρήσιν καΐ κερδαλέω>> είς πώλησιν όντων» a. Τα δύο ταΰτα είδη τών άξιων διαφέρουν 
αλλήλων, όχι διότι κατεβλήθη μεγαλύτερον ή μικρότερον ποσόν εργασίας, άλλα διότι 
υπάρχουν διάφοροι ποιότητες εργασίας καί κατά συνέπειαν έκαστη τών ποιοτήτων τού
των εκτιμάται μέ διάφορον άμοιβήν. Ή ποιοτικώς ανωτέρα ή κατωτέρα καταβληθείσα 
εργασία προσδιορίζει καί τήν άξίαν τών αγαθών : «Άτάρ, έ>η, λέξον μοι, ώ Πιστία, 
διατί oöY Ισχυρότερους ούτε πολυτελέστερους τών άλλων ποιών τους θώρακας πλείο· 
νος πωλείς ; δτι, έ*φη, ώ Σώκρατες, εύρυθμοτέρους ποιώ» s . Τοιουτοτρόπως ένφ ό 
"Ανταμ ΣμΙΘ δέχεται ότι είς τάς πρωτογόνους οίκονομίας τήν άξίαν του άγαθου 
προσδιορίζει ή ποσότης της καταβληθείσης εργασίας, κατά τον Ξενοφ. ή αξία του 
αγαθού εξαρτάται καί έκ της ποιότητος αοτής. Επομένως ή άποψις τοΰ Ξενοφώντος 
πλησιάζει προς τήν θεωρίαν του Ricardo, δστις Ισχυρίζεται δτι §ν αγαθόν αναλόγως 
της ποιότητος της εργασίας αξίζει περισσότερον ή όλιγώτερον, τήν Οέ άξίαν του θα 
τήν προσδιορίση ό νόμος της προσφοράς καί της ζητήσεως έν τη ayopq;. Ό νόμος οΰ. 
τος κατά τον Ξενοφ. προσδιορίζει τήν άξίαν δλων τών αγαθών, ώς καί τών οίκετών : 
«Τών γαρ οίκετών ό μέν που δυοίν μναΐν άξιος έστιν, ό δέ ούδ' ήμιμναίου, δ δέ πέντε 
μνών, ό δέ δέκα" Νικίας δέ δ Νικηράτου λέγεται έπιστάτην είς τάργύρεια πρίασθαι 
ταλάντου?' *. 

Τοιουτοτρόπως ό Ξενοφών θέτει τάς βάσεις της διακρίσεως της αξίας τών άγα· 
θών, καθ* δν σχεδόν τρόπον προσδιώρισε ταύτην κατά τους νεωτέρους χρόνουν Ô πατήρ 
της πολιτικής οίκονομίας "Ανταμ Σμίθ. Τήν άνταλλακτικήν άξίαν ενός άγαθου προσ
διορίζει ό νόμος της προσφοράς καί της ζητήσεως. Έκ του προσδιορισμού αύτοΰ βε
βαίως της ανταλλακτικής αξίας δέν δύναται τις να Ικανοποιηθη, διότι, δταν δεχθώμεν 
δτι τό προσδιορίζον τήν άξίαν του προϊόντος είναι μόνον ή προσφορά και ή ζήτησις, 
τότε δυνάμεθα να εΐπωμεν δτι ή άξια αύτοΟ δύναται νά κυμαίνεται έπ' άπειρον, χωρίς 
να υφίστανται σημεία, εντός τών οποίων νά προσδιορίζωνται αϊ διακυμάνσεις αΰται. 

Ο νόμος της προσφοράς και της ζητήσεως 

Ό νόμος της προσφοράς καί της ζητήσεως, ώς γνωστόν, διετυπώθη κατά τους 
νεωτέρους χρόνους ύπό της κλασσικής οίκονομικής σχολής καί άνελύθη μετά μεγίστης 
σαφηνείας υπό του "Ανταμ Σμίθ. Κατά τον νόμον τούτον ή αγοραία τιμή έκαστου 
προϊόντος εξαρτάται έκ της σχέσεως του ποσοο, δπερ εκτίθεται έν τη αγορά:, καί του 

1) Ξενοφ. Άγησίλ. 8, 8. 
2) Ξενοφ. Οίκον. 3, 9. 
3) Ξενοφ. Άπομνημ. 3, 10, 10. 
4) Ξενοφ. Άπομνημ. 2, 5, 2. 
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ποσού, του οποίου τήν φυσικήν τιμήν ζητούν να καταβάλουν οί επιθυμούντες να το 
αποκτήσουν. Ή φυσική τιμή, ήτις Ρυθμίζεται επί τη βάσει της αξίας τον αγαθών, είναι 
το σύνολον της παραγωγικής δαπάνης. Πλην δμως της φυσικής τιμής των αγαθών 
διαμορφώνεται συχνάκις καί ή τιμή της άγορδς, ήτις άλλοτε μέν δύναται να είναι ανω
τέρα της φυσικής, άλλοτε δέ υποδεεστέρα ταύτης. Τον νόμον τούτον διατυπώνει καί δ 
Ξενοφών Ισχυριζόμενος δτι, έάν τα προϊόντα τής σιδηρουργικής είναι πολλά καί ή 
ζήτησις μικρά, είναι φυσικόν ή αγοραία τιμή των να είναι κατωτέρα τής φυσικής τοι· 
αύτης : «Καί γαρ οοδ' ώσπερ, δταν πολλοί χαλκοτύποι γένωνται, αξίων γενομένων των 
χαλκευτικών Ιργων, καταλύονται οί χαλκοτύποι, καί ot σιδηρείς γε ωσαύτως» *. 

Επίσης παρατηρείται πτώσις τής τιμής τοΟ σίτου καί του οϊνου, έάν ή προσφορά 
λόγω υπερπαραγωγής είναι ανωτέρα τής ζητήσεως : <καί δταν γε πολύς σίτος καί 
οίνος γένηται, αξίων όντων των καρπών, αλυσιτελείς αϊ γεωργίαι γίγνονται» '. 'Από
τοκος τής καταστάσεως ταύτης είναι ή δημιουργία ενός είδους κυκλικής ανεργίας μέ 
σοβαράς οίκονομικάς επιπτώσεις, ήτις κατά τον Ξενοφ. αντιμετωπίζεται δια τής τρο
πής των άνεργων προς άλλα επαγγέλματα · : €ώστε πολλοί, άφιέμενοι του τήν γήν 
έργάζεσθαι, έπ* εμπορίας καί καπηλείας καί τοκισμούς τρέπονται». Τό μέτρον δμως 
τοΟτο τής ύποαπασχολήσεως δέν είναι δυνατόν νά δχη θετικά καί μόνιμα αποτελέ
σματα. Ό αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετωπίσεως τής έκ τής κάμψεως τής οίκο· 
νομίας δημιουργούμενης αυτόχρημα δραματικής καταστάσεως κατά τον Ξενοφ. εΐναι 
ή παρέμβασις τής πολιτείας δια τής ορθολογιστικής δημιουργίας ευκαιριών άπασχο· 
λήσεως. Τοιαύτη ορθολογιστική άντιμετώπισις του ζητήματος είναι ή εντατική έκμε-
τάλλευσις του ορυκτού πλούτου τής χώρας δια τής χρησιμοποιήσεως των άνεργων. 
«"Εστί δέ καί γή, ή σπειρομένη μέν ού φέρει καρπόν, δρυσσομένη δέ πολλαπλασίους 
τρέφει ή εΐ σΐτον Ιφερε καί μήν ύπάργυρός έστι σαφώς θεία μοίρα' . . . Άργυριτις δέ 
δσω άν πλείων φαίνηται, καί άργύριον πλείον γίγνηται, τοσούτφ πλείονες επί τό Ιργον 
Ιρχονται» *. 

3Α|ία καί τιμή τών αγαθών 

Ό Ξενοφών διαστέλλει τήν ëvvoiav τής τμής άπό τής εννοίας τής αξίας των 
αγαθών, δπως διαστέλλει ταύτας καί ή νεωτέρα οίκονομική επιστήμη. Τιμή είναι κυ
ρίως ή αξία ενός άγαθου ή συνόλου αγαθών εκφραζόμενη είς οίκονομικάς μονάδας. 
Είναι δηλαδή ή τιμή τό πηλίκον τό προκύπτον έκ τής διαιρέσεως τής αξίας του αγα
θού καί τής αξίας τής χρηματικής μονάδος. Τοιουτοτρόπως έάν ύποτιμηθη ή χρηματική 
μονάς, επέρχεται ανάλογος αϋξησις τής τιμής τών αγαθών, μολονότι ή αξία των παρα
μένει αμετάβλητος. Επειδή δμως δέν είναι δυνατόν νά συλλάβωμεν τήν άξίαν τών 
αγαθών, δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι ή αξία αυτών Ισούται προς τήν τιμήν των 
ύπό τόν δρον δτι ή αξία του χρήματος παραμένει σταθερά. 'Υπό τήν προϋιτόθεσιν δτι ή 
αγοραστική δύναμις τής χρηματικής μονάδος είναι σταθερά, ουδεμία διαφορά υφίστα
ται μεταξύ αξίας καί τιμής. Κατά ταύτα τό βασικώτερον δλων τών οίκονομικών προ
βλημάτων δέν εΤναι ή τιμή, άλλ* ή αξία, ήτις συνοδεύει τήν οίκονομίαν έν παντί τόπω 
καί χρόνω. Ή αξία αποτελεί άναπόσπαστον στοιχείον αυτής, διότι δέν είναι δυνατόν 
νά ύπαρξη οίκονομία άνευ οίκονομικής αξίας. Τουναντίον υφίσταται οίκονομία καί 
οίκονομική αξία καί άνευ τής τιμής. 

Κατά τον Ξενοφ. ή προσφορά καί ή ζήτησις ενός έκαστου αγαθού καθορίζει τήν 

1) Ξενοφ. Πόροι ή περί προσόδων 4, 6. 
2) Ξενοφ. Πόροι 4, 6. 
3) Ξενοφ. Πόροι 4, 6. 
4) Ξενοφ. Πόροι 1, 4 καί 4, 6. 
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τιμήν του, ή δέ τιμή επηρεάζει καΐ κατευθύνει τήν προσφοράν καΐ τήν ζήτησιν, έφ" 
δσον εΐναι δυνατή ή αοξησις καΐ ή μείωσις της παραγωγής. 'Εάν αύξηθή ή ζήτησις 
αγαθού τίνος, λαμβάνει άντίστοιχον αοξησιν καΐ ή τιμή του, τα δέ άτομα καΐ ai επι
χειρήσεις διοχετεύουν περισσότερα μέσα παραγωγής του: «Εκείνο μέντοι οΤδα, δτι καΐ 
χρυσίον, δταν πολύ παραφανή, αοτο μέν άτιμότερον γίγνεται, το δέ άργύριον τιμιώτε-
ρον ποιεί. ΤαΟτα μέν οδν έδήλωσα τούτου ένεκα, οπως θαρσουντες μέν δτι πλείστους 
ανθρώπους επί τα άργύρεια άγωμεν, θαρσοοντες δέ κατασκευαζώμεθα έν αύτοΐς, ώς 
οοτε έπιλειψούσης ποτέ άργυρίτιδος, οοτε του αργυρίου άτιμου ποτέ έσομένου> ». 
Τοιουτοτρόπως αυξανομένης της παραγωγής πίπτουν al τιμαί είς το φυσιολογικό ν έπί-
πεδον καΐ επέρχεται έξίσωσις τής προσφοράς καΐ τής ζητήσεως. 

Ή ηδονιστική αρχή 

Ή φυσιοκρατική σχολή έτόνισεν δτι τα κοινωνικά φαινόμενα υπακούουν είς ορι
σμένους νόμους καΐ επομένως υπάρχουν ώρισμέναι σχέσεις αίτίων καΐ αΐτιατών. 

Υπάρχει λοιπόν κατά τους φυσιοκράτας μεταξύ τών διαφόρων τούτων φαινομέ
νων άλληλεξάρτησις καί κατά συνέπειαν ταΟια υπακούουν είς ώρισμένας κοινωνικάς 
εκδηλώσεις. 

Τήν θεωρητικήν βάσιν του φυσιοκρατικού συστήματος αποτελεί ή έννοια τής 
φυσικής τάξεως. Ή έννοια αοτη, ήτις άπαντα* συχνότατα εις τα έργα τών φυσιοκρα
τών, είναι αρκούντως σκοτεινή. Ύπό τήν έννοιαν ταύτην συνήθως έννοοΟν δτι ή οίκο-
νομία διέπεται ύπό νόμων ομοίων προς τους φυσικούς, ot όποιοι είναι σταθεροί καί 
προκαλούν οπωσδήποτε τήν έπέλευσιν ορισμένων αποτελεσμάτων. Κατ' άκολουθίαν αϊ 
κοινωνίαι δέν διέπονται ύπό κοινωνικών συμβολαίων, οπως διατείνεται δ Rousseau, 
άλλ' ύπό νόμων φυσικών. 'Ασαφής δμως καί συγκεχυμένη εΤναι ή έννοια τών νόμων 
αυτών είς τα έργα τών φυσιοκρατών. Εκείνο, τό όποιον φωτίζει κάπως τήν καθαρώς 
ασαφή αυτήν Ιννοιαν, είναι ή επιμονή τών φυσιοκρατών έπί τής ηδονιστικής αρχής, 
ήτοι τό μέγιστον αποτέλεσμα δια τοΟ ελαχίστου κόπου. Ή αρχή αοτη τών φυσιοκρα
τών έσωσε πάντως τον χαρακτήρα τής αΙσιοδοξίας, δστις καί σήμερον χαρακτηρίζει 
τήν κλασσικήν σχολήν, δτι δηλαδή πρέπει να άφίενται τα πράγματα μόνα των καί 
τότε επιτυγχάνεται τό άριστον αποτέλεσμα. Δέν είναι λοιπόν αναγκαίος ό κρατικός 
παρεμβατισμός, διότι ό άνθρωπος μόνος τείνει ν* άκολουθήση τήν ήδονιστικήν αρχήν. 

Ό Ξενοφών έναντι του* ζητήματος τούτου κηρύσσεται υπέρ τής παρεμβάσεως : 
«ΤαΟτα μέν οδν έδήλωσα τούτου ένεκα, δπως θαρσουντες μέν δτι πλείστους ανθρώ
πους έπί τα άργύρεια άγωμεν, θαρσουντες δέ κατασκευαζώμεθα έν αύτοίς, ώς οοτε 
έπιλειψούσης ποτέ άργυρίτιδος, οοτε του αργυρίου άτιμου ποτέ έσομένου» *. 

Οικονομικού μονάδες 

Κατά τον Ξενοφώντα ή παραγωγική διαδικασία στηρίζεται είς τήν ατομική ν 
πρωτοβουλίαν ώς καί είς τον νόμον τής προσφοράς καί τής ζητήσεως. Κατ' άκολου
θίαν δημιουργούνται οίκονομικαΐ μονάδες, αίτινες παράγουν, πωλούν καί αγοράζουν 
τά παραγόμενα αγαθά. ΟΙκονομική μονάς εΤναι πδν φυσικόν ή οίκονομικόν πρόσωπον 
μέ άνεξάρτητον κατά τό μάλλον ή ήττον οίκονομικήν βούλησιν, τό οποίον μετέχει της 
προσφοράς καί τής ζητήσεως. 

Ό αριθμός τών μελών τής οίκονομικής μονάδος δέν είναι καθορισμένος' καί 

1) Ξενοφ. Πόροι 4, 10—11. 
2) Ξβνοφ. Πόροι 4, 11. 
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Sv πρόσωπον αποτελεί οίκονομικήν μονάδα, είναι δυνατόν δμως ή οικονομική μονάς 
να περιλαμβάνη καΐ να συνδυάζη τά συμφέροντα πολλών ατόμων, δτε πλέον εμφανί
ζεται ώς απρόσωπος οίκονομική μονάς. Ή σπουδαιότερα μορφή οίκονομικής μονάδος 
είναι ή επιχείρησες, ήτις εμφανίζει συνδυασμόν εργασίας καΐ κεφαλαίου, ό δέ επιχει
ρηματίας είναι ό διευθύνων νοος ταύτης, χωρίς να λαμβάνη μέρος είς τήν έκτελεστικήν 
εργασία ν : «Της μέντοι πόλεως πάνυ άξιον θαυμάσαι. το αίσθανομένην πολλούς πλου· 
τιζομένους έξ αυτής ίδιώτας, μή μιμεΐσθαι τούτους. Πάλαι μέν γάρ δήπου οίς μεμέ-
ληκεν, άκηκόαμεν, δτι Νικίας ποτέ ό Νικηράτου έκτήσατο έν τοις άργυρείοις χίλιους 
ανθρώπους, οΟς εκείνος Σωσία τφ θρακί έξεμίσθωσεν, έφ* ώ όβολάν μέν ατελή έκα
στου της ημέρας άποδιδόναι, τον δ' αριθμόν ϊσους άεΐ παρεΐχεν» ι . Ό επιχειρηματίας 
κατευθύνει τήν έργαοίαν πολλών άλλων ατόμων ώς καΐ σημαντικήν ποσότητα κεφα
λαίου. Ή έπιχείρησις εμφανίζεται ύπο δύο μορφάς, τήν προσωπικήν καΐ τήν συλλογι-
κήν. Ό Ξενοφών γνωρίζει άμφοτέρας τάς μορφάς· ή ανωτέρω περίπτωσις του Νικίου 
του Νικηράτου ανήκει είς τήν κατηγορίαν των προσωπικών επιχειρήσεων' ή Ιδιωτική 
έπιχείρησις δύναται να λάβη καΐ τήν συλλογικήν μορφήν, της οποίας μορφαί είναι ή 
ομόρρυθμος, ετερόρρυθμος καΐ ή ανώνυμος εταιρεία. Ό Ξεν. αναφέρει περιπτώσεις συλ
λογικών επιχειρήσεων : «ΕΙσί μέν γάρ δήπου 'Αθηναίων δέκα φυλαί, εί δή ή πόλις 
δοίη έκαστη αυτών ίσα άνδράποδα, αί δέ κοινωσάμεναι τήν τύχην καινοτομοΐεν» a. 
ΚαΙ κατωτέρω : «Οϊόν τε δή, οοτως και ίδιώτας συνισταμένους καί κοινουμένους τήν 
τύχην άσφαλέστερον κινδυνεύειν» ·. 

Έκτος δμως τών Ιδιωτικών επιχειρήσεων ό Ξεν είσηγεΐται τήν δημιουργίαν καί 
κρατικών τοιούτων, προτείνει δηλονότι τήν Ϊδρυσιν κρατικής επιχειρήσεως εντατικής 
εκμεταλλεύσεως τών μεταλλείων μαρμάρου καί αργύρου : «Τά γε μήν ώργύρεια εί κα-
τασκευασθείη ώς δεϊ, πάμπολλα άν νομίζω χρήματα έξ αυτών καί άνευ τών άλλων 
προσόδων προσιέναι» 4. 

Ή θεωρία χον καθαρού προϊόντος 

Ό Ξενοφών άπτεται ακροθιγώς του θέματος του καθαρού προϊόντος διατυπώνων 
τήν γνώμην δτι ή καταβαλλομένη εργασία πρέπει νά παρέχη τά μέσα διαβιώσεως. 

"Ίνα παραχθή, ώς γνωστόν, αποτέλεσμα τι, καταναλίσκονται ώρισμένα ποσά 
αγαθών καί καταβάλλονται ώρισμέναι δυνάμεις. Παν προϊόν, εϊτε βιομηχανικόν εϊτε 
γεωργικόν είναι, προϋποθέτει κατανάλωσιν ώρισμένης πρώτης ολης καί χρησιμοποίη-
σιν ώρισμένων εργατικών δυνάμεων. 

Έάν τό παραχθέν αγαθόν έξισωθή προς τάς καταναλωθείσας δυνάμεις, είναι 
δυσχερές νά εϊπη τις δτι υπάρχει παραγωγή. Τότε μόνον ή παραγωγή είναι δντως 
παραγωγή, δταν τά Εξοδα είναι μικρότερα της τιμής, τήν οποίαν επιτυγχάνει τό πα
ραχθέν έν τη άγορφ. Αντιθέτως, δταν τό προϊόν δέν καλύπτη τά §ξοδα της παραγω
γής, τότε λέγομεν δτι πρόκειται περί μή παραγωγικής παραγωγής. Κατά ταύτα ή 
Ιννοια τοο καθαρού προϊόντος συμπίπτει μέ τήν διαφοράν εξόδων παραγωγής καί 
αξίας του παραχθέντος. Ή διαφορά αοτη είς τήν νεωτέραν οίκονομικήν καλείται έπι-
χειρηματικόν κέρδος : <Ούδ' άρα γε ή γή άνθρώπφ εστί χρήματα, δστις οοτως εργάζε
ται αυτήν ώστε ζημιοΟσθαι εργαζόμενος. Ουδέ ή γή μέντοι χρήματα έστιν, εϊπερ αντί 
τοο τρέφειν πεινήν παρασκευάζει» 6. 

1) Ξενοφ. Πόροι 4, 14. 
2) Ξενοφ. Πόροι 4, 30. 
3) Ξενοφ. Πόροι 4, 31. 
4) Ξενοφ. Πόροι 4, 1. 
5) Ξενοφ. Οίκον. 1, 8. 
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Κατά τους νεωτέρους χρόνους ή φυσιοκρατική σχολή παραδέχεται δτι μόνον ή 
γεωργία έχει τήν Ιδιότητα να παράγη καθαρά προϊόντα. Τα είς τήν γεωργών εκά
στοτε καταβαλλόμενα έξοδα είναι κατά κανόνα όλιγώτερα της αξίας του παραγομέ
νου αγαθού. Μόνον ή γη Εχει τήν Ιδιότητα να πολλαπλασιάζη τάς δυνάμεις, αϊτινες 
επαφίενται είς αοτήν, ένώ είς τήν βιομηχανίαν το άθροισμα τοο κεφαλαίου καΐ της 
εργασίας αποτελεί τό βιομηχανικόν προϊόν, τό όποιον δμως Ισούται προς τα κατανα-
λωθέντα. ΑΙ απόψεις αΰται τόσον Tuo Ξενοφ. όσον καί των φυσιοκρατών οφείλονται 
είς τό γεγονός δτι κατά τους χρόνους εκείνους δέν εΐχον άναπτυχθή at μορφαΐ του 
κινητού πλούτου. Δέν όπήρχον είσοδηματίαι μή εργαζόμενοι καί άποζώντες έκ τών 
είσοδημάτων πλην τών άποζώντων έκ τών είσοδημάτων της γης. 

Ένώ έξ δλων τών άλλων απασχολήσεων δέν δύνανται ν' άποζήσουν ειμή μόνον 
ot ασχολούμενοι περί αύτάς, αντιθέτως ή γη Εχει τήν ικανότητα νά παρέχη τα αναγ
καία μέσα οχι μόνον είς τους καλλιεργουντας αυτήν, άλλα καί είς άλλους, οίτινες 
δέν εργάζονται δια τήν παρανωγήν αγαθών. ΟΙ φυσιοκράται αποκαλούν δλας τάς αλ
λάς τάξεις τών επαγγελμάτων στείρας καί μή παραγωγικός. Ό Ξεν. θεωρεί βεβαίως 
τήν γεωρνίαν «κρατίστην έπιστήμην, άφ" ής τά επιτήδεια ol άνθρωποι πορίζονται» ι . 
Kai κατωτέρω: «"Οτι μέν, ώ Σώκρατες, κάλλισιόν τε καί άριστον καί ήδιστον άπα 
γεωργίας τον βίον ποιείσθαι πάνυ μοι δοκώ πεπείσθαι Ικανώς» *. Ή γεωργία δύναται 
νά καταστήση €τοος μέν επισταμένους αυτήν πλουσίους, τους δέ μή επισταμένους 
πολλά πονουντας άπόρως βιοτεύειν» 8. "Αντιτιθέμενος προς τους φυσιοκράτας διατεί
νεται δτι καί άλλαι κατηγορίαι επαγγελμάτων είναι παραγωγικοί καί χρηματοποιοί, 
€*0 δέ μήτε άλλην τέχνην χρηματοποιόν επισταμένος μήτε γεωργείν έθέλων φανερόν 
δτι κλεπτών ή αρπάζων ή προσαιτών διανοείται βιοτεύειν ή παντάπασιν αλόγιστος 
έστι» *. 

Φυσιοκρατική και έμποριοκρατική όργάνωσις της οικονομίας 

Οι φυσιοκράται άπεκάλεσαν πδσαν τάξιν μή άσχολουμένην περί τήν γεωργίαν 
στείραν τάξιν' ή ονομασία δμως αοτη δέν έχει τήν Ιννοιαν του άχρηστου, διότι ή φυ
σιοκρατική σχολή παρεδέχετο δτι δλαι al τάξεις ήσαν χρήσιμοι, με τήν διαφοράν δμως 
δτι αϋξησις τοΟ εθνικού πλούτου δέν ήδύνατο νά προέλθη εΙμή μόνον δια της γεωρ
γίας. Τοιουτοτρόπως βλέπομεν δτι οί φυσιοκράται άπέδιδον μονόπλευρον σημασίαν 
είς τον άκίνητον πλοΟτον, κατ* αντίθεσιν προς τους έμποριοκράτας, οΐτινες άπέδιδον 
τήν μονόπλευρον ταύτην σημασίαν είς τον κινητόν πλοοτον. Είναι δέ έν πολλοίς πι
θανόν δτι έξ αντιδράσεως προς τους έμποριοκράτας άνεπτύχθη ή φυσιοκρατική αοτη 
άποψις. ΟΙ έμποριοκράται συνέχεον πάντοτε δλα τά είσοδήματα καί μολονότι 2διδον 
τό προβάδισμα είς τά έκ τοΟ εμπορίου τοιαύτα, ουδέποτε είσήλθον είς θεωρητικήν άνά-
λυσιν καί ουδέποτε έπεζήτησαν ν* αποδείξουν, έάν τό έκ του εμπορίου εΙσόδημα είναι 
πρωτογενές ή έάν κτάται έκ της γεωργίας ή έκ της βιομηχανίας. 

Κατά τήν φυσιοκρατικήν σχολήν ή τάξις τών γεωργών καί τών αλιέων είναι ή 
πηγή του πρωτογενούς είσοδήματος. Ό Ξενοφών ενταύθα ορθώς κατατάσσει καί τήν 
κτηνοτροφίαν : <ΚαΙ γαρ ή προβατευτική τέχνη συνήπται τη γεωργία, ώστε έχειν καί 
θεοίς έξαρέσκεσθαι θύοντας καί αύτοος χρήσθαι, παρέχουσα δ' αφθονότατα αγαθά ουκ 

1) Ξενοφ. Οίκον. 6, 8. 
2) Ξενοφ. Οίκον. 6, 11. 
3) Ξενοφ. Οίκον. 15, 3, 
4) Ξενοφ. Οίκον. 20, 15. 
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êqc ταύτα μετά μαλακίας λαμβάνειν, άλλα ψύχη τε χειμώνος καΐ θάλπη θέρους εθίζει 
καρτερείν» *. 

Ή γεωργία οδηγεί είς τήν συγκοινωνίαν καΐ το έμπόριον, διότι λόγφ της εκμε
ταλλεύσεως των τοπικών συνθηκών αναπτύσσεται πλέον είς εύρυτάτην κλίμακα δ κα
ταμερισμός της παραγωγής, οστις οδηγεί είς τον σχετικον πληθωρισμον ώρισμένων 
αγαθών έν τώ τόπω της παραγωγής των, ένφ αντιθέτως σπανίζουν ταΟτα £ίς τόπους» 
ένθα δέν παράγονται. Το γεγονός τούτο οδηγεί εις τήν άνταλλαγήν τών προϊόντων 
μεταξύ τών οικονομικών μονάδων, αΓτινες ευρίσκονται μακράν αλλήλων καΐ τοιουτο
τρόπως επέρχεται σχετική έξίσωσις τής προσφοράς καΐ τής ζητήσεως δλων τών αγα
θών. Τούτο δέ επιτυγχάνεται δια τής αναπτύξεως νέων κλάδων, ήτοι του εμπορίου 
καΐ της συγκοινωνίας, άτι να αποτελούν τάς αρτηρίας τής έκ της εξελίξεως ταύτης προ
κυψάσης νέας παραγωγικής διαδικασίας : «ΕΙ γάρ τις πόλις πλουτεΐ ξύλοις ναυπηγη-
σίμοις, ποί διαθήσεται, έάν μή πείση τόν άρχοντα τής θαλάττης ; Τί δ" εϊ τις σιδήρω ή 
χαλκφ ή λίνω πλουτεΐ πόλις, ποί διαθήσεται, έάν μή πείση τόν άρχοντα τής θαλάτ
της ; έξ αυτών μέντοι τούτων καΐ δή νήές μοί είσι* παρά μέν του ξύλα, παρά δέ του 
σίδηρος, παρά δέ τοΟ χαλκός, παρά δέ του λίνον, παρά δέ του κηρός' . . . άλλη δέ 
ουδεμία πόλις [δύο τούτων] 2χει, ούδ' έστι τη αύτη ξύλα καΐ λίνον, άλλ* δπου λίνον 
εστί πλείστον, λεία χώρα καΐ άξυλος' ουδέ χαλκός καί σίδηρος έκ τής αυτής πόλεως, 
ουδέ τάλλα δύο ή τρία μια" πόλει, άλλα τό μέν τή, το δέ τη» ». 

Ή έμποριοκρατία έσκόπει να προαγάγη τήν βιομηχανίαν εκείνων τών αγαθών, 
τα όποια ήδύναντο ευκόλως να εξαχθούν εις τό έξωτερικόν καί ιδία εκείνων, τά όποια 
περιείχον κυρίως έρνασίαν καί ολίγας πρώτας ύλας, διότι τό άντίθετον ένόμιζεν δτι 
συνετέλει εις τήν έξασθένησιν τής οικονομίας τής χώρας. Ύπα τής έμποριοκρατικής 
σχολής άπεδίδετο ελαχίστη σημασία εις τήν γεωργίαν, δπερ αποτελεί τήν διάκρισιν 
άπό τής περιόδου τών "Ελλήνων φιλοσόφων, καθ* ήν ή γεωργία εθεωρείτο ή μάλλον 
ευυπόληπτος εργασία : «Τούτα δέ, ώ Κριτόβουλε, έγώ διηγούμαι, Ιφη ό Σωκράτης, δτι 
τής γεωργίας ούδ" οι πάνυ μακάριοι δύνανται άπέχεσθαι» Β. 

Τό έμπόριον δέν απολήγει εις κέρδος τοΟ ενός τών συναλλασσομένων καί εις 
ζημίαν του άλλου, άλλ' εις κέρδος αμφοτέρων. Δια να γίνη δμως νοητή ή χρησιμότης 
τής ανταλλαγής αυτής, είναι ανάγκη να ύπάρχη θεωρία τις περί αξίας* άλλ* οι φυσιο-
κράται ούδεμίαν άνεπτυγμένην άντίληψιν περί αξίας είχον, διετείνοντο δέ δτι, έφ' δσον 
§ν καί τό αυτό αγαθόν μεταβιβάζεται άπό χειρός είς χείρα άνταλλασσόμενον, δέν 
είναι δυνατόν ή μεταβίβασις αύτη να θεωρηςή δτι αυξάνει τήν άξίαν του άγαθου, άλλ* 
απλώς το αγαθόν τούτο άλλάσσει κύριον. Κατά συνέπειαν διαφεύγει τους φυσιοκράτας 
ή έννοια τής χρησιμότητος. Τήν γνώμην ταύτην είχον κυρίως περί του εσωτερικού εμπο
ρίου* ώς προς τό έξωτερικόν έμπόριον έφρόνουν δτι τούτο ήτο άνανκαΐον μόνον, έφ' 
δσον άπέβλεπεν εις αγαθά, τά όποια δέν ύπήρχον εις τήν χώραν. 

Τό έμπόριον κατά τους φυσιοκράτας, οίτινες εύρίσκοντο είς τελείαν αντίθεσιν 
προς τους έμποριοκράτας, είναι άπασχόλησις κατ* εξοχήν στείρα. Πράγματι τό έμπό
ριον συνίσταται εις άνταλλαγήν αγαθών, ή δέ ανταλλαγή αποτελεί μετάθεσιν αγαθών 
άπό χειρός εις χείρα. Δέν παράγονται δηλαδή κατ" αυτούς νέα αγαθά, άλλ* απλώς 
μετατίθενται άπό άτομου εις άτομον. Βεβαίως είναι δυνατόν να κερδαίνη τις εμπο
ρευόμενος, άλλα καί πάλιν δέν επέρχεται αύξησις τής παραγωγής, διότι εκείνο τό 
όποιον κερδαίνει ό εις τών συναλλασσομένων, τό χάνει ή έτερος. 'Επομένως κατά τήν 
Φυσιοκρατικήν Σχολήν τό έμπόριον είναι στεΐρον, διότι δέν παράγονται, άλλ" απλώς 
ανταλλάσσονται αγαθά. 

1) Ξενοφ. Οίκον. 5, 3—4. 
2) Ξενοφ. Άθην, πολιτ. 2, 11—12. 
3) Ξενοφ. Οίκον. 5, 1. 
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Κατά τον Ξενοφ. το έμπόριον είναι παραγωγικόν καΐ ή ανταλλαγή τών αγαθών 
ωφελεί αμφότερους τους συναλλασσομένους : «καί yàp ot Ιμποροι δια το σφόδρα φι-
λεΐν τον σΐτον, δπου αν άκούσωσι πλείστον είναι, έκεΐσε πλέουσιν έπ* αυτόν καΐ At« 
yaîov καί Εΰξεινον και Σικελικόν πόντον περώντες' έπειτα δέ λαβόντες όπόσον δύ
νανται πλείστον άγουσιν αυτόν δια της θαλάττης, καΐ ταύτα είς τό πλοΐον ενθεμένοι 
έν ώπερ αυτοί πλέουσΓ καΐ δταν δεηθώσιν αργυρίου, ουκ εική αυτόν δπου άν τύχωσιν 
άπέβαλον, αλλ' δπου αν άκούσωσι τιμδσθαί τε μάλιστα τον σΐτον καί περί πλείστου 
αυτόν ποιώνται ol άνθρωποι, τούτοις αοτόν άγοντες παραδιδόασι> *. 

"Οντως δια της ανταλλαγής τών αγαθών δύναται να προέλθη αοξησις της χρη-
σιμότητος αοτών καί κατ" άκολουθίαν ή αύξησις της χρησιμότητος αγαθού τίνος απο
τελεί αοξησιν του πλούτου. 

Τ ò χ ρ ή μ α 

"Οσον άφορα" εις το χρήμα διεμορφώθησαν δύο έκ διαμέτρου αντίθετοι θεωρίαι* 
κατά την άποψιν του Karl Menger κεφάλαιον είναι το χρήμα καί ή είς χρήμα υπολο
γιζόμενη άξια τών εξωτερικών οικονομικών μέσων. 

Κατ' άλλην δμως άποψιν τό χρήμα δεν συνιστά* κεφάλαιον ουδέ καν εΐναι αγα
θόν, άλλ' απλώς επιταγή προς άπόκτησιν μέρους τών αγαθών. Εις ήν δέ περίπτωσιν 
δέν θα ΰπήρχον τα υλικά αγαθά, θα Επαυεν αυτομάτως να υφίσταται και τό χρήμα. 
"Ο Ξενοφών κυμαίνεται μεταξύ τών δύο τούτων απόψεων' κατ" αρχήν δέχεται βεβαίως 
δτι τό χρήμα είναι απαραίτητος συντελεστής τής παραγωγής : «Συ δέ, ώ Ύστάσπα, 
έ*φη, έλθών προς τους φίλους λέγε αύτοΐς, δτι δέομαι χρυσίου προς πρδξίν τίνα' (καί 
γαρ τώ οντι προσδέομαι) καί κέλευε αυτούς, όπόσα άν έκαστος δύναιτο, πορίσαι μοι 
χρήματα> 3. Άλλαχου δμως φρονεί δτι τό χρήμα εΐναι μέσον ανταλλαγής τών οικονο
μικών αγαθών, δέν αποτελεί τό κεφάλαιον οοτε ή οπαρξις του κεφαλαίου προϋποθέτει 
τήν τοιαύτην τοο χρήματος : «'Αλλά μήν καί τοις έμπόροις έν μέν ταΐς πλείσταις τών 
πόλεων άντιφορτίζεσθαί τι ανάγκη* νομίσμασι γαρ ού χρησίμοις £ξω χρώνται» 8. Προς 
τούτοις ή αξία του χρήματος είναι σχετική ώς εξαρτώμενη έκ τής γνωστικής ικανότη
τος τοο άνθρωπου, δπως διαθέτη τοΟτο εις Ιργα παραγωγικά : «Τό μέν δή άργύριον, 
ει μή τις έπίσταιτο αύτώ χρήσθαι, οοτω πόρρω άπωθείσθω, ώ Κριτόβουλε, ώστε μηδέ 
χρήματα είναι» *. 

Καταμερισμός τής εργασίας—ποικιλία επαγγελμάτων 

Ό καταμερισμός τής εργασίας συνεπάγεται τήν ποικιλίαν τών επαγγελμάτων : 
«Έν μέν γαρ δήπου ταΐς άλλαις πόλεσι πάντες χρηματίζονται, δσον δύνανται* ό μέν 
γαρ γεωργεΐ, ό δέ ναυκληρεΐ, ό δ* εμπορεύεται, ol δέ καί άπό τεχνών τρέφονται» δ. 

Είς τάς μεγάλας δμως πόλεις ό καταμερισμός τής εργασίας φθάνει εις τήν τε· 
λείαν έξειδίκευσιν : «*Εν δέ ταΐς μεγάλαις πόλεσι, δια τό πολλούς έκαστου δεΐσθαι, 
άρκεΐ καί μία έκάστω τέχνη είς τό τρέφεσθαι, πολλάκις δέ ούδ' δλη μία* άλλ' υποδή
ματα ποιεί ό μέν ανδρεία, Ô δέ γυναικεία' Ιστι δέ ε*νθα καί υποδήματα ό μέν νευρο-
ραφών μόνον τρέφεται, ό δέ σχίζων* ό δέ χιτώνας μόνον συντέμνων, δ δέ γε τούτων 
ουδέν ποιών, άλλα συντιθείς ταύτα» β . 

1) Ξενοφ. Οίκον. 20, 27— 23. 
2) Ξενοφ. Κύρ. Παιδ. 8, 2, 16. 
'Γ) Ξενοφ. Πόροι 3, 2. 
4) Ξενοφ. Οίκον. 1, 14. 
5) Ξενοφ. Αακεδ. πολιτ. 7, 1. 
6) Ξενοφ. Κύρ. Παιδ. 8, 2, 5. 
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Άπο τα ανωτέρω χωρία καταφαίνεται δτι δια του καταμερισμού της εργασίας 
βελτιοΟνται ol συντελεσταΐ αοτής. ΕΙς το αυτό συμπέρασμα ήχθη καΐ ό Πλάτων, δστις 
οπεστήριξεν δτι δια του καταμερισμού των επαγγελμάτων αυξάνει ή άπόδοσις της ερ
γασίας. "Ο "Ανταμ ΣμΙΘ επίσης κατά τους νεωτέρους χρόνους διεπίστωσεν αυτό ορμη
θείς δχι μόνον άπό θεωρητικών απόψεων, άλλα καΐ έκ συγκεκριμένων τρόπων παρά
γωγης. Είναι γνωστόν τό παράδειγμα των βελονών* παρετήρησε δηλαδή δτι εΐς μόνος 
εργάτης εργαζόμενος είς την παραγωγήν τών βελονών καΐ έκτελών δλας τάς εργα
σίας δέν είναι δυνατόν να παράγη ημερησίως πλέον τών 10—20 βελονών. Αντιθέτως 
έάν ή εργασία αοτη της παραγωγής τών βελονών κατενέμετο είς 18 μικροτέρας εργα
σίας, ή παραγωγή θα ηΰξανε τεραστίως. Βεβαίως δ καταμερισμός της εργασίας καΐ ή 
έξειδίκευσις συντελούν είς τήν προαγωγήν της παραγωγής, διότι έξ αυτής προκύπτει 
μείζων δεξιότης καΐ κατά συνέπειαν σύντμησις του χρόνου. Έκτος τούτου υποβοηθείται 
ή έψευρετικότης, διότι άφ* ενός μέν αναλύεται έκαστη εργασία εις διαφόρους τμημα
τικός καΐ επομένως βλέπει ό εργάτης τα τμήματα αυτής καΐ προσανατολίζεται προς 
τήν Ιδέαν τής απλουστεύσεως καΐ άφ' έτερου προσηλώνων τήν προσοχήν του επί ενός 
τμήματος τής εργασίας δύναται να ΐδη τα λάθη του, άποκτόί δξύνοιαν καί τοιουτο
τρόπως είναι δυνατόν να προκύψουν πλεΐσται δσαι βελτιώσεις. 

Ό Ξεν. δέν ήδυνήθη να διίδη τα μειονεκτήματα τοΟ καταμερισμού τής εργασίας 
καί τής εξειδικεύσεως, ΤοΟτο βεβαίως δέν είναι άξιον περιέργειας, άφ* οδ καί ό 
Άνταμ Σμίθ παρεΐδεν αυτά. Τα μειονεκτήματα ταύτα είναι οίκονομικής καί ψυχοφυ-
σιολογικής υφής* διά τον είδικευμένον έργάτην γεννάται κίνδυνος ανεργίας, διότι άφ' 
ενός μέν ό κλάδος του είναι δυνατόν να κορεσθη, άφ' έτερου δέ ένεκα νέων εφευρέ
σεων ή άπασχόλησίς του να καταστη περιττή. Προσέτι ή άπλούστευσις τής εργασίας 
λόγω τής εξειδικεύσεως καθιστά" ταύτην μονότονον μέ σοβαράς επιπτώσεις ψυχικών 
διαταραχών. 'Αφ' δτου έπεκράτησεν ό καταμερισμός τών έργων συνεπεία τής μονομε
ρούς απασχολήσεως, παρουσιάσθησαν πλεϊσται περιπτώσεις ψυχικών κλονισμών καί 
φυσιολογικών παραμορφώσεων. Δέν θα είναι υπερβολή, έάν εϊπωμεν δτι ή μεγάλη 
έξειδίκευσις επέφερε καί τήν έσωτερικήν διάσπασιν του άτομου. Βεβαίως τα πλεονε
κτήματα του καταμερισμού είναι αναμφισβήτητα. Σήμερον δέ, ως γνωστόν, έχει ύπερ-
βή τα δρια, τα όποια ήδύνατο να φαντασθη ό Άνταμ Σμίθ, διά τών νεωτέρων συστη
μάτων ορθολογιστικής οργανώσεως τής εργασίας, ώς του Taylor, του Ford καί πλεί
στων άλλων. 

Έκ τών ανωτέρω εκτεθέντων συνάγεται δτι ό Ξενοφών, δ ερασιτέχνης οικονο
μολόγος, χωρίς να έπιδιώκη να έντυπωσιάσπ, αναπτύσσει inaffectata iucunditate τάς 
βασικωτέρας οικονομικός εννοίας καί τοιουτοτρόπως υπήρξε πηγή πολύβοος, έξ ής 
ήντλησαν ol κατά τους νεωτέρους χρόνους διαμορφώσαντες τήν έπιστήμην τήν άσχο-
λουμένην περί τα έν στενότητι υλικά αγαθά. 


