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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΩΣ ΠΛΟΤΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ
----------------ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Λήγοντος τσΰ Ιανουάριου καί οι μεγιΆύτεροι παγκόσμιοι εί- j ας εκμεταλλεύεται ή Aziencla Carήγγέλθη δτι ή ύπό τήν προε- σαγωγεΐς του είδους τούτου. Ή I boni Italiani.
Τού κ. ΘΕΟΔ. Δ. ΦΙΑΜΕΓΚΟΥ,
δρείαν τοϋ κ. Μουσσολίνι έπι ! παραγωγιι και η εισαγωγή γαιανΉ στατιστική τής ιταλικής πα- j
—- της Έδνικής Τραπέζης
τροπή διά τήν άνάπτυξιν τής ! θράκων εν Ίταλίμ τελοϋσιν υπό ραγωγής γαιάνθρακος καί των I
αύταρκειας, άπεφάσισε τήν ί την έπίβλεψιν Κρατικού Μονοπω εξωτερικών εισαγωγών τοιοΰτου Μέ ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν δη κοινοτήτων άπώλειαν τής σχε
μοσ·εύ©μεν τό κατωτέρω άρ8ρον
δρυσαν « Οργανισμού τοΰ ιτα λίου. Τά σπουδαιότερα γαιανθρατικής φορολογίας.
λικού λιγνίτου». Τό κεφάλαιον κορυχεΐα μεταξύ τών όποίο)ν καί έχει ώς κάτωθι κατά τά έτη 1934- τοΰ συναδέλφου κ. Ο. Α. Φιαθά είναι δυνατόν νά παραμέγκου, ό όποιος μέ αξιοσημείω
αΰτοΰ ώρίσθη εις λιρέττας 50 τά τής Σαρδηνίας καί τής Ίστρί- 1938 (εις χιλιάδας τόννων).
τοι- άντικειμινικότητα αποκα τηρήση τις, δτι τό αέτρον τοϋτο
εκατομμύρια, σκοπός δε τοΰ
λύπτει καί έξετάζει μίαν πλευ- έπεβάλετο νά ληφθή διά τήν
ΙΙΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
( ράν τοΰ δημοσιονομικοΰ προ άνάπτυξιν έτέρου πλουτοπαραΌργονισμοΰ θά είναι ή χρηΣύνολον
Γαιάνϋ-ραξ
Γαιάνΰ·ραξ
Λιγνίτης
~Όπτάν&ραξ
”Ετη
βλήματος της χώρας τοΰ άφοματοδότησις τών ορυχείων λι
356
11800
427
783
956
1934
ρώντος σημαντικόν- κλάδβν αύ- γωγικοϋ κλάδου, τών δασών.
γνίτου τών οποίων ή έφετεινή
Άλλ’ είς τήν παρατήρησιν αυ
τή$, τήν κτηνοτροφίαν,
11800
991
469
1053
522
1935
παραγωγή υπολογίζεται δτι θά
τήν μάς άπαντοϋν επιστήμονες
8300
543
608
1575
ι
Κατά
περιόδους
αιχμάλωτοι
967
1936
άνέλθη είς 2,5 εκατομμύρια
παρακολουθήσαντες
2024
12500
752
1937
1272
τής γοητείας των δασών μας δασικοί
358
τόννους.
2353
873
1480
12030
215
καταλαμβάνει μία περίεργος τήν άνάπτυξιν καί έκμετάλλευ1938
Τό ζήτημα τής έπαρκείας
σιν τών δασών καί άλλων χω
Τό κυριώτερον σημερινόν πρό- λις νά φθιίσουν τά Ο εκατομμυ- σταυροφορία ΰπέρ αύτών, ώστε
είς γαιάνθρακα είναι πράγματι
ρών, δτι δυστυχώς τά δάση
πολλάκις
έν
τή
προσπάθεια
μας
έκ τών σοβαρωτέρων άπασχο- βλήμα διά την Ιταλίαν είναι πό ρια τόννων ετησιω ήτοι τό ήμι- δπως δημιουργήσωμεν νέα δάση τής Ελλάδος δέν είναι έκμελούντων τήν ιταλικήν κυβέρ- θεν θά προμηθευθή τούς άνθρα συ τών μεταφερομένων άλλοτε διά καί δπως έκ τών υπαρχόντων ταλλεύσιμα, δπως τής Ρουμα
νησιν, ήδη δε κατά τόν προη- κας της. Κατά τά τελευταία έτη θαλάσσης. Ούτε οι Γερμανοί ούτε μή πάθη τι, έστω καί τό έλά νίας, Σουηδίας κλπ. χωρών καί
γούμενον πόλεμον τό αυτό οι τό ήμισυ τών εισαγωγών της προ- οι ’Ιταλοί έχουσι επαρκή αριθμόν χιστον, προβαίνομεν είς ένερ- άπόδειξις, δτι έν ω άπό πολ
κονομικόν πρόβλημα είχεν άν- ήρχετο έκ τής Γερμανίας καί τής καινουργών φορτηγών βαγονίων γείας τοιαύτας, αί όποΐαι, χω λών δεκαετηρίδων ύφίσταται
Αυστρίας, δπόθεν τφ 1938 είσή- διά την μεταφοράν τού άναγκαιτιμετωπισθή.
έν Έλλάδι καλώς όργανωμένη
γαγεν 7.Θ00Ό00 τόννων. Έάν ούντος είς ιούς δευτέρους άνθρα ρίς νά θέλωμεν, παραβλάπτου- καί μεγάλη κρατική υπηρεσία
σιν
άλλους
πλούτο
παραγωγι
Ώς γνωστόν, από τοϋ παρελ ί εις τό ανωτέρω ποσόν προστεθώ-ι κος. Αί τέσσαρες γραμμαί, αι δ- κούς κλάδους, διότι άποτέ/νε δασών, έν τούτοις ούδεμία καθόντος πολέμου τό πρόβλημα ,τοΰ ! σιν αί προς αυτήν πωλήσεις τής^Ι δηγοΰσαι είς ’Ιταλίαν από βορρά, σμα της γοητείας τοϋ δάσους τωρθώθη, μέχρι σήμερον τουλά
άνθρακας υπήρξε σπουδαιότατον Πολωνίας καί τής Τσεχοσλοβακίας : δεν δύναται νά χρησιμοποιηθώσι καί τής προσπάθειας μας υπέρ χιστον, άξια λόγου έκμετάλδιά τήν ’Ιταλίαν. Ή εγχώριος κατά τό ίδιον έτος, συμποσούμε-1 διά πολυπληθεστέρας διαδρομάς αύτοϋ είναι καί τό πρό μηνών λευσις τών δασών μας, μή παπαραγωγή, έλάχιστον μόνον μέρος ναι είς 2.000:000 τόννων, έπεται! άνευ κινδύνων διά τήν τεχνικήν ληφθέν μέτρον τής καταργή- ρεχόντων δχι μόνον τάς άπαιτών βιομηχανικών καί οικιακών δτι ή ’Ιταλία έξαρτάται διά τά των ασφάλειαν καί παραμελήσε- σεως τής αίγοτροφίας, ώς επι τουμένας ποσότητας οικοδομή
αναγκών ήδύνατο νά καλύπτη. 3)4 τών είς άνθρακα αναγκών της ως τών άλλων μεταφορών. Τέλος, βλαβούς είς τά δάση.
σιμου ξυλείας, τήν όποιαν σχε
Έκτοτε ή ’Ιταλία έξεβιομηχανί- από τό Μεΐζον Ράϊχ καί τάς παρ' δοθέντος δ τι τά διερχόμενα δι’
Ποια δμως ή προκύψασα ζη δόν έξ όλοκλήρου είσάγομεν
Ελβετίας εμπορεύματα ύπόκεινσθη καί κατά συνέπειαν δ άνθραξ αυτού κατακτηθείσας Χώρας.
μία
έκ τής κατσργήσεως τής έκ τοϋ έξωτερικοϋ, άλλ’ ούδέ
Αί Βρεττανικαί εξαγωγαί γαιάν-! ται είς τήν πληρωμήν νάΰλτ8ν είς
έχει δι’ αυτήν μεγαλύτεραν ή πρό
αίγοτροψίας μάς έδόθη έξ άνα καί τάς άπαιτουμένας είς τήν
είκοσιπενταετίας σημασίαν. Ηδρύ- θρακος προς ’Ιταλίαν ύπερέβησαν ί ελβετικά φράγκα, τό γεγονός τούτο κοινώσεων τοϋ τόπου έκ τών κατανάλωσιν ποσότητας ξύλοθησαν βιομηχανίαι αϊτινες βασί τφ 1938 τά 2 εκατομμύρια τόν-1 αποτελεί έμπόδιον διά τήν Γερ όποιων έπληροφορήθημεν, δτι καρβούνων καί
καυσοξύλων
ζονται επί τοΰ άνθρακας ώς καυ νων. Προ τής εποχής τών κυρώ μανίαν καί τήν ’Ιταλίαν, αϊτινες έκ τοϋ μέτρου τούτου έσφά άκόμη, τών στςιχειοδεστέρων
σίμου καί κινητήριου δυνάμεως ή σεων ή ’Ιταλία ήγόραζε παρά τής είναι πτωχαί είς εξωτερικόν συν γησσν είς δλην τήν 'Ελλάδα δηλαδή προϊόντων ενός δάσους,
καί ώς πρώτης ύλης. Συνεπώς τό Μεγ. Βρεττανίας μεγαλυτέρας πο άλλαγμα- δσον αφορά δέ τήν πα- 6.000.000 περίπου αίγες, ώς δέ πολλάς ποσότητας τών όποιων
πρόβλημα τοΰ άνθρακο, είναι τό σότητας, αλλά από τοΰ Άβησσυ ■ ράκαμψιν τής 'Ελβετίας διά διε- ήσαν διατυπωμένοι αΐ άνακοι- είσάγομεν έκ τοϋ έξωτερικοϋ,
σπουδαιότεροι1 οικονομικόν ζήτημα νιακοΰ πολέμου καί τής δημιουρ νεργείας τών μεταφορών μέσφ νώσεις αδται, τό Αποτέλεσμα υποβαλλόμενοι είς τήν έξαγω
οπερ έχει αυτί] ν’ αντιμετώπιση. γίας τοΰ άξονος Βερολίνου-Ρώμης Brenner ή Klagenfurt αυτή επι τούτο έφέρετο ώς θρίαμβος κα γήν έτησίως άρκετοϋ ποσοϋ
Κατά τά τελευταία έτη ή πα αί γερμανικοί εξαγωγαί ηΰξήθη- μηκύνει μεγάλως τάς διαδρομάς τόπιν τοϋ όποιου θά σωθοϋν συναλλάγματος.
ραγωγή ιταλικού άνθρακος ηύξή σαν έντόνως, ένφ αί αγγλικοί ου έκ τής Δυτικής Γερμανίας, αφού τά δάση.
Έκ δημοσιευθείσης έπισήμου
καί ό άνθραξ εξ ’Άνω Σιλεσίας,
θη. ΓΙαρ’ δλον τούτο δμως δεν δόλως προήχθησαν.
στατιστικής έπετηρίδος τοϋ Κρά
Δηλαδή άλλη μία τοιαύτη νά τους, τοϋ έτους 1937 πεοί τών
’Από τής ένάρξεως δμως τοΰ Πολωνίας καί Τσεχοσλοβακίας μεδύναται νά έπαρκέση παρά είς
μικρόν μέρος τών αναγκών τής τελευταίου πολέμου, ή Γερμανία τεφέρετι πάντοτε άτμοπλοϊκώς κερδηθή νίκη καί έχάθηυεν, συνολικών έτηοίων έθνικών ει
, Χώρας. Τφ 1938 έσημειώθη αϋτη κατορθώνει μόνον κατόπιν ύπερ είς ’Ιταλίαν via Γδύνιας, Στετ- διότι αΐ σφαγεΐσαι 6.000.000 σοδημάτων- έξ έκάστού πλου; είς 2,3 εκατομμύρια τόννων, δπερ ο νθρώπων προσπαθειών νά δια- τνίνου ή ’Αμβούργου. ’Επί πλέον αίγες ώς έθνικόν κεφάλαιον άν τοπαραγωγικοϋ κλάδου εϊδο' αντιστοιχεί προς τά 12 ο)ο τών τηρή αμείωταν τό ποσόν τών προς δέν δύναται νά ύποτεθή δτι ή τιπροσωπεόουν, κατά τούς με- μεν, δτι τό έκ τών δασών (ξυ
ετησίων αναγκών αυτής. Περιπλέ- τήν ’Ιταλίαν εξαγωγών της, δο Γερμανία, άντιμετωπίζουσα από τριωτέρους υπολογισμούς, άξίαν λεία, καυσόξυλα, ξυλοκάρβουνα,
ον ή ποιότης τοΰ ιταλικού άνθρα θέντος δτι ή κατανάλωσις τοΰ Γ τοϋδε μεγάλος δυσκολίας είς τάς δρχ. 3(τριών) δισεκατομμυρίων ρητίνη κλπ.; ετήσιον εισόδημα
κος είναι κατωτέρα. Ή χρησιμο- Ράϊχ ηύξήθή τεραστίως διά τής εσωτερικός μεταφοράς της, θά δυ- κεφάλαιον τό όποιον, λόγω τής άνέρχεται μόλις είς τό ποσ£ν
ποίησίς του είς τάς σπουδαίας νυχθημερόν εργασίας τών πολε νηθή νά διοργανώση τούς σιδη συντόμου καί τηλεσιγραφικής τών δραχ. 510 έκατομμυρίων,
βιομηχανίας είναι περιωρισμένη, μικών εργοστασίων καί τής άλμα- ροδρόμους τής Βοημίας καί τής προθεσμίας, ήτις έδόθη πρός ποσόν δηλαδή άσήμαντον έν
καί τόν μεταχειρίζονται κυρίως τικής έπεκτάσεως τών τόσον άν Αυστρίας, ώστε νά δυνηθοϋν νά έξοφάνισίν των, έν ω θά ήδύ συγκρίσει πρός τό έκ τής κτη
διά τήν θέρμανσιν τών οικιών καί θρακα καταναλι σκόντων, βιομη αναπληρώσουν τάς θαλασσίας με νατό νά έπιβληθή ή έντός μα νοτροφίας εισόδημα, τοσοϋτον
ταφοράς.
κράς προθεσμίας βαθμιαία άν- μάλλον καθ’ δσον δχι μόνον
είς βιομηχανίας δευτερευούσης ση- χανιών τών Ersatz.
τικατάστασίς
των διά προβά αυτή είναι έγκαταλελειμμένη
! μασίαι.
Ή τοιαύτη κατάστασις δύναΚατ’ Αύγουστον π. έ. τό υπό
των,
ΐνα
μή
έπέλθη
κλονισμός άλλά διώκεται πανταχόθεν, πεΤά είς άνθρακα κοιτάσματα λοιπον τοΰ Γερμανο-Ίταλικοΰ κλή- ται νά έχη σοβαράν έπίδρασιν επί
; τής ’Ιταλίας εκτιμώνται συνολι ριγ έσημειούτο είς 500.000,000 τών Άγγλο-Ίταλικών σχέσεων. είς τήν οικονομικήν ισορροπίαν ριαγομένη έκ τοϋ "Αννα είς
τοΰ Κράτους, δχι μόνον κατε τόν Καϊάφαν διά νά πληρώση
I κώς είς 700 εκατομμύρια τόννων.
’Όντως, οί Άγγλοι έξαγωγεϊς θά σπσταλήθη άλλά καί έκ τοϋ πολλάκις άσήμαντα πταίσματά
Bit.,
πιστωτικόν
διά
τήν
’Ιταλίαν,
I Τά 2)3 αυτών απαρτίζονται έκ
όποιου, δπερ καί τό σοβαρώτε- της, διά τά όποια Ασφαλώς θά
λιγνίτου καί λιθάνθρακας, ποιό άλλ’ έκτοτε τό ποσόν τούτο συνε- προσπαθήσουν νά καλύψουν τά
ρον,
άπεστερήθημεν τοϋ έτη συνεχωρεΐτο άν ύφίστατο ή συ
τητας τοιαύτης, ήτις είς τάς πε- ψηφίσθη δι’ εισαγωγής γερμανι κενά τών έκ Γερμανίας προμηθει
σίου
εισοδήματος
άνερχομένου νήγορός της κρατική υπηρεσία,
ρισσοτέρας χώρας δέν κατατάσσε κών γαιανθράκων.
ών τής ’Ιταλίας. ’Ήδη μάλιστα
περίπου
είς
1.500.000.000
δρα
ται είς τούς γαιάνθρακας. Καί
Σπουδαιότερον δμως εμφανίζε συνήφθη συμφωνία διά τήν συμ χμών, ήτοι τήν άξίαν τών έκ ώστε νά μάς διαφωτίζη, δτι
δέν συμφέρει είς τό Κράτος ό
μόνον 40 εκατομμύρια τόννοι, ήπληρωματικήν πώλησιν γαιανθρά τών σφαγεισών 6.000.000 αίγών Απηνής διωγμός της καί νά
' τοι περίπου 6 ο)ο τοΰ συνόλου ται τό πρόβλημα τής μεταφοράς
τών κοιτασμάτων, δύναντατ νά τοΰ άγορασθησομένου μελλοντι κων Οΰαλλίας προς τήν ’Ιταλίαν. παραγομένων άναμφισβητήτως μάς ύπενθυμίζη τά έκ ταύτης
Άλλ’ ή Μεγ. Βρεττανία δέν κατ’ έτος 2.000.000 πρός σφα τεράστια οικονομικά οφέλη.
άποκληθώσι καθ’ εαυτό γαιάν κούς παρά τής ’Ιταλίας γαιάνθρα
προτίθεται
νά προμηθεύη μόνη γήν έριφίων, του γάλακτος καί
Έύ ω ή κτηνοτροφία ρυθμιθρακες. Τούτων ούτως έχόντων, κας. Αί θαλάσσιαι όδοί έχουσιν
τό
σύνολον
τής
ποσότητας. Φρον- τών προϊόντων του (τυροϋ,βου ζομένη μέχρι τοϋδε άν δχι άρή ανωτέρω άναφερθεΐσα έτησία άποκλεισθή ύπό τών συμμαχικών
τίζουσα διά τά συμφέροντα τών τύρου κλπ.) τών μαλλιών, τής νητικώς πάντως άνωμάλως ύπό
κάλυψις τών 12 ο)ο τών αναγκών
τής χώρας έκ τής εντοπίου παρα ατόλων καί οϋτω αί διά θαλάσ ουδετέρων, θά έπιτρέπη καί τάς πρός λίπανσιν κόπρου των ' κλπ. τών διαφόρων υπηρεσιών τοϋ
γωγής, αντιστοιχεί μόνον είς 3ο)ο σης γερμανικοί εξαγωγαί έχουσι εκ Βελγίου ή 'Ολλανδίας, φερ’ χωρίς νά ύπολογίσωμεν καί Υπουργείου τής Γεωργίας, διότι
είδική ώργανωμένη
διά τάς σοβαράς βιομηχανικάς ά- σταματήσει. Τφ 1938, 10 περίπου εϊπεΐν, έξαγωγάς. Σκοπός τής τήν ύπό τοϋ Κράτους, δήμων ή ούδεμία
νάγκας, τών ΰπολειπομένων δια έκατομμ. τόννων άνθρακος είσή- ’Αγγλίας είναι ό έκτοπισμός τής ........................... .......... ............ ...................... ιιιιιιιιιι....... .....I................Ill....... IIIIIUIIIIIIII,......
τιθέμενων δι’ οίκιακάς χρήσεις.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ί
χθησαν διά τών ιταλικών λιμένων. Γερμανίας από τήν ιταλικήν αγο
Τοιουτοτρόπως ή ’Ιταλία έξαρ- Καί μόνον 2 1)2 έκατομμ.τόννων ράν, πράγμα δπερ ή ’Ιταλία ίσως
1. Κτηνοτροφία ύπό ©. Φιαμέγκου
Σελ. 2
ϊ
νά άναγκασθή νά άποδεχθή, πιετάται σοβαρώτατα έκ τής εισα
2. Σκέψεις καί Κρίσεις.—Συνεταιρισμοί
»
3
[
είσήχθησαν
viast
Gothard
καί
ζομένη από τό σκληρόν δίλημμα
γωγής γαιανθράκων. Αί έτήσιαι
3. Τά κυριώτερα Εμπορεύματα
»
5
Ξ
τής μή έπαρκείας είς τάς ζωτικάς
είσαγωγαί αυτής περιστρέφονται Simplon.
4. ’Απολογισμός μιας δεκαετίας. Ύπό Δημ. Άναγνωείς τά 13 εκατομμύρια τόννων,
Τό πρόβλημα δρα συνίσταται της άνάγκας. Ή κοινότης δμως
στοπούλου
,,
g
§
ούσαι αί αυτοί περίπου μέ τάς ήδη είς τήν αϋξησιν τών διά σι αϋτη τών συμφερόντων τών δύο
5. Έξωτερικαί ©ίκονομικαί Ειδήσεις
»
η
=
τής Γαλλίας, ήτις εισάγει 12 πε δηροδρόμου μεταφορών προς ’Ι Κρατών δέν αποκλείεται νά έπι6 Οικονομικά καί Στατιστικά Στοιχεία
>, 9
I
ρίπου εκατομμύρια τόννους κατ’ ταλίαν. Ύπό τάς εΰνοϊκωτέρας φέρη ποιάν τινα σύσφιγξιν τών
7. 1 ά Κυριώτερα Πολιτικά καί Οικονομικά Γεγονότα
» 10
=
έτος. Αί δύο αύταί χώραι είναι προϋποθέσεις, αύται δύνανται μό- σχέσεων των.
ί
......1,1,1....... ..... .............. ........1,1,1............................................... ...... ιιιιιιιιιι
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χρι σήμερον καλύπτονται δι’ δημα δρχ. 12.000.—ήτοι τό πολύ γον διά τήν Ελλάδα πλουτο- δτι πρέπει νά άπαγορευθή ύπό
εισαγωγών έκ τού έξωτερικού, πρός 12 ο)ο. Ένώ τό αύτό κε- παραγωγικόν κλάδον, τής ’Αλι τού Κράτους είς τοιαύτας έκτό δ’ άπομένον υπόλοιπον εΰ· φάλαιον τών δρχ. 100.000 άρκεΐ είας, πάντως πρέπει νά ίδρυθή τάσεις οίαδήποτε προσπάθεια
χερώς—ή μάλλον εύχερέστερον διά τήν δημιουργίαν ποιμνίου μία Διεύθυνσις Κτηνοτροφίας πρός δημιουργίαν γεωργίας, ώς
τής σταφΐδος—άφ’ ου θά πρό έξ 150 τούλάχιστον προβάτων, είς έν τών ύπαρχόντων ύπουρ- καθαρά ματαιοπονία, καί νά
κειται περί ειδών πρώτιστης έξ ών δύνανται νά παραχθοΰν γείων καί ώς τοιοΰτον νομίζο- ύποδειχθή είς τούς κατοίκους
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ
άνάγκης, θά είναι δυνατόν νά έτησίως 1) περίπου 75 πρόβατα μεν δτι καταλληλότερον θά ήτο τών περιφερειών τούτων, δτι
Δρχ. 60
Εσωτερικοί
εύρη κατανάλωσιν είς τό έξω- πρός σφαγήν άξίας δρχ. 19.000 τό Ύπουργεΐον τής ’Εθνικής άντί τής γεωργίας θά ήτο προΕξωτερικοί
Δολ.
2
τερικόν.
περίπου, 2) τό έπι έξάμηνον Οίκονομίας, άφ’ οδ τό Ύπουρ τιμοτέρα ή κτηνοτροφία, είς τήν
Διαχειριστή?
’Ασφαλώς θά ήτο κάτι τό γάλα τών 75 γεννησάντων προ γεΐον τής Γεωργίας περιέχει όποιαν καί μόνον έπιδιδόμενοι
X. ΧΑΝΑΑΝΟΣ
Ιδεώδες, άν παραλλήλως μέ βάτων κατά μέσον δρον πρός δικαιολογημένος έχθρικάς πρός θά είναι δυνατόν νά τύχουν
Σοψοκλέους 10
τόν έκ τής κτηνοτροφίας πλού 250 δράμια ήμερησίως έκαστον τήν κτηνοτροφίαν ύπηρεσίας.
τής ένισχύσεώς του.
2) 'Όλον τό Κράτος πρέπει
=
Τά εμβάσματα επ’ όνόματι = τον άνεπτύσσετο καί ό δασι πρόβατον, ήτοι τό δλον οκάδες
Αί περιφέρειαι αϊτινες θά χατής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»
κός πλούτος τής Ελλάδος, 8.500, πρός δρχ. 6 κατ’ όκάν, νά διαιρεθή είς τρεις μεγάλας
ρακτηρισθοΰν
ώς κτηνοτροφι=
Λί αποδείξεις δέον νά φέρωσι = άλλά δυστυχώς μέχρι σήμερον ήτοι γάλα άξίας δρχ. 51.000, κατηγορίας περιφερειών, ήτοι
καί
πρέπει
νά
ύποδιαιρεθοΰν
Ξ τήν υπογραφήν'τοί Διαχειριστοί = —καί δέν γνωρίζομεν τις πταίει 3) ή άξια τών δερμάτων τών •α) τήν γεωργικήν, β) τήν δασι
= καί τήν σφραγίδα τοί Περιοδικοί | ή φύσις τών δασών ή άλλος 75 σφαγέντων προβάτων πρός κήν καί γ) τήν κτηνοτροφικήν είς
περιφέρειας καταλλήλους
| Παρακαλοίνται οί κ. κ. Συνδρο- Ε τις—τά δάση είς τήν Ελλάδα δρχ. 30 τούλάχιστον, ήτοι δρχ. καί νά χαρακτηρισθούν οϋτω διά τήν συντήρησίν προβάτων,
Ξ μηταί, όπως γνωστοποιούν είς τά § δέν μας παρέχουν άλλο τι 2.250 καί 4) ή άξια του παρα- παρά διαφόρων ειδικών έπιστη- είς καταλλήλους διά τήν συν
Ξ γραφεία τοί Περιοδικοί πάσαν = παρά μόνον τήν ρωμαντικότητά γομένου έτησίως έρίου καί κό μόνων
άπασαι αί περιφέρεται, τήρησίν άγελάδων καί είς κα
Ξ μεταβολήν τής διευΟύνσεώς των. Ξ
των, τό όξυγόνον των καί τήν πρου, άξίας τούλάχιστον δρχ. έξευρισκομένων τών καταλλή
10.000, ήτοι συνολική άξια πα λων έδαφών διά τήν γεωργίαν, ταλλήλους διά τήν συντήρησίν
Ξ Δυνάμει τοί περί Τύπου Νόμου Ξ έκ τής ύπάρξεώς των προστα
ραγωγής του ποιμνίου δρχ. 82. τών καταλλήλων διάτά δάση καί αιγών, αϊτινες νομίζομεν, δτι
■Υπεύθυνο? έπΐ τήί -Υλη?
= σίαν έκ τών πλημμυρών.
.250,
έξ ών άφαιρουμένων των τών καταλλήλων διά τήν κτη δέν συμφέρει νά καταργηθοΟν
Β. ΧΑΤΖ0Π0ΥΛ02
||
Συνεπώς άν δέν είναι δυναΣοφο κλέους 10
Ξ
συνολικών έτησίων έξόδων διά νοτροφίαν, ύποχρεουμένων συ όλοσχερώς, διότι είς όρεινάς
ί
τόν
νά
έχωμεν
έκμεταλλεύΤηλ. 21-398
|
σιμα δάση συμφέρει χάριν αύ- τήν διατροφήν, έπίβλεψιν κλπ. νάμα τών κατοίκων τών περι περιφέρειας ώς τής Ζήρειας,
Ξ
Προϊστάμενος Τυπογραφείου
| τών διά τήν ρωμαντικότητά των του έξ 150 προβάτων ποιμνίου φερειών τών χαρακτηρισθησο- τού Παρνασσού, τού Όλύμπου
Δ. Β. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗΣ
πρός δρχ. 335 περίπου κατά μένων ώς κτηνοτροφικών νά έ- κλπ. μόνον αίγες είναι δυνα
Μάγερ 21
Ξ καί τό όξυγόνον των μόνον νά
πρόβατον, ήτοι δρχ. 50.250, ά- πιδίδωνται μόνον είς τήν κτη- τόν νά συντηρηθώσι καί ούχί
καταστρέφωμεν
τήν
κτηνοτρο.............................
πομένει καθαρόν έτήσιον εισό νοτροφίαν, άπαγορευομένης τής | πρόβατα
. φίαν;
δημα
δρχ. 32.000, ήτοι πρός γε“Ργί“ς κ· 0 κ·
κρατική υπηρεσία υπάρχει διά
„
1 Είς τάς σημερινός κρίσιμους
’Άν προστατεύωμεν τάς εγ
τήν συντήρησίν της καί άνά- χωρίους βιομηχανίας υφασμά 32ο)ο εισόδημα ύπερβαΐνον τό
_
__ ______ του
__ λ_
Εν τήu προσπάθεια
χα- περιστάσεις, καθ’ άς συνισταπτυξίν της καί συνεπώς δ,τι μας των κλπ. ειδών, τών όποιων τής σταφΐδος κατά δρχ. 20 ο)ο 1 ρακτηρισμοϋ τών περιφερειών
ται έντατική καλλιέργεια πρός
άποδίδει τό οφείλει μόνον είς άπάσας τάς πρώτας ϋλας είσά- (είκοσι τοΐς έκατόν).
1 πρέπει νά έξευρεθοϋν καί νά έντατικήν παραγωγήν τής γης,
τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, γομεν έκ τού έξωτερικού, έξάΔέον νά σημειωθή, δτι είς παραχωρηθούν είς τήν κτηνο
ως άνεκοίνωσεν ό κ. Υπουργός γοντες τεράστιας ποσότητας τούς άνω ύπολογισμούς μας ! τροφίαν μεγάλαι έκτάσεις, διότι πρέπει οχι μόνον νά συστηθή
της Γεωργίας είς τό τελευταΐον συναλλάγματος καί διά τήν πρός έξεύρεσιν τού έκ τής στα- σήμερον έχομεν φθάσει όλό- άλλά καί νά ύποβοηθηθή ύπό
συνέδριον των κτηνοτροφών, παραγωγήν τών όποιων άπαι- φΐδος καί τής κτηνοτροφίας εί- κλήρος σχεδόν ή Ελλάς νά έχη τού Κράτους καί ή έντατική
κατέχει — αυτή μόνη—τό ήμισυ τεΐται ή διάθεσις τεραστίων κε σοδήματος έλήφθη ύπ’ δψιν καί I χαρακτηρισθή ή ώς δασική ή προσπάθεια πρός δημιουργί
σχεδόν (22 δισεκατομμύρια) του 1 φαλαίων, έν φ ή μόνη έκ τών ή άξια τής άπασχολήσεως ’ίσου ώς άναδασωτέα καί συνεπώς αν ώργανωμένης κτηνοτροφίας
συνολικού έτησίου έθνικού είσο-1 βιομηχανιών τούτων ωφέλεια άριθμοϋ έργατικών χειρών είς άπροσπέλαστος είς τήν κτηνο πρός έντατικήν παραγωγήν της.
Ό ’Αρχηγός τής Κυβερνήσεως
Ρήματος, άνερχομένου είς 551 είναι ή προκύπτουσα έκ τής έκαστον τών δύο τούτων κλά τροφίαν.
είς
δισεκατομμύρια.
δων τής παραγωγής. "Αν δέ
Τήν ύπό τών δασών δέσμευ- i „ - τόν, όποιον
,
, πιστεύομεν
—γ - δτι
-Καί έν φ δέν υπάρχει κρα-! έξοικονομήσεως έργατικών χει- άποτιμήσωμεν καί τούς έκ τών σιν έδαφών περισσοτέρων τού ί ε*ει
ίΚ«νοττ1τα
έμπνέερών, διατί νά μή προστατεύσωτική της υπηρεσία ένδιαψερο- ί μεν τήν κτηνοτροφίαν καί νά δύο τούιων κλάδων κινδύνους, δέοντος διεπίστωσε καί τό Ά- 1 τ+ ατΐ,° τ<+ μεγαλυτέρας καί
μένη διά την προστασίαν καί φροντίσωμεν διά τήν άνάπτυξίν | οϊτινες διά τήν σταφιδοπαρα νώτατον Οικονομικόν Συμβού-! καλλιτερας υπεΡ τ]1ζ Πατρίδας
άνάπτυξΐν τής κτηνοτροφίας, της, διά τήν παραγωγήν τής I γωγόν είναι άναμφισβητήτως λιον, τό όποιον έν τή τελευταία+,ΚεΨεις’ τάς, όποιας έχει τήν
έν τούτοις υπάρχουν αί έχ-1 όποιας
έλάχιστα κεφάλαια I πολύ περισσότεροι, τότε θ’ αύ- του δημοσιευθείση έκθέσει πρός ®ελτ)σιν K°L τήν δύναμιν νά
θρικαί της κρατικοί ύπηρε I άπαιτοΰνται καί έκ τών προϊ ξήση περισσότερον καί ή ύπέρ τήν Κυβέρνησιν περί τών λη- «ττοκρυσταλλωνη μέ ταχύτητα
ρεσίαι τής I εωργίας (γεωπόνων όντων τής όποιας (έριον, δέρ τής κτηνοτροφίας διαφορά του πτέων μέτρων διά τήν άνάπτυ 1 εις αποφάσεις, άσφαλώς θά
καί άγροφυλακής) καί των δα ματα, γάλα κλπ.) θά είναι δυ· ! εισοδήματος.
ξιν άλλου πλουτοπαραγωγικοΰ
°Ψιν του, παραλλήλως
σών, α'ίτινες λίαν ψυχολογημέ νατόν νά δημιουργηθούν έν i Του Ύψίστου άλλως τε δω- κλάδου, τής Γεωργίας, συνέ- ^ε την άποφασισθεΐσαν όργάνους σκεπτόμεναι ΘεωροΟσι τήν άφθονία πρώται δλαι αϊτινες' ρήσαντος είς τήν πατρίδα μας στησε τήν άπόδοσιν καταλλή- νωσιν ένός &λ^ον έξ ’ίσου πλουκτηνοτροφίαν ώς παρακωλύου- θά μας ωθήσουν είς τήν άνά-, έν άφθονία μόνον βουνά καί λων έδαφών χαρακτηρισθέντων τ°πσραγωγικοΰ κλάδου διά τήν
Ελλάδα:, τής ’Αλιείας, πρώτος
σαν την άνάπτυξίν των.
πτυξιν άληθών καί συνεπώς θαλάσσας, έδημιουργήθη τοι- ώς άναδασωτέων.
’Έχοντες ύπ’ δψιν όρεινάς αε,τ°ς ϋστερα άπό άπειρίαν
Συνεπώς δΰναταί τις ν' άχθη έπικερδεστέρων βιομηχανικών! αύτη φύσις τού έδάφους μας
είς τό άσφαλές συμπέρασμα,' κλάδων, δπως τής βιομηχανίας καί εύρέθημεν είς τοιαύτην γε- περιφερείας τής Κορινθίας, ή- κ^βεΡνήσε^°ν διελθουσών άπό
δτι άν ή κτηνοτροφία ή όποια τού τυρού καί βουτύρου τής ωγραφικήν θέσιν, ώστε οί κλά τις θεωρείται ώς κατ’ έξοχήν τ+ , συστάσεως του Κράτους,
σήμερον παρ’ δλην τήν έγκα- ύφαντουργίας, τής κατεργασίας δοι τής κτηνοτροφίας καί τής γεωργική περιφέρεια, είς τάς νά όργανώση καί τήν Κτηνοτάλειψίν της καί τήν κατ’ αυτής δερμάτων κλπ.
άλιείας νά είναι οί μόνοι, κυ όποίας άνενοχλήτως προσπα- τροφίαν, ήτις πιστεύομεν δτι
έχθρότητα μας άποδίδει τό
Ή ϋπαρξις μεγάλης κτηνο ρίως, πλουτοπαραγωγικοί κλά θοϋν πολλοί είς ΰψόμετρον πολ- όργανουμένη θά είναι δυνατόν
ήμισυ—μόνη αυτή—έξ δλων τροφίας έκτος τού δτι θά μας δοι είς τούς όποιους νά δυνά- λάκις πλέον τών 1000 μέτρων νά άποβή πηγή πραγματικού
τών άλλων έθνικών εισοδημά κάμη αύτάρκεις σφαγείων, τυ μεθα λίαν έπικερδώς νά έπιδο- νά δημιουργήσουν γεωργίαν καί πΔούτου τής Πατρίδος μας.
των (σταφίδας, καπνών κλπ.) ρού, βουτύρου κλπ. καί θά μάς θώμεν.
δή σταφιδαμπέλους καί σουλ ; Έλπίζομεν είς προσεχές άρτανίνας,
τών όποιων ή ώρίμαν-: θΡον νά μας δοθή εύκαιρία νά
είχε καί αύτή μίαν ώργανω-ί άπαλλάξη συνεπώς έκ τής δα
συμπεράσματι νομίζομεν,
μένην κρατικήν ύπηρεσίαν, άνά j πάνης τής έξαγωγής έτησίως δτι Εν
σις
καί
ίδία
ή άποξήρανσις εΤ-| γράψωμεν καί μερικός άλλας
πρέπει νά ληφθώσι σοβαρά
λογον μέ τήν ύπηρεσίαν τών άξιολογωτάτων ποσοτήτων έ- μέτρα διά τήν συντήρησίν καί ναι προβληματική πολλάκις καί ί σκέψεις μας σχετικός μέ τήν
γεωπόνων καί άγροφυλακής, λευθέρου συναλλάγματος διά άνάπτυξίν τής κτηνοτροφίας, είς αύτάς άκόμη τάς παραθα-1 Κτηνοτροφίαν,
αϊτινες ένδιαφέρονται διά τήν! τήν προμήθειαν προβάτων, κα τά όποια πρέπει νά θεμελιω λασσίας έκτάσεις, νομίζομεν
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ
γεωργίαν καί μέ τήν δασικήν! τεψυγμένων κρεάτων, βουτύρου θώσιν έπί τών έξής, κυρίως,
υπηρεσίαν, ήτις ένδιαφέρεται I κλπ. έκ Τουρκίας, 'Ιράκ, Βουλ βάσεων:
διά τά δάση, τότε άναμφισβη ! γαρίας, ’Αλγεριού, ’Αργεντινής,
1) Πρωτίστως άν δέν εΐναι
τήτως αυτή θά έξελίσσετο είς κλπ. χωρών δηλαδή παρά τών
δυνατόν
έπί τού παρόντος νά
τόν πλουτοπαραγωγικώτερον, όποιων ελάχιστη ποσότης έκ
έξ δλων τών άλλων, κλάδον τών προϊόντων μας άγοράζεται ίδρυθή ιδιαίτερον Ύπουργεΐον
τής Ελλάδος, τασοΰτον μάλ άλλά καί θά είναι δυνατόν έκ Κτηνοτροφίας ή εις Αύτόνομος
λον καθ’ δσον ή κτηνοτροφία τής υπερπαραγωγής τών προϊ Κτηνοτροφικός ’Οργανισμός, δ
είς εκατομμύρια δραχμών.
μας παρέχει εϊδη πρώτιστης όντων τής κτηνοτροφίας νά δη- πως ίδρύθη δΓ έτερον άξιόλοάνάγκης καί συνεπώς εύχερέ- μιουργηθοΰν εύθηναί
τιμαί
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
7. 1. 1940
7.2.1940
Διάφορά!
στερον διατιθεμένα καί είς τήν ύγειονοτάτων τοοφών, τάς ό
έσωτερικήν άλλά καί είς τήν ποιας ευκόλως καί άφθόνως
έξωτερικήν κατανάλωσιν, τών θ’ άγοράζη ό λαός καί θά
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
άλλων έθνικών μας προϊόντων, παύση οϋτω, σύν τώ χρόνω, ή
Χρυσός και εξωτερικόν συν)γμια
4.223,1
4.305,0
δπως τής σταφίδας, του κα Ελλάς νά είναι φιλάσθενος,
+ 81,9—
Δάνεια Δημοσίου είς συν)γμα .
122,8
122,8
πνού κλπ. τών οποίων πολλάκις πράγμα τό όποιον, κυρίως,
δερματικά Έλλ. Νομίσματα . .
141,3
148,3
καταντά τό μεγαλύτερον μέ όφείλεται είς τήν κακήν δια
+
,7—
Έμπορικαί
συν)τικαί καί γρ)τια
375.7
367,— - 8,7ρος τής έτησίας των παραγω τροφήν τών κατοίκων της.
Γραμμάτια Δημοσίου .
347,6
347,6
γής νά παραμένη άπώλητον,
Πιστώσεις είς δραχμάς
Η
κτηνοτροφία
είναι
συμφεένεκα του όποιου έδημιουργήΔημοσίου.................
9.019,3
8.808,3
θησαν πολυδάπανοι όργανισμοί, ρωτέρα καί συνεπώς προτιμό
- 211,Έτεραι .....
τερα
πολλών
γεωργικών
προϊ
3.382,—
3.009, 3 - 372,7διά τήν συντήρησίν τών οποίων
Χρέος Δημοσίου . . .
4.084,1
4.084,3
ύποβαλλόμεθα είς άρκετάς θυ όντων καί δή τής σταφΐδος,
+
0,2
Επενδύσεις.....................
ήτις
έχει χαρακτηρισθή ώς
419,—
σίας.
419,—
έθνικόν προϊόν καί υπέρ τής
Κτίρια Τραπέζης καί Έγκ)σεις
483.2
484,4
Έν φ έκ τής υπερπαραγωγής όποιας πλεΐστα δσα δαπανηρά
4
1,2
Ετερα στοιχεία Ενεργητικού
883.8
1001,7
τής κτηνοτροφίας, τής όποιας προστατευτικά μέτρα έχουσι
+ Π7,9
άπασα ή μέχρι τοΰδε παρα ληφθή καί ιδού ή άπόδειξις:
23.481,9
23.Q97.7
— 384,2γωγή άπορροφάται άπό τήν έγ- Κεφάλαιον δραχμών 100.000
χώριον κατανάλωσιν, ουδέποτε άρκεΐ διά τήν δημιουργίαν ή
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
είναι δυνατόν νά πάθωμεν δ,τι τήν άγοράν πέντε τό πολύ
Κεφάλαιον.................
400—
400—
— αίφνης—έκ τής σταφΐδος τής στρεμμάτων σταφιδαμπέλων, έξ
Άπο-Οεματικά ....
226,6
226,3
όποιας άσήμαντος ποσότης έκ <δν δύνανται νά παραχθοΰν τά
Γρ)κα γρ. εν κυκλοφορίρι .
9.229,5
8.909,7
— 319,8—
τής έτησίας της παραγωγής πολύ 5.000 ένετικαί λίτραι σταΈτεραι υποχρεώσεις ....
άναγκαιοί διά τήν έσωτερικήν σταφΐδος, άξίας περίπου δρα
α) Λ)σμός Δημοσίου .
497,2
645,1
+ 147,9—
κατανάλωσιν, συνεπώς καί άν χμών 18.500 έξ ών άψαιρουμέβ) Λ)σμός Τραπεζών .
556,5
470,6
—
95,9
άκόμη διπλασιασθή ή σημερινή νων τών συνολικών έτησίων
γ) Καταθέσεις Δ.Ο.Ε.
ΤΗΛ. 53-718 )(
9.180,1
ΜΛΓΕΡ 18
9.083,6
—
96,5
παραγωγή τής κτηνοτροφίας, καλλιεργητικών,
^ δ ) "Ετεροι λ)σμοί . .
1.411,1
συγκομιδής,
1.542,4
+ 131,3
τό μεγαλύτερον μέρος τής αύ- άποξηράνσεως, μεταφοράς κλπ.
Γραμμιατια και Τρ]καί ’Όψεως
71,8
98,1
+
26,3
ξήσεως ταύτης θά καλύψη πρώ έξόδων πρός δρχ. 1.300—κατά
Α θ Η Ν A I 7= | Υποχρεώσεις είς χρυσόν . .
496,6
4.264,4
70,2
τον τάς άνάγκας τής έσωτερι- στρέμμα, ήτοι δρχ. 6.500—άπηΕτεραι υποχρεώσεις ....
1.402,5
1.295,2
107.3
κης καταναλώσεως, αϊτινες μέ μένει καθαρόν έτήσιον εισό
23.481,9 23.097,7
■ 384,2-
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διεθνους οικονομικού κοσμου,
γνωρίζει νά ορθώνεται ακαταβλητος παρ' οίανδήποτε έλληνικήν ή παγκόσμιον δοκιμασίαν
και αποτελεί εθνικόν κεφάλαιον καί εγγύηαιν οικονομικής
ευημερίας.
J
Αί άρχαί δε τής προθύμου
καί διανοημέχ ης πάντοτε υπό
τής Εθνικής Τραπέζης ένισχύσεως πάσης έκδηλώσεως τής
οικονομικής ζωής τής χώρας

ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΕΙΣ
Μετά τήν σύμβασιν διά τήν
έκμετάλλευσιν των λιγνιτών τής
Πτολεμαΐδος ό κ. Πρόεδρος τής
Κυβερνήσεως ανήγγειλε νέον
σημαντικώτατον παραγωγικόν
έργον, τήν υπογραφήν συμβάσεως μετά τής Ελληνικής 'Υ
δροηλεκτρικής καί Μεταλλουρ
γικής Εταιρίας διά τήν παρα
χώρησιν είς αυτήν πρός έκμετάλλευσιν μέρους τής υδραυλι
κής δυνάμεως του Αχελώου.
Αί υδατοπτώσεις τοϋ ’Αχε
λώου είς τρία στάδια πρόκει
ται νά άποδώσουν είς τήν χώ
ραν ήλεκτρικήν ένέργειαν 820
έκατομ. ώριαίων χιλιοβάτ έτησίως, έξ ών 229 έκατομμ., δηλ.
ϊσην πρός τήν συνολικώς χρησιμοποιουμένην σήμερον, έκ τής
πρώτης πτώσεως είς Κρεμαστά.
Τό τεράστιον τοϋτο έργον
πρόκειται νά έκτελεσθή άνευ
έπιβαρύνσεως τοϋ δημοσίου
προϋπολογισμοϋ, εξασφαλίζει
δέ υπέρ τής οικονομίας μας άνυπολογίστου άξίας ανταλλάγ
ματα, ώς ή δημιουργία βαρεί
ας βιομηχανίας, ή άξιοποίησις
τοϋ μεταλλευτικοϋ μας πλού
του, ή έξυγίανσις ώρισμένων
περιφερειών, ένω διανοίγει συγ
χρόνως όρίζοντας μεγίστης τε
χνικής έξελίξεως καί προόδου,
δυναμένης νά μεταμορφώση συντόμως τάς συνθήκας τής έλλη
νικής οικονομίας.
Ή άξιοποίησις των υδατο
πτώσεων τοϋ ’Αχελώου είναι
ή άπαρχή τής μελετωμένης γενικωτέρας έκμεταλλευσεως τοϋ
έλληνικοϋ λευκοϋ άνθρακας καί
άποτελεΐ εθνικόν έργον, διά τό
όποιον δόναται καί πρέπει νά
είναι υπερήφανος ή Κυβέρνησις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ IAEA
Ή γειτονική στήλη θά κατα
τόπιση τούς άναγνώστας μας
περί τής συνεταιριστικής κινήσεως τής Χώρας, τής οποίας πρότινων ημερών έωρτάσθη ή είκοσιπενταετηρίς καί θά προσφέρη
μίαν ανέκδοτον σελίδα, συντεθει
μένη ν άπό άποσπάσματα εγκυ
κλίων έκδοθεισών υπό τής Εθ
νικής Τραπέζης, δτε διεχειρίζετο
αυτή τήν αγροτικήν πίσιιν, τήν
οποίαν καί πρώτη έδημιούργησε.
Δημιουργός καί
κατευθυνων
νους τής διά τών Συνεταιρισμών
αγροτικής πίστεως δ τότε Διευθυν
τής τής ΣΤ'. Διευθΰνσεως καί νϋν
Διοικητής τής Εθνικής Τραπέ
ζης κ. ’Αλέξανδρος Κοριζής, άφΐέρωσεν είς τήν νέαν ιδέαν τήν
σπανίαν
του δημιουργικότητα
καί είργάσθη διά τήν πραγμάτωσίν της μέ πάθος καί φανατι
σμόν.
Κάθε εγκύκλιος, τήν οποίαν
έστελλεν είς τά 'Υποκαταστή
ματα ήτο καί ένα θερμόν κή
ρυγμα διά τήν συνεταιριστικήν
’ιδέαν. Έκάλεσε τούς υπαλλήλους
νά πιστεΰσουν, νά άφοσιωθοϋν,
νά έργασθοτΗ.
Καί οι υπάλληλοι τών ’Υποκα
ταστημάτων, προσήλυτοι εις τήν
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Με τήν εκφραστικότητα τών
αριθμών ό γενικός Ισολογισμός
της 'Εθνικής Τραπέζης διά τό
έ'τος 1939 άποδεικνύει την
ίσχύν καί τάς άναλλοιώτονς άρχάς τοϋ μεγάλου μας πιατωτικοϋ ’Ιδρύματος.
\
Ή ισχύς τοϋ 'Εθνικού Όργα- \
νισμοϋ, γιγαντωθεισα εις τήν
πίσ ιν παντός 'Έλληνας καί τοϋ

ΑΠΟ
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ΜΗΝΟΣ ΕΙΣ

ΜΗΝΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

<5έν γνωρίζουν άναστολήν, άλλ
απεργάζονται με σύστημα, με ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ
έπιμονήν, με ενθουσιασμόν την
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ΕΤΗΡΙΔΟΣ ΑΥΤΩΝ
άνύψωαιν της ελληνικής οίκο
νομίας, ιδεώδες, τό οποίον με
εθνικήν εμπνευσιν υπηρετεί ή
’■Εθνική Τράπεζα άπό ένός ήδη
αίώνος.
«’Εγκύκλιος 115]7—9—1915.
Συνεταιρισμός εν εύρυτάτη έν- καθ’ υπόδειγμα τού γερμανικού
Αύ™1 ε?να* αί β**ντέραι δια- νοίςι είναι πάσα διαρκής έ'νωσις σχετικού νόμου.
Οί κ. κ. Διευθυνταί τών ήμετέρων
™°*™εις, τας οποίας άνευρί- προσώπων διά τήν έπίτευξιν ωριΟί συνεταιρισμοί δύνανται νά
οκει ο ερευνητής εις τό αύμ- σμένων σκοπών. Είς τήν νεωτέ- διακριθούν είς δύο κατηγορίας, ‘Υποκαταστημάτων, έν έπιγνώσει τής
ηλεγμα τ&ν & $ &ν τοϋ [σολο.
σοβαράς σημασίας, ήν κέκτηνται διά
γισμοϋ> δίαηίστώοεις> α£ όηοΐαι ραν οικονομικήν σημασίαν ση τούς ελευθέρους, συνιστωμένους την ήμετέραν 1 ράπεζαν καί γενικώμαίνει Ιλευθέραν καί ισότιμον οικεία βουλήσει τών μελών των τερον δια τήν Χώραν, ό καινοφανής
μετροϋν άπό έτους είς ειος τήν προσωπικήν ενωσιν ασθενών οί- καί τούς αναγκαστικούς τούς παρά διά ταότην θεσμός τών συνεταιρι
πρόοδον τοϋ Έθνικοϋ Ίδρύ \κονομικώς ατόμων πρύς διεξαγω
παρακαλοΰνται όπως καί άπό
τήν θέλησιν τών μελών των κατ’ σμών,
ύψηλοτέρας σκοπιάς παρακολουθήματος και καταγράφουν είς τήν γήν άπό κοινού έπιχειρήσεως, έξ εφαρμογήν ειδικών νόμων.
σωσι το θέμα, άποβαίνοντες οϋτω
οικονομικήν ιστορίαν τοϋ τόπου ής ωφελούνται άναλόγως τής προς
Καθ’ όσον επιβλέπουν είς τήν διερμηνείς πρός τήν Διοίκησιν τών
τους άλληλοδιαδόχονς σταθμούς αυτήν συμμετοχής των.
γεωργικήν οικονομίαν ή τήν αστι έν τή πράξει παρουσιασθησομένων
των
ειρηνικών κατακτήαεων
Ό συνεταιρισμός είναι προϊόν κήν διακρίνονται είς γεωργικούς τυχόν μειονεκτημάτων αότοΰ καί τών
μέτρων, ατινα κατά τήν κρίσιν των
τής
ελληνικής
οικονομικής I τής νεωτέρας οικονομικής εξελί- καί αστικούς συνεταιρισμούς.
ένδείκνυται νά ληφθώσι πρός δέου
ζωής, είς τήν όποιαν ελαχε το- ξεως διά τή- νομικής δέ και οίΤήν μεγαλυ τέραν κίνησιν έν σαν θεραπείαν καί σομπλήρωσιν τών
σοϋιον ισχυρός καί έμπνευσμέ κονομικής διασκευής του έν άντι- Έλλάδι έσημείωσαν οί γεωργικοί έλεγχθησομένων ελλείψεων επί τψ
νος παραστάτης.
θέσει πρός τόν χαρακτήρα τών συνεταιρισμοί, ή ραγδαία άνάπτυ- τέλει τής πλήρους εΰδοκιμήσεως,

ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ιδέαν, έλάμβανον τήν Κυριακήν
τήν άποστολικήν ράβδον καί περιήρχοντο τάς περιφερείας των
διά νά ομιλήσουν καί ενθαρρύ
νουν τούς άγρότας, νά τούς γνω
ρίσουν νά τούς κάμουν φίλους
των, νά ιδρύσουν Συνεταιρισμούς,
νά τούς φέρουν τό σάλπισμα τής
άπολυτρώσεως.
Είς τά γραφεία τών 'Υποκαταστημάνων οι υπάλληλοι διέθε
ταν τάς
περισσοτέρας ώρας
τοϋ εικοσιτετραώρου των διά! νά
εξυπηρετήσουν τούς νέους συμ
παθείς πελάτας, διά νά μελετή
σουν τάς εγκυκλίους τοϋ κέντρου
καί νά θερμανθούν άπό τό εύγενές κήρυγμα, διά νά μελετήσουν
γενικωτέρας μελέτας, σχετικάς μέ
τήν συνεταιριστικήν κίνησιν καί
νά μορφωθούν πληρέστερον είς
τό έργον των.
Αί λεπτομέρειαι αύταί βεβαίως
διαφεύγουν τούς υπαλλήλους τής
Τραπέζης, οι οποίοι δεν ηύτΰχησαν νά υπηρετούν είς τά υποκα
ταστήματα κατά τήν εποχήν ε
κείνην τού συναγερμού υπέρ τών
Συνεταιρισμών.
Είναι δμως γνωστότατοι εις
όλους τούς έργάτας τής έλληνι
κής γής, οι όποιοι εΰρον είς τό
Εθνικόν "Ιδρυμα πραγματικήν
στοργήν καί κατώρθωσαν μέ τήν
άνεκτίμητον συνδρομήν του νά
στερεώσουν τό τεράστιον, έργον
τού όποιου έωρτάσθη ή εΐκοσιπενταετηρίς.

__ έπετεύχθη έν τή άλλοδαπή,
άρχαιοτέρων οικονομικών ενώσεων ξις τών οποίων καταφαίνεται έκ οϊα
αχούσα ευεργετικήν έπίδρασιν έπί
αποτελεί τελείως νέον κοινωνικόν τών κατωτέρω παρατιθεμένων τών πλουτοπαραγωγικών πόρων και
θεσμόν, ο όποιος ώς άντίδρασις αριθμών. Ώφείλετο δέ ή ταχεία τάξεων τών χωρών, δπου δεόντως ό
κατά τού άχαλινώτου φιλευθερι- διάδοσις τών γεωργικών συνεται θεσμός έφηρμόοθη ............................
σμού, διεμορφώθη είς εταιρείαν ρισμών είς τάς μεγάλας άνάγκας
« Εγκύκλιος 115]7—9—1915.
τών οίκονομικώς άσθενεσιέρων, τών γεωργών μας διά δάνεια μέ
μέ κεφάλαια μεταβλητά καί μέλη τόκον μικρότερον τού τοκογλυφιΔέον νά έχητε ύπ’ δψει δτι θά ύεπίσης μεταβλητά.
κού, ό όποιος έμάστιζε τότε τήν j πάρξωσι συνεταιρισμοί θνησιγενείς,
Ή Ελλάς διεκδικεΐ διά τών ύπαιθρον χώραν, είς τάς παραχω-j δΓ|Ρ1ουρ}ΗΘέντε5 ο όχι έπί παραγωκαι συμφώνω τω πνεύματι του
ποικίλων συνεργατικών σχηματι ρηθείσας κρατικάς εύνοιας (ατέ yiKco
νόμου σκοπώ, άλλα μόνον πρός π.οσμών της κατά τά τέλη τοΰ ΙΗ' λεια κτλ.), είς τήν δραστηρίαν ρισμόν καί σφετερισμόν έκ προμελέ
αίώνος καί τάς άρχάς τοΰ ΙΘ' προπαγάνδαν
τού Υπουργείου της κεφαλαίων, ατινα άλλως δέν Θά
τόν τίτλον τοΰ λίκνου τής συνε Γεωργίας καί πρό παντός είς τήν ήτο δυνατόν νά πορισθώσι τά κατ’
μέλη, βεβαρυμένα δι’ υπέρο
ταιριστικής
κινήσεως
καίτοι. δέν Εθνικήν
Τράπεζαν.Χ Κατά- μέγα ίδιαν
γκων
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είς τήν δυτικήν Ευρώπην
Ελλάδι ώφείλεταί άνευ ΰπερβθ- | ένισχυθώσιν, δπως μή άποτελέσωσι
Οί πρώτοι απόστολοι τής συ λής, είς τήν επιτυχή συνεταιοιστι- Κα^δν ^ΡοηΥ°όμενον καί δημιουρπολιτικύν τΰ- Έθνικϋ- Τηα ϊηΘΏσι· ζθμι«ι, αιτινες θά γεννήσωσι
νεταιριστικής κινήσεως ένεφάνη· κύν
κην πο/.ιτικην τη, ί,θΜκηι,^Ιρα^ ^ δυσπιστίαν πρός τόν θεσμόν. Δέον
σαν έν Γαλλία καί Άγγλίφ μετά πέζης
μέ
--- καί είς τήν φροντίδα
...................νά
άφεθή τό στάδιον έλεόθερον είς.
τό 1800 καί ολίγον βραδύτερον έν τήν οποίαν αυτή περιέβαλε τόν τούς υγιείς μόνον οργανισμούς καί
οδτοι νά τύχωσι πάσης ένισχόσεως,
Γερμανίμ καί Ίταλίμ.
θεσμόν.
καθοδηγηθώσι δέ δεόντως έν τω
Ή συνεταιριστική κίνησις έν
Ή ’Εθνική Τράπεζα έχειρίζετο νά
έργω των, δπως μή προσκόψη τούτο
Έλλάδι, αρχίζει μέ τήν οίκονομιι - μόνη σχεδόν αυτή έν Έλλάδι τήν έν τή άρχή, πράγμα δπερ θά άποκην καί κοινωνικήν προοδον τήν πίστιν πρός τούς άγρότας ώργα- τελέση πλήγμα κατά τής ιδέας τής
σημειωθεΐσαν άπό
τού 1914. νωμένους καί μή μέχρι τού έτους συνεταιριστικής όργανώσεως, έξ ής
Μέχρι τής εποχής εκείνης ό νομι-11929 οπότε άντεκατεστάθη υπό πολλά άναμένει ή εθνική παραγω
κος τύπος τών συναιρισμών ήτο ; τής ’Αγροτικής Τραπέζης, είς τήν γή ...........................................
Έγκύκλ,ιος 115]26—ΙΟ—1916.
ό τοΰ σωματείου ή συνηθέστερον 1 οποίαν άνετέθη καί ή έπίβλεψις
τής άνωνύμιου εταιρείας. Κατά τό τών γεωργικών συνεταιρισμών
"Ενεκα τοότω
άναγκαζόμεθα νά
1 15 έψηφίσθη ειδική περί συνε- ί Μέχρι τής έποχής έκείνης δΓ
παρ’ υμών έκ νέου τήν
ταιρισμών νομοθεσία (νόμος 602) ειδικής υπηρεσίας καί έπί τών έκζητήσωμεν
άνάπτυξιν ζωηρού
ένδιαφέροντος
....... ......... .................................. ..... βάσει διαγεγραμμένου πραγράμ- προκειμένου περί παντός δ,τι αφορά
κατα.αλώσ,ως καί αυςησιν τής πα- ματος διέθετε ή Εθνική Τρά- τήν ένίσχυσιν τής συνεταιριστικής
pαγωγής.
.
πεζά κατ’ έτος νέα κεφάλαια είς όργανώσεως έν τω τόπω καί τήν έκ
μέρους σας ένδελεχή έρευναν καί μεΌ κ. Baudhuin καταλήγει μέ τούς άγρότας, μιέ έντεινομένην I χέίην
πσντ’ός αΐτήμάτΐς^σχεηκοϋ^
τήν συστασιν αυξησεως τής παρα- προσπάθειαν καί μέθοδον άπο- ·
γωγής, τοσον οια τους εμπολέμους, βλεπουσαν είς τήν παραγωγικήν
Εγκύκλιος 61J13 6—1917.
όσον καί διά τούς ουδέτερους, ύπό τοποθέτησιν αυτών. Παραλλήλως
’Εφιστώντες τήν προσοχήν ϋμών
τήν έννοιαν δέ ταύτην Θεωρεί τόν (καί ό όλος χειρισμός τής Τραπέμέριμναν έπί τών άνωτέρω, έλσημερινάν πόλεμον κυρίως ώς δια- 1 ζης έναντι τών συνεταιρικών όρ- καί
πίζομεν είς τήν άποτελεσματικήν τών
γωνισμόν παραγωγής.
j γανισμών τών άγροτών διεπνέετο ήμειέρων υποκαταστημάτων άρωγήν
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ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΑΑΠΑΝΑΙ
Ό Καθηγητής κ. F. Baudhuin ΤΟ ΕΕΤΙΑΤΟΡΙΟΜ ΤΟΪ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ IΡ„7ί πρός εΰόδωσιν θεσμού, τόν όποιον
άπό τής άρχής του έθεωρήσαμεν ώς
είς δύο έξαιρέτως ενδιαφέροντα άρ
νά ϋπηρετήση την Χώραν
Εγκαινιάζων ό κ. Πρόεδρος τής ένδιαφέοον διά τήν διαπαιδαγώ- μέλλοντα
θρα του είς ξένην οικονομικήν εφη
σπουδαίως καί τοΰ όποιου, φυσικός
Κυβερνήσεως
τήν
αυτήν
ήμέραν
τό
γησιν
αήτής
καί
άπόλυτον
πεποίμερίδα άσχολεΐται μέ τά οικονομικά εστιατοριον του δημοσίου υπσλλή- ά
κηδεμών εΐναιή 'ήμετέρα Τράπεζα .
, s1 ν
3
_ 3Γ Μ .
τών πολέμων τοϋ παρελθόντος, έν λου καί τό έστιατόριον τοΰ έμπορο- θησιν επι^ την ασφαλή εξελι,ιν
συγκρίσει πρός τάν παγκόσμιον πό υπαλλήλου κατέδειξε τό ενδιαφέρον j ταυτης. Αί σχετικαί κατά καιρούς
’Εγκύκλιος 61J13—6—1917.
τοϋ Κράτους διά τόν υπάλληλον.
εγκύκλιοι τής Τραπέζης πρός τά
λεμον.
Τά χαρακτηριστικότερα συμπε ^'τνδίαλφέρθνττθ0τθ πΡό5 ,^όνύ- υποκαταστήματα της καί αύταί Γ ενικώτερον δμως έπιθυμοΰμεν
δεν είναι μονον ανοψωσις c
‘‘ $
,
,
,
ράσματα τοΰ κ. Καθηγητοΰ είναι πάλληλον
τού βιωτικού του έπιπέδου, άλλά
ιοιαίτεραι διαταγαι προς τους δπως οί Διευθυνταί τών ήμετέρων
χρησιμεύσωσιν ήτά εξής:
καί άπόδοσις τιμής πρός τήν έργα- υπευθύνους διευθυντάς δίδουν όποκαταστσμάτων
μίν ώς πραγματικοί καί άσφαλείς
Οι δαπανηρότεροι πόλεμοι τοΰ σίαν, τόν ουσιώδη τούτον μοχλόν μίαν εικόνα τής έξορμήσεως της, τοΰ τοιούτου ήμών έργου μοχλοί
παρελθόντος δέν όπερέβησαν τά 25 τής κινήσεως παντός δημοσίου ή ίδι- συννσταμένη; ε1ς διδασκαλίαν καί παρακολουθοΰντες εΰμενώς καί προωτικου οργανισμού.
,,
~
α%„ , ,
δισεκατομμύρια χρυσών γαλλικών
Ό υπάλληλος, είς τόν όποιον τόσα λεπτομερή καθοδήγησιν, δια την θύμως δ,τι ενδιαφέρει καί άφορά είς
φράγκων, έναντι 1000 δισεκατομ οφείλει οίαδήποτε κρατική ή έπιχει-1 δημιιουργίαν καί προαγωγήν τής αΰτό. Πρός τούτο ζητούμεν, δπως
τακτικώς ύποβάλλωνται ήμίν αί σκέ
μυρίων τοΰ πολέμου 1914 - 1918. ρηματική έπιδίωξις, συντελεστής τά- 1 συνεταιριστικής όργανώσεως.
ψεις τών Διευθυντών τών ύποκαταεύροθμίας καί πλούτου, άρ-, Ενδεικτικούς άναφέρομεν περι- στημάτων
Διά τήν αίσθητοποίησιν τής φο ξεως,
περί τής προαγωγής ή μή,
κεΐται είς μετριωτάτην συνήθως ά,
, ,
.,
_
βέρας ταύτης δαπάνης εγένοντο μοιβήν, μέ τήν όποιαν καλείται να κοπας τινας εγκυκλίων της Εθνι- περί τών ληπτέων πρός ύποστήριξιν
διάφοροι εντυπωσιακοί,έν τινι δέ, με άντιμετωπίση σκληρός βιωτικάς ά- κής Τραπέζης πρός τά Ύποκ)τά μέτρων καί γενικώς περί τής ζωής
τών ιδρυμένων έν τή περιφερεία τού
τρώ καί υπερβολικοί, υπολογισμοί, νάγκας, ύπό τάς σημερινός μάλιστα | της έχούσας οΰτω :
ύποκαταστήματπς Γεωργικών Συνε
δυσχερείς
οικονομικός
συνθήκας,
j
,
ώς δτι μέ τήν δαπανηθεΐσαν αξίαν συγχρόνως δέ καί άξιοπρεπή κοινωταιρισμών καί τών δυνατών πρός
Εγκύκλιος 115]7—9—1915.
ϊδρυσιν άλλων ενεργειών, έν τή βε
νά ήδύναντο νά κτισθοΰν οίκίαι δι’ νικήν παράστασιν.
I
.................................................
βαιώσει, δτι πάσα σχετική πρός τήν
έκάστην οικογένειαν τών μεγ λων
Είναι δθεν δικαιολογημένη καί έπι„
„
_ ° εργον τής έκμεταλλεύσεως έργασίαν ταύτην προσπάθεια υπηρε
χωρών τοΰ κόσμου, ή δτι θά ήδύνατο βεβλημένη, θά προσεθέτομεν, πάσα
ύπέρ αύτοΟ πρόνοια όχι μόνον καθ’ του παραγωγού κσί τοϋ καταναλω- τεί σπουδαίως καί τά γενικώτατα
νά άγορασθή ολόκληρος ή Γαλλία ύπαγόρευσιν
κοινωνικής δικαιοσύνης, τοΰ τών γεωργικών ιδία, άλλά καί τής χώρας καί τής ήμετέρας Τρα
καί τό Βέλγιον.
άλλά καί άπό τήν ώμήν άλήθειαν, τών βιομηχανικών προϊόντων, ύπό πέζης τά συμφέροντα ......................
Ό διακεκριμένος Βέλγος Κα η- δτι πάσα παραμέλησίς του άποβαί- τοΰ διαμέσου έμπορίου, συμπληρού’Εγκύκλιος 61J13—6—1917.
κατ’ άνάγκην είς βάρος τής άπο- μενον έκ τής έλλείψεως τής προσηγητής άποδεικνύει δΓ υπολογι νει
δόσεώς του.
κοόσης πιστωτικής όργανώσεως, έξ
σμών, δτι τό μεγαλύτερον μέρος
Οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τρα ής άφίεται ελεύθερον τό στάδιον είς
Κατόπιν έπανειλημμένων έν τω πατής δαπάνης ένός πολέμου βαρύνει πέζης, εχοντες άπό πολλών ετών τό τήν τοκογλυφίαν, δημιουργεί διά τάς ρελθόντι πρός υμάς έγκυκλίων δια
τόν νικητήν καί ή δτι τάς δαπάνας έστιατόριόν των, διά τό όποιον ή έργατικάς κυρίως τάξεις δυσμενείς ταγών καί ειδικών πρός τινα υποκα
τοΰ πολέμου πληρώνει ό ίδιος ό Διοίκησίς των δεικνύει ζωηρόν καί οικονομικός συνθήκας, τήν βελτίωσιν ταστήματα εγγράφων, έν τή συνεχεί
έμπρακτον ενδιαφέρον, δύνανται νά
τών όποιων σκοίιεϊ ό συνεργατισμός, δέ προσπάθεια δπως ό άπό διετίας
πόλεμος.
έκτιμήσουν είς τήν άληθή της άξίαν
δστις παρουσάζεται ώς άντίδρασις λειτουργών θεσμός τών Γεωργικών
Κατά τήν παγκόσμιον σύρραξιν τήν ϊδρυσιν εστιατορίων καί δι’ άλ- κατά τής άτομιστικής όργανώσεως Συναιτερισμών τυγχάνη τής πλέον
υπαλληλικός τάξεις καί χαίρουν
εμπραγμάτου παρ’ ήμών άρωγής,
ή Γερμανία είχε τά μονοπώλιον λας
είλικρινώς, διότι προάγεται γενικώ- τής παραγωγής διά τής συμπράξεως
ύμϊν καί αδθις, δπως
τής οικονομικής τεχνικής τοΰ πο τερον ή θέσις τοΰ ύπαλλήλου καί τών έχόντων κοινά συμφέροντα πρός έντελλόμεθα
μετά πάσης προσοχής παρακολουλέμου.
περιορίζεται ή δυοαναλογία μεταξύ οικονομικήν προαγωγήν τούτων. Οϋ θήτε τήν ϋπαρξιν τών τοιούτων έν
Είς τόν σημερινόν πόλεμον ή δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεων, ή τω εμφανίζεται ό συνεταιρισμός ώς τή περιφερεία τοΰ καθ’ υμάς υποκα
επιβάλλεται νά μείνη μόνον εταιρεία σκοπούσα τήν προαγωγήν ταστήματος Συνεταιρισμών, συντρέάρχή τής οικονομικής τεχνικής κα- όποια
ώς θλιβερά άνάμνησις, χαρακτηρι- τής ιδιωτικής οικονομίας έκάστου ε χητε αύτούς διά παντός μέσου συμ
θιεροΰται ώς μέθοδος καί έκφρά ζουσα τήν θέσιν τοΰ υπαλλήλου είς ταίρου διά τής κοινής ένεργείας καί φώνου πρός τάς ήδη δοθείσας ύμϊν
ζεται κυρίως εις περιορισμόν τής τήν εργασίαν του καί τήν κοινωνίαν. άλληλεγγόης ............................................. οδηγίας καί ύποστηρίζητε πάσαν

διχασμούς, ρή-1 πάντοτε σέ ανάλογες αυξομειώσεις
νέων Συνεταιρι- καίπερ πρωτίστως οικονομικόν, ένέ- I τής συνεταιρικής όργανώσεως έν τερικάς διενέξεις,
δειξεν άπανταχοΰ σοβαρόν τήν άνά- τή χώρα
ί ξεΐς καί διάλυσιν.
I τής Αγροτικής Πίατεως καί άντιγκην νομοθετικού διακανονισμού τών
Συγχρόνως έλήφθη πρόνοια νά I Τό πόσον ή ιδέα αυτή Εβλαψε στρόφως Έάν οί Γεωργικοί Συνε.’Εγκύκλιος 18] 9-2- 1918
σχέσεων και των συναλλαγών έν
V ίδιους τού;
τόσον τατούς
τους κατοι- ,. ταιρισαοι
ταιρισμοί ανεπτυχθησαν
άνεπτύχθη
αΐς ή γεωργική πίστις έμφανίζεται μεταβιβασθή εις τήν ’Αγροτικήν 1! καί? ήμας toi
καί δή έν πνεύματι προστασίας του Τράπεζαν, ύπό ώρισμένην διαδι κοΰντας έδώ, είς τήν Ελλάδα, διότι χεως, τοΰτο όφειλεται και σε λοΤ' ανωτέρω απαραίτητα στοιχεία ύγιοΰο κεφαλαίου πρός ένθάρρυνσιν
άνέπτυξε πεποιθήσεις δτι δεν ήδυ- γους αντικειμενικούς, άλλα καί είς
άναφέρομεν ένδεικτικώς απλώς, άτής εύεργετικής ροής αύτοϋ πρός κασίαν, τό προσωπικόν τής εποπτι
φίνοντες είς ΰμάς τούς έγγύς τοις τήν ύπαιθρον χώραν. Τά ευεργετικά κής υπηρεσίας τοΰ Κράτους καί νάμεθα νά συνεργασθώμεν μεταξύ τήν ιδιαιτέρα πρόνοια, ή όποια
πράγμασιν ευρισκομένους νά rif οσ Αποτελέσματα τήτ τοιαύτης νυμοθε- τής Επιτροπής Άποκαταστάσεως ' μας, είναι φανερώτατον
ιανερώτατον. ’Αλλά τό έλήφθηκε κατά τήν πρώτη περίοδό
θέσητε και παν έτερον διαφώτισα- ,
ρυθ^σεως παρουσιάζονται και προσφυγών. Ή κανονική εναρξις I περίεργον είναι ότι έξήλθεν καί τους για νά υποβοήθηθή ή ά,/άπτυκόν στοιχειον, προοηκον είς την ίόι- παρ'' ήήμΐν
μ Ύ έμφανή
εμφανή Κέν
έν τ«
τή εφαρμογή
άζουσαν φύσιν Συνεταιρισμού τίνος
τής λειτουργείας τής υπηρεσίας I ιών όρίων τής Πατρίδας μας καί διε- ξίς τους.
τοϋ θεσμού τών γεωργικών συνεται
ώς καί παν άλλο ενδιαφέρον ση ρισμών, οΐτινες παρέσχον τή ’Εθνική Συνεταιρισμών τής Τραπέζης ήρ j'
δόθη παντού ή ίδ;α αύτή καί
Ή περίοδος άπό τοΰ 1912 καί
ν"! διά 1ί ’u
μειον, ώς π. χ. ύπέρογκον έπιβάρυν- Τραπέζη τό κατάλληλον ενδιάμεσον
I
τοΰτο
μοΰ
ετυχε
νά
διαβάσω
είς
1
εντεύθεν
είναι μιά περίοδος ταχείας
χισεν
άπό
τοΰ
Μαΐου
τοΰ
1930
σιν τοΰ συνεταιρισμοί) >ιά χρεών δργανον όπως ένισχύση ούσιωδώς
αναπροσαρμογής τής ’Εθνικής μας
πρός τρίτους κλπ., δπερ κατά τήν καί προαγάγη τήν άγροτικήν .προσω Ή υπηρεσία αΰτη καταλλήλως ( ενα μεγαλον ξένον συγγραφέα, δτι, ^
π,,ΤεΤσα κατώρθωσε
κατώοιΤωσε νά βελ-,
ΙΌλ- ή Ελληνική
η
κρίοιν ύμών δΰναιαι νά άσκήση ε πικήν πίστιν είς ώρισμένα ιδίως δια ένισχυθεΐσα
Ελληνική φυλή παρουσιάζει Οικονομίας.
Είναι ή περίοδος τοΰ
πιρροήν έπί τής τύχης τών συνεται μερίσματα τής Χώρας (Σταφ δοφό- τιωση τήν καταστασιν των συνε πρός τήν Εβραϊκήν φυλήν τήν με- άστικοΰ της συγχρονισμοΰ, τής άναρισμών, ους, ώς πλειστάκις έτονίσαροι έπαρχίαι - ’Ανατολική Μακεδο ταιρισμών, διαλΰσασα
πολλούς γίστην ομοιότητα, διότι ενώ έχουν πτύξεώς της τής κοινωνικής καί
μεν ή ήμετέρα Τράπεζα στοργικώς
νία).................................................................
δνόματι
μόνον
υφισταμένους,
τόσα χαρίσματα είναι καί ή μέν 1 πνευματικής καί οικονομικής. Είναι
θάλπτει καί ύποβοηθεΐ, θεωρούσα
αύτούς ώς ούσιωδεστάτους συντελεελέγξασα καί έκκαθαρίσασα μέγα | καί ή δέ εντελώς άκατάλληλοι διά §μω
ταυτόχρονα καί ή εναρξις
’Εγκύκλιος 76] 10-9—1921.
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* Ζ": τι
τη» \Γ / Ρ Γ - 1 .. . χ. στάς καί ύγια όργανα άναπτύξεως
μέρος αυτών
καί τονώσασα
έν ..γέ] πολιτικήν
Ενέργειαν, διότι
τους λεί- μ^χς περιόδου μεγάλων μεταβολών
τής αγροτικής πίστεως...........................
’Ήδη δτε συνεπληρώθη εξαετία νει τό συνεταιρικόν αίσθημα τοΰ Ατει τά πολιτικόν αισθητήριον, διότι, είς τήν ‘Ελληνική Γεωργική Οίκο«’Εγκύκλιος 63] 17—4—1918
άπό τής εισαγωγής έν Έλλάδι τού πληθυσμοΰ τής υπαίθρου χώρας, βεβαίως πολιτικόν αισθητήριον άνευ νομία. ‘Η προσάρτησις τών Νέων
θεσμού τών συνεταιρισμών, άπέβη Διά τήν περαιτέρω πρόοδον δέ τής συγκεντοώσεως
προσπαθειών δέν ’Επαρχιών, ή όποια ήλθε νά φέρη
οΒτος καί τά εύεργετικά άποτελέ- συνεταιριστικής ιδέας συνεστήθη είναι δυνατόν νά υπάρχη.
νέα γεωργικά προβλήματα. Ή εύΔιά τού νέου τρόπου έπιδιώκεται
σματα αύτοΰ γνώριμα είς τήν ύπαι
ούχί ή μετατροπή του ίσχύοντος συ θρον χώραν είς τούς ύφισταμένους διάτοΰ άναγκαστ. νόμου 1154 τοΰ ι
Διά τοΰτο δφείλεται φόρος τιμής ρεϊα, μετά τήν εναρξιν τοΰ Παγ
στήματος, δπερ θέλει έξακολουθήσει συνεταιρισμούς σύν τή παρόδω τού | έτους 1938 ή ’Εθνική Συνομο- εις Εκείνους οι οποίοι ήρχισαν την
κοσμίου Πολέμου, Εφαρμογή τής
ίσχΰον, άλλ’ ή διοχέτευσις νέων κε
χρόνου έδημιουργήθη συνεταιρι σπονδία τών Γεωργικών Συνε-, γενναίχν προσπάθειαν τών Συνε ’Αγροτικής
Μεταρρυθμίσεως. Ή
φαλαίων είς τήν άγροτικήν πίστιν,
κή συνείδησις, έδοκιμάσθησαν έν τή ταιρισμών τής Ελλάδος (,ΕΣΣΕ) ταιρισμών είς τήν Ελλάδα. Καί συνεπεία τής έφαρμοσθείσης πολι
ήτις τοσαύτην έχει άνάγκην αυτών.
πρός δημιουργίαν
σμών τάσιν

ζή

διοικήσει οί έκλεκτοί τών μελών καί
έπετεύχθη κατά τό μάλλον καί ήττον ή εσωτερική όργάνωσις αύτών,
άπέβησαν δέ κατόπιν τούτων γεν
ναιότεροι αί πιστώσεις τών ύποκαταστημάτων μέ διαρκή τάσιν περαι
τέρω αύξήσεων επιβάλλεται πρός
προστασίαν τών συμφερόντων τής
Τραπέζης, άπασχολούσης πλέον σο
βαρά κεφάλαια είς τήν εργασίαν
ταύτην, άλλά καί πρός έξυπηρέτησιν αύτών τούτων τών συνεταιρι
σμών νά συστηματοποιηθή έπί τό

καθολική καί άνωτάτη όργάνω- οφείλω νά τους ευχαριστήσω άπό τικής κατατμήσεως τής μεγάλης
σις δλων έν γένει τών συνεταιρι- τής Θέσεως αυτής, έφ’ δσον είναι άγροτικής ιδιοκτησίας, δάσπασις τών
κών δργανώσεων τής χώρας μέ ζώντες, καί νά άπονείμω τιμήν είς μεγάλων ιδιοκτησιών καί τών συν
Ή όσημέραι συντελουμένη έπέκτασκοπόν τήν εξάσκησιν τή; άνω- τήν μνήμην των έφ’ δσον εχουσιν δέσμων, που συνέδεαν τούς άκτήσις τής συνεταιρικής όργανώσεως έν
τάτης
διοικήσεως όργανώσεως καί ί άποθάνει
μονας καλλιεργητάς μέ τον μιγάλον
τή χωρά, δημιουργούσα άσφαλεΐς
κατευθΰνσεως τών δργανώσεων ί Έν μέσω τοιαύτης ατμόσφαιρας ιδιοκτήτην, ό όποιος δχι σπάνια
προβλέψεις περί τής έπεκτάσεως τής
τούτων.
ί έγεννήθη ή Συνεταιριστική Κίνησις έχρησίμευεν ώς ενα είδος δανειστοΰ
νέας τούτης οικονομικής ιδέας καί
παρ’ ήμϊν ΰπό τήν παράλληλον στορ
Κατά τό έτος 1939 ή Κυβέρ- εξήτ\ν Έλλάδκ- ζ1< τ0^ έργοοχο- καί τραπεζίτου, τοΰ κολλήγου. "Η
γήν καί έ.ίσχυσιν τής τε Πολιτείας
νησις τής 4ης Αύγουστου ίδρυσε κουιί Συνεταιρισμούς κατα πρώτον, δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων
καί τής Εθνικής Τραπέζης, καταδει
τό Ύφυπουργεΐον Συνεταιρισμών °"1 όποιοι όμως , δέν ηδυνήθησαν νέων γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
κνύει τήν άνάγκην τής μεθοδικωτέτά τήγ w
[ν του ννά έπεκταθώσιν είς περαιτέρω Συρας ρυθμίσεως τών σχέσεων τών πληρέστερον ό καθορισμός τών πι-| κ(χ1 εΜί)
μικράς έκτάσεως. Ή άνάγκη γιά
< r ~
ο
'
c = veTrvrnrrmnnύποκατασιημάτων μας μετά τών νεα στωσεων, όστις δέον να η άποτοκος 1 c
^ 9 5"?»,
, ,
,
, τόν Εφοδιασμόν τους μέ τά άπαραίρών τούτων οικονομικών όργανι- πλήρους, βαθείας δσον κοί ένημέρου 0 a0X4Y°S της κυβερνησεως δι
,0 °τι ή ι/εχ χυτ71 etyal *ατχ τητα καλλιεργητικά μέσα τών νέων
σμών καί τής έγγυτέρας καί pv,,,,,.,
μάλλον μελέτης ένός έκάστου τών συνεται- άποφάσεω; άπό 8)9)1939 συνέδιεξοδικής παρακολουθήσεως αύτών ρισμών,^ ώς καί, έπακριβοΰς σταθμί-: στησεν επιτροπήν ΰπό τήν προε- 6ασιν εσφαλμένη αποόεικνυει ή ει τούτων Εκμεταλλεύσεων, γιά τόν
—παρ’υμών
σεωο
~ exr
,Γπ,τ«ϊτί« Λ·π·λ rvm
c—c
σεως τηο
τής συνθέσεωο
συνθέσεως καί ύωτικότηζωτικότη ί Πράτος δέν είχε φρον
τος αύτών........................................ δρίανν τοϋ Υφυπουργού συνεται-: κοσιπενταετία^ άπό τήν ,όποιαν Επε- ξπογον
ών είς τήν οποίαν ανέθεσε ; ράσαμεν,,κατά τήν όποιαν τό Κρά-; τ[σει τότε
μ£
ί ρισμώ
μέ Tj,
τά όποια δέι
δέν
VΕγκύκλιος 110] 24—7—1918.
| ’Από τοϋ 1915 μέχρι τοΰ 1919, ί τήν μελέτην ώρισμένων θεμάτων, ■
ήτο άπολύτως άντίθετον ,πάσης ήξόνατο ίσως νά τάς έφοδιάση άπ’
άι
’καθ’ δ ήσκει τήν άγροτικήν πί-1, άποβλέπων άφ’
ένός μέν νά δια-! Συνεταιριστικής Κινήσεως
εΰ9Είας.
έγκατάστασις, βραδύτερα
βραδύτερ
...
r-r καί κατά
____ =- Ή
— -,________
Δέν διαψεύγουσι δέ βεβαίως ύμ&ς
V Ύΐή ’ΠιΤνιντι
TYIV όποιαν
YE αάτκ τβν Ti___
....... είς τήν «πιΤι
z».. ...
’Εθνική Tnrfirei'rt
Τράπεζα, ίδρύθη- '; vnncon
γραφή νηι
καί ΛνΛΐ
άκόλουθηθή έφ’ εξής [τήν
°ποίαν fiή XOtVCOvia
κοινωνία VXQ
ήτο,γεμάτη
Προσύγων
Ελλάδα
καί
τά έν χώ μέτρω ιούτω κείμενα ύπέρ <ΤΤΙ
στιν
έν συνόλφ 5.428 συνεταιρι-' ενιαία πολιτική Ιπί τών ζητηιιά- άπό δισταγμούς διά πάσαν Συνεται-'?
,0,,0γγ)9ε?σαι
νέο
τού θεσμού καί τής Τραπέζης πλεο- σαν έν
αί δημιουργηθεΐσαι νέαι άνώμαλοι
νεκτήμαια, καθόσον ή άμεσωτέρα σμοί καί παρέμεινανλειτουργοΰν- των τών «ψορωντων τάς γεωργι- ρ[οτικην Κινησιν και καθ ήν ομω; συνθήκαι γιά τήν Ελληνικήν Γεέπσφή τών Ύποκ]των μας πρός τούς
ά τήν δί(ίλυσιν 242 συνε- «Λ/. συνεταιρικά; δργανώσεις
---- -- καί ’ VYYTnmAfiiAYi
ρ π -ύ η π 11 μ nr
Υ,πμρ- ί ωργ1κήν
> γΟίκονομίαν
\ -,
t
τ
κατωρθώθη 'Jνάιύ ττπεράσουν
βί^Συνεκαί« νεαι
πιστωΣυνεταιρισμους και ή επιγνωρις και
, ‘ „
άφ’
ετέρου
νά
ΰποβοηθηθή
ή
ταιρισμοί
καί
νά
φΟάσουν
είς
τήν:
TlXal
άνάγκαι.
παρακολούθησις τών στοιχείων τής ταιρισμοί Ο. Ιοί),
"Ολα αύτά ώδήγηΚατά κατηγορίας άναλόγως τοΰ άπρόσκοπτο; άνάπτυξις τών γεωρ- οημτρί'-ήν Εποχήν οπού είσθε δλοι σαν
καταστάσεως τούτων θά παράσχη
μίαν κατεύθυνσιν : Άφ"
τήν ευκαιρίαν είς ΰμας νά χειραγω- σκοποΰ τόν όποιον επιδιώκει έκα γικών συνεταιρισμών καί γενικό.) συγκεντρωμένοι Ενταΰθα διά νά
δώ- |ν^ξ £ξς τήν άν^πτυξιν τών Συνεγήτε άφ’ ένός τά Συμβούλια τών
στος συνεταιρισμός διαιρούνται : τερα χρησιμοποιησις τούτων είς οωμεν ε.ς την ,Συνεταιριστικήν Κί- ταιρισμών καί άφ’ ετέρου είς τήν
Συνεταιρισμών έν τή διαχειρίσει τών
τήν εφαρμογήν τής γεωργικής , νήσον νέαν όρμήν.
j παράλληλων άνάπτυξιν τής ΆγροτιΠιστωτικοί
3.912
συμφερόντων έκάστου τούτων, άσκουμένης οϋτω έκ μέρους τών *Υπ]
πολιτικήφ τοΰ Κράτους.
Μεγαλύτερα άποοειξις τής ψευ-: y_f_ Πίστεως.
Προμηθευτικοί 190
των μας ούσιώδους έπιδράσεως έπί
Τά συμπεράσματα είς τα όποια δοΰς βάσεως αύτής τής ιδέας δέν
τζ · λ. 'ί
* >
ΙΙωλήσεως
394
τής οικονομικής άνατροφής τών άκατέλη'Εε
ή
επιτροπή
έργασθεϊσα
ε?ναι
δυνατόν
νά
γίνη
άπό
χύτην
,
?ε\'ω
είς
το
σημειον
αυτό
Παραγωγικοί
247
γροτικών πληθυσμών, ν’ άποτρέπητε
έπί σειράν πολυώβων συνέδριά-i τήν όποιαν εχομεν μπροστκ μάς να εξαρω την συμβολήν, την πολύΔιάφοροι
443
δ’ άφ’ ετέρου εγκαίρως Ενδεχόμενον
σεων υπό τήν προεδρίαν τοΰ Άο- [ δλοζώντανην.
τιμον, πραγματιστήν οποίαν παρεκίνδυνον τών συμφερόντων μας ή
V a
'
=
'
σχεν εις την αναπτυςιν των Συνε5486
τής συνεταιριστικής ιδέας έκ κακής ή
τοΰ ταιρισμώνή ’Εθνική Τράπεζα καί
άτυχούς διαχειρίσεως τών συμβου
Άπό τοϋ 1930 μέχρι τέλους χηγου της Κυβερνησεως ανεκο_ι-; ’Απόσπασμα τοΰ λόγου
λίων ένίων Συνεταιρισμών, είτε έν τοϋ έτους 1938 ίδρΰθησαν νέοι τ^θησαν κατα , την τελετήν τηςι| Ύφυπουργοΰ τών Συνεταιρισμών ιδιαιτέρως ό τότε έπί κεφαλής τής
Είκοσπενταετηρίδος τών Συνεται κ. Μ. Αλιβετάτου :
άμέσω πρωτοβουλία, εϊτε προκαΆγροτικής Πίστεως καί πραγματι____
λοϋντες δι’ ήμών τήν λήψιν τών
έν συνεταιρισμοί 2.573 ήτοι σύνολο ν ρισμών τής 27)1)39 είς τήν με^ι.^=_μ.^“ϊ1.μέτρ“ν’ '®ι®ιΚΟν κα1.5π® τ°ν 1914 Ιδρυθέντων 7759. | γ^Χην αίθουσαν τοϋ Υπουργείου I Δύο είναι τά γεγονότα, πού έπέ- κός φίλος τών Συνεταιρισμών, ό
γενικής μορφής
δρασαν αποτελεσματικά είς τήν 1 κ. Κοριζής Καί δταν κανείς συγΈκ τούτων εΰρίσκοντο έν ένερ-! τής Δικαιοσύνης,
άνάπτυςιν
τών Συνεταιρισμών : Ό κρίνη τις συνθήκες ύπό τής όποιες
γεια είς τό τέλος τοΰ έτους 1938
'Εγκύκλιος 7 ] 19—1—1919.
Κατά τήν τελετήν ταύτην μετά
συνεταιρισμί 6.592 κατανεμόμενοι: την ανακοινωσιν των αποφάσεων Νόμος άφ’ ένός ό 602 καί άφ’ έτέ- j άσκήθηκε τότε ή ’Αγροτική Πίστις
τής ανωτέρω επιτροπή; έξεφώνη- ρου ή εναρξις τής πραγματικής | άπό τήν ’Εθνική Τράπεζα καί τόν
Πιστωτικοί
4.529
Τετραετία συνεπληρώθη ήδη, άφ’ ,
σαν λόγους ό αρχηγό; τής Κυβερ άσκήσεως τής Άγροτικής Πίστεως j κ. Κοριζή καί τά άποτελέσματα,
δτου, είσαχθέντος καί παρ’ ήμΐν τού ;
Προμηθευτικοί 145
θεσμού τών Συνεταιρισμών, ή ήμετέ
ΓΙωλήσεως
531
νησεως κ. ’Ιωάννης Μεταξάς, ό αρχικά άπό τήν Εθνική Τράπεζα | τά όποια είχε, μέ τήν μεταγενερα Τράπεζα έν ύγιεΐ άντιλήψει τής
ΰπουργός τής Γεωργίας κ. Γ. Κυ τής Ελλάδος, βραδύτερα.άπό τήν’Α-ί στέρα Εξέλιξη, γιά τήν όποιαν θά
Παραγωγικοί
725
πολλαπλής σημασίας, ήν ενέχει διά
ριάκός δ Διοικητής τής ’Αγροτι γροτικήΤράπεζατήςΈλλάδος.ΟίΣυν- ; σας δώσω άμέσως μερικούς άριθμούς,
Διάφοροι
662
τήν Χώραν καί δι’ αύτήν ή έπικρά- ι
κής Τραπέζης κ. Α. Λαμπρόπου- εταιρισμοί καί ή’Αγροτική Πίστις έβά- καταλαμβάνεται πραγματικά άπό
τησις τής Συνεταιριστικής Όργανώ
6.592
σεως περιεπτύχθη τήν νέαν ταύτην :
λος καί δ’Υφυπουργός τών Συνε δισαν παραλληλα, σχεδόν άδελφωμέ- Ενθουσιασμό καί άπό εύγνωμοσύνη,
οικονομικήν ιδέαν καί έκ παραλλή- !
νοι καί οί αυξομειώσεις είς τήν κίνη- τήν όποιαν καί Εκφράζω πρός τόν
ιι χορηγήσεις τής ’Εθνικής ταιρισμών κ. Μ. Άλιβιζάτος.
λου^πρός τήν Πολιτείαν, μετά τής Τραπέζης κατ’ έτος άνεξαρτήτως
Κατωτέρω παραθέτομεν χαρα σιντώνΣυνεταιρισμών άντιστοιχοΰσαν κ. Κοριζή.
ένίσχυσεν αύτήν έν τή δημιουργία τ0υ υΨιστβΤιενΟ'υ υπολοίπου του κτηριστικά άποσπάσματα τών λό lllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||iii(|||||||tl|||||!l|||||||||||||||||||||||||||l||||||||l||||||||||IUIIII,
καί τή μέχρι τοΰδε Εξελίξει της . ". προηγουμένου έτους εΐχον τήν άκό- γων τοΰ ’Αρχηγού τής Κυβερνήλουθον έξέλιξιν :
σεως καί τοΰ Ύφυπουργοΰ τών
’Εγκύκλιος 7 ] 19—1—1919.
’Έτη
Ετήοιαι χορηγή Συνεταιρισμών περί τών δυσχεσεις είς δραχμάς ρειών, τάς οποίας άντιμετώπισε ή
ί..
Ούτω, τά άποκομισθέντα μέχρι
1915
223.000
διάδοσις
τοΰ συνεταιριστικού
τοΰδε συμπεράσματα, έκ περιφερει
1916
979.749
πνεύματος
καί
περί τής πολυτί
ών μάλιστα δπου λόγω τών άλλε1917
1.495.122
παλλήλων κρίσεων τού κυρίου προϊ- !
μου συμβολής τήν οποίαν παρέσχε
1918
όντος κσί άλλων αίτιων, ή πίστις
7.412.085
πρός τοΰτο ή Εθνική Τράπεζα
έθεωρεΐτο ώς έκλιποϋσα, πείθουσιν,
1919
13.443.646
διά τοΰ τότε έπί κεφαλής τής
δτι ή συνεταιρική ιδέα άσφαλώς θά
1920
24.841.751
Άγροτικής Πίστεως
καί ήδη
έγκλιματισθή καί θά καρποφορήση
1921
27.492.294
Διοικητοΰ αύτής κ. Α. Κοριζή.
ίκανοποιητικώς καί έν Έλλάδι, έν1922
75.357.637
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893
θαρρύνουσιν δι’ ήμάς, δπως έντείΑπόσπασμα τοϋ λόγου τοΰ Άρ1923
νωμεν τήν άσκηθείσαν μέχρι τοΰδε
114.971.172
χηγοΰ τής Κυβερνησεως κ. I. Μεπροστατευτικήν πολιτικήν ....
1924
299.281.503
ταξα :
’Εγκύκλιος 4] 11—1—1921,
1925
543.909.109
«Υπήρχε γενικώς καλλιεργημένη
1926
468.250.147
ή
ίδέα
δτι ήμεϊς οί ‘Έλληνες κά113 Καταστήματα έν Έλλάδι, 6 Καταστή
1927
809.195.792
Ή ήμετέρα Τράπεζα, ήτις τοιοΰμνομεν
Θαύματα
ώς
άτομα,
άπο1928
τον έπέδειξε καρποφόρον ένδιαφέρον,
1.009.784.750
ματα έν τώ έξωτερικω (έν Αγγλία
τυγχάνομεν δέ πάντοτε έν συνερ
ιδίως κατά τά τελευταία ε:η, ύπέρ
1929
1.164.793.926
γασία μεταξύ μας. Επομένως ήτο
τής γεωργικής πίστεως, άποβλέπει
Αίγνπτω και Κνηρω).
Τά τοποθετημένα κεφάλαια ΰπό γενικόν τό λεγόμενον δτι ή Ιδιω
πρός τόν νέον τούτον θεσμόν, δηΤραπέζης είς τική πρωτοβουλία έκαμνε τό παν είς
μιουργοΰντα έμπράγματον κινητήν τής Άγροτικής
ασφάλειαν, δι’ ής εύρόνεναι ή καθό γεωργικούς συνεταιρισμούς άνήλλου πίστις τού γεωργού, ώς πρός θον έν τέλει τοΰ έτους 1938 είς τήνΈλλάδα,τό δέ Κράτος ή μεγαλύ
τερα τουτέστιν συνένωσις προσπα
μέσον περαιτέρω ούσιώδους άνα
’Οργανισμός ίδρυθείς ύπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
πτύξεως τής συνδρομής της πρός δραχμαί 1.613.123.000.
θειών, άπετύγχανε πάντοτε. Έξ
προαγωγήν τής γεωργίας καί άπαλTHE BANK OF ATHENS TRUST COMPANY
Άπό τοϋ 1930 διά τοΰ ιδρυτι αύτοΰ έπήγασε καί τό δτι οί Συνε
λαγήν ταύτης άπό τοϋ λυμαινομέ- κού νόμου τής Άγροτικής Τρα
ταιρισμοί
πάσης
φύσεως,
καί
γενι
νου αυτήν παρασίτου τής τοκογλυ
205 West 33rd Street—NEW YORK
πέζης άνετέθη είς αύτήν ή κώς ή συνεργασία μεταξύ άτόμων ί
φίας
.............................................
έποπτεία καί ό έλεγχο; έπί τών είς^ τήν Ελλάδα είναι 'καταδικα- j
«’Εγκύκλιος 4] 11—1—1921
ελευθέρων γεωργικών συνεταιρι σμένη νά άποτυγχάνη, διότι ήμεϊς ί
σμών ώς καί έπί τών άναγκαστι- οί Έλληνες είναι άπολύτως άδύνα-!
Τό πρόβλημα τής άγροτικής; πιστε- κων τοιουτων και μεταβιβάσθη I τον νά συνεργασθώμεν μεταξύ μας
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ TPADEZITIKAI ΕΡΓΑΣΙΑΙ
I
ΛΖ/ωι/σσ/τι
i-z7vir :
«τό
τ
, ,,
...___
ως, ούσιώδους σημασίας έν τή προ- είς αύτήν ή διαπαιδαγώγησις
τών j κατά
τρόπον
ώφέλιμον,
πάσα δέ
αγωγή τής κοινωνικής οικονομίας, συνεταιρισμών καί ή προαγωγή συγκέντρωσίς μας θά έπέφερεν έσω ’Εγκύκλιος 110] 24-7-1918.

ΤραπεζαΑθηνών
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ΚΑΠΝΑ
Έμπόριον.— Κατό. τήν διάρκειαν
τών δύο τελευταίων μηνών δέν έσημειώθη πρόοδος είς τήν επί τών δια
θεσίμων έμπορικών καπνών κίνησιν,
ή όποια μετά μακράν περίοδον ήρεμίας ήρχισεν έκδηλουμένη κυρίως
άπό τοΰ μηνός Νοεμβρίου π. έ.
Γεγονότα
άξιοσημείωτα, έχοντα
άμεσον σχέσιν πρός τήν είς τό προ
σεχές μέλλον άπορρόφησιν έμπορι
κών καπνών έξ "Ελλάδος, είναι:
α) Ή συναφθεΐσα νέα μετά τής
Γαλλίας έμπορική συμφωνία, διά τής
όποιας έπετεύχθη ή άνάληψις ύποχρεώσεως άγορδς έκ μέρους τοΰ
γαλλικού μονωπωλίου ελληνικών κα-

πνών άξίας 125 έκατομ. φράγκων.
β) Ή συναφθεΐσα μετά τής ’Αγ
γλίας οικονομική συμφωνία, διά τής
όποιας έξησφαλίρθη ή τοποθέτησις
είς τήν άγοράν τούτην ποσότητας
ελληνικών καπνών ώρισμένης άξίας.
γ) Ή ύπό τής Διοικήσεως τοΰ Ούγγρικοΰ Μονοπωλίου άπευθυνθεΐσα
είς καπνεμπορικάς έπιχειρήσεις δρώσας έν Έλλάδι πρόσκλησις διά τήν
ύποβολήν αύτή προσφοράς πρός ά
γοράν 350,000 χιλιογράμμων έλληνικών καπνών.
Άγοραπωλησίαι. — Αί άγορασθεΐσαι
μέχρι 20] 1 ]40 ποσότητες καπνών εσο
δείας 1938 άνέρχονται είς τά εξής
ποσά :

I θέντα στρέμματα καί παραγωγήν παραγωγήν τοΰ προπαρελθόντος έ άγοράσουν μέ κλήριγκ
πολύ άνωτέρας τιμάς.
είς όκάδας, έν συγκρίσει πρός τήν τους 1938.
Καλλιέργεια
είς στρέμμ

ΒΑΒΜΑΞ

Εκατοστιαία
αυξησις

Παραγωγή
είς δκάδας

‘Εκατοστιαία
αυξησις

προσφέρουν

Παγκόσμιος παραγωγή καί κατανάλωσις.—Ή παραγωγή τής τρεχούσης
1938
1939
1938
1939
βαμβακοπεριόδου, κατά τούς ύπο37.573.642
+ 18,00
λογισμούς διαφόρων βαμβακοπαρα
866.192 834.572
+ 3,79
44.366.067
γωγών, θ’ άνέλθη είς δέματα 27.450.
όξύτητος, άπό 30-40 δρχ. κατ’ όκάν
Ε ΛΑΙΟΝ
000 έναντι δεμάτων 27.407.000 τής
είς τόν τόπον τής παραγωγής.
Πορεία καλλιέργειας.—‘Ως έκ τών
προηγούμενης περιόδου.
Τό δίκτυον τών μεταβατικών σχο
συνεχών βροχών καί τών λοιπών άνΉ γνώμη τών ειδικών είναι, δτι
τιξόων καιρικών συνθηκών παρεμπο- λείων κλαδευτών όλοέν καί πυκνου- ή παγκόσμιος κατανάλωσις κατά τήν
δίσθη μεγάλως ή συλλογή τοΰ άπο- ται. ΟΟιω ίδρύθησαν 5 είς Ζάκυν τρέχουσαν περίοδον δυνατόν νά μή
θον, 8 είς Χίον, 6 είς Κυκλάδας, 10 παρουσιάση σημαντικήν τινα μετα
μείναντος έλαιοκάρπου.
είς Ηράκλειον, 45 είς Ρέθυμνον, 14 βολήν, έν συγκρίσει πρός τήν κατα'Επίσης έκ τών παγετών έπροξενήθησαν μικραί τινες ζημίαι έπί τών είς Χανιά, 20 είς Μεσσηνίαν, 10 είς νάλωσιν τής παρελθούσης περιόδου,
Εύβοιαν καί 5 είς Άττικοβοιωτίαν. άνελθοΰσαν είς δέματα 28.518.000.
ήρτημένου καρποΰ είς τούς Νομούς
Τιμαί.—Ή έσωτερική άγορά έσηΕύβοιας, Φθιωτιδοφωκίδος καί Λαρί’Αγοραί άπό 21)11)39—20) 1)40 χιλ]μα................................................
441.400
Παγκόσμια απο&έματα.—Τό σύνο
σης (Πηλίου). 'Επίσης συνεπεία τοΰ μείωσε τάς κάτωθι τιμάς. Τά α' λον τών αποθεμάτων, συνυπολογιΣύνολον άγορών μέχρι 20)11)39
»
................................................ 33.009.224
ποιότητας
δρχ.
43.50
44
κατ’
_
όκάν,
δάκου καί έκ τών βροχών καί τών
ζομένων καί τών νέων έσοδειών, ά20) 1)40
................. 33.450.624
διαφόρων άνέμων έσημειώθη πτώσις τά β' δρχ. 38 - 39 καί τά 5βαθμα νερχεται είς δέμανα 49.000.000 περί
που, είναι δ’ έλαφρώς μειωμένον έν
τοΰ καρποΰ είς Κέρκυραν, Κεφαλλη δρχ. 36,50 κατ’ όκάν.
Άφ’ ετέρου, αί άγορασθεΐσαι μέ-1 εσοδείας—1939- -άνέρχονται είς τά νίαν, Λακωνίαν, Άχαΐαν, Αιτωλοα
Κατόπιν τών παρασχεθεισών άδει- συγκρίσει πρός τά άποθέματα τής
χρι 20] 1 ]40 ποσότητες καπνών νέας | εξής ποσά :
ών έξογωγής ήγοράσθησαν άρκεταί περιόδου 1937—38, τά όποια άνήρκαρνανίαν κλπ.
Παρά τόν δυσμενή καιρόν συνεχί ποσότητες ελληνικών έλαιολάδων έκ I χοντο είς δέματα 50.550.000.
Άγοραί άπό 21)11)39—20) 1)40 χιλ]μα................................................2.611.119
Τιμαί.—Αί τιμαί διετηρήθησαν είς
ζεται ή συλλογή τοΰ έλαιοκάρπου μέρους τής Νορβηγίας καί ’Αγγλίας
Σύνολον άγορών μέχρι 21)11)39
»
................................................ 520.450
καί ή έκθλιψις αύτοΰ. ’Ήδη έληξεν πρός 60 - 70 ά/γλικάς λίρας κατά 1 τά αύτά περίπου έπίπεδα, ήτοι είς
I Νέσν Ύόρκην $ 10,64 διά Μάϊον,
» 20) 1)40
3.131.569
αϋτη είς πλείστας πεδινός έκτάσεις τόννον. Συνεχίζονται έπίσης αί φορ
καί είς ’Αλεξάνδρειαν τάλληρα 17,48
καί έξ όλοκλήρου είς τούς νομούς τώσεις δΓ ’Αμερικήν μέ τιμάς άνω
Καπνική παραγωγή έτους 1939.— | εικόνα τής συνολικής καπνικής παρα- Κυκλάδων καί ’Ηλείας. Τό έλαιον τών $ 30 κατά 100 κιλά φόμπ ραφινέ. διά Φεβρουάριον.
Είς τήν ’Αλεξάνδρειαν πσρετηρήΔιά τοΰ κατωτέρω πίνακος δίδομεν | γωγής έτους 1939 κατά καλλιεργη- δέ διατίθεται, άναλόγως τών βαθμών Αί ίταλικαί άγοραί προτιθέμεναι ν’

ΕΘΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΣ

ΕΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ

ΤΗ
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98°ν

ε τ ο γ :
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
193 9.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΥ

Λ 9 3 θ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Διαθέσιμα :
1) είς δραχμάς έν τω Ταμείω καί παρά τή
Τραπέζη τής Ελλάδος...............................
2) είς χρυσόν, συνάλλαγμα καί ξένα τρα
πεζικά γραμμάτια.......................................

Κεφάλαια :
1) Κεφάλαιον μετοχικόν...................................
2) Κεφάλαια άποθεματικά..............................
3) Διαφορά έξ άναγωγής χρυσού καί συν
αλλάγματος είς τήν τιμήν σταθεροποιή
σεων.........................

405.314.116.85
464.571.298.99

59.257.182.14

Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων καί έντοκα γραμμάτια "Ελλη
νικού Δημοσίου..................................................................................
Προεξοφλήσεις καί άνοικτοί λ)σμοί έπί προσωπική άσφαλεία
Χορηγήσεις είς τούς γεωργούς, κτηματίας καί γεωργικούς
συνεταιρισμούς...................................................................................
Δάνεια καί άνοικτοί λογαριασμοί επ’ ένεχύρω χρηματογράφων
Δάνεια καί άνοικτοί λογαριασμοί έπ’ ένεχύρω έμπορευμάτων
Δάνεια πρός Νομικά Πρόσωπα καί όμολογίαι Νομικ.Προσώπων
Μετοχαί Τραπεζών καί "Εταιρειών................................................
Καταστήματα καί Κτήματα Τραπέζης ...........................................
"Εξοδα έγκαταστάσεως .........................................................................

2.879.115.571.46
4.086.162.778.78
31.505.756.34
704.333.038.59
2.532.944.105.12
932.142.029.65
486.866.130.93
381.245.009.29
94.—

20.000.000.—
247.000.000.—
938.393.789.21

1.205.393.789.21

"Υποχρεώσεις έν γένει :
1) "Οψεως ............................................................. 5.815.132.642.10
2) ’Εκ καταθέσεων ταμιευτηρίου.................. 2.601.763.431.28
3) Έκ καταθέσεων διαρκών καί έπί προ
θεσμία ................................................................. 2,124,387.207.56

10.541.283.280.94
703.364.955.63

’Εκκρεμείς λογαριασμοί ..........................................................................
Μέρισμα, έλεύθερον Φ.Κ.Π., έτους 1939 . . .
60.000.000.
μεϊον τοΰ προσωρινού μερίσματος ....
14.000.000.—

46.000.000.—
2.843.787.37

"Υπόλοιπον κερδών έτους 1939 είς νέον.......................................

12.498.885.813.15

12.498.885.813.15

ΚΕΡΔΗ

ΚΑΙ

ΖΗΜΙΑΙ
ΠΙΣΤΩΣΙΣ

ΧΡΕΩΣιΣ

’Έξοδα ·
Είς έξοδα διαχειρίσεως............................................
262.436.501.11
» φόρους καθαρών προσόδων, κύκλου έργασιών κλπ..................................................................
21.752.321.85
» Ταμεία Συντάξεων, "Υγείας καί Αότασφαλείας Προσωπικού...................................
25.765.083.—
Τόκοι:
Είς τόκους καταθέσεων δψεως, ταμιευτηρίου
έπί προθεσμία καί διαρκών.........................................................
Ά π ο σ β έ'σ ε ι ς :
Είς καταστήματα καί κτήματαΤραπέζης . .
15.673.376.45
» έξοδα έγκαταστάσεως..................................
5.061.253.20
» ζημίαν έκ τής ρυθμίσεως τοΰ ζητήματος
τών καλυμμάτων................................................
40.000.000.—
» ζημίαν έκ τής δραχμοποιήσεως.................
22.200.000.—
» κρατήσεις δι’ αποσβέσεις..............................
60.000.000.—
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ.................................................... ..................................

’Από κέρδη καί ζημίας, τό υπόλοιπον τοΰ παρελθόντος έτους
»
τόκους τοποθετήσεων, τοκομερίδια, μερίσματα, συναλ
λαγματικήν διαφοράν, προμήθειας, φύλακτρα χρημα
τογράφων, προσόδους κτημάτων καί διάφορα άλλα
κέρδη ...................................................................................................

1.642.960.92

801-484.160.81

309.953.905.96

265.510.482.25

142.934.629.65
84.728.103.87
803.127.121.73

ΔΙΑΘΕΣΙΣ

ΚΑΘΑΡΟΝ

ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΑΧΜΩΝ Β4.7 28.Ί 03.87

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ............................................................................................................. ......................................................................................................

Ap*'

^"οοο.ΟΟϋ"-

Είς πρώτον μέρισμα 10 ο]ο έπί

»
»
»
»

κεφαλαίου Δρ. 20.000.000—................................................................................................................................................................ ............
Δρχ. 82.728.103.87
Έκ τοΰ ύπολοίπου..........................................................................................................................................
...
___ __________________________________________
άμοιβήν προσωπικού 8 ο]ο έπί Δρ.82.728.103.87 .......................................................................................................................................................
>; ^ g^4 562 05
»
Γενικού Συμβουλίου 2 ο]ο έπίΔρ. 82.728.103.87 .........................................................................................................................................
χ 71 611 506 15
πρόσθετον μέρισμα..........................................................................................................................................................................................................
^2.843.787.37
μεταφοράν είς νέον........................................................................................................................................................................................................... ..............................................

ΜΕΡΙΣΜΑ
π „
ρωτον μέρισμα

ΕΤΟΥΣ Λ 939

.............................................................................................................

. Δον. 2.000.000.—
.... »
71.611.506.15 Δρ. 73.611.506.15

μεϊον τοΰ άναλυτικοΰ φόρου καθαρός προσόδου............................................................................................... .... .
Μέρισμα έλεύθερον τοΰ άναλυτικοΰ φόρου καθαρός προσόδου, πρός δραχ. 3.000 - έφ’ έκαστης μετοχής

»

13.611.506.15

Δρχ. 60.000.000.—

Τό έκ Δρχ. 3.000.—μέρισμα, μεϊον τοΰ καταβληθέντος προσωρινού μερίσματος έκ Δρ. 700. ήτοι Δρχ. 2,300.—κατά μετοχήν, είναι καταβλητέον
μετά τήν έγκρισιν τοΰ παρόντος ’Ισολογισμού ύπό τής έτησίας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων, είς ήμεραν ορισθησομένην υπο
τούτης, έπί τή προσαγωγή τής ύπ’ άριθ. 98 Β μερισματαποδείξεως, παρά τω Κεντρικώ Καταστήματι καί τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης.
Έν Άθήναις, τή 5 Φεβρουάριου 1940
Εντολή τοΰ Γενικού Συμβουλίου
"Ο Σύμβουλος

"Ο Διοικητής

"Ο Διευθυντής τοΰ Τμήματος Γενικού Λογιστηρίου

ΑΛ. Ν. ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΑΛΕΞ. Γ. ΚΟΡΙΖΗΣ

Γ. Δ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δρχ.6.61

----------- -- ----------------- ^

■.. .........ϋ===~-- Φεβρουάριος 1940 =

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Μ Α Ύ Ο Υ

ΤΗΣ

α.ε.

1938

ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
ΥΠΟ ΔΗΜ. Π. ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
= ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΛΓ1ΕΖΗΣ

4«ν.

[Τελευταΐον]

σεων και τών ισολογισμών αύτής.
Αυξησις
At κατά τήν 14ην Μαΐου τών ετών
%
1938
Έκατομ.
1928
Ή κατά τήν δεκαειίαν 1928-1938 1928 καί 1938 καταστάσεις τής Τρα ’Όψεως.......................................
3.437
5.162
50 %
1.725
αδιάκοπος άνάπτυξις των εργασιών πέζης καί αί μεταξύ τούτων διάφοροί. ' Ταμιευτηρίου..........................
899
2.846
1.947
217 °./ο
τής Τραπέζης γίνεται αμέσως φανερά είς εκατομμύρια δραχμών, είχον ώς Έπί προθεσμία καί διαρκείς
938
153 "/ο
2.376
1.438
έκ τής αντιπαραβολής τών καταστά- ακολούθως :
5.274
5.110
10.384
97 «’/ο
τή 14η Μαΐου
-)-ή—
1928 ~
1938
τφ 1938
Αί Καταθέσεις Ταμιευτηρίου
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
At παρά Τραπέζαις καί τοϊς Ταχυδρομικοΐς Ταμιευτηρίοις καταθέσεις
Διαθέσιμα...........................................................
1.601
742
-859 τής κατηγορίας ταύτης, Ιδιαιτέρως εξεταζόμενοι, έμφανίζουσι τήν έξης εικόνα
είς εκατομμύρια :
Όμολογίαι Έθν. δανείων καί έντοκα γρ)τια
Αϋξηοις
Ελληνικού Δημοσίου..........................
751
1.843
1.092
+
1928
1938
Έκατομ.
%
Προσωρινά δάνεια πρός τό Έλλ. Δημόσιον
298
209
89
Εθνικής Τραπέζης ....
Καταβολαί είς πρόσφυγας καί λ)σμός δια900
2.776
1.876
208 %
Ταχυδρομ. Ταμιευτηρίων . .
206
3.319
3.113 1.511 %
χειρίσεως κτημάτων έξ άνταλλαγής
933
1.241
3Π8 ’Αγροτικής Τραπέζης ....
—
—
507
507
Χορηγήσεις καί δάνεια έν γένει.................
2.657
7.723
5.066
+
1.747
2.439
692
40 01
Μετοχαί Τραπεζών καί Εταιριών ....
472
501
29
+
2.853
9.041
6.188
217 %
Ακίνητα καί εγκαταστάσεις.....................
138
346
208
+
Διάφοροι άλλοι λογαριασμοί..........................
. 102
—
102
"Αξιόν ιδιαιτέρας σημειώσεως είναι παρ’ αυτή καταθέσεων. Τό σύνολον
6.952
12.605
5.653 ιό γεγονός τής κατά τά τελευταία αυτών άπό 2.657 έκατομ. κατά τό
+
έτη συγκεντρώ >εως τοΰ μεγαλυτέρου 1928, άδιακόπως σχεδόν αύξανόμενον,
μέρους τών καταθέσεων ταμιευτηρίου άνήλθεν είς 7.723 έκατ. κατά τό 1938.
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
παρά τοϊς Ταχυδρομικοΐς Ταμιευτη
Κεφάλαια..............................
Ή άπό μηνός είς μήνα έξέλιξις τοΰ
1.193
1.205
12 ρίου; καί τή ’Αγροτική Τραπέζη.
+
Υποχρεώσεις έν γένει . . .
συνόλου τούτου ώς καί τοϋ συνόλου
5.274
10.384
5.110
+
Αί τοποθετήσεις
Διάφοροι άλλοι λογαριασμοί
τών τοποθετήσεων τών λοιπών έν Έλ485
1.016
531
+
At είς δάνεια κθί πιστώσεις πάσης λάδι εργαζομένων εμπορικών Τραπε
6.952
12.605
+
5.653 φύσεως τοποθετήσεις τής Τραπέζης, ζών έμφαίνεται έκ τοΰ ακολούθου πί
παρηκολούθησαν τήν αϋξησιν τών νακας :
Είδικώτερον :
1 Τό αντίθετον φαινόμενον παρετηρηθη εν τή εξελίξει τών καταθέσεων
Αί καταθέσεις
ελληνικών εμπορικών
Τό σύνολον τών ,αρά τη Τραπέζη τών λοιπών
καταθέσεων σχεδόν έδιπλασιάσθη, αύ- Τραπεζών. Ό αυτός πίναξ δεικνύει
οτι αι παρα ταΐς Τραπέζαις ταύταις
ξηθέν κατά 5.110 εκατομμύρια.
1928
Ως έμφαίνεται έκ τού κατωτέρω καταθέσεις, αϊτινες κατά τό
παρατιθέμενου
πινακος, ή αύξησις ύπερέβαινον τά 8-000 εκατομμύρια,
υπήρξεν άδιάκοπος ό δέ ρυθμός αύτής/ μειούμεναι σχεδόν συνεχώς προσήγγιέντονώτερος μέχρι τοϋ τέλους τοϋ σαν τά 5.000 εκατομμύρια έν τέλει τοΰ
έτους 1934, περίοδον τής μεγαλύτερος 1932' έκτοτε βραδέως
αυξανόμενοι
εντασεως τής κρίσεως, έπεβραδύνθη άνήλθον είς 6.900 εκατομμύρια άρχοάπό τοϋ 1935.
μένου τοΰ έτους 1938.
ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ! ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΙΣ

....... η.,
Ως έκ τοΰ πίνακας τούτου καταφαί
νεται αί τοποθετήσεις τών λοιπών
Τραπεζών εσχον διάφορον εξέλιξη-'
ένφ άρχικώς ένεφάνισαν αϋξησιν, ήρχισαν άπό τοΰ Σεπτεμβρίου 1929 έλαττουμεναι, , παρακολουθήσασαι
κατ’
ανάγκην την μείωσιν τών καταθέσεων,
είς τροπολ' ώστε το ποσόν αυτών νά
κατέλθη άπό 8.626 έκατ. (Σεπτέμ
Ή κατά κατηγορί ας άνάλυσις τοΰ
συνόλου τών παρά τή ’Εθνική Τρα τών έτών 1928 καί 1938
πέζη καταθέσεων κα τάτήν 14ην Μαίου εξής, είς εκατομμύρια :

είχον ώς

Θη ϋψωσις είς τήν τιμήν τής ποιότη- ι έπί εδαφών διατηρούντων υγρασίαν.
τος Giza, καθόσον έθ3ωρήθη πολύ \
Σπέκτααις καλλιέργειας σιτηρών.—
μεγάλη ή διαφορά μεταξύ Sakel καί Η αυξησις τών καλλιεργηθεισών
Giza, διεδόθη δέ, δτι ή Αιγυπτιακή εκτάσεων κατά τήν τρέχουσαν ττεΚυβέρνησις ήτο διατεθειμένη νά άγο- ρίοδον, έν_ συγκρίσει μέ τό παρελ
ράση 200.000 δέματα Giza.
θόν έτος εχει ώς άκολούφως :
Είς τήν ελληνικήν άγοράν ήρχισαν ί
Περιφέρεια
αυξησις
πωλήσεις σοβαρών ποσοτήτων βάμ- ι θΡάκη
11—23 ο)ο
βακος είς τιμάς τής διατιμήσεως |
Μακεδονία
3-22ο)ο
και υπολογίζεται, δτι τά ΰπολειπό- Θεσσαλία
1—13ο)ο
μενα άποθέματα προστιθέμενα είς 1 Στερεά Ελλάς
10—21 ο)ο
τάς ποσότητας Αμερικανικού βάμ- "Ηπειρος
9—30ο)ο
βακος, αϊτινες θ' άφιχθοΟν έντός όΠελοπόννησος
ΊΟ—29 ο)ο
λίγου χρόνου, θά έπαρκέσουν μέχρι Κρήτη
10—30ο)ο
νέας έσοδείας.
Νήσοι Αιγαίου
10—22 ο)ο
»„ Ιονίου
μέχρι 38 ο)ο
ΣΙΤΟΣ
Οϋτω κατά τήν τρέχουσαν καλ
Πορεία
Καλλιέργειας.—.’Εκ
τών λιεργητικήν περίοδον ύπο λογίζεται,
δυσμενών καιρικών συνθηκών τοϋ
δτι έκαλλιεργήθησαν 10 ο)ο τούλάμηνός Ίάνουαρίου άνεκόπη ή σπορά
χιστον εκτάσεις έπί πλέον τών πετών σιτηρών είς τά λογω ύγρασίας ρυσινών ύπό σίτου.
των μή σπαρέντα κατά ' τόν προηΓραμμική καλλιέργεια. — Αϋτη έπεγούμενον μήνα πεδινά
τμήματα.
ξετάθη έπί 1.242.584 στρεμμάτων συΠάντως αί μή σπαρεΐσαι εκτάσεις
νολικώς έν τή χώρα, έναντι 590.784
είς τά ελάχιστα ταϋτα τμήματα θά
καλλιεργη θώσι μέ ποικιλίαν σίτου στρεμμάτων τοϋ παρελθόντος έ
τους, ήτοι κατά 110 ο)ο έπί πλέον.
«τριμήνι» ή μέ έαρινά φυτά.
’Εσοδεία Καναδα καί Αυστραλίας.—
Εκ τοϋ ασυνήθους δυσμενούς καιέσοδείας
ροϋ τοϋ ’Ιανουάριου έπήλθεν επί U τελικός ύπολογισμός
σης άναστολή τόσον είς τό φύτρω- Καναδα άνέρχεται είς 489.623.0C0
μαίτών όψίμως σπ αρέντων, δσον μπουσελς έναντι 350 έκατομ.τοϋ 1938
καείς τήν άνάπτυξιν καί έν γένει και 180 έκατομ. τοϋ 1937, θεωρείται
είς τό άδέλφω ι α τών προϊμότερων δέ ως ή μεγαλειτέρα μέχρι σήμε
ρον εσοδεία τοϋ Καναδα.
σταρένιων σιτηρών.
Τής Αύστραλίας δ’ άφ’ έτέρου άΕσημειώθησαν άκόμη καί ζημίαι
τινες, άσήμαντοι ευτυχώς, έκ παγε νερχεται είς 186 έκατομ. μποϋσελς
τών επι σιτηρών καλλιερ γουμένων 'μί""£νς)2έ“'01" "° W-

'Επί προσωπική άσφαλεία .
Πρός γεωργοκτηματίας . \ .
Επ’ ένεχύρφ χρηματογράφων
*
*
εμπορευμάτων
Πρός νομικά πρόσωπα . . .

βριος 1929) είς 4.550 έκατ. κατά Μάρ
τιον
1933.
"Εκτοτε
αυξανόμενοι
βαθμιαίως προσήγγισαν τά 6.500 έκατ.
άρχομένου τοϋ 1938.
Ή κατά κατηγορίας άνάλυσις τών
τοποθετήσεων τής ’Εθνικής Τραπέζης
είς εκατομμύρια δραχμών, κατά τήν
14 Μαΐου τών έτών Ϊ928 καί 1938
είχεν ώς εξής :
Αυξησις
Έτατομ.
°/0

1928

1938

. 1.044
.
746
.
311
.
484
72

3.648
60
766
2.128
1.121

2.604
—686
455
1.644
1.049

146 ·/„
340 °/0
1457 °/ο

7.723

5.066

191 «/„

2.657
Η μεγαλύτερα εν άναλογία αυξησις
παρατηρεϊται είς τάς χορηγήσεις πρός
Νομικά πρόσωπα, γεγονός όπερ άποδεικνύει δτι ή Τράπεζα, παραβλέπουσα την έπι μακρον χρόνον δέσμευσιν τών κεφαλαίων τη; καί τήν μικροτέραν αποδοσιν, δέν έδίστασε νά διά
θεση σημαντικόν μέρος αυτών διά τήν
διευκόλυνση- τής έκτελέσεως έργων
κοινής ώφελείας καί τήν πραγματοποιησιν κοινωφελών σκοπών.
Η μείωσις τών πρός γεωργοκτηματιας χορηγήσεων οφείλεται είς τήν
μετά την ϊδρυσιν τής ’Αγροτικής Τραπεζής ρευστό ποιησιν τών είς αύτάς
διατεθειμένων κεφαλαίων, άτινα όμως
\>πό άλλην μορφήν άλλα διά τόν αυτόν
σκοπον διετέθησαν απ’ ευθείας είς τήν
Αγροτικήν Τράπεζαν.

Μετοχαί Τραπεζών καϊ
ριών

» Ίί<“·7*

*Εται

Ιό ποσον τών είς μετοχάς διατεθει
μένων κεφαλαίων, άνελθόν άπό 472
εκατ. τφ 1928 είς 501 έκατ. τώ 1938
εμφανίζει μικράν σχετικώς αϋξησιν.’
Εαν όμως ληφθή ύπ’ δψιν οτι έκ τοΰ
υπολοίπου τής 14 Μαΐου 1928 τών
ορχ. 4 <2 εκατ. τά 400 έκατομ. έκπροσωποϋσι την ονομαστικήν αξίαν τοΰ
^φαλαίου τής Τραπέζης
της Ελλάδος, το οποίον διετέθη έκδοθέν εις δημοσίαν έγγραφήν, έτι δ’ οτι

250 °/ο

κατα τό μεταξύ διάστημα ή αξία, τών
μετοχών πολλών εταιρειών, άλλων μέν
υπετιμηθη σοβαρώς άλλων θ’ έμηδενισθη, άποδεικνύεται δτι τά διατεθέντα παρά τής Τραπέζης κατά τήν
υπο κρισιν δεκαετίαν διά τήν άγοράν
μετοχικών τίτλων κεφάλαια είναι κατά
πολύ ανώτερα τής έμφανιζομένης μιπρας αϋξησεως τοΰ υπολοίπου τοΰ
οικείου λογαριασμοΰ.

Ομολογίαι ’Εθνικών Δανείων
καί έντοκα γραμμάτια ΖΕλλην. Δημοσίου

Προσωρινά δάνεια πρός τό ’Ελ
ληνικόν Δημόσιον
Είς τό κεφάλαιον τοΰτο περιλαμβά
νονται αί άπαιτήσεις τής Τραπέζης
κατά τοΰ Δημοσίου έκ τής διαθέσεως
παρ’ αύτής διά λογαριασμόν του, συ
ναλλάγματος έπί θεταΐς τιμαΐς κατά
τά έτη 1919 καί 1920 καί έκ τής οφει
λής τοΰ Δημοσίου έκ τοϋ λογαριασμού
προμηθειών τοϋ άλλοτε ’Υπουργείου
’Επισιτισμού.
Ή έκ δραχμών 89 "εκατομμυρίων
έμφανιζομένη μείωσις οφείλεται είς
τόν συμψηφισμόν είς τήν δευτέραν τών
απαιτήσεων, τούτων ποσοΰ δραχμών
100 εκατομμυρίων έκ τών 560 έκατομμυρίων, άτι να ή Τράπεζα ύπεχρεώθη
νά καταβολή είς τό Δημόσιον έκ τής
υπεραξίας τών καλυμμάτων, συνεπεία
τής άπό 3 ’Ιουνίου 1929 συμβάσεως.
Ό τελικός διακανονισμός τών απαι
τήσεων τούτων έπήλθε βραδ-περον διά
παραπομπής τών σχετικών ζητημάτων
είς διαιτησίαν, περί ής κατωτέρω.

ΠαταβολαΙ είς δικαιούχους Αν
ταλλαξίμους .πρόσφυγας καί
λ]αμός διαχειρίσεων κτημά
των άνταλλαγέν των Μου
σουλμάνων
Ο λογαριασμός τών είς μετρητά κα
ταβολών είς πρόσφυγας εγγεγραμμέ
νους είς τό Α . Μητρφον περιωρίσθη
από 880 εκατομμυρίων τφ 1928 είς
532 εκατομμύρια τφ 19.8, συνεπεία
τοΰ συμψηφισμού ποσοΰ 100 εκατομ
μυρίων προελθόντος έκ τής ρυθμίσεως
τοΰ ζητήματος τών καλυμμάτων καί
τών καταβολών τοΰ Δημοσίου συμφώνως τφ Πρωτοκολλώ τής Γενεύης,
περί ών κατωτέρω.
Αί είς μετρητά καταβολαί είς τούς
δικαιούχους πρόσφυγας τοΰ Συμπλη
ρωματικού (Β\) Μητρφου καί συμφώνως ταΐς νεωτέραις άπο 21)12)1932 κάί
22)12)1938 σι μβασεσι έπ’ ένεχνρτρ τών
εκδοΰεισών ομολογιών δ ινείιον ανταλ
λαξίμων, άρξάμεναι κατά Μάϊον 1928,
ανήρχοντο τή 14 Μαΐου 1938 είς δρχ.
454 εκατομμύρια.
, Ο λ]σμός διαχειρίσεως κτημάτων
ανταλλαγέντων Μουσουλμάνων, οϋτινος το χρεωστικόν υπόλοιπον άνήρχετο τφ 1928 είς 53 εκατομμύρια, εφιίασε κατά τό 1938 τά 255 εκατομμύρια,
τής οφειλής τοΰ Δημοσίου έναντι τής
Τραπέζης αύξηθείσης κατά 202 έκαττομυρια.
, Εκτος τής καταβολής τοΰ είς μετρηνα ποσοστού 20 ο]ο έναντι τών απο
ζημιώσεων των είς τούς δικαιούχους
ανταλλαξίμους πρόσφυγας, ή Τράπεζα
κατεβαλεν αυτοΐς καί τό τ'ιπόλοιπον
τών αποζημιώσεων ών έδικαιοΰντο δι’
ομολογιών τών έπί τούτφ έκδοθέντων
δάνειων, συμφώνως ταΐς σχετικαΐς
συμβασεσιν. ’Επίσης, συμφώνως ταΐς
αυταΐς σσμβάσεσιν, ή Τράπεζα έξηκολουθησε καθ’ δλον τό ύπό έξέτασιν
c καετες διάστημά ασκούσα τήν διαχειρισιν και επιμελούμενη τής ρευστοποιησεως τής άνταλλαξίμου Μουσουλ
μανικής περιουσίας.

Αι μετά τοϋ

Δημοσίου σχέσεις

Αί μετά τήν άπό τοΰ έκδοτικοϋ προ
νομίου παραίτηση- ..σχέσεις τής Τραπεςης μετά τοΰ Δημοσίου έρυθμίσθησαν διά τών άπό 27 ’Οκτωβρίου 1927,
23 Φεβρουάριου 1928 καί 3 ’Ιουνίου
1 ' c αυμβασεων, τοΰ περιεχομένου
των οποίων σύντομον ανάλυση- ‘παρέσχομεν ήδη.
, Είς έκτέλεσιν τών συμφωνηθέντων,
η Ιραπεζα κατεβαλεν είς τήν ’Αγρο
τικήν Τράπεζαν τήν έπί τή βάσει τοΰ
διανεμόμενου τοϊς μετόχοις αυτής με
ρίσματος συμμετοχήν τοΰ Δημοσίου,
η .ic ανηλθε διά τό έτος 1929 είς δον

!”·2·«

:

d.UUU.OOU και δια το έτος 1931 είς
δρχ. 3.000.000. Διά τάς άκολούθους
χρήσεις δεν πρυέκυψεν υπέρ τοΰ Δη
μοσίου ποσόν τι καθ’ δσον τό μέρι
σμα τών έτών 1932, 1933, 1934 καί
193ο ητο κατώτερον τοΰ καθορισθέντος ορίου πέραν τοΰ οποίου υπολογί
ζεται συμμετοχή τοΰ Δημοσίου, ή δέ
επι^ πλέον διαφορά τοΰ μερίσματος τών
ετών 1936 καί 1937 δέν έπήρκεσεν
όπως κάλυψη τήν αντίθετον διαφοράν
των προηγουμένων τεσσάρων ετών.
, Ηεριπτωσις μεταφοράς ποσοΰ τίνος
εκ των κερδών πρός σχηματισμόν άπουεματικοΰ κεφαλαίου, έφ' ου θά
συμμετι ιχε τό Δημόσιον κατά 114, δέν
προεκυψε κατά τό άπό 1928 μέχρι
iyd8 διάστημά.
*
Η Τράπεζα έχορήγησεν επίσης, συμφωνως τφ αρθρφ 7 τής άπό 23 Φε
βρουάριου 1928 συμβάσεως, είς μέν
τον Αγροτικήν Τράπεζαν τάς πιστώϊ

Τά εις ομολογίας ’Εθνικών δανείων
και έντοκα γραμμάτια 'Ελληνικού Δη
μοσίου επενδεδυμένα κεφάλαια, άτινα
κατα το 1928 ανήρχοντο είς δοχ 751
Γηοο Τ^κΤησαν μέχρι τοΰ 1938 κατά
1.09_ εκατ. ανελθοντα είς 1.843 έκατ.
Η αυξησις προήλθε κυρίως έκ τής
προσκτησεως ομολογιών ’Εθνικών δά
νειων είς χρυσόν, ιδίως τών έκδοθέντων κατα τα έτη 1928 καί 1931 δά
νειων σταθεροποιήσεως καί δημοσίων
ι-ργων, εκ της άγοράς εντόκων γραμ
ματίων δια την συνέχισιν τών παρά σεις ων αυτή έλαβεν άνάγκην, είς δέ
γωγικων έργων αξίας $ 1.000.000 περί- τούς δικαιούχους άνταλλαξίμους πρό
που και εκ τών χορηγηθεισών διά τόν σφυγας τοΰ Η'. Μητρώου τό ποσόν
αυτόν σκοπον είς τό Ελληνικόν Δη ρχ. 450 εκατ. επ’ ένεχύρφ τών έκδομόσιόν προκαταβολών £ 900 000
(Συνέχεια είς την 8ην σελίδα)

IIIHinillllllll

λιμένας, τά δέ τουρκικά Γαλλίας ή καταναλίσκονται ύπό τών
δισεκατομμύρια φράγκων κικούς
βλέπει Εσοδα έκ φόρων ύπολογιζό- είς 1,5
ίδιων. Παρομοίως τά προϊόντα, τά
μενα είς φράγκα 79 δισεκατομμύρια. (λίραι ’Αγγλίας 83 Εκατομμύρια) διά φόμπ Τουρκικούς λιμένας.
’Οπωσδήποτε, κατά τήν Εναρξιν
Εναρξιν j ώποϊα
δύναται νά προμηθευθή ή
ί
Λήγοντας του Ιανουάριου, είς τήν Έψηφίσθησαν έπίσης Εκτακτοι πολε χρονικόν διάστημα Ενός Ετους, δε
, , 1
_ ,
Τουρκία εξ Ιταλίας, δια της ίσχυμηνιαίαν οικονομικήν άνασκόπησιν μικοί πιστώσεις έκ φράγκων 55 δισε δομένου ότι αί ήμερήσιαι Εκτακται του πολέμου,
τό πρόβλημα της
ής άντι- ί οι)σής
- Τ συμφωνίας
σ„Μφωνίας κληριγκ
κληριγκ, είναι πετου «Economist» έτονίζετο ότι έπί κατομμυρίων διά τούς τρεις πρώ στρατιωτικοί δαπάναι προσεγγίζουν μετωπίσεως τής σημειωθείσης προ-; ριωρισμένης ποικιλίας,
μάλλον καί μάλλον καθίσταται φα τους μήνας τοΰ 1940, αί δέ δι" όλό- τά 5 Εκατομμύρια Ελβετικών φράγ
Κατά συνέπειαν ύφίσταται πάννερόν ότι ή μετοβασις άπό τής κα- κληρον τό τρέχον Ετος πιστώσεις κων. Ή ’Ομοσπονδιακή κυβέρνησις σωρινής διαταραχής είς τήν λειτουρ-.
ταστάσεως τής ειρηνικής
οικονο δι’ Εκτάκτους πολεμικός άνάγκας άπεδέχθη πρότασιν τών Ελβετικών γίαν τοΰ έξωτερικοΰ Εμπορίου καί ι τότε ή άνάγκη νά άγοράζη ή Τουρ, ,
,
_
,
ο
,
Ικία προιοντα και έξ άλλων χωρών,
μίας είς τήν κατάστασιν τής πολεμι ύπολογίζονται είς 250 δισεκατομμύ τραπεζών νά άναληφθοΰν ύπ’ αύτών είς τήν
όργάνωσιν τών Αποθεμάτων ; [Ν(χ ^ τ(5ν Ηνωμένων Πολιτειών
κής τοιαύτης τελείται μέ λίαν βρα- ρια φράγκων, θά καλυφθούν δέ αδ- γραμμάτια θησαυροφυλακίου άξίας τής χώρας Επέβαλλε τήν άμ
άμεσον της
τΚγ Άυεοικίτε.
ιιετά τής χώρας
Αμερικής. Τό μετά
200 Εκατομμυρίων φράγκων έξ ών
δύν ρυθμόν έν 'Αγγλία, άκόμη καί ται διά δανεισμού.
Τά τεράστια ταΰτα ποσά δέν έξέ- τά 30 °:ο θά Εξοφληθούν Εντός Ετους λήψιν δραστικών μέτρων ύπό τής ταύτης τουρκικόν έμπόριον έβασίζετο
άν ληφθοϋν ΰπ' δψει αί τεράστιοι
πρότερον έπί τοΰ συστήματος πλη
τεχνικαί καί όργανωτικαί δυοκολίαι πληξαν τούς παρισινούς χρηματιστη μέ τόν τόκον 2 % °/0, τά 40 °/„ Εντός τουρκικής κυβερνήσεως. Ή άπαντωριακούς κύκλους. Είς τήν γαλλικήν διετίας πρός 3 1ji %, τό δ’ ύπόλοι- μένη δυσκολία συνίστατο είς τό ότι ρωμής δι’ Ελευθέρου συναλλάγματος,
αί όποιοι δέον νά ϋπερνικηθοΟν.
Έπί παραδείγματι, αληθές μέν άγοράν σημειοΰται μεγάλη άφθονία πον Εντός τριετίας πρός 3 % °/ο Εδει άφ’ Ενός μέν νά έξασφαλισθή ή εΤχεν όμως έπιμόνως άγνοηθή τό γε
γονός, ότι αί Εγχώριοι τιμαί έν
είναι ότι. μεταξύ ’Οκτωβρίου καί χρήματος, ό δέ κ. Reynaud ανήγγει Τοιουτοτρόπως ή κυβέρνησις άπεΤουρκία είναι αίσθητώς ύψηλότεραι
Επάρκεια
ειδών
διατροφής
είς
πεκτησε
χρηματικούς
πόρους
ύπό
Επω
λε
συγκεκριμένως
ότι
άπό
τής
ένάρΝοεμβρίου, ό άριθμός τών ήσφαλισμένων άνέργων
έμειώθη
κατά ξεως τοΰ πολέμου έπαλινόστησαν φελείς όρους, έξ άλλου δέ αί Ελβε ρίπτωσιν Εκτάκτου άνάγκης, κατά τοΰ διεθνούς Επιπέδου τιμών. Ώς έκ
41.000, Ελαττωθείς καί πάλιν κατά είς Γαλλίαν 24 δισεκατομμύρια φρά τικοί τράπεζαι εδρον μέσον έπενδύ- συνέπειαν δέ νά περιορισθή ή Εξα ί τούτου καθίστατο άδύνατον νά πω.
28.000 μεταξύ Νοεμβρίου καί Δε γκων, καί ότι χρυσός καί έξωτερικόν σεως τών διαθεσίμων των, θά δύ· γωγή τών άπαραιτήτων είς τήν χώ ληθοΰν τουρκικά προϊόντα είς άμεκεμβρίου, έν τούτοις όμως γεγονός συνάλλαγμα άξίας φράγκων 10 δισε- νανται δέ είς τό Εξής νά πληρώνουν ραν προϊόντων, άφ’ Ετέρου δέ νά ρικανούς εισαγωγείς έπί τή βάσει
είναι ότι τήν 11ην Δ)βρίου ό άριθμός εκατομμυρίων έτράπη είς φράγκα. μικρόν τινα τόκον διά τάς καταθέ
τών ίσχυουσών έν Τουρκία τιμών.
τών άνέργων ήτο κατά 130.000 με Τά άνωτέρω ποσά, προστιθέμενα είς σεις δψεως. ’Άμεσον άποτέλεσμα αύξηθοΰν αί Εξαγωγαί τών λοιπών
τής
άνωτέρω
συμφωνίας
ύπήρξεν
τά
26
δισεκατομμύρια
φράγκων,
τά
γαλύτερος τού κατά τήν 15ην Αύ
προϊόντων, ϊνα οϋτω συνεχισθή ή Αί είς Ηνωμένας Πολιτείας τουρ
γούστου, ιταρ’ όλον ότι πολλαί χι όποια εΐχον παλινοστήσει κατά τό έλάττωσις τής άποθησαυρίσεως τρα είσαγωγή
Εμπορευμάτων έκ τοΰ κικά! έξαγωγαί έμειώθησαν ίκανώς.
λιάδες Εργατών έκλήθησαν ύπό τάς πρό τοΰ Σεπτεμβρίου 1939 δεκάμη- πεζογραμματίων καί αϋξησις τών Εξωτερικού, πρός κάλυψιν τών άναγ- Εξαιρέσει τοΰ καπνοΰ, ένω τούνανσημαίας κατά τό διαρρεΰσαν διά νον, άποτελοΰν σύνολον έκ φράγκων τραπεζικών καταθέσεων.
‘Όμως τό συναφθέν ώς άνω δά κών τής καταναλώσεως καί πα- τίον αί είς τήν Τουρκίαν άμερικανι60 δισεκατομμυρίων (μή συμπεριλαμ
στημα.
νειον δέν έκρίθη Επαρκές καί ή κυ- ρεμπόδισιν τής άναπτύξεως τής κερ- κα“ πωλήσεις έδείκνυον φυσικήν τάβανομένων
τών
έπανεισαχθεισών
ξέ
Ή παραγωγή γαιάνθρακας εμφα
νίζεται έπαρκής πρός κάλυψιν τών νων άξιων, ; ώς καί τοΰ εϊσαχθέντος βέρνησις σκοπεί αύξησιν τής φορο δοσκοπίας. Εύθύς ώς έξησφαλίσθη σιν άναπτύξεως, θά ηύξάνοντο δέ
άναγκών τής έντοπίου καταναλώ- συναλλάγματος έκ πληρωμής χρεών λογίας. Συγκεκριμένως άπεφάσισε άφθονία ειδών διατροφής, αί τουρ λίαν Εάν δέν ύπήρχε τό γεγονός ότι
τόν διπλασιασμόν τοΰ στρατιωτικού
σεως, αϊτινες ηύξήυησαν λίαν άπό πρός τήν Γαλλίαν).
Τά άνωτέρω κεφάλαια, δυνάμενα άντισηκώματσς, τοΰ καταβαλλομένου ; κικοί άρχαί Εχαλάρωσαν τούς πε είς τάς μεταφοράς συναλλάγματος
τοϋ τέλους Δεκεμβρίου, τό δέ πρός
ύπό τών θεωρηθέντων άνικάνων διά S ριορισμούς τής Εξαγωγής καί έπε- έσημειοΰτο καθυστερούμενον χρέος
εξαγωγήν είς τό έξωτερικόν άπό- νά χρησιμοποιηθούν μόνον έν τω
τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, δπερ
έσωτερικω
τής
χώρας,
έπενεδύθηθεμα γαιανθράκων είναι σημαντικόν.
λήφθησαν τοΰ ζητήματος νά Εξασφα δολΛαρίων 6.500.000. Επομένως ή
Τουναντίον, είς δ,τι άφορά τόν χά σαν, ώς ήτο φυσικόν, άμέσως είς είχε συνολικώς άποδώσει τό 1938 λίσουν Επαρκή άποθέματα πρώτων τουρκική κυβέρνησις άπεφάσισε νά
φράγκα Ελβετικά 4.825 000. Ώσαύ-Ι
λυβα, πρός άντιμετώπισιν τής μεγά γαλλικός βιομηχανικός άξίας. Ή ά- τως προτίθεται νά ύποβάλη πρός |
έφαρμόση σύστημα ΕξαγωγικοΟ δώ
λης ζητήσεως τής έγχωρίου βιομη νατίμησις τών άξιών τούτων αντι ψήφισιν εις τήν βουλήν σειράν οίκο- ’ ύλών και τών κυριωτέρων ήμικατερ-. ρου; δυνάμει τοΰ όποιου αί μετά
γασμένων προϊόντων.
χανίας, ήναγκάσθη ή Αγγλία νά κατοπτρίζει βεβαίως τήν νομισματι
νομικών μέτρων Επιδεκτικών νά άποτών ’Ηνωμένων Πολιτειών Εμπορικοί
περιορίση ούσιωδώς τάς έξαγωγάς κήν ύποτίμησιν, άλλ’ έπίσης τό άΔιά τής ύπογραφείσης τήν 8ην ί
δώσουν 1 δισεκατομμύριον φράγκων
γαθόν
άποτέλεσμα
τής
νέας
σταθε
συναλλαγαί θά βασίζωνται έπί ηύάγγλικοΰ χάλυβας, μάλιστα δέ καί
„
,,
περίπου, καί τά όποια θά προέρχων- Ίανουαρίου οικονομικής συμφωνίας
νά αύξήση ίκανώς τάς είσαγωγάς ρότητας τοΰ φράγκου παγίως συνδε. - ,
„ Τ - -,
; ξηαένης τιμής του συναλλάγματος,
ται έκ μιας έφ’ άπαξ φορολογίας μετά της Αγγλίας και της Γαλλίας ■
ls„
Γ,
,
,
δεμένου
μέ
τήν
άγγλικήν
λίραν.
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χάλυβος έκ τοΰ έξωτερικοΰ. Τό γε
’
I
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Εν τώ μεταξύ ή τουρκική i/nKCrt.
κυβέργονός τοϋτο δέν όφείλεται τόσον είς ταξύ τής 8ης Σεπτεμβρίου καί τής τοΰ κεφαλαίου (500-700 Εκατομ.), έκ δύναται ήδη ή Τουρκία νά έξάγη νησις άπεφάσισε νά διευκολύνη τήν
διπλασιασμού τοΰ Εκτάκτου κεφα
τήν ϋπαρξιν έργοστασίων παραμει- 15ης ’Οκτωβρίου αί γαλλικοί βιομη
μεγάλας
ποσότητας
καπνών,
σταφί
άμεσον άγοράν άπαραιτήτων Εμπο
νάντων άχρησιμοποιήτων όσον είς χανικοί άξίαι ύψώθησαν κατά 41ο)ο λαίου «Taxe de Crise» (10 ) Εκατομ. δος καί ξηρών καρπών είς τάς άνω ρευμάτων έξ ’Αμερικής καί νά δα, έξ Επιβολής φόρου 2 °/0 έπί τών άκατήν σημειωθεΐσαν προσωρινήν άνε· κατά μέσον όρον.
Επομένως νείση δολλάρια διά τό άνοιγμα πι
Τήν άνατίμησιν τών βιομηχανικών | θαρίστων Εσόδων τών οίκων λιανι τέρω χώρας, δύναται
πάρκειαν άποδοτικότητος κλάδων τικού Εμπορίου (100 Εκατομμύρια), καί αϋτη καί νά προμηθευθή άφθόνως στώσεων έν Νέα Ύόρκη. Αί διάφο
άξιών
ήκολούθησαν
καί
τά
Εθνικά
]
νων τής χαλυβουργίας. Παρομοίως
ροι κατηγορίαι Εμπορικών Επιχειρή
ή βιομηχανία μηχανημάτων ήναγκά- καί λοιπά δάνεια, έξ ου συνάγεται | τέλος 250 Εκατομμύρια είς όσα ύπο- άγγλικά καί γαλλικά προϊόντα. σεων έκλήθησαν νά συγκροτήσουν
λογίζεται
τό
κέρδος
τής
’Εθνικής
ότι
τό
λεχθέν
ύπό
τοΰ
κ.
Reynaud.
σθη νά περιορίση ετι μάλλον τήν
’Απαντάται όμως ή Εξής δυσκολία. Ενώσεις αϊτινες θά άσχολοΰνται
άναλογίαν τοΰ πρός έκτέλεσιν πα ότι τό κύκλωμα τής άγοράς κεφα Τραπέζης τής Ελβετίας έκ τής ύπο Πολλά τών προϊόντων τών όποιων άποκλειστικώς είς τήν έξυπηρέτησιν
ραγγελιών έκ τοΰ έξωτερικοΰ άσχο- λαίων λειτουργεί όμαλώς», άποδει- τιμήσεως τοΰ νομίσματος. Μέχρι τής εχει άνάγκην ή Τουρκία δέν παρά- τών εισαγωγικών άναγκών τών διαέγκρίσεως τών μέτρων τούτων ή
λουμένου τμήματος τής άποδοτικό- κνύεται ορθόν. ’Αφ’ Ετέρου, έκ ιών]
κυβέρνησις προτίθεται νά έκδώση γονται ύπό τής Αγγλίας καί τής ι φόρων κλάδων τοΰ Εμπορίου.
δημοσιευόμενων
εβδομαδιαίων
κατα,
τητός της, ήτις άναλογία κυμαίνεται
δάνειον έπιστρατεύοεως, πρός άντιστάσεων
τής
Τραπέζης
τής
Γαλλίας,
ήδη πιθανώς μεταξύ 5 ο]ο καί 10ο|ο.
μετώπισιν τών τρεχουσών άναχκών
Δέον όμως προσέτι νά τονισθή ότι, προκύπτει ότι ή κυκλοφορία τραπε
παρά τήν αυξησιν τής βιομηχανικής ζογραμματίων άνήλθε μέν κατά τήν τοΰ Κράτους.
L
παραγωγής, τήν μείωσιν τής είς τό αρχήν τοΰ πολέμου άποτόμως άπό
ΤΟΥΡΚΙΑ
έξωτερικόν έξσγωγής, τήν αυξησιν 120 δισεκατομμύρια είς 149, άπό τρι
δέ τής έκ τής άλλοδαπής εισαγωγής μήνου όμως παραμένει είς σταθερόν
Ή
Εσχάτως
ύπογραφεΐσα άγγλοβιομηχανικών προϊόντων έν συγκρί- περίπου έπίπεδον, κυμαινόμενη περί τουρκική οικονομική συμφωνία κα
τά
φράγκα
150
δισεκατομμύρια.
Τά
σει πρός πέρυσιν, ή άγγλική βιομη
θιστά Επίκαιρον τήν έξέτασιν τής
χανία έν τούτοις δέν κατορθώνει νά δέ τιθέμενα είς κυκλοφορίαν φράγκα ύπό τής τουρκικής κυβερνήσεως άδιά
τήν
πληρωμήν
τών
πολεμικών
έπαρκέση είς τήν τεράστιον ζήτησιν
παραγγελιών Επανέρχονται είς τά σκουμένης ήδη Εμπορικής πολιτικής
τοΰ έσωτερικοΰ.
ταμεία τών τραπεζών ύπό μορφήν μετά τής άλλοδαπής. ’Όταν ό πό
Ή παραγωγή τής πολεμικής βιο Εγγραφών είς τά γραμμάτια Εξο λεμος έξερράγη, ή Γερμανία άπερμηχανίας άναπτόσσεται όμολογουρόφα, έπί τή βάσει τοΰ μέσου όρου
πλισμού.
μένως ταχύτατα αλλά καί είς τόν
τών πρώτων όκτώ μηνών τοΰ 1939,
Μέχρι τής στιγμής ό ύπουργός τών άνω τών 50% τών τουρκικών έξα
κλάδον αύτόν μεγάλη όμάς μικροο]Ο
βιομηχάνων διετύπωσε
παράπονα οικονομικών ήδυνήθη νά άνταπο- γωγών, συμμετείχε δέ κατ’ άναλοκριθή
είς
τάς
ποικίλας
ύποχρεώσεις
ότι τά έργοστάσια των δέν χρησι
γίαν 55 % είς τάς συνολικός είσα
μοποιούνται πλήρως ύπό τής κυβερ- του πολύ εύχερέστερον ή όσον κοι γωγάς τής Τουρκίας. Δευτέρα κατά
νώς
άνεμένετο.
Πράγματι
,
δέ
ή
σειράν, λίαν όμως ύστεροϋσα, ήρνήσεως. Έξ άλλου ή οικοδομική βιο
εύρωστία χετο ή ’Ιταλία, άγοράζουσα τά 12%
μηχανία δέν άνησυχεϊ τόσον διό τόν γαλλική δημοσιονομική
ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΚ ΔΡΑΧΜΩΝ
βασίζεται
έπί
τοΰ
όγκου
τοΰ
άπό
έπιβληθέντα περιορισμόν είς τάο κατών τουρκικών Εξαγωγών καί παρέτοΰ
καιρού
ειρήνης
συσσωρευθένχουσα τά 6,5% τών τουρκικών εισα
τασκευάς ιδιωτικών κατοικιών, όσον
150.000.000
πλούτου,
τοΰ όποιου τμή γωγών. Ή συμμετοχή τής Μεγάλης
διά τήν έπικρατοΰσαν αβεβαιότητα τος
τό είς χρυσόν Βρεττανίας ήτο μηδαμινή —3.1 % είς
όσον άφορά τάς μελλοντικός άπαι- μα μόνον είναι
Ή Εθνική Κτηματική Τράπεζα τής Ελλάδος έκδίδει είς
άπόθεμα. ’Ακριβή στατιστικά^ στοι τό σύνολον τών Εξαγωγών καί 5,4%
τήσεις τοΰ Κράτους.
δημοσίαν Εγγραφήν άπό 21ης μέχρι καί τής 29ης Φεβρουά
χεία περί τής σημερινής γενικής οι είς τό σύνολον τών εισαγωγών.
Είς τήν κλωστοϋφαντουργίαν ή κονομικής καταστάσεως τής χώρας
ριου
1940 τό δεύτερον τμήμα τοΰ Λαχειοφόρου ’Ομολο
Ή
Ενσρξις
τών
Εχθροπραξιών
με
έντατική δραστηριότης συνεχίζεται, Ελλείπουν. Πάντως όμως, κατ’ άσφαγιακού Δανείου αυτής «ΚτημΓτικής Πίστεως» 1939 έκ
καί ή άναλογία τών άνέργων ήσφα- λεΐς πληροφορίας τοΰ άγγλικοΰ «Ε- ταξύ Γερμανίας καί Πολωνίας συνέ
λισμένων έξηκολούθησε πίπτουσα conomist», ύφίσταται είσέτι ικανός πεσε μέ τήν λήξιν τής ισχύος τής
ΔΡΑΧΜΩΝ 150.000.000
μεταξύ Νοεμβρίου καί Δεκεμβρίου, άριθμός άνέργων μή άπορροφηθέν- γερμανοτουρκικής Εμπορικής συμφω
συγκεκριμένος δέ τήν 1 Ιην Δ)βρίου των ύπό τών διαφόρων βιομηχανιών. νίας, ήτις μέχρι τοΰδε δέν άνενεώθη.
διηρημένον είς 300.000 ’Ομολογίας έκ Δρχ. 500 έκάστη
1939 ή άναλογία αυτή είχε μειωθή Αί πολεμικοί βιομηχανίαι Εργάζον Κατά τήν γνώμην τοΰ άγγλικοΰ
έπί τόκω 5 ο]ο έτησίως καταβαλλομένω καθ’ έξαμηνίαν,
είς τά 67 ο]ο Εναντι 17 ο]ο τόν Δε ται μέχρι τοΰ μεγίστου όρίου τής «Economist» ή συνεχής ύποταγή είς
έξοφλητέον έντός 40 έτών μετά τών έξής έτησίων Λαχνών:
τάς
γερμανικός
οίκονομικάς
μεθό
κέμβριον 1938. Επίσης ή άξια τών άποδοτικότητος των, σημειοΰται μά
έξαχθέντων ύφαντουργικών προϊόν λιστα καί Ελλειψις ειδικευμένων τε δους θά ήπείλει νά κλονίση τά θε
ΕΤς Λαχνός έκ Δρχ. 800.000 = Δρχ. 800.000
των εΐχεν άνέλθει τόν Δεκέμβριον χνιτών, Ενεκα δέ τούτου > έχρησιμο- μέλια τοΰ Εξωτερικού Εμπορίου τής
»
»
»
»
200.000 =
»
200.000
Τουρκίας,
συνέφερε
δέ
κατά
συνέ
I τοΰ 1939 είς άγγλικάς λίρας 9,2 έκα- ποιήθησαν καί Ισπανοί έργάται έκ
»
»
»
»
100.000
=
»
100.000
! τομμύρια,
Εναντι
στερλινών 6,9 τών στρατοπέδων συγκεντρώσεως πειαν είς τήν Τουρκίαν άπό τής πο
’Εννέα Λαχνοί »
»
10.000 =
»
90.000
εκατομμυρίων τόν Δεκέμβριον 1938. προσφύγων, άπεσπάσθησαν δέ καί λιτικής καί τής οικονομικής πλευράς
ι: ’Όσον άφορά τό έξωτερικόν έμπό- τεχνΐται έκ τής μεταλλοβιομηχανίας όπως προβή είς άνακατανομήν τοΰ
. = Δρχ. 1.190.000
έξωτερικοΰ Εμπορίου της. Εύτυχώς
έν δλω 13 »...............................
ριον τής Άγγλ'ίας, ή άξια τών είσαείς τήν πολεμικήν βιομηχανίαν Ο
1 γωγών τε καί τών έξαγωγών πα- σον άφορά τό έξωτερικόν έμπόριον ή Τουρκία Ετήρησε συνετήν τακτικήν
ήτοι σύνολον καταβλητέων Λαχνών.
| ρουσίασε νέαν αυξησιν τόν Δεκέμ- τής χώρας, δέν φαίνεται νά πσρου- είς τάς μετά τής Γερμανίας συναλλαγάς της, κατώρθωσε δέ ώστε νά
1 βριον, όφειλομένην έν μέρει είς τήν
1.190.000 X 40 Δρχ. 47.600.000
σιάζη σημαντικήν τινσ βελτίωσιν
I καθυστέρησιν τών φορτώσεων κατά άπό τοΰ Σεπτεμβρίου. ’Οπωσδήποτε μή δημιουργηθοΰν δεσμευμένα Ενερ
τήν έποχήν τής κηρύξεως τοΰ πολέ- ή αίσιοδοξία τοΰ κ. Reynaud διά γητικά ύπόλοιπα έν Γερμανία. ΤούΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ! ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ
! μου. Συγκεκριμένος, κατά τήν άξίαν, τήν οικονομικήν κατάστασιν τής χώ ναντίον μάλιστα, ή Τουρκία είναι
αί κατά τόν Δ)βριον 1939 λαβοΰσαι ρας φαίνεται δικαιολογημένη, λαμ- Εκείνη ή όποια Εμφανίζει ήδη Ικανόν
Τιμή έκδόσεως καθ’ομολογίαν δρχ.?500 καταβλητέοι κατά τήν
I χώραν είσαγωγαί
καί έξαγωγαί, βανομένων ΰπ’ ό’ψει τών Εκτάκτων παθητικόν ύπόλοιπον είς τόν μετά
Εγγραφήν, μέ τό σχετικόν χαρτόσημον είς βάρος τής Τραπέζης.
τής
Γερμανίας
λογαριασμόν
συμψη
ήσαν έν συγκρίσει πρός τάς εισαγω περιστάσεων ύπό τάς όποιας εύρίΑί έγκραφαί είναι δεκταί μέχρι καί τής 29ης Φεβρουάριου
γής καί έξαγωγάς τοΰ Δεκεμβρίου σκεται ή Γαλλία, κατά πολύ δέ συν φισμού καί άνταλλαγής.
1940 ώς Εξής ι
Λήγοντας τοΰ ’Ιανουάριου, ό Τούρ
1938, μεγαλύτεροι άντιστοίχως κατά τελεί είς τήν εύοίωνον ταύτην οικο
Έν Άθήναις:
16,8 ο jo καί 2,7 ο]ο. Ή σχετικώς με- νομικήν προοπτικήν ή παρατηρουμέ- κος ύπουργός τοΰ Εμπορίου άνεκοίΠαρά τω Κεντρικω Καταστήματ: τής ’Εθνικής Κτηματικής Τρα
νωσεν
ότι
προσεχώς
θά
ύπογραφή
γαλυτέρα αΟξησις τής άξίας τών ει νη ώς άνωτέρω έλέχθη άθρόα παλιπέζης τής ’Ελλάδος (Λεωφ. Πανεπιστημίου 28) κατά τάς διά τό
σαγωγών δέον κυρίως νά άποδοθή νόστησις χρυσοΰ καί ή άσυνήθως νέα Εμπορική συμφωνία μετά τής
κοινόν Εργασίμους ώρας αύτής.
Γερμανίας. Διά τής συμφωνίας τού
είς τήν άπότομον ϋψωσιν τής μέσης μεγάλη
ρεοστάτης τής χρηματα της, τής όποιας ή διάρκεια δέν κα
Ώς έπίσης καί παρά τοϊς Καταστήμασι τών έξής Τραπεζών :
τιμής αύτών.
’Εθνικής Τραπέζης τής "Ελλάδος, Τραπέζης Αθηνών. ’Εμπορι
θορίζεται, ή άξια τών μεταξύ τών
Άφ’ Ετέρου τόν Δεκέμβριον πα- γοράς.
κής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί Τραπέζης "Ελλ. Έμπορ. Πίστεως».
δύο χωρών άνταλλαγών θ’ άνέλθη
ρετηρήθη χαλάρωσις είς τήν ύψωτιΕΛΒΕΤΙΑ
Έν Πειραιεΐ καί ταΐ; Έπαρχίαιξ:
είς λίρας ’Αγγλίας 1 500.000. Προκήν τάσιν τών τιμών χονδρικής πωΤόν ’Ιανουάριον υπεβλήθη πρός βλέπεται ή άνταλλαγή γερμανικών
λήσεως, άποδοτέα μερικής είς τήν
Παρά τοϊς καπά τόποις Ύποκαταστήμασι τής ’Εθνικής Τραπέ
παρατηρηθεΐσαν
χαλάρωσιν
τής Εγκρισιν είς τήν Βουλήν ό προϋπο χημικών, φαρμακευτικών καί βιομη
ζης τής "Ελλάδος καί τών άνωτέρω Τραπεζών.
παγκοσμίου
άγοράς.
Άντιθέτως λογισμός τής "Ομοσπονδίας διά τό χανικών προϊόντων ώς καί βιομηχα
νικών
πρώτων
ύλών
έναντι
τουρκι
Προγράμματα τής Έκδόσεως τοΰ^ Δανείου, περιέχοχ'τα τούς
όμως συνεχίζετο τόν Δεκέμβριον καί 1940. Τά Εξοδα ύπο> ογίζονται είς
λοιπούς ορούς καί λεπτομέρειας αύτοΰ, ώς καί αΙτήσεις έγγρα
’Ιανουάριον ή πίεσις πρός ϋψωσιν ! 596 Εκατομμύρια Ελβετικών φράγκων, κών όπωρών, βάμβακος, Ερίου, καί
φης χορηγούνται ύπό της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής
τών ήμερομισθίων είς τά ανθρακω ’ τά Εσοδα είς 523 Εκατομμύρια, συνε δημητριακών. Οί όροι παραδόσεως
ρυχεία, τήν βιομηχανίαν μηχανημά πώς δέ Εμφανίζεται Ελλειμμα έκ τών άνωτέρω προϊόντων εύνοοΰν,
αυτής.
έγνώσθη, Αποκλειστικώς τήν
των, καί είς τούς λοιπούς βιομηχανι φράγκων Ελβετικών 73 Εκατομμυ ώς
ρίων. Είς τόν προϋπολογισμόν δέν Τουρκίαν. Ή Γερμανία άναλαμβάνει
Έν Άθήναις τή 10 Φεβρουάριου 1940.
κούς κλάδους.
Διά τήν ’Εθνικήν Κτηματικήν Τράπεζαν της ’Ελλάδος
περιλαμβάνονται αί δαπάναι τής όλους τούς κινδύνους μεταφοράς, καί
ΓΑΛΛΙΑ
κινητοποιήσεως καί τής διατηρήσεως ένδεχομένην ετι κατάσχεσιν, άποΌ "Υποδιοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΑΤΡΟΥ
δεχθεϊσα
όπως
τά
μέν
γερμανικά
Ό ύπό τής γαλλικής βουλής Εσχά του στρατού έπί ποδός πολέμου,
τως ψηφισθείς προϋπολογισμός, προ αϊτινες άνεπισήμως ύπολογίζονται προϊόντα παραδίδωνται τσιφ Τουρ
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Λαχειοφόρον
Όμολογιακόν Δάνειον
«Κτηματικής Πίστεως»
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1939 ΔΡΧ. 300 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
Ε Κ Δ ΟΣ I Σ

0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ; 14 ΜΑΓΟΥ 1928'- 14
(Συνέχεια έκ τής 6ης σελίδας)
Τό Δημόσιον άφ’ ετέρου κατέβαλε είς τήν αύξησιν τοΰ χρεωστικού υπο
θεισών ομολογιών δανείων ανταλλα μέχρι καί τής χρήσεως 1931-1932 κανο- λοίπου τοΰ Λογαριασμού Διαχειρίσεως
νικώς τά συμφωνηθέντα ποσά, διά κτημάτων έξ ανταλλαγής κατά 20υ πε
ξίμων.
τήν έξόφλησιν τών μετά τήν ίδρυσιν ρίπου εκατομμύρια καί είς τον συνυΚατέβαλεν επίσης είς τό Δημόσιον,
τής
Τραπέζης τής Ελλάδος παραμει- πολογισμόν μεταξύ τών ύπαχθεισών
κατά τά συμφωνηθέντα, τό ποσόν δρχ.
είς τήν νέαν ρύθμισιν οφειλών τοΰ
560 έκατ. έκ τής υπεραξίας των κα νασών οφειλών αύτοΰ πρός τήν Τρά
Δημοσίου, τών πρός πρόσφυγας ιδίως
λυμμάτων. Έκ τοΰ ποσοϋ τούτου 110 πεζαν. ’Από τής χρήσεως 1932-1933,
έκατ. κατεβλήθησαν τφ Δημοσίφ τοϊς μετά τήν άναστολήν τής έξοφλήσεως τή έγγυήσει τού Κράτους χορηγήσεων.
μετρητοϊς, 100 έκατ. συνεψηφίσθησαν τοΰ Δημοσίου χρέου:, είς ήν περιελήείς την οφειλήν αϋτοΰ έκ τοΰ λ]ομοΰ φθησαν καί αί όφειλαί τοΰ Δημοσίου
Διά τής από 23 Φεβρουάριου 1928
τοΰ ’Υπουργείου Επισιτισμού, 100 πρός τάς Τραπέζας Ελλάδος καί Έ- | συμβάσεως, τό Δημόσιον, είς άντάλέκατ. συνεψηφίσΟησαν είς τό προκΰ- θνικήν, τό Δημόσιον έπαυσε τήν πρός I λαγμα τών άναληφθεισών τότε παρά
ψαν έκ των είς μετρητά καταβολών έξόφλησιν τών οφειλών τούτων υπό
Τραπέζης υποχρεώσεων διά τήν
είς δικαιούχους ανταλλαξίμους πρόσ τοΰ Πρωτοκόλλου τής Γενεύης προ- παροχήν πιστώσεων
πρός ένίσχυσιν
φυγας τοΰ Αλ Μητρώου χρέος του, βλεπομένην έτησίαν καταβολήν ποσοϋ τής αγροτικής πίστεως καί προκατα
τά δέ υπόλοιπα 250 έκατ. κατεβλήθη- δρχ. 300 έκατ. καί μόνον οί καταβλη βολών είς τούς πρόσφυγας τοΰ Συμ
σαν τοϊς μετρητοϊς είς τέσσαρας ετή τέοι παρά τής Εθνικής Τραπέζης φό πληρωματικού Μητρφου, έκτος τών
σιας δόσεις εντός των συμψωνηθεισών ροι καί τέλη, .ών όποιων τήν παρα ύπολε ιφθέντων παρά τή Τραπέζη παπροθεσμιών.
κράτησήν έδικαιοΰτο ή Τράπεζα, καί λαιοτέρων χρεών τοΰ Δημοσίου, άτινα
Έκ τής έκ δραχ. 560 έκατ. ζημίας, ή εις τά κέρδη τής Τραπέζης τής Ελ επί τή άφαιρέσει τοΰ προνομίου έδει
ή Τράπεζα είχεν άποσβέσει μέχρι 14
νά έξοφληθώσι, άνεγνώρισεν υπέρ τής
Μα'ίου 1038 ποσόν δραχ. 208 333.500· λάδος συμμετοχή τοΰ Δημοσίου άπέ- Τραπέζης τό προνομίαν ϊνα «ή έκ τών
Έκ τούτων ποσόν δρχ. 13.333,500 προ- μειναν, όπως, μετά προηγουμένην ά- κειμένων νόμων έπιβαλλομένη είς τά
ήλθεν έκ τοΰ άναγνωρισθέντος αυτή φαίρεσιν τοΰ άπαιτουμένου ποσού διά υφιστάμενα Ταμεία, ιδρύματα ή έτεροι
1J4 τής διαφοράς έκδόσεώς τών μήπω τήν έξόφλησιν τοΰ τόκου τοΰ δανείου νομικά πρόσωπ ι δημοσίου δικαίου ν
έκδεδομένων 26,667 μετοχών τής Τρα 648 έκατ’ 6 ο)ο 1924, διανέμωνται με ποχρέωσις όπως τάς καταθέσεις αυτών
πέζης τής Ελλάδος, τό δέ υπόλοιπον ταξύ τών δύο Τραπεζών κατά τήν υπό
δρχ. 195.000.000 έκ τών καθαρών κερ τοΰ Πρωτοκόλλου τής Γενεύης προδών τών έτών 1929 - 1937. (*)
βλεπομένην αναλογίαν

Τά συμφώνως τοϊς
-ηλ-Λην άνήλθον:
τάς
χρήσεις
διά
»
τήν
χρήσιν
»
»
>
»
>
• >
»
>
»
»
»
>
>
»
>
»
»
*

ανωτέρω καταβληθέντα
1928
1930
1931
1932

καί

1929

1933
1934
1936
1936

παρά
δραχ.
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
δραχ.

152.273.420,—
147.288.166,—
107.651.823,—
6.585.795,—
586.177,—
3.903 155,—
1.130.595,—
7.011.960,—

έΓΡΟΤΙΚΚ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΜ EAAOT
ΔΕΧΕΤΑΙ

426.434.091.

Διά τήν χρήσιν 1937 ούδέν ποσόν θμίσεως τοΰ ζητήματος τών καλυμ
κατεβλήθη τή Τραπέζη έντός τοΰ μάτων.
έτους 1938, καθόσον άπό τών άρχών
Παρά ταΰτα όμως καί παρά τόν
αύτοΰ ήρχισαν συνεννοήσεις μέ τό Δη συμψηφισμόν είς τάς όφειλάς τοΰ Δη
μόσιον διά τήν έκ νέου ρύθμισιν τοΰ · μοσίου
τής
υπέρ αύτοΰ έκ τής
ζητήματος τής έξοφλήσεως τών πρός δραχμοποιήσεως διαφοράς έκ δραχ.
τήν Τράπεζαν οφειλών αύτοΰ, έν συν- 187 εκατομμυρίων, τό πρός τήν Τρά
δυασμφ μέ τό ζήτημα τής όφειλομέ- πεζαν χρέος του αντί νά έλαττωθή
νης τφ Δημοσίφ διοφοράς έκ τής εύρέθη κατά τήν 31 Μαρτίου 1938, άφ
δραχμοποιήσεως τών είς συνάλλαγμα ής ήρξατο ή νέα, έπί τή βάσει τών άπό '
υποχρεώσεων αύτής, καταλήξασαι είς 11 ’Οκτωβρίου 1938 συμβάσεων έξυ- :
τήν υπογραφήν δύο συμβάσεων τή 11 πηρέτησις αύτοΰ, άνώτερον ή κατά τό
’Οκτωβρίου 1938.
1928, μετά τήν ϊδρυσιν τής Τραπέζης
Εκτός τοΰ κατά τ’ ανωτέρω ποσοϋ τής Ελλάδος, οπότε άνήρχετο είς τό j
δραχ. 426.434.091.—, είς μείωσιν τών ποσον τών δύο χιλιάδων εκατομμυρί
οφειλών τοΰ Δημοσίου πρός τήν Τρά ων περίπου. Τούτο οφείλεται είς τήν
πεζαν ήχθησαν τό ποσόν τής συμμε διάθεσιν δραχ. 450 έκατομ. διά τήν
τοχής αύτοΰ είς τά κέρδη τής Τραπέ πληρωμήν τών αποζημιώσεων τών δι
ζης διά τό διάστημα 1 ’Ιανουάριου μέ καιούχων προσφύγων τοΰ Συμπληρω
χρι 14 Μα'ίου 1928 έκ δραχ. 21.632. ματικού Μητρώου, είς τήν χορήγησιν
652.—καί ποσόν δρ. 200.000.000.—, τφ Δημοσίφ έν έτεσι 1930 καί 1931
έκ τών περιελθόντων αύτφ έκ τής ρυ- τών έκ £ 900.000-/- προκαταβολών,
(1)

Έκ

τών

κερδών

τοΰ

έτους

»

»

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

ποσόν

Τή 16 ’Απριλίου 1938 ύπεγράφη με
ένεργώσι παρά τή ’Εθνική Τραπέζη
τής Ελλάδος τηρείται έν ίσχύϊ μέχρι ταξύ τοΰ Δημοσίου καί τής 1 ραπέζης
τής 31 Δεκεμβρίου 1950, έκτεινομένη συνυποσχετικόν, διά τοΰ οποίου παρεκαί επί τών έφεξής ίδρυθησομένων πέμφθησαν είς τήν κρίσιν διαιτητικού
δικαστηρίου, υφιστάμενοι άπό μακροΰ
τοιούτων προσώπων». (2).
Ή καθορισθεΐσα .μέχρι 31 Δεκεμ διαφοραί μεταξύ τοΰ Δημοσίου καί τής
βρίου 1950 προθεσμία, μέχρι τής οποί Τραπέζης έκ τής παρ’ αύτής διαχειρί
ας παρετάθη ή ισχύς ίτοΰ ειδικού τού σεως Κρατικών υποθέσεων μέχρι τής
του προνομίου τής Τραπέζης, ύπελογί- 14 Μα'ίου 1928, ημέρας ένάρξεως τών
σθη τότε δτι θά συνέπιπιε περίπου μέ έργασιών τής Τραπέζης τής ’Ελλάδος.
τόν χρόνον τής έξοφλήσεως τών πρός Διά τής έκδοθείσης βραδύτερον άποτήν Τράπεζαν χρεώγ τοΰ Δημοσίου, φάσεως διεκανον ίσθησαν όριστικώς αί
διά τών υπό τής συμβάσεως τής 27 διαφοραί αΰται, σπουδαιότεροι τών ο
’Οκτωβρίου 1927 προβλεπομένων κα ποίων ήσαν .'
α) αί έκ διαθέσεως παρά τής Τρα
ταβολών. Μετά τήν άναστολήν όμως
πέζης διά λ]σμόν τοΰ Δημοσίου συναλ
άπό τοΰ οικονομικού έτους 1932)1933
λάγματος επί θεταΐς τιμαΐς κατά τά
τών καταβολών τούτων, κατόπιν τής
έτη 1919 καί 1920.
δπ’ άριθ. 102247 (3) τής 29 ’Ιουνίου j
1932 άποφάσεως τοΰ ‘Υπουργού τών I ^ αί έκ τη . παρά τη.^ Ί ραπέζης έΟίκονομικών στηριζομένης είς τόν Νό- ^αρμογής των Νομών των αφυρωντων
μον 5456, αί προϋποθέσεις βάσει τών τας, ε ? XQU0°) υποχρεώσεις.
, ,
,
γ) αι εκ του παρα τη Τραπέζι] λοοποίων επραγματοποιηθησαν αι ουμ- γαρ,ασμοΰ τοΰ Δημοσίόυ έκ προμηθειφωνιαι τοΰ 1928 ανετραπησαν, ως α- ών τοϋ Υπουργείου Επισιτισμού,
ναγκαιον δ επακολούθημα προκύπτει I §) αί έκ τής έκδόσεώς τών δύο Άη παρατασις τοΰ αναγνωρισθέντος είς I ναγκαστικών δανείων 6 1)2 °/ο 1922 καί
την Τράπεζαν προνομίου.
g οί 1926.

τοΰ Δημοσίου ποσά

είς
>
»

ήτοι έν όλφ

ΜΑΪΟΥ 1938

δραχ.
»
»

»
»
»
»
»
»
δραχ.

20000.000,—
15.000.000,—

20.000.000,—
15.000.000,—
15.000.000,—
15.000.000,—
15.000.000,—
40.000.0, Κ),—
40000 000,—
195.000.000,—

ΚΑΤΑΘΕΣΕΣ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ xQog 3 3)4 ο)ο μέχρι δραχμών 125.000

I
I

0ΦΕ2Σ πρός 3 ο)ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ πρός 3 1)2 ο)ο—4 1)2 ο)ο
▼

Ο τόκος υπολογίζεται άπό τής Επομένης τής καταθέσεως. ",Απαοαι αί καταθέσεις είναι έξ ολοκλήρου
ήγγυημέναι ύπό

ιοϋ

Κράτους

καϊ

άπηλλαγμέναι

τελών χαρτοσήμου.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
(Πανεπιστημίου 31)

I
I

I ’Επίσης, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ
| τοΰ Δημοσίου καί τής Τραπέζης, διεκανονίσθη συμβιβαστικώς τό έκ τής
' έφαρμογής τοΰ άπό 29 ’Ιουλίου 1932
«περί μετατροπής είς δραχμάς τών είς
ξένον νόμισμα ή συνάλλα μα οφειλών»
Αναγκαστικού Διατάγματος προκΰψαν
ζήτημα, περί τής όφειλομένης παρά τής
Ι'ραπέζης τφ Δημοσίφ διαφοράς έκ
δραχμοποιήσεως, ύπογραφείσης τή 11
’Οκτωβρίου 1938 ιδιαιτέρας συμβάσεως.
Το ποσον τό οποίον συνεφωνήθη
όπως καταβάλη ή Τράπεζα άνήλθεν
ι έν συνόλφ είς 222 εκατομμύρια, έκ τών
οποίων 35 κατέβαλε τοϊς μετρητοϊς τά
δε υπόλοιπα 187 συνεψηφίσΟησαν είς
τάς πρός αυτήν όφειλάς τοΰ Δημοσίου,
κατά τούς ορούς τής έτέρας ύπογραφείσής τή αυτή ημέρα μετ’ αύτοΰ συμ
βάσεως.
Οότω διά τών ύπογραφεισών τή 11
Οκτιοβρίου 1938 δύο συμβάσεων «περί
διακανονισμού τή,: όφειλομένης παρά
τής Εθνικής Τραπέζης τφ Δημοσίφ
διαφοράς εκ δραχμοποιήσεως»
καί
«περί συγκεφαλαιώσεως είς ένιαΐον τοκοχρεωλυτικόν ομολογιακόν δάνειον όφειλοιν τοΰ Δημοσίου πρός τήν ’Εθνι
κήν' I ράπεζαν», κυρωθεισών διά τοΰ
’Αναγκαστικού Νόμου 1419 τής 15
Οκτωβρίου 1938 καί διά τής έκδοθείσης τή 30 Μαρτίου 1939 άποφάσεως
τοΰ διαιτητικού δικαστηρίου, διεκανονίσθησαν άπαντα τά έκκρεμή μεταξύ
τοΰ Δημοσίου καί τής Τραπέζης ζη
τήματα.

ν Περαινοντες την σύντομον τούτην
εκθεσίν μας περί τής δράσεως τής
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος κατά
το επακολουθήσαν τήν παραίτησιν
αυτής άπό τοΰ έκδοτινοΰ προνομίου
δεκαετές χρονικόν διάστημα, δέν πρέ35 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ καί 73 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
π,ι νά παραλείψωμεν νά μνηιιονεύσωμεν τό σ άνιον γεγονός τοΰ έν τέλει
ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
του 1937 εορτασμού, έπί τή συμπλη
ρώσει πεντηκονταετούς έν τή Τραπέζη
υπηρεσίας _ τοΰ άειμνήστου Διοικητοΰ
αυτής ’Ιωάννου Δρο οπούλου.
Οι λογοι οι οποίοι ήκούσθησαν κατά
Ϊ2^συ-6δ?ί“σΐν τΐίς 30 Δεκεμβρίου
, 1 τής έπί τουτφ συγκληθείσης έκ
τακτου Γενικής Συνελεύσεως τών μεI 10*ων ,τΐί? Τραπέζης καί αί παντοΐαι
( αλλαι εκδηλώσεις θαυμασμού καί έκ- τιμησεως, έκ μέρουο όχι μόνον τοϋ
προσωπικού τής Τραπέζης καί τών μέ
τοχων αύτής, αλλά κ.,ί τοΰ Κράτους,
Λ
τής ’Εκκλησίας, τών οικονομικών όρ-----__ _ _ _______ γανισμών καί πασών τών έν τή Χώρα
οργανώσεων τών έπιδιωκουσών τήν
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
βλτ£®·«ν' και T^v πρόοδον αύτής, ήααν «πορροια τής κοινής άναγνωρίσει ως περί του κοινωφελούς καί εθνικού
11. Κεφάλαιον καταβεβλημένον
Δρχ. 400.000.000— , Ζ«ρακτήρος τοΰ ιδρύματος, ον ό τιμη12. ΆποΘεματικά:
j θεις δ'οικητής κατιόρθωσε νά διατηI. Πρόβλεψις συμφ. &ρθ. 71 Κατασ. Δρχ. 38.799.524. _
! Ρήση αμείωταν.
Π. Τακτικόν άποθεματικόν
» 157.900.000.II περί τής τοιαύτης αποστολής τής
196.699.524.— !
Εθνικής Τραπέζης πεποίθησις, τήν
13. Τμήμα Τακτικού Άποθεματικοΰ είή άντίκρυσμα
οποίαν αίώνος μετ' ού πολύ ολοκλή
άποσβεννυμενου μέρους τής έκ £ ζημίας, συμρου ή δράσις έπί αδιάσειστων θεμε
ψωνως Ν. 5305
μ
30.000.000.— 1 λίων έστερέωσεν, έχει τόσον βαθέως
]4· Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία
8.907.745.100.— |
15. Ετεροι υποχρεώσεις δψεως εις δραχμάς ·
ριζωθή είς τάς ψυχάς τών κατευθυI. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων
νόντων τάς εργασίας της καί τών εις
α Δημοσίου Δρ. 645.156.377.54
αύτήν παρεχόντων τάς υπηρεσίας των
β' Τραπεζών ,, 470.684.027.27
y\ Κατ. Δ.Ο.Ε.» 9 083.617.609.56
είς οίανδήποτε βαθμίδα τής ιεραρχίας
δ’ * Ετεροι λο
καί αν εύρίσκωνται, ώστε, ύπό οίασδήγαριασμοί
» 1.542 456.464.33 Δρ. 11.741 914.478.70
ποτε περιστάσεις καί ύπό οίασδήποτε
II. Γραμμάτια καί τραβηκτικαί δσυνθήκας ή ’Εθνική Τράπεζα έφ’ ό
ψεως
»
98.185.210.—
σον
θα ζή δέν είναι δυνατόν νά είναι
11.840.099.688.70
16. Καταθέσεις είς δρχ. ύπό προθεσμίαν^
άλλο τι ή ό,τι μέχρι τοΰδε ύπήρξε :
I. Δημοσίου
Δο
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑ
Π. Τραπεζών
Δρ,χ·
ΠΕΖΑ.
III. Ετεροι Λογαριασμοί
,

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ: ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
1. Χρυσός καί έξωτ. συνάλλαγμα

Δρχ.

2. Δάνεια Δημοσίου είς συνάλλαγμα

»

- 3· "Ετερον έξωτερικόν συνάλλαγμα

»

4. Κερματικά Ελληνικά νομίσματα

»

4.405.061.188.93
122.872.668.30
148.370.702.—

5. Συναλλαγματικοί καί γραμμάτια εσωτερικού :
I. ’Εμπορικοί
II.

συν)καί

καί γραμ-

Ηάτια
Γραμμάτια Δημοσίου

Δρχ.
»

367.030.243.35
347.632 536.15

714.662.779.50

6. Πιστώσεις :
I. Πληρωτέοι είς δραχμάς ;
α' Έλλην Δημόσ. Λ)σμός
Συγ.Έσ. πληρ.Δρ. 8 808.343.971.03

β'

"Ετεροι

»

3.009,323 664 57 Δρ. 11.817.667.635.60

11. Πληρωτέοι είς έξωτ. συνάλ.
7. Χρέος τοΰ Δημοσίου
8. Επενδύσεις
9. Κτίρια Τραπέζης καί έγκαταστάσεις
10.

Ετερα στοιχεία τοΰ ένεργητικοΰ

—

Δρ. 11.817.667.635.60
4.084.385.712.25
419,064.554.60
484.419.000.15
1.001.728.384.89

ΤΗΣ 7

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

17 'Υποχρεώσεις είς έξωτερικόν συ
νάλλαγμα είς χρυσόν :
I. Έξωτ. συν]μα είς χρυσόν (Καταστ. αρθρ. 62)
Δρχ. 426.454.440.60
II. Ετερον έξωτ. συν]μα
18

Ετεροι

ύποχρεώσεις

Δρχ. 23.098.232.626.89

94-0

(2) Βλέπε σχετικήν άνακοίνωσιν τοΰ
Διοικητοΰ Ιω.^Δροσοπούλου έν τή έκθεσει αύτοΰ πρός τήν Έτησίαν Τακ
426.454.440.60 τικήν Γενικήν Συνέλευσιν τών Μετό-

1.295.233.872.92 Χ“ν τής Τοαπεζης τής 20ής ’Απριλίου
Δρ. 23.098.232.626.22

Έν Άθήναις τή 7 Φεβρουάριου 1940
Προεξοφλητικός τόκος 6 */0

Ό

Διοικητής

ΚΥΡ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

° Τμηματάρχης τοΰ Γεν. Λογιστηρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΒΙΚΟΣ

.-0 επι των πεπραγμένων τοΰ έτους
1928, έν τφ Άπολογισμφ τής Τραπέ
ζης του έτους 1928 σελίς XXVII.
(3) ^’Απολογισμός ’Εθνικής Τραπέ
ζης έτους 1932. (Νόμοι, Διατάγματα
καί Συμβάσεις), σελίς 103 καί Έφημερις Κυβερνήσεως άριθ. φύλλου 206 τής
L 30 ’Ιουνίου 1932.
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Τά διατεθέντα κεφάλαια δι’
, Την ύψωτικήν τάσιν τοϋ Χρη- αγοράς ακινήτων εις τήν περιφέ
’ ματιστηριου ηκολουθησε απο των ρειαν τοϋ υποθηκοφυλακείου ’Α
Εκ των ασυνηθών άντιξοων
,
,
, ί
Καθ’ δλον σχεδόν τόν διαρ- του 0. Εις άλλας έσημειώθησαν
1
Ρ
μέσων Ιανουάριου ε.ε. προσφορά
ρεύσαντα μήνα ’Ιανουάριον έ- ί καί παγετοί. Καθ’ δλον τοϋτον τούτων καιρικών συνθηκών, ώς είς τάς ύψηλάς τιμάς καί χαλά θηνών από 10]2]1939 άνήλθον:
πεκράτησαν γενικώς καθ’ άπα- ί τό χρονικόν διάστημα έπεκρά- ήτο φυσικόν, άνεκόπη άνά τήν ρωσις τών αγοραστικών δια 10]1 - 16]1]1939 δρ. 38.692.000
17]1 - 23]1]1939 » 28.910.000
σαν τήν χώραν, πλήν της Κρή· | τησαν βόρειοι ψυχρότατοι άνε χώραν ή σπορά τών σιτηρών θέσεων.
34]1
- 30J1]1939 » 33.793.000
καί
ένιαχοϋ
τών
ψυχανθών,
ό
της, δυσμενείς καιρικοί συνθή- μοι
Εις τάς άρχάς Φεβρουάριου 31J1 - 6J2J1939 » 31.558.000
Από τάς άρχάς του τρίτου που αϋτη δέν είχε Λήξει κατά
και ιιή σημειωθεΐσαι έπί πολλά1
έπεκράτει μάλλον απραξία μέχρι
7]2 - 13]2]1939 » 45.838.000
ΙΟημέρου εις τας περισσοτέρας τόν προηγούμενου μήνα, δστις
ετη.
δέ τοϋ δευτέρου δεκαημέρου τοϋ
έπίσης
κατά
τό
δεύτερον
ήμισυ
περιφέρειας
ή
καί
ένιαχοϋ
ένωδρχ. 178.791.000
Εϊδικώτερον κατά τό πρώτον
Φεβρουάριου αί συναλλαγαί ήσαν
καί κατά τό δεύτερον δεκαή ρίτερον, ήρχι.σαν πνέοντες Νό ήτο μάλλον βροχερός, άνεστάλη περιωρισμέναι.
μερον τοϋ μηνός, έκτος τών έν τιοι μετά βροχών ένιαχοϋ γενι δέ τό φύιρωμα τών όψίμως
Γενικώς τά επίπεδα τιμών δέν
τονων βροχών, ό καιρός διήλ- κών καί ραγδαίων, παραλλήλως σπαρέντων καί κάπως ή περαι
διέφερον
σημαντικώς από τών τι
θεν έξ όλοκλήρου χιονώδης. δέ ήρχισεν άνυψουμένη καί ή τέρω βλάστησις καί τό άδέλμών
τών
μέσων
Τανουαρίου.
Δεκεμ. Ίανουαρ.
ψωμα
αυτών,
έπροξενήθησαν
δέ
θερμοκρασία.
"Απαντα δέ τά ορεινά τμήματα
1940
1939
Κατά τάς τελευταίας δμως μικραί ζημίαι ιδίως έπί τών ψυ
τής χώρας καί πολλά πεδινά,
2629
2652
ίδια εις τήν βόρειον Ελλάδα, καί πάλιν ημέρας τοϋ Ίανουα- χανθών εις τινας περιφέρειας άμπέλους καί τούς ά /ρούς τούς 1. Γεωργικά
έκαλύφθησαν ύπό χιόνων μεγά- ρίου έπεκράτησαν ψυχροί βό-; ώς καί τών σιτηρών έκ τε τών προοριζομένους δι’έαρινάς καλ 2. Ζωικής προελεύ
σεως
2498
2418
λου ύψους.
ρειοι άνεμοι μετά χιόνων προ- παγετών καί τών πλημμυρών, λιέργειας.
2263
2252
Συνεπεία τών συνεχών καίέν- 3. Βιομηχανικά
Έκ παραλλήλου προεκλήθη καλέσαντές έκ νέου πτώσιν τής έδυσχεράνθη κατά πολύ ή συλ2551
μεγίστη πτώσις τής θερμοκρα- θερμοκρασίας μικροτέραν δμως λογή τοϋ έλαιοκάρπου καί τών! τόνων βροχώνέκάλυψαν ίκανάς 4. Καύσιμαι ΰλαι 2392
ΓΕΝΙΚΟΣ
2405
2441
σιας, ή ας εις τάς πλείονας πε- άπό τήν έπισυμβασαν κατά τό έσπεριδοειδών καί γενικώς πα έκτάσεις κυρίωςκαλλιεργουμέ2305
ριφερείας, κατήλθε κατά όλί- πρώτον ΙΟήμερον ή καί 15Θή· ρημποδίσθησαν αί διάφοροι καλ- ναςύπό σιτηρών καί λοιπών 5. Εγχώρια
2332
λιεργητικαί έργασίαι εις τάς φθινοπωρινών φυτών.
γους ή πολλούς βαθμούς κάτω μερον τοϋ ’Ιανουάριου.
6. ’Αλλοδαπά
2523
2478
Κατά τό Δελτίον τβΰ 'Υπουργείου Γεωργίας τής 15ης Φ]ρίου 1940
,γ„
,η
,
c,

ΤίΙΡΙΜΖ ΙΟΜΡΙΚΗί D9AKIEDI

.. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.......... Illlllllllllllllllllllllllllll........ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.......II....... HIM......... 1II111111111111111111II........ Ill........ ....... . ......... ........ "‘ΐιηιΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΜΜΙΙΙΙΙΙΙΜΜΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ

ΕΤΟΥΣ

Α.Ε.

1939

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δρχ. 271.201.868.21
» 249.816.035.12

Ταμεϊον καί Τράπεζαι..........................
Προεξοφλήσεις............................................
53.232.098.32
Δάνεια έπί χρεογράφων..........................
Δάνεια έπί έμπορευμάτων καί άλλων
εγγυήσεων· προκαταβολαί έπί φορ
τωτικών καί συναλλαγματικών. . . 622.861.745.03

»

676.093.843.35

»
»

289.179.849.31
836.659.—

Κεφάλαιον Μετοχικόν...........................................................................................Δρχ. 50.000.000.—
Κεφάλαιον άποθεματικόν τακτικόν.................................................................
» 40.229.246.—
Κεφάλαιον άποθεματικόν έκτακτον.................................................................
» 139.251.245.—
Δρχ. 229.480.491.—
Καταθέσεις έν δψει καί έπί προθεσμία . 674.448.208.74 ......................
Καταθέσεις Ταμιευτηρίου...................' . 431.122.511.81 .........................

Χρεώγραφα καί συμμετοχή είς ’Αγγλικήν Τράπεζαν
The Commercial Bank of the Near Bast Ltb, London

.

»

1.—

.

»

483.159.437.—

Έπιταγαί πληρωτέαι...........................................................................................
»
2.699.688.12
Μέρισμα καί φόροι μερίσματος χρήσεως 1939 ............................................
» 20,431.480.:—
Λογαριασμοί διάφοροι πιστωτικοί, προκαταβο
λαί πιστώσεων έπί φορτωτικών καί προϊόν
εΐσπραχθεισών άξιων διά λ]σμόντρίτων..............................................
» 20.257.128.95
’Εγγυήσεις....................................................................................................................
» 113.849.241.85
Ύποκαταστήματά....................................................................................................
» 63.375.713.28
Λογαριασμοί εισπράξεων τρίτων....................................................................
» 483.159.437.—
Κέρδη καί Ζημίαι, υπόλοιπον είς νέον...........................................................
»
1.500.000.—

Δρχ. 2.040.323.900.75

Δρχ. 2.040.323.900.75

Λογαριασμοί διάφοροι.............................................................
’Ακίνητα κτήματα Τραπέζης * ..... 72.536.307.76
Μεϊον άποσβέσεως ληξάσης χρήσεως . 2.500.000.—
’Έξοδα έγκαταστάσεως Κεντρικού καί
υποκαταστημάτων...................................
Μεϊον άποσβέσεως ληξάσης χρήσεως .

1.330.113.45
1.330.112.45

Άξίαι πρός εϊσπραξιν διά λογαριασμόν τρίτων

»1.105.570.720.55

»

»

71.036.307.76

* ’Ακίνητα κτήμανα Τραπέζης :
Έν Άθήναις—όδοΟ Σοφοκλέους—όδοΰ ’Αθήνας—Παγκρατίου—Σταθμού ΣΠΑΠ.
Έν Πειραιεϊ—όδών Όμηρου καί ΤσαμαδοΟ—Λεωφόρου Μακρας Στοάς—Άγ. Διο
νυσίου—Νέας Κοκκινιας.
Έν Αίγίω, Άμαλιάδι, "Αργεί, Βάλω Δράμα, Ήρακλείω, Θεσσαλονίκη, Καβάλλα,
Καλάμαις, Καρδίτση, Καρλοβασίω, Λαμία, Λαρίση, Ναυπλίω, Πάτραις, Πρεβέζη, Πύργω, Ρεθύμνω, Σύρω, Τρικκάλοις, Τριπόλει Φαρσάλοις, Φλωρίνη, Χαλκίδι, Χανίοις καί Χίω.

ΑΝΑΑΥΣ1Σ

ΤΗΣ

ΜΕΡΙΔΟΣ

Έξοδα διαχειρίσεως, μισθοδοσίαι προσωπικού καί άποζημίωσις Διευθύνσεως.................................................................................... Δρχ.
Φόροι διάφοροι.................................................................................. · . . . .
»
Εισφορά υπέρ Ταμείου Προνοίας προσωπικού..........................................
»
υπέρ Ταμείου Περιθάλψεως προσωπικού....................................
»
»
όπέρ Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων..........................
»
’Αποσβέσεις:
Κρατήσεις καί προβλέψεις.......................... 10.632.176.77 ......................
’Εξόδων έγκαταστάσεως .......
1.330.112.45 ......................
’Ακινήτων Τραπέζης...................................
2.500.000.—......................
Καθαρά κέρδη διατιθέμενα διά τήν παρούσαν χρήσιν......................
»
Κέρδη άφιέμενα είς νέον.....................................................................................
»

“ΚΕΡΔΗ

ΚΑΙ

ΖΗΜΙΑΙ,,

’Υπόλοιπον παρελθούσης χρήσεως.............................................................
»
1 500.000·—
Τόκοι..........................................................................................................................
»
67.848.365.12
Προμήθεια, διαφορά συναλλάγματος, διάφορα κέρδη......................
»
33.920.528.85
Πρόσοδοι κτημάτων............................................................................................................ 1.247,111.85

57.539.504.—
2.254.377.04
1.723.188.—
540.736.80
1.248.283.80

14.462.289.22
25.249.627.—
1.500.000.—

Δρχ, 104.518.005.86

ΔΙΑΘΕΣΙΣ

ΚΕΡΔΩΝ

ΔΡΑΧ.

Κράτησις 5 ο]ο διά Κεφάλαιον άποθεματικόν έπί Δρχ. 25.249.627.—......................................
Τόκος 6 ο]ο έπί τακτικού άποθεματικοΰ
»
»
36.761.099.—........................................
Μέρισμα τακττικόν πρός Δρχ. 6.— έπί μετοχών 500 χιλιάδων...................................................
Μέρισμα πρόσθετον >>
»
34.74 »
»
500
»
............................................
Μεϊον φόρου πρός 19 ο]ο

Δρχ. 40.74 ....................................................................................................
»
7.74..................·.......................................................................................

Καθαρόν μέρισμα πρός Δρχ. 33.—...................................................................................................
Φόροι μερίσματος..........................................................................................................................................
Φόροι οδοποιίας............................................................................................... ..........................................
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου έπί Δρχ. 13.500.000.—πρός 10 ο]ο .... ■ . . .
Μεϊον φόρου πρός Δρχ. 19.30................................................................................................................
Φόροι ποσοστών Διοικητικού Συμβουλίου......................................................................................

25.249.627

Δρχ.
»

1.262.481.—
2.205.666.—

Δρχ.

3.000.000.—
17.370.370.

»
Δρχ.
»

Δρχ.

3.468.147.—

20.370.370.—
3.870.370.

Δρχ.
»

16.500.000.3.870.370.
61.110.

1.350.000.
260,550.

1.089.450.
260.550.25.249.627.-

Δρχ.

Τό μέρισμα έκ Δραχ. 33.—κατά Μετοχήν, έλεύθερον φόρου, εΓναι πληρωτέαν μετά τήν έγκρισιν τοΰ παρόντος Ισολογισμού ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών ΜετόχωνΈν
Ό Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου
Μ.

ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ

Άθήναις,

τή

4η

Ιανουάριου

1940.

Ό Γενικός Διευθυντής
Γ. ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

Ό Διευθυντής
Δ.

I.

ΨΑΡΑΥΤΗΣ
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■ ΙΙΙΙΕΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙ!

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
18 Φεβρουάριου.
2 Φεβρουάριου.
οί Γερμανοί συγκεντρώνουν στρα- υπουργός τών έξωτερικών τών
Υπογράφεται νέα συλλογική
25 ’Ιανουάριου.
Συνέρχεται έν Βελιγραδίφ ή τον εν Σλοβακίφ.
, Ήνωμ. Πολιτειών κ. Ούέλες, ϊνα
Κηδεύεται ό πρίγκηψ Χριστό σΰμβασις διά τά πληρώματα τών Βαλκανική Διάσκεψις.
14 Φεβρουάριου.
έπισκεφθή τήν ’Ιταλίαν καί τούς
φορτηγών.
φορος.
3 Φεβρουάριου.
εμπολέμους.
Ή
γερμανία
άνακοινοΐ,
δτι
θά
20 Φεβρουάριου.
26 Ιανουάριον.
Αποκρούεται νικηφόρος υπό
Επίσης υπογράφεται νέα συλ τών Φιλανδών καί νέα ρωσική καταβυθίζη δλα τά σκάφη τά 20 Φεβρουάριου.
Σοβαραί πλήμμυραι εις την πε
λογική σΰμβασις διά τούςεργάτας επίθεσις εις τον τομέα Καρελίας. πλέοντα προς συμμαχικούς λιΑγγέλλεται έκ Φινλανδίας, δτι
ριφέρειαν τής Καρδίτσης.
κλωστοϋφαντουργίας.
4
Φεβρουάριον.
άενα5·
ή
164η
μεραρχία έκυκλώθη υπό
27 'Ιανουάριον.
21 Φεβρουάριου.
Ή έν Βελιγραδίφ συνελθοΰσα 15 Φεβρουάριου.
Εορτάζεται έπισήμως ή συμτών φινλανδικών στρατευμάτων.
Σφοδρά κακοκαιρία καθ’ άπα Βαλκανική Διάσκεψις τερματίζει
Η υπό τον κ. Κιοσεϊβάνωφ ί 21 Φεβρουάριου.
πλήρωσις 2δετίας από τής ψηφίτάς εργασίας της καί εκδίδει ανα
σεως τοϋ πρώτου νόμου περί γε σαν την Ελλάδα.
κοινωθέν, δι’ ού έπιβεβαιοΰται βουλγαρική κυβερνησις παραιτεΐ-, Αγγλικά πολεμικά περιπολοΰν
ωργικών συνεταιρισμών.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ή
αλληλεγγύη τών κρατών τής ται και σχηματίζεται νέα τοιαύτη εις τήν Β. Νορβηγίαν προς παρ30 ’Ιανουάριου.
24 ’Ιανουάριου.
Βαλκανικής
καί έμμονή των εις τό υπό τον κ. Φίλωφ, μέ υπουργόν
Άναχώρησις τοΰ κ. Πρωθυ
εμπόδισιν τών έκ Ρωσίας προς
Έν Γερμανία ιδρύεται κεντρι ιδεώδες τής ειρήνης.
τών Έξωτερικών τον κ. Ποπώφ, τήν Γερμανίαν θαλασσίων μετα
πουργοί) διά Βελιγράδιον, δ'πως κός οργανισμός διά τον έλεγχον
συμμετάσχη εις την εκεί Βαλκα τής παραγωγής καί καταναλώσεως 5 Φεβρουάριου.
τέως πρεσβευτήν τής Βουλγαρίας φορών.
Τίθεται έν ίσχύϊ ή νέα έλλη- έν Βελιγραδίφ.
νικήν Συνδιάσκεψιν.
πετρελαίου, καθώς καί τής εξα
22 Φεβρουάριου
νογαλλική έμπορική σΰμβασις.
γωγής του εις τό εξωτερικόν.
31 Ιανουάριου.
16
Φεβρουάριου.
6 Φεβρουάριου.
Βομβαρδίζεται υπό Ρωσικών
Άποφασίζεται ή διενέργεια γε 25 ’Ιανουάριον.
αεροπλάνων
τό Σουηδικόν χωΗ
Αμερικανική
Βουλή
άπέρνικής άπογραφής τοΰ πληθυσμού
Ή
γραμμή
Μανερχάϊμ,
πρό
Ή έκπνεΰσασα άμερικανοϊακατά τον προσεχή ’Οκτώβριον.
πωνική εμπορική συμφωνία δεν ριψε διά ψήφων 108 κατά 105 τών σφοδροτάτων ρωσικών επι ρίον Παγιάλα, δπερ κάμνει τήν
πρότασιν, δπως άνακληθή ό έν θέσεων, ύφίσταται ρήγματά τινα. Σουηδίαν νά διαμαρτυρηθή έν1 Φεβρουάριου.
άνανεοΰται.
τόνως πρός τήν Ρωσίαν.
Μόσχα
Αμερικανός Πρέσβυς καί
Άγγέλεται έκ ΙΤαρισίων ή εκεί 26 ’Ιανουάριου.
Οί Φινλανδοί συμπτύσσονται εις
διακοπούν
αι
σχέσεις
μεταξύ
23
Φεβρουάριου.
υπογραφή c. τής
εμπορικής
συμβάΥπογράφεται
άγ\
c τι
/ c·
~
\
γ-ι "*■
υ I «
ΙΙΑΙ .έν
C-V
άΛονδίνφ
X. U V U l V ψ (Λ
V*
ΙΤνωμ. Πολιτειών καί Ρωσίας. δευτέραν γραμμήν άμύνης.
σειος μεταξύ Ελλάδος και Γαλ-| γλοελληνική συμφωνία επί οίκο| Επιτυχής πτήσις Αγγλικών
7 Φεβρουάριου.
λίας.
17 Φεβρουάριου.
νομικών
καί δημοσιονομικών
άεροπλάνων ύπεράνω τής Βοη
Αποδίδεται ιδιαιτέρα σημασία
2 Φεβρουάριου.
ζητημάτων. Συγχρόνως εγένετο
Τό
άγλλικύν
άντιτορπιλλικόν
μίας, Αυστρίας καί Βορειοδυτικής
Καταστρεπτικοί σεισμοί έν Κα ανταλλαγή επιστολών περί διακα εις τό εις Αίγυπτον ταξείδιον τοΰ «Ινοζάκος» επιτεθεν κατά τοΰ εξ -; Γερμανίας, ή τις
είναι ή τρίτη ήγάλλου
στρατηγού
Βεϋγκάν,
άρτερίνη.
νονισμού τοΰ δημοσίου χρέους
χηγοΰ τοΰ έν τή Νοτιοανατολική (οπλισμένου γερμανικού εμπορικού | τις διενέργεΐται ανευ απευκταίου
τής
Ελλάδος.
3 Φεβρουάριου.
Ευρώπη συμμαχικών στρατευ
Αλτμαρκ» απελευθερώνει 299 τινος διά τιίι αγγλικά άεροπλάνα
Άνηγγέλθη ό τορπιλλισμός τοϋ 28 ’Ιανουάριου.
μάτων.
ά'γγλους αιχμαλώτους.
από τής ένάρξεως τοΰ πολέμου.
Εις τήν έν Άγκύρςι Κεντρικήν 8 Φεβρουάριου.
ελληνικού φορτηγού «Κεραμιές».
1
ράπεζαν
Τουρκίας
παραδίδον18
Φεβρουάριον.
24 Φεβρουάριου.
4 Φεβρουάριου.
Άνακοινοΰται
έκ Παρισίων,
ται 7 βανόνια χρυσού άντιπροσωΔιά
τοΰ
ιταλικού
ύπερωκεαΣυνέρχεται έν Κοπεγχάγη ή διάΆποφασίζεται ή δργάνωσις ε πευοντα 15 εκατ. λιρών στερλινών, δτι έθελονταί τοΰ έν Γαλλία ποβδομάδας τών άνθέων κατά τον κατόπιν τών συμφωνιών μεταξύ λωνακοΰ στρατού ήρχισαν κατα- νείου «Rex» άνεχώρησε χθες έκ σκεψις τών Σκανδιναυϊκών Κρα
προσεχή Μάϊον.
Τουρκίας άφ’ ενός καί Αγγλίας φθάνοντες έν Φινλανδία προς ενί- Νέας 'Υόρκης δι’ Ευρώπην ό ύφ- τών.
σχυσιν τής φινλανδικής άμύνης.
καί Γαλλίας άφ’ ετέρου.
6 Φεβρουάριου.
9 Φεβρουάριου.
Ό κ. Πρωθυπουργός εκφωνεί 29 Ιανουάριου.
Κατ’ έντολήν τοΰ Προέδρου τών
εν Θεσ)νίκη βαρυσήμαντον λόγον
Ό Πρωθυπουργός τής Γαλλίας
επί τών αποτελεσμάτων τής Βαλ εις λόγον από ραδιοφώνου έζήτη- Ήνωμ. Πολιτειών κ. Ροΰζβελτ ό
κανικής Διασκέψεως.
σεν από τούς Γάλλους τών με Υφυπουργός τών εξωτερικών κ.
Τό ύπουργεΐον Εθνικής Οί- ] μασίαν fruits du Midi προϊόντα,
τόπισθεν νά εντείνουν μέχρι τοΰ Ούέλες θά έπισκεφθή τήν ’Ιτα
7 Φεβρουάριου.
λίαν, Γαλλίαν, Γερμανίαν καί κονομίας δι’ έγκυκλίου του πρός ι ή εισαγωγή των εις τήν Ουγ
Αφιξις τοϋ κ. Πρωθυπουργού άκροτατου ορίου τάς προσπάθειας Αγγλίαν πρός μελέτην τής κατα- άπαντα τά έμπορικά έπιμελη- γαρίαν θά περιορισθή κατά τό
των
προς
ολοκληρωτικήν
διεξάγω
εν Άθήναις.
στασεως.
1 1940 είς τήν άξίαν τί* είσαΥωγήν τοΰ πολέμου.
τήρια έκοινοποίησε τάς κυριω10 Φεβρουάριου.
10
Φεβρουάριον.
30 Ίανουαρίου.
Υήζ αυτών κατά τό 1938, κα
Εις τήν περιφέρειαν Διοικήσεως
Ή Γαλλική Βουλή εκφράζει τάρας διατάξεις της υπογραφεί- τανεμόμενων ώς έξής.
'Ο
καγκελλάριος
Χίτλερ
εί;
ΙΙρωτευούσης διενεργεί τα ι έρανος
52 ο]ο διά σταφίδα Κορινθιαλόγον του έπιτίθεται κατά παμψηφεί τήν εμπιστοσύνην της σης τήν 9ην Ίανουαρίου έ. έ έν
υπέρ τών σεισμοπαθών τής Τουρ μακράν
πρός τήν κυβέρνησιν Νταλαντιέ.
τής~
Αγγλίας,
ίδίφ
κατά
τοΰ
κ.
έν
Βουδαπέστη
νέας
έμπορικής
!
κήν,
42 ο]ο διά σΰκα καί 6 ο]ο
κίας.
Γσώρτσιλ, καί δικηρΰσσει δτι ή 11 Φεβρουάριου.
συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος διά τά λοιπά,
12 Φεβρουάριου.
Γερμανία θά έξέλθη νικήτρια κατά
Λυσσώδης έπίθεσις τών ρω
καί
Ουγγαρίας, έχούσας ώς έ
^ Εθνική Τράπεζα τής Ούγιόν
πόλεμον.
Τελούνται τά επίσημα εγκαί
σικών στρατευμάτων κατά τοΰ
ςης
.
γαρίας
καί ή Τράπεζα τής Έλ—1 Μονογραφείται έν Άγκΰρςι ίσθμοΰ τής Καρελίας έν Φιν
νια τοΰ εστιατορίου τοΰ ύπαλλ ήλου.
ή γερμανοτουρκική έμπορική συμ λανδία.
D,
„
; λάδος θά φροντίσουν ώστε ή
φωνία.
Βασιν διε»εργείας mi o,c, ίαοοροπ1σ έ, ,g
; ,ών
12 Φεβρουάριον.
14 Φεβρουάριου.
31 Ίανουαρίου.
Εν Αίγύπτφ φθάνουν Αυστρα κονον,ομοΟ των συναλΧ„Υων j μέοφ κλήριγκ 6ΐακ«»ιοθησομέ.
Άγγέλεται ότι κατά τον προ
Εις
λόγον
του
δ
Πρωθυπουρ
“
Άί,νων, έμπορενμύ,ων ,4 0ιατη.
λιανά καί Νεοζηλανδικά στρατεύ “Τ
σεχή Μάϊον πρόκειται νά συνέλ3
Ιουνίου
19^0,
iflc
2
A
tuol
X
lou
/·
«
γός
τής
Αγγλίας
δηλοΐ,
δτι
με
ματα
καί
υποδέχεται
ταΰτα
ό
θη τό Οικονομικόν Συμβοΰλιον
^ QoC' και, τηυ
„
, Απηιλίι-νι
Λ
το-,ο
στρακωνήμικατεργασμενα
πρός
1Q3Q
,
Τ
~
1 s
ταξύ τών σποπών τοΰ πολέμου Αγγλος Υπουργός τών Κτήσεων 1936 καί
τής 27 ’Απριλίου
1939,
τής Βαλκανικής Διασκέψεως.
κατασκευήν
κομβίων
έκ
μαρείναι καί ή ελευθερία τοΰ εμπο κ. Ήντεν.
ών
ή
ισχύς
παρατείνεται
μέχρι
15 Φεβρουάριου.
μαροκόγχης καί κυτταρινοειδή.
ρίου.
-Έν Μόσχα υπογράφεται με 30 Ιουνίου 1940 ύπο τάς κατω
Ιδρύεται διά νόμου θέσις νο 1 Φεβρουάριου.
Μετά τήν συγκέντρωσιν τών
ταξύ Ρωσσίας καί Γερμανίας τέρω τροποποιήσεις :
μικού συμβο ’λου τών έν Ευρώπη
έμπορική
συμφωνία.
Ό Πρωθυπουργός τής Ελλά
Πρεσβειών, δστις θά έδρεΰη έν δος κ. Μεταξάς φθάνει εις ΒελιΗ ούγγρική κυβέρνησις θά έν λόγω δηλώσεων καί τον έ13 Φεβρουάριου.
Παρισίοις.
λεγχον αύτών, ό όποιος Θά γ[γράδιον.
Κατά πληροφορίας έκ Παρισίω j έπιτρέψη τήν έξαγωγήν είς ’Ελ
λάδα 30.000 τόννων σίτου, έκ νη επί τη βάσει τών συνυποΑ Ε τών όποιων 20.000 Θέλουν δια- βληθησομένων δικαιολογητικών,
κανονισθή κατά 90 ο)ο δΓ έλευ- τά Επιμελητήρια θά προβοϋν
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 30 Νοεμβρίου 1939
θέρου συναλλάγματος καί 10ο)ο είς τήν σύνταξιν συγκεντρωτι
μέσω
κλήριγκ, οΐ δέ υπόλοιποι κών πινάκων, κεχωρισμένως δΓ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Δραχμαί
|]
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δραχμαί
10.000
τόννοι έξ ολοκλήρου μέ- Εκαστον είδος, είς τούς όποιους
Ταμεΐον καί διαθέσιμα παρά Τραπέζαις
2.42 1759.84
Κεφαλαιον Μετοχικόν
80.000.000.—
Δάνεια έπ’ ένεχύρφ χρηματογράφων
σφ
κλήριγκ.
Τά έξαγόμενα είς
1.669.054,65
Κεφάλαια Άποθεματικά
θ’ άναφέρωνται άφ’ ενός μέν
Όμολογίαι δανείων ’Εθνικών και πρός
43.000000.—
Πρόβλεψις πρός αντίκρυσιν διαφοράς
Ουγγαρίαν έλληνικά προϊόντα
νομικά πρόσωπα καί Μετοχαί
68.205.475.30
αί
χώραι προελεύσεως, ή ποεκδόσεων ομολογιών είς λίρας
Αδιάθετοι ομολογίαι μεταβιβασθέντων
33.450.813.— θά διακανονίζωνται μέσω τοΰ
λαχειοφόρ. Δανείων Έθν. Τραπέζης
28.696.637.79
κλήριγκ, πλήν τών άκατεργά- σότης καί ή συνολική άξια τοΰ
Απαιτήσεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα
Καταθέσεις :
κτηματικών ομολογιών είς £ :
στων δερμάτων, τερεβινθελαίου,), είσαχθέντος είδους, ιδιαιτέρως
α) Δάνεια επί υποθήκη; £ 1.310.104. 8· 1
πυρηνέλαιου,
κολοφωνίου, με-Ι διά τά έτη 1938 καί 1939, άφ’
α)
’Εν
δψέι
β) Δάν. πρός νομ. πρ.
13.508.476.73
β) Δεσμευμένοι
επ’ έκχωρ. προσ. » 1.990.7 72.18. 9
211.246.463.50 ταλλευματων καί μετάλλων, ά- έτέρου δέ αί άγοραί αί πραγΑνοικτοί λ]σμοί παρά Τραπέζαις έν
γ) Αήξ. τακοχρ. δόσεις »
48ti.081.12.10
"Ελλάδι
153.082.005.83 πορριμματων μεταξης και βαμ- ματοποιηθεΐσαι έκ τοϋ έμπορίΚτηματ. όμολογίαι είς £ :
Όμοϋ £ 3.786 958.19.8 1.420.109.618.63
βακος, έλαιωδών σπερμάτων,
μ μ
Ονομαστική αξία τών έν κυκλοφορίφ
διά
τό
είδος
τοϋτο.
Οί έν
ου
Κτηματικοί όμολογίαι είς λίρας
βάμβακος,
παλαιών
σιδήρων
213.690.243.68
ομολογιών . . £ 4.663.000. 0. 6
Δάνεια επί υποθήκη και πρός νομιΜεΐον διαφ. τιμ. έκ. » 414.104.17. 0
καί παλαιών άντικειμένων χαλ λόγω πίνακες θά διαβιβασθοϋν
t
κα πρόσωπα επ’εκχωρήσ. προσόδ.
700.864.440.40
Απαιτήσεις εκ μεταβιβάσεως παρά
κού,
άτινα Θά διακανονίζωνται όμοϋ μετά τών άντιγράφων
'Υπόλοιπον » 4.248.895. 3. 0
1.593.335 681.25
τής Έθν; Τραπέζης τής Ελλάδος
208.764.824.80
δΓ έλευθέρου συναλλάγματος. τών είς διπλοϋν ύποβληθησομέΚαταστημα Τραπέζης, εγκαταστάσεις
Λαχειοφ. Δάνειον δρχ.150 έκ 5ο)ο 1939
150.000.000.— Τά είσαγόμενα έξ Ουγγαρίας
καί Κτήματα Τραπέζης
'Υποχρεώσεις έκ μεταβιβάσεως παρά
47.751.155.55
νων δηλώσεων είς τό τμήμα
τής Έθν. Τραπέζης τής 'Ελλάδος
357.113.005.30 ούγγαρικά έμπορεύματα θά διαΛηξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι
35.280.035.— κανονίζωνται μέσω τοϋ κλή ρυθμίσεως εισαγωγών τοϋ ύ·
Διάφοροι Λογαριασμοί
22.155,738.93
ριγκ, πλήν τών ξυλείας, οινο πουργείου ’Εθνικής Οικονομίας.
2.692.172.219.54
2.692.172.219.54 πνεύματος
καί
ζακχάρεως, Είς τά Επιμελητήρια έτάχθη
Έν Άθήναις τή 11 Δεκεμβρίου 1939
άτινα θά διακανονίζωνται δι’ προθεσμία μέχρι τής 15ης Μαρ
"Ο ’Υποδιοικητής
Ό Διευθυντής τοϋ Γενικού Λογιστηρίου
έλευθέρου
συναλλάγματος.
τίου διά τήν ύποβολήν τών ώς
Γ. ΙΑΤΡΟΥ
Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ
Οσον άφορα τά υπό τήν όνο- άνω πινάκων.
λ λ

ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ m
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== Μάρτιος 1940

«ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ»;

Υπόλοιπον μεταφερθέν εις Προσόδους Πε
ριουσίας

1.549.051.30
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άρτιου
Τόκοι άπλων δανείων
πράς συν)χους
Τόκοι δανείων προς τό
Έλλ. Δημόσιον
Πρόσοδοι άπό ένοίκια
άκινήτων

18.960.90

1ΡΜΡΕΙΙ1Ι
TAIEISN AAJJADBOHBEIAZ

33.055.50

ήτοι άπόδοσις 2.17 ο)ο έπί τής έκ Δρχ. 71.510.909.35 άξίας τών
1.782.602.75
άκινήτων τοϋ Ταμείου εις ήν συμπεριλαμβάνεται καί ή άξια
Κατά τάς έκλογάς τής 28)3)1930 έξελέγησαν oi κάτωθι:
του οικοπέδου τέως 'Αγγλικής Πρεσβείας, δπερ έξακολουθεΐ νά
23.384.439.15
2.337.261.—
παραμένη άπρόσοδον.
α) Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας Υ
παλλήλων.
Ή κατά τό έτοο 1938 άπόδοσις των άκινήτων ήτο 2.66 ο)ο. 4) Έκ διαφόρχν Εσόδων.
Πρόστιμα
Προσ
ΕΤΕ
2.520.Σύμβουλοι
: Άλ. Μαυρομμάτης, Ν.
Ή μείωσις τής κατά τό έτος 1939 άποδόσεως οφείλεται, άφ’ ε
»
» " ΕΤΕ
550.Ίατρίδης,
Άντων.
Μυλωνάκος, Άριστ.
νός μέν είς τήν λόγω τής καταστάσεως μείωσιν των μισθωμά
»
» ΕΚΤΕ
27.200.30.270.— Ιίοΰμαρης, Κωνστ. Τρίπος, Κωνσταντ·
των, άφ’ έτέρου δέ είς τάς γενομένας δαπάνας διά τήν γενικήν
Σύνολον έσόδων »
66.955.928.50 Τζιότζης, Χαρ. Δαμήλος.
έξωτερικως έπισκευήν του έπί τής όδοϋ Πανεπιστημίου άκινήΕίσηγηταί: Άνδρ. Μπάκας, Μαρία
Μεταφορά έκ των Άποθεματικών προς κάτου, ήτις άνήλθεν είς τό ποσόν τών Δρχ. 293.000.—
Δρόσου, Βύρων Κουτσουμπλής, Χρ·
λσψιν τής διαφοράς έκ τής ύποτι ήσεως
Κοντιάδης, Ίωάν. Νούσιας.
Β) ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
των μέτοχων ιδιοκτησίας Ταμείου
» 20.032.964.30
Έλεγκταί: Παν. Δρέττας, Νικόλ.
1) Κεφάλαια
Σύνολον πιστώσεως »
86.988.892.80 Άβούρης, Γεώργ. ’Ανδρόνικος.
Τά κεφάλαια του Ταμείου τή 31-12-38 άβ^Ταμείου 'Αλληλοβοήθειας Είσνήρχοντος είς
. Δρχ. 453.250.749.10
πρακτορων καί Κλητήρων.
ΧΡΕΩΣΙΣ — ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΠΑΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ,
Έπιστώθησαν κατά τό τό 1939 μέ τό πλεό
Σύμβουλοι: Κωνστ. ΙΙαπαγεωργίου,
"Ασφαλιστικοί παροχαί.
| Ήλίας Τσιούνης, ’Ιωάννης Κοτοφώνασμα τής χρήσεως τοϋ έτους τούτου έκ »
34.045.194.65
1) Παροχαί Συντάξεων.

Σύνολον Κεφαλαίων τή 31-12-39 »
2) ’Αποθεματικά
α) ’Ασφαλίστρων χορηγούμενων Δανείων

Τό ύπόλοιπον τή 31-12 938
άνήρχετο είς
Δρχ.
Άπεσβέσθησαν κατά τό έ
τος 1939 έπισφαλή δά
νεια
»
Υπόλοιπον
»
Κρατήσεις δΓ άπόσβεσιν έπισφαλων δανείων 10ο]ο
έπί του έκ δρ.465.592.80
ύπολοίπου των δανείων
προς Συνταξιούχους
»

| λος, Άπ. Ραυτόπουλος, Δημ. Τρίμης.

487.295.943.75 Συντάξεις λόγω άναπηρίας
ΔΡΧ· 1.950.000.»
» γήρατος
»
5.100.000.»
» καταργήσεως θέσεως ή κα
ταγγελίας συμβάσεως έργασίας
8.820.000.—
Συντάξεις λόγω παραι
τήσεων
5.490.000.—
» δικαιούχων (λόγω
θανάτου
ησφαλ.
καί συν)χων).
9.686.245.50

82.473.60

1.847.—
80.626.60

2) Παροχαί Πρόνοιας.

Βοηθήματα έφ' άπαξ
(έορτών)
» άεροθεραπείας
Δρχ.127.185.90
’Επιστροφή καταβολών

46.559.30

β) Ύποτιμήβεως χρηματογράφων

4.500.—
48.000.—
234.023.—

ΔΡΧ-

Δαπάναι Διοικήσεως.
1) Διοικητικαΐ Δαπάναι.

Υπόλοιπον τή 31-12-38 Δρχ. 38.318.633.55
Έχρεώθη ή μερίς αϋτη
κατά τό 1939 μέ τήν
προκύψασαν διαφοράν
έπί έλαττον έκ τής ύποτιμήσεως τή 31-12 39 των
μέτοχων Τραπεζών καί
καί Άν. Εταιρειών έκ »
20.032.964.30

»

Σύνολον Άποθεματικών τή 31-12-39

»

Άποζημίωσις Διοικ. Συμ
βούλων (Άντιπροσ.
Έργασίας
Δρχ.

30.000.-

2) Δαπάναι Ελέγχου καί Έποπτείας.

3) 'Υποχρεώσεις άτοκοι

'Αποζημιώσεις έξελεγκτικών Επιτροπών
(χρήσεων 1936,1937
18.412.855.15
1938
ΔΡΧ·
18.285.669.25

13.500.—

3) Γενικά ’Έξοδα

Συνδρομ. έφημερίδων καί
Είς τον λογαριασμόν τούτον συμπεριλαμβάνονται διάφο
άσφαλ. περιοδικών
ροι προσωρινοί έγγραφαί διακανονισθησόμεναι κατά τό έτος
έκδόσεών
1940:
Χαρτόσημον καί συμβο
Υπόλοιπον τή 31-12-39
Δρχ.
1.243.749.—
λαιογραφικά έξοδα

20.—

ΔΡΧ·

8.092.80

’Εξελεγκτική ’Επιτροπή: Γ. Βασιλόπόυλος, Διον. Σταμπόγλης, Βασίλ.
’ Λάσκαρης.
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[Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδοι]

καί ελπίδες έστιιριξαν ή οικογέ
νεια καί ο οικιστής. Τά άγαμα
κορίτσια του -δα σβΰσουν λόγφ
31.046.245.50 μή προικός, καί ή χήρα καί τά
ορφανά θά καταλήξουν είς υπό
γειον οικίαν λόγφ έλλείψεως μέ
σων
άποκτήσεως
καλλιτέρας
στέγης.
286.523.—
Είναι καιρός πλέον Κύριε Διευθυντα, που κάποιος πρέπει νά
συγκινηθή καί άναλάβη τήν λυσιν τοΰ σπουδαιότατου τοΰτου
ζητήματος των οικιστών Φιλο
θέης. Η άσφάλισις των οικι
στών διά τήν περίπτωσιν τοΰ θα
νάτου καθίσταται επιβεβλημένη.
Πρέπει νά εννοήσουν δλοι οί οίκισταί δτι τά σπήτια χωρίς τήν
ασφαλισιν των δεν ανήκουν είς
την οικογένειαν τους καί μία
ήμερα, η οποία δεν θα άργήση νά
έλθη, θά δείξη τήν σκληράν
πραγματικότητα.
8.112.80. 51.612.80
Παρακαλώ όπως ό αρμόδιος
έπί τοϋ άνω ζητήματος, εάν ύπάρχει τούτος, νά άπαντήση έκφέρων τάς γνώμας του.
Άθήναι τή 28)3)1940

Διάφοροι Δαπάναι.
Δικαστικά έξοδα
21.450.—
Ή άνάλυσις του λογ)σμοΰ τούτου έχει ώς άκολούθως:
Τόκοι χρεωστικοί
12.775.60
Ειδικός λ]σμός βελτιώσεΠίατωαις— ‘Έσοδα
ως κοινών, άσφαλί1) Έκ καταβολών ήσφαλισμένων
Μετά τιμής
σεως (χρήσ. 1938)
128.587.25
ΔΗΜ.
ΚΑΤΣΑΡΕΑΛΟΣ
"Εξοδα ύγειονομικής έξεα) Τακτικαί (ποσοστόν
τάσεως
ήσφαλισμέΟικιστής Φιλοθέης
5 ο)ο) Προσ. ΕΚΤΕ ΔΡΧ 9.097.055.55
νων καί συνταξιού
Τακτικαί (ποσοστόν
χων
17.338.40
5 ο)ο) Προσ. ΕΚΤΕ
5.407.768.80
Είσφοραί γενικωτέρων κοι
Τακτικαί (ποσοστόν
νωνικών, έθνικών κλπ.
σκοπών
500.000.5 ο)ο) Προσ. ΕΚΤΕ
680.243.25
347.854.90 Δρχ. 14.852.679.25
β) Άναγνώρισις προϋ
Δαπάναι περιουσιακών στοιχείων.
[Συνέχεια έκ τήί 2αξ σελίδος]
πηρεσίας
Δρχ. 310.640.50
298.292.10 Συντήρησις άκινήτων
μας θά διατηρήση παντοτεινά τήν
Συμβολαιογρ. καί χαρτόσηγ) Καταβολαί πρώτου
πραότητα τής μορφής σου, τήν
σήμα ένοικιάσεων καί
μισθού Προσ. ΕΚΤΕ
1.436.316.50
ευγενεΐα
τών αισθημάτων σου καί
εισπράξεων ένοικίων
Καταβολαί πρώτου
την
καλωσΰνη
τής καρδιάς σου,
άκινήτων
»
10.256.70
μισθοϋ Προσ. ΕΚΤΕ
662.576.—
Φόροι άκινήτων
»
343.532.
αλησμόνητε, πολυαγαπημένε μας
Καταβολαί πρώτου
’Ασφάλιστρα πυρός άκινήτων »
20.000.—
Μίμη !
21.055.
μισθοϋ Προσ. ΕΚΤΕ
94,475.—
2.193.367.50 Μισθοδ. θυρωροΰ άκινήτων »
Ν. ΜΠ.
δ) Καταβολαί έξαόξήσ.
705.484.20
ΔΡΧ·
Δρχ. 32.64.624.550
Παληός φίλος, βρέθηκα κοντά
"Εξοδα κινήσεως
»
11.699.—
μισθοδοσ. καί προ
σου
στο πρόσχαρο ξεκίνημα, δταν
Τοκόσημα (χρήσεως 1938) »
5.005,—
αγωγών Προσ. ΕΤΕ
467.946 —
η γεμάτη χαρι καί δροσιά ψυχή
’Έξοδα χρηματογράφωνV >>
999.—
Καταβολαί έξ αόξησ.
Φωτισμός ’Ακινήτων
»
σου ξάνοιγε τά φτερά της στο
20.343.50
μισθοδοσ. καί προ
θέρμανσις ’Ακινήτων
»
46.322.—
ολοκάθαρο γαλαζιο μιας λαμπρής
‘Υδροληψία ’Ακινήτων
»
αγωγών Προσ. ΕΤΕ
4.361.—
417.675,
ημέρας.
Διαφοραί κληρουμένων ή
Καταβολαί έξ αόξησ.
Μά ή ή μέρα ήταν σύντομη καί
έκποιουμέεων χρημα
μισθοδοσ. καί προ
τογράφων
στάθηκα βουβός στο άργοδίπλω»
5.336.30
αγωγών Προσ. ΕΤΕ
11.490.
897.111.— Διαφοραί έπί έλαττον με
μα τών πληγωμένων φτερών σου,
τοχών ιδιοκτησίας τα
πού μολυβένια άπ’ τόν πόνο καί
Σύνολον
18.241.459.85
μείου
)>
20.032.964
»
2) Έξ εισφορών Εργοδοτών.
20.832.514.30 τή θλΐψι διέγραφαν τήν μοιραία,
Εθνικής "Τραπέζης τής
»
52.897.138Ϊ85 τήν τραγική πτώσι.
Πλεόνασμα Διαχειρήσεως 1939 μεταφερθέν.
'Ελλάδος
» 15.519.257.—
Είς άποθεματικά (άσφαΚοντά σου πάλι, ύστερα άπ’
Τραπέζης τής Ελλάδος
»
9.141.114.50
λίστρων χορηγουμένων
’Εθνικής Κτημ. Τραπέ
το ξεκίνημα, στο θλιμμένο φθά^ δανείων
Δρχ.
46.559.30
ζης τής Ελλάδος
»
539.398.—
σιμό σου, όταν ήλθε κιολα γιά.
25.299.769.50
Κεφάλαια
»__ 34.045.194.65 Δρχ. 34.091.753.95 σένα ή νύχτα.
3) Έκ Προσόδων Περιουσίας Ταμείου.
Σύνολον χρεώσεως' » ™86.988.892780
Τόκοι Καταθέσεων 6Καταδεχουμενο τό δώρο τοϋ
Αι εκ Δρχ. 66.955.928.50 προσοδοι του Ταμείου διετέθησαν θανάτου, σαν λυτρωμός καί αιώ
Ψεως
»
1.501.707.60
κατά τά άνω ώς έξής :
Τοκομερίδια Όμολογ.
α) Είς παροχάς συντάξεων Δρχ. 31.046.245.50 ήτοι τά 46 37ο]ο νια άνάπαυσις, όταν είναι σκλη
είς τρ)κά
'
»
4.430.733.90
β) Είς παροχάς προνοίας
»
286.523.—
» » 0.43ο]ο ρή καί πονεμένη ή ζωή.
Τοκομερίδια Όμολογ.
γ)
Είς
δαπάνας
Διοικήσεως
»
51.612.—
»
» 0.08ο]ο
είς χρυσόν
»
6.499.261.50
δ) Είς διαφόρους δαπάνας
»
680.243.—
» » 1.01 ο]ο
Μερίσματα Μετοχών
Προϊστάμενος Τυπογραφείου
ε) Είς δαπάνας περιουσιακών
είς τρ)κά
»
6.780.856.—
κών
στοιχείων
(μεΐον
τής
ΔΗΜ.
Β. ΔΕΑΗΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διαφοραί κληρώσεων

Γ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

[Η

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΙΣ

ΤΗΝ

4ην ΣΕΛΙΔΑ]
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έξυπηρετοΰντο έπωφελέστερον,
| έάν, άντί τού έφ’ άπαξ ποσού,
έλάμβανον μηνιαίαν παροχήν,
δπως εΐνε ή έκ τής συντάξεως,
διότι τότε, ή τοιαύτη έκ τού
Ταμείου αύτασφαλείας μηνιαία
παροχή
προστιθεμένη εις τήν
’Αθήναι τη 2 Μαρτίου 1940
τής συντάξεως, θά ήδύνατο
’Αγαπητή «Τραπεζιτική»
ν’ άποτελέση εν ποσόν δυνά’Από των στηλών σου εΐχεν μενον νά θέωρηθή έπαρκές δπως
άνακινηθή τό πρώτον και συνε- δημιουργήση ή πλησιάση μίαν
ζητήθη έπανειλημένως, τό ζή βάσιν συντηρήσεως. Τούτο έλατημα τής άνεπαρκοΰς συντά βον αφορμήν νά διαπιστώσω
ξεως τήν όποιαν λαμβάνουν οι καί νά σκεφθώ άπό συγκεκριοικείοι άποθανόντος υπαλλήλου μένην περίπτωσιν, κατά τήν
ή κλητήρας, εις ήν περίπτωσιν
όποιαν ήκουσα τούς ίδιους
ό άποβιώσας δέν είχε πολλών
τούς ένδιαφερομένους νά έκφράέτών υπηρεσίαν εν τή Τραπέζη
σουν τοιαύτην έπιθυμίαν.
Ό Σύλλογος τών υπαλλήλων
’Ιδού πώς σκέπτομαι :
έξήτασε τό ζήτημα μετ’ ένδιαφέροντος διά νά εύρη καί υπό "Ας λάβωμεν περίπτωσιν άπο
δειξη τρόπον θεραπείας. Έπρο- βιώσαντος ύπαλλήλου μέ βαθ
τάθη, άν καλώς γνωρίζω, ή μόν ύπολογιστοΰ Β’. (μισθός
ιδρυσις έπικουρικοΰ Ταμείου, δραχ. 4.400) καί έχοντας ύπηρεέκ του όποιου νά παρείχετο σίαν 16 έτών. Οί οικείοι αυτού
πρόσθετος σύνταξις. Ή λύσις π. χ. σύζυγος καί άνήλικον
αυτή, άσφαλώς ή καλλίτερα τέκνον λαμβάνουν έκ τού Τα
άπό άπόψεως ριζικής έπιλύσεως μείου Συντάξεων δραχμάς 915
του ζητήματος, δέν έπετεύχθη, κατά μήνα. Ποσόν άναμφιβό"ίσως διότι άπήτει θυσίας προ
λως ανεπαρκές πρός συντήρησθέτους κρατήσεις έπί του μι
σιν. Έκ τού Ταμείου Αύτα
σθού α'ίτινες τήν καθίστων βά- j
σφαλείας δύνανται ήδη νά λά
ρος δυσβάστακτον.
I
βουν δραχμ : 225.000 (προηγου
Τό πρόβλημα ήλθε νά θεραπεύση θετική πραξις τής Διοι- μένως έλάμβανον μόνον δραχ.
κήσεως τής Τραπέζης, δι’ αύξή- 82.000). Έάν άντί τού έφ’ άπαξ
σεως τών ύπό του Ταμείου Αύ-: ποσού τούτου έλάμβανον καί
τασφαλείας του Προσωπικού άπό τό Ταμεΐον Αύτασφαλείας
διδομένων παροχών, ήτις αΰξη- έν ποσόν δραχμών 1.750 κατά
σις έφθασε νά εΐνε άπό τού | μήνα, θά ήδύνατο νά έχουν,
τριπλασίου περίπου (διά τούς όμού μέ τό έκ δραχμών 915
έχοντας άνω τών 16 έτών υπη ποσόν τής συντάξεως, ποσό έν
ρεσίαν) μέχρι καί πέραν τού 35 δλω δραχμών 2. 665. κατά μή
πλασίου (διά τούς έχοντας ύπη-! να, τό όποιον δύναται, άναλόρεσίαν άπό 2 έως 15 έτών, οί ■ γως τών περιστάσεων, νά θεωόποιοι άλλοτε ούδέν άλλο πο- ρηθή δτι άποτελεΐ ή πλησιάζει
σόν έλάμβανον, πλήν τής Επι μίαν βάσιν συντηρήσεως, ή έν
στροφής τών κρατήσεών των). πόση περιπτώσει εΐνε πολύ μεΖητώ σήμερον τήν φιλοξε- γαλύτερον χού ποσού τής συν
νείαν τών στηλών σου διά νά
τάξεως, τήν όποιαν θά έλάμ
έκφράσω καί έγώ ώρισμένας
βανον οί αύτοί οικείοι τού άπο
άπόψεις έπί τού θέματος αυτού.
βιώσαντος ύπαλλήλου, εις ήν
Τήν σημασίαν τής γενομένης
περίπτωσιν
ούτως είχε διανΰρυθμίσεως, ήτις έπί τόσον χρό
σει
ολόκληρον
τριακονταετή
νον έζητεΐτο
καί έπραγματοποιήθη κατ’ Αύγουστον 1939 συντάξιμον ύπηρεσίαν ή καί
άπό τήν νέαν Διοίκησιν τής άλλως, εΐνε περίπου τό ποσόν
Τραπέζης, ούδείς δύναται ν’ άρ- τής συντάξεως τήν όποιαν θά
νηθή, έάν λάβη ύπ’ δψει τήν έλάμβανεν αυτός ουτος ό υπάλ
πράγματι μεγίστην διαφοράν ληλος άποχωρών μέ τον αύτόν
μεταξύ τού ποσού δπερ άλλοτε βαθμόν μετά 30ετή ύπηρεσίαν.
παρείχετο, πρός έκεϊνο τό όποι
Υποστηρίζω, δτι τό Ταμεΐον
ον ήδη δύναται νά παράσχη
1.750.
κατά μήνα, άντί τού
τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού
Ταμείου. ’Ακριβώς δέ ή τοιαύτη έφ’ άπαξ ποσού τών δραχμών
διαφορά τού ποσού μέ ώδήγη- 225.000, χωρίς πρόσθετον έπισεν εις τάς κατωτέρω σκέψεις. βάρυνσιν ή δχι μέ μεγάλην έπιΠαρ’ δλον τό ηύξημένον πο- βάρυνσιν, καθιστώσαν άπαράσόν, ύπάρχουν περιπτώσεις, κα δεκτον τήν λύσιν.
τά τάς όποιας οί οικείοι τού
Ύποθέσωμεν δτι τό Ταμεΐον
άποβιώσαντος υπαλλήλου, θά Αύτασφαλείας κρατά τήν έφ’
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46.559.30
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66,955.928.50

άπαξ παροχήν τών 225.000 δρα έρεύνης. Έάν δέ τό Ταμεΐον έστιν δέ δτε καί τού Ταμείου,
χμών, ή όποια εΐνε καταβλητέα Αύτασφαλείας άποφασίση ν’ άν- εις τρόπον ώστε νά ύπάρχη ή
εις τούς δικαιούχους, διά νά τιμετωπίση καί έξ ίδιων πλέον, εύχέρεια τής έπιλογής μεταξύ
τήν καταστήση προσοδοφόρον. πρόσθετον έπιβάρυνσιν, ϊνα τήν τών δύο τρόπων παροχής, φρο
Δέν νομίζω δτι εϊμεθα έκτος έκ δραχμών 1.750 μηνιαίαν πα νώ δτι άποκλείεται ή περίπτωτής πραγματικότητας, έάν προ- ροχήν χορηγή έπί μίαν είσέτι σις νά διατυπωθούν ύπό τών
σδιορίσωμεν εις 6 ο)ο τήν μέσην τριετίαν, έπιβάρυνσιν δηλ. δρχ. ένδιαφερομένων παράπονα ή ν’
πρόσοδον, ήν θ’ άπολαμβάνη, 63.000, θά ύπήρχε πρόβλεψις άπολήξη εις ύπέρμετρον ζημί
διότι τό ποσοστόν τούτο άπο χορηγήσεως τής μηνιαίας ταύ αν τού Ταμείου, εις ήν περίτελεΐ μέσον δρον προσόδου έκ της παροχής έπί 20 έν συνόλω πτωσιν βέβαια τούτο άποφα
συνθέτου τοποθετήσεως, εις δά έτη, ήτοι έπί χρονικόν διάστη σίση νά παρέχη τήν μηνιαίαν
νεια, χρεώγραφα καί άκίνηνα. μα έπαρκές, ϊνα χρησιμεύση ώς παροχήν καί μετά τήν 17ετίαν
’Αντίστοιχος δέ δτι τό Ταμεΐον μέσος δρος δλων τών περιπτώ καί έφ’ δσον ή έκ τής παρατάάναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν σεων. ’Ή, έάν έπεβάλλετο μία σεως ταύτης έπιβάρυνσις δέν
νά καταβάλη εις τούς δικαιού έλαφρά κράτησις 1 ο)ο έπί τών καλυφθή διά προσθέτου μικρας
χους δραχμάς 1.750. κατά μή άποδοχών τών ήσφαλισμένων εισφοράς, ώς προείπομεν.
να. μέχρις έξαντλήσεως τού παρά τώ Ταμείω, μέ ίσόποσον
Νομίζω δέ δτι ’ίσως νά ένδείκρατηθέντος ποσού τών δρα συνεισφοράν τής Τραπέζης, τό κνυται δπως έξετασθή ή καθιέχμών 225.000. καί τών έξ αύτού Ταμεΐον Αύτασφαλείας θά ήδύ ρωσιο τού αύτού συστήματος
προσόδων. Δηλ. μέ άλλους λό νατο τό αύτό ποσόν τών δραχ τής περιοδικής παροχής ύπό
γους, δτι τό Ταμεΐον θέλει μών 1.750 νά τό παρέχη, άνευ τού Ταμείου Αύτασφαλείας, ώς
κρατήση τόν ποσόν τής έφ’ έπιβαρύνσεώς του πλέον, έπί έκλεκτικόν βέβαια δικαίωμα τών
άπαξ παροχής, ώς δάνειον το χρονικόν διάστημα πολύ μεγα- ύπαλλήλων, καί διά τούς άποκοχρεωλυτικόν πρός 6 ο)ο έξο- λύτερον τής 3ετίας είσέτι, εις χωρούντας κανονικώς λόγω ο
φλητέον διά χρεωλυτικών δό τρόπον ώστε νά ύπάρχη πρό- ρίου ήλικίας.
σεων έκ δραχμών 1.750, μηνι βλεψις χορηγήσεως καθ’ δλον
Άλλ’ ή έπεξεργασία καί ό
αίος. Τοιούτον δάνειον έξο- τόν χρόνον, καθ’ ον θά ύπήρ- προσδιορισμός τής έκτάσεως
φλεΐται εις 17 έτη. Έπί 17 λοι χεν ή άνάγκη τής παροχής του τοιούτου συστήματος, εΐναι τής
πόν έτη δύναται τό Ταμεΐον, πρός τούς δικαιούχους.
αρμοδιότητας τών συναδέλφων
άντί τής έφ’ άπαξ παροχής, νά
Έν πάση περιπτώσει, έάν τό τού λογιστικού κλάδου.
καταβάλη εις τούς δικαιούχους σύστημα τής τοιαύτης περιοδι
Εύχαριστώ διά τήν φιλοξε
δραχμάς 1.750, κατά μήνα, άνευ κής παροχής ίσχύση δχι ώς ύνίαν τών στηλών σου.
ούδεμιάς άλλης έπιβαρύνσεώς I ποχρεωτικόν, άποκλεΐον τήν έφ’
του, καθ’ δλον δέ αυτό τό διά άπαξ παροχήν, άλλ’ ώς διαζευ
Μέ άγάπην
στημα οί δικαιούχοι θά έχουν, κτική ευχέρεια τών δικαιούχων,
ΧΑΡΑΛ. I. ΔΑΜΗΛΟΣ
όμού μέ τήν έκ τού Ταμείον
Συντάξεων παροχήν τών δρα
χμών 915, έν ρλω δραχμάς illinium tii!iimi!iiiiiO!iiiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiimiiiiiiiiiittimii imiiimmiiiiiiiimm uni mini:
2.665. μηνιαίος.
Τώρα άν τό χρονικόν διάστη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΣ
|
μα τής 17ετίας, άποτελεΐ ή όχι I
τό μέσον δρον τής πειθανής
ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΞΙΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙ|
διάρκειας τού δλου χρόνου καθ’ I
ΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΡΑ|
δν οί οίκειΐοι τού άποβιώσαντος,
ΠΕΖΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ,
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
|
θά έΧουν άνάγκην τής περιοδι
I |
ΣΥΝ. Π. Ε.
1
κής παραχής (π. χ. μέχρι τού
θανάτου ή μέχρι νέου γάμου
|
’Ενταύθα!
διά τήν σύζυγον, μέχρις ένηλικιώσεως ή τού γάμου διά τούς
Φέρομεν εις γνώσιν τών χ. χ. Συνεταίρων, δτι κατόπιν
Ε
άνηλίκους υιούς καί θυγατέρας Ξ
σννεννοήσεως μετά της Διοιχήσεως τον Συνεταιρισμόν η εν,τή
=
κλπ.), είναι ζήτημα υπολογι Ξ
οδω 9Αριστείδου 3, τηλέφωνον 23 266 άποΌ'ήχη μας, χονδρι=
σμών πολυσυνθέτων, οΐτινες δύ- =
κής πωλήσεως Ό'έτει εις την διάΌ'εσίν των τά χάτω&ι είδη, με
=
νανται νά προσδιορισθώσι βά Ξ
σοβαράς εκπτώσεις,
Ξ
σει τών κανόνων τών πιθανο
Ωρολόγια χειρός χαί τσέπης 'Ελβετικών 3Εργοστασίων εις
=
τήτων καί τής άναλογιστικής
πλονσιαν συλλογήν. 9Επιτραπέζια εγερτήρια παντός είδους,
=
έπιστήμης καί βάσει τών δοθηηλεχτριχα ωρολόγια χαί εκκρεμή. Αυτόματα τετράχρωμα μολύΕ
σομένων, έν σχέσει πρός τούς
βια Super - Norma. Στυλογράφοι καί παντός είδους μειαλλιΕ
ήσφαλισμένους καί τούς οικεί
χά μολυβιά εις ποιότητα αλπακά, λευχό μέταλλο, χρωμέ, έπι|
ους των, στοιχείων (άριθμός ήστρωμένον χρυσόν καί άργυρον 900]οοο χλπ.
Ξ
σφαλισμένων, ηλικία, βαθμός,
Δια τας αγοράς των ταυτας οι χ. χ. Συνεταίροι δύνανται
Ξ
δικαιούχοι οικείοι, βαθμός συγ Ε
Ξ
νά χάμνωσιν χρήσιν διαταχτιχών του Συνεταιρισμόν πρός ημάς.
Ξ
γένειας, ήλικία τούτων κλπ.).
Πάντως τό χρονικόν διάστη
ΙΙρός ευκολίαν τών κ. χ. Συνεταίρων ό Οίκος μας δια'&έΞ
μα τής 17ετίας, τό όποιον έκ Ξ
τει ειδικόν υπάλληλον, δστις, τη επιθυμία των, κατόπιν τηλεΞ
τής πρώτης ταύτης έρεύνης πα Ξ
φωνιχής εντολής δύναται νά τους έπισχέπτηται μετά πλήρους
ρέχεται, δύναται νά θεωρηθή Ξ
συλλογής εις ώραν χαί τόπον, πού ή&ελον ορίσει ουτοι.
Ξ
ώς παρέχον έδαφος σοβαράς
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Σύνολον
5219
ΚΙΝΗΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
. ί“τα τ’ΐν 31.12.938 οί συνταξιούχοι τού Ταμείου άνήρχοντο
εις 779 κατά δέ τήν 31.12.939 εις 808.
Οι “ζ άνω 808 συνταξιούχοι κατανέμονται ώς έξής :
Εθν. Τραπέζης τής "Ελλάδος 646 ήτοι τά 79.83ο]ο τού συνόλου
Τραπέζης τής Ελλάδος
159 »
» 19.68ο]ο »
»
Εθνικής Κτηματικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος
__ _4 »
> 0.49ο]ο »
»
888
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Οί έν ένεργεία ύπάλληλοι οί ήσφαλισμένοι παρά τώ Ταμειω Συντάξεων άνήρχοντο τή 31.12.939 ώς έξής:
Εθν. Τραπέζης τής "Ελλάδος 2965 ήτοι τά 56,81ο)ο τού συνόλου
Τραπέζης τής ’Ελλάδος
2142 »
» 41,04ο)ο »
»
Εθνικής Κτηματικής Τραπέ
ζης τής "Ελλάδος
112 »
»
2,15ο)ο »
»
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έκ δρχ. 20.032.964.30 διαφο
ράς έπί έλαττον τών μετο
χών ιδιοκτησίας τού Τα
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