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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΙ ΣΤΙΣ
Ύπό Dr PAUL WIEL, BERLIN αρθρον δημοσιειτθέν

εις τό Περιοδικόν Der Deutsche Volkswirt.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ

'Υπό κ. ΑΝΑΣΤ. Ν. ΣΠΟΥΡΓΙΤΟΥ Καθ.Ίδιωτ. 
Οϊκ. έν τΓ| Άνωτ. Σχ. Οίκ, και Έμπ. 'Επιστήμων.

’Από του Παγκοσμίου πολέ
μου κατέστη φανερόν εις πάντα 
διανοούμενον άνθρωπον, δτι ό 
πόλεμος τοϋ μέλλοντος δεν 
πρόκειται νά διεξαχθη ώς κατά 
τό παρελθόν σχεδόν μόνον ύπό 
του Στρατού, άλλ’ ύφ’ ολοκλή
ρου τού ’Έθνους. Ό εύρύς χα- 
ρακτήρ τού μελλοντικού πολέ
μου προκύπτει έκ τής λόγω μη- 
χανοποιήσεως των Στρατών, 
μεγίστην σημασίαν άποκτησά- 
σης Οικονομίας καί έκ τής δη
μιουργίας Στρατών μέ μεγάλας 
μάζας. Τούτο σημαίνει δτι ό 
σύγχρονος πόλεμος είναι πρώ
τιστος πόλεμος ύπό εύρεΐαν 
έννοιαν. Βεβαίως δέν έπεται έξ 
αυτού δτι ό πόλεμος δέον επί
σης νά είναι καί ύψηλής έντά- 
σεως, ό κατά τόν Clausewitz 
(Σ. Μ.) «άπόλυτος πόλεμος», μο
λονότι κατά πάσαν πιθανότητα 
μελλοντική τις ένοπλος σύγ- 
κρουσις μεταξύ μεγάλων Κρα
τών θά είναι μεγίστης έντά- 
σεως.

Τότε ό πόλεμος παρουσιάζει 
μεγάλην έντασιν δταν οί άντί- 
παλοι μέ παν μέσον έπιζητοΰσι 
τήν αποφασιστικήν, τήν κρίσι- 
μον μάχην, ήτις κατά τόν Clau
sewitz άποτελεΐ τόν «συγκεν- 
τρωμένον πόλεμον» (Σ. Μ.)
Προϋποτίθεται μέ τούτο, δτι εις 
τόν μέλλοντα πόλεμον τό όργα- 
νον τής βίας θά είναι ό Στρα
τός ώς ήτο καί άλλοτε, καί δτι 
έν τέλει μέ τόν Στρατόν δέον 
νά έπιζητηθή ή αποφασιστική 
νίκη. Τούτο άμφισβητοΰσι τινές 
λέγοντες : Τί όφελεΐ ό άριστος 
στρατός δταν τά πυρομαχικά 
έξαντληθώσιν ή δταν τά φθα- 
ρέντα δπλα δέν είναι δυνατόν 
νά άντικατασταθώσι ; Τά πε
ριορισμένα δρια τού ήμετέρου 
άρθρου δέν έπιτρέπουσι νά συ- 
ζητήσωμεν άναλυτικώς τήν 
άνω άντίληψιν. Έάν, ώς ήδη 
παρετηρήσαμεν, έν τελικώ συμ- 
περάσματι, ό ύπό τήν εύρεΐαν 
έννοιαν πόλεμος αποτελεί συ
νέπειαν τής έξαρτήσεως τού 
Στρατού έκ τής Οικονομίας, τί-

Σ. Μ. Ό Πρωσσος στρατηγός 
Carl von Clausewitz (1780—1831) με- 
τασχών τών πολέμων κατά τοϋ Να- 
πολέοντος δτε κατ’ έπανάληψιν έχρη- 
μάτισεν επιτελάρχης Σωμάτων Στρα
τού, καί διατελέσας κατά τά έτη 
1818—1830 διευθυντής τής έν Βερο
λίνο) Γενικής Πολεμικής Σχολής (τής 
μετέπειτα Πολεμικής ’Ακαδημίας) 
συνέγραψε μεταξύ α>λων τό περί- 
φημον Εργον «VomKriege» (περί πο
λέμου), ένθα χαρακτηρίζει τόν πόλε
μον ώς βίαιον μέσον τό όποιον ή 
πολιτική χρησιμοποιεί εναντίον εχθρι
κής χώρας, ϊνα άναγκάση τούτην 
νά ύποκύψη εις τήν ήμετέραν θέλη- 
σιν. Ύπερακοντίζων τόν Clausewitz 
ό πολύς στρατάρχης Ludendorff εις 
τό τελευταϊον έργον του tiDer totale 
Krieg» (ό καθολικός πόλεμος) θεωρεί 
τόν πόλεμον ούχί άπλώς ώς μέσον 
άλλ’ αύτόν καθ’ εαυτόν ώς σκοπόν 
ενός ακμαίου καί μαχητικού ’Έ
θνους.

(Σ. Μ.) “Ορα : Clausewitz Vom
Kriege IV—11.

«'Η άποφασιστική μάχη δέον νά 
θεωρήται ώς συγκεντρωμένος πόλε
μος, ώς τό κέντρον βάρους όλοκλή- 
ρου τοϋ πολέμου ή τής εκστρα
τείας».

θεται τότε τό ερώτημα : Ποιαν 
έπιρροήν θά άσκήση ή Οικονο
μία έπί τού πολέμου τού μέλ
λοντος ;
Αί έπιδράσεις τής Οικονομίας 

έπί τοϋ πολέμου
Τό πόσον ηύξήθη ή σημασία 

τής έπιρροής ταύτης δεικνύου- 
σιν οί κάτωθι άριθμοί : Κατά 
τόν Γαλλογερμανικόν πόλεμον 
τού 1870—71 ό έφοδιασμός τού 
Γερμανικού Στρατού εκστρα
τείας άπετέλεσε τά 70 ο)ο τών 
άποστελλομένων ενισχύσεων. 
Έν τώ παγκοσμίω πολέμω ή 
άναλογία αδτη έποίκιλλε με
ταξύ 13 ο)ο καί 30 ο)ο. (ι). Ή 
’Αμερική έν τώ Παγκοσμίω Πο 
λέμω έδέησε νά άπασχολή 17 
άνθρώπους κατά μέσον δρον 
πρός συντήρησιν ένός στρατιώ
του (2). Κατά τούς ύπολογι- 
σμούς τού Γάλλου Στρατηγού 
Debeney («Caracteres des Ar- 
mees Modernes» εις τήν Revue 
militaire Suisse) έκαστον αυτο
μάτως γεμιζόμενον δπλον άναγ- 
καιοΐ έπτά έως οκτώ άνθρώ
πους εις τό εσωτερικόν τής χώ
ρας, τούτέστιν έν τάγμα δπερ 
έχει τεσσαράκοντα τοιαύτα 
δπλα έχει άνάγκην τριακοσίων 
περίπου άνθρώπων εις τήν έν- 
δοχώραν. Οί άριθμοί ουτοι δει- 
κνύουσιν δτι ό ’Αρχιστράτηγος 
τού Μέλλοντος δέον νά λάβη 
ύπ’ δψει δεσμεύσεις, αϊτινες πρό- 
τερον ήσαν άγνωστοι. Τό πρό
βλημα του άνεφοδιασμού τού 
Στρατού ύπέρποτε θά δεσπόζη 
εις τά ουντασσόμενα σχέδια 
έπιχειρήσεων.

Ό Clausewitz εις τό «περί 
πολέμου» έργον του καί είδικώς 
ώς πρός τό ζήτημα δτι στρα
τιωτικός σκοπός είναι ή σύντρι- 
ψις τού έχθρού, γράφει μεταξύ 
άλλων τά έξης : «θέτομεν ήδη 
σαφέστερον τό έρώτημα. : άραγε 
ό τελικός ουτος σκοπός είναι 
δυνατόν καί άρμόζει νά έπι- 
διωχθή ; Έν πρώτοις αί στρα
τιωτικοί δυνάμεις μας πρέπει 
νά ώσιν άρκεταί ϊνα :

Ιον. Καταγάγωσιν άποφασι- 
στικήν νίκην κατά τού έχθρι- 
κού στρατού.

2ον. Καταναλώσωσι τήν ά- 
παιτουμένην ποσότητα δυνά- 
μεως, ώστε νά έξιχθή ή νίκη 
μέχρι τού σημείου δπου άποκα- 
τάστασις τής ισορροπίας με
ταξύ τών έκατέρωθεν δυνάμεων 
άποκλείεται.

’Έπειτα, δέον συμφώνωςπρός 
τήν πολιτικήν ήμών κατάστα- 
σιν νά εϊμεθα βέβαιοι, δτι διά 
τής άποφασιστικής ταύτης νί
κης δέν πρόκειται νά δημιουρ- 
γήσωμεν νέους έχθρούς, ικα
νούς νά μας φέρωσιν είς τήν 
άνάγκην νά έγκαταλείψωμεν 
τόν άρχικόν άντίπαλον».

Ή παράγραφος 2 έχει άμε
σον πολεμικο-οικονομικήν σπου-

1) Sarter. Ή λειτουργία τών γερμα
νικών σιδηροδρόμων έν τω πολέμω.

2) Συμφώνως πρός τάς έν τη έφη- 
μερίδι τοϋ Στρατοϋ -καί τοϋ Στόλου 
(5[12[35) άνακοινώσεις περί σχεδίων 
έπιστρατεύσεως ύπό τοϋ Άμερικα- 
νοΰ 'Υπουργοΰ Davis.

δαιότητα διότι ενδέχεται ή άπο- 
κατάστασις τής ισορροπίας νά 
μή είναι δυνατή, μόνον διότι ή 
Οικονομία τής άντιπάλου χώ
ρας έξησθένισε τόσον ώστε νά 
μή δύναται πλέον νά έφοδιάζη 
έπαρκώς λαόν τε καί στρατόν 
διά περαιτέρω άντίστασιν.

’Έτι σπουδαιοτέρα καθίστα
ται ή σημασία τής Οικονομίας 
δταν ή σύντριψις τού άντιπά
λου δέν είναι δυνατή. Ό Clau
sewitz διακρίνει σχετικώς τρεις 
περιπτώσεις.

1) Κατάκτησιν ένός οίουδή- 
ποτε μικρού ή οπωσδήποτε αρ
κετού τμήματος τής έχθρικής 
χώρας.

2) Διατήρησιν τής ήμετέρας 
χώρας μέχρις δτου παρουσια- 
σθώσι καλύτεραι εύκαιρίαι (ή 
συνήθης περίπτωσις τοϋ άμυν- 
τικού πολέμου).

3) Ό πολιτικώς επιτιθέμενος 
έπιτίθεται έπίσης καί στρατιω- 
τικώς.

Παραιτούμεθα τής έξετάσεως 
τής περιπτώσεως 3 ήν ό Clau
sewitz κατά λίαν ενδιαφέροντα 
τρόπον εξηγεί. Εύνόητον είναι 
δτι αν πρέπει νά διεξαχθή ό 
πόλεμος καθ’ δν τρόπον όρί- 

ί ζουσιν αί περιπτώσεις 1 καί 2, 
τότε αί οίκονομικαί άπόψεις 
άποκτώσιν εξαιρετικήν σημα
σίαν. Ή κατάκτησις μικρού 
τίνος τμήματος τής έχθρικής 
χώρας δύναται π.χ. νά έπιτευ- 
χθή ϊνα πληγή πολεμικοοικονο- 
μικώς ό άντίπαλος. Δύναται τις 
τότε νά χρησιμοποιήση τήν κα- 
τάστασιν άναμονής ώς σύμ
μαχον πολύ περισσότερον ή 
πριν. Ό παρερχόμενος χρόνος 
είναι έχθρός τού ύποφέροντος 
έξ έλλείψεων,ή άναμονή άρα ά
ποτελεΐ πολεμικόν μέσον τού 
πλουσίως έφοδιασμένου, έφ’ ό
σον άλλοι λόγοι δέν έπιβάλ- 
λουσι τήν επιθετικήν δρασιν. 
Δυνατόν φυσικώ τώ λόγω νά 
συμβή μία χώρα σχετικώς ά- 
σθενής ύπό στρατιωτικήν έπο- 
ψιν νά εΐναι ίσχυροτέρα οίκο- 
νομικώς τού άντιπάλου. Έάν 
μία έμπόλεμος χώρα είναι κα
λώς έφωδιασμένη, ώστε νά δύ- 
ναται νά παρατείνη ένα μα
κροχρόνιον πόλεμον, ένώ ή 
άντίπαλος χώρα ούχί, τότε έφ’ 
όσον ή άντίπαλος χώρα επιτί
θεται, ή πρώτη επωφελείται 
ού μόνον πάντων τών πλεονε
κτημάτων τής στρατιωτικής 
άμύνης «διότι ή στρατιω
τική άμυνα ύπερτερεΐ ώς 
τρόπος διεξαγωγής πολέμου», 
άλλα καί τών οικονομικών 
πλεονεκτημάτων. Αί άνω σκέ
ψεις δύνανται νά άγάγωσιν 
είς τό συμπέρασμα δτι ό πολι- 
τικώς έπιτιθέμενος μεταβάλλε
ται είς πολιορκητήν, άναμένει 
καί μόνον άποκρούει τάς έπι- 
θέσεις τού άμυνομένου μέχρις 
δτου έξαντληθή ή οικονομική 
ισχύς τού άντιπάλου.

"Απαξ οϋτω δέον νά λάβω- 
μεν ύπ’ δψει δτι οπωσδήποτε 
ή διεξαγωγή τού πολέμου έ-

(Χυνέχεια είς τήν 4πν σελίδα)

Τά ζήτημα τής παροχής πιστώ
σεων είς τούς ναυτιλλομένους επί 
ύποθήκη του πλοίου είτε δΓ ειδικών 
’Οργανισμών, Ναυτικών Τραπεζών, 
είτε διά τών Κτηματικών Τραπε
ζών, προστιθεμένου εις τάς λειτουρ
γίας αυτών τοϋ τοιοΰτου δανεισμού, 
είτε καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον 
διά τών συνήθων Τραπεζών, είτε καί 
απ’ ευθείας διά δανεισμού έκ τού 
Δημοσίου Ταμείου παρά ταΐς διαφό- 
ροις χώραις δέν χρονολογείται άπό 
χρόνου μακροΰ. Έν τούτοις τά 1898 
ή Τράπεζα ’Αθηνών, εί καί Τρά
πεζα καταθέσεων, ώς έξέθηκα εις 
τά δεύτερον μέρος τού παρόντος άρ
θρου, παρεχώρησε πιστώσεις τοιαύ- 
τας. Εί καί ο’ είς άλλα Κράτη 
έδόθησαν επιχορηγήσεις, έπιδόματα 
διά ναυπηγήσεις, εφοπλισμόν τού 
πλοίου, μάκρους πλόας έγένοντο εκ
πτώσεις τιμολογίων διά τάς σιδηρο- 
δρομικάς μεταφοράς, έφ’δσον τά εμ
πόρευμα έπρόκειτο νά μεταφερθή 
άτμοπλοϊκώς εις ξένην χώραν ήγνο- 
ήθη τέλεον ό δανεισμός έπί υπο
θήκη πλοίων μέχρις έσχατων. Μό
νη ή 'Ολλανδία έ’σχεν ήδη, προ 
περίπου πεντηκονταετίας, έκτος 
τών Τραπεζών, αϊτινες παρείχαν 
ύποθηκικάς πιστώσεις είς τήν άκίνη- 
τον κτήσιν, είδικάς ναυτικάς Τραπέ 
ζαο, αϊτινες έδάνειζον άποκλειστι- 
κώς είς τήν ναυτιλίαν έπί υποθήκη 
τού πλοίου. Τό έτος 1913 άριθμούν- 
ται δέκα τοιαΰτζΐ Ναυτικαί Τράπεζαι 
καί έχουν είς ναυτικάς ύποθηκικάς 
τοποθετήσει; φιορ 61 518080.

Ό κ. Κυρ. Σπηλιόπουλος είς τό 
τόσον μεμελετημένον καί καλόν άρ- 
θρον του «Τραπεζιτική» φύλλον Σε
πτεμβρίου 1937) «περί ναυτικής πί- 
στεως» μάς δίδει εικόνα τών γενο- 
μένων τά τελευταία έτη, όσον άφο- 
ρα τήν ναυτικήν πίστιν, είς τά άλλα 
Κράτη ώστε με άπαλλάσσει τής 
άνάγκης νά άπασχοληθώ μέ τά ζή
τημα τούτο ενταύθα (ΐδε καί Γ. Σα- 
καλής ή «Ναυτική πίστις» Οίκ. 
Ταχυδρ. 25)1)1931).

Το Ετος 192U ό Πρόεδρος τής Κυ- 
βερνήσεως κ. Βενιζέλος συνέλαβε 
τήν ιδέαν τής ίδρύσεως ύποθηκικής 
Τραπέζης καί έπεδίωξε τήν άμεσον | 
έφαρμογήν διά τής ψηφίσεως τού

σχετικού νόμου. Ό τότε 'Υπουργός 
τής ’Εθνικής Οικονομίας κ. Σπυρί- 
δης μοί ανέθεσε τήν έντολήν νά 
προβώ είς τήν σύνταξιν τού σχετικού 
νομοσχεδίου. Έζήτησα δεκαπενθή
μερον προθεσμίαν, όπως συντάξω 
νομοσχέδιον πλήρες, χωρίς νά υπάρ- 
χη άμεσος άνάγκη έκδόσεωςλεπτο
μερειακών διαταγμάτων,ώς άλλως τε 
έχει καί ό τελειότατος περί ύποθη- 
κικών Τραπεζών γερμανικός νόμος. 
Ό Υπουργός μοί έδήλωσεν ότι δ 
Πρόεδρος μέλλων ν’ άναχωρήση έζή- 
τει τήν άμεσον έντός εικοσιτετραώ
ρου σύνταξιν τού νομοσχεδίου όπως 
τό φέρη ένώπιον τής Βουλής. Πρά
γματι δ’έν μια νυκτί καί μόνη συνέ
ταξα τό νομοσχέδιον καί τήν εισηγη
τικήν έκθεσιν. Τό νομοσχέδιον έψη- 
φίσθηώς είχε συνταχθή άνευ τής πα- 
ραμικράς μεταβολής, καί έγένετο δ 
νόμος 2413 άπό 5)6)5)7)1920.

Έκρινα τότε ότι μεταξύ τών 
πρώτων ή μάλλον ό πρώτος κλάδος, 
δστις έπρεπε νά ύποστηριχθή ήταν 
ό ναυτιλιακός. Οί Έλληνες άπό 
τών άρχαιοτάτων χρόνων είναι κα
λοί ναυτικοί. Ή ναυτιλία εισφέρει 
χρήμα είς τήν Ελλάδα καί προ
σδίδει τιμήν καί εύκλειαν είς αύ- 
τήν. Τολμώ νά εί'πω ότι έπιβάλλε- 
ται ή δποστήριξίς της πλέον ή έ- 
κείνης τής άκινήτου κτήσεως. Πα
ρενέβαλα όθεν είς τό νομοσχέδιον 
τήν διάταξιν ότι ή ίδρυθησομένη 
ύποθηκική Τράπεζα, έκτος τών δα
νείων έπί ύποθήκη άκινήτων θά 
παρέχη έπίσης πιστώσεις είς τήν 
ναυτιλίαν έπί ύποθήκη τού πλοίου.Ό 
νόμος ουτος δέν έφηρμόσθη καί δέν 
συνεστήθη ή ύπ’ αυτού προβλεπο- 
μένη ύποθηκική Τράπεζα, περιλαμ- 
βάνουσα κατ’ έξοχήν μεταξύ τών 
λειτουργών της τά ναυτικά ύποθη- 
κοδάνεια, συνεπεία τών έπακολου- 
θησάντων πολιτικών γεγονότων.

Ή ιδέα είχε ριφθή διά τήν ϊδρυ- 
σιν Ύποθηκικής Τραπέζης καί έ- 
ψηφίσθη νέος νόμος, ό νόμος 3221 
άπό 28)30)8)1924 «Περί Κτημα
τικών Τραπεζών» καταργών 
τόν νόμον 2413 «περί 'Υποθηκι- 
κών Τραπεζών» Κατά τήν σύστα- 
σιν τής ’Επιτροπής πρός σύνταξιν 
τού νομοσχεδίου έγώ ήγνοήθην

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Οικονομία καί Πόλεμος 'Υπό Dor Paul Wiel.

Ή Ναυτική Πίστις 'Υπό Άναστ. Ν. Σπουργίτου.

Αί έργασίαι τών έν Έλλάδι Τραπεζών κατά τό 1937.

Ή Έτησία εκθεσις τοΰ Διοικπτοΰ τής Τραπέζης της Ελλάδος.

Άπλούστευσις της λογιστικής άπεικονίσεως τών εις συν)γμα 
έγγραφών 'Υπό Π. Κ. Οίκονομέα.

Ή κρίσις της Ευρώπης καί τά α’ίτιά της 'Υπό Άντρέ Σιγκφρίντ. 

"Η παγκόσμιος παραγωγή καί κατανάλωσις αραβοσίτου. 

Οίκονομικαί ειδήσεις έξωτερικοΰ.

Τά κυριώτερα έμπορεύματα.

'Ελληνική οικονομική κίνησις.
Τά κυριώτερα γεγονότα.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ :
X. ΧΑΝΔΑΝΟΣ
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'Γά εμβάσματα επ’ όνόματι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Αί αποδείξεις δέον νά φέρωσι 
τήν υπογραφήν τοϋ Διαχειριστοϋ 
καί τήν σφραγίδα τοΰ Περιοδικού.

Ξ Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Συνδρο- Ξ 
Ξ μηιαί, δπως γνωστοποιώοιν είς Ξ 
Ξ νά γραφεία τού Περιοδικού πάσαν Ξ 
Ξ μεταβολήν τής διευθύναεώς των. =

Ξ Δυνάμει τοΰ περί Τύπου Νόμου Ξ 
‘Υπεύθυνος επί τής Ύλης 

til- ΣΑΝΙΨΙΣ Αμερικής 19 
I Προϊστάμενος Τυπογραφείου Ξ
| ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΙΟΥ |
= Κυριαδών 79 — Πετράλωνα ξ

............................... ...... .
αλλά τό χειρότερον είναι „ ότι ήγ- 
νσήθη καί ή προστασία τής ναυτι
λίας. Ό νόμος περιωρίσθη (άρθρα 
3, 19) νά συμπεριλάβή μόνον τήν 
χορήγησιν δανείων έπί υποθήκη ά- 
κινήτων καί δανείων είς νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Εύτυχώς ή παρούσα Κυβέρνησις 
έπελήφθη τοΰ ζητήματος καί έξέ- 
δωκε τον Άναγκ. Νόμον 795 άπό 
21)9)7)1937, κυρώσαντα σύμβασις 
μεταξύ τοΰ Δημοσίου καί τής Εθνι
κής Κτηματικής Τραπέζης. Δεν 
δημιουργεΐται ειδική Ναυτική Τρά
πεζα, άλλ’ αναλαμβάνει τάς παρα
χωρήσεις δανείων έπί υποθήκη 
πλοίων ή υπάρχουσα Κτηματική 
Τράπεζα. Διά τοΰ νόμου τούτου 
άποφασίζεται δπως ή Κτηματική 
Τράπεζα χρησιμοποιή μέρος των 
περιερχομένων αυτή κεφαλαίων έ- 
ξοφλήσεως ένυποθήκων δανείων ή 
δανείων έπί εκχωρήσει προσόδων 
είς μακροπρόθεσμα δάνεια πρδς 
τήν εμπορικήν ναυτιλίαν έπί υπο
θήκη πλοίων (άρθρ. 3 καί 5.)

Τά δρια - τής παροχής των πι
στώσεων τούτων εσονται περιωρι- 
σμένα. θά παρέχωνται τοιαΰτα διά 
τάς έπισκευάς των πλοίων, έκτε- 
λουμένας έν Έλλάδι, ώς καί διά 
νάς άνάγκας έκμεταλλεύσεως. "Ας 
ε’ίμεθα ευχαριστημένοι. Πρόκειται 
βεβαίως τό πρώτον βήμα, δπερ 
άσφαλώς θά έχη συνέχειαν. Έφ’ 
δσον πρέπει νά έπιδιωχθή h αύξη- 
σις τοΰ έμπορικοΰ ναυτικοΰ καί ή 
βελτίωσις αυτού, πρέπει έν τψ 
μέλλοντι αί πιστώσεις νά δοθώσι 
καί προς άπόκτησιν πλοίων, προς 
συμπλήρωσιν έν όρθώ μέτριο τοΰ 
ποσοΰ, δπερ διαθέτει ό μέλλων ν’ 
άγοράση. Υπάρχει δμως καί μία άλ
λη ανάγκη .Πρέπει νά οοθώσι δάνεια 
προς έξόφλησιν ύπαρχόντων χρεών, 
βαρυνομένων διά μεγάλων τόκων 
(ϊδε άνακοινώσεις υφυπουργού κ. 
Δ. Ρεδιάδη είς έπιθεώρησιν τοΰ 
Έμπορικοΰ Ναυτικοΰ φύλλον Αύ- 
γούστου 1937 σελ. 780).

Ό σκοπός βεβαίως πλήρως θέ
λει έπιτευχθή διά τής ιδρύσεως 
Ναυτικής Τραπέζης, διότι μόνον 
μία τοιαύτη Τράπεζα θά είναι είς 
θέσιν νά όργανώση είδικάς υπηρε
σίας πρός έξέτασιν δλων τών συμ- 
παρομαρτούντων ζητημάτων, τής 
καταστάσεως τοΰ πλοίου, έφ’ ού 
πρόκειται νά δανείση, τής αντο
χής αύτοΰ, τής χρησιμοποιήσεως 
τοΰ δανείου, τών έν γένει συνθη
κών τής θέσεως τών ναύλων, τής 
αξίας τών πλοίων, αλλά καί τοΰ 
ήθικοΰ τοΰ αίτοΰντος τό δάνειον 
κλπ. Μία τοιαύτη Τράπεζα δι’ ει
δικών κανονισμών, θέλει ρύθμιση 
τό παρεχόμενον ποσοστόν έπί τής 
τρεχούσης αξίας, τήν διάρκειαν 
τών δανείων, τό έπιτόκιον, τό 
χρεώλυτρον, κ.τ λ. Ή τοιαύτη πα
ροχή πιστώσεων είς τούς ναυτιλο- 
μένους'θέλει έχει παμμέγιστα άπο, 
τελέσματα διά τήν έξέλιξιν τής 
ελληνικής ναυτιλίας καί τής ύψώ- 
σεως αυτής είς ανώτερα έπίπεδα. 
Ή Ναυτική Τράπεζα θέλει διενερ
γεί τήν έπιτήρησιν τών πλοίων, έφ’

ών παρεχώρησεν πιστώσεις, θέλει 
χρησιμεύη ώς μεσάζων μεταξύ 
πλοιοκτητών καί ασφαλιστών καί 
θά έπιτυγχάνη εύνοϊκωτέρους δρους 
ασφαλίστρων, προσθέτουσα τό η
θικόν αύτής κΰρος, δύναται νά με
σολαβή διά τάς ναυπηγήσεις καί 
έπισκευάς, διά τήν προμήθειαν 
γαιανθράκων, τάς ναυλώσεις, νά 
παρέχη πάσαν πληροφορίαν διά 
τήν θέσιν τών ναύλων, καί πάσαν 
άλλην άναγκ αίαν, ν άντιπροσω- 
πεύη τούς πλειοκτήτας κατά τήν δια
δικασίαν τών άβαριών καί ναυα
γίων. Οί πλοιοκτήται θ’ άποκτή- 
σωσι τήν Τράπεζάν των καί είς 
αυτήν θά έχωσιν έναν ισχυρόν ορ
γανισμόν προβλέποντα καί όεικνύον- 
τα είς αυτούς τό συμφέρον των καί 
προστατεύοντα αύτούς. Ή ναυτική 
πελατεία διά τής Τραπέζης θά έκ ■ 
τελεί πάσαν έργασίαν της, οεομέ- 
νης τραπεζιτικής μεσολαβήσεως. 
Είς αυτήν θά ποιήται τάς κατα
θέσεις της, δι’ αυτής θά διενεργή 
τά έμβάσματά της κτλ. ’Άλλως τε 
δέ ό κ. Ρεδιάδη; έν τή αμέσως άνω- 
τέρω άναφερομένη ανακοινώσει του 
ρητώς λέγει «Ή πίστωσις τοΰ ειδικού 
κλάδου τής Κτηματικής Τραπέζης 
θ’άποτελέση τήν απαρχήν καί τήν 
βάσιν τής είς τό μέλλων ιδρύσεως 
ίδιας Ναυτικής Τραπέζης».

’Αλλά διά ταΰτα δει, δει χρημά
των καί άνευ τούτω ι ούδέν δύναται 
γενέσθαι τών δεόντων. Τά άναγ'- 
καΐα κεφάλαια πρέπει δι’ οίουδή- 
ποτε τρόπου νά εύρεθώσι, και 
είμαι πεπεισμένοςδτι θά εύρεθώσι έφ’ 
δσον πρόκειται περί παραγωγικής 
έργασίας προσοδοφόρου. "Οταν τό 
κεφάλαιον πεισθή δτι πρόκειται δ- 
λαι αί προϋποθέσεις έκεΐναι δι’ 
έξισφαλισμένην, έφ’ δσον άνθρω- 
πίνως δυνατόν, τοποθέτησίν, θά 
προσέλθή πρόθυμον καί υπεραρκε
τόν διά μίαν τοιαύτην έπιχείρησιν. 
’Αρκεί έπίσης νά πεισθή δτι ή 
διαχείρησις εσεται τιμία, συνεπεία 
τών λαμβανομένων μέτρων καί τής 
έκλογής τών προσώπων.

Άπομένουσι πολλά νά γίνωσιν, 
ίνα ή έλληνική ναυτιλία λάβει τήν 
δέουσαν έξέλιξιν καί καταλάβη τήν 
δέουσαν θέσιν έν τψ παγκοσμίφ ναυ
τική), Καλυτέρα εκπαίδευσις τοΰ 
ναύτου, έξύψωσις τοΰ ήθικοΰ, εύγέ- 
νεια ήθους, λεπτότης συμπεριφοράς, 
κατανόησις τής άνάγκης πειθαρχίας, 
συγγραφαί καί μεταφράσεις έργων 
ναυτικών υποθέσεων, δπως τονωσωσι 
τήν αγάπην πρός τό ναυτικόν έπάγ- 
γελμα κτλ. κτλ. Πρέπει προ παντός 
νά δημιουργηθή ή συναίσθησις τοΰ 
προορισμού καί τής ύψίστης απο
στολής τής ναυτιλίας καί ή πεποί- 
θησις δτι πρόκειται περί επαγγέλ
ματος άξιοπρεποΰς, δυναμένου νά 
ικανοποίηση πάσαν εύγενή φιλοδο
ξίαν, ώστε νά εύρυνθή ό κύκλος 
τών είς αύτό έπιδιδομένων διά τής 
προσελεύσεως έκ τών ανώτερων κοι
νωνικών τάξεων.

Ή παρούσα Κυβέρνησις τής 4 Αύ 
γούστου ελαβε πράγματι διάφορά 
μέτρα διά τήν ναυτιλίαν, καί ιδίως 
κοινωνικής προνοίας. Έπεδιώχθη 
ή προστασία τών εργατών θαλάσσης 
διά καταλλήλου όργανώσεως τών 
Γραφείων εύρέσεως έργασίας, τής 
εφαρμογής τών συλλογικών συμβά
σεων,τής εισαγωγής τήςύπαχρεωτικής 
διαιτησίας, τής καθιερώσεως ενιαίου 
μισθολογίου καί αύξήσεως αύτοΰ, 
τής ένισχύσεως έν περιπτώσει ασθέ
νειας, τής παροχής δα.είων είς τούς 
ανέργους κτλ. Έξησφαλίσθη καλυ
τέρα πρακτική έκπαίδευσις τών μα
θητών τής σχολής 'Ύδρας. Εκτός 
δμως δλων τούτων ιδρύεται Ναυτι
κόν Έπιμελητήριον, μέλλουν νά συ- 
σταθώσι ναυτικά δικαστήρια, αυνε- 
κροτήθη Επιτροπή διά τήν μεταρ- 
ρύθμισιν τοΰ Ναυτικοΰ Έμπορικοΰ 
Δικαίου. Πρόκειται δέ πρός λύσιν 
τό ζήτημα τής συγκοινωνίας μετά 
τής Βορείου ’Αμερικής, ώς καί τό 
ακτοπλοϊκόν. Αί έφοπλιστικαί έπι- 
χειρήσεις ούδέν ήττον δέν έλησμο- 
νήθησαν. Παρεσχέθησαν είς αύτάς 
διάφοροι διευκολύνσεις καί άπαλ- 
λαγαί καί ελαφρύνσεις άπό φορολο
γικά βάρη, ώς μεταξύ τούτων ή 
απαλλαγή άπό τών υποχρεώσεων 
τοΰ νόμου 551 «περί άποζημιώσεως 
έργατικών άτυχημάτων, 'ίνα βοθή άν-

τιστάθμισμα διά τάς σχετικάς έπι- 
βαρύνσεις καί ίνα αύται συντελέσω- 
σΐν είς τήν οικονομικήν αυτών άνα- 
κούφισιν καί ένισχύσωσι τήν συνα- 
γωνιστικήν αυτών ικανότητα. Κα
ταρτίζεται δ’ έπίσης νομοσχέδιο; ’ 
έξασφαλίζον τον έλεγχον τών ναυ
τικών άτυχημάτων. Έλήφθησαν μέ
τρα συντελοΰντα είς τήν Οπαρξιν 
καλών σχέσεων καί τήν αρμονικήν 
συνεργασίαν μεταξύ έφοπλιστών και 
έργατών θαλάσσης. (Τά πεπραγ
μένα τοΰ Υφυπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας 4)8)38—4)8)37 είς Έπι- 
θεώρησιν Έμπορικοΰ Ναυτικοΰ φύλ
λον Αύγουστου. Είς τό αυτό φύλλον 
τής Έπιθεωρήσεως άρθρον Δ. Ρε 
διάδη είς Βρεττανικόν περιοδικόν. 
Καί είς τό φύλλον τήςΈπιθεωρήσεως 
Φεβρουάριου 1937 ανακοινώσεις 
Δ. Ρεδιάδη).

Διά τήν έκτέλεσιν τών ληφθέν- 
των μέτρων καί τήν μελέτην εκεί
νων, άτινα μέλλουσι νά ληφθώσιν, 
ή Ναυτική Τράπεζα θέλει είσθαι δ 
πρωτεύων όδηγητής. Αΰτη θέλει δί
δει τάς δεούσας κατευθύνσεις διά 
τήν όργάνωσιν αύτών. Αυτή θέλίΐ ■ 
ίστασθαι έπί τοΰ πεδίου μάχης δπως 
μελετά καί όδηγή. Υπάρχει δ’ ίσχυ-· 
ρά Κυβέρνησις, ήτις έχει ού μόνον , 
τήν δύναμιν, άλλά καί τήν θέλησιν, ! 
δπό τον άόκνως έργαζόμενον Πρόε- | 
δρον, δπως φέρη είς πέρας πάν, οΰ- 
τινος έπιλαμβάνεται.

Παρά τώ "Ελληνι απαντάται ή 
συγκέντρωσις δλων τών ιδιοτήτων 
έκείων, αίτινες δημιουργούν τον κα
λόν ναυτικόν. Τό τοιοΰτον παρατη- 
ρεΐται άπό τών άρχαιοτάτων χρό
νων καί διατηρείται άνέπαφον μέ
χρι σήμερον μέχρις ήμών. Ή έμφυ
τος αΰτη κλίσις καί ίκανότης είς 
τήν ναυτιλίαν συνοδεύουσα καί πα
ρακολουθούσα τήν ένότητα τής φυ
λής προκαλει τήν κατάπληξιν καί 
τον θαυμασμόν τών ξένων Ό Rat- 
gel das Meer als Voelkoeryrosse 
σελ. 69) γράφει. «Οί "Ελληνες είναι 
άπό πάσης άπόψεως οί κληρονόμοι 
τοΰ ναυτικοΰ μεγαλείου τών άρχαί- 
ων Ελλήνων». Καί ταΰτα πάντα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΝ Τ0Κ0Α0ΓΙΚ0Ν ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ κ. ΜΑΡΟΥΔΑ

άνευ ούδεμιάς ένισχύσεως έκ μέρους 
τοΰ Κράτους ύλικής, ηθικής ή καί 
απλώς ρυθμιστικής.

Ή Ελλάς, δπως καταλάβη καί 
πάλιν είς τήν διεθνή οικογένειαν 
πρωτεύουσαν θέσιν,δέον νά έπιδιώξη 
άνώτερα ιδανικά καί δΓδπερ σκοπόν 
τόσην προσπάθειαν καταβάλλει ό κ. 
Μεταξάς ΙΙάντες πρέπει ν’ άποβλέ- 
ψωμεν καί έργασθώμεν δι’ ένα κοι
νόν σκοπόν. Ή Ελλάς πρέπει νά 
γίνη ναυτικώς ισχυρά. Τά όμογενές 
στοιχεΐον είναι διεσπαρμένο-/ είς 
δλας τάς χώρας τής ύφηλίου. Οί 
δεσμοί πρός τήν πατρίδα υφίσταν 
ται έν τώ χρόνιο διότι πάν έν τψ 
κόσμω φθαρτόν, χαλάρωσιν. "Οπως 
διατηρηθή άμείωτος ή στοργή πρός 
τήν πατρίδα, δπως κρατηθώσι καί 
μάλιστα άναπτυχθώσι τά αισθήματα 
τοΰ έξω Ελληνισμού, τό σπουδαιό- 
τερον πρός τούτο κίνητρον είναι ή ά- 
νάπτυξις τοΰ Ελληνικού Έμπορικοΰ 
Ναυτικοΰ. Ό έν τή ξένη βλέπων τήν 
σημαίαν τής πατρίδος του, σχημα
τίζει τήν πεποίθησιν δτι ή γενέ
τειρα δέν τον έλησμόνησεν. ’Αποκτά 
θάρρος καί αισιοδοξίαν καί τήν έκ- 
τίμησιν τών ξένων, τών είς τό αύτό 
μέρος κατοικούντων, όταν βλέπουν 
δτι ή πατρίς του, εί καί μικρά, κα
τέχει περίβλεπτον θέσιν είς τήν ναυ 
τιλίαν, διά τήν προαγωγήν τής 
όποιας, άπασαι καί αί πλουσιώτεραι 
χώραι καταβάλλουσιν τόσην προσπά
θειαν. Ή έπιρροή ασκείται καί έπί 
τών άλλοδαπών, οίτινες σχηματί- 
ζουσι καλήν ιδέαν περί τής μικράς 
Ελλάδος, διαπινθανόμενοι έν γένει 
τών προόδων αύτής, ιδίως είς τήν 
Εμπορικήν Ναυτιλίαν καί δτι με
γάλα ποσά έμπορευμάτων μεταφέ- 
ρονται δι’ Ελληνικών πλοίων. “Α- 
παντες εύχόμεθα υπέρ ειρήνης, διαρ 
κείας, άλλ’ έάν έκραγή πόλεμος, πό
σον ανεκτίμητος εσεται ή συμβολή , 
τοΰ Έμπορικοΰ Ναυτικοΰ, ώς έδείχθη * 
καθ’ δλας τάς τοιαύτας καταστά
σεις.

«Ναυπηγήσατε τριήρεις έπανε- 
λάμβανεν ό Θεμιστοκλής. Ή ναυ
τιλία είναι δργανον έθνικής ισχύος 
άπο τελεί τήν εύρείαν λεωφόρων, ή- 
τις φέρει είς έπικοινωνίαν μετά τών

’Ασχοληθείς καί δ ’ίδιος 
προ εικοσαετίας μέ τον καταρτισ
μόν τών καί σήμερον έτι έν 
ισχύει παρά τή Τραπέζη μας το
κολογίων καί μελετήσας τούς έν 
τή Τραπεζιτική δημοσιευθέντας 
εσχάτως νέους πίνακας τοϋ Συνα
δέλφου κ. Μαροΰδα, δι’ ών ό υπο
λογισμός τών τόκουν επιτυγχάνεται 
δι’ ενός μόνον πολλαπλασιασμού, 
κρίνω τούτους λίαν εξυπηρετικούς, 
όχι μόνον διά πάντα λογιστήν, 
άλλά καί γενικιότερον διά πάντας 
τούς έχοντας τοκοφόρους λ]σμούς 
καί έπιθυμοΰντας νά εύρίσκωσιν 
ευκόλως τούς τόκους τών λ)σμών 
αυτών ή τά προεξοφλήματα τών 
γρ)τίων των.

Δύναμαι νά εϊπω δτι ή εργα
σία' αΰτη αποτελεί μίαν επαινετήν 
συμβολήν είς τήν άπλοποίησιν καί 
συντόμευσιν τών Απολογισμών καί 
θέλει άποδειχθή έν τή πράξει 
λίαν χρήσιμος.

Εκαστος πίνας, παρέχων άπό 
μιας μέχρι χιλίων ημερών τον πολ
λαπλασιαστήν τοϋ κεφαλαίου, κα
θιστά δυνατήν τήν άνεύρεσιν εΰ- 
χερώς παντός ζητουμένου τόκου 
διά μιας μόνης αριθμητικής πρά- 
ξεως, ήτοι ενός μόνον πολλαπλα
σιασμού, συντομευομένης οΰτω 
κατά τό ήμισυ τής άπαιτουμένης 
έργασίας.

Ή ευχέρεια αΰτη τής δι’ ενός 
μόνον πολλαπλασιασμού άνευρέ- 
σεως τοΰ ζητουμένου τόκου έχει 
ακόμη μεγαλυτέραν σημασίαν, άν 
λάβη τις ύπ’ όψιν τήν εύρυτάτην 
διάδοσιν ήν έχει σήμερον ή πολ
λαπλασιαστική μηχανή είς τάς

έν τή ξένη όμοεθνών μας" προ
σκομίζει τιμάς καί πλούτον καί 
προάγει τον πολιτισμόν διά τής 
γνωριμίας μεταξύ τών λαών. Είναι 
ανάγκη νά ένσταλλαχθή καί στερεω- 
θή είς τάς ψυχάς ή ιδέα δτι ή 
πρός τά πρόσω πορεία τοΰ Έθνους 
ήμών, αυτός δ πολιτισμός μας I- 
ξαρτώνται έκ τής ναυτιλίας. Ή 
Ελλάς είναι χώρα πτωχή, δ ναυ
τιλιακός κλάδος είναι κλάδο; πλού
σιός, δυνάμενος νά συνεισφέρη καί 
καταστήση ήμάς αύτάρκεις. Άγα- 
πήσωμεν τήν θάλασσαν, διότι έκεί 
έγκειται ή σωτηρία ήμών καί αυτή 
ή ΰπαρξίς μας. Ή Κυβέρνησις, οί 
ναυτιλλόμενοι έπαγγελματίαι, οί λοι
ποί έπαγγελματίαι, έν γένει άπαν 
τό ελληνικόν κοινόν, απαντες πρέ
πει νά ένστερνισθώμεν τήν ιδέαν 
δτι διά τήν Ελλάδα ή ΰπαρξις 
Έμπορικοΰ Ναυτικοΰ αποτελεί ά- 
νάγκην διά τήν ευημερίαν τής έθνι
κής μας οικονομίας καί ήμών τών 
ιδίων καί απαντες πρέπει νά έργα
σθώμεν έν κοινή συμπράξει διά 
τήν πρόοδον αύτοΰ. Ή φύσις μάς 
επροίκισε μέ τά σπουδαιότερα προ
σόντα διά τήν ναυτικήν έπίδοσιν 
έτοποθέτησεν εύρύτατα τήν χώραν 
μας έν τή θαάλσση' δέν ήθέλησε 
νά μάς στερήοη ούδ=μιάς τών άναγ- 
καίων ιδιοτήτων πρός δημιουργίαν 
καλών έργατών θαλάσσης. Έπω- 
φεληθώμεν τών τόσων δαψιλώς υπό 
τής φύσεως χορηγηθέντων ήμΐν 
δώρων, άναμνησθώμεν τών κατορθω
μάτων τών προγόνων μας καί άς 
προσκολληθώμεν είς μίαν ιδέαν, 
τήν ιδέαν τής πρός τά πρόσω πο
ρείας τής ναυτιλίας.

I Τραπέζας καί τούς σοβαρούς οι
κονομικούς οργανισμούς. Ό πολ
λαπλασιασμός οΰτος έκτελεΐται 
πλέον έντός ελάχιστων δευτερο
λέπτων καί δ ζητούμενος τόκος 
εύρίσκεται τάχιστα.

Ή δι’ αύτοΰ τοΰ ίδιου πίνακος 
παρεχομένη ευχέρεια τοΰ νά λαμ- 
βάνη τις άμέσως καί χωρίς ούδε- 
μίαν άριθμητικήν πράξιν τον η
μερήσιον τόκον παντός κεφα
λαίου, είναι αξιόλογος διευκόλυν- 
σις τών έπιθυμούντων νά γνωρί
ζω σι πόσον τόκον αποδίδει ήμε- 
ρησίως έκαστον κεφάλαιον.

'Έτερον πλεονέκτημα τοΰ πί
νακος είναι καί τό δτι είναι χρη
σιμοποιήσιμος οσάκις παρουσιά
ζεται περίπτωσις τοκαρίθμων διά 
τήν άνεύρεσιν τοΰ εις αυτούς 
άντιστοιχοΰντος τόκου.

Έπίσης καί ό συνδυασμός τών 
ημερομηνιών, άπαλλάσσων τον 
λογιστήν τοΰ Απολογισμού τών 
ημερών, είναι λίαν επιτυχής απ
λό ποίη σι ς καί συντελεί μεγίστως 
είς τήν συντόμευσιν τής άπαι- 
τουμένης έργασίας άποφευγομέ- 
νης τής δΓ άνεύρεσιν τών ημερών 
χρονοτριβής.

Οντως είς τον πίνακα παρέ
χεται ημέρα τή ήμερα δ πολλα
πλασιαστής έκάστης ημερομηνίας 
καί πρός άνεύρεσιν τοΰ άπ’ αρχής 
τοΰ έτους δεδουλευμένου τόκου 
δέν έχει τις παρά νά έκτελέση 
ένα μόνον πολλαπλασιασμόν λαμ
βάνουν τον πολλαπλασιαστήν τής 
δοθείσης ημερομηνίας χωρίς νά 
είναι υποχρεωμένος ώς συνήθως 
νά προβή προηγουμένως είς τον 
υπολογισμόν τών ημερών.

Καί ό άπό μιιάς ημερομηνίας 
μέχρις έτέρας τοιαύτης πολλαπλα
σιαστής εύρίσκεται διά μιας άφαι- 
ρέσεως. Γούτο δέ ισχύει όχι μό
νον διά τάς έντός τοϋ ίδιου έτους 
ημερομηνίας άλλά καί διά τάς 
άπό έτους είς έτους π. χ. άπό 15 
Μαρτίου 1936 μέχρι 18 ’Οκτω
βρίου 1937, οπότε ό υπολογισμός 
τών ημερών άπαιτεΐ μεγαλυτέραν 
χρονοτριβήν ό πολλαπλασιαστής 
εύρίσκεται δι’ απλής άφαιρέσεως 
τών άντιστοίχων έν τφ πίνα κι 
συντελεστών.

Μέ τήν πεποίθησιν ότι οί πί
νακες ούτοι θά έςυπηρετήσωσι 
πραγματικώς καί θά τύχωσι τής 
γενικής επιδοκιμασίας, συγχαίρω 
είλικρινώς τον άσχοληθέντα μέ 
τον καταρτισμόν αυτών Συνά
δελφον.

Γ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ
Ύπυ)θυντής Τμ. Έμπ. Έργ. Έσ)κοΰ 

Έθνικής Τραπέζης
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Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1937 (ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

Ό τέως πρωθυπουργός του 
Βελγίου καί επιφανής οικονο
μολόγος κ. Βάν Ζέελαντ έπέδω- 
οε την μετά, πολλοϋ ενδιαφέρον
τος άναμενομένην έκθεσίν του 
επί της διεθνούς οικονομικής 
συνεργασίας.

Καίτοι δεν εχομεν ακόμη εις 
την διάθεαίν μας το πλήρες κεί
μενον τής έκθέαεως, εν τούτους 
εκ των δημοσιευθεισών πληρο- 
φορυών αυνάγεταυ, δτυ ό κ. Βάν 
Ζέελαντ άποφαίνεταυ υπέρ τής 
διεθνούς προβεγγίαεως διά τής 
οδού τής άποκαταοτάοεως διε
θνών οικονομικών σχέσεων καί 
κηρύσσεται κατά τής πολιτικής 
τής αύταρκείας, ή όποια καί ο
πού είναι θεωρητικώς δυνατή, 
υποβιβάζει τόέπίπεδον τής ζωής.

’Επίσης διαπιστώνει, δτι δεν 
υπάρχει διχογνωμία επί τής ά- 
νάγκης τής αρσεως τών εμπο
δίων τών διεθνών οικονομικών 
σχέσεων, δεν ύηάρχει δμως καί 
διάθεαις άναλήψεως τής σχετι

φαίνεται καί πάλιν σαφώς ή 
άπειλή νέας όπισθοδρομικής κι- 
νήσεως τών διεθνών εμπορικών 
συναλλαγών.

Καί αύταί μεν είναι αί γένι- 
καί διαπιστώσεις τής έκθέσεως 
περί τής σημασίας τών όποιων 
άλλωστε πάντες είναισύμφωνοι.

Είναι δμως τόσον πολύπλο- 
κον τό συγκρότημα τών εμπο
δίων, τά όποια φράσσουν τον 
δρόμον τής διεθνούς συνεννο- 
ήσεως ώστε νά είναι δικαιολο
γημένος ό σκεπτικισμός διά την 
επιτυχίαν τής π ροτεινομένης 
λύσεως.

Νά έλπίαωμεν, δτι ό κίνδυ
νος νέας κρίσεως θά αφύπνιση 
την πρωτοβουλίαν τών μεγάλων 
χωρών;

Τούτο είναι μάλλον παράτολ
μος σκέψις, διά την οποίαν οϋ- 
δέν άλλο δεδομένον υπάρχει 
από την παρατεινομένην νάρ
κην τών παραγόντων, οί όποιοι

κής πρωτοβουλίας, καίτοι δια- θά εδιδον την ποθητήν λύαιν.

Κατά τό δεκάμηνον 1937 τό σύ- 
νολον των καταθέσεων των τραπεζών 
(δψεως και έπί προθεσμία εις δραχ- 
μάς καί συνάλλαγμα) είχε τήν ακό
λουθον έξέλιξιν έν συγκρίσει προς 
τό παρελθόν έτος.

Εις εκατομμύρια δραχμών
1936 1937

Ιανουάριος 19.153.- 20.169.8
Φεβρουάριος 19.124.- 20.255.-
Μάρτιος 19.130.1 20.220.7
’Απρίλιος 19.233.9 20.511.8
Μάιος 19.135.6 20.646.5
’Ιούνιος 19.162.5 21.944.7
’Ιούλιος 19.183.3 21.262—
Αύγουστος 19.U42.4 21.758.5
Σεπτέμβριος 19.084.3 21.847.2
’Οκτώβριος 19.418.3 22.390.4
Νοέμβριος 19.781.— —

Δεκέμβριος 19.998.2 —

κατηγοριών

’Ήτοι άπό του ’Οκτωβρίου 1936 
αρχίζει αλματώδης καί συνεχής αΰ- 
ξησις τών έν γένει καταθέσεων τών 
τραπεζών άνελθοΰσα μέχρι τού ’Ο
κτωβρίου 1937 εις Δραχ. 2.972.1 
έκατομμ.

Ή διαφορά αϋτη κατανέμεται με

ταξύ τών διαφόρων 
καταθέσεων ώς έξης :

Καταθέσεις δψεως καί τα
μιευτηρίου είς δραχμάς +1.593.2

Καταθέσεις δψεως καί τα
μιευτηρίου ξεν. νομ. -{-302.8

Καταθέσεις προθεσμίας καί 
ομολογιακά δάνεια είς δρχμ. -(-329 8

Καταθέσεις προθεσμίας καί 
ομολογιακά δάνεια εΐςξεν.νομ.-{-746.3

Σύνολον -(-2.972.1

Μεταξύ δέ τών διαφόρων κατηγο
ριών Τραπεζών ή αΰξησις κατανέ- 
μεται:

1) Μεγάλαι Τράπεζαι -(- 1.136.3
2) Λοιπαί Τράπεζαι + 147.4
3) Κτηματικοί -(- 824.9
4) Γεωργικοί + 850.2
5) Τοπικαί Τράπεζαι + 18.7

’Εάν αί νέαι πιστώσεις άπερροφή- 
θησαν κανονικώς ύπό τής αγοράς 
καί έν αναλογία πρός τήν αΰξησιν 

τής οικονομικής δραστηριότητας θά 
κριθή έκ τής εΰχερείας μεθ’ ής θά 
ρευστοποιηθοϋν.

Πάντως ή ρευστότης τών Τραπεζών 
μέχρι τού ’Οκτωβρίου 1937 ήτοι ή α
ναλογία των ταμιακών διαθεσίμων 
πρός τάς υποχρεώσεις δψεως διετη- 
ρήθη είς επίπεδον κατώτερον τοΰ 
1936 άλλα γενικώς σταθερώτερον 

| ήτοι :

6) ηέναι Τράπεζαι
2.977.5

5,4

1936 1937

2.972 1

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Ό Διοικητής της Τραπέζης τής 

Ελλάδος κ. Τσουδερός, άναλύ- 
ων τά αποτελέσματα τής χρή- 
σεως 1937 είς τό γενικόν συμ- 
βούλιον τής Τραπέζης τής 14 
ληγ. παρέθεσε στοιχεία έν σχέ- 
σει μέ τό γενικόν ίσοζύγιον των 
Λ)σμών, τήν συναλλαγματικήν 
κατάστασιν καί τήν κυκλοφο
ρίαν, τά όποια άποδεικνόουν, 
δτι ή πίστις τής χώρας είναι ά- 
ναστηλωμένη είς τό ’Εσωτερι
κόν.

’Ενθαρρυντικοί υπήρξαν καί 
αί πληροφορίαι τοΰ Γενικού Δι- 
ευθυντοΰ τοϋ Γεν. Λογιστηρίου 
κ. Έξαρχάκη.

Ό κ. Τσουδερός καί ό κ. Έ- 
ξαρχάκης, όμιλοΟν ύπευθόνως 
καί αί δηλώσεις των έχουν καί 
τήν άξίαν ταότην.

’Εάν οί ξένοι ομολογιούχοι 
έπεδείκνυον περισσοτέραν αϊ- 
σθησιν τής πραγματικότητας, θά 
έβοήθουν θετικώς τήν χώραν μας 
είς τήν άποκατάστασιν τής πί- 
στεώς της καί έξωτερικώς.

Άτυχώς ή επιμονή των άφήνει 
έκκρεμές τό ζήτημα του δημο
σίου χρέους.

Παρά ταΰτα ή δλη οικονομι
κή κατάστασις τής χώρας, ώς 
προκύπτει έκ τών αριθμών του 
κ. Διοικητοΰ τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, δεικνύευάντοχήν, τού
το δέ είς στιγμήν άνατιμήσεως 
τών διαφόρων ειδών διεθνώς 
καί εντόνου προσπάθειας διά 
τόν πολεμικόν άνεφοδιασμόν 
τής χώρας, πράγματα, τά όποια 
εξαιρούν έτι μάλλον τήν άνά- 
τασιν τής οικονομικής δραστη
ριότητας.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΑ ΚΑΠΝΑ

Ή άνάληψις τής προεδρίας τής 
’Ανώτατης Επιτροπής Προστασίας 
Ελληνικόν καπνού υπ’ αυτού τού κ. 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως άπο- 
δεικνύει τό ενδιαφέρον καί τήν προ
σοχήν, τήν οποίαν αποδίδει το Κρά
τος είς τό καπνικόν ζήτημα.

Μετά μακράς περιπέτειας, αυτο- 
σχεδιασμούς καί προχειρολογίας ή 
ρύθμισις τοΰ σπουδαιότατου ζητή
ματος τοϋ καπνού ευρίσκει τόν ορ
θόν δρόμον τής ενιαίας κατευθύν- 
σεως καί τοΰ συντονισμού τής πρω
τοβουλίας δλων τών αρμοδίων κα
πνικών παραγόντων.

Ήτο πράγματι καιρός νά προ- 
στατεύσωμεν θετικώς τά πολύτιμον 
Ελληνικόν προϊόν καί νά άντιτά-

ξωμεν μίαν οργάνωσιν είς τόν διε
θνή συναγωνισμόν, ό όποιος παρά 
πάσαν ποιοτικήν ύπεροχήν τών Ελ
ληνικών καπνών αρκετά έπωφελήθη 
μέχρι τοΰδε είς βάρος μας έκ τής 
συγκεχυμένης άντιμετωπίσεως τών 
καπνικών ζητημάτων.

ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΜΕ- 
ΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

Ή μελετωμένη ϊδρυσις δασικών 
ταμείων κατά περιφερείας μέ 
πρόγραμμα τήν άξιοποίησιν τοϋ 
ελληνικοί δασικοί πλούτου δι 
κατασκευής οδικοί δικτύου είς τά 
δασικάς περιοχάς αποτελεί γεν 
ναι ον βήμα προς τήν λΰσιν το 
δασικοί μας προβλήματος.

’Αρκεί νά άναλογισθή τις, δτ 
διά στρωτήρας μόνον εξάγομε 
κατ’ έτος 100 περίπου έκατομ 
μύρια δραχμών διά νά άντιληφθή 
αμέσως τήν σημασίαν τής δασικής 
εκμεταλλεύσεων.

Εύχόμεθα νά ίδωμεν τό ταχέτε
ρον πραγματοποιουμένην τήν όρ- 
θοτάτην ταύτην σκέψιν, ή οποία 
έχει μεγαλυτέραν ακόμη σημασίαν 
λόγω τής μορφής, ή οποία πρό
κειται νά δοθή εις τήν άξιοποίη- 
σιν τοΰ δασικοί πλούτου διά το
πικών ταμείων.

’Αποτελεί τοίτο τήν καλλιτέ- 
ραν προπαγάνδισιν τής οικονομι
κής σημασίας τοΰ δάσους, έξ οΰ 
ή χώρα μας, έν συνδυασμώ μέ 
μίαν συστηματικήν άναδασωτικήν 
πολιτικήν, έχει πολλά νά κερδίση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ
Μεθοδική καί έμπεριστατω- 

μένη, ώς πάντοτε, ή χορηγία 
τής Εθνικής Τραπέζης έκδο- 
θεΐσα καί κυκλοφορήσασα οικο
νομική έπετηρίς τής Ελλάδος.

Ή ’Εθνική'Τράπεζα, κέντρον 
οικονομικής ζωής τού τόπου, 
προσφέρει μεγίστην υπηρεσίαν 
διά τής έκδόσεως τής οικονομι
κής έπετηρίδος, διότι συμβάλλει 
θετικώς είς τήνμελέτην καί προα
γωγήν τών οικονομικών ζητη
μάτων, παρέχουσα τά μέσα διά 
τήν άκριβή τούτων γνώσιν καί 
έκτίμησιν.

Είναι διά τούτο αξιον παν
τός έπαίνου τό ’Εθνικόν "Ιδρυ
μα, τό όποιον είς πάσαν ένέρ- 
γειάν του άποδεικνύει μίαν ά- 
νωτέραν καί άληθώς κοινωφε
λή άντίληψιν.

Αί καταθέσεις δέ τών μεγάλων άποταμιευτικών οργανισμών κατά 
τό αύτό χρονικόν διάστημα εΐχον τήν ακόλουθον έξέλιξιν:

είς εκατομμύρια δραχμών 
Ό)βριος 1936 Ό)βριος 1937

Ταχυδρομικόν ταμιευτήριον 2.690.2 3,117.6
Μετοχικόν ταμεΐον πολιτικών υπαλλήλων 63.7 25.2
Μετοχικόν ταμεΐον Στρατού 149.3 165.—
Ταμεΐον Συντάξεων νομικών 38.4 13,5

2,941.6
αΰξησις έκατομ.

3.321.3
2.941,6

379.7
Έν τώ συνόλω ή αΰξησις τών καταθέσεων τραπεζών καί άποταμιευτι- 

κών οργανισμών ανέρχεται είς δραχ. 3.351.8 έκατομ. (2,972,1-(-379,7). Αϋτη 
έπετεύχθη έκ παραλλήλου πρός την έν τω επομένω πινακι έμφαινομένην 
έξέλιξιν τών πιστώσεων τών τραπεζών έν γένει, τών πιστώσεων τών κυριω- 
τέρων άποταμιευτικών όργανισμών, τής κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων 
καί τής οικονομικής δραστηριότητας τής χώρας.

Είς εκατομμύρια Δραχμών

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
’Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος

’Ιούλιος

Αύγουστος
Σ)βριος

’Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

24.4 ο]ο 13,3 ο]ο
21.1 ο]ο 13,—ο]ο
18.5 ο]ο 14,5 ο]ο
18,8 ο]ο 15,8 ο]ο

18.5 ο]ο 15,—ο]ο
16.5 ο]ο 14,1 ο]ο

15.9 ο]ο 15,—ο]ο

10.1 ο]ο 12,5 ο]ο
9,7 ο]ο .13,8 ο]ο

10.9 ο]ο 13,2 ο]ο

10,8 ο]ο -Δ,

12,4 ο]ο

Χρηματιστηριακή αξία τών τρα
πεζιτικών μετοχών. Ή χρηματιστη

ριακή άξια τών τραπεζιτικών μετο

χών κατά τό 1937 είχε τήν άκόλου- 

θον έξέλιξιν έν συγκρίσει πρός τό 

1936 κατά τόν δείκτην τόν καταρτι-

1936 — 1937
| Πιστώσεις 
ίκυριωτέρων 

Τραπεζών

Πιστώ σεις 
Τραπέζης 
Ελλάδος

Πιστώσεις 
Τραπέζης 

' Ελλ. πρός 
Δημόσιον

Πιστώσεις 
κυριωτέρων 
άποταμιευτ. 
οργανισμών

Σύνολον

Πιστώσεων

Κυκλοφο- 
ρίαι Τραπε
ζογραμμα

τίων

Δείκτης 
οικονομικής 
δραστηριότ. 
Τρ. Έλλάδ.

1936
’Ιανουάριος 16.968.8 4.365.1 2.714.1 _ 5.613.7 108,3
Φεβρουάριος 17.024.2 4.582.5 2.714.1 — — 5.520.8 110.7
Μάρτιος
’Απρίλιος

17.224.3 4.872.2 3.605.1 — — 5.670.2 113.7
17.252.9 4.861.3 3.605.1 — — 5.790.6 125.8

Μάιος 18.250,5 4.848.1 3.605.1 — — 5.640.8 93.9
’Ιούνιος 17.457.3 5.368.3 3-605.1 — — 5.608.4 94.2
’Ιούλιος 17.437.7 5.384.1 3.605.1 — — 5.396.2 97.2
Αύγουστος 17.297.5 5.652.4 3.605.1 — — 5.618.2 91.4
Σεπτέμβριος 17.314.9 5.387.3 3,605.1 2.422.2 28.729.5 5.926.2 119.7
Όκτώβριοο 17.706.7 4.960.3 3.605.1 2.387.8 28.659.9 6.145.2 104.8
Νοέμβριος 17.766.5 4.842.1 3.605.1 2.393.4 28.607.1 5.969.2 111.-
Δεκέμβριος 18.202.2 4.480τ+ 3.605.1 — — 6.202.5 129.5

1937
’Ιανουάριος 18.031,2 4.350.6 3.605.1 ύ:

5.989.5 116.2
Φεβρουάριος 17.942.3 2.458— 3.605.1 . -- ' — 6.061.2 125.2
Μάρτιος 17.845.7 2.524.1 3.605.1 — — 6.368.3 120.9
’Απρίλιος 17.895.5 2.841.5 3.557.2 — — 6.680,2 124.4
Μάιος 18.241 — 3.077.2 3.557.2 — — 6.328.9 104.3
’Ιούνιος 19.851 — 3.413.6 3.557.2 --  ' — 6.447.4 131.-
Ιούλιος 19.917,3 3.298.2 3.557.2 — — 6.329.7 112.9
Αύγουστος 20.250.8 3.907.6 3.849.1 — . — 6.427.6 104.2
Σεπτέμβριος
’Οκτώβριος

20.460.8 4.373.7 3.855.3 2.769.3 31.659.1 6.735.1 116.5
21.106.1 4.855.7 3.855,6 2.891.7 32.708.8 6.839.2

Νοέμβριος — 4.751.6 3.855.6 2.896.6 — 6.510.2 —

ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ
Ευχαρίστως βλέπομεν τήν προ

σπάθειαν του ’Υπουργείου Γεωρ
γίας διά τήν άνάπτυξιν τής Ελ
ληνικής σηροτροφίας.

Πράγμιατι υπάρχει πολύ έδαφος 
άναπτύξεως τής σηροτροφίας είς 
τήν χώραν μιας, δπου τό κλίμα ευ
νοεί τάς μιωρέας καί δπου τιπάρ- 
χει μεταξοβιομηχανία.

Πρέπει νά επιτύχωμεν όχι μό
νον πλήρη αύτάρκειαν πρώτης ύ
λης καί μιεταξωτών προϊόντων, 
αλλά καί αΰξησιν τής εξαγωγής 
άμιφοτέρων τούτων είς τό εξωτερι
κόν. Πρέπει ακόμη νά σταματήση 
τό ατοπον τής εισαγωγής βομβύκων 
έκ τοΰ εξωτερικοί μι ή έίιαρκούσης 
τής εγχωρίου παραγωγής.

Ή σηροτροφία είναι επιδιώξι- 
μος καί ώς σημαντικόν βοηθητι
κόν γεωργικόν είσόδημια λόγφ τοΰ 
οΐκοτεχνικοΰ της χαρακτήρας.

Πάντα ταΰτα διανοίγουν ευρό 
στάδιον είς τήν Ελληνικήν σηρο
τροφίαν, ή οποία δικαίως καί απο
τελεσματικούς, πιστεύομεν, αποτε
λεί σήμερον άντικείμενον τοΰ 
κρατικοί ενδιαφέροντος.

ζόμενον ύπό τοϋ 
τό 1928=100.

Έκ τοΰ προηγηθέντος πίνακος 
προκύπτει δτι κατά τό χρονικόν διά
στημα άπό τοΰ ’Οκτωβρίου 1936 μέ
χρι τοΰ ’Οκτωβρίου 1937 έπήλθον αί 
εξής μεταβολαί :

1) Αΰξησις τών έν γένει πι
στώσεων κατά δρχ.
(32708, 8—28659.9) 4,048.9, έκατ.

2) Αΰξησις τής κυκλοφο
ρίας τραπεζογραμματίων 
κατά δρχ. 694 έκατ.

3) Αΰξησις τής οικονομικής δρα
στηριότητας τής χώρας άπό 106,1 
(μέσος δείκτης Ίανουαρίου Σ)βρίου 
1936) είς 117,3 καί (μέσος δείκτης ’Ια
νουάριου Σ)βρίου 1937) ήτοι κατά 11,2

Έκ τοΰ ποσοΰ δρχ. 4.048,9 έκατ. 
καθ’ δ ηΰζήθησαν αί πιστώσεις έπε- 
στράφησαν κατά τ’ άνωτέρω εις τά 
ταμεία τών Τραπεζών καί άποτα- 
μιευτικοΟ όργανισμοΰ ύπό μορφήν 
καταθέσεων Δρχ. 3351,8.

Τό ποσόν τής αύξήσεως τών πιστώ
σεων τών τραπεζών έκ δρχ. 3,399,4 
(21.106,1—17706,7) κατανέμεται κατά 
κατηγορίας- τοποθετήσεων ώς έξής:

Προεξοφλήσεις
Βραχυπρόθεσμοι (3 μηνών) »
Μακροπρόθεσμοι (πέραν 3 μηνών) »

Σύνολον δρχ.
Κατά κατηγορίας δέ Τραπεζών κατανέμεται :

1) Μεγάλαι Τράπεζαι δρχ.
2) Λοιπαί Τράπεζαι »
3) Κτηματικά! »
4) Γεωργικαί »
5) Τοπικά! Τράπεζαι »
6) Ξέναι Τράπεζαι »

Σύνολον »

Α.Ο.Σ. μέ βάσιν

1936 1937
49,54 52,78
49,67 55,21
47,83 55,69
47,15 54.48
47,18 58,85
45,26 58,78
44,86 59,63
46,69 60,24
50,34 60,15
49,49 62,24
49,47 63,42
49,78 "_

’Ιανουάριος 
Φεβρουάριος 
Μάρτιος 
’Απρίλιος 
Μάιος 
’Ιούνιος 
’Ιούλιος 
Αύγουστος 
Σ]βριος 
’Οκτώβριος 
Ν]βριος 
Δ]βριος

Έπιτεύχθη τούτέστι σημαντική αΰ- 
ξησις τοΰ έπιπέδου τών τιμών όφει- 
λομένη είς μεγάλην άνάπτυξιν τών 
έργασιών των καί είς τήν γενικήν 
άνατίμησιν τών έν τω χρηματιστη- 
ρίω άξιών.

δρχ· + 306,1 
+1,231,5 
+1,861,8 

3,399,4

+1,553,9 
+ 165.3 
+ 727,5 
+ 814,2 
+ 42.6
+ 95,9
+3,399,4

εκατ.
»
»

»

έκατ.
»



(Συνέχεια έκ τής 1η; σελίδος) 
ξαρτάται έκ της Οικονομίας, 
τοϋτο δέ πάντοτε συμβαίνει 
οσάκις ό πόλεμος δέν δύναται 
νά κριθή δΤ ένός μόνον ίσχυ- 
ροΰ κτυπήματος βραχείας διάρ
κειας, τό ζήτημα των οικονο
μικών δυναμικοτήτων των έμ- 
πολέμων άποκτά μεγίστην ση
μασίαν. Δέν δυνάμεθα ένταϋ- 
θα νά έπεκταθώμεν έπί των 
ποικίλλων παραγόντων των ο
ριζόντων τάς πολεμικοοικονομι- 
κάς δυνατότητας. Πρέπει νά 
γνωρίζομεν καλώς δτι οί ποι
κίλοι ουτοι παράγοντες δέν 
εΐναι οικονομικής φόσεως προ
βλήματα, άλλ’ έξαρτώνται έπί- 
σης έκ τής πολιτικής καί τής 
διαρθρώσεως έκάστου πολέμου. 
Άναπολήσωμεν τόνΠαγκόσμιον 
Πόλεμον. Πόσον διάφορος θά 
ήτο ή πολεμικοοικονομική δυ- 
ναμικότης τής Γερμανίας, 
εάν δέν εΐχεν έχθράν τήν ’Αγ
γλίαν, ή τής Ρωσσίας, αν ή 
Τουρκία δέν είχε ταχθή μέ τό 
μέρος τών Κεντρικών Δυνάμεων 
καί δέν είχε κλείση τά στενά 
των Δαρδανελλίων. Ή κατά- 
στασις περιπλέκεται έτι μάλ
λον έκ τοϋ δτι ή οικονομική 
δυναμικότης δέν εΐναι μέγεθος 
σταθερόν, ήδη δέ έν καιρω ει
ρήνης, ιδιαιτέρως δμως έν και- 
ρώ πολέμου, αϋτη άκολουθεΐ 
ιδίαν έξέλιξιν, ήν θά ήδυνά- 
μεθα νά όνομάσωμεν καμπύ
λην δυναμικότητος.

Οϊκοθεν νοείται δτι δέν πρό
κειται περί άκριβώς διαγραψο- 
μένης καμπύλης κατά τήν μα
θηματικήν έννοιαν. Ή πραγ- 
ματικότης μάλλον θά ήδύνατο 
νά παρασταθή διά δέσμης 
καμπύλων, ώς έπί τό πολύ δ
μως ούδέ μέ τοϋτο. ’Έτι όλι- 
γώτερον δυνάμεθα νά προβλέ- 
ψωμεν άκριβώς τήν έξέλιξιν, 
καθί δν τρόπον έπιζητεΤ τοϋτο 
τό Ίνστιτοϋτον ερευνών (Κοη- 
junkturforschung).

Πάντως εις πολλάς περιπτώ
σεις ή πρόβλεψις τοϋ ούσιώ- 
δους καθίσταται δυνατή. Τοϋ
το ήδη άπεδείχθη εις τόν Παγ
κόσμιον Πόλεμον. Ό ύπολογι- 
σμός τών ’Άγγλων νά άναγκά- 
σωσι τήν Γερμανίαν νά ύπο- 
κύψη έν τέλει οίκονομικώς, ήτο 
όρθός.

Αί καμπυλαι δυναμικότητος 
τών έμπολέμων χωρών

Έφ’ δσον χρόνον ή πολιτική 
διάρθρωσις τοϋ πολέμου παρα
μένει άμετάβλητος καί αί 
στρατιωτικοί έπιχειρήσεις δέν 
διαταράσσουσιν άμέσως τήν 
Οικονομίαν, δυνάμεθα νά ύπο- 
λογίζωμεν έπί σχετικώς ομα
λής έξελίξεως τών καμπύλων 
δυναμικοτήτων τών έμπολέμων 
χωρών. Ύπό τήν έννοιαν δια
ταραχών τής Οικονομίας δέον 
νά περιλάβωμεν τάς καταστρο- 
ψάς, τήν κατάληψιν ύπό τοϋ 
έχθροϋ κλπ. ούχί δμως τήν ά- 
φαίρεσιν έργατών διά νά στα- 
λώσιν εις τόν στρατόν. Μετα
ξύ τών καμπύλων πάσης νοη
τής μορφής, αυται δέ εΐναι ά
πειροι, δυνάμεθα νά διακρί- 
νωμεν τά κάτωθι θεμελιώδη 
σχήματα.

1. Ταχέως ανιούσα 
καμπύλη κατά τήν 
διάρκειαν τής κι- 
νητοποιήσεως τής 
οικονομίας, είτα δέ 
βραδέως φθίνουσα.

2. Βραδέως ανιού
σα καμπύλη κατά 
τήν διάρκειαν τής 
κινητοποιήσεως καί 
τού πολέμου, είτα 
δέ βραδέως φθίνου- 
σα.

3. Ταχέως ανιού
σα καμπύλη κατά 
τήν κινητοποίησιν, 
είτα ταχέως κατι- 
οϋσα.

Ή καμπύλη 1 άψορά λίαν 
ΐσχυράν Οικονομίαν καλώς πα- 
ρεσκευασμένην διά τήν περί- 
πτωσιν πολέμου, καί τής όποιας 
ό μετασχηματισμός δύναται 
κατόπιν τούτου ταχέως νά άχθη 
εις πέρας. Ή καμπύλη 2 παρι- 
στα μίαν έπίσης ΐσχυράν οικο
νομίαν άλλ’ έλλιπώς παρα- 
σκευασμένην ώς πρός τό μέγε
θος τών πολεμικών άναγκών. 
"Οσον αφορά τήν καμπύλην 3 
πρόκειται περί οικονομίας ήτις 
καθ’ έαυτήν εΐναι καλώς πα- 
ρεσκευασμένη καί κατόπιν τού
του ταχέως δύναται νά μετα- 
σχηματισθή πλήν διαθέτει μι
κρός εφεδρείας.

Ή πρώτη θεμελιώδης καμ
πύλη δεικνύει δτι ή τε οικονο
μική καί στρατιωτική δυναμι
κότης τής χώρας τηρούνται έν 
στενή σχέσει πρός άλλήλας. 
Άν δμως ήθέλομεν νά παρα- 
στήσωμεν τήν έξέλιξιν αύτών 
διά καμπύλων, τότε αυται θά 
έφαίνοντο ώς· έχουσαι συχνά 
άντίθετον φοράν. "Οντως ή πα
ροδική αΰξησις τής στρατιωτι
κής δυναμικότητος πραγματο
ποιείται συχνάκις άναλώμασι 
τής Οικονομίας, διότι άφαι- 
ροϋνται έργατικαί χεΐρες έκ τού
της, άντιστρόφως δέ, ή αϋξη- 
σις τής πολεμικοοικονομικής 
δυναμικότητος πραγματοποιεί
ται άναλώμασι τοϋ Στρατού 
δστις δέον νά δώση στρατιώ- 
τας, ϊνα χρησιμοποιηθώσιν ώς 
έργάται. Πολλάκις δμως ή στέ- 
ρησις αϋτη τής οικονομίας έρ
γατών ικανών πρός στράτευ- 
σιν, στέρησις καταστάσα Α
ναγκαία συνεπεία κρίσιμου τί
νος στρατιωτικής καταστάσεως 
έλάχιστα ή ούδαμώς συντελεί 
είς αυξησιν τής στρατιωτικής'

τικούς πολέμους, διότι σχεδόν 
δλαι αί χώραι έκ τών προτέρων 
θά έχουσιν έντείνει μέχρι τών 
άκρων τήν οικονομικήν αύτών 
προσπάθειαν. Άντιθέτως λόγω 
τής συναρτήσεως μεταξύ άνα- 
πτύξεως στρατιωτικής καί οι
κονομικής δραστηριότητας, γει
τονικά μέγιστα καί έλάχιστα « Μ
θά ύφίστανται πάντοτε. I ΜικΡα Δ<

, _ υφισταται: Αι καμπυλαι τών
> Τ2ς εικοζσμένης ^ δυναμικοτήτων έξελίσσονται

σχεδόν άνεξαρτήτως άλλήλων.
2) Υφισταται ανόργανος άλ-

ληλοεξσρτησις, λόγω προξενη-
θεισών καταστροφών καί τρι-

Αί κύριαι περιπτώσεις τής γραμμή χαρακωμάτων. Όπίσω 
συναρτήσεως μεταξύ Πόλε’- τοϋ τείχους τούτου, έκατέρωθεν 

μου και Οικονομίας ί ή βιομηχανία έκινητοποιήθη. 
Τρεις κύριαι περιπτώσεις ύ-lf^® πρώτην φοράν κατά τό έαρ 

πάρχουσι τής άλληλοεξαρτή-; , ^ κατέστη δυνατόν ^νά δοθή 
σεως μεταξύ οικονομικής καί j ^ια μεγάλη μάχη ύλικοϋ έπί τοϋ 
στρατιωτικής διεξαγωγής τοϋ | Ρή_τώπου μιάς μόνης Στρα- 
πολέμου: I τΐ-άς, κατ ,^ΡΧ^ζ Ρ^ν είς

άλληλοεξάρτησις Verdun, ^κατόπιν δέ είς τόν 
ί καιαπύλαι τών Somme. Εδέητ

έξελίξεως τών καμπύλων έχει 
κεφαλαιώδη σημασίαν διά τήν 
λήψιν άποφάσεων ύπό τής Ά- 
νωτάτης Διοικήσεως τοϋ Στρα
τού. Έξέλιξις κατά τήν αύτήν 
φοράν ένισχύει ή έξασθενεΐ 
παρομοίως άμφοτέρους τούς 
άντιπάλους. τοϋτέστιν είς ούδέ- 
να τούτων δημιουργεί σχετι
κήν αυξησιν δυνάμεως, επομέ
νως στερείται αϋτη γενικώς 
σημασίας διά τήν στρατιωτικήν 
διεξαγωγήν τοϋ πολέμου. Ή 
καμπύλη δυναμικότητος έξαρ- 
τάται ού μόνον έκ τών ίδιων 
ήμών προσπαθειών άλλα καί 
έκ τών έχθρικών ενεργειών. 
Έν τώ Παγκοσμίω Πολέμω αί 
πολλαί καί σοβαραί έπιθέσεις 
τών συμμάχων έν τώ Δυτικώ 
Μετώπω έπετάχυνον τήν φθο
ράν τής Γερμανίας, ούτως ώ
στε άκόμη καί άν δέν έσημειώ- 
θη στρατιωτική έπιτυχία ή αϋ
τη δέν άντεπεκρίθη δσον άφο- 
ρά τήν σπουδαιότητα είς τάς 
καταβληθείσας προσπάθειας,

βών συνεπεία στρατιωτικών 
μέτρων.

3) ‘Η διεξαγωγή τοϋ πολέ
μου έξαρτάται έκ τής Οικονο
μίας.

’Ακόμη καί είς τάς περιπτώ
σεις 1 καί 2 εΐναι δυνατόν ό 
πόλεμος νά διεξάγηται ύπό τήν 
έπήρειαν οικονομικών υπολο
γισμών, διότι θά συμβή είς τήν 
περίπτωσιν 1 ό χρόνος, είς τήν 
περίπτωσιν 2 αί καταστροφαί 
καί τριβαί, νά κάμωσι τάς ύ- 
φισταμένας άνάγκας έφοδια- 
σμοϋ καί τήν παραγωγήν νά 
άφίστανται άλλήλων «σύν τή 
παρόδω τοϋ χρόνου» τοσοϋτον, 
ώστε νά προκύψη ή έξάρτησις 
τής περιπτώσεως 3. "Οσω με-1 
γαλυτέρα εΐναι ή φθορά τής' 
Οικονομίας, οσω περισσότερον 
ύποχωρεΐ ή παραγωγή καί ή 
παραγωγική ίκανότης, καί αύ

σε να αναμεινω- 
σιν μέχρι τών αρχών τοϋ 1918 
έως δτου πλείονες Στρατιαί 
έφοδιασθώσι μέ ύλικόν. (4).

Βεβαίως τό παράδειγμα τοϋ 
Παγκοσμίου Πολέμου περιορι
σμένης μόνον ώφελείας διδάγ
ματα παρέχει ήμΐν έπί τοϋ πε
δίου τούτου, διότι τότε ή πολε
μική οικονομία έδέησε νά αύτο- 
σχεδιασθή τό πρώτον κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ πολέμου, ένώ σή
μερον τά πλεΐστα Κράτη έχουσι 
προπαρασκευασθή, άλλ’ ή οι
κονομική φθορά θά σημειωθή 
καί θά άσκήση έπιρροήν έπίσης 
έν τώ μέλλοντι. Αύτονόητον, 
καί έκ τοϋ άνωτέρω παραδείγ
ματος προκύπτον, εΐναι δτι 
όμιλοϋντες περί σημείων καμ
πής δέν πρέπει νά νοοοϋμεν μέ 
τοϋτο χρονικός στιγμάς κατά 
τήν μαθηματικήν έννοιαν (Σ.Μ.) 
ούδ’ δτι τά σημεία ταϋτα καμ
πής έχουσι σχέσιν τινα μέ 
τό άνώτατον σημειον τής οικο
νομικής δραστηριότητας. Ή με
ταξύ άμφοτέρων τών άνω ση
μείων καμπής φθορά ένέχει τήν

ο επιτιθέμενος πάντως ωφελη-1 ξάνει * πολεμικοοικονομική 9εΥαλην στρατιωτικήν σήμα-
C ΤΤI mnI ΛΙΙ//-\1ΙΛΙ I . ~ * ΓΚΤΙ mi Κι Λτι A-<rr/-xSxi 5/-. ^ ^ Α ,έπί του οικονομικού πεδίου.

Κατωτέρω παρίστανται δύο 
διάφοροι πιθαναί περιπτώσεις 
έξελίξεως καμπύλων δύο έμπο
λέμων κατ’ άλλήλων χωρών. 
Εΐναι φανερόν, καθαρώς άπό 
πολεμικοοικονομικής άπόψεως,

δυναμικότητος είδικώς, δταν οί! δτί έ,ν τΠ, περιπτώσει I συμφέ- 
προσερχόμενοι άνδρες δέον 1 ^νά ^τηρη-
πρώτον νά έκπαιδευθώσιν ή
δταν πρόκειται νά σχηματι- 
σθώσι νέαι μονάδες. Τοϋτο 
απαιτεί χρόνον καί κατά τό 
διάστημα αύτό οί προσελθόν- 
τες άνδρες έχουσιν άχρηστο- 
ποιηθή δσον αφορά είς τήν διε
ξαγωγήν τοϋ πολέμου, στρα- 
τιωτικώς τε καί οίκονομικώς. 
Έκ τών τοιούτων άλληλεπιδρά- 
σεων παρατηρούνται είς τάς 
καμπύλας δυναμικότητος γει- 
τονεύοντα σημεία μεγίστου καί 
έλαχίστου.

Τοιαϋτα γειτονικά άκρα ση
μεία δέν παρατηρούνται είς 
δλους τσύς κλάδους τής οικο
νομίας. Μάλλον πρόκειται περί 
μερικών τεχνητώνκάναζωογονή- 
σεων ή έξασθενήσεων» τής οι
κονομικής δραστηριότητας. Έπί 
πλέον δύναται νά συμβή, ώστε 
συγχρόνως είς έν μέγιστον κλά
δου τίνος τής Οικονομίας νά 
αντίστοιχη έν έλάχιστον έτέρου 
τίνος κλάδου, λόγω τοϋ δτι καί 
μεταξύ διαφόρων κλάδων είδι
κώς υφισταται συνάρτησις. ’Αρ
κεί πρός τοϋτο νά σκεφθώ- 
μεν δτι ή άνάγκη αύξήσεωςτής 
άποδόσεως ώρισμένου τίνος πα
ραγωγικού κλάδου, συνεπάγε
ται μείωσιν τοϋ έφοδιασμοϋ 
διά πρώτων ύλών καί έργατι- 
κών χειρών έτέρου τινός κλά
δου παραγωγής. Άποδοτέον 
τοϋτο είς τό πολύμορφον τοϋ 
νεωτέρου πολέμου, δστις άνα- 
λόγως τής μορφής τών έπιχει- 
ρήσεων, π. χ. πολέμου ορυγμά
των είς οχυρωμένος θέσεις, 
ή πολέμου κινήσεων, έπιθέ- 
σεως ή άμύνης, προκαλεΐ είς 
πολλούς κλάδους τής Οικονο
μίας τήν άνάπτυξιν δραστη
ριότητας πρός ίκανοποίησιν ά
λως διαφόρων άναγκών. Έπί
σης δταν συνιστάται μία νέα 
Πολεμικοοικονομική όργάνω- 
σις, εΐναι δυνατόν νά παρου- 
σιασθώσι τοιαϋτα μέγιστα, 
ώς π.χ. έν Γερμανία κατά τήν 
έκτέλεσιν τοϋ προγράμματος 
τοϋ Somme καί τοϋ προγράμ
ματος Hindenburg. ’Αμφίβολον 
δμως, ίσως, είναι άν τοιαϋτα 
δεύτερα μέγιστα θά παρου- 
σιασθώσι κατά τούς μελλον

θή έν άναμονή ένώ έν τή πε- 
ριπτώσει II συμφέρει τούναν- 
τίον είς τήν χωράν Α νά τη- 
ρηθή έν άναμονή. Πάντως δέον 
νά άναμένωνται πάντοτε άπό- 
τομοι μεταπτώσεις καί γειτο
νικά άκρα σημεία. Ταϋτα έν- 
δέχεται δι’ ώρισμένων μέτρων 
σκοπίμως νά δημιουργηθώσιν 
ή καί αύτομάτως νά έμφανι- 
σθώσι πρός έκπληξιν αύτής 
τής ένδιαφερομένης χώρας.

άνάγκη ανεφοδιασμού, τόσω σίαν’ διότι αποδίδει είς τόν άρ- 
μάλλον αύξάνει ή έξάρτησις Χιστράτηγον τόν ρόλον δι δν 
τής διεξαγωγής τοϋ πολέμου έκ πΡ°“ρισεν αύτός ό Αρης Θεός 
τής Οικονομίας. ’Αρκεί νά άνα- j Τοδ τιολέμου. Συχνότερον θά
φέρωμεν τό παράδειγμα του 
Παγκασμίου Πολέμου, δπου 
στρατιωτικοί έπιχειρήσεις καθ’ 
έαυτάς άνεπιτυχεΐς ήδύναντο 
έπί τοϋ πεδίου τοϋ οικονομικού 
πολέμου νά έπιφέρωσιν μεγά- 
λας έπιτυχίας.

"Οταν μία έπίθεσις, ένεργη- 
θεΐσαύπό τοϋ έτέρου τών άντι- 
πάλωνκατά τήν έναρξιν τοϋ πο
λέμου μέ σκοπόν νά συντριβή
ό έχθρός, δέν έπιτυγχάνει πα
ρευθύς, συχνάκις παρατηρούν
ται δύο σημεία καμπής (3) με
ταξύ τών όποιων ή Οικονομία 
καθίσταται σπουδαΐον πολεμι
κόν μέσον, έξασκει έπιρροήν
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Έκ τών άνω έκτεθεισών σκέ
ψεων εξάγεται τό συμπέρασμα 
δτι ή έν τινι πολέμω έξάρτη- 
σις τής στρατιωτικής διεξαγω
γής τοϋ πολέμου έκ τής Οικο
νομίας, ύφίσταται κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ πολέμου διακυ
μάνσεις. Έν τώ πεδίω τών 
στρατιωτικών έπιχειρήσεων τό 
άνώτατον σημειον τής έπιθέ- 
σεως παίζει σπουδαΐον ρόλον, 
εΐναι τό σημειον δπου ή έπί- 
θεσις φθαρεΐσα μεταβάλλεται 
είς άμυναν, Τό νά φθάση ή 
έπίθεσις είς τό άνώτατον αύ
τής σημειον σημαίνει πιθανώς 
δτι αύξάνει ή σπουδαιότης τής 
πολεμικής οικονομίας, διότι άν 
ή έπίθεσις δέν έπιδρά κατα-

πρωτεύουσαν άκόμη δέ καί δια- 
μορφοϋται ύπό τών ύφισταμέ- 
νων άπαιτήσεων τής διεξαγω
γής τοϋ πολέμου. Μόνον έκτος 
τοϋ ένδιαμέσου διαστήματος 
μεταξύ τών δύο τούτων ση
μείων καμπής, εΐναι δπου ύπερ- 
τεροϋσιν άπό άπόψεως σπου- 
δαιότητος αί στρατιωτικοί έπι- 
χειρήσεις. Άπεδείχθη ήδη τοϋτο 
κατά τόν Παγκόσμιον Πόλεμον. 
Άφοϋ ή γερμανική έπίθεσις είς 
τό Δυτικόν Μέτωπον άνεκόπη 
τέσσαρα έτη έδέησε νά παρέλ- 
θωσι πριν ή ό έτερος τών άντι- 
πάλων έξασθενίση τόσον καί 
συσσωρευθώσιν έπαρκή πολε
μικά μέσα ϊνα καταστή δυνατή 
ή έπανάληψις τοϋ πολέμου κι-

στρεπτικώς διά μιάς, δέον νά νήσεων. Κατά τόν Παγκόσμιον
αναμένεται κατά τό μάλλον η 
ήττον μακροχρόνιος άγών κα
τατριβής. Δέον έπί τοϋ προ- 
κειμένου νά άντιληφθώμεν κα
λώς δτι τά άνώτατα σημεία 
πολεμικοοικονομικής καί στρα
τιωτικής δραστηριότητοςγενικώς 
δέν συμπίπτουσι χρονικώς, καί 
δτι άπαιτεΐται Άνωτάτη Διοί- 
κησις λίαν ικανή δταν συγχρό
νως εΐναι άνάγκη νά χρησιμο- 
ποιηθή ή δλη δύναμις τού 
’Έθνους.

Πόλεμον έξεστρατεύσαμεν, τό
σον ήμεΐς δσον καί οί Γάλλοι, 
μέ τά έν καιρω ειρήνης ύπάρ- 
χοντα έφόδια ήμών δπλων καί 
πυρομαχικών. Οί σφαδασμοί τής 
μάχης τοϋ Ypres έπρόδωσαν 
τήν έκατέρωθεν έξάντλησιν τών 
άνω έψοδίων. Ώς γνωστόν κα- 
τεσκευάσθη τότε μεταξύ τών 
άντιμαχομένων μία συνεχής

(3) ’Όσον άφορά τήν έννοιαν καί 
τήν σημασίαν τών σημείων καμπής 
δρα τό εργον τοϋ Clausewitz «περί 
Πολέμου».

δυνηθώμεν νά διακρίνωμεν μίαν 
άλυσιν έκ σημείων καμπής. Ή 
μεγάλη έξάρτησις τής διεξαγω
γής τοϋ πολέμου έκ τής Οικο
νομίας προσθέτει ένα νέον πα
ράγοντα είς τόν μέγαν άριθμόν 
τών προσκομμάτων, είς ά έν 
πολέμω ή στρατιωτική δράσις 
εύρίσκεται πάντοτε έκτεθειμένη 
καί τά όποια άγουσιν είς τήν 
«έπίτασιν τής βίας» περί ής 
όμιλεΐ ό Clausewitz.

Τά έφόδια εΐναι έκεΐνα άτι- 
να, έφ’ δσον ό έχθρός δέν έξη- 
σφάλισε τήν προτεραιότητα έ- 
νεργείας, παρέχουσι τήν δυ
νατότητα νά διατηρήσωμεν 
μακροχρόνιον καί εύρείαν ε
λευθερίαν δράσεως είς τό πε- 
δίαν τών στρατιωτικών έπιχει
ρήσεων. "Οσω άφθονώτερα εΐ
ναι τά έφόδια τόσω καλύτερον 
δύναται νά διεξαχθή ό πόλε
μος συμφώνως πρός' τήν άλη- 
θή αύτοϋ έννοιαν. Τά έφόδια 
έπομένως δέν έξυπηρετοϋσι 
μόνον τόν άμεσον έφύδιασμόν 
έν περιπτώσει πολέμου. Παρο
μοίως, ώς ή έξωτερική πολι
τική δύναται νά έξυπηρετήση 
άμέσως τήν ένίσχυσιν τής πο- 
λεμικοοικονομικής δυναμικό
τητος, εΐναι έκτος τούτου αϋ
τη καί μέσον πρός έξομάλυν- 
σιν τών οικονομικών έμποδίων 
είς ά κινδυνεύει νά προσκόψη 
ό άρχιστράτηγος διά τήν διε
ξαγωγήν τών στρατιωτικών έ- 
πιχειρήσεων, διότι διά μιάς έπι- 
δεξίας έξωτερικής πολιτικής 
κατωρθόνωμεν νά συμπληρώ- 
σωμεν τό οικονομικόν περιθώ- 
ριον καί νά έφοδιασθώμεν 
άφθονώτερον.

Συμπεράσματα
Εν συνάψει τά συμπερά

σματα τών ήμετέρων συλλογι
σμών εΐναι τά κάτωθι:

1) Τό στρατιωτικόν σχέδιον 
πολέμου δύναται ούσιωδώς νά 
Βασίζηται έπί οικονομικών ύπο-

(4) Στρατηγού Debeney : «Ποΐαι 
είναι αί απαιτήσεις τοϋ πολέμου ύ- 
λικοϋ ;

(Σ. Μ.) Σημειον καμπής (Wende- 
punkt, point d’ inflexion) καλείται 
είς τά άνώτερα Μαθηματικά μεμονω- 
μένον σημειον καμπύλης ένθα αϋτη 
άλλάσσουσα κατεόθυνσιν διαπερα
τοί ύπό τής εφαπτομένης αυτής, μη- 
δενιζομένης τής δευτέρας παραγώ- 
γου τής έξισώσεως τής καμπύλης.

(Συνέχεια είς τήν 9ην σελίδα)
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ Τ01937
ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ

Κατά την προχθεσινήν συνεδρία 
σιν του Γενικού Συμβουλίου τής 

I Τραπέζης τής 'Ελλάδος ό Πρόεδρος 
αύτοΰ καί Διοικητής κ. Έμμ, Τσου- 
δερός ανέλυσε τ' αποτελέσματα τού 
Ισολογισμού τής χρήσεως τόΰ 1937. 
Κατά τήν γενομένην μακράν άνάλυ- 

I σιν, αί ακαθάριστοι ώφέλειαι τής 
χρήσεως τού 1937 άνήλθον έν συνό- 
λω είς δραχ. 301.717.00 .) έναντι δρχ. 
237.282.000 τού παρελθόντος ήτοι 
έπί πλέον Δραχ. 59.428.000, Άφ’ 
ετέρου τά έξοδα διαχειρίσεως, 
αϊ άποσβέσεις, αί προβλέψεις 
καί αί είσφοραί άνήλθον είς 

δραχ. 221.116.000 έναντι 185.737. 
000 τοϋ παρελθόντος έτους, ήτοι έπί 
πλέον δραχ. 35 379.000 τής αΰξή- 
σεως ταύτης όφειλομένης πλήν αλ

ί λων τινών εκτάκτων λόγων καί είς 
ί τήν έπέκτασιν των καθηκόντων τής 

Τραπέζης έν τή ασκήσει τού έργου 
τού κρατικού ελέγχου έπί τοϋ συ
ναλλάγματος των εργασιών των 
Clearinqs κλπ. καί εις τήν νεαράν φι
λεργατικήν νομοθεσίαν.

Τά καθαρά κέρδητά πραγματο- 
ποιηθέντα καί διανεμητέα του 1937 

| άνήλθον είς δρχ. 80.761.000 έναντι 
τοϋ παρελθόντος έτους έκ δραχμών 
63.238.000, ήτοι έπί πλέον δραχ. 17. 
523.000, τά όποια προτείνεται νά 
διανεμηθούν ώς έξης :

I Είς πρόβλεψιν σύμφωνα 
πρός τά άρθρ. 17 τοϋ Κα
ταστατικού Δρχ. 4030.037

| είς μέρισμα 8 ο)ο έπί τοϋ
Μετοχικού Κεφαλαίου » 32.000.000 
είς συμμετοχήν Δημοσ. . 22.000.000
είς τακτικόν άπόθεμα ι. » 22.000.000 
"Υπόλοιπον εις νέον » 731.449

Ό Διοικητής ανέλυσε περαιτέρω 
ί τάς έκ των έργασιών τής Τραπέζης 

προκυψάσας ωφέλειας, έτόνισε δ’ έν 
| τέλει τά έξης :

Πρώτον, ότι διά τής γενομένης 
I κρατήσεως ποσού δραχ. 10.859.273 

πρός άντίκρυνσιν επισφαλών απαι
τήσεων έξυγιαίνεται άλύτως τό ένερ- 
γητικόν τής Τραπέζης τού ύπολοί- 
ποό των τοποθετήσεων αύτής παρα- 
μένοντος απολύτως άσφαλοΰς καί 
ρευστοποιήσιμου.

Δεύτερον ότι ή έν τω ίσολογισμω 
άναγραφομένη άξια των επενδύσεων 
τής Τραπέζης, ήτοι δραχ 444 έκατ. 
δέν εκπροσωπεί πλέον τήν αξίαν τής 
άρχικής κτήσεως, άλλά νέαν τοιαύ- 
την προσδιορισθεΐσαν έκ των έν τω 
μεταξύ κρατήσεων καί των αποτελε
σμάτων των γενομένων ύπ’ αύτής α
γοραπωλησιών χρεογράφων καί ή ο
ποία άξια είναι κατωτέρα τής σημε
ρινής έν τω χρηματιστήρια) τρεχοό- 
σης αξίας αυτών.

Τρίτον, ότι διά τής κρατήσεως 
των δραχ. 10 έκατομ. πρός άπόσβε- 
σιν τού ύ?ακοϋ τραπεζογραμγατιών 
άπεσβέσθη όλοσχερώς ή δαπάνη του 
ύλικοϋ τών παλαιών τραπεζογραμ
ματίων (τύπου Εθνικής Τραπέζης).

Καί τέταρτον ότι ή άξια τών έν 
Άθήναις καί έν ταΐς έπαρχίαις α
κινήτων τής Τραπέζης άπό 369 εκα
τομμύρια περιορίζεται εις δραχμάς 
313 εκατομμύρια διά τών γενογένων 
άποσβέσεων. Καίτοι ή πραγματική 
των άξια διά τήν έν τω μεταξύ ύ- 
περτιμήσεως τών ακινήτων είναι κα
τά πολύ μεγαλυτέρα.

Έκ τών άνωτέρω είναι εύνόητον 
ποια είναι ή πραγματική θέσις τής 
Τραπέζης.

Περαιτέρω ό Διοικητής κ. Τσου- 
δερός, ώς άλλως τε έπραξε καί κατά 
τά προηγούμενα έτη, έξέθηκε πρός 
τό Συμβούλιον κατά τρόπον αντικει
μενικόν, στηριζόμενον έπί δεδομένων 
άναμφισβητήτου άκριβείας τήν συ- 
λαλλαγματικήν καί τήν κυκλοφορια- 
κήν κατάστασιν τής χώρας καί ώ- 
μίλησε περαιτέρω περί τού έξωτερι- 
κοΰ Δημοσίου χρέους τής χώρας καί 
τής καταστάσεως τού Δημοσίου 
Ταμείου. Δίδομεν ευθύς αμέσως ο
λόκληρον τόν ένδιαφέροντα λόγον 
του Διοικητοϋ.

Ή συναλλαγματική κατάστασις
Κατά τόν άπολογισμόν έκάστου 

έτους ιδιαιτέρα σπουδαιότης αποδί
δεται εΐπεν ό κ. Τσουδερός, καί δι
καίως, είς τήν έξέλιξιν τοϋ γενικού 
ισοζυγίου τών λογαριασμών μας, 
τοϋ όποιου τό τελικόν αποτέλεσμα 
επηρεάζει κατ’ άνάγκην τό είς χρυ
σόν καί συνάλλαγμα άπόθεμα τής 
Τραπέζης. "Οσάκις τό ίσοζύγιον τών 
λογαριασμών, είναι παθητικόν, τό 
έλλειμμα καλύπτεται διά τής διαθέ- 
σεως ισαξίου μέρους έκ τοϋ άποθέ- 
ματος τής Τραπέζης, τό όποιον κατ’ 
άνάγκην μειοΰται άναλόγως. Τού- 
ναντίον συμβαίνει οσάκις τό ίσοζύ- 
γιον τών λογαριασμών εμφανίζει ε
νεργητικόν υπόλοιπον. Σπουδαίον 
ελλειμα ένεφάνισε τό ίσοζύγιον τών 
λογαριασμών μας κατά τά έτη 1935 
καί 1936, ένεκα δέ τούτου καί τό είς 
χρυσόν κάλυμμα τής Τραπέζης ύ- 
πέστη σημαντικωτάτην μείωσιν.

Ώς εΐχον τήν ευκαιρίαν νά άνα-

φέρω έν τή πρός τούς μετόχους έκ- 
θέσει τού παρελθόντος έτους, ή μείω- 
σις αϋτη τού καλύμματος τής Τρα- 
πεζης άνήλθε κατά μέν τό 1935 είς 
34.466.206 χρυσά φράγκα, κατά δέ 
τό 1936 εις 21.400.639 χρυσά φράγκα. 
Εϊχομεν επομένως άπωλέσει έντός 
διετίας 55.866.845 χρυσά φράγκα. 
Ευτυχώς κατά τά λήξαν έτος ή έξέ- 
λιξις τού ισοζυγίου τών λογαρια
σμών μας καί έπομένως τού καλύμ
ματος εμφανίζει διάφορον καί μάλ
λον "ικανοποιητικήν εικόνα. Τό είς 
χρυσήν καί συνάλλαγμα άπόθεμα 
τής Τραπέζης, δπερ κατά τήν Ιην 
Ιανουάριου τοϋ 1937 είχε κατέλθει 
είς 90.352.542 φράγκα χρυσά, άνήλθε 
τήν 31 ην Δεκεμβρίου τού λήξαντος 
έτους είς 108.333.723 φράγκα χρυσά 
ήτοι ένεφάνισεν αΰξησιν φρ. χρυσά 
17.981.181 Μετά δέ τήν άφαιρεσιν 
τού ποσού 8.844.546 φράγκων χρυσών 
άντιστοιχούντος είς τό 40 ο)ο τών 
ληξάντων τοκομεριδίων τών έξωτερι- 
κών δανείων, διά τά όποια δέν προ- 
σήλθον οι κομισταί πρός εϊσπραξιν 
τής αξίας, τών όποιων όμως τό ά- 
ναγκαΐον ποσόν είς συνάλλαγμα ή- 
γοράσθη ήδη παρά τοϋ Δημοσίου 
καί εόρίσκεται είς τήν διάθεσιν τών 
κομιστών, παραμένει καθαρά αΰξησις 
τοϋ καλύμματος, μετά τήν άφαίρε- 
σιν πασών τών είς συνάλλαγμα υ
ποχρεώσεων φράγκα χρυσά 9.136.635 
ήτοι έκ 595.000 σημερινών άγγλικών 
λιρών.

Ή αΰξησις αϋτη τοϋ καλύμματος 
είναι τοσοΰτω μάλλον .άξια προσο
χής, καθ” όσον δέν οφείλεται εις 
πρόσθετον περιορισμόν τών αναγ
κών μας, αϊτινες τουναντίον έμφανί- 
ζονται ηύξημέναι, ίδια λόγω τής αύ- 
ξήσεως τών τιμών τών έκ τόϋ εξωτε
ρικού είσαγομένων ειδών, άλλ’ οφεί
λεται είς σημαντικωτάτην αΰξησιν 
τής προσφοράς συναλλάγματος. Ώς 
χαρακτηριστικόν παράδειγμα τής 
αύξήσεως τών τιμών άναφέρω ότι 
κατά τό λήξαν έτος διεθέσαμεν διά 
σίτον φράγκα χρυσά 72.153.782 έναν
τι 51.971.375 τοϋ 1936 καί 36.015.090 
του 1935.

Αί όλίγαι ήμέραι αϊτινες παρήλ- 
θον άπό τοΰ τέλους του έτους δέν 
ήσαν βεβαίως επαρκείς ί'να συγκεν- 
τρώσωμεν πλήρη τά άναλυτικά στοι
χεία τής έξελίξεως τών αγορών καί 
πωλήσεως συναλλάγματος ύπό τής 
Τραπέζης κατά τό διαρρεΰσαν δω
δεκάμηνον. Τά είς τήν διάθεσίν μας 
όμως ύπάρχοντα στοιχεία διά τό ά
πό 1 Ιανουάριου μέχρι 30 ’Οκτω
βρίου δεκάμηνον διάστημα τοϋ έ
τους 1937 έν συγκρίσει πρός τήν αυ
τήν περίοδον τού 1936 εμφανίζουν 
σαφή εικόνα τής κινήσεως ταύτης.

Οϋτω, άπό τοΰ Ιανουάριου μέχρι 
’Οκτωβρίου τού 1936. ή Τράπεζα ή- 
γόρασε έν συνόλω συνάλλαγμα φρ. 
Χρ. 105.791,898 έπώλησε δέ συνάλ
λαγμα φρ. χρ. 129.301.469. Κατά τό 
αύτό διάστημα τού έτους 1937 ή Τρά
πεζα ήγόρασεσυνάλλαγμα φρ. χρ. 
156.883,129 καί έπώλησε φρ. χρ. 149, 
645.181. ’Ήτοι ένω αί πωλήσεις ηύ- 
ξήθησαν κατά 20.000,000 περίπου φρ. 
χρ. δηλαδή κατά 15,7 ο)ο, αί άχοραί 
ηύξήθησαν κατά 51.000.000 φρ. χρ., 
κατά 50 ο)ο περίπου.

Επιφυλάσσομαι νά αναλύσω λε
πτομερώς τούς άριθμούς τούτους ώς 
καί τό γενικόν ίσοζύγιον τών λογα
ριασμών μας έν τή πρός τούς μετό
χους εκθέσει τσΰ τρέχοντος έτους, 
οπότε θά έχομεν είς τήν διάθεσιν ή- 
μών πλήρη τά αναγκαία στοιχεία ί
δια όσον άφορά είς τήν άξίαν τών 
κυριωτέρων προϊόντων τοϋ έξαγωγι- 
κοϋ ημών έμπορίου- θά έπεθύμουν 
όμως άπό τοΰδε νά έπισύρω τήν προ
σοχήν ήμών έπί χαρακτηριστικών τι- 
νών αριθμών. Κατά τό άνωτέρω δω
δεκάμηνον χρονικόν διάστημα τοϋ 
1936 ή Τράπεζα ήγόρασεν άπ’ ευ
θείας μεταναστευτικόν καί ναυτιλια
κόν συνάλλαγμα 5.270.000 φρ. χρυ
σών κατά τό αυτό διάστημα τού έ
τους 1937 αίάγοραί τού συναλλάγ
ματος τούτου άνήλθον είς 44.385.393 
φρ. χρυσά.

Βεβαίως έκ τών αριθμών τούτων, 
ο'ίτινες έμφανίζουν τάς άπ’ ευθείας 
παρά τής ήμετέρας Τραπέζης άγο- 
ράς, δέν δύναται νά έξαχθή άσφαλές 
συμπέρασμα περί τοϋ συνόλου τοΰ 
εΐσαχθέντος είς τήν χώραν συναλλάγ
ματος έκ τών πηγών τούτων (περί 
τούτου θά όμιλήσωμεν έν τή εκθέσει) 
ή κολοσσιαία όμως διαφορά μεταξύ 
τών άνωτέρω δύο περιόδων άποδει- 
κνύει πόσον ή άγρυπνος παρακολού- 
θησις καί ή άποτελεσματική καταπο- 
λέμησις τής. έλευθέρας άγοράς. ήτις 
άλλοτε άπερρόφει τό πλειστον τοΰ 
έκ τών άδήλων τούτων πόρων πηγά
ζοντας συναλλάγματος, συνετέλεσεν 
είς τό νά διοχετευθή τό συνάλλαγμα 
τοϋτο διά τών νομίμων οδών είς τό 
κοινόν άπόθεμα.

Έκ τής εύνοϊκής ταύτης έξελίξεως 
τοΰ καλύμματος κατά τό λήξαν έτος 
δέν πρέπει νά παρασυρθώμεν είς ά-

δικαιολόγητον αισιοδοξίαν. Ή κατά- 
στασις τής διεθνούς άγοράς παραμέ
νει πάντοτε έπισφαλής, ή ίκανοποιη- 

| τική διάθεσις τών προϊόντων μας δέν 
δύναται νά θεώρηθή ώς βεβαία καί 

j έξησφαλισμένη ύπό οιασδήποτε περι
στάσεις, άφ' ετέρου αί έπιτακτικαί 

1 άνάγκαι ας έχομεν νά άντιμετωπί- 
σωμεν πρέπει νά μας έπιβάλλουν ά- 
κραν σωφροσύνην καί συντηρικότη- 
τα είς τήν διάθεσιν συναλλάγματος 
δΓ άνάγκας τάς όποιας θά ήδυνάμε- 
θα άνευ βλάβης νά άφήσωμεν άθε- 
ραπεύτους ή περιορίσωμεν σημαν- 
τικώς.

Κυκλοφορία και τιμάριθμος
Εκ παραλλήλου πρός τό συνάλ

λαγμα καί ή κυκλοφορία ήμών έκι- 
νήθη είς άνώτερα έπίπεδα τών τοΰ 
προηγουμένου έτους. Οϋτω τό άνώ- 
τατον δβιον κυκλοφορίας, άνελθόν 
κατά τό λήξαν έτος είς.6.893 έκατμ. 
υπερβαίνει κατά 690 έκατ. περίπου 
τό άνώτατον δριον τού έτους 6.203 
έκατομμ. τό δέ κατώτατον δριον ά
νελθόν είς 5.967 έκ. έναντι 5.396 τοϋ 
έτους 1986, έσημείωσεν αΰξησιν έκ 
570 έκ.

Ή κατά 10 ο)ο περίπου αΰξησις 
αϋτη τής κυκλοφορίας είναι άπολύ-ι 
τως φυσιολογική καί δικαιολογημένη 
οφείλεται δέ άποκλειστικώς είς τήν 
αΰξησιν τών νομίμων άναγκών τών 
συναλλαγών. Πράγματι δέ ή κατά τό 
λήξαν έτος αΰξησις τού καλύμματος, 
ή γενική ϋψωσις τοϋ επιπέδου τών τι
μών, όφειλομένη είς αίτια διεθνή άλ
λα καί τοπικά, ή αΰξησις τών έν γέ- 
νει άναγκών πληρωμών τών συναλασ 
σομένων, ή ζωηροτέρα καί έπί άνω- 
τέρων τιμών κίνησις τοΰ έξαγωγικοϋ 
ήμών έμπορίου, προεκάλεσαν καί ώ- 
φειλον νά προκαλέσουν, αΰξησιν τοϋ 
δγκου τών συναλλαγών.

Καίτοι θά ή το βεβαίως περιττόν έ- 
νώπιόν τών δεδομένων τής πραγμα
τικής έξελίξεως καί εύρύνσεως τών 
συναλλαγών νά έπιχειρήση τις νά δι- 
καιολογήση περισσότερον τήν αυτο
νόητον καί άναγκαίαν αΰξησιν τής 
κυκλοφορίας, έν τούτοις νομίζω ά- 
ναγκαιον νά τονίσω δτι θά άπετέλει 
πλάνην, τό νά θέληση τις, βασιζόμε
νος έπί τών μονοπλεύρων θεωριών, 
νά άντιστρέψη τάς πραγματικός σχέ
σεις καί νά άποδώση έστω καί έν μέ- 
ρει τήν αΰξησιν τοΰ έπιπέδου τών τι
μών είς τήν αΰξησιν τής κυκλοφο
ρίας. Ή αΰξησις τών τιμών οφείλε
ται είς αυτοτελή αίτιά διεθνούς καί 
τοπικής μορφής, είς παράγοντας κα- 
θαρώς οικονομικούς καί οΰχί χρημα
τικούς, σχέσεις έχοντας πρός τήν πα
ραγωγήν καί τάς άνωμάλους πολλά- 
κις σχέσεις προσφοράς καί ζητήσεως 
ή δέ αϋξησϊς τής κυκλοφορίας είναι 
αναγκαία συνέπεια τής μεταβολής 
τών τιμών καί οΰχί αιτία αύτής. Κυ
κλοφορία σταθερά καί άκαμπτος ά- 
ποτελεϊ φαινόμενον νοσηρόν. Κυκλο
φορία τουναντίον έλαστική προσαρ- 
μοζομένη πρός τόν δγκον τών συ
ναλλαγών άπο τελεί πραγματικόν καί 
κατάλληλον δργανον οικονομίας.

Παρά τήν αΰξησιν ταύτην τής κυ
κλοφορίας ή σχέσις τοΰ είς χρυσόν 
καί συνάλλαγμα καθαρού άποθέμα- 
τος πρός αύιήν δέν έμειώθηί

Οϋτω ένω τό ποσοστόν τοϋ καλύμ
ματος έπί τής κυκλοφορίας τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου τοΰ 1936 ήτο 51.15 ο)ο 
τήν 31 ην Δεκεμβρίου τοΰ 1937 άνήλ- 
θεν είς 51.49 ο)ο.

Άλλ’ ανεξαρτήτως τής τυπικής 
ταύτης σχέσεως μεταξύ χρυσού α
ποθέματος καί κυκλοφορίας, ή σύγ- 
κρισις τοΰ δγκου τής κυκλοφορίας 
πρός τό σύνολον τών καλυπτόντων 
αυτήν στοιχείων τοϋ ένεργητικοϋ τής 
Τραπέζης άποδεικνύει δτι ή κυκλο
φορία μας είναι άπολύτως υγιής καί 
ικανοποιεί τάς άξιώσεις καί αύτής 
τής όρθοδόξου άντιλήψεως.. Πράγμα
τι έάν λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν κατά- 
στασιν τής 31 Δεκεμβρίου, καθ' ήν τό 
ποσόν τής κυκλοφορίας προσήγγισε 
τό άνώτατον δριον άνερχόμενον είς 
6,776 εκατομμύρια θά ’ίδωμεν δτι τό 
σύνολον σχεδόν τοΰ ποσοΰ τούτου 
ήτοι 6.310 έκατομμύρια (τούτέστι τά 
93 ο)ο) καλύπτεται ύπό τοϋ είς χρυ
σόν συνάλλαγμα άποθέματος καί τών 
βραχυπροθέσμων τοποθετήσεων τής 
Τραπέζης. Είναι δέ γνωστόν δτι, έφ’ 
δσον τό είς χρυσόν άπόθεμα καλύ
πτει σημαντικόν ποσοστόν τής κυ
κλοφορίας, ώς παρ’ ήμΐν (51.49 ο)ο) 
καί αί βραχυπρόθεσμοι τοποθετήσεις 
τής Τραπέζης άποτελοΰσι έπίσης υ
γιές καί ρευστόν κάλυμμα τής κύκλο 
φορίας, άφοΰ άντιπροσωπεύουσι έκ- 
δοθέντα τραπεζογραμμάτια, άτινα έ- 
πσυνέρχονται κανονικώς καί μετά βρα 
χεΐαν προθεσμίαν είς τό Ταμεία τής 
Τραπέζης.

Είναι βεβαίως άληθές δτι πλήν 
τής κυκλοφορίας, ύφίστανται καί αί 
λοιπαί ύποχρεώσεις δψεως τής Τρα
πέζης οϊτινες εϊθισται νά όνομά- 
ζωνται δυναμική κυκλοφορία. ’Αλλά

πρώτον μέ τό είς τό παθητικόν τής 
Τραπέζης έμφανιζόμενον ποσόν τών 
υποχρεώσεων τούτων είναι τυπικώς 
έξωγκωμένον, άφοΰ πλέον τοΰ ήμί- 
σεος αύτοΰ συμψηφίζεται πρός τάς 
πρός τό Δημόσιον πιστώσεις αϊτινες 
άποτελοΰσιν οΰσιαστικώς χρησιμο- 
ποίησιν ειδικών καταθέσεων περιλα- 
μβανομένων είς τάς ώς άνω υπο
χρεώσεις δψεως, άρα έχει πράγματι 
μεταφερθή είς τήν κυκλοφορίαν. Δεύ
τερον δέ ή σύστασις τής χρηματικής 
μας οικονομίας καί αί λειτουργίαι άς 
άσκεϊ ή Τράπεζα ώς Ταμίας τοΰ 
Κράτους, τών Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου καί τών Τραπεζών 
έχουσιν ώς άναγκαϊον άποτέλεσμα 
δτι σημαντικόν ποσόν καταθέσεων 
τών ώς άνω οργανισμών άποτελοϋν 
τήν άπαραίτητον ρευστότητα αύτών 
θά παραμένη παγίως παρά τή Τρα- 
πέζη τυπικώς μέν ώς υποχρεώσεις 
δψεως, οΰσιαστικώς δέ ώς μόνιμον 
κεφάλαιον πληρούν τάς ταμιακός 
άνάγκας αυτών, δπερ άρα δέν πρό
κειται κατ’ ουσίαν νά βαρύνη την 
κυκλοφορίαν.

Δημόσιον Χρέος
Δέν νομίζω δτι θά έπρεπε νά 

κλείσω τήν μικρόν ταύτην είσήγησιν 
έπί τών έργασιών τής Τραπέζης καί 
τής κινήσεως τού έμπορίου και τοϋ 
συναλλάγματος κατά τό λήξαν έτος 
1937 χωρίς ν’ άναφέρω περί τής θέ- 
σεως είς ήν εόρίσκεται τό συναφές 
άλλως τε πρός τήν οικονομίαν τής 
χώρας ζήτημα τής υπηρεσίας τών είς 
ξένον νόμισμα δανείων τοΰ Κράτους.

Κατά τόν ’Ιούλιον τοΰ λήξαντος 
έτους έλαβον χώραν, ώς γνωστόν, 
έν Λανδίνω διαπραγματεύσεις διά 
τήν οριστικήν ρύθμισιν τοϋ είς ξένον 
νόμισμα Δημοσίου Χρέους, διεξαχ- 
θεϊσα μετά τών οικείων άντιπροσώ- 
πων τών ’Ομολογιούχων υπό τοΰ 
άξιοτίμου υφυπουργού τών Οικονο
μικών κ. Α. ’Αποστολίδη, τοΰ ύπο- 
διοικητοΰ κ. Γ. Μαντζαβίνου, καί 
εμού.

'Ατυχώς αί διαπραγματεύσεις 
αδται άπέτυχον διότι οί άντιπρό- 
σωποι τών ξένων "Ομολογιούχων 
δέν εΰρον "ικανοποιητικούς τούς προ- 
ταθέντας δρους οριστικού διακανο
νισμού καί ιδία τό πρός τοϋτο προσ- 
φερθέν ποσοστόν τοΰ τόκου (50ο)ο 
έπί τοΰ άρχικου συμβατικού τόκου 
έκάστου δανείου) Διαφωνία κατ’ έξο- 

I χήν έσημειώθη ώς πρός τήν δημοσιο
νομικήν καί οικονομικήν κατάστασιν 
τής χώρας, τών αντιπροσώπων τών 
"Ομολογιούχων όποστηριξάντων, δτι 
ή σημειουμένη κατά τό 19.37 βελτίω- 
σις τής καταστάσεως επιτρέπει τήν 
πληρωμήν άνωτέρου επιτοκίου, είς 
ήν δέ περίπτωσιν ή κυβέρνησις θά 
έπέμενεν είς τό προταθέν ύπ’ αυτής 
ποσοστόν επιτοκίου, θά έπρεπε κατ’ 
αυτούς, έγκαταλειπομένου τοΰ ορι
στικού διακανονισμού, νά συναφθή 
προσωρινός διακανονισμός διά τά 
δύο οικονομικά έτη 1937—38 καί 1938 
39 άλλά μέ ποσοστόν 50ο)ο δΓ έκά- 
τερον τών έτών τούτων.

Δέν θέλω νά είσέλθω είς τάς λεπ
τομέρειας τών ενεργειών μας καί δέν 
θά ένδιατρίψω είς τήν καταβληθείσαν 
ύπό τε του υφυπουργού καί ήμών 
σοβαρόν προσπάθειαν, δπως συνδυα- 
σθή ή ρύθμιοις τού δημοσίου χρέους 
μέ τήν εξαγωγήν τοΰ καπνού ώς καί 
μέ τήν δλην εμπορικήν πολιτικήν μας 
μετά τής Μεγάλης Βρεταννίας, Ζη
τήματα δμως τοιαύτης φύσεως προ- 
σκρούοντα είς μακράς συνήθειας καί 
μεγάλα συμφέροντα δημιουργημένα, 
δέν λύονται δυστυχώς, μέ μόνην τήν 
κρατήσασαν καλήν θέλησιν.

’Επιθυμώ μόνον νά άνακοινώσω 
πρός υμάς, δτι κατά τήν άντίληψιν 
τής Τραπέζης ήν ανακοίνωσα είς 
τούς άντιπροσώπους τών "Ομολο
γιούχων, οί προταθέντες δροι τοΰ 
οριστικού διακανονισμού, οί όποιοι 
έπέβαπλον ικανόν πρόσθετον βάρος, 
τόσον είς τόν προϋπολογισμόν δσον 
καί είς τόν συναλλαγματικόν λογα
ριασμόν, βάρος τό όποιον θά τό ήσ- 
θάνετο ή τόσον άλλωστε εύθικτος 
οικονομία τής χώρας, άποτελοϋν ει
λικρινή καί τιμίαν προσπάθειαν τής 
ελληνικής κυβερνήσεως, έπιθυμούσης 
νά κλείση όριστικώς τήν σελίδα τής 
πτωχεύσεως καί ν’ άνασυστήση τήν 
πίστην τής χώρας.

Καί ή κυβέρνησις καί ή Τράπεζα 
τής "Ελλάδος γνωρίζουν καλώς 
πόσον σημαντικόν έμπόδιον διά τήν 
έξέλιξιν τής καθόλου οικονομίας μας 
άποτελεϊ ή έκκρεμότης τοΰ Δημοσίου 
Χρέους καί πιστεύουν είλικρινώς είς 
τά μεγάλα πλεονεκτήματα καί τά 
άστάθμητα άνταλλάγματα, άτινα θά 
προκόψουν έκ τής οριστικής τακτο- 
ποιήσεως ; τοΰ ζητήματος τούτου, 
άλλα γνωρίζουν έπίσης δτι ή οριστική 
τακτοποίησις, διά νά είναι πράγματι 
όριστική, θά πρέπει νά μή έξέρχητε 
τών ορίων τής πρός πληρωμήν ικα
νότητας τής χώρας καί νά βασίζηται

έπί δσον τό δυνατόν μονιμωτέρων 
δεδομένων καί άδιαταράκτων προ
βλέψεων. Έν εναντία περιπτώσει ό 
οριστικός διακανονισμός θά ώδήγει 
ταχέως είς δευτέραν πτώχευσιν μέ 
δλας τάς έξ αύτής άνεπανορθώτους 
πλέον οικονομικός συμφοράς διά 
τήν χώραν καί διά τούς ομολογιού
χους.

’Αλλά καί ή έξακολούθησις τής 
πολιτικής τών ετησίων διακανονισ
μών, τήν όποιαν φαίνονται προτιμών- 
τες οί άντιπρόσωποι τών ομολογιού
χων μέ ενδεχομένην προοδευτικήν 
κατ έτος αΰξησιν τού καταβλητέου 
ποσοστού, δέν είναι δυνατόν νά 
γίνη παρ’ ήμών. άποδεκτή, διότι ή 
πολιτική αϋτη, παρ’ δλα τά βάρη τά 
οποία προκαλεΐ, κατ’ ουδέν προάγει 
τήν πίστιν τής χώρας.

Διά τής συμφωνίας τοΰ Αύγού- 
σ του 1936 συνεφωνήθη κα: ή κατά 5 
ο)ο αΰξησις τού καταβλητέου ποσο
στού τοΰ τόκου άπό 35 ο)ο είς 40 o)c 
δΓ άμφότερα τό οικονομικά έτη 1935 
—37. Ή αΰξησις αϋτη δέν ήτο δυνα
τόν ν’ άποκρουσθή καλοπίστως οΰτε 
διά τό 1935—36, άλλ’ οΰτε καί διά τό 
1936—37. Καί διά μέν τό 1935—36 
διότι τ’ άποτελέσματα του, γνωστά 
πλέον κατά τήν έποχήν εκείνην, έπέ- 
τρεπον είς τόν προϋπολογισμόν τοΰ 
1935—36 ν’ άντικρύση εύχερώς τό έκ 
τής έν λογω αύξήσεως βάρος καί 
διότι παραλλήλως ύπήρχε καί ή ^ατά 
Φεβρουάριον του 1935 δήλωσις τοΰ 
τότε ύπουργοΰ τών Οικονομικών 
πρός τούς άντιπροσώπους τών ομο
λογιούχων, καθ’ ην ή άπόφασις τής 
ελληνικής κυβερνήσεως περί καταβο
λή ποσοστού 35 ο)ο διά τό έτος 
1935 36 δέν άπέκλειεν δπως, είς 
περίπτωσιν βελτιώσεως τής οικονο
μικής καί δημοσιονομικής καταστά
σεως τής χώρας, δοθή έξ ιδίας πρω
τοβουλίας τής κυβερνήσεως καί κατά 
τήν ίδιαν αύτής κρίοιν άνάλογος 
αΰξησις τοΰ προσφερθέντος ποσο
στού 35ο)ο. ’Αλλά καί διά τό 1936— 
37- διά τό όποιον δέν προεβλέπετο 
δυσμενεστέρα κατάστασις τής του 
1935—36, δέν ήτο δυνατόν νά κατα- 
βληθή μικρότερον του 40 ο)ο ποσοσ
τόν, Τά πράγματα δέν διέψευσαν τάς 
γενομένας τότε προβλέψεις, διότι 
τήν έκ τής αύξήσεως τοΰ ποσοστού 
δαπάνην εύχερώς άντεμετώπισεν ή 
οικονομία τής χώρας.

ΔΓ όλούς τους άνωτέρω λόγους 
καί διά νά μή τεθή παρ’ ούδενός 
ύπό συζήτησιν ή καλή πίστης τής 
χώρας, άπεφασίσθη ύπό τής κυβερ
νήσεως, μετά τήν άποτυχίαν τών δια 
πραγματεύσεων τοΰ Λονδίνου, δπως 
καί κατά τό οικονομικόν έτος 1937— 
3δ έξακολουθήση καταβαλλόμενον τό 
αύτό ποσοστόν 40 ο)ο έπί τών τόκων 
τών είς ξένον νόμισμα δανείων. 
Πράγματι δέ ένεγράφησαν είς τόν 
προϋπολογισμόν τοΰ έτους τούτου αί 
άπαιτουμέναι πιστώσεις είς βάρος 
τών όποιων έκδίδωνται άνελλιπώς 
κατά τάς οικείας λήξεις τά πρός 
πληρωμήν τών ληγόντων τοκομερι
δίων σχετικά χρηματικά εντάλματα, 
μέ τά ποσά τών όποιων άποκτώνται 
έκ τοϋ άποθέματος τής Τραπέζης τά 
άντίστοιχα ξένα νομίσματα, άτινα 
παραμένουσι κατατεθειμένα * παρ’ 
ήμΐν ύπό ίδιον ύπέρ τοϋ Δημοσίου 
Λογαριασμόν, έξ οΰ έφοδιάζονται αί 
είς τό εξωτερικόν επιφορτισμένοι μέ 
τήν πληρωμήν τοΰ Δημοσίου Χρέ
ους. Τ.

θεωρώ άπαραίηττον νά σας άνα- 
κοινώσω έπίσης, δτι πάσαι αί έν 
Λονδίνω διαπραγματεύσεις καί συζη
τήσεις διεξήχθησαν έν πνεύματι άπο
λύτως φιλικω, ώς άλλως τε συμβαί
νει είς τοιαύτας διαπραγματεύσεις, 
άν δέ, ώς πάντοτε καί παντού συμ
βαίνει, οπού διασταυροννται άντίθετα 
συμφέροντα, εΐδον τήν δημοσιότητα 
άνεύθυνα τινα περί τών διαπραγμα
τεύσεων δημοσιεύματα, ταΟτα οΰτε 
έκ μέρους τών άντιπροσώπων τών 
ομολογιούχων προήλθαν, είναι δέ 
βέβαιον, δτι οΰτε καί γνώμας επισή
μους άπηχοΰσι.

Κίνησις Λ)σμών τοΰ Δημοσίου
"Η κίνησις τού Δημοσίου Ταμείου, 

ήτις, ώς γνωστόν, συγκεντροΰται 
παρά τή Τραπέζρ έχει ώς εξής : "Ο 
σχετικός λογαριασμός τοΰ Δημοσίου 
Ταμείου, έν συνδυασμω μέ τάς κα
ταθέσεις τής Δ. Ο. Ε., έδείκνυε κατά 
τήν 31ην Δεκεμβρίου 1937 πιστωτικόν 
ύπέρ τού Δημοσίου ύπόλοιπον έκ 
δρχ. 335 περίπου έκατομ, έάν δέ 
συνυπολογίσωμεν καί ολόκληρον τό 
όφειλόμενον ύπό τοΰ Δημοσίου όπό- 
λοιπον τής χορηγηθείσης αύτω βρα
χυπροθέσμου πιστώσεως έκ 12 έκα
τομμ. μάρκων, παραμένει πάλιν πισ
τωτικόν υπόλοιπον έκ 36 έκατομμ,. 
άσχέτως δλως τών λοιπών παρά τή 
Τραπέζη καταθέσεων του Δημοσίου 
έκ προβλέψεων ύπηρεσίας δανείων 
κλπ.

Έπομένως τό Δημόσιον ού μόνον



δέν έχει κάμει χρήσιν τής παρεχο- 
μένης αύτω έκ των κειμένων συμβά
σεων εύχερείας περί προκαταβολής 
μέχρι ποσοϋ δρχ. 400 εκατομμυρίων, 
άλλ’ άντιθέτως έχει καί πιστωτικόν 
υπέρ αύτοϋ ύπόλοιπον.

Νέαι πιστωτικαί υποχρεώσεις 
ΐοΰ Δημοσίου

. Είναι αληθές, δτι τελευταίως τό 
Δημόσιον εύρέθη εις τήν ανάγκην νά 
άναλάβη ύποχρεώσεις καί είς ξένον 
νόμισμα καί εις δραχμάς. Καί αί μέν 
υποχρεώσεις τοΰ έξωτερικοϋ δέν 
είναι άλλο τι ή έμπορικαί πιστωτικαί 
εΰκολίαι παρεχόμενοι άπό τούς προ- 
μηθευτάς ύλικοϋ διά τόν πολεμικόν 
έφοδιασμόν τής χώρας, τήν πληρω
μήν τοϋ όποιου συμφέρον έχομεν νά 
κλιμακώσωμεν εις σειράν τινα έτών 
καί χάριν τοϋ Δημοσίου Προϋπολο- 
γισμοϋ άλλα διά συναλλαγματικούς 
κυρίως λόγους. Αί δέ υποχρεώσεις 
εις δραχμάς άνελήφθησαν άποκλεισ- 
τικώς καί μόνον διά τήν έκτέλεοιν

Πριν έξετασθή ή έκτέλεσις τοΰ 
προϋπολογισμού τοΰ 1937—38 περί

ρίπου δι’ αΰξησιν των πιστώσεων τής 
κοινωνικής πρόνοιας, δι’ ήν έπεβλήθη ί

τής έκβάσεως αύτοϋ, ανάγκη νά λε- . ώς γνωστόν, ειδική φορολογία.

παραγωγικών έργων, τήν όποιαν δέν 
δύναται νά βαστάξη έξ ολοκλήρου ό
προϋπολογισμός διά των τακτικών : Γενον ποσοστόν των εις ξένον

χθώσιν ολίγα τινά περί τοϋ ύψους 
τοΰ Προϋπολογισμοϋ, δπερ έκ πρώ
της δψεως θά ήδύνατο νά γεννήση 
άνησυχίας ώς πρός τήν αυξησιν ι
δία τών δαπανών,

Τό ύψος τών προϋπολογισμών τών 
έξόδων τών έτών 1935 — 36 καί έν- 
τεΟθεν παρουσιάζει τήν κάτωθι ει
κόνα:

Σύνολον πιστώσεων 
1935—36 1936—37 1937-38

12.640 έκ. 15.475 έκ. 16.664 έκ.
Διά τήν πλήρη καί σαφή κατανόη- 

σιν τών άνωτέρω άριθμών είναι ά- 
νάγκη άφ’ ένός μέν νά άποχωρισθώ- 
σιν ώρισμένα κονδύλια καλυπτόμενα 
άπό -δάνεια, είτε καθαρώς λογιστικού 
περιεχομένου ώς τό μή καταβαλλό-

νόμι-
αύτοϋ έσόδων, οϋτε άλλως τε τοϋτο 
είναι οίκονομικώς ορθόν καί δίκαιον.

Ώςελαβον τήν εύκαιρίαν νά έκθέσω 
κατά τήν έπί τοϋ ισολογισμού τοΰ 
1936 είσήγησίν μου ή κατασκευή πα
ραγωγικών έργων καί έργων κοινής 
ώφελείας δέν θά έπρεπε νά γίνηται 
είς βάρος τών τακτικών πόρων τοϋ 
προϋπολογισμοϋ, άλλάδιά δανεισμού 
χρησιμοποιουμένων πρός τοϋτο κε
φαλαίων προερχομένων έκ τής έθνι- 
κής άποταμιεύσεως ώς καί τών πλε- 
οναζόντων πόρων διαφόρων Νομικών 
προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

"Η όρθή αύτή άρχή ώδήγησε τήν 
κυβέρνησιν είς τήν σύναψιν δανείων 
μετά διαφόρων νομικών προσώπων, 
ή δέ Άνωτάτη Διοίκησις Οικονομι
κής Άμύνης, εις .τήν εγκρισ:ν τής ό
ποιας ύπεβλήθησαν αί σχετικαί συμ
βάσεις κατέβαλεν πάσαν προσοχήν 
αυτής καί έπέτυχεν δπως μή διατα- 
ραχθή καί κατ’ έλάχιστον ή οικονο
μική άντοχή τών νομικών προσώπων, 
διαφυλαχθή δέ ή πρέπουσα άναλο- 
γία έν τή κατανομή τών κεφαλαίων 
των είς τάς διαφόρους τοποθετήσεις.

Κατά πληροφορίας τής Τραπέζης 
τά πρός έκτέλεοιν τών παραγωγικών 
έργων συναφθέντα δάνεια άνέρχον- 
ται είς δραχμάς 1.700 περίπου εκα
τομμύρια, πραγματοποιηθησόμενα 
είς δέκα έτησίας σειράς. Κατά τό 
πρώτον έτος 1937 — 38 προ βλέπεται 
πραγματοποίησις ποσοϋ 750 έκατομ.

θά μοϋ έπιτραπή, έν τέλει, νά ζη
τήσω άπό τόν παριστάμενον κυβερνη 
τικόν έπίτροπον ώς άρμοδιώτερον νά 
μέ συμπληρώση είς δτι άφορά είς τά 
Δημόσια οίκονοκικά, ήέπίδρασις τών 
όποιων έπί τής τύχης τής νομισμα
τικής έξελίξεως μιας χώρας εΤναι 
προφανής καί άπό αυτής τής άπό- 
ψεως δέν δύναται, παρά νά μάς έν- 
διαφέρη ζωηρότατα ή δημοσιονο
μική κατάστασις τής Χώρας.

Ό κ. Π. Έξαρχάκης κυβερνητικός 
Επίτροπος λαβών άκολούθως τόν 
λόγον είπε τ’ άκόλοθα:

«Ώς έκ τήςθέσεώς μου ώς Γενικού 
Διευθυντοϋ Δημοσίου Λογιστικοϋ θά 
παράσχω είς τό συμβούλιον σας ώ- 
ρισμένας ύπευθύνους πληροφορίας 
ώς πρός τήν έξέλιξιν τών δημοσίων 
οικονομικών, αϊτινες πληροφορίαι νο 
μίζω δτι θά είναι λίαν χρήσιμοι διά 
τήν ύποβοήθησιν τών παρακολου- 
θούντων τά δημόσια οικονομικά καί 
τήν έν γένει διαφώτισιν τοϋ κοινοϋ.

Τά (Αποτελέσματα τών προϋπολογι
σμών τών οικονομικών έτών 1935—36 
καί 1936—37 έχουν ώς εξής :

Ό προϋπολογισμός 1935—36 κα
ταλήγει είς μικρόν πλεόνασμα ό δέ 
προϋπολογισμός 1936—37 περί ο5 έν 
τή εισηγητική έκθέσει τοϋ κατατεθέν- 
τος προϋπολογισμού 1937—38 προε- 
βλέπετο δτι θά καταλήξη εις έλλειμ
μα 160 έκατομ., ήδη έπί τή βάσει τών 
προσωρινών άπολογισμών καταλήγει 
είς έλλειμμα 80 έκατου. περίπον, άν 
δέ συνυπολογισθώσι καί τά άποτε- 
λέσματα τών προηγουμένων οικονο
μικών έτών, ό λογαριασμός τοϋ προ
ϋπολογισμού άφήνει τελικώς περιθώ- 
ριον έξ 80—100 έκατομ. δπερ έν τή 
έξελίξει θέλει αύξηθή καθόσον καί 
αί εισπράξεις έκ τών ένεργητικών υ
πολοίπων θέλουσι συνεχισθή καί πέ
ραν τών άρχικώς προβλεφθέντων καί 
τά παθητικά ύπόλοιπα δέν θέλουσι 
πληρωθή είς ολόκληρον, άλλ’ ικανόν 
μέρος τούτων θέλει διαγραφή.

"Οσον άφορα τόν προϋπολογισμόν 
1937—38 οΰτος παρουσιάζει:

σμα δανείων εϊτε καί άπό άλλα δά
νεια συναφθέντα πρός άντιμετώπισιν 
δλως έκτάκτων δαπανών (προμήθειαι 
πολεμικού ύλικοΰ, έκτελέσεις παρα
γωγικών έργων κλπ.) άφ’ ετέρου δέ 
νά άναλυθώσι κατά κατηγορίας άί 
δαπάναι είς τήν πρός τ’ άνω έξέλι- 
ξιν τών όποιων άπό έτους είς έτος 
οφείλεται ή αΰξησις τοϋ ϋψους τού 
Προϋπολογισμοϋ.

Οϋτω οί προϋπολογισμοί τής τε
λευταίας τριετίας έμφανίζονται άνα- 
λυτικώτερον ώς κάτωθι:

Ή έκτέλεσις τοϋ Προϋπολογισμού 
τών έξόδων γίνεται μετά πολλής 
φειδοϋς λαμβάνονται δέ μέτρα πε
ριορισμού τών δαπανών καί νομοθε
τικά καί διοικητικά.

Τό ζήτημα τής διαρρυθμίσεως τών 
συντάξεων παρεπέμφθη εις έπιτρο- 
πήν, διά νά γίνη πληρεστέρα ή έπε- 
ξεργασία του παρά τών ειδικών καί 
τών Ενδιαφερομένων, άποφευχθώσι 
δέ καί αί άδικίαι. Δύναμαι δέ νά βε
βαιώσω, δτι ή έπιτροπή έπεράτωσε 
τό έργον της, καί ύπέβαλε τήν έκθε- 
σίν της. Πρό τής ένάρξεως δέ τοϋ 
οικονομικού έτους 1938—39 τό ζήτη
μα τούτο θέλει λάβει τήν τελειωτι
κήν αύτοϋ μορφήν.

"Οσον άφοράτήνέκβασιν τοϋπροϋ- 
πολογισμοϋ τοϋ έτους 1937—38, δστις 
ώς γνωστόν, έχει κατατεθή μέ έλ
λειμμα 570 έκατ. δύναται νά λεχθή, 
δτι παρ’ δλον δτι ή κυβέρνησις εύ- 
ρίσκεται είς-τήν ανάγκην νά αύξή- 
ση είσέτι τό σκέλος τών δαπανών, 
ίδια τών πολεμικών υπουργείων, κα
τά 400 έκατομ. περίπου, ό προϋπο
λογισμός οΰτος προβλέπεται, δτι θά 
καταλήξη τελικώς είς έλλειμμα ού- 
χί άνώτερον τών 200 εκατομμυρίων.

Τό άποτέλεσμα τούτο δικαιολο
γείται κυρίως έκ τής σημαντικής ΰ- 
περαποδόσεως τών τακτικών έσό-

ΙΛΗ 1ΛΟΓΙΙΤΙΙ1111 
ΕΙΙ ΙΙΙΛΛίΙ

Ύπο κ. Π. K.OIKONCMEA, Τμηματάρχου τοΰ 
έν Καλάμσις Ύπ)ματος τής Εμπορικής Τραπέζης.

Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις

1935—36 1936—37 1937—38

Γενικόν σύνολον πιστώσεων 12.640.— 15.475.— 16.664.—
Έκπίπτονται δαπάναι καλυπτόμενοι 
ύπόδανείων κλπ. είδικώς διάτήν πραγ- 
ματοποίησιν τούτων προοριζομένων 1.745.- 2.929.— 3.731.-

Υπόλοιπον έξόδων 10.895.— 12.546.— 12.993.—

έξ ών
Δημόσιον Χρέος 1.854.— 1.856.— 2.000.—
Συντάξεις 946.— 1.186,— 1.327.—
Μισθολόγιον : Έκπαίδευσις 814.— 880.— 900 —

» Τ.Τ.Τ. 280.— 294.— 296·—
» Δημ. ’Ασφάλεια 513.— 564.— 597.—
» Πολ. Υπουργεία 701.— 710.— 741.—
» Λοιπαί ύπηρεσίαι 966.— 1.041.— 1.063.—

Τ,ακτικαί δαπάναι πολεμικών ύπουρ. 1.102.— 1.380.— 1.524.—
’Έκτακτοι δαπάναι πολεμικών ύπουρ. 703.— 1.180.— 1.263.—
Προσφυγικαί δαπάναι 76.— 126.— 118.—
Δημοσία ’Υγεία 136.— 210.— 164.—
Κοινωνική Πρόνοια 268.— 435.— 656.—
Παραγωγικά Εργα 725.— 893.- 620.(α)
Λοιπαί δαπάναι 1.811— 1.782.— 1.664.—

10.895.— 12.546.— 12.933.—

(α) ’Αφορά συντήρησιν καί λοιπάς τακτικός δαπάνας τών κατα 
σκευών καί τών έν γένει νέων έργων έκτελουμένων είς βάρος τοϋ δανείου 
τών 750 εκατομμυρίων.

’Εκ τών άριθμών τοϋ πίνακος εξά
γεται δτι ό Προϋπολογισμός 1937— 
38 είναι άνώτερος τοϋ 1935—36 κατά 
2.038 έκατ. Ή έπί πλέον αϋτη δια
φορά άφορά κατά 146 έκατομμ. αΰ- 
ξησιν τής ύπηρεσίας τοϋ Δημοσίου 
Χρέους κατά 560 έκατ. αυξησιν τών 
έκτάκτων πολεμικών δαπανών καί 
κατά 422 έκατ. αυξησιν τών τακτι
κών δαπανών τών πολεμικών ύπουρ- 
γείων, ώς συνέπεια τής έντονου πο
λεμικής παρασκευής τής χώρας

δων, όφειλομένης κατά ένα λόγον 
είς τήν περί τήν βεβαίωσιν καί εϊ- 
σπραξιν αυτών ένημερότητα καί Επι
μέλειαν τών οικονομικών υπηρεσιών.

‘Η εύνοϊκή αϋτη εκβασις τοϋ 
προϋπολογισμοϋ δέν έχει ούδεμίαν 
σχέσιν μέ τόν πραγματοποιηθέντα 
δανεισμόν παρά τών διαφόρων νο
μικών προσώπων καί οργανισμών.

Είναι άληθές, δτι τήν έκτέλεοιν 
τών παραγωγικών έργων Τ|ερί 5>ν 
προνοεϊ ό A. Ν. 575)1937 τοϋ δεκαε
τούς προγράμματος τό Δημόσιον 
άντικρύζει έν μέρει διά τών τακτικών
έσόδων τοϋ προϋπολογισμού καί έν 

Τό υπόλοιπον τής διαφοράς έξ 910 1 μέρει δι’ έσωτερικοϋ δανεισμού με- 
έκατομ. άφορά κατά 381 έκατ. είς ξ τά διαφόρων νομικών προσώπων δη- 

αΰξησιν τών συντάξεων συνεπεία

Κατηγορία I

Κατηγορία

Τακτικά 11.708.2
’Έκτακτα 688.3

Τακτικά 1.7
’Έκτακτα (προϊόν
οσνειων ναι πι-
στώσεων) 3.695.6

ΕΞ ΟΔΑ
Τακτικά 11.370.9
’Έκτακτα 5.119.4

Τακτικά 138.1
’Έκτακτα 35.—

α 569,6

τής όλοκληρουμένης ήδη έφαρμογής 
τοϋ κατά τό 1936 ψηφισθέντος κώδι
κας περί συντάξεων καί τών έκτοτε 
άθρόων συνταξιοδοτήσεων άξιωμα- 
τικών καί υπαλλήλων, συνεπεία τών 
γνωστών γεγονότων, κατά 323 έκατ. 
έκατ. είς αυξησιν τοϋ μισθολογίου 
έν γένει, ιδία τής έκπαιδεύσεως Δη
μοσίας ’Ασφαλείας καί πολεμικών 
ύπουργείων καί κατά 400 έκατομ. πε- 

ΕΣΟΔΑ

12.396.5 έκατ.

3.697.3 »

16.093.8

16.490.3 έκατ.

173.1 »

16.663.4

μοσίου δικαίου καί ουτω δικαιολο 
γείται ή έμφανιζομένη είς τόν άνω
τέρω πίνακα κατά τό 1937—38 μείω- 
σις τών πιστώσεων διά παραγωγικά 
έργα Εναντι τών άντιστοίχων τοϋ 
1935—36.'

Έκ τοϋ άπαιτουμένου διά τό 
πρώτον έτος ποσοϋ τών δρ. 750 
εκατομμυρίων έπραγματοποιήθη δά
νειον μέχρι τοϋδε 600 έκατομμύρια 
ποσόν δπερ καί κατετέθη είς ίδιον 
παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος λο
γαριασμόν, ϊνα χρησιμοποιηθή άπο- 
κλειστικώς πρός έξόφλησιν υπο
χρεώσεων άφορωσών τήν έκτέλεοιν 
τών παραγωγικών έργων. Τό ύπο- 
λοιπόμενον ποσόν μέχριτοϋ προβλε- 
φθέντος ποσού τών 750 Εκατομμυ
ρίων θέλει άναληφθή μέχρι τέλους 
τοϋ οικονομικού Ετους. |

Διά τόν Εκτακτον Εφοδιασμόν πο- j 
λεμικοϋ ύλικοϋ συνήφθησαν έπίσης 
τό κάτωθι δάνεια καί πιστώσεις 
προμηθευτών.

Μάρτιος 1936. Δάνειον 891 έκατ. 
ισότιμον 22 έκατ. μάρκων.

Οίκ. Ετος 1937. Πιστώσεις προμη
θευτών δραχ. 2.304 έκατομμ. είς 
μάρκα, ξένα νομίσματα καί δραχ.

Έκ τοϋ ποσού τούτου τών πιστω
τών ικανόν μέρος δέν Εχει πραγμα- 
τοποιηθή μέχρι τοΰδε.

2ον τελευταΐον

Έν συνεχεία πρός τά δσα έν προ- 
ηγουμένοις διά τής έγκριτου «Τρα
πεζιτική;» άνεπτύξαμεν, καί ϊνα σα- 
φέοτερον καταδείξω^εν όποιας ου
σιώδεις βελτιώσεις ένέχει τό σύστη
μα τής διενεργείας τών Λογιστικών 
Εγγραφών Συναλλάγματος άνευ λο
γιστικών Εκτιμήσεων, έκρίναμεν κα
λόν νά έπανέλθωμεν συμπληρωματι
κούς έπί ώρισμένων είσέτι σημείων.

Φρονοϋμεν οϋτω δτι ούδεμίαν ορ
θήν βάσιν Εχει ό χαρακτηρισμός 
«διαφορά Συναλλάγματος» τοϋ έπί 
πλέον ή μεϊον τής λογιστικής έκτιμή- 
σεως ποσοϋ. έφόσον ώς εϊπωμεν ή 
λογιστική έκτίμησις είναι συμβατι
σμός, καί έν ούδεμια περιπτώσει ά- 
ποδίδει τήν Εμπράγματον σχέσιν με
ταξύ τών διαφόρων νομισμάτων. Κ α 
τά συνέπειαν καί άφοΰ άστοχος τυγ
χάνει ή άποτίμησις τοΰ ξένου συναλ 
λάγματος είς ώρισμένα ποσά λογι
στικών Εκτιμήσεων, ή πραγματική 
διαφορά συναλλάγματος, προκειμέ- 
νης τροπής ώρισμένου ποσοϋ ξένου 
συναλλάγματος είς δραχμάς, ούδέν 
άλλο δύναται νά είναι, είμή τό έπί 
πλέον ή μεΐον τής διαφοράς τής έκ 
τής τροπής ταύτης προκυπτούσης 
μεταξύ τοϋ ποσοϋ τούτου τοϋ ξένου 
συναλλάγματος έκ τοΰ ισαρίθμου 
τοιοΰτου δραχμών, λαμβανομένων 
άμφοτέρων ώς άπλών μονάδων. Δη
λαδή ή διαφορά συναλλάγματος ϊ). 
100 τρεπομένων είς δραχμάς έπί τι
μή 546 κατά λίραν είναι ή έπί πλέον 
τοϋ ’ίσου ποσοϋ δραχμών (100) δια
φορά ήτοι δρχ. 54500.

Ή Διαφορά συναλλάγματος LEI. 
1000- τρεπομένων είς δραχμάς έπί 
τρεχοΰση τιμή 0.80 είναι ή έπ’ ελατ- 
τον τοϋ ’ίσου ποσοϋ δραχμών (1000) 
διαφορά ήτοι δραχ. 200 καί καθεξής 
καθ’ οΓον δηλαδή τρόπον προβλέπει 
τό νέον σύστημα βάσιν εχον τήν έ- 
κάστοτε τρέχουσαν τιμήν μειωμένην 
κατά μονάδα.

Καί άν μέν τ’ άνωτέρω εχουσι ώς 
πρός τήν διαφοράν συναλλάγματος 
σημασίαν απλώς θεωρητικήν, ή πα
ραδοχή τών λογιστικών Εκτιμήσεων 
ώς άντιπροσωπευτικών τών είς συ
νάλλαγμα μερίδων, δημιουργεί έξ ά- 
νάγκης πλασματικήν τήν εικόνα τών 
λ)μών τούτων, καθόσον δπισθεν τοϋ 
ύπολοίπου μιας λογιστικής έκτιμήσε- 
ως ύπό τό όποιον Εμφανίζεται έ'κα- 
στος τών είς συνάλλαγμα λ)σμών 
δέν διαφαίνονται ποια καί πόσα πο- ^ 
σά συναλλάγματος άποτιμηθέντα είς j 
λογιστικός Εκτιμήσεις άπέδοσαν τό 
έν λόγω ύπόλοιπον, ου μόνον δέ τοϋ- ; 
ro άλλ’ είναι δυνατόν ’ίσα περίπου ! 
ποσά- λογιστικών Εκτιμήσεων δύο δια ί 
φόρων λ)μών ν’ άντιπροσωπεύη εκα- | 
στον ποσά συναλλάγματος σημαντι- j 
κής μεταξύ των διαφοράς κατ’ άξίαν 
έκ τοϋ δτι ό άναλογισμός τών έκτι- ί 
μήσεων δέν γίνεται κατ’ άπόλυτον 
ακρίβειαν, άλλά καί κυρίως άν συνέ
βη νά ύποτιμηθή ή ύπερτιμηθή νόμι
σμά τι κατά τήν τρέχουσαν αύτοϋ 
τιμήν χωρίς Εγκαίρως νά γίνη καί ή 1 
δέουσα προσαρμογή τής λογιστικής 
τούτου έκτιμήσεως. Έκ τοϋ λόγου ο
μοίως οτι δέν υπάρχει, κώλυμα τι ώς ί 
πρός τόν καθορισμόν τής λογιστικής 
έκτιμήσεως τών νομισμάτων, συμβαί
νει νά ΰπάρ^ωσι διαφορετικοί τοι- 
αϋται παρ’ εκάστω Τραπεζικω όρ- 
γανισμω είς τρόπον ώστε νά έπηρεά- 
ζωσι τά ύπόλοιπα τών οικείων λ)μών 
συναλλάγματος'έκάοτου τούτων, δη
λαδή νά έμφανίζωνται ταϋτα ηύξη- 
μένά ή μειωμένα άναλόχως τής κα
θιερωμένης μείζονος ή έλάσσονος 
λογιστικής έκτιμήσεως.

Διά πάντα ταϋτα εύρισκομεν δτι 
ή άπεικόνισις τών είς συνάλλαγμα 
μερίδων δέν είναι ή δέουσα, καί δτι 
αδται ύπό δύο τρόπους Εφικτούς κα
τά τό νέον σύστημα δύνανται νάπο- 
δώσωσι τήν άκριβή καί πραγματικήν 
εικόνα τών λ)μών, δηλαδή ή Εκαστος 
τών λογαριασμών νά έμφανίζη αυ
τούσια τά είς συνάλλαγμα ύπόλοι- 
πά του άναγραφόμενα άναλυτικώς - 
κατά νόμισμα, καί άθροιστικώς (ώς I 
σύνολον συναλαγματικών μονάδων) 
ώς κάτωθι.

Έξ δλων δθεν τών προλεχθέντων 
συνάγεται δτι τό διά λογιστικής έκ
τιμήσεως τών είς συνάλλαγμα έγ
γραφων ίσχύον σύστημα, μή έρειδό. 
μενον έπ’ όρθής βάσεως είναι έξ 
έαυτοϋ συνυφασμένον μέ πολλάς 
άτελείας, έξ άντιστοίχου δέ δτι δύ- 
ναται ν’ άντικατασταθή παρ’ Ετέρου 
δπερ καί άνεπτύξαμεν, τό όποιον 
ού μόνον έξουδετεροϊ τάς ύφισταμέ- 
νας άτελείας ταύτας, άλλ’έκ παραλ
λήλου άτλουστεύει κατά πολύ τήν 
■Εργασίαν καί αποδίδει τήν δέουσαν 
καί όρθήν λειτουργίαν έν τω καθό
λου μηχανισμω τοϋ τμήματος τών 
Εγγραφών τούτων. ’Άν έπί πλέον 
ληφθή ύπ’ δψιν δτι ύπό νέαν δλως 
διάταξιν τών έγγραφων συναλλάγ
ματος, είδικώς προβλεπομένην έκ 
τοϋ νέου συστήματος, ό Ελεγχος αύ- 
τόματος νΰν περίπου, καθίσταται 
ήμερήσιος καί λίαν άπλοΰς, καί δτι 
άνευ οΰδεμιάς σχεδόν ιδιαιτέρας 
Εργασίας θά δυνάμεθα νά Εχωμεν 
τόσον ήμερήσιον κέρδος δσον καί τό 
γενικόν τοιοϋτον, καί δτι δέν θά πα- 
ρίσταται άνάγκη ιδιαιτέρας Εργασίας 
πρός έξεύρεσιν τής είς συνάλλαγμα 
θέσεως (εχομεν ©ψείλομεν) ταύτης 
δεδομένης ήμερησίως, φρονοϋμεν δτι 
πρόδηλος καθίσταται ή έξυπηρέτη- 
σις ήν άποβλέπει νά παράσχη τό 
νέον τοϋτο σύστημα τοΐς ένδιαφε- 
ρομένοις Τραπεζιτικούς Ίδρύμασι 
καί τοΐς παρ’ αύτοΐς έργαζομένοις

Έν τέλει χωρίς ούδέ καν νά δια- 
τεινώμεθα τό άλάθητον ήμών, άνα- 
μένομεν μετά περισσού Ενδιαφέρον
τος τάς έν προκειμένω βελτιώσεις ή 
παρατηρήσεις τών άναγνωστών τής 
φίλης «Τραπεζιτικής» πρός ήν καί 
βαθυτάτας όφείλομεν εύχαριστίας 
διά τήν τόσο φιλόφρονα ξενίαν της.

ΕΑΕΥΘΕΡΑΙΓΝΠΜΑΙ
Ό κ. Οίκονομέας ώς βάσιν τής με

λέτης του λαμβάνει τήν άπεικόνισιν 
τοΰ συν)τος κατ’ άριθμόν άπόλυτον, 
ηύξημένον κατά τόν ’ίδιον άριθμόν 
έπί τήν τρέχουσαν τιμήν ήλαττωμέ- 
νην κατά μονάδα. Έπί πλέον ύπο- 
στηρίζει δτι ή Εφαρμογή τής μεθό
δου του εϊναι γενική, διά τά ξένα 
νομίσματα.

Έν τοιαύτη περιπτώσει έρωτώμεν 
τόν κ. Οίκονομέαν: δταν ή ξένη νο
μισματική μονάς τιματσι όλιγώτε- 
ρον τής δραχμής ώς έπί παρ. νΰν 
τό Ρουμανικόν λέϊ, πώς είναι δυ
νατή ή άφαίρεσις τής δραχμής άπό 
τήν τρέχ. τιμήν ; Δηλ. έάν είς τό πα
ράδειγμά του άντί δολλαρίων εχω
μεν λέϊ πού τιμώνται 0,85 δρχ. πώς 
θά γίνη ό ύπολογισμός κατά τήν ύ- 
ποδεικνυομένην μέθοδον, άφοΰ διά 
τήν άφαίρεσιν (0,85—1) θά χρειασθή 
’Άλγεβρα.

Πολύ φοβούμεθα δτι έκ τής άπαν- 
τήσεως είς τό Ερώτημα αύτό έξαρτά- 
ται αύτή αϋτη ή ύπόστασις τής προ- 
τεινομένης μεθόδου, είς ήν περίπτω- 
σιν ήθελεν άποδειχθή δτι δέν περι
λαμβάνει τάς κάτω τής δραχμής τρε- 
χούσας τιμάς τοϋ συν)τος.

Σ. Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΑΟΣ
(τής Ανώτατης Εμπορικής)
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Τράπεζαι ’Εξωτερικού (Μερίς Καθολικού)

L. 2.000 $. 20.000. PRS. 100.000. 122.000.
ή νά έμφανίζη τό είς δραχμάς άντίτιμον των (έπί ύπολογισμω των είς τήν 
τρέχουσαν τιμήν μειωμένην κατά μονάδα σύν τω άθροίσματί των, κατά 
τά έν προηγουμένοις έκτεθέντα) δηλαδή,

L. 2.000 $. 20.000. FRS. 100.000, 122.000 (ύπάρχ. ύπόλ).
πρός ( 545 108 2.68 (τρέχου-

σαι τιμάί μειωμένοι κατά μονάδα) 3518000

πρός 546 109 3.68 (Τρέχου- 36400U0
σαι τιμαί), ϊνα οϋτω Εκτός τής πραγματικής θέσεως τών λογαριασμών 
ήτις πλήρως άποδίδεται κατά τόν ώς άνω τρόπον, καί ό μελετών μίαν λο
γιστικήν κατάρτησιν νά δύναται νά κατατοπισθή παρεχομένων νϋν αύτώ 
τών πρός τοϋτο απαραιτήτων στοιχείων.



Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΔΥΟ ΠΥΡΩΝ

Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ
Κατά την έξ ’Αθηνών διέλευσιν, τόν 

παρελθόντα μήνα παγκοσμίου φήμης οι
κονομολόγος καί καθηγητής των οικονο
μικών επιστημών έν τφ ΙΊανεπιστημίφ 
ιών Παρισίων κ. Άντρέ Σίγκφριντ έδω 
σε τρεις διαλέξεις επί τοϋ αυτοί)· ώς άνω 
θέματος αϊτινες αποτελούν εν ένιαΐον σύ- 
νολον.

Μέ την διακρίνουσαν αυτών άπαρά- 
μιλλον αντικειμενικότητα, μέ τήν πλήρη

κήν αυτήν ηγεμονίαν. Καί ό 20ός αιών 
ήρχισε νά παρουσιάζεται όπό διαφορε
τικήν μβρφήν. Έξεδηλώθη ή χειραφέ- 
τησις των λευκών τοϋ έξω κόσμου—εις 
τάς αποικίας τής 'Ισπανίας, τής ΙΙορτο- 
γαλλίας καί τάς αγγλικός Κτήσεις, Καί 
ή χειραφέιησις αυτή ύπήρξεν ό πρώτος 
λόγος τής μεταβολής αυτής. Δεύτερον 
σημαντικόν γεγονός ύπήρξεν ή χειραφέ- 
τησις ιών εγχρώμων φυλών. Οί λαοί τής

πάντως οίκος τας απεμακρυνεν απο τήν 
οικονομικήν ύποδούλωσιν τής Ευρώπης.

γνώσιν τοϋ θέματος από δλας αότοϋ τάς | ’Ασίας καί τής "Απω ‘Ανατολής άφυπνί- 
πλευράς,—ιστορικήν,γεωγραφικήν,δήμο- ! σθησαν. Άφυπνίσθη ή εθνική των συ- 
γραφικήν, οικονομικήν, βιομηχανικήν, ! νείδησις καί έδημιοηργήθη μία τάσις ή 
πολιτικήν καί φιλοσοφικήν,—καί μέ τήν j οποία αν δέν κατέστησε τάς φυλάς αύ- 
ένδιάθετον χιουμουριστικήν καίεύφυόλο- τάς ισοτίμους πρός τάς τής Εΰπώπη 
γον έ'κφρασιν του,κατο'ιρθωσεν δχι μόνον 
νά καταστήση αντιληπτόν τό δάσκαλον 
καί πολυσύνθετον θέμα του καί εις τόν j Ή νέα αύτή κατάστασις έδημιούργησε 
πλέον άνίδεον άκρόατίν του, αλλά καίέπέ- j μίαν ανισορροπίαν παγκόσμιον από οί- 
τυχε τοϋτο χωρίς νά κούραση καθόλου τό ! κονομικοΰ ίδμος πεδίου Άλλ’ εις τήν 
άκροατήριόν του. Ό κ. Σίγκφριντ άπε- μορφωθεϊσαν αυτήν ανωμαλίαν πού ά- 
δείχθη ένας ασυναγώνιστος conferanuer, ■ πετέλεσε τήν απαρχήν τής οικονομικής 
καίτοι δέν διακρίνεται δια ρητορικήν ί κρίσεως τής Ευρώπης, συνετέλεσε—κα- 
δεινότητα. ί τά τόν κ. Σίγκφριντ—καί άλλος λόγος.

Είς τήν πρώτην του διάλεξιν, έν τφ Καί ό αγορητής πού έταξείδευε καί έ- 
θεάτρω ’Αλίκης ό επιστήμων καί ό ψυ- | γνώρισε καί έψυχολογησε τόσα έ'θνη καί 
χολόγος έχειρίσθη τό ζήτημά του μέ τόσους λαούς, άνέτρεξε καί πάλιν είς ώ· 
συνδυασμόν παρατηρήσεων Ιστορικού ρισμένας συνθήκας τοϋ 19ου αίώνος,
καί οικονομικού περιεχομένου. Τά συμ
περάσματα του, καταστάλαγμα μελετών 
του αλλά καί γνωριμίας του προσωπι
κής μέ τούς λαούς καί τάς συνθήκας 
των, πού έπεσκέφθη καί πού έ'ζησεν επί 
σαράντα ολόκληρα χρόνια. ’Υπό τάς ση
μερινός μεταπολεμικός συνθήκας—ήρχι- 
σε λέγων ό κ. Σίγκφριντ—δέν υπάρχουν 
καταστάσεις παγκόσμιοι, αλλά καθαρώς 
ηπειρωτικοί. Κάθε ήπειρος, παρ’ όλες 
τις αντιζηλίες πού ήμποροΰν νά παρου
σιάζουν τά άποτελοϋντα αυτήν κράτη 
ξεχωριστά, έχουν τήν κατάστασίν των, 
τήν οικονομικήν ιδίως, τήν ΐδικήν των 
σφραγίδα καί προσωπικότητα. ’Υπάρχει 
μεταξύ όλων τών κρατών έκάστης ήπεί- 
ρου μία αλληλεγγύη. "Έτσι ή Ευρώπη 
παρουσιάζεται σήμερον μέ τήν ΐδικήν 
της μορφήν, τήν καθαρώς ευρωπαϊκήν. 
’Αλλά διά νά γίνη αντιληπτή ή σημερι
νή οικονομική κατάστασις τής Δύσεως 
—εϊπεν ό αγοραστής—ανάγκη νά άνα- 
τρέξη κανείς είς παρελθόντος αιώνας. 
Ό 19ος αίιύν εϊχεν ώς χαρακτηριστικόν 
τήν οικονομικήν ηγεμονίαν τής Ευρώ
πης έπί όλων τών ή πείρων. Δέν συνέ- 
βαινε τοϋτο κατά τούς προγενεστέρους 
αιώνας τούς μέχρι του 16ου, κατά τούς 
οποίους αί σχέσεις τής Ευρώπης μέ τάς 
άλλας ηπείρους υπήρξαν μηδαμηναί. Ή 
εποχή τής ’Αναγεννήσεως καί ό άποικι- 
σμός τών άλλων ήπείρων υπό διαφόρων 
ευρωπαϊκών κρατών ήρχισαν νά δημι
ουργούν τήν οικονομικήν ηγεμονίαν τής 
Ευρώπης, ηγεμονίαν έπεκτεινομένην σύν 
τφ χρόνιο καί πρός άλλας κατευθύνσεις. 
Ή Ευρώπη διέθετε τά κεφάλαιά της είς 
τάς άλλας ηπείρους, Ευρωπαίοι μηχα
νικοί καί μεταλλειολόγοι καί χημικοί

έτόνισε τήν ανάγκην όπως οί Ευρωπαίοι 
διαιήρουν τήν άνωιερότητά των απέ
ναντι τών λαών τής ’Ασίας άνα- 
πιύσσοντες τό πνεΰμα τής διοικήσε- 
ως, παρέχοντες δείγματα μεγάλης πνοής 
καί προάγοντες τήν πνευματικήν καλ
λιέργειαν των. Μόνον μέ τήν πνευματι
κήν αυτήν υπεροχήν καί ανωτερότητα 
εϊνε δυνατόν ν’ άντιμετωπισθή ό συνα
γωνισμός τών ασιατικών λαών. Καί ό 
αβρός Γαλάτης συγγραφεύς, μή λησμο
νώ ν ότι όμιλε! είς τάς ’Αθήνας, παρε- 
τήρησεν ότι όταν όμιλεΐ περί πνεμματι- 
κώς καλλιεργημένοι λαών εννοεί καί 
τούς Έλληνας, ή πρωτεύουσα τών όποι
ων υπήρξε από αρχαίους χρόνους ή πη
γή τής σκέψεως καί τοϋ πολιτισμού. Ή 
ευγένεια υποχρεώνει.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ

Ή Ευρώπη πρό ιών ανταγωνισμών 
τών αλλο>ν κρατών. Αυτό υπήρξε τό θέ
μα τής δευτέρας διαλέξεως τήν οποίαν 
έδωκεν ό κ. Άντρέ Σίγκφριντ, είς τήν 
μεγάλην αίθουσαν τής γαλλικής σχολής. 
Μέ τήν χαρακτηριστικήν του έμβρίθει- 
αν καί μέ τό εξαιρετικούς επαγωγόν ύ
φος του ό κ. Σίγκφριντ όμιλών περί τής 
κρίσεως πού έδημιουργήθη μεταπολεμι
κούς έν Ευρώπη οίνέφερε τά τρία αίτια 
αυτής. Τήν κρίσιν πού προέκυψεν έκ 
τής έκκαθαρίσεως τοϋ πολέμου, τήν κρί 
σιν τών τιμών διά τών υψώσεων καί τών 
πτώσεών τοον άπό τοϋ 1920 ιδίως καί 
τήν κρίσιν τής βιομηχανίας λόγω τοϋ 
συναγωνισμού της είς τάς άλλας ήπεί· 
ρους. Ό αγορητής άνέτρεξεν είς τό πα 
ρελθόν, κατά τό όποιον έκυριαρχοϋσεν 
ή χειροτεχνία, άνέφερε τήν νέαν εποχήν 
πού έδημιούργησε διά τόν κόσμον ή 
χρησιμοποίησις τού άτμοΰ καί ανέπτυξε 
διά μακρών τήν διαφοράν μεταξύ τού 
έργαλείου ώς οργάνου τής χειροτεχνίας 
καί τής μηχανής. Τό έργαλεϊον, εϊπεν, 
αποτελεί τήν έπέκτασιν τοϋ ανθρωπίνου 
βραχίονας καί τής ανθρώπινης ατομικό
τητας ένφ ή μηχανή αντλεί τήν ένέργει- 

| άν της άπό τάς δυνάμεις τής φύσεως.
| Τό έργαλεϊον υπάρχει ακόμη όχι μόνον 
ί είς τάς βαρβάρους καί απολίτιστους χού
ι ρας, αλλά καί είς αυτήν τήν καρδιά τής

τάς οποίας συνεδύασε μέ τάς σημερινός 
συνθήκας. Ύπήρχεν είς τό παρελθόν ή 
σταθερότης τού νομίσματος πού άποτε- 
λοϋσεν έγγύησιν διά τάς επιχειρήσεις.
Είς τό παρελθόν ακόμη ύπήρχεν ό σεβα
σμός τής υπογραφής. Αί συνθήκαι τοϋ 
μεταπολεμικού δράματος έκλόνισαν πλή
ρως τήν νομισματικήν αυτήν σταθερό
τητα καί ή καλή πίστις έξέλιπε. Οί ύπο- 
γράφοντες αναγκάζονται σήμερον νά μή 
αναγνωρίσουν ή ν’ άναθετήσουν τήν υ
πογραφήν των. Ή εξαιρετική αξία τήν 
οποίαν έ'λαβε τό δολλάριον απέναντι 
τών άλλων νομισμάτων—τής στερλίνας 
καί τοϋ φράγκου—υπήρξε σημαντικός 
συντελεστής τής κρίσεως αυτής. Τό νό
μισμα πού άπετέλει άλλοτε ουδέτερον 
συντελεστήν, άπό τού πολέμου καί εν
τεύθεν άπέβη τό φοβερότεροι· όργανον 
τής διεθνούς πάλης. ’Υπήρξε διαβολικός 
δάκτυλος—παρετήρησεν ό αγορητής. Ό 
Θεός άπησχολημένος είς άλλα έργα ά- 
φήκε τόν Σατανά νά είσδύση είς τά νο
μισματικά αύτά ζητήματα. Καί έσηιιει- 
ώθη άπό τοϋ 1930 έως τοϋ 1931 ό άγγλο- | ποΛιΐι°^νης ανθρωπότητας, δημ.ουργή- 
αμερικανικός νομισματικός πόλεμος. Ή ί °αν μΐαν πα8«δοσιν. Τό πρόβλημα τής 

Μεγάλη Βοεττανία απειλούσε τήν ισχυ
ρόν ’Αμερικήν μέ πτώσιν τοϋ νόμισμα- I , _

- ττ . , . , , ; αναμφισβήτητους να δημιουργήση είς τότος της. Και εσυνεχισθη η καταστασις ,,Γ ' ' ", " 1 J b
-ί - - . - - μέλλον αλλας συνθήκας κοινωνικας καιμε τήν απώλειαν της ευρωπαϊκής ήγε- , , , ,

„ · ■ ■ , *. „. πολίτικος ακόμη διά τήν ανθοωπότητα.μονιάς επι των άλλων ηπείρων. Αν δε , ^ _ ,1 - 1
Η Ευρώπη—ειπεν ο κ. Σίγκφριντ —

δεν ελησμόνησε τήν χειροτεχνίαν, διότι 
ή παράδοσίς της χρονολογείται άπό αιώ
νων, ένφ ή ’Αμερική ώς νεωτέρα χιόρα

δημιουργούν οί άνθρωποι. ’Εκεί όπου πού αδύνατον νά 
ή παραγωγή τών ειδών τής καλής ποιό
τητας είνε παράδοσίς γενεών δέν είνε

τα συνάντηση κάνεις 
εις τήν Ευρώπην. Τήν φύσιν αυτήν ίσως 
νά τήν ένίκησεν ό άνθρωπος, αλλά δέν

δυνατόν ή νά συνεχίζεται ή παραγωγή J κατώρθωσε νά τήν έξημερώση. Καί ο 
αύτή παρ’ όλας τάς τεχνικός μεταβολάς. ’Αμερικανός έμεινε ξένος κι

μηχανής έδημιούργησε μίαν νέαν τακτι
κήν καί μίαν νέαν ήθικήν, πρόκειται δέ

προστεθή είς τούς άνωτέρω παράγοντας 
καί τό γεγονός τών μικρών εργατικών 
ημερομισθίων είς τάς άλλας ήπείρους έν 
άντιθέσει πρός τήν Ευρώπην, έχει κα,- 
νείς τούς κυριυ)τέρους λόγους τής σημερι 
νής κρίσεως τής Ευρώπης είς τόν κό
σμον.

Ό κ. Σίγκφριντ άνέπτυξε κατόπιν τό

Ό κ. Σίγκφριντ άνέφερε κατόπιν ώς 
συννελεστήν τής καταναλώσεως ιών ει
δών παραγωγής ποιότητας καί τήν πε
λατείαν. Καί τήν πελατείαν αυτήν τήν 
κατέταξεν είς διαφόρους περιόδους. Τήν 
προπολεμικήν, τήν μεταπολεμικήν πού 
εσπαταλα άφειδώς, τήν πελατείαν τών 
νεοπλούτων καί ιήν σημερινήν πελατείαν 
πού άντιμειωπίζει σκληράς οικονομικός 
συνθήκας. Ή πελατεία τών έπί παραγ
γελία ειδών ποιότητας είνε περιυβρισμέ
νη σήμερον. Ή παραγωγή τής «σειράς» 
εφαγε τήν άλλην έκλεκτήν παραγωγήν. 
Άλλ’ είς τήν Ευρώπην, παρ’ όλον ότι ή 
ποιότης ένικήθη άπό σωρόν, εξακολου
θεί νά ύπάρχη τό αίσθημα τής έκλεκτι- 
κότητο,. Καί ό κ. Σίγκφριντ κατέληξεν 
είς τό συμπέρασμα ότι, μολονότι ή Ευ
ρώπη εύρίσκειαι μεταξύ δύο επικινδύ
νων συναγωνιστών, τής Ασίας μέ ιό χα 
μηλόν κόστος τής ζωής καί τής Αμερι
κής μέ τήν υπερτροφίαν τής μηχανής, 
δύναται νά ύπερνικήση τάς σημερινός 
δυσχερείας έπιμένουσα είς τήν παλαιάν 
παράδοσιν τής ποιότητας. Ό πολιτισμός 
καί ή προσπάθεια έπί ενός πνευματικού 
πεδίου δέν είνε δυνατόν ή νά υπερνική
σουν τήν μηχανικήν παραγωγήν τήν 
δίχως καμμίαν ψυχήν καί καμμίαν αι
σθητικήν.

Ο ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ

διεσκορπίζοντο είς όλα τά πέραν τών ώ- I δεύτερον μέρος τής διαλέξεώς του. Τήν
κεανων σημεία, ή τεχνική κυριαρχία ε- 
πεξετείνετο καί έπαγιώνετο ολοένα καί 
αί Τράπεζαι, αί έταιρεΐαι, ή άτμοπλοϊκή 
κινησις καί όλαι αί άλλαι έπιχειρήσεις 
εύρίσκοντο είς τάς χεΐρας τών Ευρω
παίων. Καί ή οικονομική αύτή ηγεμο
νία, έπεκτεινομένη καί έπί άλλων πεδί
ων—πολιτικού, μειαναστευτικοϋ—είχε 
δημ,ιουργήση έ'να άλλο καθεστώς. Έκ 
τού καθεστώτος αύτοΰ τής ήγεμονίας 
είχε προκύψη μία παγκόσμιος οικονομι
κή ισορροπία. Ή Ευρώπη έξήγε τά κε
φάλαιά της είς τάς άλλας ήπείρους καί 
είσήγε διαφόρους πρώτας ύλας. Έξήγεν 
ακόμη τά βιομηχανικά της προϊόντα καί 
ειχον άποβή οί Ευρωπαίοι οί κυριώτε- 
ροι προμηθευταί, έξαγωγεΐς καί παρα
γωγοί άκόμη. Είς τήν καιάστασιν αυτήν, 
αυνεχιζομένην καί μετά τόν 19ον αιώνα, 
είχε συντελέση όχι μόνον ή διαφορά 
ιοϋ τεχνικού πεδίου, άλλά καί τό γεγο
νός ότι ή Ευρώπη είχε πολύ μεγαλειτέ- 
ραν οικονομικήν ώριμότητα καί πλέον 
καλλιεργημένον έπιχειρηματικόν πνεύμα.

Αλλ’ ή το δυνατόν—παρετήρησεν ό κ. 
Σίγκφριντ—νά διαρκέση έπί πολύ άκό- 
t»l η οικονομική αύτή υπεροχή καί άνω- 
νερότης τής Ευρώπης; Ασφαλώς όχι. 
0 πόλεμος καί αί μεταπολεμικοί συν- 

δήκαι έκλόνισαν σοβαρώς τήν εύρωπαϊ-

οίκονομικήν θέσιν τής Εύρώπης έναντι 
τής Ασίας καί τήν άπορρέυυσαν έκ τής 
Οέσεως ιαύτης εύρωππϊκήν κρίσιν. Ή 
Εύρώπη προπολεμικώς ή το ό προμη
θευτής όλων τών μηχανολογικών προϊ
όντων. Τά εργοστάσια τού Βελγίου, τής 
Αγγλίας, τού Ρούρ, τής Γαλλίας έστελ
ναν τά είδη τών έργοστασίων των. Με
ταπολεμικούς οί λαοί τής Ασίας άπέκτη- 
σαν τά εργοστάσιά των καί έπαυσαν νά 
προμηθεύωνται τά μηχανολογικά των 
είδη άπό τήν Ευρώπην. Τά χαμηλότερα 
ημερομίσθια τών έργατών υπήρξαν επί
σης ο άντίπαλος τών εύροιπαϊκών ειδών. 
Άλλ’ ό κ. Σίγκφριντ πού έμελέτησε έκ 
τού πλησίον τούς ασιατικούς αύτούς λα
ούς διεπίστωσεν ότι είς τούς λαούς αύ
τούς μέ τήν ζωτικότητα καί τήν δρασιη- 
ριόιηταλείπει ή άνωτερότης, τό έφευρε- 
τικόν πνεΰμα και τό διοικητικόν πνεΰμα 
που δημιουργεί καί συντελεί εις τήν πρό
οδον τών μεγάλων επιχειρήσεων. Λείπει 
ή διοικητική μεγαλοφυΐα. Οί Άσιάται 
—λευκοί καί έγχρωμοι—είνε ικανοί νά 
θέσουν είς κίνησιν μίαν μηχανήν, άλλ’ 
όχι καί νά τήν διορθώσουν, όχι καί νά 
τήν κατασκευάσουν δίχως τήν βοήθειαν 
τών Εύρωπαίων τεχνιτών. Άπό τούς νε- 
ωτέρους αύτούς λαούς λείπει ή πειθαρ
χία υπό όλας τάς μορφάς της. Ή Εύ
ρώπη έχει κάτι πού δέν έχει άσφαλώς 
ή Άσία. Καί τελειώνων ό κ. Σίγκφριντ

μη γνωρισασα τήν χειροτεχνίαν, έπεδό" 
θη εύθύς έξ αρχής είς τήν χρησιμοποί- 
ησιν τής μηχανής. Καί άπό τού σημείου 
αυτοϋ άρχίζει δ άγων μεταξύ τής παρα
γωγής προϊόντων ποιότητας καί τής πα
ραγωγής τών ειδών τής σειράς. Ή μία 
παραγωγή—τής Εύρώπης—μέ πνοήν 
καί σφραγίδα άιομικότητος, ή άλλη—τής 
Αμερικής—τυφλή καί άψυχη. Ή μία, 
κατά τόν ΙΙασκάλ άναγομένη είς τό 
πνεΰμα τής λεπτότητας καί ή άλλη είς 
τό πνεΰμα τής γεωμετρίας. Καί μέ κομ
ψότητα γαλατικήν είς τήν φρασιολογίαν 
του ό αγορητής έπροσωποίησε τά είδη 
τής ποιότητος καί τά είδη τής «σειράς».
Κοστούμια ποιότητος έπί παραγγελία 
καί κουστούμια τής μηχανής—τσούρμο.
Διάλεξις ποιότητος καί διάλεξις σειράς, 
πολιτισμός ποιότητος καί πολιτισμός 
σειράς καί οΰτω καθ’ εξής. Ό κ. Σιγκ- 
φριντ έδωκε κατόπιν μίαν εικόνα τών 
μεθόδων τής άμερικανικής παραγωγής.
Άνέφερε τήν κατάργησιν άκριβών ημε
ρομισθίων καί τήν άντικατάστασιν τών 
άνθρωπων διά τής μηχανής ή τήν χρη
σιμοποίησή τών άνθρώπων κατά τρό
πον—όπως καθιερώνει ό Τελλόρ — πού 
νά μήν έ’χουν αυτοί καμμίαν έλευθερίαν 
άλλά νά είναι απλώς μηχαναί. Συνεχί- 
ζων άναφέρει ότι τά καλλίτερα είδη τής 
χειροτεχνίας καί τής μηχανικής παρα
γωγής είνε έκεϊνα τών όποιων αί πρώ
τοι υλαι είνε άνευ 
Καί έπανερχόμενος
του άνέφερεν ότι σπουδαίος συντελε
στής διά τήν έπικράτησιν τών ειδών τής Λείπει ή αρμονία άνθρώπου καί φύσε- 
παραγωγής ποιότητος καί τής παραγω- ως. Ή Αμερική έχει τόν Νιαγάραν, τάς 
γής τής «σειράς» είνε ή άτμόσφαιρα πού Άνδεις, ποταμούς καί βουνά καί φύσιν

Είς ιήν τρίτην του διάλεξιν ό κ. Σιγκ- 
φρίντ ώμίλησεν περί τών άνιιθέσεων 
τών δύο ήπείρων: τής Ευρώπης καί τής 
Αμερικής. Θέμα ξεχωριστού ένδιαφέρον- 
τος, τό όποιον ό Γάλλος ομιλητής έχει - 
ρίσθη καί ώ; έπιστήμων άλλά καί ώς 
βαθύς ψυχολόγος καί μελετητής. Τό χα
ρακτηριστικόν τής Ευρώπης, εϊπεν, είνε 
έκτος άλλων ή έμπιστοσύνη πρός τήν ά- 
τομικήν διανόησιν έν συνδυασμώ μέ τό 
πνεΰμα τών βιομηχανικών εφευρέσεων. 
Ό άγορητής έκαμε μακράν άνάλυσιν 
τής ψυχολογίας τοϋ Ευρωπαίου καί τον 
καί ιού Αμερικανού. "Ο,τι διακρίνει 
τόν Εύρωπαϊον έν άντιθέσει πρός τόν 
Άσιάιην καί τόν Αμερικανόν άκόμη, 
εϊπεν, εϊνε ή άρνησις όπως ύποταχθή 
είς τό μοιραΐυν χωρίς νά άνιιστή διά 
τών δυνόμεών του. Δέν υπάρχει τό πνεΰ
μα τής μοιρολατρείας άλλ' άντιθέτως 
κυριαρχεί τό πνεΰμα τής άιτισιάσεως 
καί τής έπαναστάσεως. Καί άκριβώς 
τήν έννοιαν τοϋ πνεύματος αύιοϋ εϊχεν 
ό μυθολογικός Προμηθεύς όταν έκλεψε 
τό πΰρ καί έφερεν αυτό είς τόν κόσμον, 
καταδικασθείς κατόπιν άπό τόν Δία νά 
μένη αλυσοδεμένος είς τόν Καύκασον μέ
χρι τής άπολυτρώσεώς του. Συνεχίζων 
ό άγορητής διά τήν λευκήν φυλήν τής 
Εύρώπης, διά τήν ατμόσφαιραν καί 
τούς άνθρώπους της, έτόνισεν ότι ή Εύ
ρώπη έχει μίαν ΐδικήν της σφραγίδα καί 
προσωπικότητα. Ή φύσις της έχει μίαν 
καταφανή αρμονίαν, πρός τήν όποιαν 
προσαρμόζεται ό άνθρωπος, ώστε νά ύ- 
πάρχη μία σχέσις μεταξύ άνθρώπου καί 
φύσεως. 'Υπάρχει άκόμη είς τήν Εύρώ
πη ν καί τό μεγάλο ιστορικόν παρελθόν 
τής χώρας, ώστε νά συμβαίνη—καθώς 
παρετήρησεν ό κ. Σίγκφριντ—κάτω άπό 
μίαν καθολικήν εκκλησίαν νά ύπάρχη 
μία ρωμαϊκή καί κάτω άπ’ αύτήν μία 
άρχαιοτάτη είδωλολατρική προχριστια- 
νική τοιαύτη. Ή εύρώπη, γηραιά είς 
τήν ιστορίαν, εϊνε βεβαίως γηραιά καί 
είς τήν οικονομικήν της μορφήν. Καί ά- 
σφαλ.ώς τό οικονομικόν γήρας της είνε 
μειονέκτημα άπέναντι τής Αμερικής ή 
όποια ώς νέα χώρα έκμεταλλευομένη τώ
ρα τάς πλουτοπαραγωγικάς της πηγάς 
παρουσιάζει άναμφισβητήτως μίαν υπε
ροχήν. Μέγας συντελεστής επικίνδυνος 
έναντι τής Αμερικής εϊνε έν Ευρώπη ή 
άντίθεσις καί δ ανταγωνισμός τών τάξεων 
καί τών έθνών, γεγονός τό όποιον δέν 
παραιηρείται είς τήν Αμερικήν. Είς τήν

και ασυγκίνη
τος πρός τήν φύσιν ή οποία—παρειήρη- 
σεν ό άγορητής—ούδεμίαν έχει αρμονί
αν ούτε καί παρουσιάζει τάς γραμμάς 
τής φύσεως τής Εύρώπης. Άκόμη πα- 
ρατηρείται ή έλλειψις τής άγάπης τού 
Αμερικανού πρό; τήν γήν. ΔΡ αυτόν ή 
γή δέν εϊνε ιό πάτριον έδαφος είς τό ό
ποιον νά έπιδοθή ό χωρικός. Οί καλλι- 
εργηταί μετατοπίζουν τό έδαφος τής καλ
λιέργειας καί δέν έχει δημιουργηθή ό 
τύπος τού γεωργού καί ιού χωρικού πού 
υπάρχει είς τήν Εύρώπην.

Είς τήν Αμερικήν, συνεχίζων ό κ. 
Σίγκφριντ, εϊπεν ότι δέν υπάρχει τό αί
σθημα τού χρόνου καί τού παρελθόντος. 
Κανένα ιστορικόν γεγονός δέν παρουσία 
ζει περιεχόμενον ψυχικόν διά τούς Αμε
ρικανούς. Καί άνέφερεν ό άγορητής τό 
επεισοδειον δύο Καλιφορνέζων οί όποιοι 
όταν τούς ήρώτησεν ό συνταξειδεύων μέ 
αυτούς σιδηροδρομικώς κ. Στήντ ποιον 
ιστορικόν γεγονός ενθυμούνται περισσό
τερον, άπήντησαν μετά μακράν σκέψιν: 
«Τό προστατευτικόν δασμολόγιον τού 
Μάκ Κέννα». Ή νεότης πού χαρακτηρί
ζει τους Αμερικανούς έχει έξαφανίση 
κάθε ιδέαν τού παρελθόντος. Δι’ αύτούς 
υπάρχει ένα άόριστον σύνορον «πρός 
δυσμάς» διά τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας- 
«πρός βορράν» διά τόν Καναδάν. Καί 
πρός τό σύνορον αύτό τό άκαθόριστον 
στρέφεται ή δυνατότης τής δράσεως υπό 
μίαν άτμόσφαιραν μυστικισμοΰ. Αύτό 
ιό «πρός δυσμάς» άποτελεΐ τήν θεμε - 
λιώδη βάσιν τής ψυχολογίας τών Αμε
ρικανών. Είς τόν νέον αυτόν κόσμον— 
παρετήρησεν ό κ. Σίγκφριντ—εϊνε εύκο- 
λωτέρα ή παραγωγή άπό τήν κατανομήν 
καί τήν διάθεσιν τοϋ προϊόντος.

Οί Αμερικανοί είνε συντηρητικοί, είς 
αύτούς δέν υπάρχει ιό πνεΰμα τών κα- 
τακτήσεων, κανείς δέν υποβλέπει τό έ
δαφος τού άλλου καί ή ειρήνη δέν δια
τρέχει πουθενά σοβαρόν κίνδυνον. Ό 
Γάλλος καθηγητής συνεχίζων, έπανέλα- 
βεν τόν συναγωνισμόν ποίι προέκυψεν 
έκ τής παραγωγής τής ποιότητος τών 
Εύρωπαίων καί τής «σειράς» τών Αμε
ρικανών λόγφ τής άνιικαταστασεως τών 
χειρων υπό ιών μηχανών καί τής συλ
λογικής παραγωγής βιομηχανικών ειδών 
μέ χαμηλότεροι1 κόστος. Και παρετήρησεν
ό κ. Σίγκφριντ ότι ή παραγωγή τής «σει- 
ράς»εϊναι δυνατή είς τήν Αμερικήν διό
τι εκεί δέν υπάρχουν διαφοραι λαών έν 
άντιθέσει πρός τήν Εύρώπην πού κάθε 
λαός έχει ΐδικήν του ζωήν, ίδικόν του 
παρελθόν, ΐδικήν του αισθητικήν. Ή 
Εύρώπη υπό τάς δημιουργηθείσσας συν
θήκας δέν έςάγει πληθωρικήν ποσότητα 
βιομηχανικών ειδών άλλά μέ τήν παρα
γωγήν τής ποιότητος έξαγει μάλλον τό 
πνεύμα της καί τόν πολιτισμόν της. 
Έτσι έπαυσε πλέον νά έχη τό μονοπώ- 
λιον τής εξαγωγής, διατηρούσα μόνον 
τήν πνευματικήν της καλλιέργειαν καί 
τό γόητρον της ατομικότητας της. Καί 
κατέληξεν ότι ό κ. Σίγκφριντ τονίζων 
ότι παρά τήν ποσοτικήν υπεροχήν τής 
Αμερικής ή Εύρώπη πρέπει νά διατηρή- 
στ) τήν παράδοσίν της καί ότι μέ τήν 
ζωτικότητα καί τήν δημιουργικήν ίων 
ικανότητα οί Ευρωπαίοι είνε..., καταδι
κασμένοι νά υπερέχουν τής Αμερικής.

'Αμερικήν ή κατάστασις παρουσιάζεται 
σημαντικής άξίας. j διαφορετική. ’Εκεί υπάρχει τό μεγαλεΐ- 
είς τό κύριον θέμα ον τής φύσεως, χωρίς όμως οί άνθρω

ποι νά προσαρμόζωνται πρός αύτήν.
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Κατ’ άνακοίνωσιν τής υπηρεσίας 
τοϋ Άνωτάτου Οικονομικού Συμ
βουλίου, ό τιμάριθμος χονδρικής 
πωλήσεως κατά τόν μήνα Δεκέμ
βριον κατήλθεν είς 2286 έναντι 2292 
τού παρελθόντος μηνός Νοεμβρίου.

Οί κατά κατηγορίας τιμάριθμοι 
παρουσιάζουν τάς κάτωθι μετα- 
βολάς :

Νοέμ. Δίβριβς
Γεωργικά προϊόντα 2529 2529
Ζωικής προελεύσεως 2213 2279
Βιομήχ. καί Χημικό 2171 2135
Καύσιμοι δλαι 2213 2236

Γενικός Τιμάριθμος 2292 2286
Ή κατά 3 ο)ο περίπου αΰξησις 

τού ειδικού τιμαρίθμου τών ζωικής 
προελεύσεως προϊόντων οφείλεται είς 
τήν ϋψωσιν τών τιμών των : κρεάτων 
γενικώς, βουτύρου, βακαλάου καί 
μαργαρίνης. Αΰξησις επίσης κατά 
1 ο)ο παρατηρεϊται καί είς τάς καυ. 
σίμους υλας ενεκα τής ύψώσεως των ! 
τιμών τοϋ άνθρακίτου.

’Αντιθέτως εις τά βιομηχανικά καί 
χημικά προϊόντα παρατηρεϊται πτώ- 
σις κατά 1,7 ο)ο λόγω τής μειώσεως 
τών τιμών τών : σάπωνος, ξυλείας, 
κουκουλίων, μετάξης καί χάρτου δη
μοσιογραφικού.

Γενικός τιμάριθμος κόστους ζωής 
μηνός Δεκεμβρίου 1937 άνήλθεν είς 
2203,2 έναντι 22ιι7,8 τού μηνός Νο
εμβρίου ό δέ ειδικός τιμάριθμος δια
τροφής Δεκεμβρίου 1937 είς 2224,9.

TPMIFZA ΤΗΣ ίΜΙΟϊ
I, ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΣ 
ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ

Συμφώνως τώ Καταστατικά), τό 
Γενικόν Συμβούλιον προσκαλεϊ τούς 
μετόχους τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος είς τήν Γ Έτησίαν Τακτικήν Γε
νικήν Συνέλευσιν αύτών, διά τήν 26 
Φεβρουάριου 1938 ημέραν Σάββα- 
τον καί ώραν 4 μ.μ. έν ’Αθήναις καί 
έν τω Κεντρικά) Καταστήματι τής 
Τραπέζης (Πανεπιστημίου 28).

Ή ήμερησία διάταξις τών θεμάτων 
έχει ώς άκολούθως:

1) ’Έγκρισις έτησίας έκθέσεως 1937.
2) ’Έγκρισις έκθέσεως ’Ελεγκτών, 

Ισολογισμού 1937 καί προσδιορισμός 
μερίσματος.

3) ’Απαλλαγή Γενικού Συμβουλίου 
καί Ελεγκτών άπό πάσης προσωπι
κής ευθύνης.

4) ’Εκλογή 3 τακτικών καί 2 ανα
πληρωματικών ‘Ελεγκτών διά τήν 
χρήσιν 1938 καί καθορισμός τής α
μοιβής αύτών.

5) Εκλογή 3 Συμβούλων έξερχο- | 
μένων.

6) ’Ανακοινώσεις Νόμων, συμβά
σεων κλπ.

Είς τήν Συνέλευσιν ταύτην δικαι
ούνται νά λάβωσι μέρος καί ψηφί- 
σωσιν ε’ιτε αυτοπροσώπως είτε δι’ 
Αντιπροσώπων, οί κάτοχοι πέντε (5) 
τούλάχιστον μετοχών οί όντες εγγε
γραμμένοι ώς τοιοΰτοι είς τά βιβλία 
τής Τραπέζης τουλάχιστον πρό τρι
μήνου. ήτοι τουλάχιστον μέχρι τής 
26 Νοεμβρίου 1937 περιλαμβανομέ- 
νης (αρθρον 13 τού Καταστατικού).

Οί οϋ τω δικαιούμενοι νά μετά· 
σχουν τής Συνελεύσεως κ. κ. Μέτο
χοι, παρακαλοΰνται όπως προσερ- 
χόμενοι είς τήν Γραμματείαν τής 
Τραπέζης μέχρι τής 25ης Φεβρουά
ριου 1938 παραλάβωσι τά δελτία εί- I 
σόδου των.

Μόνον είς Μέτοχον επιτρέπεται 
μεταβίβασις ύπό έτέρου Μετόχου 
τού δικαιώματος τής ψήφου αυτού 
(αρθρον 16 τού Καταστατικού).

’Επί τή βάσει τού άρθρου 17 τοΰ 
Καταστατικού έχει καθορισθή δι’ ά- 
ποφάσεως τού Γενικού Συμβουλίου, 
δτι ή μεταβίβασις τοΰ δικαιώματος 
τής ψήφου, ένεργείται δι’ εγγράφου 
έφ’ άπλού χάρτου ύπογεγραμμένου 
ύπό τοΰ Μετόχου καί Απευθυνόμε
νου πρός τήν Τράπεζαν, έν ώ ανα
γράφεται τό όνομα τοϋ πρός όν με
ταβιβάζεται τό δικαίωμα τούτο Με
τόχου.

Τά πληρεξούσια ταΰτα κατά τό 
Καταστατικόν (αρθρον 17) κατατί
θενται παρά τή Γ ραμματεία επτά 
τουλάχιστον ήμέρας πρό τής Συνε
λεύσεως, ήτοι τό βραδύτερον μέχρι 
τής εσπέρας τής 19ης Φεβρουάριου 
1938.
Έν 'Αθήναις τή 15η Ίανουαρίου1938. 
Ό Πρόεδρος του Γεν. Συμβουλίου 
Διοικητής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Ε. 1. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΔΕΚA ΤΟΝ

ΓΕΝΙΚΟΕ ΙΕΟΛΟΠΕΜΟΕ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1937

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Χρυσός καί Εξωτερικόν Συνάλλαγμα 
Δάνεια Δημοσίου είς Χρυσόν 
Κερματικά Ελληνικά Νομίσματα 
Συναλλαγματικοί καί Γραμμάτια ’Εσωτερικού :

I. ’Εμπορικοί Συναλλαγματικοί
καί Γραμμάτια ’Εσωτερικού Δρ. 340,734,183,45

II. Γραμμάτια Δημοσίου » 276,950,48.9,10
Πιστώσεις :

I. Πληρωτέοι είς Δραχμάς :
α) Δημοσ. Δρχ. 3.212,806,294,71
β) "Ετεροι » 2,ιι35,325,025,08 >>5.248,141,319,79
II. Πληρωτ. είς Έξ)κόν Συν)μα » »

Χρέος Δημοσίου 
'Επενδύσεις
Κτίρια Τραπέζης καί εγκαταστάσεις Δρ. 219,240,751,44

Δρχ. 3,657,900,520,56
513.990,107,55
154,550,724,—

617,684,672,55

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

» 5,248,141,319,79
» 3,856,056,216,25
» 444.652.440.60

Μεΐον άποσβέσεως
Αξία 'Υλικού Τραπεζογραμματίων 

Μεΐον άποσβέσεως
Έκτακτος ζημία έκ τής έγκατα- 

λείψέως τής χρυσής βάσεως έκ 
μέρους τής ’Αγγλίας, αναγρα
φόμενη συμφώνως Νόιιω 5305 
31-12-31

Μεΐον άποσβέσεως 1)10 συμφώνως
Νόμφ 5305)31-12-31 ______________

Άποσβεννύμενον έκ τοΰ άποθεματικοΰ Τμήμα τής έκ 
Λιρών ζημίας, συμφώνως Νόμφ 5305)31-12-31

Έτερα Στοιχεία ’Ενεργητικού

13,283,835,09 »
52,111,284,70 
10.u00.000,— »

57,884,601,40

14,471,150,30

205.956,916,35

42,111,284,70

Ινεφάλαιον Καταβεβλημένον Δρχ.
Άποθεματικά :

I. Πρόβλεψις συμφ. άρθρα)
71 Καταστατικού Δρχ. 28,600,187,—

II. Τακτικόν Άποθεματικύν » 92,900,000,— »
Τμήμα τακτικού άποθεματικοΰ είς άντίκρυσμα άποσβεν- 

νυμένου μέρους τής έκ £ ζημίας συμφώνως Νόμω 
5305)31-12-31 " " »

Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία »
Έτεραι υποχρεώσεις δψεως είς Δραχμάς :

I. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων : 
α) Δημοσίου Δρχ. 432,775,674,07
β) Τραπεζών » 729,336,094,77
γ) "Ετ. λ)σμοί * 5,096,185,098,42
δ) Μέρ. 1937 » · 32,000,000,—Δρχ. 6,290,296,867,26

II. Γραμμάτια καί τραβηκτι-
καί δψεως Δρχ. 95,990,872,65 »

'Υποχρεώσεις είς ’Εξωτερικόν Συν)μα καί Χρυσόν :
I. ’Εξωτερικόν Συνάλλαγμα είς Χρυσόν

(Καταστ. άρθρ. 62) . »
"Ετεραι θποχρειόσεις »

400,000.000.

121.500.187.

30,000.000.-
6,776,494,400.-

6,386,287,739,91

168,845,722.78
1,758,404,074,33

43,413,451,10

30,000,000,—
827,074,470,57

Δρχ. 15,641.532,124,02

Έλλην. Δημόσιον Λ)σμός Συγκεντρ. Εσόδων καί Πληρωμών. Έξ ων Καταθέσεις Δ.Ο.Ε. Δρχ. 3,559,522,447,75
Δρ. 15,641,532,124,02!

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ JS

ΧΡΕΩΣΙΣ

ΕΞΟΔΑ

Είς τά έξοδα καί άποδοχάς ΙΙροσωπ. έν
γένει Δραχ. 118,255,681,10

» Λοιπά έξοδα Διαχειρήσεως » 39,046,657,56 Δρχ. 157,302,338,66
Πρόβλεψινκινδ. Χρηματαποστολών » » 1,000,000,

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Αξίας υλικού Τραπεζογραμματίων Δρχ. 10,000,000,—
ή ’Ακινήτων » 9,986,204,80

Εξόδων έγκαταστάσεως > 3,847,630,29
Απαιτήσεων ’Επισφαλών » 10,859,273,70

ΎποΛΟίπον προηγούμενης χρήσεωυ *:
Άπο τόκους τών έν τφ Εξωτερική) Διαθεσίμων »

» » ’Επενδύσεων καί ομολογιών ’Εθνικών Δανείων -
» ’Οφειλών Ελληνικού Δημοσίου »
* » και προμήθειας Εργασιών Τραπέζης »
» διάφορα Κέρδη »

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

Δρχ. 160,738,66
4,027,830,06

38,350,154,79
37,055,551,40

221.928,808,71
355,001,47

Άπόσβεσις 1/10 υπολοίπου εκτάκτου 
ζημίας έκ τής έγκαταλείψεως τής 
χρυσής βάσεως έκ μέρους τής ’Αγ
γλίας, αναγραφόμενης συμφιόνως 
Νόμω : 5305/31-12-31

Δρχ. 34,143,108,79

14,471,150,30 » 48,614,259,09

ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Δρχ.‘Υπέρ Ταμείου Συντάξεων 
> » Αύτασφαλείας

• Άλληλοβοηθητικού Ταμείου Πε 
ριθάλψεως

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

8,700,000,—
3,500,1.00,—

2,000,000,— »___14,200,000,—
» 221,1.16,597,75

'Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως Δρχ 
Χρήσεως 1937 »

160,738.66 » 
80,600,748,68 » 80,761,487,34 

Δρχ. 301,878,085.09
Δρ 301,878,085,09

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΑΧΜΩΝ 80.761,487,3 

(Κατστ. "Αρθρον 71).

Είς πρόβλεψιν συμφώνως αρθρφ 71 τοΰ Καταστατικού 
» Μέρισμα 8 »/„ επί 80,000 Μετοχών 
* Τακτικόν Άποθεματικόν Κεφάλαιον 
» Συμμετοχήν Δημοσίου 

Ύπολοιπον άφιέμενον διά τήν έπομένην Χρήσιν

Έν ’Αθήναις τή 31η Δεκεμβρίου 1937

Δρχ. 4,030,037,45
» 32,000,000,—
» 22,000.000,—
=> 22,000,000 —

731,449,89 
Δρ. 80,761,487,34

Ό Διοικητής 

ΕΜΜ. ΤΣΟΔΕΡΟΣ
Ό Τμηματάρχης τοΰ Γενικού Λογιστηρίου 

ΓΕΩΡΓ. ΡΕΜΒΙΚΟΣ



(Συνέχεια έκ της 4ης σελίδος)

λογισμών, χωρίς δμως έκ τού
του νά έχη άνάγκην νά μετα- 
βάλη τάς θεμελιώδεις στρατιω
τικός άρχάς. Άλλ’ ακόμη καί 
δταν τά μέγιστα ό στρατός έ- 
ξαρτάται έκ τής Οικονομίας ό 
στρατιωτικός πόλεμος δύναται 
νά άπαλλαγή παντός οικονο
μικού ύπολογισμοϋ: Έπί πα- 
ραδείγματι ή έν Ρουμανία έκ- 
στρατεία τής Γερμανίας !

2) Ή έξάριησις τής στρα
τιωτικής διεξαγωγής του πολέ
μου έκ τής Οικονομίας ύφί- 
σταται διακυμάνσεις. "Οσω 
μεγαλυτέρα ή έξάρτησις τόσω 
πλείονα τά έμπόδια, τούτέστιν 
τόσω μάλλον ό πόλεμος άπο- 
μακρύνεται τής άπολύτου έν
νοιας του. Ή βία έντείνεται 
πολύ μάλλον ή πρότερον διότι 
ή συνένωσις δλων των δυνά
μεων έν χρόνω καί χώρω πρός 
δημιουργίαν ένός κέντρου βά
ρους είναι ύπέρποτε δύσκολος. 
’Απαιτείται συχνάκις στρατιω
τική περίνοια ϊνα διατεθή 
πρός ένέργειαν άποφασιστικών 
κρούσεων ολόκληρος ή δύνα- 
μις, τούτέστιν καί ή Οικονομία, 
μιας χώρας, διύτι πρέπει προη
γουμένως νά προσέλθη εις τήν 
συγκέντρωσιν καί ή Οικονομία. 
Ή Οικονομία είναι τό μάλλον 
δυσκίνητον στοιχεΐον τής διε
ξαγωγής τού πολέμου, έξ ϊσου 
άμετακίνητος δσον καί τά 
φρούρια, δυσχεραίνει δ’ οϋτω 
τάς κινήσεις. Τότε μόνον ή διε
ξαγωγή τοϋ πολέμου δύναται 
νά άποκτήση ύψηλήν έντασιν 
δταν συνεσωρεύθησαν έπαρ- 
κή έφόδια οϋτως ώστε νά δυ- 
νάμεθα νά άποτολμήσωμεν 
μετ’ έλπίδος έπιτυχίας μεγάλα 
κτυπήματα, δηλαδή δταν άκρι- 
βώς κατορθώσαμεν νά κατα- 
στήσωμεν τήν στρατιωτικήν 
διεξαγωγήν του πολέμου σχε- 
τικώς άνεξάρτητον τής Οικο
νομίας, τότε ή συγκέντρωσις 
δλων των δυνάμεων, ό κατά 
τόν Clausewitz άπόλυτος πόλε
μος είναι δυνατόν νά πραγμα- 
τοποιηθή.

4) ’Εμμέσως μόνον, διά τής 
ηύξημένης σπουδαιότητος τής 
Οικονομίας, άποκτα ό πόλεμος 
ύψηλήν έντασιν άλλ’ ή δύναμις 
τής οικονομίας έχει πρόσθετον 
άπλώς έιΐίδρασιν, διότι έάν ό 
•στρατός δύναται νά διεξαγάγη 
τόν πόλεμον μέ ύψίστην έντα- 
σιν, δηλαδή μέ άρκοϋσαν άνε- 
ξαρτησίαν έκ τής οικονομίας, 
εμπεριέχει δμως διά των συσ- 
σωρευμένων έφοδίων καί προ
μηθειών τών στρατευμάτων τήν 
έπίδρασιντής Οικονομίας. Άντι- 
θέτως, έκ τούτου, ή θεμελιώδης 
μορφή τής στρατιωτικής διεξα- 
γώγής τοϋ πολέμου δέν μετα
βάλλεται.

Τα άνω συμπεράσματα δέον 
νά μή παραπλανήσωσιν ήμάς 
δσον άφορα τό σπουδαΐον γε
γονός, δπερ ό Clausewitz είχεν 
ήδη καθορίσει, ότι ή έντασις πο
λέμου τίνος κατά κύριον λόγον 
εξαρτάται έκ τών αιτίων τών 
προκαλεσάντων τόν πόλεμον. 
Δέον έπίσης νά έπιστήσωμεν 
τήν προσοχήν έπί έτέρου τίνος 
σπουδαίου πορίσματος τών συλ
λογισμών μας. Ή δυσχέρεια 
τής δημιουργίας κέντρου βαρύ
τητας, ή έπίτασις τής βίας, α'ίτι- 
νες συνεπάγονται τήν έξάρτη- 
σιν τής διεξαγωγής τοϋ πολέ
μου έκ τής Οικονομίας, άγου- 
σιν εις τήν αυξησιν τής ροπής 
ώστε νά άποκλίνη συχνάκις ό 
άγών πρός σκοπούς δευτερεύ- 
οντας, ήτοι ή έπίδρασις τής Οι
κονομίας ύποβοηθεΐ παροδικώς 
τήν ροπήν πρός πόλεμον εις 
όχυρωμένας τοποθεσίας, ήτις 
είναι συνέπεια τής άποστροφής 
ήν έμπνέει ή δραστικότης τών 
συγχρόνων πυροβόλων όπλων 

] καί τήν όποιαν άπό τακτικής 
άπόψεως, κατά κύριον λόγον, 
έλπίζουσι νά ύπερνικήσωσιν οί 

I εμπόλεμοι, διά τεθωρακισμένων 
άρμάτων καί τής μηχανοποιή- 
σεως.

II ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΟΓΗ 111 ΚΑΤΑΝΑΑΟΣΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

Κατά τό Διεθνές Γεωργικόν 
Ίνστιτοϋτον τής Ρώμης, οί κυ- 
ριώτεροι χαρακτήρες τής παρα
γωγής, τής καταναλώσεως καί 
τοϋ έμπορίου τοϋ αραβοσίτου 
τής τρεχούσης έσοδείας είναι 
οί ακόλουθοι:

Τό σύνολον τής είσαχθείσης 
παρ’ δλων τών εισαγωγικών 
χωρών ποσότητας κυμαίνεται 
μεταξύ 80 καί 115 εκατομμυ
ρίων κινταλίων, ήτις άντι- 
προσωπεύει τό δέκατον περίπου 
τής συνολικής παραγωγής τών 
χωρών παραγωγής. Ή συνολι
κή άξια τής παγκοσμίου ταύ- 
της εισαγωγής άνήλθε κατά τά 
τελευταία ταΰτα έτη άπό 40 
έως 60 έκατομμύρια λιρών 
στερλινών, έξισουμένων πρός 
200 εως 300 έκατομμύρια χρυ
σών φράγκων.

Τά 3)4 τού άνωτέρω καταρ- 
τισθέντος παγκοσμίου έμπο
ρίου, τροφοδοτοϋνται άπό τάς 
είσαγωγάς τών μή παραγωγι
κών χωρών τής Βορείου Εύρώ- 
πης· μόνη ή Μεγ. Βρεττανία 
άγοράζει πλέον τοϋ 1)3 τοϋ 
πρός πώλησιν διατεθειμένου 
παγκοσμίως ποσού. Άρκεταί 
τών παραγουσών χωρών, α'ίτι- 
νες δέν δύνανται νά έχωσιν 
αύτάρκειαν εις τό είδος τοΟτο, 
άγοράζουν διά λ)σμόν των ικα
νός ποσότητας άραβοσιτου 
άπό τό έξωτερικόν, συγκεκρι

μένους τοΰτο πράττουσιν ή Γαλ
λία, ή ’Ιταλία καί ή Αυστρία.

Ή ’Αργεντινή μόνη προμη
θεύει ύπο όμαλάς συνθήκας, τά 
3)5 τής ποσότητας ταύτης, αί' 
παραδουνάβειοι Εύρωπαϊκαί 
Χώραι τό 1)10 καί διάφοροι 
άλλαι Χώραι, ώς ή Ινδοκίνα, 
ή Νοτιοαφρικανική Ένωσις1 
καί αί Όλλανδικαί Ίνδίαι τό \ 
ύπολοιπον. Αί Ήνωμέναι Πο-1 
λιτεΐαι καταλέγονται ώσαύτως · 
μεταξύ τών έξαγωγέων οσάκις ! 
ή παραγωγή είναι άνωτέρα 
τής μέτριας.

Μετά τάς άνωτέρω παρατη
ρήσεις, δυνάμεθα νά έξετάσω- 
μεν έν γενικαΐς γραμμαΐς τήν 
ένεστώσαν κατάστασιν.

Καθ’ δσον άφορα τάς εισα
γωγικός χώρας, παρατηροϋμεν 
δτι ή παραγωγή τοϋ 1937 είναι 
καλή καί μάλιστα έξαίρετος 
έν συνόλω τών συνήθως εισα
γωγικών Χωρών. Ούχ’ ήττον 
δέον ν’ άναφερθώσι δύο γεγο
νότα, άτινα έπιδρώσιν άμέσως 
έπί τής καταναλώσεως του ά- 
ραβοσίτου.

Άφ’ ένός, ή παραγωγή κρι- 
θής καί ιδίως βρώμης είναι γε
νικώς μέτριοι είς τάς άγορα- 
στρίας του αραβοσίτου Χώ
ρας καί έπομενως τά δημητρια
κά ταΰτα άντικαθίστανται είς 
τήν ζωοτροφήν τών ποιμνίων 
και τών πουλερικών δι’ άλλων

EE ΙΕ ΜΙΟΙΙΙΪ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ . Δολλάρια 1.350-000.

Δέχεται καταθέσεις και έκτελεΐ πάσης φύσεως τρα
πεζιτικός έργασίας ύπό λίαν ευνοϊκούς ορούς.

Οί έχοντες, συναλλαγάς καί συμφέροντα, έν ’Αμε
ρική δύνανται νά άποτείνωνται εϊτε απευθείας πρός 
τήν HELLENIC BANK TROUST Go 5l MAIDEN 
LANE, NEW, YORK, U,S-A., εϊτε πρός τήν ΕΘΝΙΚΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, έν Άθήναις μέν είς τό 
Κεντρικόν Κατάστημα (Υπηρεσίαν Εργασιών Αμερι
κής) έν ταις Έπαρχίαις δέ εις τά κατά τόπους Υπο
καταστήματα αυτής.

προϊόντων, μεταξύ’ τών όποιων 
καί ό άραβόσιτος. Άφ’ έτέρου 
εϊς τινας τών τοιούτων χωρών, 
έχει έπιβληθή ύπό τών κυβερ
νήσεων ή πρόσμιξις άραβοσιτου 
είς τά άλευρα, άρτοποιούμενα. 
Τό μέτρον τοΰτο έχει ώς άπο- 
τέλεσμα τήν αυξησιν τής κατα
ναλώσεως τοϋ άραβοσιτου.

Κατόπιν του άνωτέρω αί 
συνθήκαι διά τήν αυξησιν τής 
καταναλώσεως τοϋ άραβοσιτου 
φαίνονται εύνοϊκαί.

Τέλος, άν έξετάσωμεν τήν 
κατάστασιν είς τάς χώρας τής 
ύπερπαραγωγής παρατηροϋμεν 
δτι αί συγκομιδαί είναι καλαί 
είς τάς Χώρας τοϋ Βορείου Η
μισφαιρίου, τόσον τάς Ηνωμέ
νας Πολιτείας, δσον καί τάς 
παραδουναβείους Εύρωπαϊκάς 
Χώρας. Τά Κράτη ταΰτα θά 
διαθέσουν, συνεπώς, σημαντι- 
κωτάτας ποσότητας πρός έξα- 
γωγήν.

Ή έξαγωγική των, κίνησις 
φαίνεται, δτι θά εύνοηθή άπό 
δύο άλλους παράγοντας : α) τής 
ύπολειπομένης μικράς έξαγω- 
γίμου ποσότητας έν ’Αργεντι
νή, μέχρι τέλους τής προσε
χούς σμγκομιδής της, δηλαδή 
μέχρι του προσεχούς ’Απριλίου, 
β) τών άρκετών ύψηλών τιμών 
του άραβοσιτου είς τήν άγοράν 
Λονδίνου, ένθα αυται άπό 
διετίας σημειοϋσι σχεδόν στα
θερόν δψωσιν.

Ή ’Αργεντινή, έχει άναμφι- 
βόλως εύρέως έφοδιάσει κατά 
τό άπό Μαϊου μέχρι Σεπτεμ
βρίου διαρρεΰσαν πεντάμηνον 
διάστημα, τάς εισαγωγικός 
Χώρας. Παρά τό γεγονός τοΟ
το, ή γενική κατάστασις τής 
παγκοσμίου άγοράς τοϋ άρα- 
βοσίτου, κατά τήν γνώμην του 
Διεθνούς Γεωργικού ’Ινστιτού
του τείνει νά εύνοήση τήν άνά- 
πτυξιν τών έξαγωγών τών τεσ
σάρων παραδουναβείων Χω
ρών καί τών ’Ηνωμένων Πο
λιτειών αϊτινες πάσαι έχουσι 
καλάς συγκομιδάς.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

τής Εταιρίας τών Σιδηροδρό
μων Θεσσαλίας συνελθόν είς 
έκτακτον συνεδρίαν, σήμερον 
30 Δεκεμβρίου 1937 καί άκοΟ- 
σαν τοϋ Προέδρου αύτοΰ, άπο- 
φασίζει όμοφώνως, όπως συμ- 
μετάσχη είς τάς Πανελληνίους 
έορτάς καί έκδηλώσεις, έπί τή 
συμπληρώσει πεντηκονταετίας, 
άπό τής εισόδου είς τήν ’Υπη
ρεσίαν τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής ’Ελλάδος, του ΔιοικητοΟ 
αύτής Ίωάννου Α. Δροσοπού- 
λου τής έπιφανεστέρας τών οι
κονομικών κορυφών τής χώρας 
μας.

Είς έκδήλωσιν δέ τιμής πρός 
τόν Ύπέροχον ’’Ανδρα, 'Όστις 
έξύψωσε τό πρώτον Πιστωτικόν 
‘Ίδρυμα τής Χώρας μας καί 
προσύνεγκε μεγίσταςύπηρεσίας 
πρός τό ’Έθνος, είς κρίσιμους 
ιστορικός στιγμάς, διερμήνευαν 
συγχοόνως καί τά αισθήματα 
άπαντος τού προσωπικού

ΨΗΦΙΖΕΙ

1) Ν’άναρτηθή ή είκών Αύτοΰ 
είς τήν αίθουσαν τών συνε
δριάσεων του Διοικητικού Συμ
βουλίου έν Άθήναις καί είς 
τήν αίθουσαν τής Γενικής Διευ- 
θύνσεως έν Βάλω.

2) Νά όνομασθή ή πρό τού 
Σταθμού Λαρίσης πλατεία τής 
Εταιρίας, είς «Πλατείαν Ίωάν
νου Δροσοπούλου».

3) Νά χορηγηθη τό ποσόν 
δραχμών 300.000 είς ένίσχυσιν 
τών πόρων του Ταμείου Συν
τάξεων τού Προσωπικού.

4) Νά ύποβληθώσι τά συγχα
ρητήρια τής "Εταιρίας καί αί 
εύχαί, όπως έπί μακρόν έξα- 
κολουθήση παρέχων τάς ύπηρε
σίας Του πρός τήν Πατρίδα 
καί τήν Κοινωνίαν.

Έν Άθήναις τή 30 Δεκεμβρίου 1937 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Δρ ΜΩΡΙΣ ΓΙΟΕΛ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 

ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

’Επιμελητής τών Νοσοκομείων

SIMOGES RAINER τής Βιέννης 

Συνεργαζόμενος μετά τοϋ Ταμείου ’Υγείας Ε.Τ.Ε. 

Δέχεται 10-12 καί 3—4 Καραγε«ργη τής Σερβίας 3 Τηλ. 21-469

ΥΦΑΕ/ν\ΑΤΕΛ\ΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ /ν\. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ α.ε.

ΠΛΟΥΤΟΝΟΣ - ΚΑΠΝ ΙΚΑΡΕ ΑΣ
Α Θ Η Ν A I

Προς τούς κ. κ. Υπαλλήλους τών Τραπεζών

Γνωρίζομεν ΰμΐν δτι ό οϊκος ήμών χορηγεί άπαντα τά εϊδη ιματισμού καί ύπο- 
δήσεως—ανδρικά, γυναικεία καί παιδικά—έπί πιστώσει έναντι 15 μηνιαίων δόσεων. 
Σημειοισατε δτι εϊμεθα οί μόνοι πού δυνάμεθα νά σάς έξυπηρετήσωμεν. Έχομεν τά 
καλλίτερα εϊδη καί τάς χαμηλοτέρας τιμάς.
Διά τήν καλλιτέραν έξυπηρέτησιν τής πελατείας μας συνεβλήθημεν μέ τούς καλλίτε
ρους ράπτας τών ’Αθηνών.

ΕΠΙΞΚΕΦΘΗΤΕ MAS ΚΑΙ ©Α ΠΕΙΕΘΗΤΕ

II ΕΙΣΙΙΡΗΙί 
ΤΟΝ ΥΠΕΓΓΥΟΝ ΠΡΟΣΟΔΟΝ

Αί έκ τ<ΰν υπεγγύων προσόδων 
εΐοπράξεις άπό 1ης ’Ιανουάριου 1937 
έσημείωσαν τήν κάτωθι κίνησιν :

Είδη

’Άλας 53. 
Πετρέλ. 95. 
Πυρεία 68. 
Παιγν. 7. 
Σιχαρόχ. 29. 
Καπν, 1.372. 
Χαρτ. 230 
Νάξ. σμ. 21.

1936

130.217.05 
917.945.— 
905.746.— 
876.240.— 
.495.637.90 
.078.995— 1 
544.725 — 
742.438.85

1937

56.664. 
98.840 
69.620. 
6.147. 

27.468. 
333.529 
267.401. 
28,447.

431.04
.327.—
.125,50
846.70
.136,90
.786.—
810.—
378.05

Σύνολ 1.879. 
Τελ. 1.695.' 
Συ νολ. 3.574.

.691.944.801. 
090.352.40 1. 
782.297.20 3.

888,119.
851.917.
74C.037.

841.19
923.2Θ
764.39
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΕΡΓΙΑ—ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ—ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ—ΕΜΠΟΡΙΟΝ—ΧΡΗΜΑΤΑΓΟ Κ.Λ.Π.
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HUM ΠΟΛΙΤΕΙΑ!
Ή χάλάρωσις τής οικονομικής 

δραστηριότητας έσυνεχίσθη κατά 
Ν)βριον μετρηθεϊσα διά τής γενικής 
πτώσεως τών σχετικών δεικτών. Λό
γω τοΟ δραστικού περιορισμού τής 
παραγωγής παρετηρήθη κατά Δ)- 
βριον αισθητή μείωσις τών μεγάλων 
αποθεμάτων βιομηχανικών προϊόν
των. Περί τά μέσα Δ)βρίου ή χαλά- 
ρωσις τής δραστηριότητας έπεβρα- 
δύνθη, συμφώνως δέ πρός νεωτέρας 
ειδήσεις ή κατάστασις έμφανίζεται 
εΰνοΐκωτέρα, έλπιζομένου. δτι κατά 
τό 1938 αί έργασίαι θά άναλάβωσι. 
Κυβερνητικοί παράγοντες απέδωσαν 
τήν σημερινήν χαλάρωσιν εις τά ΰπό 
τών κεφαλαιοκρατών παρεμβαλλό
μενα εμπόδια εις τήν πολιτικήν τού 
Προέδρου Roosevelt, έλέχθη δέ ότι 
ή κυβέρνησις έμελέτα πρόγραμμα 
καταπολεμήσεως τών βιομηχανικών 
Trusts. ’Ήδη άγγέλλεται ότι ό Πρό
εδρος Roosevelt ήλθεν εις συνεννοή
σεις μέτά τών μεγαλοβιομηχάνων 
ϊνα διά στενής συνεργασίας τής κυ- 
βερνήσεως μετ’ αυτών άνακοπή ή έ- 
παπειλοϋσα νέα κρίσις.

ΜΕΙΜΗ ΒΡΕΤΤίΝΙΑ
Ή παρατηρουμένη από τινων μη

νών γενική χαλάρωσις τής πάγκο 
σμίου οικονομικής δραστηριότητας 
(βιομηχανική παραγωγή, εμπορική 
κίνησις, κατανάλωσις άποθεμάτων, 
ναύλοι, τιμαί), έπέδρασεν ώς είκός 
καί έπί τού όγκου τής οικονομικής 
δραστηριότητος τής Αγγλίας, περιο- 
ρίσασα αύτόν ελαφρώς. Ή δυσμενής 
αϋτη έπίδρασις είναι όμως μερική, 
σημειωθεΐσα εις τόν άριθμόν τών ά- 
νέργων, εις τήν ποσότητα τοΟ κατα- 
ναλισκομένου άνθρακας, εις τάς φορ
τώσεις τών σιδηροδρόμων, εις τάς 
έξαγωγάς βιομηχανικών προϊόντων 
καί εις τήν οικοδομικήν δραστηριό
τητα. Άντιθέτως, κατά τόν παρελ
θόντα Δ)βριον παρετηρήθη αόξησις 
εισαγωγών πρώτων υλών καί αϋξη- 
σις τής καταναλώσεως έγχωρίου σι
δήρου καί χάλυβας. Παρά τήν έλα- 
φράν τούτην έλάττωσιν τής δραστη
ριότητος, άπότομος τις πτώσις τής 
στάθμης δραστηριότητος δέν άνα- 
μένεται. Τά πλεϊστα τών εργοστα
σίων βαρείας βιομηχανίας έχουσιν 
είσέτι άναλάβη πολλάς παραγγελίας 
ή έκτέλεσις τών όποιων θά άπαιτή- 
ση μήνας, τόσω μάλλον όσον προ
στίθενται εις ταύτας καί αί έργασίαι 
διά τούς έπανεξοπλισμούς. Ή ναυ- 
πήγησις όμως εμπορικών πλοίων, έ- 
πηρεάσθη δυσμενώς έκ τής σημαντι
κής πτώσεως τών ναύλων. ’ Επίσης 
παρατηρεϊται γενικώς αυξησις τής 
άνεργίας εις τάς βιομηχανίας 
καταναλώσεως

ΓΑΛΛΙΑ
Ό ψηφισθείς προϋπολογισμός ά- 

ναβιβάζει τά δημόσια έσοδα τό 1938 
εις 54,776 έκατομμ. φράγκων, τάς δέ 
δαπάνας είς 54.739 έκατομμ. Ή δη
μοσιονομική κατάσιασις τής χώρας 
έχει αίσθητώς βελτιωθή, άποδεικνύε- 
ται δέ τούτο έκ τής έπιτυχοΰς έκδό- 
σεως γραμματίων θησαυροφυλακίου 
5 ο/0, διάρκειας 3,6 καί 9 έτών, ήτις 
άπέδωσε 4.200 έκατομμ. φράγκων έξ 
ών 3,930 έκατομμ. είς μετρητά. Έκ 
τών ύπό τής Τραπέζης τής Γαλλίας 
χορηγηθέντων τόν παρελθόντα Ιού
νιον 15.000 έκατομμ. φράγκων είς τό 
Δημόσιον, 5 δισεκατομμ. μόνον έχρη- 
σιμοποιήθησαν. Έπί πλέον 5.400 έκ. 
φράγκα τών ομολογιών έκδόσεως 
1934 έξωφλ ήθησαν ώς καί 6 δισεκ. 
φράγκων τού ’Αγγλικού δανείου. Λή
γοντας τοϋ 1937 τό είς χρυσόν κά
λυμμα τής Bauque <le France άνήρ- 
χετο είς 58.933 έκατομμ. φράγκα. Ή 
οικονομική δραστηριότης τής χώρας 
παραμένει αρκούντως ικανοποιητική 
παγίωσις όμως αύτής δέν δύναται 
νά άναμένεται έφ’ όσον ή πολιτική 
ανωμαλία συνεχίζεται, έφ’ όσον αί 
άπεργίαι έπαναλαμβάνονται καί έφ’ 
όσον τά φυγόντα είς τό εξωτερικόν 
κεφάλαια διστάζουν νά παλιννοστή- 
σουν.

‘Η κατά τά μέσα τοϋ τρέχοντος 
Ιανουάριου έκσπάσασα κυβερνητική 

κρίσις έπιδεινώνει μάλλον τήν κατά- 
στασιν.

άντιστοίχου περυσινοΰ έλλείμματος. 
Ό προϋπολογισμός τοϋ έτους 1938 
προβλέπει σύνολον προσόδων 7.200 
έκατομμ. λεβίων έξ ών: λέβια 576 έκ. 
έκ τών άμέσων φόρων, λέβια 1.093 
έκατομμ. έκ τών τελωνείων, λέβια 1. 
447.2 έκατομμ. έκ φόρων καταναλώ
σεως (accise] λέβια 108 έκατομ. έκ 
διαφόρων δασμών, λέβια 420 έκατ. 
έκ φόρων χαρτοσήμου, λέβια 1.031.8 
έκατομμ. έκ διοικητικών καί άλλων 
προσόδων, λέβια 309 έκατομμ. έκ 
τών Τ. Τ. Τ., λέβια 394 έκατομμ. 
εκτάκτων προσόδων κλπ

λίας άνεξαρτήιως τής προσφάτου 1 είς άκέραιον καταβολήν τών όφειλο-

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ή έξέλιξις τής οικονομικής κατα- 

στάσεως τής χώρας έμφανίζεται εύ- 
νοϊκή. Κατά τό πρώτον έννεάμηνον 
του 1937 ή εμπορική κίνησις μετά 
τοϋ έξωτερικοΰ άνήλθεν είς τά έξής 
ποσά: 'Αξία εισαγωγών λέβια 3.701, 
991,000 (έναντι Λεβίων 3.181.062.000 
δΓ ολόκληρον τό 1936), άξια εισαγω
γών λέβια 3.376.496.000 (έναντι λε
βίων 3.910.382.1)00, δι’ ολόκληρον τό 
1936), Ή Γερμανία κατέχει τήν πρώ- 
την θέσιν είς τό έξωτερικόν έμπό- 
ριον τής Βουλγαρίας μέ άναλογίαν 
55,2 0 0 είς τάς είσαγωγάς καί 41,9 
°/ο είς τας έξαγωγάς διά τό πρώτον 
έννεάμηνον τού 1937 (έναντι 61 %, 
είς τάς είσαγωγάς καί 47,6 °/0 είς 
τάς έξαγωγάς δΓ ολόκληρον τό έτος 
1936). 'Η μετά τής Ελλάδος έμπο- ! 
ρική κίνησις άνήλΟε κατά τό πρώ
τον έννεάμηνον τού 1937 εις τά έξής 
ποσά: Άξια εισαγωγών λέβια 12. 
425.000- ’Αξία έξαγωγών λέβια 13. 
565.000.

Ό τιμάριθμος τών ειδών χονδρι
κής πωλήσεως δεικνύει ΰψωσιν. Κυ
ρίως άνετιμήθησαν τά τρόφιμα ζωο- 
τροφικής προελεύσεως (ώά, χοίρειον 
κρέας.) Τό δημόσιον ταμεΐον

Τό είς χρυσόν άπόθεμα τής Τρα
πέζης τής Βουλγαρίας ηύξήθη τή
30) 11)37 είς λέβια 1.899.7 έκατομμ., 
έναντι λεβίων 1.870.5 έκατομμ. τή
31) 10)37, καί λεβίων 1.618.1 έκατομμ. 
τή 31)11)36. Λόγω του σημαντικώς 
αόξηθέντος ένεργητικοΰ του έμπορι- 
κοΰ ισοζυγίου, τό είς συνάλλαγμα 
άπόθεμα τής Τραπέζης ηύξήθη είς 
λέβια 686,8 έκατομμ. έναντι 587.3 έκ. 
λεβίων τή 30)10)37. Τό κυκλοφορούν 
χαρτονόμισμα άνήρχετο τή 30)11)37 
είς λέβια 2.744.4 έκατομμ έναντι λε
βίων 2.968.4 έκατομμ, τή 30)10)37.

ΠΟΥΓΚΟΣΛΑΥΤΑ

προσεγγίσεως μετά τής Ιταλίας.
Ό προϋπολογισμός διά τό οικονο

μικόν έτος 1938—39 άναβιβάζει τάς 
δαπάνας είς 12.180 έκατομμ. δηνα
ρίων (αυξησις κατά 11.6 % ώς πρός 
τάς δαπάνας τής παρελθούσης χρή- 
σεως) Ή αυξησις αϋτη οφείλεται 
κυρίως είς τάς δαπάνας έξοπλισμών 
κατασκευής νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών καί έπεκτάσεως τού πεδίου 
δράσεως τών κρατικών οικονομικών 

έξ I επιχειρήσεων. Αί δημοσιονομικά!
, προβλέψεις είναι αισιόδοξοι λόγω
της λίαν αισθητής αύξήσεως τών 
δημοσίων έσόδων ύπερβάντων τό 1 
δισεκατομμ. δηναρίων διά τοΰς; δύο 
μήνας Αύγουστον καί Σεπ)βριον 1937.
Τά έσοδα τού πρώτου εξαμήνου τής 
χρήσεως 1937—38 άνήλθον συνολι- 
κώς είς 5.631 έκατομμ. δηνάρια έναν
τι 4.827 έκατομμ. άντιστοίχων περυ- 
σινών έσόδων.

Τό έθνικόν εισόδημα διά τό έτος 
1937 υπολογίζεται ύπό τού ΰπουργοΰ 
οικονομικών είς 44.200 έκατομμ. δη
νάρια έναντι 42.00 I έκατομμ. . τω 
1936. Τω 1926 τό έθνικόν εισόδημα
εΐχεν άνέλθη είς τό μέγιστον όριον ό πρόεδρος Κεμάλ 
τών 69.600 έκατομμ. δηναρίων, ~

λένων τόκων.
Ή ύπό τόν κ. Goga νέα έθνική κυ- 

βέρνησις έδήλωσεν ότι έρειδομένη 
έπί τής έμπιστοσύνης τής χώρας θά 
παραμείνη πιστή είς τήν αρχήν τής 
ίσόσκελίσεως τού προϋπολογισμοί} 
καί τής διατηρήσεως υγιούς νομί
σματος. θέλει δέ σεβασθή τάς άνει- 
λημμένας έξωτερικάς υποχρεώσεις, 
Παρά τάς άνω καθησυχαστικάς δη
λώσεις, παρετηρήθη μεγάλη ζήτησις 
ξένου συναλλάγματοςείς τήν ρουμα- 
νικήν χρηματαγοράν ώς καί ρεύμα 
άναλήψεως καταθέσεων έκ τών Τρα 
πεζών.

ΤΟΥΡΚΙΑ

νης τής Υφαντουργίας

εμφα-
είδών | νίζει κατά τό πρώτον δεκάμηνον του 

συμπεριλαμβανομέ- j 1937 πλεόνασμα έσόδων 55 έκατομ.
ΙΠΜΙ rvr· '1ι·βί/\Μ r’li/VM-ri *' λεβίων έναντι 234 έκατομμ. λεβίω,ν

Ή οικονομική δραστηριότης της 
χώρας εξακολουθεί νά είναι λίαν ί 
κανοποιητική. Ή κίνησις του έξωτε 
ρικοΰ έμπορίου κατά τούς 10 πρώ
τους μήνας τού 1937 άνήλθεν, δσον 
αφορά είς τάς έξαγωγάς είς 3.722. 
000 τόννους άξίας 5.110 έκατομμ. δη
ναρίων, έναντι 2.197.000 τόννων ά
ξίας 3.306 δηναρίων άντιστοίχου πε- 
ρυσινής εξαγωγής. Αί είσαγωγαί ά
νήλθον κατά τύ άνω δεκάμήνον είς 
904.000 τόννους άξίας ό-265 έκάτομμ 
δηναρίων έναντι 787.000 τόννων ά
ξίας 3.286 έκατομμ. δηναρίων εισα
γωγών πρώτου δεκαμήνου του 1936. 
Τό έξαγωγικόν πλεόνασμα ηύξήθη 
οϋτω είς 845 έκατομμ. δηναρίων έ
ναντι 20 έκατομμ. τοϋ περυσινοΰ δε 
καμήνου.

Τό πρακτικόν άποτέλεσμα τής έπι- 
σκέψεως τοϋ κ. Delbos είς Βελιγρά
δι ον ύπήρξεν ή υπογραφή έμπορικής 
συνθήκης μετά τής Γαλλίας, Τό σύ
στημα συμψηφισμών (clearing) κα- 
ταργεϊται, άντί τούτου δέ καθιεροΰ- 
ται ή πληρωμή είς συνάλλαγμα. 
Μειοΰνται οί εισαγωγικοί δασμοί 
έπί τινων γαλλικών εμπορευμάτων 
[θειϊκόν άσβέστιον. οίνος καμπανί
της, καλλυντικά εϊδη κλπ), έξασφα- 
λίζεται δέ μεγαλύτερον ποσοστόν έ- 
ξαγωγής είς Γαλλίαν άραβοσίτου, 
οσπρίων, οπωρών, τυρού κ. λ. π. Διά 
τής άνω συνθήκης παραχωρεϊται είς 
τήν Γ ιουγκοσλαυΐαν έξαγωγικόν 
πλεόνασμα 20 ° 0 είς τό μετά τής 
Γαλλίας έμπόριον. Είς τόν κ. Delbos 
έγένετο θερμοτάτη ύποδοχή έξ οΒ 
τεκμαίρεται δτι τόσον άπό πολιτικής 
δσον καί άπό έμπορικής άπόψεως ή 
Γιουγκοσλαυΐα εννοεί νά διατηρήση 
στενάς φιλικάς σχέσεις μετά τής Γαλ'-

, , τω
δέ 1932. είχε τούτο μειωθή είς τό έ- 
λάχιστον· επίπεδον τών 37.500 έκατ· 
δηναρίων Τό καθαρόν κατά κεφα
λήν χρηματικόν εισόδημα άνέρχεται 
ήδη είς 2.372 δηνάρια Δέον δμως νά 
προστεθή είς τούτο, δσον αφορά τόν 
άγροτικόν πληθυσμόν, καί τό είς εί
δος εισόδημα δπερ λόγω τής αΰ- 
ταρκείας τών χωρικών οικογενειών, 
οΰδέποτε φθάνει μέχρι τής άγοράς.

Ο άριθμός τών έργαζομένων δια
τηρείται σταθερός είς 715.000. Ή 
δραστηριότης τών μεταλλείων ηύ
ξήθη, αί καταθέσεις πάρά Τραπέζαις 
έμφανίζουσιν αΰξησιν άπό 10.622 
έκατομμ. δηναρίων εις 11.755 έκατμ. 
Τό μόνον ανησυχαστικόν σημεΐον, 
δσον άφορά τόν άστικόν πληθυσμόν 
σταθερού εισοδήματος, είναι ή τα
χεία ϋψωσις τοϋ τιμαρίθμου.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η δημοσιονομική κατάστασις τής 
χώρας εμφανίζεται προφανώς βελ
τιωμένη, τήν δέ καλλιτέρευσιν τού
την άντικατοπτρίζει ή άνατίμησις 
τών κρατικών χρεογράφων. Ή συ
ναλλαγματική κατάστασις τής χώρας 
παρουσιάζει έπίσης βελτίωσιν κατό
πιν τοϋ σημαντικού έξαγωγικοΰ πλε
ονάσματος τού έξωτερικοΰ έμπορίου. 
Τά διάφορα γραφεία συμψηφισμού 
έμφανίζουν άπό καιρού εύνοϊκόν ύ- 
πόλοιπον ύπέρ τής Ρουμανίας, διά 
τόν λόγον δέ τούτον αί δυσχέρειαι 
μεταφοράς συναλλάγματος πρός έ- 
ξυπηρέτησιν τών έξωτερικών δανείων 
έπαυσαν πλέον νά ύφίστανται. Οί 
ξένοι ομολογιούχοι άξιοϋν ήδη τήν

Είς τό ετήσιον αύτοΰ διάγγελμα 
πρός τήν μεγάλην Έθνοσυνέλευσι ν, 

Άτατούρκ διέ
γραψε τό πρόγραμμα τής νέας τουρ- 
κής κυβερνήσεως. Έ« πρώτοις κύ
ριον μέλημα τού κράτους θά είναι ή 
άνάπτυξις τής γεωργίας διά τής πα- 
ραχωρήσεως είς τούς χωρικούς ά- 
γροκτημάτων έπαρκών ώστε νά ά- 
π°ζΠ εκ τούτων ολόκληρος ή οικογέ
νεια, άροτρων καί "ίππων, ώς καί γε
ωργικών μηχανών αϊτινες θά άπο- 
τελοΰσι κοινόν κτήμα τών χωρίων. 
Προβλέπεται σημαντική αυξησις τού 
έμπορικοϋ στόλου διά ναυπηγήσεως 

πλοίων, μείωσις φόρων ώς καί άνά- 
πτυξις τής οικονομικής δραστηριότη
τος διά παροχής πιστώσεων είς τάς 
διαφόρους επιχειρήσεις ύπό τήν έπί- 
βλεψιν τού Κράτους, Πρός έκμετάλ- 
λευσιν τού όρυκτοϋ πλούτου τής χώ
ρας, άντιπρόσωποι τών Τουρκικών 
Τραπεζών έπρόκειτο νά μεταβώσι 
κατ’ αύτάς είς Λονδίνον ϊνα έπιτύ- 
χωσι τήν ’Αγγλικήν οικονομικήν ένί- 
σχυσιν. Άφ’ ετέρου διαπραγματεύ
σεις διεξάγονται μετά τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών πρός αΰξησιν τών έ
ξαγωγών τουρκικών προϊόντων είς 
’Αμερικήν. Όσον άφορά τήν Γερμα
νίαν, αυτή είσέτι χρεωσ.τεί είς τήν 
Τουρκίαν 40 έκατομμ. μάρκων δΓ ά- 
γορασθέντα εμπορεύματα 
τρητοϊς.

τοις με-
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ΣΙΤΟΣ

Έν "Ηνωμέναις Πολιτείαις κατά 
Δ)βριον καί κατά τό πρώτον δεκα
πενθήμερον τού Ιανουάριου, παρε
τηρήθη έλλειψις έπαρκοΰς ύγρασίας 
είς τό Kansas μετά θυελλών άμμου. 
Είς τήν ’Αργεντινήν ό θερισμός έσυ
νεχίσθη μέ καιρόν εύνοϊκόν και άπό- 
δοσιν ποικίλλουσαν κατά τάς διαφό
ρους περιφέρειας. Είς Αύστραλίαν | 
ό θερισμός έπερατώθη. Ή ποιότης 
τοϋ σίτου είναι γενικώς καλύτερα 
τής περυσινής. Είς Ρωσσίαν τό προ
στατευτικόν κάλυμμα χιόνος τών 
άγρών θεωρείται άνεπαρκές. Είς τά 
Βαλκάνια ό καιρός είναι πολύ ήπιος 
καί αί έσοδείαι είναι έκτεθειμέναι. 
Είς τήν ’Ιταλίαν παρατεταμένη ύγρα- 
σία έβλαψε τήν έσοδείαν. Είς τήν 
Γαλλίαν ό λίαν ύγρός καιρός καθυ- 
στέρησεν έπίσης τήν πρόοδον τής 
έσοδείας.

Κατά Δ)βριον λόγω τών έορτών 
καί τής μικρός ζητήσεως έξ Ευρώ
πης ή παγκόσμιος σιταγορά ήτο ή
ρεμος καί άνευ σπουδαίων διακυμάν
σεων. Ή είς 240.00.000 qua.rters μει
ωμένη πρώτη επίσημος έκτίμησις'τής 
"Αργεντινής έσοδείας δέν έπέδρασεν 
έπί τής άγοράς διότι εΐχεν ήδη αϋτη 
προεξοφληθή. "Η παράδοσις Μαΐου 
έκλεισε τήν 20ην Δ)βρίου είς τό χρη- 
ματιστήρισν Chicago είς τά 91 cents 
τό bushel, καί είς τό χρηματιστήριον 
Winnipeg, είς τά 116 1)8 cents. Κατά 
τό πρώτον δεκαπενθήμερον τοϋ’Ιανου- 
αρίου, λόγω καλής ζητήσεως έκ μέ
ρους τών ’Άγγλων Βιομηχάνων καί 
τού Continent ώς καί τής δυσμενούς 
καταστάσεως τής Ιταλικής έσοδείας 
τό προϊόν άνετιμήθη. Είς Chicago

ή παράδοσις Μαΐου προσήγγισε τά 
98 cents καί είς Winnipeg 130 cents. 
Ή Γερμανία προέβη είς τήν άγοράν 
επτά φορτίων "Αργεντινού σίτου. 
Αί τιμαί πραγματικού σίτου ήσαν 
197[0 σελ. τσιφ Πειραιά τά ’Αργεν
τινό, 176 0 σελ. ό σίτος Αυστραλίας 
καί 175 0 σελ. ό σίτος Ρουμανίας.
Ε ΛΑΙΟΝ

Ή συγκομιδή τού . έλαιοκάρπου 
βαίνει πρός τό τέλος της μέ ποιάν 
τινα καθυστέρησιν, λόγω τών δυσμε
νών καιρικών συνθηκών, αϊτινες έ- 
προκάλεσαν είς περιφερείας τινάς καί 
μικροζημίας.

Αί τιμαί έν τω έσωτερικω έξακο- 
λουθούν νά εύρίσκωνται είς χαλαρά 
έπίπεδα. Οί παραγωγοί δμως, έλπώ 
ζοντες είς μελλοντικήν ΰψωσιν αύ- 
τών, περιορίζονται είς πωλήσεις μι
κρών ποσοτήτων.

Κατά πληροφορίας τού ύπουργεί- 
ου Γεωργίας ή παραγωγή έλαίου είς 
τήν Κυβερνητικήν "Ισπανίαν ύπολο- 
γίζεται ν’ άνέλθη είς 60 ο)ο τής πλή
ρους παραγωγής,

Ή πρός συγκράτησιν τών τιμών 
Γών έλαιοπυρήνων συσταθείσα έπι- 
τροπή, ώρισεν τάς τιμάς αυτών κατά 
περιφερείας ώς άκολούθως :

Χανιά, δρχ. 1,35 κατ’ όκάν, Ρέθυ- 
μνον 1,20, ’Ιθάκη 1,03,’Αχαΐα 1,30 Ζά
κυνθος 1, ’Ηλεία 1,20 Εύβοια (ψαχνά) 
0,76 (Ερέτρια) 1,05, Κίμη 1,10. Έπί- 
νωπού πράγματος έλαιών Άμφισ- 
σης αί τιμαί έσημειώθησαν γύρω τών 
δρ. 8—9 κατ’ όκάν.
Τιμαί έλαίου εσωτερικής άγοράς

Έσωτερ. διυλισμένα κατ’ όκάν δρ, 
39—41 έσωτερ. πεντάβαθμα 33—35

Πυρηνέλαια τά 100 κιλά Δολ. 12—13.

ΚΑΠΝΟΣ

Ή χωρικό έπεξεργασία του κα
πνού βαίνει πρός τό τέρμα της. Ή έ- 
φετεινή παραγωγή είναι ποιοτικώς 
καλλίτερα τής τού 1936, ύπολογίζε- 
ται δμως νά ύπολειφθή κατά 14 έκ. 
όκ. λόγω τών ληφθέντων περιορι
στικών μέτρων καλλιέργειας. Ή ά- 
γοραστική κίνησις έπί χωρικών κα
πνών έξακολουθή νά είναι περιω- 
ρισμένη, Ή καθυστέρησις αϋτη τής 
άγοραστικής κινήσεως όφείλεται είς 
τήν απουσίαν τής Γερμανικής άγο
ράς, καί ιδία τών κατά παραγγελίαν 
τού μεγάλου Κοντσέρνένεργούντων. 
Άπό τής ένάρξεως τής νέας καπνι
κής περιόδου μέχρι τής 15ης Ίανουα 
ρίου 1938 ήγοράσθησαν καπνά συ
νολικής άξίας δρχ. 10.000,1 00 περί
που. Αί μεγαλύτεροι άγοραί έγένον- 
το έκ τών Νήσων, τήν Κεντρικής καί 
Δυτικής Μακεδονίας καί τής Παλαι
ός Ελλάδος.

Καί έπί τών έμπορικώς έπεξειργα- 
σμένων καπνών δέν έπρογματοποι ή
θησαν αξιόλογοι πράξεις, ή δλη δέ 
κίνησις περιωρίσθη είς άγοράς τινας 
τής Γερμανικής καταναλώσεως καί 
τού Τσεχοσλοβακικού Μονοπωλείου. 
Προσεχώς άναμένεται ή κάθοδος είς 
τήν άγοράν τού Γαλλικού Μονοπω
λείου, δοθείσης πρόο τούτο τής σχε
τικής άδειας ύπό τών άρμοδίων Γαλ
λικών άρχών. Είς τήν Σάμον ύπάρ- 
χουν είσέτι είς χείρας τών καπνε- 
μπόρων 400 χιλ. όκάδων έπεξειργα- 
σμένων καπνών έσοδείας 1936.

ΖΑΚΧΑΡΕΙΣ

Είς τά χρηματιστήρια τού Λονδίνου 
καί τής Νέας "Υόρκης έσημειώθη τε
λευταίως μικρά ύποχώρησις τών 
τιμών, έλλείψει άγοραστικοϋ έν- 
διαφέροντος. Οϋτω είς τό Λονδϊνρν 
αί τιμαί διεκυμαίνοντο τών μέν πα
ραδόσεων Μαρτίου γύρω τών 6)1 είς 
δέ τήν Νέαν Ύόρκην μεταξύ τών 115 
καί 116.

Η κατανάλωσις είς τάς εύρωπαϊ- 
κάς χώρας κατά τούς μήνας Νοέμ
βριον καί Δεκέμβριον έσημείωσεν αΰ 
ξησιν έν συγκρίσει πρός τόν ’Οκτώ
βριον.

Είς τήν άγοράν Πειραιώς έπεκρά- 
τησεν σταθερότης, λόγω μεγαλειτέ- 
ρας ζητήσεως έκ μέρους τής κατα
ναλώσεως, τής όποιας τά αποθέμα
τα είχον τελείως έξαντληθή κατά 
τάς έορτάς. Αί έκ τού εξωτερικού ά- 
φίξεις άνήλθον είς 400 τόννους ’Ολ
λανδικών. Μικραί δέ παραγγελίαι έ- 
δόθησαν διά φορτώσεις τέλη Ιανου
άριου—άρχάς Φεβρουάριου έξ ’Ολ
λανδίας πρός £ 8 10)ο τσιφ Πειραιά 
καί Τσεχοσλοβακίας έκ Τεργέστης, 
δΓ επαρχιακούς λιμένας, πρός 159 
κορώνας.

ΣΤΑΦΙΔΕΣ

Ή σταφιδαγορά ύπήρξεν ήρεμος 
Οί άγορασταί του έξωτερικοΰ έξα- 
κολουθοϋν νά είναι επιφυλακτικοί.

"Η έξαγωγή "Ελληνικής σταφίδας 
άπό 1 Σ|βρίου —10 Ιανουάριου 1938 
άνήλθεν είς, Λ. Ε. 105 072 673 ένώ 
κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα 
τοΰ 1936 είχεν άνέλθει είς Λ. Ε. 
124.412.440, ήτοι παρουσιάζεται μειω
μένη κατά Λ. Ε, 19.339,767. Ή μείω
σή δμως αϋτη δέν είναι πραγμα
τική, άλλά οφείλεται είς τό δτι ή 
Γερμανική άγορά ήνοιξε εφέτος πολύ 
αργά (κατά τόν μήνα Νοέμβριον),δτε 
έτερματίσθησαν αί διεξαγόμενοι 
διαπραγματεύσεις καί ύπεγράφη ή 
νέα Έλληνο—Γερμανική έμπορική 
συμφωνία. Κατά τήν συμφωνίαν ταύ- 
την ή Γερμανία ύποχρεοϋται νά εί- 
σαγάγη έλληνικάς σταφίδας άξίας 
3.350,000 μάρκων. Αί τιμαί είς τά διά
φορα σταφιδοπαραγωγικά κέντρα 
κυμαίνονται ώς άκολούθως.

Πύργου δρ. 3475,350‘ξ Πατρών 
ήλιου 3530—3650, Αίγιου 5800—6000. 
Έν τούτοις οί έξαγωγεΐς, λόγω τής 
άζητησίσς τής ποιότητας τούτης' ύπό 
τής Βρεττανικής άγοράς προσφέρουν 
τ άποθέματά των είς χαμηλοτέρας 
τιμάς.

Τιμαί χγορχς Λονδίνου καί Κο
ρινθιακοί : Πύργου Ψιλά 3(ι]6 Πα
τρών ψιλά 31)6, Ζακύνθου ψιλά 32)-, 
Αίγιου 38]—, γουλά 44]—Αυστραλίας 
κοινοί 26]—31],

Εουλτανίναι : Αγορά άπρακτος, 
πλήν έπί Αύστραλιανών κατωτέρας 
ποιότητας πρός 39]—Μικροπράξεις 
έπί καρπού Κρήτης 59]—64],
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ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

7-12-1937 ΚΑΙ 7Ψ1938
Κατά τό ανωτέρω χρονικόν διάστημα έσημειώθησαν αΐ κάτωθι 

αλλοιώσεις τών περιουσιακών στοιχείων της Τραπέζης της Ελλάδος.

Λογαριασμοί 7-12-37 7-1-38 Διαφορά
Εις εκατομμύρια + ή -

ΙΧρυσος καί έξωτερ. Συν)μα
Πιστώσεις τής Τραπέζης πρός

3.616.9 3.661.5 + 44.6

τό Δημόσιον 2.920.5 3.171.3 + 250,8
Τραπεζογραμμάτια έν κυκλοφορία 6.504.2 6.600.3 + 96.1
Ετεραι ΰποχρ. δψεως είς δραχμάς 

Υποχρεώσεις είς έξωτερ. συν)μα
5 953.9 6.344,8 -J- 390.9

καί χρυσόν 176,0 170.8 5.2
Έμπορικαί συν)καί καί γρ)τια 331,3 333.5 + 2.2
Ετεραι πιστώσεις είς δρχ. 1.951.4 2.025.9 74.5

"Επενδύσεις 444.7 447.7 -L 3.0
Ετερα στοιχεία ένεργητικοΰ 1.274.5 951.7 322.8
Ετεραι υποχρεώσεις 2.276.2 1.817.4 — 458.8

II mill ΪΟΪ £:Sriillf KW ΕΜΕΙΝΕ ΕΙΟΡΙΟΪ
ΑΠΟ 1)1)37 - 31)11)37

Εισαγωγή τόννοι 2.474.534 αξίας Δρχ. 13.847.565.000
Εξαγωγή » 1.253.035 » » 7.787.188.000
’Έλλειμμα έμπορικοΰ ισοζυγίου Δρχ- 6.060.377.000

Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα τού παρελθόντος έτους εϊχομεν :
Εισαγωγήν τόννους 2.328.755 αξίας Δρχ. 10.783.039.000Εξαγωγήν » 867,990 » 5.852.096.000
’Έλλειμμα έμπορικοΰ ισοζυγίου Δρχ. 4.930.943.000

Κατ ακολουθίαν τό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τό πρώ
τον ένδεκάμηνον τρέχοντος έτους παρουσιάζεται ηύξημένον κατάΐ.129.434. 
ΟΟΟ δρχ. εν συγκρίσει πρός τό άντίστοιχον διάστημα τοΟπαρελθόντος έτους!

Κατά , τόν μήνα Νοέμβριον τρέχοντος έτους ή κίνησις τοΟ εξωτερικού 
εμπορίου εμφανίζεται ώς κάτωθι:
Εισαγωγή
"Εξαγωγή

'Έλλειμμα

200.243
165.638

αξίας Δρχ.
»

Δρχ.

1.394.924.000 
L218.293.00i)

176.631.000

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΤΑ Τ01937

ΕΘΝΙΚΟΝ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΝ ΑΑΝ£Ι0Ν6°)α I92G

Κατά τήν ένεργηθεΐσαν τήν 21 ην 
τρέχ. έν τφ καταστήματι τής Τραπέ
ζης Ελλάδος 12ην κλήρωσιν τών ο
μολογιών του άνωτέρω Δανείου έ- 
ξήχθησαν οί κάτωθι άριθμοί κερδί- 
ζοντες τά αντίστοιχα ποσά;
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I ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΗΡΙΓΚ 31.12.37

ΙΑ
Δ
ΙΘ
ΙΖ
Η
A
ΙΑ
ΙΕ
ΙΓ

53.914 
25.533 

230.188 
445.322 
542.562 
428 973 

27.691 
132.810 
264.487

Δρχ. 500.000
200.000
200.000
200.000
100.000
100.000
ΙΟυ.ΟΟϋ
ΐυο.οοο
100.000

Δύναμις | Σκάφη 
"Ολική χωρ.

"Έμψυχον υλικόν
Ναυτιλλόμενοι 

Μεταφορικόν έργον 
Φορτηγός Ναυτιλία, 

τόννοι

1937
680

2,127,391 *

20,000

14,896,144 **

1936
654 

2,016,982

18,500

12,800,000

"Ακαθάριστον εισόδημα —.—
Εΐσαχθέν συν)μα
θέσις έν τή Διεθνεϊ Ναυτιλία

3,200,000
δρ.

9,000,000 
275,000,000

, ~ 1,750,000
Uq προς την χωρητικότητα ΕΝΑΤΗ 
Ώς πρός τόν πληθυσμόν ΤΕΤΑΡΤΗ 

'(*) Μετά τών ύπό ξένας σημαίας πλοίων.
(**) Μή συνοπολογιζομένου τοϋ μεταφορικού έργου τών υπό χρονι

κός ναυλώσεις πλοίων, έξαιρετικώς ζωηρών κατά τό 1937 (Σκάφη 13ι).

Άνά 50.000 δραχ,μάς κερδίζουν οί 
έξης άριθμοί :

ΙΑ 26153, ΙΖ 314757, ΙΔ 136232, ΣΤ 
485076, A 496235, 77736130, ΙΗ 322290 
Δ 339651, ΙΑ 426805, £ 289111.

Άνά 25.000 δραχμάς κερδίζουν οί 
έξης :

ΙΒ 41766, ΙΖ 421341, ΣΤ 53498 Δ 
346904, Ε 300246, ΙΘ 512600, Κ 38481 
Δ 438085, ΙΖ 249971, ΙΓ 101791, ΙΑ 
146855, ΣΤ 414184, ΙΕ 532477, ΙΣΤ 
299095, ΙΒ 443030, Η 141037, 177 55
341 Ζ 461283, Θ 255878, ΙΑ 253094, 
Η 606755, χΐ 25455, ΣΤ 252746, ΙΕ 
211552, ΙΓ 3Ο1600, ΙΔ 548774, ΙΘ 556 
555, A 135674, ΙΘ 554231, ΙΘ 324009 
ΙΒ 438023, ΙΓ 283538, Κ 322632, Ε 
246775, I 607771, ΙΑ 266690, ΙΘ 204724 
Ε 88381, Η 165343, Θ 533033. ΣΤ 
126419, ΙΖ 190635, Θ 588408, Δ 320 
799. I 179308, ΙΖ 320335, Θ 50953, Λ 
122254, ΙΣΤ 432880, Κ 492999, Γ 248 
540, ΙΕ 44253, Γ 608863, ΙΑ 435680, 
IS 59389, ΙΑ 456194, Θ 417731, IS 
333666, 7 151684, ΙΣΤ 218600, 7493437 
S 150051, ΙΒ 426652, IJ 457095 ΙΑ 
583826, ΙΖ 240332, A 110726, ΙΓ 133096 
Ζ 314441, 777 417766, 77 252149, Β 559 
726, ΙΣΤ 114719, 777 197986, Γ 446
839, ΙΕ 564560, 777 183047, Γ 48375, 
21 172497, Δ 229052, ΙΖ 587020, ΙΣΤ 
524829, Θ 6382 £ 594636, A 254507, 
ST 419287, IS 332350, 0 558481, Γ 
302548, Ζ 110893, A 330202 Δ 507987 
Γ 590590, 0 409487, 7Γ 218304. 77
287398, Γ 601857, Ε 93846, ΙΑ 329412, 
ΙΕ 5014.

Οί κάτωθι 25 άριθμοί ομολογιών 
άνήκουσιν είς τάς 20 σειράς A — Κ 
ήτοι όμολογίαι 500 καί κερδίζουν άνά 
10.000 δρ.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Γερμανία;
Φινλανδία;

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΛΗΡΙΓΚ.

Σουηδία;
’Ιταλία;
Τσεχοσλοβακία;
Βελγίου
Αύατρία;
‘Ε- βετία;
Ουγγαρία;
Γαλλία;
Νορβηγίχ;
Ρωσσία;
Ρουμανία;
Bons de Caisse έν κυκλοφορία Δρ. 
Λ]σμός Αλ (Έμ)τα) »
Λ]σμός Β'. (Τουρ. έξ οικ. άνάγκ.)»

Τουρκία;
Bons de Caisse έν κυκλοφορία 
Λ)σμός Α (Έμ]τα) LTQS

» Γ (Γαιάνθρακες) »

Γιουγκοαλαυΐχ; :
Bons de Caisse έν κυκλοφορία 
Λ)σμός έπ’ όν. ΈΘ.Τρ. Γιουγκοσλαυΐας 

(TRIPARTITE)

Σόνολον παθητικών υπολοίπων 
» ενεργητικών »

Υπόλοιπον Τή 31 Jl2J37 Παθητικόν 
ΣΗΜ. Ή τροπή έλαβε χώραν έπί ταΐς μέσαις 

τιμαϊς τού δελτίου τής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 
τής 3112—37.—

ιιιιιιιιιιιιι..... ......................... mm........ in

STOCK RM 9.169.602 —

65.284.—
31.237.300.—
4.596.551.—

1.350.—
115.643.—

» FS 56.701.—

ΑΝΟΙΓΜΑ Ρ'S 6.656.338.—
I Lits 6.419.380.—
» Κ C 21.837.369.—
» FB 14.294.416.—
» DOLL 2.174.383.—
» F.S. 1.626.940.—
» Δρχ- 90.486.490.—
» F F 36.009.921__
» Λ. Α 88.830.—

I. Ρ 27.417.386.—

Δραχ. 35.949.135.—

Δρ. 49.462.—

LTQS 114.293.—

Δρ. 77.273.630.—

DIN. 22.336.111.—

Δραχ. 1. 116.299.291.—
» 407.845.830.—

Δραχ. 707.453.461.—

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

551.274, 57.493, 531.238, 74.152,
271.762, 395.303, 347.641, 390.140,
263.267, 75.753, 351.027, 8.222,
447.886, 17,395, 505.270, 500.410,
481.681. 70.285, 40.351, 417.046, ί
114.751, 761.198, 297.814, 34 126, ;
148.870.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α·
Ε·

Συνοπτική κατάστασις 30ης Νοεμβρίου 1937

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον καί διαθέσιμα παρά Τραπέζαις 
Δάνεια έπ" ένεχύρω χρηματογράφων 
Όμολογίαι δανείων "Εθνικών καί πρός 

νομικά πρόσωπα καί μετοχαί. 
"Αθιάθετοι όμολογίαι μεταβ. λαχειοφ.

δανείων "Εθνικής Τραπέζης 
"Απαιτήσεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα 

κτηματικών ομολογιών είς £ : 
α δάνεια επί υποθήκη £ 1,663,378,8,11 
β) » πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’έκχω 
ρήσει προσόδων 

γ) λήξασαι τοκοχρεο- 
λυτικαί δόσεις 

δ) "Άλλο κάλυμμα :
Είς όμολ. £ 196,204,3,11 
μεΐον κρατήσεων £

Δραχμαί
1,545,049,26
1.290,825,75

20,921,525,30

30,437,056,79

£
£

1,456,669, 0,5 

543,813,13, ,5

125,390, 0, 0

Όμοΰ £ 3,789,251, 2, 9 1,420,969,176,38

223,727,567,13Κτηματικοί όμολογίαι είς λίρας 
Δάνεια έπί υποθήκη καί πρός νομικά 

πρόσωπα έπ" έκχωρήσει προσόδων 
Απαιτήσεις έκ μεταβιβ. παρ’ "Εθνικής 

Τραπέζης "Ελλάδος 
Κατάστημα Τραπέζης, έγκαταστ. καί 

κτήματα Τραπέζης

Ό 'Υποδιοικητής 
Γ. ΙΑΤΡΟΥ

447,052,946.—

269,336,976,40

41,010,295,35

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Κεφάλαιον Μετοχικόν 
Κεφάλαια Άποθεματικά 
Πρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς 

τιμής έκδόσεως ομολογιών είς £ 
Καταθέσεις : 

α) έν οψει 
β) δεσμευμένοι 
γ) έπί προθεσμία
"Ανοικτοί λ)σμοί παρά Τραπέζ. έν Έλλάδι 
Κτηματικοί όμολογίαι είς λίρας : 
"Ονομαστική άξία τών έν 

λογιών £
Μεΐον διαφοράς τι

μής έκδόσεως £

υπόλοιπον £
Ύποχρειύσεις έκ μεταβιβάσεως παρά 

τής "Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
Ληξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι 
Διάφοροι λογαριασμοί

Δόραχμαί
80.000,000,—
34,000,000,—

28,886,050,—

20,051,101,75
181.311,178,96

8,219,214,60
23,250,058,32

κυκλ&φορια ομο- 
4,717,500,'0.0

.418,955.- 7. 0

4,298,544.-13.0 1,611,954,243,75

378.547,170,25
41,907,801,38
48.166,599,35

2,456,293,418,36 2,456,293,418,36

Έν Άθήναις τή 9 Δεκεμβρίου 1937

*0 Διευθυντής τοϋ Γενικού Λογιστηρίου 
Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ

Ή "Εμπορική Ναυτιλιακή Κίνησις 
βλέπε ναυτιλιακήν κίνησιν προηγου
μένου μηνάς.

Κατ’ άνακοίνωσιν τής Γ.Σ.Υ. τοϋ 
'Υπουργείου "Εθνικής Οικονομίας ή 
Ναυτιλιακή κίνησις τής "Ελλάδος μετά 
τοϋ "Εξωτερικού κατά τόν μήνα Νο
έμβριον έχει ώς ακολούθως.

Κα ιέπλευσαν πλοία έμφορτα 214 
χωρ. 367,920 κόρων. ’Απέπλευσαν δέ 
165 πλοία έμφορτα χωρ. 321,312 κόρ. 
Κατά τό αυτό αντίστοιχον χρονικόν 
διάστημα τοϋ 1936 οί ώς άνω άριθμοί 
μεταβάλλονται ώς ακολούθως. Κατέ
πλευσαν πλοία έμφορτα 250 χωρ. κό
ρων 393616, απέπλευσαν δέ πλοία έμ
φορτα 19ί χωρ. κόρων 378398 ήτοι 
κατά τον μήνα Νοέμβριον 1937 έν 
συγκρίσει προς τον τοϋ 1936 παρατη- 
ρείται μείωσις είς τούς κατάπλους 
κατά 36 πλοία καί είς χωρ. κατά

30726 κόρους είς δέ τούς απόπλους 
μείωσις κατά 26 πλοία καί είς χωρ. 
κατά 57086 κόρους. Κατά τήν περίο
δον άπό 1ης "Ιανουάριου μέχρι 30 
Νοεμβρίου 1937 κατέπλευσαν έν δλω 
πλοία έμφορτα 2753 χωρ. 4782045 κό
ρων καί άπέπλευσαν 2050 πλοία χωρ. 
4197504. Κατά τό αντίστοιχον χρονικόν 
διάστημα 1936 (1 "Ιανουάριου—30 Νο
εμβρίου) οί ώς άνω άριθμοί μεταβάλ
λονται ώς ακολούθως.

Κατέπλευσαν πλοία έμφορτα 2685 
χωρ. 4655260 καί άπέπλευσαν πλοΐ* 
έμφορτα 2030 χωρ. κόρων 4104372. 
"Ήτοι κατά τό έτος 1937 έν συγκρίσει 
πρός τό 1936 παρατηρεΐται γενική είς 
τούς κατάπλους αύξησις αριθμού κατά 
68 πλοία καί αύξησις χωρ. κατά 126785 
κόρους είς δέ τούς απόπλους αύξησις 
είς αριθμόν κατά 20 πλοία καί είς 
χωρ. κατά 93132 κόρους.

1ΕΙ0Ν EOilKHi ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΔΡΧ. 200.000 000 7«)ο 1925

Κατά τήν ένεργηθεΐσαν τήν 5ην τρ· 
κλήρωσιν τών ομολογιών του άνω
τέρω Δανείου έξήχθησαν οί κάτωθι 
άριθμοί, κερδίζοντες τά αντίστοιχα 
ποσά :

Ό άριθ. 177276 δρ. 400.000.
"Ο άριθ. 778011. δρ. 100.000.
Οί άριθ. 579102, 691250 άνά δρχ. 

50.030.
Οί άριθ. 172673, 43352, 399749,

799752 άνά δρ. 25.000.

Οί άριθ. 678740, 71009, 643518.
436689, 350765, 391949, 799275, 137241, 
526988, 259943 άνά δρ. 10,000,

CREDIT FANCIER EGVPTIEIi
ΚΟΡΜΙ! 15 ΙΕΚ£»ΡΙ0ϊ 183!

’Έκδοοις 1903
Ό αριθμός 652.037 κερδίζει 50,000 

φρ. Οί επόμενοι άριθμοί κερδίζουν 
άνά 100 φράγκα έ'καστος :
406017 450388 575221 596452 741982 
412558 485211 582541 633926 746332 
419689 502247 583225 663726 749486 
430319 520166 590196 712733 778305 
446368 522577 593569 733982 781821

“Εκδοσις 1911
Ό αριθμός 335.427 κερδίζει 50.000 

φρ· Οί επόμενοι άριθμοί κερδίζουν 
άνά 1000 φράγκα έκαστος :
30635 115593 251528 272895 365508 
59173 157223 253078 282690 378536 
75766 159251 259649 299925 384958 
73972 168076 268256 312212 385849 

101782 243250 270919 362897 390649
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 'Ιανουάριου 15 ’Ιανουάριου 31 Δεκεμβρίου 11 Ίανουορίου

22 Δεκεμβρίου 1937
Άπαγόρευσις χορηγήσεως συ

ναλλάγματος προς συμπλήρωσιν 
σπουδών εν Ευρώπη.

23 Δεκεμβρίου

Έπέκτασις των γραμμών τής 
Έλλην. Εταιρίας εναερίων συγ- 
κοινωνιών καί εις τό εξωτερικόν.

24 Δεκεμβρίου

Ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
κ. Μεταξάς εξαγγέλλει τά κυβερ
νητικά μέτρα προς έκμετάλλευσιν 
τοΰ δασικού πλούτου τής Χιόρας.

27 Δεκεμβρίου

’Έναρξις τής λειτουργίας τοΰ 
’Οργανισμού έκδόσεως διδακτικών 
βιβλίων.

28 Δεκεμβρίου

’Από 1 Μαρτίου 1938 άφίεται 
ελεύθερα ή εισαγωγή καφέ.

30 Δεκεμβρίου

Εις έκτακτον γενικήν συνέλευσιν 
τών μετόχων τής Έθν. Τραπέζης 
έπανηγυρίσθη τό ίωβιλαΐον τοΰ 
Διοικητοϋ αυτής κ. Δροσοποΰλου.

3 ’Ιανουάριου 1938

Ό ’Αρχηγός τής Κυβερνήσεως 
προβαίνει εις εκτενείς ανακοινώ
σεις διά τήν όργάνωσιν καί έμπέ- 
δωσιν τής αγροτικής άσφαλείας 
έν τή Χώρα.

Διά μιακροΰ ανακοινωθέντος τό 
1 Ύφυπουργεΐον Άγορονομίας έπε- 
ξηγεΐ τά αίτια τής αΰξήσεως τής 
τιμής τής βενζίνης

5 ’Ιανουάριου
Δι’ άποφάσεως τών Υπουργών 

Οικονομικών καί Έθν. Οικονο
μίας ρυθμίζονται τά τής εξαγωγής 
προϊόντων εις Γερμανίαν μέχρι 31 
’Ιανουάριου 1938.

6 'Ιανουάριου
Δημοσίευσις Νόμου επιτρέπον

τας τάς είσαγωγάς έπ’ ανταλλαγή 
καπνών υπό ώρισμένας προϋπο
θέσεις.

9 ’Ιανουάριου

Τέλεσις τών γάμων τής A. Β. Υ. 
τοΰ Διαδόχου μετά τής πριγκη- 
πίσσης Φρειδερίκης—Λουΐζης τοΰ 
Άννοβέρου.

12 ’Ιανουάριου
Σύσκεψις τών Προέδρων τών 

εμπορικών Συλλόγων τής Ελ
λάδος, υπό τήν Προεδρίαν τοΰ 
Ύφυπουργοΰ ’Εργασίας σχετικώς 
μέ τά ζητήματα τοΰ έμπορικοΰ 
κόσμου.

15 ’Ιανουάριου
Δι’ ανακοινώσεων τών κ. κ. 

Τσουδεροΰ καί Έξαρχάκη προς 
τό Γεν. Συμβούλων τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος διεπιστώθη υγιής 
νομισματική κυκλοφορία καί αΰ- 

! ξησις τοΰ αποθέματος.

Υπογραφή έν Ρώμη, τής νέας 
ελληνοϊταλικής εμπορικής συμβά- 
σεως.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

22 Δεκεμβρίου 1937
Βαρυσήμαντοι λόγοι τών κ. κ. 

Τσάμπερλαιν καί ’Έντεν εις τήν 
’Αγγλικήν Βουλήν επί τών μεγά
λων διεθνών προβλημάτων.

23 Δεκεμβρίου
Θάνατος τοΰ στρατάρχου Λού- 

δενδορφ.

25 Δεκεμβρίου

"Αλωσις τοΰ Τερουέλ υπό τών 
κυβερνητικών ’Ισπανικών στρα
τευμάτων.

28 Δεκεμβρίου

Ό Ρουμάνος Βασιλεύς αναθέ
τει τον σχηματισμόν κυβερνή
σει»; εις τον αρχηγόν τοΰ μειο- 
ψηφίσαντος κατά τάς έκλογάς 
κόμματος κ. Γκόγκα.

29 Δεκεμβρίου
Ή ’Ιαπωνία άπαντώσα εις τήν 

Βρεττανικήν διακοίνωσιν παρέχει 
πλήρη ίκανοποίησιν διά τά επει
σόδια τοΰ Γιάγκ-τσέ.

30 Δεκεμβρίου
Ή Γαλλική Κυβέρνησις προσέ- 

1 φυγεν εις έκτακτα μέτρα προς 
άντιμετώπισιν τής απεργίας τοΰ 
προσωπίκοΰ τών Δημοτικών υπη
ρεσιών.

Παραττηθείσης τής Κυβερνή
σεως Ναχάς, ώρκίσθη ως νέος 
πρωθυπουργός τής Αίγύπτου δ 
Μαχμούτ Πασάς.

3 Ίανουαρίου 1938
Ένεκρίθη έν Άγκυρα τριετές 

σχέδιον έκμεταλλεύσεως τοΰ όρυ- 
χειακοΰ πλούτου τής Τουρκίας.

4 Ίανουαρίου

ΙΙρύς έξουδετέρωσιν τής ’Ιταλι
κής προπαγάνδας ήρξαντο αγγλι
κοί έκπομπαί εις ’Αραβικήν γλώσ
σαν.

5 Ίανουαρίου

Διά διαγγέλματος του δ κ. 
Ροΰσβελτ έξέθεσε τάς σκέι^ει; αύ- 
τοΰ προς έξασφάλισιν τής παγκο
σμίου Ειρήνης.

6 Ίανουαρίου

Νέαι συγκρούσεις ’Αγγλικού 
στρατοΰ καί ’Αράβων εις Παλαι
στίνην.

7 Ίανουαρίου
Ό τέως Βέλγος προοθυπουργός 

κ. Βάν Ζέελανδ άφιχθείς έν Λον- 
δίνψ έσχε τετράωρον συνεργασίαν 
μέ τον ’Άγγλον πρωθυπουργόν 
κ. Τσάμπερλαιν.

10 Ίανουαρίου
Έναρξις έν Βουδαπέστη τών 

έργασιών τής τριμερούς διασκέ- 
ψεως Αυστρίας, Ουγγαρίας καί 
’Ιταλίας.

Ή Αμερικανική Βουλή άπέρ- 
ριψε τήν πρότασιν περί υποβολής 
εις δημοψήφισμα τής κηρύξεως 
τοΰ πολέμου.

13 Ίανουαρίου

Τορπιλλισμός τοΰ ’Ολλανδικού 
άτμοπλοίου «Χάνα "Ολλαντ» πα
ρά τήν Βαλένθιαν ύπ’ αγνώστου 
υποβρυχίου.

14 Ίανουαρίου

Κατόπιν δηλώσεως τών σοσια
λιστών, δτι άποσύρωνται έκ τής 
Κυβερνήσεως, δ Γάλλος Πρωθυ
πουργός κ. Σωτάν υποβάλλει τήν 
παραίτησίν του.

15 Ίανουαρίου

Άφιξις εις Βερολίνον τοΰ 
Πρωθυπουργού τής Νοτιοσλαυΐας 
κ. Στογιαντίνοβιτς.

17 Ίανουαρίου

Συνέρχεται έν Κωνσταντινου- 
πόλει ή Βαλκανική καπνική δια— 
σκεψις.

I
19 Ίανουαρίου

Σχηματισμός τής νέας Γαλλι
κής Κυβερνήσεως υπό τον κ. 
Σωτάν.

20 Ίανουαρίου

Έτελέσθησαν έν Καΐρφ οΐ γά- 
μιοι τοΰ Βασιλέως Φαρούκ μετά 
τής Δ)δος Ζουλφικάρ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

(ΐής 7ης Ίανουαρίου 1938)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

1. Χρυσός και εξωτερικόν συνάλλαγμα
2. Δάνεια Δημοσίου είς χρυσόν
3. Έτερον έξωτερικόν συνάλλαγμα
4. Κερματικά ‘Ελληνικά νομίσματα
5. Συναλλαγματικοί καί γραμμάτια έσωτερικοϋ :

I. Εμπορικοί συν)καί καί
γραμμάτια Δρχ. 333 504 691.60

Δρ.

II. Γραμμάτια Δημοσίου
6. Πιστώσεις :

I. Πληρωτέοι είς Δοαχμάς : 
α' Δημοσίου Δρ. 3 171.302 600.21 

β' Έτεροι » 2 035 919.038.13

277.455.703.90

5.197.221.638.34

II. Πληρωτέοι είς έξωτερι
κόν συνάλλαγμα »

7. Χρέος τοΰ Δημοσίου
8. ’Επενδύσεις
9. Κτίρια Τραπέζης καί έγκαταστάσεις 

1θ Έτερα στοιχεία τοΰ ενεργητικού

3.661450.724 86 
513.990.lQ7 55

144.865.488.-

610.960 395.50

5.197.221 638 31 
3.856 0 >6 >16 25 

444 «52440 61 
2< 5 978 841.30 
951689.857.82

Δρχ. 15 586 865.710.22

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

11. ΚεφάΧαιον καταβεβλημένον
12. ’Δποθεματικά :

I. Πρόβλεψις συμφ.άρθ. 71Κατ Δρ. 28 600.187.— 
II. Τακτικόν άποθεματικόν > 92.900.000·—

Δρ. 400.000.000.

121.5C0.187.-

80.000.000.
6.600.006.700.

13. Τμήμα τακτικού Άποθεμ. είς άντί- 
κρυσμα άποσβεννυμένου μέρους 
τής έκ £ ζημίας συμφώνως Ν 5305

14. Τραπεζικά γραμμάρια έν κυκλοφορίςι
15. Έτεραι υποχρεώσεις δψεως είς δραχμάς :

I. Λογαριασμοί τρεγούμενοι «αί καταθέσεων 
α' Δημοσίου Δρ. 408.414.290.67 
β' Τραπεζών > 857.294.014.02
γ' Έτ.Α)σμοί » 5.079.083.211.52 Δρ. 6 344,796 516.21

II. Γραμμάτ. καί τραβηκτ. δψεως » 102.127 846 50 Δρ.6 446.924.362.71

16. Καταθέσ. είς δραχ. υπό προθεσμίαν :
I. Δημοσίου » *.

II. Τραπεζών »
III. Έιεροί Λογαριασμοί » »

17. "Υποχρεώσεις είς έξωτερικόν συν)μα 
καί χρυσόν :

I. ’Εξ. αυν)αα είς χρυσόν (Καταστ.
αρθρ. 62)

II. Έτερον έξωτερικόν συνάλλαγμα 
18. Έτεραι υποχρεώσεις

Δρ. 170.757.497.93
170 757.497.93 

» 1-817 376 962 58 
Δρχ. 15 586.865.710.22

Προεξοφλητικός τόκος 6 ο)ο

"Η παρούσα δημοσίευσις γίνεται μόνον 
κατόπιν εγγράφου έντολής τής Τραπέ
ζης διά λογαριασμόν αυτής.

Έν Άθήναις τη 7η Ίανουαρίου 1938.

"Ο Διοικητής 
ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

"Ο Τμημ)χης τον Γεν■ Λογιστηρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΒΙΚΟΣ

ΕΙΜΙ ΕΓΚΥΡΟΙ ΜΠΟΙ ΙΣΚΥΡ1Ι
Δι’ εγκυκλίου του πρός άπάσας 

τάς ’Ανωνύμους ‘Εταιρίας, τό ύ· 
πουργεΐον τής ‘Εθνικής Οικονομίας, 
άνακοινοϊ δτι άναγνωρίζει ώς εγκύ
ρους τάς διάτων οικονομικών έφη- 
μερίδων δημοσιεύσεις των.

Κατά συνέπειαν τών άνωτέρω, αΐ 
δημοσιεύσεις προσκλήσεων Γενικών 
Συνελεύσεων ’Ανωνύμων Εταιριών 
εις τήν «Τραπεζιτικήν» έξυπηρετοϋν 
απολύτως τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν.

Η ΧΑΡΤΟΣΗΝΠΝΣΙΣ
ΤΟΗ ΤΡΑΠΙΖΙΚΜΗ Κ1Ι18ΕΣΕ0Κ 

Till H0M1KQM IIF01I1II0II
Τό ύπουργεΐον τών Οικονομικών 

έκοινοποίησε έγκύκλιον «περί χαρτο- 
σημάνσεως τών αποδείξεων καταθέ- 
σεως παρά Τραπέζαις εσόδων νομι
κών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
κλπ.».

Δι’ αύτής καθορίζονται τά έξής :
«Αί αποδείξεις είσπράξεως τών 

Τραπεζών ώς διαχειριστών Νομικών 
Πρρσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Ειδι
κών Ταμείων, αί έκδιδόμεναι επί τή 
καταθέσει παρ’ αύταΐς έσόδων τών 
Νομικών Προσώπων ή Ειδικών Τα
μείων είσπραχ0έντων υπό τοΰ Δημο
σίου Ταμείου ή Δημοσίων διαχειρι
στών και είσπρακτορικών οργάνων, 
όπόκεινται είς τέλος δραχμής μιας 
συμφώνως τή παραγράφω 42 τοΰ 
άρθρου 21 τοΰ Κώδικας τών νόμων 
περί τελών χαρτοσήμου.

Αί άποδείξεις είσπράξεως τών αύ- 
τών ώς άνωτέρω Τραπεζών αί έκδι- 
δόμεναι έπί τή ύπό τών ιδιωτών άπ’ 
ευθείας ή διαχειριστικών καί είσπρα
κτορικών οργάνων τών νομικών προ
σώπων καί ειδικών ταμείων, καταθέ
σει παρ’ αύταΐς έσόδων τών νομικών 
προσώπων ή ειδικών ταμείων, ύπό- 
κεινται είς τέλος δραχμών δύο, συμ
φώνως τή παραγράφω 2 τοΰ άρθρου 
18 τοΰ αϋτοΰ ώς άνωτέρω κώδικος».


