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Commander la mer c’ est com
mander le monde.

Ή παρούσα Κυβέρνησις, περί 
πάντων μεριμνώσα, διαρκώς μετ’ 
ακαμάτου ζήλου καταβάλει ΰψί- 
στην προσπάθειαν πρύς έξυγίαν- 
σιν, άνάπλασιν, άνοικοδόμησιν των 
πάντων, ούτως ώστε καθ’ έκάστην 
γίνομε θα μάρτυρες νέας ένεργεί- 
ας καί αναδημιουργίας, αϊτινες 
κινοΰσι τον θαυμασμόν, διά ζη
τήματα ζωτικά, τόσον μέχρι τοΰδε 
παραμεληθέντα. Ούχί έκ των ελά
χιστων ύπήρξεν ή ΰπογραφεϊσα 
σΰμβασις μεταξύ τοΰ Ελληνικοί 
Δημοσίου καί τής Εθνικής Κτη
ματικής Τραπέζης (Άναγκ. Ν. 
795, 21)21)9)37) περί ύποστηρί- 
ξεως τής Εμπορικής Ναυτιλίας 
διά καταλλήλου δανεισμοί.

Πριν ή είσέλθω εις το θέμα, 
θά μοί έπιτραπή ΐνα ανατρέξω 
εις τό παρελθόν καί δι’ ελάχιστων 
ιστορήσω την διαδρομήν τής Εμ
πορικής Ναυτιλίας καί δπερ θέλει 
μάς δδηγήση ασφαλέστερο ν εις την 
εξαγωγήν συμπερασμάτων.

Οί θρύλοι, ή εκστρατεία των 
αργοναυτών, ή κατά τής Τρωάδας, 
συμπλέκονται μέ την ιστορίαν, αλ
λά δεικνύουσι βλέψεις καί τάσεις 
εις θαλασσίας επιχειρήσεις. Ό έ'λ- 
λην Γεωγράφος ΙΙυθέας, άκμάσας 
ως ιστορείται περί τό 300 έτος π. 
·/., φέρεται έπιχειρήσας περιηγή
σεις εις την Βορειοδυτικήν θάλασ
σαν, περιπλεΰσας μέγα μέρος τής 
νήσου Βρεττανίας καί φθάσας μέ
χρι τής νήσου Θούλης (Σκανδι- 
ναυία ή ’Ισλανδία ;).

Οί Φοίνικες είσίν οί πρώτοι φο
ρείς θαλασσίου εμπορίου καί πρώ
του κατακτώσι την Μεσόγειον, ή- 
τις καλείται «λίμνη Μείζων», δη- 
μιουργοίντες αποικίας καί διατη- 
ροίντες τά πρωτεία επί εκατοντα
ετηρίδας. Ό/Ηρόδοτος I. 12 λέγει 
περί αύτοϊς «αΰτίκα ναυτιλίησι 
μακρήσι έπιθέσθαι». Τούς φοίνικας 
ακολουθεί ό περιούσιος λαός τής 
γής, ό Ελληνικός, δστις ή το προ- 
ωρισμένος νά δράση έν παντί καί 
έκπολιτίση τον κόσμον ολόκληρον. 
ΙΙρώτον διακρίνεται ή Κόρινθος, 
βραδύτερο ν από τών Περσικών πο
λέμιον καταλαμβάνομαι τά σκή
πτρα αί ’Αθήναι καί από τής τρί
της π. X. εκατονταετηρίδας ή Ρό
δος γίνεται κέντρον τοΰ θαλασσί
ου εμπορίου.

Ή πειρατεία βαδίζει βήμα πρύς 
βήμα προς την πρόοδον τής ναυ
τιλίας. Ό πόλεμος, τό έμπόριον 
καί ή ναυτιλία είσίν αχώριστα τρία 
(Goethe εις τον δεύτερον Φάουστ). 
Τό επάγγελμα του πειρατοΰ θεω
ρείται κερδοσκοπική έπιχείρησις 
ώς πάσα έτέρα. «Καί ούχ’ ήττον 
λησταί ήσαν οί νησιώται, Κάρες 
τε όντες καί Φοίνικες» (Θουκιδί- 
δης Β. I Κεφ. 5, 8). Αί ρυθμίζου- 
σαι τάς έμπορικάς καί ναυτικάς 
συναλλαγάς σχέσεις δεν είχον δια- 
μορφωθή εις έγγραφον δίκαιον. 
Αί έμπορικαί δίκαι έν τούτοις ύ- 
πήγοντο εις σύντομον ειδικήν δια
δικασίαν. Αί δέ λήξεις τών δικών 
έμμηνοι είσί (Δημοσθένης 966,8). 
Τό ναυτοδάνειον άπετέλει τήν έν

μεγίστη χρήσει δανειστικήν συναλ
λαγήν. Τό χρήμα έδανείζετο έφ ύ- 
ψηλφ τόκφ, διότι το δάνειον πα- 
ρηκολούθει τήν τύχην τού πλοίου. 
«Σοοθείσης τής νεώς, άποδοΰναι 
τά χρήματα» (Δημοσθένης πρύς 
Ζ ηνόθεμιν, 5). Προότη ή Ρόδος κα- 
τήρτισε νόμους γραπτούς, ούς γνω
ρίζομε ν έκ Ρωμαϊκών πηγών (Lex 
Rhodia de jactu).

Ή παντοκρατορία του Ρωμαϊ
κοί Κράτους θέτει έκποδών πάν
τα συναγωνισμόν καί επιφέρει παρ’ 
αύτφ τήν συγκέντρωση' τοΰ παγ
κοσμίου εμπορίου. "Απασαι αί θα
λάσσιοι οδοί χρησιμεύουσι προς 
έξυπηρέτησιν τίϋν αναγκών του. 
Ή Μεσόγειος αποτελεί αποκλει
στικήν θάλασσαν τής Αυτοκρατο
ρίας. Ούδέν ήττον επικοινωνία πε
ριβάλλει τάς βόρειας θαλάσσας, 
τάς ανατολικός άκτας τής ’Αφρι
κής καί τον ’Ινδικόν ’Ωκεανόν. 
Οί πλόες έπίσης εις τόν ’Ατλαν
τικόν ’Ωκεανόν είσί συνήθεις.

Αί έπιδρομαί τών βαρβάρων δη
μιουργούν νέαν εποχήν άπαθλιοί- 
σεως. Ό υπάρχων πολιτισμός κα
ταπνίγεται καί καταρρέει. Τό έ
μπόριον καί ή ναυτιλία επανέρ
χονται εις τάς πρωτογόνους αυτών 
καταστάσεις.

Έν ’Ανατολή έν τούτοις δια
τηρείται άσβεστος ή δάς τοΰ πο
λιτισμοί. ’Εκεί είναι ή Κωνσταν- 
τινούπολις μέλλουσα νά μεταδώση 
καί. πάλιν τά γράμματα καί τόν 
πολιτισμόν εις τήν οικουμένην ο
λόκληρον. Εις αυτήν συγκεντρώ 
νονται τά εμπορεύματα από τών 
άπωτέρω'ν χωρών τής ’Ανατολής, 
διά ξηράς έκ τών ’Ινδιών καί τής 
’Αραβίας καί διά τής Μαύρης Θα
λάσσης έκ Περσίας. Άπό τοΰ ό
γδοου μέχρι τοΰ δεκάτου α’κΰνος 
οί ’Άραβες επίσης ναυπηγοΰσι 
πλοία καί συναγωνίζονται έν ευ- 
γενεί άμίλλη τούς Βυζαντινούς.

Έν τή Λύσει αρχίζει έπίσης νά 
ύποφώσκη ή ήώς. Ή ’Ιταλία, έκ 
τής γεωγραφικής αυτής θέσεως 
ευνοούμενη, ένδείκνυται πρώτη ό
πως διεξαγάγη τόν αγώνα πρύς έ 
πικράτησιν. Άπό τής έννάτης εκα
τονταετηρίδας αί Ίταλικαί πόλεις 
Γένοβα, Άμάλφα, Πίζα, Φλωρεν
τία εισέρχονται εις τήν κονίστραν, 
συναγωνιζόμεναι ή μία τήν άλλην. 
Μεταξύ πασών πρωτοστατεί ή Βε
νετία, καθιστάμενη τό κέντρον του 
παγκοσμίου εμπορίου καί ήδη πε
ρί τά τέλη τής 14ης εκατονταετη
ρίδας αριθμεί 3000 πλοία μέ πλή
ρωμα περίπου 36000 άνδρών. Τά 
ιταλικά πλοία ιιεταφέρουσι τά εμ
πορεύματα έκ τής Κωνσταντινου
πόλεως, ένθα αποταμιεύονται είς 
τήν Δύσιν. Ούδέν ήττον προς βορ- 
ράν αί γερμανικοί άκταί αναπτύσ
σουν ναυτιλίαν καί αί ναυτικοί πό
λεις πηγνύουν σύνδεσμον, τήν λε- 
γομένην Hansa. Τά πλοία τών 
άνσεατικών τούτων πόλεων παρα- 
λαμβάνουσι τά εμπορεύματα άπό 
τά ιταλικά καί μεταφέρουσιν αυ
τά βορειότερον.

Άλλ’ αί καταστάσεις καί πάλιν 
μεταβάλλονται. Ή Κωνσταντινού
πολή ύποδουλοΰται καί παύει νά

είναι ο μεσάζων, εις ον μεταφε- 
ρονται τά εμπορεύματα έκ τών α
νατολικών χωρών καί τών ’Ινδιών, 
όπως φυλαχθώσιν εκεί καί πάρο
δο ίΐώσι ν είς τά ιταλικά πλοία προς 
άλλος κατευθύνσεις. Αί μεταφο- 
ραί άπονεκρώνονται. Ή τοιαύτη 
έκμηδένησις τών εμπορικών συναλ
λαγών ωθεί τήν ανθρωπότητα είς 
σκέψεις περί εύρέσεως νέιον οδών. 
Αί ανακαλύψεις νέων θαλασσίων 
οδών καί νέων χωρών (Βαρθολο
μαίος Διάζ, Βάσκος δέ Γάμος, 
Κολόμβος) μεταστρέφουσι τόνραυν 
τοΰ εμπορίου καί ή Μεσόγειος πε
ριπίπτει είς δευτερεύουσαν θέσιν. 
Ή ναυτιλία ωθείται, έξερχομένη 
τών στενών ορίων τής Μεσογείου, 
είς νέαν ακμήν διά τής έφευρέ- 
σεως καί τελειοποιήσεως τής πυ
ξίδας (14η έκατονταετηρίς), τής 
βελτιώσεως τής ναυπηγήσεως τών 
πλοίων, τής συμπληρώσεως τών 
ναυτικών εργαλείων, τής γνώσεως 
τής φοράς τών ανέμων. Ή ναυσι
πλοΐα κατακτά τούς ’Ωκεανούς.

Τάς ιταλικός πόλεις άντικαθι- 
στώσιν έτεροι χώραι,αϊτινες έχου- 
σιν αναπεπταμένα παράλια εις 
τόν ’Ατλαντικόν ’Ωκεανόν. Ή 
Πορτογαλία καί ή Ισπανία έρ
χονται πρώτοι δ πως διεκδικήσω- 
(τι τήν θαλασσίαν υπεροχήν. Οί 
Πορτογάλοι, οΐτινες άνεκάλυψαν 
τήν θαλασσίαν οδόν πρύς τάς ’Ιν
δίας, άπεκόμισαν ανενόχλητοι τά 
ωφέλη επί μίαν εκατονταετηρίδα. 
Είς τό ΰψιστον έμπορικής ακμής 
καί πλούτου έφθασαν έπί ’Εμμα
νουήλ I. τά έτη 1495—1521. Ό 
σάρας τής παρακμής έν τούτοις 
ενυπήρχε παρ’ αύτοϊς. Δέν ύπήρ
ξεν ή δέουσα δύναμις αντοχής καί 
άντιστάσεως καί τό οικοδόμημα 
κατέρρευσεν άμα καί άλλα κράτη 
είσήλθον είς τήν παλαίστραν.

Ή 'Ισπανία καί προ τών με
γάλων ανακαλύψεων ειχεν αναπτύ
ξει έμπορικήν ναυτιλίαν. Σπουδαι- 
οτάτη ύπήρξεν ή συμβολή της. είς 
τήν έπεξεργασίαν τοΰ ναυτικού δι
καίου. Είς τήν Βαρκελώνην γίνε
ται ή περισυλλογή είς έν κείμενον 
τών θαλασσίων εθίμων (Costumes 
de la Mar), ήτις περί τά μέσα τής 
13 έκατ. κληθεΐσα Libro del Con- 
solat de Mar, διαδίδεται είς όλην 
τήν Ευρώπην. Είς αυτήν είσάγε- 
ται αμύθητος πλούτος έκ τών νέ
ων κτηθεισών χωρών καί ανέρ
χεται είς αφάντασταν ακμήν. Έν 
τούτοις αδυνατεί καί αυτή νά δια- 
τηρήση τήν υπεροχήν. Τό είσρέον 
χρήμα προκαλεϊ τήν χλιδήν καί 
τήν σπατάλην. Παραμελεΐται ή 
εγχώριος παραγωγή καί οί 'Ισπα
νοί προμηθεύονται έ'ξωθεν τά α
ναγκαία εμπορεύματα, ένθα είσίν 
■εύθηνότερα. Έλλείπουσι τά σπέρ
ματα ζωτικότητος καί ένεργείας 
καί βαθμηδόν ή εμπορική κίνησις 
περιπίπτει είς μαρασμόν. ΤΙ κα
ταστροφή τής Αρμάδας (1588) 
δίδει τό τελευταΐον κτύπημα καί 
ή 'Ισπανία καταλήγει είς πλήρη 
έμπορικήν άφάνειαν.

Ή Γαλλία λίαν ενωρίς διά τών 
μεσογειακών αυτής πόλεων έλάμ- 
βανε μέρος είς τό έμπόριον τής

’Ανατολής. Είς τήν Γαλλίαν επι
χειρεί ται κωδικοποίησις τοΰ ναυ
τικού δικαίου. 'II συλλογή τών 
ναυτικών αποφάσεων έγένετο είς 
τήν νήσον Oleron - Le Loi Ole- 
ron» «La charte d’ Oleron» «Les 
Jngements de la mer».

I Ισχυροτέρα έν τούτοις πάντων 
αντίπαλος αναφαίνεται ή Όλλαν-

κατά τήν 18 ην έκατοντ. ή ’Αγγλία 
επικρατεί ακαταγώνιστος.

Ή 19η έκατ. μεταβάλλει καί 
πάλιν ριζικώς τάς καταστάσεις διά 
τής έφευρέσεως καί έφαρμογής 
τής νέας κινητήριου δυνάμεως τοΰ 
άτμοΰ, δι’ού οί πλόες απαλλάσσον
ται τής έξαρτήσεως έκ τών άνέ- 
μων. Τά ατμόπλοια λαμβάνουν τήν

δία. Αυτή συνδέει συγκοινωνίας , θέσιν τών ιστιοφόρων. 'Ο σίδηρος 
μετά τών απώτατων χωρών διά καί κατόπιν δ χάλυψ αντικαθιστά
τής ίδρύσεως ναυτικών καί έιιπο- 
ρικών Εταιρειών. ’Από τής 16ης 
έκατ. αποκτά σχεδόν τό ιιρνοπώ- 
λιον τής κινήσεως τοΰ εμπορίου 
τής αφηλίου. Αί έμπορικαί αυτής 
πόλεις άποκαθίστανται είς Γενι
κός Άποθήκας ολοκλήρου τοΰ κό
σμου. Τά εμπορεύματα μεταφερό- 
μενα εις 'Ολλανδίαν αποταμιεύον
ται προσωρινώς όπως μεταφερθώ- 
σι καί διατεθώσι είς άλλας χώρας.

Ή τοιαύτη διείσδυσις τής 'Ολ
λανδίας, παρ’ όλην τήν σμιικρότητά 
της, ούκ εά καθεύδειν τό αγγλικόν 
κοινόν. Οί 'Ολλανδοί είσί φλεγ-

τήν ξυλείαν. Αί συγκοινωνίαι πυ- 
κν,οΰνται. 'Η ταχύτης καί ή χωρη- 
τικότης αυξάνει, ώστε μεταφέρον- 
ται κατά μεγάλας ποσότητας τά 
έμπορεύματα.Παρ’ δλα τά πλεονε
κτήματα ταΰτα, ταχύτητας, ασφα
λείας, χωρητικότητας καί τόσων 
άλλων, ή ίστιοφόρος ναυτιλία δέν 
εγκαταλείπει αμαχητί τόν αγώνα. 
Ή άπόσπασις άπό έρριζομένων 
ιδεών τοΰ παρελθόντος δέν είναι 
ευχερής. Ου μόνον ίδιώται, αλλά 
καί Κράτη προσπαθοΰσι δι' ένέσε 
ων νά συγκρατήσωσι τό έκπνέον 
ιστιοφόρου ναυτικόν. Μέχρι τοΰ

ματικοί, νοήμονες, επίμονοι καίκα-j τους 1895 παλαίει απεγνωσμένος. 
τορθιόνουσι νά διατηρώσι τήν ύπε- I Ή πάλη όμως είναι άνισος καί ή 
ροχήν,ύπερνικώντες πάντα συνάγω- ! μακρά ιστορία τής ιστιοφόρου ναυ-
νισμόν. Οί ’Άγγλοι εξ έτερου άνά- 
γουσιν είς εθνικήν ιδέαν τήν έν τή

τιλιάς κλείεται πλέον.
Οί "Αγγλοι έγκολπωθέντες τήν

θαλάσση έπικράτησιν καί ό έγωϊ- ; ιδέαν τής θαλασσίας έπικρατήσεως 
σμός των δέν τούς άφίνει στιγμήν j καί άναγάγοντες αυτήν είς αξίωμα 
ησυχίας. Έδουάρδος III έξεδήλω-1 έπεδίωξαν ταύτην μετ’ άπαραδειγ- 
σεν ήδη τήν άξίωσιν ότι ή ’Αγγλία ματίστου θελήσεως επιμονής, άδα 
δικαιωματικώς πρέπει νά έχη τήν μάστου θελήσεως καί εθνικού έ- 
άδιαφιλονέίκητον υπεροχήν έπί τών γώϊσμοΰ. Είς τήν προσπάθειαν 
θαλασσών. 'Ο λόρδος Halifax συ- ταύτην βοηθοΰσιν ιδιαζόντως ή 
νώψισεν είς δόγμα τά εξής : «ΤΙ . καλή γεωγραφική θέσις τής χώρας 
δύναμις ημών έν τή ναυτιλία συνέ- ! ή ύπαρξις πλουσιωτάτων μεταλλεί- 
βαλε μεγίστως είς τό έμπόριον καί 1 ων γαιανθράκων καί προ παντός 
τήν άσφάλειάν μας. Νΰν κατέστη ™ πρακτικόν πνεύμα, επιχειρημα

τικό της καί χαρακτήρ μή ευκόλως 
απογοητευόμενος. Τήν^19ην έκατ. 
συμπληροΰται τό όλον έργον. Τό 
σύνολον τής καθαράς χωρητικότη
τας τής άτμήρους ναυτιλίας κατά 
τό 1914 τών Ευρωπαϊκών χωρών

αναπόφευκτος δι’ αυτήν τήν ύπαρ
ξή' μας. Έπεζητήθη το μέσον δι’ 
ου θά έπλήσσετο ή 'Ολλανδία καί 
εύρέθη. Έτέθη εις εφαρμογήν ή 
Navigation ’s Aet τοΰ Cromwell 
(1651), δι’ ού νόμου έπετρέπετο ή 
μεταφορά είς ’Αγγλίαν εμπορεύ
ματος μόνον, έφ’ όσον έχρησιμο- 
ποιοΰντο πλοία άνήκοντα είς ’Άγ
γλους καί άπασχολοΰντα αγγλικά 
πληρώματα. Ό νόμος ύπήρξεν απο
τελεσματικός. Ή 'Ολλατδία έθεώ- 
ρησε τήν πράξιν εχθρικήν καί ό 
νόμος έγένετο αφορμή πολέμου, 
είς δν μετά μάκρους αγώνας ύπέ- 
κυψεν ή 'Ολλανδία. Ούτω πλέον

ανέρχεται εις 2d εκ.τοννους ως έγ
γιστα. Έκτούτων πλέον τοΰ 1)2 α
νήκει εις τήν ’Αγγλίαν.

Ήνωμέναι Πολιτεΐαι παρ’ όλην 
τήν Εκτα σι ν τής χώρας, τοΰ πλη
θυσμού καί τοΰ πλούτου, αί Ήνω 
μέναι ΙΙολιτεΐαι δέν έχουν νά έπι- 
δείξουν κατά τόν 19ον αιώνα ναυ
τικόν άξιον λόγου. Ό κυριώτερος 
λόγος είναι ότι ή έκμετάλλευσις εΐ-

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

• EAC ■"> "Η Έλληνακή παραγωγή καί βιομηχανία βάμβακος 
—κατατοπιστική έρευνα.

ό Ταμεία ρυθμίσεως συναλλάγματος καί άποστείρωσις 
τοΰ χρυσού. 'Υπό κ. Robert Wolff.

7 Τά οικονομικά συμφέροντα τής Μεγ. Βρεττανίας έν 
Κίνα.

I) Νομισματικά! Φαντασιοπληξία!. 'Υπό κ. Albert Bri

nson, μέλους τοΰ Γαλλικού ’Ινστιτούτου.

10 Οικονομικά! ειδήσεις έξωτερικοΰ.—Τά κυριώτερα εμ
πορεύματα.

11 Ελληνική Οικονομική κίνησις.

Τά κυριώτερα οικονομικά καί πολιτικά γεγονότα.12
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1' ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

’Εσωτερικού Δρχ.
’Εξωτερικού Δολ.
Τιμή φύλλου Δρ.
Ειδικής έκδόσεως Δρχ. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ :
X. ΧΑΝΔΑΝΟΣ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 19
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Τά εμβάσματα επ’ όνόματι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

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

Παραχιιλοΰνται οί κ. κ. Συνδρο
μή ιαί, δ πως γνωατοποιώαιν εις 
τά γραφεία τοΰ Περιοδικού πάσαν 
μεταβολήν τής διευθύνσεώς των.

Ξ Δυνάμει τοϋ περί Τύπου Νόμου = 
‘Υπεύθυνος επί τής "Υλης Ε

ΑΛ· ΧΑΜΨΑΣ Αμερικής 19 |
Ξ Προϊστάμενος Τυπογραφείου Ξ
I ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΙΟΥ |
= Κυριαδών 79 — Πετράλωνα =

............ ....mu.......mimimmm......

ναι πολύ δαπανηρότερα ή αλλαχού. 
Το έτος 1914 ή ολική μικτή χωρη- 
τικότης διά τό εξωτερικόν έμπόριον 
ανέρχεται εις τόννους 2027000.

Γερμαν>α. Η Γερμανία είο'έρχε 
ται αργά εις τόν στίβον μετά ιό 
πέρας τού Γαλλογερμανικού πολέ
μου. Έν τούτοις άναπτύσεται τα
χέως εμπορικόν ναυτικόν. Πς εν 
παντι ή Γερμανία καταβάλλει επί
μονός καί θέλησιν και πρό^ παντός 
βοηθεΐ ή θαυμασια αυτής οργανω- 
σις καί ή πορεία επί μεμελετημε- 
νου σχεδίου. Κατά τήν έκρηξιν τοΰ 
μεγάλου πολέμου η ολική μικτή 
χωρητικύτης αυτής ανέρχεται εις 
τόννους 5459.

Σκανδιναυικά Κράτη. Μεταξύ 
των Σκανδιναυικών Κρατών τήν 
πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει η Νορ
βηγία αριθμούσα τό 1914 περί τά 
2000000 τόννους δλικώς μικτής 
χωρητικότητας. Η Δανία ^ καί η 
Σουηδία ολίγον άνω τοϋ εκατομ
μυρίου. ΤΙ Ολλανδία και εν τη 
νεωτέρρ εποχή καταβάλλει προσ
πάθειαν προς σΰμπηξιν ναυτικού. 
Τό έτος 1914 αριθμών περί τό 1.5 
εκατ. ολικής μικτής χωρητικό
ν η τος.

Ή Γαλλία καί ή Ιταλία παρ 
όλην τήν καταβαλλομενην προσπά 
θειαν καί παροχήν επιχορηγήσεων 
δεν έχωσιν νά ύποδείξωσι ναυτι
κήν έξέλιξιν ανάλογου πρός τήν 
θέσιν αυτών έν τφ κόσμο). Η ολι
κή μικτή χωρητικύτης τής I αλλίας 
ανέρχεται τό 1914 εις δυο εκατομ
μύρια περίπου τόννους και τής Ι
ταλίας εις 1.5.

"Υψωσις τών ναύλων, κατόπιν 
μακράς στασιμότητας, έπισυμβαί- 
νει τό 1598 συνεπεία τοΰ πολέμου 
τοΰ Τρανσβάαλ. Κατ ακολουθίαν 
ανέρχονται καί αί τιμαί τών ατ
μοπλοίων. Παρέρχεται μακρύ πε 
γίοδος στασιμότητας, οτε καί πα- 
ριν υψώνονται οί ναύλοι καί αί τι- 
μαί τών ατμόπλοιων εις έτι πολύ 
μεγαλυτέραν έκτασιν κατα τόν μέ- 
γαν πόλεμον τοΰ 1914. Μέγα μέ
ρος τοΰ παγκοσμίου εμπορικού να υ 
τικοΰ άποσπάται έκ τής ειρηνική; 
αυτού χρησιμοποιήσεως, τής μετα
φοράς τών εμπορευμάτων, χρησι
μοποιούμενου διά πολεμικούς σκο 
πούς. Τά ναυπηγεία χρησιμοποι
ούνται δι’ αλλας εργασίας. Μεγα
μέρος τορπιλλίζεται,συλλαμβάνεται 
ναυπηγεί. Νηοψίαι, προσκόμματα 
εις τήν έκτέλεσιν τών δρομολογίο»', 
επιβραδύνσεις έπιφέρουσιν απώ
λειαν χρόνου, ώστε εις πλοΰςδιαρ- 
κεΐ άσυγκρίτως περισσότερον χρό
νον, τριπλασίως καί τετραπλασίως 
ή δσον άπητεΐτο υπό ομαλάς συν- 
θήκας. "Απαντα ταύτα έπιφέρου- 
σιν ύψωσιν τών ναύλων τοιαύτην 
ουδέποτε παρατηρηθεΐσαν. Τά κέρ
δη τών εφοπλιστών εμφανίζονται 
ως δνειρον θερινής νυκτός.

Ή συνολική μικτή χωρητικύτης 
τοΰ παγκοσμίου εμπορικού ναυτι 
κοΰ άνήρχετο κατά τό έτος 1914 
εις 45,5 περίπου έκατ. τόννους 
Κατά φυσικόν λόγον πρώτη έρχε

ται ή Αγγλία αριθμούσα περί τά 
19 έκατ. Δευτέρα ή Γερμανία α
ριθμούσα περί τά 5,2 έκατ. Τρίτη 
ή Νορβηγία μέ 2 περίπου έκατ. Αί 

!* Ηνωμένοι ΓΙολιτεΐαι αριθμούν, 
διά τό εξωτερικόν έμπόριον ολίγον 
άνω τών 2 έκατ.

Μετά τήν λήξιν τοΰ πολέμου οί 
ναύλοι διετηρήθησαν εφ’ υψηλών 
επιπέδων καί έξηκολούθησεν ο ορ
γασμός προς άπόκτησιν ατμό
πλοιων. Κρατεί γενική απαισιοδο
ξίαν. ΓΙάντες πιστεύουσιν εις τήν 
ειρηνικήν συμβίωσιν τών λαών καί 
συνεπώς εις "αύξησιν τών εμπορι
κών συναλλαγών καί μεταφορών. 
Πράγματι δ’ επ’ αρκετόν μεταπο
λεμικούς ηΰξανον αί άγοραί καί 
μεταφοραί εμπορευμάτων, διότι 
πάντες έζήτουν ν’ αναπλήρώάώσι 
τά ένεκα τοϋ πολέμου δημιουργη 
θέντα κενά καί έσπευδαν πρός 
τούτο όπως προλάβωσι καί άπο- 
ηιύγωσι νέας υψώσεις εις τάς τιμάς. 
Βραδύτερον ομοις έπήλθεν μετα
βολή καταστάσεων. Αί τιμαί τών 
εμπορευμάτων ήρχίσαν ν’ ακολου
θούν όξεΐαν πτώσιν καί αί μετα
φοραί νά ύφίστανται μείωσιν. Η 
χωρητικύτης τών πλοίων ηΰξησε 
καταπληκτικούς δυσαναλόγως πρός 
τήν αντοχήν τής μεταφοράς. Έκ
τος όμως τούτου καί αυτοί αί πο
σότητες τών προπολεμικών μετα
φορών ύπέστησαν κλονισμόν, διό
τι ήρχισεν έφαρμοζομένη νέα τα
κτική. Τά Κράτη θέτουσι περιορι
σμούς εις τάς είσαγωγάς, όλονέν 
έντεινομένας. "Εκαστον Κράτος 
επιδιώκει νά καταστή αυτάρκες, 
άρκούμενον εις τάς ιδίας παραγω- 
γικας δυνάμεις. Καί επί έτη πλέον 
εξακολουθεί έλλειψις ναυλώσεων 
καί αναγκαστική αργία πολλών 
πλοίων.

Τό τρέχον έτος 1937 ή συνολι
κή μικτή χωρητικύτης τοϋ παγκο
σμίου εμπορικού ναυτικού άνερχε-

-ττητι Ιν r\ c Π Tται εις τόννους περίπου 65 εκατ. 
Τήν πρώτην θέσιν κατέχει βεβαί
ως ή Αγγλία αριθμούσα περί τά 
20 έκατ. τόννους, άλλ’ ούχί βεβαί
ως πλέον εις τήν προηγουμένην 
καταπληκτικήν αναλογίαν πρός το 
παγκόσμιον ναυτικόν. Τήν δευτέ- 
ραν θέσιν καταλαμβάνουσιν at Η
νωμένοι ΓΙολιτεΐαι, ών τό Ναυ
τικόν από 2 έκατ. τοΰ 1914 ανέρ
χεται γοργώ τφ βηματι εις τά 9*)2 
έκατ. Ή ’Ιαπωνία επίσης δεικνύ
ει σημαντικήν έξέλιξιν. Τό ναυτι

κόν της υπερδιπλασιάζεται από 
τοϋ 1914 άνελθόννείς 4 1)2 έκατ. 
Επίσης ή Νορβηγία δεν υστερεί. 
Τό ναυτικόν της ανέρχεται εις 
εις 4347000. Τής Γερμανίας το 
ναυτικόν ανασυγκροτείται μετά 
τήν έκτου πολέμου καταστροφήν, 
άνερχόμενον εις 3928000 τόννους. 
Τό ιταλικόν εμπορικόν ναυτικόν 
αριθμεί 3194000 τ., τό ’Ολλανδι
κόν 2631000 καί το Γαλλικόν 
2844000.

Τό τέλευταΐον καί τό τρέχον έ
τος 1936 καί 1937 παρατηρείται 
σημαντική βελτίωσίς εις τούς ναύ
λους, αν καί (ραίνεται ταχέως άνα- 
κοπεΐσα, δφειλομένη καί πάλιν εις 
τά πολεμικά γεγονότα. Έξ όλης 
τής διαδρομής τής θέσειος τών 
ναύλων έν τη ιστορική εξελίξει 
παρατηρείται το φαινόμενου ση
μαντικής ύψώσεως αυτών, όταν 
έπισυμβαίνωσι πολεμικοί περιπέ
τειας ότε οι δυνηθέντες ν’ άνθε- 
ξωσιν εις τήν μακράν ανεργίαν, 
έπανακτώσι τό άπρλεσθέν έδαφος, 
’Αλλ’ είναι ορθόν, λογικόν καί δί
καιον τό εμπορικόν ναυτικόν, θε
ωρούμενου ως δ κατ’ εξοχήν είρη- 
νοποιός, όπερ φέρει εις επικοινω
νίαν τούς διαφόρους λαούς, ν’ ά- 
ναμένη πολέμους καί καταστρο- 
φάς ϊνα ΐδη ημέρας ευτυχείς ; ’Ορ
θότερου βεβαίως θά ήτο εάν τά 
Κράτη τό μέν κατέβαλαν κοινήν 
προσπάθειαν πρός προσαρμογήν 
τής χωρητικότητας πρός τάς μετα
φορικός άνάγκας, τό δέ βαθμη
δόν προέβαινον εις κατάργησιν 
τών εμποδίων καί περιορισμών 
εις τάς είσαγωγάς, όπως τά έμπο- 
ρεύματα μεταφέρωνται καί άντα- 
λάσσωνται έλευθέρως. Ουτω δέ τό 
ναυτικόν επάγγελμα θά καθίστα
το τακτικόν βιοποριστικόν επάγ
γελμα, ώς παν έτερον καί οί ναύ
λοι θά ήκολούθουν ομαλήν τρο
χιάν, ανευ τών νϋν επικινδύνων 
μεταπτώσεων από τοΰ πλούτου 
εις τήν άπαθλίωσιν τών έπιδιδο- 
μένων εις αυτό.
ΙΙΙΙΙΙΙΙ.............. .......................................................................................«ΙΜΙΙΜΙΜ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ή Γιουγκοσλαυίκή Οικονομία καί 

τό Έλληνα - Γιουγκοσλαβικόν Έμπό
ριον, ΰπό Νικολάου Δ. Πιερράκου — 
’Εμπορικού Συμβούλου τής Ελληνι
κής Πρεσβείας Βελιγραδιού—, Τύπ. 
«Πυρσού» ’ ΑΘήναι 1937, σελ. 343.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
Ό κ. Χασ.Άτομιοτική κοΰ οργανική άντίλη- 

ψις τής Κοινωνικής Οικονομίας, 
ΰπό Ίωάν. X. Χασαποπούλου, 
Άθήναι 1937 σελ. 83.

Έκυκλοφύρησε κατ’ αυτός είς ιδιαί
τερον βιβλίον η δημοσιευϋείσιι είς το 
«’Αρχείου Οικονομικών καί Κοινωνι
κών Επιστημών» (ιομος 17)1937—τεύ
χος Β-). ύπό τον ανωτέρω τίτλον με
λέτη τού κ. Ίωαν. Χασαποπούλου.

Είναι ή δεύτερα αξιο/«ογος μελετη 
τήν όποιαν προσφέρει ο κ. Χασ. είς 
την ελληνικήν διανόησιν (ή πρώτη περί 
της Χρηματικής θεωρίας τής πίστεως» 
έκυκλοφορησε τώ 1935), πλουτίζω)’ 
οϋτω την πτωχήν οικονομικήν βιβλιο
γραφίαν τού τύπου μας δΤ ενός βι
βλίου τό περιεχόμενον τοΰ όποιου δί
δει ίκανοποιητικωτάτην άπάνιησιν είς 
ένα τόσον δύσκολου καί πολύπλοκου 
πρόβλημα και είς μίαν τόσον ενδια
φέρουσα)' έννοιαν τής θεωρητικής οι
κονομικής επιστήμης.

"ίίς γνωστόν ή Κοινωνική Όργάνω- 
σις διε.Ίεται ύπό δύο άρχας (αντιλή
ψεις) : τήν αρχήν τοϋ ατομικισμού 
(άτομιστικήν άντίληψιν), καί) ην τό ά
τομο ν αποτελεί τήν πρωταρχικήν πραγ
ματικότητα, την βάσιν της ανθρώπινης 
κοινωνίας καί θεωρείται τούτο ανε
ξάρτητον παντός δεσμού καί αυτάρκες 
καί τήν αρχήν τού κοινωνισμού (οργα
νικήν ά)'τίληψιν) ή τις εκκινεί έξ ενός 
αυθυποστάτου υπερατομικού συνόλου 
καί,καθ’ ήν πρωτεύοντα ρόλον είς τήν 
Κ οίνων. ’Οργάνωση' παίζει ή Κοινωνία.

Τά κοινωνικά φαινόμενα εξελίσσον
ται ύπό τι))’ επιρροήν άμφοτέρων τών 
ανωτέρω αντιλήψεων, ότε όμως υπερ
τερεί ή μ,ία ά;ντίληψις, ότε δέ ΐ| έτερα.

δίδει έν τή αρχή τού 
βιβλίου του λεπτομερή ιστορικήν ανα
σκόπηση’ άμφοτέρων τών αντιλήψεων 
καί αναλύει πάσας τάς έξενεχθείσας 
μέχρι σήμερον άτομικιστικάς και οργα
νικός θεωρίας.

Κατόπιν αναπτύσσει λίαν έμπεριστα- 
μένως τάς θεμελιώδεις αντιθέσεις τών 
δυο συστημάτων καί εξετάζει τά διά- 

J φορά προβλήματα τής οικονομικής θε
ωρίας, τόσον άπό τής άπόψεως τής 
άτομιστικής θεωρίας όσον καί άπό τής 
άπόψεως τής οργανικής τοιαυτης (ως 
τό πρόβλημα τής τιμής, τής αξίας, τής 
διανομής, παραγωγικότητας, τοΰ χρή
ματος, τοϋ εξωτερικού εμπορίου καί 
τοϋ πληθυσμού).

Έν τέλει έρευνα τήν μελλοντικήν 
έξέλιξιν τών δυο συστημάτων, έ,παγό- 
μενος ότι «τό μέλλον τής Κοινωνικής 
Οικονομίας έξαρτάται άπό τήν ορθήν 
σύνθεσιν τών δύο τούτων διαφορετι
κών κατευθύνσεων», διότι «ή προσή- 
λωσις είς τήν μίαν έξ αυτών προεκά- 
λεσε καί τήν κρίσιν τής Κοινωνικής 
Οικονομίας» καί ώς λέγει ό Houegger 
«ή Κοινωνική Οικονομία οφείλει άνα- 
λογως τών αναγκών της νά χρησιμο- 
ποιή άλλοτε άτομιστικάς καί άλλοτε 
παθολογικός έννοιας.»

Θα ήθέλομεν πολύ νά δώσωμεν 
μίανεύρεϊαν περίληψιν είς τούς άναγνώ- 
στας τής «Τραπεζιτικής» αλλά τά στε
νά όρια τής στήλης ταύτης δέν μάς ε
πιτρέπουν )'ά συμμορφωθώμεν πρός 
τήν έπιθυμίαν μας, άλλ’ ούτε έξ άλ
λου τό θεωρώμεν εύκολου καί σκόπι
μου προκειμένου περί ενός βιβλίου μέ 
τόσον πλούσιον περιεχόμενο)’.

ΕΥΑΓ. ΠΑΓΙΑΘ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

(τής 7ης Νοεμβρίου 1937)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΌΝ

1. Χρυσός καί εξωτερικόν συνάλλαγμα
2. Δάνεια Δημοσίου είς χρυσόν
3. "Ετερον έξωτερικόν συνάλλαγμα
4. Κερματικά Ελληνικά νομίσματα _
5. Συναλλαγματικά καί γραμμάτια εσωτερικού:

I. ’Εμπορικοί ουν)καί και ^ 33^3.048 25

» 271.219.755.65

Δρ.

γραμματια
II. Γραμμάτια Δημοσίου

3.614.575177,82
521.134.983.85

158.723.297.

608.432.803.90

6. Πιστώσεις :
I. Πληρωτέοι είς Δραχμας : 

α’ Δημοσίου Δρ. 2.964.579.749.23 
β' Έτεροι » 1.957.191.824.38 4.921.771 573.61

II. Πληρωτέοι είς έξωτερι
κόν συνάλλαγμα * _

7. Χρέος τού. Δημοσίου
8. ’Επενδύσεις
9. Κτίρια Τραπέζης καί εγκατασταθείς 

10 Έτερα στοιχεία τοΰ ενεργητικού

4.921.771.573.61 
3.855.571.417 45 

444.657.925.60 
189.205.005.39 

1.304 888.507.26

Δρχ. 15.618.960.691.88

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

11. Κεφάλαιον καταβεβλημένον
12. ΆποΟεματικά :

I. Πρόβλεψις συμφ.άρθ. 71 Κατ Δρ. 24.570.149.55 
II. Τακτικόν άποθεματικόν » 70.900.000"—

Δρ. 40o.ooo.ooe.—

95.470.149.5»

30.000.000.-
6.848.940.800.—

13. Τμήμα τακτικού Άποθεμ. είς άντί- 
κρυομα «ποσβεννυμένου μέρους 
τής έκ £ ζημίας αυμφώνως Ν 5305

14. Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορίρ
15. Έτεραι υποχρεώσεις δψεως είς δραχμάς :

I. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων 
α' Δημοσίου Δρ. 504.878.601.64 
β' Τραπεζών » 474.325.757.59
γ' Έτ.Λ)σμοί » 4.827.871.968.36 Δρ. 5,807.075.327.69

II. Γραμμάτ. καί τραβηκτ. δψεως » 83.901.401-50 Δρ. 5.890.976.729.09

16. Καταθέσ. είς δραχ. ύπό προθεσμίαν :
I. Δημοσίου »

II. Τραπεζών »
III. Έτεροι Λογαριασμοί » »

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

I. Έξ. συν)μα είς χρυσόν (Καταστ.
άρθρ. 62) Δρ. 177.168.349.84

II. Έτερον έξωτερικόν συνάλλαγμα »______ —_______ » 177.168.349.84
18. Έτεραι υποχρεώσεις » 2.176.404.663.40

Δρχ. 15.618.960.691.88

Προεξοφλητικός τόκος β ο)ο
Ή παρούσα δημοσίευσις γίνεται μόνον 
κατόπιν έγγράφου εντολής τής Τραπέ
ζης διά λογαριασμόν αυτής.

Έν Άθήναις τη 7η Νοεμβρίου 1937.

Ό Διοικητής 
ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

*0 Τμημ)χης row Γεν. Λογιστηρίου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΒΙΚΟΣ
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Tfl 18 ληγ. οι 'Υπάλληλοι 
τής ’Εθνικής Τραπέζης συνήλ
θαν εις πανηγυρικήν συνέλευ- 
σιν διά νά λάβουν άποφάσεις 
επί τοϋ εορτασμού τής συμ- 
πληρώσεως ολοκλήρου πεντη
κονταετίας εις την Υπηρεσίαν 
τοΰ 'Ιδρύματος υπό τοΰ Διοι- 
κητοϋ κ. ’Ιωάν. Δροσοπούλου.

Εις τό χαομόσυνον τούτο γεγο
νός οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής 
Τραπέζης προσβλέπουν με εν
θουσιασμόν, διότι ή έν τή Τρα- 
πέζη υπηρεσία τού κ. Δροσο
πούλου είναι συνυφασμένη με 
μίαν γόνιμον καί εθνωφελή 
δράσιν, διά την όποιαν αισθά
νονται ιδιαιτέραν υπερηφάνει
αν, λόγιο τής έξ αυτών προε- 
λεύσεως τού Διοικητοϋ των.

Τό "Ιδρυμα με την εκατόν-1 _ _____
ταετή λαμπράν ιστορίαν εΰρεν τού κ. Δροσοπούλου

εν τφ προσώπφ τού κ. Διοι- 
κητού τον έμπνευσμένον συνε 
χιστήν τής ύπέρ τού Ελληνι
κού συνόλου κοινωφελούς πα 
ραδόσεως.

Εύλόγως δθεν ή πεντηκον 
ταετηρίς τού κ. Δροσοπούλο- 
εκφευγει των ορίων τής οικο
γένειας μας καί συνεορτάζεται 
ύφ’ ολοκλήρου τής Ελληνικής 
οικονομικής κοινωνίας, ή ο
ποία ύπέρ πάντα άλλον γνωρί
ζει την συμβολήν τού κ. Δι 
οικητοΰ τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης είς τήν προαγωγήν των έλ 
ληνικών οικονομικών.

Η «Τραπεζιτική»τιμώσα τον 
άναλώσαντα έαυτόν εις τήν υ
πηρεσίαν ένό; άνωτέρου ιδεώ
δους, θά άφιερώση τήν προσε 
χή ειδικήν έκδοσίν της εις τήν 
προσωπικότητα καί τήν δράσιν

ΑΠΟ /ΛΗΝΟΣ ΕΙΣ /ΛΗΝΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

’Από δεκαπενταετία! παρατη- 
ρεΐται συνεχής αύξησις ,ών δια 
βάμβακος καλλιεργούμενων εκτά
σεων. ’Έναντι 74800 στρεμμάτων 
τοΰ 1922 έκαλλιεργήθησαν 202000 
τό έτος 1929, 023000 τό 1936 καί 
820000 τό 1937. Σοβαρά προοόθη- 
σις εις τήν καλλιέργειαν τού εί
δους έδόθη Ιδία από τής ίδρύ- 
σειος τοΰ Ίντιστούτου τοΰ βάμ- 
βακος (1930), άφ’ ής έτέθησαν 
εις εφαρμογήν επιστημονικά! μέ

θοδοι καλλιέργειας διά τής ίδρυ
σε ιος πειραματικών σταθμών εις 
τα κέντρα παραγωγής, χρησιμο- 
ποιήσεως τών κατ α λ λ η λ ο τ έρ ο) ν ποι
κιλιών σπόρων, καταπολεμήσεως 
τών ασθενειών κλπ.

Ή έξέλιξις τών καλλιεργούμενων 
εκτάσεων τών παραχθεισών πο
σοτήτων συσπόρου βάμβακος, τής 
αξίας καί τών μέσων τιμών πα
ραγωγής έμφαίνεται έκ τοΰ επο
μένου πίνακος.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Τό κόστος τής ζωής, ώς απο

τέλεσμα ποικίλων έπιδράσεων 
άναγομένων εις τό διεθνές έπί- 
πεδον τών τιμών, τήν παραγω
γικήν καί εμπορικήν διάρθρω- 
σιν τής Χώρας, τήν συγκοινω
νιακήν αυτής όργάνωσιν καί 
πλείστους άλλους συντελεστής, 
άποτελεί πολύπλοκον πρόβλη
μα, ή λύσις τοΰ όποιου άντα-

φας, τάς όποιας απεργάζεται ή έ- 
λονοσία εις τά οικονομικά τής Χώ
ρας.

Είναι δθεν εύλογος ή ίκανοποίη- 
σίς μας, διότι ή άντιμετώπισις τοΰ 
σοβαρωτάτου τούτου ζητήματος εύ- 
ρίσκεται ήδη εις τάς ένδεδειγμένας 
διά μίαν άποφασιστικήν καί ριζικήν 
λύσιν χεΐρας.

ΕΤΗ
Καλλιεργη- 
Θεΐσαι εκ

τάσεις
Παραγωγή 
εις χιλιογρ.

Μ
έσ

η πα
-

γω
γή

 τοϋ
στ

ρέ
μμ

ατ
ος

εί
ς χ

ιλ
ιο

γρ
.

’Αξία πα
ραγωγής είς 

δραχ.

Μέση ά
ξια χι- 
λιόγρ. 
είς δρχ,

1922 74.875 5.854.800
1929 202.362 11.031.900 55 72.158.028 8.35
1930 203.961 11.671.700 58 71.896.753 6.05
1931 185.756 9.880.700 53 51.802.522 5.24
1932 202.913 15.887.900 78 175.838.085 11.06
1933 291.422 23.011.900 80 249.748.347 10.85
1934 366.910 26.147.500 71 337.053.160 12.89
1935 446.410 35.336.000 79 497.203.103 14.07
1936 623.670 42.127.100 68 512.804.748 12.17
1937 820.150 59.312.000 -— — —

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΥΣΙΣ

Τελεί
ποκρίνεται μέν όναμφισβητή- 
τως είς έπιτακτικήν κοινωνικήν ' Ιελευταίως παριστάμεθα πάλιν 
ανάγκην, δύναται όμως καί νά μάρτυρες διεθνών ζυμώσεων καί 
παραπλανήση είς άτελεσφορή- οικονομικών εξελίξεων μεγίστου 
τους καίάκάρπους ένεργείας. 'ενδιαφέροντος.

Ή τακτική όμως τήν όποιαν Ένφ είς δύο σημεία τής σφαί
ρας μας μαίνεται απειλητική ή 
λαΐλαψ τοΰ πολέμου, ή γηραιά καί 
πολύτροπος Ευρωπαϊκή διπλωμα
τία ελίσσεται μέ δραστηριότητα 
κακώς συγκαλύπτουσαν τήν άδυ-

όκολουθεΐ έν προκειμένω ή Κυ 
βέρνησις πείθει, ότι εύρέθη ή 
ορθή όδός πρός τήν λύσιν τοΰ 
προβλήματος.

Πράγματι ή σόνθεσις τής συ- 
σταθείσης μονίμου ’Επιτροπής I νάμίαν αυτής νά έπιβάλη τήν εί

“ 1 ρήνην τής οποίας τόσην έχουν α
νάγκην τά ευπαθή διεθνή οικο
νομικά.

Ένφ δέ ταΰτα γίνονται είς τό 
πολιτικόν πεδίον, πλήρης σύγχυ- 
υις κρατεί καί είς τό οικονομικόν 
τοιοΰτον.

Είς τήν ’Αγγλίαν ήκούσθη καί 
πάλιν τελευταίως διά στόματος
τοΰ 'Υπουργού τοΰ Εμπορίου κή
ρυγμα υπέρ τοΰ ελευθέρου εμπο
ρίου, ως τοΰ κα/λιτέοου μέσου 
πρός άποσόβησιν μιας νέας οικο
νομικής κρίσεως, διά τήν οποίαν 
ή πτώσις τών αξιών είς τήν Ούώλ

Λιά τό έτος 1937 σημειοΰμεν τάς I πτουσα μέχρι προ τινων ετών
προβλέψεις Ιό] 10] 1937 τοΰ ’Ινστι
τούτου βάμβακος.

Ή παραγωγή τοΰ είδους άπερ- 
ροφάτο ανέκαθεν υπό τής ελλη
νικής βιομηχανίας βάμβακος καλύ-

κρον σχετικως ποσοστον τής άπαι- 
τουμένης διά τήν δυναμικότητα 
της συνολικής ποσότητας.

Οΰτω π. χ. κατά το 1922 ή βαμ
βακουργία έχρησιμοποίησεν έκκοκ- 
κισμένον βάμβακα :

Ο ’Εκ τής εγχωρίου παραγωγής 1815 τόννους ήτοι 32,3 ο)ο
> 67,7 ο)ο2) Έκ τής αλλοδαπής

Σύνολον
1795
5610

παρακολουθήσεως τοϋ κόστους 
τής ζωής μαρτυρεί πρακτικότη- 
τα σκέψεως, δεδομένου ότι τά 
μέλη της άνεζητήθησαν είς ορ
γανισμούς, ή δρασις τών όποιων 
είναι συγγενεστάτη πρός τούς 
διαμορφοϋντας τό κόστος τής 
ζωής ποικίλους συντελεστής.

Απομένει ήδη νά εκλεγούν 
μέ τήν αυτήν πρακτικότητα κα 
τά μέσα πρός έπίτευξιν του 
σκοπού, γνωστού όντας, ότι 
προσφορότερα είς τούτο δέν εί
ναι αί πρόχειροι καί εμπειρικοί 
λύσεις, άλλ’ ή κατάστρωσιςπλή- 
ρους σχεδίου ένεργείας, τό ό
ποιον κατατεΐνον είς τήν μονι- 
μωτέραν όργάνωσιν τής παρα
γωγής έν συνδυασμό μέ τόν 
ρυθμιστικόν ρόλον τού Υπουρ
γείου ’Αγορανομίας θά είχε νά 
όσχοληθή ιδιαιτέρως καί μέ τήν 
παρασιτικήν δράσιν έσμοΰ όλου 
διαμέσων, άποτελούντος καθ’ έ
αυτόν δυσμενή παράγοντα διά 
τό κόστος τής ζωής.

Βεβαίως ή όδός αΰτη δέν φέ
ρει άποτελέσματα μέ ταχυδα
κτυλουργικήν ταχύτητα.

Ή συμφυής όμως μέ τήν 
σοβαρόν έργασίαν λογική κα- 
θυστέρησις δέν θάήτο ασφαλώς 
είς βάρος τής καταναλώσεως.

Ή συμμέτοχη της εγχωρίου παρα-1 κουργίαν 
γωγής είς τήν ελληνικήν βαμβα- | εξής :

1) Έκ τής εγχωρίου παραγωγής 11253
μεΐον εξαγωγής 8 τόν. 11245.

2) Έκ τής αλλοδαπής παραγωγής
Σύνολον

Κατά τό 1935
Εκ τής εγχωρίου παραγωγής 14.669 

μεΐον εξαγωγής 912
Εκ τής αλλοδαπής παραγωγής 

ν

» » 100.- ο)ο.
κατά τό 1934 εΐχεν

7303
18.548

ήτοι 60 ο]ο 
» 40 ο]ο

100 ο] ο

1)

2)
τον. 13.787

7.144
ηΤΟΙ

κρινεται ως αγαθόν

Ο ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ
Ό Υπουργός τής Κρατικής Υ

γιεινής καί Άντιλήψεως κ. Κοριζής 
συνεχίζων τό δημιουργικόν αύτοϋ 
έν τή Κυβερνήσει Ιργον έπελήφθη 
ήδη τής όργανώσεως τοΰ άνθελονο- 
σιακοΰ άγώνος.

Ό κ. Κοριζής δέν κινείται έν 
προκειμένω μόνον , άπό τήν συναί- 
σθησιν τών δλεθρίων συνεπειών τής 
φοβέρας νόσου διά τήν ύγείαν τοΰ 
Έλληνικοΰ Λαοΰ, άλλ’ ώς έγκρι
τος οικονομολόγος άπεφάσισε νά 
πλήξή συγχρόνως καί ενα τρομα
κτικόν εχθρόν τής Ελληνικής Οι
κονομίας.

Μέ τήν πλευράν ταύτην τοΰ ζη
τήματος ήσχολήθη είς σειράν άρ
θρων έγκριτων συνεργατών της ή 
«Τραπεζιτική», άποκαλύψασα τάς 
έκτεταμένας οικονομικά; καταστρο-

Στρήτ δέν 
σύμπτωμα.

Τάς προθέσεις ταύτας ενισχύουν 
ή προσπάθεια τοΰ Βέλγου Βασι- 
λέως συνεχίζοντας ένεργείας διεθ
νούς σημασίας τοΰ τέως Βέλγου 
Πρωθυπουργού Βαν Ζέελανδ κα! 
αί ενδείξεις προαγωγής τών Άγ- 
γλοαμερικανικώνσυνεννοήσεων διά 
τήν σύμπηξιν εμπορικής συμιφω- 
νίας, ή οποία θά άπετέλει τήν α
παρχήν μιάς νέας μορφής τών διε
θνών συναλλαγών.

Άπό τήν άλλην όμως πλευράν 
ό κ. Μουσσολίνι προαναγγέλλει 
τήν έπέκτασιν τών εισαγωγικών 
περιορισμών είς τήν ’Ιταλίαν.

’Εάν έπρόκειτο νά έξαγάγωμεν 
εν συμπέρασμα από μίαν ήκιστα 
ευνοϊκήν διά μίαντοιαύτην προσ
πάθειαν διεθνή πολιτικήν καί 
οικονομικήν κατάστασιν, θά έλέ- 
γομεν, ότι δέν εϊμεθα εγγύς πρός 
τήν ποθητήν οικονομικήν ειρήνην, 
ή οποία έν τούτοις δέν θά έπρεπε 
νά βραδύνη διά νά αποτροπή νέος 
κλονισμός τοΰ αρκετά έξησθενι- 
σμένου ήδη οικονομικού οργανι
σμού.

ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

,υνο/.ον
Κατά τό 1936

1) Έκ τής εγχωρίου παραγωγής! 15.764 
Ή εξαγωγή έγένετο μόνον είς νήματα
2) Έκ τής αλλοδαπής παραγωγής

Σύνολον

» 20.931

67ο]ο
33ο]ο

100ο]ο

15.764 ήτοι 80 ο]ο 
4.084 » 20 οΐο

19.848 100 ο]ο

Κατά τό έτος 1937 λόγφ αύξή- I κος αξίας δραχ. 71.109.700 έναντι

Πο?α>ς πάλιν ήγέρθη θόρυβος 
περί τάς έρεύνας τών πετρε
λαίων έν Θράκη καί διετυπώθη- 
σαν εσπευσμένοι κρίσεις.

Είναι χαρακτηριστικόν τούτο 
τού εύ?νόγου ενδιαφέροντος, τό 
όποιον διεγείρει εις τούς παρ’ 
ήμΐν κύκλους ή πρόβλεψις περί

σεως τής καλλιεργηθείσης εκτα- 
σεως είς 820.000 στρέμματα υπο
λογίζεται ή παραγωγή έκκοκκισμέ- 
νου βάμβακος είς21.000.000 χλγ.βά
σει τών ανωτέρω προβλέψεων 
τού ’Ινστιτούτου διά τήν παρα
γωγήν συσπόρου βάμβακος. Θα 
παρουσίαση συνεπώς.ή παραγωγή 
τά πρώτα πλεονάσματα πρόςεξα
γωγήν.

Έν τούτοις ή έκ τοΰ εξωτερικού 
εισαγωγή έκκοκκισμένου βάμβακος 
καίτοι συνεχώς μειουμένη δέν έξε- 
μηδενίσθη τελείους δεδομένου, ότι 
ή βιομηχανία ίίχει ανάγκην ποιο
τήτων τάς οποίας δέν επέτυχε εί- 
τέτι ή εγχώριος παραγωγή.

Ούτω άπό τοϋ ’Ιανουάριου-Αύ
γουστου 1937 είσήχθησαν 2.033. 
800 χιλιογρ. έκκοκκισμένου βάμβα-

άνευρέσεως πετρελαιοπηγών.
Δέν εΐναι έν τούτοις ορθόν νά 

σπεύδη τις έν προκειμένω είς 
αίσιοδόξους κρίσεις καί νά στη- 
ρίζη έλπίδας εις ενδείξεις, αί 
όποΐαι έχουν να διατρέξουν έ- 
παρκές άκόμη στάδιον μέχρι της 
πλήρους άποσαφηνίσεώς των.

Τό όλον ζήτημα χειρίζεται 
μετά μεγίστης προσοχής ή ’Ε
θνική Τράπεζα, ή όποια ούδέν 
παραλείπει διά νά διαπιστώση 
μετά θετικότητος, έάν τό Έλλη 
νικόν υπέδαφος έγκλείη πράγ
ματι τό πολύτιμον ύγρόν.

Άς μή προεξοφλώμεν όθεν τό 
άποτέλεσμα τών ερευνών καλ- 
λίτερον εΐναι νά άναμείνωμεν.

εισαγωγής 3.223.500 χιλιογρ. άξίας 
δραχ. 99.852.400 κατά τήν αντί
στοιχον περίοδον τοΰ παρελθόν
τος έτους.

Αλλά καί ή εγχώριος βιομηχα
νία έχει νά έπιτελέση άκόμη ση
μαντικόν έργον, ινα καταστή ή χώ
ρα αυτάρκης.

Η εισαγωγή βαμβακερών ειδών 
κατά, τήν τελευταίων δεκαετίαν 
άνήλθεν είς τά κάτωθι ποσά :

περιορίζεται ήδη είς μικράς σχετι- 
κώς ποσότητας διά τούς εξής λό
γους :

1) Έκ τών 262.000 έν ένεργεία 
ατράκτων τών κλωστηρίων μόνον 
40000 άσχολοΰνται μέ τήν κατα
σκευήν λεπτών νημάτων άπό τοΰ 
άγγλικοΰ αριθμού 36 καί άνω, επί
σης δέ τό μεγαλύτεροι- μέρος τών 
προκαταρκτικών κλωστικών μηχα
νημάτων είναι κατάλληλον νά I- 
πεξεργαζεται κοντοΐνους μόνον 
ποικιλίας βάμβακος καί ούχί μια- 
κροίνους τοιαύτας.

Ο μηχανικός εξοπλισμός 
τών κλωστηρίων είναι απηρχαιω
μένος καί Ασυγχρόνιστος, ένεκα 
τούτου καθίσταται συμφερωτέρα 
η παραγωγή μόνον χονδρών νημά
των ιδία μέχρι τοΰ αγγλικού αριθ
μού 12.

3) Τά χονδρά νήματα καί υφά
σματα προστατεύονται διά διπλά
σιο) ν σχεδόν εισαγωγικών δασμών 
έν σχέσει πρός τά λεπτά. Συνεπώς 
ή το φυσικόν νά στραφή ή εγχώριος 
βαμβακουργία περισσότερον είς τά 
χονδρά νήματα καί υφάσματα.

Έκτος τών ανωτέρω λόγων καί 
καθαρώς τεχνικοί τοιοΰτοι δέν έ- 
πέτρεψαν τήν παραγωγήν λεπτότε
ρων προϊόντων.

Αί άνάγκαι όμως τοΰ ελληνικού 
καταναλωτικού κοινού λόγφ τής ύ- 
ψιόσεως τοΰ επιπέδου τής ζωής ιδία 
μετά τούς πολέμους μετεβλήθησαν 
αίσθητώς.

Τά λεπτά νήματα καί υφάσματα 
άρχισαν νά ζητούνται καί άπό τάς 
άγροτικάς τάξεις, ή παραγωγή δέ 

ώς τών χονδρών υφασμάτων έκάλυ- 
ψεν έξ ολοκλήρου τάς άνάγκας 
τής χώρας μέχρι τοΰ σημείου ώστε 
νά παρουσιασθοΰν κατά τό 1935 
Αποθέματα αξίας 220.000.000 δρχ. 
περίπου. Ί ά σοβαρά αποθέματα 
Αναγκάζουν τάς βαμιβακουργίας 
νά παραιτούνται σημαντικού μέ
ρους τών προστατευτικών εισαγω
γικών δασμών καί νά κατέρχωνται 
εις επίπεδα κατώτερα σχεδόν τών 
δασμών διά τά λεπτά υφάσματα.
Η προσαρμογή δθεν τής βιομη

χανίας πρός τάς Απαιτήσεις τής 
καταναλώσεως καθίσταται επιτα
κτική ού μόνον χάριν τοΰ ίδιου αυ
τής συμφέροντος άλλα καί χάριν 
τοΰ γενικωτέρου συμφέροντος τής 
εθνικής οικονομίας.

Ή βιομηχανία βάμβακος
Τά λειτουργοΰντα έν τή χώρα 

εργοστάσια Ανέρχονται είς 101 καί 
καί Ανήκουν είς 89 βιομηχανικός 
επιχειρήσεις, παράγουν δέ 
Νήματα άξίας δρχ. 1.139.408.000 
Υφάσματα » -> 868.032.000
Σύνολον 

Τά

Έτη
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

χιΑιγρ.
7.839.900 
5.828.600 
6.827.000
6.112.900
5.850.900 
3,715.000 
3.752.300 
4.004.700 
5.054.700 
5.268.500

αςιαι
979.095.000
329.084.000
866.217.000
758.813.000
660.431.000
504.040.000
641.358.000
654.493.000
756.153.000
810.537.O00

2.00744.000

Άπό τοΰ ’Ιανουάριου—Αύγου
στου 1937 είσήχθησαν βαμβακερά 

! εϊδη χιλιογρ. 2.770.500 άξίας δρχ. 
48.9,227.000 έναντι είσαχθέντων 
κατά τήν αυτήν περίοδον τοΰ πα
ρελθόντος έτους 3.602,000 χιλιογρ. 
άξίας δρχ. 558.026.000.

Διά νά ίκανοποιήση ή βαμβακο- 
βιομιηχανία τάς Ανωτέρω άνάγκας 
τήςχώρας και Ανακούφιση αυτ ήν έκ 
τής Αντιστοίχου εισαγωγής παρί- 
σταται άνάγκη νά προσαρμιοσθή 
πρός τάς Απαιτήσεις τής κατανα
λώσεως στρεφόμενη είς τήν παρα
γωγήν και λεπτών νημάτων, ή τις

εργοστάσιά ταυτα χρησιμο
ποιούν κινητήριο ν δύναμιν 13.602 
μηχανικών ίππων, δαπανούν έτη- 
σίως διά καύσιμον ύλην δραχμάς 
17.220.000 καί άπησχόλησαν κατά 
τό 1936

Έργάτας 5.282 
Έργατρίας 11.551 

Μαθητευομένους 1138

'Η αξία τοΰ βιομηχανικού ό- 
πλισμιοΰ τών βιομιηχανιών βάμβα
κος ΰπελογίσθη κατά τό 1935 βά
σει τών δελτίο)ν τοΰ ΑΟΣ είς δρχ. 
834,068.000 καί κατανέμιεται ώς 
εξής :

’Αξία έγκαταστ.
23 Κλωστήρια δρ. 140.897.000 
51 Υφαντήρια » 245.073.000 
27 Κλωσ)φαντήρια » 448.098.000

101 834.068.000

Τό μεγαλύτερον μέρος τής ελ
ληνικής βαμβακουργίας εΐναι «κα- 
θέτως ώργανωμένον» ώς προκύ
πτει έκ τοΰ κατωτέρω πίνακος.



Κατηγορία
Εργοστασίων

’Αριθ
μός

Έργο-
στασ.

’Αριθ
μός

ατράκ
των

’Αριθ
μός

ΐστΟν

Παραγωγή 
νημάτων 

είς χιλ. δρ.

Παραγωγή 
υφασμάτων 
εις χιλ. δρ.

Κλωστήρια 23 90,494 _ 429,056
Υφαντήρια 51 — 2,094 — 409,796
Κλωστοϋφαν. 27 171,504 3,246 710,352 458,236
Σύνολον 101 262,000 5,340 1,139,408 868,032

’Ήτοι τά 23κλωστήρια δεν επαρ
κούν δπως εφοδιάζουν τά υφαν
τήρια, άτινα αναγκάζονται νά αγο
ράζουν τό εις νήματα πλεόνασμα 
.εκ των κλωστοϋφαντηρίων ήτοι

εκ των εις ύφασματα ανταγωνι
στών των.

Ή πραγματοποιηθείσα άπόδο- 
σις τυ~>ν εγκαταστάσεων έν σχέσει 
προς την δυνατήν άπόδοσιν αυτών 
από τοΰ 1932 εΐχεν ως έξης:

οΗXd
CLΗ<

ΕΤΗ
'Υφιστάμε
νοι άτρα

κτοι
Λειτουρ-
γήσασαι

Δυ
να

τή
 ά- 

πό
δο

σι
ς  ε

ίς 
πά

κα
 ήμε-

 
ρη

σί
ως

Π
ρα

γμ
 ατ

ο-
 

ττ
οι

ηθ
εΐ

σα
 

άτ
τό

δ.
 είς 

πά
κα

 ή
με

ρ.

1932 248.108 244.780 7.172 6.283
1933 245.000 240.814 9.014 8.060
1934 255.466 248.232 9.436 8.640
1935 262.000 251.600 10.288 9.385
1936 262.000 255.148 10.106 2.288

Κατά την πενταετίαν 1932-1936 
προσετέθησαν νέοι άτρακτοι 1 1.1.44

άντικατεστάθησαν
λαιοί.

δέ 18046 πα-

ο
Η_ο

ία

ΕΤΗ Υφιστάμε
νοι ιστοί

Δυνατή άπόδο- 
σις τ&ν λειτουρ- 
γησάντων είς πή- 
χεις ήμερησίως

Πραγματοποιη- 
θεΐσα άπόδοσις 
είς πήχεις ήμε

ρησίως

1932 4.476 898.017 820.472
1933 4.980 1.293.611 1.199.421
1934 5.152 1.449.061 1.354.802
1935 5.340 1.399.909 1.300.960
1936 5.550 929.953 727.370

Ητοι κατά την πενταετίαν | ατράκτων μόνον αί 40.000 άσχο-
1932—1936 προσετέθησαν 656 
νέοι ιστοί, άντεκατεστάθησαν δέ 
37 παλαιοί. Σημαντικόν μέρος τών 
νέων ιστών τών άντικαταστησάν- 
των τούς παλαιούς είναι ελληνικής 
προελεΰσεως κατασκευασθέντες 
υπό τών εγχωρίων μηχανουργείων.

Τό πλεΐστον τών υφαντικών καί 
ιδία τών κλωστικών μηχανημάτων 
είναι πεπαλαιωμένον καί παλαιού 
συστήματος, άλλ’ υπάρχουν καί με 
ρικά εργοστάσια έξωπλισμένα μέ 
τελειότατα μηχανήματα νεωτέρου 
καί νεωτάτου ακόμη συστήματος, 
τών οποίων ή όργάνωσις καί ή κα
θόλου λειτουργία είναι τοιαύτη 
ώστε νά δύναταί τις νά ει'πη δτι 
αποτελούν πρόοδον διά την εθνι
κήν τής χώρας βιομηχανίαν.

Έκ τών 262.000 λειτουργουσών

λοΰνται μέ την κατασκευήν λεπτών 
νημάτων από τοΰ αγγλικού αριθ
μού 36 καί άνω, ένφ άντιθέτως 
αί λοιπαί παλαιού συστήματος ερ
γάζονται προς παραγωγήν μέχρι 
τού αγγλικού αριθμού 24. Αί τε- 
λευταΐαι αΰται αριθμούν βίον ε
νίοτε τριάκοντα καί τεσσαράκοντα 
ακόμη ετών συνεχούς έκμεταλεύ- 
σεως.

Τά υφαντήρια περιλαμβάνουν 
συνήθως έκτος τών καθαρώς ύφαν 
τικών μηχανών, μηχανάς λευκάν- 
σεως καί βαφεία. Τινά έξ αυτών 
έχουν φινιριστικάς μηχανάς ως καί 
διά την ξαίσιν τοΰ υφάσματος 
πρός κατασκευήν 
φανέλλας. Έπίση

υφάσματα,Έκ τών λειτουργούντων 
ιστών 1000 μόνον είναι κατα
σκευασμένοι διά διπλόφαρδα υφά
σματα.

Ή παραγωγή βαμβακερών νη
μάτων, ήτις κατά τό 1923 περιω- 
ρίζετο εις 6.210.000 χιλιόγρ. άνήλ- 
θε κατά τό 1935 εις 13.540.000 
χιλιόγ. συμφώνως πρός τούς υπο
λογισμούς τής έπιθεωρήσεως βιο
μηχανίας τοΰ Υπουργείου Εθνι
κής Οικονομίας.

Έκ τής έρεύνης τοΰ Άνωτάτου 
Οικονομικού Συμβουλίου διεπιστώ 
θη, δτι ή παραγωγή νημμτων κατά 
τό 1935 άνήλάεν εις 3.122.350 
πάκα αξίας 1.139.408.000 έξ ών τό 
μέγιστον μέρος χονδρά μέχρι τοΰ 
αγγλικού αριθμού 24.

Τά παραγόμενα υπό τών εγχω
ρίων υφαντουργείων υφάσματα εί
ναι κυρίως-,δρίλια, κάμποτ καί α
λατζάδες - δξφόρδια. Έκτος τού
των παράγονται μέ αρκετήν επι
τυχίαν, ώστε νά συναγωνίζωνται 
τά ξένα καί τά εξής είδη:

Λευκόπανα, φορέματα γυναικεία 
ανδρικά υφάσματα αλπακάδες, υ
φάσματα υποκαμίσων, φανέλλες, 
φορτέτσα, φόδρες, βατίστες, φα- 
νελλότσιτα, ποπλίνες, μπουκλέδες, 
λινά, πιτζάμες, παλτά, τραπεζο- 
μάνδηλα, τραπεζομάνδηλα μετά 
μετάξης, κλινοσκεπάσματα, κλινο
σκεπάσματα μετά μετάξης, μαλλο
βάμβακα, προσόψια, κουβέρτες, 
στρώματα, καραβόπανα κασά-φα- 
νελλέ.

Οί λειτουργοΰντες μηχανοκίνη
τοι ιστοί ανέρχονται εις 5.550 ώς 
ανωτέρω. Επίσης λειτουργούν έ'τε 
ροι 2,500 χειροκίνητοι είς οΰς δέον 
νά προστεθούν καί οί πολυπλη
θείς χειροκίνητοι αργαλειοί τών 
χωρικών, οί έφοδιάζοντες τάς άγρο 
τικάς οικογένειας μέ τά προϊόντα 
τής οικοτεχνίας των.

Οί πλεΐστοι τών μηχανοκινήτων 
ιστών κατασκευάζουν χονδροί μο- 
νόφαρδαύφάσματα,Οίδιπλόφαρδοι 
ιστοί είναι ολίγοι, μή καλύπτοντες 
τάς είς τοιαΰτα υφάσματα άνάγκας 
τής χώρας.

Ή παραγωγή βαμβακερών υφα
σμάτων, κλινοσκεπασμάτων προ
σόψιων, στρώμα τσοπάνων, τραπε- 
ζομανδήλων καί λοιπών βαμβακε
ρών ειδών άνήλθεν είς δραχμάς 
868.032.000, έξ ών αί λεπτότεροι 
έξηυγενισμέναι ποικιλίαι είς δρχ.

Ό ρυθμό; τής αύξήσεως τών 
τιμών υφασμάτων δέν υπήρξεν 
ανάλογος πρός τον τής αύξήσεως

"ΐνα έξασφαλισθή ή πρόοδος καί 
ή βελτίωσις τής παραγωγής τών 
εγχωρίων προϊόντων βάμβακος εΐν

τών τιμών τών νημάτων. Αΰξησις ναι απαραίτητον δπως 1) άφ’ ενά
των τιμών των υφασματα>ν πάρε- 
τηρήθη μόνον μέχρι τοΰ 1934, έκ- 
τοτε πλήν τών κάμποτ καί δξφορ- 
δίων αί τιμαί πίπτουν ίδίιος κατά 
τό 1936, έ'τος τής μεγαλυτέρας 
πτώσεως δι’ δλα σχεδόν τά υφά
σματα, λόγο.) τού σχηματισμού απο
θεμάτων.

Ή ύποτίμησις τών υφασμάτων 
έδημιουργήθη έκ τοΰ άναπτυχθέν- 
τος συναγωνισμού μεταξύ κλωστοϋ 
φαντουργείων καί καθαρώς υφαν
τήριων. Τά κλωστοϋφαντουργεία 
διαθέτοντα τά 65 ο]ο τών ατρά
κτου καί τά 61 ο]ο τών ιστών κά
τω ρί) ωσάν νά ρυθμίζουν τάς τι
μάς τών νημάτων καί νά ασκούν 
πίεσιν επί τών καθαρώς υφαντή
ριων, διότι (οργανωμένα καθέτως 
ήδύναντο νά περιορίζουν τό κέρ
δος τών υφαντήριων άρκονμενα είς 
τό κέρδος τών νημάτων.

Πρό τού ισχυρού ανταγωνισμού 
τά υφαντήρια έστράφησαν πρός 
τά λεπτότερα υφάσματα παρά την 
χαμηλοτέραν δασμολογικήν προ
στασίαν έναντι τών χονδρών υφα
σμάτων, έξ ον καί ή ζήτησις τών 
λεπτών νημάτων.

Έχον ΰπ’ δψει τ’ ανωτέρω τό 
Α.Ο.Σ. κατέληξε είς τά εξής συμ- 
μπεράσματα κατόπιν τής γενομέ-

μέν βελτιωθή ό μηχανικός έξοπλις 
σμός τόσον τών κλωστηρίων δσο- 
καί τών υφαντουργείου διά νέων 
συγχρονισμένων μηχανημάτων ΐνα 
βελτιωθή ή ποιότησ τών παραγο- 
μένων ΰπ’ αυτών ήδη προϊόντων, 
άφ’ ετέρου δέ αύξηθή ό μηχανικός 
αύτών εξοπλισμός διά τής έγκατα 
στάσεως επαρκών νέων ατράκτων 
προοριζομένων διά την κατασκευήν 
κυρίως λεπτών νημάτων, Ϊνα δια- 
τεθώσιν έν τή αγορά επαρκείς πο 
σότητες τοιούτων νημάτων καί είς 
τιμάς έπιτρεποΰσας λελογισμένοι' 
τινα συναγωνισμόν, δπως επίσης 
καί διπλοφάρδων ιστών έξ ών θά 
δύνανται νά κατασκευάζουν τά ά 
νάλογα υφάσματα ών ή χώρα έχει 
απόλυτον ανάγκην καί' 2) δπως ή 
έπέκτασις αΰτη τών κλοιστοϋφαν- 
τουργικών βιομηχανιών, ΐνα άπο- 
βή πρός όφελος τής έθνικής τής 
χώρας οικονομίας συντελεσθή τό
σον διά τάς νέας ατράκτους δσον 
καί διά τούς ιστούς, κατά τοιοΰτον 
τρόπον, ώστε νά καταστή εί δυ
νατόν καί τό υπόλοιπον μέρος τών 
βιομηχανιών βάμβακος καθέτως 
ώργανωμένον ϊνα παύση πλέον 
ή έξάρτησις καί ή πίεσις τών κλω
στηρίων έπί τών υφαντουργείων 
καί βελτιωθούν ούτω ή ποιότης

νης έρεύνης του έπί τών βιομηχα-1 καί αί τιμαί τών προϊόντων βάμ- 
νιών βάμβακος. 1 βακος.

Ή εξαγωγή βαμβακερών ειδών
Η είς τό έξωτερικόν έξαγωγή I τοΰ παρόντος μόνον είς τά νήμα- 

έκκοκκισμένου βάμβακος καί βαμ- τα, έλαβε την κάτωθι έξέλιξιν από 
βακερών ειδών περιοριζομένης έπί τοΰ 1927 :

340.000.000 περίπου. Συνολικώς

ΤραπεζαΑθήνα
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893

παρήχθησαν υφάσματα 79.819.350 
τής ποιότητας I πήχεις.

μερικά έχουν j Αί τιμαί τών νημάτων τών μέ- 
ίδικάς έγκαταστάσεις παρασκευής | χρι Τ0ΰ αριθμού 28 ήτοι τών 3 ή 
νήματος μερσεριζέ διά τά εξ αυτού ι τής εγχωρίου παραγωγής ΰψώθη-

| σαν σημαντικώς μέχρι τοΰ 1935 
είς επίπεδον μή δικαιολογούμενου 
έκ τής αύξήσεως τών τιμών τού 
βάμβακος καί τών ημερομισθίων. 
Κατά τό 1936 παρουσιάσθη μείω- 
σις τών τιμών λόγφ ύποτιμήσεως 

| τού βάμβακος, ήτις ένώ έδει ν’ 
άνέλθη είς 10,80 κατά πάκον, πε- 
ρκορίσθη είς δρχ. 5—7 κατά πά- 

| κον. ’Άρα καί κατά τό 1936 έση- 
ί μειώθη μικρά ύι()ωσις. Είς μεγα- 
| λυτέραν κλίμακα ύψώθησαν κατά 
τό 1936 τά λεπτά νήματα από τοΰ 

1 αριθμού 30—36 λόγο.) ζητήσεως 
τών υφαντήριων, τά όποια έστρά
φησαν πρός τά λεπτά υφάσματα 
κορεσθείσης τής αγοράς διά χον
δρών υφασμάτων.

11.2 Ka%uοχήματα έν Έλλάδι, 6 καχαβτή— 
μανα έν χώ εξωτερικοί (έν ’Αγγλία 

Αίγυπτο) και Κύπρω).

| Ετη
Βάμβαξ Νήματα

συνολική άξιαποσόν είς χλ. Αξ. είς δρ. ποσόν είς χλ. Άξ, είς δρ.
1927 187,651 6.189-120 170.457 5.963.444 12.152.560
1928 131.053 5.271.660 55.020 1.554.868 6.826.528
1929 38.394 906.916 32.533 1,063.400 1.970.316
1930 33.564 712.742 623.467 17.752.415 18.465.157
1931 9.649 141.797 462.611 13.141,387 13.283.184
1932 — — 235.044 8.394.923 8.394.923
1933 32.722 1.262.188 635.357 33.131.851 34.394.039
1934 8.564 310.032 627.689 34.839.361 35.149.9931935 911.645 44.722.245 618,561 35.943.264 80.665.5091936 28 1.530 1.572.789 102676.264 102.676.264
μέχρι Αύγ. 1936 :— — 849.271 55.862.385 —

μέχρι Αύγ. 1937 — — 868.403 56.895.061 —
Τά στοιχεία έλήφθησαν έκ τών 

στατιστικών τοΰ ’Υπουργείου Έ
θνικής Οικονομίας καί τού ’Ινστι
τούτου Βάμβακρς, δσον αφορά δέ

την βιομηχανίαν έκ τοΰ δημοσι
εύματος τοΰ Α.Ο.Σ. «’Έρευνα καί 
γνωμοδότησις έπί τών βιομηχα- 
νιώς βάμβακος».

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

€ΤΑΛ\Ε
ΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΑ

ΑΣΠΡΟ ΥΛΗ
Εργοστάσιου 

Γωνία Άσωμάτων 17 
Μηλιδών 5 
Τηλ. 52-266

ΔεχόμεΘα παραγγελίας 
επαρχιών. Ζητήσατε είκο- 
νογραφημένον κατάλογόν 
μας.

ΥΦΑΕΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ (Λ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ «ε

Οργανισμός ίδρυΰείς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Hi. BANK OF ATHENS TPUST COMPANY

■ Λ··ό W 33rd Street—NEW YORK

ιΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ! ΕΡΓΑΣΙΑΙ

jmt

ΠΛΟΥΤ9ΝΟΣ - ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ
A θ Η N A I

ΤΓρός τούς κ. κ. Υπαλλήλους καί Τραπεζών

I νως.ιζομεν ύμΐν δτι ό οίκος ήμών χορηγεί άπαντα τά είδη ιματισμού καί ύπο- 
δήσεως—ανδρικά, γυναικεία καί παιδικά—έπί πιστώσει έναντι 15 μηνιαίων δόσεων. 
Σημειώσατε δτι ε’ίμεθα οί μόνοι πού δυνάμεθα νά σάς έξυπηρετήσωμεν. Έχομεν τά 
καλλίτερα είδη καί τάς χαμηλοτέρας τιμάς.
Διά την καλλιτέραν έξυπηρέτησιν τής πελατείας μας συνεβλήθημεν μέ τούς καλλίτε
ρους ράπτας τών ’Αθηνών.

ΕΠΙΕΚΕΦΘΗΤΕ /ΛΑΕ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΙΕΘΗΤΕ



ΤΑΜΕΙΑ ΡΤΘΜΙΣΕΩΣ ΣΓΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Υπό ROBERT W Ο L F F. ("Αςτ&ρον δημοσίευσές εις την
2ον (τελευταϊον) , των πιστωτικών ιδρυμάτων θά
Οϋτω πράττουσαι,δηλαδή ύψοΰ-! έξσρτηθώσι πάνΐωζ έκ Ti19 ύ-

«RKVUK P'KCONOMIIs POLITIQUE»)

σαι τάς υπό του Νόμου καθο 
ριζομένας αναλογίας μέ σκο
πόν νά έλαττώσωσι τά πλεο- 
νάζοντα άποθεματικά, αί κρα 
τικαί άρχαί νομίζουσιν δτι ά- 
σκοΰσιν «έλεγχον της χρημα
ταγοράς».

Φρονοϋμεν δτι πρόκειται πε
ρί πλάνης βασιζομένης εις Αν
τιλήψεις δυναμένας νά άμφι- 
σβητηθώσιν.

Δέν συζητοΰμεν περί τής θε
μελιώδους αρχής δτι τοιούτου 
εϊδους νομικοί διατάξεις καί ή 
παραδοχή αύξουσών Αναλογι
ών έπί τοις ο)ο δΰνανται τά ά- 
ναγκάσωσι τάς Τραπέζας νά 
έχωσιν ύπ’ δψει εις τά μέτρα 
τά όποια λαμβάνουσι, τήν έλάτ- 
τωσιν τών πλεοναζόντων άπο- 
θεματικών των.

Πράγματι, κατά τό άξίωμα 
του Hartley Withers, «τά δάνεια 
δημιουργοΰσι καταθέσεις», έπο- 
μένως, πάσα συμπληρωματική 
πίστωσις συνεπάγεται απλώς 
εις τον Ισολογισμόν (α) Αντί
στοιχον αΰξησιν του στοιχείου 
«Χαρτοφυλάκιον καί Χορηγή
σεις» καί του στοιχείου «Πιστω
τικοί λ)σμοί» άνευ μεταβολής 
του ΠιστωτικοΟ υπολοίπου πα
ρά τώ Έκδοτικω Ίδρύματι. 
Πλήν ούχ ήττον Αληθεύει δτι αί 
νομικαί διατάξεις Απαιτοΰσιν 
Ακριβώς δπως εις πάσαν αϋξη- 
σιν τών καταθέσεων—άρα τών 
πιστώσεων Αντίστοιχη αυξησις 
τών άποθεματικών, τοΰθ’ δπερ 
συντομεύει τήν άπόστασιν έως 
τό σημεΐον, όπου θά παρέμβη ό 
κρατικός έλεγχος.

Εκείνο τό όποιον θέλομεν νά 
ξετάσωμεν είναι Αντιλήψεις τι- 

νές δημιουργηθεΐσαι έκ τών νο
μικών τούτων διατάξεων, επί
σης δέ τό ζήτημα έάν ύπό τάς 
σημερινός^ περιστάσεις ό μηχα
νισμός ουτος δύναται νά λει- 
τουργήση άποτελεσματικώς.

α) Άντίληψις δτι επειδή τά 
τραπεζικά ιδρύματα έχουσιν εις 
τήν διάθεσίν των πλεονάζοντα 
άποθεματικά, διά τόν λόγον 
τούτον Ακριβώς θά άχθώσιν ού
τως είπεΐν αυτομάτως εις τό νά 
χορηγήσωσι νέας πιστώσεις.

Ή ανω άντίληψις Αποτελεί 
τήν βάσιν εντυπωσιακών υπο
λογισμών δεικνυόντων όποιον 
τεράστιον οικοδόμημα πιστώ
σεων δύναται νά κατασκευα- 
σθή μέ τά πλεονάζοντα ταΰτα 
άποθεματικά ώς θεμέλιον. Εν
τεύθεν πηγάζουσιν αί περίερ
γοι έκεΐναι δοξασίαι δτι δήθεν 
ή αυξησις τών ύπό τού νόμου 
όριζομένων Αναλογιών περιο
ρίζει τήν βάσιν τής πίστεως. Οί 
οπαδοί τής θεωρίας ταύτης λη- 
σμονούσιν δτι ό ισολογισμός 
τών Πιστωτικών Ιδρυμάτων θά 
εμφάνιση εντελώς διάφορον έξέ- 
λιξιν έφ’ δσον διανύομεν Ανι
ούσαν ή κατιοΰσαν φάσιν τού 
οικονομικού κύκλου. Δέν είναι 
τό ποσόν τών πλεοναζόντων ά
ποθεματικών έκείνο τό όποιον 
θά καθορίση έάν αί πιστώσεις 
θά αύξηθώσιν ή θά περισταλώ- 
σιν, άλλ’ ή θέλησις τής πελα
τείας, έν τινι δέ μέτρω καί ή 
άπόφασις τών ιδρυμάτων.

Πράγματι, λίαν σφαλερά εί
ναι ή άντίληψις δτι τά πιστω
τικά ιδρύματα δημιουργοΟσιν 
αύτομάτως πίστιν. Ή πελατεία 
έκ βιομηχάνων, έμπορων καί 
κεφαλαιούχων είναι Απ’ εναν
τίας έκείνη ήτις άναλόγως τών 
προβλέψεων αύτής ζητεί τήν πα
ροχήν πιστώσεων. Τά ιδρύματα 
άποφασίζουσιν αν θέλουσι χο
ρηγήσει ή ου τάς αίτηθείσας πι
στώσεις. Παίζουν ρόλον τροχο
πέδης καί ούχί κινητήρας.

β) ’Ιδέα δτι διά τήν χορήγη- 
σιν πιστώσεων αί Αποφάσεις

παρχουσης ποσότητος πλεόνα
ζαν ιων άποθεματικών.

Ή άνω ιδέα αποτελεί συνέ
χειαν τής προηγουμένως έκτε- 
θείσης άντιλήψεως. Πραγματι
κούς τό πιστωτικόν ίδρυμα λαμ
βάνει άπόφασιν κατά πρώτον 
λόγον μέν σύμφωνον πρός τήν 
χσραχθεΐσαν γενικήν πολιτικήν 
του, δηλαδή βασιζομένην έπί 
της σχήματισθείσης γνώμης πε
ρί τής έξελίξεως τής καταστά- 
σεως, κατά δεύτερον λόγον δέ 
σχετικήν πρός τήν είδικήν κα- 
τάστασιν τοΰ αίτοΰντος πίστω- 
σιν πελάτου. Ούδενός μεγάλου 
πιστωτικού ιδρύματος ή κατά- 
στασις τοΰ παρά τώ Έκδοτικω 
Ίδρύματι πιστωτικού λ)σμοΰ του 
έσται οριστική, καί δή κατά τήν 
διάρκειαν άνιούσης φάσεως τού 
οικονομικού κύκλου

νά περί στέλλη πάσαν ύπερ
βολικήν άνάπτυξιν τής πίστε
ως, πιθανόν δέ νά θεωρηθή 
ασέβεια τό νά θέση τις έν άμ- 
φιβόλω τήν ειλικρίνειαν τών επι
θυμιών τής Διοικήσεως αυτού.

Πλήν τά γεγονότα τών τε
λευταίων έτών, ή έπί μάλλον 
καί μάλλον μεγαλυτέρα έξάρ- 
τησις ώρισμένων Εκδοτικών Ι
δρυμάτων άπό τάς διαφόρους 
Κυβερνήσεις τής Χώρας των, ή 
έκλογή προσωπικοτήτων, έπι- 
τρέπουσι νά δοθή ποια τις βά- 
σις εις τήν άνω διατυπωθεΐσαν 
Αμφιβολίαν. Έν Ήνωμέναις Πο- 
λιτείαις ώς καί έν Γαλλία εϊ- 
δομεν διευρυνόμενα τά δρια τών 
προτιμωμένων διά προεξόφλη- 
σιν άξιών (καί τώ 1932 — 33 τό 
Διάταγμα glass-steegal έν Άμε-

τών έθνικών χρεωγράφων αί 
ϊδιαι κρατικαί άρχαί διαδηλοΰ- 
σι τήν στερράν θέλησίν των νά 
τηρήσωσι πολιτικήν εύθηνού 
χρήματος.

Οϋτω, ακόμη καί εις τάς χώ
ρας δπου νομικαί διατάξεις έπι- 
τρέπουσι τόν περιορισμόν τών 
«πλεοναζόντων άποθεματικών» 
τό σύστημα τούτο ομοιάζει νο- 
μίζομεν πρός μηχανισμόν τρο
χοπέδης ένθα έξ έλαττωματι- 
κής κατασκευής ή πέδη ούδέ- 
ποτε έρχεται νά έφαρμοσθή έπί 
τού τροχού. ’Από καιρού εις και
ρόν ό οδηγός τού οχήματος Απο
πειράται νά σφίξη τό φρένον, 
πλήν ή χειρονομία αϋτη μόνον 
στιγμιαΐον ψυχολογικόν Αποτέ
λεσμα δύναται νά προκαλέση, 
άπολύτως άσήμαντον προ τών

ρική έδημιούργησε μίαν άπα- συνεχώς δρώντων προωστικών
παραγόντων.

3ον. /χιακοπή τής έκδόσεως
ραίτητον Ασφαλιστικήν δικλεΐ 
δα). Άντιθέτως τά άνω δρια

Αναμφίβολος, εκείνο τό ό -1 προκρίσεως ούδέποτε περιεστά- γραμματίων Θησαυροφυλακίου” 
ποι,ον αληθεύει διά τό σύνολον λησαν. Κατά τήν Αρχικήν πε-; Έπανέλθωμεν εις τούς ίσολογι- 
των Πιστωτικών Ιδρυμάτων δέν j ρίοδον έπαναλήψεως τής οίκο- σμούς (2) καί (β) καί ύποθέσω- 
αληθευει Αναγκαίος καί δι έν | νομικής δραστηριότητας έν Έκ- μεν δτι κατά τήν στιγμήν ταύ-

.................. δοτικόν "Ιδρυμα πάντοτε θά δι- την τό θησαυροφυλάκιον άπο
στάση νά έκδηλώση τήν έπιθυ-

εκαστον τούτων μεμονωμένως: 
δταν Τράπεζά τις δέχεται νά 
χορηγήση πίστωσιν Αντιμετωπί
ζει τό ένδεχόμενον ϊσοπόσου 
μειώσεως διά virement εις άλ
λην Τράπεζαν τού παρά τω Έκ
δοτικω Ίδρύματι πιστωτικού ύ- 
πολοίπου της. Δέον άρα νά με- 
ριμνήση δπως ένισχύση τό πι
στωτικόν τούτο ύπόλοιπον δι’ 
άναπροεξοφλήσεως τοΰ χαρτο 
φυλακίου της, έν τη ένεργεία 
δέ ταύτη έγκειται ό «έλεγχος 
τής χρηματαγοράς» ύπό τοΰ Εκ
δοτικού Ιδρύματος. Τίθεται ό
μως τό ερώτημα έάν, ύπό τάς 
ΐσχυούσας σήμερον συνθήκας 
εις τάς διαφόρους μεγάλας χώ
ρας ή προσφυγή αϋτη εις τό 
Εκδοτικόν ’Ίδρυμα καθίσταται 
Αναγκαία λόγω τής έλαττώσε- 
ως τών πλεοναζόντων άποθε
ματικών.

Ενταύθα παρεμβαίνει ούσιώ- 
δης τις παράγων παρεμποδίζων 
τήν λειτουργίαν τού ελέγχου, 
τούτέστιν ή ϋπαρξις σημαντικού 
κυμαινομένου χρέους τού όποιου 
μέγα μέρος εύρίσκεται εις τήν 
κατοχήν τών Πιστωτικών Ιδρυ
μάτων. ’Αντί νά προσφύγωσιν 
εις τήν Αναπροεξόφλησιν, τά 
πιστωτικά ιδρύματα θά πωλή- 
σωσιν ή θά άναμείνωσιν τήν 
λήξιν τών γραμματίων θησαυ
ροφυλακίου καί τό Εκδοτικόν 
"Ιδρυμα, πρό τού κινδύνου, νά 
προκαλέση κατάρρευσιν τής πί
στεως τού Κράτους, θά ύπο- 
χρεώση νά άντικρύση τάς πω- 
λήσεις ή. έξοφλήσεις ταύτας, 
ε’ίτε δΓ αύξήσεως τής εις τό ’ί
διον αύτού χαρτοφυλάκιον ύ 
παρχούσης ποσότητος γραμμα 
τίων θησαυροφυλακίου ε’ίτε διά

χιστον, άπό τά άδρανή αυτών 
διαθέσιμα. Επομένως, έφ’ δσον 
τό θησαυροφυλάκιο ν προσφέρει 
εις αύτάς νά έγγραφώσιν εις 
γραμμάτια έκδόσεώς του, θά 
ΧΡησιμοποιήσωσι τό χρήμα των 
έστω καί μέ έπιτόκιον 0,10 ο)ο 
έτησίως ώς τούτο ήδη συνέβη 
εν Ηνωμέναις Πολιτείαις άντί 
πρός 0 ο)ο. Άλλ’ ε’ίτε τά πλεο
νάζοντα ταΰτα άποθεματικά πα- 
ραμείνωσιν άπολύτως Αδέσμευ
τα, είτε έπενδεθώσιν εις γραμ
μάτια θησαυροφυλακίου τούτο 
κατ’ ούδέν θέλει έπηρεάσει τόν 
όγκον τών ύπό τών Πιστωτικών 
ιδρυμάτων χορηγουμένων πι
στώσεων. Τά άνω ελάχιστα έ- 
πιτόκια άποδεικνύουσιν σαφώς 
ότι τά πιστωτικά ιδρύματα ού
δέποτε θά διστάσωσι νά παραι- 
τήσωσι τά έπιτόκια ταΰτα εύ- 
θύς ώς παρουσιασθή ή ευκαιρία 
νά δανείσωσι μέ έπιρκεδέστερα 
έπιτόκια εις σοβαρούς χρεώ- 
στας. Κατά συνέπειαν ή διακο- 

τής έκδόσεως γραμματίων

μιαν του νά έπιβάλη περιορι
σμούς τής πίστεως, έκ φόβου 
μήπως κατηγορηθή διά παρεμ- 
πόδισιν τής έπαναλήψεως τής 
οικονομικής δραστηριότητας, 
βραδύτερον δέ, έτι μάλλον, θά 
διστάση νά πράξη τούτο έκ φό
βου μήπως κατηγορηθή δτι έπρο- 
κάλεσε πανικόν.

Κυρίως δέον νά ένθυμώμεθα 
ότι πλήν σπάνιάς έξαιρέσεως (ή 
Reichsbank κατά Νοέμβριον 
1923) τό Εκδοτικόν' "Ίδρυμα δέν 
πρέπει νά έπηρεάζη Απ’ ευθείας 
τόν όγκον τής πίστεως. Ακόμη 
καί άν δικαιούται νά έλέγχη
άπολύτως τήν Αγοράν, δέν θά 
δυνηθή νά άρνηθή τήν άναπρο- 
εξόφλησιν τών ασφαλών άξιών 
διότι έν άντιθέτω περιπτώσει 
κινδυνεύει νά προκαλέση σο- 
βαράς διαταραχάς. Έξ άλλου 
όμως ό έλεγχος Ασκείται διά τού 
κόστους τής πίστεως, δηλαδή 
ύπό τύπον ύψώσεως τοΰ έπιτο- 
κίου άναπροεξοφλήσεως.

Τό έπιτόκιον τούτο είναι εκεί
νο δπερ ρυθμίζει τόν όγκον τής 
ζητήσεως, διότι ή τάδε συναλ
λαγή, έπικερδής μέ έπιτόκιον 
2ο]ο, θά στοιχίση πολύ μέ έπι
τόκιον 4ο]ο. Επίσης ό βραχυ
πρόθεσμος τόκος έπηρεάζει μέ 
τήν σειράν του τόν μακροπρό
θεσμον τόκον, τοιουτοτρόπως δέ 
καί τόν όγκον τών δαπανών 
έφοδιασμοΰ τών έπιχειρήσεων 
μέ δ,τι έχουσιν Ανάγκην, τού 
όποιου όγκου αί μεταβολαί δη- 
μιουργούσιν τάς οικονομικός I στωτικών 
άκμάς καί υφέσεις.

πη
θησαυροφυλακίου δέν πρόκει- 

φασίζει νά διακόψη πάσαν έκ- TOl ,νά Γεταβάλΐ1 ούσιωδώς τήν 
δοσιν γραμματίων θησαυροφυ- καεσστασιν· 
λσκίου. Τά Πιστωτικά Ιδρύματα Πραγματικως, είτε έκδίδον- 
θά ύποχρεωθώσι τότε νά δια- τ“ι ειτε δεν έκδίδονται γραμ- 
τηρήσωσιν άδρανή, παρά τω Γάτια _ θησαυροφυλακίου, έκεΐ- 
Έκδοτικώ Ίδρύματι τά 200 συμ- νο τ° °π°τ_ον κυρίως ένδιαφέ- 
πληρωματικά εκατομμύρια, οί Ρει· είναι τά πραγματικά οίκο- 
δέ άνω ισολογισμοί ούδεμίαν νορικά αϊτια, άντανάκλασις 
νέαν μεταβολήν ύφίστανται. τ“ή όποιων μόνον είναι ή είσ- 

’Έκτοτε όμως, τά Πιστωτικά Ρ°Ί Χρυσού καί αί έπακόλου- 
Ίδρύματα ούδέν κέρδος άποκο- 001 Ρετο(βολ«ί ισολογισμών, 
μίζοντα έκ τών 200 έκατομμυ-1 Δέον έν πρώτοις νά άναζη- 
ρίων τούτων, θά έπιζητήσωσι νά τηθώσι τά α’ίτια τής εισροής 
κάμωσιν έπωφελεΐς τοποθετή- ταύτης χρυσού : νομισματική 
σεις, τούτέστιν θά Αποφασίσω-1 ττολιτική, πολιτική τελωνειακών 
σι νά χορηγήσωσι νέας πιστώ- δασμών, πολιτική τιμών τών 
σεις. Τούλάχιστον, ό φόβος μή- , προϊόντων,πολιτική«εύημερίας>:
πως τούτο συμβή, είναι ή αίτια φορολογική πολιτική. 'Όταν π. 
πασών τών θεσπιζομένων ύψώ- j Χ· μία κυβέρνησιςέπιβάλλει προ- 
σεων τών «νομικών Αναλογιών» | οδευτικούς φόρους έπί τών ά- 
(Σ. Μ.). Εσχάτως έπροτάθη έν διανεμήτων κερδών, δταν οϋτω 
Ηνωμέναις Πολιτείαις νά άπαι- j Αναγκάζει τάς Εταιρίας νά 

τηθή, εις άντίκρυσμα πάσης είσ-, διανέμωσι μεγάλα μερίσματα, 
ροής χρυσού ισόποσος αυξησις j όταν εις μίαν χώραν αρκετά 
τών πλεοναζόντων άποθεματι- τιλουσίαν καί σχετικώς ολίγον
κών. Τοιουτοτρόπως τά συμ
πληρωματικά 200 εκατομμύρια 
θά «άπεστειροΟντο».

Πράγματι δέ, ακριβώς τότε 
όταν τό κύκλωμα παύει πλέον 
νά λειτουργή (Σ.Μ. δηλαδή δταν 
αί τράπεζαι δέν δύνανται νά 
έπενδύσωσι τάς διαθεσίμους νο
μισματικός μονάδας εις γραμ
μάτια θησαυροφυλακίου λόγω 
τής διακοπής τής έκδόσεώς των 
ύπό τού Κράτους), δταν αί διά 
τής εισροής χρυσού δημιουργη- 
θεΐσαι νομισματικοί μονάδες 
ύπό μορφήν αύξήσεως τών πι- 

λ]σμών τών τραπε
ζών Ανευρίσκονται άκέραιαι

χορηγήσεων Απ’ εύθείας εις τό j χαλάρωσιν τών έπιτοκίων τούθ’ 
Κράτος. Οταν μία Κυβέρνησις δπερ θά ήγε τάς προθέσεις τοΰ 
συστηματικώς δημιουργεί έλ- j Εκδοτικού Ιδρύματος εις Α
λείμματα προϋπολογισμού χρη- ποτυχίαν, διαπιστούμεν όμως 
σιμοποιούσα ταΰτα ώς μέσον πάλιν έδώ τήν ϋπαρξιν τής κυ~ 
έπιδιώξεως τής οικονομικής πο- βερνητικής παρεμβάσεως, τού 
λιτικής της έκδίδει αϋτη άδια- κυμαινομένου χρέους τοΰ έλ- 
κόπως νέα Εθνικά χρεώγρα- λείμματος, διότι Ακριβώς λόγω
φα, αύξάνουσα οϋτω τά μέσα 
δΓ ών τά Πιστωτικά Ιδρύματα 
διεκφεύγουσιν πάντα έλεγχον 
έκ μέρους τού Εκδοτικού Ιδρύ
ματος. Έν μέσω κυριολεκτικού 
οργίου έλλειμμάτων «ό έλεγχος 
τής χρηματαγοράς», καταντά 
κατά τήν ώμήν έκφρασιν άπο- 
θανόντος Γάλλου ύπουργοΰ νά 
γίνη μία «Απέραντος κοροϊδία» 
ΐνα κοσμιώτερον έκφρασθώμεν 
μία καθαρά φενάκη.

γ) ’Ιδέα δτι τό Εκδοτικόν 
"Ίδρυμα επιθυμεί σοβαρώς νά 
άσκήση έλεγχον τής χρηματα
γοράς.

θεωρητικώς, ή φυσική Απο
στολή τού Εκδοτικού Ίδρύμα- 
ματος είναι νά άγρυπνή ώστε

Δέν θά έξετάσωμεν τό ζήτημα ! προστεθειμένοι εις τούς χρεω 
εαν ή εισροή χρυσού προκαλεΐ I στικούς λ]σμούς τού Εκδοτικού

Ιδρύματος ύπό μορφήν πλεονα
ζόντων άποθεματικών, τότε οί 
κατεχόμενοι Αδιάκοπος ύπό τού 
φόβου μήπως τό οικοδόμημα τής 
πίστεως ύψωθή τεραστίως, άφί- 
νουσιν άχαλίνωτον τήν φαντα
σίαν των, τότε πολλαπλασιά- 
ζονται τά δημοσιευόμενα διά
φορα άρθρα περί τού «πληθω
ρισμού μέ βάσιν χρυσού» καί 
περί τής Ανάγκης νά «άποστει- 
ρωθή» ό χρυσός.

"Ως ήδη ε’ίπομεν, άμφιβάλλο- 
μεν λίαν περί τής έπιδράσεως 
τής αύξήσεως τών πλεοναζόν
των άποθεματικών έπί τών Α
ποφάσεων τών Πιστωτικών "Ι
δρυμάτων διά τήν πολιτικήν 
χορηγήσεως πιστώσεων ύπ’ αυ
τών. Φυσικώ τώ λόγω αί Τρά- 
πεζαι προτιμώσιν νά άποκομί- 
σωσι κέρδος τι, έστω καί έλά-

τών τεραστίων τούτων Δανείων 
παλαιών, σημερινών καί μελλόν
των, ό ζωηρότερον άντιδρών 
κατά τής ύψώσεως τών επιτο
κίων είναι αύτό τό θησαυροφυ- 
λάκιον τού Κράτους. Καθ’ όλην 
τήν πρό τού 1929 περίοδον, ό 
Αγγλικός ύπερδανεισμός ούδέ
ποτε περιεστάλη, πιθανώς διότι 
ή Bank of England ύφίστατο 
τήν πίεσιν τού θησαυροφυλα
κίου. Σήμερον Ακόμη, έν Ήνω- 
μέναις Πολιτείαις καί έν Αγ
γλία, βλέπομεν έκδηλούμενον 
άπό καιρού εις καιρόν τόν ευ
σεβή πόθον περιορισμού τής οι
κονομικής Ακμής (boom), ευθύς 
όμως ώς ή έκδήλωσις τής εύχής

(Σ. Μ.) Δηλαδή τοΰ ύπό τοΰ Νό
μου όριζομένου ελάχιστου ορίου τού 
πιστωτικοϋ υπολοίπου τών Π ιστωτι- 

.. . κών "Ιδρυμάτων παρά τώ Έκδοτικω 
ταύτης προκαλέση ύποτίμησιν'Ιδρύματι.

χρεωμενην ώστε τό νόμισμα νά 
μή διατρέχη κίνδυνον, ή Κυβέρ- 
νησις δημιουργεί τεχνητός προ
σόδους διά συστηματικού έλλείμ 
ματος, όταν διακηρύσσει τήν 
πρόθεσίν της νά παραμείνη μα
κράν πάσης έξωτερικής συγ- 
κρούσεως άδιάφορον πόσον τού
το θά στοιχίση εις τήν Ασφάλει
αν τού λοιπού Κόσμου καί εις 
τήν ιδίαν τής χώρας ανεξαρτη
σίαν, δέν πρέπει λέγομεν ή Κυ- 
βέρνησις αϋτη νά άπορή όταν 
βλέπη τά κεφάλαια νά έγκατα- 
λείπωσιν όλας τάς άλλας χώρας 
διά νά καταφύγωσιν εις τήν χώ
ραν αύτήν καί νά ζητήσωσιν 
έπικερδή έπένδυσιν.

Κατόπιν δέον νά γνωσθή ποι
οι είναι αύτοί οί πωληταί χρυ
σού, καί τί πρόκειται νά κάμω- 
σι μέ τά 200 συμπληρωματικά 
εκατομμύρια τά όποια διαθέτου- 
σι παρά τοΐς πιστωτικοΐς Ίδρύ- 
μασιν. Πρόκειται αραγε περί 
έξαγωγέων τής ιδίας χώρας έν- 
εργούντων παλινόστησιν τού 
πλεονάσματος έξαγωγών των 
ή περί ξένων κεφαλαιούχων στι
γμιαίος τοποθετούντων τό κε- 
φάλαιον κινήσεώς των (fonds 
de roulement) εις τό νόμισμα τής 
ύπ’ όψει χώρας, ή περί ξένων 
κεφαλαιούχων προβαινόντωνείς 
διαρκεστέρας επενδύσεις ; Πρό
κειται περί προσόδων, πρόκει
ται περί κεφαλαίων;

’Ιδού διάφορα έρωτήματα εις 
& πρέπει νά δοθή άπάντησις ϊνα 
γνωσθή κατά τίνα τρόπον αί 
εισαγωγαί αυται χρυσού θά έπι- 
δράσωσιν έπί τής έθνικής οικο
νομίας τής χώρας, έπί τών τι
μών, έπί τών έπιτοκίων. Τούτο 
άποδεικνύει έπίσης πόσον τά 
καθαρώς τεχνικά ταΰτα μέτρα —



οΐον τά βασιζόμενα επί τής ά- ] 
ναλογίας των πλεοναζόντων ά- 
ποθεματικών—κινδυνεύουσι νά 
μή άνταποκριθώσι καλώς εις 
τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν, καί 
πόσον είναι άτελεσφόρα έφ’ δ- 
σον δέν έπιδρώσι έπί των αι
τίων. ’Απομένει ήδη νά έξετά- 
σωμεν έάν ή υπαρξις Ρυθμιστι
κού Ταμείου Συναλλάγματος 
μεταβάλλει τήν κατάστασιν.

II. Ρυθμιστικά Ταμεία Συναλ
λάγματος.

Λόγω του δτι ή δημιουργία 
αυτών είναι πολύ πρόσφατος, 
κλασικός τύπος Ταμείου ΡυΘ- 
μίσεως Συναλλάγματος δέν 6- 
φίσταται. ’Άλλως τε μέχρι σή
μερον οί λ)σμοί τών ρυθμιστι
κών Ταμείων παραμένουσι μυ
στικοί. Δυνάμεθα επομένως νά 
ψαντασθώμεν «προικοδότησιν.^ 
αύτών κατά διαφόρους τρόπους.

’Έστω ό κάτωθι τύπος : ισο
λογισμός (I) :

Δημόσιον 1
Χρυσός ή gold certi
ficates... 1 άν ό χρυ
σός κοσέχεται ύπό 
του Κράτους.

ή ό ακόλουθος τύπος (Α): 
Γραμμάτια θησαυρ. 1 || Δημόσιον 1

Παρατηρήσωμεν δτι ολίγον 
ενδιαφέρει, εις τήν προκειμέ- 
νην περίπτωσιν άν τό Ρυθμιστι
κόν Ταμεΐον έχει ή ού προικο- 
δοτηθή μέ χρυσόν. Πράγματι 
δέν πρόκειται νά δώση τό Τα
μεΐον τούτο χρυσόν άλλά νά 
δεχθή χρυσόν. Έν τοΐς έπομέ- 
νοις θά μελετήσωμεν πρώτον 
τόν ισολογισμόν (I), τού Εκδο
τικού Ιδρύματος καί τών Πι
στωτικών Ιδρυμάτων άναχω- 
ρούντων άντιστοίχως έκ τών ι
σολογισμών (1) καί (α).

Ύποθέσωμεν δτι λαμβάνει 
χώραν εισροή χρυσού 200 έκα- 
τομμυρίων. Ό ισολογισμός (I) 
μεταβάλλεται εις τόν ισολογι
σμόν (II).

Κάλυμα εις χρυσόν 
Χαρτοφυλάκιον καί 

χορηγήσεις

Χρυσός 1,2
1.2

Δημόσιον 1 | Άφ” έτέρου ό ισολογισμός (Β)
Διάφοροι πιστωτ. 0 2 , τοο Ρυθμιστικού Ταμείου μετα-

Κ2 ! βάλλεται εις τόν ισολογισμόν
Οί «διάφοροι-πιστωταί» είναι 

οί πωληταί χρυσού, θά άπαι- 
τήσωσι νά πιστωθώσι παρά 
ταΐς τραπέζαις. Πρός τούτο, τό 
Ρυθμιστικόν Ταμεΐον θά παρα- 
χωρήση τά 200 έκατομμ. χρυ
σού εις τό Εκδοτικόν "Ιδρυμα 
καί έν ω ό ισολογισμός (II) θά 
έπανέλθη εις τόν άρχικόν ισο
λογισμόν (I), ό ισολογισμός (1) 
τού Εκδοτικού Ιδρύματος θά 
μεταβληθή εις τόν ισολογισμόν 
(2) καί ό ισολογισμός (α) τών 
πιστωτικών 'Ιδρυμάτων θά με
ταβληθή εις τόν ισολογισμόν (β).

θά εύρεθώμεν οϋτω άκριβώς 
εις τήν αυτήν κατάστασιν δτε 
μόνον τό Εκδοτικόν "Ιδρυμα- 
έλειτούργει. Τά Πιστωτικά Ίόρύ 
ματα θά έγγραφώσιν εις γραμ
μάτια θησαυροφυλακίου άξίας 
200 εκατομμυρίων, καί θά με- 
ταβώμεν οϋτω εις τούς ισολο
γισμούς (3) καί (γ).

Μελετήσωμεν ήδη τόν ισολο
γισμόν (Α). Μετά τήν εισροήν 
200 έκατομμυρίων χρυσού προ
κύπτει ό ισολογισμός (Β):

Χρυσός 0,2 II θησαυρ. 1. 
Γραμ. θησαυρ. 1.— || Διαφ.Πιστ.0,2

— TJ

Επειδή ήδη οί «διάφοροι πι- 
στωταί» άπαιτοΰσι τήν μεταφο
ράν τών 200 έκατομμ. παρά τοΐς 
Πιστωτικοΐς Ίδρύμασιν, τό 'Ρυ
θμιστικόν Ταμεΐον δύναται :

α) ή νά παραχωρήση τά 200 
έκατομ. χρυσού εις τό Εκδοτι
κόν 'Ίδρυμα, οπότε έπανερχόμε- 
θα εις τήν προηγουμένην περί- 
πτωσιν.

β) ή νά παραχωρήση γραμμά
τια θησαυροφυλακίου 200 έκ. 
εις τό Εκδοτικόν 'Ίδρυμα.

γ) ή νά παραχωρήση τά 200 
ταύτα έκστομμύρια γραμματίων 
άπ’ ευθείας εις τά Πιστωτικά 
’Ιδρύματα.

Έν τη περιπτώσει (β) έχομεν 
διά τό Εκδοτικόν 'Ίδρυμα τόν 
ισολογισμόν (4) :

(Γ):
Χρυσός 0,2 || θησαυροφ. 1
Γραμμ. θησαυροφ.0·8

8 Κεφάλαιον καί άποθεματικά 0,3
3,2 Κυκλοφορούν χαρτονόμισμα 3,6

Πιστωτικοί λογαριασμοί 6,8
θησαυροφυλάκιον 0,5

11,2 | 11,2

Ο ισολογισμός (α) τών Πι- ρον λαμβάνουσι ταύτα άπό τό
στωτικών ιδρυμάτων μεταβάλ
λεται άντιστοίχως" εις τόν ισο
λογισμόν (β). Τότε τά Πιστωτι
κά Ιδρύματα έγγράφονται εις

Εκδοτικόν 'Ίδρυμα. Ό ισολο
γισμός (β) μεταβάλλεται τότε 
εις τόν ισολογισμόν (γ) ένώ ό 
ισολογισμός (4) τού Εκδοτικού

γραμμάτια θησαυροφυλακίου ά-1 Ιδρύματος έπανέρχεται εις τόν 
ξίας 200 έκατομμ. ή πιθανώτε- I ισολογισμόν (1).

Τό εθνικόν κάλυμμα εις χρυ
σόν 8,2 δισεκατομ. είναι τότε 
διανεμημένον μεταξύ τού ’Εκ
δοτικού Ιδρύματος διά 8 δισε 
κατομμύρια καί τού Ρυθμιστι
κού Ταμείου διά 0,2 δισεκατομ
μύρια. Τό σύνολον παραμένει 
άμετάβλητον ώς καί εις τήν πε- 
ρίπτωσιν καθ’ ήν μόνον το Εκ
δοτικόν 'Ίδρυμα λειτουργεί.

Παρομοίως τό σύνολον τών 
κυκλοφορούντο ν γραμματίων 
θησαυροφυλακίου δέν μετα
βάλλεται. Ηύξήθη κατά 200 έκα 
τομμύρια. Φαινομενικώς τό θη- 
σαυροφυλάκιον εύρίσκεται εις 
διάφορον κατάστασιν διότι τό 
πιστωτικόν ύπόλοιπον αύτοΰ 
παρά τώ _ Εκδοτικό Ίδρύματι 
άντί νά μεταβληθή εις 0,7 δισ- 
εκατομ. ώς έν τώ ισολογισμό 
(3) παραμένει εις 0,5 δισεκατομ. 
Πλήν έξαρταται άπό τήν θέλη- 
σιν τού θησαυροφυλακίου νά 
καταβάλη εις τό ’Εκδοτικόν 'Ί
δρυμα τά 200 έκατομμ. χρυσού 
τά προκύψαντα έκ τής εισροής 
ξένου συναλλάγματος καί νά 
πιστωθή παρά τω άνω Ίδρύμα- 
τι μέ τό άντίτιμόν των. Επομέ
νως καί εις τήν περίπτωσιν ταύ- 
την άκόμη ούδεμία ουσιαστική 
μεταβολή έπήλθε.

Παρομοίως ό ισολογισμός τών 
πιστωτικών Ιδρυμάτων δέν με
ταβάλλεται.

Εις τήν περίπτωσιν (γ) απο
φεύγεται ή μεσολάβησις τού 
Εκδοτικού Ιδρύματος. Τό τε
λικόν άποτέλεσμα είναι άμε
σον, άκριβώς δέ οΐον τό τής 
περιπτώσεως (β)

Ειδική περίπτωσις. Κατά Δ) 
βριον 1936 τό -Αμερικανικόν 
θησαυροφυλάκιον άνήγγειλεν 
δτι θά ήγόραζε χρυσόν άπ’ εύ- 
θείας καί δτι θά κατέβαλε τό 
άντίτιμόν εις γραμμάτια έκδό- 
σεώς του. Είναι άκριβώς ή πε- 
ρίπτωσις (γ) άποφευγομένης 
τής μεσολαβήσεως τού Ρυθμι
στικού Ταμείου, θά άπετέλει 
πλάνην άν τις ένόμιζεν δτι τού
το είναι τι τό καινοφανές έν 
συγκρίσει πρός τά συμβαίνοντα 
εϊτε δταν τό Εκδοτικόν 'Ίδρυ
μα μόνον λειτουργεί, εϊτε δταν 
τό Ρυθμιστικόν Ταμεΐον παρα
χωρεί αύτώ τόν χρυσόν.

Ή μόνη περίπτωσις καθ’ ήν 
ό τρόπος οδτος ένεργείας θά έ- 
πέφερε μεταβολήν είναι έκείνη

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συνοπτική κατάστασις 30 Σεπτεμβρίου 1937

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον καί διαθέσιμα παρά Τραπέζαις 
Δάνεια έπ’ ένεχύρφ χρηματογράφων 
Όμολογίαι δανείων ’Εθνικών καί πρός 

νομικά πρόσωπα καί μετοχαί. 
Άθιάθετοι όμολογίαι μεταβ. λαχειοφ.

δανείων ’Εθνικής Τραπέζης 
’Απαιτήσεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα 

κτηματικών ομολογιών εις £ : 
α δάνεια έπί υποθήκη £ 1,694,104,14,9 
β) » πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ έκχω- 
ρήσει προσόδων £ 1,408,955,13 8,

γ) λήξασαι τοκοχρεο-
λυτικαί δόσεις £ 529,493,15, 3

δ) ’Άλλο κάλυμμα :
Εις όμολ. £ 196,204,3,11 
μεΐον κρατήσεων £

Δραχμαί
998,452,51 

1,214,867,75 j

21,186,125,30

80,437,696,79

125,390, 0, 0 

Όμου £ 3,757,944, 3, 8 1,409,229,068,63

220,739,651,65Κτηματικαί όμολογίαι εις λίρας 
Δάνεια έπί υποθήκη καί πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ εκχωρήσει προσόδων 
’Απαιτήσεις έκ μεταβιβ. παρ’ ’Εθνικής 

Τραπέζης 'Ελλάδος 
Κατάστημα Τραπέζης, έγκαταστ. καί 

κτήματα Τραπέζης

Ό "Υποδιοικητής 
Γ. ΙΑΤΡΟΥ

429,081,556.—

275.340,375,40

40,865,387,85 
2,429,093,181,28 

’Εν Άθήναις τή 15

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δδραχμαί

Κεφάλαιον Μετοχικόν 80.000,000,—
Κεφάλαια Άποθεματικά 34,000.000,—
Πρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς

τιμής έκδύσεως ομολογιών εις £ 28,886,050.—
Καταθέσεις :

α) έν όψει 12,213,517,90
β) δεσμευμέναι 155,656,236,18
γ) έπί προθεσμία 10,348,063,45
’Ανοικτοί λ)σμοί παρά Τραπέζ. έν Έλλάδι 25,589,061,36 
Κτηματικαί όμολογίαι εις λίρας :
’Ονομαστική αξία τών έν κυκλοφορία ομο

λογιών £ 4,717,500, 0. 0
Μεΐον διαφοράς τι

μής έκδόσεως £ 418,955.- 7. 0

υπόλοιπον £ 4,298,544.-13.0 1,611,954,243,75 
"Υποχρεώσεις έκ μεταβιβάσεως παρά

τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 378,841,443,45 
Ληξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι 18,109,395,50
Διάφοροι λογαριασμοί 72,495,169,69

2,429,093,181,28

’Οκτωβρίου 1937

Ό Διευθυντής τοϋ Γενικοί Λογιστηρίου 
Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ

δταν τό θησαυροφυλάκιον δέν 
εκδίδει πλέον γραμμάτια θη
σαυροφυλακίου, τοΰθ’ δπερ ώς 
εϊδομεν δημιουργεί τόσους ά- 
στηρίκτους φόβους καί τόσον ο
λίγον άποτελεσματικά φάρμα
κα. 'Όταν δμως τό θησαυροφυ
λάκιον προσφέρει γραμμάτια 
έκδόσεώς του τό «γνωστόν κύ
κλωμα» λειτουργεί πάντοτε ο
μαλός.

"Οσον άφορα τόν πληθωρι
σμόν, ούδαμοΰ οδτος έμφανί- 
ζεται, καί τούτο διότι δέν έξαρ- 
ταται οΰτε έκ τής λειτουργίας 
τού ’Εκδοτικού Ιδρύματος ού
τε έκ τής λειτουργίας τού Ρυθ
μιστικού Ταμείου είτε υπάρχει 
εϊτε δέν ύπάρχει έλλειμμα τού 
προϋπολογισμού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Κατά συνέπειαν ώς τούτο ή- 
δύνατο νά προβλεφθή, δέν είναι 
ή ϊδρυσις ενός νοθογενούς ορ
γανισμού, προερχομένου συνά
μα έκ τού Εκδοτικού Ιδρύμα
τος καί έκ τού θησαυροφυλα
κίου ήτις μεταβάλλει καθ’ δτι 
δήποτε τούς άντικτύπους μιας 
εισροής χρυσού. Δέν έπιδρα τις 
έπί οικονομικού τίνος φαινομέ
νου άλλάσσων τόν τρόπον λοχι- 
στικοποιήσεως τών πράξεων άς 
τό φαινόμενον τούτο προκαλεΐ. 
Άνευρίσκομεν έδώ ύπό άλλην 
μορφήν τήν άφελή πίστιν εις τά 
«plafonds» τού κυκλοφορούντος 
χαρτονομίσματος καί τών χορη
γήσεων.

Οϋτω άνεξαρτήτως τής ύπάρ- 
ξεως 'Ρυθμιστικού Γραφείου, 
«άποστείρωσις χρυσού» ουδέ
ποτε γίνεται. Όπίσω τών λέ
ξεων τούτων, όπίσω τών λεπτών 
τούτων διακρίσεων μεταξύ ’Εκ
δοτικού Ιδρύματος καί 'Ρυθμι
στικού Ταμείου δέν υπάρχει ή 
τό μηδέν. Πάντοτε μία εισροή 
χρυσού θά δημιουργήση ισοδυ
νάμους νομισματικός μονάδας, 
τών όποιων ή «άγοραστική ίκα- 
νότης» άναλόνως τής φύσεως 
τών κατόχων, άναλόγως τής ψυ-

χοσυνθέσεως αύτών, θά άνοιξη 
τόν δρόμον της εις τήν οικονο
μίαν. Ούδέν τεχνικόν μέσον θά 
τελεσφορήση έφ’ δσον δέν δρά
ση έπί τών προκαλεσάντων τό 

1 φαινόμενον αιτίων. ’Ανωτέρω 
έδείξαμεν δτι ύπό τάς σημερι
νός περιστάσεις ό μηχανισμός 
δέν υπακούει εις τήν τροχοπέ
δην. Ενδέχεται δμως νά συμβή 
κάτι πολύ σοβαρώτερον πέραν 
τών λογιστικών τούτων παιγ- 
νίων, δηλαδή ό συναρμολογή- 
σας τήν μηχανήν νά έσφαλε, καί 
λόγω άτελοΰς γνώσεως τού συν
δέσμου τών διαφόρων οργανι
κών μερών αΰτής, νά συνέδεσε 
τό πέδιλον (pedale) ούχί μέ τήν 
τροχοπέδην ώς έπρεπε άλλά μέ 
τόν μοχλόν τής έπιταχύνσεως, 
οπότε τό Κρατικόν όχημα δια
τρέχει πιθανώτατα τόν κίνδυνον, 
εις τήν πρώτην στροφήν, νά έξέλ- 
θη τής οδού καί νά έπιπέση 
κατά παντός δ,τι τύχη εμπρός 
του.

ROBERT WOLFE’

ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
“ΓΚΛΑΒΑΝΗ^,,

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝ BOAQ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΑ1 — ΤΡΑΚΤΕΡ - ΘΕΡΙΣΤΙΚΑΙ — ΑΡΟΤΡΑ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ! — ΧΟΡΤΟΣΥ ΑΛΕΚΤΑΙ — ΧΟΡΤΟΠΙ- 
ΕΣΤΙΚΑΙ, ΙΜΑ ΝΤΟ ΚΙΝΗΤΟΙ, ΙΠΠΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟ
ΚΙΝΗΤΟΙ ΣΠΟΡΕΙΣ - ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΑ κλττ =====

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑ

Τα τελειότερα έν Έλλάδι Χυτήρια χάλυβ<ο$, διά εξαρτή
ματα πάσης «ρύσεως. ............. ................ ........... ........

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ KATASKOYQn

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝ ΤΤΕΙΡΑΙΕΙ (Άγ. Διονυσίου, 36)
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Φράγκων, 28) 
ΕΝ ΛΑΡΙΣΗ



ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΙΝ0ΤΑΠ8ΝΙΚ0Υ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΝΚΙΝΑ
Η Μεγάλη Βρεττανία και αί 

Ηνωμένοι Πολιιεΐαι εύρίσκον- 
ται έίτί κεφαλής των δυτικών 
δυνάμεων, των όποιων θίγονται 
τά συμφέροντα έκ τής τροπής 
την όποιαν έλαβον τά πράγ
ματα έν Κίνα.

Κατάτήν διάρκειαν.δλίόυ σχε
δόν του 19ου αίώνος ή Μεγ. 
Βρεττανία κατείχε τήν πρώιην 
θέσιν εις τό έξωτερικόν έμπό
ριον καί τάς οικονομικός σχέ
σεις τής Κίνας μετά τοϋ έξω- 
τερικοΰ.

Κατά τούς χρόνους τής Βρετ-

ρια χρυσά δολλάρια, ένώ τό | 
σύνολον των βρεττανικών έπεν-1 
δύσεων έν Κίνα άνηρχετο εις 
1.189.194 έκατομ. χρυσά δολ-, 
λάρια, αϊτινες κατανέμονται 
ώς επεται :

"Εκατ : χρ. δολλ.
Μεταφορικοί επιχειρήσεις 134,9 
Μεταλλεία 19,3
Διάφοροι Βιομηχανίαι 173,4
Τράπεζαι 115,6
’Ακίνητος ιδιοκτησία 202,5
Εισαγωγικόν καί έξαγωγικόν

Έμπόριον 240,8
Διάφοροι αλλαι έπιχειρήσεις 77,1

Σύνολον
τανικης Εταιρίας των Άνατο-, <Όαον άφ δ τά 
λικών Ινδιών, η οποία κατείχε κά κεφάλαια, ,ν τοιτοθετημενα

963,4 

βρεττανι

μέχρι του 1833 το μονοπωλίον κατό τ ίοίαν έ ε κυ.
του εμπορίου με την Καντωνα β χρεώγραφοΓ, ταϋτα
τον μονον μέχρι τότε ανοικτόν κατανέμονται ώς κάτωθι; 
λιμένα εις το εξωτερικόν έμπο· , 1 „

, . , , , , , Χρ. δολλ.
plOV —Ολόκληρόν το εμπορίαν Κυβερνητικά δάνεια 121.575.000
τής Καντώνος εύρίσκετο εις χεΐ-
ρας των Άγγλων καί έμπορεύ- 
ματα τά όποια είσήγοντο καί 
έξήγοντο έκ τής Καντώνος με- 
τεφέροντο διά πλοίων άγγλικών ι 
άτμοπλοϊκών έταιριών, ή δέ α
γορά τών κινεζικών προϊόντων ! 
έν Ευρώπη εύρίσκετο έν Λον- 
δίνω.

Ή κατά τό 1841 κατάληψις 
-ΰπό τής ’Αγγλίας του Χόνκ— 
Κόνγκ έδραίωσε έτι περισσότε
ρον τήν πλειονεκτικήν θέσιν της 
έν Κίνα. Κατά τά 1870 τά 90 
ο)ο περίπου τών εισαγωγών 
τής Κίνας προήρχοντο έκ τής 
’Αγγλίας, του Χόνγκ-Κόνγκ καί 
τών Βρεττανικών ’Ινδιών κατά 
τά 70 ο)ο δλων τών έξαγωγών 
τής Κίνας προωρίζοντο διά τάς 
τρεις ταύτας χώρας. Κατά τά 
τελευταία έτη του XIX αίώνος 
αί περισσότεραι άτμοπλοϊκαί 
επιχειρήσεις τής Κίνας άνήκουν 
εις ’Άγγλους αί δέ βιομηχανι
κοί έπενδύσεις ύπερτέρουν πάν
τοτε τά πρός τήν κυβέρνησιν χο
ρηγούμενα, δάνεια. Οϋτω κατά 
τώ 1931 αί βρεττανικαί βιομηχα
νικοί έπενδύσεις έν Κίνα ύπελο- 
ςγίζοντο εις 963.038 έκατομμύ-

Κυβερνητικά δάνεια 
Κρατικοί σιδηρόδρομοι 67.949.1 00 
"Αλλα μεταφορικά μέσα 1.961.000
Δάνεια μή εγγυημένα 2q.094.080
Όμολογίαι των ξένων έν 
Κίνα ΖωνΩν. 14.235.000

Σύνολον 225.814.000

Άπό του 1931 καί έντεΟθεν, 
οπότε κατελήφθη ή Μαντζου
ρία ύπό τών 'Ιαπώνων τά άνω- 
τέρω ποσά έμειώθησαν αΐσθη- 
τώς διότι μέγα μέρος αύτών 
ήτο τοποθετημένον έν Μαντζου
ρία.

Ό συναγωνισμός δμως τών 
Ηνωμένων Πολιτειών καί κα
τόπιν τής ’Ιαπωνίας μέ τήν 
πώλησιν τών έμπορευμάτων 
εις χαμηλός τιμάς, ιδίως μετά 
τόν παγκόσμιον πόλεμον καί 
τέλος ή άνάπτυξις τής βιομη
χανίας έν Κίνα, ιδιαιτέρως 
δέ τής ύφαντουργίας έκαμαν νά 
χάση ή Μεγ. Βρεττανία τήν 
άνωτέρω πλεονεκτικήν της 
θέσιν.

Άπό τοϋ 1932 αί Ήνωμέναι 
Πολιτεΐαι κατέλαβαν τήν πρώ- 
την θέσιν έν τώ έξωτερικώ 
έμπορίω τής Κίνας καί ή ’Ια
πωνία τήν δευτέραν.

ρών πρός τήν Κίναν, ήτοι μετά ι 
τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας καί 
τήν ’Ιαπωνίαν.

Αί έξαγωγαί τής Κίνας πρός 
τήν Μεγάλην Βραττανίαν άπο- 
τελοϋνται κυρίως άπό πρώτας 
ϋλας καί ώρισμένα είδη δια
τροφής, ήτοι αυγά, γιαλιά, άν- 
τιμόνιον, δέρματα, γοϋνες, άκα- ! 
τέργαστος μέταξα, τέϊον κλπ.

Κατά τήν τελευταίαν δεκα
ετίαν αί έμπορικαί καί δι
πλωματικοί σχέσεις μεταξύ Αγ
γλίας καί Κίνας έβελτιώθησαν 
έπαισθητώς, ένώ κατά τό 1925- 
27 οπότε ή εξωτερική πολιτική 
τής ’Εθνικιστικής Κυβερνήσεως 
τής Κίνας εύρίσκετο ύπό τήν έ- 
πιρροήν τής Κομιντέρν, ένα τε
ράστιον μποϋκοτάζ κατά τών 
άγγλικών έμπορευμάτων έτά- 
ρασσεν ολόκληρον τήν Κίναν, 
πράγμα τό όποιον ήνάγκασε 
τούς άγγλους βιομηχάνους νά 
πωλήσουν τάς έν Χανκέου καί 
Κιοϋ Κιάνγκ έπιχειρήσεις των. 
Άπό τοϋ 1927 δμως καί έντεϋ- 
θεν, δηλαδή άπό τής έποχής τής 
μεταστροφής τής πολιτικής τοϋ 
Κονόμινταγκ έναντι τής ΕΣΣΔ 
καί τών κινέζων κομμουνιστών 
αί σινοβρεττανικαί σχέσεις άρ- 
χίζουν νά γίνωνται έπί μάλλον 
καί μάλλον έγκάρδιοι. Οι διευ- 
θύνοντες σήμερον τάς τύχας

τής Κίνας προσβλέπουν πρός 
τήν Μεγάλην Βρεττανίαν ώς 
μίαν χώραν, ήτις θά τούς βοη- 
θήση εις τό έργον τής έκπολι- 
τίσεως καί οικονομικής άναδι- 
οργανώσεως τής χώρας των. "Η 
βελτίωσις δέ αϋιη τών διπλω
ματικών σχέσεων μεταξύ Αγ
γλίας καί Κίνας είχεν άνάλο- 
γον άντίκτυπον έπί τών οικο
νομικών τοιούτων καί άνεζωο- 
γόνησε τό ένδιαφέρον τοϋ αγ
γλικού κεφαλαίου διά τήν Κί
ναν.

Τελευταίως μάλιστα έλέγετο

δτι ή σινοβρεττανική οικονομι
κή συνεργασία έμελλε νά εύ- 
ρυνθή έτι περισσότερον πρός ά- 
νάπτυξιν τών τεραστίων πλου- 
τοφόρων πηγών τής άπεράντου 
κινεζικής χώρας.

Άλλ’ ό άρξάμενος άπό τοϋ 
παρελθόντος Αύγούστου άκή- 
ρυκτος πόλεμος μεταξύ Κίνας 
καί 'Ιαπωνίας έματαίωσε τό ά
νωτέρω σχέδιον καί έάν θά έχη 
ώς συνέπειαν τήν τελικήν ήτταν 
τής Κίνας τά άγγλικά έν Κίνα 
συμφέροντα θά έκμηδενισθοϋν.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 0ΡΥΖ0ΜΥΛ0Ι Α.Β.Ε.
NEON ΦΑΛΗΡΟΝ-τηλεφ, 43-461

Κατεργασία όρυζίων ελληνικών και πάσης άλλης προε- 
λεύσεως.—Μηχανήματα είδικώς κατασκευασθέντα παρουσιά

ζουν τό 'Ελληνικό Ρύζι κατά πάντα ΑΡΙΣΤΟΝ·

Τό έξωτερικόν έμπόριον τής Κίνας κατά τήν 
τριετίαν 1934-1936, έν σχέσει πρός τάς 

τρεις άνωτέρω Δυνάμεις.

’Έτη ΧΩΡΑΣ
Έξαγωγαί

είς έκατ. δολ. 
(Standard)

Είσαγωγαί
είς έκατ. δαλλ. 

(Standard)
1934 Ήνωμ. Πολιτεΐαι 94,3 271,3
1935 » 36,3 174,9
1936 » 186,3 185,5

1934 Ιαπωνία 81,2 126,3
1935 » 82,0 139,5
1936 » 102,3 153,5

1934 Μεγ. Βρεττανία 49,8 124,6
1935 » 49,4 98,0
1936 » 64,8 110,5

Ή Μεγάλη Βρεττανία λοιπόν 
ύπελείφθη κατά πολύ εις τό 
μετά τής Κίνας έμπόριον τών 
Ηνωμένων Πολιτειών καί τής 
’Ιαπωνίας. Έν τοΰτοις οι άνω
τέρω άριθμοί δέν δίδουν άκρι- 
βή εικόνα τοϋ ρόλου τοϋ άγ- 
γλικοϋ κεφαλαίου εις τό έξω
τερικόν έμπόριον τής Κίνας, 
διότι εις τούς άνωτέρω άριθ- 
μούς πρέπει νά προσθέσωμεν 
καί τάς έμπορικάς συναλλαγάς 
τής Κίνας μετά τής Σιγκαπού
ρης, τοϋ Χόνγκ-Κόγκ, τών Βρετ
τανικών ’Ινδιών καί τών άλ
λων βρεττανικών κτήσεων. Ου- 
τω αί έξαγωγαί τής Κίνας μό
νον εις τό Χόνγκ-Κόγκ άνήλ- 
θον κατά τό 1934 εις 101 έκατ. 
σταθερ. δολλάρια καί τό 1935 
εις 93,8 έκ. δολλ., αί δέ είσαγω- 
γαί αύτής έκ τοϋ Χόνγκ-Κόγκ 
άνήλθον κατά τά ίδια έτη άμοι- 
βαίως εις 29 καί 20,3 έκατομ. 
δολλάρια.

Αί ύφαντουργικαί βιομηχανί- 
αι τής Αγγλίας φαίνεται δτι έ
χασαν πάσαν έλπίδα άποτελε- 
σματικοϋ συναγωνισμού έν Κί

να καί έν ταΐς άλλαις χώραις τής 
’Ασίας, αϊτινες δέν ύπάγονται 
ύπό τήν άγγλικήν κυριαρχίαν, 
πρός τά πάμφθηνα ιαπωνικά ύ- 
φάσματα. Μεγαλυτέρας δμως 
έλπίδας έχουν αί μεταλλουργι
κοί καί ήλεκτρικσί βιομηχανίαι.

Ή Κίνα διερχομένη μίαν πε
ρίοδον άναπτύξεως τής βιομη- 

| χανίας, κατασκευής ένός τερα
στίου σιδηροδρομικού δικτύου, 
ήγόρασε τεράστιας ποσότητας 
άτμομηχανών, σιδηροδρομικών 
γραμμών, ήλεκτρικών μηχανών 
καί άλλα άνάλογα μηχανήματα.

Άλλ’εις τόν τομέα τοϋτον αί 
άγγλικαί βιομηχανίαι έχουν ν’ 
άντιμετωπίσουν έτερον μεγάλον 
συναγωνιστήν: Τήν Γερνανίαν.

Αί γερμανικοί έξαγωγαί εις 
τήν Κίναν ηυξησαν κατά πολύ 
τά τελευταία έτη. Αί έξαγωγαί 
αδται ηύξήθησαν άπό 93,2 έκ. 
σταθερ. δολλαρίων πού ήσαν 
κατά τό 1934 εις 103,3 έκατ. 
κατά τό 1935 καί 150,2 έκ. κα
τά τό 1936, εις τρόπον ώστε ή 
Γερμανία νά έρχεται τρίτη εις 
τήν σειράν τών έξαγωγικών χω-

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
ΕΤΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 184.1

Κ,εφάλαιον Μετοχικόν κ-xi ΆποΟεμ,-χ,τικό ν Αο-*./. Ι.*£0£>·000.000
Καταθέσεις............................................................................. » 10.014.000.000

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΙΩΑΝ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. Γ. ΚΟΡΙΖΗΣ

Έν

»

»

Έν
>

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
ΚΑΤΑΣΊ

Άγ. Νικολάφ (Κρήτης)
Άγρινίφ
Άγυια
Άθήναις
όδφ Μητροπόλ, άρ. 9
Καλλιθέα
Νέα ’Ιωνία
ΙΊαγκρατίφ
Αίγίψ
Άλεξα νδρουπόλει 
Άλμυρω 
Άμαλιάδι 
’Αμύνταιο.)
Άμφικλείμ
Άμφίσση
Άνδρφ
Άργοστολίφ
Άρτη
’Αταλάντη
Βερρυία
Βόλο.)
Γρεβενοϊς
Γυθείφ
Δημητσάνη
Διδυμότειχό.)
Δράμα
Εδέσση
Έλασσώνι
Έλευθερουπόλει
Ζάκυνθο.)
’Ηράκλειο.) (Κρήτης) 
Θεσσαλονίκη

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΉΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ
Έν Θήβαις 

» Θ ήρμ 
» ’Ιθάκη 
-> Ίστιαία 
» Ίωαννίνοις 

Καβάλλα 
» Καλαβρΰτοις 
a Καλάμαις 
» Καλαμπάκα 
» Κιιρδίτση 
» Καρλοβασίο.) (Σάμου)
» Καρπενήσίφ 
» Καρυαΐς (Άγίου’Όρους) 
» Καστόρια 
» Κατερίνη 
» Κκρκΰρμ 
» Κιάτρο.)
» Κιλκίς 

Κοζτίνη 
» Κομοτινή 
» Κορίνθφ 
» Κυθ ήροις 

Κόμη
> Κυπαρισσία 

Λαγκαδά
» Λαμία 
» Ααρίση
> Λεβαδεία 
» Λευκάδι
» Λήμνφ
» Λιμένι Βαθέος (Σάμου) 
» Μεγαλοπόλει 
» Μεσολογγίφ

Εν Μεσσήνη 
» Μυτιλήνη 
» Ναυπάκτφ 
» Ναυπλίφ 
» Νιγρίτη 

Ξάνθη
»·. Όρεστιάδι 
» Παξοΐς
» I Ιαπάδφ (Μυτιλήνης)
> ΙΙάτραις 

Πειραιεΐ
> ΙΙλωμαρίφ (Μυτιλήνης) 

ΓΙόρφ
» ΙΙοταμφ 

ΙΙρεβέζη 
» I Ιύλφ 
»> ΙΙυργφ

Ρεθύμνη (Κρήτης)
» Σέρραις 
» Σητεία (Κρήτης) 

Σκιάθφ 
» Σουφλίφ 
» Σπάρτη 
» Σΰρφ 
» Τρικκάλοις 
» Τριπόλει 
« Φαρσάλοις 
» Φλωρίνη 

Χαλκίδι
Χανίοις (Κρήτης)

» Χίφ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ : Έν Άλεξανδρείμ, RUE STAMBOUL No 17 

ΑΝΤΑΙΙΟΚΡΙΤΑΙ : Εις δλας τάς χώρας τον εξωτερικού

HELLENIC BANKTRUSTCOIVIPANY, m μ a, maiden lane
Πδδρυθεϊσα ύπό τής Εθνικής Τραπέζής τής Ελλάδος, συμφοϊνως μέ 

τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας Ύύρκης, πρός έξυπη- 
ρέτησιν τών έν ’Αμερική Ελλήνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ όλοσχερώς κκτχβεβλ-ημ.έν'χ Αολλ. 1-3ΜΟ.ΟΟΟ



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ Ο IKON Ο Μ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ή έρευνα διά την Γεωργίαν και | πηύθυνε προ καιρού ερώτημα προς 
Την Βιομηχανίαν τής μετάξης. I τό Άνώτατον Οικονομικόν Συμβού-

Ό κ. Άλ. Διομήδης κατά τήν 
ύπά τήν προεδρίαν αύτοΰ συνελθοΰ- 
σαν μετά τάς θερινάς διακοπάς, 'Ο
λομέλειαν τόΟ Άνωτ. Οικονομικού 
Συμβουλίου άνεκοίνωσε τήν κατά το ! νάγκης, έχουσα 
διάστημα των διακοπών συντελεσθεΐ-! τήν άντίστοιχον
σαν υπό τής υπηρεσίας προπαρα
σκευαστικήν τών γνωμοδοτήσεων τοΰ 
Συμβουλίου έργασίαν, ή'τις εν συντόμω 
έχει ως έξη; :

1) Μελέτη Ειδικών Ταμείων : Ή 
έργασία αΰτη, αποτελεί έρευναν τοΰ 
αριθμού τών παρ’ ήμΐν Ειδικών Τα
μείων και λοιπών ’Οργανισμών Δη
μοσίου Δικαίου, ώς καί τών έσό- 
δων καί εξόδων καί τής έν γένει πε
ριουσιακής καταστάσεως 1000 περί
που έκ τών κυριωτέρων τοιούτων. 
ΙΙρός κατάρτισιν τής σχετικής είση- 
γήσεως, ή έρευνα παρεπέμφθη είς 
τον σύμβουλον κ. Γ. ΙΙεσμαζόγλου.

Ή γνωμοδότησις επί τοΰ θέματος 
τούτου θέλει ύποβληθή συντόμως είς 
τήν Κυβέρνησιν, δημοσιευομένη είς 
ειδικόν τεϋχος.

2) Ή δασμολογική έπιβάρυνσις : 
Τό Ύπουργεΐον τών Οικονομικών ά-

λιον «εάν είναι δυνατή καί μέχρι 
ποιου σημείου ή έλάττωσις τών ει
σαγωγικών δασμών τών βαρυνόντων 
πάντα ή τινα τών ειδών πρώτης ά- 

ώς αντιστάθμισμα 
αύξησιν τών ειδών

τολυτελείας ή ειδών πάντως ήσσο 
νος σημασίας διά τάς άτομικάς ά- 
νάγκας».

Είς τό ερώτημα τούτο ήτο συνυ- 
φασμένη ή έρευνα τής διά δασμών 
έπιβαρύνσεως τής εισαγωγής ώς καί 
τής δασμολογικής προστασίας τών 
έγχωρίων προϊόντων.

To Α. Ο. Σ. προέβη διά τών υ
πηρεσιών του εις άναλυτικήν έρευ
ναν επί τοΰ ζητήματος του κατήρ- 
τισε δέ πλήρη έκθεσιν ή'τις καί θά 
παραπεμφθή κατ’ αύτάς είς τό άρ 
μόδιον τμήμα τοΰ 
τήν έκδοσιν τή 
τήσεως.

3) Ή έρευνα επί τών βιομηχα
νιών ερίου καί μετάξης : Μετά τήν 
ύποβολήν τής γνωμοδοτήσεως επί 
τών βιομηχανιών βάμβακος, τόΑ.Ο.Σ. 
συνεχίζον τήν γενικήν του έρευναν

Συμβουλίου διά 
σχετικής γνωμοδο-

έπί τής βιομηχανίας, έπελήφθη τής 
έρεύνης τών βιομηχανιών ερίου καί 
καί μετάξης.

ΙΙρός τοΰτο, δι’ έπιτοπίου μεταβά- 
σεως τών υπαλλήλων του είς δλα τά 
βιομηχανικά κέντρα τής χώρας, συ- 
νεκέντρωσε πάντα τά στατιστικά δε
δομένα, ώς καί πληροφορίας, πάντα 
δέ τά στοιχεία ταΰτα ύφίστανται τήν 
κατάλληλον επεξεργασίαν υπό τών υ
πηρεσιών τοΰ Συμβουλίου, είς τρό
πον, ώστε λίαν προσεχώς ή μελέτη 
τοΰ άρμοδίου Τμήματος θά διαδιβα- 
σθή είς τό Βιομηχανικόν τμήμα του 
Συμβουλίου.

4) Ή Γεωργική έρευνα : ’Επί τοΰ 
διαβιβασθέντος υπό του Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως έρωτήματος περί 
τοΰ δυνατοΰ τής αυξήσεως τής γεωρ 
γικής παραγωγής, ή πρός τούτο συ- 
σταθε<σα Επιτροπή συνήλθεν είς ε
πανειλημμένα; συνεδριάσεις, καθώ- 
ρισε τάς γενικάς γραμμάς τής έρεύ- 

1 νης καί κατένειμε τάς είδικάς ειση
γήσεις μεταξύ τών μελών της. Εντός 
του μηνάς θέλουν ύποβληθή είς τό 
Γεωργικόν τμήμα αί σχετικαί είσηγή 
σεις.

Παραλλήλως, ή υπηρεσία τοΰ Α.

Ο.Σ. ενεργεί συμπληρωματικήν πρός 
τοΰτο έρευναν επί τής άγροτικής κα 
ταστάσεως τής χώρας κατά διαμερί
σματα καί έν τώ συνόλω, μέ άντι- 
κειμενικόν σκοπόν τήν διαπίστωσιν 
τών τοπικών συνθηκών καί άναγκών.

5) Περί του καλλιτέρου τρόπου δρ 
γανώσεως καί αλιείας : Τό ζήτημα 
τής αλιείας άπετέλεσεν επίσης άντι- 
μενον έρεύνης τοΟ’Ανωτάτου Οικονο
μικού Συμβουλίου. Έκλήθησαν 
κ ί ανέπτυξαν τάς γνώμας των ένώ- 
πιον τοΰ όρισθέντος ώςείσηγητοϋ κ. 
Αλ. Κουκλέλη, πάντες οί έν Έλλά- 
δι ειδικοί μέ τά ζήτημα τής αλιείας 
συνεκεντρώθησαν διά τής υπηρεσίας 
του Συμβουλίου τά άπαραίτητα στοι
χεία, κατηρτίσθη δέ καί ή σχετική 
έκθεσις. Έλπίζεται, οτι έντός μηνάς 
θέλει ύποβληθή ή έπί του ζητήμα
τος τούτου γνωμοδότησις.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΓΤΗΣ ΖΩΗΣ
Κατ’ άπόφασιν τοΟ κ. Προέ

δρου τής Κυβερνήσεως συνεστή- 
θη μόνιμος έπιτροπή έόρεύουσα 
εις τό όφυπουργεΐον ’Αγορανο
μίας, τής όποιας σκοπός είναι:

I) Ή μελέτη καί διαρκής πα
ρακολούθησή τοϋ κόστους τής 
ζωής. 2)’Έρευνα τών αιτίων τών , 
μεταβολών τοϋ τιμαρίθμου ιδία 
τών πρός τά άνω. 3) Ή ύπόδειξις

εκαστοτε τών μέτρων πρός πε. 
ριορισμόν τοΟ κόστους τής ζωής 
Ή έπιτροπή άποτελεΐται έξ αν
τιπροσώπων δλων τών ένδιαφε- 
ρομένων Υπουργείων, έξ άντι- 
προσώπωντήςΤραπέζηςτήςΈλλά 
δος καί τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, άντιπροσώπουτής 
Γεν. Συνομοσπονδίας έργατών 
καί άντιπροσώπων τοϋ Α.Ο.Σ.
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ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOH HIM ΕΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΑΟΟΚ Ε11936,- ΤΑΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΒΕΝΤΑ ΚΕΡΑ» ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ9Η Συγκεντρωτική έρ
γασία τοΰ κ. Δημη
τρών Κρίσπη

Έκ τοΰ υπό τής Τραπέζης ’Αθηνών έχδιδομένου Οίκον. Δελτίου Μηνός Σ)βρίου παραλαμβάνομεν τον κάτωθι 
πίνακα αποτελεσμάτων τών Άνων. Εταιρειών κατά τό 1936 :

Αί έταιρεΐαι τών οποίων έληφθησαν ύπ’ δψιν οί ισολογισμοί ανέρχονται είς 527.
Αί Έταιρεΐαι αΰται διέθετον όμοϋ είς κεφάλαια καί άποθεματικά δραχμάς 9.743.372.732 τό 1936, έναντι δραχμών 9.379.504.781 τό 1935.
Τά υπό τών εταιρειών αυτών πραγματοποιηθέντα κέρδη ανέρχονται είς δραγμάς 1.109.196.626, τό 1936 έναντι 1.004.883.900 τό 1935. Διαφορά 

δραχμαι 104.312.726. Παρατηρεΐται δηλονότι κατά τό 1936 αΰξησις τόίν κερδών κατά 10 ο)ο.
Είς τόν κατωτέρω πίνακα αι έταιρεΐαι διαιρούνται κατά κατηγορίας βάσει τοΰ είδους τής δραστηριότητός των, έκαστη δέ κατηγορία υποδιαιρείται είς 

τρεις κεχωρισμένας ομάδας βάσει τών κατ’ έ'τος έπιτυγχανομένων αποτελεσμάτων.
„ , Οϋτω η πρώτη ομάς περιλαμβάνει τάς εταιρείας, αϊτινες έπραγματοποίησαν κέρδη καί διένειμαν κατά τό υπό κρίσιν έτος μέρισμα. Ή δευτέρα 
ομάς περιλαμβάνει τάς εταιρείας, ο'ίτινες έπραγματοποίησαν κέρδη αλλά δέν διένειμαν μέρισμα. Ή τρίτη όμάς περιλαμβάνει τάς εταιρείας αϊτινες δέν 
έπραγματοποίησαν κέρδη ή έχουν καί ζημίας.

Κατηγορίαι

’Επιχειρήσεων «

a-ο
„5 ο3 ϊ~
ί £■ 

8ο X

Σύνολ. μετ’ κεφαλ. καί ά- 
ποθεματ. έν ίσολογισμφ

« * Ρ
> Ο3-8G X

s.
■< Φ

X

1936
-Ο -=

G/„
φ 

" d

Όμολογ. δάνεια είς Σύνολ. πραγμα- 
δραχ. καί ξένα νο-1 τοποιηι>έντο)ν 
μίσμ. κατά τό 1936: κερδών

Οίνοι καί οίνοπν.

Έλαι καί σάπωνες

Καπνοβιομηχανία 
καί καπνεμπόριον

Βυρσοδεψία

Κυλινδρόμυλοι

Χημικά προϊόντα 
καί λιπάσματα

Βιομηχανία ψύχους

14

15

11

13

16

13

Κλωστοϋφαν)ργία 53

Μεταξοβιομηχανία

Τσιμέντα καί είδη 
οικοδομών

Οικοδομικοί καί 
εργοληπτικοί έπι- 
χειρήσεις

Κτημ. επιχειρήσεις

Ξεν)χεια καί λουτρά

Μεταλλεία- ορυχεία

11

24

14

17

7
3 
1

0
2
4

10
0
3

12
2
2

6
3
4

39
6
8

6
1
1

8
6

10

0
' 2

1

Ο
6

5
2

10

27.420.122
159.536.484
54.267.555

68.028.589
35.000.000
15.591.284

140.699.556
38.375.353
1.023.500

0
13.065.028
19.460.264

239.977.346
0

37.150.000

236.058.101
ιο.ουυ.οοο
5.000.000

22.743.072
22.433.649
12.158.846

688.483.416
32.392.599
71.622.011

182.634.108
9.200.000
8.305.512

114.905.354
19.800.000
29.957.597

76.408 559 
37.576.958 
81.441.981

0
15.540.000
8.500.000

38.887.661
25.155.780
61.989.655

104,900.845
30.000.000
35.662.998

7.494.730

105.6.3

10
3
Ο

10

7
4
2

39
11

3

6
2
0

6
9
9

0
3
3

3-
5
6

4 
2

11

Δρ. 60.000.000

499.500.—

0

20.0000.

3.393.823
523.409

0
14.139.848

138.889
0

15.799.134
22.947
0
0

167.486
0

■42.704.417
0
0

58.978.000 
72.867 
0

4.601.435
522.945
0

159.701.526
407.683

0

29.830.530
22.313
0

63.906.031
513.150
0

8.700.604
601.514
0

0
101.879
0

6.979.417
225.890
0

25.397.093
477.069
0

778.271

στόνο)ο 
κερδών 
έπί τοϋ 
κεφαλ.
άποΦ.

Ποοο- 
στόνο]ο 
[διανεμ. 
κερδών 
έπί τοΰ 
κεφαλ. 
καί τών 
άποΦ.

Κατηγορίαι
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12.31 6.71 ΒιομηχαΛ'ία ξιίλου 6
0.3? 0
0 0

Ζαχαροπλαστικά
20.78 12.08 προϊόντα καί τρό-

0.91 ! ο φιμα. 5 |
0 0

6.63 Βιομηχανία τοΰ βι-
11.22 0 βλίου. 2 I
0.06 0
0 ’Εμπόριον καί άντι-

0 προσωπεΐαι. 89
0 0

1.28 0
8 Έταιρεΐαι ναυτιλία-

10.41 κών μεταφορών
17.79 0 καί ναυτιλιακοί

0
0

0 επιχειρήσεις. 25

15.62
0

24.98 0
0.73 Σιδηρόδρομοι. 5
0 13,50

0
20.23 0

0
10.79

20.23 0 'Παραγωγή ήλεκ-
1.26
0

0 τρισμού. 30

7.98
16.33 0 ’Ασφαλιστικοί Έ-
0.24
0

0 ταιρεΐαι. 15

27.15
0

55.62 0 Μεταφοραί ξηρας. 2
2.59
0 6.82

0
0 Χαρτυποιΐαι. 7

11.39 0
1.61 0
0 0 Γράπεζαι καί χρη-

ματιστηριακαί
0 11.75 επιχειρήσεις. 23

0.67 0
0 0

17.95 10.50 Διάφοροι έπιχει-
0.90 0 ρήσεις. 100
0 0

23,26 10.50 527
1.59 0
0 0

10.38 6.54

Σύνολ. μετ. κεφαλ. καί 
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ! ΦΑΝΤΑΣΙΟΠΛΗΞΙΑΙ
Υπό ALBERT BUISSON· μέλους τοΰ Γαλλικού Ινστιτούτου. — [’Άρθρον δημοσιευθέν είς τήν «Revue des deux Mondes»J

Ιον

Ή σημερινή κακοδαιμονίαμας 
οφείλεται άναμφιβόλως έν μερει 
εις τό δ,τι δέν όίδομεν τά άληθή 
αύτών ονόματα είς τά άπασχο- 
λοΰντα ήμάς προβλήματα. Τήν 
επιφανειακήν μόνον δψιν των 
γεγονότων θέλομεν νά συλλά- 
λωμεν ωσάν, παραγνωρίζοντες 
την πραγματικότητα, ήδυνάμε- 
θα νά άναβάλωμεν κατά τι τήν 
στιγμήν καθ’ ήν θά πρέπει νά 
λάβωμεν οριστικήν άπόφασιν.

Ή επιθυμία μας αύτή νά αύ- 
ταπατώμεθα εξηγείται έκ τής 
φυσικής άνθρωπίνης άδυναμίας. 
Φαίνεται δτι ό άνθρωπος βρα-

τών όποιων ή άλήθεια είσέτι δέν 
άπεδείχθη διά τής έφαρμογής. 
Ό συλλογισμός προηγείται τής 
πείρας. Δέν πρόκειται πλέον 
περί προσαρμογής τής νομοθε
σίας, τοΰ κοινωνικού κανόνος, 
είς προκύψασαν τινα ώρισμένην 
τάξιν πραγμάτων, άλλ’ άντιθε- 
τως περί δημιουργίας έπί τη 
βάσει συστήματος διακανονι
σμού, ένός οικονομικού καθε
στώτος έπινοηθέντος ύπό τοΰ 
νομοθέτου. Τούτου ένεκα, είς 
τό λεξιλόγιον των -οικονομολό
γων, ό δρος ύποτίμησις άντι- 
κατέστησε τόν δρον άλλοίωσις. 
Ή ενέργεια αϋτη εμφανίζεται 
τοιουτοτρόπως ώς πείραμα, κα
τά τήν έννοιαν των γινομένων 

I είς τά έργαστήρια έπιστημονι-

πλέον έκεΐνο τό όποιον θά άν- 
τεπροσώπευε πάντοτε ώρισμέ- 

βάρος χρυσοϋ άλλά, κατάνον

δέως μόνον έξοικειοΰται πρός 
τάς νέας ιδέας καί καταστάσεις· I κών πειραμάτων.
Πρό καιρού ήδη αί ίδέαι καί κα- [ Πραγματικώς πρέπει νά δια- 
ταστάσεις αύταί άπετυπώθησαν ! κρίνωμεν διαφόρους βαθμούς 
είς τά γεγονότα ένω άκόμη τό είς τόν χαρακτηρισμόν διά τοΰ 
πνεΰμά μας καί τό αίσθημά μας δρου «πείραμα» των διαδοχι- 
άρνοΰνται νά τάς παραδεχθώσι. κών υποτιμήσεων τών νομισμά- 
Έάν άληθεύη δτι ή φύσις δέν; των τών μεγάλων χωρών. ”Αν 
κάμνει άλματα, έτι άληθέσχε- ούδέν ήμιτόδιζε τάς "Ηνωμένας 
ρον είναι δτι ό άνθρωπος μετά Πολιτείας νά όιατηρήσωσι τό 
στενοχώριας άποβάλλει τάς πα-; Δολλάριον είς τήν ισοτιμίαν του 
λαιάς έξεις του σκέπτεσθαι καί' πρός τόν χρυσόν, είναι όλιγώ- 
δράν έν τώ πλαισίω τών όποιων : τερον βέβαιον δτι ή ’Αγγλία θά 
ώργάνωσε τήν ζωήν του. Δέν ήδύνατο έπί πολύ άκόμη νάδια- 
ήσυχάζει άν δέν περιβάλη μέ τηρήση άμετάβλητον την τιμήν 
τούς παλαιούς τύπους είς ους'

παροτρύνσεις οικονομολόγων 
τινων καί πρό πάντων πολιτι
κών άνδρών, οϊτινες άλλως τε
εϋρισκον ύποστήριξιν φανεράν jτήν έκφρασιν τοΰ προέδρου 
ή κεκαλυμμένην είς άπαντα τά Roosevelt έσχάτως άπαντήσαν- 
πολιτικά κόμματα. Κατά τόν τος είς έρώτησιν τοΰ γερουσια- 
προεκλογικόν άγώνα τοΰ Μαΐ- 
ου 1936 τό Λαϊκόν Μέτωπον 
είχεν έπισήμως ύποσχεθή είς τό 
’Έθνος τήν διατήρησιν τοΰ φρά
γκου Poincate. Ή άνω ύπόσχε- 
σις έπανελήφθη έβδομάδας τι- 
νας άργότερον έπί τή εύκαιρία 
τής έγγραφής είς τό δάνειον 
Auriol. Έν τούτοις κατά ’Οκτώ
βριον 1936, τέσσαρας μόλις μή
νας μετά τάς έκλογάς, ή Κυβέρ- 
νησις Blum προέβη είς τήν ύ- 
ποτίμησιν τοΰ φράγκου. Τό 
φράγκον, δπερ πρός στιγμήν

στοΰ Thomas, έκεΐνο δπερ «κατά 
τήν διάρκειαν τής αύτής γενεάς 
θά διετήρει άμετάβλητον άγο- 
ραστικήν ικανότητα καί άμετά-

μεύση ώς διαρκές καί ούχί προ
σωρινόν καταφύγιον.

Τό δολλάριον επομένως άν- 
θίστατο κατά τής ποθουμένης 
ύποτιμήσεως, ϊνα δέ έπιτύχη 
τήν ύποτίμησιν αύτήν τό ’Αμε
ρικανικόν θη σαυροφυλάκιο ν ή- 
ναγκάσθη νά έγκαινιάση μίαν 
ριψοκίνδυνον πολιτικήν άγορών 
χρυσοΰ, άδιακόπως άλλως τε

έχει συνειθίσει, τάς μεταβολάς βριον 1931 άπεφάσισε νά έγκα 
τάς όποιας παρουσιάζει ή ζωή. ταλείψη τήν χρυσήν βάσιν.

είχεν άπομονωθή έν τη ύπερο
ψία του ώς νομίσματος συνδε-1 τάς άνάγκαςτοΰ πολιτισμοΰμας. 
δεμένου μέ τόν χρυσόν, μετέβη Δηλώσεις ώς αί άνωτέρω άπο- 
πρός συνάντησιν τής στερλίνας 1 καλόπτουσι τόν καθαρώς πείρα- 
καί τοΰ δολλαρίου είς τόν δμι- ματικόν χαρακτήρα τής ύποτι- 
λον τών περιπλανωμένων νομι-' μήσεως τοΰ Άμερικανικοΰ Δολ- 
σμάτων. λαρίου.

Οϋτω, είς τήν άφετηρίαν πα- \ Καθ’ ήν έποχήν ό πρόεδρος 
σών τών νομισματικών τούτων Roisevelt άνήλθεν είς τήν άρ- 
πτώσεων, εύρίσκομεν μίαν έ- χήν ή μεγάλη ’Αμερικανική Δη- 
σκεμμένην ένέργειαν τής κρατι μοκρατία ήτο είς θέσιν νά άντι- 
κής άρχής. Ή ύποτίμησις τών μετωπίση τήν σαβαρωτέραν κρί- 
νομισμάτων δέν είχε προηγου- σιν ίσως ή όποια έτυχεν είς αύ- 

, μένως σημειωθή είς τά δελτία τήν άπό τοΰ 1786. Τεχνικώς τό 
τής Στερλίνας, δταν κατά Σεπ) ] χρηματιστηρίων. Μόλις διέκρινε Δολλάριον δέν ήπειλεΐτο ή μάλ-

βλητον άπαλλακτικήνικανότητα προσκόπτουσαν, λόγω τοΰ δτι 
διά τόν οφειλέτην». τό αμερικανικόν συνάλλαγμα

Τά αύτά περίπου έδήλωσεν ό δέν έπαυε μάλλον νά ζητήται 
έπιφανής κυβερνήτης τών Ήνω- ή νά προσφέρεται είς τήν διε- 
μένων Πολιτειών δταν είς τό ; θνή χρηματαγοράν, 
προεδρικόν Διάγγελμά του τής ι "Όλως άντιθέτως, οί ’Άγγλοι 
2ας’Ιουλίου 1933, ώμίλησε περί | δέν έζήτησαν είς τήν έννοιαν 
τών συναλλαγμάτων ών ή άγο- σταθερός αγοραστικής ίκανό- 
ρασακή ίκανότης δέν θά μετε- τητος παρηγοριάν, μετ’ ού πολύ 
βάλλετο αίσθητώς έν σχέσειπρός δέ καί δικαιολογίαν, διά τήν 
τά είδη πρώτης ανάγκης καί | έγκατάλειψιν τής χρυσής βά-

Είς τοΰτο ίσως έγκειται τό κύ
ριον γνώρισμα τοΰ πυρρωνι- 
σμοΰ, είς τήν παραδοχήν τής 
έξωτερικής δψεως τών γεγονό
των, είς τήν άρνησιν τής πραγ
ματικής αύτών ούσίας.

Αί περιπέτειαι τών νομισμά-

Σημειωτέον όμως, δτι άν υπο
τιμήσεις τινές έπεβλήθησαν ύ
πό τών γεγονότων, οί θεωρητι
κοί τε καί πολιτικοί άνδρες δέν 
τάς παρεδέχθησαν ώς δυσάρε- 
στον, άλλ’ άναπόφευκτον άνά- 
γκην. Άπ’ έναντίας κατέβαλαν

των παριστώσιν άοιστα τήν άκα- πδσαν προσπάθειαν "ίνα έμφα-
- νίσωσι τάς υποτιμήσεις αύτάςταστασιαν του σημερινού κό

σμου. Αί περιπέτειαι δμως αδ- 
ται δέν εΐναι μόνον σημεΐον 
υλικής άναστατώσεως, άλλά, 
τοΰθ’ δπερ πολύ σοβαρώτερον, 
καί διανοητικής παραζάλης. Βε
βαίως, ό αιών ήμών δέν εΐναι ό 
έφεύρων τήν άλλοίωσιν τών νο
μισμάτων, ή δέ μελέτη τής ιστο
ρίας θά μάς έκαμνε νά θεωρώ- 
μεν μέ ποιαν τινα έγκαρτέρησιν 
τό ζήτημα τοΰτο. ’Από τής έπο- 
χής τοΰ ’Αργείου Φείδωνος δσ- 
τις έπενόησε νά σφράγιση διά 
σφραγίδος έπισήμου τεμάχια πο
λυτίμου μετάλλου, είς δλας τάς 
έποχάς τής "Ιστορίας καί ύφ’ 
δλα τά καθεστώτα, πάντοτε σχε
δόν έγιναν άλλοιώσεις νομισμά
των. Διερωτώμεθα μάλιστα άν 
τό σταθερόν νόμισμα δέν είναι 
ή είδος πολυτελείας είς τόν βίον 
τών άνθρωπίνων κοινωνιών, ώς 
τί τό έκ περισσοΰ δωρηθέν είς 
τούς ανθρώπους κατά τάς εύ- 
δαίμονας αύτάς έποχάς καθ’ 
άς αί κοινωνίαι φθάνουσιν έπί 
μίαν ή δύο γενεάς μόνον, 
είς τήν ισορροπίαν καί 
τήν αρμονίαν. Τρία γεγονότα 
χαρακτηρίζουσι τήν νομισματι
κήν ιστορίαν τών τελευταίων 
ετών καί άποτελοΰσιν ώς νομί- 
ζομεν τό διακριτικόν γνώρισμά
της·

Έν πρώτοις, αί πολλαπλοί 
άλλοιώσεις τών νομισμάτων τών στο 
μεγάλων χωρών. Δεύτερον τό 
γεγονός δτι αί άλλοιώσεις αυ
τοί έμφανίζονται. ώς έσκεμμέ'-η

ώς ένέργειαν ποθητήν, ώφέλι- 
μον καί συνελόντι είπεΐν ώς έ- 
νέργειαν λογικήν.

Έξετάσωμεν λεπτομερέστε- 
ρον έκαστον τών τριών χαρα
κτηριστικών γνωρισμάτων, τά
όποια νομίζομεν δτι δυνάμεθα | Ετι'μάλλον πολλοί θεω
να διακρινωμεν εις τούς προσ- j ν δη ή ^ύπότίμησις δέν ά.
φατους νομισματικούς πείραμα-1 £ετέλεσε κ^αατροφήν. Κατά 
τισμους, πριν ή διερωτηθωμεν 
άν μεταρρυθμισταί, θεωρητικοί, 
πολιτικοί άνδρες καί πολιτικά

τις τοιαύτην τάσιν είς τά χρη- λον έπί μακρόν χρόνον άκόμη 
ματιστήρια. Αί κυβερνήσεις προ ήδύνατο νά άμυνθή κατά τών 
έβησαν είς ύποτίμησιν δταν τό έπιθέσεων τής κερδοσκοπίας. Τό 
καθ’ εαυτό νόμισμα ήτο πολύ ό ίσοζύγιον πληρωμών παρουσία- 
λιγώτερον έκτεθειμένον είς κίν- ζεν εύρύ πλεόνασμα, Δέν ύπήρ- 
δυνον άπό τήν δλην οικονομίαν, χε φόβος έκροής χρυσοΰ πρός 
"Η τότε κατάστασις επομένως διακανονισμόν διεθνών ύπο- 
ούδαμώς ήδύνατο νά συγκριθή χρεώσεων.
πρός τήν ύφισταμένην π. χ. τώ ; ’Άλλως τε, άκόμη καί άν πα- 
1924. ί ραδεχθώμεν δτι ή θέσις τοΰ

Ή κυβέρνησις έθυσίασε τό νό Δολλαρίου σύν τή παρόδω τοΰ 
μισμα ινα σώση, ή ϊνα άποπει- χρόνου θά καθίστατο έπισφα- 
ραθή μάλλον νά σώση τήν δλην I λής, τά κεφάλαια ϊνα εύκόλως

σεως.
Ή ύποτίμησις τής στερλίνας 

ήκολούθησε κατά πόδας τήν 
άρδην μεταβολήν τής άγγλικής 
δασμολογικής πολιτικής. Ένω 
άπό αίώνος ή Αγγλία ένεφα- 
νίζετο ώς ό πρόμαχος τής έλευ- 
θέρας άνταλλαγής, προσηνατο- 
λίσθη σχεδόν καθ’ ήν στιγμήν 
ύπετίμα τό έθνικόν νόμισμα, 
πρός πολιτικήν προστατευτι
σμού. Τό ίδιον οικονομικόν σύ
στημα είς δ Chamberlain ό πρε- 
σβύτερος είχεν όνειρευθή νά ύ· 
παγάγη τήν Βρεττανικήν Αύτο- 
κρατορία ν, ήρχισε νά διαμορ- 
φοΰται έν τοΐς πράγμασιν άν 
όχι καί ώς θεωρία.

Ή άποσπασθεΐσα τοΰ χρυσοΰ 
άγγλική λίρα, άπολέσασα οϋτω 
την ιδιότητα αύτής διεθνούς νο
μίσματος, έφάνη είς πολλούς ώς 
τό κατ’ εξοχήν άνταλλακτικόν 
μέσον έν τώ έξωτερικώ τής

οικονομίαν, δίκην πλοιάρχου έγκαταλείψωσιν ένα κινδυνεΰον Βρεττανικής αυτοκρατορίας, διό
ρίπτοντος είς τήν θάλασσαν μέ 
ρος τοΰ φορτίου ϊνα άποφευχθή 
τό ναυάγιον τοΰ κινδυνεύοντας

τήν γνώμην των, αυτή δέν ήτο 
άναγκαΐον κακόν άλλ’ άπλώς

μάλιστα κόμματα άπλώς μόνον 
τήν έπιφανειακήν δψιν παρετή- 
σαν ένός φαινομένου, τοΰ όποι
ου τό βαθύτερον νόημα έγκει
ται αλλαχού.

Κατά Σεπτέμβριον 1931 ή „ „ „, ,
Bank of England άπηλλάγη τής ευ(Μ εστω και δεν είναι εδ

έν θεραπευτικόν μέσον. "Η ύπο- 
τίμησις τοΰ νομίσματος άπέκτη 
σε συνάμα θεωρητικούς οπα
δούς καί ύμνητάς.

Τά ύποτιμητικά δόγματα εί
ναι τόσον ποίκιλλα όσον καί

ύποχρεώσεως νά έξαργυρώνη τά 
τραπεζογραμμάτια αύτής είς 
χρυσόν. "Έξ έτη προηγουμένως 
όλίγον μετά τό τέλος τού Παγ
κοσμίου Πολέμου, ή ’Αγγλία εΐ- 
χεν ύπερηφάνως επαναφέρει τήν 
στερλίναν είς τήν χρυσήν αύ
τής Ισοτιμίαν, ώς εΐχεν αϋτη 
καθορισθή ύπό τοΰ «Bank Act».

Κατά Μάρτιον 1933, δύο ή- 
μέρας μετά τήν-συνταγματικήν 
αύτοΰ όρκομωσίαν, ό Πρόεδρος 
Roosevelt άπέσπα κατ’ ούοίαν 
τό δολλάριον άπό τήν χρυσήν 
ισοτιμίαν αύτοΰ.

Τά νομίσματα τής Δυτικής 
Ευρώπης στερεάν ομάδα περι- 

ίζουσαν τό γαλλικόν φρά·

ίσου πειστικά. "Όλα παρουσία 
ζονται ώς έχοντα μίαν βάσιν ή 
μάλλον μίαν φιλοσοφίαν κοι
νήν. Τό νόμισμα άποβάλλει τήν 
ιδιότητα αύτοΰ ώς μέσου με- 
τρήσεως, οϋτω δέ συνάμα καί 
τήν ιδιότητα τής σταθερότητας 
αύτοΰ. Αϋτη δέν αποτελεί πλέον 
τόν άμετάβλητον κανόνα δι’ ου 
θέλομεν νά μετρήσωμεν έν τώ 
χώρω έτι δέ πλέον έν τώ χρόνω 
τάς διαφόρους οικονομικός ά- 
ξίας.

Έν πρώτοις καί κατ’ ούσίαν 
τό νόμισμα είναι ήδη τό δργα- 
νον τών συναλλαγών τών ένερ- 
γουμένων έν τώ έσωτερικώ οί- 
κονομικοΰ τίνος συστήματος.

καν άποτελοΰντα, ομάδα χρυ- ' Δέν ένδιαφέρει άοα τόσον να 
τοΰ περίφημον κατά τήν έποχήν ! διατηρήται τό νόμισμα εύστα- 
τής Δ. 9 dC . Δι ασκέψεως τοΰ | θές καί σταθερόν, άν ή εύστά-

άντεστησαν

is

έπί πολ-ιθεία καί σταθερότης αύτοΰ έν- 
ής κινησεως ύπέρ δέχεται νά παρακωλύσωσι τήν 

αμήσεως. ί όμαλί|ν λειτουργίαν τοΰ οίκονο-
κατά Μάρτιον 1935, τό ! μικοΰ μηχανισμού, δσον νά εΐ- 

■ ' 6 η ο ίου ό νέος | ναι εύκαμπτον καί νά δύναται
ουργος Van Zeeland; νά προσαρμοσθή έκάστοτε είς 

δέν ουπτε ποσώς τόν μέγαν ! τάς μεταβολάς τοΰ οίκονομικοΰ 
θαυμασμόν του πρός τόν Πρό-j μηχανισμού. Τό νόμισμα γενό-

Αλλί 
Β . ν, . 
Πρωθ

ένέργεια τής δημοσίας άρχής, ^ ,vg 
ιιροηγουμένη τής ύποτιμήσεως / Χ 
τών έν λόγω νομισμάτω και ! 
συχνάκις προκαλοΰσα ταύτη- .1

Τρίτον, ή κυβερνητική άπό- 
φασις περί άλλοιώσεως τών 
μισμάτων δέν όφείλετα είς ια- 
θαρώς νομισματικά αϊτια : οιον ! _
πληθωρισμόν,άκατάσ. xrov πολ- \ .-'ρον Τ' ;·It, έμπνεόμενον ! μενον μόνον μέσον τών συναλ
λαιτλασιασμόν τών μέσων λη- [ ύ.τό r ΰ Ά-. , κανικοΟ. παρα- ! λαγών καί ούχί πλέον σταθε- 
ρωμής, αϊτια τών όποίω Τ τ', 
δρασις θά έσημειοΰ ο άλ: .
είς τα δελτία χρη μ τηριου.
Τό νόμισμα άλ ) · ... ι Τ ·
γους μ ή νομ οι .·: υ. ;.

’Έτι ,τλέδ , ί> _ η 
γάζεται έπί τη βάσει Λ- --ρ;.ώ ,

ι -

μ ς, μ φάσισε με τιην 
y'x . ' ύποημήση τό έ-

ν νόμισμά του.
1 Γσλλί , ό κλασικός τόπος 

ύσ. ως, έφ χί νέτο 
' Τ ’ Τ' . τ 3 είς τόν πει- 

μ.όν, παρά 'άς έπιμόνους

ρος κανών μετρήσεων ευρισκε- 
ται ήδη έν άδιακόπω ρευστό- 
τητι, άσταθεία καί μεταβολή. 
Μέ τήν σειράν του τό νόμισμα 
κατέστη «δυναμικόν» καί άκο- 
λουθεΐ τόν συρμόν τής έποχής.

Ιδεώδες νόμισμα δέν είναι

νόμισμα δέον νά ήμποροΰν ευκο 
λως νά καταφύγωσιν είς άλλο. 
Πλήν κατά τήν έποχήν έκείνην 
ή άγγλική λίρα δέν ήτο πλέον 
συνδεδεμένη μέ τόν χρυσόν,ή δέ 
Γαλλία δέν ήτο είς θέσιν νά 
άπορροφήση ικανά άμερικανι- 
κά κεφάλαια ούτως ώστε τό 
φράγκον νά δύναται νά χρησι-

τι καταστασα εύκαμπτος ήδύ
νατο ήδη νά προσαρμοσθή είς 
τάς άνάγκας καί τάς Απαιτή
σεις μιας οικονομικής συγκρο- 
τήσεως ούχί πλέον παγκοσμίου 
άλλά αύτοκρατορικής.

(έπεται συνέχεια)
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ΓΑΛΛΙΑ
‘Ως έμφαίνεται έκ τοϋ επισήμου 

δείκτου τής Statistique Generale, ό 
όγκος τής βιομηχανικής παραγωγής 
Εξηκοκούθησε νά ύποχωρή αίσθητώς 
κατά τό φθινόπωρον, φθάσας εις επί
πεδον κατώτερον του αντιστοίχου πε- 
ρυσινοΰ. Έν συγκρίσει πρός τόν μέ
σον όρον του 1929, ό δείκτης βιομη
χανικής παραγωγής κατ’ Αύγουστον 
1937 παρουσίαζε μείωσιν κατά 35ο]ο. 
Λόγω τής έπικρατούσης πολιτικής 
αβεβαιότητας αί βιομηχανικοί επιχει
ρήσεις δέν έπεκτείνουσι τάς εγκατα
στάσεις των. Σημειωτέον ότι ό αριθ
μός των επιδοτούμενων άνεργων 
άνήλθεν άπό 305.958 τή 18J9J37 εις 
314.416 τή 16jl0]37. Άφ’ ετέρου πα- 
ρετηρήθη ότι ή ϋψωσις των τιμών χον
δρικής πωλήσεως προσωρινώς έστα- 
μάτησεν, μέ κλίσιν μάλιστα των τι
μών εγχωρίων καί ξένων προϊόντων 
κατά τό τρίτον δεκαήμερον τοΰ’Οκτω- 
βρίου. "Ινα πάντως ή οικονομική άνάρ- 
ρωοις έξακολουθήση θεωρείται απα
ραίτητος εδραία πολιτική κατάστασις.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ή άνάπτυξις τής οικονομικής δρα 

στηριότητος συνεχίζεται, Ό δείκτης 
βιομηχανικής παραγωγής του ’Ινστι
τούτου Στατιστικών Μελετών άνήλθε 
κατ’ Αύγουστον 1937 εις 121, 2 (Βάσις 
1928 -100). ’Αντίστοιχος πέρυσιν ό 
δείκτης έσημειοΰτο εις 111,4. Έτέρα 
άπόδειξις τής συνεχιζομένης οικονο
μικής δραστηριότητας είναι ή μείω- 
σις του αριθμού τών ανέργων κατά 
’Οκτώβριον άπό 509.300 είς 469.0C0 
Έκ παραλλήλου οί γερμανικοί σιδη
ρόδρομοι ένεφάνισαν 154. 800 φορτού 
μένα βαγόνια ήμερησίως κατά τήν 
πρώτην εβδομάδα τού ‘Οκτωβρίου 
Εναντι 151. 700 τοιούτων ήμερησίως 
κατά τήν πρώτην εβδομάδα τοϋ πα
ρελθόντος Σεπ)βρίου. Ή άξια τών 
εισαγωγών έκ τού εξωτερικού έμειώ 
θη άπό RM. 482 εκατομμύρια κατ’ 
Αύγουστον εις RM. 462 έκατ. κατά 
Σεπτέμβριον, άλλ’ έκ παραλλήλου 
καί αί έξαγωγαί έμειώθησαν άπό RM, 
?41 έκατομμ. κατ’ Αύγουστον εις RM.

494 έκατομμ. κατά Σεπ)βριον. Πρό έ
τους έν τούτοις, αί είσαγωγαί τε καί 
έξαγωγαί άνήρχοντο άντιστοίχως μό 
νον είς RM. 336 καί 412 έκατομμ. 
Περί τά τέλη 'Οκτωβρίου αί τιμαί 
χονδρικής πωλήσεως ώς καί τά χρε- 
ώγραφαέσημείωσαν έλαφράν κάμψιν.

HNQMEHAI ΠΟΛΙΤΕΙΑ!
Ή απότομος ϋποτίμησις τών χρε- 

ωγράφων εις τό Χρηματιστήριον τής 
Wall Street, φθάσασα είς τά 50—60 
ο)ο κάτω τής κατά τάς άρχάς τοϋ 
θέρους 1937 άξίας αυτών, ώς καί ή 
πτώσις τών τιμών τών βιομηχανικών 
πρώτωνύλών,έδημιούργησε δυσμενείς 
μάλλον προβλέψεις διά τήν βιομηχα
νικήν δραστηριότητα τών Ηνωμένων 
Πολιτειών κατά τούς προσεχείς μή
νας. ’Ήδη κατά Σεπ)βριον ό δείκτης 
βιομηχανικής παραγωγής τού Fede
ral Reserve Hoard ύπεχώρησεν εις 
110 άπό 118 κατά Αύγουστον (Βάσις 
1923—25—100), τούτέστιν ή βιομηχα
νική παραγωγή ύπεχώρησεν είς ό Ε
πίπεδον εύρίσκετο κατά τό θέρος τοϋ 
1936. Κα,τά νεωτέρας άνεπισήμους 
πληροφορίας, έσυνεχίσθη ή έλάττω- 
σις τής βιομηχανικής παραγωγής κα
τά τό πρώτον δεκαπενθήμερον τοϋ 
’Οκτωβρίου. Άφ’ ετέρου λόγω τοϋ 
ότι όλοτελώς σχεδόν επαυσεν ή άνα- 
νέωσις μηχανημάτων καί εγκατα
στάσεων ϋπό τών βιομηχανικών επι
χειρήσεων, προσεχής αΰξησις τής 
βιομηχανικής παραγωγής δέν ανα
μένεται. Ώς καί έν Γαλλία, οϋτω 
καί έν'Ηνωμέναις Πολιτείαις ή αΰξη- 
σις τοϋ κόστους παραγωγής κατά 
τάς άρχάς τοϋ 1937, έν συνδυασμω 
μέ τά άντιπληθωριστικά μέτρα τής 
'Αμερικανικής Κυβερνήσεως, έπαγα- 
γοϋσα περιορισμόν τοϋ περιθωρίου 
τών κερδών, εσχεν έπίσης ώς συνέ
πειαν άνακοπήν τής βιομηχανικής 
δραστηριότητας. ’Επί παραδείγματι, 
οί σιδηρόδρομοι αύστηρώς περιέκο
ψαν τάς παραγγελίας νέου ύλικοϋ 
λόγω τής αισθητής ύψώσεως τών ή- 
μερομισθίων καί άλλων δαπανών κα
τά τούς πρώτους μήνας τοϋ 1937. 
Έσταμάτησεν έπίσης διά τόν αυτόν 
λόγον άποτόμου ύψώσεως τοϋ κό

στους ή άνάπτυξις τής οικοδομικής 
δραστηριότητας. Γ ενικώτερον όλαι 
αί βιομηχανικοί Επιχειρήσεις περιώ- 
ρισαν τά προγράμματα έπεκτάσεως 
τών έγκαταστάσεών των. Δέον όμως 
νά σημειωθή ότι παρά τήν άνω δυ- 
σάρεστον έξέλιξιν ή οικονομική κα- 
τάστασις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
είναι πολύ στερεωτέρα τής τοϋ 1929 
πιστεύεται δέ ότι μετά περίοδον ά- 
ναπροσαρμοχής ή οικονομική άνάρ- 
ρωσις τής χώρας θά συνεχισθή ά- 
προσκόπτως.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ή έξαγωγική κίνησις είς τήν Κεν

τρικήν Ευρώπην Εξακολουθεί Εντα
τική. Βελτιωθέντος τοϋ καιροΰ ή 
εξαγωγή σταφυλών ηύξήθη έκ νέου 
Εντός τοϋ τρίτου δεκαημέρου τοϋ 
’Οκτωβρίου έξήχθησαν ήμερησίως 
μέσω τών Σιδ)κών σταθμών τής σερ- 
βικής μεθορίου άνω τών 200 βαγο- 
νίων. Έντατικώς έπίσης Εξάγονται 
χοίροι είς Τσεχοσλοβακίαν, προσε
χώς δέ καί εις Γερμανίαν. Ή εξα
γωγή καρύων είναι μεγαλυτέρα τής 
περυσινής. ’Απ’ Εναντίας ή Εξαγωγή 
μήλων προβλέπεται μικρά καί ή τών 
δαμασκήνων μηδαμινή λόγω κατα
στροφής τοϋ προϊόντος τούτου ύπό 
βροχών,

Κατά τά μέσα ’Οκτωβρίου διεξή- 
χθησαν έν Σόφια διαπραγματεύσεις 
πρός σύναψιν Εμπορικής συμβάσεως 
μεταξύ Βουλγαρίας καί Αύστρίας. 
Αί εκατέρωθεν άντιπροσωπεΐαι συνε- 
φώνησαν κατ’ άρχήν είς τάς άπόψεις 
των καί ή ύπογραφή τής Συμβάσεως 
κατόπιν τοϋ διακανονισμού τών λε
πτομερειών άναμένεται σύντομος.

Πρό τής άναχωρήσεως τοϋ Βασι- 
λέως Βόριδος είς Εύρώπην έτελέσθη- 
σαν τά Εγκαίνια τής νέας σιδ]κής 
γραμμής Δουπνίτσης - Γκόρνα - Τζου- 
μαγιας έν τή άνω κοιλάδι τοϋ Στρυ- 
μώνος. Ή κατασκευή τής άνω γραμ
μής ού μόνον οικονομικήν σημασίαν 
έχει διά τής έξυπηρετήσεως τής ορει
νής αυτής περιοχής άλλά καί στρα
τηγικήν τοιαύτην.

Κατά δημοσιογραφικός πληροφο

ρίας άνεκαλύψθη είς τό χωρίον Μπο- 
γιάνοβο περιφέρειας Κιζίλ—Άγάτς 
λατομεϊον μαύρου μαρμάρου λίαν 
πολυτίμου κατά τούς πραγματογνώ- 
μονας τούς έξετάσαντας τά δείγ
ματα.

ΠΟΥΓΚΟΣΛΑΥΤΑ
Ή περίοδος οικονομικής ζωηρότη

τας Εξακολουθεί. ’Αναμένεται άφθο
νος Εσοδεία άραβοσίτου 53,3 έκατομ. 
μετρικών στατήρων. Ή προνομιούχος 
έξαγωγική Εταιρεία προβαίνει ήδη 
είς όμαδικάς άγοράς άραβοσίτου πρός 
Εξαγωγήν 5.000 βαγονίων τοϋ προϊ
όντος τούτου κατά Ν]βριον είς Γερ
μανίαν. Τό έμπόριον βαρέων μετάλ
λων, ξυλείας, δερμάτων, ύφασμάτων 
κλπ παρουσιάζει ικανοποιητικήν κί 
νησιν. Ή άπόδοσις τών μεταλλείων 
ηύξήθη. Ό άριθμός τών ήσφαλισμέ- 
νων Εργαζομένων εφθασετούς 714.000. 
Τό Επίπεδον τών ήμερομισθίων ύψώθη 
είς 22,73 δηνάρια ήμερησίως, τό δέ 
σύνολον αύτών άνήλθεν άπό 339,9 
έκατομμ. είς 405,5 έκατομμ. Αί κατα
θέσεις ταμιευτηρίου ηύξήθησαν άπό 
10 602 έκατομμ. κατ’ Αύγουστον 1936 | 
είς 11.690 έκατομμ. δηνάρια κατ’ Αΰ- > 
γουστον 1937. Οί δείκται άποταμιεύ- 
σεως, Εργασίας καί έξορύξεως με
ταλλείων είναι οί μέγιστοι σημειω- 
θέντες κατά τήν τελευταίαν έξαετίαν.

Τό Εξωτερικόν έμπόριον τής χώ 
ρας έπίσης προοδεύει. Κατά τούς 
πρώτους οκτώ μήνας τοϋ 1937 αί έ
ξαγωγαί άνήλθον είς 2.497.000 τόν- 
νους άξιας 3.959.9 έκατομμ. Δηνα
ρίων, έναντι 1.665.600 τόννων άξίας 
2.333,7 έκατομμ. Δηναρίων Εξαγωγής 
κατά τούς οκτώ πρώτους μήνας τοϋ 
1936. Άντιστοίχως αί είσαγωγαί ηύ
ξήθησαν άπό 614.400 τόννους άξίας 
2587,6 έκατομμ. Δηναρίων είς 692.501 
τόννους άξίας 3.294 έκατομμ. Δηνα
ρίων. Οϋτω αί είσαγωγαί μέν Εμφα
νίζουν αύξησιν 12.61 ο)ο κατ’ όγκον 
καί 27,30 ο)ο κατ’ άξίαν, αί δέ έξα- 
γωχαί αύξησιν 88,22 ο)ο κατ’ όγκον 
καί 69,68 ο)ο κατ’ άξίαν. Συνεπεία 
τούτου παρουσιάζεται Ενεργητικόν 
ύπόλοιπον υπέρ τών Εξαγωγών 665,9 
έκατομμ. Δηναρίων κατά τούς πρώ

τους οκτώ μήνας τοϋ 1937.
Η δημοσιονομική καί οικονομική 

κατάστασις τής Γιουγκοσλαυΐας Εμ
φανίζεται οϋτω ύπό πάσαν έποψιν 
ικανοποιητική. Άπόδειξιν τής εύρω- 
στίας ταύτης άποτελεί έπίσης ή Εν
τός διαστήματος μικροτέρου τοϋ μη
νάς άγορά ύπό τής Γ ιουγκοσλαυΐας 
έν Λονδίνω χρυσοϋ άξίας £ 1.336.591.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Κατά τόν έπ’ ευκαιρία τής ένάρ- 

ξεως τών Εργασιών τής Βουλής προ
εδρικόν λογον του, ό κ. Καμάλ Ά- 
τατούρκ έδήλωσεν ότι ή Τουρκία θά 
διατηρήση σταθερόν τό νόμισμα της 
μέ βάσιν ύγιά προϋπολογισμόν καί 
εύνοϊκόν ίσοζύγιον πληρωμών. Πρός 
ένίσχυσιν τής πίστεως τοϋ Κράτους, 
προσέθεσε, θά ληφθή παν ένδεικνυό- 
μενον μέτρον πρός άκριβή έκπλήρω- 
σιν τών οικονομικών αύτοϋ ύποχρε- 
ώσεων.

Κατά πληροφορίας έκ Σμύρνης ή 
έφετεινή Εσοδεία σύκων Εμφανίζεται 
ποιοτικώς μέν άνωτέρα τής περυσι- 
νής, ποσοτικώς δέ κατώτερα κατά 
20 ο)ο, προβλεπομένη είς 30.000 τόν
νους. Ύφίσταται ύπόλοιπον παλαιός 
Εσοδείας 600—700 τόννων κατωτάτης 
ποιότητος.

"Οσον άφορά τήν τουρκικήν εσο
δείαν καπνών αϋτη υπολογίζεται είς 
67 έκατομμ. χιλιογράμμων Εξ ών τά 
32 τής περιοχής τοϋ Αιγαίου. ’Ήδη 
τελείται ή άποξήρανσις καί ή πρώτη 
Επεξεργασία τών καπνών τούτων. Αί 
’Αμερικάνικα! καπνικαί Έταιρεΐαι 
προτίθενται νά άγοράσωσιν ίκανάς 
ποσότητας καπνών, πρός διευκόλυν- 
σιν δέ τής Εξαγωγής ή Τουρκική Κυ- 
βέρνησις όπεφάσισε νά όγοράση καί 
άλλα φορτηγά άτμόπλοια.

Έν Μαζιλή παρά τήν Σμύρνην, 
έγένοντο Εσχάτως, παρουσία τοϋ 
Κάμαλ ’Ατατούρκ τά Εγκαίνια νέου 
έργοστασίου ύφαντουργίας τοϋ ό
ποιου ή παραγωγή έτησίως ύπολογί- 
ζεται είς 20.000.000 μέτρα βαμβακε
ρών υφασμάτων καί 4.000.030 χαρ. 
κλωστών διά τήν Εσωτερικήν κατανά 
λωσιν. Ή πρώτη ύλη πρός τοϋτο θά 
άυέρχεται είς 12.000 δέματα βόμβα- 
κος έτησίως.
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ΣΙΤΟΣ
Ή Εσοδεία σίτου τής ’Αργεντινής 

υπολογίζεται είς 6.000.001 τόννους. 
Έσημειώθησαν κατά τάς άρχάς Ν)- 
βρίου παγετοί είς ’Αργεντινήν άλλ’ 
ή Εσοδεία δέν έβλάβη. Πολλαί βρο- 
χαί έπεσαν είς τά ύπό ξηρασίας ύ- 
ποφέροντα Εδάφη τών Ηνωμένων 
Πολιτειών, υπάρχει όμως άνάγκη πε
ρισσοτέρων βροχών διά τήν βλάστη- 
σιν τής χειμερινής Εσοδείας. Είς Κα
ναδόν βροχαί Επαρκείς καί υγρασία 
άφθονος συνετέλεσαν είς τήν έγκαι
ρον καί Επιτυχή έναρξιν τής νέας 
σποράς. Είς Αύστραλίαν έπεσαν ά
φθονοι βροχαί καί ή Εσοδεία προο
δεύει. Είς Γαλλίαν καί Ιταλίαν ή νέα 
Εσοδεία καθυστέρησε λόγω πολλών 
βροχών. Είς τάς χώρας τής Κεντρι
κής Εύρώπης έπεκράτησε καλός και
ρός διά τάς φθινοπωρινός σποράς. 
Εις τήν Σοβιετικήν Τωσίαν μέχρι τέ
λους ’Οκτωβρίου εΐχον σπαρή τά 
93 ο)ο τής ύπό τοϋ Κυβερνητικού σχε
δίου προβλεπομένης έκτάσεως.

— Γενικώς άπό τών μέσων ’Οκτω
βρίου λόγω τής σημειωθείσης πτώ
σεως τών αξιών είς τό Χρηματιστή- 
ριον Νέας 'Υόρκης, τών αισιόδοξων 
ειδήσεων περί τής πορείας τών Εσο
δειών τοϋ Νοτίου Ημισφαιρίου, τής 
χαλαρότητος τών ναύλων καί τής μι
κρός άγοραστικής ζητήσεως έκ μέ
ρους τής άλευροβιομηχανίας καί τοϋ 
Εμπορίου, παρετηρήθη συνεχής ύπο- 
τίμησις τοϋ είδους είς τά χρηματι
στήρια Chicago, Winnipeg καί μερι
κώς είς Liverpoel. Οϋτω ή παράδο- 
σις Δ)|3ρίου ήτις τω 15)10)37 έσημει
οΰτο είς 100 1)4 eents τό bushel είς 
Chicago, 1191)2 cents είς Winnipeg 
καί Sh, 8)7 1)4 κατά cental είς Li
verpool, έτιμάτο τή 8)11)37, 86 1)8
cents είς Chicago, 107 1)8 cents είς 
Winnipeg καί 7)11 sh. είς Liverpool. 
Τή 10)11)37 αί τιμαί έβελτιώθησαν 
άνελθοϋσαι διά τήν άνω παράδοσιν

είς τάς ρηθείσας τρεις άγοράς άντι- 
στοίχως είς 89 1)8 c, 111 1)2 c. και sh 
8)1 3)4,

Κατά στατιστικήν τοϋ έν Ρώμη 
Διεθνούς Γραφείου Γεωργίας τό ο
λικόν διαθέσιμον πλεόνασμα τής Εσο
δείας 1937 είς τάς έξαγωγικάς χώ 
ρας ύπολογίζεται είς 18.1UO.OOJ τόν
νων, αί δέ παγκόσμιοι άνάγκαι σίτου 
είς 14.5U0.000 τόννους, άφιεμένου οϋ
τω υπολοίπου 3.600.000 τόννων πρός 
μεταφοράν διά τήν προσεχή χρήσιν. 
Υπολογίζεται ότι κατ’ Αύγουστον 
1938 θά ύφίστανται παγκόσμια άπο- 
θέματα 6.500.000 τόννων, δηλαδή πο- 
σότης ήτις έθεωρεΐτο κανονική πρό 
τής μεγάλης κρίσεως τοϋ σίτου.

ΒΑΜΒΑΞ
Ή συγκομιδή τοϋ προϊόντος τού

του συνετελέσθη σχεδόν πλήρως καί 
ή ποιότης αύτοϋ, λόγω τών Επικρατή 
σασών ευνοϊκών συνθηκών κατά τήν 
ώρίμανσιν, προμηνύεται πολύ καλή 
Εκτός τής περιφέρειας Λεβαδείας ό
που αί τελευταίοι βροχαί έπέφερον 
ώρισμένας ζημίας.

Κατά τάς συγκεντρωθείσας πληρο
φορίας ύπό τοϋ οργανισμού τοϋ βάμ 
βακος ή παραγωγή ύπολογίζεται ν’ 
άνέλθη είς 69.000.000 κιλά.

Είς τήν άγοράν τοϋ Εσωτερικού 
παρά τά λαμβανόμενα ύπότής Α.Τ.Ε. 
καίτοϋΚράτους μέτρα πρός συγκρά- 
τησιν τών τιμών, αύται λόγω τών κα- 
λώνπροβλέψεων περίτής νέας Εσοδεί
ας κσίτής μή ύπάρξεως άγοραστικοϋ 
Ενδιαφέροντος έξηκολούθησαν νά εί
ναι χαλαροί.

Κατά τόν παρελθόντα μήνα αί τι- 
μαί έσημειώθησαν ώς κάτωθι :

Λεβαδεία 47, 50—48, Πελοποννή- 
σου 49—50 καί Μακεδονίας 48.

ΣΤΑΦΙΔΕΣ
Ή Εξαγωγή σταφιδοκάρπου άπό

l]9j37—10J11J37 άνήλθεν εις Λ.Ε. 87, 
184,384,έναντι 109,166,919 κατά τό αν
τίστοιχον χρονικόν διάστημα τοϋ πα
ρελθόντος έτους, ή δέ Εξαγορά είς 
78.116 056, έναντι 58,937.254, τοϋ προ 
ηγουμένου έτους.

Κορκκν8νχκ«ί: Αί τιμαί είς τήν ά
γοράν τοϋ Λονδίνου διεκυμάνθησαν 
ώς κάτωθι: Πύργου 31/—. είς άνά- 
λωσιν, Άμαλιάδος 31,6, Ζακύνθου 
33 —έως 34—, Πατρώνέκλεκταί 31 6. 
-Κόρφος 36 —έως 37, — Βοστίτσης 
γουλά 49—έως 51 —μέτρια 41, 6έως 

42 3, ψιλά 39 —, Αύστραλίας κοινοί 
37/—έως 29.

Σουλτανίναν: Έργασίαι περιωρι- 
σμέναι: Τιμαί Σμύρνης 38 — διά τό 
No 10 καί 34 6 έως 36/— διά τό No 
9 τσιφ. Κρητικά! 56 —έως 67 — είς ά 
νάλωσιν. Πελοποννησιακαί 62 —έως 
75/— είς άνάλωσιν. Αύστραλιαναί 
κοιναί 48—έως 50,—άνάλωσιν, άνώ- 
τεραι 52/—έως 56,—.

ΚΑΠΝΟΣ

Ή συγκομηδή τοϋ προϊόντος συν
ετελέσθη ήδη ύπό τάς πλέον ευνοϊ
κός καιρικός συνθήκας καί ή ποιό
της αύτοϋ προμηνύεται Εξαιρετική.

Ή κίνησις τής καπναγοράς ήτις 
εΐχεν άρχίσει άπό τοϋ Σεπτεμβρίου 
είς τήν περιφέρειαν τής Κεντρικής 
καί Δυτικής Μακεδονίας έσυνεχίσθη 
έντονωτέρα, έπεκταθεΐσα καί είς τήν 
Άττικοβοιωτίαν, Αιτωλοακαρνανίαν, 
Πελοπόννησον καί τάς Νήσους.

Οϋτω μέχρις τέλους ’Οκτωβρίου 
ήγοράσθησαν έν συνόλω 1.460050 όκ.

Αί πραγματοποιηθεΐσαι πωλήσεις 
κατά τόν μήνα ’Οκτώβριον Εμφανί
ζονται ώς κάτωθι κατά περιφέρειας:
Κεντρική καί Δυτική οκάδες

I Μακεδονία
25-505 ! 564’350

. Πελοπόννησος
I άρμαθοδέμα (άράπικα)

18—29 279.000
Αιτωλοακαρνανία

(μυρ. Σμύρνης) 20-50 50.000
Έκ προηγ. πωλήσεων 566.7C0

Σύνολον 1.460.050

ΕΛΑΙΑ
Παρά τάς σημειωθείσας κατά τόν 

παρελθόντα μήνα καταρρακτώδεις 
βροχάς, έξ αιτίας τών όποιων έν μι
κρόν μέρος τοϋ ώριμάζοντος έλαιο- 
κάρπου έπεσεν, ή παραγωγή τοϋ Ε
λαίου ύπολογίζεται νά είναι Εφέτος 
πλουσιωτάτη. Οϋτω ή έφετεινή Εσο
δεία Ελαίου ύπολογίζεται είς 130 έκ. 
όκάδας, τών δέ έλαιών είς 51 έκατ. 
όκάδας.

Αί τιμαί είς τά διάφορα κέντρα 
τής παραγωγής κυμαίνονται άπό 25 
—35 δραχ. κατ’ όκάν άναλόγως τής 
ποιότητος.

Ή είς ξένας χώρας Ελαιοπαρα
γωγή άναγγέλλεται καλή, πλήν τής 
’Ισπανίας, δΓ ήν δέν ύπάρχουν πλη- 
ροφορίαι.

Αί τιμαί είς τήν ’Εσωτερικήν άγο
ράν έκυμαίνοντο ώς κάτωθι :

Διϋλισμένα κατ’ όκάν 47—53.
Πεντάβαθμα » » 44—50.
Σπορέλαιον έξηυγενισμένον .31 —38.

ΣΥΚΑ
Ή έφετεινή παραγωγή σύκων ύπο 

λογίζεται ότι θ’ άνέλθη είς 18 έκατ. 
όκάδας. Αί τιμαί τοϋ προϊόντος τού
του Εξακολουθούν νά είναι χαλαραί 
παρά τήν έντασιν τής Εξαγωγής κυ
μαινόμενοι μεταξύ 5 —6, 50 δρχ. κατ’ 
όκάν. Αί τιμαί αϋται είναι κατώτε
ροι τών τιμών τής άντιστοίχου περι- 
συνής περιόδου, αϊτινες εΐχον σημαι- 
ωθή είς 7—10 δρχ. κατ’ όκάν.

"Η Εξαγωγή σύκων εΐχεν άνέλθει 
μέχρι τάς 10 τρέχοντος μηνός είς

13, 5 έκ. οκάδων ήτοι παρουσιάζεται 
άνωτέρα τής όλης Εξαγωγής τοϋ πα 
ρελθόντος έτους, άνελθούσης είς μό
νον 12. 5 έκατ. οκάδων.

Ή γερμανική άγορά ή όποια είναι 
καί ή κυριωτέρα διά τήν άπορρόφη- 
σιν τής παραγωγής τών σύκων μας 
παραμένει Εφεκτική αί δέ προσφερό- 
μεναι ύπό τών άγοραστών τιμαί θεω
ρούνται άσύμφοροι ύπό τών παρα
γωγών.

ΖΑΚΧΑΡΕΙΣ * I

Καί ό ύπό έξέτασιν μήν δέν έφάνη 
ευνοϊκός διά τάς τιμάς τοϋ προϊόν
τος αί όποΐαι κατά τάς άρχάς αύτοϋ 
έσημείωσαν σημαντικήν ϋφεσιν φθά- 
σασαι τά 108 1)2 σέντς διά παραδό
σεις Μαρτίου άπό τά 112 1)2 είς τά 
όποια έσημειώθησαν λήγοντας τοϋ 
’Οκτωβρίου. Καί είναι μέν άληθές 
ότι ταχύτατα άνέκτησαν τήν τιμήν 
τών 112 1)2 σέντς λόγω έπιδειχθέν- 
τος Ενδιαφέροντος έκ μέρους τής βιο
μηχανίας τών Ηνωμένων Πολιτειών 
άλλά λόγω τής πιέσεως τών άποικια- 

I κών ζακχάρεων δέν κατώρθωσαν νά
I βελτιώσουν τελικώς τάς τιμάς των.

Ή ύποχώρησις τών τιμών έπεξε" 
τάθη καί είς τήν άγοράν Λονδίνου 
άνακοπεΐσα όμως ταχέως καθόσον, 
τά άποθέματα τής ’Ιάβας δέν είναι 
τοιαϋτα ώστε νά πιέσουν τάς τιμάς 
μέχρι τοϋ Προσεχοϋς ’Απριλίου ότε 
άρχεται ή συγκομιδή τής νέας Εσο
δείας.

Είς την άγοράν Πειραιώς αί τιμαί 
διετηρήθησαν σταθεροί αί δέ άφίξεις 
τοϋ. προϊόντος καλύπτουσαι άνέτως 
τήν ζήτησιν, άπορροφώνται εύκόλως.| Μαξούλι 

άρμαθοδέμα



ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

7-10-1937 ΚΑΙ 7-1Μ937
Εις έκατομμύρια δραχμών

Κατά τό ανωτέρω χρονικόν διάστημα έσημειώθησαν αί κάτωθι 
αλλοιώσεις των περιουσιακών στοιχείων τής Τραπέζης τής "Ελλάδος.

I. Αΰξησις χρυσού καί έξωτερ.συναλ)τος 178,9 
* ύποχρεώσεων εις Συνάλ)μα 47,3
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1 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ I

» κερματικών νομισμάτων 0,1 δρχ- 131,7
11. Αΰξησις συναλ)κών καί γρ)τίων έσωτ. )) 4,9

III. Αΰξησις πιστώσεων
Δημοσίου . δρχ. 144,7
Ετέρων » 129,7 » 274,7
Χρέους δημοσίου 03

ί7Ι. Αΰξησις κτιρίων καί εγκαταστάσεων » 1,8

Σύνολον » 413,1

Τά ανωτέρω ποσά προέκυψαν ώς έξης:
I. Έκ τής Αύξήσεως τής κυκλοφορίας 
]!!. Έκ τής αύξήσεως τών καταθέσεων

Δημοσίου δρχ. 172,4
Ετέρων λογ)σμών » 179,6

352
Μείωσις καταθέσεων Τραπεζών » 115,3
Γρ)τίων καί Τρ)κών » 6

II. Έκ τής αύξ. τών ετέρων ύποχρ. »
Μεϊον αΰξησις ετέρων στοιχ. ένεργ. » 

γΙ Έκ τής ρευστοποιήσεως τών έπενδύσεων

δρχ. 73,6 1 έκ.

121,3 »

368.5
275.5

230,7 »

93 »
15,8 »
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I. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
Τόν έρχόμενον μήνα θά ένεργη- 

θοΰν αί κληρώσεις τών κάτωθι δα 
νείων,

1) Τήν 1 ην Δεκεμβρίου—Ή 1()η 
κλήρωσις όιιολογιών, πληρωτέων τή 
2)1)1938, του Δανείου πόΐεως Πειραιώς 
δρχ. 35 000.000 5 ο)ο 1933.

2) Τήν 1ην Δεκεμβρίου. -Ή κλή· 
ρωσις ομολογιών, πληρωτέων τή 
1)1)1938, τοϋ Δανείου 'Ετ ιιρίας Λιμέ- 
νος καί Προκυααιών Χίον φο. 1. 250. 
ΟΟΟ 4 ο)ο 1898.
3) Τήν 5ην Δεκεμβρίου.—Ή 63η κλή- 

ρωσις ομολογιών μετά λάχνου, πλη
ρωτέων τή 5)1)1938, τοΰ Έ&νικον Ά- 
ντγκιατικον Λαχεισφόρου Δανείου δ.χ
1 570.000 ΟΟΟ 6 ί) 2 ο)ο 1922

4) Τήν 5ην Δεκεμβρίου.—Ή 22α 
κλήρωσις ομολογιών μετά λαχνού 
εις τό άρτιον, πληρωτέων τή 1)2)1938 
τοΰ Λαχειοφόνου Δανείου Έ&νικής 
Τραπέζης της ‘Ελλάδος δρχ. 200 
000.000 7 ο)ο 1936.

5) Τήν 8ην Δεκεμβρίου.—Ή 69η 
κλήρωσις ομολογιών μετά λαχνού 
πληρωτέων τή 8)1)1938, τού ‘Εϋ-νικου 
Λαχειοφόοου Δανείου δρχ. 300 ΟΟΟ. 
ΟΟΟ 5 ο jo 1920.

6) Τήν Μην Δεκεμβρίου.—Ή 116η 
κλήρωσις ομολογιών μετά λαχνού

πληρωτέων τή 12)1)1938, καί εις τό 
άρτιον, πληρωτέων τή 15)1)1938, τοΰ
Λαχειοφόρου Δανείου Έ&νικής Τρα
πέζης τής 'Ελλάδος δοχ. 20 500.000 
2 1)2 ο)ο 1904

7) Τήν 21 ην Δεκεμβρίου. - Ή 12η 
κλήρωσις ομολογιών μετά λαχνόν 
πληρωτέων 1)2)1938, τού ‘Ε&νικοΰ 
‘Αναγκαστικού Λαχειοφόρου Δανείου
δρχ. 1.230 000.000 6 ο)ο 1926.

8) Τήν 28ην Δεκεμβρίου.—Κλήρω- 
σις ομολογιών πληρωτέων τή 28)1) 
1938, τοΰ Δανείου " Εταιρίας Σιδηροδρό
μων Ά&ηνών—Πειραιώς δρχ. 1250, 
ΟΟΟ 4 ο)ο 1898.

9) , Τήν 30ήν Δεκεμβρίου.—Κληρω- 
σις ή εξαγορά ομολογιών πληρωτέων 
τή 30)1)1938, τού Δανείου ‘Εταιρίας 
Σιδηροδρόμων Π. Α. Π. φρ. 12.500 
ΟΟΟ 4 ο)ο 1912.

10) Τήν 31 ην Δεκεμβρίου.—Ή 94η 
κλήρωσις ομολογιών, πληρωτέων τή 
15)1)1938, του Δανείου 'Εταιοίας Σιδη- 
ροδρόιιων Θεσσαλία; δρχ 1.400 ΟΟΟ 
5 1)2 ο)ο 1890.

11) Τήν 31 ην Δεκεμβρίου.—Ή 89η 
κλήρωσις ομολογιών, πληρωτέων τή 
15)1)1938, τοϋ Δανείου ‘Εταιρίας Σιδη
ροδρόμων Θεσσαλίας δρχ. 2.192 800 
5 ο)ο 1893.

12) Τήν 31 ην Δεκεμβρίου.—Ή 74η 
κλήρωσις ομολογιών, πληρωτέων

Σύνολον 413,1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΤΤΟΡΙΟΝ
'Η κίνησις τού εξωτερικού εμπορίου | Άπό 1 ’Ιανουάριου μέχρι 30 [Σεπ

τεμβρίου 1937 άνήλθεν 
Είσαγ. τόν.2,055,524 άξ 
Έξαγ, » 995,443 >

της Ελλάδος κατά τόν μήνα Σ)βριον 
1937, ώς άνεκοινώθη ύπό τής Γ.Σ.Υ. 
τοϋ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 
εΐχεν ώς ακολούθως :
Είσαγ. τόν. 203,695 αξία 1,272,517,000
Έξαγ. 

Έλλειμ.
116,449 
έμπορ.ισοζ.

819,806,000
452,711,000 

Κατά τόν Σεπτέμβριον 1936 εϊχομεν 
Είσαγ. τόν. 212,653 άξια 979,575,000 
•Εξαγ. » 93,013 » 856,319,000

Έλλειμμαέμπορ.ϊσο,ζυγ.123,256,000

11,181,765,000
5,582,511,000

’Έλλειμ,έμπορ. ίσοζυγ. 5,599,254,000 
Από 1 Ιανουάριου μέχρι 30 Σεπ

τεμβρίου 1936 άνήλθεν 
Είσαγ, τόν. 1,874,285 άξ. 8,535,858,000 
Έξαγ. » 645,065 » 3,946,426,000
’Έλλειμ. έμπορ. ίσοζυγ. 4,589,424,000
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I ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΗΡΙΓΚ 31.10.37 I
iiiiiiiiiiiimmmiiiimimimiiiiiiiimiiiimiiiiii
Γερμανία;
Φινλανδία;

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Κατ’ άνακοίνωσιν τής Γ.Σ.Υ. τοΰ 

"Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή 
ναυτιλιακή κίνησις τής Ελλάδος μετά 
τοΰ εξωτερικού τοΰ μηνάς Σεπτεμβρί
ου 1937 άνήλθεν εις τά έξης όρια ; 
Κατέπλεσ. πλοία 264 κόρων 492.739 
Άπέπλευσαν » 228 » 498,055

Έξ ών ύπό "Ελληνικήν σημαίαν 
Κατέπλευσ. πλοία 87 κόρων 63,198
Άπέπλευσ. » 43 » 33,279
Κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον 1936 
Κατέπλευσ. πλοία 249 κόρ. 423,736
Άπέπλευσ. » 229 » 439,139

Έξ ών ύπό "Ελληνικήν σημαίαν 
Κατέπλευσ. πλοία 89 κόρων 80,654

Άπέπλευσ. πλοία 59 κόρ. 38,323 
Άπό 1 Ιανουάριου 30 Σ)βρίου 1937 
Κατέπλευσ. πλοία 2282 κόρ. 3,956,243 
Άπέπλευσ. » 1695 » 3,499,057

Έξ ών ύπό Ελληνικήν σημαίαν 
Κατέπλευσ. πλοία 816 κόρ. 691,463
Άπέπλευσ. » 353 » 292,563
Άπό 1 Ίανουαρίου 30 Σ)βρίου 1936 
Κατέπλευσ. πλοία 2168 κόρ. 8,801,142 
Άπέπλευσαν » 1611 » 3,264,624

Έξ ών ύπό Ελληνικήν σημαίαν 
Κατέπλευσ. πλοία 816 κόρων 744,323
Άπέπλευσ. » 370 » 315,293

■II! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τό έσοδα καί έξοδα τοΰ κράτους 

-άπό τοΰ Απριλίου 1937 μέχρι τοΰ 
Σεπτεμβρίου 1937 έν συγκρίσει πρός 
τήν αυτήν περίοδον τοΰ παρελθόντος 
έτους έχουν ώς εξής:
Έσοδα 1937 1936
ΠροΟπολογισθέντα 16.093,8 12.832,2
Βεβαιωθέντα 7,552,2 5,891,8
Είσπραχθέντα 6,320,- 4,959, -
’Έξοδα

I Προϋπολογισθέντα 16,810,6 13,810,3
"Υποχρεώσεις 13,921,5 9,743,8
Πληρωθέντα 6,208,3 4,907,3
Εισπράξεις 'Υπεγγύων Προσόδων.
Κατ’ άνακοίνωσιν τής Δ. Ο. Ε. αί 

εισπράξεις αί ύπέγγυοι εις τό εξωτε
ρικόν χρέος κατά τόν Σ)βριον 1937 
άνήλθον εις δρχ. 349,900,000 έναντι 
δρχ. 329,500,000 τοΰ Σ)βρίου 1936.

’Από Ίανουαλίου—Σ)βρίου 1937 ά
νήλθον εις δρχ. 3,020,700,000 έναντι 
δρχ. 2,885,500,000 τής αντιστοίχου πε
ριόδου τοΰ προηγουμένου έτους.

‘Υπόλοιπον PS
Πλέον 20 ο)ο εις αντάλ
λαγμα διά τόν μή ύπολο- 
γισμόν εξαγωγών μας 
Μέσω Γερμανίας μέχρι 
20,5,37 FS 391.041

Σουηδία;
Ιταλία;
Τσεχοσλοβακία;
Βελγίου
Αυστρία;
‘Ελβετία;
Ουγγαρία;
Γαλλίας
Νορβηγίας
Ρωσσίας
Ρουμανίας
Bons de Caisse έν κυκλοφορία Δρ. 86.527.—
Λ]σμός Α'. (Έμ)τα) » 39.826.664.—
Α]σμός Β'. (Τουρ. έξ οΐκ. άνάγκ.)» 1.767.353.—

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

» Γ ^Γαιάνθρακες) »

Γιουγκοσλαυΐα; :
Bons de Caisse έν κυκλοφορία 
Λ)σμός έπ όν. ΕΘ.Τρ. ΓιουγκοσλαυΤας 

(TRIPARTITE)

Σύνολον παθητικών ύπολοίπων
» ενεργητικών »

Υπόλοιπον Τή 30]9|37 Παθητικόν 
ΣΗΜ. "Η τροπή έλαβε χώραν έπί ταϊς μέσαις 

τιμαϊς τοΰ δελτίου τής Τραπέζης τής ΈλΛάδος 
τής 30—9—37 .

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ

STOCK RM 10.738.721 —
322.332

» PS 1.253.373.— 
ΑΝΟΙΓΜΑ F.S 5.341.559.— 

» Lits 14.851.766.—
» Κ C 53.276.824.—
» FB 10.504.376.—
» DOLL 2.083.228.—

F.S.
ΔΡΧ·
FRS

ΔΡΧ·

1.542.551.-
83.640.244.-
36.094.981.-

102.445.
10.553.309.-

5.869.—
110.353.—

Δραχ. 41.680.553.—

Δρ. 49.462.-

LTQS 104.484.—

Δρ. 62.883.894.—

DIN. 24.583.127.—

Αραχ.
»

1.087.517.542.—
473.919.907.—

Δραχ. 613.597.635.— ι
—_ 1
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ APTOYNTQN ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
ΤΗΝ Ιην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1937
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τή 15)1)1938, τοΰ Δανείου ‘Εταιρίας 
Σιδηροδρόμων Θεσααλας δρχ. 2 ΟΟΟ, 
ΟΟΟ 5 ο)ο 1901

13) Τήν 31 ην Δεκεμβρίου.—'Η 36η 
j κλήρωσις ομολογιών, πληρωτέων 
j 15)1)1938, τοΰ Δανείου 'Εταιρία; Σιδη
ροδρόμων Θεσσαλίας δρχ. 3 ΟΟΟ ΟΟΟ 
5 1)2 ο)ο 1919

14) Τήν 31ην Δεκεμβρίου. — Ή 33η 
κλήρωσις ομολογιών, πληρωτέων τή 
21)1)1938, τοΰ Δάνειου ’Ελληνικής Η
λεκτρικής ‘Εταιρίας φρ. 15.000.000 
4ο)ο 1905
II ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ

Τόν έρχόμενον μήνα πληρώνονται 
τά τοκομερίδια τών κάτωθι δανείων :

1) Τήν Ιην Δεκεμβρίου. — Τό ύπ’ 
άριθ. 17 τοκομερίδιον £ 0. 6)ο τοΰ 
Έδνικον Δανείου £ 4.000 ΟΟΟ r> 
1928 (Δημοσίων ’Έργων—Παραγωγι
κόν). Καταβάλλονται εις δραχμας 
ύπό τής Τραπέζης τής Ελλάδος τά 
40 ° ο τής ονομαστικής αξίας αύτοΰ 
ήτοι £ 0.4 9 6 10.

2) 1 ήν Ιην Δεκεμβρίου. — Τό ύπ’ 
άριθ. 14 τοκομεριδίον £ 0. 13/0 ή Firs 
7.2642 τοΰ Έϊλνικοΰ Δανείου £4.600. 
ΟΟΟ 6° 0 1931 (Δημοο.ων ‘Έργων). 
Καταβάλλεται εις δραχμάς ύπό της 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος τά 40 °, 0 τής 
ονομαστικής άξίας αύτοΰ, ήτοι φλ. 
Όλ. 2,90568.

3) Τήν Ιην Δεκεμβρίου, Τό ύπ·’ 
άριθ. 20 τοκομερίδιον £ 0. 9 6 τοΰ 
Δανείου Έϋ-ιιικής Κτηματικής Τρα- 
τιέζης τής Έελάδυς £ 2.000.000 4* , 
0 ο 1928. Πληρώνεται ύπό τής 
Ιδίας , 1 ραπέζης εις δραχμάς.

4) Τήν 1 ην Δεκεμβρίου.— Τό ύπ’ 
άριθ. 15 τοκομερίδιον £ 0. 9 '6 τοΰ Δα
νείου Έ&νικής Κτηματικής 1 ραπέζης. 
τής Έιλεδος £ 1.1000 090 4,3)4 ο)ο 
1928. Πληρώνεται ύπό τής ιδία$ 
Τραπέζης εις δραχμάς.

5) Την 1 ην Δεκεμβρίου. Τό ύπ’
άριθ. 15 τοκομερίδιον £ 0 9)6 τοΰ 
Δανείου Έ&νική; Κτηματικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος £ 1.000.000
4.3)4 ο)ο 1030 (Α). Πληρώνεται 
ύπό τής ίδιας Τραπέζης είς δραχ
μάς.

6) Τήν Ιην Δεκεμβρίου. Τό ύπ’
άριθ. 15 τοκομερίδιον £ 0. 9)6 τοΰ 
Δανείου Έ&νικής Κτηματικής Τραπέ
ζης τής ‘Ελλάδος £ 1.009.000
4 3)4 ο)ο 1930 (Β). Πληρώνεται
ύπό τής ιδίας 1 ραπέζης είς δραχ
μάς.

7) Τήν 15ην Δεκεμβρίου. Τό ύπ’ 
άριθ. 95 τοκομερίδιον φρ, χρ. 4 τοΰ 
’Ε·&νικον Δανείου φρ. 89.875.000
5 ο)ο 1890 (Πειραιώς—Λαρισης). 
Καταβάλλονται είς δραχμάς ύπό 
τής Τραπέζης τής "Ελλάδος τά 
4 0 ο)ο τής ονομαστικής άξίας αύ
τοΰ, ήτοι £ 0.3,10,08.

| 8) Τήν 3ην Δεκεμβρίου. Τό τοκο-
; μερίδιον $ 25. Τοΰ ‘Εϋ·νικοϋ Δανείου 
j $ 8.000.000 5 ο)ο 1923 (Καναδικής 
Κυβέρνησε ω;). Καταβάλλονται εις 
δραχμάς ύπό τής Τραπέζης τής "Ελ
λάδος τά 73 ο)ο τής ονομαστικής ά
ξίας αύτοΰ, ήτοι $ 18,75.

ΤΗ ΛΕΦΩΝΟΝ

53 - 718
ΕΚΤΕΑΕΙΤΑΙ ΠΑΣΑ 
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Είδος
πλοίου

Λόγω
έπισκευής

Ελλείψει
έργασίας

Δι' άλλους 
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Γενικόν
σύνολον
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Φ.............. 12 27,022 2 1,321 2 591 16 28,934
Φ.............. 1 3,658 4 14,848 5 18,506

Συν. Φ. . 13 30,680 2 1,321 6 15,433 21 47,440
Έπιβ. . . 1 150 6 8,379 14 8,958 21 17,487

Σύνολον
Φ. καί Έ. 14 80,832 8 9,700 20 24,397 42 64,927

1 Σεπ.1937 11 25,806 6 5,396 20 23,110 37 54,312

1 Σεπ.9136 31 61,219 19 43,227 23 36.107 43 140,553

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Είς λιμένας Εσωτερικού 
» » Εξωτερικού

Σύνολον φορτηγών 
Έπιβατηγά

Έν δλω Φ. καί Έ.

Πρός σύγκρισιν

Ή αναλογία τής άργούσης χωρητικότητας έν σχέσει πρός τήν ύπάρχουσαν ύπό 
έλληνικήν σημαίαν ανέρχεται είς 3,54 απέναντι 2,96 τοϋ παρελθόντος μηνάς.

Είδικώτερον είναι διά τά άργοϋντα έλλείψει έργασίας 0,53, λόγω έπισκευής 1,63 
καί δι’ άλλους λόγους. 1,33.

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Π εξέλιξις τών εργασιών τών εν Ελλάδι Τραπεζών κατά τό τρίμη

νον Ιουνίου—Αύγούστου 1937 εΐχεν ώς άκολούθω4.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταμεΐον
Παρά τή τρ. τής Ελλάδος 
Παρ’ άλλαις τραπέζαις

’Ιούνιος Ιούλιος Αυγουστ. Αυγουστ
1937 1937 1937 1936

563,1 433,7 490,— 440,8
1,693,— 1,239,9 1,035,5 697,7

536,— 454,5 294,7 381,7

2.792,1 2,121,1 1,820,2
Χρυσός ξεν.τρ)κά καί συν)μα 764,3 668,8 667,1

1,520,2
594,2

Σύνολον διαθεσίμων 
"ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Χαρτοφ. τίτλων καί όμολογ.
Προεξοφλήσεις
Τοποθ. βραχυπρ. (3 μην.)

» μακροπρ, (3 μην.) 
Συμμετοχή είς επιχειρήσεις

3,556,4 2,784,9 2,487,3 2,114,

1,762,7 1,754,4 1,753,— 1,730,7
2,642,1 2,692,7 2.709,7 2.496,5
9,696,7 9,594,8 9,499,3 8,538,1
7,512,2 7,629,8 8,041,8 6,262,9
1,315,3 1,319,6 1,322,6 1.021.—

22,929,
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθ. ταμιευτηρ. εις δρχ. 13,994,3 
» » ξεν. τρ)τια 1,448,8
» Προθ. εις δρχ. 3,887,1
» » »ξεν. τρ)τια 2,613,9

22,991,3 23,326,4 20,049,2

13,794,— 13,659,4 ί2,179,9
1,359,6 1,298,3 1,046,6
3,928,6 . 4,184,9 3.890,4
2,909,7 2,615,9 1,925,5

21,944,7 21,692,0 21,758,5 19,042,4
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
19 ’Οκτωβρίου 1937

Άναχάιρησις δι’ Έλσιγκφορς τής 
έπινοπής προς σύναψιν εμπορικής 
συμβάσεως μετά τής Φινλανδίας.
20 ’Οκτωβρίου 

Ερμηνευτική εγκύκλιος τοΰ Υ
πουργείου Γεωργίας διά την εφαρ
μογήν τοΰ Νόμου περί προωθήσε- 
ως τής εντατικής καλλιέργειας.
1 Νοεμβρίου

ΓΙροκήρυξις διαγωνισμού διά την 
έκμίσθωσιν τών αγόνων θαλασσίων 
γραμμών διά τό οικονομικόν έτος
1938—1939.
6 Νοεμβρίου

Δι’ άποφάσεως τής ανώτατης μο 
νίμου διαιτητικής ’Επιτροπής προς 
καθορισμόν τών μισθών τών πλη
ρωμάτων τών σκαφών τοΰ επιβάτη 
γοΰ στόλου αυξάνονται οί μισθοί 
τών πληρωμάτων.
7 Νοεμβρίου

Έν μέσφ ενθουσιωδών εκδηλώ
σεων δ κ. Πρωθυπουργός συνο- 
δευόμενος παρά πλείστων ‘Υπουρ
γών έπεσκέφθη τάς Πάτρας ένθα έ- 
ξεφώνησε βαρυσήμαντον λόγον.
8 Νοεμβρίου

Μελετάται παρά τοΰ Υπουργείου 
Γεωργίας ή άποκατάστασις τών νο
μάδων κτηνοτροφών είς γεωργικός 
εκτάσεις καλλιεργούμενος διά δημη
τριακών καί κτηνοτροφικών φυτών.
9 Νοεμβρίου

Ό «Οικονομολόγος τής ’Ανατο
λής» προβλέπει δτι μετά την έπίσκε

ψιν τοΰ κ. Μεταξά είς την ’Άγκυ
ραν τό εμπόρων μεταξύ Ελλάδος 
καί Τουρκίας θ’ άναζωογονήθή.
10 Νοεμβρίου

Υπαγωγή τοΰ Ταμείου άσφαλί- 
σεως έπαγγελματιών καί βιοτεχνών 
εις τό "Ιδρυμα τών κοινωνικών 
ασφαλίσεων.
11 Νοεμβρίου

Σΰστασις μεγάλης επιτροπής διά 
την παρακολοΰθησιν τοΰ κόστους 
τής ζωής υπό την προεδρίαν τοΰ κ. 
Ύφυπουργοΰ τής Αγορανομίας.
12 Νοεμβρίου

Έκτέλεσις τοΰ πρώτου δοκιμαστι 
κοΰ εναερίου ταξειδίου μεταξύ Ελ
λάδος—Ρουμανίας.
13 Νοεμβρίου

Κατόπιν πολυώρου συσκέψεως έ- 
λήφίίησαν σπουδαιότατοι αποφά
σεις διά την ρΰθμισιν τοΰ καπνικοΰ 
ζητήματος.

14 Νοεμβρίου
Δι’ άναγκαστικοΰ νόμου διαγρά

φεται σαφέστερον ή δικαιοδοσία τοΰ 
ίδρυθέντος ναυτικοΰ επιμελητηρίου 
τής Ελλάδος.
15 Νοεμβρίου

Κατ’ άπόφασιν τής Κυβερνήσεως 
θά είσαχθώσιν είς την Ελλάδα 50. 
000 τόννοι σίτου ρωσσικοΰ, ρουμα
νικού, σερβικοΰ, βουλγαρικού καί ι
ρανικού.
16 Νοεμβρίου

Ό Υπουργός τών Σιδηροδρό
μων κ. Σπυρίδωνος προέβη εις μά
κρος επεξηγηματικός δηλώσεις επί

περί υπεραστικώντοΰ νόμου 412 
συγκοινωνιών.
18 Νοεμβρίου

Δι’ εγκυκλίου τής Τραπεζής τής 
Ελλάδος ρυθμίζονται επί νέων βά
σεων αί έλληνογερμανικαί εμπορι
κοί συναλλαγαί.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
20 ’Οκτωβρίου

’Εγκαίνια τής Ελληνικής ’Εμπο
ρικής έκθέσεως έν Στοκχόλμη.
21 ’Οκτωβρίου

Συνεχίζεται ή πτώσις τών αξιών 
είς Wall Street κατόπιν τοΰ έκ-1 
ραγέντος πανικού.
22 ’Οκτωβρίου

Κατάληψις τοΰ Χιχόν υπό τών 
δυνάμεων τοΰ στρατηγού Φράγκο
1 Νοεμβρίου

Προς έξεΰρεσιν κεφαλαίων έν 
Γερμανία διαλύονται πάσαι αί ’Α
νώνυμοι Έταιρίαι κεφαλαίου μικρο- 
τέρου τών 1.200.000 γαλλ. φράγκ.
3 Νοεμβρίου
Ό Υπουργός τοΰ Εμπορίου σερ 
’Όλιβερ Στάνλευ έξέφρασε την πε- 
ποίθησιν δτι αν ή διεθνής κατά- 
στασις δεν έπιδεινωθή θά διατη- 
ρηθή τό σημερινόν έπίπεδον τοΰ 
παγκοσμίου εμπορίου.
5 Νοεμβρίου

Κατ’ άπόφασιν τής ’Αγγλικής 
Κυβερνήσεως διορίζονται διπλω
ματικοί πράκτορες παρά τή Κυ
βερνήσει Σαλαμάνκας διά την πα- 
ρακολούθησιν τών εμπορικών ζη
τημάτων

6 Νοεμβρίου
Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς άφιχθείς 

είς Παρισίους έσχε συνομιλίας μέ 
τούς Γάλλους ιθύνοντας.

8 Ν)βρίου
Τά συνδικάτα τής Αυστραλίας ε- 

ξέδωκανμανιφέστον, συνιστόν μποϋ
κοτάζ κατά τών ’Ιαπωνικών εμπο
ρευμάτων.
11 Νοεμβρίου

ΙΙροσχώρησις εις τό άντικομμου- 
νιστικόν σύμφωνον Γερμανίας τής 
’Ιαπωνίας καί τής ’Ιταλίας.

12 Νοεμβρίου
Θάνατος τοΰ πρώηνΆγγλουίίρω- 

θυπουργοΰ Ράμσαΰ Μακδόναλδ.
13 Νοεμβρίου

Ό ’Άγγλος Πρωθυπουργός κ. 
Τσάμπερλαιν έξεφώνησεν είς ’Εδιμ
βούργου βαρυσήμαντον λόγον διά 
τάς προσπάθειας του υπέρ τής ει
ρήνης.

15 Νοεμβρίου
Ή ’Αγγλία καί ή ‘Ολλανδία ο

χυρώνουν τάς βάσεις των καί ενι
σχύουν τον στόλον των είς τον ’Ιν
δικόν καί Ειρηνικόν ’Ωκεανόν.
18 Νοεμβρίου

Άνακάλυψις εύρυτάτης συνωμο
σίας έν Γαλλία κατά τής ασφαλείας 
τοΰ Κράτους.
19 Νοεμβρίου

Διάλυσις τής Βουλής καί Γερου

σίας έν Ρουμανίφ καί προκήι υξις 
νέων εκλογών.

22 Νοεμβρίου

’Έναρξις έν Άγκύρα τών εργα
σιών τής διασκέψεως τών Διοικη
τών τών ’Εκδοτικών Τραπεζών 
τών Χωρών τής Βαλκανικής,
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΝ ΧΟΡΟΝ

ΧΩΡΑΙ 1 ΕΠΙ ΤΟΙΣ 0)0
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ

Ελλάς 6" 4- 1-37
'Αγγλία 2 30- 6-32
Αλβανία 6 1- 4-37
Αυστρία 3 1)2 10- 7-35
Βίλγιον 2 14- 5-35
Βουλγαρία 6 15- 8-35
Γαλλία 3 12-11-37
Γερμανία 4 22- 9-32
Γιονγκοσλανΐα 5 1- 2-35
Δανία 4 79-11-36
Ελβετία 1 1)2 25-11-36
Έσ&ονία 4 1)2 1-10-35

Ιίαλιτεΐαι 1, 26- 8-37
’Ιαπωνία 3285 7- 4-36
*Ιταλία 4 1)2 18- 5-36
‘Ιοηανία 5 15- 7-35
Αεττωνία 5 1)2 7-11-36
Λ ιΰονανία 5 1)2 1- 7-36
Νορβηγία 4 7-12-36
Ουγγαρία 4 28- 8-35

* Ολλανδία 2 2-12-36
Ιίολωνία Ο 26-10-33
Πορτογαλλία 4 11- 8-37
Ρουμανία 4 1)2 15-12-34
Ρωσσία 8 22- 3-27
Σουηδία 2 1)2 1-12 33
Τουρκία 5 1)2 2- 3-33
Τσεχοσλοβακία 3 - 1-36
Φινλανδία 4 3-112-34

ΤΑΧΥΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΙΝ TQN ΤΟΚΩΝ
Ή δι’ ενός μόνον πολλαπλασιασμού 

άνεύρεσις παντός ζητούμενου τόκου 
θ’ άναγνωρισθή βεβαίως ιός μία ικα
νοποιητική συντόμευσις τών άπαιτου- 
μένων πολλών συνήθως αριθμητικών 
πράξεων, παρέχουσα πραγματικώς με- 
γίστην έξυπηρέτησιν δι’ άπλοποιήσεως 
<ίφ’ ενός τής εργασίας ταΰτης καί έξοι- 
κονομήσεως άφ’ ετέρου χρόνου πολυ
τίμου διά την έν τή υπηρεσία άπό- 
δοσιν.

Είς τόν δημοσιευόμενον έν τή Τρα
πεζιτική πίνακα έχετε αμέσως χωρίς 
πολλάς αναζητήσεις,παραπομπάς, φυλ
λομετρήσεις, διαδοχικός άθροίσεις κλπ. 
μειονεκτήματα,τούναντίονδέ κατά τρό
πον εΰληπτον καί χωρίς ανάγκην αριθ
μητικής πράξεως :

1) Τό τόκον τοΰ χιλιοδράχμου δι ό- 
σασδήποτε θέλετε ήμέρας.

2) Τόν ήμιερήσιον τόκον οίουδήποτε 
ποσοΰ.

3) Τόν τόκον οίουδήποτε τοκαρί
θμου .
Καί είς τάςτρεΐς ανωτέρω περιπτώσεις 
προστρέχομεν είς τόν πίνακα λαμβά- 
νοντες ώς «βάσιν» πρός άνεύρεσιν τοΰ 
ζητούμενου τόκου τά ψηφία τών δο- 
θέντων αριθμών ήτοι τών γνωστών 
τοΰ προβλήματος.

Είς την πρώτην δηλαδή περίπτωσιν 
λαμβάνομεν ώς βάσιν τά ψηφία τοΰ 
δοθέντος άριθμοΰ τών ημερών. Είς 
τήν δευτέραν τά ψηφία' τών χιλιάδων 
τοΰ. δοθέντος κεφαλαίου. Είς τήν τρί
τη ν τέλος περίπτιοσιν τά ψηφία τοΰ δο
θέντος τοκαρίθμου άφοϋ πρότερον δια 
γράψομεν τό τελευταΐον τοΰ τοκαρίθ
μου ψηφίον.

Π α p α ύ ε ί γ μ α τ α.
1) Ευρίσκομεν ώς εξής τόν τόκον 

τοΰ χιλιοδράχμου:
α) 21 ημερών είς σειράν 2 στήλην 1= 

Δρχ. 5,753.
β) 30 ημερών είς σειράν 3 στήλην 0 
Δρχ. 8,219.

γ) 53 ημερών είς σειράν 5 στήλην 3 = 
Δρχ. 14,521.

δ) 234 ημερών είς σειράν 23 στήλην 
4—Δρχ, 64,110. -

ε) 407 ήμερων είς σειράν 40 στήλην 
7=Δρχ. 111,507.

κ. ο. κ. μέχρι 999 ήμερων (έλλεϊπον
^μέρος).
"Εχοντες οίίτω τόν τόκον τοΰ χιλιο- 

δράχμου δι’ όσας θέλομεν ήμέρας ευ-' 
ρίσκομεν δι" ενός πολλαπλασιασμού 
τόν τόκον καί παντός άλλου Κεφα
λαίου π. χ.

Ιίεφ. 6,000 διά 21 ήμέρας=5,753X6 
34,50.

Κεφ. 8,500 διά 30 ήμέρας -8,219X8,5
=69,85.

Κεφ. 75,100 διά 234 ήμέρας=64,11 X 
75,1=4814,65.

2) Είιρίσ κομεν καί τόν ημερήσιον 
τόκον οίουδήποτε ποσοΰ λαμβάνοντες 
ώ; βάσιν τάς χιλιάδας αύτοΰ ήτοι :

α) τών Δρχ. 21 χιλιάδων είς σειράν
2 στήλην 1=Δρχ. 5,753.

β) τ α>ν Λρχ. 30 χλιάδων είς σειράν
3 στήλην 0=Δρχ. 8.219.

γ) τών Δρχ. 53 χιλιάδων είς σειράν 
5 στήλην 3=Δρχ. 14.521.

δ) τών Δρχ. 234 χιλιάδων είς σειράν 
23 στήλην 4=Δρχ. 64.110.

\

0 1 2 3 4

0 0,000 ! 0,274 2 0,548 3 0,822 1,096
.

1 10 2.740 11 3,014 12 3,288 15 3,562 14 3;836 15
2 20 5,479 21 5,753 22 6,027 25 6,301 2 ά 6,575 25
3 50 8,219 51 8,493 1 8,767 2 9,041 3 9,315 4.
4 9 10,959 10 11,233 11 11,507 12 11,781 15 12,055 14
5 19 13,699 20 13,973 21 14,247 22 14,521 25 14,795 24
6 1 16,438 2 16,712 5 16,986 Ν 17,260 5 17,534 6
7 11 19,178 12 19,452 13 19,726 1Ί 20,000 15 20,274 16
8 21 21,918 22 22,192 25 22,466 22,740 25 23,014 26

9 51 24,658 1 24,931 2 25,205 3 25,479 25,753 5
10 10 27,397 11 27,671 12 27,945 15 28,219 14 28,493 15
11 -20 30,137 21 30,411 22 30,685 93 30,959 24 31,233 25
12 50 32.877 1 33,151 2 33,425 3 33,699 4 33,973
13 10 35.616 11 35,890 12 36,164 15 36,438 1’< 36,712 15
14 20 38,356 21 38,630 22 38,904 25 39,178 34 39,452 25

15 50 41,096 51 41.370 1 41,644 2 41,918 5 42,192 1
16 9 43,836 10 44,110 11 44,384 12 44,658 \3 44,931 1Ί
17 19 46,575 20 46,849 21 47.123 22 47,397 25 47,671 24

18 29
6 49,315 30

6 49,589 1 49,863 2 50,137 50,411
19 9 52,055 10 52.329 11 52,603 12 52,877 13 53,151 14
20 19 54,795 20 55,069 21 55,342 22 55,616 23 55,890 2ά

21 29
7 57,534 30/ 57,808 α1'ί 7 58,(182 1 58,356 2 58,630 3

22 60,274 9 60,548 10 60,822 11 61,096 12 61.370 13
23 1 8 63,014 19 63,288 20 63.562 21 63,836 22 64,110 23

24 2 8
8 65,753 29/ 66,027 50 » 66.301 31/ 66,575 1 66,849 2

25 68,493 8 68,767 9 69.041 10 69,315 11 69,589 12
26 71,233 18 71,507 19 71,781 20 72,055 21 72,329 22

27 27 -
9 73,973 2 8 74,247 74,521 50 9 74,795 1 75,069 2

28 76,712 8 76,986 9 77,260 10 77,534 11 77,808 12
29 1 / 79,452 18 79,726 19 80,000 20 80,274 21 80,548 22

30 27/
ίο 82,192 28,

10 82,466 29 Λ 
10 82,740 30 10 83,014 •Ή ιη 83.288 1

31 84,931 7 85,205 8 85.479 9 85,753 10 86.027 11
32 ΙΟ 87,671 17 87,945 18 88,219 19 88,493 20 88,767 VI

33 26
11 90,411 2 7 , 11 90,685 28 ,

11 90,959 29 91,233 30 91,507 1
34 93,151 7 93,425 8 93,699 9 93,973 10 94,247 11
35 16 95,890 17 96,164 18 96,438 19 96,712 20 96,986 21

36 26
12 98,630 27 98,104 28/ Λ 

12 99,178 29/ 99,452 30 99,726 31/ 3
37 101.370 5 101,644 6 101,918 7 102,192 8 102.466 9
38 1 , 104,110 15 104,384 16 104,658 17 104,931 18 105,205 19

39 106 849 107,125 107,397 107,671 107,945
40 109,589 109,863 110,137 110,411 110,685
41 112,329 112,603 112,877 113,151 113,425
42 115,069 V 5,342 115,616 115,890 116,164
43 117,808 118,082 118,356 118,630 118,904
44 120,548 120,822 121,096 121,370 121,644
45 123,288 123,562 123,836 124,110 124,384
46 126,027 126,301 126,575 126,849 127,125
47 128,767 129,041 129,315 129,589 129,863
48 131.507 131,781 132,055 132,329 132,603
49 134.247 134,521 134,795 135 069 135,342
50 136.986 137.260 137,534 137,808 138,082

0 1 2 3 4

1<> 0)0
μέ 365 ήμέρας

ε) τοιν Δρχ. 407 χιλιάδων είς σειράν 
40 στήλην 7=Δρχ. 111,507.

3) Ευρίσκομεν τέλος καί τον τοκον

οίουδήποτε τοκαρίθμου, λαμβάνοντες 
ώς βάσιν πάντα τά ψηφία αύτοΰ πλήν 
τοΰ τελευταίου π. χ.

5 6 7 8 9

1,370 8 1,644 ’ 1,918 * 2,192 9 2,466 04,110 1,1 4.384 Λ7 4,658 18 4,931 19 5,205 1 1 8 2
6,849 36 7,123 37 7,397 38 7,671 39 7,945 2 ||$

9,589 3 9,863 6 10,137 7 10,411 8 10,685 3 ) ά12,329 10 12.603 111 12,877 17 13,151 18 13,425 4
15,069 30 1 5,342 38 15,616 37 15,890 38 16,164 5 1 e
17.808 7 18,082 3 18,356 » 18,63) 10 18,904 6
20,548 7ι 20.822 13 21,096 Μ 21,370 30 21,644 7 Γΐ®
23,288 23,562 28 23,836 2! 24,110 30 24,384 S 1*

26,027 6 26,301 7 26,575 8 26,849 ,, 27,123 9 1 J.
28,767 lb 29,041 17 29,315 78 29,589 19 29,863 10 £2
31,507 30 31,781 3‘ 32,055 38 32,329 39 32,603 11 1
34,247 li 34,521 7 34,795 8 35,069 35,342 12 1 M1
36.986 10 37.260 17 37,534 73 37,808 19 38,082 13 l 2
39,726 38 40,000 31 40,274 38 40,548 Dll 40,822 H

t *

42,466 3 42,740 3 43,014 7 43,288 8 43,562 15 ,
45,205 hl 45,749 16 45,753 77 46,027 18 46,301 16 1 o 247,945 48,219 48,493 37 48,767 38 49,041 17
50,685 8 50,959 6 51,233 7 51,507 8 51,781 is 1 .
53,425 10 53,699 10 53,973 77 54,247 18 54,521 19 1 >4 «\ o 2
56,164 3o 56,438 26 56,71 2 37 56,986 38 57,260 20
58.904 7 59,178 8 59,452 8 59,726 7 60,OHO 21 1 A
61,644 17 61,918 15 62,192 76 62,466 17 62,740 22 Eg
64,384 64,658 98 64,931 36 65.2u5 37 65,479 23 \P

67,123 3 67,397 7 67,671 8 67,945 6 68,219 24
69,863 70,137 11 70,411 78 70,685 16 70,959 25 1 K72,603 2“ 72,877 31 73,151 38 73,425 20 73,699 26 i «

75,342 3 75,616 1 75,890 8 76,164 6 76,438 2778,082 13 78,356 17 78,630 75 78.904 16 79,178 28 1 §2
80,822 33 81,096 31 81,370 38 81,644 26 81,918 29 j 0<a·

83,562 3 83,836 3 84,110 7 84,384 5 84,658 3086,301 13 86,575 13 86,849 77 87,125 15 87,397 31 if 2
89,041 33 ό’9,315 33 89,589 37 89,863 38 90,137 32 1 zs

91,781 3 92,055 3 92,329 7 92,603 92,877 33 I Λ
94,521 13 94,795 13 95,069 74 95,342 15 95,616 34 J, -io" o'
97,260 97,534 33 97,808 37 98,082 35 98,356 35 I ω CL1 5<9.

100,1)00 100,274 1 100,548 3 100,822 3 101,096 36102.740 io 103,014 103,288 79 103,562 15 103,836 37105,479 20 105,753 31 106,027 33 1 06,301 23 106,575 38
108,219 108,493 108,767 109,041 109,315 39
110,959 111,233 111,507 111,781 112,055 40113,699 113,973 114,247 114,521 114,795 41
116,438 116,712 116,986 117,260 117,534 42119,178 119,452 119,726 120,000 120,274 43121,918 122,192 122,466 122,740 123,014 44
124,658 124,931 125,205 125,479 125,753 45127,397 127,671 127,945 128,438 128,493 46
130,137 130,411 130,685 130,959 131,233 47
132,877 133,151 133,425 133,699 133,973 48135,616 135,890 136.164 136,438 136,712 49138,356 138,630 138,904 139,178 139,452 50

5 6 7 8 9

Πλήρης σειρά 
ται να

α) τοκαρ. 215 Βάσις 21 σειρά 2! στήλη 7 - 
στήλη 1 Δρχ. 5,753. 

β) τοκαρ. 4075 Βάσις 407 - σειΟρά 4 |

πινάκων δι δλα τά έπιτόκια μέ 360 καί 365 ήμέρας Θά έκδοθή προσεχώς, Οι έπιθυμοΟντες 
άπευθύνωνται εις τήν άνω διεύθυνσίν μου.

Δρχ. 111,50.
2. ΜΑΡΟΥΔΑΣ 

Έθν. Τράπεζα Άθήναι

αποκτήσουν τό βιβλίον άντί δρ. 50 παρακαλοΰν


